
  

  نوين راسيــدموك در باره
  

  )1940ژانويه  (
  

  ؟  چين بكجا ميرود-1
  

، خلق ما در محيط پر از شور وشوق و وجد و سرور بسر ميبرد ، همه فكر  از آغاز جنگ مقاومت 
 شخيرا غبار و هياهوي سازولي ا.  استميكنند كه راه خروجي پيدا شده، و گره نوميدي بر چهره شان باز گشته

.  ي و سردرگمي كرده استچر كشور را دوباره دچار گيسسم از نو فضا را پر نموده و خلق سراو ضد كموني
نخستين كسانيكه تحت تاثير آن قرار ميگيرند، فرهنگيان و دانشجويان جوان هستند كه نسبت به رويداد ها 

رود ؟ ازاينرو شايد چه بايد كرد؟ چين بكجا مي:  اينك بار ديگر اين مسايل مطرح ميشود . بسيار حساس اند
من در . روند هاي سياسي و فرهنگي چين تشريح شود) 1( " فرهنگ چين "مفيد باشد بمناسبت انتشار مجله 

خوشبختانه در ين .  مسايل فرهنگي وارد نيستم،  ميخواهم اين مسايل را مطالعه كنم ، ولي هنوز در آغازكارم
سي قرار داده اند و نوشته زمخت و نتراشيده ر مفصل مورد بر بطوران رفقاي بسيار ضمن مقاالتي اين  موضوع را

براي كاركنان فرهنگي پيشرو تمام كشور نوشته ما شايد گوشه اي از . ام فقط ميتواند بمثابه فتح باب تلقي شود
هد  و چون كلوخي است كه پرتاب شده تا آنها گوهر خود را عرضه دارند، و ما اميدوارم كه با دحقيقت را نشان 

روش علمي  . شركت آنها در بحث به نتايج صحيحي كه پاسخ گوي نياز مندي هاي ملت ما باشد، برسيم 
 قيافه استادي " و " خود را از لغزش مصون انگاشتن"؛  "ات ي جستجوي حقيقت بر اساس واقع"عبارتست از 
هاي ملت ما ي دبختب.   روشهاي مغرورانه اي هستند كه به هيچ مسئله اي كمك نمي كنند" بخود گرفتن
 شناسي است كه ميتواند ملت ما را  به راه آزادي رهنمون ؛ فقط روش علمي و حس وظيفه ازه استدبيرون از ان

 را به سبايد اسا،  ، ولي براي آنكه بدانيم كه چه كسي  اين حقيقت را يافته حقيقت فقط يكي است.  گردد
ت است قونها مردم معيار سنجش حقينها پراتيك انقالبي ملي  ت .پراتيك عيني گذاشت  نه به گزافه گوئي ذهني

  .  چنين باشد" فرهنگ چين "بنظر من  روش ما در انتشار مجله  .
   

   ما ميخواهيم چيني نوين بسازيم-2
  

، بلكه بخاطر انقالب  اقتصادي چينما كمونيستها طي ساليان دراز نه تنها بخاطر انقالب سياسي و 
؛ هدف كليه اين مبارزات بناي جامعه اي نوين و دولتي نوين براي ملت چين   كرده ايمفرهنگي آن نيز مبارزه

، بلكه داراي فرهنگ نوين  اين جامعه نوين و اين دولت نوين نه تنها داراي سياست نوين و اقتصاد نوين . است
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لحاظ اقصادي ما ميخواهيم  چين را كه از لحاظ سياسي ستمديده و از ،  بسخن ديگر. د  بودنيز خواه
؛  تبديل نمائيم ، ، به چيني كه از لحاظ سياسي آزاد واز لحاظ اقتصادي شكوفان باشد دستخوش استثمار است

سلطه فرهنگ كهنه جاهل و عقب مانده است ، به چيني كه در نتيجه  بعالوه ما ميخواهيم چين را كه در نتيجه
هدف .  ما ميخواهيم چيني نوين بسازيم ، سخن كوتاه.   فرهنگ نوين روشنگر ومترقي باشد ، تغيير دهيمهسلط

  . ، بناي فرهنگي نوين  ملت چين است ما در زمينه فرهنگي
  
  
  
  

  خي چيني خصوصيات تار-3
  

  ؟  فرهنگي بايد باشده، ولي اين فرهنگ نوين چگون ما ميخواهيم فرهنگ نوين ملت چين را بنا كنيم
انعكاس سياست و اقتصاد يك ) در نظر گرفته ميشودكه بمثابه شكل ايدئولوژيك (يك فرهنگ معين 

؛ اقتصاد  بر روي اين سياست و اقتصاد تأثير و نفوذ عظيمي ميگذاردمعين است و اين فرهنگ بنوبه خود جامعه 
اينست نظراساسي ما در باره مناسبات .  ، در حاليكه سياست بيان فشرده اقتصاد است زير بنا را تشكيل ميدهد

بدين ترتيب فرهنگ . اقتصاد يكسو و سياست و اقتصاد از سوي ديگر و مناسبات ميان سياست و ميان فرهنگ از
معين نخست بوسيله سياست و اقتصاد در يك شكل معين تعيين ميشود و فقط آنگاه است كه بر  در يك شكل

 كه هستي آنها را  اين شعور انسانها نيست": ماركس ميگويد . روي اين سياست و اقتصاد تأثير و نفوذ ميبخشد
 ": او باز ميگويد ) 2( " . ميكندن ، بلكه بر عكس هستي اجتماعي آنهاست كه شعور آنها را تعيي تعيين ميكند

 " . فالسفه فقط دنيا را باشكال گوناگون  تعبير و تفسير ميكردند وحال آنكه مطلب بر سر تغيير دادن آنست
ميان شعور و هستي را بدرستي  ر تاريخ بشر مسئله مناسبات اينست احكام علمي كه براي نخستين بار د )3(

 انقالبي بازتاب را تشكيل ميدهند  كه بعداً توسط لنين عميقاً  حل كردند و نظرات اساسي تئوري ديناميك و
نبايد اين نظرات اساسي  هنگاميكه ما در باره مسايل مربوط به فرهنگ چين بحث ميكنيم ،.  رشد وتكامل يافت

  . ت فراموشي بسپاريمرا بدس
بنا بر اين روش بسيار روشن است كه عناصر ارتجاعي فرهنگ كهنه ملت  چين كه ما ميخواهيم آنرا بر 
اندازيم ، از سياست كهنه و اقتصاد كهنه  ملت چين تفكيك ناپذير است ؛ بهمين ترتيب فرهنگ نوين ملت 

سياست كهنه . و اقتصاد نوين ملت چين منفك نيست چين كه ما ميخواهيم آنرا بنا كنيم ، نيز از سياست نوين 
و اقتصاد كهنه ملت چين پايه فرهنگ كهنه ملت چين را تشكيل ميدهد ، در حاليكه سياست نوين و اقتصاد 

  .نوين ملت چين پايه فرهنگ نوين ملت چين را خواهد ساخت 
گ كهنه ملت چين كدام است تصاد كهنه ملت چين چيست ؟  و منظور از فرهنمنظور از سياست كهنه و اق

  ؟ 
است ، سياست آن سياست فئودالي  جو وچينگ جامعه فئودالي بوده جامعه چين از زمان سلسله هاي

  .و اقتصاد آن اقتصاد فئودالي بوده است 
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  .فرهنگ فئودالي بوده است وفرهنگ مسلط كه انعكاس اين سياست و اقتصاد است ، 
چين و رشد تدريجي عناصر سرمايه داري در جامعه چين ، از زمان هجوم سرمايه داري خارجي به 

امروز درچين ، در مناطق تحت . ودالي تبديل گرديد ئچين بتدريج به جامعه مستعمره ، نيمه مستعمره و نيمه ف
الً يك جامعه  نيمه مستعمره است  و در مناطق تحت سلطه گوميندان ، اصاشغال ژاپن ، يك جامعه مستعمره و 

وميندان گال ژاپن باشد يا مناطق تحت سلطه غسمت اعم از آنكه صحبت بر سر مناطق تحت اشدر هر دو ق
اينست خصلت جامعه كنوني چين ؛ اينست .  جامعه ايست كه در آن نظام فئودالي و نيمه فئودالي تفوق  دارد

مستعمره و نيمه ستعمره ، نيمه سياست و اقتصاد مسلط در اين جامعه سياست و اقتصاد م. وضع امروزي چين 
 ، نيمه مستعمره و هدال است و فرهنگ مسلط كه انعكاس اين سياست و اقتصاد است ، نيز فرهنگ مستعمروفئ

  .نيمه فئودالي است 
آنچه را كه ما . ، اقتصادي و فرهنگي مسلط است  انقالب ما درست متوجه اين اشكال سياسي
، نيمه مستعمره و نيمه فئودالي و همين كهنه مستعمره ميخواهيم بر اندازيم ، درست همين سياست و اقتصاد 

و آنچه را كه ما ميخواهيم بنا كنيم ، درست نقطه مقابل اينهاست  . فرهنگ كهنه است كه در خدمت آنا است 
  .يعني سياست نوين ، اقتصاد نوين و فرهنگ نوين ملت چين است 

   ؟ اين فرهنگ نوين ملت چين چيستپس اين سياست نوين و اقتصاد نوين  ملت چين كدامند ؟  و
مرحله نخست ، انقالب دموكراتيك و مرحله : انقالب چين در سير تاريخي خود  بايد از دو مرحله عبور كند 

آنچه . دوم ، انقالب سوسياليستي ، اين دو مرحله دو پروسه انقالبي اند كه از لحاظ خصلت با يكديگر متفاوتند 
 اين دموكراسي كهنه نيست  ، بلكه – ديگر به مقوله  دموكراسي كهنه تعلق ندارد را كه ما دموكراسي ميناميم ،

  . اين دموكراسي نوين است –متعلق به مقوله دموكراسي نوين است 
ي نوين است ، اقتصاد ساز اينرو ميتوان بيقين گفت  كه سياست نوين ملت چين همان سياست دموكرا

  .وين و فرهنگ نوين ملت چين همان فرهنگ دموكراسي نوين است نوين ملت چين  همان اقتصاد دموكراسي ن
هر حزب و گروه سياسي ، و هر فردي كه . اينهاست خصوصيات تاريخي انقالب چين در لحظه كنوني 

 در نيابد ، نه ميتواند انقالب را رهبري كند و نه ادر انقالب چين شركت جويد ، چنانچه اين خصوصيات ر
 فقط ميتواند در دارنزل پيروزي رساند ، وازطرف خلق طرد خواهد شد و چون موجود بيمقميتواند آنرا به سر م

  .كنج انزواي خويش به گريه و زاري بپردازد 
  

    انقالب چين بخش از انقالب جهاني است-4
  

  :تاريخي انقالب چين عبارتست از تقسيم آن بدو مرحله  خصوصيت
وع بر سر دموكراسي بمعناي عام آ ن نيست ، بلكه سحن بر سر در مرحله اول موض. دموكراسي و سوسياليسم 

اما اين خصوصيت . دموكراسي نوع چيني ،  دموكراسي نوع خاص و نوين است ، يعني دموكراسي نوين است 
يا اين خصوصيت در صد سال پيش هم وجود داشته يا اينكه اخيراً پديد آتاريخي چگونه تشكيل شده است ؟ 

  آمده است ؟
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بال فاصله  ست كمي بمطالعه تكامل تاريخ چين و جهان بپردازيم تا در يابيم كه اين خصوصيتكافي ا
 روسيه  اكتبرار نگشت ، بلكه ديرتر ، پس از جنگ امپرياليستس جهاني  اول و انقالب  دپس از جنگ ترياك پدي

  .اكنون ميپردازيم به جريان پيدايش آن .  شكل گرفت
عمره  و نيمه فئودالي جامعه كنوني چين بروشني نتيجه ميشود كه از خصلت مستعمره ، نيمه مست

مرحله نخست ، تبديل اين جامعه مستعمره ، نيمه مستعمره و :  انقالب چين بايد به دو مرحله تقسيم گردد 
در  . نيمه فئودالي به جامعه مستقل و دموكراتيك ؛ مرحله دوم ،  پيشبرد انقالب و بناي جامعه سوسياليستي

  . تين مرحله را ميگذراند انقالب چين نخس  حاضر ،حال
يعني از هنگاميكه جامعه چين تغيير  ،گرديد  آغاز 1840دوره تداركي نخستين مرحله از جنگ ترياك

سپس جنبش تاي پين ، جنگ . رد كخود را از جامعه فئودالي به جامعه نيمه مستعمره و نيمه فئودالي آغاز 
 مي ، لشكر كشي 4 ، جنبش 1911 ، انقالب 1898اپن ، نهضت رفرميستي چين و فرانسه ، جنگ چين و ژ

اين دوره هاي متعدد . جنگ و انقالب ارضي و باالخره جنگ مقاومت ضد ژاپني كنوني پيش آمدند بشمال ، 
طي اين دوره . مجموعاً يك قرن كامل را در بر ميگيرند  و در مفهوم معين نخستين مرحله را تشكيل ميدهند 

پرياليسم مو عليه اگون اين نخستين مرحله را پيموده لق چين در فرصت هاي مختلف و با اندازه هاي گوناها خ
و نيرو هاي فئودالي ، بخاطر ساختمان جامعه اي مستقل  و دموكراتيك و بخاطر انجام نخستين انقالب  مبارزه 

 انقالب از نظر خصلت اجتماعي انقالب اين.  بمعناي كاملتري آغاز اين انقالب است 1911انقالب . كرده است 
و هنوز به ن انقالب  تا كنون انجام نيافته اي.  سوسياليستي -  دموكراتيك است و نه انقالب پرولتاريائي-بورژوا 

 ":  هنگاميكه دكتر سون ياتسن ميگفت .مساعي فراواني نيازمند است ، زيرا دشمنان آن هنوز خيلي نيرومندند 
، درست همين انقالب  "نان بايد بمبارزه  ادامه دهند نجام نرسيده است ، رفقاي من همچانقالب هنوز بسر ا

  . دموكراتيك را در نظر داشت -بورژوا 
 1914 درسال  بروز جنگ امپرياليستي جهاني اول دموكراتيك چين ، از موقع-لك انقالب بورژوا معذ

 روسيه بشمار ميرود ، اكتبر انقالب هاليستي بر روي يك ششم كره ارض كه نتيجيسولت سودوتأسيس 
  .دستخوش تغيير شده است 

 دموكراتيك كهنه -  دموكراتيك چين به مقوله انقالب جهاني بورژوا- پيش از اين وقايع ، انقالب بورژ
 . دموكراتيك كهنه بود -تعلق داشت و بخشي از انقالب جهاني بورژوا

موكراتيك نوين متعلق د -ك چين به مقوله انقالب بورژوا دموكراتي-پس از اين وقايع ، انقالب  بورژوا 
  .آمد  سوسياليستي در- هاني پرولتاريائيگرديد واز نظر جبهه بندي در انقالب بصورت از انقالب ج

چرا ؟ براي آنكه جنگ امپرياليستي جهاني اول و نخستين انقالب سوسياليستي پيروزمند ، انقالب 
  .ن را تغييرداده و حلول عصر جديدي را در تاريخ جهان اعالم داشت  ، تمام جريان  تاريخ جهااكتبر

) نبرابر يك ششم سطح زمي(در دوراني كه جبهه سرمايه داري جهاني در قسمتي از كره زمين 
سيدگي خود را بوضوح مينماياند ، در دوراني كه بخش باقيمانده جهان سرمايه فروريخته و در قسمتهاي ديگر پو

دهد ، در دوراني كه دولت سوسياليستي ادامه تر بر مستعمرات نميتواند بزندگي خود ش بيداري بدون تكيه
 و آمادگي خود را براي پشتيباني  از جنبش آزاديبخش تمام مستعمرات و نيمه مستعمرات اعالم تأسيس شده 

 امپرياليستي –وسيال بروز از زير نفوذ احزاب سزميدارد ، در دوراني كه پرولتارياي كشور هاي سرمايه داري رو
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عمرات  ونيمه مستعمرات اعالم تش مسخسوسيال دموكرات آزاد ميشود و پشتيباني خود را از جنبش آزاديب
ميدارد ، در چنين دوراني  چنانچه در هر كشور مستعمره و نيمه مستعمره  انقالب عليه امپرياليسم ، يعني عليه 

 المللي برپا شود ، اين انقالب ديگر نه به مقوله انقالب جهاني بورژوا ري بين دابورژوازي بين المللي  و يا سرمايه 
يگر بخشي از انقالب جهاني دموكراتيك كهنه ، بلكه به مقوله نوين تعلق دارد ؛ اين انقالب از اين پس د-

رولتاريائي ئي و يا سرمايه داري كهنه نيست ، بلكه بخشي از انقالب جهاني نوين ، يعني از انقالب جهاني پبورژوا
عمرات و نيمه مستعمرات انقالبي  ديگر نميتوانند بمثابه متحد جبهه جهاني ضد تاين مس.  سوسياليستي است -

  . سوسياليسم تبديل گرديده اند انقالبي سرمايه داري بشمار آيند ؛ آنها ديگر به متحدين جبهه جهاني  انقالبي
رات ، در نخستين مرحله  يا نخستين گام خود از با آنكه چنين انقالبي در مستعمرات و نيمه مستعم

 دموكراتيك است  ودرخواست هاي عيني آن در جهت  -لحاظ خصلت اجتماعي  هنوز اصوال يك انقالب بورژوا 
گشودن راه رشد سرمايه داري سير ميكند ، معذالك اين انقالب ديگر از نوع انقالب كهنه  نيست كه بورژوازي 

ه انقالب نوع كدولت ديكتاتوري بورژوازي است ، بلفش استقرار جامعه سرمايه داري ودآنرا رهبري ميكند و ه
جديدي است كه پرولتاريا آنرا رهبري ميكند وهدفش در مرحله نخست ، برقراري جامعه دموكراتيك نوين  و 

يسم راه از اينرو اين انقالب درست براي رشد سوسيال. دولت ديكتاتوري مشترك كليه طبقات انقالبي است 
اين انقالب در حركت خود به پيش برحسب تغييراتي كه در اردوي دشمن و . بازهم وسيعتري راميگشايد 

  .اند لت اساسي آن بدون تغيير باقي ميمصفوف متحدين روي ميدهد ، بچندين دوره تقسيم ميشود ، ولي خص
جهت امپرياليسم آنرا قبول چنين انقالبي امپرياليسم را از اساس  مورد ضربه قرار ميدهد و از اين

اما اين انقالب از طرف سوسياليسم مورد قبول واقع ميشود ودولت . نميكند ، بلكه با آن بمبارزه برميخيزد 
  .سوسياليستي به آن ياري ميرسانند سوسياليستي و پرولتارياي بين المللي 

 سوسياليستي تبديل -ولتاريائي از اينرو است كه چنين انقالبي نميتواند به بخشي از انقالب جهاني  پر
  .نگردد 

 نخستين انقالب چين در  ، اين تز صحيح از همان دوره" انقالب چين بخشي از انقالب جهاني است "
اين تز از طرف كمونيست هاي چين مطرح شد و از جانب تمام كسانيكه .  مطرح گرديد 1927-1924سالهاي 

لك معذ. ند ، مورد تأييد قرار گرفت د فئودالي  شركت داشتدر آن موقع  در مبارزه ضد امپرياليستي و ض
  .بي توضيح داده نشد ولذا درك انسان از اين مسئله هنوز مبهم بود ها بخواهميت اين تئوري در آن روز

 انقالب جهاني بورژوائي كهنه مدتهاست ن  دورا_ ديگر انقالب جهاني كهنه نيست " انقالب جهاني "اين 
بهمين قسم منظور از .  انقالب جهاني سوسياليستي است بلكه يك انقالب جهاني نوين ،بسر رسيده است ، 

