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  ـ مائوتسه تونگ و انقالب چين1

 
  :حزب کمونيست چين سوار بر امواج خروشان نبرد حماسی رهايی بخش ملی به قدرت رسيد

از اين رو پروژًه بازسازی بنيادی جامعه با احيای غرور ملی لکه دار شدًه مردم چين  •
ملتی که بانی تمدن هزاران ساله بوده، بعد از جنگ ترياک  .داشته استپيوندی تنگاتنگ 

 کشور غول آسای  ايناما چگونه .به کشوری نيمه مستعمره، نيمه فئودال بدل شده است
تواند ضمن رسيدن به مدرنيسم و سوسياليسم، به تجزيًه خاک کشور و تحقير  آسيايی می
جنگ «و چگونه ميتواند تحت شرايط دشوار  يلی از سوی امپرياليسم پايان دهدملی تحم

و عليرغم محاصرًه اقتصادی و تکنولوژيکی اعمال شده از سوی کشورهای » سرد
 پيشرفتًه سرمايه داری، اين امردشوار را جامًه عمل پوشاند؟

از اين رو  .مائوتسه تونگ بر آن بود که اين مسًاله بابسيج مداوم تودًه مردم قابل حل است •
در و  را مطرح کرد» انقالب فرهنگی«و بعد » هش بزرگ به پيشج«نخست شعار

، مواجه با مشکالت و بن بستهايی که خود را در مدل سوسياليسم شوروی نشان دادند
 .را بميان آورد»  ديکتاتوری پرولتارياتحتپيشبرد انقالب «شعار 

فت در جادًه  ميبايستی همراه با تسريع رشد اقتصادی، پيشر کهمرحلًه نوينی از انقالب •
سوسياليسم را تضمين کند و ابتکار عمل توده ها را از موانع بوروکراتيک برهاند و 

 . موانع بوروکراتيک حزب کمونيست و دولت را از سر راه بردارد
 :البته اين اقدامات همگی به ورشکستگی منجر گرديدند •
دگی هراس  بجای رشد خروشان مورد انتظار،  کند شدن و واپس ماناز نظر سياسی •

موازين و مقررات دموکراتيک . انگيزی در روند دموکراتيزه کردن جامعه پديدار گرديدد
و » هان«روابط ميان .  در جامعه رو به زوال رفت بخصوصدر حزب کمونيست و

 در نظر يکی از مهمترين عواملاقليتهای ملی که در جريان انقالب فرهنگی به عنوان 
 :گرفته ميشدند، بدتر شد

o که از »آموزشی «يت های ملی يا زير فشار قرار گرفتند و يا در دوره هایاقل ،
. يک هجوم تبليغاتی  دگرانديش ستيز الهام ميگرفت، شستشوی مغزی داده شدند

هدايت می » هان نشين«از پکن و يا ديگر مراکز » برنامه های آموزشی« اين 
 .شدند

o ف شده بودند، چاره ای جز از آنجا که حزب و دولت به عنوان دستگاه رابط حذ
ازسويی و تودًه بسيجی شستشوی مغزی داده » محبوب«رابطًه مستقيم ميان رهبر 

 .شده وآمادًه حمله تحت رهبری ارتش سرخ از سوی ديگر وجود نداشت
o در اين سالها نوعی بناپارتيسم ناب يکه تاز ميدان شد . 

رض اندام اليل گوناگون ع به دورشکستگی در عرصًه اقتصادی نيز: از نظر اقتصادی •
که بحران ناشی ازسيستم توجيه همه چيز و تظاهر به مائوپرستی يکی به دليل  .کرد

موجب شکافی عميق در جامعه چين شده بود و ديگری که جنبه مهمتری نيز دارد اينکه 



خروج (کمکی به روند سکوالريزه کردن » انقالب فرهنگی«و » جهش بزرگ به پيش«
 :جامعهًً چين نکرد) یاز انزوای جهان

o  هميشه تودًه مردم را بسيج کرد و ازآنان انتظار انکار خود، مرتبًا و نمی توان
 بماند و استثناءيک همچو انتظاری بايد يک  . فداکاری و قهرمانی داشت،گذشت

