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بهمناسبت تجلیل از پنجاهمین سالگرد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین

انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی،
تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا،
اندیشۀمائوتسهدون و مـائـوئـیـزم
آنچه در ذیل میآید نتایج مطالعات و بررسیهای تا کنونی اسناد اساسی حزب کمونیست چین
در مورد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین ،تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا،
اندیشۀمائوتسهدون و مائوئیزم ،بهمناسبت تجلیل از پنجاهمین سالگرد انقالب کبیر فرهنگی
پرولتاریایی چین است .بررسیها و مباحثات کنونی فقط میتواند گشایش اولیۀ درب ورود به
بررسیها و مباحثات گستردهتر و عمیقتر بعدی درینموارد باشد.

آغـاز کارزار تـجـلـیـل از
پنجاهمین سالگرد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین
این سند برای بار اول در شمارۀ  8دورۀ نشراتی چهارم شعلۀ جاوید در ماه می ( 2016ماه ثور )1395
منتشر گردید .این سند با اصالحات جزئی ادبی مجددا ً نشر میگردد تا بهطور واضح نشان داده شود
که نقطۀ آغازین حرکت ما در مورد بررسیها و مباحثات بعدی مندرج در سند حاضر ،که بخش اول
آن در همین شمارۀ ویژۀ شعلۀ جاوید منتشر میگردد و بخش دوم آن بعدا ً بهدست نشر سپرده
خواهد شد ،مواضع مندرج در همین سند بوده است .خوانندگان خواهند توانست این مواضع را با
بررسیها و مباحثات و نتیجهگیریهای آن مقایسه نمایند.
انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین عالیترین
سطح ادامۀ مبارزۀ طبقاتی و ادامۀ انقالب در مرحلۀ
گذار سوسیالیستی از سرمایه داری به کمونیزم برای
رسیدن به جهان کمونیستی ،که جنبش کمونیستی
بین المللی تا حال تجربه کرده است ،محسوب
میگردد .این انقالب با تجربه اندوزی از احیای
سرمایهداری در شوروی سوسیالیستی و موجودیت
قدرتمندان رویزیونیسـت در حزب کمونیســــت
چین و دولت چین ،ضرورت عاجل ســـرنگونی این
قدرتمندان پانهاده در راه سـرمایهداری و ضرورت
اسـاســی ایجاد تحول مورد نیاز در جهانبینی
حزب ،طبقۀ کارگر ،دولت و جامعۀ چین بهخاطر
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ریشـهکن کردن رویزیونیزم ،راهاندازی
و رهبری گردید و توانست مدت یک
دهه از احیای ســرمایهداری در چین
جلوگیری نماید .اما تصرف قـــدرت
توسط رویزیونیسـتهای درون حزب
کمونیست چین و دولت چین در سال
 ،1976پس از درگذشت مائوتسهدون،
از طریق یک کودتای نظامـــی و ناکام
جناح انقالبی داخل حزب کمونیســت
چین و دولت چین در جلوگیری از این
کودتا و دسـتگیری رهبران آن جناح
توســط کودتاگران رویزیونیسـت ،به
انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین
پایان بخشــید و باعث احیای سرمایه
داری در چین گــردید.

همانطــوری که مائوتســــــهدون
گفته بود ،هـــدف عاجل انقــــالب
کـــبیر فرهـنگی پرولتاریایی چین،
سرنگونی قدرتمندان پا نهـاده در راه
سرمایهداری در درون حزب کمونیست
چین و دولت چین بود .او گفته بود:
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سیاسی و به عبارت دیگر سومین مرحلۀ تکامل
همه جانبۀ بینالمللی ایدیولوژی و علم انقالب
پرولتری اعالم کرد.

هدف اساسی انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی
چین ،ایجاد تحول در جهانبینی حزب ،دولت،
طبقۀ کارگر و تودههای وسیع خلق چین بهخاطر
ریشـــهکن کردن رویزیونیزم بود .در واقـع در
راستای تأمین همین هدف بود که نه تنها حزب
و رهبران و صفوف انقالبی آن در جـــریان این
انقالب بسـیج شدند ،بلکه تودههای انقالبی دهها
میلیونی خلق چین ،به ویژه جوانان انقالبی ،که
پس از برپایی انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی
در گاردهای سرخ سازماندهی و انسجام یافتند،
نیز برای پیشبرد این انقالب بهمیدانهای مبارزه
کشانده شــدند.

«ستاد فرماندهـی بورژوازی در درون
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیســت چین
است .این ستاد را بهتوپ ببندید!»
در همان اولین ایام راهاندازی و پیشبرد
انقـالب کــبیر فرهنگی پرولتاریایی،
ســتاد فــرماندهی بورژوایی تحت
رهبری لیوشـــاوچی بهسرعت افشا
و ســرنگون گــردید و زمینه از لحاظ
ایدیولـوژیک -سـیاسـی و تشکیالتی
برای برگذاری نهمین کنگرۀ سراسری
حزب کمونیست چین و تثبیت مائوئیزم
(در آن زمان اندیشــۀ مائوتسهدون)،
به عنوان ســومین مــرحله در تکامل
ایدیولوژی و عــلم انقالب پرولـتری و
تثبیت مجدد اندیشـۀمائوتسهدون در
حزب کمونیست چین ،مساعد گردید.
نهمــین کنگرۀ ســراســری حـزب
کمونیســت چین -در ســال -1969
اندیشۀمائوتسهدون (امـروز مائوئیزم)
را تکامــل بینالمــللی همــه جانبۀ
مارکسـیزم -لنینیزم در هـرسـه جزء
تیوریهای فلسفی ،سیاسی و اقتصاد

ولی چه شد که این انقالب پیروزمند دهساله ،مدت
زمان اندکی پس از درگذشت مائوتسهدون ،نیمه
کاره پایان یافــت و در واقع بهشکســــت
کشــانده شـد؟
هدف عاجل انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی
چین ،با سرنگونی ستاد فرماندهی بورژوایی
رویزیونیستی لیوشاوچی پایان نیافت .مدت
زمان اندکی پس از تدویر نهمین کنگرۀ سراسری
حزب کمونیست چین ،ستاد فرماندهی انحرافی
چپنما تحت رهبری لینپیائو در رهبری حزب
کمونیست چین و دولت چین آشکارا سربلند
کرد و بهســرعت بهطرف سـازماندهی کودتا
علیه مائوتســهدون حــرکت نمود .این کودتا
ناکام گردید و لینپیائو پس از ناکامـــی آن در
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جریان یک ســانحۀ هوایی کشته شد.
ســنتریزم چوئنالی در خنثی کـردن
و بهناکامی کشــاندن این کودتا نقش
اساسی بازی نمود و همین امر باعث
گردید که وی بتواند تینهسـیائوپینگ
رویزیونیسـت و در نتیجه همقماشانش
را دوباره به مــراجع قـدرت حزبی و
دولتی برگـرداند .جناح رویزیونیسـت
تحت رهبری تینهسیائوپینگ در طی
چندسال توانست بهقدر کافی قدرت
بگیرد و عــاقبت پس از درگذشـــت
مائوتســهدون علیه جناح انقالبی در
حــزب و دولت چین کودتا نماید.
کــودتای لینپیائو و نقش اســاسی
ســـنتریزم چــوئنالی در ناکـــام
ســاختن این کودتا و برگشت مجدد
تینهســـیائوپینگ رویزیونیســـت
بهمراجع قــدرت حزبی و دولـتی ،لبۀ
مبارزاتی تیز ضد رویزیونیستی انقالب
فرهــنگی و مشــخص ًا جناح انقالبی
تحت رهــبری مائوتسـهدون در حزب
کمونیســت چین و دولت چین را ،چه
در رابطه با هـدف عاجل انقالب کبیر
فرهنگی پرولتاریایی و چه در رابطه با
هدف اساسی آن ،تا حدی کند نمود.
وقتی تینهســـیائوپینگ بهعــنوان
نمایندۀ عالی دولت چین در سخنرانی
خود در اجالس مجمع عمومی سازمان
مللمتحد در سال  ،1973علن ًا تیوری
رویزیونیستی سه جهان را فرمولبندی
و بیان نمود ،کندی لبۀ مبارزاتی ضد
رویزیونیستی مذکور بیشتر گردید .در
نتیجــه رویزیونیســتها نه تنهـــا
مواضعشان را در داخل حزب کمونیست
چین تحکیم و گسـترش دادند بلکه
توانســــتند در درون دولت چین و
مشـخص ًا در بخش سیاست بینالمللی
دولـــت چــین نیز بهطور روزافزونی
قدرتشان را تحکیم و گسترش دهند.
رویزیونیســــتهـــای چینی حتی
توانسـتند تا آن حد پیشبروند که بعد
از درگذشــــت مائوتســـــهدون،
تـیـوری رویزیونیسـتـی سـه جهان
را به مائوتســـهدون نســـبت دهند

شعله جاوید			

شماره (		)۱۲

و احزاب و سازمانهای کمونیست پیرو
اندیشۀمائوتســـهدون در کشورهای
مختلف جهان را وســیع ًا بهسـوی این
انحراف رویزیونیسـتی سوق دهند.
عالوت ًا نهمین کنگرۀ ســراسری حزب
کمونیسـت چین ،علیرغم دســتاورد
عظیم تاریخــی مـــبنی بر تثبــیت
اندیشۀمائوتســهدون (امروز مائوئیزم)
بهعنوان تکامل همهجانبۀ تیوریهای
فلسـفی ،ســیاسی و اقتصادسیاسی
ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری در
سطح بین المللی ،دو اشتباه فاحش
تیوریک و تشکیالتی مرتکب گردید:
اشتباه فاحش تیوریک آن طرح تیوری
"عصر زوال امــپریالیزم" و اشــتباه
فاحش تشــکیالتی آن اعالم لینپیائو
بهعنوان جانشین مائوتسهدون و حتی
تثبیت آن در اس اسنامۀ حزب بود .این
فاحش مرتبط بهم ،گرچه
دو اشتباه
ِ
نقش فرعی و ضمنی تأثیر گــذاریهای
لینپیائوئیســـتی بر جریان تدارک و
تدویر نهمــین کنگرۀ سراسری حزب
کمونیســت چین را نشان میدهد ،اما
پسلگدهای بعدی آن ،پس از کودتای
ناکام لین پیائو ،برای حزب کمونیسـت
چین و مشخص ًا انقالب کبیر فرهنگی
پرولتاریایی چین بهشدت زیانآور بود
و تا حد زیادی توان و قدرت انقـالب و
مشخص ًا رهبری انقالب در بسیج حزب
و تودهها را کاهش داد.
مائوتسهدون در اواخر عمر خود "گروه
پنج نفر" ،شــامل "گروه چــهارنفر"
و خودش ،را بهعنوان ســـتاد رهبری
جناح انقالبی حـزب شکل داد .اما او
نه تنها دورنمای تحـوالت سـیاسـی
چین بعد از خود را مـخاطرهآمــیز
در
ِ
مـیدید و درینمــورد باری بهطـور
مشـــخص به همســرش چیانچین
هوشدار داد ،بلکه ضعــــیفی "گروه
چهارنفر" را بهعــنوان یک گروه تازه
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شـکل یافته در درون حزب کمونیســت چین
و دولت چین ،نیز بهروشــنی میدید .در واقع
همین ضعیفی باعث گـــردید که "گروه چهار
نفر" بعد از درگذشـت مائوتســـهدون با قرار
گرفتن هــواکوفینگ در رأس حزب کمونیسـت
چین اجبارا ً موافقه نمــــاید تا حــداقل رأس
قدرت حــزبی و دولتی تحت کنترل مستقیم و
فوری رویزیونیستهای شناخته شده ای چون
تینهســـیائوپینگ و نزدیکانش قرار نگیرد .اما
قرار گرفتن هواکوفینگ در رأس حزب کمونیست
چین برای جناح انقالبی درون حزب کمونیست
چین راهگشا نبود .هواکوفینگ بهعنوان یک
پل عبور توسط رویزیونیستها علیه جــناح
انقالبی "گـروه چهار نفر" مــورد استفاده قرار
گرفت و سپس بهمراجع قدرت پایینتر کشانده
شـد و نقشش فرعی گردید.
جناح انقـالبی "گـروه چــهار نفر" در جـریان
کــودتای رویزیونیســتی نیز از خود بهموقع
قاطعیت و عکسالعمــل نشان داده نتوانســت
و در واقــع بهرویزیونیســتها فرصــت داد
که کودتای ارتجاعیشان را بهسرانجام رسانند.
پس از دســتگیری و زندانی شدن "چهارنفر"
مقاومتهای مســلحانۀ پراگندۀ دسـتههای در
حال فروپاشــی گاردهــای سرخ ،که شجاعانه
و قهرمانانه مدت چند سـال دوام کرد ،نتوانست
تکامل و گسترش حاصل نماید و سرانجام بهطور
کلی شکســـت خورد و عاقبت رویزیونیستها
توانستند بهصورت بالمــنازع بر حـزب و دولت
چین مسلط گردند.
بنابرین روشن است که در جریان تدارک ،برپایی
و پیشبرد انقــالب کـبیر فرهنگی پرولتاریایی
چین نواقــص و کمــبودات جدی ایدیولوژیک
– ســیاســی و تشـکــیالتی وجود داشــته
اســت .علیرغم این نواقـص و کمبودات جدی،
تا زمـانی که مائوتســهدون حیات داشـــت،
صرف ًا با تکی ه بر اتوریتۀ عظیم انقالبی شخص
مائوتسهدون از شکســـت کلی انقالب و احـیای
ســرمایه داری در چین جلوگیری گـردید،
هرچند عقبنشینیهای مهمـی در عرصـههای
مختلف بر انقالب فرهنگی و از اینطریق بر کل
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انقالب چین تحمیل گردید .اما وقــتی
آن اتوریتۀ عظیم انقالبی شخصی از
میان رفت ،رویزیونیستها توانسـتند
بهسرعت از جناح غیر عمده بهجناح
عمـده در حــزب و دولت چین مبدل
شــــوند و در نتیجه قادر گشــتند
عریان کودتایی،
با توسل بهخشــونت
ِ
جناح انقالبی را از حـزب و دولت چین
تصفیه نمایند.
در واقع باید گفت که کنگرۀ هشـــتم
حزب کمونیست چین ،که قب ً
ال در سال
 1956دایر شده بود ،تا حد زیادی باعث
تحکیم و گسترش مواضع لیوشاوچی،
تین هســــیائوپینگ و سـایرین در
حزب کمونیست و دولت چـین ،که
بعدا ً در ابتدای انقالب کبیر فرهنگی
پرولتاریایی بهعنوان رویزیویونیســت
افشا شده و از قدرت به زیر کشیده
شدند ،گردیده بود .در مورد این
کنگره ،در اسناد منتشر شدۀ کـنونی
توسط رویزیونیستهای بر سرقدرت با
خوشوقتی گفته شده است:
«این نخستین کنگرۀ حزب کمونیست
چین از زمان برسر قدرت آمدن حزب
در  1949است .این کنگره در زمانی
دایر گردید که تحول سوسیالیستی در
چین عمدت ًا انجام یافته بود و حزب با
اوضاع نوین و وظایف نوین مواجه بود.
مائوتسهدون سخنرانی افتتاحیه را ارائه
نمود .لیوشاوچی گزارش سیاسی را
تقدیم کرد .چوئنالی گزارش در مورد
پیشنهادات برای پالن پنجسالۀ دوم
( )1962 - 1958برای انکشاف اقتصاد
کشور را ارائه نمود .تینهسیائوپینگ
گزارش در مــــورد اصالح اساسنامۀ
حزب کمونیسـت چین را تقدیم نمود.
در کنگره خاطرنشان گردید که :نظر به
اینکه نظام سوسـیالیسـتی اساس ًا در
چین برقرار گردیده اسـت ،تضاد عمده
در کشور دیگر تضاد میان پرولتاریا و
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بورژوازی نیســت ،بلکه تضاد منتج از
نیاز مردم برای انکشاف سریع اقتصادی
و فرهـنگی و کمبود مــقتضیات آنها
است .وظیفۀ عمده در مقابل تمام ملت،
تمرکز تمامــی تالشها روی انکشـاف
نیروهای مؤلده ،صنعتی ساختن کشور
و رسیدگی تدریجی بهنیازمندیهای
در حال رشد اقتصادی و فرهنگی مردم
اســت .کنگره روی مسـئلۀ ساختمان
حزب برسـرقدرت تأکید نمود ،روی
ضــرورت پاسداری از ســـانترالیزم
دموکراتیک و رهبریجمعی پافشاری
کرد ،با کیش شـخصیت مخالفت نمود،
دموکراســـی درون حـزبی و تحکیم
پیوندهــای حـــزب با تـودههـا را
اولویت داد .بنابرین کـنگره راسـتاهای
انکشاف آرمانهای ســوسیالیستی و
ساختمـان حــزب در آینده را معـین
نمود.
کنگــره یک کمــیتۀ مرکزی جدید،
متشـکل از  97عضو اصلی و  73عضو
علی البدل ،انتخاب نمود .در پولینوم
اول کمـــیتۀ مرکزی هشــتم حزب
کمونیســــت چین ،بدنههای رهبری
متشکل از مائوتسهدون بهعنوان صدر
کمیتۀ مرکزی ،لیوشاوچی ،چوئنالی،
چـــوته و چینیون بهعنوان معاونین
صــدر و تینهســیائوپینگ بهعنوان
منشی عمومی انتخاب گردید .همچنان
همین شش نفر انتخاب شدند تا کمیتۀ
دایم دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب
را شکل دهند( ».برگرفته از سایت حزب
کمونیست چین)
اگر عبارات نقل شدۀ فوق را با عبارات
دیگری در مورد کنگرۀ سراسری هفتم
حزب کمونیست چین مقایسه نماییم،
نیرومندی وحشـتآور لیوشاوچی و
تینهسیائوپینگ را در جریان تدارک
و تدویر کنگــرۀ هشـتم ،یعنی ارائۀ
گزارش سیاسی و پیشنهادات اصالحی
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در مورد متن اسـاسنامۀ حزب توســط آنها و
همچنان انتخاب لیوشــاوچی بهعنوان معــاون
اول صـــدر و انتخـــاب تینهســیائوپینگ
بهعنوان منشــی کمــیتۀ مـرکزی و شمولیت
هردویشان در کمــیتۀ شش نفرۀ دایم دفتر
سـیاســی کمــیتۀ مرکزی حـزب را بهخوبی
مشاهده مینماییم .از جــانب دیگر مخــالفت
کنگره با "کیششـــخصیت" از یک طرف و
حذف "اندیشــۀمائوتسهدون" از اسناد اساسی
حزب از طرف دیگر را به روشنی میبینیم.
درینجا به نقل عباراتی در مورد کنگرۀ سراسری
هفتم حزب کمونیسـت چین میپردازیم:

«در کنگره :مائوتســــهدون گـزارش سیاسی
در مورد حکومـت ائتـالفـی را ارائـه کرد؛
لیوشاوچی گزارش در مـورد اصالح اساسنامۀ
حزب را مطرح نمود؛ چوته گـزارش نظامـــی
در مورد میدان نبرد در مناطق آزاد شــده را
تقدیم نمود و چوئنالی یک سخنرانی مهم
دربارۀ جبهۀ متحد ایراد نمود.
کنگره خط ســیاســی حــــزب را که عبارت
بود از «بسیج جسـورانۀ تودهها و گســترش
نیروهای خلق تا که آنها تحت رهـبری حزب ما
متجاوزین جاپانی را شکسـت دهند ،تمام مردم
را آزاد سازند و یک چین دموکراتیک نوین بنا
نهند» مورد تصویب قرار داد .اساسنامۀ جدید
حزب که در کنگره بهتصویب رسید تصریح نمود
که« :حزب کمونیسـت چین اندیشۀمائوتسهدون
را که تیوری مـارکسـیســـتی -لنینیســتی
را با پراتیک انقالب چین تلفیق نموده است
بهعنوان خط راهنمای تمامی کارهایش پذیرفته
است» .این بهحزب کمــک میرساند که بهطرز
بیسابقه ای استحکام و وحدت حاصل نماید و
بنیاد برای پیروزی کامل علیه متجاوزین جاپانی
و بعدتر پیروزی سرتاسری انقالب دموکراتیک
نوین را پیریزی کند.
کنگره یک کمیتۀ مرکزی شامل  44عضو اصلی
و  33عضو علیالبدل انتخاب نمود .در پولینوم
اول کمیتۀ مرکزی هفتم ،مائوتسهدون ،چوته،
لیوشـــاوچی ،چوئنالی ،رنبیشـی ،چینیون،
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کانشین ،گواگان ،پینچین ،دونبیوو،
لینبوقو ،زانوینتیان و پندهوای به
دفتر سـیاسـی کمیتۀ مرکزی انتخـاب
شـــدند .مائوتســــهدون ،چــوته،
لیوشاوچی ،چوئنالی و رنبیشـــی
بهعنوان اعضای دبیرخـانه انتخاب
شدند و مائوتسـهدون بهعــنوان صدر
کمیتۀ مرکزی انتخاب گردید».
به این ترتیب کـــنگرۀ سـراســری
هـفتم حـــزب کمونیســت چین
اندیشۀمائوتسهدون را تلفیق تیوری
مارکســیســـــتی -لنینیســتی
با پـراتیک انقــــالب چــین تعریف
میکــند و آن را بهعنوان خط راهنما
در تمامی کارهای خود مـیپذیرد .اما
کنگرۀ ســراسری هشــتم آن حزب،
که  7سال بعد از پیروزی ســـراسـری
انقالب دموکراتیک نوین چین و گذار
بهانقالب سوسیالیسـتی تدویر گردید،
عبارت اندیشــۀمائوتســهدون را از
اســناد اساسی حزب حذف مینماید.
کنـگرۀ ســراســری هشــتم حزب
کمونیست چین ،یازده ســـال بعد از
کنگرۀ سـراسری هفتم آن حزب دایر
گردید .اما کنگرۀ سراسـری نهم حزب
سیزده سال پس از کنگرۀ سراسری
هشتم دایر گردید.
در کـــنگرۀ سـراســری نهم حزب
کمونیســـت چین که پس از آغاز و
پیشرفـت چند ســالۀ انقـالب کبیر
فرهنگی پرولتاریایی چین دایر گردید،
یکبار دیگر روی اندیشۀمائوتسهدون
تأکید صــورت گــرفت ،اما در سطح
عالیتر و تکامل یافتهتر ،تأکیدی که
در واقع در کنگرۀ سراسری دهم حزب
بازهم تکرار گـردید .در اســـاسنامۀ
تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم
حزب کمونیست چین ،که در ماه اگست
 1973یعنی چهار ســال بعد از کنگرۀ
سراسری نهم حزب دایر گردید ،گفته
شده است که:
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«حزب کمونیســـت چین مارکسیزم-
لنینـیزم -اندیشــــۀمائوتسـهدون
را بهمثابۀ اســـاس تیوریک راهنـمای
اندیشۀ خود بهکار میبندد».

بنابرین نه تنها حــــذف اندیشــــۀ
مائوتســهدون توسط کنگرۀ سراسری
هشتم حزب کمونیست چین ،از زاویۀ
نیرومندی رویزیونیســـتهایی چون
لیوشاوچی و تینهسیائوینگ در داخـل
آن حزب قابل توجه است ،بلکه تفاوت
جدی در تعریف از اندیشۀمائوتسهدون
توسـط کنگرۀ سراسری هفتم حزب از
یکطرف و کــــنگرههای نهم و دهم
حزب از طرف دیگر قابل دقت است.
کنگرۀ سـراســری هفتم حزب،
اندیشۀمائوتســهدون را تلفیق تیوری
مارکسیسـتی -لنینیسـتی با پراتیک
انقالب چین و بهعنوان خـــط راهنمای
حـــزب در تمامی کارهایش تعریف
مینماید .اما کنگرههای سراسری نهم
و دهم حزب فرمولبندی «بکاربستن
مارکســیزم -لنینیزم -اندیشـــــۀ
مائوتسهدون را به مثابۀ اساس تیوریک
رهنمای اندیشۀ خود» میپذیرد .در
کنگرۀ نهم کلیت مارکسیزم -لنینیزم-
اندیشهمائوتسهدون (امـروز مائوئیزم)
اساس تیوریک راهنمای اندیشـۀ حزب
اســت ،اما در کنگرۀ هفتم ،اســـاس
تیوریک حـــزب مارکسیزم -لنینیزم
اســــت و اندیشۀمائوتسهدون صرف ًا
بهمثابۀ تلفیق این تیوری با پراتیک
انقالب چین بهعنوان "خط راهنما" در
تمامی کارهای حزب پذیرفته میشود.
از جــانب دیگر تعــریفی که کــنگرۀ
سراسـری هشـتم حزب کمونیست
چین و کنگـره های سـراسـری نهم و
دهم آن حزب از جامعۀ سوسیالیستی
ارائه مینماید ،تفاوت کیفی عظیمی
باهم دارند .کنگرۀ سراسری هشتم
حزب مدعی است که:
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«در کنگره خاطرنشان گردید که :نظر به اینکه
نظام سوسیالیستی اساس ًا در چین برقرار گردیده
است ،تضاد عمده در کشــــور دیگر تضاد
میان پرولتاریا و بورژوازی نیســــت ،بلکه
تضاد منتج از نیاز مردم برای انکشاف سریع
اقتصادی و فرهنگی و کمبود مقتضیات آنها
است .وظیفۀ عمده در مقابل تمام ملت ،تمرکز
تمامی تالشها روی انکشاف نیروهای مولده،
صنعتی ساختن کشور و رسیدگی تدریجی به
نیازمندیهای در حال رشد اقتصادی و فرهنگی
مردم است»

اما در کـــنگرۀ سراسری دهم حزب ،در تشابه
با احکام صادره در کنگرۀ سراسری نهم حزب،
در مورد جامعۀ سوسیالیستی گفته شده است
که:
«جامعۀ سوســـیالیســـتی یک دورۀ تاریخی
بس طوالنی را در برمیگیرد .در ســراســـــر
این دورۀ تاریخی ،طبقات و تضادهای طبقاتی
و مبارزۀ طبقاتی وجود دارد ،مبارزه بین راه
سوســـیالیستی و راه سـرمایه داری جریان
دارد ،و خطر احیای سرمایه داری موجود است،
و خطر براندازی و تخریب و تجاوز از جانب
امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم جامعه را تهدید
میکند .این تضادها را تنها با اتکاء به تیوری
ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا و با اتکاء
بر پراتیک تحت رهبری آن میتوان حل نمود.
به این ترتیب انقالب کـبیر فرهنگی پرولـتاریایی
یک انقــالب کــــبیر سیاســی است که
پرولتاریا در شرایط سوسیالیزم ،جهت تحکیم
دیکــتاتوری پـــرولـتاریا و جــلوگــیری
از احـیای سرمایهداری علیه بورژوازی و
ســـایر طبقـات استثمارگر به آن دسـتزده
است .باید به چنین انقالباتی در آینده بارها و
بارها دست زد».
برعالوه آنچه در کنگرۀ سراسـری هشتم حزب
کمونیســت چین از زاویۀ مســایل تشکیالتی
حزب بیان مـــیگردد ،با توجه به آنچه که
رویزیونیســتهای تینگهسیائوپینگی بعد
از تصرف قدرت ،ســرنگونی سوسیالیزم و
-6-
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احیای سرمایه داری در چین در مورد
مائوتسهدون بیان داشتند ،قدرت
تشـــکیالتی رویزیونیستها از لحاظ
تیوریک در درون حزب کمونیست
چین را نشان میدهد:
« کــنگره روی مسئلۀ ساختمان حزب
بر سر قدرت تأکید نمود ،روی ضرورت
پاسداری از سانترالیزم دموکراتیک و
رهبریجمعی پافشاری کرد ،با کیش
شخصیت مخالفت نمود ،دموکراسی
درون حزبی و تحکیم پیوندهای
حزب با تودهها را اولویت داد .بنابرین
کنگره راستاهای انکشاف آرمانهای
سوسیالیسـتی و ساختمان حزب در
آینده را معین نمود ( ».تأکیدات توسط ما
صورت گرفته است).
بدین ترتیب تحت تأثیر مسایل و اوضاع
و احوال برشمرده در فوق ،انقالب کبیر
فرهنگی پرولتاریایی چین گرچه موفق
شد که ده سال تمام از سرنگونی
سوسیالیزم و احیای سرمایهداری در
چین جلوگیری نماید؛ اما از آنجایی
که این انقالب ،بهدلیل ناتوانیهای
ذاتی جناح انقالبی و وسعت انحرافات
و مشکالت در درون حزب کمونیست
چین ،نتوانسـت تمامی اشـــباحها و
هیوالها را از ســر راه انقــالب بروبد
و مشکل جانشینان انقالبی را بهطور
قاطع و قدرتمندانه حل و فصل نماید،
رویزیونیستهای تصفیهشده از حزب
حتی در زمــان حیات مائوتسـهدون
وسیع ًا به درون حزب و دولت برگشتند
و مواضع قدرتمندی را در دست
گرفتند و با اتکاء بر آن مواضع توانستند
پس از درگذشــت مائوتسهدون با
اســتفاده از ناتوانیهای دولـتی،
نظامــی و تشکیالتی جناح انقالبی
"گروه چهارنفر" دست بهکودتا بزنند
و بهقدرت حاکم بالمنازع در حزب و
دولت چین مبدل گردند.
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در واقع در همــان زمـــان حــیات

طبق تیوری تقســیم دنیا بهسهجهان و حتی

بههر میزانی که رویزیونیستهای تصفیه

تیوری رویزیونیستی ســهجهان بهطـــور روز

مائوتســهدون در نیمۀ اول دهۀ هفتاد،
شده از حزب و دولت در نیمۀ اول دهۀ
انقالب کـــبیر فرهـنگی پرولتاریایی
چین (نیمۀ دوم دهۀ شصت) ،بهمواضع
قدرت در حزب و دولت برمیگشتند،

حداقل بصــورت نسـبی سیاستهای

انقالب فرهــنگی خدشهدار مــیشد

و بدین معـنی سرمایهداری در ساحات

تحت نفوذ آنها بهصورت نسبی احیاء

میگردید .بدین ترتیب در اواخر حیات
مائوتسهدون سلطۀ جناح انقالبی بر
حزب و دولت چین بسیار نسبی و در

واقع متزلزل بود ،سلطۀ بسیار نسبی و
متزلزلی که در مدت زمان اندکی بعد
از درگذشت مائوتسهدون از میان رفت.

تا حد معینی ،و البته بصورت غیر مسلط ،طبق

افـــزون بر سیاستهای حزب کمونیست چین

شود و بسط یابد.

و دولت چین تقویت و گسترش مییافت.

بدین ترتیب آنچه اساس ًا و عمدت ًا باعث شکست
انقالب چین در کل و شکست انقالب کـــبیر

فرهـنگی پرولتاریایی چین بهطور خاص گردید،

نادرستیها و کمبودات خط رهــبری کنندۀ
آنها نبود ،بلکه عدم کفـــایت نیروی جناح

انقالبی در یک مبارزه و ستیز طوالنی پیروزمند
علیه جناح رویزیونیست بود که در سطح
کشوری و بینالمللی رقم خورد .ناگفته پیدا

است که نادرستیها و کمبودات خط رهـبری
کنندۀ انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چــین

و در کل انقالب چین نیز در حد خـودش در برهم
خوردن توازن قدرت بهنفع جناح رویزیونیسـت

عالوه بر تمامی این مسایل و مشکالت،
سطح جهان بهطور کلی و بهانحــراف

دولت نقش داشته است.

کشانده شدن تعداد زیادی از مــبارزات
آزادیبخش ملی از زاویۀ وابسته شدن

بهسیاسـتهای سوسیالامپریالیستی
شوروی ،بهعنوان شـــرایط تأثیرگذار

بینالمللی بر اوضاع چین ،نیز در نیمۀ
اول دهۀ هفتاد نقش منفی خود را بر
اوضاع چین در جهت تضعیف جناح

انقالبی تحت رهـبری مائوتسـهدون

برجای نهاد .کل سیاست مبتنی بر
عکسالعمل منفی بیش از حد حزب

کمونیسـت چین علیه تمرکز گرایی
کمینترن ،که مــنجر بهنوعی کــــم

توجهی یا حداقل عدم توجۀ کافی در

قبال ضرورت سـازماندهی کـافی و

قاطع جنبش کمونیستی بینالمللی
میگردید ،نیز نقش منفی مذکور را

تقویت و گســترش میبخشید .نقش
منفی مذکـور در نیمـۀ اول دهۀ هفتاد

جریان پیشبرد کــارزار تجــلیل از
پنجاهمین ســـالگرد انقالب کبیر

در حزب کمونیست چین و دولت چین و ســپس

فروکش نســبی مبارزات انقالبی در
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مسـلط شدن بالمنازع جناح مذکور بر حـزب و
بنــــابرین توجــۀ دقیق بهنادرسـتیها و
کمبودات برشمرده در قســمتهای قبلی این
سـطور ،با تکیه بر جنبههای اسـاس ًا و عمــدت ًا
اصولی ،درســت و مـثبت انـقــالب کـــبیر

فـــرهنگی پرولــتاریایی چین ،یک ضـرورت
جدی برای جـــنبش بینالمــللی کمونیسـتی

مارکسـیسـتی -لنینیســتی -مائوئیســـتی
بینالمللی محســوب میگـردد .تجلیـــل از

پنجاهمین ســــالگرد انقـــالب کـــبیر

فرهـــنگی پـرولتاریایی چــین مســـتلزم
تکیه بر جــنبههای اســاس ًا و عمدت ًا مثبت
این انقــالب و دفاع قاطع از آن و در عینحال

توجــۀ دقیــــق بهنادرسـتیها و کمــبودات
در این انقالب است .آنچه در ســـطور فــوق

بهصورت اولیه درینمورد بیان گردید ،خــاکۀ

اجمالی اولیـــه و غیــــردقیقـی اســـت
که مــیتواند  -و بایـــد -هـرچه بیشتر در
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فرهـــنگی پرولتاریایی چین پرورانده
با تأسـف باید گفــت که سـطح درک
کل جنبش چپ افغـــانســتان و تا

حد معــینی سطــح درک منسـوبین
حزب ما در مورد انقالب کبیر فرهنگی

پرولتاریایی چین بسـیار پایین اسـت.
بههمین خــاطر حــزب کمونیســت

(مائوئیسـت) افغانستان کارزار تجلیل
از پنجاهمین ســالگرد انقالب کـبیر

فرهــنگی پرولتاریایی چین را در طول
سال جاری بهصورت یک کارزار مطالعه

و بررســی تیوریک این انقـالب پیش

میبرد .ما در جریان پیشبرد این کارزار

تجلیل ،نه تنها بهپرورش و بسط هرچه
بیشتر نکات برشمرده در سطور قبلی
این نوشته خواهیم پرداخت ،بلکه بهباز

تکثیر اسناد موجود در مورد انقالب

فرهنگی و در صورت امکان بهترجمۀ
پشتو یا دری آن اسنادی درینمورد
که هنوز بهاین زبانها ترجمه نشده

اند ،خـــــواهیم پرداخت .امیدواریم
این کار بتواند در ارتقای سطح درک

منسوبین حزب ما و کل منســـوبین

جـنبش چپ افغانســـتان از انقالب

فـرهنگی و در کل از مــائوئیزم نقـش
اصــولی مثبت و مفیدی بازی نماید.
همچنان امــیدواریم که این کار بتواند

در جهت تالش برای تدویر کنفـرانس

بینالمللی احزاب و ســازمانهای

مارکسیسـت -لنینیسـت -مائوئیست
کشورهای مختلف جهان ممد و مددگار

ثابت گــردد.
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بررسی گذرا و اولیۀ چند سند اساسی حزب کمونیســت چین

آنچه در ذیل میآید ،بررسی گذرا و اولیهای اســت در مورد بعضی از مــطالب مطروحه در چند ســـند
حزب کمونیست چین .منظور اصلی از طرح این بررسی گذرا و اولیه در این شماره از "شعلۀ جاوید" توجه اولیه به
کمبودات ،اشتباهات و احیان ًا انحرافات مندرج در این اسناد است.
این بررسی گذرا و اولیه و مطالب مطروحۀ مربوطۀ آن میتواند  -و باید – در آینده عمیقتر و گستردهتر مورد حالجی
قرار بگیرد ،تا فهم و درک ما از "انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین" و ک ً
ال "مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم"
عمیقتر و همهجانبهتر گردد.
متن زیر ترجمۀ دری سند انگلیسی مندرج در سایت ذیل توسط ما است:
www.china.org.cn

تاریخ انتشار متن انگلیسی سند 19 :می 2011

کنگرۀ سراسری هفتم حزب کمونیست چین

تاریخ 23 :اپریل –  11جون ،1945
محل :ینان،

تعداد نمایندگان 547 :نمایندۀ اصلی و  208نمایندۀ علیالبدل،
تعداد اعضای حزب 1.21 :میلیون،
محتویات اصلی :در کنگره ،مائوتسهدون گزارش سیاسی در مورد حکومت ائتالفی را ارائه کرد؛ لیوشاوچی گزارش
در مورد اصالح اساسنامۀ حزب را مطرح نمود؛ چوته گزارش نظامی در مورد میدان نبرد در مناطق آزاد شده را
تقدیم نمود و چوئنالی یک سخنرانی مهم در بارۀ جبهۀ متحد ایراد نمود.
کنگره خط سیاسی حزب را که عبارت بود از «بسیج جسورانۀ تودهها و گسترش نیروهای خلق تا که آنها تحت رهبری حزب

ما متجاوزین جاپانی را شکست دهند ،تمام مردم را آزاد سازند و یک چین دموکراتیک نوین بنا نهند» مورد تصویب قرار داد.

اساسنامۀ جدید حزب که در کنگره به تصویب رسید تصریح نمود که « :حزب کمونیست چین اندیشۀمائوتسهدون را ،که
تیوری مارکسیستی -لنینیستی را با پراتیک انقالب چین تلفیق نموده است ،به عنوان خط راهنما در تمامی فعالیتهایش پذیرفته

است» .این به حزب کمک میرساند که به طرز بیسابقهای استحکام و وحدت حاصل نماید و بنیا ِد پیروزی کامل علیه
متجاوزین جاپانی و بعدتر پیروزی سرتاسری انقالب دمو کراتیک نوین را پی ریزی کند.
کنگره یک کمیتۀ مرکزی شامل  44عضو اصلی و  33عضو علیالبدل انتخاب نمود .در پولینوم اول کمیتۀ مرکزی
هفتم ،مائوتسهدون ،چوته ،لیوشاوچی ،چوئنالی ،رنبیشی ،چینیون ،کانشین ،گواگان ،پینچین ،دونبیوو،
لینبوکو ،زانوینتیان و پوندههوای به دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی انتخاب شدند .مائوتسهدون ،چوته ،لیوشاوچی،
چوئنالی و رنبیشی به عنوان اعضای داراالنشاء (دبیرخانه) انتخاب شدند و مائوتسهدون به عنوان صدر کمیتۀ
مرکزی انتخاب گردید.
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دو مـطلـب مهـم قـابل بررســـی درین ســند

اول – ارائۀ گزارش در مورد اصالح اساسنامۀ حزب توسط لیوشاوچی.
دوم – درج اندیشۀ مائوتسهدون در اساسنامۀ جدید حزب به عنوان خط راهنمای حزب.
اول – ارائۀ گــزارش در مـــورد اصالح
اساسنامۀ حـزب توسـط لیوشاوچی ،بعد
از ارائۀ گزارش سـیاسی در مورد حکومت
ائتالفی توســط مائوتسهدون در کنگره ،نشان
میدهد که او در آن زمان شخصیت درجه دوم
حـزب بوده و هنوز به عنوان رهــبر جناح ضد
مائوتسهدون در حـزب شناخته نشده بود.
"گزارش به نهمــین کـنگرۀ سراسری حزب
کمونیست چین" نشان میدهد که لیوشاوچی
در دورۀ نخستین جنگ انقالبی داخلی به
حزب خیانت کرده و به دشمن تسلیم شده
است .همچنان همین گزارش نشان میدهد
که او در سال  1939یعنی در زمانی که جنگ
مقاومــت ضد جاپان جوشـان و خروشــان به
پیش میرفت ،کتاب "خودسازی" ("چگــونه
میتوان یک کمونیست خوب بود )".را بیرون
داد که در آن هیچ بحثی در مــورد ضـرورت
پیشبرد جـنگ مـقاومت علیه جــاپان و
شرکت پیشروانۀ کمونیسـتهای چین در آن
جنگ وجود نداشت ،بلکه کتاب مذکور موضوع
"خودسازی" کمونیســتها را به عنوان یک
موضوع صرف ًا نظری و مطلق ًا جدا از پراتیک
انقالبی ،که در آن زمان عمدت ًا پراتیک جنگ
مقاومت ضد جاپان بود ،مطرح نمود.
همین لیوشــاوچی در کـنگرۀ سـراسری هفتم
حزب کمونیســت چین شـخصیت درجه دوم
حزب بود .برعالوه او نه تنها در انتخابات پولینوم
اول کمــیتۀ مرکزی هفتم حزب به عنوان عضو
دفتر سـیاسی کمیتۀ مـرکزی حزب بلکه به
عنوان عضو داراالنشاء کمیتۀ مرکزی حزب نیز
انتخاب شد .برعالوه پوندههوای وزیردفـــاع
آن وقت چین نیز ،که در ســالهای بعد از
کنگرههای سراسری هفتم و هشتم حزب در
رأس مخالفت خطی علیه مائوتسـهدون قرار
گرفت ،در پولینوم مـذکور به عـنوان یکی از
اعـضای دفـــتر ســیاسـی کمیتۀ مرکزی
حزب انتخاب گردید .این وضعیت در واقـــع

نقطۀ ضعف مهمی در ترکیب رهبران
شــامل در کنگرۀ حزب و رهبران
انتخاب شــده ،آنهم رهبران طراز
اول ،در آن کــنگره و پولینوم متعاقب
آن ،بود.

دوم – "اندیشــۀمائوتسـهدون"به
عــــنوان "خـط راهنما"ی حـــزب
کمونیســت چــین که در اساسنامۀ
تصویب شده در کنگرۀ سراسری هفتم
حزب درج گردید ،مقولۀ تازهای بود که
قبل از آن در جنبش کمونیسـتی بین
المللی و جنبش کمونیستی این یا آن
کشــور ،منجمله خود چین ،سابقه
نداشت.
در خـود حزب کمونیسـت چین ،خط
مائوتسهدون در طـول  13سـال اول
حیات مبارزاتی حزب کمونیسـت چین
در موقعیت رهبری کننده در حــزب
قرار نداشـت .این موقعیت برای اولین
بار در جلسۀ "زون یه" در سال 1935
و در جریان "راهپیمایی طوالنی"
تثبیت گردید .اما در طول ده ســال
بعدی حیات مبارزاتی حزب نیز مقولۀ
"اندیشـۀمائوتســهدون" ،به عنوان
"خط راهـــنما" یک مقولۀ تصویب
شده در اسـاسنامۀ حزب نبود ،بلکه در
کـنگرۀ سراسـری هفتم حـزب مورد
تصویب قرار گرفت.

البته باید تـوجه داشت که مقولۀ
"اندیشۀمائوتســـهدون" مــندرج
در اســـاسنامۀ تصـویب شده در
کــنگرۀ سراســــری هفتم حــزب
کمونیســـت چین با مـــقولههای
"اندیشۀ مائوتسهدون"تصویب شده
در کنگرۀ سراسری نهم و همچنان
کـنگـرۀ ســراسـری دهم حزب
کمونیست چین دارای یک مفهوم
نیستند بلکه از هم فرق دارند.
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در اساسنامۀ تصویب شــده در کنگرۀ
سراسـری هفتم حزب مقـولۀ مذکور
بهگونه ذیل بیان گردیده است:
«حزب کمونیسـت چـین اندیشــۀ
مائـوتســـــهدون را ،که تیـــوری
مارکسیستی -لنینیستی را با پراتیک
انقـــالب چین تلفیق نموده است،
به عــــنوان خط رهنما در تمـامـی
فعالیتهایش پذیرفته است».
اما در اســـاسنامــــۀ تصـــویب
شـــده در کـــنگرۀ ســـــراسری
نهم حــــزب در ســـال  1969مقولۀ
" اندیشــۀمائوتســهدون " بهگونۀ
ذیل بیان گردیده است:
«حزب کمونیســـت چین مارکسیسم-
لنینیسم -مائوتسـهدوناندیشـه را به
مثابۀ اساس تئوریک هدایت افکار خود
مــــیداند .مائوتســـهدوناندیشه،
مارکسیسم -لنینیسم عصــری است
که در آن امپریالیسم بسوی اضمحالل
کامل میگراید و سوسیالیسم بسوی
پیروزی جهانشمول گام بر میدارد».
و در اساسنامۀ تصویب شده در کنگـرۀ
سراسری دهم حــزب در سال ،1973
مقـولـۀ "اندیشۀمائوتســهدون" به
گونۀ ذیل بیان گردیده است:
«حزب كمونيســت چين ماركسيسم
ـ لنينيسم ـ انديشۀ مائوتسـه دون را
بمثابۀ اساس تئوريك راهنماي انديشۀ
خود بهكار ميبندد.»
در مورد تفاوت میان مقولههای مندرج
در اساسنامۀ کنگرۀ نهم و کنگرۀ دهم
حـزب کمـونیسـت چیـن بـعـدا ً
صحبـت خواهیم کرد .درینجا فقط
روی تفاوتی که میان این مقوله در
اساسنامۀ کنگرۀ هفتم و کنگرههای
نهم و دهم وجود دارد ،مکث میکنیم.
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"اندیشۀمائوتسهدون" در اســاسنامۀ تصویب
شده در کنگرۀ هفتم« ،اســاس تیوریک هدایت
افکار »...یا «اساس تیوریک راهنمای اندیشۀ»
حزب نیست ،بلکه «تلفیق تیوری مارکسیستی-
لنینیسـتی با پراتیک انقالب چین» اســـــت.
به همین جهت مقولهای نیســـت که به دنبال
مارکسیزم -لنینیزم شامل در «اساس تیوریک»
باشد ،بلکه اســاس تیوریک فقط مارکســیزم-
لنینیزم اســت و اندیشۀمائوتســهدون صرف ًا
به عنوان «خط راهنما»ی تلفیق کنندۀ تیوری
مارکسیزم -لنینیزم با پراتیک انقـالب چین به
رسمیت شناخته میشود و نه به عنوان تیوری
راهنما.

در رابطه با شناخت از "تیوری راهنمای اندیشـه"
یا "تیوری هـدایت کنندۀ افکار" (مارکســیزم،
مارکســیزم-لنینیزم،مارکســیزم-لنینیزم-
مــائوئیزم یا در شــکل ابتداییتر مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀ مائوتسهدون) میتوانیم از سه
مرحله صحبت نماییم :درک ،تطبیق و تکامل.
آنچه بهنـام "اندیشـۀ مائوتســهدون" در
اســاسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری
هفتم حزب کمونیسـت چین تصویب گردیده
اسـت ،در واقع مرحـلۀ تطبیق تیوری راهنمای
اندیشه را نشــان میدهد و نه هنوز تکامل در
تیوری راهنما را .البته این مراحــل کام ً
ال جدا از
هم نیســتند که با تمام شدن کامل یک مرحله،
مرحلۀ بعدی آغاز گردد ،بلکه این مــراحل در
عینحالی که به صورت عمده از هم جدا هستند،
در همدیگر متداخل نیز میباشند.
مث ً
ال مرحـلۀ درک از تیوری راهنما که در واقـع
پس از راه افتادن جنبش کمونیســتی در یک
کشور آغاز میگردد و با تأسیس حزب کمونیست
بیشتر از پیش واضح میگردد ،در عین حال
مرحلۀ اولیۀ تطبیق تیوری راهنما با شرایط
مشخص همان کشور نیز محسوب میگردد .در
واقع بدون این تطبیق اولیه موضوع راه افتادن
جنبش کمونیسـتی و تأسـیس حزب کمونیست
نمیتواند در میان باشد ،ولی هنوز نمیتوان از
پختگی تطبیق تیوری انقالبی در پراتیک انقالب
آن کشور یا به عبارت دیگر از پختگی تلفیق
تیوری انقالبی با پراتیک انقالب آن کشور سخن
گفت .ازین تطبیق یا تلفیق فقط مـیتوان پس
از رسـیدن به مرحلۀ نسبت ًا پختگی در پراتیک
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انقالب آن کشـــور سخن گفت .حزب
کمونیسـت چین در کـنگرۀ سـراسری
هفتم خود به این نتیجهگیری رسید که
به این مرحـلۀ نسبت ًا پخته از تلفیق
تیوری انقالبی (مارکسیزم -لنینیزم)
با پراتیک انقالب چین فرا رسیده
است .لذا نام معینی روی آن گذاشـت
(اندیشۀ مائوتسه دون) و در اساسنامۀ
حزب درج و تصویب نمود.
اما فرمولبندی «اندیشۀمائوتسهدون به
عنوان خط راهنما» توانسته است یک
نوع اغتشـاش برای گروپهای مـعینی
از جنبش مائوئیستی بینالمللی ایجاد
نماید .این گروپ ها مفاهیم "اندیشه"
و "خط" را با هم خلط کــرده اند و در
نتیجه بهجای استفاده از اصطالح "خط
راهنما" از اصطالح "اندیشۀ راهنما"
استفاده میکنند که نادرست است.
ولی اگر بهخــوبی دقت کنیم مـتوجه
میشـویم که این خـلط مـبحث در
واقــع در دو پهلو بودن خود عــبارت
"اندیشــۀمـائوتســهدون به عنوان
خط راهنما" ریشــه دارد .مـیتوانیم
"اندیشــه" را "تفـکر" یا "فهـم"
بگـوییم و "خـط" را هم "مشــی"،
که اولی به "جهــان بینی" و دومـی
به "مـتود" ربط مـیگیرد .مـــرتبط
با همـین خلط مــبحث بود که در
سـالهـای قبل بعضــیها در جنبش
"چپ" افغانستان عبارت مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀ مائوتســهدون را

لنینیزم
به صورت "مارکسـیزم-
ِ
اندیشۀمائوتسهدون" (با کسر حرف

لنینیزم
آخر لنینیزم) یا "مارکسیزم -
ِ
مائوتسهدوناندیشه" (با کســر حرف
آخر لنینیزم) تلفظ میکردند که معنای
آن به گـونۀ ذیل بود :مارکســیزم-
لنینیزم طبق درک یا فهم مائوتسهدون
از آن.