تغيير فوق اين . يگر بخش انقالب بورژوائي كهنه نيست ، بلكه بخش انقالب سوسياليستي نوين است د "بخش"
  .تاريخ جهانالعاده عظيمي است ، تغييري كه نظير آن نه در انقالب در تاريخ چين پيدا شده است و نه در 

  .اين تز صحيح كه از جانب كمونيستهاي چين مطرح شد ، از تئوري استالين سرچشمه ميگيرد 
  : در رساله اي بمنابست نخستين سالگرد انقالب اكتبر نوشت 1918استالين در سال 

  اهميت جهاني عظيم انقالب اكتبر بطور عمده در اينست  كه اين انقالب
سئله خاص مبارزه باستم ملي در اروپا به مسئله موسعه بخشيده و آنرا ازمسئله ملي را تحدود  -) 1(

  عام رهائي ملل ستمديده ،  مستعمرات و نيمه مستعمرات از يوغ امپرياليسم تبديل كرده است ؛
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امكانات وسيع و راههاي عملي را براي اين رهائي باز كرده و بدينترتيب تا حدود بسياري امر  -) 2(
 و خاور را تسهيل كرده و آنها را به جريان مشترك مبارزه پيروز مند عليه امپرياليسم يده باختررهائي ملل ستمد

   است ؛كشانيده شده
 عليه و يك جبهه جديد انقالبات بدينترتيب ميان باختر سوسياليستي و خاور اسير پلي كشيده -) 3(

  ) .4(ا ملل ستمديده خاور ، ايجاد كرده است امپرياليسم جهاني ، ازپرولتر هاي باختر از طريق انقالب روسيه ت
پس از نگارش اين رساله استالين بار ها اين تئوري را  رشد و تكامل داده  كه انقالبات در مستعمرات و 

اين تئوري .  سوسياليستي  گرديده اند -نيمه مستعمرات از مقوله كهنه جدا شده وبخشي از انقالب پرولتاريائي 
 بمناسبت بحث با ناسيوناليستهاي يوگوسالوي آنزمان انتشار 1925 ژوئن 30له اي كه در را استالين ضمن مقا

 ، در " بار ديگر در باره مسئله ملي "اين مقاله تحت عنوان . با روشني و دقت تمام تشريح كرده است ، يافت 
در اين . است  گرديده امل شي ترجمه شده ، شن كه توسط جان جو"استالين در باره مسئله ملي "كتاب 

   :مقاله بخش زير را ميخوانيم 
 استناد ميجويد كه در پايان " ماركسيسم و مسئله ملي"سميچ به قسمتي از جزوه استالين          

 مبارزه ملي در شرايط سرمايه داري "در اين قسمت گفته ميشود كه .  نوشته شده است 1912سال 
معلوم است او ميكوشد بدين وسيله به صحت   ". ئي است زه ميان خود طبقات بورژوا ، مباررشديابنده

فرمول خويش كه اهميت اجتماعي جنبش ملي را در شرايط تاريخي كنوني تعريف مينمايد ، اشاره 
 راما جزوه استالين پيش از جنگ امپرياليستي نوشته شده ، يعني در زمانيكه مسئله ملي در نظ. كند 

نبود ، در زمانيكه مطالبه اساسي ماركسيستها در  اهميت جهانيماركسيستها هنوز مسئله اي داراي 
 دموكراتيك تلقي ميشد و نه بمثابه -قالب بورژوا  انمورد حق تعيين سر نوشت ، بمثابه بخشي از

ر اگر مشاهده نشود كه از آنزمان ببعد اوضاع بين المللي از آوخنده . بخشي از انقالب  پرولتاريائي 
بخشي از  ملي را از و جنگ از يكسوو انقالب اكتبر در روسيه از سوي ديگرمسئلهريشه تغيير كرده است

 اكتبردر .  سوسياليستي تبديل نمودند - دموكراتيك به بخشي از انقالب پرولتاريائي-انقالب بورژوا
 گفت كه نكته اساسي "  ترازنامه بحث در باره حق تعيين سرنوشت" لنين در مقاله خود 1916

ر مورد حق تعيين سرنوشت ديگر قسمتي از جنبش دموكراتيك عمومي نيست ، بلكه مسئله ملي د
من ديگر از آثاربعدي لنين و .  سوسياليستي عمومي شده است -قسمت الينفك انقالب  پرولتاريائي

پس از همه اينها . ديگر نمايندگان كمونيسم روسيه در باره مسئله ملي صحبتي بميان نمي آورم 
 دموكراتيك در روسيه -بورژواه آن قسمت از جزوه استالين  كه در دوران انقالب استناج سميچ ب

 پرولتاريائينوشته شده و اكنون كه در نتيجه وضع تاريخي جديد ، ما در عصر نوين ، در عصر انقالب 
كه سميچ در ين باشد  ه باشد  ؟ معني آن فقط ميتواند اه ايم ، چه معنائي ميتواند داشتدگام گذار

رج از زمان و مكان ، در خارج با هر گونه ارتباط با وضعيت تاريخي زنده نقل قول ميكند و بدين خا
تريب ابتدائي ترين  مبادي ديالكتيك را نقض ميكند ، بدون توجه به اين نكته كه يك چيز صحيح در 

  .يك اوضاع و احوال تاريخي ميتواند در اوضاع و احوال تاريخي ديگر غلط از آب در آيد
نوع اولي انقالب جهاني متعلق به مقوله . از اينجا معلوم ميشود كه دو نوع انقالب جهاني وجود دارد 

دوران اين انقالب جهاني مدتهاست سپري شده است ؛ دوران اين . انقالب بورژوائي و يا سرمايه داري است 
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 1917نگاميكه در هه بويژ در گرفت و 1914انقالب موقعي بسر آمد كه جنگ امپرياليستي جهاني اول در 
 -  انقالب جهاني پرولتاريائي_ نوع دوم انقالب جهاني آغاز گرديدناز آن زما. يه روي داد  در روساكتبرانقالب 

ستمديده و نيروي عمده اين انقالب را پرولتارياي كشور هاي سرمايه داري تشكيل ميدهد و ملل . سوسياليستي 
اب و گروه هاي  ، چه احزاين مهم نيست كه چه طبقاتي . مار ميايند  بشتحدين آن مبهنيمه مستعمره بمثا

 انقالب شركت ميجويند ، و اين مهم نيست كه آنها به اين دريا چه شخصيت هائي از ملل ستمديده سياسي 
رزه نكته آگاهي دارند يا نه و يا آنها آنرا ذهني درك ميكنند يانه ، تا زمانيكه آنها در برابر امپرياليسم بمبا

 سوسياليستي و خود آنها متحدين اين انقالب را –برخيزند ، انقالب آنها بخشي  از انقالب جهاني پرولتاريائي 
  .تشكيل ميدهند 

امروز  ما بدوراني رسيده ايم كه در آن بر اثر . امروز انقالب چين اهميت باز هم بيشتر يافته است 
 هر روز عميقتر در جنگ جهاني دوم فرو ميرود ، بدوراني كه بحرانهاي  اقتصادي و سياسي سرمايه داري ، جهان

اتحاد شوروي بمرحله گذار از سوسياليسم به كمونيسم رسيده و قادر است پرولتاريا و ملل ستمديده  سراسر 
سرمايه داري رهبري كند وياري دهد ، بدوراني كه  جهان را در مبارزه عليه جنگ امپرياليستي وارتجاع

ور هاي سرمايه داري خود را آماده ميسازد تا سرمايه داري را واژگون ساخته وسوسياليسم را بنا پرولتارياي كش
بگذارد ، بدوراني كه پرولتاريا ، طبقه دهقان ، روشنفكران وبخشهاي ديگر خرده بورژوازي چين تحت رهبر حزب 

نين دوراني نبايد بر اين عقيده آيا امروز در چ. كمونيست چين به نيروي سياسي مستقل بزرگي تبديل شده اند 
. بيشتر افزايش يافته است ؟ بنظر من  ما بايد بر اين عقيده باشيم  باشيم كه اهميت جهاني انقالب چين باز هم

  .انقالب چين بخشي بزرگي از انقالب  جاني است 
بر خصلت بنا) كوچكي تقسيم ميشود  كه خود بدوره هاي متعدد( با آنكه نخستين مرحله انقالب چين 

وسياليستي  نيست ، س -ب پرولتاريائي  دمكراتيك طراز نوين است وهنوز انقال-اجتماعي خود انقالب بورژوا 
 سوسياليستي بدل گرديده است و هم اكنون - لك از مدتها پيش به بخشي از انقالب جهاني پرولتاريائيمعذ

نخستين گام يا نخستين مرحله . تشكيل ميدهد باالتر از آن بخش بزرگ اين  انقالب جهاني و متحد كبير آنرا 
اين انقالب مسلماً بناي جامعه سرمايه داري تحت ديكتاتوري بورژوازي چين نيست و نميتواند هم باشد ، بلكه با 
بناي جامعه دمكراسي نوين تحت ديكتاتوري مشترك كليه طبقات انقالبي  چين كه در رأس آنها پرولتارياي 

در وسپس انقالب بسوي مرحله دوم ، مرحله ساختمان جامعه سوسياليستي . ان ميپذيرد چين قرار دارد ، پاي
  .چين پيش خواهد رفت 

( اينست اساسي ترين خصوصيات انقالب كنوني چين ، اين است جريان انقالبي نوين بيست سال اخير 
  . زنده و مشخص انقالب كنوني چينن ، اينست مضمو)1919مي4از جنبش 

  
  ست دمكراسي نوينسيا -5     

                                                                     
انقالب چين بدو مرحله تاريخي تقسيم ميشود كه نخستين مرحله آن انقالب دموكراتيك نوين است ، 

 و اين خصوصيت جديد چگونه در مناسبات سياسي. و خصوصيت تاريخي جديد انقالب چين در همين جاست 
  .مناسبات اقتصادي دروني چين بطور مشخص بيان مييابد ؟ ما در زير به توضيح اين مسئله ميپردازيم 
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 1917 اكتبر وانقالب 1914كه پس از جنگ امپرياليستي جهاني اول در  ( 1919 مه 4قبل از جنبش 
) روشنفكران آنها  ( ي چين دموكراتيك چين خرده بورژازي و بورژواز-رهبر سياسي انقالب بورژوا) روي داد

ل وارد صحنه سياسي نشده بود ابه يك نيروي طبقاتي آگاه و مستقدرآن موقع پرولتارياي چين هنوز بمث .بودند 
  .1911قالب  نلتاريا چين در اوچنين بود وضع پر. بلكه بمثابه دنباله رو خرده بورژوازي در انقالب شركت داشت 

لي چين شركت خود را در انقالب ادامه داد ، رهبر سياسي ه با آنكه بورژوازي مم 4بعد از جنبش 
پرولتارياي چين در اين زمان بعلت پختگي خود  و .  ديگر انقالب بورژوازي چين نبود ك دموكراتي-انقالب بورژوا

اين حزب كمونسيت چين بود . بسرعت به يك نيروي سياسي آكاه و مستقل تبديل گرديد تأثير انقالب روسيه 
 دموكراتيك چين را - را به پيش كشيد وبرنامه كامل سر تاسر انقالب بورژوا" مرگ بر امپرياليسم "راكه شع

  . اعالم داشت ، و اين حزب كمونيست چين بود كه به تنهائي انقالب ارضي را بمرحله اجرا گذاشت 
امپرياليسم ، بورژواري كشور مستعمره و نيمه مستعمره و زير ستم آنجائي كه بورژوازي ملي چين آز 

كيفيت انقالبي خود را در مبارزه عليه است ، حتي در دوران امپرياليسم ، در دوره هاي معين وتا درجه معيني 
نمونه هاي مبارزه عليه گروهاي ( خارجي ، دولتهاي بروكراتها و ديكتاتور هاي نظامي كشور خود  امپرياليسم 

حفظ ميكند و ميتواند با پرولتاريا و ) كشي بشمال يافت  و لشكر1911اخير را ميتوان در دوره هاي انقالب  
تفاوت ميان بورژوازي . خرده بورژوازي در مبارزه عليه دشمناني كه حاضر است با آنها مبارزه كند ، متحد شود 

از آنجا كه امپراتوري روسيه قديم امپرياليسم . چين و بورژوازي امپراطوري روسيه قديم در همين است 
كيفيت انقالبي   فئودالي بود كه به كشور هاي ديگر تجاوز ميكرد ، بورژوازي روسيه فاقد هر گونه-يميليتاريست

ولي بورژوازي ملي چين . ليه بورژوازي و نه اتحاد عليه آن عيفه پرولتاريا عبارت بود از مبارزه ظدر آنجا و . بود 
ري است مستعمره ، نيمه مستعمره و وچين كشدر  دوره هاي معيني هنوز داراي كيفيت انقالبي است ، زيرا كه 

ور ندارد و با آن در اينجا وظيفه پرولتاريا اين استكه اين كيفيت انقالبي بورژوازي ملي را از نظر د. قرباني تجاوز 
  . و ديكتاتور هاي نظامي تشكيل دهد جبهه متحدي عليم امپرياليسم و دولتهاي بروكراتها

رژوازي كشوري مستعمره و نيمه وت كه بورژوازي ملي چين ب اما در عين حال درست باين عل
اي كيفيت ديگري نيز است يعني  بسيار ضعيف  است ، دارمستعمره است و در نتيجه از نظر اقتصادي و سياسي

 تتي هنگاميكه در انقالب شركت ميجويد ، مايل نيسحزي ملي چين بورژوا. تمايل به سازش با دشمنان انقالب 
م يكباره ببرد ، بعالوه اين بورژوازي با استثمار در روستا از راه بهره مالكانه پيوند نزديك دارد ، از از امپرياليس

ختن كامل نيروي هاي اينرو نه ميخواهد و نه ميتواند امپرياليسم را از اساس براندازد ، چه رسد به سرنگون سا
 دموكراتيك -و مسئله اساسي انقالب بورژوا ن قادر نيست هيچيك از ديوازي ملي چبدين تريب بورژ. فئودالي 

اما بورژوازي بزرگ چين كه گوميندان .  اساسي آنرا به انجام برساند هچين را حل كند يا هيچ يك از دو وظيف
 خود را در آغوش امپرياليسم افگند و با نيرو هاي 1937تا1927نماينده آنست ، در تمام دوران طوالني از 

در كنار ضد انقالب   از آن د و مدتي بع1927بورژوازي ملي چين نيز در . بي اتحاد بست فئودالي عليه خلق انقال
ژاپني بخشي از بورژوازي بزرگ كه نماينده آن وان جين وي است ، در دوران جنگ مقاومت ضد. قرار گرفت 

اين است يك .  داد تازه اي از خيانت بورژوازي بزرگ بدست دوباره در برابر دشمن سرتسليم فرود آورد و نمونه
در كشور .  بورژوازي فرانسه هتفاوت ميان بورژوازي چين و بورژوازي كشور هاي اروپا وامريكا در گذشته و بويژ
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ازي اينكشور ها هنوز در عصر انقالبات بسر ميبرد ، وهاي اروپا و امريكا و بويژه در فرانسه ، هنگاميكه بورژ
  . بودند ؛ ولي بورژوازي چين حتي اين پيگيري را ندارد انقالبهاي بورژوازي آنجا نسبتاً پيگير

 چنين است _ انقالب از سوي ديگر شركت احتمالي در انقالب از يكسو و تمايل به سازش با دشمنان
حتي بورژوازي اروپا و امريكا در گذشته نيز داراي يك . خصلت دو گانه بورژوازي چين كه سر دو راهي قرار دارد 

 دهقانان متحد گشته و عليه آن د با كارگران ونآنها در برابر دشمن نيروم.نه بوده است  خصلت دو گانچني
بارزه بر ميخيزند ، اما هنگاميكه كارگران و دهقانان بيدار ميشوند ، آنها روي بر تافته و عليه كارگران و بم

ي كشور هاي مختلف جهان وازژاين قانونمندي عمومي است كه در مورد بور. دهقانان با دشمن و حدت ميكنند 
  .صدق ميكند ، اين صفت در مورد بورژوازي چين برجسته تر بچشم ميخورد 

در چين كامالً واضح است هر كس كه بتواند خلق را در واژگون  ساختن امپرياليسم و نيرو هاي 
ند خورده خلق ، اعتماد خلق را بخود جلب خواهد كرد ، زيرا كه امپرياليسم دشمنان سوگ فئودالي رهبري كند

 در بيرون راندن امپرياليسم ژاپن رهبري كند ورژيم دموكراتيك را برقرار امروز هر كس  كه بتواند خلق را. اند 
 نيست ، انجام هتاريخ نشان داده است كه بورژوازي چين قادر به انجام اين وظيف. بود  سازد ، منجي خلق خواهد

  . ميگيرد پرولتاريا قرار ناگزير بر عهده اين وظيفه
بنابر اين در هر حال پرولتاريا ، دهقانان ، روشنفكران و بخشهاي ديگر خرده بورژوازي چين آن نيرو 

نها بيدار شده اند آاين طبقات كه بعضي از . هاي اساسي را تشكيل ميدهند  كه تعيين كننده سرنوشت كشورند 
 دولت  و ساخت ن الزاماً اجزاء اساسي ساختو بعضي ديگر در حال بيدار شدن اند ، در جمهوري دموكراسي چي

جمهوري دمكراسي چين . ل خواهند داد و پرولتاريا نيروي رهبري كننده آن خواهد بود قدرت سياسي را تشكي
 اي باشد كه در آن ديكتاتوري مشترك يكه امروز ما ميخواهيم برقرار كنيم ، فقط ميتواند جمهوري دموكراس

،  و ضد فئودالي برهبري پرولتاريا اعمال ميشود ، يعني جمهوري دموكراسي نوين پرياليستيمتمام عناصر ضد ا
  .  انقالبي خلق كه شامل سه  اصل سياسي اساسي ميباشد جمهوري سه اصل نوين واقعاً

دموكراسي نوين از يكسو با جمهوريهاي سرمايه داري نوع كهنه اروپا و امريكا كه در آنها  اين جمهوري
واينوع جمهوري   كهنه انديوازي برقرار است ، تفاوت دارد ، زيرا كه اينها جمهوريهاي دموكراسديكتاتوري بورژ

 مد افتاده است ؛ واز سوي ديگر با جمهوري سوسياليستي  نوع شوروي تحت ديكتاتوري پرولتاريا نيز فرق زا
وه در تمام كشور هاي دارد ، اينوع جمهوري سوسياليستي هم اكنون در اتحاد شوروي برومند ميشود و بعال

سرمايه داري استقرار خواهد يافت و بدن شك شكل مسلط ساخت دولت و ساخت قدرت سياسي در تمام كشور 
، اينوع جمهوري هنوز براي انقالبات ما در طول يك دوران معين تاريخي هاي صنعتي پيشرفته خواهد گرديد ؛ ا

مين جهت آن شكل دولتي كه انقالبات تمام كشور به. كشور هاي مستعمره و نيمه مستعمره مناسب نيست 
 سومي لهاي مستعمره ونيمه مستعمره  در طول اين دوران معين تاريخي  بايد بر گزينند ، فقط ميتواند شك

اين شكل براي يك دوران معين تاريخي مناسب . اميم ا آنرا جمهوري دموكراسي نوين مين، شكلي كه مباشد 
  . شكلي است ضروري و نميتوان از آن صرفنظر كرد ا است ، معهذاوبنابرين يك شكل گذر است 

از اينرو سيستمهاي مختلف دولت در جهان  بنابر ماهيت طبقاتي قدرت سياسي آنها بطور اساسي بر 
، دوم جمهوري ديكتاتوري پرولتاريا و سوم جمهوري تحت  اول جمهوري ديكتاتوري بورژوازي: سه نوع اند 