خوشبخت ملتی است : "همکالم با برتولد برشت ميتوان گفت .شودن تبديل قاعدهبه 
به » وضع غيرعادی«قهرمانان فقط برای گذار از . "دکه قهرمان الزم ندار

وضع «الزم می آيند و تا زمانی قهرمان ميمانند که گذار به » وضع عادی«
يعنی قهرمانی آنها تا آنجاست که قادر باشند، خود را به . را تضمين کنند» عادی

 .  بدل کنند، خود را نفی کنندبدرد نخورچيزی 
o وردی وعجيب و غريبی است که فداکاری و ايثار اين چه نوع کمونيسم من در آ

 را شرط تحقق خود قرار ميدهد؟از طرف توده مردم بی حد و مرز 
o »بايد براساس معيارهای مختلف سازماندهی شود و با اتکا به » وضع عادی

مکانيسم ها و هنجارها شرايط لذت بردن بی خلل مردم از زندگی را امکان پذير 
 در .مشخصی است به قواعد و موازين  نيازين اهدافبرای رسيدن به ا: سازد

 . است و ايجاد انگيزهرابطه با اقتصاد نيز احتياج به تشويق
مائو ظاهرا بايد در آخرين سالهای زندگيش به ضرورت تغيير خط مشی خود رسيده  •

سيائوپينگ اين ضرورت را دريافت و به مرحلًه اجرا در آورد، بدون اينکه . باشد
خروشچف را مورد تقليد قرار دهد، يعنی بدون لجن مال کردن کسی که » دايیاستالين ز«

 .قبال بر سر قدرت بوده است
خدمات تاريخی عظيم مائو در زمينًه ساختمان حزب کمونيست و رهبری مبارزًه انقالبی  •

، در چارچوب 50به باد فراموشی سپرده نشد و اشتباهات وحشتناک او در سالهای پايانی 
ايشهای شتابزده و گاهی ديوانه وار، در چارچوب تالش برای ساختمان جامعًه بزرگ آزم

 .نوين بدون داشتن سرمشقهای تاريخی مورد ارزيابی واقع بينانه قرار گرفت
در «ـ در اثر خود بنام ) 1937( ـ در بهترين ايام زندگی خود *مگر نه اينکه خود مائو •

" رشد هر روند عينی"مسًالًه بنيادی شده بود که خواستار ناديده نگرفتن اين » بارًه پراتيک
 حاوی تضادها و کشمکش ها ست؟" رشد شناخت بشری"و همچنين 

اين در واقع کليد فهم معضالتی است که در تاريخ احزاب کمونيست و جوامعی که خود  •
 :را کمونيستی مينامند، پديدار ميشود

o شری استمنظور ما اشاره به خصلت عينی و تناقض روند شناخت ب. 
o  اين يا آن شخصيت، کاری بيخردانه » لکه دار کردن«و » خيانت«صحبت از

 .است
o  خروشچف با خالصه کردن همًه جوانب منفی در نقش شخصيت استالين و بی

 ميراث او را به ارث برد و دن سيائوپينگ با رد شيوًه بداعتبار کردن او، بخش 
 . ًه معنوی او شدارثيخوب خروشچف در برخورد به مائو وارث بخش 

شيوًه برخوردی که رهبری تازًه چين در پيش گرفت، مانع سلب حقانيت قانونی قدرت  •
 فردانقالبی شد و از آنجا که همًه معضالت، ندانم کاريها و تناقضات عينی به حساب يک 

گذاشته نشد و او به عنوان  تنها مسئول همًه شکستها محاکمًه غيابی نگرديد، راه برای 
بحث واقع بينانه در بارًه شرايط و خصايص مرحلًه ساختمان جامعًه سوسياليستی شروع 

 .هموار گرديد
هم مورد نقد قرار » انقالب فرهنگی«و » جهش بزرگ به پيش«در جريان اين بحثها  •