برعالوه نهباید ناگفته گذاشــت که
فرمــولبندی « اندیشۀ مائوتسـهدون
بهعنوان خط راهنما» توسط کنگرۀ
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سراسری هفتم حزب کمونیست چین،
"خام بازی"ها و "خام اندازی"ها در
"جنبش انقالبی انترناسـیونالیسـتی"
مـــرتبط با "اندیشــۀ گـــونزالو"،
"راه پاراچــندا" و "سـنتزهای نوین
آواکیان" را دامن زد ،که در مـورد اول
به فـرمـولبـنـدیهـای نادرســـت
و انحرافــی و در مـوارد دوم و سـوم
بهرویزیونیزم آشــکار پاراچـندایی و
اواکیانی منجر گردیده است.
مرحلۀ تطبیق تیوری راهنما و مـرحلۀ
تکامل تیـوری راهنما نیز از جــهاتی در
هم متداخل هســتند .مـث ً
ال در همـان
کنگرۀ هفتم حزب کمونیسـت چین که
برای اولین بار "اندیشۀمائوتسهدون"
بهعنوان "خط راهنمـا" مطرح گردید،
"اندیشــۀ مائوتسـهدون" عناصری
از تکامل تیوری راهنما را نیز در خود
داشت .در آن زمان فـرمولبندیهای
تیوریک مائوئیســتی در مورد جنگ
خلق از خالل برپایی و پیشبرد جنگ
خلق در چین تدوین شــده و تا حد
زیادی در پراتیک بعدی نیز امـتحان
شده بود ،هرچند هنوز نه به سـرحد
کمال .همچنان خدمات مائوتســهدون
در تکامل فلســفۀ مارکسیسـتی-
لنینیســتی در مورد مونیزم قانونمند
در دیالیکتیک ماتریالیســتی (قانون
تضـاد یا قانون وحـدت اضداد را یگانه
قانون اساسی دیالکتیک ماتریالیسـتی
دانستن) ،تضاد عمده و تفکیک آن از
تضاد اســاسـی و سایر مسایل مربوط
به قانون تضاد و همچنان مـتکامل
ساختن جوانب مختلف تیوری شناخت
ماتریالیستی و غیره که تا حد زیادی
در دو اثر فلسفی معروف مائوتسهدون
یعنی "دربارۀ تضاد" و "دربارۀ پراتیک"
فرمولبندی و تیوریزه شـده بود .حتی
در "خام بازیها" و "خاماندازیها"ی
مرتبط به این موضــوع در "جـنبش
انقالبی انترناسیونالیستی" مــیتوان
این تداخل را در سطح ادعا مشـاهده
کــرد" .اندیشـۀ گــونزالو" و "راه
پاراچندا" در حـالی که در اصــل به
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عنوان تطبیق م ل م در پراتیک انقالب پیرو و
نیپال مطرح گـردیدند ،در عین حال داشــتن
جوانبی از بینالملل ّیت و تکامل جهات معینی از
تیوری راهنما را نیز مدعی گردیدند ،جوانبی که
نادرست ،انحرافی و حتی رویزیونیستی بودند.

یکی از صدمات وارده بر پیکر "جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی" از "اندیشه" و "راه" مذکور
آن بود که ضربات جبران ناپذیری بر انقالب
پیرو و نیپال وارد آورد و صدمۀ دیگرش آن بود
که رویزیونیزم پسا م ل م اواکیانی را تشجیع
نمود که از همان ابتدای رخ نمایاندن ،خود را به
عنوان مجموعه ای از فرمولبندیهای بینالمللی
انحرافی رویزیونیستی مطرح نماید و نه بهعنوان
تطبیق تیوری م ل م با پراتیک انقالب امریکا ،که
البته چنین پراتیکی به عنوان پراتیک پخته در
امریکا وجود نداشت و هنوز هم وجود ندارد.
در هر حال فرمولبندی «اندیشۀ مائوتسهدون
بهعنوان خط راهنما» در کنگرۀ سراسری هشتم
حزب کمونیست چین از اساسنامۀ حزب حذف
گردید .فقط پس از آن که "اندیشۀمائوتسهدون"
بهعنوان اندیشــۀ تکامل دهـندۀ مارکسـیزم-
لنینیزم در تمامی جهات فلســفی ،اقتصـادی و
سـیاســی در جریان انقالب کــبیر فرهنگی
پرولتاریایی چین به رسمیت شناخته شد ،مجددا ً
توسط کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیســت
چین در اســـاسنامۀ حــزب درج گـردید.
در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری
نهم حزب کمونیست چین ،و همچنان در
اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم
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آن حزب" ،اندیشۀمائوتســهدون"
دیگر "خط رهنما"ی تلفیق دهندۀ
تیوری مارکســیزم -لنینــیزم با
پراتیک انقالب چین نیســـــــت،
بلکه در فرمولبندی مارکســیزم-
لنینـــیزم -مائوتســهدوناندیشـه
(اندیشۀمائوتســهدون) خود بخشـی
از تیوری انقالبی پرولتری بین المللی
است.

بهرحال باید فرق میان "اندیشـــــ ۀ
راهنما" و "خط راهنما" را دقیق ًا درک
نمود و در نظر گرفت و هریک را در
جایش مورد استفاده قرار داد.
اوالً :آنچه در این سند حزب کمونیست
چین آمده است "خط راهنما" است نه
اندیشۀ راهنما.
ثانی ًا :هر حزب و حتی هر تشکیل
ماقبل حزبی در صورتی که واقع ًا تیوری
راهنما -در حال حاضر مارکسـیزم-
لنینیزم -مائوئیزم -را در این یا آن
سطح با پراتیک مشــخص انقالب
کشــور تلفیق کرده باشــد ،میتواند
در این سطح یا در آن ســطح دارای
یک خط راهنما باشد و خط راهنما را
خط تشـکل مربوطه یا خط شخصیت
اول تشکل مربوطه بداند .مث ً
ال حزب ما
خط رفیق اکرم یاری را بهعنوان خط
مؤسس جنبش مائوئیسـتی و جنبش
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دموکراتیک نوین در افغانسـتان قبول
دارد ،بهرســمیت میشـناسد و از آن
دفاع مینماید.
بر پایۀ پذیرش ،بهرســمیت شناختن
و دفاع تاریخی از همین خط مؤســس
جنبش ما اسـت که امروز حزب ما نیز
دارای یک "خط راهنمــا" یعنی خـط
تلفیق دهندۀ تیوری مارکســــیزم-
لنینیزم -مائوئیزم با پراتیک مشخص
مبارزات انقالبی در افغانســتان است.
ما این "خط راهنما" را ،که در اســناد
اساسی حزب وضاحت داده شده است،
خط حزب کمونیســت (مائوئیســت)
افغانســتان میدانیم .اما در عینحال،
نه چیزی را به نام "اندیشــــۀیاری"
میپذیریم و نه هـم چـیـزی را به نام
"اندیشۀ حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان".
بیجهت نبوده اســت که کــــنگرۀ
هفتم حــزب کمونیســـت چـین
"اندیشۀ مائوتسهدون" را به عنوان
"خط راهنما"یعنی خط تلفیق دهندۀ
مارکســیزم -لنینــیزم با پــراتیک
انقالب چین بهتصـویب رساند ،ولی
کنگرۀ هشـــتم آن حزب اصــطالح
"اندیشۀمائوتسهدون"را از اساسنامۀ
حزب حذف نمود ،در حالی که کماکان
از خط تلفیق دهندۀ مارکسیزم-
لنینیزم با پراتیک انقالب چین یعنی
"خط راهنما" دفاع نمود.

متن زیر ترجمۀ دری سند انگلیسی مندرج در سایت ذیل توسط ما است:
www.china.org.cn

تاریخ انتشار سند 19:می 2011

کنگرۀ ســراسـری هشــتم حزب کمونیســت چـین

تاریخ 27 -15 :سپتامبر 1956
محل :پیکینگ
تعداد نمایندگان 1026 :نمایندۀ اصلی و  107نمایندۀ علیالبدل
مجموع اعضای حزب 10.73 :میلیون
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محتویات اصلی :این نخستین کنگرۀ حزب کمونیست چین از زمان برسر قدرت آمدن حزب در  1949است .این کنگره
در زمانی دایر گردید که تحول سوسیالیستی در چین عمدت ًا انجام یافته بود و حزب با اوضاع نوین و وظایف نوین مواجه
بود .مائوتسهدون سخنرانی افتتاحیه را ارائه نمود .لیوشاوچی گزارش سیاسی را تقدیم کرد .چوئنالی گزارش در مورد
پیشنهادات برای پالن پنجسالۀ دوم ( )1962 -1958بهخاطر انکشاف اقتصاد کشور را ارائه نمود .تینهسیائوپینگ گزارش
در مورد اصالح اساسنامۀ حزب کمونیست چین را تقدیم نمود .در کنگره خاطر نشان گردید که :نظر به اینکه نظام
سوسیالیستی اساس ًا در چین برقرار گردیده است ،تضاد عمده در کشور دیگر تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی نیست ،بلکه
تضاد منتج از نیاز مردم برای انکشاف سریع اقتصادی و فرهنگی و کمبود مقتضیات آن ها است .وظیفۀ عمده در مقابل
تمام ملت ،تمرکز تمامی تالشها روی انکشاف نیروهای مؤلده ،صنعتی ساختن کشور و رسیدگی تدریجی به نیازمندیهای
در حال رشد اقتصادی و فرهنگی مردم است .کنگره روی مسئلۀ ساختمان حزب بر سر قدرت تأکید نمود ،روی ضرورت
پاسداری از سانترالیزم دموکراتیک و رهبری جمعی پافشاری کرد ،با کیششخصیت مخالفت نمود ،دموکراسی درونحزبی
و تحکیم پیوندهای حزب با تودهها را اولویت داد .بنابرین کنگره راستاها برای انکشاف آرمانهای سوسیالیستی و ساختمان
حزب در آینده را معین نمود.
کنگره یک کمیتۀ مرکزی جدید ،متشکل از  97عضو اصلی و  73عضو علیالبدل ،انتخاب نمود .در پولینوم اول کمیتۀ
مرکزی هشتم حزب کمونیست چین ،بدنههای رهبری متشکل از مائوتسهدون بهعنوان صدر کمیتۀ مرکزی ،لیوشاوچی،
چوئنالی ،چوته و چینیون بهعنوان معاونین صدر و تینهسیائوپینگ به عنوان منشی عمومی انتخاب گردید .همچنان
همین شش نفر انتخاب شدند تا کمیتۀ دایم دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب را شکل دهند.

اعضـای کمـیتۀ دایم دفتر سـیاســی:

ردیف اول از چپ بهراست :مائوتسهدون ،لیوشاوچی ،چوئنالی ،جوده ،چینیون ،تینهسیائوپینگ
ردیف دوم از چپ بهراست :لینپیائو ،تاوجو ،چینبودا ،کانگشینگ ،لیفوچون
***********************
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مطالب مهم قابل بررسی در این ســند

اول – ارائۀ گزارش سیاسی توسط لیوشاوچی،
ارائۀ گزارش در مورد اصالح اساسنامۀ حزب
توسط تین هسیائوپینگ ،انتخاب لیوشاوچی
به عنوان یکی از معاونین صدر و یکی از اعضای
کمیتۀ دایمی دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی و
انتخاب تین هسیائوپینگ به عنوان منشی
کمیتۀ مرکزی و یکی از اعضای کمیتۀ دایمی
دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی.
دوم  « --این نخستین کنگرۀ حزب کمونیست
چین از زمان برسر قدرت آمدن حزب در 1949
است .این کنگره در زمانی دایر گردید که تحول
سوسیالیستی در چین عمدت ًا انجام یافته بود
و حزب با اوضاع نوین و وظایف نوین مواجه
بود ...نظام سوسیالیستی اساس ًا در چین برقرار
گردیده»...
سوم « --نظر به اینکه نظام سوسیالیستی
اساس ًا در چین برقرار گردیده است ،تضاد عمده
در کشور دیگر تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی
نیست ،بلکه تضاد منتج از نیاز مردم برای انکشاف
سریع اقتصادی و فرهنگی و کمبود مقتضیات
آن ها است ...وظیفۀ عمده در مقابل تمام ملت،
تمرکز تمامی تالش ها روی رشد نیروهای مولده،
صنعتی ساختن کشور و رسیدگی تدریجی به
نیازمندی های در حال رشد اقتصادی و فرهنگی
مردم است».
چهارم « --کنگره روی مسئلۀ ساختمان حزب
بر سر قدرت تاکید نمود ،روی ضرورت پاسداری
از ســـانترالیزم دموکراتیک و رهبری جمعی
پافشاری کرد ،با کیش شخصیت مخالفت نمود،
دموکراســـی درون حزبی و تحکیم پیوندهای
حزب با توده ها را اولویت داد».
******
اول – در کنگرۀ سراســری هشــتم حزب
کمونیست چین نیز لیوشاوچی و همراه با وی
تینهسیائوپینگ هنوز به عنوان رهبران جناح
رویزیونیست مخالف با مائوتسهدون شــناخته
نشده بودند و پس از اختتام کنگره نیز چنین
شناختی در مورد آنها به وجود نیامد .آنها نه
تنها در جریان کار کنگره جزء رهبران طراز اول

کنگره بودند ،بلکه در نتیجۀ انتخابات
کنگره و پولینوم متعاقب آن (پولینوم
اول کمیتۀ مرکزی هشتم حزب) نیز
جزء رهبران طراز اول حزب باقی
ماندند .این ،نقیصۀ تشکیالتی جدی و
مهم اجتناب ناپذیر در کنگرۀ هشتم و
پولینوم اول کمیتۀ مرکزی هشتم حزب
بود که آشکارا ریشههای ایدیولوژیک-
سیاسی داشت .در قسمتهای بعدی
این مبحث ،آن ریشههای ایدیولوژیک-
سیاسی را به روشنی میتوان دید.

دوم– دریـــنجا هـــم حــــذف
"اندیشۀمائوتســــهدون" از اسـناد
اساســـی حزبی در کنگرۀ سـراسری
هشتم حزب کمونیست چین قابل
مکث است و هم چگونگی برخورد آن
زمان حزب و مشخص ًا کنگرۀ سراسری
هشتم حزب به نظام سوسیالیستی.
اگر در زمان تدویر کــنگرۀ سراسـری
هشتم حزب کمونیست چین «تحول
سوسیالیســتی در چین عمدت ًا انجام
یافته بود ».و حتی باالتر از آن اگر «نظام
سوسیالیستی اسـاسـ ًا در چین برقرار
گردیده» بود؛ مســـلم ًا این پیشروی
انقالبی عظیم اگر باعث ایجاد تحــول
کیفی در "تیوری رهنمــا" و تکـامل
آن به مرحــلۀ عالیتر نشــده باشد،
حداقل باید در نتیجۀ تطبیق یا تلفیق
مؤفقانۀ تیوری مارکسیزم -لنینیزم با
پراتیک انقالب سوســیالیستی چین
حاصل شده باشـــد .در چنین صورتی
چـرا باید "اندیشۀمائوتســـهدون"،
حداقل بهعنوان "خط راهنمــا" ،از
گزارش ســیاسـی به کنگرۀ سراسری
هشتم حزب و گزارش در مورد اصالح
اساسنامۀ حزب به کنگره و در نهایت
از اساسنامۀ تصویب شده در کنگره
حذف گردد؟
انقالب دمــوکراتیک نوین در چــین
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تا سال  1945یعنی تا زمان تدویر
کنگـرۀ سـراسـری هـفـتـم حـزب
کمونیسـت چین پیشرویهای عظیمی
داشته است .ولی با وجودی که انقالب
در طول این سالها توانست لشکرکشی
به شمال ،اولین جنگ داخلی در چین و
سالهای زیادی از جنگ مقاومت ضد
جاپان را مؤفقانه پشتســر بگذارد،
اما هنوز جنگ مقاومــت ضد جاپان
به صــورت کامل و مــؤفقانه به پایان
نرسیده بود و جریان و فرجام وضعیت
سیاسی و جنگی پس از آن هـم به
آینده تعلق داشت .با وجود این ،کنگرۀ
سراسری هفتم حزب کمونیست چین
"اندیشۀمائوتســهدون" را به عنوان
"خط رهنما" یا تطبیق (تلفیق) تیوری
مارکسیزم -لنینیزم با پراتیک انقالب
چین مطرح نمود ،به تصویب رســاند
و در اساسنامۀ حزب داخل کرد .حاال
وقتی در کنگرۀ سراسری هشتم حزب،
ادعای انجام یافتن تحول سوسیالیستی
بهصورت عمده در چین یا حتی برقراری
نظام سوسـیالیستی بهصورت اساسی
در چین ،آنهم بهصورت سرتاسری و
در سطح تمام کشور ،مطرح میگردد
و به تصــویب میرســد ،چـرا باید
"اندیشۀمائوتســهدون" از اساسنامۀ
حزب حذف گردد؟
دلیل این حذف هیچ چیز دیگری نبوده
است جز اینکه حزب کمونیست چین
در کنگرۀ سراسری هشتم خود به این
نتیجه رسیده باشد که فرمـــولبندی
«اندیشــۀمائوتســهدون به عــنوان
خط راهــنما» یعــنی تلفیق (تطبیق)
مارکسیزم -لنینیزم با پراتیک انقـالب
چین ،یک فــرمولبندی نادرست بوده
است .در واقع "اندیشۀمائوتسهدون"،
گرچه نمــیتواند کام ً
ال مسـاوی با
"مائوئیزم" باشــد ،ولی یک مقــوله
یا یک مفهوم نزدیک و تا حـد زیادی
مترادف با آن اسـت و نمیتواند صرف ًا
"خط راهـــنما" یا تلفیق (تطـبیق)
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تیوری مارکسیزم -لنینیزم با پراتیک مشخص
انقالب یک کشور تلقی گردد ،بلکه خود بخشی
از تیوری انقالبی کمونیســـتی راهـنما یعنی
مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀمائوتسهدون است
که امروز باید مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم
نامیده شود.
آیا واقع ًا تا سال « 1956تحول سوسیالیستی در
چین عمدت ًا انجام یافته »...و «نظام سوسیالیستی
اساس ًا در چین برقرار گردیده بود»؟
قبل از هر موضــوعی باید تذکر داد که« :انجام
یافتن تحول سوسیالیستی به صورت عمده» با
«برقرار شدن اساســی نظام سوسـیالیستی»
را نمیتوان دارای عین مفهوم تلقی نمود .درست
به همان اندازه که "تضاد اساسی" و "تـضـاد
عمده" از هم فرق دارند ،این دو فرمولبندی نیز
از هم فرق دارند.
در هر حال ،اگر موضوع را صــرف ًا در حد دولتی
ساختن صنایع ،تجارت خارجی و تا حدی تجارت
داخلی ،و تعــاونی سـاختن زراعت و تا حدی
تجارت داخلی خالصه کنیم ،میتوانیم بگوییم
که بلی! تا آن زمان تحول سوسیالیستی در چین
عمدت ًا انجام یافته بود.
ولی آیا صرف ًا با دولتی ساختن صنایع و تجارت
خارجی و تا حدی تجارت داخلی و تعـــاونی
ساختن زراعت و تا حدی تجارت داخلی ،میتوان
از انجام یافتن تحول سوسیالیستی بهصورت
عمده ،و بخصوص بهصورت اساســی ،صحبت
نمود؟ نه ،نمی توان صحبت نمود.
دلیل اول آن این است که تا سال  1956زراعت
در چین عمدت ًا تعاونی شده بود و بهصورت غیر
عمده مزارع دولتی به وجود آمده بود .تعاونیهای
زراعتی در سال  1958به کمونهای خلق تکامل
کرد .اما کمونهای خلق نیز نســـبت به دولتی
ســاختن کل زراعت یک گام عقبمانده تر بود
و مائوتسهدون خود زمانی به این عقبماندگی
اعــتراف نمود .حتی مـیتوان گفت که تا آخر
حیات مائوتســهدون در سیسـتم زراعت چین
بیشتر کمونهای خلق حاکم بود و کمتر تحت
مالکیت سوسیالیسـتی کل دولت قرار داشت.
دلیل دوم آن این است که وقتی پس از پیروزی
سراسری انقالب و افتادن قدرت سیاسی بهدست

دوره چهارم

حزب کمونیســت ،رهبری این حزب
بر دولت و کل جامعه نهادینه شد،
تضادهـای جامعه ،در رأس تضـادهای
طبقاتی ،اســاس ًا و حتی عمدت ًا از
ِ
دولت
بین نمیرود ،بلکه حزب و
تحت رهبری آن به تمرکزگاه تمامی
تضادهای جامعه ،در رأس تضادهای
طبقاتی ،مبدل میگردد .اگر حزب و
دولت عمدت ًا تحت رهبری انقالبیون
پــرولتری باشــد ،میتوان گفت که
ماهیـت آنها عمــدت ًا سوسـیالیستی
است .ولی اگر رهبری حزب و دولت در
دسـت انقالبیون پرولتری نباشد ،یا
حتی عمدت ًا در دســت آنها نباشد،
ماهیت دولت نیز سوسیالیسـتی یا
عمدت ًا سوسیالیسـتی نخواهد بود.

بهرحــال بعد از قــدرتگــیری
رویزیونیستهای مدرن شوروی در
حزب و دولت آن کشور ،مائوتسهدون
و سایر انقالبیون پرولتری در درون
حزب کمونیســت چـین و همچنان
در ســطح جــنبش کمــونیسـتی
بینالمللی مدت زمانی نیاز داشتند
تا ماهیت رویزیونیزم مدرن شوروی
را به روشنی درک نمایند و برایشان
واضح گردد که منبع اصلی خطر در
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی،
بروز و قدرتگیری ضد انقالب در آن
کشور با ماسـک کمونیسـتی دروغین
در درون حزب کمونیســت و دولت
شوروی بوده است و علیه آن قاطعانه و
آشکار بایســتند .فقط پس از آن بود
که مائوتسهدون و ســایر انقالبیون
پرولتری درون حزب کمونیست چین
به روشنی درک کردند که در چین نیز
منبع اصلی خطر بروز و قدرتگیری
رهروان راه سرمایه داری در چین در
درون حزب و دولت بر سر قدرت است.
در زمان تدویر کنگرۀ سراسری هشتم
حزب کمونیست چین چنین شناخت و
درکی موجود نبود .اگر موجود میبود
انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی در
چین نه در اواسط دهۀ  60گذشته بلکه
در همان اواسط دهۀ  50گذشته توسط
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مائوتسهدون و سایر انقالبیون پرولتری
درون حزب کمونیست چین و تودههای
انقالبی چین احتماالً ضروری دانسته
میشد و پیش برده میشد .در واقع
به همین جهت بود که تحلیل کنگرۀ
سراسری هشتم حزب کمونیست چین
از اوضاع نوین و وظایف نوین نادرست
بود.

سوم  -آیا تضاد عمـده در چین در
سال  1956یعنی  7سال بعد از پیروزی
انقالب در سال  1949واقع ًا دیگر تضاد
میان پرولتاریا و بورژوازی نبود؟ جریان
واقعی حوادث در آن سـال و سـالهای
بعدی واضح ًا نشان داد که این تضـاد
کماکان تضاد عمده در چین بوده است.
«مائوتسهدون در آستانۀ تحول انقالب
چین از انقالب دموکراتیک نوین به
انقالب سوسیالیستی در مارچ 1949
در گزارش به دومین پولینوم هفتمین
دورۀ کمـیتۀ مرکزی حزب نشان داد
که :پس از کسب قدرت سیاسی در
سراسر کشور از طرف پرولتاریا ،تضاد
عمدۀ کشور «تضاد بین طبقۀ کارگر
و بورژوازی خواهـد بود» و مــبارزه
همچنان بر سر قـدرت سیاسی متمرکز
است ( ».به نقل از گزارش سیاسی به نهمین
کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین)
 7سال بعد از آن ،لیوشاوچی در ســال
 1956مدعی گردید که:
«اکنون در چین مســئلۀ کی بر کی،
سوسیالیسم یا سرمایه داری دیگر حل
شده است( ».همان مأخذ)
کــنگره با اذعـان به موجودیت تضاد
طبقاتی مـیان پرولتاریا و بـــورژوازی
در چــین ،این ادعــای لیوشاوچی را
نپذیرفت ،اما این تضـــاد را غیر عمده
دانست .غیر عمده دانسته شدن تضاد
طبقاتی مـیان پرولتاریا و بورژوازی در
چین در کـنگرۀ سراسری هشتم حزب
کمونیست چین متأسفانه خود سطحی
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از کمرنگ ساختن دیکتاتوری پرولتاریا در چین
آن زمان بوده است.

در آن وقت ،پیشرفت تیوریک در زمینۀ مبارزۀ
طبقاتی در جامعۀ سوسیالیستی ،در رأُس مبارزۀ
طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی ،همین قدر
بوده است و نه بیشتر از آن .در واقع برای اولین
بار در کتاب "حل صحیح تضادهای درون خلق"،
که در سال  1957نوشـــته شد ،مائوتسـهدون
تصریح نمود:
«مســئلۀ پیروزی کی بر کی ،سوسیالیســــم
یا سرمایهداری هنوز عم ً
ال حل نشـــده اســت.
مبـارزۀ طبـقـاتـی بین پرولتاریا و بــورژوازی،
مبارزۀ طبقاتی بین نیروهای سیاســی گوناگون و
مبارزۀ طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی در زمینۀ
ایدئولوژیک همچنان طوالنی و پرپیچ و خم و حتی
گاهی بسیار حاد خواهد بود( ».به نقل از گزارش سیاسی به
نهمین کنگرۀ کشوروی حزب کمونیست چین)
به این ترتیب در کتاب مذکور بود که ادعای
لیوشاوچی مبنی بر حل شدن مسئلۀ کی بر
کی ،سوسیالیزم یا سرمایهداری در چین ،به نحو
عمیق تری رد گردید .اما حتی در این تصریح
مائوتسهدون نیز به روشــنی روی عمده بودن
تضاد طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی در چین
آن زمان تأکید صورت نگرفت.
نادرستی تحلیل کنگرۀ ســراسری هشتم حزب
کمونیست چین مبنی بر عمده ندانستن تضاد
طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی در چین آن
زمان ،از یک جنبۀ دیگر نیز قابل بررسی است:
از این جنبه که در برابر آن کدام تضاد دیگر
بهعنوان تضاد عمده مطرح گردید .یکبار دیگر
این دو موضوع را در پهلوی هم قرار میدهیم تا
کل مبحث به روشنی خود را نشان دهد:
«نظر به اینکه نظام سوسیالیستی اساس ًا در چین
برقرار گردیده است ،تضاد عمده در کشور دیگر
تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی نیست ،بلکه تضاد
منتج از نیاز مردم برای رشد سریع اقتصادی و
فرهنگی و کمبود مقتضیات آنها است .وظیفۀ
عمده در مقابل تمام ملت ،تمرکز تمامی تالشها
روی رشد نیروهای مؤلده ،صنعتی ساختن کشور
و رسیدگی تدریجی به نیازمندیهای در حال
انکشاف اقتصادی و فرهنگی مردم است».

دوره چهارم

یعنی مشــکل عمـده در چین دیگر
طبقاتی بودن جامعه نیســـت ،بلکه
عقبمــاندگی ،آنهم عقبمــاندگی
اقتصــادی و عقبمــاندگی فرهنگی
اســت و راه حل آن نیز رشد نیروهای
مؤلده و صنعتی ساختن کشور و ازین
طریق رسیدگی به نیازمندیهای در
حال انکشــاف (روزافزون) اقتصادی و
فرهنگی مردم .درینجا در واقع نه تنها
تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی تضاد
غیر عمده دانسته میشود ،بلکه عمده
بودن تمامی تضـادهای سیاسی منشاء
گرفته از تضاد اســاسی جامعه یعنی
تضاد میان نیروهای مؤلده و مناسبات
تولیدی نفی میگردد و رأس ًا همان
تضاد اساسی جامعه تضاد عمده دانسته
میشود و آنهم بهصورت معکوس .یعنی
درینجا موضوع بر ســر عقبماندگی
مناسبات تولیدی از نیروهای مؤلدۀ
پیشرفته نیســت ،بلکــه بر ســر
عقبماندگی نیروهای مولدۀ عقبمانده
از مناسبات تولیدی پیشرفته است .به
عبارت روشنتر ،مناســبات تولیدی
پیشرفتۀ سوسیالیستی در کشور در
حالی عمدت ًا برقرار گردیده است که
گویا نیروهای مؤلدۀ کشور عقبمانده
و غیر صنعتی است.

طرح موضوع به این صورت در واقع
اسم رمز عدم ضرورت پیشبرد انقالب
سوسیالیستی یا عدم ضرورت گذار به
انقالب سوسیالیستی بعد از پیــروزی
سرتاسری انقالب دموکراتیک نوین در
چین بوده است .این ،بحثی بود که حتی
در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
نیز به میان آمد و بهصورت عدم امکان
ساختمان سوسیالیزم در یک کشور،
آنهم کشوری از لحاظ صنعتی و
اقتصادی نســـبت ًا عقـبمانده ،مثل
شــوروی ،مطرح گردید.
بهر حال وظیفۀ عمده ،منطبق ساختن
نیروهای مؤلدۀ عقبمانده با مناسبات
تولیدی پیشرفته دانسته میشود که
جنبۀ دیگر آن در واقع متوقف ساختن
تالش برای پیشرفته ساختن بیشتر و
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بیشتر مناسبات تولیدی یعنی متوقف
ساختن انقالب است.
درینجــا در واقـع برعــکس شــعار
مائوئیستی «انقالب را دریابید ،تولید را
افزایش دهید!» ،شـعـار "تـولـیـد
را افـزایـش دهید ،انقالب را متوقف
سازید!" مطرح مـــیگردد که «سرخ
بودن» در آن نه تنها مقدم نیست بلکه
حتی مطرح نیست .برعکس «متخصص
بودن» در آن نه تنها مقدم اســت
بلکه همه چیز است.
واقعیت این است که کنگرۀ هشتم حزب
کمونیست چین ،مباحثات مطروحه در
آن و فیصــلههای آن نشاندهندۀ این
امر اسـت که برپایی و پیشبرد انقالب
کــبیر فرهنگی پرولتاریایی چین ،به
میزان فوق العادهای مورد نیاز بوده
است .راه افتادن آن یک دهــه بعد
از کنگرۀ هشتم حزب کمونیست چین،
نشاندهندۀ طی مسیر اجتناب ناپذیر
سخت و دشوار و نسبت ًا طوالنی توسط
مائوتسهدون و سایر انقالبیون پرولتری
درون حزب کمونیســت چین از نقد
نسبت ًا روشن سیاست اقتصادی شوروی
در ساختمان سوسیالیزم تا شناخت
روشن از رویزیونیزم مدرن شوروی و
تا شناخت روشن از رویزیونیزم درون
حزب کمونیست چین و درک ضرورت
عاجل انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی
برای سرنگونی رویزیونیستهای درون
حزب کمونیســت چین و دولت چین
است.
تعیین وظیفۀ عمدۀ «تمرکز تالشها
روی رشــد نیروهـای مؤلده ،صنعتی
ســاختن کشـور و رسیدگی تدریجی
به نیازمــندیهای در حال انکشـاف
اقتصادی و فرهنگی مردم »...آنهم
«در مقابل تمام ملت» ،از جهات دیگری
نیز میتواند مورد بررسـی قرار بگیرد.
اوالً وقتی وظیفۀ عمده ،وظیفۀ تمام
ملت دانســته شود تضاد عمده نیز
قاعدت ًا باید تضاد ملی باشد ،یعنی
تضاد میان مناسبات تولیدی پیشرفتۀ
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سوسیالیستی و نیروهای مؤلدۀ عقبمانده غیر
صنعتی به عنوان یک تضاد ملی دانسته شود.
درین معنا عقبماندگی نیروهــای مؤلدۀ غیر
صنعتی در چین یک فاجعۀ ملی و چیزی در حد
تجاوز و اشغالگــری امپریالیسـتی دانسته
میشود .چنین موضعــی میتواند هم برپایی
انقالب و هم پیشبرد آن را ناموجه جلوه دهد.
ثانی ًا تعیین وظیفۀ «رســیدگی تدریجی به
نیازمندیهای در حال انکشاف اقتصادی و
فرهنگی مردم» بهعنوان بخشی از وظیفۀ
عمدۀ "ملی" به این معنا است که رفع این
نیازمندیهای در حال انکشاف حق عمدۀ مردم
دانسته شود و نه اعمال قدرت سیاسی توسط
آنها که باید بهطور روزافزون مورد رسیدگی
قرار بگیرد.

چهارم – درینجا الزم است روی این موضوع
توجه صورت بگیرد که هم کنگرۀ هشتم حزب
کمونیست چین و هم کــنگرۀ بیســتم حزب
کمونیست شوروی در سال  1956دایر شده بود.
تا این زمان نه موضعگیری های رویزیونیزم مدرن
شوروی ،مشخص ًا رویزیونیزم مدرن خروشچفی
در رابطه با مســایل بین المللی و مسایل خود
شوروی ،کام ً
ال واضح و روشن شده بود و نه
مخالفت حزب کمونیست چین و سایر احزاب
کمونیست ،مث ً
ال حزب کار آلبانیه ،با آن .برعکس،

مسایل مطروحه در سند ،منجمله در مورد حزب
و ساختمان حزب ،نشاندهندۀ آن اســـت که
حداقل اجماالً نوعی همسویی و همنوایی میان
کنگرۀ هشتم حزب کمونیســت چین و کنگرۀ
بیستم حزب کمونیست چین شــوروی ،مث ً
ال در
مورد مخالفت با کیش شخصیت و پافشاری روی
ضرورت پاسداری از رهبری جمعی ،وجود داشته
است.
برین مبنا باید گفت که دســتیابی بعدی حـزب
کمونیسـت چین تحت رهـبری مائوتسـهدون،
به یک موضعگیری درســت و اصــولی دفاعی
از استالین بر مبنای  %70مثبت بودن و  %30منفی
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بودنش ،نه تنها چهارچوب موضعگیری
عمدت ًا دفاعی حزب کمونیست چین
از ساختمان سوسیالیزم در شوروی
را روشن ساخت ،بلکه موضعگیری
مخالف غیر عمده با دورۀ استالین ،مث ً
ال
مخالفت بعدی با آن نظریات استالین
که منکر موجودیت تضادهای طبقاتی
انتاگونیستی در جامعۀ شوروی گردیده
بود ،را نیز واضح ساخت .همین نظریات
بود که از یک جهت زمینهساز رشد و
سلطۀ بعدی رویزیونیستهای مدرن
شوروی بر حزب کمونیست و دولت
شوروی گردید .در واقع موضعگیری
روشن ،صریح و قاطع علیه رویزیونیزم
مدرن شوروی ،که خود مدخلی شد
برای برپایی و پیشبرد انقالب کبیر
فرهنگی پرولتاریایی در چین ،بدون
موضعگیری مخالف با آن نظریات
نادرست نه اصولی بود و نه ممکن و
قابل دستیابی.
میتوان گفت که تأکید روی ساختمان
حزب بر سر قدرت در سند به آن
مفهومی مطرح نیســت که در واقع
در ســالهای بعد در زمان برپایی و
پیشبرد انقالب کـــبیر فـرهنگی
پرولتاریایی مطرح گردید« :حزب
کمونیســت بر سر قدرت و برخوردار
از رهبری نهادینۀ دولت و جامعه،
تمرکزگاه تمامی تضادهای جامعۀ در
حال گذار از سرمایه داری به کمونیزم
است ».بلکه منظور آن است که چون
حزب کمونیست چین دیگر یک حزب
بر سر قدرت است باید دیگر ساختمان
خود را بهعنوان یک حــزب بر سر
قدرت پیش ببرد و نه یک حزبی که در
مرحلۀ قبل از تصرف قدرت قرار دارد
و برای تصرف قدرت مبارزه مینماید.
به عبارت دیگر درینجا توجه بر سـر
ساختار تشکیالتی حزب است ،نه بر
سر سـاختار ایدیولوژیک -سیاسی و
خطی حزب.
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مخالفت با "کیش شــخصیت" در
حزب کمونیسـت چین واضح ًا به مفهوم
مخالفت با کیش شخصیت مائوتسهدون
در حزب است .آیا چیزی به نام کیش
شخصیت مائوتســهدون در حـــزب
کمونیســت چین وجود داشته است؟
میتوان تصور نمود که حداقل کسانی
مثل لیوشــاوچی ،تینهسیائوپینگ،
پون ده هوای و هم قماشانشان طرح
"اندیشۀمائوتسهدون" به عنوان "خط
راهنمای حزب" در کنگرۀ هفتم حزب را
نوعی کیش شخصیت برای مائوتسهدون
میدانسته اند و حذف "اندیشۀمائوتسه
دون" از اسـاسنامۀ هشتم حزب را از
همین دید مینگریستهاند .همچنان
منظور آنها از طرح موضوع "رهبری
جمعی" در کنگرۀ هشتم آن بوده است
که موقعیتهای خودشان را در رهبری
حزب تثبیت نمایند.
موضوعاتی مثل سانترالیزم دموکراتیک،
اولویت دادن به دموکراسی درون حزبی

و تحکیم پیوندهای تودهیی حزب ،آن
موضوعاتیاند که علیرغم مثبت بودن

ذاتیشان میتوانند در ارتباط با مسایل
دیگری بهصورت دیگرگونه نیز تفسیر

و توجیه شوند .با توجه به مخالفت با
کیش شخصیت ،به همان مفهومی که

قب ً
ال گفتیم ،و خواست رهبری جمعی،
بازهم به همان معنایی که قب ً
ال گفتیم،

و طرح مســایل دیگری از قبیل
عمده دانستن رشد نیروهای مؤلده

و غیره در سـند ،میتوان گفت که
موضوعات مذکور توجیهات و تفسیرات
دیگرگونهای به نفع مواضع کســانی

که بعدا ً آشـکارا علمبردار رویزیونیزم

در حزب کمونیســت چین بوده اند،

نیز داشته است.
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سند ذیل از روی نسخۀ فارسی کتاب "مجموعۀ اسناد نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین" تایپ گردیده و
سپس متن تایپ شده چند بار با متن اصلی کتاب سر داده شده است تا اشتباهات تایپی آن اصالح گردد.

کتاب "مجموعۀ اسناد نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین" در سال  1969توسط "ادارۀ نشریات زبانهای خارجی"

چین نشر گردیده است.

لــین بیائــو
گـــزارش
به نهمــین کــنگرۀ کشــوری حزب کمونیســت چــین
رفقا!

(تقـدیم شـده در اول آوریل و مصـوب  14آوریل )1969

نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین کنگره ای خواهد بود که در تاریخ حزب ما تأثیرات عمیق و دیرپائی خواهد گذاشت.
این کنگرۀ ما در چنین لحظه ای دعوت گردیده است که انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی که صدر مائو آنرا شخصا برپا کرده و رهبری
مینماید ،به پیروزی بزرگی نائل آمده است .این طوفان بزرگ انقالبی ستاد فرماندهی بورژوائی بسرکردگی لیو شائوچی خائن ،عامل
دشمن و اعتصاب شکن را فرو ریخته ،مشت قلیلی خائین ،جاسوس و صاحبان قدرت مطلق ًا اصالح ناپذیر گام نهاده در راه سرمایه داری
در درون حزب را که لیوشائوچی نمایندۀ کل آنها است ،افشا کرده ،دسایس آنها را جهت احیاء سرمایه داری خنثی نموده ،دیکتاتوری
پرولتاریا در کشور ما را به مراتب تقویت بخشیده ،حزب ما را بمراتب نیرومند تر گردانیده و بدین ترتیب از لحاظ سیاسی ،ایدئولوژیک
و تشکیالتی شرایط کافی برای این کنگره فراهم آورده است.

 -1در باره تدارک انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی:

انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی کشـــور ما
انقالبی اسـت پردامنه و واقع ًا پرولتاریائی .صدر
مائو با عبارتی فشرده در بارۀ ضرورت این انقالب
عظیم چنین بیان داشت:

«انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی کنونی برای
استحکام دیکتاتوری پرولتاریا ،جلوگیری از احیاء
ال ضرور و
سرمایه داری و ساختمان سوسیالیسم کام ً
فوق العاده بموقع است».
برای درک کامل این حکم علمی صدر مائو ما
باید آمـــوزش وی را در بارۀ ادامۀ انقالب تحت
دیکتاتوری پرولتاریا عمیق ًا بفهمیم.
در ســال  1957اندکی پس از پایان هشــتمین
کنگرۀ کشوری حزب ،صدر مائو اثر بزرگ خود
تحت عـنوان (درباره حل صحیح تضــــادهای درون خلق)

را منتشـر ســاخت و در آن متعاقب
(گــزارش به دومـــین پــــلـنوم
هفتمــین دورۀ کمــیتۀ مرکزی حزب
کمونیست چین) بطور جامع نشان داد
که تحت شرایط دیکتاتوری پرولتاریا
تضادها ،طبقات و مبارزۀ طبقاتی وجود
دارند ،آموزش خود را درباره وجود
دو نوع تضاد در جامعۀ سوسیالیستی
که خصلت ًا با هم متفاوتند ،یعنی تضاد
بین ما و دشمن و تضاد درون خلق به
پیش کشـیده و تئوری کبیر خویش را
دربارۀ ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری
پرولتاریا مطرح ساخت .این اثر چون
چراغ راهنمای درخشـــانی اسـت که
روشنگر مسیر انقالب سوسیالیستی و
ساختمان سوسیالیسم در کشور ما
میباشد و برای انقالب عظیم فرهنگی
-۱۷-

پرولتاریائی کنونی پایۀ تئوریک ریخته
است .برای شناخت عمیقتر خدمات
بزرگ تاریخی صدر مائو ،الزم است که
به تجارب تاریخی جنبش کمونیســتی
بین المللی نظر مختصری افگند.
در ســال  1852مارکـس چنین اظهار
کرد:

«مدتها قبل از من مــؤرخین بورژوازی
تکامـــل تاریخـــی این مــــبارزۀ طبقاتی و
اقتصاددانان بورژوازی تشــریح اقتصاد
طبقات را بیان داشته اند .کار تازه ای که
من کرده ام ،اثبات نکات زیرین است:
 )1وجود طبقات فقط مربوط به مراحل
تاریخی معین تکامل تولید است؛

شعله جاوید			

شماره (		)۱۲

 )2مبارزۀ طبقاتی ناچـــار به دیکتــاتوری پرولتاریا
منجر میشود؛
 )3خـود این دیکتـاتـوری فقـط گـذاری است به
سـوی نابـودی کـلیـه طبقـات و بـسـوی جامـعـۀ بـدون
طبقات( ».مارکس و انگلس ،منتخب مکاتبات ،چاپ چینی صفحه )63
آموزش مارکس دربارۀ دیکتاتوری پرولتاریا بین
سوسیالیسم علمی از یکسو و سوسیالیسم خیالی
و انواع و اقسام سوسیالیسم کاذب از سوی دیگر
خط فاصل کشید .مارکس و انگلس تمام عمر خود
را وقف آموزش دیکتاتوری پرولتاریا و تحقق آن
کردند .بعد از درگذشت مارکس و انگلس تقریب ًا
همه احزاب انترناسیونال دوم به استثنای حزب
بلشویک به رهبری لنین به مارکسیسم خیانت
ورزیدند .لنین در جریان مبارزه علیه رویزیونیسم
انترناسیونال دوم ،مارکسیسم را دنبال کرده ،از
آن دفاع نموده و آن را رشد و تکامل بخشید.
نقطۀ آتش زاء مبارزه مسئلۀ دیکتاتوری پرولتاریا
بود.
لنین هنگام رد رویزیونیســـتهای کهـنه بارها
خاطرنشان ساخت:

«کسی که فقط مبارزۀ طبقاتی را قبول داشـته باشد،
هنوز مارکسیست نیست .... .مارکسیست فقط
آن کسی است که قبول مبارزۀ طبقاتی را تا قبول
دیکتاتوری پرولتاریا بسط دهد( ».لنین ،کلیات ،چاپ چینی،
جلد  ،25صفحه )399
لنین پرولتاریای روســیه را در کسب پیروزی
انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر و تأسیس اولین
دولت سوسیالیستی رهبری کرد .لنین براساس
پراتیک بزرگ انقالبی خود در رهبری دیکتاتوری
پرولتاریا ،خطر احیاء ســـرمایه داری و خصـلت
طوالنی مبارزۀ طبقاتی را مشاهده کرد:

«گذار از سرمایه داری به کمونیسم دوران تاریخی
کاملی را در بر می گیرد .تا این دوران بپایان نرسیده
است ،استثمارگران مســلم ًا امید به احیاء را در ســـر
میپــــرورانند ،امــیدی که به تالش در راه احـــــیاء
می انجامد( ».لنین ،کلیات ،چاپ چینی ،جلد  ،28صفحۀ )235
لنین خاطر نشان ساخت:

« .....مقاومــــت بورژوازی در اثر ســرنگونی خود
(ولو در یک کشــور) ده بار افزون گردیده است،
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و اقتدارش تنها ناشی از نیروی سرمایه
بین المللی ،قدرت و استواری روابط بین
المللی بورژوازی نبوده ،بلکه ناشی از
نیروی عادت و نیروی تولید کوچک نیز
هســت .زیرا تولید کوچک متأسفانه هنوز
در جهان زیاد و بسیار هم زیاد است و
همین تولید کوچک است که همواره ،همه
روزه ،هر ساعته ،بطور خود بخودی و
بمقیاس وسیع سرمایه داری و بورژوازی
را پدید میآورد».
نتیجه گیری لنین چنین بود:

«بنابر مجمـــوعۀ این علل دیکــــــتاتوری
پرولــتاریا ضروریســـت( ».لنین کلیات ،چاپ
چینی ،جلد  ،31صفحۀ )6

همچنان لنین خاطر نشان ساخت:

«درمیان کارمندان شوروی ما "بورژوازی
جدید" بوجود میاید( ».لنین ،کلیات  ،چاپ چینی ،
جلد  29صفحه )162

لنین نشان داد که خطر احیاء هم ناشی
از محاصرۀ سرمایه داری است:

«دولتهای امپریالیستی هیچگاه از هر
فرصتی برای – بقول آنها – مداخلۀ
مسلحانه ،بعبارت دیگر برای خفهکردن
قدرت ســیاســـــی شـــــوروی فرو گذار
نخواهند کرد( ».لنین ،کلیات ،چاپ چینی ،جلد ،31
صفحه )423
دارودستۀ مرتد رویزیونیستی شوروی
به این آموزشهای درخشـــان لنین
کام ً
ال خیانت کرده است .از خروشچف
تا برژنف و نظایرش همۀ آنها صاحبان
قدرت گام نهاده در راه سرمایهداری
هستند که از مدتها پیش در درون
حزب کمونیســـت اتحاد شوروی به
کمین نشســتهاند .آنها بمجرد اینکه
روی کار آمدند" ،امـــید" بورژوازی
"به احیاء" را به "تالش در راه احیا"
تبدیل کـرده ،رهبری حزب لنین و
استالین را غضب نموده و اولین دولت
دیکتاتوری پرولتاریا در جهــان را به
-۱۸-
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دولت فاشیستی دیکتاتوری بورژوازی
از طریق "مسالمت آمیز" تحول دادند.
صدر مائو علیه رویزیونیسم معاصر که
دارودستۀ مرتد رویزیونیستی شوروی
در مرکز آن قرار دارد ،بمبارزۀ مشت
در مقابل مشــت پـــرداخته ،تئوری
مارکســیســـتی -لنینیســـتی را
دربارۀ انقالب پرولتاریائی و دیکتاتوری
پرولتاریا دنبال نموده ،از آن دفاع کرده
و آنرا رشد و تکامل داده است .صدر
مائو بطور همه جانبه تجارب مثبت و
منفی تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا را
جمعبندی کرده و بخاطر جلوگیری از
احیاء سرمایهداری تئوری ادامۀ انقالب
تحت دیکتاتوری پرولتاریا را مـــطرح
ساخته است .هنوز در آســتانۀ تحول
انقالب چین از انقالب دموکراتیک نوین
به انقالب سوسیالیستی یعنی در مارس
 1949بود که صدرمائو در گزارش خود
به دومین پلنوم هفتمین دورۀ کمیتۀ
مرکزی حزب با وضوح تمام نشان داد
که :پس از کسب قدرت سیاسی در
سراسر کشور از طرف پرولتاریا ،تضاد
عمدۀ کشور «تضاد بین طبقه کارگر و
بورژوزای خواهد بود» و مبارزه همچنان
بر سرمســئلۀ قدرت سیاسی متمرکز
است .
صدرمائو بویژه به ما چنین هشدار باش
داد:

«پس از نابودی دشــــــــمنان تفنگ بدست،
دشمنان بی تفنگ هنوز برجای خواهند
ماند ،آنها مسلم ًا بر ضد ما به مبارزۀ مرگ
و زندگی دست خواهند زد و ما هرگز
نباید به این دشمنان کم بها دهیم .اگر ما
این مسئله را امروز بدینسان مطرح نکنیم
و نفهمیم ،مرتکب خطاهای بسیار بزرگی
خواهیم شد».
صدرمائو خصلت طوالنی بغرنج مبارزۀ
طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی پس
از برقراری دیکتاتوری پرولتاریا را پیش
بینی کرد و در برابر تمام حزب وظایف
رزمندهای جهت نبرد علیه امپریالیسم،
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گومیندان و بورژوازی در زمینه های سیاسی،
ایدئولوژیک ،اقتصادی ،فرهنگی و دیپلماتیک
مطرح ساخت.
حـزب مـا در پرتو قـرار دومین پلنوم هفتمین
دورۀ کمیتـۀ مرکزی و مشی عمـومی حزب در
دوران گذار که از طرف صدر مائو تدوین گردیده،
دست به نبردهای شدیدی زد .تا سال 1956
تحول سوسیالیستی بر مالکیت وسایل تولید
در امور کشـــاورزی ،صنایع دستی و صنایع و
بازرگانی کاپیتالیستی بطور اساسی تحقق یافت.
این لحظۀ حساسی بود از این نظر که آیا انقالب
سوسیالیستی میتوانست به پیشرفت خود ادامه
دهد یا نه؟ صدر مائو با در نظر داشــــت هاری
رویزیونیسم در جنبش کمونیستی بین المللی و
روندهای نوین مبارزۀ طبقاتی در کشور ما ،در اثر
بزرگ خود "در بارۀ حل صحیح تضادهای درون
خلق" تمام حزب را متوجۀ این حقیقت ساخت:

«در کشور ما گرچه تحول سوسیالیستی در مورد
مالکیت بطور اساسی انجام یافته است .... ،ولی بقـایـای
طبقات سرنگون شدۀ مالکان ارضـی و کمـپرادورهـا
هـنـوز موجـود است ،بورژوازی هنوز برجاســت و
خرده بورژوازی تازه در حال تحول است».
در مقابل یاوه سراییهای لیوشائوچی در سال
 1956مبنی بر اینکه گویا «اکنون در چین مسئلۀ
کی بر کی ،سوسیالیسم یا سرمایهداری دیگر حل
شده است ».صدر مائو بویژه متذکر شد:

«مسئلۀ پیروزی کی بر کی ،سوسیالیسم یا سرمایه
ال حل نشده است .مبـارزۀ طبـقـاتـی بین
داری هنوز عم ً
پرولتاریا و بورژوازی ،مبارزۀ طبقاتی بین نیروهای
سیاسی گوناگون و مبارزۀ طبقاتی بین پرولتاریا و
بورژوازی در زمینۀ ایدئولوژیک همچنان طوالنی
و پرپیچ و خم و حتی گاهی بسـیـار حاد خواهد بود».
در تئوری و پراتیک جنبش کمونیســتی بین
المللی برای اولین بار چنین مسئلهای صریح ًا
مطرح شده است :پس از تحقق اساســی تحول
سوسیالیستی بر مالکیت وسایل تولید ،طبقات و
مبارزۀ طبقاتی بموجودیت خود ادامه میدهـنـد
و پرولتاریا همچنان باید انقالب را دنبال کند.
ستاد فرماندهی پرولتری بریاست صدر مائو در
سمتی که وی نشان داده ،توده های وسیع مردم
را در ادامۀ مبارزۀ کبیر رهبری نمود؛ از مبارزه
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علیه راســتهای بورژوازی در ســال
 1957گرفته تا مبارزه جهت افشــای
دارو دستۀ ضد حـزبی پون ده هوای در
جلسۀ لوشان در سال  ،1959از مباحثۀ
بزرگ درباره مشی عمومــی حزب
در ساختمان سوسیالیستی گرفته تا
مبارزه بین دو مشی در جریان جنبش
تربیت سوسیالیستی ،در همۀ آنها
مسئلۀ گام نهادن در راه سوسیالیسم یا
در راه سرمایه داری و مسئلۀ پافشاری
روی دیکتاتوری پرولتاریا یا احیاء
دیکتاتوری بورژوازی در مرکز مبارزه
قرار داشت.