  .د طبقه انقالبي ديكتاتوري مشترك چن
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امروز پس از بروز جنگ امپرياليستي دوم محيط دموكراتيك . نوع اول دولتهاي دموكراسي كهنه است 
از بسياري كشور هاي سرمايه داري رخت بر بسته و اين كشور ها يا زير چنگال يك ديكتاتوري نظامي  و 

بعضي دولت هائي را كه در آنها ديكتاتوري . خونين بورژوازي درآمده اند و يا در حال چنين تحولي ميباشند 
  .مشترك مالكان ارضي و بورژوازي بر قرار است ، ميتوان در اين نوع جاي داد 

نوع دوم در اتحاد شوروي وجود دارد ، و شرايط براي پيدايش آن هم اكنون در كشور هاي مختلف 
اي دوره معيني در جهان شكل مسلط در آينده اين نوع سيستم دولت بر. سرمايه داري در حال تكوين است 

  .خواهد بود 
. بايد بر گزينند  ه انقالبات كشور هاي مستعمره و نيمه مستعمرهكنوع سوم شكل دولت گذرائي است 

اينها در قبال مشابهت عمومي تفاوت هاي كوچكي هر يك از اين انقالبات بناچار ويژگيهائي خواهد داشت ، اما 
ز انقالبات در مستعمرات و نيمه مستعمرات  سخن بميان ميĤيد ، ساخت دولت و هر موقع كه ا. بيش نيستند 

ساخت قدرت سياسي آنها در اساس خود الزاماً يكسان خواهد بود ، يعني يك دولت دموكراسي نوين خواهد بود 
س در چين امروز اين شكل دموكرا.  مشترك چند طبقه ضد امپرياليستي اعمال ميشود توريكه در آن ديكتا

 و همچنين ي اين شكل دولتي ضد ژاپني وضد امپرياليست.نوين ، شكل جبهه متحد ضد ژاپني بخود ميگيرد 
 ادامه تاما متأسفانه با آنكه جنگ مقاومت مدتهاس. نماينده اتحاد چندين طبقه انقالبي و جبهه متحد است 

ني كه از طرف حزب كمونيست دارد ، كار دموكراتيزه كردن بجز در مناطق پايگاهي دموكراتيك ضد جاپا
رهبري ميشود ، بطور كلي در اغلب مناطق هنوز آغاز نگرديده است ، و امپرياليسم ژاپن از اين اساسي ترين 

اگر در سياست تغييري روي ندهد ، .  پيش ميراند كرده و بالمانع هجوم خود را به نقطه ضعف استفاده 
  .سرنوشت ملت در خطر بزرگي قرار خواهد گرفت 

در باره اين مسئله از اواخر سلسله تسين .  است " ت سيستم دول"موضوع مورد بحث در اينجا مسئله 
در واقع اين مسئله فقط مربوط به مسئله . شود و هنوز روشن نشده است يمشاجره م چند ده سال است  كه

يت طبقاتي را  مسكوت بورژوازي پيوسته اين اختالف در موقع. موقعيت طبقات اجتماعي مختلف در دولت است 
وجه  بسود اين استتار بهيچ. را اعمال ميكند  ديكتاتوري طبقه واحد "ملت"گذاشته و تحت لفافه با اصطالح 

 را ميتوان بكار برد ، ولي نبايد ضد " ملت"اصطلح . خلق  انقالبي نيست و بايد آنرا با وضوح تمام بر مال ساخت 
ديكتاتوري كليه طبقات انقالبي  عليه ضد انقالبيون و خائينين بملت . رفت انقالبيون و خائينين بملت را در بر گ

  .، اينست آن دولتي كه ما بدان احتياج داريم 
اصطالح سيستم دموكراتيك در كشور هاي مختلف معموالً در انحصار بورژوازي است ، ب در دوران ما 

اما اصل دموكراسي گوميندان سيستم . است وصرفاً بافزاري براي اعمال ستم نسبت بمردم عادي مبدل گشته 
  .دموكراتيكي است كه مردم عادي همه بايد از آن سهم بگيرند ، نه آنكه از آن عده اندكي باشد

در دوران همكاري ميان  1924اينست بيان جدي مانيفست نخستين كنكره ملي گوميندان منعقد در 
رف ، خود گوميندان اين بيانيه را زير پا گذارده و كار را ولي از شانزده سال باينط. گوميندان و حزب كمونيست 
اين است خطاي فاحشي كه گوميندان مرتكب شده . روز گريبانگير كشور ماست امبه بحران وخيمي كشانده كه 

  .د بزدايد وش جنگ ضد ژاپني از ختاست ؛ اميد واريم كه او اين خطا را در آ
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كل ساخت قدرت سياسي  مربوط ميشود ، به شكلي كه  مسئله ايست كه به ش"سيستم قدرت  "ما ا
طبقات اجتماعي معين ، هنگام برقراري ارگانهاي قدرت سياسي برميگزينند تا با دشمنان به نبرد بپردازند و از 

در صورتي كه ارگانهاي قدرت سياسي  شكل مناسبي نداشته باشد ، سخني  هم از دولت . خويش دفاع كنند 
چين امروز ميتواند سيستم كنفرانس نمايندگان خلق سراسر كشور ، استان ، شهرستان ،  . يدآنميتواند بميان 

ولي بايد . بخش تا دهستان را بپذيرد ؛ اين گنفرانسها در تمام مدارج ارگانهاي قدرت دولتي را انتخاب ميكنند 
معتقدات ، ثروت ، آموزش و يك سيستم انتخاباتي واقعاً همگاني ، مساوي براي همه ، بدون تمايز مرد و زن ، 

تنها چنين سيستمي ميتواند با موقعيت هر يك از طبقات انقالبي در دولت وفق دهد ، بسود يره برقرار گردد ، غ
يستم همان اين س. بيان اراده خلق  و رهبري مبارزات انقالبي باشد ، و روح  دموكراسي نوين را تجسم بخشد 

دموكراتيك ساخته شده ، اراده تمام خلق  لتي كه بر اساس سانتراليسمفقط دو. سانتراليسم دموكراتيك است 
 نه آنكه از آن "اصل . انقالبي را بطور شايسته بيان كند و با دشمنان انقالب با حد اكثر انرژي به نبرد بپردازد 

وان باين  بايد در تركيب حكومت و ارتش تحقق يابد ؛ بدون سيستم دمكراتيك واقعي نميت"عده  اندكي باشد 
  . هدف دست يافت و اين با آن معناست  كه سيستم قدرت متناسب با سيستم دولت  نخواهد بود 

.  سانتراليسم دموكراتيك _ قدرت  ديكتاتوري مشترك كليه طبقات انقالبي ، سيستم_سيستم دولت 
است ، جمهوري سه اصل نوين خلق كه شامل سه اصل سياسي اساسي اينست سياست دموكراسي نوين ، 

آنچه امروز ما داريم ، نام جمهوري چين است نه واقعيت . جمهوري چين كه نام آن با واقعيت آن مطابقت دارد 
  . اينست وظيفه كنوني ما _بايد كاري كرد كه نام با واقعيت مطابقت كند . آن 

ايد ايجاد اينها هستند آن مناسبات سياسي  دروني كه چين انقالبي و در حال مقاومت عليه ژاپن  ب
 در حال " ساختمان كشور"كند و بهيچوجه نميتواند ايجاد نكند ؛ اينست تنها جهت صحيح در زمينه كار 

 . حاضر 
  

      موكراسي نوين اقتصاد د-    ٦ 
                                                                      

هم در زمينه سياسي و هم در زمينه اقتصادي يك در چين بايد يك چنين جمهوري بر قرار گردد كه 
  .جمهوري دموكراسي نوين باشد 

  .بانكهاي بزرگ و موسسات صنعتي و تجارتي بزرگ بايد بمالكيت دولت اين جمهوري درآيد 
انحصاري دارند ويا دامنه آنها از حدود ظرفيت اداره  چيني و خارجي كه يا خصلت  سسات مؤتمام 

د بانكها ، راه آهن ، امور هواپيمائي توسط دولت بهر برداري و اداره خواهد شد تا خصوص بيرون است مانن
   . اصل اساسي در مورد تحديد سرمايه. خود گيرد  سرمايه خصوصي نتواند و سائل زندگي خلق را  زير نظارت

زب گره ملي گوميندان در زمان همكاري ميان گوميندان و حناين نيز بيان جدي مانيفست نخستين گ
اقتصاد دولتي در  .اين مشي صحيح ساخت اقتصادي جمهوري دموكراسي نوين است . كمونيست است 

جمهوري دموكراسي نوين زير رهبري پرولتاريا داراي خصلت سوسياليستي است و در مجموع اقتصاد ملي 
 داري را از بين  اين جمهوري اشكال ديگر مالكيت خصوصي سرمايهانيروي رهبر ي كننده را تشكيل ميدهد ، ام
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 غدغن نميكند ، " نتواند وسايل زندگي خلق را زير نظارت خود گيرد "نميبرد ورشد توليد سرمايه داري را كه  
  .وز فوق العاده عقب افتاده است نزيرا كه اقتصاد چين ه

اين جمهوري اقدامات الزم معيني اتخاذ خواهد كرد كه زمين مالكان ارضي را مصادره كند و ميان 
 به " زمين از آن كشتكار"شعار دكتر سون يات سن كه ميگويد هقانان بي زمين و كم زمين تقسيم نمايد ،د

در . تحقق در آورد ، مناسبات فئودالي را از ده بر اندازد و زمين را به مالكيت خصوصي دهقانان مبدل گرداند 
 زمين از "و  . "در مورد مالكيت زمين  برابري حقوق "اين است اصل . روستا وجود دهقانان مرفعه مجاز است 

سر برقراري كشاورزي ربطور كلي در اين مرحله سخن ب.  شعار صحيح براي اين اصل است "آن كشتكار 
 رشد مييابند " آن كشتكار  زمين از" مختلف اقتصاد كئوپراتيوي  كه بر پايه لسوسياليستي نيست ، ولي اشكا

  .، حاوي عناصر سوسياليستي است 
 را دنبال كند ، " برابري حقوق درمورد مالكيت زمين " و " تحديد سرمايه "اد چين بايد راه  اقتص

رضي اجازه يد به يك مشت سرمايه دار و مالك ا ، هرگز نبا" از آن عده اندكي باشد "اقتصاد چين هرگز نبايد 
د كه جامعه سرمايه داري نوع  و هرگز نبايد اجازه دا"د ن وسايل زندگي خلق را زير نظارت خود گير"داد كه 

هر كس كه . اروپا و امريكا ايجاد شود و همچنين هرگز نبايد گذاشت جامعه كهنه نيمه فئودالي دوام يابد 
د برخالف اين سمت گام بردارد ، بيقين نخواهد توانست بهدف خويش دست يابد و با سر به زمين جسارت ورز

  .خواهد خورد 
صادي دروني كه چين انقالبي و در حال مقاومت عليه ژاپن بايد برقرار اينها هستند آن مناسبات اقت

  . سازد و ناگذير برقرار خواهد ساخت 
  .اين اقتصاد ، اقتصاد دموكراسي نوين است 

  . و سياست دموكراسي نوين بيان فشرده اين اقتصاد دموكراسي نوين  است 
    

   رد ديكتاتوري بورژوازي -7
  

 در صد 90اي سياست و اقتصاد دموكراسي نوين است ، مورد تاييد بيش از يك چنين جمهوري كه دار
  .مردم كشور است  و راه ديگري نيست 

البته اين راه قديمي را بورژوازي اروپا و ژوازي چطور؟ راه ايجاد جامعه سرمايه داري تحت ديكتاوري بور
داخلي امكان پيمودن اين راه را به   وضعنمچنيد يانه وضع بين المللي وهيمريكا پيمود ، اما عليرغم  آنكه مايلآ

  .چين نمي دهد
بطور  ويژگي وضع بين المللي كنوني. از ديدگاه وضع بين المللي ، اين راه به بن بست ميانجامد 

در .  ميان سرمايه داري و سوسياليسم ، افول سرمايه داري و اعتالي سوسياليسم هاساسي عبارت است از مبارز
حت يكتاتوري  ه داري بين المللي ، يعني امپرياليسم اجازه نخواهد داد كه جامعه سرمايه داري توهله اول سرماي

تاريخ صد ساله اخير چين ، درست تاريخ تجاوز امپرياليستي به چين است ، . قرار شود بورژوازي در چين بر
 سركوب هگذشته چين در نتيجانقالبات . تاريخ مقابله امپرياليسم با استقالل و رشد سرمايه داري چين است 

امپرياليسم شكست خوردند ، از اينرو شهيدان انقالبي بيشماري در تمام عمر خود نسبت به امپرياليسم كينه و 
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ق چين نفوذ كرده و قصد دارد آنرا به مستعمره ماامروز امپرياليسم نيرومند ژاپن در اع. دشمني ميورزيدند 
سرمايه داري خود را رشد و تكامل ميبخشد ، بلكه ژاپن است كه سرمايه مبدل سازد ؛ امروز اين چين نيست كه 

روز بورژوازي چين نيست ، بلكه بورژوازي ژاپن است كه در چين امداري خود را در چين رشد و بسط ميدهد ؛ 
 دست وروز ما در دوراني هستيم كه در آن امپرياليسم به واپسين امدرست است كه . ديكتاتوري اعمال ميكند 

اما در ست . ) 5 (" سرمايه اري محتضر" امپريالييسم _پا زدنهاي خود مشغول است ، او در آستانه  مرگ است 
به اين علت كه امپرياليسم دوران احتضار خودرا ميگذراند ، براي بقاء خويش بيش از هر موقع ديگر به 

اجازه نخواهد   و نيمه مستعمراتو هرگز به هيچيك از مستعمراتتعمرات  وابسته است سمستعمرات و نيمه م
درست به اين علت كه . داد كه چيزي مانند جامعه سرمايه داري تحت ديكتاوري بورژوازي برقرار نمايد 

امپرياليسم ژاپن در منجالب بحران اقتصادي و سياسي عميقي فرو رفته ، بسخن ديگر در آستانه مرگ است ، 
آنرا به مستعمره مبدل سازد و راه برقراري ديكتاتوري بورژوزاي ورشد برد و  به  چين هجوم  مطلقا الزم مي بيند

  .سرمايه داري ملي را بر آن ببندد 
وازي اجازه ژدر وهله دوم ، سوسياليسم است كه برقراري جامعه  سرمايه داري را تحت ديكتاتوري بور

ان استقالل باشد ، بهيچوجه  جهان دشمن ماهستند ، و اگر چين خواهيتمام قدرت هاي امپرياليست. نميدهد 
بعبارت ديگر نميتواند از كمك . نميتواند از كمك دولت سوسياليستي و پرولتارياي بين المللي صرفنظر كند 

مريكا ، فرانسه ، آاز كمكي كه پرولتارياي ژاپن و همچنين انگلستان ، اتحاد شوروي  چشم پوشد ، نميتواند 
 با آنكه نميتوان . صرفنظر كند د ميرسانند ،واري در كشور خديه سرمايه لعآلمان و ايتاليا از طريق مبارزه شان 

مريكا ، فرانسه ، آلمان آ ژاپن و همچنين انگستان ، روزي انقالب درگفت كه پيروزي انقالب چين فقط پس از پي
ب چين نميتواند ت كه انقاليوزي در يك يا دو تا از اين كشورها بدست خواهد آمد ، ولي شك نسر، ايتاليا ، يا پي

بويژه كمك اتحاد شوروي براي پيروزي نهائي . ز شود مگر آنكه نيروي پرولتاريا در اين كشور ها بكار آيد روپي
آيا . اگر كمك شوروي رد شود ، انقالب بشكست خواهد انجاميد . چين در جنگ مقاومت شرط مطلقاً الزم است 

سيار روشن نيست ؟ امروز دنيا دوران نوين انقالبات و جنگ ب) 6(1927درسهاي پيكار هاي ضد شوروي  بعد از 
در چنين شرايطي . ها را ميگذراند ، دوران نابودي اجتناب ناپذير سرمايه داري و رشد غلبه ناپذير  سوسياليسم 

 بر امپرياليسم و فئوداليسم يك جامعه يآيا يك تخيل پوچ نيست  اگر كسي بخواهد در چين پس از پيروز
  اري تحت ديكتاتوري بورژوازي برقرار نمايد ؟سرمايه د

بعد )  ، ضعف زياد پرولتاريا ن بورژوازي در مبارزه عليه تجاوز يونايپيروز( اگر در نتيجه شرايط خاص 
 اكتبر ، ما توانستيم شاهد پيدايش تركيه كمالي باشيم كه در آن يك از جنگ امپرياليستي جهاني اول و انقالب

 برقرار شده بود ، بعد از جنگ جهاني دوم وپايان ساختمان )7(كوچك كماليستي ديكتاتوري بورژوازي 
اد شوروي هيچگاه تركيه ديگري بوجود نخواهد آمد ، و با احتمال ضعيفتر ، تركيه اي با حسوسياليسم در ات

 و ضعف و خصلت سازشكاري بورژوازي  ، قدرت پرولتاريا( بعلت شرايط خاص چين .  مليون نفر جمعيت 450
آيا عناصر بوژوازي چين ، پس از . كار هيچوقت بسهولت تركيه انجام نيافته است ) پيگيري او در انقالب 

ند ؟ اما كمال چين كجاست ؟ دداد سخن ندادر باره كماليسم 1927شكست نخستين انقالب كبير در 
كيه كمالي سرانجام مجبور ديكتاتوري بورژوازي و جامعه سرمايه داري چين كجاست ؟ بعالوه اين با صطالح تر

، بيك بخش از انسه  بيندازد و بتدريج بيك نيمه مستعمره روش امپرياليسم انگلستان و فغشد خود را در آ

 13



 در مستعمرات و نيمه " قهرماني "در وضع  بين المللي امروز ، هر . جهان ارتجاعي امپرياليستي تبديل گردد 
 قرار ميدهد و جزئي از نيروي هاي ضد انقالب جهاني ميگردد ؛ ويا مستعمرات يا خود را در جبهه امپرياليستي
او بايد يكي از اين دوراه را . زئي از نيروها ي انقالب جهاني ميشود جدر جبهه ضد امپرياليستي جاي ميگيرد و 

  .برگزيند ، راه ديگري نيست 
 در موقعي كه 1927در . سهاي الزم را ميگرفت اخلي ، بورژوازي چين ميبايستي دراز ديدگاه وضع د

انقالب تازه در سايه كوششهاي پرولتاريا ، دهقانان و بخشهاي ديگر خرده بورژوازي به پيروزي انجاميد ، بورژازي 
 لگد كنار زد ، ثمرات انقالب را بانحصار چين كه بورژوازي بزرگ در رأس آن بود ، اين توده هاي خلق را با يك

نيرو هاي فئودالي اتحاد ضد انقالب بست و مدت ده سال تمام نيروي خود را در خود درآورد و با امپرياليسم و 
چه نتيجه اي حاصل آمد ؟ امروز در حالي كه دشمن آن اما از .  بكار انداخت " سركوب كمونيستها "جنگ 

 دارد اكنون بيش از دوسال است ادامهنيرومند عميقاً در سرزمين ما رخنه ميكند و جنگ مقاومت ضد ژاپني هم 
ا سركوب كمونيسته"مريكا را كپيه كنيد ؟ آازي اروپا و و، آيا شما باز هم ميخواهيد نسخه كهنه و منسوخ بورژ

 به جامعه سرمايه داري تحت ديكتاتوري بورژوازي منتهي " سركوب " ده سال تمام طول كشيد ، ولي"
 " سركوب كمونيستها"راه اين ده سال نگرديد ، آيا شما فكر ميكنيد باز آزمايش كنيد ؟ درست است كه ا ز 

 نيمه فئوالي است - قرار شد ، اما اين در واقع يك ديكتاتوري نيمه مستعمره بر" ديكتاتوري حزب واحد "يك 
 "  منچور كوه"كار به ) 1931سپتامبر18تا حادثه 1927از  (" سركوب كمونيست ها "  هار سالچو پس از . 