هر پیروزی مشی انقالبی پرولتری صدر
مائو و پیروزی هر نبرد بزرگ که حزب
علیه بورژوازی برپا کرده ،فقط در اثر
درهم شکستن مشی رویزیونیستی
راست یا ظاهرا ً "چپ" و باطن ًا راست
بنمایندگی لیوشائوچی بدست آمده
است.
اکنون پس از بازرسی ثابت شده است
که لیوشائوچی که در دورۀ نخستین
جنگ انقالبی داخلی بحزب خیانت
کرد و به دشمن تسلیم شد و بصورت
عامل دشمن و اعتصاب شکن در آمد،
سگ زنجیری جنایت بار امپریالیستها،
رویزیونیسـتهای معـاصر و مرتجعین
گومــیندان و نمــایندۀ کل صـاحبان
قدرت گام نهاده در راه ســرمایهداری
میباشد .وی یک مشی سیاسی داشت
که بوسیلۀ آن بیهوده تالش میکرد
سرمایه داری را در چین احیاء و چین را
به مستعمرۀ امپریالیسم و رویزیونیسم
تبدیل نماید .و همچنین یک مشی
تشکیالتی در خدمت به مشی سیاسی
ضد انقالبی خود داشت و طی سالیان
درازی لیوشائوچی تسلیم شدگان و
مرتدان را زیر بال و پر خود گرفته،
گروهی از خائنین ،جاسوسان و صاحبان
قدرت گام نهاده در راه سرمایه داری را
دور خود جمع کرده بود؛ آنها سابقۀ
سیاسی ضد انقالبی خود را مخفی
نگهداشته ،از همدیگر حمایت نموده و
باهم به عمل ننگین دست زده ،رهبری
بسیاری از واحدهای مرکزی و محلی را
زیر کنترل خود در آورده و بدینوسیله
-۱۹-
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برای مقابله با ستاد فرماندهی پرولتری
بریاست صدرمائو یک ستاد فرماندهی
زیر زمینی بورژوائی را تشــکیل
دادند .آنها ضمن تبانی با امپریالیستها،
رویزیونیســتهای معاصر و مرتجعین
گومیندان نقش تخــــریبیایرا ایفا
کردند که امپریالیسـتهای امریکائی،
رویزیونیســتهای شوروی و مرتجعین
کشـورهای مختلف نتوانستند از عهده
آن برآیند.
در ســـال  1939هنگامیکه جنگ
آزادیبخش مــلی ضد ژاپنی برهـبری
صدر مائو جوشــان و خروشـان بسط
و توسـعه میافت ،لیوشائوچی کتاب
سیاه « خودسازی » را از چنتۀ خود
بیرون کشید .جوهر اصلی این کتاب
خیانت به دیکتاتوری پرولتاریا بود.
این کتاب هیچ ذکری از شکست دادن
امپریالیسم ژاپن ،از مبارزه با مرتجعین
گومیندان و از تصرف قدرت سیاسی
بوســیلۀ نیروهای مسلح  -این حکم
اصلی مارکسیســتی -لنینیســتی -
نکرده بلکه از کمونیستها میخواست که
از پراتیک بزرگ انقالبی عدول کنند و
به "خودسازی" ایده آلیستی بپردازند
و در واقع از کمونیستها میخواست از
خود نوکران مطیعی «بسازند» که به
دیکتاتوری ضد انقالبی امپریالیستی
و مرتجعین گومیندان سر تسلیم فرود
بیاورند.
پس از پیـروزی جنگ مقاومت ضد
ژاپنی ،هنگامیکه امپریالیسم آمریکا
ارتش ضـد انقــالبی چانکایشـــک
را مســـلح میکرد تا این ارتش برای
حمــلۀ پردامنه به مـناطق آزاد شده
تدارک ببیند ،لیوشـــائوچی بمنظور
پاسخگوئی به نیازمندیهای مرتجعین
آمریکا و چانکایشک با عرضه کردن
مشی تسلیم طلبانهای مبنی براینکه
گویا «چین دیگر وارد مرحلۀ جدید
صلح و دمـــوکراســی شده است»
با بسیج متهورانۀ تودهها و بسط و
توسعۀ نیروهای خلق تا اینکه بتوانند
تحت رهبری حزب ما تجاوزکاران را
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درهم شکنند و چین نوینی بسازند به مخالفت
برخاسته و با این رهنمود صدر مائو «مشت در
مقابل مشت و مبارزه برای هر وجب خاک» که
در برابر تعرض مرتجعین امریکا و چانکایشک
اتخاذ گردید ،بمقابله پرداخت .لیوشائوچی تبلیغ
میکرد که« :اکنون شکل عمدۀ مبارزه در انقالب
چین از مبارزۀ مسلحانه به مبارزۀ غیر مسلحانۀ
پارلمانی توده بدل گشته است ».وی میخواست
رهبری حزب بر ارتش تودهیی را ملغی ســازد
و ارتش هشتم و ارتش چهارم جدید ،یعنی
اسالف ارتش آزادیبخش تودهیی ،را با "ارتش
ملی" چانکایشک یکی سـازد" و عــدۀ زیادی
از سربازان ارتش خودی کارگران و دهقانان را
که تحت رهبری حزب قرار داشتند ،از خدمت
نظامی مرخص کند .وی بدینوسیله عبث تالش
میکرد که ارتش تودهیی را از اساس نیست و
نابود سازد ،انقالب چین را تباه و ثمرۀ پیروزی را
که خلق چین ببهای خون خود بکف آورده بود،
دو دستی به گومیندان تقدیم کند.
در آوریل  ،1949هنگامیکه ارتش آزادیبخش
تودهیی چین آمادۀ عبور از رودخانۀ یانتسه
شده و انقالب دموکراتیک نوین چین در آستانه
پیروزی سراسری کشور بود ،لیوشائوچی به شهر
تیانزین شتافت و یکراست خود را به آغوش
ســرمایهداران انداخت .وی جنون آمیز علیه
رهنمود استفاده ،تحدید و تحول در مورد صنایع
کاپیتالیستی ،مصوب دومین پلنوم هفتمین
دورۀ کمیتۀ مرکزی حزب که تازه کار خود را
پایان داده بود ،قد علم کرد .وی با سر و صدا
موعظه میکرد که گویا« :امروز سرمایهداری چین
هنوز دوران جوانی خود را طی میکند ».و باید
بطور غیر محدود «پردامنه رشد بیابد» و «امروز
استثمار سرمایهداری نه تنها جنایت نیست
بلکه خدمتی هم هست ».وی با بیشرمی تمام
بورژوازی را ستایش و ادعا میکرد که« :آنها هر
قدر بیشتر استثمار میکنند ،همان قدر خدماتی
انجام میدهند» و دربارۀ تئوری رویزیونیستی
جارو جنجال براه میانداخت که نیروی مؤلده
تعیین کنندۀ همه چیز است .وی بدینترتیب
بیهوده میکوشید که چین را براه سرمایهداری
بکشاند .خالصه در بســیاری از لحظات مهم
تاریخی انقالب دموکراتیک نوین و انقالب
سوسیالیسـتی لیوشائوچی و امثالش دیوانه
وار علیه مشـی انقالبی پرولتری صدر مائو بپا
خاسته و به فعالیتهای توطئه گرانه و خرابکارانۀ
ضد انقالبی میپردازند .ولی از آنجا که آنها ضد
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انقالبی بودند ،دسایسشان نمیتوانست
افشا نگردد .پس از آنکه خروشچف
روی کار آمــد ،بویژه هنگامـــیکه
رویزیونیســتهای شــــوروی ضمن
همدستی با امپریالیستهای امریکا و
مرتجعین هند و کشـورهای دیگر با
اقدامات دامنه دار ضد چینی دست
میزدند ،آنها بمراتب هارتر شدند.
صدر مائو از همه زودتر به خطر دسایس
ضد انقــالبی باند لیوشائوچی متوجه
شد .در کنفـرانس کار کمیتۀ مرکزی
در ژانویه  1962صدر مائو مســئلۀ
ضرورت نگهداری هوشیاری در مقابل
پیدایش رویزیونیسم را مطرح ساخت.
در کنفرانس کار کمــیتۀ مرکزی در
بیدایهه در اوت  1962و در دهمین
پلنوم هشتمین دورۀ کمیتۀ مرکزی
حزب در سپتامبر همان سال ،صدر مائو
بطور جامعتری مشی اســاسـی حزب
ما را برای تمام طول مــرحلۀ تاریخی
سوسیالیسم عرضه داشت .صدر مائو
خاطر نشان ساخت:
«جامعۀ سوسیالیستی مرحلۀ تاریخی بس
طوالنی را در بر میگیرد .در این مرحلۀ
تاریخی سوسیالیسم ،طبقات ،تضادهای بین
طبقات و مبارزۀ طبقاتی به موجودیت خود ادامه
میدهند و مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه
سرمایه داری و همچنین خطر احیای سرمایه
داری وجود دارند.
باید خصلت طوالنی و بغرنج این مبارزه را
شناخت .باید هوشیاری را باال برد .باید
تضادهای بین طبقات و مبارزۀ طبقاتی را
بدرستی درک کرد و بطور صحیح حل نمود،
باید تضادهای بین ما و دشمن را از تضادهای
درون خلق بدرستی تشخیص داد و آنها را
بطور صحیح حل کرد .در غیر این صورت
کشور سوسیالیستی مانند کشور ما به عکس
خود تبدیل خواهد شد ،قلب ماهیت خواهد
گردید و احیاء سرمایه داری صورت خواهد
گرفت .از این پس ما باید این مسئله را هر
سال ،هر ماه و هر روز بخاطر بیاوریم تا
اینکـه بتوانیـم بدرک نسبتـ ًا روشنتـری ازین
مسئـلـه دسـت یـابـیـم و یک مـشـی مارکسیستی
– لنینیستی داشته باشیم».
-۲۰-
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این مشی مارکسـیستی – لنینیسـتی
مطروحه از طرف صدر مائو شـــریان
حیاتی حزب ماست .متعاقب آن ،در ماه
مه " 1963قرار کمیتۀ مرکزی حزب
کمونیست چین دربارۀ مسایل مربوط
به کار کنونی روستائی (الیحه) " (یعنی
قرار ده ماده یی) تحت نظارت صدر مائو
تدوین گردید که مشی ،رهنمودها و
سیاستهای حزب را برای جنبش تربیت
سوسیالیستی معین کرد .صدر مائو بار
دیگر به تمام حزب چنین هشدار باش
داد :چنانچه طبقات و مبارزه طبقاتی
فراموش شود و دیکتاتوری پرولتاری
از یاد رود« ،آنگاه طولی نخواهد کشید و

شاید چند سال یا ده سال و اندی و یا حداکثر
چند ده سال نخواهد گذشت که ناگزیر
احیاء ضد انقالب در سراسر کشور
صورت خواهد گرفت ،حزب مارکسیستی
– لنینیستی بدون شک بیک حزب
رویزیونیستی یا بیک حزب فاشیستی
بدل خواهد گشت و تمام چین رنگ خود
را عوض خواهد کرد .رفقا خواهشمندم
فکر کنید ،وضع چقدر خطرناک خواهد
شد!» صدر مائو بدین ترتیب به تمام

حزب و خلق سراسر کشور خطر احیاء
سرمایه داری را با وضوح بیشتری نشان
داد .همۀ این هشدار باشها و مبارزات
ماهیت طبقاتی ارتجاعی لیوشائوچی
و نظایرش را تغییر نداد و نمیتوانست
ذرهای هم تغییر دهد.
در سال  1964در جنبش عظیم تربیت
سوسیالیستی لیوشائوچی پا به صحنه
گذاشته ،تودهها را ســـرکوب کرده و
صاحبان قدرت گام نهاده در راه سرمایه
داری را تحت حمایت خود گرفته و
علن ًا به این شیوۀ علمی مارکسیستی
یعنی تحقیق و بررسی وضع اجتماعی،
شیوهایکه صدر مائو توصیه کرده است،
حمله کرده و آنرا «کهنه شده» قلمداد
نمود .گزافه گوئی میکرد که گویا هر
کس مشی لیوشائوچی را اجرا نکند
«صالحیت رهبری را از دست میدهد».
آنها با شتابزدگی تمام کوشیدند که
سرمایهداری را احیاء کنند .در پایان
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سال  1964صدر مائو کنفرانس کار کمیتۀ مرکزی
را دعوت کرد که تحت نظارت وی "بعضی مسایل
کنونی مطروحه در جنبش تربیت سوسیالیستی
در روستا" (یعنی ســـند  23مادهای) تدوین
گردید .صدر مائو مشــــی ارتجاعی بورژوائی
ظاهرا ً "چپ" و باطن ًا راســت لیوشائوچی را
حسابی محکوم نمود و ادعاهای پوچ و بیمعنای
لیوشائوچی را از قبیل "در آمیختگی تضادهای
درون حزب و برون حزب"" ،تضاد بین پاک
بودن در چهار عرصــه و پاک نبودن در چهـار
عرصه" و غیره را رد کرده و صریح ًا مطرح
ساخت که« :آماج عمدۀ جنبش کنونی صاحبان
قدرت گام نهاده در راه سرمایه داری میباشد».
این نتیجه گیری نوین که صدر مائو با جمع بندی
تجارب تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا در داخل
کشور و در عرصۀ بین المللی بدان دست یافت،
جنبش تربیت سوسیالیستی را براه صحیح سوق
داد و سمت انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی را
که بزودی برپا میشد ،نشان داد.
با رجوع به تاریخ این دوره ،ما میتواینم دریابیم
که این انقالب عظیم فــرهنگی پــرولتاریائی
که تودههای انقالبی چند صد میلیونی در آن
شرکت دارند ،بهیچوجه حادثۀ اتفاقی نیست.
این نتیجۀ اجتناب ناپدیر مــبارزۀ طوالنی
و شدیدی بین دو طبقه ،دو راه و دو مشی در
جامعۀ سوسیالیستی میباشد .این «یک انقالب
بزرگ سیاسی است که پرولتاریا علیه بورژوازی
و سایر طبقات استثمارگر برپا میکند  ،این انقالب
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ادامۀ مبارزۀ طوالنی حزب کمونیست
چین و توده های وسیع مردم انقالبی
تحت رهـــبری آن علیه مــرتجعین
گومیندان و ادامۀ مبارزه طبقاتی بین
پرولتاریا و بورژوازی است ».پرولتاریا،
دهقانان فقیر و قشر پائینی دهقانان
میانه حال ،ارتش آزادیبخش تودهای،
کادرها و روشنفکران انقالبی قهرمان
چین که مصمم بودند هرچه نزدیکتر
بدنبال پیشوای کبیرشان صدر مـــائو
راه سوسیالیستی را در پیش بگیرند،
دیگر نتوانستند فعالیتهای لیوشائوچی
و باندش را در احیاء سـرمایهداری
تحمل کنند و بنا بر این یک نبرد بزرگ
طبقاتی اجتناب ناپذیر شد.
همانطور که صدر مائو در صحبتی در
فوریۀ  1967نشان داد:

«ما در گذشته در روستا ،در کارخانجات
و در محافل فرهنگی دست به مبارزه زدیم
و به جنبش تربیت سوسیالیستی پرداختیم،
ولی مسئله الینحل ماند ،زیرا ما شکل و
شیوه ای پیدا نکردیم که بوسیلۀ آن بتوانیم
توده های وسیع مردم را برای افشاء جنبه
های تاریکمان بطور علنی ،همه جانبه و از
پائین به باال بسیج کنیم».
اکنون این شکل پیدا کردهایم و آن

 -2در باره پروسـۀ انقـالب فـرهنگی پـرولتاریائی:

انقـالب عظیم فــرهنگی پرولتاریائی کــنونی،
انقالب عظیم سیاســی اســت که تحت شرایط
دیکتاتوری پرولتاریا ،پیشــوای کـبیر ما ،صدر
مائو شـــخص ًا آنرا برپا کرده و رهـبری مینماید،
و انقالب عظیمی اســت در قلمرو روبنا .هدف ما
اینست که رویزیونیسـم را خرد کنیم ،آن بخشی
از قدرت را که توسط بورژوازی غصب شده ،باز
بسـتانیم ،دیکتاتوری همه جانبۀ پرولتاری را در
روبنا منجمله در رشـتههای مختلف فرهنگی
اعمال کنیم و زیربنای اقتصادی سوسیالیستی را
تحکیم و تقویت سازیم تا تضمین شود که کشور
ما همچنان در راه سوسیالیسم با گامهای بلند به
پیش برود .صدر مائو در دهمین پلنوم هشتمین
دورۀ کمیتۀ مرکزی حــزب در سال  1962خاطر
نشان سـاخت:

«بمنظور سرنگونی یک قدرت سیاسی،
باید همواره قبل از هر چیز افکار عمومی
را آماده ساخت و در زمینۀ ایدئولوژیک
کار کرد .این حقیقت هم برای طبقۀ انقالبی
وهم برای طبقۀ ضد انقالبی صادق است».

این گفتار مائو درست به نقاط حساس
دارودستۀ رویزیونیسـتی ضد انقالبی
لیوشــائوچی اصابت کرد .آنها آنقدر
با جهـد و جـد به ایدئولوژی و روبنا
چســبیده و در تمام رشتههائی که
تحت نظارتشــان قرار داشــت ،بطور
جنون آمیز بر پرولتاریا دیکتاتوری ضد
انقالبی را اعمال کرده ،علفهای سمی
-۲۱-
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انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی
میباشد .فقط از طریق بسیج توده های
چند صد میلیونی برای ابراز آزادانۀ
نظرات خود ،نگارش دازیبائو و شرکت
در مباحثات جامع است که میتوان
خائنین ،جاسوسان و صاحبان قدرت
گام نهاده در راه سرمایهداری را که
به حزب رخنه کرده اند ،افشا کرده و
دسایس آنها را برای احیاء سرمایه داری
خنثی نمود .سیمای حقیقی لیوشاوچی،
این ضد انقالبی کهنه کار ،خائن ،عامل
دشمن و اعتصاب شکن درست با شرکت
توده های وسیع در بازرسی پروندۀ او
بر مال گردید .دوازدهمین پلنوم وسیع
هشتمین دورۀ کمیتۀ مرکزی حزب
تصمیم گرفت لیوشاوچی را از کلیه
مقامهای درون و برون حزب معزول
و وی را برای همیشه از حزب اخراج
کند .این یک پیروزی بزرگ توده های
چند صد میلیونی است .انقالب عظیم
فرهنگی پرولتاریائی کنونی که آموزگار
کبیر ما صدر مائو طبق آموزش دربارۀ
ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا
شخص ًا برپا کرده و رهبری می نماید،
براستی «کام ً
ال ضرور و فوق العاده
بموقع است» و برای تئوری و پراتیک
مارکسیسم – لنینیسم خدمت بزرگ
جدیدی محسوب میشود.

را در مقیاس وســیع پخش و اشاعه
میدادند ،هدفشان فقط این بود که برای
سرنگونی دیکتاتوری پرولتاریا افکار
عمومی را آماده نمایند  .اگــر بخواهیم
آنها را از لحاظ سیاسـی از پا در آوریم،
ما نیز باید نخســـت با افکار عمـومی
انقالبی افکار عمومی ضد انقالبی آنها را
درهم بشکنیم.
صدر مائو همواره به مبارزۀ ایدئولوژیک
توجۀ خاصــی مبذول مـیدارد .پس از
آزادی کشور صدر مائو بارها انتقاداتی را
مانند انتقاد از فیلم "زندگی اوسیون"
دارودســتۀ ضــد انقـالبی حـوفون،
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"تحقیق دربارۀ رویای کابین قرمز" و غیره براه
انداخته است .این بار ،ایض ًا صدر مائو بود که
تمام حزب را در حمله به مواضع بورژوازی که
لیوشائوچی و نظایرش در آنجا النه کرده بودند،
رهبری کرد .صدرمائو رسالۀ معروفی تحت عنوان
"ایدههای صحیح انسان از کجا سر چشمه
میگرند؟" و اسناد دیگر را به رشتۀ تحریر در
آورده و طی آنها ایدهآلیسم و متافزیک بورژوائی
لیوشائوچی را بباد انتقاد گرفته و شعبات ادبی
و هنری تحت کنترل لیوشائوچی را مورد انتقاد
قرار داد و خاطر نشان ساخت که «تا بحال تحت

حکومت مردگان بوده اند» ،وزارت فرهنگ «اگر
تغییر نکند ،باید به وزرات امپراطوران ،پادشاهان،
امیران و وزراء ،به وزارت فاضلین و خانمهای
نازنین و یا به وزرات مردگان خارجی تغییر نام
یابد ».وزارت بهداشت نیز باید به «وزرات
بهداشت برای آقایان شهری» تغییر نام یابد .تحت

فرمان صدرمائو ،پرولتاریا قبل از همه در رشته
های اپرای پکن ،بالت و موسیقی سمفونی که
مالکان ارضی و بورژوازی آنها را مقدس و تخطی
ناپذیر میشمردند ،انقالبی براه انداخت .این یک
پیکار نیزه به نیزه بود .علیرغم آنکه لیوشائوچی
و نظایرش به هر وســیله که شــده ،دست به
مقاومت و فعالیتهای تخریبی زدند ،پرولتاریا
پس از پیکار سرسختانه ،سرانجام به موفقیتهای
مهمی دست یافت .تعدادی نمونههای تیپیک
درخشندۀ انقالبی تئاتر به منصه ظهور رسیده و
پرستاژهای قهرمان کارگران ،دهقانان و سربازان
باالخره روی صحنه قد علم کرده اند .متعاقب
آن ،صدر مائو انتقاداتی را از علفهای سمی بزرگ
مانند "حایژوی از مقامش عزل میشود" نیز
برپا ساخت و لبۀ تیز این انتقادات مستقیم ًا علیه
النۀ دارودستۀ رویزیونیستی – "قلمرو مستقل"
تحت نظارت لیوشائوچی که گویا نیش سوزنی از
آن عبور و قطرهای آب در آن رسوخ نمیتوانسـت
کرد ،یعنی علیـه کمیتۀ سابق حزبی شهر پکن
متوجه گردید.
"بخشنامۀ مورخ  16ماه مه سال  "1966که
تحت نظارت شخص صدر مائو تدوین شد،
برای انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی کنونی
تئوری ،مشی ،رهنمود ها و سیاست ها را معین
کرد و برنامۀ کبیر تمام جنبش را تشکیل داد.
این "بخشنامه"" ،تزهای فوریه" را که ســتاد
فرماندهی بورژوائی لیوشائوچی بمنظور سرکوب
این انقالب عظیم از چنته خود بیرون آورده بود،
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از اساس مورد انتقاد و محکومیت قرار
داده بود و از تمام حزب و خلق سراسر
کشور دعوت نمود که لبۀ تیز مبارزۀ
خود را علیه نمایندگان بورژوازی که
بدرون حزب رخنه کرده بودند ،متوجه
سازند و به افشای «اشخاصی از قماش
خروشچف» که «هنوز در پهلوی ما
لمیده اند» توجۀ خاص مبذول دارند.
این فرمان بسیج کبیری بود که بخاطر
گسترش انقالب عظیم سیاسی به خلق
سراسر کشور صادر شد .گروه انقالب
فرهنگی کمیتۀ مرکزی که طبق قرار
مندرجه در این "بخشنامه" تأسیس
یافته ،با قطعیت مشی انقالبی پرولتری
صدر مائو را بمرحلۀ اجرا گذاشته است.

در پرتو مشی انقالبی پرولتری صدرمائو،
توده های وسیع انقالبی به پیشواز پیکار
شتافتند .در دانشگاه پکن یک دازیبائو
که به دعوت کمیتۀ مرکزی پاسخ مثبت
داده ،نگاشـــته شد .دازیبائوها برای
انتقاد از ایدئولوژی ارتجاعی بورژوازی
بسرعت در سراسر کشور گسترش پیدا
نمود .سپس سپاهیان گارد سرخ گروه
گروه پا به عرصۀ وجود گذاشــتند و
جوانان انقالبی مبارزان پیشتاز و دالور
شدند .دارودستۀ لیوشائوچی سراسیمه
شده و با عجله مشی ارتجاعی بورژوائی
را از چنته خود بیرون آورد و بیرحمانه
بســرکوب جنبش انقــالبی جـوانان
دانشجو پرداخت .معــذلک آنها از
این راه فرصتی زیاد برای بقای خود
بدست نیاوردند .تحت ریاســت صدر
مائو یازدهمین پلنوم هشتمین دورۀ
کمیتۀ مرکزی حزب دعوت شد .پلنوم
این سـند برنامه ای – "قرار کمیتۀ
مرکزی حزب کمونیست چین در بارۀ
انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی"
(یعنی "قرار  16مادهیی") را به تصویب
رســـاند .صدر مائو دازیبائوای تحـت
عنوان "ســتاد فرماندهی بورژوازی را
بتوپ ببندیم" صادر کرده و سرپوش از
ستاد فرماندهی بورژوائی لیوشائوچی
برداشــت .صدرمائو طی نامۀ خود به
سپاهیان گارد سرخ خاطرنشان ساخت:
-۲۲-
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«اعمال انقالبی ســــپاهیان گارد ســــــــرخ
بیان انزجار و اعـــــــالم محکومیت طبقۀ
مالکان ارضـــــی ،بورژوازی ،امپریالیسم،
رویزیونیســـــــم و سگهای زنجیریشان از
طرف شما میباشد که تمام آنها کارگران،
دهقانان و روشنفکران انقالبی و احزاب
و گروههای انقالبی را مورد استثمار و
ظلم و ستم قرار میدهند ،و نشان میدهد که
شورش کردن علیه مرتجعین برحق است،
من نسبت به شما پشتیبانی آتشین خود را
ابراز میکنم».
بعــدها ،صــدر مــائو در پایتخت،
در تیانانمن ،طی  8بار سیزده میلیون
نفر از سپاهیان گارد سرخ و سایر
تودههای انقالبی را که از نقاط مختلف
کشور آمده بودند بحضور پذیرفت
که ارادۀ رزمندۀ انقالبی خلق سراسر
کشـــور و جنبش کادرهای انقالبی
کارگری و دهقانی و جنبش کادرهای
انقالبی ادارات ســـریع ًا رشد و قوام
یافتند .دازیبائو باز هم فزونی گــرفت
که مانند شعلههای آتش سرکش در
صحرا و شلیک هزاران هزار توپ بود؛
شعار «شورش کردن علیه مرتجعین
برحق است» فضای سراسر کشور را
فرا گرفت .نبرد تودههای چند صد
میلیونی که ستاد فرماندهی بورژوائی
لیوشائوچی را بتوپ می بستند ،با
جوش و خروش دامنه پیدا کرد.
هیچیک از طبقات ارتجاعی به ابتکار
خود از صحنۀ تاریخ خارج نخواهـــد
شد .وقتیکه انقالب علیه آن بخشی
از قدرت که بورژوازی آنرا به قبضه
خود در آورد بود ،متوجه شد ،مبارزۀ
طبقاتی باز هم حــادتر گردید .پس
از سقوط لیوشائوچی ،دارودستۀ
رویزیونیستی وی و عمال وی در نقاط
مــختلف ،پی در پی تاکتیکهای
خود را تعویض کرده ،شعارهای ظاهرا ً
"چپ" و باطن ًا راستی را مانند «همه
چیز را مورد شک و تردید قرار دهید»
و «مرگ بر همه چیز» عرضه داشته
و بیهوده میکوشیدند بسرکوبی عدۀ
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انبوهی جهت حفظ مشتی اندک یعنی خودشان
ادامه دهند .آنها نیز در میان توده های انقالبی
تخم نفاق و تفرقه پاشیده و بخشی از تودهها
را زیر کنترل خود در آورده و آنها را فریب می
دادند تا از خودشان حمایت نمایند .پس از آنکه
انقالبیون پرولتری این توطئه های آنها را خنثی
ساختند ،آنها به حملۀ متقابل جنون آمیز دیگری
پرداختند .این همان جریان مخالف بود که تا
زمستان سال  1967طول کشید.

این جریان مخالف لبۀ تیز خود را متوجۀ ستاد
فرماندهی پرولتری بریاست صدر مائو ساخت.
برنامۀ عمومی آن در یک نکته خالصه میشود
که عبارت بود از رد تصمیمات مصوبۀ یازدهمین
پلنوم هشتمین دورۀ کمیتۀ مرکزی حزب ،اعادۀ
حیثیت ستاد فرماندهی بورژوائی سرنگون شده
بسرکردگی لیوشائوچی و اعادۀ حیثیت مشی
ارتجاعی بورژوائی که در اثر انتقاد تودههای
وسیع بدنام شده بود و همچنین سرکوب جنبش
تودهیی انقالبی و انتقام از آن .اما این جریان
مخالف مورد انتقاد جدی صدر مائو قرار گرفته
و با مقاومت تودههای وسیع انقالبی مواجه شد.
این جریان باالخره نتوانست پیشرفت پرجوش
و خروش جریان عمدۀ جنبش تودهیی انقالبی
را مسدود سازد .در اثر فراز و نشیبها و پس
نشستهای جنبش انقالبی ،تودههای وسیع بیشتر
به اهمیت قدرت سیاسی پی بردند :لیوشائوچی
و امثالش بطور عمده از آن جهت میتوانستند
کار شومی کنند که آنها قدرت پرولتاریا را در
تعداد زیادی از واحد ها و محلها غصب کرده
بودند؛ و تودهی انقالبی بطور عمده از آن جهت
زیر فشار قرار میگرفتند که قدرت آنجاها در
دست پرولتاریا نبود .در بعضی واحدها بظاهر
مالکیت سوسیالیستی برقرار شده بود ولی در
حقیقت هژمونی در آن محل ها از طرف مشت
قلیلی خائنین ،جاســوســان و صاحبان قدرت
گام نهاده در راه سرمایهداری غصب گردیده و
یا همچنان در دســت سرمایهداران سابق قرار
داشت .بویژه وقتیکه صاحبان قدرت گام نهاده
در راه سرمایهداری پس از آنکه توطئۀشان در
سرکوب انقالب ببهانۀ "تولید کنید" نقش بر آب
شد ،باد شوم جنایت بار اکونومیسم ضد انقالبی
را به وزش در آوردند ،تودههای وسیع باز هم
روشنتر دریافتند :تنها از طریق استرداد قدرت
از دست رفتۀ خود میتوان صاحبان قدرت گام
نهاده در راه سرمایهداری را شکست اساسی داد.
طبقۀ کارگر شانگهای که دارای سنتهای انقالبی
میباشد ،زیر رهبری و پشتیبانی صدر مائو و
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ســتاد فرماندهی پرولتری بریاســت
صـدر مائو ،سینۀ خود را سپر ساخته
و با اتحاد با تودههای وسیع انقالبی و
کادرهای انقالی در ژانویۀ سال 1967
از پائین بباال قدرت را از دست صاحبان
قدرت گام نهاده در راه سرمایه داری
در کمیتۀ سابق حزبی و کمیتۀ سابق
توده یی آن شهر پس گرفت.
صدر مائو بموقع تجربیات طوفان
انقالب ژانویۀ شانگهای را ترازبندی
نمود و از سراسر کشور دعوت کرد:

«انقالبیون پرولتری متحد شوید و
قدرت را از دست مشتی ناچیز صاحبان
قدرت در درون حزب و گام نهاده در راه
ســــرمایهداری باز بستانید!»
سپس صدر مائو دستوری صار کرد:

«ارتش آزادیبخش توده یی باید از تودههای

وسیع چپ پشتیبانی کند!»

متعاقب آن صدر مائو تجربیات استان
حیلونجیان و بعضی از استانهای دیگر
و برخی شهرها را جمعبندی نموده و
رهنمود و سیاست دربارۀ ایجاد کمیتۀ
انقالبی با شرکت نمایندگان کادرهای
انقالبی ،نمایندگان ارتش آزادیبخش
توده یی و نمایندگان تودههای انقالبی
بر اساس اصل پیوند سه گانۀ انقالبی را
معین کرده و از طریق مبارزه بخاطر
گرفتن قدرت سـیاســـی در مقیاس
سراسر کشور به پیش راند.
مــبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی
در زمینۀ گرفتن و پس گرفتن قدرت،
مبارزۀ مرگ و زندگی محسوب میشد.
از طوفان انقالب ژانویۀ شانگهای در
ســال  1967تا تأسـیس کمیتههای
انقـــالبی در تبت و سینجیان در
سپتامیر سال  1968که یک سال و نه
ماه طول کشید ،بین دو طبقه و بین دو
مشی زور آزمائیهای سیاسی مکرر و
بین ایدئولوژی پرولتری و ایدئولوژی
غیرپـــرولتری مـبارزۀ حادی جریان
داشــت و وضع فوق العاده بغـرنج و
پیچیده ای پدید آمده بود .همانطوریکه
صدر مائو خاطر نشان ساخت:
-۲۳-
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«در سابق ما در جنوب و شمال جنگیدیم؛ آن
نوع جنگ آسان بود .زیرا که دشمن معلوم
بود .انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی
کنونی از آن نوع جنگ بسی دشوارتر
است .مسله بر سر این است که اشخاص
مرتکب اشتباهات ایدئولوژیک با اشخاصی
که تضاد بین ما و آنها از تضاد های بین
ما و دشمن است ،مخلوط شده اند و عجالت ًا
نمیتوان آنها را از یکدیگر تمیز داد».

معذلک با اتکا به رهبری خردمندانۀ
صدر مائو ما سرانجام بر این نوع دشواری
غالب آمدیم .تابستان سال  1967صدر
مائو از جنوب و شمال رودخانۀ یانتسه
دیدن کرده و دســـتورات فوق العاده
مهمی صادر نمود که تودههای وسیع
انقالبی را هدایت کرد تا توانســــتند
رفته رفته تضـــادهای بین ما و دشمن
را از تضـادهای درون خلق تمیز دهند
و بازهم بیشتر اتحاد بزرگ انقالبی و
پیوند سـه گانۀ انقالبی را عملی سازند،
و حاملین ایدئولو ِژی خرده بورژوازی
را به مدار انقالب پرولتاریا سوق داد.
بدین ترتیب در پروسۀ این مبارزه تنها
دشمن دچار بی نظمی شد در حالیکه
توده های وسیع آبدیده گشتند .مشتی
قلیل خائنین ،جاسوســــان ،مالکان
ارضی و دهقانان مرفه و ضد انقالبیون
و عناصر مضر و راســتهای اصالح
نشده ،ضد انقالبیون بالفعل ،جاه طلبان
و دورویان بورژوائی که همـــۀ آنها
در میان توده بکمین نشستهاند ،تا
وقتیکه فرصت مناسبی فراهم نشود ،از
النۀ خود بیرون نمیخزند .در تابستان
سال  1967و بهار سال  1968آنها
از راست و "چپ" افراطی باد شوم
ارتجاعی دیگری را برای اعادۀ حیثیت
برپا کردند .آنها لبۀ تیز مبارزۀ خود را
علیه ستاد فرماندهی پرولتری بریاست
صدرمائو ،ارتش آزادیبخش تودهیی
و کمیته های انقالبی جدیدالتأسیس
متوجه ساخته و درعین حال با
برانگیختن توده ها علیه توده ها و
تشکیل دارودستههای توطئهگر ضد
انقالبی عبث تالش داشتند قدرت را
مجددا ً از دست پرولتاریا باز بستانند.
اما این مشتی اندک اشخاص شریر سر
انجام همانند سرکردۀشان ،لیوشائوچی
فاش و بر مـال شــدند .این بود یک
پیروزی مهـم و بزرگ انقـالب عـظیم
فرهنگی پرولتاریائی.
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ِ
وظایف مبارزه – انتقاد – اصالح با جدیت تمام:
 -3در بارۀ انجام
مسئلۀ اساسی انقالب عظیم کنونی در قلمرو روبنا
مثل همه انقالبات دیگر مسئلۀ قدرت سیاسی
بوده و مسئله ایست که هژمونی در دست کدام
طبقه قرار دارد .تأسیس کمیته های انقالبی در
کلیه استانها ،شهرها و نواحی خود مختار سراسر
کشور (به استثنای استان تایوان) نشان میدهد
که این انقالب به پیروزی عظیم و تعیین کننده
رسیده است .ولی انقالب هنوز پایان نیافته است.
پرولتاریا باید به پیشـــروی خود ادامه دهــد،
"با جدیت تمام وظایف مبارزه – انتقاد – اصالح
را انجام دهد" و انقالب سـوسـیالیســتی را در
قلمرو روبنا بسرانجام برساند.
صدرمائو خاطر نشان میسازد:

" مبارزه – انتقاد – اصالح در کارخانه ها بطور
کلی از مراحل زیر میگذرد :تاسیس کمیتۀ انقالبی
بر اساس پیوند سه گانه ،انتقاد تودهیی ،تصفیۀ صفوف
طبقاتی ،تحکیم سازمان حزبی ،ساده کردن دستگاه
اداری ،تغییر مقررات و قواعد غیر منطقی و اعزام
کادرهای دفتری به کارگاه ها .در کمونها و در هر
یک از واحد ها این وظایف را بطور عمیق ،دقیق،
موثر و منطقی انجام دهیم" .
کمیتۀ انقالبی که هزارها کار در پیش خود دارد،
باید کار اساسی را محکم بدست گیرد – باید
آموزش و بکاربرد زندۀ مائوتســهدون اندیشه
را بر همه کارها مقدم شمارد و با مائوتسهدون
اندیشه بر همه چیز فرماندهی کند .دهها سال
اخیر مائوتسهدون اندیشه همیشه سمت انقالب
را برای تمام حزب و خلق سراسر کشور نشان
داده است .ولی از آنجا که لیوشائوچی و باند
رویزیونیستی ضد انقالبیاش در برابر دستورات
صدر مائو سد میبستند ،تودههای وسیع انقالبی
به مشکل میتوانســـتند صدای مائو را بطور
مستقیم بشنوند .طوفان انقالب عظیم کنونی
آن "کاخ دوزخ" را خواه بزرگ و خواه کوچک
فرو ریخته و در نتیجه تودههای وسیع انقالبی
توانستند بطور مستقیم به مائوتسه دون اندیشه
دست یابند .این پیروزی بزرگی است .پخش و
اشاعۀ مائوتسهدوناندیشه بدین وسعت در کشور
بزرگ با  700میلیون نفر جمعیت بزرگترین موفقیت
انقالب عظیم فــرهنگی پرولتاریائی کنونی میباشد.

در جریان انقالب عــظیم فــرهنگی
پرولتایائی خلق صدها میلیونی "نقل
قولهائی از آثار صدر مائو" را همیشه با
خود میبرند ،آنرا با جدیت میاموزند و
بکار میبرند ،بمحض اینکه جدیدترین
دستورات صدر مــائو انتشار مییابند،
تودههای وسیع خلق فورا ً به تبلیغ آن
دست زده و بحرکت در میآیند .باید
یک چنین گرانبهاترین سبک را حفظ
کرد و روی آن پافشاری ورزید .باید
جنبش تودهیی را در زمینۀ آموزش و
بکار برد زندۀ مائوتسـهدون اندیشه
بطور عمیق گسترش داده ،بطور
مداوم دورههای آموزشـــی گوناگون
مائوتسهدون اندیشه را بنحو احسن
انجام داده و طبق "دستور  7ماه مه"
سال  1966صدر مائو ،تمام کشور ما
را واقع ًا به مدرسۀ بزرگ مائوتسهدون
اندیشه مبدل ساخت.
تمام رفقای انقالبی باید از ذهن
روشن ببینند :مبارزۀ طبقاتی در
زمینههای ایدئولوژیک و سیـاســـی
بههیچوجه قـطـع نمیشود .مبارزه
بین پرولتاریا و بورژازی بههیچوجه
بعلت اینکه قدرت را پس گرفته ایم،
از بین نمیرود .ما باید همچنان پرچم
انتقاد تودهیی انقالبی را برافراشــته
نگهداشــته و با مائوتسهدون اندیشه
بورژوازی ،رویزیونیسم و کلیه نظرات
اشتباه آمیز راست و "چپ" افراطی را
که با مشی انقالبی پرولتری صدر مائو
مغایرت دارند ،مورد انتقاد قرار داده،
از اندیویدوآلیسم بورژوائی و تئوری
"مراکز متعدد یعنی عدم مرکزیت"
انتقاد نماییم .ما باید بطور مداوم
آن فلسفۀ کمپرادوری چاکرمنشانه
و تئوری حلزونوار از پس دیگران
خزیدن را که از طرف لیوشائوچی
خائن ،عامل دشمن و اعتصاب شکن
مطرح شده مورد انتقاد قرار داده و
کام ً
ال بی اعتبار و بدنام سازیم و ایدۀ
صدر مائو را در باره "استقالل و عدم
-۲۴-
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وابستگی و اتکاء به خود" در ذهن
کادرها و تودههای وسیع بطور استوار
جابگیر سازیم تا تضمین شود امر ما در
سمتی که صدر مائو نشان داده است به
پیشرفت خود ادامه دهد.
صدرمائو خاطر نشان میسازد:

«کمیتۀ انقالبی باید رهبری واحد را اعمال
کرده ،دستگاهای اداری عریض و طویل را
در هم شکسته ،از اصل قوای بهتر و دستگاه
اداری ساده تر پیروی نموده و خود را یک
گروه رهبری انقالبی که با توده ها پیوند
داشته باشد ،بسازد».
این یک اصل اساسی است که خدمت
بهتر روبنا را به زیر بنای اقتصادی
سوسـیالیســتی امکانپذیر میسازد.
دستگاههای اداری عریض و طویل جدا
از تودهها ،شوالستیسم که شوروشوق
انقالبی توده ها را فرونشانده و محدود
میسازد و سبک طبقۀ مالکان ارضی
و بورژوازی که عقب جلوه گری و
فرمالیته بازی مـیپوید ،همـــۀ اینها
زیربنای اقتصادی سوســیالیسـتی
را تخریب کرده و میکند و برای
ســـرمایهداری سودمند است و برای
سوسیالیسم زیان بخش .کلیه ارگانهای
قدرت دولتی در مدارج مختلف و
سازمانهای دیگر باید طبق دستوارات
صدر مائو پیوند با تودهها و قبل از همه
با بخشهای اساسی توده ها ،طبقۀ کارگر
و دهقانان فقیر و قشر پائینی دهقانان
میانه حال و غیره ،را حفظ نمایند.
تمام کادرهای جدید و سابقهدار باید
پیوسته گرد و خاک بوروکراسی را از
وجود خود بزدایند و به عادات ناپسند
"بوروکـــرات مآبی و ارباب منشـی"
معتاد نشوند .آنها باید روی اصل صرفه
جوئی در انجام انقالب پافشاری کنند،
کلیه امور سوسیالیستی را با پشتکار و
صرفه جوئی اداره نمایند ،با ولخرجی و
اسراف مخالفت ورزند و در برابر حملۀ
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گلولههای شکرآلود بورژوازی هوشیار باشند
 .آنها باید روی سیستم شرکت کادرها در کار
تولیدی کلکتیوی ایستادگی کنند .آنها باید از
زندگی تودههای خلق مواظبت نمایند .آنها باید
طبق آموزش صدر مائو شخص ًا به کار تحقیقی و
بررسی بپردازند و یک یا چند "گنجشگ" را
تشریح کنند و پیوسته تجربیات را جمعبندی
نمایند .آنها باید همیشه به انتقاد و انتقاد از
خود بپردازند و بنابر خواستهای پنجگانه از
ادامه دهندگان امر انقالبی مطروحه از صدر مائو
«علیه اندیشه بخود مبارزه کرده و رویزیونیسم را
محکوم و طرد سازند» و با جدیت جهانبینی خود
را نوسازی کنند.
ارتش آزادیبخــش تودهیی ســتون اســتوار
دیکتاتوری پرولتاریا میباشد .صدرمائو بارها
خاطر نشان ساخت« :از دیدگاه مارکسیسم عنصر
عمدۀ دولت ارتش است ».ارتش آزادیبخش
تودهیی چین که صدرمائو شخصا آنرا بنیادگذاری
و رهبری نمود ،ارتش خودی کارگران و دهقانان
و ارتش پرولتاریا میباشد .این ارتش در جریان
مبارزه بمنظور سرنگون ساختن سه کو ِه بزرگ
یعنی امپریالیسم ،فئودالیسم و سرمایهداری
بوروکراتیک ،در مبارزات بخاطر دفاع از میهن
و مقاومت در برابر تجاوز آمریکا و کمک به کره
و در مبارزات برای در هم شکستن تجاوزات
امپریالیسم ،رویزیونیسم و مرتجعین خدمات
کبیر تاریخی انجام داده است .در انقالب عظیم
فرهنگی پرولتاریائی ،عدۀ کثیری از فرماندهان
و رزمندگان در کار "ســــه پشــتیبانی و دو
نظامی" (یعنی پشتیبانی از صنایع ،پشتیبانی از
کشاورزی و پشتیبانی از تودههای وسیع چپ،
کنترل نظامی و تعلیمات ســیاســی و نظامی)
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شرکت کرده اند .نمایندگان ارتش در
پیوند سه گانه شرکت جسته اند و همۀ
آنها در جریان مبارزۀ طبقاتی آبدیده
شده ،پیوند خود را با توده های مردم
تقویت بخشیده ،کار انقالبی کردن
افکار ارتش را به پیش برده و برای
خلق خدمات جدیدی انجام دادهاند.
این هم بهترین آمــادگی در برابر
جنگ است .ما باید سنتهای پرافتخار
"پشتیبانی از حکومت و مواظبت
از مردم" و "پشتیبانی از ارتش و
مواظبت از مردم" را شکوفا ساخته،
وحدت بین ارتش و خلق را تقویت
بخشیده ،ساختمان چریک تودهیی و
دفاع ملی را تقویت کرده و تمام کارها
را بهتر انجام دهیم .از سه سال بدین
طرف خائنین ،جاسوسان ،صاحبان
قدرت مطلق ًا اصالح ناپذیر گام نهاده
در راه سرمایهداری و عناصر ضد
انقالبی تالش داشتند که این ارتش
بزرگ توده های ما را تخریب کنند ولی
موفق نشدند و علت آن همین بود که
خلق از ارتش پشتیبانی نموده و ارتش
از خلق حمایت کرده است.
در قلمرو روبنا ،رشته های فرهنگ،
هنر ،آمـــوزش ،پرورش ،مطبوعـات
و بهداشـــت و غیره جای فوق العاده
مهمی را اشغال میکنند .در دومین
پلنوم هفتمین دورۀ کمــیتۀ مرکزی،
مشی "ما باید با تمام وجود به طبقۀ
کارگر تکیه کنیم" تعیین شد .و اکنون
تحت فرمان صدر مائو که «طبقۀ کارگر
باید کلیه امور را رهبری کند» ،طبقۀ

کارگر – نیروی عمدۀ انقالب پرولتری و
متحد پایدارش – دهقانان فقیر و قشر
پائینی دهقانان میانه حال وارد صحنۀ
سیاسی مبارزه – انتقاد – اصالح در
روبنا شده اند .از روز  27ژوئیۀ 1968
طبقۀ کارگر با شکوه و عظمت تمام به
آن جاهـــائیکه برای مــدت طوالنی
تحت فرمانروائی صاحبان قدرت گام
نهاده در راه ســرمایهداری بوده و
بتمام جاهائیکه روشنفکران در آنجاها
متمرکز شده بودند ،راه یافت .این یک
اقدام بزرگ انقالبی است .این مسئله
که آیا پرولتاریا میتواند مواضع فرهنگ
و آموزش و پرورش را محکم در دست
بگیرد و آنها را با مائوتسهدون اندیشه
دگرگون بسازد ،مسئلۀ کلیدی میباشد
که بسرانجام رسیدن یا نرسیدن انقالب
عظیم فرهنگی پرولتاریائی بســته به
آنست .صدر مائو برای کار در این زمینه
اهمیت زیادی قائل شده و شــخص ًا
نمونههای تیپیک را ایجاد کرده و بدین
ترتیب سرمشق درخشانی برای ما برپا
ساخته است .ما باید مسلم ًا گرایشهای
اشتباه آمیز بعضی از رفقا را دایر بر کم
بها دادن به جبهه های ایدئولوژیک و
فرهنگی و آموزشی و پرورشی برطرف
سازیم و باید هرچه نزدیکتر از صدر
مائو پیروی کرده و پیگیرانه بکارهای
دقیق و پر زحمت بپردازیم« .طبقۀ
کارگر نیز باید در جریان مبارزه سطح
آگاهی سیاسی خود را پیوسته باال برد»
و تجربیات خود را در رهبری مبارزه –
انتقاد – اصالح در روبنا جمعبندی کند
تا پیکار در این جبهه را بنحو احسن
انجام دهد.

 -4دربارۀ سیاســتهای انقالبی عظیم فـرهنگی پـرولتاریائی:
بخاطر ادامۀ انقالب در قلمــرو روبنا ،باید کلیه سیاستهای پرولتری
صدر مائو را با جدیت تمام بمرحلۀ اجرا گذاشت .در "بخشنامۀ" مورخ
 16ماه مه سال  1966و "قرار ده مادهیی" مصوبه در اوت همان سال
سیاستهای انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی بروشنی معین شده
است .یک سلسله جدیدترین دستورات صدر مائو از قبیل « :در مرحلۀ
مبارزه – انتقاد – اصالح در انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی باید
به سیاست توجه جدی مبذول داشت» ،کلیه سیاســتها را باز هم
مشخصتر ساخته است.
در حال حاضر مسئلۀ عمده عم ً
ال بکار بردن آنهاســت.
-۲۵-
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سیاستهای حزب منجمله سیاســت دربارۀ
روشنفکران ،سیاسـت دربارۀ کادرها ،سیاسـت
دربارۀ «فــرزندانی که میتوانند تجدید تربیت
شوند» (فرزندانی که جنایات و یا اشتباهات را مرتکب
شده اند – مترجم)  ،سیاست دربارۀ برخورد با
سـازمانهای تودهیی ،سیاســت دربارۀ مبارزه
با دشمنان و سیاست اقتصادی – موضوع کلی
تمام این سیاستها مسئلهایست مربوط به حل
صحیح تضادهای بین ما و دشمن و تضادهای
درون خلق – دو نوع تضاد که خصلت ًا با یکدیگر
متفاوتند .اکثریت و یا اکثریت عظیم روشنفکران
که در مدارس قدیم پرورش یافته اند ،میتوانند و
یا مایلند خود را با کارگران ،دهقانان و سربازان
پیوند دهند .آنها باید تحت هدایت مشی صحیح
صدرمائو از طرف کارگران ،دهقانان و سربازان
"تجدید تربیت" شــوند .باید کسـانی را که با
کارگران ،دهقانان و سربازان خوب در آمیخته اند؛
و همچنین سپاهیان گارد سرخ و جوانان تحصیل
کرده ای را که فعاالنه به کوهستان و دهات رفته
اند ،تشویق نمود .صدر مائو بارها بما آموخته
است« :باید از طریق تربیت به افراد بیشتر کمک
کرد و دامنۀ حمله را تنگ نمود ».باید آمــوزش
مارکس را مبنی بر اینکه پرولتاریا تنها با آزاد
ساختن تمام بشریت میتواند به آزادی نهائی نائل
آید ،بکار برد :در برخورد با افرادی که مرتکب
اشتباهاتی شدهاند ،باید تکیه را روی تجــدید
تربیت گذاشت و بکار ایدئولوژیک و سـیاسی
پرحوصله و دقیق پرداخت و عم ً
ال اصل "انتقاد از
اشتباهات گذشته بمنظور اجتناب از اشتباهات
آینده و معالجۀ بیماری بمنظور نجات بیمار"
را اجرا کرد ،تا آنکه به این هدف دوگانه یعنی
تشخیص دادن حق از ناحق در زمینۀ ایدئولوژیک
و متحد ساختن رفقا نائل آئیم .در برخورد با افراد
خوبی که اشتباهات صاحبان قدرت گام نهاده در
راه سرمایه داری را مرتکب شده اند ،پس از آنکه
آنها آگاهی سیاسی خود را باال برده و مورد تفاهم
توده ها قرار گرفته باشند ،باید آنها را بموقع آزاد
کرده و به کارمناسبی گماشته و آنها را تشویق
کرد که به مــیان تودههـای کارگران و دهقانان
بروند و جهانبینی خود را نوســازی بکنند .در
برخورد با اشخاصی که پیشرفت اندکی کرده و
تا اندازهای آگاهی یافته اند ،باید از دید وحدت
همچنان به آنها کمک نمود.
صدر مائو اخیرا ً خاطر نشان ساخت:

دوره چهارم

پــرولتاریا بزرگــترین طبقه درتاریخ
بشـریت اسـت  .و از لحاظ ایدئولوژیک
سیاســی و قدرت نیرومندترین طبقه
انقالبی میباشــد .این طبقه میتواند
و هم باید اکثریت مطلق مردم را دور
خود متحد سازد تا اینکه مشتی ناچیز
دشمنان را حداکثر منفرد ســاخته و
مورد ضربه قرار دهد .در جریان مبارزه
با دشمنان باید سیاست «استفاده از

تضادها ،جلب اکثریت ،مبارزه با اقلیت
و درهم کوبیدن یکایک دشمنان» را که

صدرمائو همواره بر آن بوده است،
بمرحلۀ اجرا گذاشت« .تکیه را باید روی

مدارک و شواهد ،تحقیقات و بررسیها
گذاشت ،اکیداً قدغن است که کسی را
به اعتراف واداشت و آنرا پذیرفت».

باید سیاستهای صدرمائو را مبنی
بر «تخفیف کیفر نسبت به افرادی که به

جنایات خود اعتراف میکنند و تشدید کیفر
نسبت به افرادی که از اعتراف خود داری
مینمایند» و «راه خروج دادن» بعمل

آورد .ما بطور عمده با اتکاء به تودههای
وسیع مردم دیکتاتوری را بر دشمنان
اعمال میکنیم .نسبت به کلیه اشخاص
شریر و یا عناصر مظنونی که در جنبش
تصفیۀ صفوف طبقاتی شناخته شده
اند ،باید سیاست «هیچیک را نکشتن
و عدۀ اکثر را توقیف نکردن» را اتخاذ
نمود ،به استثنای آن ضد انقالبیون
بالفعل ثابت شده از قبیل قاتلین ،آتش
افروزان و سمپاشان که باید طبق قانون
آنها را بکیفر رساند .در برخورد با
متنفذین آکادمیک مرتجع بورژوائی ما
باید یا آنها را محکوم سازیم و مالحظه
کنیم و یا آنها را محکوم سازیم و مورد
استفاده قرار دهیم و یا آنها را محکوم
سازیم و زندگی آنها را تأمین نمائیم.
در یک کالم ،ما باید ایدئولوژی آنها را
مورد انتقاد و محکومیت قرار دهیم و
راه خروجی به آنها دهیم .حل این
بخش از تضادهای بین ما و دشمن
بشـیـوۀ حـل تضادهـای درون خلق،
بنفع استحکام دیکتاتوری پرولتاریا و
انشعاب و تالشی دشمن است.
-۲۶-

حوت  ( 1395مارچ ) 201۷

در بکار بردن کلیه سیاستهای حزب
باید وضع واحد خود را بطور مشخص
بررسی کرد .در جاهائی که اتحاد بزرگ
انقالبی هنوز کام ً
ال استحکام نیافته
است باید به تودههای وسیع انقالبی
کمک کرد که طبق اصل انقالبی اتحاد
بزرگ را برحسب رشتههای مختلف
کار ،حرفهها و کالسهای مدرسه عملی
ســازند تا بدین ترتیب متحـد شوند
و به اتفاق یکدیگر با دشـمنان پیکار
نمایند .در هر واحــدی که کار تصفیۀ
صفوف طبقاتی هنوز شــروع نشده یا
تازه شروع شده ،باید طبق سیاستهای
حزب این کار را محکم بدست گرفت و
بنحو احسن طبقاتی به پایان رساند،
باید بر حســب دســتورات صدرمائو
دربارۀ مسایل مختلف مبارزه – انتقاد –
اصالح  ،کارهای دیگر را محکم بدست
گرفت .در عین حال باید به روندهای
جدید مــبارزۀ طبقاتی توجــۀ جدی
معطوف کرد .اگر اشخاص شریر باز فتنه
براه بیاندازند ،چه باید کرد؟ صدرمائو
گفتاری معروف دارد« :ماتریالیستها تمام
عیار افرادی نترس هســـــــتند ».چنانچه
دشمنان طبقاتی مجدا ً آشوب و بلوا
برپا کنند ،کافی اســت که تودهها را
بسیج کنیم و بار دیگر آنها را محکوم و
بیاعتبار سازیم.
همانطوریکه در "قـــرار  16مادهای"
خاطر نشـــان میشود« :انقالب عظیم

فرهنگی پرولتاریائی قوۀ محرکۀ عظیمی
برای رشد و تکامل نیروی مولدۀ اجتماعی
کشور ما است ».در تولیدات کشاورزی،

صنایع ،علوم و فنون کشــور ما طی
ســالیان متوالی وضعـیت پرجوش و
خروشی پدید آمده است .شور و شوق
تودههای وسیع زحمتکشان در انقالب
و تولید بطور بیســابقهای اعتال یافته
است .بسیاری از کارخانهها ،معادن و
مؤسسات دیگر پی در پی رکوردهـای
تولید را شکســته و بلندترین سطح
تولید را در تاریخ بوجـود آوردهاند.
انقــالب تکنیکی بطـور مداوم رشد
و تکامــل مــییابد .در بازارها رونق
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حکمفرماست و قیمتها ثابت است .تا آخر ســال
 ،1968ما تمام قرضــههای ملی را پرداختیم.
کشورما به کشوری سوسیالیستی بدل شده است
که نه وام داخلی دارد نه وام خارجی.

«انقالب کنید و تولید را به پیش برانید!» این
رهنمود کام ً
ال صحیح است و روابط بین انقالب
و تولید ،روح و مـاده ،روبنا و زیر بنای اقتصادی،
مناسبات تولید و نیروی مؤلده را بدرستی بیان
کرده است .صدرمائو پیوسته بما میاموزد« :کار

سیاسی شریان حیاتی همه کارهای اقتصادی است».

لنین با جملۀ زیر اپورتونیستها را که با برخورد با
مسائل از نظر سیاسـی مخالفت میکردند ،بشدت
محکوم کرد« :ســیاست نمیتواند بر اقتصادیات تقدم

نداشته باشد .جور دیگر ادعا کردن بمعنای فراموش
کردن الفبای مارکسیسم است( ».لنین ،کلیات ،چاپ چینی،
جلد  ،32صفحۀ )72

لنین خاطرنشان ساخت :همطراز کردن سیاست با
اقتصاد ،بمعنای «فراموش کردن الفبای مارکسیسم

است( ».همانجا)

دوره چهارم

سیاست بیان فشردۀ اقتصاد است ،اگر
به انقالب در روبنا نپردازیم ،تودههای
عظیم کارگران و دهقانان را بسیج
نکنیم ،مشی رویزیونیستی را مورد
انتقاد و محکومیت قرار ندهیم ،مشتی
ناچیز خائنین ،جاسوســان ،صاحبان
قدرت گام نهاده در راه سرمایهدرای
و ضد انقالبی را برمــال نســـازیم و
هژمونی پرولتاریا را تحکیم نبخشیم،
چگونه میتوانیم زیربنای اقتصــادی
سوسیالیسـتی را بیشتر تحکیم
کنیم و نیروی مؤلدۀ سوسیالیستی را
بیشتر رشد و تکامل دهیم؟ البته این
بمعنای جاگزین کردن تولید با انقالب
نیست ،بلکه بمعنای آنســت که باید
با انقالب تولید را فرماندهی کرد ،به آن
مساعدت نمود و آنرا به پیش راند .ما
باید در پرتو مشی عمومی صدر مائو
یعنی «طبق اصل صرف مساعی تمام جهت

نیل به هدف عالی ،بیشتر ،سریعتر ،و بهتر
و با صرفهتر سوسیالیسم را بسازیم » .بنا

بر ایدۀ استراتژیک کبیر صدرمائو دایر
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بر «آمادگی در برابر جنگ ،آمادگی در
برابر آفات طبیعی و همه چیز در خدمت
خلق» و بر حسب یک سلسله رهنمودها
از قبیل «کشاورزی بمثابۀ اساس و
صنایع بمثابۀ عنصر رهبری کننده» بکار

تحقیقی و بررســی بپردازیم و فعـاالنه
بطور سـنجیده بسیاری مسائل مربوط
به سیاســتها دربارۀ مبارزه – انتقاد –
اصالح را در جبهۀ اقتصادی حل و فصل
کنیم .باید فعــالیت و خالقیت انقالبی
تودههای مردم ملتهای مختلف را کام ً
ال
شکوفا ساخت ،با تمام قوا انقالب کرد
و تولید را با تحرک بیشتری به پیش
راند ،برنامههای رشـد و تکامل اقتصاد
مـلی را به مــوعد و یا قبل از مــوعد
انجام داد .میتوان بطور قطعی گفت که
پیروزی بزرگ انقـالب عظیم فرهـنگی
پرولتاریائی بطـور مــداوم به پیدایش
جهش نوینی در جبهۀ اقتصادی و تمام
امر ساختمان سوسیالیسم در کشور ما
مساعدت خواهد نمود.

 -5دربارۀ پیروزی نهــائی انقـالب کشــور مـا:
پیروزی انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی کشور
ما واقع ًا بزرگ اســت .ولی بهیچوجه نباید تصور
کنیم که مـیتوانیم در لحاف پر قو راحت بخوابیم.
صدر مائو در اکتبر  1968طی صحبتی متذکر شد:
ما به پیروزی بزرگی نائل آمــدهایم .ولی طبقۀ
مغلوب شده باز هم بدست و پا زدنهای مذبوحانه
خواهــد پرداخت .این افراد هنوز هستند و این
طبقه هنوز موجود اســـت .از اینرو ما نمیتوانیم
از پیروزی نهائی صحــبت کـنیم .حتی تا دهها
سـال دیگر هم نمیتوانیم از آن صحـبت کنیم .ما
نباید هوشیاری خود را از دسـت دهیم .از دیدگاه
لنینیسم پیروزی نهائی یک کشور سوسیالیستی

نه تنها مسـتلزم کوششـهای پرولتاریا
و تودههای وســیع مردم آن کشـور
اسـت ،بلکه به پیروزی انقالب جهانی
و همچنین به محــو نظام بهره کشـی
فرد از فرد در سراسر کرۀ ارضی که به
آزاد شـدن تمام بشریت منجر میشود،
نیز وابسته است .لذا اگر نسنجیده از
پیروزی نهائی انقالب کشـور ما صحبت
شود ،نادرست و مغایر با لنینیسم است
و هم با واقعیت وفق ندارد.
در مــبارزۀ طبقاتی پس نشســتیها
روی خواهد داد .ما هرگز نباید مبارزۀ

طبقاتی را فراموش کنیم و هرگز نباید
دیکتاتوری پرولتاریا را از یاد ببریم .در
زمان حاضر در اجرای سیاستها ،مبارزه
بین دو مشی هنوز وجود دارد و دخالت
از "چپ" و یا راست موجود است .برای
انجام کارها در مراحـل مبارزه – انتقاد
– اصالح ،مساعی زیادی صرف خواهد
شد .ما باید هر چه نزدیکتر از صدر مائو
پیروی و به توده های وسیع انقالبی اتکاء
کنیم ،بر دشواریها و پیچ و خمهایی که
در راه پیشرفت وجود دارد ،غلبه کنیم
تا در امر سوسیالیستی پیروزیهای باز
هم بزرگتر بدست آوریم .

 - 6درباره تحکــیم و ســــاختمان حــزب:
پیروزی انقالب عظیم فرهــنگی پـــرولتاریائی
تجارب گـــرانبهائی دربارۀ چگونگی ساختمان
حزب تحت شرایط دیکتاتوری پرولتاریا را برای
ما فراهم آورده است .همانطوری که صدر مائو به
تمام حزب خاطر نشان سـاخته است:

«سازمان حزبی باید متشکل از عناصر مترقی پرولتاریا

باشد و سازمان پیشاهنگ شادابی باشد که
بتواند پرولتاریا و توده های انقالبی را در
نبرد علیه دشمنان طبقاتی رهبری نماید».
این دستور صدر مائو برای ما ســمت
سیاسـی تحکیم و ســاختمان حزب
را معین کرده است .حزب کمونیست
-۲۷-

چین حزبی است که بوسیلۀ پیشوای
کبیر ما صــدر مائو پرورده شده و
ساختمان و قوام یافته است .حزب ما از
تأسیس خود در سال  1921بدین طرف
از خالل مبارزهای بس طوالنی بخاطر
کسب قدرت و استحکام دیکتاتوری
پرولتاریا بوسیلۀ نیروهای مسلح راه

شعله جاوید			

شماره (		)۱۲

خود را پیمــوده است .تحت رهبری صدر مائو
حزب ما همیشـه در مقدمترین جبهۀ جنگهای
انقالبی و مبارزات انقالبی قرار داشته و دارد.
درست در پرتو مشی صحیح صدر مائو ،حزب
ما در برابر دشمنان داخلی و خارجی فوق العاده
نیرومند و در شرایط بسیار بغرنج پرولتاریا و
توده های وسیع مردم چین را رهبری کرده است
که روی رهنمود استقالل و عدم وابستگی و
اتکاء به نیروی خود و انترناسیونالیسم پرولتری
ایستادگی کرده و بمبارزۀ قهرمانانهای بپردازد،
بطوری که یکی از پا میافتاد و یکی دیگر جایش
را میگرفت ،و از اینجهت است که حزب ما از
گروه های کمونیستی تنها چند ده نفری در ابتدا
به حزبی کبیر ،پرافتخار و راستین رشد و تکامل
یافته است که امروز جمهوری پرقدرت تودهیی
چین را رهبری میکند .ما عمیق ًا پی برده ایم که
بدون مبارزۀ مسلحانۀ خلق ،حزب کمونیست و
چین امروزۀ ما ،جمهوری تودهیی چین کنونی،
وجود نمیداشـــت .ما باید برای همیشه این
آموزش صدر مائو را بخاطر داشته باشیم:

«رفقای سراسر حزب هرگز نباید این تجربه را که
ببهای خون بدست آورده ایم ،از یاد ببرند».
کلیه موفقیتهای حزب کمونیست چین مرهون
رهبری خردمندانۀ صــدر مائو بوده و پیروزی
مائوتسهدون اندیشه محسوب میشود .صدرمائو
طی نیم قرن اخیر ،در رهبری مبارزۀ عظیم
مردم ملتهای مختلف چین بخاطر انجام انقالب
ِ
دموکراتیک نوین ،در رهـــبری مبارزۀ عظیم
انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم
در کشور ما و همچنین در مبارزۀ عظیم جنبش
کمونیســتی بین المللی عصــر کــنونی علیه
امپریالسـیم ،رویزیونیســم معاصر و مرتجعین
کشورهای مختلف ،حقیقت عام مارکسیسـم
– لنینیسم را با پراتیک مشخص انقالب تلفیق
داده و در زمینه های سیاسی ،نظامی ،اقتصادی،
فرهنگی ،فلسفی و زمینه های دیگر مارکسیسم
– لنینیسم را دنبال کرده ،از آن دفاع نموده و
آنرا رشد و تکامل و به مرحلۀ کام ً
ال نوینی ارتقا
داده اســت .مائوتسهدون اندیشه مارکسیسم
– لنینیسم عصری اســت که در آن امپریالیسم
بسوی اضمحالل کامل میگراید و سوسیالیسـم
بسوی پیروزی جهان شمول گام برمیدارد .تمام
تاریخ حزب ما این حقیقت را به اثبات رسانده
است :حزب ما در صورتی که از رهبری صدر
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مائو و مائوتسـهدوناندیشــه عدول
کند ناگزیر دچار ناکامی و شکســـت
خواهد گردید ،در صورتیکه با قاطعیت
از صدر مائو پیروی نماید و بر اســاس
مائوتسـهدوناندیشــه عمل کند ،به
پیش رفته و پیروزی بدســت خواهد
آورد .ما باید برای همیشه این تجربه
را بخاطر داشته باشیم .در هر موقفی و
تحت هر شرایطی هر کسی که با صدر
مائو مخالفت ورزد و علیه مائوتسهدون
اندیشه قد علم نماید ،تمام حزب او را
محکوم خواهد ساخت و تمام خلق او
را به کیفر خواهد رســاند .صدر مائو
ضمن اشـــاره به تحکیم و ساختمان
حزب چنین گفت:

«انسان دارای سـرخ رگ و سیـاه رگ
است و گـردش خونش بوسیلـۀ قـلـب
صورت میگیرد ،ضمن ًا بـا شش تـنفس میکند،
گاز کاربونیک را دفع و اکسیژن تازه را
جذب مینماید .اینست طرد کهنه و جلب نو.
یک حزب پرولتاریائی نیز باید طرد کهنه
و جلب نو کند ،تنها در چنین صورتی حزب
میتواند سرشار از شادابی و نیروی حیاتی
باشد .در صورت عدم دفع فضوالت و جلب
تازه ،حزب نشاط و نیروی حیاتی نخواهد
داشت».
صدر مـائو به کمـک این تشبیه زنده
دیالکتیکی تضاد درون حزب را روشن
سـاخته اســت« .قانون تضاد ذاتی

اشیا و پدیدهها یعنی قانون وحدت اضداد
اساسیترین قانون دیالکتیک ماتریالیستی
میباشد ».مقابله و مبارزۀ درونی حزب

بین دو مشی انعکاسی در درون حزب
است از تضاد بین طبقات و تضاد بین
نو و کهنه در اجتماع .چنانچه در درون
حزب تضــاد و مــبارزه برای حل آن
وجود نمیداشت و طــرد کهنه و جلب
نو نمیشد ،زندگی حزب پایان مییافت.
تئوری صدر مائو دربارۀ تضـاد درون
حزب افکار هــدایت کنندۀ اسـاسی
برای تحکیم و ســـاختمان حزب در
آینده میباشد.
-۲۸-
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تاریخ حزب کمونیســت چین همان
تاریخ مبارزه بین مشی مارکسیستی
– لنینیستی صدر مائو با مشـیهای
اپورتونیستی راست و "چپ" در
درون حزب میباشد .تحت رهبری صدر
مائو حزب ما بر مشی اپورتونیستی
"چپ" لیلیسان و سپس راست
وانمین فایق گردیده ،بر مشی
جانگوهتائو مبنی بر تفرقه افگنی در
ارتش ســـرخ غالب آمده ،اتحاد
ضد حزبی اپورتونیسـتی راســت
پوندههـوای ،گائوگانژائوشــوشـی
و دیگــران را شکست داده و پس از
مبارزۀ طوالنی باز مشــی ضد انقالبی
رویزیونیسـتی لیوشائوچی را درهم
شکسته است .حزب ما درست در
جریان مبارزه بین دو مشـی و بویژه در
جریان مـبارزات خود برای غلبه بر سه
دارودستۀ مرتد چندوسیو ،وانمـین
و لیوشــائوچی که بیش از همه بحزب
زیان رســاندهاند ،استحکام ،رشد و
تکامل یافته و نیرومند گردیده است.
در دوران تاریخـی نوین یعـنی دوران
دیکــتاتوری پـرولتاریا ،دیکـتاتوری
پرولتاریا و رهبری این طبقه بر کــلیه
امــور توسط پیشاهنگ خود  -حزب
کمونیســت  -عمـلی میگردد .بدون
دیکتاتوری پـرولتاریا و بدون ادامـۀ
انقـالب تحـت دیکـتاتوری پرولتاریا
نمـیتوان مســئلۀ سـاختمان حزب و
مسئلۀ ساختمان چه نوع حزب و طرز
ساختمان آنرا بدرستی حل نمود.
مشـــی رویزیونیسـتی لیوشـائوچی
دربارۀ ساختمان حزب درست از ریشه
به آموزش مارکسیستی – لنینیستی
دربارۀ دیکتاتوری پرولتاریا و تئوری
مارکسیســتی – لنینیسـتی دربارۀ
ساختمان حزب خیانت کرده است .در
لحظات مهمی که انقالب سوسیالیستی
در چین به ژرفا مـیرفت و مــبارزۀ
طبقاتی فوق العاده حــدت مییافت،
لیوشائوچی کتاب سیاه "خودسازی"
را تجدید چاپ کرد که هدفش همان
برانداختن دیکــتاتوری پـرولتاریا در
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کشور ما و احیاء کردن دیکتاتوری بورژوازی بود.
لیوشائوچی هنگام نسخه برداری از آن عبارات
لنین دربارۀ ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا که ما
در پیش بدان استناد کردیم ،بار دیگر عمدا ً این
مهمترین نتیجهگیری را مبنی بر «دیکتاتوری
پرولتاریا ضروریســت» حـذف نموده و بدین
ترتیب سیمای ضد انقالبی خود را در خیانت به
دیکتاتوری پرولتاریا با وضوح تمام فاش و برمال
ساخته است .لیوشائوچی همچنین به پخش
و اشاعۀ ادعاهای پوچ و بی معنای ارتجاعی
مانند تئـوری «خاموشـی مـبارزۀ طبقــاتی»،
ِ
«آلت مطیع» ،تئوری «عقبمانده بودن
تئوری
تودهها» ،تئـوری «ورود به حـزب برای کسـب
مقام» ،تئوری «صلح در درون حـزب» و تئوری
«اختالط منافع عمومی و شخصی» (یعنی «قبول
زیان کم برای سود زیاد») ادامــه داده و بدین
وسیله بیهوده تالش داشــت حـزب ما را فاسد
و متالشی ســازد تا اینکه اعضای حزب هر چه
بیشتر به "خودسازی" بپردازند ،بهمان نسبت
رویزیونیسـتتر شـوند و حزب مارکسیستی –
لنینیستی به حزب رویزیونیستی و دیکتاتوری
پـرولتاریا به دیکـــتاتوری بورژوازی بطــور
"مسالمت آمیز" تحول یابد .ما باید به گسترش
انتقاد تودهیی انقالبی ادامــه دهیم و تأثیرات
شوم ادعاهای ارتجاعـی لیوشائوچی را کام ً
ال از
بین ببریم.
انقـالب عظیم فــرهنگی پــرولتاریائی
کنونی وسیعترین و عمیقترین جنبش تحکیم
حزب در تاریخ حزب ما میباشد .سازمانهای
حزبی درجات مختلف و تودههای وسیع اعضای
حزب مبارزۀ شدید بین دو مشی را پشت سر
خود گذاشته ،از بوتۀ آزمایشات مبارزۀ طبقاتی
پردامنه سر بلند و از محک بازرسی از طرف
تودههای انقالبی درون و برون حزب موفق در
آمدند .بدین ترتیب اعــضای حزب و کادرها
با جهان روبرو شده و خود را به میان توفانها
افگنده و آگاهی طبقاتی و آگاهی مبارزه بین دو
مشی را ارتقا دادهاند.
این انقــالب عظیم به ما نشــان میدهد :تحت
دیکتاتوری پرولتاریا ما باید تودههای وسیع
اعضای حــزب را در پیرامون طبقــات ،مبارزۀ
طبقاتی و مبارزه بین دومشی و ادامۀ انقالب
تربیت کنیم .ما باید در درون و برون حزب علیه
رویزیونیسم مبارزه کنیم و خائینین ،جاسوسان
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و عناصـــری را که مــنافع طبقـات
استثمارگر را نمــایندگی میکنند از
حزب بزدائیم و عناصر واقع ًا مترقی
پــرولتاریا را که از بـوتۀ آزمایشـات
طوفانها ســربلند بیرون آمـدهاند به
حزب بپذیریم .ما باید کوشش کنیم تا
هژمونی ســازمانهای حـزبی درجات
مختلف واقع ًا در دســت مارکسیستها
قرار داشــته باشد .ما باید به اعضای
حزب کمک کنیم تا حقیقت ًا تئوری را با
پراتیک تلفیق داده و پیوند فشرده با
تودههـــا را حفظ نمایند و جــرئت
انتقاد و انتقاد از خود را داشته باشند.
ما باید به اعضـای حزب یاری رسانیم
تا برای همیشــه در سبک کار خود
فروتن ،با حزم و عاری از هرگونه تکبر
و شتابزدگی بمــانند و شیوۀ زندگی
ســاده و مبارزۀ سـرسختانه را حفظ
کنند .تنها در چنین صورتی است که
حزب مــیتواند پرولتاریا و تودههای
انقالبی را در بسرانجام رساندن انقالب
سوسیالیستی رهبری کند .صدر مائو
به ما میآموزد:

«تجربۀ تاریخی قابل توجه است .درباره
مشی و نظریه باید پیوسته و مکرر در
مکرر صحبت کرد .نباید آنها را تنها با عده
قلیلی در میان گذاشت؛ باید توده های وسیع
انقالبی را با آنها آگاه ساخت».

مطالعــه و تبلیغ تجربیات اســـاسی
انقالب عـــظیم فرهنگی پرولتاریائی
کـنونی ،مطالعه و تبلیغ تاریخ مبارزه
بین دو مشی و مطالعه و تبلیغ آموزش
صدر مائو دربارۀ ادامۀ انقـــالب
تحت دیکتاتوری پرولتاریا را نباید
تنها یک بار انجام داد بلکه باید هر
سال ،هر ماه و هر روز تکرار شــود.
تنها در چنین صورتی اســـت که
تودههای وسـیع اعضای حــزب و
مردم میتوانند مشیهای اشتباه آمـیز
و گرایشهای آشــتباه آمیز را بمحض
آنکه بروز کــنند بباد انتقاد گـیرند و
آنرا بایکوت نمایند تا تضمین شود که
حزب ما برای همیشه در راه صحیح که
صدر مائو نشان داده است ظفرمندانه
به پیش رود.
-۲۹-
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یکی از مادههای مهم دستور نهمین
کنگرۀ کشوری حزب ،اصالح اساسنامۀ
حزب میباشــد .کمیتۀ مرکزی الیحۀ
اساسنامۀ حزب را برای بحث و مذاکره
به کنگره تقدیم داشــته اســت .این
الیحه از طرف تمام حزب و تودههای
انقالبی سـراسر کشور مشترک ًا تدوین
شده است .از نوامبر سال  1967که
صدر مائو پیشنهاد دربارۀ شــرکت
ســازمانهای اولیۀ حزب در اصــالح
اساســنامۀ حزب را مطرح ساخت ،تا
کنون کمیتۀ مرکزی چند هزار نسخۀ
الیحۀ اساسنامۀ حزب را دریافت کرده
است .بعد از آنکه دوازدهمین پلنوم
وسیع هشتمین دورۀ کمــیتۀ مرکزی
حزب بر این اسـاس ،الیحۀ اساسنامۀ
حزب را تنظیم کرد ،تمام حزب ،سراسر
ارتش و تودههای وسیع انقالبی کشور
بار دیگر آنرا بگرمــی و مجدانه مورد
بحث قرار دادند .میتوان گفت الیحۀ
اساسنامۀ جدید حزب محصول تلفیق
رهبری خردمندانۀ پیشوای کبیر صدر
مائو با تودهها ی وسیع مردم میباشد
که در آن ارادۀ تمام حزب ،سراسر
ارتش و تودههای وسیع انقالبی کشور
انعکاس یافته است و همچنین مظهر
زندۀ سانترالیزم دموکراتیک و مشی
تودهیی میباشد که حزب همواره روی
آنها ایستادگی کرده است .نکتۀ بویژه
مهم اینست که در الیحۀ اساسنامۀ
حزب مجددا ً با وضوح تمام قید میشود
که اساس تئوریک هدایت افکار حزب
مارکسیسم – لنینیسم – مائوتسهدون
اندیشه اسـت .این یک پیروزی کبیر
انقـالب عـظیم فـرهنگی پرولتاریائی
در خرد کردن مشــی رویزیونیستی
لیوشــائوچی در زمینۀ ســاختمان
حزب بوده و همچنین پیروزی عظیم
مارکسیسم – لنینیسم – مائوتسهدون
اندیشــه محســوب میشود .کمیتۀ
مــرکزی یقین دارد پس از بحث و
تصویب اساسـنامۀ جــدید حزب در
کنگره ،حزب ما مسلم ًا میتواند طبق
مقررات قید شده در این اساسنامه،
خود را باز هم کبیرتر ،پرافتخارتر و
راستینتر سازد.

شعله جاوید			
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اینک ما به ویژه به بحث در بارۀ مناسـبات کشور
ما با کشورهای خارجی میپردازیم.
مبارزات انقالبی پرولتاریا ،خلقها و ملل ستمدیدۀ
جهان همــواره از یکدیگر پشتیبانی مینمایند.
حزب کار آلبانیا و ســـایر احـزاب و سازمانهای
برادر مارکسیستی – لنینیستی واقعی ،تودههای
وســیع پرولتاریا و خـــلقهای انقالبی سراسر
جهان ،بســیاری کشورهای دوست ،سـازمانها
و شخصیتهای دوست ،با حرارت انقالب عـظیم
فرهنگی پرولتاریائی کشـور ما را ستایش کرده
و از آن پشتیبانی کردهاند .من در اینجا به
نمایندگی از پیشـوای کبیر صدر مائو و نهمین
کنگرۀ کشــوری حـزب به آنها صمیمانه ابراز
سپاســگزاری مینمایم .ما با قطعـیت اطمینان
میدهیم :حزب کمونیســـت چین و خلق چـین
مصممند وظیفۀ انترناسیونالیستی پرولتری خود
را انجام داده و باتفاق آنها مبارزۀ عظیم را علیه
امپریالیســم ،رویزیونیســم معاصر و مرتجعین
کشورهای مختلف به آخر رسانند.
گرایش عمومی جهـان کنونی همانطوریکه صدر
مائو آنرا در دو جمله خالصــه کرده ،از اینقـرار
است:

«دشمن روز بروز پوسیدهتر میشود ،در حالیکه ما
روزبروز بهتر میگردیم».
از طرفی جنبشهای انقالبی پرولتاریای سـراسر
جهان و خلقهای کشورهای مختلف طوفان آسا
اوج میگیرد .مبارزات مسلحانۀ خلقهای بخش
جنوبی ویتنام ،الئوس ،تایلند ،برمه ،ماالیا،
اندونزی ،هند ،فلسطین و سایر کشــورها و
مناطق آسیا ،افریقا و امریکای التین بطور روز
افزون نیرومندتر میگردند .این حقیقت که:
«قدرت سیاسی از لولۀ تفنگ بیرون می آید»
هر روز بیشتر از طرف تودههای وسیع خلقها
و ملل ستمدیده فرا گرفته میشود .جنبشهای
عـظیم و بیســابقۀ تودهیی انقالبی در "قلب"
قلمرو ســرمایهداری – ژاپن ،اروپای غربی و
امریکای شمالی برپاشده اند .تعداد روز افزونی
از خلقها در حال بیداری هســـتند .احزاب و
سازمانهای برادر مارکسیسـتی – لنینیســـتی
واقعی در جریان تلفیق مارکسیسم – لنینیسم با

پراتیک مشخص انقالب کشــورهای
خود تدریج ًا رشــد و تکامل مییابند.
از طرف دیگر امپریالیســم امریکا و
سوسیال امپریالیســم رویزیونیستی
شوروی غرق در بحرانهای سیاســی و
اقتصادی گردیده با دشواریهای داخلی
و خـارجی دســت بگریبان بوده و به
بن بست افتادهاند .آنها بیهوده تالش
دارند جهان را مجددا ً بین خود تقسیم
نمایند و بدین منظور درعین اینکه با
هم همداســتانی میکنند با یکدیگر
رقابت و کشمکش نیز مینمایند .آنها
در مبارزۀ ضد چینی ،ضد کمونیستی
و ضد خلقی و در سرکوب جنبشهای
آزادیبخــش ملی و در انجام جنگ
تجــاوزی با هم همآهــنگی و زدوبند
میکنند .آنها در زمینه های تصرف مواد
خام ،بازارها ،کشورهای وابسـته ،نقاط
مهم اسـتراتژیک و حیطۀ نفوذ علیه
یکدیگر توطئه چینی نموده و بجان
یکدیگر میافتند .آنها برای عمــلی
ساختن تمایالت آزمندانۀ خود سرگرم
توسعۀ تســلیحات و تدارک جــنگ
هستند .لنین خاطر نشان ساخت:

«امپریالیسم به معنای جنگ است .بر چنین
پایۀ اقتصادی تا زمانیکه مالکیت خصوصی
بر وســائل تولید موجود اســــــت ،جنگهای
امپریالیســـــتی مطلق ًا اجتناب ناپذیر است».
(لنین ،کلیات ،چاپ چینی ،جلد  ،22صفحۀ )182
-۳۰-

عالوه بر این لنین متذکر شد:

«جنگ امپریالیســــتی آســــــتانۀ انقــالب
سوسیالیستی میباشد( ».لنین ،کلیات ،چاپ
چینی ،جلد  ،25صفحۀ ) 349

این حکمـــهای علمی لنین بهیچوجه
کهنه نشده است.
صدر مائو خاطرنشان ساخت:

«در بارۀ مســــــئلۀ جنگ جهانی بیش از دو
امکان وجود ندارد :یکی اینکه جنگ موجب
انقالب میشود ،دیگری اینکه انقالب از
جنگ جلوگیری میکند».

علت آن اینســــت که در جــــهان
کنونی چهار تضاد اساسی موجودند که
عبارتند از:

تضاد بین ملل سـ ـ ـ ــتمدیده از یکطرف و
امپریالیسم و سوسیال امپریالیسـ ــم از
طرف دیگر؛
تضـ ـ ــاد بین پ ـ ــرولتاریا و بـ ـ ـ ـ ـ ــورژوازی
در کش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورهـ ـ ـ ـ ــای سـ ـ ـ ـ ـ ــرمــایهداری و
رویزیونیستی؛
تضاد بین کشورهای امپریالیسـتی و
کشور سوس ـ ـ ــیال امپریالیس ـ ـ ـ ــتی و بین
خود کشورهای امپریالیس ـ ــتی؛
و
تضاد بین کش ـ ـ ــوره ـ ـ ــای سوسیالیسـ ــتی
از یکطرف و امپریالیسـ ــم و سوسـ ـ ــیال
امپریالیسم از طرف دیگر.
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وجود و تکامل این تضادها ناگزیر موجب انقالب
میگردد .طـبق تجربیات تاریخی حاصــــله از
جنگ جهــانی اول و جنگ جهانی دوم به یقین
میتوان گفت :چنانچه امپریالیسم ،رویزیونیسم و
مرتجعین جنگ جهانی سوم را به گردن خلقهای
جهان تحمیل کنند ،آنگاه این امر تنها مــیتواند
تکامل این تضـادها را بمراتب تســریع نموده
و خلقهای سراسر جهان را برای انجام انقالب
بحرکت در آورده و امپریالیسم ،رویزیونیسم و
مرتجعین را تمام ًا به گور بسپارد.
صدر مائو بما میاموزد« :کلیه مرتجعین ببر کاغذی
هستند« ،».از نظر استراتیژیک ما باید به تمـام
دشمنان کم بها دهیم ،ولی از نظر تاکتیکی ما
باید تمام دشمنان را جدی بگیریم ».این حقیقت
بزرگ که صدر مائو خاطرنشان ساخته است ،ارادۀ
رزمندۀ انقالبی خلقهای سراسر جهان را تقویت
میبخشد و ما را برای کسب پیروزی های پی در
پی در مبارزه علیه امپریالیسم ،رویزیونیسم و
مرتجعین راهنمائی کرده و میکند.
ببر کاغذی بودن امپریالیسم امریکا مدتها است
که توســـط خلقهای سراسر جهان فاش و برمال
گردیده است .امپریالیسم امریکا ،این غدارترین
دشمن خلقهای سراسر جهان ،روز بروز بیشتر
در سراشیب انحطاط میغلتد .نیکسون پس از
آنکه روی کار آمد ،با وضعی فوق العاده آشفته
و درهم برهم و بحران اقتصادی حل نشدنی ،با
مقاومت پرتوان تودههای خلق داخل کشــور
و خلقهای سراسر جهان ،با وضع دشواریکه در
آن کشورهای امپریالیستی از هم پاشیده شده
و باتون امپریالیسم امریکا روز بروز بی اثرتر
میشود ،مواجه گشته است .نیکسون که هیچ
چارهای برای حل این مســــائل در چنته خود
نمییابد ،ناگزیر همـانند اســـالف خود همچنان
تاکتیکهای دوگانۀ ضد انقالبی را بازی میکند و
در ظاهر خود را "صلحدوست" جلوه مــیدهد،
ولی در حقیقت دامنه دارتر به توسعۀ تسلیحات
و تدارک جنگ میپردازد .هزینۀ نظامی امریکا
سال بسال افزایش می یابد .امپریالیسم امریکا
تا بحال سرزمین کشور ما تایوان را تحت اشغال
خود نگهداشته ،نیروهای تجاوزی خود را به تعداد
زیادی از کشورها اعزام داشته و بعالوه در مناطق
مختلف جهـــان صدها و هزارها پایگاه نظامی
و تأسیسات نظامی برپا ساخته است .امپریالیسم
امریکا آنقدر زیاد هواپیما و توپ ،بمب هستهیی
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و راکت هدایت شــونده تولید کرده و
میکند .همۀ اینها برای چیست؟ برای
اینکه خلقها را بترساند ،سرکوب کند و
بقتل برساند و جهان را به انحصار خود
درآورد .ولی در نتیجۀ این اعمال ،در
همه جا بصـورت دشمن خلقها درآمده
و در حلقۀ محاصــرۀ تودههای وسیع
پرولتاریا و مردم سـراسر جهان افتاده
و مورد ضربات سنگین آنها قرار گرفته
است و این هم حتم ًا مــوجب انقالب
دامنه دارتری در سراسرجهان خواهد
گردید.

دار و دستۀ مرتد رویزیونیستی شوروی
هم ببر کاغذی اسـت .چهرۀ سوسیال
– امپریالیستی آن روز بروز روشنتر
فاش و برمال گردیده است .هنگامیکه
رویزیونیسم خروشچفی تازه سر میزد،
پیشــــوای کـــبیر ما صدر مائو به
زیان جدیای که رویزیونیسم معاصر
به امر انقالب جهــانی خواهد رساند،
متوجه گردید .صدر مائو تمام حزب را
رهبری کرده و به اتفاق حزب کار آلبانی
به ریاسـت مارکسیسـت -لنینیســت
بزرگ رفیق انور خوجه و مارکسیسـت
–لنینیســتهای واقعـــی جهـان
در زمینههای ایدئولوژیک ،تئوریک و
سیاســی علیه رویزیونیسم معاصر که
رویزیونیسم شوروی در مرکز آن قرار
دارد ،مبارزۀ قاطعانهای بعمل آورده
است و این امر به خلقهای سراسر جهان
امکان داده است که در جریان مبارزه
بتدریج یاد بگیرند که مارکسیســـم
– لنینیسـم واقعی را از مارکسیسم –
لنینیسم کاذب و سوسیالیسـم واقعی
را از سوسیالیسم کاذب تمیز دهند و
این امر نیز رویزیونیسـم خروشچفی
را به ورشکســتگی دچار ســاخت.
درعین حال صدر مائو حزب ما را در
انتقاد قاطع از مشــی رویزیونیستی
لیوشائوچی مبنی بر تســلیم در برابر
امپریالیسـم ،رویزیونیسم و مرتجعین
و فرونشاندن آتش جنبشهای انقالبی
کشـــورهای مـــختلف و همـچنین
در خرد کردن دار و دستۀ ضد انقالبی
-۳۱-
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رویزیونیســتی لیوشـائوچی رهبری
نموده است و بدین ترتیب حزب ما
وظیفۀ انترناسیونالیستی پرولتری خود
را انجام داده است.
پس از روی کار آمدن برژنف ،دارودستۀ
مرتد رویزیونیســـتی شـوروی بعلت
آنکه باتونش روز بروز بی اثرتر شده
و دشواریهای داخلی و خارجیش هر
روز شدت می یابد ،با جنون هرچه
بیشتر سوسیال امپریالیسم و سوسیال
فاشیســم را اعمال میکند .آنها در
داخل کشــور ،سرکوب خلق شوروی
و احیای همه جانبۀ سرمایهداری را
تشدید میکنند .در خارج از کشـور،
آنها تبانی خود با امپریالیسم امریکا،
سرکوب مبارزات خلقهای کشورهای
مختلف ،کنترل و استثمار کشورهای
مختلف اروپای شــرقی و جمــهوری
تودهیی مغولســتان ،رقابت با امریکا
بر سـر خاورمیانه و سایر مناطق و
همچنین تهدید تجاوزکارانۀ خود علیه
کشور ما را شدت میبخشند .اشغال
چکسلواکی با اعزام چند صد هزار نفر
سرباز و تحریکات مسلحانه در خاک
چــین ،جزیرۀ جنبائو ،دو نمایش زشت
اخیر رویزیونیسم شوروی میباشد .دار
و دستۀ مرتد رویزیونیســتی شوروی
بمنظور توجیه تجاوز خود با جار و
جنجال دربارۀ اصطالح تئوری "حق
حاکمیت محدود" ،تئوری "دیکتاتوری
بین المللی" و تئوری "خانوادۀ بزرگ
سوسیالیســـتی" مــوعظه میکند.
این یاوه سرائیها چه معنی دارد؟ این
بمعنای آن است که حق حاکمیت آنها
"محدود" اســت ،ولی حق حاکمیت
آنها محدود نیســت .آیا شما از آنها
اطاعت نمیکنید؟ آنها "دیکـــتاتوری
بین المللی" را بر شما اعمال خواهند
نمود ،یعــنی اعمــال دیکــتاتوری
بر خلقهای کشورهای مختلف تا اینکه
"خانوادۀ بزرگ سوسیالیستی" تحت
تسلط تزارهای نوین ،یعنی مستعمرات
سوســـیال امپریالیسـتی را تشکیل
دهــند ،مـــانند "نظم نوین اروپا"ی
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هیتلر" ،قلمرو شگوفان مشترک آسیایی خاور
کبیر" میلیتاریستهای ژاپنی و "خانودۀ بزرگ
جهان آزاد" امریکا.