. هجوم امپرياليسم ژاپن به جنوب ديوار بزرگ چين پيش آمد 1937 در منجر گرديده ؛ شش سال بعد از آن
 سركوب " دست بزنند ، اين ديگر " سركوب كمونيستها "ر باز هم كساني بخواهند ده سال ديگر به گامروز ا

آيا هم اكنون تند پائي نيست كه با .  از نوع جديد است كه با نوع قديم آن كمي تفاوت دارد "كمونيستها 
 را متهورانه برعهده ميگيرد ؟ اين شخص وان " سركوب كمونيسها "ي گرفتن بر ديگران بار اين امر جديد پيش

 ميخواهد به دارو دسته او هر كس كه. چين وي است كه ضد كمونيست سرشناس از نوع جديد شده است 
ي بورژوازي ، جامعه سرمايه ورد آزا د است ، ولي در اينصورت آياسرائيدن تمام نغمه هائي مانند ديكتاتبپيوند
دكترين واحد باز هم شرم آور تر نخواهد بود ؟ اگر به  ، كماليسم ، دولت مدرن ، ديكتاتوري حزب واحد ، داري

دارودسته وان جين وي نپيوندند و بخواهند در مقاومت در برابر ژاپن شركت جويند با اين قصد كه پس از 
 نبرد كرده است ، با يك لگد برانند ، ثمرات پيروزي در مقاومت ضد  بر ژاپن ، خلق را كه عليه ژاپنيپيروز

 را بر قرار كنند ، آيا اين خواب و خيالي " ديكتاتوري ابدي حزب واحد "ژاپني را در انحصار خود بگيرند و 
ت  ولي چه كسي باين مقاوم" ! در برابر ژاپن مقاومت كنيد"  "! در برابر ژاپن مقاومت كنيد " ؟بيش نيست 

. دست ميزند ؟ بدون كارگران دهقانان و بخشهاي ديگر خرده بورژوازي شما قدمي هم نميتوانيد برداريد 
آيا اين جزو معلومات ابتدائي .  شد دوآنگهي هر كس جرأت كند به آنها لگدي بياندازد ، خودش خرد خواه

 ويا از گذشت بيست سال هيچگ) درام من فقط سرسختان را در نظر ( نيست ؟ اما سرسختان بورژوازي چين 
 تحليل حزب كمونيست " " تحديد حزب كمونيست "آيا آنها را نميشنويد كه باز در باره . چيزي نياموخته اند 

 تدابير بمنظور تحديد " كه بدنبال  يدداد  سخن سرميدهند ؟ مگر نديد " مبارزه با حزب كمونيست " و "
 رهنمود هائي  بمنظور " آمد و بعد هم " مسئله احزاب بيگانه  تدابير بمنظور حل" "فعاليت حزب  بيگانه 

ن قسم ادامه دهند ، اين سوال ي را بهم" تحليل " و " تحديد " ؟ اما آخر اگر آنها " حل مسئله احزاب  بيگانه
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به اين آقايان صميمانه شتي براي خود ذخيره ميكنند ؟ ما نورپيش مي آيد كه چه سرنوشتي براي ملت و چه س
گذرد ، ميصيه ميكنيم كه شما چشمهاي خود را بروي چين و جهان ، بروي آنچه كه در داخل و خارج كشور تو

هرگاه شما در خطاهاي خود پافشاري كنيد . بروي وضع كنوني بگشائيد و همان خطا هاي خود را از سر نگيريد 
د شما نيز چندان بهتر نخواهد ، بيقين آينده ملت فالكت بار خواهد بود ، اما من گمان ميكنم كه وضع خو

ژوازي چين سر عقل نيĤيند ، آينده تيره اي در يح و مسلم است ، اگر سرسختان بوراين مطلقاً صح. گرديد 
از اينرو ما اميد واريم كه در چين جبهه . د كشاند نانتظار آنها خواهد بود و خود را بسوي مرگ و نابودي خواه

پيروزي مبارزه اري همه بجاي آنكه انحصار يك دارو دسته در ميان باشد ، متحد ضد ژاپني حفظ گردد ، با همك
 اينست آنچه كه ما كمونيستها. ضد ژاپني تأمين شود ؛ اين تنها راه صحيح است و هر راه ديگر نامعقول است 

  .يش اخطار نكرديم پصميمانه به آنها توصيه  ميكنيم و ديگر ما را سرزنش نكنيد كه شما را از 
از آنجا .  ، سرشار از حقيقت است " بخورند ه اگر خوراكي است بگذار هم"گفتار قديم چيني كه اين 

 باشند ، بايد همه حق كار و حق آموزش داشته داشتهكه همه بادشمن نبرد  ميكنند ، بايد همه امكان تغذيه 
 ، چيزي جز "  هيچكس جرأت نميكند بمن ضرربرساند" . " همه چيز مال من "روشي مانند  .باشند 

  . قرن بيستم ، اين روش كهنه ديگر ارزشي ندارد 40در سالهاي . نيرنگهاي  كهنه ارباب فئودال نيست 
ما كمونيستها هرگز افراد انقالبي را نميرانيم ، ما با كليه طبقات و قشر ها و تمام احزاب و سازمان هاي 

 كنند ، جبهه متحد را حفظ و همكاري طوالني اپن مبارزهژسياسي  و شخصيتهائي كه بخواهند تا پايان با 
اما اگر كساني بخواهند حزب كمونيست را كنار بزنند ، اين كار شدني نيست ؛ اگر كساني . خواهيم كرد 
 چين بايد جنگ مقاومت را ادامه دهد ، وحدت و.  متحد را برهم زنند ، اين كار نيز شدني نيست بخواهند جبهه

 ما آنها را ،و به عقب برگردند  كساني بخواهند تسليم شوند ، تفرقه ايجاد كنند ؛ اگر پيشرفت خود را دنبال كند
  .تحمل نخواهيم كرد 

  
  

    " چپ "قافيه بافي  رد – 8       
     

اگر جائي براي راه سرمايه داري تحت ديكتاتوري بورژوازي نيست ، آيا ممكن است راه سوسياليسم را 
  بال كرد ؟ تحت ديكتاتوري پرولتاريا دن

  .ير ممكن است نه ، اين نيز غ
شك نيست كه انقالب هنوز در  نخستين مرحله خويش است ، و در آينده بمرحله دوم ، به 

. چين تنها وقتي سعادت واقعي را خواهد ديد كه بدوران سوسياليسم وارد شود . سوسياليسم تكامل خواهد كرد 
مپرياليسم و اوظيفه كنوني انقالب چين نبرد با . م نيست اما امروز هنوز زمان براي برقراري سوسياليس

انقالب . فئوداليسم است ، و تا زمانيكه اين وظيفه پايان نپذيرد ،از سوسياليسم سخن هم نميتواند بميان آيد 
. و تنها پس از آن مرحله سوسياليسم  ابتدا مرحله دموكراسي نوين: چين بايد ناگذير دو مرحله را بپيمايد 

ما مردمان .  صبح تا شام باتمام رسانيد كوه مرحله نخست بس طوالني خواهد بود و نميتوان آنرا در ظرف يبعال
  . تخيلي نيستيم ، و نميتوانيم از شرايط واقعي كنوني دور شويم 
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پاره اي مبلغان بدخواه عمداً اين دو مرحله مختلف انقالب را با هم مخلوط ميكنندو به توصيه باصطالح 
ه سه اصل خلق تمام مراحل انقالب را در بر ميگيرد و ك ميپردازند تا نشان دهند "ي انقالب واحد  تئور"

استفاده ميكنند براي آنكه با  " تئوري "كمونيسم علت وجودي خود را از دست داده است ؛ آنها از اين 
 نين - گان سو-نسيكمونيسم و حزب كمونيست ، باارتش هشتم ، با ارتش چهارم جديد و با منطقه مرزي ش

هدف آنها اينست كه هر گونه انقالبي را از اساس بر اندازند ، عليه انقالب پيگير . سيا بشدت مخالفت ورزند 
وجنگ پيگير مقاومت ضد ژاپني  مبارزه كنند وباالخره افكار عمومي را براي تسليم در برابر   دموكراتيك-بورژوا

زيرا .  اين وضع را امپرياليستهاي ژاپن از روي نقشه ايجاد كرده اند .تجاوزكاران ژاپني آماده و مهيا سازند 
چين را به اسارت درآورد ، و امپرياليستهاي ژاپن پس از اشغال اوهان در يافتند كه تنها با نيروي نظامي نميتوان 

 جبهه لزحمله سياسي براي آنست كه عناصر متزل. آنگاه آنها به حمله سياسي و تطميع اقتصادي پرداختند 
ونيسست را يندان و حزب كمكشاند و همكاري ميان گوم دهند ، جبهه متحد را به تفرقه بضدژاپني را فريب

تجاوزكاران ژاپني در چين .  است " همكاري در اداره مؤسسات صنعتي "ادي عبارت از تصتطميع اق. برهم زند 
 در صد در سرمايه  گذاري شركت كنند و 51زي و چين جنوبي به سرمايه داران چيني اجازه داده كه تا كمر

 در 49 در صد ديگر سهم سرمايه ژاپني باشد ؛ و در چين شمالي به سرمايه داران چيني اجازه داده كه تا 49
تجاوزكاران ژاپني همچنان به . اپني باشد ژ در صد ديگراز آ ن سرمايه 51كت كنند و اري شرذصد سرمايه گ

سسات بحساب مؤكه مؤسسات  قديمي آنها را به آنان باز گردانند و ارزش اين سرمايه داران چيني وعده كرده 
وجدان تمام اصول اخالقي را  بدين ترتيب بعضي از سرمايه داران بي. سهم سرما يه آنها گذاشته خواهد شد 

ها نآبخشي از . فراموش كرده و فقط سود را ميبينند و اشتياق فراوني به اين كار از خود نشان ميدهند 
بخشي ديگر نيز كه خود را در جبهه ضد ژاپني  نهان ساخته اند ، . ي وان جين وي تسليم گرديده اند گبسركرد

بر آنها را اما آنها مانند دزدان بزدل ميترسند كه حزب كمونيست راه . در اين انديشه اند كه به دشمن بپيوندند
از اينرو آنها گرد هم . اني آنان بزنند يشن بملت را در پها بيشتر از اين وحشت دارند كه مردم داغ خاينببندد ؛ آ

جمع آمده اند ، جلسه اي تشكيل داده اند و طي آن تصميم گرفتند كه ابتدا در محافل فرهنگي و مطبوعاتي 
) 8(دين ميتافزيك فروش يد كش داد ؛ آنها چننقشه كه طرح شد ديگر كار را نبا. افكار عمومي را آماده سازند 

 چند نفر تروتسكيست اجير كرده اند تا قلم را مانند شمشير برافرازند ، سر و صدا راه  بيندازند و هضافرا با ا
 تئوري انقالب ": بدين ترتيب بنجلهائي از انبان خود بيرون آوردند ، مانند .  يمالحظه ضرباتي وارد آوردندب

ين نيست ، حزب كونيست در چين علت  و افسانه هائي كه گويا كمونيسم متناسب  با شرايط ملي چ"واحد 
ن اينكه ووجودي ندارد ، ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد در جنگ مقاومت ضد ژاپني خرابكاري ميكنند و بد

 نين سيا يك تيول فئودالي است ، حزب - گان سو-بجنگند بيجهت حركت ميكنند ، منطقه مرزي شنسي
هدف . طئه و اغتشاش بر پاكند جستجوي آنست كه توكمونيست متمرد است ، طالب وحدت نيست و فقط در 

ا اينست كه كساني را كه نميدانند در دنيا چه ميگذرد ، فريب دهند و سرمايه داران بتوانند در فرصت هآن
. افع قاطبه ملت را دربست بدشمن بفروشند  در صد را بجيب بزنندو من51 يا 49ه دالئل موجه  با اقاممناسب

 " تير و ستون را بدزد و با چوب هاي پوسيده آنها را عوض كن ":  در باره آن ميگويند اين آن چيزي است كه
 تئوري "قايان كه با قيافه جدي آاين . ي افكار عمومي پيش از تسليم است ز تدارك ايدئولوژيك و زمينه سا_

 واقع بخاطر چيز ديگر ش ميكشند و با كمونيسم و حزب كمونيست مبارزه مينمايند ، در را به پي"انقالب واحد 
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 " تئوري انقالب واحد "! و چه رنجي در اين راه بر خود هموار كرده اند   در صد كار نميكنند51 يا 49بجز 
  .ت كنه مطلب ئوري اعراض از انقالب است ، اينست

 "ري انقالب واحد ئو ت"اما گروه ديگري از مردم نيز هست كه شايد مقاصد بدي نداشته باشند و فقط 
آنها توجه  آنها را گمراه ساخته است ؛ " انجام انقالب سياسي و انقالب اجتماعي بيكبار "تصور كامالً ذهني و 

 انجام دو انقالب "ندارند كه انقالب به مرحله ها تقسيم ميشود وبايد اجباراً از انقالبي به انقالب ديگر رفت و 
د و از كوششي كه در برابر ننقالب را باهم مخلوط ميكن نظرياتي كه مراحل انچني.  امكان ناپذير است "بيكبار 

اين درست است اگر گفته شود كه از دو . وظيفه كنوني الزم است ميكاهد ، بنوبه خود بسيار زيان بخش است 
مرحله انقالب ، مرحله نخست شرط مرحله دوم را فراهم ميسازد و هر دو مرحله بايد بهم متصل باشد ، بدون 

اينست تئوري ماركسيستي تكامل . ي ميان آنها فاصله افتد ازه شود يكمرحله ديكتاتوري بورژودان دااينكه امك
ان معيني بدان اختصاص ندارد ووظيفه موظيفه معيني نيست  و ز اين ادعا كه انقالب دموكراتيك داراي. انقالب 

 ميتوان همراه با _نجام يابد زمان ديگري ادر كه تنها ميتواند _الً وظيفه انقالب سوسياليستي را ديگري مث
 است كه  ناميدن ، يك پندار واهي"ب بيكبار ال انجام دو انق"اد و اين را دوظيفه انقالب دموكراتيك انجام 
  .انقالبيون واقعي آنرا نميـپذيرند 

   
  سر سختان رد – 9     

  
ونيستها سيستم شما كم! خوب : نهاده و ميگويند  حال سرسختان بورژوازي بنوبه خود پا بميدان

 سه اصل خلق امروز براي چين ضروري " هالم كرده ايد كعاجتماعي سوسياليستي را بمرحله بعدي موكول و ا
. ، موقتاً كمونيسم خود را جمع كنيد ) 9 ("است و حزب ما آماده است بخاطر تحقق كامل آن مبارزه  كند 

اين فرياد در . بدل شده است   هاي ديوانه واري  اخيراً به فرياد" دكترين واحد "چنين سخناني زير عنوان 
دبانه ميتوان اين فرياد را فقدان ؤم اما با لحن. ئي است اماهيت خود معرف تمايالت سرسختان به استبداد بورژو

  .مطلق عقل سليم ناميد 
ت از ايدئولوژي پرولتاريائي  و در عين حال نظام اجتماعي نويني اس كمونيسم سيستم كامل و واحدي

دئولوژيك و نظام اجتماعي ديگر تفاوت دارد و كاملترين ، مترقي ترين ، انقالبي ترين و كه با هر سيستم اي
دالي ديگر به موزه وسيستم ايدئولوژيك و نظام اجتماعي فئ. آنها در سراسر تاريخ بشريت است  منطقي ترين

در اتحاد (  داري نيز در بخشي از جهان سيستم ايدئولوژيك و نظام اجتماعي سرمايه. پرده شده است ستاريخ 
 آفتابي كه درپشت كوههاي باختر فرومينشيند و "در موزه نهاده شده و در كشور هاي ديگر چون ) شوروي 

تنها سيستم .  ميماند كه عنقريب به موزه تاريخ سپرده خواهد شد " محتضريكه بسرعت خاموش ميشود
كند ،  ند بهمني كه از كوه فروغلطد و آذرخشي كه آسمان را روشنايدئولوژيك و نظام اجتماعي كمونيستي مان

از زماني كه كمونيسم . جوشان و خروشان بر سراسر جهان دامن ميگسترد و بهار دل انگيز خود را ميپرورد 
بدون . علمي در چين را ه يافت ، افق ديد مردم وسعت گرفت و انقالب چين نيز سيماي خود را تغيير داد 

اينست . اهد يافت ، چه رسد بمرحله بعدي انقالب وونيسم انقالب دموكراتيك چين هر گز توفيق نخهدايت كم
 "معذالك اين .  كمونيسم را مطالبه ميكنند " جمع كردن "دليل اينكه سرسختان بورژوازي با فرياد هاي بلند 
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.  انقياد در خواهد آمد  ، چين به" جمع شود " بمحض اينكه  در واقع غير ممكن است ، زيرا"جمع كردن 
  . كمونسم براي دنياي امروز اختر راهنماست ؛ براي چين امروزي نيز چنين است 

 برنامه آني و –چه كسي نميداند كه حزب كمونيست در موضوع سيستم اجتماعي دو برنامه دارد 
يسم براي آينده ؛ اينها دو دموكراسي نوين براي حال و سوسيال: برنامه آتي يا برنامه حد اقل و برنامه حد اكثر 

آيا كمال بيعقلي . كمونيست هدايت ميشوند و بوسيله تمام سيستم ايدئولوژيك ل ارگانيك اند  كجزء از يك
ه اين دليل كه برنامه حد اقل حزب  ب" جمع كرد " نيست كه ديوانه وار فرياد بر مياورند كه بايد كمونيسم را

 اصل خلق است ؟ براي ما كمونيستها درست بمناسبت  شباهت كمونيست اساساً همانند اصول سياسي سه
 سه اصل خلق را بعنوان پايه "اساسي ميان اصول  سياسي سه اصل خلق و بر نامه حد اقل ماست كه ميتوانيم 

 ضروري است و ن سه اصل خلق امروزي براي چي" بشناسيم و بپذيريم كه "اساسي جبهه متحد ضد ژاپني 
جبهه . كاني وجود نميداشت غير اينصورت چنين امخاطر تحقق كامل آن مبارزه كند ؛ در حزب ما آماده است ب

 ": وقتي دكتر سون ياتسن ميگفت . ين است ممتحد كمونيسم و سه اصل خلق در مرحله انقالب دموكراتيك ه
انكار .  بهمين جبهه متحد اشاره ميكرد ت، او درس) 10 ("كمونيسم دوست خوب سه اصل خلق است 

سرسختان درست به اين علت كه ميخواهند دكترين حزب واحد .  انكار جبهه متحد است كمونيسم در حقيقت
  .خود را بكار بندند و جبهه متحد را انكار كنند، براي انكار كمونيسسم چنين مهمالتي بهم بافته اند

اد طبقات دكترين تا زمانيكه طبقات وجود دارند ، بتعد.  نيز مزخرف است " دكترين واحد "تئوري 
در حاليكه طبقه فئوال . وجود خواهد داشت و حتي گروه هاي مختلف هر طبقه دكترين خاص خود را دارند 

وازي كاپيتاليسم را ، بودائيستها بودائيسم را ، مسيحي ها مسحيت را دهقانان چند ژفئوداليسم را دارد ، بور
 دكترين توزيع "، ) 11(كه كماليسم ، فاشيسم ، ويتاليسم  اخير مردماني پيدا ميشوند نالياسخدائيگري را و در

چه پرولتاريا نميتواند كمونيسم خود را داشته باشد ؟ در حاليكه ي را توصيه ميكنند ، برا) 12 ( "بر حسب كار 
 " براي چه فقط در برابر كمونيسم فرياد بر ميĤورند كه بايد آنرا س بيشماري يافت ميشوند ، پ" ايسم هاي "