لنین خائنین انترناسیونال دوم را سخت محکوم
ساخت:

«سوسیالیسم در گفتار ،امپریالیسم در کردار و
تکامل اپورتونیسم به امپریالیسم( ».لنین ،کلیات ،چاپ

چینی ،جلد  ، 29صفحۀ )458

این گفتار برای دارودستۀ مرتد رویزیونیسـتی
شوروی کنونی که متشکل از یک مشت ناچیز
صاحبان قدرت گام نهاده در راه سرمایهداری
میباشد ،کام ً
ال صادق است .ما اطمینان راسخ
داریم :پرولتاریا و توده های وسیع خلق شوروی
که دارای سنن پرافتخار انقالبی هستند ،برای
سرنگون ساختن [این دارودســته] مســــلم ًا
به پا خواهند خاســــت .همانطوریکه صدرمائو
خاطرنشان ساخته است:

«اتحاد شووری اولین دولت سوسیالیستی بود و حزب
کمونیست اتحاد شوروی حزبی بود که لنین آنرا پایه
گذاری کرد .گرچه رهبری حزب و دولت شوروی
اکنون بوسیلۀ رویزیونیستها غضب شده است ،من
به رفقا توصیه میکنم اطمینان راسخ داشته باشید
که توده های وسیع خلق شوروی ،اعضای حزب و
کادرها خوب هستند و میخواهند انقالب کنند ،سیادت
رویزیونیستی دیری نخواهد پائید».
از آنجا که دولت شوروی حادثۀ تجاوز مسلحانه به
خاک چین ،جزیرۀ جن بائو را ایجاد کرد ،مسئلۀ
مرزی بین چین و شوروی توجه سراسر جهان را
بخود جلب کرده است .مسئلۀ مرزی بین چین و
شوروی همچون مسایل مرزی بین چین و بعضی
از کشورها ی همجوار ،از تاریخ باقی مانده است.
در مورد این مسایل حزب و دولت ما همواره بر
آن بوده اند که از طریق دیپلماتیک جهت نیل
به حل و فصل عادالنه و منطقانۀ آنها مذاکرات
بعمل آید .تا زمانیکه این مسایل حل نشدهاند،
بمنظور جلوگیری از بروز تصادمات وضع مرزی
موجود باید حفظ گردد .طبق این اصل ،دولت ما
مسایل مرزی را به ترتیب با کشورهای همسایۀ
خود مانند برمه ،نپال ،پاکستان ،مغولستان و
افغانستان بطور رضایت بخش حل کرده اســت
و فقط مسایل مرزی بین شوروی و چین و بین
هند و چین تا کنون الینحل مانده است .دولت ما
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بارها با دولت هند دربارۀ مسئلۀ مرزی
بین چین و هند مذاکره کرد .بعلت
اینکه دولت ارتجاعی هند ســیاست
تجاوزی امپریالیسم انگلستان را به
ارث برده بود ،نه تنها میخواست ما را
به قبول "خط ما کماخون" غیر قانونی
وادار سـازد که حتی دولتهای ارتجاعی
سابق چین کهن هم آنرا قبول نکرده
بودند ،بلکه پا فراتر نهاده و بیهوده
تالش میکرد منطقۀ "اکســایچن" را
که همواره در قلمرو حکومت چین واقع
است ،نیز بتصرف خود درآورد و بدین
ترتیب مذاکرات چین و هند دربارۀ
مسئلۀ مرزی را بشکست منجر ساخت.
این برهمگان روشن اســـت .مسـئلۀ
مرزی بین چین و شوروی ،در اثر تجاوز
امپریالیســم روســیۀ تزاری به چین
ایجاد شد .در نیمۀ دوم قرن نوزدهم،
در زمانیکه خلقهای چین و روسیه از
قدرت محروم بودند ،دولت تزاری به
فعــالیتهای تجاوزکارانۀ امپریالیستی
جهت تقســیم چــین پرداخته و یک
سلســله قراردادهای غیرمتسـاوی بر
گردن چین تحمیل نمود و قطعۀ بزرگی
از خاک چین را تصاحب کرد و همچنین
در بسیاری از نقاط ،از خط مرزی قید
شـده در قراردادهای غیر متســـاوی
عبور کرده و بیش از پیش خاک چین
را متصرف گردید .مارکس ،انگلس و
لنین با خشم و انزجار اینگونه عملیات
راهزنانه را محکوم ساختند .روز 27
سپتامبر سال  1920دولت شوروی تحت
ریاست لنین کبیر رسم ًا اعالم داشت:

«کلیه قراردادهائی که دولتهای ســـــابق
روســیه با چین منعقد کرده بودند ،باطل
و بی اعتبار شمرده میشــود و از کلیه
سرزمینهای اشغال شده چین و تمام نواحی
تحت امتیاز روسیه واقع در چین صرفنظر
میشود و تمام چیزهائی که دولت تزاری و
بورژوازی روسیه بیرحمانه از چین
بغارت برده بودند ،بالعــــــوض و برای
همیشه به چین مسترد میگردد( ».رجوع
شود به "اعالمیۀ دولت جمهوری شوروی
فیدرال سوسیالیستی روسیه با دولت چین")
-۳۲-

حوت  ( 1395مارچ ) 201۷

بعلت شــــرایط تاریخی آنزمان ،این
سیاســـــت پرولتری لنین نتوانست
عملی شود.
دولت چین طبق موضع همیشگی
خود در پیرامون مسئلۀ مرزی22 ،
اوت و  21سپتامبر سال  1960دوباره
بابتکار خود به دولت شوروی پیشنهاد
کرد که مذاکراتی بخاطر حل مسـئلۀ
مرزی بین چین و شوروی بعمل آید .در
سال  1964مذاکرات طرفین در پکن
شروع شد .با وجود اینکه قراردادهای
مربوط به مرز کنونی چین و شوروی،
قراردادهای غیر متساوی اند که از طرف
تزارها برخلق چین تحمیل شده بودند،
ما از روی تمایل حفظ دوستی انقالبی
بین خلقهای چین و شوروی همچنان
بر آن بودیم که قراردادها بمثابۀ اساس
حل مسئلۀ مرزی تلقی گردد .ولی
دارودستۀ مرتد رویزیونیستی شوروی
به سیاست پرولتری لنین خیانت کرده
و روی موضع سوسیال – امپریالیستی
تزارهای جـــدید پافشــاری نمودند
و از قبول نابرابر بودن این قراردادها
خودداری و اصرار ور ِزیدند که کشور
ما قبول کند که تمام سرزمینهای از
چین که آنها برخالف قراردادها اشغال
کرده بودند و یا تالش داشتند اشغال
کنند ،از آن شوروی باشد .این موضع
شوونیسم عظمت طلبانه و سوســیال
– امپریالیســـتی دولت شوروی باعث
ناکامی مذاکرات گردید.
پس از روی کار آمدن برژنف ،دارودستۀ
مرتد رویزیونیســـتی شـوروی وضع
موجود مرزی را با شدت بیشتری برهم
زده مکررا حوادث مرزی ایجاد کرده،
ماهیگیران و دهقانان بی ســالح ما را
کشته و به حاکمیت کشــور ما تجاوز
کرده اند .در این اواخر ،آنها حتی پی در
پی به جزیرۀ جنبائو ،سرزمین کشورما
تجاوز مسلحانه نمودهاند .واحدهای
مرزبان ما که دیگر از حد تحمل خارج
شده بودند ،برای دفاع از خود به آنها
پاســخ داده ،ضربات شایستهای به
تجاوزکاران وارد ساختند و از خاک
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مقدس کشـــور ما پیروزمندانه دفاع
نمودند .کاسیکین برای رهائی خود آنها
از وضعیت دشوار 21 ،مارس پیشنهاد
کرد که با رهبران کشـــور ما تلفون ًا
صحبت نماید .در  22مـارس دولت ما
بالفاصله بوســـیلۀ تذکاریهای به آنها
جواب داد و طی آن یادآور شد:

«با در نظر گرفتن مناسبات کنونی بین
چین و شوروی تماس گرفتن بوسیلۀ
تلفون دیگر نامناسب است و چنانچه
دولت شــــوروی حرفی داشته باشد
که بگوید ،خواهشــــمند است از راه
دیپلماتیک رسم ًا به دولت چین اظهار
کند».
روز  29مارس دولت شوروی اعالمیهای
صادر کرد که در آن از یکطرف بازهم
روی موضــع لجوجـانۀ تجاوزکار خود
پافشاری کرده و از طرف دیگر تمایل
خود را به آغاز مجدد "مشورت" ابراز
نموده بود .دولت ما در نظر دارد که به
آن پاسخ دهد.
سیاست خارجی حزب و دولت ما پیگیر
است که عبارت است از :بسط و توسعۀ
روابط دوستی ،کمک متقابل و همکاری
با کشورهای سوســیالیستی بر اساس
اصول انترناســیونالیسـتی پرولتری،
کمک به مبارزات انقالبی کلیه خلقها و
ملل ستمدیده ،سعی و کوشش در راه
همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای
دارای نظامهای اجتماعی گوناگون بر
اســاس اصـول پنجگانه یعنی احترام
متقابل به تمامیت ارضی و حق حاکمیت،
عدم تجــاوز متقابل ،عدم مداخله در
امور داخلی یکدیگر ،تســاوی حقوق
و منافع متقابل و همزیستی مسالمت
آمیز ،و مبارزه علیه سیاســت تجاوز
و جنگ امپریالیسم .سیاست خارجی
پرولتری ما تدبیری مؤقتی نیست
بلکه سیاستی است که برای مدت
طوالنی ما آنرا پیگیرانه اجرا میکنیم.
ما در گذشته اینطور عمل کردیم و در
آینده نیز اینطور عمل خواهیم کرد .ما
همواره طرفدار آن بودهایم که امـور
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داخــلی کشورهای مختلف باید توسط خود
خلقهای آن کشورها حل شوند .کشورها اعم
از بزرگ و کوچک ،باید مناسبات بین خود را
بر اساس اصول برابری و عدم مداخله در امور
داخلی یکدیگر برقرار سازند .حزب کمونیست
چین برای حفظ این اصول مارکسیستی –
لنینیستی علیه شوونیسم عظمت طلبانۀ ننگین
دارودستۀ مرتد رویزیونیســـتی شوروی دست
به مبارزۀ طوالنی زده اســت .این واقعیت بر
هیچکس پوشیده نیسـت .دارودســـتۀ مرتد
رویزیونیستی شوروی با چرب زبانی از "احزاب
برادر" و "کشورهای برادر" صحبت میکنند،
ولی در واقع خود را حزب پدرشاه و تزارهای
جدید میدانند که میتوانند بمیل خود سرزمین
کشورهای دیگر را اشغال کنند .آنها نه تنها
علیه حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی و
سایر احزاب سیاسی مارکسیستی – لنینیستی
واقعی به فعالیتهای خرابکارانه و واژگون سازنده
میپردازند ،بلکه در برخورد با کلیه آن احزابی
که کمی اختالف نظر با آنها داشته باشند و با
کلیه کشورهائی از به اصطالح "خانواده بزرگ
سوسیالیستی" آنها که کمی اختالف نظر با آنها
داشته باشند ،قیافۀ تهدید آمیزی از خود نشان
داده و از هر کار بدی کوتاهی نمیکنند ،مانند
سرکوب ،خرابکاری و انجام فعالیتهای واژگون
سازنده و حتی اشغال به اصطالح "کشورهای
برادر" شان از طریق اعزام نیروهای مسلح و
ربایش اعضای به اصطالح "احزاب برادر" شان.
اینگونه رفتار راهزنانۀ فاشیستی آنها خودشان
را محکوم به نابودی ساخته است.
امپریالیسم امریکا و رویزیونیسم شوروی همواره
در صدد "منفرد ساختن" چین هســتند .این
برای چین افتخار است .مبارزۀ جنون آمیز
ضد چینی آنها هرگز قادر نیست کوچکترین
زیانی بما برساند ،بلکه در خلق چین روحیۀ
استقالل و عدم وابستگی و اتکاء به نیروی خود
و روحیۀ مبارزۀ ســرسختانه برای شکوفائی و
نیرومندی میهن خویش را بر انگیخته است و
به جهانیان نشان میدهد که چین بین خود از
یک طرف و امپریالیسـم امریکا و رویزیونیسم
شوروی از طرف دیگر مرز دقیقی کشیده است.
امروز این امپریالیسم ،رویزیونیسم و مرتجعین
نیســـتند بلکه پرولتاریا و خلقهای انقالبی
کشورهای مختلف هستند که سرنوشت جهان
-۳۳-

حوت  ( 1395مارچ ) 201۷

را تعیین میکنند .احزاب سیاســی و
سازمانهای مارکسیستی – لنینیستی
واقعــی کشــورهای مــختلف که
از عناصر مترقی پرولتاریا متشکلاند،
نیروهای نوظهور و دارای آیندۀ بسیار
درخشانی میباشند .حزب کمونیســت
چین مصمم است با آنها متحد شده و
دوشادوش آنها پیکار کند .ما از مبارزۀ
ضد امپریالیستی و ضد رویزیونیستی
خلق آلبانی قاطعانه پشتیبانی میکنیم؛
از خلق ویتنام در بفرجام رســاندن
جنگ مقاومت خلق ویتنام علیه تجاوز
امریکا و بخاطر نجات میهن بطور قطعی
پشتیبانی مینمائیم؛ از مبارزات انقالبی
خلقهای الئوس ،تایلند ،کامبوج ،ماالیا،
اندونزی ،هند ،فلسطین و کشورها و
مناطق دیگر آسیا ،افریقا و امریکای
التین با قطعیت پشـتیبانی میکنیم؛ از
مــبارزۀ عـادالنۀ پرولتاریا و جـوانان
دانشــجو و تودههای سیاهان امریکا
علیه هئیت حاکمۀ امریکا بطور قطعی
پشتیبانی میکنیم؛ از مبارزۀ متحدانۀ
پرولتاریا و زحمتکشـــان شــوروی
در راه ســرنگون ســاختن دارودستۀ
مرتد رویزیونیســتی شوروی قاطعانه
پشتیبانی میکنیم؛ از مبارزات عادالنۀ
خلق چکسلواکی و خلقهای دیگر علیه
سوسیال امپریالیســـم رویزیونیستی
شوروی با قطعیت پشتیبانی میکنیم؛ از
مبارزات انقالبی خلق ژاپن و خلقهای
کشورهای اروپای غربی و اقیانوسیه
قاطعانه پشتیبانی میکنیم؛ از مبارزات
انقالبی خلقهای کشــورهای مختلف
جهان با قطعیت پشتیبانی میکنیم و از
کلیه مبارزات عادالنه بمنظور مقاومت
در برابر تجاوز ،ظلم و ستم امپریالیسم
امریکا و رویزیونیسم شوروی قاطعانه
پشــتیبانی میکنیم .کلیه کشــورها
و خــلقهای مـــورد تجاوز ،کنترل،
مداخله و تضییق امپریالیسم امریکا
و رویزیوونیسم شوروی متحد شوید،
وسیعترین جبهۀ متحد را تشــکیل
دهید و دشمنان مشترک مانرا از پای
درآورید! ما بهیچوجه نباید از اینکه
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پیروز شده ایم ،هوشیاری انقالبی خود
را از دست دهیم و بهیچوجه نباید خطر
برپا ساختن جنگ تجاوزی پردامنه از
طرف امپریالیسم امریکا و رویزیونیسم
شوروی را از نظر فروگذاریم .ما باید
آمادگی کامل داشته باشیم – آمادگی
در برابر آنکه آنها جنگ پردامنهای بر
پاسازند و یا به جنگ دامنه دار هستهای
بپردازند .خالصــۀ کالم ما باید آماده
باشیم .مدتها پیش صدر مائو گفت :تا
زمانیکه دیگران به ما حمله نکنند ،ما
بدیگران حمــله نمیکنیم؛ چنانچه بما
حمله کنند ،ما مســـلم ًا به آنها پاسخ
خواهیم داد .اگر آنها اصرار کنند با ما
بجنگند ،آنوقت ما تا پایان جنگ خوب
از خدمتشان درخواهیم آمد .پیروزی
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انقالب چین از طریق پیکار بدست آمده است.
خلق صدها میلیونی چین و ارتش آزادیبخش
توده یی چین که با مائوتسه دون اندیشه مسلح
و در انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی آبدیده
شدهاند ،با اطمینان کامل به پیروزی مصممند که
سرزمین مقدس کشور خود ،تایوان را آزاد سازند
و مسلم ًا کلیه تجاوزکاران را که جرات تجاوز به
ما را داشته باشند ،با قطعیت ،از بیخ و بن و تام و
تمام نابود خواهند ساخت!
پیشوای کبیر ما صدر مائو خاطرنشان ساخته
است:

رویزیونیسم شــوروی و امپریالیســم امریکا ضمن
ساخت و باخت با یکدیگر آنقدر زیاد کار ننگین و
زشت انجام داده اند که خلقهای انقالبی سراسر جهان
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آنها را نخواهند بخشید .خلقهای کشورهای
مختلف جهان به پا میخیزند .عصر نوین
تاریخی مبارزه علیه امپریالیسم امریکا
و رویزیونیسم شوروی دیگر آغاز شده
است.
چه جنگ موجب انقالب شود و چه انقالب
از جنگ پیشـــــــگیری نماید ،روزگار
امپریالیسم امریکا و رویزیونیسم شوروی
دیری نخواهد پائید! پرولتارهای سراسر
جهان متحد شوید! پرولتاریا ،خلقها و ملل
ستمدیدۀ جهان متحد شوید! امپریالیسم
امریکا ،رویزیونیسم شوروی و سگهای
زنجیری شان را بگور بسپارید!

 -8تمام حزب و خلق سراسر کشور در راه کسب پیروزی بازهم بزرگتری متحد شوید!

نهمین کنگرۀ کشوری حزب در لحظۀ
مهم رشد تاریخی حزب ما ،در لحظۀ
مهم تحکیم و تکامــل دیکتاتوری
پرولتاریا در کشــور ما و همچنین در
لحظۀ مهم بســط و توســعۀ جنبش
کمونیســتی جهـانی و انقالب جهانی
دعوت شده است .در میان نمایندگان
کنگــرۀ ما هم رجال انقالب پرولتری
نسل پیر و هم تعداد زیادی خونهای تازه
یافت میشوند .تعداد نمایندگان اعضای
حزب از کارگران صنعتی ،نمایندگان
اعضای حزب از دهقانان فقیر و قشر
پائینی دهقانان میانه حال و نمایندگان
زن بقدری زیاد اســـت که در کـنگره
های حزب ما ســابقه نداشته است .در
میان نمایندگان اعضای حزب از ارتش
آزادیبخش تودهیی هم رزمــــندگان
ارتش ســرخ گذشته و هم رزمندگان
جدیدی مشــاهده میشوند .نمایندگان
اعضای حزب از ســپاهیان گارد سرخ
برای اولین بار در کنگرۀ کشوری حزب
شرکت کرده اند .این واقعیت که این
همه نماینده از نقاط مختلف کشور به
پکن آمده و دور پیشوای کبیر صدر
مائو گرد آمده اند تا دربارۀ امور حزبی
و دولتی با هم مشورت کرده و تصمیم

بگیرند ،نشانۀ آن اســت که کنگرۀ ما کنگرهای
است سرشار از حیات و شادابی و کنگرۀ وحدت
و کنگره پیروزی میباشد.

صدر مــائو بما میامــوزد که« :وحدت کشور،
همبستگی خلق و یگانگی ملیتهای مختلف کشور –
اینها ضامن اساسی پیروزی حتمی امر ما هستند».

در اثر انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریائی و در
پرتو درفش ســرخ کبیر مائوتسهدون اندیشه،
میهن ما وحدت بیســابقهای یافته و در میان
خلق کشورما همبسـتگی بزرگ انقالبی بسیار
وســیعی حکمفرماست .این همبسـتگی بزرگ
تحت رهبری پرولتاریا و بر اساس اتحاد کارگران
و دهقانان استوار بوده و شامل افراد زیر است:
-۳۴-

ملیتهای مختلف برادر ،دمــوکراتهای
میهن پرستی که در مدت طوالنی برای
انقالب و امر ساختمان میهن ما کارهای
نیکوئی انجام داده اند ،مهاجرین میهن
پرست وسیع چینی مقیم در خــارج از
کشور ،و هموطنان میهن پرست تایوان
که تحت فشــار و تضییق مرتجعین
آمریکا و چانکایشک بسر میبرند و همه
کسانی که از سوسیالیســم پشتیبانی
میکنند و میهن سوسیالیستی خود
را دوست دارند .ما اطمینان داریم که
پس از این کــنگرۀ کشـــــوری
حـزب ملیتهای مختلف سراسر کشور
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ما تحت رهبری پیشوای کبیر صدر مائو
مسلم ًا با هم فشردهتر متحد شده و در
مبارزه علیه دشمنان مشــترکمان
و در امر ساختمان میهن مقتدر
سوســیالیســتیمان پیروزی بازهم
بزرگتری بدست خواهند آورد.
صدرمائو در سال  1962گفت:

پنجاه سال تا صد سال آینده که از هم
اکنون شروع میشود ،دوران بزرگی
خواهد بود که در آن تحوالت ریشهیی
در نظام اجتماعی در جهان رخ خواهد داد،
دورانی که زمین و آســمان را بلرزه در
خواهد آورد و هیچ دوران تاریخی گذشته
نمیتواند با آن مقایسه شود .ما که در چنین
دورانی زندگی میکنیم ،باید آماده باشـــــیم
بمبارزات عظیمی بپردازیم که از لحاظ
شکل خصوصیات بسیاری را دارا میباشد
که این مبارزات را از مبارزات دوران
گذشته متمایز میسازد.
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دوره چهارم

این دورنمای عظیمی که صدر مائو با دور اندیشی و بصیرت آنرا نشان داده است ،روشنگر
راه آیندۀ ما بپیش میباشد و تمام مارکسیست – لنینیست های واقعی را ترغیب و تشویق
مینماید که بخاطر تحقق آرمان بزرگ خود -کمونیسم -قهرمانانه مبارزه کنند .تمام حزب
متحد شوید ،خلق سراسر کشور متحد شوید ،درفش سرخ کبیر مائوتسهدوناندیشه را بر
افراشته نگهدارید ،عزم راسخ داشته باشید ،از قربانی نهراسید ،بر هر مشکل غلبه کنید تا
پیروزی بدست آورید!

زنـده بـاد پـیـروزی کـبـیـر انـقـالب عـظـیـم فـرهـنـگی پـرولـتـاریـائـی!
زنـده بـاد دیـکـتـاتـوری پـرولـتـاریـا!
زنـده بـاد نـهـمـیـن کـنـگرۀ کـشـوری حـزب!
زنـده بـاد حـزب کـبـیـر ،پـرافـتـخـار و راسـتـیـن کـمـونـیـسـت چـیـن!
زنـده بـاد مـارکـسـیـسـم  -لـنـیـنـیـسـم  -مـائـوتـسـهدون انـدیـشـۀ کـبـیـر!
زنـده بـاد پـیـشوای کـبـیـر مـا صـدر مـائـو!
طـوالنـی و طـوالنـی بـاد عـمـر صـدر مـائـو!
****************
*******

مــطالب قابل بررســـی در این ســـند
 – 1در مورد اهمیت تاریخی کــنگرۀ سـراسـری نهـم حزب کمونیسـت چین:
درینمورد در همان ابتدای سند تأکید
گردیده است:

«رفقا! نهمین کنگرۀ کشـــوری حزب
کمونیست چین کنگرهای خواهد بود که
در تاریخ حزب ما تأثیرات عمیق و دیرپائی
خواهد گذاشت.
این کــنگرۀ ما در چـــنین لحظهای
دعوت گردیده اسـت که انقالب عظیم
فرهنگی پرولتاریائی که صـدر مائو آنرا
شخصا برپا کرده و رهبری مینماید ،به
پیروزی بزرگی نائل آمده اســـت .این
طوفان بزرگ انقـالبی ستاد فرماندهی
بورژوائی بســـرکردگی لیوشائوچی
خائن ،عامل دشمن و اعتصاب شکن را
فرو ریخته ،مشــت قلیلی خائین ،جاسوس

و صاحبان قدرت مطلق ًا اصالح ناپذیر گام نهاده در
راه سرمایهداری در درون حزب را که لیوشائوچی
نمایندۀ کل آنها است ،افشا کرده ،دسایس آنها را جهت
احیاء سرمایهداری خنثی نموده ،دیکتاتوری پرولتاریا
در کشور ما را به مراتب تقویت بخشیده ،حزب ما را
بمراتب نیرومندتر گــردانیده و بدین تــرتیب از
لحاظ سیاسی ،ایدئولوژیک و تشکیالتی شرایط کافی
برای این کنگره فراهم آورده است».
در درستی آنچه در این تأکید دیده میشـــود
جای شکی وجود ندارد ،ولی این تأکید یک جانبه
بوده و صرف ًا در محدودۀ حزب کمونیست چین و
انقالب چین قید مانده است .واقعیت این است
که کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین
به همان میزانی که از لحاظ تاریخی برای حزب
کمونیست چین و انقالب چین دارای اهمیت
است ،به همان میزان برای جنبش کمونیستی
-۳۵-

بین المللی نیز دارای اهمیت است .این
کنگره وظیفۀ مهم تاریخی رســمیت
بخشــــیدن به خــدمات عـــظیم
مائوتسـهدون در تکامل مارکسیزم-
لنینیزم به مارکســیزم -لنینــیزم-
اندیشۀمائوتسـهدون (امروز مائوئیزم)
را اجرا نمــوده و بدین وسیله خدمت
تاریخــی بزرگی برای کل جــــنبش
کمونیستی بین المللی انجام داد .سند
با وجود اینکه در البالی سطور خود به
این جنبه از کنگرۀ سراسری نهم حزب
حزب کمونیســت چین ،انقالب کبیر
فرهنگی پرولتاریایی چین و خدمات
عــظیم مائوتســـهدون باربار اشاره
مینماید ،اما در عینحال از این کمبود
نیز رنج میبرد که اهمیت بین المللی
شایســــتۀ آن را به قــدر کـــافی
در نظر نمیگیرد.
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مشـــکلی که درینجا وجود دارد این
است که :ســند از یکطرف به درستی
مطــــرح مینماید که مائوتسـهدون
مارکسیزم -لنینیزم را در تمامـی ابعاد
سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و فلسفی به
مرحلۀ کام ً
ال جدیدی تکامل داده است،
ولی از طرف دیگر این مـرحلۀ تکاملی
کام ً
ال جدید را چیزی در حد مارکسیزم
و لنینیزم در نظر نمیگیرد بلکه پایینتر
و کماهمیتتر در نظر میگــیرد و آن
را "اندیشۀمائوتسهدون" میداند .در
واقع حزب کمونیسـت چین در کنگرۀ
سراســـری دهـــــم خود نیز
قادر نشد این مشکل را حل نماید و
ناگفته پیدا اســــت که بعد از افتادن
قدرت بهدســت رویزیونیســـتها و
ســـرنگونی انقالب در چین راه حل
این مشکل ک ً
ال مســدود گردید.

دوره چهارم

در جای دیگری از "گزارش به کنگره" گفته
میشود:

«نهمین کنگرۀ کشوری حزب در لحظۀ مهم رشد
تاریخی حزب ما ،در لحظۀ مهم تحکیم و تکامل
دیکتاتوری پرولتاریا در کشور ما و همچنین در
لحظۀ مهم بسط و توسعۀ جنبش کمونیستی جهانی و
انقالب جهانی دعوت شده است».
رشــد تاریخی حزب ،از لحاظ رسمیت بخشیدن
به مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀمائوتسهدون به
عنوان اســاس تیوریک راهنمای حزب ،و تحکیم
و تکامل دیکتاتوری پرولتاریا ،از لحاظ برپایی و
پیشبرد انقالب فرهنگی و رسمیت بخشیدن به
تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا،
مســلم و واضح بوده اســــت .اما در قسـمت
دوم بهجای طرح ادعای بسـط و توسـعۀ جنبش
کمونیســتی جـهانی و انقالب جـهانی در زمان
تدویر کنگرۀ سراسری نهم حزب ،که یک ادعای
نادرسـت بود -زیرا شکست انقالب در شوروی
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در یک دهــه قبل از برپایی انقــالب
عظیم فرهنگی پرولتاریایی در چــین
را به عنوان یک شکسـت بزرگ کیفی
و کمی برای انقالب جــهانی پرولتری
در نظر نگرفته بود -باید روی خدمات
مائوتسهدون و حزب کمونیســت چین
از لحظ متکامل ساختن مارکسیزم-
لنینیزم به مارکســــیزم -لنینـیزم-
اندیشۀمائوتسهدون (امـروز مائوئیزم)
و بهخصــوص دســـتیابی تیوریکی
و پـراتیکی راه جـــلوگیری از احیای
سـرمایهداری و سـرنگونی سوسیالیزم
توســـط رویزیونیســـتهای درون
حزب و ایجاد تحـــول در جــــهان
بینی کل جامــعه از طـریق برپایی و
پیشبرد انقالب فرهنگی و ادامۀ انقالب
تحــت دیکتاتوری پـرولتاریا ،تـأکید
صورت مــیگرفت.

 – 2در مورد تکامل مارکسـیزم -لنینـیزم توسـط مائوتســهدون:

در گزارش گفته شــده اسـت:

الف – انقالب دموکراتیک نوین چین.

«صدر مائو طی نیم قرن اخیر ،در رهبری
مبارزۀ عــظیم مــــردم مـــلیتهای مــختلف
چین بخاطر انجام انقـــــالب دمــوکراتیک
نوین ،در رهــــبری مـــبارزۀ عـظیم انقالب
سوسیالیســـــتی و ســــــاختمان سوسیالیزم
در کشور ما و همچنین در مـــــبارزۀ عظیم
جنبش کمونیســتی بین المللی عصــر کنونی
عــــلیه امــپریالیزم ،رویـزیونیزم معـاصر
و مرتجعین کشـــــــورهای مختلف ،حقیقت
عام مارکســیزم -لنینیزم را با پــــراتیک
مشخص انقالب تلفیق داده و در زمینههای
سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی ،فلسفی
و زمینههای دیگر مارکســــیزم -لنینیزم
را دنبال کرده ،از آن دفاع نموده و آن
ال نوینی
را رشد و تکامل و به مرحلۀ کام ً
ارتقاء داده است».

ب– انقالب سوسیالیســـتی چین و سـاختمان
سوسیالیزم در چین.

درینجـا نیز در درستی آنچه بیان گردیده
است جای شکی وجود ندارد .عرصههای
مبارزاتی مختلف خدمات مائوتسهدون به
ترتیب ذیل بیان گردیده است:

پ– مبارزه علیه امپریالیزم ،رویزیونیزم معاصر
(مدرن) و مرتجعین کشورهای مختلف.
خدمات مائوتســـهدون به صورت مشــــخص
به ترتیب ذیل بیان گردیده است:
الف – تلفیق حقیقت عام مارکسیزم -لنینیزم با
پراتیک مشخص انقالب .درینجا صرف ًا از انقالب
چین صحبت نگردیده بلکه از انقالب بطور عام
صحبت گردیده است.
ب– دنبال کردن مارکســـیزم -لنینـــیزم در
زمینههای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی،
فلسفی و زمینههای دیگر.
پ– دفاع از مارکســـیزم -لنینــیزم در همان
زمینهها.
ت– رشد ،تکامل و ارتقای مارکســیزم -لنینیزم
به مرحلۀ کام ً
ال نوین در همان زمینهها.
-۳۶-

ولی آنچه درینجا کمبود بسیار جدی
محسوب میگردد این اســت که نقش
انقالب کـبیر فرهنگی پرولتاریایی
در رشـد و تکامل مارکسیزم-
لنینیزم و ارتقائ آن به مرحلۀ کام ً
ال
نوین توسط مائوتسهدون نادیده
گرفته شده است .گرچه با توجه به
مجمــــوع گـزارش سیاسـی به
کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیسـت
چین و همچنان اساسنامۀ تصویب
شـده در این کـنگرۀ ،اهمیت انقالب
کــبیر فرهـــنگی پرولتاریایی و
مشــخص ًا تیوری "ادامــۀ انقــالب
تحت دیکتاتوری پرولتاریا" اجماالً از
مدنظر نیفتاده و در نظر گرفته شــده
است ،ولی روی اهمیت فوق العـــادۀ
آن در تکامل مارکسیزم -لنینیزم به
مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم (آن
زمان اندیشۀمائوتسهدون) تأکید
کافی صورت نگرفته اســت و بهطور
مشخص در پاراگراف نقل شدۀ فوق از
گزارش سیاسی به کنگرۀ سراسری نهم
حزب ،نادیده گرفته شده است.
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 – 3در مورد اســاس تیوریک هــدایت افکار حــــزب:

«نکتۀ به ویژه مهم این است که در الیحۀ
اســاسنامۀ حــزب مجدداً با وضوح تمام
قید میشـــــود که اســاس تیوریک هدایت
افکار حزب مارکســـیزم -لنینــــیزم-
مائوتسهدوناندیشه است .این یک پیروزی
کبیر انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی
در خرد کردن مشــــی رویزیونیســـــــتی
لیوشــاوچی در زمینۀ ســاختمان حزب بوده و
همچنان پیروزی عظیم مارکسیزم -لنینیزم-
مائوتســــــهدوناندیشه محســوب میگردد».

همــان طـوری که قب ً
ال گـفتیم کـنگرۀ
ســراســـری هشتم حزب کمونیست
چــین" ،اندیشــۀمائوتســهدون"
را از اســاسنامـۀ حزب حـذف نمود.
قید مجدد "اندیشۀمائوتســهدون"
در الیحۀ اساسنامۀ حزب ،که به
کنگرۀ سراسری نهم حــزب ارائه شد
و مورد تصویب قرار گرفت ،آنهم به
عـــنوان بخشی از کلیت مارکسیزم-
لنینیزم-اندیشــۀمائوتســهدون و به
عـــنوان اســاس تیوریک هــدایت
افکار حزب یک پیروزی عظیم انقالب
فرهنگی پرولتاریایی و مارکســـیزم-
لنینیزم -اندیشۀمائوتسهدون محسوب
میگردد.
اما در عین حال باید توجه داشـــت
که مـفهوم اندیشــۀمائوتسـهدون در
اساســــنامۀ تصویب شـــــده در

کـنگـرۀ سـراسری هفتم حــزب کمونیست
چین ،که در کنگرۀ سراسری هشتم حزب
از اساسنامۀ حزب حذف گردید ،با مفهوم
"اندیشۀمائوتسهدون" مورد تصویب قرار گرفته
در کنگرۀ سراسری نهم حزب یک چیز نبوده
و کیفیت ًا از هم متمایز بوده اند .مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀمائوتسهدون در اســـاسنامۀ
تصویب شده در کنگرۀ ســـراسری نهم حزب،
اســاس تیوریک هدایت افکار حزب اسـت .اما
دون" تصویب شـده در کنگرۀ
"اندیشۀمائوتسه ِ
سراسـری هفتم حزب کمونیسـت چین ،تلفیق
تیوری مارکسیزم -لنینیزم با پراتیک انقـــالب
چین اســت و بهعنوان "خط راهنما" معرفی
میگردد ،نه جـــزئی از مجمـوعۀ مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀمائوتسهدون و بخشی از اساس
تیوریک هدایت افکار حزب.
متأســـفانه روی متمایز بودن این دو کیفیت در
"گزارش به کنگرۀ کشوری نهم حزب کمونیست
چین" تأکید صورت نگرفته است .در نتیجه،
"اندیشۀمائوتسهدون" گاهی بهعنوان "خط
راهنمای" حزب کمونیست چــین و بهعنوان
تلفیق تیوری مارکسیزم -لنینیزم با پراتیک
انقالب چین در نظر گرفته میشود و گاهی هم
بهعنوان بخشـی از اساس تیـوریک هـدایت
افکــار حزب در مجمـــوعۀ مارکسـیزم-
لنینـیزم -اندیشـۀمائوتسـهدون .در نتیجــه،
"اندیشۀمائوتسهدون" ،چه در سطح چین و
حزب کمونیست چین و چه در سطح جنبش
کمونیســتی بینالمـــللی ،گــاهی همسطح
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با "مارکســـیزم" و لنینیزم در نظر
گرفته میشود و گاهـی در سـطح
پایینتر از آنها .مــث ً
ال در نقلقول
ذیل از مائوتسهدون که جدا و قبل از
متن اصلی گزارش در یک صفحه با
خط روشن جلب نظر میکند ،صرف ًا
مارکسیزم -لنینیزم اساس تیوریک
هدایت افکار دانسته شده است:
«نیروی مرکزیای که امر ما را رهبری
میکند ،حزب کمونیســت چین است.
اساس تیوریکی که افکار ما را هدایت
میکند ،مارکسیسم -لنینیسم است».

همچنان همین عبارات از گفتههای
مائوتسهدون که مدتها قبل از انقالب
فرهنگی کبیر پرولتاریایی چین بیان
شده است در "نقل قولهایی از آثار
مائوتســـهدون" که در زمـان انقالب
فرهنگی ...ترتیب و نشــر شده است،
بدون هیچگونه تبصـــره و توضیحـی
گنجانده شده است.

 – 4در مـــورد تاریخ حـــزب کمونیســت چــین:
«تاریخ حزب کمونیست چین همان تاریخ
مبارزه بین مشی مارکسیستی -لنینیستی
صدر مائو با مشیهای اپورتونیستی راست
و "چپ" در درون حزب میباشد».
درینجا "اندیشــۀمائوتســــهدون"
ب ه عـنوان چیزی در حد "خط راهنما"
یا مشی راهنمـا یعنی تلفـیق تیـوری
مارکسیزم -لنینیزم با پراتیک انقالب
چین در نظر گرفته شـده است.
هـمچـــنان در "گــــــــزارش"
از «آمـــوزش مارکسیستی  -لنینیستی

دربارۀ دیکـــتاتوری پـــرولتاریا» و نه آموزش
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی (آن
زمان مائوتسهدوناندیشه) دربارۀ دیکتاتوری
پرولتاریا صحبت میگردد.

بهعنوان تیوری راهنمای اندیشه در
نظر گـرفته نمیشـــود؛ در حـــالی
که مائوتسهدون خود در جریان انقالب
کبیر فرهنگی پرولتاریایی گفت که:

درینجا نیز اهمیت بســیار عظیم تیوری ادامۀ
انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا در مجمــوعۀ
آموزش مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی
دربارۀ دیکــتاتوری پرولتاریا نادیده گـــرفته
میشـــود و کلیت آموزش دربارۀ دیکتاتوری
پرولتاریا صرف ًا مارکسیستی -لنینیستی دانسته
میشـــود .به عبارت دیگر درینمورد مشخص
"اندیشـــۀمائوتســهدون" (اکنون مائوئیزم)
-۳۷-

«ناروشنی درینمورد [ -تیوری ادامۀ
انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا ]-به
رویزیونیزم میانجامد».
و امروز میدانیم که:
«مارکسیس ـ ـ ـ ـ ــت فقط کســی اس ـ ـ ـ ـ ـ ــت که
نهتنها مبارزۀ طبقـ ـ ـ ــاتی و دیکتاتوری
پرولتاریا بلکه موج ـ ـ ـ ــودیت طبقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
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و مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبارزات طبـ ـ ـ ــقاتی انتاگونیســتی
در ط ـ ـ ـ ــول دوران سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ــیالیزم تا
رس ــیدن به کمونیزم و ادامۀ انقالب
تحت دیکتاتوری پرولتاریا را قبول
داشته باشد( ».بیانیۀ جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی)
و نیز در "گـــــزارش" از «تیوری
مارکسـیســتی -لنینیستی دربارۀ
ســــاختمان حــزب » و نه تـیوری
مـارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی
(آن زمان مائوتسهدوناندیشه) دربارۀ
ساختمان حزب صحبت میگردد.

دوره چهارم

گو اینکه "اندیشـــۀمائوتســـهدون" دربارۀ
ساختمان حزب ک ً
ال فاقد تیوری اســـت و از این
حیث صرف ًا تلفیق دهندۀ تیوری مارکسیستی-
لنینیستی با پراتیک انقالب چین (خط راهنما)
تلقی میگردد.
برعالوه در "گزارش" ،حزب کمونیســت چین
«حزب مارکسیســتی -لنینیستی» و نه حزب
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی (آن زمان
مائوتسهدوناندیشه) دانسته میشود.
امروز با توجــه به مجمــــوع آمـــوزشهای

مائوتسهدون راجع به حـزب و ساختمان حزب
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میدانیم که مائوتـسـهدون آموزش

لنینی "چه باید کرد"ی حزب طبقۀ
کارگر و پیشآهــــنگ طبقۀ کارگر
را تکامل داده و آمــــوزش "حزب

مائوئیستی" را ارائه کرده است" .حزب

مائوئیست" حزب چه باید کـــردی
با مشی توده یی است که هم "نخبه
گرایی" و "تودهگرایی" اصولی ،معقول

و مناسب را در خود دارد و هم از "اراده

گرایی" آوانتوریستی و "دنبالهروی" و
پوپولیزم مبرا است.

 - 5در مـــــورد جـنبش کمونیســـتی بین المـللی:
در "گزارش "..گفته میشود که:

«احــــزاب و ســــــــــازمانهـــــــای برادر
مارکسیســتی  -لنینیستی واقعی در جریان
تلفیق مارکســــــیزم -لنینیزم با پراتیک
مشخص انقالب کشورهای خود تدریج ًا
رشد و تکامل مییابند».
درینجا بهنظر میرســــد که جنبش
کمونیســـتی بینالمللی یک جنبش
مارکسیســتی -لنینیســـتی دانسته
شده و نه یک جنبش مارکسیستی-
لنینیســتی -مائوتســهدون اندیشه
(امروز مائوئیســتی) .این مشکل و
کمبود سـالهای سال دامن جنبش
کمونیستی بینالمللی را گرفته بود .در

سالهای زمان انقالب کبیر فرهنگی و سالهای
متعاقب آن احزاب و سازمانهای کمونیستیای
که در سطح بینالمللی علیه رویزیونیزم معاصر
شــوروی و ســوســــیالامــــپریالــیزم
شوروی و بر علیۀ حزب کمونیســـت چین
موضعگیری میکردند ،علیرغم اینکه معمــوالً
در اسنادشان خود را مارکسیسـت -لنینیست-
مائوتسهدوناندیشه مینامیدند ،ولی هویتشان
را با اضـــافه کـــردن پسوند "مارکسیست-
لنینیســت" در آخر نامشان مشخص مینمودند.
حتی کنفرانس بینالمللی احزاب و سازمانهای
مدافع "اندیشۀمائوتسهدون" ،که در عینحال
مخالف موضعگیریهای ضد مائوئیســتی حزب
کار آلبانیه و انور خـــوجه نیز بودند ،در سـال
 ،1980خود را "کنفرانس بینالمللی احزاب و

سازمانهای مارکسیست -لنینیست"
نامید .برعالوه ،حتی "کنفرانس مؤسس
جنبش انقالبی انترناسیونالیسـتی"در
ســــال  1984نیز نتوانسـت صریح ًا
یک "کــنفرانس بینالمللی احـزاب و
سازمانهای مارکسیست -لنینیست-
مائوئیست" باشد.
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی فقط
پس از برگزاری نشست عمومی جنبش
در ســال  1993و تصویب سند "زنده
باد مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم"در
آن نشســـت توانســــت بهیک
جــنبش بینالملـلی مارکسیســت-
لنینیســت -مائوئیسـت ارتقا نماید.

 – 6در مورد مسکوت گذاشته شدن نقش منفی کنگرۀ سراسری حزب کمونیست چین در گزارش:

"گزارش "...در مبحث «تدارک انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی»
از کتاب "دربارۀ حل صحیح تضادهای درون خلق" ،که در ســال
 1957منتشــر گردید ،آغاز میکند و ســــابقۀ این کار تدارکی
مبارزاتی را صرف ًا به "گـــزارش به دومین پولینوم هفتمین دورۀ
کمیتۀ مرکزی" در مارچ  ،1949یعنی چند ماه قبل از آزاد شـــدن
پیکنگ و تقریب ًا  8سال قبل از انتشار کتاب مذکور ،میرساند.
در حالی که در جریان این  8ســـال پیروزی ســرتاسری انقالب
دمـــوکراتیک نوین در چــین حاصــل گردید ،گـذار سـریع از
انقالب دموکراتیک نوین به انقالب سوسیالیسـتی ،که در گزارش
به دومین پولینوم هفتمین دورۀ کمـیتۀ مرکـــزی به نام "دوران
گذار" نامــیده شــده اســت ،مـؤفقـانه طـی گـــردید و

-۳۸-
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«تحول سوسـیالیســـتی بر مالکیت
وســایل تولید در امور زراعتی ،صنایع
دسـتی و صنایع و تجارت کاپیتالیستی
بطور اساســی تحقق یافت» و در سال
 1956کنگرۀ سـراســری هشتم حزب
دایر گــردید.

بطور مشــــخص میتوان به روشـنی
دید که "گـــزارش "...در مـورد نقش
منفی یا مثبت کـنگرۀ سراسری هشتم
حزب در تدارک انقالب کبیر فـرهنگی
پرولتاریایی سـاکت است و هیچ چیز
مشــخصی بیان نمیکند .قدر مسـلم
اســت که نقش این کـنگره در تدارک
انقالب کبیر فـرهنگی پرولتاریایی یک
نقش منفی بود و همــین نقش منفی
کنگرۀ مذکور در جریان تدارک ،برپایی
و پیشبرد انقالب کبیر فرهنگی و حتی
پس از آن یک تکیه گاه حزبی نسـبت ًا
نیرومند برای مخالفین آن انقـالب و
بهعبارت روشنتر برای رهروان راه
ســرمایهداری که آمـاج این انقـالب
بودند ،فـراهم کـرده بود .مـیتوان به
خوبی دید که کـنگرۀ سراسری هشتم
حزب کمونیســت چـین و فیصلههای
آن شرایط بسیار سخت و پیچیدهای
برای جناح انقالبی حزب به رهبری
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مائوئسـهدون در مــبارزه عــلیه رویزیونیـزم
معاصــر ،مخصوص ًا رویزیونیزم معاصر شوروی،
و سپس در مبارزه علیه رویزیونیزم درون حزب
کمونیست چین و ک ً
ال تدارک ،برپایی و پیشبرد
انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی بهوجود آورده
بود .قدر مســلم این است که بدون مبارزه علیه
شرایط سخت و پیچیدۀ مذکور و عوامل ایجاد
کنندۀ آن شرایط ،نه فعالیتهای تدارکی انقالب
فرهنگی میتوانست اصولی و موفقانه پیش برود،
نه انقالب مذکور میتوانست اصولی و موفقانه به
راه بیفتد و نه هم میتوانســت اصولی و موفقانه
پیش برود .البته در جریان عمـل ،مبارزۀ مذکور
بهراه افتاد و پیش برده شد .اما این موضوع در
"گزارش "...دور زده میشـود و بهصورت صریح
و روشن بیان و توضیح نمیگردد.

شـــاید در آن موقــع بـــرآورد این بـــوده
باشـد که طرح این موضوع بهصـورت صریح در
"گزارش بهکنگره" مفید واقع نخـواهد شـد و
مث ً
ال گرایشاتی مبنی بر انحالل حــزب را دامن
ً
خواهــد زد و یا مثال تبلیغــات رویزیونیسـتها
علیه کیششخصیت مائوتسهدون و بیتوجهی او
به اصول انضباط حــزبی را حداقل تا حدی پایه
خواهد بخشـید.
جریان قضیه هرچه بوده باشــد ،سکوت مطلق
"گزارش به کنگره" در مورد نقش منفی کنگرۀ
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سراســری هشتم حزب برای کل تاریخ
حزب کمونیست چین و مشخص ًا مبارزه
علیه رویزیونیزم بینالمــللی معاصـر
و رویزیونیزم درون حــزب کمونیست
چین چیزی نبوده اسـت که باید اتفاق
میافتاد .اگر واقعـیتهای ناخوشایند،
آنهم واقعیتهای ناخوشایند بزرگ و
روشن ،بهصورت رکوراست و صریح،
روشــن و واضــح و به قدر کافی ،در
تیوری و پراتیک ،مورد مواجهه و آماج
قرار نگیرند ،میتوانند پس از زده شدن
دوباره احیاء شوند و برگردند.
مث ً
ال میتوان پذیرفت که همین سکوت
مطلق "گزارش به کــنگره" در مـورد
نقش منفی تاریخـی کــنگرۀ سراسری
هشتم حزب کمونیست چین ،حداقل تا
حدی ،باعث گردید که رویزیونیستها
و رهروان راه ســرمایهداری معروفی
چون "تینهسیائوپینگ" توانســتند
پس از کــنگرۀ سـراسری نهم حزب
به آســانی و با اســتفاده از شرایط
پس از کــودتای ناکام لینپیائو عـلیه
مائوتسـهدون مجددا ً به حـزب و دولت
برگردند و موقعیتهای مهمی را اشغال
کنند.

 – 7مــوضـوع "پیشـــوا" و "پیشـــوای کــبیر":
در نسـخۀ فارســی "مجمـوعۀ اسناد
نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست
چـین" از مائوتسـهدون در همــهجا،
منجمـله در "گـزارش به کــنگره"...
بهنام "پیشوا" و "پیشـوای کبیر" یاد
میگردد .اگر موضـوع صـرف ًا در همین
حد محـدود میبود میتوانســتیم آن
"پیشواگرایی" را به مترجمین فارسی
مجمــوعۀ مذکور نســبت دهیم .ولی
متأسفانه این گونه نیست .در قسمتی از
"گزارش به کنگره "...گفته شده است
که:

«انقالب عــظیم فـرهنگی پرولتاریایی
که صـدر مائو آن را شـخصـ ًا برپا کرده
و رهبری مینماید».

آیا واقع ًا کســی در کل تاریخ بشـریت

تصویر نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین
ِ

پیدا خواهد شد که شخص ًا توانسته باشد انقالب،
آنهم انقالبی عظیم ،برپـا نمـوده و شـــخص ًا
آن را رهبری کرده باشـد؟ انقالب کار تودهها و
سرنگونی یک طبقه توســط طبقۀ دیگر است و
اصوالً نمیتواند شخص ًا توسط کسی برپاگردد و
-۳۹-

شخص ًا پیش برده شده و رهبری گردد.
یقین ًا مائوتسـهدون اولین طراح انقالب
کبیر فرهنگی پرولتاریایی بوده و کسی
بوده که برای برپایی انقالب فرهنگی
فراخوان داده و حزب و تودهها را برای
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برپایی آن فراخوانده اسـت .اما رهبری
انقالب عـظیم فــرهنگی پرولتاریایی،
انقالبی که کمونیســتهای انقالبی و
تودههـای انقالبی دههـا مــــیلیونی
چین را در برگرفت ،کار کلکتیو رهـبری
جـناح انقـالبی حزب کمونیست چین
تحت مســئولیت شخص مائوتسهدون
بوده اســت .بنابرین در مورد رهـبری
این انقالب نیز باید گفته شـتود که این
رهبری یک رهــبری جمعی بوده و نه
یک رهبری شخصی.
مائوتسـهدون در ابتدای تالشها برای
برپایی انقــالب فرهـنگی در جلسـۀ
دفتر سـیاسـی کمــیتۀ مرکزی حزب
در اقلیت ماند ،اما در آن مـوقعیت نیز
یک شخص منفرد نبود ،بلکه جمـعی
از اعضای دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی
حزب را با خود داشت .این ناکامی یک
ناکامی جمعی بود و مسئولیت آن هم به
دوش شخص مائوتسهدون .سـپس این
جمع در جلسـۀ بعدی پولینوم کمیتۀ
مرکزی حزب در اکثریت قرار گرفت و
توانست فراخوان برپایی انقالب عـظیم
فرهنگی پـرولتاریایی را صـادر نماید.
این پیروزی نیز یک پیروزی جمــعی
تحت مسـئولیت شخص مائوتسهدون
بود .اما صادر شــدن فراخوان پولینوم
کمــیتۀ مـرکزی حــزب برای برپایی
انقـالب عــظیم فرهنگی پرولتاریایی
هنوز به مفهوم برپایی انقالب نبود بلکه
فراخـوان برای برپایی آن بود .انقالب
عظیم فرهنگی پرولتاریایی چین حتی
تا زمــانی که صـرف ًا در محدودۀ روابط
حزب کمونیســت چـین محدود باقی
مانده بود ،هنوز یک انقـالب به مفهوم
واقعــی کلمـه نبود ،بلکه صـرف ًا یک

دوره چهارم

سلسـله فعل و انفعاالت درون حـزبی بود .فقط
پس از آن که تـودههای دههـا میلیونی جوانان
– گاردهــای سـرخ -در امر پیشبرد آن دخیل
شــدند و نیروهـای منسجم اردوی آزادیبخش
خلق چین از آن حمایت کردند و در پیشبرد آن
دخیل گشـتند ،یک انقالب واقعی سرتاسری در
چین برپا گردید.

در هـرحـال ،در این فـرمـولبندی مندرج
در "گـزارش به کـنگره" نشانۀ زنندۀ گرایش
لینپیائوئیستی "کیش شـخصـیت" را میتوان
به روشنی مشاهده نمود.
برعـالوه در قســمت دیگری از "گــزارش به
کنگره "...در مورد کل تاریخ حــزب کمونیست
چین گفته میشود که:

«تمام تاریخ حزب ما این حقیقت را به اثبات رسانده
است :حزب ما در صورتی که از رهبری صدر مائو
پیروی نماید و بر اساس مائوتسهدوناندیشه عمل کند،
پیش رفته و پیروزی بهدست خواهد آورد .ما باید
برای همیشه این تجربه را بهخاطر داشته باشیم .در
هر موقعی و تحت هر شرایطی هرکسی که با صدر
مائو مخالفت ورزد و علیه مائوتسهدوناندیشه قد علم
نماید ،تمام حزب او را محکوم خواهد ساخت و تمام
خلق او را به کیفر خواهد رساند».
درینجا چند موضوع قابل دقت است :اول این
که رهـبری مطلقـ ًا یک امـر شخصــی متعلق
به مائوتسـهدون دانسـته شـده اسـت و نه یک
امر جمعی و کلکتیوی .دوم این که مثبت بودن
تجربۀ تاریخ گذشتۀ حزب در مورد یک شخص،
درینجا بهطور مشخص در مورد مائوتسهدون،
نمـیتواند صد در صد تضمـین نماید که همین
شخص نه تنها در آینده بلکه در خــود کنگرۀ
سراسـری نهم حزب دچار خطا و اشتباه نخواهد
شد .بنابرین مثبت بودن تجــربۀ گذشــته در
مــورد یک شخص نمیتواند مثبت بودن دایمی
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و همیشگی او را صد در صد تضمــین
نماید .سوم این که ممنوعیت همیشگی
مخالفت با مائوتسهدون «در هر موقعی
و تحت هر شــرایطی» بهصورت مطلق
نادرسـت ،غیر عــلمی و دگمـاتیستی
اســت و این گونه فرمـولبندیها جلو
تکامــل بیشتر علم انقالب پرولتری را
میگیرد .چهارم این که تجارب بعدی،
تجارب بعد از درگذشت مائوتسهدون،
نشــان داد که رویزیونیستهای مکار
ظاهرا ً علیه مائوتسهدوناندیشه قدعلم
نکردند ولی آموزشهای او را از مضمون
پرولتری تهی ســاختند ،حزب را قلب
ماهیت دادند و انقالب و سوسیالیزم را
سـرنگون کردند ،ولی هنوز پس از سه
دهـه همچنان بر حــزب و دولت چین
حـاکمـیت دارند.
درینجا "کیش شــخصیت" واضحتر
بهچشم میخورد .طنز تاریخ این است
که مبلغ اصلی این "کیش شخصیت"
یعــنی لینپیائو ،که قــرائت کـنندۀ
"گزارش به کــنگره" بود ،فقط مدت
زمــان اندکی پس از کنگرۀ سراسری
نهــم حـزب که او را بهحیٍث جانشین
مائوتسهدون تعیین نمـود ،میخواست
علیه "پیشوای کبیر" خــود دســت
بهیک کودتای نظامی بزند .اما توطئهاش
ناکام گردید و در جـریان فرار به طرف
"شوروی" طــیارۀ حامـلش در فضای
مغولستان سقوط کرد و کشته شد .پس
از آن تا زمــان درگذشت مائوتسهدون
یکی از مــبارزات ایدیولوژیک مهم در
چین "مــبارزه علیه کـنفوســیوس
و لین پیائو" بود.

 – 8در مــورد تیــوری عصـر زوال امـپریالیـزم:
در گــزارش گفته شـده است:

درینجا چـند موضــوع قابل دقت اســت:

«مائوتسه دوناندیشه مارکسیزم -لنینیزم
عصری است که در آن امپریالیزم به سوی
اضمحالل کامل میگراید و سوسیالیزم به
سوی پیروزی جهانشمول گام بر می دارد»

الف  -اسـتالین در جریان مــبارزه برای تثبیت "لنینـیزم"
بهعنوان مرحلۀ تکاملی دوم ایدیولوژی و علم انقالب پرولتری
بیان داشت:
«لنینیزم مارکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــیزم عصر امپریالیزم و انقـ ـ ــالبات پرولتری است».
-۴۰-

لین پیائو
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درســت همان گونه که "لنینیزم" به
عنوان مرحـلۀ دوم تکامـل ایدیولوژی
و علم انقـالب پرولتری وسـیع ًا توسط
جنبش کمونیسـتی بین المـللی به
رسمیت شناخته شد" ،تیوری عصر"
استالین نیز مورد پذیرش قرار گرفت.
در حقیقت "تیوری عصــر" اسـتالین
پروسۀ تکاملی مارکسیزم تا آن زمان را
مـورد پذیرش قرار داده و از آن دفاع
نمـود .از این لحاظ تیـوری مـذکور در
اصل نه راه تکامل آیندۀ ایدیولوژی و
عـلم انقـالب پـرولتری را مســدود
اعالم کرده بود و نه هم "لنینیزم" را
در بـرگیرندۀ تمـامی جهات شناخت
از "عصــر" .امـا متأســفانه بعـدها
همــین فرمـولبندی درست استالینی
تفسیرات و توجیهات عجیب و غریبی
بهخود گـرفت ،تفسـیرات و توجیهات
عجیب و غریبی که مضمون پیشروندۀ
تکاملی نداشــت و فرمـولبندی علمی
استالینی را بهصورت یک فرمولبندی
دگماتیسـتی ضد علمـی ارائه میکرد.
این تفسیرات و توجیهات نیز وسیع ًا در
جنبش کمونیســتی بین المللی شایع
شــد و باید گفـت که حزب کمونیست
چین تحت رهبری مائوتسهدون نیز تا
آخر در چنبرۀ تفســیرات و توجیهات
مذکور ،حداقل تا درجۀ معینی ،گیرماند
و نتوانست خود را کام ً
ال از تأثیرات سوء
آن نجات دهد.
"گزارش به کـــنگره "...از یکطرف
تکامـل مارکسـیزم -لنینـــیزم در
عرصــههای مختلف سیاسی ،نظامی،
فرهنگی ،اقتصــادی و فلسفی و سایر
عرصهها توسـط مائوتسهدون را مطرح
مینماید و از جانب دیگر هـنوز در بند
تفسیرات و توجیحات معمول در جنبش
کمونیســتی بین المــللی از "تیوری
عصر" اســتالین قرار دارد .در نتیجه
نه مــیتواند از این تکامل مارکسیزم-
لنینیزم توسـط مائوتسـهدون بگذرد و
نه میتـواند آن تفسـیر از تیوری عصر
اسـتـالین را نادیده بگیرد.
ازاینجـا اســت که مـــرحـلـۀ اول
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بنیانگذاری ایدیولوژی و عــلم انقالب پرولتری
توسط مارکس را بهدرستی (مارکسیزم) میداند
و مینامد ،مرحــلۀ دوم تکاملی آن توسط لنین
را بازهم به درسـتی "لنینیزم" یا به بیان بهتر
"مارکسـیزم -لنینیزم" میداند و مینامد ،ولی
مرحــلۀ ســوم تکاملی آن توسط مائوتسهدون
را "مائوتســهدوناندیشــــه" یا بهبیان بهتر
"مارکســیزم -لنینیزم -مائوتسهدوناندیشه"
میداند و مـینامد.
ولی از جــانب دیگر برای "مائوتسهدوناندیشه"
نیز یک عصــر جدید ،غـیر از "عصر امپریالیزم
و انقــالبات پــرولتری" ،در نظر می گــیرد:

«...عصری ...که در آن امـــپـریالیزم بهسـوی
اضمـحالل کامل میگراید و سوسیالیزم به سوی
پیروزی جهـانشمــول گـام برمـــیدارد ».یا به
عبارت دیگر "عصر زوال امپریالیزم".

در واقع عصری بهنام "عصــر زوال امپریالیزم"
وجود ندارد ،بلکه عصری که وجود دارد کماکان
"عصــر امپریالیزم و انقالبات پرولتری" است.
امــپریالیزم آخــرین مرحلۀ ســرمایهداری و
سرمایهداری طفیلی ،گندیده و در حال احتضــار
است .یک موجو ِد در حال احتضار نمیتواند یک
"عصــر در حال احتضار" داشته باشد و سپس
یک "عصر در حال زوال" .منتها تجارب تاریخی
ثابت کرده است که "عصر امپریالیزم و انقالبات
پرولتری" یک عصر پر از فراز و نشیب و ممـلو
از پیچ و خم و شـامل روندهـای پیچـــیدهای
از ضدانقالب ،انقالب ،احــیاء ضد انقــالب و
ضد احــیاء اســت و نه عصــری که بهسرعت
و با یک خط مســتقیم بهطرف اختتام تاریخی
خود در حرکت باشد .در هر حال "تیوری عصر
زوال امپریالیزم"در کـنگرۀ سراسری دهم حزب
کمونیست چین ،از اسناد حزب حذف گردید.
ب – عصــری که در آن امـــپریالیزم بهسـوی
اضمـحالل کامـل بگراید و سوسـیالیزم بهسوی
پیروزی جهانشمول گام بر دارد ،نه تنها در سال
 1969یعنی ســال تدویر نهمین کنگرۀ کشوری
حزب کمونیست چین فرانرسیده بود بلکه هنوز
نیز که تقــریب ًا پنج دهــه از آن زمان میگذرد
فرانرسیده اسـت.
در آن وقت مدت کمی از زمان قدرتگیری
رویزیونیستهای معـاصر در شوروی و در
-۴۱-
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نتیجه سرنگون شـدن سوسـیالیزم در
کشور شـوراها گذشــته بود .سرنگون
شدن سوسیالیزم در شوروی و احیای
سـرمایهداری در آن که در واقــع کل
بلوک تحت رهبری رویزیونیســتها و
سوســیال امپریالیسـتهای شوروی
را دربر گرفت ،شکست عمیق و وسیعی
بود که مـوازنۀ قدرت میان سوسیالیزم
و امپریالیزم سرمایهداری را در جهـان
بهنحو گسـتردهای بهنفع امــپریالیزم
تغییر داد" .گزارش به کنگره" بدون این
که این شکست تلخ عمیق و گسترده
را بهعنوان یک واقعـیت دردناک ولی
موجود در نظر بگیرد ،آنچنان بیخیال
و بیپروا آن را نادیده میگــیرد و در
محاسبات خود نمیگنجاند که گویی
اص ً
ال چنین چیزی اتفاق نیفتاده باشد.
در حـالیکه رویزیونیســتی شدن و
سوسـیال امپریالیستی شدن شوروی
و بلوک تحــت رهبریاش به مفهـوم
فروپاشــی اردوگاه سـوســیالیستی
یا حـداقل محـدود شـدن آن اردوگاه،
که شـامل اتحـاد شـوروی ،کشورهای
اروپـای شــرقی ،البانیا ،یوگوسـالویا،
کوریای شمالی ،ویتنام شمالی ،چین و
مغولسـتان ،یعنی یک سوم قلمرو کرۀ
زمین و یک سـوم نفوس آن میشد ،به
دو کشـور چین و البانیا بود.
پ – وقتی انقالب شــوروی بهپیروزی
رســید و اتحــاد جمــاهیر شوروی
ســـوســیالیســتی تشــــکـیل
گــــردید ،تضــاد مــیان نظامهای
ســوســیالیســتی و امپریالیسـتی
در عرصــۀ جهـانی بهوجود آمد .تبارز
شــوروی بهعـنوان یکی از قدرتهای
پیروزمند در جنگ ضد فاشـیزم همراه
با آزادسـازی قلمرو وسـیع کشـورهای
اروپای شـرقی و سپس پیروزی انقالب
چـین در سـال  1949باعـث بهوجـود
آمدن اردوگاه سوسیالیستی در جـهان
گردید .اما شگوفایی این اردوگاه یک
"دولت مستعجل" بود و حـتی یک
دهـه نیز دوام ننمـود .نمیتوان ادعا
نمـود که حتی آن وضعــیت باعــث
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قرار گرفتن اردوگاه سوسیالیستی در
موقعـیت "تعـرض استراتژیک" علیه
امـپریالیزم در جهـان شده باشد .البته
میتوان با یک محاسبۀ دستودلباز
آن وضعیت را یک وضعیت مبتنی بر
ِ
اســتراتژیک" متزلزل و
یک "تعادل
ناپایدار میان سوسـیالیزم و امپریالیزم
در جهان در نظر گرفت .اما قدرتگیری
رویزیونیســتهای مدرن در شوروی،
احیای سرمایهداری در آن کشــور
و سـوسـیالامپریالیسـتی شدنش،
توأم با احیای سرمایهداری در کل بلوک
و کشورهای تحت رهبری شوروی ،آن
حالت "تعادل اســتراتژیک" ناپایدار
را وسـیع ًا ضــربه زد و یکبار دیگــر
سوسیالیزم را در مقابل امپریالیزم در
موقعیت و حالت "دفاع استراتژیک"
قـــرار داد ،آنهم با قــرار گــرفتن
چین و البانیه در مقابل امـپریالیزم و
سوسیالامپریالیزم .به عــبارت دیگر
حالت "دفاع استراتژیک" سوسیالیزم
در مقابل امـپریالیزم نیز ضعیفتر از
گذشـته بود ،چرا که چین و البانیه از
هیچ لحاظی نمیتوانستند از توانمندی
و مؤثریت "دفاع اسـتراتژیک" اتحاد
شوروی سوسیالیستی برخوردار باشند،
کما اینکه قدرت سوسیالامپریالیستی
و بلوک تحـت رهبریاش را عـالوه بر
بلوک امپریالیســتهای غـربی تحت
رهبری امپریالیستهای امریکایی نیز
در مقابل خود داشتند.
"گزارش به کــنگره" بهجای پـذیرش
این واقعیت تلخ ،ولی مسلم و روشن،
بهدامن خوشبینی خوشخـیاالنه پناه
میبرد و سوسیالیزم را در جهان در حال
"تعرض استراتژیک" مــیپندارد .در
حالی که مهمترین جبهۀ این "تعرض
اســتراتژیک" جهـانی سـوسیالیزم
در آن زمان ،برپایی و پیشبرد انقالب
کــبیر فــرهنگی پـرولتاریایی چین
بود ،که خود در واقع خصـلت دفـاعی
داشـت و هـدف عـاجل آن سـرنگونی
"خروشـچفیسـت"های رویزیونیست
چـینی و جلوگیری از افتادن قدرت
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سرتاسـری توســط آنها و جلوگیری از احیای
سرتاسری سرمایهداری در چین بود.

جبهۀ دیگر باالقوۀ دیگر این"تعرض استراتژیک"
مــبارزات آزادیبخـــش خـلـقهـا و مـلـل
تـحـت سـتـم علیه استعمار امپریالیستی بود.
اما در این جبهه دو مشکل وجود داشت :یکی
اینکه اکثریت جبهات کشوری شامل در این
جبهۀ وسیع ،تحت رهبری انقالبیون پرولتری
قرار نداشـت و از مواضــع قاطــع و بنــیادی
ضدامپریالیستی برخوردار نبود و دیگر اینــکه
نقش سوسیالامپریالیزم شوروی در به انحراف
کشاندنشان یک نقش عمیق ًا و وسیع ًا منفی بود،
حتی در مورد آن جبهات کشوری معدودی که
تحت رهبری "کمونیستها" قرار داشت.
ت – با تأسـف باید گفت که علیرغم زدوده شدن
خوشخیالیهای کــنگرۀ سـراسری نهم حزب
کمونیست چین مبنی بر "تعرض اســتراتژیک
سـوسـیالیزم در مقابل امپریالیزم" در سالهای
بعد و انعــکاس حتی قسـم ًا منفی و غیراصولی
آن در کــنگرۀ سراسری دهم آن حزب ،جنبش
کمونیستی بینالمللی هنوز هم از آن خوشخیالی
بیپایه رنج مــیبرد .فــرمولبندیهایی چون
"تعرض استراتژیک انقالب جهانی" و "عمده
بودن روند انقالب در جهان" نتیجۀ دوام و بقای
خوشخیالی بی پایۀ متذکره اســت .بهتر است
این موضوعات را کمی بیشتر مورد ارزیابی قرار
دهیم:
در واقـع خــوشخــیالیهـایی چون "تعرض
اســتراتژیک انقـالب جهانی" و "عمده بودن
روند انقــالب در جهـان" بیانهای دیگـری
از همان حکم خوشخیاالنۀ «امپریالیزم بهسوی
اضمحالل کامل میگراید و سوسیالیزم بهسوی
پیروزی جهانشمول گام برمیدارد ».است .قب ً
ال
گفتیم که این حکــم حتی در زمان مـوجودیت
چین سـوسـیالیسـتی در حال پیشبرد انقالب
کـبیر فـرهنگی پــرولتاریایی نیز درست نبود.
حال در وضعـیتی که چین سوسیالیستی و حتی
البانیۀ سوسیالیستی و متحد آن نیز وجود ندارد
و روند انقــالب در جهان توسـط جنگ خلق
در هند ،جنگ خلق در فلیپین و مبارزات انقالبی
مائوئیستی سایر احزاب مائوئیســت در جهـان
نمایندگی میشــود ،چهگونه مـیتوان از عمده
بودن روند انقالب در جهان سخن گفت؟
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بهطـــور مشــخص پیشرفـتهترین
نیروهــای تبارز دهــندۀ کــــنونی
روند انقــالب در جهــان یعنی احزاب
و تودههای انقـالبی در حــال پیشبرد
جنگ خلق در هند و فلیپین هــنوز در
کشــورهــایشـــان حــــــتی
جـنگ خلق را بهمرحـــــلۀ تعـادل
اســتراتژیــک نـهرســـانـدهانـد،
چه رســد بهاین که در مرحـلۀ تعرض
استراتژیک قرار داشــته باشند .سـایر
احزاب مائوئیسـت حـتی در این سطح
نیز قرار ندارند و هنوز در حال تدارک
برای برپایی و پیشبرد جنگ خلق در
کشــورهای مختلف هستند .برعالوه
جنگ خلق در نیپال توسط رویزیونیزم
پاراچـندا -باترای کامـ ً
ال بهشکســت
کشانده شده و جنگ خلق در پیرو نیز
توسط رویزیونیستها به حالـت تقریب ًا
شکســت کامـل رسیده است .برعالوه
جـنبش انقـالبی انترناسـیونالیسـتی
نیز عمـدت ًا توســط رویـزیونیزم پسا
مارکسیست -لنینیست -مائوئیست
امریکایی اواکیانی منحل گردیده است.
بنابرین نهتنها روند انقـالب در جهـان
در حـال تعرض استراتژیک قرار ندارد،
بلکه حتی در حالت تعادل استراتژیک
نیز قرار ندارد و فقط میتوان گفت
که روند انقالب در جهان در تقابل با
روند ضد انقــالب در جهان در حالت
دفاع استراتژیک واقع است ،آنهم
در حالت به مراتب ضعیفتر از زمان
موجودیت چین سوسیالیســتی در
حال پیشبرد انقالب کبیر فرهنگی
پرولتاریایی .در واقع قاطعانه باید
گفت که روند انقالب در جهـــان از
همــان ابتدای پیــدایش جــنبش
کمونیســـــتی در جهان تا حال در
موقعیت تعرض استراتژیک قرار نداشته
اســـت ،حتی در زمان اوج شگوفایی
زودگذر اردوگاه ســوســیالیســتی
در جهان.
از جانب دیگر وضعـیت فعلی جنبش
انقالبی پرولتری و مشــخص ًا جنبش
کمونیســتی در جهان بهمفهوم پایان
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یافتن امواج انقالب پرولتری در جهان
نیســت و نمیتواند باشد ،کما این که
باید واقع ًا پذیرفت که این امواج عمیق ًا
فروکش کرده و شـدیدا ً تضعیف شده
اســت .اما فروکش و تضعیف هرقدر
عمیق و شدید باشــد به مفهوم پایان
یافتن نیست بلکه به مفهوم فروکش
کردن و ضعـیف شـدن است .در واقع
فرمولبندی نادرســت و غـیر واقعی
"پایان یافتن نخســتین امواج انقالب
پرولتری" آغاز شـده از زمان کمــون
پاریس یا بهبیان بهــتر آغاز شـده از
زمان انقالب  1917شوروی روی دیگر
ســکۀ فرمولبندی نادرسـت "تعرض
استراتژیک انقـالب جهـانی" اسـت.
این فـرمولبندی فقط توانسـته اسـت
زمینهسـاز طرحات رویزیونیسـتی
پســامارکســـیسـت-لنینـیست-
مائوئیست اواکیانی و فروپاشی جنبش
انقالبی انترناسـیونالیســتی گـردد و
وظیفۀ مهم بین المللی ایجاد تشـکل
بینالمللی مائوئیســتی را در مـقابل
تمامی مائوئیستهای اصیل جهان قرار
داده است.
در واقع باید پـذیرفت که "عمــده
بودن روند انقــالب در جهان" مستلزم
موجودیت "تعرض استراتژیک انقالب

 – 9پیـش گــوییهـا:

الف « -در بارۀ مســئلۀ جنگ جهانی
[امـپریالیســتی] بیش از دو امــکان
وجـود نـدارد :یکی این کـه جـــنگ
[جهـانی امـپریالیستی] موجب انقالب
[در جهــان] میشـــود ،دیگری این
که انقـالب [درجهان] از جنگ [جهانی
امپریالیسـتی] جلوگیری مینماید».
جریان واقعــی تحــوالت بعدی جهان
نشــان داد که بیش از دو امکان وجود
داشـته است .البته نمیتوان مـدعـی
شـد کـه امکان انقالب یا امکان جنگ
جهانی وجود نداشـته است .اما امکانی
که به واقعــیت مبدل گردید ،هیچکدام
از اینها نبود .جنگ سرد به جنگ گرم
جهانی مبدل نگردید .اما انقالب پیش
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جهانی" است .اگر انقالب جهانی در حال تعرض
استراتژیک قرار نداشته باشد ،روند انقالب نیز
در جهان روند عمده نخواهد بود .در حال حاضر
که انقالب جهانی در حال تعرض استراتژیک قرار
ندارد ،بلکه در حالت بهمراتب ضعیفتر از زمان
موجودیت چین سوسیالیستی در حال پیشبرد
انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی ،وضعیت دفاع
استراتژیک دارد ،روند عمده در جهان نیز روند
انقالب نیست بلکه روند ضد انقالب ،روند سلطۀ
امپریالیزم ،در جهان است.
دراینجا توضیح یک مطلب ضروری و مهم است:
روند انقالب در تقابل علیه روند ضد انقالب در
جهان قرار میگیرد .شکلی از روند ضد انقالب
در جهان مــیتواند روند جنگ امپریالیســتی
در جهان باشد .شکل دیگر روند ضد انقالب
میتواند روند سازش و تبانی میان امپریالیستها
باشد .یعنی روند ضد انقــالب مــیتواند روند
جنگ امپریالیستی باشد و میتواند روند صلح
امپریالیســتی باشـد و مـیتواند شــــــامل
هر دو روند به صورت هم زمان باشد .در حال
حاضر ،علیرغم تشـدید تضاد میان قدرتهای
امپریالیستی ،روند جنگ امپریالیستی بهصورت
مستقیم در برگیرندۀ جنگهای تجاوزکارانه
و اشغالگرانۀ امپریالیســتی علیه خـلقها و
ملل تحت ستم ،جنگهای نیابتی امپریالیستی
و ارتجاعی در کشورهای تحت سلطه و رقابتها
و مانورهای جنگی قدرتهای امپریالیستی علیه

نیامد تا از جنگ جلوگیری کند .آنچه پیش آمد
این بود که یکی از دو بلوک امپریالیستی رقیب و
ابرقدرت رهبری کنندۀ آن (سوسیال امپریالیزم
شـوروی و بلوک تحت رهبریاش) در جـــریان
جنگ سرد ،در مواجهۀ ناکام با تضادهای الینحل
داخلی ،فشارهای ناشی از راهاندازی جنگهای
تجاوزکارانه و اشــغالگــرانه در اطراف و اکناف
جهان علیه ملل و خلقهای تحت ستم جهان و
فشارهای دوامدار ابر قدرت امپریالیستی رقیب
و بلوک تحت رهبری اش ،فروپاشید.
علیرغم این پیشآمد عظیم بینالمللی هنوز
کسـانی در جنبش کمونیسـتی بین المللی از دو
روند جهانی ،روند انقالب و روند جنگ جهانی،
صحبت مینمایند ،در حالی که ممکن است
بازهم روند دیگری چون روند قبلی فروپاشی
-۴۳-

حوت  ( 1395مارچ ) 201۷

همدیگرشان است و نه مستقیم ًا روند
جنگ جهــانی امپریالیســـتی میان
خود قدرتهای امپریالیستی.
برعالوه عمــده بودن تضـاد خلقها و
ملل تحت سـتم با امپریالیزم در جهان
نمیتواند بهصورت اتومات باعث عمده
بودن روند انقالب در جهــان گردد .با
وجود عمده بودن این تضاد در جهان،
روند عمده در جهان روند ضد انقالب،
روند سلطۀ امپریالیزم بر جهان ،است؛
زیرا که خلقها و مـلل تحت ســـتم
جهـت غیر عمــدۀ تضاد و ضد انقالب
امپریالیســتی جهــت عمدۀ تضاد را
تشکیل میدهند .روند عمده در جهان
زمانی روند انقالب خواهد شد که دو
جهت تضاد موقعیتهایشان را تغییر
دهند یعنی جهت عمدۀ فعلی بهجهت
غیرعمــده و جهــت غیرعمدۀ فعلی
بهجهت عمــدۀ تضاد تبدیل شوند .در
آن صورت نهتنها روند انقــالب جهانی
بهروند عمده در جهان تبدیل میشود
بلکه انقالب حـالت تعرض استراتژیک
را بهخود میگیرد .قدر مسـلم اســت
که این وضعــیت نیز خـــودبخودی
و اتومات بهوجود نمیآید ،بلکه نقش
عظیم آگــاهی انقالبی کمونیسـتی در
بهوجودآوردن آن یقینی و مسلم است.

بلوک سوســیال و ابرقدرت رهبری
کننده اش باعث ایجاد تحول در جهان
گردد و یا هم روند دیگرگونهای شـکل
بگیرد و جهان را متحول سازد.
از جانب دیگر باید توجه داشت که تضاد
پرولتاریا با بـورژوازی در کشـــورهای
امپریالیستی و سرمایـهداری و تضـاد
خلقها و ملل تحت ستم با امپریالیزم
در جهان صرف ًا زمینۀ عینی شکلگیری
روند انقـالب در جهان میباشــــند
و نمیتوانند به صــورت اتومـاتیک و
خودبخودی روند انقالب در جهــان را
براه بیندازند .این دو تضاد در هر حال به
لحاظ عینی بودن خـود عمل مینمایند
و نمیتوانند عمل نکنند .اما در صورتی
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که آگاهی انقالبی پرولتری یعنی آگاهی
کمونیســتی ،نتواند این عمــلکرد را
سمت و ســوی انقالبی ببخشد ،صرف ًا
میتواند در محدودۀ نظام امپریالیستی
سرمایهدارانۀ حاکم بر جهـان و ضمایم
نیمـــه فیودالی یا بورژواکمـپرادوری
آن حــرکت نمـاید و موجد اصالحات
در نظام حـاکم بر جهـان و کشـورهای
مختلف جهان گردد .قاطعانه باید گفت
که این مــبارزات قابل پشــتیبانی
و سزاوار شرکتاند و نمیتوانند قابل
پشــتیبانی و سـزاوار شرکت نباشند.
پشتیبانی ازین مـبارزات و شـرکت در
آنها بهمفهوم پشتیبانی و شــرکت در
مبارزات مبتنی بر تضاد اساسی و تضاد
عمده در جــوامـع مختلف تحت ستم
امپریالیســتی و جوامع امپریالیسـتی
است .اما در عینحال باید قاطعانه گفت
که نباید کمونیســتها (مارکسیست-
لنینیست -مائوئیستها) به هیچوجه
وظیفۀ سمت و سو دادن انقالبی به این
مبارزات را بهفراموشی بسپارند و حتی
برای یک لحظه هم از کوشش در اجرای
آن وظیفه غفلت کنند .این به مفهــوم
تالش پیگیر برای سمــتوســودادن
انقـالبی بهمــبارزات پـــرولتری در
کشورهای امپریالیستی و مبارزات ملی
ضد امپریالیســتی و مبارزات طبقاتی
ضد فیودالی و ضد بورژوازی کمپرادور
در کشـورهای تحت سلطۀ امپریالیزم،
اعم از مسـتعمراتی و نیمه مستعمراتی،
است.

ب « -اتحاد شـــوروی اولین دولت
سوسیالیستی بود و حــزب کمونیست
اتحاد شـــوروی حـزبی بود که لنین
آن را پایهگذاری کــرده بود .گـــرچه
رهبری حزب و دولت شوروی به وسیلۀ
رویزیونیستها غضب شـده است ،من
به رفقا توصیه میکنم اطمینان داشته
باشند که تودههای وسیع خلق شوروی
و اعضای حزب و کادرها خوب هستند و
میخـواهـند انقـالب کـنند .سـیادت
رویزیونیستی دیری نخواهد پایید».
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سیادت رویزیونیستی دیری نپایید و عاقبت در
اوایل دهۀ  90قرن بیســت از میان رفت ،اما نه
در مواجهه با انقالب برپا شــده توسط تودههای
وســیع خلق شـوروی و اعضا و کادرهای خوب
"حزب کمونیست شوروی" ،بلکه در نهایت در
مواجهه با ضد انقالب دیگری که پیروزی آن
باعث دور انداختن ماسک دروغین رویزیونیستی
از چهرۀ سـرمایهداری امپریالیسـتی شوروی و
برآمد سـرمایهدارانۀ امپریالیســتی بیپرده در
قلمرو شوروی سابق در وجود کشورهای مختلف
و همچنان کشورهای مختلف اروپای شرقی و
جنوب شرقی گردید.

با تأسف باید گفت که مبارزات برحق براه افتاده
در کشــورهای اروپای شرقی علـیـه سـلـطـۀ
سـوسـیـال امـپـریـالـیـزم شوروی ،بهدلیل
ضعف جنبش کمونیستی بین المللی ،مداخالت
وسیع و عمیق امپریالیستهای غربی و چهرۀ
ظاهرا ً کمونیســتی (رویزیونیســتی) شوروی
سوسیالامپریالیستی و رژیمهای وابسته بهآن
در کشورهای مذکور ،ســمت و ســـــوی ضد
کمونیســــتی یافت و در نهـایت بهپیــروزی
دموکراســی نیو لیبرالی امپریالیستی و به نفع
امپریالیزم امریکا و بلوک امپریالیســتی تحت
رهبری اش تمام شد.
همچنان با تأسـف باید گفت که نه تنها کادرها
و اعضای حزب و تودههای وسیع خلق شوروی،
در آن کشــور نتوانسـتند انقالب کنند ،بلکه
دو دهــه بعد از ســرنگونی انقالب در شوروی،
انقالب چین نیز توسط رویزیونیستها سرنگون
گردید .عاقبت کار به جایی رســید که بهدلیل
عدم موجودیت حتی یک کشـور سوسیالیستی
در جهان ،تضــاد میان دو نظام سوسیالیستی و
امپریالیستی ،ولو مؤقت ًا ،در جهـان از میان رفت.
به این ترتیب در واقع تجارب تاریخی بیش از
نیم قرن گذشــته نشان داده است که احیاگری
سرمایهدارانه در کشورهای سابق ًا سوسیالیستی
نسبت ًا دوامدار شده و بر این مبنا میتوان گفت
که آن کشورها را دیگر نمیتوان در کوتاهمدت
در حلقات ضعیف امپریالیزم جهانی ،یا حداقل
حلقات بســیار ضعــیف امپریالیزم جهانی ،و
بیشتر از هر جای دیگر آماده برای انقالب ،رده
بندی نمود.
-۴۴-
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پ « -صدر مائو در سال  1962گفت:
پنجاه تا صد سال آیـنـده کـه از هم
اکـنـون شـروع مـیشـود ،دوران
بـزرگـی خواهد بود که در آن تحوالت
ریشهیی در نظام اجتمــاعی در جهان
رخ خواهـــد داد ،دورانی که زمین
و آسـمان را به لرزه درخواهد آورد و
هیج دوران تاریخی گذشته نمیتواند با
آن مقایسه شود».
از آن زمــــان تا حـــال تقریب ًا 55
ســال میگذرد .اما نظام اجتمـــاعی
سرمایهدارانۀ امپریالیستی کماکان بـر
جـهـان مسـلـط است .هیچ دلیلی
ندارد که بگوییم در  45سال باقیمانده
نیز همین نظام بر جهـان مسلط باقی
خواهـــد مـاند .اما در عینحال باید
تأکید کــرد که بهطور قطـع نمیتوان
پیشبینی کرد که در طول این سالها
حتم ًا تحــوالت ریشهیی در تمام نظام
اجتماعی جهان رخ خواهد داد ،آنهم
آنچـــنان تحــوالت ریشهییای که
تحوالت ریشهیی هیچ دوران تاریخـی
گذشته نمیتواند با آن مقایسه شود.
البته باید تأکید کرد که در طول این
مدت تحوالت مثبت و منفی زیادی در
جهان رخ داده است که هر یکی در حد
خود باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد.
اما نظام سـرمایهدارانۀ امپریالیســتی
حاکــم بر جهــان نهتنها کماکان بر
جهـان مسـلط باقی مانده است ،بلکه
سـلطۀ باالفعل آن بر جهـان محکمتر
و قـویتر از سـال  1962اســت ،زیرا
که اکـنون چین  1500میلیونی نه یک
کشور سوسـیالیسـتی بلکه یک کشور
ســرمایهداری در حال تبدیل شــدن
بهیک ابرقدرت سوسـیال امپریالیستی
یا امپریالیســتی اسـت .درین معنا در
نظام اجتماعی چــین تحوالت عمیقی
رخ داده اســت ،اما به صورت منفی و
معــکوس و به نفع سلطۀ نظام سرمایه
دارانۀ امپریالیستی بر جهان.
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البته در عـینحال باید اذعـان نمود که
رشـد عظیم زمینههای عینی انقـالبات
پرولتری در سطح جهان یعنی رشـد
روز افزون نیروهای مؤلدۀ جمعی ،در
رأس رشد روز افزون نیروی کار یا رشد
روز افزون کیفی و کمی طبقۀ کارگر در
جهان -علیرغم کندسازی عظیم رشد
آن توسط مناسبات تولیدی مبتنی بر
مالکیت خصوصی در جهان -و دوام و
تشـــدید تضادهـای بزرگ مــبتنی
بر این تضاد اسـاسی در جهان -تضاد
خلقها و ملل تحت ستم با امپریالیزم،
تضــاد پـرولتاریا و بورژوازی و تضاد
قدرتهای مختلف امپریالیستی با هم-
با عقبماندگی عظیم عامل آگاه انقالب
یعنی عقبماندگی جنبش کمونیستی

دوره چهارم

بین المللی در یک تناقض آشکار بسر میبرد.
غلبه بر این عقبماندگی عظیم عامل آگاه
کمونیستی انقالب نسـبت به عـوامل عینی
انقالب ،بدون پیشبرد مبارزات خستگی ناپذیر
کمونیستها در سراسر جهان و کشورهای
مختلف جهان ممکن و میسر نیسـت .این وظیفه
و رســالت مــبارزاتی همه کمونیستهای
جهان و کشورهای مختلف جهان اسـت که با
تمام توشوتوان عقـبمـاندگیهایشــان را از
شرایط عینی انقالب جبران کنند تا قادر شوند
پتانسیل عظیم انقالب در جهان و در کشورهای
مختلف جهان را به نیروی عظیم باالفعل انقالب
مبدل نمایند.
در رابـطه با مجمــوع پیشبینــیهـا بـــاید

گـــفت که:
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تاریخ جـنبش کمونیستی بینالمللی
باربار نادرستی تعدادی از پیشبینیهای
رهبران انقالبی ،به شمـول کالسیکران

مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم ،را ثابت

کرده اسـت ،کما اینکه پیشبینیهایی
نیز عم ً
ال متحقق شدهاند .در مجمــوع

مـیتوان بر اســاس وضعیت موجود
جهان و یکایک کشـــورها بهخــاطر

بــرنامـهریـزیهـــای مـــبارزاتی
پیشبینیهایی به عمل آورد .اما طول

زمــان این پیشبینیها هرقدر بیشتر
گردد بههمـان مـیزان خصلت تقریبی

بهخود خواهد گرفت و نمیتوان جدول

زمانبندی دقیق و قطعی برای آن در

نظر گرفت.

 – 10در مورد کسـب قدرت و استحکام دیکتاتوری پرولتاریا بهوسیلۀ نیروهای مسلح:

«حزب ما از بدو تأسیس خود در سال
 1921بدین طرف از خالل مبارزهای بس
طوالنی بهخاطر کسب قدرت و استحکام
دیکتاتوری پرولتاریا بهوسیلۀ نیروهای
مسلح راه خود را پیموده است».
این گفته نه تنها از زاویۀ اســــتحکام
دیکتاتوری پــرولتاریا ،بلکه بخشـ ًا از
زاویۀ کسب قدرت سیاسی توسط حزب
کمونیست چین نیز حقیقت ندارد.
تاریخ حـقیقی حـزب کمونیست چین
نشـان مـیدهد که این حـزب از سال
 1921تا سـال  1928که اولین منطقۀ
پایگاهی جــنگ خلق در کوهسـتان
جینگان تشــکیل گردید ،نتوانسـت
گامی در جهت کسـب قدرت سـیاسی،
ولو در یک منطقۀ کوچک ،بردارد ،زیرا
که طی چند سـال اول تشکیل ،حـزب
چندان سروکاری با جنگ و در نتیجه
کسـب قدرت سیاسی نداشت.
بعد از آن که اعضـای حزب با شـرکت
در "اکـادمی نـظامـی" با نیـروهـای
نظامــی و بهخصـوص با لشـکرکشی
بهشمـال با جنگ سـروکار پیدا کردند

بازهم حزب و اعضای حزب نتوانســتند بهکسب
قدرت سیاسی ،ولو محلی و منطقهیی ،دسـت
بیابند .دلیلش این بود که نیروهای مذکور تحت
رهبری حزب قرار نداشتند ،بلکه تحت رهبری
گومیندان قرار داشـتند .در آن موقع طبق یک
توافق سونیاتسین ،کمونیستها میتوانستند
-۴۵-

بهعنوان افراد در گومــیندان عضویت
حاصل نمایند .در واقع در نتیجۀ همین
توافق بود که مائوتســهدون و تعـداد
دیگری از مؤسســین و اعضـای حزب
کمونیسـت چین بهگومیندان پیوسته
بودند .سروکار پیدا کـردن این افراد
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با نیروهای نظامی و جنگ در جریان
شـــرکت در تشـکیل و گردانندگی
اکادمی نظامی و لشکرکشــی بهشمال
بهمفهوم سـروکار پیدا کردن حزب با
نیروهای نظامی و جنگ نبود .در واقع
این افـراد طبق اصطـالح معمـول در
میان چپیهای افغانســـتان ،در درون
گومــیندان "پوشـش" گرفته بودند.
طبع ًا همین افراد پوششی در تشکیالت
دولتی گومـیندان در سـطح محدودی،
آنهم در موقعیتهای پایین و متوسط،
مسـئولیتهایی بـرای مـدت معـینی
در اختیار داشـتند و میتوانستند
با استفاده از همان موقعیتهایشان
خدماتی برای حزب کمونیست انجام
دهند .امــا این اخــتیارات آنها را
نمیتوان چیزی در حـد قدرت سیاسی
حزب کمونیسـت تلقی نمود .آن افراد
در واقع مأمورین گومیندان بودند و
اخـتیارات هرکدامشان نیز اختیارات
یک مأمـور گومـیندان یا مأمور دولت
ملی چین بود.
در واقع چـیزی که در تاریـخ رسمی
حزب کمونیسـت چین به نام "جبهۀ
متحـــد مـلی اول" نامیده میشـود،
جبههای نبود که در اثر توافق جبهوی
میان گــومیندان و حزب کمونیسـت
چین حاصل شده باشد .در آن موقع
اصــ ً
ال حزب کمونیســت چین یک
حزب کام ً
ال مخفی بــود که نه تنها
مخفیانه تشکیل گردیده بود ،بلکه طی
چند ســال اول تأسـیس خود نیز زیر
زمینی باقیمانده بود و فعــالیتش در
درون گومیندان فعالیت پوششی بود.
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علیرغم این افشــاگری و خراب شـدن نسبی
مناسبات کمونیســتها و چیانکایچک تقریب ًا
بالفاصله پس از درگذشت سونیاتسن ،تا زمان
کسـب موفقیت نهایی لشکرکشی بهشـــمال،
فعالیتهای پوششــی کمونیســتها در درون
گومیندان رویهمرفته دوام نمود .اما پس از آن،
وضعیت توسـط چیانکایچک بهکلی برهم زده
شـد و سرکوب کمونیستها شروع گردید و در
ادامه ضربات سنگینی بر آنها وارد آمد.

نیروهای پارتیزانیای که در کوهسـتان جینگان
تشکیل گردید ،نیروهای مستقل تحت رهبری
حزب کمونیسـت چین بودند .در واقع از همین
زمان بهبعد است که میتوان از کســب قدرت
توسـط حزب کمونیست چین بهوسیلۀ نیروهای
مسلح مستقل تحت رهبری خود حزب سخن
بهمیان آورد و نه قبل از آن .صراحت ًا باید اذعان
نمود که "جبهۀ متحد ملی اول چین" یک اسم
بی مسما و تجربهاش نیز یک تجربۀ ناکام بود و
نتوانست بهعنوان یک الگوی مبارزاتی اصولی و
مثبت در سایر کشورها قابل تطبیق باشد.
اصــوالً تا زمان تشــکیل جلســۀ زونیه در
جریان راهپیمـایی طوالنی نمیتوان از رهبری
مائوتســهدون بر حزب کمونیسـت چین سخن
بهمیان آورد .فقط پس از آن جلسه بود که
رهبری خط مائوتسهدون بر حزب کمونیســت
چین تثبیت گردید و رویهمرفته تا سال 1976
 سـال درگذشــت مائوتســهدون -دوامنمود .در بررســی مســایل مربوط به حزب
کمونیست چین ،این موضوع را باید دقیق ًا در
نظر داشت.

موضوع تشـکیل حـــزب کمونیسـت
در چین ،برای اولین بار از طریق عدم
رعـــایت مخـفی کاری و فعالیتهای
افشاگرانۀ خود اعضــای حزب نه بلکه
از طریق کانالهای مربوط بهکمینترن
افشـا گردید و چیانکایچک بهعنوان
فرسـتادۀ ویژۀ دولت چین بهماسکو از
آن اطالع پیدا کرد و بهدولت چین و
مشخص ًا بهسونیاتسین اطالع داد.
-۴۶-
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بنابرین ما مـیتوانیم از کســب قدرت
سیاســـی توسـط حزب کمونیسـت
بهوســیلۀ نیروهـای مســلح انقالبی
صحبت نماییم و نه به وسـیلۀ نیروهای
مسـلح صرف .در واقـع باید حـــزب
بر تفنگ سـلطه داشــته باشـد تا
بتواند بهوســیلۀ آن بهکســب قدرت
سیاسی بپردازد.
در واقع باید قدرت سیاسی را با استفاده
از زور کسب نمود ،زیرا بدون سرنگونی
قهری حاکمـیت سیاسی ارتـجـاعـی
موجود ایجاد قدرت سـیاسی انقالبی
ممکن نیسـت .بنابرین انقالب قهرآمیز
اصل عمومی تمامی انقالبات است.
ولی حتی اگر همین موضوع را بهصورت
دقیقتر بیان نمـاییم باید بگوییم که
سرنگونی قدرت سـیاسـی ارتجـاعی
از طریق زدن نیروهـای مسلح نگهبان
آن ،وظیفۀ اختصاصی نیروهای مسلح
انقالبی اســت ،ولی تشـکیل حاکمیت
سیاســی انقــالبی بهجـای حاکمیت
ارتجاعی سـرنگون شده ،الزام ًا وظیفۀ
اختصاصی نیروهای مســلح انقـالبی
نیست ،بلکه وظیفۀ عمــومی حــزب،
نیروهای سیاسی متحد جبههیی حزب
و تودههای مردم ،و البته تحت رهبری
حزب ،اســت .گرچــه در شـــرایط
ویژهای نه تنها تشــکیل حاکمـــیت
سیاسی انقالبی بلکه حتی سروسامان
دادن بهتشکیالت حزبی در منطقه نیز
ممکن اســت توسـط نیروهای مسلح
انقالبی پیش برده شود .منتها اجراآت
عاجل در مــورد تمـامی این وظایف،
حالت مؤقتی خواهد داشت و باید پس
از مدتی روال معمــول خود را در پیش
بگیرد.
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بهعــبارت دیگر در حـاکمــیتهای
انقالبی ،حکـومت نظامـی صرف حالت
مؤقتی خواهد داشت و اصل عمومی
همان حکومت انقــالبی تودهیی ،به
شرکت ملکیها و نظامــیها ،خواهد
بود ،حکومتی که نیروهـای مسـلـح
بهعنوان بخشی از آن ،تحت رهبری
حزب و تحت رهبری حاکمیت انقالبی،
که شکل جبههیی خواهــد داشــت،
وظایـف خــاص دفـاعی و امـــنیتی
خودشان را پیش خواهند برد.
موضـــوع «اســتحکام دیکـتاتوری
پرولتاریا» صــرف ًا «به وسیلۀ نیروهای
مسلح» نیز چیزی اســت که با واقعیت
تاریخ حزب کمونیست چین و تاریخ
دیکتاتوری پرولتاریا در چین منطبق
نیست.

در قسـمت دیگــری از خود همین
"گزارش بهنهمـین کــنگرۀ کشـوری
حزب کمونیست چین" موضوع تقویت
و تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا صرف ًا
کار نیروهای مسـلح دانسـته نشـده
است ،بلکه وظیفۀ صـدها میلیون نفر
مردم ملیتهای سـراسـر کشــور در
جریان گســترش سه جنبش انقالبی-
مبارزۀ طبقاتی ،مبارزۀ تولیدی و
آزمونهای علمی -دانســته شـده
اسـت که باید توسـط تمـام حزب
و با برافراشته نگه داشتن درفش
سرخ کبیر مارکسیزم -لنینیزم-
مائوتســهدوناندیشــه و در جـریان
برپایی و پیشبرد انقالب کبیر فرهنگی
پرولتاریایی رهبری گردد.
انقالب کــبیر فــرهنگی پرولتاریایی
چین یک انقالب ک ً
ال مسـلحانه بهخاطر
سرنگونی قدرت حاکمۀ ضد انقالبی در
کشـور نبود .طبق تعریف خود همین
"گزارش:"..

«انقالب عـــظیم فــــــرهنگی پرولتاریایی...
انقالب عظیم سیاسی است که پـرولتـاریـا تحـت
شـرایـط سـوسـیـالـیـزم عـلـیـه بورژوازی و
تمام طبقات استثمارگر دیگر برپا میسازد».

بنابرین انقـالب فرهنگی در موجودیت
ســـلطۀ دیکـتاتوری پرولتاریا و در
مــوجودیت شــرایط ســوسـیالیزم
علیه مـوجـودیت غیرمسلط بورژوازی
و تمـام طبقات اسـتثمارگر دیگر برپا
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گـردید .قدر مسـلم اسـت که از این انقالب
وسیع تودهیی صـدها میلیونی ،نیروهای
مسلح موجود در جامعۀ سوسیالیستی چین نیز
برکنار نماندند ،بلکه در آن دخیل گـردیدند.
در مــرحلهای از جریان پیشبرد انقالب کبیر
فرهنگی ،بهدعوت مائوتسهدون ،نیروهای مسلح
از انقالب فرهنگی حمایت کردند و در تشکیل
کمیتههای انقالبی بهشرکت نمایندگان کادرهای
انقالبی ،نمایندگان ارتش آزادیبخش تودهیی و
نمایندگان تودههای انقالبی بر اساس اصل پیوند
سه گانۀ انقالبی سهم گرفتند و بدین طریق نقش
شان را ،که یک نقش انحصاری نبود ،در تحکیم
و تقویت دیکتاتوری پرولتاریا ایفا نمودند.

انقالبی در حزب کمونیست چین کودتا
کرد و دیکتاتوری پرولتاریا در چــین
را سـرنگون نمود .همچنان بخشی از
همین ارتش بود که میخواست تحت
رهبری لینپیائو علیه مائوتسـهدون
کودتا نماید .در تمامی این حاالت
آنچه تعـیین کننده بود و در نهایت
نقش مثبت یا منفی ارتش را شکل
میداد ،خط رهبری کنندۀ ارتش یا در
واقع خط رهبری کنندۀ حزبی بر ارتش
بود.

گاردهـای ســرخ در جریان برپایی انقالب کبیر
فرهنگی پرولتاریایی چین بهعنوان بخش مهمی
از یک جنبش عظیم تودهیی بهمیان آمدند و
نقش تاریخیشان را در برپایی و پیشبرد انقالب
فرهنگی و از این طریق تحکیم دیکتاتوری
پرولتاریا ایفا کردند .در واقع از متن همین
جنبش تودهیی عــظیم بود که قطعـات مسـلح
چندین میلیونی گاردهای سرخ تشکیل گردیدند
و بهعنوان نیروهای مسلح تودهیی نسبت ًا مستقل
از ارتش دایمی منظم دولتی ،بهادامۀ انقالب و
دیکتاتوری پرولتاریا خدمت نمــودند .بنابرین
برپایی جنبش وســــیع تودهیی دهه ا میلیونی
دعوت شده از جانب رهبری حزب و دولت برای
برپایی و پیشبرد انقالب کبیر پرولتاریایی چین
از لحاظ زمانی نسبت به تشکیل قطعات مسلح
گاردهای سرخ مقدم بود نه مؤخر.

در هر حال تشــکیل قطعات مســلح
گاردهـای ســرخ در جریان پیشبرد
انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین
قبل از کــنگرۀ سـراسـری نهم حزب
کمونیسـت چین ،در عین حفظ ارتش
دایمــی منظم دولتـی ،گام مهمـی در
جهت تسلیح عمومی تودهیی محسوب
میگردید .اما متأســفانه این گام مهم
بعد از کــنگرۀ سـراسـری نهم حزب و
بهخصوص بعد از کودتای ناکام لینپیائو
تعقیب نشد ،زیرا دامنۀ تودهیی انقالب
فرهنگی در مجموع محدود گردید .اما
در عــوض ارتش دایمـی منظم دولتی
پیوسـته تقویت شد .در نتیجه موقعی
که ارتش دایمی منظم دولتی دست
به کودتای رویزیونیسـتی زد ،قطعات
مسلح چندین میلیونی گاردهای سرخ
بنا به عدم قاطعیت خط فرماندهی،
محدود شــدن دامنۀ حمایت تودهیی
و در جازدگی چند ساله نتوانست علیه
آن ایســتادگی مـوفقیت آمیز داشته
باشد و عاقبت پس از یک مقاومت ناکام
قسمی درهم شکست.

اصوالً نقش مثبت نیروهای مسلح در استحکام
دیکتاتوری پرولتاریا یک امر مشروط است .اگر
خط رهـــبری این نیروها خط اصولی پرولتری
(مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی) باشد،
نقششان در اســتحکام دیکتاتوری پرولتاریا
مثبت خواهد بود .ولی اگر خط رهبری این نیروها
خط اصولی پرولتری (مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی) نباشد ،نقش شان در استحکام
دیکتاتوری پرولتاریا منفی خواهد بود ،یعنی نه
برای استحکام دیکتاتوری پرولتاریا بلکه برای
تضعیف دیکتاتوری پرولتاریا خدمــت خـواهند
کرد .واضح است که خط رهبری نیروهای مسلح
توسط خط رهبری حزب کمونیســت بر
ســرقدرت -که میتواند یک حزب کمونیست
حقیقی یا یک حزب کمونیست دروغین یا
رویزیونیسـت باشد -تعیین و تثبیت خواهد
شد .چنانچه همان ارتشی که در زمان انقالب
کـبیر فــرهنگی پرولتاریایی چین در خدمت
انقالب مذکور و در خدمت استحکام دیکتاتوری
پرولتاریا قرار گرفت ،در سال  1976علیه جناح
-۴۷-

موضــوع قـابل دقــت در بررســی
از «گزارش به نهمین کنگرۀ کشوری
حزب کمونیست چین» این اسـت که این
گزارش تشکیل قطعات مسلح گاردهای
ســرخ در جــریان انقـالب فرهنگی
را بهعنوان یک گام مهــم در تسـلیح
تودهیی مــطرح نکــرده و درینمورد
چیزی نگفته است .این سکوت و
نادیده گرفتن اهمیت تشـکیل قطعات
مســلح گاردهــای ســرخ میتواند
بخشـی از خط لینپیائوئیستی باشد.
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ســـند ذیل که صــــرف ًا بخـــش اول اســـاسنامـــۀ حـــــزب کمـونیســت چـــــین
(مصوب نهمین کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین بهتاریخ اول اپریل  )1969است و بخش آئیننامۀ تشکیالتی
حزب را شامل نمیشود ،از روی نسخۀ فارسی کتاب "مجموعۀ اســــناد نهمین کنگرۀ کشـــوری حزب کمونیست چین"
تایپ گردیده و چند بار با متن اصلی سر داده شده اســـت تا اشــتباهات تایپی آن اصــالح گردد.

کتاب مذکور و نسخۀ فارسی آن توسط "ادارۀ نشریات زبان های خارجی" چین در سال  1969نشر گردیده است.

پیشـوای کبیر صـــدر مـائو و همـرزم نزدیکش معـاون صـدر لین بیائو
در تریبــون نهمـین کــنگره کشــوری حـزب کمونیسـت چـین

پیشوای کبیر صدر مائو ،همرزم نزدیکش معاون صدر لین بیائو ،و رفیق چوئن الی و رفقای دیگر هنگام
انتخاب نهمین دوره کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در حال رای دادن.