اگر . بهتر است مسابقه اي برقرار شود  . " جمع كرد " ؟ راست بخواهي ممكن نيست آنرا "ع كرد جم
 "اما اگر اينطور نيست ، بگذار اين . كمونيسم باخت ،ما كمونيست ها اين باخت را باخوشروئي ميپذيريم 

   ! " جمع شود " كه بر خالف اصل دموكراسي است ، هرچه زود تر "دكترين واحد 
 ميان سه  هتاتفاهمات و براي گشودن چشمهاي سرسختان با يد باوضوح تفاوتها و شببراي رفع سوء 

  . اصل خلق و كمونيسم را نشان داد 
 سه اصل خلق و كمونيسم را باهم مقايسه كنيم ، در آنها شباهت و تفاوتهائي خواهيم –اگر دكترين 

  .يافت 
 -ترين براي مرحله  انقالب بورژوا ساسي دو دكهت در برنامه سياسي اا اين شب:هت ااوال شب

ناسيوناليسم ، دموكراسي و رفاه خلق بر طبق تفسيري كه : سه اصل سياسي انقالبي . درچين است  دموكراتيك
مونيستي در   از سه اصل خلق بدست داد ، در اساس خود شبيه برنامه سياسي ك1924دكتر سون ياتسن در 

 بكار بردن سه اصل خلق ، نين در نتيجه  و همچاهتدر نتيجه اين شب.  است مرحله انقالب دموكراتيك چين
اين جنبه را از نظر دور داشتن يعني مرتكب اشتباه شدن . جبهه متحد دو دكترين و دو حزب بر قرار شده است 

 .  
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رنامه سياسي ب.  تفاوت در قسمتهائي از دو برنامه مر بوط بمرحله انقالب دموكراتيك -)1: (انياً تفاوتها ث
قدرت توده اي ، هشت ساعت روز م كمونيستي براي سراسر مرحله انقالب دموكراتيك شامل استقرار تام و تما

اگر سه اصل خلق . در حاليكه سه اصل خلق فاقد اينهاست كار و اجراي پيگير برنامه كامل انقالب ارضي است ، 
ا ننمايد ، ميان دو برنامه دموكراتيك فقط يك شباهت باين مواد تكميل نشود و خود را آماده براي اجراي آنه

يكي مرحله انقالب سوسياليستي را  تفاوتيكه -) 2. (هت كامل صحبت كرد ااساسي وجود دارد و نميتوان از شب
كمونيسم عالوه بر مرحله انقالب دموكراتيك مرحله انقالب سوسياليستي را نيز در بر . در بر دارد و ديگري ندارد

، از اينرو عالوه بر برنامه حد اقل يك برنامه حد اكثر يعني برنامه استقرار سيستم اجتماعي د رميگي
سه اصل خلق فقط مرحله انقالب دموكراتيك را در نظر ميگيرد و . سوسياليستي و كمونيستي را نيز دارد 

نامه حد اكثر ، ن جهت فقط برنامه حد اقل دارد و نه برييستي نيست و بهملمتضمن مرحله انقالب سوسيا
جهان .  تفاوت در جهان بيني -)3. (سوسياليستي و كمونيستي  بعبارت ديگر نه برنامه استقرار سيستم اجتماعي

بيني كمونيستي ماترياليسم ديالكتيك و ماتر ياليسم تاريخي است ، در حاليكه سه اصل خلق تاريخ را از لحاظ 
بنابر اين ، اين دو جهان بيني  .  دوآليسم يا ايده آليسم است رفاه خلق توضيح ميدهد و ماهيتاً جهان بيني آن

نزد كمونيست ها وحدت تئوري و پراتيك در .  تفاوت در پيگيري انقالب -)4. (قابل هم قرار گرفته اند تدر 
 در نزد هواداران سه اصل خلق به استثناي كساني كه مطلقاً به. وجود دارد يعني آنها در انقالب پيگير هستند 

 ميگويند با آنچه كه ميكنند در آنچه كه. ري و پراتيك موجود نيست وانقالب و به حقيقت وفا دارند ، وحدت تئ
اينهاست تفاوت دو دكترين و همين تفاوتهاست كه . اد است ، بعبارت ديگر آنها در انقالب پيگير نيستند تض

هت را ااوتها را از نظر دور داشتن ، فقط جنبه شباين تف. كمونيستها را از هواداران سه اصل خلق متمايز ميسازد 
  .  خطاي بزرگي است  جنبه متضاد را نديدن يقيناًًديدن و

 كمونيسم " جمع كردن "وازي با چه قصدي ژبا درك اين مطلب معلوم خواهد شد كه سرسختان بور
  .دان تام و تمام عقل سليم است اين امر اگر ناشي از استبداد بورژوازي نباشد ، ناشي از فق. را مطالبه ميكنند 

  
  اصل كهنه خلق و سه اصل نوين خلق سه – 10   

  
سرسختان بورژوازي از تحوالت تاريخي مطلقاً چيزي نميدانند ؛ معلومات آنها در چنان سطح پائيني است 

اي ميان سه و نه تفاوته مي بينند  راآنها نه تفاوتها ميان كمونيسم و سه اصل خلق. كه ميتوان گفت هيچ است 
  .اصل كهنه خلق و سه اصل نوين خلق 

 مي پذيريم ، ما "ايه سياسي جبهه متحد ملي ضد ژاپني  سه اصل خلق را بعنوان پ"نيستها ما كمو
 سه اصل خلق امروز براي چين ضروري است و حزب ما آماده است بخاطر تحقق كامل آن "اذعان ميكنيم كه 

كه برنامه حد اقل كمونيسم در اساس خودهمانند اصول سياسي سه اصل  ، ما اعتراف ميكنيم "مبارزه  كند 
اما صحبت بر سر كدام سه اصل خلق است ؟ اين درست آن سه اصل خلق است كه دكتر سون . خلق است 
از آن تفسير جديدي بدست داده است نه سه اصل خلق » مانيفست نخستين كنگره ملي گوميندان « ياتسن در 

 تحديد حزب "ارم كه اين آقايان سر سخت يك لحظه از لذت سرشار كار خود در زمينه من اميد و. ديگر 
براي آنكه كمي اين   دست بردارند"ت س مبارزه با حزب كموني" و " تحليل حزب كمونيست " ، "كمونيست 
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ب  تفسير صحيح سه اصل خلق از جان": در اين مانيفست دكتر سون ياتسن گفت . مانيفست را ورق بزنند 
 بنابرين اين تنها سه اصل خلق واقعي است و هر كدام  ديگري قالبي است ؛ تنها ". گوميندان در همينجاست 

 است و "ير صحيح س تف"آمده » مانيفست نخستين كنگره ملي گوميندان « آن تفسير از سه اصل خلق كه در 
نيست ، زيرا بسياري از اعضاي  يستها گمون" خبرساختگي "از قرار معلوم اين يك . تفسير هاي ديگر همه غلط 

  .گوميندان وخود من شخصاً شاهد تصويب اين مانيفست بوده ايم 
پيش از آن سه اصل خلق به مقوله . اين مانيفست ميان دو مرحله تاريخي سه اصل خلق فرق ميگذارد 

مه مستعمره ، سه  دموكراتيك كهنه در يك كشور ني-وا ژكهنه تعلق داشت و سه اصل خلق براي انقالب بور
پس از آن سه اصل خلق به مقوله نوين تعلق دارد ، و  .اصل دموكراسي كهنه خلق و سه اصل كهنه خلق بود 

 دموكراتيك نوين در يك كشور نيمه مستعمره ، سه اصل دموكراسي نوين -سه اصل خلق براي انقالب بورژوا 
  .سه اصل انقالبي خلق در دوران نوين است فقط اين سه اصل خلق ، . خلق و سه اصل نوين خلق ميباشد 

اين سه اصل انقالبي خلق در دوران نوين ، سه اصل نوين يا واقعي خلق مشمول است بر سه اصل 
اگر اين سه .  اتحاد با روسيه ، همكاري با حزب كمونيست و پشتيباني از دهقانان و كارگران _سياسي اساسي 

  . اينصورت در دوران نوين سه اصل خلق قالبي يا ناقص از آب در مي آيداصل سياسي يا يكي از آنها نباشد ، در
اوال سه اصل انقالبي خلق ، سه اصل نوين يا واقعي خلق بايد اتحاد با روسيه را در بر گيرد ، اتحاد در 

قع حال حاضر بسيار واضح است كه اگر اصل سياسي اتحاد با روسيه ، اتحاد با دولت سوسياليستي مورد قبول وا
ما شاهد چنين 1927آيا پس از . نشود ، اجباراً اصل سياسي اتحاد با قدرتهاي امپرياليستي صورت خواهد گرفت 

وضعي نبوده ايم ؟ در موقعي كه مبارزه ميان اتحاد شوروي سوسياليستي و امپرياليسم بيشتر شدت مييابد ، 
اگر ممكن است . ش اجتناب نا پذير است چين بايد در اين سمت يا در آن سمت ديگر قرار گيرد ، اين گراي

تمام جهان بسوي يكي از اين دو . بدين سمت يا سمت ديگر متمايل نگرديد ؟ نه ، اين يك پندار واهي است 
بطريق اولي براي .  در جهان فقط واژه گول زننده اي است " بيطرفي "جبهه كشيده خواهد شد ؛ از اين پس 
ي كه عميقاً در سر زمين آن رسوخ كرده ، مبارزه ميكند ، بدون كمك چين كه عليه يك قدرت امپرياليست

اگر اتحاد با امپرياليسم بجاي اتحاد با شوروي بنشيند ، ميبايست . شوروي هيچ اميدي به پيروزي نهائي نيست 
از سه اصل خلق حذف كرد ، در اينصورت اين سه اصل خصلت ارتجاعي بخود خواهد   را" انقالبي "كلمه 
 وجود ندارد و فقط ميتواند سه اصل انقالبي يا " بيطرف خلق "در پايان تحليل بايد گفت كه سه اصل  . گرفت

 " مبارزه در دو جبهه "اگر بنا بر فورملي كه در گذشته وان جين وي به پيش كشيد ، به . ضد انقالبي باشد 
 نيز وجود داشته باشد ، آيا اين "ه  مبارزه در دو جبه"ل خلق حاكي از دست زده شود واگر ميشد سه اص) 13(

 جمع كرده "يا ( قهرماني نخواهد بود ؟ اما افسوس كه خود مخترع آن وان جين وي نيز آنرا رها كرده است 
اگر گفته شود كه در جمع . ، وي اكنون سه اصل خلق حاكي از اتحاد با امپرياليسم را پذيرفته است  ) "است 

تفاوتي هست اگر او با امپرياليستهاي خاوراتحاد مي بندد و ما برخالف او با عده امپرياليستها ي خاور و باختر 
آيا اين يك روش خيلي انقالبي م و سپس بسوي شرق حمله ميبريم ، يباختر اتحاد مي بندي اي امپرياليستها

زب كمونيست ند با اتحاد شوروي و با حانه امپر ياليستهاي باختر ميخواهنيست ؟ اما عليرغم آنكه مايلند ي
ب  حمله كنيد ، و انقاللسته ايد ، آنها از شما خواهند خواست كه به شمابمبارزه كنند ، اگر شما با آنها اتحاد 

 20



در اين شرايط سه اصل انقالبي ، نوين يا واقعي خلق لزوماً سه اصل خلق حاكي از  .شما بجائي نخواهد رسيد 
  .اد با امپرياليسم عليه روسيهحي از اتاتحاد با روسيه است و نه هرگز سه اصل خلق حاك

شما . بايد همكاري با حزب كمونسست را در برگيرد  ثانياً سه اصل انقالبي خلق ، نوين يا واقعي خلق
مبارزه با حزب كمونيست سياست امپرياليستهاي ژاپن و وان . با حزب كمونيست يا همكاري كنيد يا مبارزه 

د با حزب كمونيست به نبرد برخيزيد ، بسيار خوب ، آنها از شما دعوت جين وي است ؛ اگر شما نيز ميخواهي
باين تريب آيا شما كمي مظنون به خيانت بملت .  آنها بپيونديد " شركت ضد كمونيستي "خواهند كرد كه به 

 اين هم مضحك ".  من نه بدنبال ژاپن بلكه بدنبال كشور ها ي ديگر ميروم ": نيستيد ؟ ممكن است بگوئيد 
تا زمانيكه شما ضد كمونيست ميباشيد ،بدنبال هركس كه برويد خائن بملت هستيد ، زيرا كه ديگر . است 

 اين ". مستقالً عليه حزب كمونيست مبارزه ميكنم  من ": نميتوانيد با ژاپن بمبارزه پردازيد و چنانچه بگوئيد 
 ميتوانند بيك اقدام ضد انقالبي بزرگي تعمراتس مستعمرات و نيمه م" قهرمانان "چگونه . ياوه سرائي است 

در گذشته تقريباً تمام نيرو هاي  نظير آن دست زنند بدون آنكه بر نيرو هاي امپرياليستي تكيه كنند ؟
امپرياليستي جهان بسيج گرديدند و مدت ده سال عليه حزب كمونيست نبرد كردند ، ولي بجائي نرسيدند ، 

 ":  با آن مبارزه كرد ؟ بعضيها در خارج منطقه مرزي ما ميگويند "الً  مستق"اكنون چگونه ميتوان ناگهان 
 اگر اين گفته شايعه اي نباشد ، فقط  ". مبارزه با حزب كمونيست خوب است ، ولي توفيق در آن ممكن نيست 

 توفيق در آن ممكن " ، بيقين چيزي است كه " مبارزه با حزب كمونيست "نيمي از آن نادرست است ، 
 عام است ، زيرا كه مردم عام مدليل اين وضع بطور عمده در حزب كمونيست نيست ، بلكه در مرد . " نيست

عميقاً در سر  شما در لحظه اي كه دشمن ملتاگر .  با آن را " مبارزه "حزب كمونيست را دوست دارند نه 
 خواهند ساخت و نسبت ان رازمين ما نفوذ كرده  است ، با حزب كمونيست بمبارزه پردازيد ، مردم عام كارت

 هيچ شك و ترديدي نيست كه كسي بخواهد با حزب كمونيست مبارزه كند ، .وا نخواهند داشت بشما ترحمي ر
اگر شما نمي خواهيد به چنين سرنوشتي دچار شويد ، آنوقت براستي . بايد آماده باشد با خاك يكسان شود 
 ضد كمونيسم " قهرمان "صيه صميمانه اي است كه ما به تمام اين تو. بهتر است كه از اين مبارزه بپرهيزيد 

با اين ترتيب هيچ چيزي واضحتر از اين نيست كه سه اصل كنوني خلق بايد در برگيرنده همكاري با . ميكنيم 
اين نكته براي سه اصل خلق يك مسئله مرگ و زندگي . حزب كمونيست باشد وگرنه محكوم به نيستي است 

ي با حزب كمونيست سه اصل خلق زنده خواهد ماند ، و در نتيجه مبارزه با حزب كمونيست سه با همكار: است 
  چه كسي ميتواند خالف آنرا ثابت كند ؟ .اصل خلق نابود خواهد شد 

ثالثاً سه اصل انقالبي ، نوين يا واقعي خلق بايد اصل سياسي پشتيباني از دهقانان و كارگران را در بر 
اگر شما نمي خواهيد با صداقت و از صميم قلب به دهقانان و اهان چنين اصل نيستيد ، اگر شما خو. گيرد 

 وصيت نامه دكتور " را كه در " برانگيختن توده هاي مردم "كارگران كمك كنيد ، اگر شما نمي خواهيد 
ستالين ا.  گنجيده است عملي كنيد ، شما شكست انقالب و شكست خودتانرا تدارك مي بينيد "سون ياتسن 
اين به آن معني است كه انقالب چين ) 14(  ".  است  مسئله ملي در واقع يك مسئله دهقاني": گفته است 

سياست دموكراسي .  مبارزه دهقاني است در واقعدر واقع يك انقالب دهقاني است ، و مبارزه كنوني عليه ژاپن 
خلق در واقع دكترين انقالب  وين يا واقعيسه اصل ن. نوين در واقع عبارتست از سپردن قدرت به دهقانان 

جنگ مقاومت ژاپني در واقع . فرهنگ توده ها در واقع باال بردن سطح فرهنگي دهقانان است . دهقاني است 
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مورد اجراست ، در ) 15 (" اصل رفتن به كوه "امروز ما در زماني زندگي ميكنيم كه . هقاني است يك جنگ د
د ، كار ميكنند ، كالسهاي درس ترتيب ميدهند ، روزنامه بچاپ ميرسانند ، كوه جلساتي تشكيل داده ميشو

تمام آنچه كه در جنگ .  اينها در واقع براي دهقانان است م تما–كتاب مينويسند ، قطعات تĤتر بازي ميكنند 
وقتي . تاج زندگي خود ما در واقع از طرف دهقانان تأمين ميشودحمقاومت ضد ژاپني احتياج دارد و حتي ماي

 منظور در اساس است ، همانطور كه خود استالين توضيح داده است، اين به آن معني " در واقع "گفته ميشود 
 در صد جمعيت چين را تشكيل ميدهند ، اينرا 80دهقانان . نيست كه عوامل ديگر از نظر فروگذارده ميشود 

شده و نيرو هاي قاني مسئله اساسي انقالب چين ينرو مسئله دهاز ا. حتي يك شاگرد مدرسه ابتدائي نيز ميداند 
 دهقانان كارگران در سكنه چين مقام دوم را اشغال  ازپس. هقانان نيروي عمده انقالب چين را تشكيل ميدهد 

بدون . چين داراي چند مليون كارگر صنعتي و چند ده ميليون پيشه ور و كارگر كشاورزي است . ميكنند 
ما   نميتواند بزندگي خود ادامه دهد ، زيرا آنها توليد كنندگان بخش صنعتي اقتصادكارگران صنايع مختلف چين

 رهبر انقالب چين بوده و هبدون طبقه كارگر صنعتي مدرن انقالب نميتواند پيروز شود ، زيرا اين طبق. ميباشند 
ا واقعي خلق بايد حاوي   سه اصل انقالبي ، نوين يي  چنين شرايطرد. بيش از همه داراي كيفيت انقالبي است 

اگر سه اصل خلق داراي چنين اصلي نباشد ، با صداقت و از . اصل سياسي پشتيباني از دهقانان و كارگران باشد 
 را عملي نكند، محكوم به نابودي " برانگيختن توده هاي مردم "نرساند و  صميم قلب بدهقانان و كارگران ياري

  .خواهد بود
، همكاري با  اتحاد با روسيه –فت كه آن سه اصل خلق كه از سه اصل سياسي ازاينرو ميتوان نتجيه گر

هر هوادار با وجدان سه .  و كارگران منحرف شود ، آينده نخواهد داشت نحزب كمونيست و پشتيباني از دهقانا
  .بايد جداً باين نكته بينديشد اصل خلق

 اصل انقالبي ، نوين يا واقعي خلق  اساسي ميباشد ، سهياين سه اصل خلق كه حاوي سه اصل سياس
همان سه اصل دموكراسي نوين خلق است ، تكامل سه اصل كهنه خلق است ، سهم بزرگ دكتر سون ياتسن و 
. محصول دوراني است كه در آن انقالب چين به بخشي از انقالب جهاني سوسياليستي تبديل گرديده است 

 تشخيص ميدهد و اعالم  " امروز براي چين ضروري "فقط اين سه اصل خلق است كه حزب كمونيست چين 
 ؛ فقط اين سه اصل خلق است كه با برنامه " آماده است بخاطر تحقق كامل آن مبارزه كند "ميكند كه 

  .سياسي حزب كمونيست چين در مرحله انقالب دمكراتيك يا با برنامه حد اقل آن شباهت اساسي دارد 
روسيه آنزمان روسيه امپرياليستي بود . ن كهنه انقالب چين بود اما سه اصل كهنه خلق محصول دورا