-۴۸-
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اسـاسـنامۀ حـزب کمونیسـت چین

(مصوب نهمین کنگره کشــوری حزب کمونیست چین بتاریخ  14اوریل )1969
فصل اول
حزب کمونیســت چین حزب سیاسی
پرولتاریاست.
برنامۀ اســاسی حزب کمونیست چین
عبارتســت از سرنگون ساختن کامل
بورژوازی و تمـام طبقـات اسـتثمارگر
دیگر ،جاگزین نمــودن دیکــتاتوری
بورژوازی با دیکتاتوری پـــرولتاریا و
تأمین پیروزی ســوســیالیســم بر
سـرمایهداری .هدف نهائی حزب تحقق
کمونیســم است.
حزب کمونیســــت چین متشکل از
عناصرمترقی پرولتاریا بوده و سـازمان
پیشآهنگ شادابی اســت که پرولتاریا
و تودههای انقــالبی را در نبرد عــلیه
دشمنان طبقاتی رهبری مینماید.
حــزب کمونیسـت چین مارکسیسم-
لنینیســم -مائوتسـهدوناندیشـه را
به مثابۀ اساس تئوریک هدایت افکار
خود مـیداند .مائوتسـهدوناندیشــه
مارکسیسـم – لنینیســم عصـــری
اســت که در آن امپریالیسم بســوی
اضمحالل کامل میگراید و سوسیالیسم
بســوی پیروزی جهانشــمول گام بر
میدارد.
رفـیق مائوتســهدون طی نیم قرن
اخــیر در رهــــبری مـبارزۀ عظیم
چین بخاطر انجام انقالب دموکراتیک
نوین ،در رهبری مبارزۀ عظیم انقالب
سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم
در چــین و در مــبارزۀ عظیم جنبش
کمونیســتی بین المـللی عصر کنونی
علیه امپریالیسم ،رویزیونیسم معاصر و
مرتجعین کشـورهای مختلف ،حقیقت
عـام مارکسیســم – لنینیســم را با

بــرنامه عمــومی

پراتیک مشخص انقالب تلفیق داده ،مارکسیسم
لنینیســم را دنبال کرده ،از آن دفاع نموده،
مارکسیسم -لنینیسم را رشد و تکامل و بمرحلۀ
کام ً
ال نوینی ارتقا داده است.
رفیق لینپیائو پیوســته پرچــم ســرخ کبیر
مائوتسهدوناندیشه را برافراشته نگهداشته و به
وفادارترین و استوارترین وجهی مشی انقالبی
پرولتری رفیق مائوتســهدون را بمــرحلۀ اجرا
گذاشته و از آن دفاع نمـوده و مینمــاید .رفیق
لینپیائـو همـــرزم نزدیک و جانشــین رفیق
مائوتسهدون می باشد.
حزب کمـونیســت چین که رفیق مائوتسهدون
پیشوای آن میباشد ،حزبیست کبیر ،پرافتخار و
راستین و هســتۀ رهبری خلق چین را تشکیل
میدهد .حزب در جریان مبارزۀ طبقاتی طوالنی
جهت تصــرف قدرت ســیاسی و استحکام
آن بوسیلۀ نیروهای مسلح آبدیده شده ،طی
مبارزه علیه مشـیهای اپورتونیســتی راسـت
و "چپ" اسـتحکام و تکامل یافته اســت و با
اطمینان کامل در راه انقالب سـوسـیالیسـتی و
ساختمان سوسیالیسم شجاعانه به پیش میرود.
جامعۀ سوسیالیستی مرحلۀ تاریخی بس طوالنی
را در بر میگیرد .در این مرحلۀ تاریخی ،از ابتدا
تا انتها ،طبقات ،تضادهای بین طبقات و مبارزۀ
طبقاتی موجود است ،مبارزه بین دو راه -راه
سوسیالیسم و راه سرمایهداری ،خطر احیاء
ســرمایهداری و همـــچنین تهدید فعالیتهای
واژگون ســازنده و تجاوز از طرف امپریالیسم و
رویزیونیسم معاصر وجود دارد.
این تضــادها تنها مــیتوانند با اتکا به تئـوری
مارکسیســتی انقـالب مـداوم و پــراتیک
تحت هـــدایت آن حـل شـونـد.انـقـالب
عـظیم فـرهنگی پـرولتاریائی کشـورما همانا
انقالب عظیم ســیاســی اســت که پرولتاریا
تحت شرایط سوسیالیسم علیه بورژوازی و تمام
-۴۹-

طبقات استثمارگر دیگر برپا میسازد.
تمــام حــزب باید پرچم سرخ کبیر
مارکسیسم -لنینیسم -مائوتسهدون
اندیشه را برافراشته نگهداشته ،صدها
میلیون نفر مــردم مــلیتهای سراسر
کشور را رهبری کند تا ســه جــنبش
عظیم انقالبی -مبارزه طبقاتی ،مبارزۀ
تولیدی و آزمونهای علمی -را همچنان
گسترش دهند ،دیکتاتوری پرولتاریا را
تحکیم و تقویت بخشند و طبق اصل
اســتقالل و عدم وابسـتگی ،اتکاء به
نیروی خود ،مبارزۀ سرسختانه ،صرف
مسـاعی تمام جهت نیل به هدف عالی،
بیشــتر ،ســریعتر ،بهتر و با صرفهتر
سوسیالیسم را بسازند.
حـــــزب کمـونیســـت چـــین
روی انترناســـیونالیســم پـرولتری
ایســتادگی کرده ،با قطعیت با احزاب
سیاسی و ســازمانهای مارکسیستی-
لنینیســـتی واقعـی سـراسر جهان
متحد شــده ،با پـرولتاریا ،خلقـها و
ملل ســتمدیدۀ سـراسر جهان وحدت
کــرده و به اتفاق آنها بخاطر سرنگون
ساختن امپریالیسم بسرکردگی امریکا،
رویزیونیسم معاصر که دارودستۀ مرتد
رویزیونیسم شوروی در مرکز آن قرار
دارد و مرتجعین کشورهای مختلف و
در راه محو نظام بهرهکشی فرد از فرد
در روی کرۀ زمین و آزادی تمام بشریت
مبارزه مینماید.
اعضــای حــزب کمونیســـت چین
که مصممند تمام عمر خود را وقف امر
کمونیسم نمایند ،باید عزم راسخ داشته

باشند ،از قربانی نهراسند ،بر هر مشکل

فایق آیند تا پیروزی بدست آورند!
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سند ذیل از نســخۀ فارســی کتاب "یک درک پایه یی از حزب کمونیست چین" نقل گردیده است.

ترجمۀ فارسی کتاب مذکور در سال  1379توسط "اتحادیۀ کمونیستهای ایران" منتشر گردیده است.

اسـاسـنامۀ حـزب کمونیسـت چین

(مصوبه دهمين كنگره سراسري حزب كمونيست چين در  28اوت )1973
فصل اول
حزب كمونيست چين ،حزب ســياسي
پرولتاريا و پيشاهنگ پرولتارياست.
حزب كمونيســـت چـين ماركسيسم
ـ لنينيسم ـ انديشۀ مائوتسهدون را
بمثابۀ اساس تئوريك راهنماي انديشۀ
خود بكار مي بندد.
برنامۀ پايهیي حزب كمونيســت چين
سرنگوني كامل بورژوازي و كليه طبقات
استثمارگر ديگر ،برقراري ديكتاتوري
پرولتاريا بجاي ديكتاتوري بورژوازي و
پيروزي سوسياليسـم بر سرمايهداري
ميباشد .هدف نهايي حـــزب تحـقق
كمونيسم است.
حزب كمونيســـت چين طي بيش از
پنجاه سال مبارزۀ سرسختانه در كسب
پيروزي كامل در انقالب دموكراتيك
نوين ،كســــب پيروزيهاي عـظيم
در انقالب سوسياليســتي و ساختمان
سوسياليســتي و پيروزيهاي عظيم
انقالب كـــبير فـرهنگي پرولتاريايي،
رهبري خلق چــين را بر عهده داشته
است.
جامعۀ سوسياليستي يك دورۀ تاريخي
بس طوالني را در بر ميگيرد .در سراسر
اين دورۀ تاريخي ،طبقات و تضادهاي
طبقاتي و مبارزۀ طبقاتي وجود دارد،
مبارزه بين راه ســوسياليستي و راه
سرمايهداري جريان دارد ،خطر احياء
سـرمايهداري موجود اســـت و خطر
براندازي و تخريب و تجاوز از جانب

بـــرنامه عمــومي

امپرياليسم و سـوسيال امپرياليسـم جامعه را
تهديد مي كند .اين تضادها را تنها با اتكاء به
تئوري انقالب مداوم تحت ديكتاتوري پرولتاريا
و با اتكاء به پراتيك تحت هدايت آن ميتوان
حل نمود.
به اين ترتيب انقالب كـبير فرهنگي پرولتاريايي
يك انقالب كبير ســياسي است كه پرولتاريا در
شرايط سوسياليسم ،جهت تحكيم ديكتاتوري
پرولتاريا و جلوگيري از احياء سرمايهداري عليه
بورژوازي و ساير طبقات استثمارگر به آن دست
زده است .بايد به چنين انقالباتي در آينده بارها
و بارها دست زد.
حزب بايد به طبقۀ زحمـتكش اتكاء كند ،اتحاد
كارگر ،دهقان را تحكيم بخشد و مردم كليه
مليتهاي كشـــورمان را در تداوم بخشيدن به
سه جنبش عظيم انقالبي ،يعني مبارزۀ طبقاتي،
مبارزه بخاطر توليد و آزمونهاي علمي رهبري
كند .مردم را رهبري كند كه بنا به ابتكار خود
و بوسيلۀ اتكاء بنفس ،مبارزۀ سخت و پشتكار
و صرفه جويي و بسيج عمومي ،سوسياليسم را
بدست خود و مستقالنه بنا كرده و بدينوسيله
صعود به قلههاي رفيع را طلب نموده ،به نتايج
عظيمتر ،سريعتر و بهتر و اقتصاديتر دست
يابند ،و آنها را در تدارك عليه جنگ و مصائب
طبيعي رهبري كرده و از انجام هر خدمتي به
مردم دريغ نورزند.
حزب كمونيست چين پشتيبان انترناسيوناليسم
پرولتري ،مخالف شوونيسم قدرت بزرگ است،
اين حـزب قـاطـعـانـه با احزاب و سازمانهاي
ماركسيست ـ لنينيست اصيل در سراسر جهان
متحد مي شود ،و بسوي پرولتاريا ،خلقها و ملل
-۵۰-

ستمديدۀ سراسر جهان دست اتحاد
دراز ميكند تا مشترك ًا عليه هژمونيسم
دو ابر قدرت ـ اياالت متحده و اتحاد
شوروي ،براي سرنگوني امپرياليسم،
رويزيونيسم مدرن و كل ارتجاع و الغاء
نظام استثمار فرد از فرد در سراسر كرۀ
ارض بجنگ برخيزند تا از اين طريق
تمام بشريت رهايي يابد.
حزب كمونيست چين خود را در كوران
مبارزه عليه خطهاي اپورتونيستي
راست و "چپ" استحكام بخشيده
اسـت .تمام رفقاي حزبي بايد روحيۀ
انقالبي جــرئت كردن حـركت خالف
جريان را داشته باشند .بايد به اين
اصول پايبند باشند :ماركسيسم را
بكار بندند و نه رويزيونيســم را ،در
جهت وحدت بكوشـــند و نه تفرقه،
رك و صريح باشند نه توطـئه چين و
دسيسهگر ،بايد شيوۀ تلفــيق تئوري
و پراتيك را تكامل دهند ،بايد پيوند
تنگاتنگ با تودهها را برقــرار سازند
و انتقاد و انتقاد از خود را بكار بندند
و ميليونها جانشين براي امر انقالب
پرولتاريايي تربيت كنند تا پيشروي
امــر حزب در مسير خط ماركسيستي
براي هميشه تضمين شود.
آينده درخشان و راه پرپيچ و خم است.
اعضاي حزب كمونيست چين كه جان
خود را در مبارزه براي كمونيسم نثار
مي كنند ،بايد قاطع و استوار باشند،
از مرگ نهراسند ،بر هر مشكلي فايق
آيند تا به پيروزي دست يابند!
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مهـم قابل ارزیابی و مقایســه در این دو ســند
مـطالب
ِ

 – 1در مـورد خصـلت طبقـاتی پرولتری حـزب کمونیســت چـین:

در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
سراســری نهم حـــزب کمونیسـت
چین ،خصلت طبقــاتی پرولتری حزب
کمونیست چین قرار ذیل بیان گردیده
است:
«حزب کمونیست چین حزب سـیاسی
پرولتاریا است».
ســپس یک پاراگراف بعـدتر بازهم
خصــلت طبقــاتی پــرولتری حزب
کمونیست چین از یک جنبۀ دیگر بیان
گردیده است:
«حزب کمونیســت چین متشکل از
عناصر مترقی پرولتاریا بوده و سازمان
پیشآهنگ شادابی اســت که پرولتاریا
و تودههای انقـالبی را در نبرد عــلیه
دشمنان طبقاتی رهبری می نماید».
اما در اســاسنامۀ تصــویب شده در
کنگرۀ ســراسری دهـم حزب ،خصلت
طبقاتی پرولتری حزب کمونیست چین
قرار ذیل بیان شده است:
«حزب کمونیست چین ،حزب سیاسی
پرولتاریا و پیشآهنگ پرولتاریاست».
در اساسنامۀ تصویب شده در کــنگرۀ
سراسری دهم حزب کمونیست چین به
خصلت طبقاتی پرولتری حزب در حد
حزب سیاسی پرولتاریا و پیشآهنگ

پرولتاریا اولویت داده شده و به عنوان اولین
موضوع در متن اساسنامه بیان گردیده است .اما
در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری
نهم حزب صرف ًا به حزب سیاسی پرولتاریا بودن
اولویت داده شده اســت و موضوع پیشآهنگ
بودن حزب به عنوان موضوع سوم در اساسنامه
مطرح گردیده است؛ اما یکجا با دو موضوع
دیگر :یکی متشکل از عناصر مــترقی پرولتاریا
و دیگری رهبری کنندۀ پرولتاریا و تودههای
انقالبی در نبرد علیه دشمنان طبقاتی.

ازین میان موضوع متشکل بودن حزب از عناصر
مترقی پرولتاریا ،در اساسنامۀ تصویب شده در
کـنگرۀ سراســری دهم حزب اص ً
ال وجود ندارد.
همچنان موضوع رهبریت حــزب بر پرولتاریا و
تودههای انقالبی در نبرد علیه دشمنان طبقاتی
به گونۀ دیگری و صرف ًا در حد اینکه «حزب باید
[ ...کارگران ،دهقانان] و مردم کلیه ملیتهای
کشورمان را در تداوم بخشیدن به سه جنبش
عظیم انقالبی یعنی مبارزۀ طبقاتی ،مبارزۀ
تولیدی و آزمونهای علمی رهبری کند ».که
آنهم در قسمتهای بعدی اساسنامه ،بیان
شده است و نه به عنوان موضوعی مربوط به
اولویتهای خصلت طبقاتی پرولتری حزب.
درینجا به نظر میرســد که تأکید اساسنامۀ
تصویب شده در کــنگرۀ سراسری نهم حـزب
روی متشکل بـودن حـزب از عناصر مترقی
پرولتاریا ،در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
سراسری دهم حزب اص ً
ال وجود ندارد ،ولی تأکید

اســاسنامۀ تصـویب شـده در کنگرۀ
سراسری نهم حزب روی رهبریت حزب
بر پرولتاریا و تودههای انقالبی در نبرد
علیه دشمنان طبقاتی ،در اساسنامۀ
تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم
حزب بهصــورت کمرنگ وجود دارد.
این کمبود مــیتواند انعکاس دهندۀ
ضعیف شدن تپشهای عینی و ذهنی
انقـالب عــظیم فرهنگی پرولتاریایی،
تأثیرات سوء کودتای ناکام چند سال
قبل لینپیائو و مــوقعیت یافتنهای
رویزیونیستهای سه جهـانی در حزب
و دولت در زمان تدویر کنگرۀ سراسری
دهم حزب باشد.

در واقــع بهـترین فرمولبندی برای
بیان خصــلت طبقاتی پرولتری حزب
کمونیســت چین ،میتوانسـت همان
فرمولبندی اساسنامۀ تصویب شده در
کنگرۀ سراسری نهم حزب بهصورت
اولویت دادن به آن در هر چهــار
جزء برشمرده در اساسنامۀ مذکور به
ترتیب ذیل باشد:
حزب کمونیســت چین حزب سیاسـی
پرولتاریا ،پیشآهنگ پرولتاریا ،متشکل
از عناصر مــترقی پرولتاریا و رهبری
کنندۀ پرولتاریا و تودههای انقالبی در
نبرد علیه دشمنان طبقاتی است.

 – 2در مــورد مارکســیزم -لنینـیزم -اندیشـۀمائوتســهدون:
در اساســنامۀ تصویب شده در کنگرۀ

سراســری نهم حزب کمونیست چین،
بعد از بیان خصــلت طبقاتی پرولتری

حـــزب و پس از بیان برنامـۀ اساسی
حزب ،در مورد مارکسیزم -لنینیزم-

اندیشۀمائوتسهدون گفته شده است:

«حزب کمونیســــــــت چین مارکسیزم -لنینیزم-
مائوتسه دون اندیشه را به مثابۀ اساس تیوریک هدایت
افکار خود می داند .مائوتسهدوناندیشه ،مارکسیزم-
لنینیزم عصری است که در آن امپریالیزم به سوی
اضمحالل کامل می گراید و سوسیالیزم به سوی
پیروزی جهانشمول گام بر می دارد».
-۵۱-

در اساسنامۀ تصویب شــده در کنگرۀ
سراسری دهم حزب کمونیست چین،
پس از بیان خصلت طبقاتی پرولتری
حزب ،درین مورد گفته شده است:

«حزب کمونیســت چـــین مارکســـــیزم-
لنینیزم -اندیشۀ مائوتســـهدون را به مثابۀ
اساس تیوریک رهنمای اندیشۀ خود به کار
می بندد».
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«مارکسیزم -لنینــیزم -مائوتسهدون
اندیشــه را به مثابۀ اسـاس تیوریک
هــدایت افـکار حـــزب دانسـتن»
با «مارکســیزم -لنینــیزم -اندیشۀ
مائوتسهدون را به مثابۀ اساس تیوریک
رهنمای اندیشۀ خود به کار بسـتن» از
هم چه فرق دارد؟

درینجا «مائوتســـهدون اندیشـه» و
«اندیشۀ مائوتســهدون» را دارای عین
مفهوم بهحسـاب میآوریم .همچنان
کلمات «هـدایت» و «رهـنما» را نیز
دارای عین مفهـوم بهحساب میآوریم.
برعالوه کلمـات «افکار» و «اندیشـه»
را نیـز دارای یک مفـهوم به حـسـاب
میآوریم .با وجود این ،چون عبارات
«مـیداند» و «بهکارمـیبندد» دارای
عین مفهوم نیســتند ،در نهایت درک
دو اساسنامه از مارکسیزم -لنینیزم-
اندیشۀمائوتسـهدون نمیتوانند دارای
عین مفــهوم باشـند" .دانســـتن"
یک مفهــوم تیوریکـــی اســـت و
"بهکاربستن" یک مفهوم پراتیکی .اما
"به کاربسـتن مارکسیزم -لنینیزم-
اندیشۀ مائوتسهدون به مثابۀ راهنمای
اندیشــه" مــیتواند به نحــوی ،و
نه کام ً
ال روشن ،هردو جنبۀ راهنمایی
تیوریکی و پراتیکی را برساند ،در حالی
که "دانســتن مارکسـیزم -لنینیزم-
اندیشــۀ مائوتسهدون به مثابۀ هدایت
کنندۀ افکار حـــزب" میتواند صرف ًا
تیوریکی تلقی گردد.
نمیتوان به روشنی بیان داشت که این
محدودیت به چه دلیل در اسـاسنامۀ
تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم
حزب کمونیست چین راه یافته است؟
در هــرحال در تلقی "لنینیستی از

دوره چهارم

"تیوری انقالبی" همیشــه گفته شـــــــده
است که« :تیوری انقـالبی راهنمای عمل انقالبی
است ».میتوان مشـــاجره نمود که این گـونه
تلقی پــراتیکی صرف از مارکسیزم -لنینیزم-
اندیشۀمائوتسهدون(امروز مائوئیزم) نیز میتواند
یکجانبهگری پراتیکی تلقی گردد.

در اســاسنامۀ حزب کمونیســت (مائوئیست)
افغانســــتان در بیان خصلت طبقاتی پرولتری
حزب ،تحت عنوان "ایدیولوژی رهنمای حزب"
گفته شده است:
«حزب کمونیسـت (مائوئیس ت) افغانستان ماركسيزم
ــ لنينيزم ــ مائوئيزم را به مثابۀ ايديولوژي رهنماي
انديشـه و عمـل خود پذيرفته و بهكارميبندد».

به این ترتیب در اســاسنامۀ حـزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان ،مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم "ایدیولوژی رهنمای حزب" گفته
شــده اســت و نه "اساس تیوریک رهنمای
حزب" .برعالوه مارکســیزم -لنینـــیزم-
مائوئــیزم "راهنمای اندیشه و عمل" دانسته
شده و نه صرف ًا "راهنمای اندیشه" و یا صرف ًا
راهنمای عمل .همچنان در اساسنامۀ حزب
کمونیســـت (مائوئیسـت) افغانسـتان ،صرف ًا
پذیرش مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم یا صرف ًا
بهکاربســتن مارکســیزم -لنینیزم -مائوئیزم
مطرح نیست ،بلکه هم پذیرش و هم به کار بستن
آن مطرح میباشد.
"ایدیولوژی" و "تیــوریها" چه نسـبتی با
هم دارند؟ تیوریها بیان نظری ایــدیولوژی در
عرصههای فلسفی ،اقتصاد سیاســـی و سیاست
است و بیان عملی ایدیولوژی را دربرنمیگیرد.
بیان عملی ایدیولوژی مجموع فعالیتهای عملی
منطبق با تیوریهای اســـاسـی در عرصههای
فلسفی ،اقتصاد سیاسی و سیاست است .فقط
تیوریها و در انطباق با آنها فعالیتهای عملی

حوت  ( 1395مارچ ) 201۷

با هم میتوانند انعکاس دهندۀ یقین
و باور محکم به ایدیولوژی باشد و نه
تیوریها و یا صرف ًا فعالیتهای عملی.
تیوری "عصر اضمحالل کامل امپریالیزم
و پیروزی جهانشــمول سـوسیالیزم"
که در کــنگرۀ ســراسـری نهم حزب
کمونیست چین ،هم در گزارش سیاسی
به کنگره ســراسـری نهم حزب و هم
در اســاسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
مذکور ،طرح و تصــویب گـردید ،در
کنگرۀ سراسری دهم حزب پس گرفته
شد .در واقع در کنگرۀ سراسری دهم
حزب کمونیســت چین ،عصر کماکان
عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری
دانسته شد و تیوری لین پیائوئیستی
"عصر زوال امپریالیزم" رد گردید .اما
متأســفانه کنگرۀ سراسری دهم حزب
کمونیست چین نیز قادر نگردید خود
را از قید و بند پیوند قطعی میان عصر
جدید و تکامل ایدیولوژی بهمـــرحلۀ
جدید کام ً
ال برهاند.
در نتیجه ،کنگرۀ سراسری دهم حزب
کمونیســـت چـین در عینحالی
که تیوری "عصر زوال امـپریالیزم"
را رد کرد و عصر را کماکان "عصر
امــپریالیزم و انقــــالبات پرولتری"
دانست ،اما اساسنامۀ تصویب شده در
این کــنگره موضوع نقش اهمــیت
بین المللی "اندیشۀمائوتسـهدون" در
تکامل مارکسیزم -لنینیزم به مرحلۀ
جدید را ک ً
ال مسکوت گذاشت .روی این
چهارم همین
موضوع ،در مبحث شماره
ِ
بخش از نوشته ،به صورت مشخص
مکث خواهیم کرد.

 – 3در مــورد برنامـۀ اســاســی حــزب:

در اســاسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
سراســری نهم حزب ،در مورد بـرنامۀ
اســاسی حـزب کمونیست چین ،پس
از بیان این مطلب که حزب کمونیسـت
چین حــزب سـیاسی پرولتاریا است،
گفته شده است:

«برنامۀ اســـــاسی حزب کمونیســــت چین عبارتست
از سرنگون ساختن کامل بورژوازی و تمام طبقات
اســــتثمارگر دیگر ،جاگزین نمودن دیکتاتوری
بورژوازی با دیکتاتوری پرولتاریا و تأمین پیروزی
سوسیالیزم بر سرمایهداری .هدف نهایی حزب تحقق
کمونیزم است».
-52-

در اســاسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
دهـم حـــزب ،پس از بیان خصــلت
طبقاتی پرولتری حـــزب و پس از
بیان اســاس تیوریک راهنمای اندیشۀ
حزب ،درین مورد گفته شده است:

شعله جاوید			
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«برنامۀ پایه یی حزب کمونیســـــت چین
ســــــــرنگونی کامــــــل بورژوازی و کلیه
طبقات استـــــــثمارگر دیگر ،برقــراری
دیکتاتوری پـــــرولتاریا بجای دیکتاتوری
بورژوازی و پیـــروزی سوســــیالیزم بر
ســـرمایهداری می باشد .هدف نهایی حزب
تحقق کمونیزم است».

درینجا در هر دو اســـاسنامه یک مطلب واحد
بیان شــده است .حتی کلمات بهکاربردهشده در
هر دو اساسنامه اکثرا ً عین کلمات هستند .فقط
بعضی از کلمات از لحاظ لفظی ،کم و بیش از هم
فرق دارند .از جانب دیگر ،از لحاظ اینکه انقالب
کبیر فرهنگی پرولتاریایی و تیوری ادامۀ انقالب
تحت دیکتاتوری پرولتاریا در هر دو اسـاسنامه
جزء اولویت های برنامۀ اساسی حزب نیستند،

نیز هر دو اســاسنامه وجه مشترک
دارند .این کمبودی بود که حـــزب
کمونیســـت چـین تا زمــان
کـــودتای رویزیونیســـتی ،غضب
رهبری حزب کمونیســت و دولـــت
سـوسـیالیســتی و ســرنگـــونی
سوســیالیزم توسط رویزیونیستهای
چینی با خود حمل کرد.

در اساسنامۀ تصـویب شده در کـنگرۀ
سـراسری نهم حزب ،در مـورد نقش
مائوتسـهدون گفته شده است:

حزب ،بر نقش تاریخــی کشوری و بین المللی
مائوتسهدون در تکامل مارکسیزم -لنینیزم
به مرحلۀ نوین اذعان گردیده است .اما در
اساسنامۀ تصویب شـده در کــنگرۀ سـراسری
دهـم حـزب ،علیرغم اینکه روی پیروزیهای
عظیم انقالب کـبیر فـرهنگی پرولتاریایی تأکید
صورت گرفت است ،نقش مائوتسهدون در تکامل
بینالمللی مارکسیزم -لنینیزم به مرحلۀ نوین
ال مطرح نگردیده و ک ً
اص ً
ال مســکوت گذاشته
شده اســت .گو اینکه مائوتسهدون در تکامل
بینالمللی مارکسیزم -لنینیزم به مرحـلۀ نوین
نقش نداشته است و اص ً
ال مرحلۀ سوم در تکامل
مارکسیزم وجود نداشـته است و انقالب کبیر
فرهنگی پرولتاریایی چین نیز یک موضوع صرف ًا
مربوط به چین و انقالب چین و دارای اهمیت
صرف ًا کشــوری میباشد و از اهمیت بینالمللی
عظیم برخوردار نمیباشد.

که« :حزب کمونیست چین مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀ مائوتسهدون را به
مثابۀ اساس تیوریک رهنمای اندیشۀ
خود به کار می بندد ،».احتماالً به دلیل
نقش کم و بیش منفی رویزیونیستهای
منتظر فرصت در کــنگرۀ ســراسری
دهـم حـزب ،بیشـتر از پیش عمق و
گستـردگـی حاصل نموده و به نفی
عمومی نقش مائوتسهدون در تکامـل
مارکسیزم -لنینیزم به مــرحلۀ نوین
انجامیده است.

 – 4در مورد نقش مائوتسـهدون در تکامـل مارکسـیزم -لنینیزم به مرحلۀ نوین:

«رفیق مائوتسهدون طی نیم قرن اخیر در
رهبری مبارزۀ عظیم چین بخاطر انجام
انقالب دموکراتیک نوین ،در رهبری
مبارزۀ عظیم انقالب سوسیالیستی و
ساختمان سوسیالیزم در چین و در مبارزۀ
جنبش عظیم کمونیستی بین المللی عصر
کنونی علیه امپریالیزم ،رویزیونیزم
معاصر و مرتجعین کشورهای مختلف،
حقیقت عام مارکسیزم -لنینیزم را با
پراتیک مشخص انقالب تلفیق داده،
مارکسیزم -لنینیزم را دنبال کرده ،از آن
دفاع نموده ،مارکسیزم -لنینیزم را رشد
ال نوینی ارتقا داده
و تکامل و به مرحلۀ کام ً
است».
در اسـاسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
دهم حزب ،در مورد نقش مائوتسهدون
در تکامل مارکســیزم -لنینــیزم به
مرحلۀ جدید چیزی گفته نشـده است.
اما در عوض آن گفته شده است:

«حزب کمونیست چین طی بیش از پنجاه
سال مبارزۀ سرســختانه در کســـــب
پیروزی کامل در انقـــــالب دموکراتیک
نوین ،کسب پیروزی های عظیم در انقالب
سوسیالیســـــتی و سـاختمان سوسیالیستی و
پیروزیهای عظیم انقالب کبیر فرهنگی
پرولتاریایی ،رهبری خلق چین را بر عهده
داشته است».
چنانچه دیده میشــود در اساسنامۀ
تصویب شده در کـنگرۀ سراسری نهم

در هـر حال اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
سراسری نهم حزب کمونیست چین ،تکامل
مارکسیزم -لنینیزم توسط مائوتسهدون را
کام ً
ال مسکوت نگذاشته و در این بخش مطرح
نموده اســت .اما از آنجایی که حتی همین
اساسنامه به اهمیت عظیم انقالب کبیر فرهنگی
پرولتاریایی چین و تیوری ادامۀ انقالب تحت
دیکــتاتوری پرولتاریا در تکامل مارکســیزم-
لنینیزم به مرحلۀ نوین توجۀ کافی نکرده است،
روی تکامل مارکسیزم -لنینیزم به مرحلۀ نوین
توسط مائوتسهدون استوار و پیگیر نیســت
و رویهمرفته "اندیشۀمائوتســهدون" را در
حد چیزی پایین تر از مارکســیزم -لنینـیزم
مطرح مینماید.
این کمبود اســاسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
سراسری نهم حزب ،در اساسنامۀ تصویب شده
در کنگرۀ سراسـری دهم حزب نه تنها رفع
نگردیده اســت ،بلکه علیرغم اذعان برین امر
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در واقع حذف تیوری لینپیائوئیستی
عصــر زوال امــپریالیزم از اساسنامۀ
حــزب کمونیســت چـین در کنگرۀ
سـراسـری دهـم حزب ،در عینحال
حذف تکامل بینالمللی مارکسیزم-
لنینیزم به مرحلۀ نوین را با خود همراه
داشـته و گـویـا در اساسنامۀ مذکور
یکبار دیگر روی دوام تیوری عصــر
امپریالیزم و انقــالبات پرولتری صحه
گذاشته شده است.
همان طــوری که در مباحث قبلی این
نوشته گفتیم تیوری عصـر امپریالیزم
و انقالبات پرولتری توســط استالین
مطرح گردیده و منظور از آن نقش
پیشروندۀ تکاملی لنینیزم در تکامل
مارکسیزم به مرحلۀ نوین بوده است
و نه مســـدود کردن راه تکامل آن
در آینده .در واقع استالین هیچگاه
عالمت تساوی میان لنینیزم و درک
کامل ،همه جانبۀ و بدون هیچ نقص و
عیب از تمامی مسایل مربوط به عصر
امپریالیزم و انقالبات پرولتری نکشیده
است .کسانی که با تکیه بر تیوری
عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری
منکر تکامل مارکسیزم -لنینیزم به
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مرحلۀ جدید مارکســیزم -لنینیزم-
مائوئیزم توسط مائوتسهدون میشوند
در واقع عالمت تساوی فوقالذکر را
رسم میکنند .این گونه بینش مبتنی
بر ماتریالیزم دیالیکتیک و ماتریالیزم
تاریخی نمیباشد.
واقعــیتهای تاریخــی در جــنبش
کمونیستی بین المـللی نشـان میدهد
که مارکــس و انگـلس هم نتوانستند
به تمامی مسـایل مــربوط به عصـر
سـرمایهداری رقابت آزاد به صورت
درست وقوف حاصل نمایند و هیچ
کمــبود و اشــتباهی نداشـته باشند.
کمــبودات و اشـتباهات آنها در
برگـیرندۀ کمــبودات و اشـتباهات
اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر بود.
همین طور کمبودات و اشتباهات
لنین و ناتوانی او در درک درســـت
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تمامی مسـایل مربوط به عصــر امپریالیزم و
انقالبات پرولتری .مائوتسهدون نیز کمبودات و
اشتباهات اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر خود را
داشته است .به عبارت واضح تر و دقیق تر ،کل
جنبش کمونیستی بینالمللی در این کمبودات و
اشتباهات اجتنابپذیر و اجتنابناپذیر دخیل و
شریک بوده است .مث ً
ال به صورت مشخص درک
سه قانونۀ مارکس ،انگلس و لنین از دیالیکتیک
ماتریالیستی و درک چهار قانونۀ استالین از آن،
ربط مستقیمی به عصر سرمایهداری رقابت آزاد
و یا عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری نداشته
است و کمبودات و اشتباهاتی بوده است که در
همان زمانش نیز میتوانسته اند رفع گردند که
متأسفانه رفع نشدند و دهها سال در سطح کل
جنبش کمونیستی بینالمللی باقی ماندند.
بنابرین تکامل مارکسیزم -لنینیزم به
مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀمائوتسهدون
(امروز مائوئیزم) مستلزم این نبوده است که عصر
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امپریالیزم و انقالبات پرولتری خاتمه
یابد و عصر دیگری ،مث ً
ال عصر زوال
امپریالیزم ،فرا رسد .اصوالً امپریالیزم
خود ،از دید استراتژیک ،سرمایه داری
محتضر است و عصری به نام عصر زوال
سرمایه داری محتضر نمیتواند وجود
داشته باشد .در واقع مائوئیزم عمدت ًا
محصول تکامل ناشی از درک عالیتر از
انقالب پرولتری و دیکتاتوری پرولتاریا
(تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری
پرولتاریا) بوده اســت .به همین دلیل
امروز فقط کسی مارکسیست است که
نه تنها مبارزۀ طبقاتی و تکامل مبارزۀ
طبقاتی به دیکتاتوری پرولتاریا بلکه
ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا
تا رســـیدن به کمونیزم را نیز قبول
داشته باشد.

 – 5در مـورد نقش لینپیائو در حـزب کمونیســت چـین:

در اساسنامۀ تصویب شـده در کنگرۀ
سراسری نهم حزب کمونیست چین ،در
مورد نقش لین پیائو در حزب کمونیست
چین گفته شده است:

« رفیق لینپیائو پیوسته درفش سرخ کبیر
مائوتسهدوناندیشه را برافراشته نگهداشته
و بـه وفـادارتـریـن و اسـتـوارترین وجهی
مشی انقالبی پرولتری رفیق مائوتسهدون
را به مرحلۀ اجرا گذاشته و از آن دفاع
نموده و مینماید .رفیق لینپیائو همرزم
نزدیک و جانشین رفیق مائوتسهدون
میباشد».
در اســاسنامۀ تصـــویب شــــده
در کنگرۀ سراسری دهم حزب ،در مورد
نقش لینپیائو در حزب کمونیست چین
مســـتقیم ًا چیزی گفته نشده است.
اما چنین به نظر میرســد که در جای
دیگری از اساسنامه که گفته میشود:

«تمامی رفقـای حـزبی  ....بـاید رک و
صـــــریح باشــند ،نه توطـــــــــــئه چین
و دسیسه گر»...

به نحــــوی اشاره به کودتای ناکام لینپیائو
عــلیه مائوتســهدون داشته باشد .لینپیائو
گـــرایش افــراطی در بیان و تبلیغ کـــیش
شخصیتمائوتسهدون داشت .اما سرانجام دیده
شــــد که این گــرایش افراطی او توطئهگرانه
و مبتنی بر دسیســهبازی بوده است.
تعیین لینپیائو به عنوان جانشین مائوتسهدون
در کــنگرۀ ســـراســری نهـــم حــــزب
کمونیســت چـین و اساسنامهیی ساختن این
موضوع ،یکی از اشتباهات فاحش کنگرۀ مذکور
بود .این اشتباه در پیوند با اشتباه فاحش تیوریک
کـنگره در مورد تعیین "عصر زوال امپریالیزم و
گسترش سوسیالیزم" (عصر زوال امپریالیزم)
به عنوان عصر مربوط به اندیشۀ مائوتسهدون
قرار داشـــت .در واقـع تـیـوری "عصر زوال
امپریالیزم و گســترش سوسـیالیزم"  ،کـه در
کـنـگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست چین
از اساسنامۀ حزب حذف گــردید ،یک تیوری
لین پیائوئیستی بود.
برخالف فـرمـولبندی مطــرح شـــــده در
اساسنامۀ تصــویب شـــده در کــــنگرۀ
ســراســری نهم حزب کمونیســت چــین،
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نه لینپیائو « ...پیوســته درفش سرخ
کبیر مائوتسهدوناندیشه را برافراشته
نگهداشـته» بود و نه «به وفادارترین و
اســـتوارترین وجـهی مشـی انقالبی
پرولتری رفیق مائوتسهدون را به مرحلۀ
اجرا گذاشته و از آن دفاع نموده» بود
و نه «همرزم نزدیک» مائوتسهدون بود
و باقی ماند.
خط لینپیائو و دنباله روانش در جـریان
برپایی و پیشبرد انقالب کبیر فرهنگی
پرولتاریایی چـین به تــدریج از خـط
مائوتسهدون و مائوتسهدوناندیشههای
اسـتوار متمایز گردید و ســرانجام از
طریق کودتای ناکام ،لینپیائو بهصورت
انتاگونیستی علیه شخص مائوتسهدون
و خـط اسـتوار مائوتســهدوناندیشه
ایستاد.
انتشـــار کــتاب "نقل قـــولهایی
از آثار مائوتســهدون" ،که آموزش بر
مبنای گفتههای مائوتسهدون بهصورت
میکانیکی را ترویـج مــینمــود و به
"کتاب سرخ" معروف گردید ،در اصل
کار لینپیائو و جناح تحت رهبریاش بود.
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لینپیائو با ریاکاری به کیش شخصیت
مائوتسهدون دامن میزد تا در سایۀ آن
موقعیت خودش را در حزب مستحکم
نماید .او این کار را نه تنها در جریان
برپایی و پیشبرد انقالب کبیر فرهنگی
پـرولتـاریایی در ایـام قبـل از تـدویر
کـنگرۀ سراسری نهم حزب پیش برده
بود ،بلکه در خود کــنگره و مشـخص ًا
در جــریان قــرائت گـزارش سیاسی
به کــنگره نیز به آن تظاهر مینمود .به
کاربرد اصــطالح "پیشــوا" و حـتی
"پیشوای کبیر" برای مائوتسهدون در
جریان کار کــنگرۀ سـراسری نهم
حـزب مـبتنی بر خط لینپیائوئیستی
است .هر خوانندهای که به "مــجموعۀ
اســناد نهــمین کــنگرۀ کشــوری
حزب کمونیست چین" نظر بیندازد ،نه
تنها در عبارات این مجموعه ،بلکه در
تصاویر به نشر رسیده در این مجموعه
نیز ،خط لین پیائوئیستی زنندۀ مذکور
را به روشنی مشاهده مینماید.
خط لینپیائوئیستی در جـریان برپایی
و پیشبرد انقــالب کـبیر فـرهنگی
پرولتاریایی با نمــایشات "چپروانه"،
که از لحاظ مضمون خود راست روانه
بود ،از خط تحت رهبری مائوتسهدون
متمــایز میگــردید .مثـ ً
ال آتشزدن
خانههای شخصی نسبت ًا لوکس ،اجرای
مجازات فــزیکی شـــدید در مورد
افراد خطاکار ،تمایل شدید به استفادۀ
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افراطی از نیروی مسلح علیه افراد خطاکار ،عدم
توجه یا توجۀ اندک به اصـالح افراد خـطاکار و
غیره.

پس از آنکه لینپیائو در کـــنگرۀ ســراسری
نهم حــزب کمــونیست چین بهحیث جانشین
مائوتسهدون تعیین گــردید و این موقعیتش
اساسـنامهیی گردید ،جریان اوضاع بین
المللی و کشوری چین و مبارزات خطی درونی
حزب کمونیســت چین در ایام بعد از کنگرۀ
مذکور بهنحوی پیش رفت که فاصله میان خط
لینپیائوئیستی و خط مائوتســهدوناندیشه نه
تنها کمتر و کمتر نگردید بلکه به نحو روزافزونی
افزایش یافت .لینپیائو سرانجام در موضعگیری
علیه سوسیال امپریالیزم شوروی تزلزل راست
روانه از خود نشــان داد و در واقع میخـواست
که گویا در ضــدیت با امــپریالیزم غـــرب
به رهبری امپریالیستهای امریکایی به
سوسیال امپریالیستهای شـــوروی نزدیک
گردد .پس از ناکام شدن کودتای لینپیائو علیه
مائوتسهدون ،مطـبوعات چین اعـالم کـــردند
که لینپیائو در مسـیر فرار به طرف "شـوروی"
در فضای مغولستان دچار سانحۀ هوایی شده و
کشته شده است.
درینجا موضــوع صــرف ًا بر سـر این نیست که
انتخاب لینپیائو به عنوان جانشین مائوتسهدون
نادرست بوده است .اصوالً به موضوع رهبری نباید
به عنوان یک موضوع فردی و شخصی نگریسته
شود .البته این درست است که مسئولیت در
تمامی سطوح رهبری حزب فــردی اســت ،اما
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رهبری جمعی است و باید با قاطعیت به
عنوان یک موضوع جمعی نگریسته و
حفظ شود .فقط در چنین صورتی است
که کلکتیو رهبری حزب میتواند شکل
بگیرد و از اســتبداد فردی جلوگیری
شود .اگر هم مسـئولیت فردی باشد
و هم به رهبری به عنوان یک موضوع
فردی نگریسته شود ،اجبارا ً خواسته
یا ناخواسته کیش شــخصیت در این
سـطح یا در آن سطح به میان میآید و
به همان میزان سانترالیزم دموکراتیک
خدشه دار میشود.
بدینسان موضوع جانشــینان انقالبی
نیز نمــیتواند یک موضــوع فردی و
شخصی باشد ،بلکه یک موضوع جمعی
است .اصوالً نگرش کنگرۀ سراسری نهم
حزب کمونیست چین مبنی بر خالصه
کـردن امر جانشینان انقـــالبی صرف ًا
در وجود یک فرد (لینپیائو) نادرست
و غیر اصولی بود و نمــیتوانست در
خدمت بهادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری
پرولتاریا قرار بگیرد.
در مقایسـه با برخورد کنگرۀ سراسری
نهم حزب کمونیسـت چین با موضوع
جانشینی ،برخورد کـــنگرۀ سراسری
دهم حزب ،که یکی از مباحث بعدی
همین بخش از نوشـته است ،نسبت ًا
اصولیتر و بهتـر اسـت و در جـایش
مـورد تـوجـه قرار خواهد گرفت.

 – 6بازهم در مورد حزب کمونیست چین و نقش مائوتسه دون در آن و مسائل اصولی مهم دیگر مربوط به آن:

در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
سراسری نهم حزب ،در مورد حزب
کمونیست چین و نقش مائوتسهدون در
آن و مسایل اصولی مهم دیگر در آن
گفته شده است:

«حزب کمونیســــــــت چــین که رفیق
مائوتسهدون پیشوای آن میباشد ،حزبیست
کبیر ،پر افتخار و راستین و هستۀ
رهبری خلق چین را تشکیل میدهد .حزب
در جریان مبارزۀ طبقاتی طوالنی جهت
تصرف قدرت سیاسی و استحکام آن به

وسیلۀ نیروهای مسلح آبدیده شده ،طی مبارزه علیه
مشی های اپورتونیستی راست و "چپ" استحکام و
تکامل یافته است و با اطمینان کامل در راه انقالب
سوسیالیســـتی و ســــــــاختمان ســوسیالیزم شجاعانه
به پیش می رود  ...تمام حزب باید درفش سرخ
کبیر مارکسیزم -لنینیزم -مائوتسهدوناندیشه را
برافراشته نگه داشته ،صدها میلیون نفر مردم ملیتهای
سراسر کشور را رهبری کند تا سه جنبش عظیم
انقالبی -مبارزۀ طبقاتی ،مبارزۀ تولیدی و آزمون
های علمی ،را همچنان گسترش دهند ،دیکتاتوری
پرولتاریا را تحکیم و تقویت بخشند»...
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در اســاسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
دهم حزب ،درینمورد گفته شده است:

«حزب باید به طبقۀ زحمتکش اتکاء کند،
اتحاد کارگر دهقان را تحکیم بخشد و
مردم کلیه ملیتهای کشورمان را در تداوم
بخشیدن به سه جنبش عظیم انقالبی ،یعنی
مبارزۀ طبقاتی ،مبارزۀ تولیدی و آزمون
های علمی رهبری کند .مردم ...را
در تدارک علیه جنگ و مصائب طبیعی
رهبری کرده و از انجام هر خدمتی به
مردم دریغ نورزند....حزب کمونیست
چین خود را در کـــــــــــوران مبارزه علیه

شعله جاوید			

شماره (		)۱۲

خط های اپورتونیستی راست و "چپ"
استحکام بخشیده است .تمام رفقای حزبی
باید روحیۀ انقالبی حرکت کردن خالف
جریان را داشته باشند .باید به اصول
پایبند باشند :مارکسیزم را به کار بندند
و نه رویزیونیزم را ،در جهت وحدت
بکوشند و نه تفرقه ،رک و صریح باشند نه
توطئه چین و دسیسه گر ،باید شیوۀ تلفیق
تیوری و پراتیک را تکامل دهند ،باید پیوند
تنگاتنگ با توده ها برقرار سازند و انتقاد
و انتقاد از خود را به کار بندند و میلیون
ها جانشین برای امر انقالب پرولتاریایی
تربیت کنند تا پیشروی امر حزب در مسیر
خط مارکسیستی برای همیشه تضمین
شود ...آینده درخشان و راه پر پیچ و خم
است».

درین مبحث مسایل مختلف زیادی که
در عین حال مرتبط باهم نیز هست،
مطرح اســت و الزم اســت مختصرا ً
مهمترینهایش را مورد توجـــه قرار
دهیم.
الف – در مورد موقعــیت پیشــوایی
مائوتسهدون در حزب کمونیسـت چین
و در مورد ضرورت برافراشـته نگـه
داشتن درفش مارکسـیزم -لنینـیزم-
اندیشۀمائوتسهدون توسط حزب:

در اساسنامۀ تصـویب شده در کنگرۀ
سراسری نهم حزب ،مائوتســــهدون
پیشـوای حـزب اســـت و همچنان
برافراشـــته نگه داشـــتن درفـش
ســـرخ کبیر "مارکسیزم -لنینیزم-
اندیشۀمائوتسهدون" توســــط تمام
حزب یک ضرورت است.
اما اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
سراسری دهم حزب ،موقعیت پیشوایی
مائوتسهدون در حزب کمونیست چین
را به عنوان یک موضوع اساسنامهیی
قبول ندارد .در مجموع باید گفت که
کنگرۀ سراسری دهم حزب کمونیست
چین نســــبت به کــنگرۀ سراسری
نهم حــزب کمونیسـت چین ،در مورد
عــدم پذیرش اساسنامهیی موقعیت
پیشوایی مائوتسـهدون و عدم پذیرش
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گرایش لینپیائوئیستی "کیش شخصیت" گامی
به جلو بوده است.

به مفهــوم پذیرش کــیش شخصیت
"مائوتســهدون" باشد.

در عینحال باید افــزود که موضـعگیری علیه
گرایش لینپیائوئیستی "کیش شخصیت" توسط
رویزیونیستهای درون حزب کمونیست چین به
عنوان حربهای بهخاطر کمرنگ ســـاختن نقش
مائوتسهدون و نقش "اندیشۀمائوتسهدون" در
حزب کمونیســت چین و در سطح بینالمللی به
شدت مورد اســتفاده بوده اســـت .این نقطۀ
ضعف حتی تا هم اکنون توسط رویزیونیستهای
حاکم چــینی و دنبالهروان بینالمللی و وطنی
آنها مورد استفاده قرار دارد.

به عــــبارت دیگـــر پــــذیرش
"مارکســـیزم" به مفـــهوم پذیرش
"خطــاناپــذیری" مارکس ،پذیرش
"لنینـیزم" به مفهوم "خطاناپذیری"
لنین و پذیـــرش "مــائــوئـیزم"
(دیروز اندیشۀمائوتسهدون) به مـفهوم
"خطاناپذیری" مائــو نیســت.

گرایش لینپیائوئیستی "کیش شــخصیت" در
حزب کمونیســت چین و مشخص ًا انتخاب شدن
لینپیائو به عـــنوان جانشـین مائوتسهدون در
کنگرۀ سراسری نهم حزب و اساسنامهیی شدن
این موضوع ،حمالت کینتوزانۀ رویزیونیستهای
حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان علیه سازمان
جوانان مترقی و جریان شـعلۀجاوید را شدت و
رونق بخشید .آنها مائوتسهدون را "امپراتور
چین" و لینپیائو را "ولیعهد امــپراتور چـین"
مینامیدند و بدین طریق جنبش ما و منسوبین
جنبش ما را توهین میکردند.
از طــرف دیگر همـانطوری که قب ً
ال هم گفتیم
اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم
حزب کمونیست چین با وجودی که بهکاربستن
"مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀمائوتسهدون"
را به عنوان اساس تیوریک راهنمای تفکر خود
قبول دارد ،اما درینجا روی ضرورت برافراشته
نگه داشتن درفش سرخ کبیر"م -.ل -.ا"-.
توسط تمام حزب تأکید نکرده است .میتوان این
عدم تأکید را سطح معینی از کمرنگ ساختن
"اندیشۀمائوتسهدون" در حزب تلقی نمود.
خـــط فاصــل روشــن مــیان گـــــرایش
لینپیائوئیستی "کیش شــخصیت" و پذیرش
"اندیشۀمائوتسـهدون"(امــروز مـــائوئیزم)
به عنوان سومین مرحلۀ تکامل ایدیولوژی علمی
پرولتاریایی را باید همیشه مدنظر قرار داد .در
واقع همان طوری که پذیرش "مارکسیزم" به
مفهوم پذیرش کیش شخصیت مارکس و پذیرش
"لنینیزم" به مفهوم پذیرش کیش شخصیت
"لنین" نیست ،پذیرش "اندیشۀمائوتسهدون"
و امروز پذیرش "مـــائوئیزم" نیز نمـــیتواند
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ب – در مــورد تصـرف قدرت سیاسی
و اســتحکام و تقویت آن به وســیلۀ
نیروهای مسـلح:
این موضـــوع در "گزارش به نهمـین
کنگرۀ کشوری حزب کمونیست چین"
نیز مطرح گردیده بود و درینجا الزم
نیســـت در مـــورد آن زیاد صحبت
نماییم .درینجا فقط روی موضوع شعار
"جنگ خلق تا کمونیزم" که اخیرا ً از
جانب حزب کمونیست پیرو و مشخص ًا
از جانب رهبر بنیانگذار اســــیر آن
حـزب (گونزالو) مطرح گردیده و سپس
توسـط بعضی از گروپ های مائوئیست
کشورهــای دیگر نیز پذیرفته شــده
است ،کمی مکث میکنیم.
جنگ خلق استراتژی مبارزاتی حـزب
مائوئیســت برای سـرنگونی قــدرت
سیاسی ارتجاعی و کسب قدرت سیاسی
انقالبی اسـت و نه استرات ِژی مبارزاتی
آن در طول تمامی دورانهای مبارزاتی
برای پیروزی انقالب دموکراتیک نوین،
گذار به سـوسـیالیزم و ادامـۀ انقالب
تحت دیکتاتوری پـرولتاریا در شـرایط
سوسـیالیزم از طریق انقالبات فرهنگی
پرولتاریایی متعدد و کمک به گسترش
و تعمیق مبارزات انقالبی پرولتری در
سطح بین المللی تا رسیدن به کمونیزم.
بنابرین پیشبرد انقـالبات فـرهنگی
متعـدد پـرولــتاریایی در جـامــعۀ
سوسـیالیسـتی وسیلۀ عمده بــرای
اسـتحکام و تقـــویت دیکــتاتوری
پرولتاریا محسـوب میگردد .اسـتفاده
از نیروهـای مسـلح درین انقــالبات
نمـیتواند یک موضـوع مطلق ًا ممنوع
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باشـد .مائوتســهدون خود زمـانی در
جریان پیشرفت انقـالب کبیر فرهنگی
پرولتاریایی در چین فراخوان داد که
نیروهای مسـلح باید از انقـالب دفاع
نمایند و سـپس نمـایندگان نیـروهای
مسـلح در کمیتههای انقالبی تودهیی
شرکت کردند .اما با وجود این ،انقالبات
مـذکور انقـالبات فرهــنگی هسـتند
و عنصر اساسی تعیین کنندۀ خصـلت
آنها و یا به عبارت دیگر هدف اسـاسی
آنها ایجاد تحول در جهان بینی در کل
جامعه (در حزب ،دولت و تودهها) است
که در نهـایت یک موضوع فرهنگی و
ایدیولوژیکی اسـت .برپایی و پیشبرد
انقالب فرهنگی پرولتاریایی فقط تحت
شرایط سوسیالیزم ،یعنی تحت شرایط
حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا ممکن و
میسر است ،شرایطی که در آن نیازی
وجود ندارد که از نیروهای مسـلح
به عنوان وسـیلۀ اسـاسـی ،اصلی و
حتی عمده برای جلوگیری از احــیای
سرمایهداری و اســتحکام و تقـویت
دیکتاتوری پرولتاریا استفاده گردد.

اگر رویزیونیســتها توانسـته باشند
قدرت را بهدسـت گیرند ،در آن صورت
دیگر موضــوع اسـتحکام و تقـویت
دیکتاتـوری پــترولتاریا مطرح نیست
تا از طریق برپـایی و پیشبرد انقالب
فرهنگی مجددا ً به دســـت آید؛ بلکه
مبارزه علیه احیای سرمایهداری مسلط
یا به عبارت دیگر تصرف مجدد قدرت
در سطح سراسر کشور مطرح اسـت و
طبع ًا یک بار دیگر استفاده از استراتژی
جنگ خلق برای کسـب قدرت سیاسی
و حل مسئله از طریق جنگ به میان
میآید .در غیر آن بسیج عمومی حزب
و تودهها توســط رهـبری حزب برای
سرنگونی رهروان راه سـرمایهداری
از موقعیتهای حــزبی و دولــتی
در متن مبارزات ایدیولوژیکی وسیع
برای ایجاد تحول در جهانبینی حزب،
دولت و تودهها آن طریقه ای اســت
که انقالب فرهنگی میتواند -و باید -با
تکیه بر آن ،بهعــنوان جریان اصلی
انقالب ،پیش برود .درین میان نیروهای
مسلح نیز چیز خارج از این مجموعه
نیستند و نمیتوانند باشــند و در حد
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خود در جریان پیشبرد انقالب دخیل خواهــند
شد اما نه بهعنوان وسیلۀ اساسی و حتی عمده.
پ  -در مـورد استحکام و تکامل حـزب طی
مبارزه علیه مشیهای اپورتونیستی راست و
"چپ":

پیشبرد مــبارزات خطــی عـلیه مشـیهای
اپورتونیستی راســت و "چپ" نه تنها یکی از
عوامل استحکام خطی حزب بلکه یکی از عوامل
تکامل خطی حزب نیز هسـت .اما در حالی که
اســـاسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری
نهم حزب هر دو عامل را میپذیرد ،اساسنامۀ
تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم حزب،
بخشی خطی آن
صرف ًا یک عامل یعنی استحکام
ِ
بخشی خطی آن
را قبول دارد و در مورد تکامل
ِ
چیزی نمیگوید.
درینجا در واقع یک عقبنشینی ایدیولوژیک
اســاسنامهیی مبنی بر کم رنگ ساختن اهمیت
"مبارزۀ دو خط در حزب" مشاهده میشود .این
عقبنشینی در عینحال یک عقبنشینی در
مورد نقش عظیم "مبارزۀ دو خط در حزب"
بهعنوان یکی از عوامل اصلی شکلگیری و تکامل
"اندیشۀمائوتسهدون"در حزب کمونیست چین
و همچنان در سطح بینالمللی نیز هست .این
عقبنشینی مرتبط با عقبنشینی کلی کنگرۀ
سراسری دهم حزب نسبت به کنگرۀ سراسری
نهم حزب ،در مورد اهمیت بینالمللی انقالب
کبیر فرهنگی پرولتاریایی ،اهمیت عظیم
تاریخی تیوری ادامۀ انقالب تحت دیکتاتوری
پرولتاریا و ک ً
ال نقش مائوتســهدون در تکامل
مارکسیزم -لنینیزم به مرحلۀ نوین مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀ مائوتسهدون (امروز مائوئیزم)
است.
ت – در مورد سه جنبش عظیم انقالبی -مبارزۀ
طبقاتی ،مبارزۀ تولیدی و آزمون های علمی:
در اساسنامۀ تصویب شده در کـنگرۀ سراسری
نهم حزب کمونیســت چین «همچنان گسترش
دادن ســه جنبش عظیم انقــالبی -مــبارزۀ
طبقاتی ،مبارزۀ تولیدی و آزمــونهای علمی»
مطرح است ،در حالی که در اساسنامۀ تصویب
شده در کــنگرۀ سراســری دهم حزب «تداوم
بخشیدن به سـه جنبش عظیم انقالبی -یعنی
مبارزۀ طبقاتی ،مبارزۀ بخاطر تولید و آزمونهای
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علمی» مطرح است .بنابرین در حالی که
اصل فرمولبندی در هر دو اســاسنامه
یک چیز اســت ،اما موضوع «گسترش
دادن» و «تداوم بخشیدن» از هم فرق
دارد« .گســترش دادن» ،شورانگیزی،
رشد و پیشروی را میرساند ،در حـالی
که «تداوم بخشیدن» چنین نیسـت و
فقط ادامۀ وضع موجود است و بهنحوی
حالت دفاعی را تداعی مــیکند و
این بیان کنندۀ حالت تعرضی انقالب
کــبیر فرهنگی در کــنگرۀ سراسری
نهم حزب و حالت دفاعی در کنگرۀ
سراسری دهم حزب است.
یک مســئلۀ مهــم قــابل دقــت
در این موضوع ،طرح دو تـرتیب بندی
مختلف در مورد مبارزۀ طبقاتی ،مبارزۀ
تولیدی و آزمـونهای علمی در اسـناد
حزب کمونیسـت چـین و آثار مختلف
مائوتسهدون است:
در بیان سه عـــرصۀ پراتیک اجتماعی،
ترتیببندی بهصــورت مبارزۀ تولیدی،
مبارزۀ طبقاتی و آزمونهای علمی است.
در بیان سه جــنبش عــظیم انقالبی،
ترتیببندی بهصـورت مبارزۀ طبقاتی،
مبارزۀ تولیدی و آزمــونهای عــلمی
است .به عــبارت دیـگر در بیان سـه
عرصۀ پراتیک اجتمــاعی در مجموع،
مبارزۀ تولیدی در اولویت قــرار دارد،
ولی در بیان سـه جنبش عظیم انقالبی
بهصورت مشخص ،مبارزۀ طـبقاتی در
اولویت قـرار داده میشود.
درینجا در واقع "سه جنبش عــظیم
انقالبی" بیان همان "ســـه عــرصۀ
پراتیک اجتمـاعی" در یک وضــعیت
مشخص است ،در وضعیتی که انقالب
اجتماعی بهضــرورت انصـراف ناپذیر
جامعه بدل شـده باشــد و یا تـداوم،
گســترش و تکامـل انقالب اجتماعی
مورد نیاز باشد.
تضاد مـیان نیروهای مؤلده و مناسبات
تولیدی تضاد اساسی جامعه را تشکیل
میدهد .این تضاد در مرحلۀ معینی از
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تکامل جامــعه به مقــام انتاگـونیزم
میرسد و تضاد طبقاتی در جامعه را نیز
به مقام انتاگونیزم میرساند .این تضاد
طبقاتی رسیده به مقام انتاگونیزم در
روبنای ایدیولوژیک و سیاسی جامعه
انعکاس مییابد و مبارزۀ انتاگونیستی
طبقاتی بر سر قدرت سیاسی را شگوفا
میسازد و تحول در روبنای ایدیولوژیک
و سیاسی جامعه را بهموضوع عمده در
جامعه بدل میسازد .در یک چنین
وضعیت اجتماعی آنچه عمده است و
در اولویت قرار دارد ،مبارزۀ طبقاتی
است و نه مبارزۀ تولیدی .در واقع در
چنین حالتی است که مائوتســـهدون
تأکید بر «مـقـدم شـمـردن سیاسـت
نســبت به ســـایر امور» و «در مقام
فرماندهی قرار دادن سـیاست انقالبی»
نموده است.
بنـابرین یک حـــزب کمونیســــت
که موجــــودیت و مبارزاتش مبتنی
بر ضرورت انصراف ناپذیر و بالفــصل
انقــالب اجــتماعی در جامعه است،
باید مــبارزاتش را بر اسـاس اولویت
قایل شـــدن بهمبارزۀ طبقاتی نسبت
بهمبارزۀ تولیدی و آزمــونهای علمی
سـازماندهی و رهبری نماید و نه بر
اســاس اولویت قایل شدن بهمبارزۀ
تولیدی یا آزمونهای علمی .در چنین
شرایطی اولویت قایل شدن به مبارزۀ
تولیدی ،در نهایت خواسته یا ناخواسته،
در تداوم و تکامل منفی خود منجر به
پذیرش "تیوری رشد نیروهای مؤلده"
 ،که یک تیوری رویزیونیســتی است،
خواهد شد؛ در حالی که اولویت قایل
شدن به آزمــونهای علمی ،بازهم در
نهایت خواسته یا ناخواسته ،در تداوم
و تکامل منفی خود منجر به پذیرش
ریفورمیزم بهجای انقالب خواهد شد.

ث  -در مورد اطمینان کامل بهپیشروی
در راه انقالب سوسیالیستی و ساختمان
سوسیالیزم و عدم اطمینان درین مورد:

درین مــورد در اســاسنامۀ تصویب
شده در کــنگرۀ سراسری نهم حزب
کمونیست چین گفته شده است:

دوره چهارم

«حزب کمونیست چین  ...با اطمینان کامل در
راه انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیزم
شجاعانه به پیش میرود».
اما این اطمینان کامل در اساسنامۀ تصوب شده
در کنگرۀ سراسری دهم حزب مشاهده نمیگردد.
در عوض درین اساسنامه مســایل بســیاری
در "قلمرو ضــرورت" و بهعـــنوان "بایدها"
مطرح میگردد:

«حزب باید  ...مردم کلیه ملیتهای کشور ...را در
تدارک علیه جنگ و مصایب طبیعی رهبری کرده و
از انجام هر خدمتی بهمردم دریغ نورزند».
موضوع تدارک علیه جنگ و مصایب طبیعی در
اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم
حزب کمونیست چین مطرح نگردیده است ،در
حالی که در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
سراسری دهم حزب مورد تأکید قـرار گرفـتـه
است.
اگر از مسایل مربوط به جنگ ویتنام ،کمبودیا و
الوس بهعنوان جنگ در خارج از چین بگذریم،
باید بگوییم که جنگ کوریا ولو اینکه در خارج از
قلمرو چین براه افتاد و پیش رفت ،ولی چینیها،
مشخص ًا صدها هزار داوطلب چینی ،مستقیم ًا در
آن جنگ دخیل گشتند .برعالوه حفظ حاکمیت
ارتجاعی وابستۀ گومیندان بر تایوان از طریق
حمایت نظامی امپریالیســتهای امریکایی و
حفظ حاکمیت استعماری امپریالیزم انگلیس بر
هانکانگ از طریق زور گویی استعماری انگلیسها
نیز در واقع مرتبط با مسایل جنگ بوده است.
اما علیرغم موجـــودیت این مسایل ،موضوع
«تدارک علیه جنگ» در اساسنامۀ تصویب شده
در کنگرۀ سراسری نهم حزب کمونیست چین
مطرح نگردیده است .در واقع مسئلۀ عمدهای
که باعث درج موضوع «تدارک علیه جنگ» در
اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم
حزب کمونیست چین گردید ،تشدید تضاد میان
دو بلوک امپریالیستی و سوسیالامپریالیستی
تحت رهبری ابرقدرت امپریالیســتی امریکا
و ابرقدرت سوسیالامپریالیســتی شـــوروی
و همچنان تشــدید درگیریهای نظامی میان
نیروهای سرحدی چین و "شوروی" بوده است.
دستیابی دولت چین بهسالح اتمی را میتوان
گام مهمی در مسیر تدارک علیه جنگ به حساب
-58-

حوت  ( 1395مارچ ) 201۷

آورد .در هر حال در شــرایطی که خطر
اقدامات تخریبگـرانه ،تجاوزکارانه
و اشغالگـرانه از سـوی امپریالیزم و
سوسیالامپریالیزم وجود دارد ،تدارک
علیه جنگ یک وظیفۀ انقــالبی مهم
دولت سوسیالیستی محسوب میگردد
که نباید به فراموشی سپرده شود.
رویزیونیستها به این وظیفه نه از دید
"خدمت به خلق" بلکه از دید منافع
طبقاتی ضد مردمی بورژوایی مینگرند.
طــرح جنگی آنها مبتنی بر جــنگ
خلق نیست بلکه مبتنی بر "مدرنیزه
کردن ارتش" بهعنوان یکی از چــهار
مدرنیزاسیون است.
تدارک علیه مصـایب طبیعـی نیز یک
وظیفۀ انقالبی مهم دولت سوسیالیستی
محسوب مــیگردد .برنامههای مقابله
علیه مصـایب طبیعـی از قبیل زلزله،
سیلآب ،خشکسالی ،توفان و غیره
در چین انقالبی زمان مائوتسهدون در
طول دهۀ  60و نیمۀ اول دهۀ  70تمام ًا
طبق اصـل اتکاء بخود و بدون هیچ
امـداد خـواهی از منابع ناسالم خارجی
امپریالیســتی ،سوسیالامپریالیستی
و ارتجــاعی از طریق بسـیج عمومی
قطعات ارتـش آزادیبخــش تودهیی،
گاردهای ســرخ و داوطلـبان حــزبی
و تودهیی پیش رفت .این برنامهها در
زمان خود نه تنها در داخل خود چین
بلکه در سایر کشورهای جهان نیز برای
کمونیستها ،سایر عناصر و نیــروهای
ضد امپریالیزم و سوسیالامپریالیزم و
تودههای مبارز یک منبع الهام نیرومند
محسوب میگردید.
در شــرایط بروز جـنگ و پیشآمد
مصــایب طبیعــی ارائۀ خدمـات بس
خطرناک و طاقتفرسا در قبال قربانیان
و مصیبت رسـیدهها الزامی میگردد و
نیروهــای حزبی و تحت رهبری حزب
مورد آزمــایش و امـتحان سخت قرار
میگیرند.

«تمام رفقای حزبی باید روحیۀ انقالبی
جرئت حرکت خالف جریان را داشته
باشند».
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گو اینکه ممکن اسـت بهزودی جریان
ضد انقالبی بر اوضاع مســلط گردد و
ضرورت حــرکت خـالف جریان برای
تمامی رفقای حزبی پیش بیاید.

«تمام رفقای حزبی ...باید بهاصول پایبند
باشند :مارکسیزم را بهکار بندند و نه
رویزیونیزم را ،در جهت وحدت بکوشند
و نه تفرقه ،رک و صریح باشند نه توطئه
چین و دسیسه گر».
درینجا بیم از عدم پایبندی به اصول:
بکار نبستن مارکسیزم و بکار بستن
رویزیونیزم ،کوشش در جهت تفرقه و
نه وحدت و توطئهچینی و دسیسهبازی
و نه رک و صریح بودن به وضوح نمایان
است .در زمان تدویر کنگرۀ ســراسری
دهم حزب کمونیست چین که در نتیجۀ
پیآمدهای منفی کودتای ناکام لینپیائو
عدۀ زیادی از رویزیونیستهای راست
و همراه یا همسو با لیوشائوچی ،مثل
تینهسیائوپینگ ،دوباره به حـــزب
و دولت برگشته بودند و حتی مقامات
مهمی را بهدست گرفته بودند ،چنین
بیمی از عدم پایبنــدی به اصـــول
ســهگانه :مارکسـیزم ،وحدت طلبی
و رک و صــریح بودن نمیتوانسـته
غیرمنتظره باشد.

دوره چهارم

«تمام رفقای حزبی باید ...شیوۀ تلفیق تیوری و
پراتیک را تکامل دهند ،باید پیوند تنگاتنگ با تودهها
برقرار سازند و انتقاد و انتقاد از خود را بهکار
بندند».
واضح اسـت که در زمان تدویر کنگرۀ سراسری
دهم حزب کمونیســت چین ،آنچنانکه در
سطور قبلی این نوشته بیان گردید ،ضرورتهای
بسیاری در مورد اصالح سبک کار حزب در هر
ســه ساحۀ تلفیق تیوری و پراتیک ،پیوند
تنگاتنگ با تودهها و بهکار بستن انتقاد و انتقاد
از خود وجود داشته است.
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جانشین و جانشینان رهبری ،نه تنها
از جهات مختلف یک تجربۀ غیراصولی
بلکه یک تجربۀ ناکام نیز بود .تربیت
جانشینان انقالبی در حزبی مانند حزب
کمونیست چین در آن زمان که دهها
میلیون عضو داشــت ،باید بهمقیاس
میلیونها پیش برده میشد و نه حتی
بهمقیاس صدها هـــزار ،چه رسد به
مقیاس افراد و حتی به مقیاس یک فرد.
جناح انقالبی حزب کمونیسـت چین

تحت رهــــبری مائوتســهدون پس

«تمام رفقای حزبی باید ...میلیونها جانشین برای
امر انقالب پرولتاریایی تربیت کنند تا پیشروی
امر حزب در مسیر خط مارکسیستی برای همیشه
تضمین گردد».

جانشینان انقالبی شـروع کرده بودند.

گو اینکه در حال حاضــر چنین تضمینی وجود
ندارد و باید چنین تضمینی به وجود آید.

در دســت داشتن وقت کوتاهی که در

در کــنگرۀ سـراسری نهم حزب کمـونیست
چین ،لینپیائو بهحیث جانشــین مائوتسـهدون
انتخاب گردید و این جانشــین در زمان حـیات
مائوتسهدون علیه او دست به کودتا زد .در هر
حال این گونه برخود شخصی صرف ،چه در مورد
فرد اول حزب و کلکتیو رهبری و چه در مورد

از کودتای ناکام لینپیائو ،و شاید هم

قبل از آن ،چنین تالشی را برای تربیت

اما تجربه نشـــان داد که این تالش با
اختیار داشتند نتوانست بهاندازۀ کافی

عمق و گسـترش یابد تا بتواند جلو
قدرتگیری رویزیونیســتها در چین

را بگیرد.

 - 7در مــورد جـامـعۀ سـوسـیالیســتی:
در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ نهم
حزب ،در مورد جامعۀ سوسیالیستی
گفته شده است:

«جامعۀ سوسیالیستی مرحلۀ تاریخی بس
طوالنی را در بر میگیرد .در این مرحلۀ
تاریخی ،از ابتدا تا انتها ،طبقات ،تضادهای
بین طبقات و مبارزۀ طبقاتی موجود است،
مبارزه بین دو راه -راه سوسیالیزم و راه
سرمایهداری ،خطر احیای سرمایهداری
و همچنین تهدید فعالیتهای واژگون
سازنده و تجاوز از طرف امپریالیزم و
رویزیونیزم معاصر وجود دارد .این
تضادها تنها میتوانند با اتکا بهتیوری
مارکسیستی انقالب مداوم و پراتیک تحت
هدایت آن حل شوند».

در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ دهم حزب،
درین مورد گفته شده است:

«جامعۀ سوسیالیستی یک دورۀ تاریخی بس طوالنی
را در برمیگیرد .در سراسر این دورۀ تاریخی،
طبقات و تضادهای طبقاتی وجود دارد ،مبارزه بین راه
سوسیالیستی و راه سرمایهداری جریان دارد ،خطر
احیاء سرمایهداری موجود است و خطر براندازی
و تخریب و تجاوز از جانب امپریالیزم و سوسیال
امپریالیزم جامعه را تهدید میکند .این تضادها را
تنها با اتکاء بهتیوری انقالب مداوم تحت دیکتاتوری
پرولتاریا و با اتکاء بهپراتیک تحت هدایت آن میتوان
حل نمود».
بهنظر میرسد که مطالب مطروحه در اساسنامۀ
تصویب شدۀ کنگرۀ سراسری دهم حزب نسبت
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بهمطالب مطــروحه در اســـاسنامۀ
تصویب شده در کنکرۀ ســـــراسری
نهم حزب دقیقتر و بهتر فــرمولبندی
گردیده است.
عبارت «خطر براندازی و تخــریب و
تجاوز از جانب امپریالیزم و ســوسیال
امپریالیزم» نسـبت به عبارت «تهدید
فعالیت های واژگون سازنده و تجاوز از
طرف امپریالیزم و رویزیونیزم معاصر»
بهتر فــرمولبندی شـده اسـت؛ زیرا
عبارت «ســوسیالامپریالیزم» نسبت
بهعبارت "رویزیونیزم معاصر" دقیقتر
اســت و کل دولت "شــوروی" را در
برمیگیرد و نه صرف ًا حزب رویزیونیست
بر سر قدرت را و حکم صریح در مورد
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تبدیل شــدن جامعــۀ شــــوروی
از یک جامعۀ سوسیالیستی به یک
جامعۀ سوسیال امپریالیستی را نیز در
بردارد .برعالوه در اساسنامۀ تصویب
شده در کــنگرۀ سراسـری نهم حزب،
خطر خارجی به دو موضوع فعالیتهای
واژگونسازنده و تجـاوز محدود شده
است ،در حالیکه در اساسنامۀ تصویب
شده در کــنگرۀ سراسری دهم حزب
خطر شامل براندازی ،تخریب و تجاوز
دانسته شده است .تجربه هم نشان
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داد که بیشترین خطر همان خطر تخریب از
جانب امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم بوده
اســت که به طور مداوم و پیوســته علیه چین
سوسیالیستی پیش برده شد.

در موضوع «تیوری انقالب مداوم تحت
دیکتاتوری پرولتاریا »...نیز فرمولبندی
اساسنامۀ تصـویب شـده در کـنگرۀ سراسری
دهم حزب نسبت به فرمولبندی اساسنامۀ
تصویب شده در کنگرۀ سراســری نهم حـزب
(«تیوری مارکسیستی انقالب مداوم») بهتر
اســـت .این تیوری ،با وجودی که ریشههای
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مارکسیســتی و لنینیسـتی بهمعنای
اخص کلمه نیز دارد و نمیتواند نداشته
باشــد ،در اصل یک تیوری مائوئیستی
یا به عبارت روشـنتر یک تیــــوری
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی
اســت و نه یک تیوری مارکسیسـتی
به معنای اخص کلمه .برعالوه «تحت
دیکتاتوری پرولتاریا» بودن آن نباید
بهفراموشی سپرده شود ،در غیر آن
موضوع گنگ و پا در هوا میماند.

 – 8در مــورد انقــالب کـبیر فرهـنگی پـرولتاریایـی:

در اساسنامۀ تصویب شده در کــنگرۀ
نهم حزب ،در مورد انقالب کبیرفرهنگی
پرولتاریایی گفته شده است:

«انقالب عـــــــــظیم فرهنگی پرولتاریایی
کشور ما همانا انقالب عظیم سیاسی است
که پرولتاریا تحت شرایط سوسیالیزم علیه
بورژوازی و تمام طبقات استثمارگر دیگر
برپا میسازد».
در اساسنامۀ تصویب شده در کــنگرۀ
دهم حزب ،درینمورد گفته شده است:
«به این ترتیب انقـــــــــــــــالب کبیر فـرهنگی
پرولتاریایی یک انقالب کبیر سیاسی است که
پرولتاریا در شرایط سوسیالیزم ،جهت تحکیم
دیکتاتوری پرولتاریا و جلوگیری از احیای
سرمایه داری علیه بورژوازی و سایر طبقات
استثمارگـر بـه آن دستزده است .باید به چنین
انقالباتی در آینده بارها و بارها دستزد».

تأکید روی اهـــداف انقالب کــبیر
فــرهنگی پرولتاریایی موجود و همچنان
ضرورت دستزدن بهانقالبات فــرهنگی
متـعـدد در آیــنده در اســاسنامۀ تصویب
شده در کـنگرۀ سـراسری دهم حزب خیلی
مهم است .البته با وجودی که در اساسنامۀ
تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب نیز
موضوع تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا روشن بوده
است ،ولی درینجا بهصورت مشخص مورد تأکید
قرار نگرفته اســت .برعالوه بهنحو تعجبآوری
موضوع جلوگیری از احیای ســـرمایهداری
که در گزارش سیاسی بهنهمین کنگرۀ کشوری
حزب کمونیست چین یک موضوع کام ً
ال شفاف
و روشن اســت ،در اساسنامۀ تصویب شـــده
درین کــنگره اص ً
ال مطرح نگردیده است .اما
ضرورت بــرپایی انقالبات متعدد فــرهنگی
در آینده موضوعی اســـت که نه در گزارش
سیاسی بهنهمین کنکرۀ سراســری حزب مطرح
بوده است و نه هم در اساسنامۀ تصویب شده

 – 9در مـــورد ســاختمان ســـوســیالیـزم:

در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ
سراسری نهم حزب گفته شده است:

در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سـراسری
دهم حزب گفته شده است:

« ...حزب باید ...صدها میلیون نفر مردم
ملیتهای سراســـــر کشور را رهبری کند
تا ...طبق اصل استقالل و عدموابستگی،
اتکاء به نیروی خود ،مبارزۀ سرسختانه،
صرف مساعی تمام جهت نیل به هدف عالی،
بیشتر ،سریعتر ،بهتر و با صرفهتر
سوسیالیزم را بسازند».

«حزب باید ...مردم را رهبری کـــند که بنا بهابتکار
خود و بهوسیلۀ اتکاء به نفس ،مبارزۀ سخت و
پشتکار و صرفهجویی و بسیجعمومی ،سوسیالیزم
را بهدست خود و مستقالنه بنا کرده و بدین وسیله
صعود بهقلههای رفیع را طلب نموده ،بهنتایج
عظیمتر ،سریعتر و بهتر و اقتصادیتر دستیابند».
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در آن کــنگره .ازین لحاظ اساسنامۀ
تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم
حزب ،نســــبت به اســـــاسنامۀ
تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم
گامی بهجلو محسوب میگردد.

از جانب دیگر متأســفانه نه اساسنامۀ
تصویب شده در کـنگرۀ سراسری نهم
حزب کمونیسـت چین اهمیت عظیم
بینالمــللی انقــالب کـبیر فرهنگی
پرولتاریایی برای جنبش کمــونیستی
بینالمللی و کل انقالب پرولتری جهانی
را به صورت شفاف و روشن مطرح
کرده است و نه هم اساسنامۀ تصویب
شــده در کنگرۀ سـراسری دهـم
حزب و این یک کمبود جدی در هر دو
اساسنامه محسوب میگردد.

ساختمان مستقالنۀ سوسیالیزم طبق
اصل استقالل و عدم وابستگی محور
اساسی موضعگیری هر دو اساسنامه
در مورد ساختمان سوسیالیزم در چین
است .اما باید تأکید کرد که منظور از
«ساختمان مستقالنۀ سوسیالیزم» هم
به مفهوم ســیاست مستقل ساختمان
سوسیالیزم اســـت و هم به مفهوم
عدم وابســتگی بهخارج در جریان
ســـاختمان .این سیاسـت ساختمان
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مستقالنۀ سوسیالیزم در سال  1958در
پیشگرفته شد.

مـــائوتســـهدون در ســـخنرانی
در "کنفــرانس وسیع کار بهفراخوان
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین"،
در  30جنوری  1962در مـورد  8سال
اول مـــرحلۀ انقـالب سـوسیالیستی
و ساختمان سوسیالیستی و همچنان
ســیاســت ســاختمان مســتقالنۀ
سوسـیالیزم که در سال  1958در پیش
گرفته شد ،چنین گفته است:

«در شرایط خاص آن روزها و بهاعتبار
بیتجربگی مطلق ما در امر ســــــــاختمان
سوسیالیزم ،ما انتخابی جز تقلید [از]
شوروی نداشتیم .بهخصوص در صـــنایع
سنگین ما تقریب ًا همه چیز را از اتـــــحاد
شوروی کاپی برداری میکــردیم و به
ندرت دست بهخالقیت میزدیم .در آن زمان
چنین وضعی الزم بود؛ ولی در عینحال یک
نقطۀ ضعف بهشمار میرفت ،زیرا مؤید
فقدان روحیۀ خالق و ناتوانی ما برای
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کار مستقل و خودکفا بود .طبیعی است که این وضع
نمیتوانست سیاست درازمدت ما باشد .از  1958ما این
سیاست را دنبال کردیم که عمدت ًا متکی بهخود باشیم و
کمک خارجی را تنها بهعنوان مکمل بهحساب آوریم.
در سال  ،1958در دومین اجالسیۀ هشتمین کمیتۀ
مرکزی حزب ،ما مشی زیر را پذیرفتیم« :تمام
کوششها را متمرکز کنیم ،هدفهای واال را نشانه
رویم و در راه ساختمان سوسیالیزم بهنتایج بیشترو
سریعتر ،بهتر و مقتصدانهتر دستیابیم ».کمونهای
خلق در همان سال تأسیس شد و شعار «جهش بزرگ
به پیش» مطرح گردید»...
در واقع باید گفت که در پیش گرفتن ســیاست
ساختمان مستقالنۀ سوسیالیزم ،که رویهمرفته
ِ
نسبت ًا موفقانه پیش رفت ،ساختمان سوسیالیزم
در چین را استحکام درونی بخشــید و زمینۀ
مادی مستحکمی در خدمت به موضعگیریهای
ضد رویزیونیزم مدرن شوروی ،چه در زمانی که
پلیمیکهای مربوط به آن درونی پیش میرفت
و چه در زمانی که این پلیمیکها علنی گردید،
به وجود آورد.
در سال  1957حزب کمونیست چین و حزب کار
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البانیه ،ســـندی مبنی بر موضعگیری
علیه رویزیونیزم معاصــر -که در آن
وقت مستقیم ًا متوجۀ رویزیونیزم حزب
کمونیســت امریکا و رویزیونیزم تیتو
در یوگوسالویه بود ،به"کنفرانس بین
المللی مشورتی احزاب کمونیست" در
ماسکو ارائه کردند .این سند از طرف
کنفرانس تائید گردید و حتی "حزب
کمونیست شوروی" بهآن رأی مثبت
داد .اما تقریب ًا بالفاصله پس از کنفرانس،
دولت "شوروی" فشارهای اقتصادی بر
چین وارد نمود و این فشارها را بهطور
روزافزون تشدید نمود ،آنهم در حـالی
که هنوز پلمیکهای مستقیم علیه
رویزیونیزم معاصر شوروی علن ًا شروع
نشده بود و حتی بهصورت درونی نیز
در مراحل اولیۀ خود قرار داشت .دولت
چین نه تنها با در پیش گرفتن سیاست
مســتقالنۀ ساختمان ســـوسیالیزم
فشارهای مذکور در قبال چین را خنثی
نمود ،بلکه توانست دولت البانیه را نیز
در مقابله با فشارهای اقتصادی وارده از
جانب دولت شوروی یاری رساند.

 -10در مـــورد انترناســـیونالیزم پــرولتری:
در اساسنامۀ تصویب شده در کــنگرۀ
سراسری نهم حزب کمونیســت چین،
در مورد انترناسیونالیزم پرولتری گفته
شده است:

«حــــزب کمونیســـــــت چــــــــــین روی
انترناسیونالیزم پرولتری ایستادگی کرده،
با قطعیت با احزاب سیاســـی و سازمانهای
مارکسیستی -لنینیستی واقعی ســراسر
جهان متحد شده ،با پرولتاریا ،خلقها و
ملل ستمدیدۀ جهان وحدت کرده و به اتفاق
آن ها بخاطر سرنگون ساختن امپریالیزم
بسرکردگی امریکا ،رویزیونیزم معاصر
که دارودستۀ مرتد رویزیونیزم شوروی
در مرکز آن قرار دارد و مـــــــــرتجعین
کشورهای مختلف و در راه محو نظام
بهرهکشی فرد از فرد در روی کرۀ زمین
و آزادی تمام بشریت مبارزه می نماید».

در اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ ســراسری
دهم حزب کمونیســـت چین ،درینمورد گفته
شده است:

«حزب کمونیست چین پشتیبان انترناســـیونالیزم
پرولتری ،مخالف شوونیزم قدرت بزرگ است ،این
حزب قاطعانه با احزاب و سازمانهای مارکسیست-
لنینیست اصیل در سراسر جهان متحد میشود و
بسوی پرولتاریا ،خلق ها و ملل ستمدیدۀ سراسر جهان
دست اتحاد دراز می کند تا مشترک ًا علیه هژمونیزم
دو ابر قدرت -ایاالت متحده و اتحاد شوروی ،برای
سرنگونی امپریالیزم ،رویزیونیزم مدرن و کل
ارتجاع و الغاء نظام استثمار فرد از فرد در سراسر
کرۀ ارض بجنگ برخیزند تا از این طریق تمام
بشریت رهایی یابد».

الف – واضح اســـت که «ایســـتادگی روی
انترناسـیونالیزم پرولتری» ،یعنی فرمـولبندی
مطرح شده در اســاسنامۀ تصویب شـــده
در کنگرۀ سراسـری نهم حزب ،با «پشتیبانی از
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انترناســــیونالیزم پرولتری» ،یعـنی
فرمولبندی مطرح شده در اساسنامۀ
تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم
حزب ،فرق دارد« .ایستادگی» روی امر
ذاتی و خـــودی صـورت میگیرد ،در
حالی که «پشــتیبانی» از امــــر
غیرذاتی و غیر خــودی بهعمل میآید.
از آنجایی که انترناسیونالیزم پرولتری
برای کمونیســــتها (مارکسیست-
لنینیست -مائوئیستها) یک امر ذاتی
و خودی اسـت و نه یک امر غیر ذاتی
و غیر خــودی ،قاطعانه باید گـفت که
فرمولبندی اساسنامۀ تصویب شده در
کنگرۀ سراسری دهم حـزب درینمورد
نادرسـت و غیر اصـولی است و نوعی
انحالل طلبی در مورد انترناسیونالیزم
پرولتری محسوب میگردد.
ب – موضــوع «مخالفت با شــوونیزم
قدرت بزرگ» که در اساسنامۀ تصویب
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شده در کــنگرۀ ســراســـری دهم
حزب کمونیست چین آمده است ،در
اســاسنامۀ تصــویب شده در کنگرۀ
سراسـری نهم حزب وجـود ندارد .از
آنجایی که موضوع «شوونیزم قدرت
بزرگ» در مـقـابل انترناســیونالـیزم
پرولتری مطرح گردیده است ،بهنظر
میرسد که منظور از آن ،قدرت بزرگ
در مــیان کشـورهای سوسـیالیستی
اســـت و بهنحوی اشاره به خود چین
دارد .درینجا در واقع اساسنامۀ حزب
میگوید که حزب کمونیسـت چین و
دولت چین با سایر احزاب و سازمانهای
کمونیست و دولتهای همرزم برخورد
شوونیستی نخواهد داشــت .درست
مثل این است که کـنگرۀ سـراســری
دهم حزب کمونیسـت چین پیشاپیش
برخـورد شوونیسـتی سـالهای بعد ،از
سوی رویزیونیسـتهای کودتاگر حاکم
علیه احـزاب ،سـازمانها و دولـتهای
همرزم را محکوم کرده باشد.
پ « -اتحــاد قاطعانه با احـزاب و
سازمانهای مارکسیسـت -لنینیسـت
اصیل در سراسـر جهان» که در هر دو
اسـاسنامه آمده است ،از لحاظ نفس
«اتحاد قاطـعانه» حکمـی اسـت که با
قطعیت صادر شده اسـت .اما مشکل
آن در هر دو اســـاسنامه این اسـت
که جـنبش کمونیســتی بینالمـللی،
جنبشی شامل «احزاب و سازمانهای
مارکسیست -لنینیسـت اصیل
سراسر جهان» دانسته شده اســت
و نه شامل احــزاب و سازمانهای
مارکسیسـت -لنینیست -مائوئیست
(آن روز مارکسیســـت -لنینیسـت-
مائوتســـهدوناندیشه) در جهـــان.
درینجا در واقع اهمــیت بینالمـللی
مائوئیزم (آن روز اندیشۀمائوتسهدون)
نادیده گرفته شده است.
ت  -بهنظر میرســـد که «وحــدت
با پرولتاریا ،خـلقها و ملل ستمدیدۀ
جهان» ،که در اساسنامۀ تصویب شده
در کنگرۀ سراسری نهم حزب آمده
است ،نسبت به «دست اتحاد دراز
کردن بهسوی پرولتاریا ،خلقها و ملل
ستمدیدۀ جهان» ،که در اساسنامۀ
تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم

دوره چهارم

حزب آمده است ،با قاطعیت و استواری پرولتری
بهتر و بیشتری مطرح گردیده باشد .میتوان
گفت که درینجا نیز تا حدی ترادفی شبیه به
ترادف "ایستادگی" و "پشتیبانی" در مــیان
است.

ث  -موضوع «جنگیدن علیه هژمونیزم دو
ابرقدرت -ایاالت متحده و اتحاد شوروی» که در
اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم
حزب مطرح گردیده است ،در اساسنامۀ تصویب
شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب وجود ندارد.
بنابرین میتوان گفت که در اساسنامۀ تصویب
شده در کنگرۀ سراسری نهم حزب ،مبارزه علیه
دو ابر قدرت -ایاالت متحده و اتحاد شوروی ،در
رأس مبارزات جهانی ،بهآن صـــورتی که در
اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری دهم
حزب مطرح گردید ،در میان نبوده است .در ارتباط
با موضعگیری کنگرۀ سراسری دهم حزب درین
مورد باید گفت که این موضعگیری از یکجانب
بیان وضعیت جدید در صفبندی ابرقدرتها و
قدرتهای امپریالیســتی در سطح جهانی و از
جانب دیگر نوعی گرایش "سهجهانیگری" یا
حداقل "تقسیم بهسهجهان" را میرساند.
واقعیت این اســت که از زمان شــکلگیری
و تقابل شدید اولیه میان دو بلوک امپریالیستی
و سوسیال امپریالیســتی ناتو و وارسا ،این
دو بلوک تحت رهـــبری امپریالیزم امریکا و
سوسیالامپریالیزم شوروی قرار داشت .در واقع
یکی از نتایج مهم جنگ جهانی دوم ،تضعیف
قدرتهای امپریالیســتی قارۀ اروپا -و همچنان
جاپان -و قدرتمند شدن بیشتر از پیش ایاالت
متحده و اتحاد شوروی بهعنوان دو قدرت برتر
(ابر قدرت) در جهان بود .در ادامۀ این وضعیت
بود که مبارزات ضد استعماری کشورها و ملل
تحت ستم و کسب استقالل تعداد زیادی از این
کشورها در دهههای  50و  ،60بیشتر از پیش
باعث تضعیف قدرتهای اســتعماری قارۀ اروپا
گردید و این به نوبۀ خود فاصله میان قدرتهای
امپریالیستی قاره و امپریالیزم ایاالت متحده را
بیشتر ساخت و نقش دو ابرقدرت را در مسایل
سیاسی بینالمللی بیشتر از پیش برجسته نمود.
م به سهجهان" این وضعیت بینالمللی
در "تقسی 
کم از کم به صورت نادرســت و غیر اصولی در
جدایی میان دو ابرقــدرت و سـتایر قدرتهای
امپریالیستی و سوسیالامپریالیستی در قالب
"جهان اول" و "جهان دوم" منعکس میگردد
و حد اقل اهمیت تاکتیکی مییابد ،در حالیکه در
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"ســهجهانیگری" جـدایی مــیان
"جهان اول" و "جهان دوم" وضعیت
اسـتراتژیک بهخود میگیرد .واقعیت
این بود که تقابل مـــیان امـپریالیزم
امریکا و ســوسیالامپریالیزم شوروی
از یکطرف و قدرتهای تحت رهبری
آنها در بلوکهای ناتو و وارسا از طرف
دیگر ،تقابل اصلی نبود ،بلکه تقابل
اصلی میان دو بلوک امپریالیســـتی
و سـوسـیالامپریالیســـتی بود که
یکی تحت رهبری امپریالیســتهای
امریکایی قرار داشت و دیگری تحت
رهبری ســوســیالامپریالیستهای
شوروی .در واقع درســت همــان
گونه که در جریان جنگ جهانی دوم
تقابل اصلی امپریالیستی ،تقابل میان
قدرتهای امپریالیســتی فاشیســت
و قدرتهای امپریالیسـتی به اصطالح
غیرفاشیست نیولیبرال بود ،در جریان
"جنگ سرد" نیز تقابل اصلی ،تقابل
ابرقدرت سوسیالامپریالیستی شوروی
و قدرتهای سوســیال امپریالیسـتی
دیگر ،که دارای اقتصاد سرمایهداری
دولتی و نظام ســیاسـی اسـتبدادی
تک حزبی بودند ،با ابرقدرت امــریکا
و قدرتهای امپریالیســتی دیگــر،
با اقتصاد نیولیبرالی و نظام ســیاسـی
دموکراسی امپریالیسـتی ،بود نه تقابل
میان ابرقدرتها با قــدرتهای تحت
رهبریشان.
با تأسف باید گفت که همسویی عملی
در ســیاســـت خارجی چین در نیمۀ
اول دهۀ هفتاد میان دو گرایش "سـه
م بهسهجهان"
جهانیگری" و "تقسی 
باعث کنترل روز افزون ســیاســت
خارجی چین توسط رویزیونیستهای
ســه جهـانی درون حـزب کمونیست
چین گــردید و این بهنوبۀ خـــود از
یک جهت زمــینه ســاز قدرتگیری
رویزیونیســتهای سـهجهانی بعد از
درگذشت مائوتسهدون گردید.
ج – در اســاسنامۀ تصــویب شـده
در کنگرۀ سراسری نهم حزب ،مبارزه
بهخاطر «سرنگون ساختن امپریالیزم

بسرکردگی امریکا ،رویزیونیزم معاصـر
که دارودستۀ مرتد رویزیونیزم شوروی
در مرکز آن قرار دارد و مرتجعــــین

شعله جاوید			

شماره (		)۱۲

کشورهــای مختلف و در راه محــــو نظام
بهرهکشــی فرد از فـرد در روی کرۀ
زمین و آزادی تمام بشریت »...بهصورت

بالواسطه و مستقیم مطرح است .اما در
اســاسنامۀ تصویب شده در کــنگرۀ
سراسری دهم حزب ،یک مرحلۀ جدید
یعنی مرحلۀ مبارزه علیه دو ابر قدرت
در قدم اول قرار داده شــده است،
یا بهعبارت دیگر این مبارزه بهعنوان
مبارزۀ عمـــده در همــان زمـــان
مطرح گردیده است.

دوره چهارم

متحــده و اتحــاد شـــوروی ،برای سرنگونی
امپریالیزم ،رویزیونیزم مـــدرن و کل ارتجـاع و
الغاء نظام استثمار فرد از فرد در سراسر کرۀ ارض
[مطرح است] تا از این طریق تمام بشریت رهـایی
یابد ».حداقل میتوان بیان داشت که اگر این

«علیه هژمونیزم دو ابرقدرت -ایاالت

فرمولبندی ،یک فرمـــولبندی مـــبتنی
بر "سهجهانیگری" نباشد ،الاقل یک
فرمولبندی مشترک "ســهجهانیگـــری"
و "تقســـــیم بهسهجهان" اســـت و
در نهایت حداقل تا حدی نه در خـــدمت
سرنگونی دشمنان بلکه در خدمت بهزمینهسازی
قدرتگیری رویزیونیستها در چین و سرنگونی
سوسیالیزم در آن کشور قرار گرفت.

در اساسنامۀ تصـویب شده در کنگرۀ
سراسـری نهم حزب درینمورد گفته
شده است::

سراسری دهم حزب کمونیســت چین «اعضای
حزب  ...جان خود را در مــبارزه برای کمـونیزم
نثار میکنند»

«اعضای حزب کمونیست چین که مصمماند
تمام عمر خود را وقف امر کمونیزم نمایند،
باید عزم راسخ داشته باشند ،بر هر مشکل
فایق آیند تا پیروزی به دست آورند».

دوم :طبق بیان اســاسنامۀ تصــویب شــده
در کنگرۀ سـراسری دهم حزب کمونیست چین
«اعضای حزب  ...باید ...از مرگ نهراسند» ،اما
اساسنامۀ تصویب شده در کنگرۀ سراسری نهم
حزب کمونیست چین در مورد ضرورت چنین
شجاعتی ساکت است.

در اساسنامۀ مذکور جنگیدن مشترک
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نباید فراموش کرد که در ایام نزدیک
بهزمان تدویر کـنـگـرۀ سـراســری
دهـم حــزب کمـونیسـت چین،
سخنرانی تینهسیائوپینگ ،بهحیث
نمایندۀ عـالی دولت چین در مجمع
عمومــی سـازمان ملل متحد ،که
در بـرگیرندۀ توضـــیحات پیرامون
"تیوریســهجهان" بــود ،بهعنوان
مواضــع رســمی دولــت چـین در
مورد اوضاع جهان و سیاست بینالمللی
آن دولت محسوب گردید.

 – 11در مــــورد اعضـــای حــزب کمونیســـت چـین:

در اساسنامۀ تصـویب شده در کنگرۀ
سراسری دهــم حزب کمونیسـت
چین درینمورد گفته شده است:

«آینده درخشان و راه پر پیچ و خم است.
اعضای حزب که جان خود را در مبارزه
برای کمونیزم نثار می کنند ،باید قاطع و
استوار باشند ،از مرگ نهراسند ،بر هر
مشکلی فایق آیند تا به پیروزی دست یابند».
درینجا دو تفـــاوت بســـیار روشن
در توصیف از اعضای حزب وجود دارد:

اول :طبق بیان اســـاسنامۀ تصویب
شـده در کـنگرۀ سراسری نهم حزب
حزب کمونیسـت چین «اعضای حزب
مصمم اند [که] تمام عمر خود را وقف
امر کمــونیزم نمایند» ،اما طبق بیان
اســاسنامۀ تصــویب شده در کنکرۀ

روشن اســت که در ایام تدویر کنگرۀ سراسری
دهم حزب کمونیست چین جوش و خروش اولیۀ
انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی فروکش کرده
بود و شخصـیت دوم مطرح در کنگرۀ سراسری
نهم حزب کمونیست چین نیز در جریان اجرای
خیانت و ناکامی خیانت معدوم شده بود و ابرهای
تیره و تار خیانت دیگری از نوع رویزیونیستی
سهجهانی در افق نمــایان بود .با تأسـف باید
گفت که در طی دو ســال و چند ما ِه بعد از
کنگرۀ ســراسری دهم حزب کمونیست چین،
که آخرین ســالها و مــاهها و روزهای زندگی
مائوتسهدون بود ،نه جناح انقالبی تحت رهبری
او و "چهارنفر" توانستند امر تربیت جانشینان
انقالبی در حزب را بهنحو مستحکم و بهقدر کافی
پیش ببرند ،نه بازوی ترویجی "گروه نویسندگان
شانگهای" توانستند وظایف ترویجیشان را با
عمق و گستردگی کافی به پیش ســوق دهــند

و نه هم "گاردهای سـرخ" و انقالبیون
داخل ارتش آزادیبخش تودهیی چین
توانستند با بیداری و هوشیاری کافی
جلو کودتای رویزیونیستی را بگیرند.

تـاوان این نقصــان و کمــــبود را
چیانچین و چانچونچیائو در زنـدان
رویزیونیستهـای کودتاگـر و هـزاران
گارد ســــرخ انقـالبی در میدانهای
نبرد نافــرجام علیه سرکوبگریهای
رویزیونیســتی با پذیرا شــدن مرگ
و قربان ســاختن ســــــروجان با
سرفرازی و افتخار پــرداختند .یــاد
و خاطرۀ همۀشان گرامی باد!
بیجهت نیسـت که اساسنامۀ تصویب
شده در کـنگرۀ سراسری دهـم حزب
کمونیست چین قبل از آن که بهتوصیف
خصایل عمومی اعضای حزب کمونیست
چین بپردازد ،هوشــدار میدهـد که:
«آینده درخشــان و راه پر پیـچ و خم
اسـت ».عمق و گستردگی پر پیچ و خم
بودن راه را مائوتسهدون بعد از کـنگرۀ
سراسری دهم حـزب کمونیست چین
بیشتر و بیشتر درک کرد و در آخرین
ایام عمــرش به همسـرش چیانچین
هوشدار داد که رویزیونیستها منتظر
بسته شدن چشمان او هستند تا قدرت
را غضب نمایند.

پـایـان بخـش اول.
امیدواریم بتوانیم بخش دوم این نوشــته را که شـــــامل قســــمت اول اســـــاسنامۀ "حزب کمونیســـت
چــین" مصــــوب کنگرۀ کشــوری یازدهــم آن حــزب در ســـال  1982و بررســی آن و همچنان
جمعبندی اولیۀ عمومی از مجموع بررسیها خواهد بود ،در آیندۀ نزدیک به نشـر برسانیم.
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 – 6بازهم در مورد حزب کمونیست چین و نقش مائوتسه دون در آن و مسائل اصولی مهم دیگر مربوط به آن :صفحه 55
						
 - 7در مورد جامعۀ سوسیالیستی:

صفحه 59

 – 8در مورد انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی				:

صفحه 60

						
 – 9در مورد ساختمان سوسیالیزم:

صفحه 60

					
 -10در مورد انترناسیونالیزم پرولتری:

صفحه 61

 – 11در مورد اعضای حزب کمونیست چین				:

صفحه 63

وبسایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
ایمل آدرس شعله جاوید:
قیمت داخل کشور  30 :افغانی

WWW.SHOLAJAWID.ORG
sholajawid2@hotmail.com
قیمت بیرون از کشور  2 :دالر