وطبيعتاً اتخاذ اصل سياسي اتحاد با روسيه امكان پذير نبود ؛ بهمين قسم در چين در آنزمان حزب كمونيست 
وجود نداشت و طبيعتاً اتخاذ اصل سياسي همكاري با حزب كمونيست امكان نداشت ؛ در آنموقع جنبش 

و هنوز توجه مردم را بسوي خود جلب اني هنوز بطور كامل اهميت سياسي خود را نشان نداده كارگري و دهق
از اينرو پيش از تجديد . نكرده بود ، و طبيعتاً اتخاذ اصل سياسي اتحاد با كارگران و دهقانان غير ممكن بود 

اگر . لقي بود كه كهنه شد سه اصل خلق هنوز از مقوله كهنه بود ، يعني سه اصل خ1924سازمان گوميندان در 
دكتر سون . آن سه اصل خلق به سه اصل نوين خلق تكامل نمي يافت ، گوميندان نميتوانست پيشرفت كند 

، و از كمك اتحاد شوروي و حزب كمونيست چين   و ذكاوت خوداين نكته را دريافتياتسن با عقل
بĤن خصوصيات تاريخي نوين بخشيد ؛ در برخوردارگرديده ، تفسير جديدي از سه اصل خلق بدست داد ، و 

 22



نتيجه جبهه متحد سه اصل خلق با كمونيسم بوجود آمد ، نخستين همكاري ميان گوميندان و حزب كمونيست 
  .برپاگرديد 1927 -1924برقرار گرديد ، هواداري تمام مردم كشور جلب شد وانقالب سالهاي 

وصيات تاريخي دوران خود را منعكس سه اصل كهنه خلق در دوران گذشته انقالبي بود و خص
اما اگر در دوران جديد ، هنگاميه سه اصل نوين خلق برقرار گرديده همان روش قديم تكرار شود ، . ميساخت 

اگر بعد از پيدايش دولت سوسياليستي با اتحاد با روسيه مخالفت شود ، اگر بعد از تأسيس حزب كمونيست 
 اگر پس از آنكه كارگران و دهقانان آگاهي يافته نيروي عظيم سياسي را همكاري با حزب كمونيست انكار شود ،

از خود نشان داده اند اصل سياسي پشتيباني از دهقانان و كارگران رد گردد، در اينصورت اين روش ارتجاعي 
 است  از زماننتيجه همين بيخبري1927استقرار ارتجاع بعد از . است كه نشانه بي خبري از زمان خود ميباشد 

 من اميد وارم كه ".  قهرمان كسي است كه مطالبات زمان خود را درك ميكند ": ضرب المثلي ميگويد . 
  .هواداران كنوني سه اصل خلق اين اندرز را بخاطر خواهند سپرد 

هر گاه سه اصل خلق مقوله كهنه در نظر گرفته ميشود ، اساساً وجه مشتركي ميان آنها و برنامه حد 
اگر نوعي از سه اصل خلق . م وجود ندارد، زيرا كه آنها متعلق به دوران گذشته و كهنه شده است اقل كمونيس

عليه روسيه و حزب كمونيست و دهقانان و كارگران مبارزه كند ، آن ديگر ارتجاعي است كه نه فقط هيچ وجه 
يĤيد و بنابرين نيازي به بحث مشتركي با برنامه حد اقل كمونيسم ندارد ، بلكه با كمونيسم از در خصومت در م

  .هوادران سه اصل خلق در اين باره نيز بايد با دقت بيانديشند . در باره آن نيست 
علي اي حال ، تا موقعي كه وظيفه مبارزه عليه امپرياليسم و فئوداليسم در اساس خود انجام نيافته ، 

ائي كه سه اصل نوين خلق را رها ميكنند ، هيچ انسان با وجدان سه اصل نوين خلق را رها نخواهد كرد ، آنه
 سه اصل خلق دروغين ضد منكه اينها ميتوانند با سر سختي تماآبا . فقط وان جين وي و نظاير او ميباشند 

الت دو ضد كارگري را تعقيب كنند ، ولي باز مردمان با وجدان و شيفته ع روسيه ، ضد كمونيستي ، ضد دهقاني
اگر درست است كه . اصل واقعي خلق مطروحه سون ياتسن پشتيباني خواهند نمود پيدا خواهد شد كه از سه 
 هنوز بسيار هواداران واقعي سه اصل خلق بودند كه بمبارزه خود در راه  انقالب 1927پس از برقراري ارتجاع در 

د چنين مردماني  تعداد ملت عميقاً در سر زمين ما نفوذ كرده ، بدون ترينين ادامه ميداند ، اكنون كه دشمچ
اصل   سهما كمونيستها پيوسته همكاري طوالني خود را با كليه هوادان صديق. به هزاران هزار بالغ خواهد شد 

نه خائينين بملت و ضد كمونيستهاي عالج ناپذير يخلق تحقق خواهيم بخشيدو در حاليكه دست رد به س
  .ميزنيم ، هيچ دوستي را رها نخواهيم كرد

  
                                                                      نگ دموكراسي نوين  فره-11      

  
 ما در فوق خصوصيات تاريخي چين دردوران جديد و همچنين مسئله جمهوري  دموكراسي نوين را 

  . له فرهنگ بپردازيم اكنون ميتوانيم به مسئ. يح داديمتوض
در چين يك . كاس سياست و اقتصاد يك جامعه معين از لحاظ ايدئولوژيك است يك فرهنگ معين انع

فرهنگ امپرياليستي وجود دارد كه انعكاس سلطه و يا سلطه قسمي امپرياليسم در زمينه هاي سياسي و 
 ها آن سازمانهاي فرهنگي كه مستقيماً توسط امپرياليستها در چيننته اين فرهنگ را ن. اقتصادي بر چين است 
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 فرهنگي كه حاوي افكار آسارت آور ههر گون. ه عده اي از چيني هاي بيشرم نيز ترويج ميكنند كاداره ميشود ، بل
دالي نيز وجود دارد كه انعكاس سياست و ودر چين يك فرهنگ نيمه فئ. است ، در اين مقوله وارد ميشود 

العه تعليمات مكتب كنفسيوس ، قواعد اقتصادي نيمه فئوالي است ، و تمام كساني كه پرستش كنفسيوس ، مط
اخالقي كهنه و افكار كهنه را توصيه و تبليغ ميكنند وبا فرهنگ نوين و افكار نوين بمقابله برميخيزند ، 

 دالي بمثابه دو برادر صميمي اند تاوفرهنگ امپرياليستي  و فرهنگ نيمه فئ. نمايندگان اينوع فرهنگ ميباشند 
فرهنگهاي ارتجاعي در خدمت امپرياليسم و طبقه فئودال اند  و بايد اين نوع .  كنند فرهنگ نوين چين مبارزهبا

بدون انهدام . ير ممكن خواهد بود غاگر آنها از پاي در نيايند، بناي هرگونه فرهنگ نوين . آنها را از پاي در آورد 
  . ارزه مرگ و زندگي است ساختمان نيست ، بدون انسداد جريان نيست ؛ مبارزه ميان اين دو نوع فرهنگ مب

آنچه كه مربوط به فرهنگ نوين است ، اين فرهنگ انعكاس سياست نوين و اقتصاد نوين از لحاظ 
  .ايدئولوژيك و درخدمت اينهاست 

همانطور كه در بخش سوم توضيح داديم ، از زمان پيدايش اقتصاد سرمايه داري در چين خصلت 
ين جامعه ديگر جامعه كامالً فئودالي نيست ، بلكه به يك جامعه جامعه چين كم كم دستخوش تغيير گشت ، ا

اين اقتصاد سرمايه داري . نيمه فئودالي مبدل شده است ، با آنكه اقتصاد فئودالي هنوز در آن مقام متفوق دارد 
وين ن نيرو هاي سياسي نويني كه همراه با اين اقتصاد. در قبال اقتصاد فئودالي بمثابه اقتصاد نويني است 

. سرمايه داري پديد آمده و تكامل يافته اند ، عبارتند از نيرو هاي سياسي بورژوازي ، خرده بورژوازي و پرولتاريا 
. يك است و در خدمت آنها ميباشد اقتصادي و سياسي نوين از لحاظ ايدئو لوژ و فرهنگ نوين انعكاس نيرو ي

رژوازي و پرولتاريا ، بدون نيروهاي سياسي اين طبقات  ، ، خرده بوبدون اقتصاد سرمايه داري ، بدون بورژوازي 
  . ايدئولوژي نوين و يا فرهنگ نوين نميتوانست پديد آيد 

نيروي هاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي نوين همه نيرو هاي انقالبي چين هستند كه با سياست كهنه 
يكي سياست ، :  شامل دو قسمت اند اين چيز هاي كهنه. ، اقتصاد كهنه و فرهنگ كهنه بمقابله برميخيزند 

دالي خود چين ؛ ديگري سياست ، اقتصاد و فرهنگ امپرياليستي و در اتحاد ايندو واقتصاد و فرهنگ نيمه فئ
مبارزه ميان نوين و كهنه در جامعه . اينها همه بد است و بايد از ريشه كنده شود . سركردگي با دومي است 

با نيرو هاي كهنه امپرياليستها و ) كليه طبقات انقالبي ( ن توده هاي مردم چين ، مبارزه ميان نيرو هاي نوي
چنانچه از جنگ . اين مبارزه ميان نوين و كهنه مبارزه ايست ميان انقالب و ضد انقالب . طبقه فئودال است 

اب آورده بحس1911ترياك ببعد بحساب آورده شود ، اين مبارزه صد سال است كه ادامه دارد واگر از انقالب 
  .سي سال از آن ميگذرد تقريباً شود ، 

اما بطوري كه در فوق گفتيم ، انقالبات را نيز ميتوان به نوين و كهنه رده بندي كرد ، آنچه كه در يك 
 دموكراتيك چين –صد سال انقالب بورژوا . ديگري از تاريخ كهنه ميشود  دوران از تاريخ نوين است ، در دوران

هر يك از اين دو مرحله . نخستين و بيست سال اخير سال هشتاد  :  مرحله بزرگ تقسيم كرد يتوان به دومرا ن
 –بزرگ داراي يك خصوصيت اساسي تاريخي است ، بدينقسم كه درهشتاد سال نخستين انقالب بورژوا 

 سياسي دموكراتيك چين به مقوله كهنه تعلق دارد ، در حاليكه در بيست سال اخير بمناسبت تغييرات اوضاع
.  خصوصيت هشتشاد سال نخستين –دموكراسي كهنه . داخلي و خارجي ، انقالب به مقوله نوين تعلق دارد 
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اين تمايز هم در زمينه سياسي و هم در زمينه فرهنگي صادق . خصوصيت بيست سال اخير _دموكراسي نوين 
  .است 

 است كه ما در زير به توضيح آن اين تمايز در زمينه فرهنگي چگونه تظاهر ميكند ؟ اين همان چيزي
  .بپردازيم 

  
                                                   چين  خصوصيات تاريخي انقالب فرهنگي- 12

                                                                
و مرحله اي كه بدنبال آن ه  م4نبش در جبهه فرهنگي يا جبهه ايدئولوژيك چين ، مرحله پيش از ج

  . ميĤيد ، دو مرحله تاريخي متمايز از يكديگرند 
مبارزه ميان فرهنگ نوين بورژوائي و فرهنگ   مبارزه در جبهه فرهنگي چين ه م4پيش از جنبش 

  مي مبارزات ميان سيستم مدارس مدرن و سيستم امتحانات امپراطوري4پيش از جنبش . كهنه فئودالي بود 
 همه داراي چنين ،، ميان تعليمات جديد و تعليمات قديم ، ميان تعليمات غربي و تعليمات چيني ) 16(

منظور از سيستم مدارس مدرن ، تعليمات جديد يا تعليمات غربي در آن زمان ، در اساس خود . خصلتي بودند 
) ليته چين در آنها در آميخته بود از بقاياي سمي فئودا  زيرا كه هنوز بسياري" در اساس خود "ما ميگوئيم ( 

 بورژوازي به آنها احتياج نبورژوازي كه نمايندگا سياسي -عبارت بود از علوم طبيعي و تئوريهاي اجتماعي 
زمان اين ايدئولوژي تعليمات جديد در مبارزه با ايدئولوژي فئودالي  چين نقش انقالبي  بازي  در آن. داشتند 

لك از آنجائي كه بورژوازي چين معذ. اتيك چين دردوران كهنه بود  دموكر-رژوا ميكرد و در خدمت انقالب بو
پس از ورود بميدان  فقط قادر بود لوژي  بورژوائي و بدوران امپرياليسم رسيده بود ، اين ايدئنناتوان بود و جها

و افكار بازگشت به چند ضربه بزند و بالفاصله از طرف اتحاد ارتجاعي افكار اسارت آور امپرياليسم  خارجي 
بل كوچكي را اد ايدئولوژيك ارتجاعي حمله متقابمحض آنكه اين اتح. گذسته فئودالي چين به عقب رانده شد 

از نمود ، اين باصطالح تعليمات جديد فوراً پرچمهاي خود را پائين آورد ، آواي طبل خود را فرو نشاند ، زنگ غآ
. از دست داد و آنچه كه از آن باقيماند ، فقط قالب خارجي بود عقب نشيني را بصدا در آورد ، روح خود را 

  . دموكراتيك كهنه در دوران امپرياليسم پوسيده و ناتوان شد ، و شكست آن ناگزير بود -فرهنگ  بورژوا 
نويني در   يك نيروي فرهنگيه م4پس از جنبش .  وضع ديگر چنين نبود ه م4اما از زمان جنبش 

ايده هاي فرهنگي كمونيستي است كه كمونيستها ي چين آنرا رهبري ميكنند ، بعبارت چين پديد گشت و آن 
 در سال ه م4جنبش . ديگر اين نيروي فرهنگي همان جهان بيني كمونيستي و تئوري انقالب اجتماعي است 

 اينها _بود 1921 صورت گرفت ، تأسيس حزب كمونيست چين و آغاز واقعي جنبش كارگري در سال 1919
مسئله  بوقوع پيوستند ، يعني موقعي كه در مقياس جهاني اكتبرو انقالب  ه بعد از نخستين جنگ جهانيهم

ملي و جنبش انقالبي در مستعمرات سيماي نويني بخود ميگرفت ، و در اين مورد رابطه ميان انقالب چين و 
لتارياي چين و حزب كمونيست  پرو_در سايه ورود نيروهاي سياسي جديد . انقالب جهاني كامالً آشكار بود 

 در صحنه سياست چين ، اين نيروي جديد فرهنگي در لباس نوين و سالحهاي نوين خود تمام متحدين _چين 
فرهنگ امپرياليستي و فئودالي ممكن را گرد آورد ، نظام و انتظام نبرد بخود داد و تعرض جسورانه اي را عليه 

تصادي ، لوم اقي علوم اجتماعي و ادبيات و هنر اعم از فلسفه ، عاين نيروي جديد در زمينه ها.  كرد آغاز

 25



رشد )  ، موزيك ، مجسمه سازي و نقاشي نمااز جمله تئاتر ، سي( سياسي ، نظامي ، تاريخي و در ادبيات  و هنر 
 طي بيست سال اخير هر كجا كه اين نيروي جديد  فرهنگي بحمله پرداخت ، انقالب بزرگي  چه. بسياري يافت 

ع و يدامنه تأثير آن چنان وس. بر انگيخت ) شكل زبان نوشتني و غيره ( در مضمون ايدئولوژيك و چه در شكل 
نيرو هائي كه اين فرهنگ بسيج كرد ، در تمام . لبه بر آن عمالً امكان نداشت غضرباتش چنان نيرومند است كه 

 و بيباكترين پرچمدار اين نيروي جديد ن  لوسين بزرگتري .است تاريخ چين از لحاظه دامنه خود بي نظير 
 بلكه يك متفكر ،لوسين فرمانده عالي انقالب فرهنگي چين است ؛ او نه تنها يك اديب بزرگ . فرهنگي است 

لوسين مردي است كه استخوانش از همه محكمتر است و عاري از هيچ بنده .  بزرگ است يبزرگ ويك انقالب
 برا ي خلقهاي مستعمرات و نيمه مستعمرات صفت فوق العاده ذيقيمتي است واري و تملق گوئي ميباشد ، واين

لوسين در جبهه فرهنگي بمثابه نماينده اكثريت عظيم ملت در تعرض بمواضع دشمن درست ترين ، دليرترين . 
ه سمتي ك.  را بخود نديده است ين قهرمان ملي است كه تاريخ نظيرش، استوار ترين ، وفادارترين و پرشورتر

   .  گ نوين ملت چين استسين در پيش گرفت ، همان سمت فرهنلو
ي نوع كهنه و بخشي از انقالب جهاني س مه فرهنگ نوين چين فرهنگ دموكرا4پيش از جنبش 
وكراسي نوع مبرعكس از فرهنگ د مه فرهنگ نوين چين 4 از جنبش سپ .ژوازي بود فرهنگي سرمايه داري بور

  .  سوسياليستي پرولتاريا است  فرهنگيينوين و بخشي از انقالب جهان
 مه جنبش فرهنگي نوين چين و انقالب فرهنگي چين بوسيله بورژوازي رهبري 4پيش از جنبش 

 عقب مانده ي مه ايده هاي فرهنگي اين طبقه حت4از جنبش پس .  ميشد كه هنوز نقش رهبري را ايفا ميكرد
را از دست داد ، حد اكثر در دوران انقالبي ميتوانست تا اندازه تر از سياست آن گرديد و هر گونه توانائي رهبري 

اين . اي بعنوان عضوي وارد اتحاد شود كه رهبري آن ناگزير بعهده ايده هاي فرهنگي پرولتاريا گذارده شد 
  . وشن است كه هيچ كس نميتواند آنرا منكر شود رواقعيت مثل روز 

 امپرياليستي و ضد فئودالي توده اي مردم است و منظور از فرهنگ دموكراسي نوين ، فرهنگ ضد
ئولوژي اين فرهنگ را فقط ايده هاي فرهنگي پرولتاريا يعني ايد. ضد ژاپني است امروز فرهنگ جبهه متحد 

اين نقش رهبري از طرف ايده هاي فرهنگي هيچ طبقه ديگري نميتواند ايفا . د كمونيستي ميتواند رهبري كن
، بطور خالصه فرهنگ ضد امپرياليستي وضد فئودالي توده هاي مردم دموكراسي نوين منظور از فرهنگ . شود 

  .تحت رهبري پرولتاريا است 
  

    چهار دوره                                         -13
  

انقالب فرهنگي ، انعكاسي انقالب سياسي و انقالب اقتصادي از لحاظ ايدئولوژيك است و بĤنها خدمت 
  .ه متحد وجو دارده در چين در زمينه انقالب فرهنگي نيز مانند انقالب سياسي يك جب.ميكند 

دوره : ود شتاريخ اين جبهه متحد در انقالب فرهنگي طي بيست سال اخير به چهار دوره تقسيم مي
وره  د1921 تا 1919 دوره دوم شش سال را در بر ميگيرد از  ،1921تا 1919اول دو سال را در بر ميگيرد از 

  .  تا زمان حاضر 1937 و دوره چهارم سه سال را از 1937 تا 1927سوم ده سال را از 
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 4جنبش .  ادامه مييابد 1921 تا تأسيس حزب كمونيست چين در 1919 مه 4دوره اول از جنبش 
  . مه شاخص اصلي اين دوره است 

 اهميت برجسته . مه يك جنبش  ضد امپرياليستي و نيز يك جنبش ضد فئودالي است 4جنبش 
نيست ، يعني مبارزه پيگير و   دارا1911تاريخي آن در اين است كه اين جنبش داراي خصلتي است كه انقالب  

 مه داراي چنين خصلتي است براي آنست كه در آن زمان 4اگر جنبش . بي امان عليه امپرياليسم و فئوداليسم 
بود وروشنفكران انقالبي چين كه شاهد اضمحالل سه اقتصاد سرمايه داري در چين يك گام به پيش برداشته 

قدرت بزرگ امپرياليستي روسيه ، آلمان و اتريش و ضعيف شدن دو قدرت امپرياليستي انگلستان و فرانسه و 
و ) هنگري ( اي روسيه و انقالب پرولتارياي آلمان ، اطريش تأسيس يك دولت سوسياليستي توسط پرولتاري

 مه بدعوت انقالب جهاني وقت ، بدعوت 4جنبش . ازه اي به آزادي ملت چين بستند ايتاليا بودند ، اميد ت
با .  مه در زمان خود بخشي از انقالب جهاني پرولتاريائي بود 4جنبش . انقالب روسيه ، بدعوت لنين پديد آمد 

سياري از  مه حزب كمونيست چين هنوز وجود نداشت ، معذالك از همان زمان عده ب4آنكه در زمان جنبش 
 مه 4جنبش . روشنفكران بودند كه انقالب روسيه را تأييد ميكردند و تازه با ايدئولوژي كمونيستي آشنا ميشدند 

روشنفكران كمونيست ، : ز عبارت بود از جنبش انقالب جبهه متحدي مركب از عناصر سه گانه ادر آغ
نقطه ) . ت جنبش وقت را تشكيل ميدادند روشنفكران اخير جناح راس( روشنفكران انقالبي خرده بورژوازي 

ولي .  و دهقانان در آن شركت نداشتند نضعف اين جنبش آن بود كه به روشنفكران محدود ميشد و كارگرا
روشنفكران را در بر ميگرفت بلكه توده هاي  تكامل يافت ، نه تنها) 17(ژوئن 3 مه وقتيكه به جنبش 4جنبش 

ازي و بورژوازي نيز در آن شركت داشتند و در نتيجه بصورت يك جنبش انقالبي وسيع از پرولتاريا ، خرده بورژو
 است ه از ريشه با فرهنگ فئودالي متضاد مه جنبشي است ك4انقالب فرهنگي جنبش . در مقياس ملي در آمد 

دو با بر افراشتن . انقالب فرهنگي بزرگ و پيگيري بخود نديد ه است ، وچين در سراسر تاريخ خويش چنين 
  _ه و توصيه اخالق نو ، مبارز عليه ادبيات كهنه و توصيه ادبيات نو  كهن مبارزه عليه اخالق_پرچم بزرگ 

معذالك در آن زمان اين جنبش فرهنگي هنوز امكان نداشت . انقالب فرهنگي وقت سهم بسزائي ادا كرده است 
 ادبيات براي مردم "كه اين جنبش شعار است ست در. كه در ميان توده هاي كارگران و دهقانان گسترش يابد 

 در آن زمان در واقع كسي جز روشنفكران خرده بورژوازي شهري " مردم عادي " را داد ولي منظور از "عادي 
 مه از لحاظ ايدئولوژي وكادر ها تأسيس حزب 4جنبش . و بورژوازي يعني باصطالح روشنفكران شهري نبود 

در آنزمان روشنفكران . مه و لشكر كشي بشمال را تدارك ديد 30ش  جنبنينهمچ و1921كمونيست چين در 
ثريت آنها بادشمن سازش كردند  وبه ك مه را تشكيل ميدادند ، و در دوره دوم ا4بورژوازي جناح راست جنبش 

  .ارتجاع پيوستند
 بود ، ل مه و لشكركشي بشما30در دوره دوم كه شاخص آن تأسيس حزب كمونيست چين ، جنبش 

و طبقه دهقان  مه تشكيل شده بود ، بر قرار ماند و تكامل يافت 4 متحد سه طبقه كه طي جنبش جبهه
حد مركب از اين طبقات  تشكيل گرديد ، اين همان تبشركت در آن كشيده شد و در زمينه سياسي يك جبهه م

ه او نه فقط عظمت دكتر سون ياتسن در اينست ك.  گوميندان و حزب كمونيست بود نخستين همكاري ميان
بلكه توانست ) با آنكه اين انقالب  يك انقالب  دموكراتيك دوران قديم بود (  را رهبري كرد 1911انقالب بزرگ 

 سه اصل سياسي اساسي انقالبي " به نيازمنديهاي توده ها نكردن جريانات جهان و با پاسخ داد بادنبال "
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 كارگران را عرضه بدارد و در باره و پشتيباني از دهقانان ومبني بر اتحاد با روسيه ، همكاري با حزب كمونيست 
سه اصل خلق تفسير جديدي بدست دهد ، و در نتيجه سه اصل نوين خلق كه حاوي سه اصل سياسي اساسي 

و با جوانان چندان پيوندي  تا آن موقع سه اصل خلق با محافل آموزش و پرورشي ، آكادميك.  برقرار سازد ،بود 
و ايده هاي فرهنگي  عليه امپرياليسم ، عليه رژيم  اجتماعي فئوداليا حاوي شعار هاي مبارزه نداشت ، زير

 براي  ع آنها سه اصل كهنه خلق بودند و در نظر مردم پرچم موقتي ، پرچمي صرفاًقتا آن مو. فئودالي نبود 
ام مقني بخاطر نيل بب قدرت دولتي ، يعمانور هاي سياسي بشمار ميرفت  كه گروهي از اشخاص بخاطر كس

اما بعداً سه اصل نوين خلق پديد آمد كه حاوي سه اصل سياسي اساسي . يدادند دولت آنرا مورد استفاده قرار م
ب كمونيست و كوشش هاي اعضاي انقالبي دوحزب اين سه اصل ر سايه همكاري ميان گوميندان و حزد. بود 

ه هاي وسع دشي ، آكاميك و تود محافل آموزش و پروراز افرا در ميان عده اي _ين چنوين خلق در سراسر 
اين نتيجه كامالً به اين امر مربوط است كه سه اصل اوليه خلق به سه اصل خلق . جوانان دانشجو شيوع يافت 

ضد امپرياليستي وضد فئودالي دموكراسي نوين تكامل يافت كه حاوي سه اصل سياسي اساسي بود ؛ بدون اين 
  .ه هاي آن امكان نداشت تكامل اشاعه انديش

در طول اين دوره سه اصل انقالبي خلق پايه سياسي جبهه متحد گوميندان و حزب كمونيست و 
 ، اين " كمونيسم دوست خوب سه اصل خلق است "همچنين طبقات مختلف انقالبي گرديد و از آنجائي كه 

هه جبهه متحدي بود مركب از پرولتاريا از نقطه نظر طبقاتي اين جب. دند دو دكترين يك جبهه متحد تشكيل دا
 حزب "ته نامه راهنما فه "در آن دوره اين دو حزب  كه . ، طبقه دهقان ، خرده بورژوازي شهري و بورژوازي 

نواحي مختلف را پايگاه عمل خود   گوميندان در شانگهاي و روزنامه  هاي" روزنامه جمهوري "كمونيست و 
 عليه آموزش و پرورش فئودالي بر اًرات ضد امپرياليستي را تبليغ كردند ، مشتركقرار داده بودند ، مشتركاً نظ

با شكل قديمي و  اساس پرستش كنفسيوس و مطالعه تعليمات مكتب كنفسيوس ، عليه ادبيات كهنه فئودالي
و داليسم مضمون آن بود ، و كه ضد امپرياليسم و ضد فئدزبان نوشتني سبك كهنه برخاستند و ادبيات جدي

در زمان جنگ گوان دون و لشكر كشي بشمال افكار ضد . زبان نوشتني سبك جديد را تبليغ نمودند 
در ميان توده . يستي و ضد فئودالي را در ارتشهاي چين  تلقيح نموده و در نتيجه آنها را نو سازي كردند الامپري

مرگ بر مستبدين محلي و  " و " مرگ بر مأمورين فاسد و مختلس "هاي مليوني دهقانان شعار هاي 
نين در سايه در سايه همه اينها و همچ. گرديد  داده شد و مبارزات انقالبي بزرگ دهقاني بر پا "متنفذين شرير 

اما بورژوازي بزرگ بمحض آنكه بقدرت رسيد ، .  پيروزي بدست آمد لكمك اتحاد شوروي در لشكر كشي بشما
  .ديدي پديد آمد فوراً اين انقالب را برچيد و وضع سياسي ج

مناسبت تغييراتي كه بمقارن اواخر دوره ب.  است 1937 تا 1927دوره سوم ، دوره جديد انقالبي از 
قبل در اردوي انقالب روي داد ، بورژوازي بزرگ چين به اردوي ضد انقالبي امپرياليستها و نيرو هاي  فئودالي 

 اردوي انقالب بودند ققط سه طبقه بقه كه در اول درپيوست و بورژوازي ملي نيز بدنبال او رفت و از چهار ط
؛  ) يو از آنجمله روشنفكران انقالب( باقيماندند يعني پرولتاريا ، طبقه دهقان و بخشهاي ديگر خرده بورژوازي 

ي توده ها را گرديد كه حزب كمونيست چين بتنهائ انقالب چين در اينموقع ناگزير وارد دوره نويني تبدين جه
 از جانب ضد انقالب "حاصره و سركوب م "اين دوره از طرفي شاهد عمليات . انقالب  رهبري ميكرد در اين 

 از " محاصره و سركوب "وع عمليات در ندر اينموقع دو . بود و از طرفي ديگر شاهد نفوذ انقالب در عمق 

 28



يكي : انقالب در عمق يكي نظامي و ديگري فرهنگي و همچنان دو نوع نفوذ : جانب ضد انقالب وجود داشت 
به تحريك امپرياليستها نيرو هاي ارتجاعي تمام چين و سراسر جهان براي اين . روستائي و ديگري فرهنگي 

 بسيج شدند ، عملياتيكه ده سال طول كشيد و قساوت و بيرحمي آن " ب محاصره و سر كو"عمليات دو گانه 
و جوان دانشجو بقتل رسيدند وهمچنين مليون يست در جهان بي نظير بود ، و طي آن چندين صد هزار كمون
در نظر كساني كه مسئوليت اين عملياتها را بر عهده . ها كارگر و دهقان تحت پيگيرد و حشيانه قرار گرفتند 

 . " يكبار براي هميشه از ميان برداشت "داشتند ، چنين مينمود كه كمونيسم و حزب كمونيست را ميتوان 
.  با شكست مفتضحانه اي روبرو گرديد " محاصره و سركوب " آمد ، هر دو عمليات  بعكس درهمعذلك نتيج

 برابر ژاپن و نتيجه  راه پيمائي ارتش سرخ بسوي شمال براي مقاومت در" محاصره و سركوب "نتيجه عمليات 
جه و نتي.  بود 1935 دسامبر 9 فرهنگي بروز  جنبش انقالبي جوانان در "اصره و سركوب  مح"عمليات 

. اين سه نتيجه همه مثبت اند . بيداري خلق تمام كشور بود " محاصره و سركوب " مشترك اين دو عمليات
اما از همه شگفت انگيزتر آنستكه علي رغم اينكه حزب كمونيست در تمام مؤسسات فرهنگي مناطق تحت 

رهنگي گوميندان نيز  ف" محاصره و سركوب " عمليات كهسلطه گوميندان مطلقاً بي دفاع بود ، چه شد 
 محاصره "بسختي شكست خورد ؟ آيا اين امر انسان را به تĤمل و تعمق وا نميدارد ؟ درست طي همين عمليات 

  . گي چين در آمد ن بود كه لوسين ، پيرو كمونيسم ، بصورت شخصيت بزرگ انقالب فره"و سركوب 
 بكشور ما ن هجوم امپرياليسم ژاپ از جانب ضد انقالب ،" محاصره و سركوب "نتيجه منفي عمليات 

اين است مهمترين علت كينه شديدي كه تمام خلق حتي امروز نيز نسبت به اين ده سال پيكار ضد . است 
  .حزب كمونيست در خود احساس ميكند

نقالب با استحكام در موضع دموكراسي نوين و سه ه در اين دوره درگير شد ، جبهه اطي مبارزاتي ك
اتحاد ده هاي مردم باقي ماند ، در حاليكه جبهه ضد انقالب بر پايه تو ضد فئودالي –رياليستي اصل خلق ضد امپ

. استبدادي برقرار نمود   رژيم_ بود  اتحادي كه تحت رهبري امپرياليسم_طبقه مالكان ارضي و بورژوازي بزرگ 
ير پا گذاشت ، سه اصل نوين اين استبداد در زمينه سياسي و فرهنگي سه اصل سياسي اساسي سون ياتسن را ز

  .  چين را در بدبختي عظيمي فرو برد لتخلق وي را نيز بر انداخت  وم
در جريان پر پيچ و خم انقالب چين ، جبهه متحد . دوره چهارم دوره كنوني مقاومت ضد ژاپي است 

ياري از نمايندگان ر طبقه دوباره پديد آمد ، ولي ميدان آن هم بيشتر توسعه يافت ، قشر فوقاني آن بساچه
آن  پائين رزي را در بر ميگيرد وقشاطبقات حاكم را در بر ميگيرد ، قشر متوسط آن بورژوازي ملي و خرده بورژو

تمام پرولتاريا را ، بدين ترتيب تمام اقشار اجتماعي ملت به عضويت اتحاد درآمده و مصممانه با امپرياليسم ژاپن 
در اين مرحله در تمام زمينه هاي كشور . ن دوره قبل از سقوط اوهان است اولين مرحله اي. مقابله كرده اند 

و در زمينه فرهنگي بسيج  وكراتيزه كردنمآتمسفر زنده اي بچشم ميخورد ، در زمينه سياسي گرايشي به د
پس از سقوط اوهان مرحله دوم گشوده ميشود كه طي آن وضع سياسي تغييرات . نسبتاً وسيعي وجود داشت 

بخشي از بورژوازي بزرگ بدشمن تسليم شده و بخش ديگري آن نيز ميل دارد هر چه زود  : ني يافته استفراوا
 فعاليتهاي ارتجاعي به چينگ ، جان جيون ماي و ديگران وهمچنين امحاي .تر جنگ مقاومت را پايان دهد 

  .آزاديهاي بيان و مطبوعات انعكاس اين وضع در زمينه فرهنگي است 
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 بحران الزم است مبارزه اي قاطع عليه تمام افكاري كه با جنگ مقاومت ، وحدت و ترقي نبراي رفع اي
 در يبمقابله برخيزد ، در پيش گرفته شود  ؛ تا زمانيكه اين افكار ارتجاعي برانداخته نشود ، اميدي به پيروز

وسته فكر خلق را در آينده اين مبارزه چگونه است ؟ اين آن موضوع مهمي است كه پي. جنگ مقاومت نيست 
با در نظر داشت اوضاع و احوال داخلي و بين المللي هر چه باشد تعداد . سراسر كشور بخود مشغول ميدارد 

ترقي بيست ساله . مشكالتي كه در سر راه جنگ مقاومت قرار گرفته ، خلق چين سر انجام پيروز خواهد شد 
، بلكه در واقع پيشرفت چند هزار سال  فزونتر است ناز آ مه نه فقط از ترقي هشتاد ساله پيش 4بعد از جنبش 

 در چنين صورتي آيا نميتوانيم پيش بيني كنييم كه بيست سال ديگر. تاريخ چين را نيز پشت سر ميگذارد 
چين تا چه اندازه پيشرفت خواهد كرد ؟هجوم عنان گسيخته نيرو هاي سياه داخلي و خارجي ملت را به بد 

 اگر اين هجوم نشانه قدرتي است كه هنوز در دست نيروهاي سياه است  ، از طرف ديگر بختي كشانيد ؛ آما
. كم به پيروزي نزديك ميشوند  ثابت ميكند كه اين آخرين دست و پا زدنهاي آنها است و توده هاي مردم كم

  . چنين است وضعيت چين ؛ وضعيت خاور و  وضعيت  سراسر جهان 
  

                                                            له خصلت فرهنگ انحرافات در مسئ-14       
                   

براي فرهنگ نوين نيز كه براي بيست سال راه كج . و دشوار بيرون ميايد هر نوئي از كوره مبارز سخت 
تمام چيزهاي خوب و بد . و معوجي را دنبال كرده و در اينراه از سه پيچ گذشته است ، وضع بر اين منوال است 

  . ها نمايان گرديده است شاز اين آزماي
آنها از .  سياسي كامالً در اشتباه اند سرسختان بورژوازي در مسئله فرهنگي همانند در مسئله قدرت

را برسميت نگ دموكراسي نوين توده هاي مردم خصوصيا ت تاريخي دوره جديد چين  بي خبرند و فره
 مبدا حركت آنها استبداد بورژوازي است كه در زمينه فرهنگي بصورت استبداد فرهنگي بورژوازي .نميشناسند 

كه در واقع ) من فقط بخشي را ميگويم ) ( 18(ح مكتب اروپا و امريكا بخشي از فرهنگيان باصطال. تجلي ميكند 
 را نيز مود تĤييد " تحليل حزب كمونيست " و " سركوب كمونيست "سياست حكومت گوميندان را مبني بر 

راه .  در امور سياسي سر بلند كنند نه در امور فرهنگي هها نميخواهند كه كارگران و دهقانان ننآ. قرار ميدهند 
بورژوازي راه  بن بستي است ؛ شرايط داخلي و بين المللي الزم براي آن وجود  استبداد فرهنگي سرسختان

 "بهمين جهت بهتر است كه اين استبداد فرهنگي نيز . ندارد ، چناكه در مورد قدرت سياسي وجو نداشت 
   ."جمع گردد 

ي دارد ؛ روژي كمونيستي نقش رهبتا جائي كه به سمتگيري فرهنگ ملي مربوط  ميشود ، ايدئول
ه سوسياليسم و كمونيسم در ميان طبقه كارگر بكار اندازيم و عوه ما بايد تمام مساعي خود را براي اشابعال

ولي فرهنگ . پرورش دهيم  مناسب و گام بگام با روح سوسياليسم و بخش هاي ديگر توده هارا بطريق دهقانان
  .  نيست ملي در مجموع خود هنوز سوسياليستي

رهبري پرولتاريا قرار گرفته ، همه از آنجائي كه سياست و اقتصاد و فرهنگ دموكراسي نوين در زير 
لك سياست ، امعذ. تي ميباشند ، آنهم نه عامل عادي بلكه عاملي تعيين كننده اليسآنها داراي عامل سوسي

زيرا در مرحله كنوني . ياليستي و فرهنگ در مجموع داراي خصلت دموكراتيك نوين است ، نه سوس اقتصاد
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انقالب كه وظيفه اساسي اش بطور عمده مبارزه با امپرياليسم خارجي و فئودالي داخلي است ، يك انقالب 
در مورد فرهنگ .  دموكراتيك است و نه يك انقالب سوسياليستي بمنظور واژگون ساختن سرمايه داري -بورژوا

رهنگ ملي هم اكنون سوسياليستي است  ويا بايد سوسياليستي  باشد ، ملي ، اگر نظر به اين باشد كه مجموع ف
اين بĤن معني است كه اشاعه سيستم ايدلوژيك  كمونيستي بجاي تحقق برنامه عمل فوري . اشتباه  است 

گرفته شده و موضع گيري كمونيستي و بكار بردن اسلوبهاي كمونيستي در بررسي مسائل ، در مطالعه تعليمات 
جام كار ها و در تربيت كادر ها با مشي مجموعه آموزش و فرهنگ ملي در مرحله انقالب  دموكراتيك ، در ان

. فرهنگ ملي با محتواي سوسياليستي بايد انعكاس سياست و اقتصاد سوسياليستي باشد . چين اشتباه گردد 
عامل سوسياليستي چون عامل سوسياليستي در سياست و اقتصاد ما وجود دارد ، در فرهنگ ملي ما نيز 

الً ممنعكس ميشود ؛ اما ا گر جامعه خود را در مجموع آن در نظر بگيريم ، امروز ما هنوز سياست و اقتصاد كا
چون . سوسياليستي برقرار نكرده ايم وبنا برين نميتوانيم يك فرهنگ ملي كامالً سوسياليستي داشته باشيم 

 سوسياليستي است ، فرهنگ نوين كنوني چين نيز -اريائي انقالب كنوني چين بخشي از انقالب جهاني پرولت
 است ؛ با اينكه اين بخش داراي نو متحد بزرگ آ سوسياليستي -بخشي از فرهنگ جهاني نوين پرولتاريائي 

مهم فرهنگ سوسياليستي است ، معذالك اگر فرهنگ ملي خود را در مجموع آن  درنظر بگيريم ، اين عامل 
 كامالً سوسياليستي ، بلكه بمثابه فرهنگ دموكراسي نوين ضد امپرياليستي  و ضد گنبخش نه بمثابه فره

از آنجائي .  سوسياليستي جهاني وارد ميشود -فئودالي توده هاي مردم در تركيب فرهنگ نوين پرولتاريائي 
از رهبري انقالب كنوني چين از رهبري پرولتارياي چين جدائي ناپذير نيست ، فرهنگ نوين كنوني چين نيز 

اما چون اين رهبري . چين از رهبري ايدئولوژي كمونيستي جدائي نا پذير است  ايده هاي فرهنگي پرولتارياي
در مرحله كنوني بمعناي هدايت توده هاي مردم  به انقالب سياسي و فرهنگي ضد امپرياليستي است ، محتواي 

  .ق دارد و نه به سوسياليسم  نوين تعليملي كنوني در مجموع خود به دموكراس فرهنگ نوين
 مد و بر مساعي در مطالعه ماركسيسيه ايدئولوژي كمونيستي را توسعه بخشعاكنون بدون شك بايد اشا

 لنينيسم افزود ؛ بدون اين اشاعه و مطالعه نميتوان انقالب چين را بمرحله آينده  سوسياليسم رهنمون شد و –
معذلك ما نه تنها ميان اشاعه سيستم ايدئولوژي و . يروزي رسانيد نه ميتوان انقالب دموكراتيك كنوني را به پ

بايد رژيم اجتماعي كمونيستي از يكسوو تحقق برنامه عمل دموكراسي نوين از سوي ديگر فرق بگذاريم ، بلكه 
كار ها و همچنين ميان تئوري و اسلوبهاي كمونيستي كه در بررسي مسائل ، در مطالعه تعليمات ، در انجام 

ريم ، با مشي دموكراتيك نوين كه برا ي مجموعه فرهنگ ملي تعيين شده تفاوت قائل بيت كادر ها بكار ميبتر
  .بي شك شايسته نيست اين دو را با يكديگر اشتباه كرد . شويم 

بدين ترتيب ديد ه ميشود كه محتواي فرهنگ ملي نوين چين در مرحله كنوني نه استبداد فرهنگ 
وسياليسم پرولتاريائي خالص ، بلكه دموكراسي نوين ضد امپرياليستي و ضد فئودالي توده بورژوازي است و نه س

  . سوسياليستي آنرا رهبري ميكند –هاي مردم  است كه ايده فرهنگي پرولتاريائي 
  

                      فرهنگ ملي ، علمي و توده اي-15
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ستم امپرياليسم مبارزه ميكند و عزت و اين فرهنگ عليه . فرهنگ دموكراسي نوين فرهنگ ملي است 
اين . اين فرهنگ از آن ملت ماست و واجد خصوصيات ملي ماست . استقالل ملت چين را سر بلند نگاه ميدارد 

وكراسي نوين تمام ملت هاي ديگر پيوند دارد و با آنها روابطي مبا فرهنگ سوسياليستي يا فرهنگ دفرهنگ 
يرند و به تكامل يكديگر كمك ميكنند و با هم يك فرهنگ  نوين جهاني را برقرار ميكند كه از يكديگر ميگ

تشكيل ميدهند ، ولي اين فرهنگ مطلقاً نميتواند با فرهنگ ارتجاعي و امپرياليستي هيچ ملتي از در پيوند در 
ارجي چين بايد بمقياس وسيع فرهنگ مترقي كشور هاي خ. آيد ، زيرا كه فرهنگ ما فرهنگ ملي انقالبي است 

ما .  فرهنگي خودرا تهيه نمايد ؛ در گذشته اين كار بسيار ناكافي انجام گرفته است كرا جذب كند و از آن خورا
 بايد هر آنچه امروز ميتواند  مورد استفاده خود واقع شود ، جذب كنيم و آنهم نه فقط از فرهنگ سوسياليستي و

مانند فرهنگ دوران  استاني كشور هاي خارجي، بلكه از فرهنگ بفرهنگ دموكراسي  نوين زمان حاضر 
معذلك بايد هر آنچه كه از خارج مي آيد ، . روشنگري در كشور هاي مختلف سرمايه داري نيز خوشه بگيريم 

رده شود ، تحت تأثير بزاق ، مانند اغذيه معامله كرد ، اغذيه بايد در دهان جويده شود ، در معده و امعاء پرو
كليوس كه جذب ميشود و باقيمانده كه دفع ميگرد ، فقط بدين : قسمت تقسيم گردد  هاي هاضمه بدو عصير

ما ميتوانيم از آنها استفاده بعمل بياوريم ؛ ما هر گز نبايد آنها را يكباره ببلعيم يا بدون برخورد ترتيب است كه 
در . اشتباه آميز است نقطه نظر ) 19 (" دربست غربي كردن "تجويز باصطالح . انتقادي آنها را جذب كنيم 

 بهمين قسم در بكار برد ن .چين جذب فرماليستي چيز هاي خارجي سابقاً زيانهاي بزرگي بما زده است 
ماركسيسم در چين ، كمونيستهاي چين بايد كامالً و بنحواحسن حقيقت عام ماركسيسم را با يك پراتيك 

ها در صورتيكه با خصوصيات ملت در آميزد و مشخص انقالب چين پيوند دهند و بعبارت ديگر اين حقيقت تن
. شكل ملي معيني بخود بگيرد ، مفيد خواهد بود و بهيچوجه نبايد آنرا بطور ذهني و فرماليستي بكار برند 

ماركسيستها ي فورماليست تنها كاري كه انجام ميدهند ، اينست كه ماركسيسم و انقالب چين را به باد مسخره 
چين بايد شكل خاصي خودرا داشته باشد  فرهنگ. الب چين جائي براي آنها نيست ميگيرند و در صفوف انق

  .شكل ملي ومحتواي دموكراسي نوين ، اينست فرهنگ نوين امروز ما . يعني شكل ملي 
 افكار فئودالي و خرافاتي مبارزه هاين فرهنگ با هرگون. لمي است ع نوين فرهنگ يفرهنگ دموكراس

در . حقيقت عيني و وحدت تئوري و پراتيك را ايجاب ميكند ا بر اساس واقعيات ، ميكند و جستجوي حقيقت ر
با ماترياليستها و دانشمندان علوم طبيعي بورژوائي چين كه وژي علمي پرولتارياي چين ميتوانداين نكته ايدئول

گز نبايد با هر گونه امپرياليسم ، فئوداليسم و خرافات تشكيل دهد ؛ اما هر هنوز مترقي اند جبهه متحدي عليه 
كمونيستها ميتوانند با بعضي ايده آليستها و حتي پيروان . ايده آليسم ارتجاعي جبهه متحدي بر قرار سازد 

مذهب در زمينه عمل سياسي  جبهه متحد ضد امپرياليستي و ضد فئودالي بر قرار نمايند ، ولي بهيچوجه نبايد 
در طول قرون متمادي جامعه فئودالي در چين يك فرهنگ . كنند ايده آليسم و دكترين مذهبي آنها را تأييد 

روشن كردن  جريان رشد و تكامل اين فرهنگ باستاني ،   جهتبهمين . باستاني در خشاني ايجاد شده است 
شرط الزم  پاك كردن آن از ناپاكي هائي كه داراي سرشت فئودالي ميباشند ، و جذب جوهر دموكراتيك آن

. وين و تقويت احساسات ملي است ، اما هرگز نبايد چيزي را بدون برخورد انتقادي پذيرفت رشد فرهنگ ملي ن
بايد ميان هرآنچه كه پوسيده است و به طبقات حاكمه فئوداليسم كهن تعلق دارد ، و فرهنگ عالي توده اي 

نوين و اقتصاد نوين سياست .  و انقالبي است ، فرق گذارد كدوران باستان كه كم وبيش داراي خصلت دموكراتي
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كنوني چين از سياست كهنه و اقتصاد كهنه دوران باستاني سرچشمه ميگيرد ، همانطور  كه فرهنگ نوين 
كنوني چين نيز از فرهنگ كهنه دوران باستاني بيرون ميĤيد ، ازينرو ما بايد به تاريخ خود احترام بگذاريم و نه 

احترام فقط بĤن معناست كه به تاريخ بعنوان علمي جاي معيني اما اين . آنكه رشته تكامل آنرا قطع نمائيم 
بدهيم و به رشد ديالتيكي تاريخ احترام بگذاريم نه آنكه از گذشته به زيان حال ستايش كنيم ، نه آنكه هر 

دانشجو مهم آن است كه آنها را هدايت براي توده هاي مردم و جوانان . عنصر زهرآگين فئودالي را بستائيم 
  . تا بجلو بنگرند نه به عقب كنيم 

اين فرهنگ بايد در . فرهنگ دموكراسي نوين فرهنگ توده اي است و از اينجهت دموكراتيك است 
 در صد تمام جمعيت چين را تشكيل 90خدمت توده هاي زحمتكش كارگران و دهقانا ن باشد كه بيش از 

ست ميان معلوماتي كه بايد به كادر هاي انقالبي زم اال. ميدهند ، تا بتدريج به فرهنگ خود آنان تبديل گردد 
داده شود و معلوماتي كه بايد در اختيار توده ها ي انقالب گذاشته شود ، فرق گذارد و در عين حال وحدت آنها 
را تأمين نمود و به همين قسم الزم است ميان باال بردن معلومات و توده اي كردن آنها تفاوت گذاشت و در 

. فرهنگ انقالبي براي توده هاي انقالبي سالح نيرومند انقالب است . آنها را تأمين كرد عين حال وحدت 
فرهنگ انقالبي پيش از آنكه انقالب فرارسد ، انقالب را از لحاظ ايدئولوژيك تدارك ميبيند و در جريان انقالب ، 

ان درجات مختلف اين و كاركنان فرهنگي انقالبي فرماندهري و مهم جبهه عمومي انقالب است بخش ضرو
) . 20( " بدون تئوري انقالبي هيچ جنبش انقالبي نميتواند وجود داشته باشد ". جبهه فرهنگي ميباشند 

اين . پراتيك انقالب  مهم است  لوم ميشود كه جنبش فرهنگي انقالبي تا چه اندازه براي جنبشعازاينجا م
لذا در جنگ مقاومت ضد ژاپني تمام كاركنان . دارند توده ها تعلق جنبش فرهنگي و جنبش پراتيك هر دو به 

فرهنگيان انقالبي كه . فرهنگي مترقي بايد ارتش فرهنگي خود را داشته باشند و اين ارتش توده هاي مردم اند 
  هستند و قدرت آتش آنها نخواهد توانست دشمن را از " سرلشكر بي ارتش "از توده هاي مردم دور شوند 

راي دست يافتن به اين هدف بايد در زبان نوشتني تحت شرايط معين اصالحاتي بعمل آورد ، ب. پاي در آورد 
بايد زبان گفتني را با زبان توده اي نزديك كرد ، بايد دانست كه توده هاي مردم سر چشمه اليزال غناي 

  .فرهنگ انقالبي اند 
ودالي توده هاي مردم ، فرهنگ ملي ، علمي و توده اي همان فرهنگ ضد امپرياليستي و ضد فئ

  .فرهنگ دموكراسي نوين ، فرهنگ نوين ملت چين است 
 اينست _وحدت سياست دموكراسي نوين و اقتصاد دموكراسي نوين و فرهنگ دموكراسي نوين  

جمهوري دموكراسي نوين ، جمهوري چين كه نام آن با واقعيت مطابقت دارد ، آن چين نويني كه ما ميخواهيم 
  . بنا كنيم 

  !چين نوين در برابر هر يك از ما قد بر مي افرازد ، ما بايد از آن استقبال كنيم 
نوك دكل هاي كشتي چين نوين در افق پديدار گشته است ، بايد به آن شاد باش گفت و براي آن 

  !خير مقدم طلبيد 
      !دو دست خود را باال بريد ، چين نوين از آن ماست
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   هاتــــاداشـ  ي                                                      

  
 براي " در باره دموكراسي نوين " درين ان تأسيس شد و 1940 در ژانويه " فرهنگ چين " -1

  .اولين بار در نخستين شماره اين مجله انتشار يافت 
 ." انتقاد بر اقتصاد سياسي "  مقدمه": ماركس  -2
  .11 تيز" تزهائي در باره فويرباخ ": ماركس  -3
 . و مسئله ملي اكتبر انقالب ": استالين  -4
  ." امپرياليسم عاليترين مرحله سرمايه داري ": لنين  -5
منظور يك ساسله پيكار هاي ضد شوروي است كه پس از خيانت چانكايشك به انقالب از  -6

 گوميندان معاون كنسول اتحاد شوروي رادر 1927 دسامبر 13: مد طرف گوميندان بعمل آ
 را " فرمان قطع روابط شوروي "گوانجو بقتل رساند و روز بعد دولت گوميندان در نانكن 

صادر كرد و بدين ترتيب شناسائي رسمي كنسولهاي شوروي را در استانهاي مختلف باز پس 
.  كه هر گونه فعاليت خود را خاتمه بخشند دداگرفت و بتمام مؤسسات تجارتي شوروي دستور

 چانكايشك با تحريك امپرياليستها در شمال شرق دست به تحريكاتي عليه 1929در اوت 
 .اتحاد شوروي زد كه به زد و خورد هاي نظامي انجاميد 

پس از جنگ جهاني اول . كمال نماينده بورژوازي تجارتي تركيه پس از جنگ جهاني اول بود -7
ستهاي انگلستان دولت وابسته يونان را بر انگيخت كه به تركيه تجاوز مسلحانه نمايد ؛ امپريالي

د و در م بر ارتش يونان فايق آ1922 ، در دخلق تركيه كه از كمك اتحاد شوروي برخوردار بو
انقالب  انقالب كماليست ": استالين گفت . كمال برياست جمهوري تركيه انتخاب شد  1923

رژوازي ملي تجارتي است كه در مبارزه عليه امپرياليستهاي خارجي  رخداده و قشر فوقاني بو
ماهيتاً در رشد و تكامل بعدي خود عليه كارگران و دهقانان  و عليه هر گونه احتمال انقالب 

 سون ياتسن  دانشگاه گفتگو با دانشجويان": مراجعه شود به استالين  ". وجيه گرديد تارضي 
".  

 مه 4پس از جنبش . جان جيون ماي وهمدستان اوست  ئوتسه دون در اينجامنظور رفيق ما -8
 يعني " فرهنگ معنوي "جان جيون ماي اشكارا با علم بمبارزه برخاست و در باره باصطالح 

 بدستور 1938او در دسامبر .  معروف گرديد " متافزيك فروش "متافزيك موعظه كرد ، و به 
 انتشار داد و در آن تبليغات بي بند " نه آقاي مائوتسه دو نامه سر گشاده اي ب"چانكايشك  

نكايشك و براي براختن ارتش هشتم و ارتش چهارم اري بسود تجاوز كاران ژاپني و چاو ب
 .نين سيا براه انداخت  - گان سو-جديد ومنطقه مرزي شنسي

 مورد  در1937مراجعه شود به مانيسفت كميته مركزي حزب كمونيست چين مورخ سپتامبر  -9
 .برقراري همكاري گوميندان و حزب كمونيست 

  .1924 ، در  2 بخش "فاه خلق  سخنراني در باره اصل ر": ياتسن سون  -10
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 كه توسط چند ميرزا بنويس مرتجع "يتاليسم و "موضع بر سر كتابي است تحت عنوان  -11
 او ؤساي سازمانهاي مخفي چانكايشك نوشته شده بنام ننگينمزدور چن لي فو يكي از ر

 .اين كتاب كه بافته اي از مهمالت است ، فاشيسم گوميندان را مي ستايد . انتشار يافته است 
شعاري كه گستاخانه از طرف ديكتاتور نظامي ين سي شان نماينده مالكان ارضي بزرگ و  -12

 .كمپرادور هاي بزرگ استان شان سي تبليغ شد 
 "رزيد ، مقاله اي نوشت كه عنوان آن  به انقالب خيانت و1927وان جين وي پس از آنكه در  -13

 . بود "مبارزه در دو جبهه 
 1925 مارس 30  كه در " در باره مسئله ملي در يوگوسالوي "استالين در سخنراني خود  -14

 ... ": ناسيونال كمونيستي ايراد شده گفت ون يوگوسالوي كميته اجرائيه انتردر كميسي
ن اين ارتش يك جنبش ملي نيرومند  وجود دهقانان نيروي اساسي جنبش ملي اند ، بدو

 ".  يك مسئله دهقاني است عمسئله ملي در واق... نخواهد داشت و نميتواند هم بوجود آيد 
اتيستهاي درون حزب كمو نيست نسبت به رفيق مائو تسه مسخن تمسخر آميز بعضي از دگ -15

در اينجا رفيق . ائل بود ائي قدون است بمناسبت اهميتي كه او براي پايگاه هاي انقالبي روست
 تسه دون از شيوه بيان آنها استفاده ميكند براي آنكه اهميت بزرگ اين پايگاه ها ي مائو

 .انقالبي روستائي را نشان دهد 
منظور از سيستم مدارس مدرن سيستم آموزش وقت از كشور هاي سرمايه داري اروپا و امريكا  -16

در سالهاي . يمي امتحانات فئودالي در چين بود سيستم قدسيستم امتحانات امپراطوري . بود 
 روشنفكران متجدد چين بر انداختن سيستم امتحانات امپراطوري و بر قراري 19آخر قرن 

 .سيستم مدارس مدرن را تبليغ ميكردند 
 ژوئن 3در .  در اوائل ژوئن وارد مرحله جديدي شد 1919 مه 4جنبش ميهن پرستانه  -17

 تگها عليه عمليانيترتيب دادند و ضمن سخنراني در ميتدانشجويان پكن ميتينگهاي 
صاب دانشجويان كارگران و بازرگانان ت اعپس از.  اعتراض كردند سسركوبي ارتش و پلي

شانگهاي ، نانكن ، تيانزين ، حان جو ، اوهان ، جيو جيان و استانهاي شان دون و ان هوي نيز 
ك جنبش توده اي وسيعي با شركت  مه از اين ببعد بي4جنبش . باعتصاب دست زدند 

 . پرولتاريا ، خرده بورژوازي شهري ، و بورژوازي ملي تبديل گرديد 
 .منظور از فرهنگيان مكتب اروپا و امريكا گروه افراد بنمايندگي هوشي است  -18
ئي غربي  نظر بعضي از دانشمندان بورژوائي بود كه به فرهنگ بورژوا" دربست غربي كردن " -19

 هم است ، بدون هيچگونآليسدرجه اول انعكاس دهنده  انديويدوي شده و دركه دورانش سپر
آنهاطرفدار آن بودند كه چين بايد در همه چيز از . قيد وشرطي با نظر تحسين مينگريستند 

 " دربست غربي كردن "كشور هاي سرمايه داري اروپا و آمريكا تقليد كند و اين را 
 .ميناميدند 

       .4 فصل اول ، بخش "؟  چه بايد كرد ": لنين  -20
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