 .ند شدکناری نهاده و به هگرفت
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 غول آسا و نو» خط مشی اقتصادی نوين« ـ 2

  
از ويژگيهای . هستيم» سوسياليسم بازار«ل گيری تدريجی در عرصًه اقتصادی، ما شاهد شک

آن می توان پيدايش بخش بزرگ اقتصاد خصوصی و تالش در جهت باال بردن کيفيت و 
  .کارآيی بخش دولتی و عمومی را نام برد

  
گره خوردن سازماندهی صنعتی و ادارًه کارخانجات به تکنولوژی و تجارب غرب و  •

مناطق «از اين رو ما شاهد پيدايش : ی تواند رايگان باشدپيوستن به بازار جهانی نم
 .کاپيتاليستی آزاد در چين هستيم» اقتصادی

 وجود داشته و دارد؟ ) راه چاره(سًوال اين است که چه آلترناتيوی  •
ديگر نميتوان برای مدت طوالنی » اردوگاه سوسياليسم«بويژه بعد از شکست شوروی و  •

 .ی برکنار داشت و محکوم به عقب ماندگی و زوال نشدخود را از بازار کاپيتاليست
در شرايط کنونی اقتصاد و سياست جهانی، منزوی کردن خود بمعنی صرفنظر بر  •

 .مدرنيسم و سوسياليسم خواهد بود
 :عليرغم بهای گرانی که پرداخت ميشود، نتيجًه خط مشی جديد بطور کلی نمايان است •

o رشد بسيار سريع نيروهای مولده 
o اقتصادی در مقياس قاره ایاعجاز  
o  دستيابی صدها و ميليونها شهروند چينی به حقوق بيسابقًه اقتصادی و اجتماعی 
o و در نتيجه شروع روند رهايی در مقياسی وسيع. 

  
  :در عرصًه سياسی بايد وظايف زيرين جامًه عمل پوشند

 
 .وندبقايای رژيم کهنه که از انقالب جان سالم بدر بره اند، بايد نابود ش •
خودپرستی بوروکراتهای تازه بدوران رسيده، که ريشه در خودخواهی های سنتی  •

 .ماندگاردارد، بايد مهار شوند
ادامًه انقالب با «راه برای رشد دموکراسی هموار گردد و درست به همين دليل راه  •

 .ـ که برای مائوی پير ارزشی فوق العاده داشت ـ ترک گفته شود» ديکتاتوری پرولتاريا
، به بحران )که خود بقدر کافی جان سختند(چون آن سياست، موازين و هنجارهايی را  •

نکشاند و حقانيت قانونی آنها را زير عالمت سؤال قرار نداد، نه تنها موجب از بين رفتن 
قدرقدرتی و جاه طلبی رؤسای بزرگ و معاونين آنها نشد، بلکه بيش از پيش تشديدشان 

 .کرد
ت، امروز به عهدًه قوانين و قواعد تنظيم يافته از موازين و هنجارها تحديد و کنترل قدر •

اين سيستم حقوقی که قبال ناشناخته بوده، اکنون با سرعت شگفت انگيزی در حال . ست
 .شکلگيری است

با جدا کردن ارگانهای حزبی از ارگانهای دولتی، در روستاها سيستم انتخاباتی توسعه می  •
 .يان کانديداهای مختلف برگزيده ميشونديابد و نمايندگان از م

اقدامات وسيعی در جهت دموکراتيزه کردن جامعًه چين مورد آزمايش قرار ميگيرند،  •
 .چنين روندی طوالنی خواهد بود

در طول تاريخ خويش، آزادی های رسمی را بی محتوا و » سوسياليسم واقعا موجود« •
 .براه افتاد» انقالب فرهنگی«يز نبر اساس همين ديدگاه عوامفريبانه ميدانست، و 



اينک کمونيستهای چينی ارزش زيادی برای آزاديهای رسمی قايلند، اگرچه تًاکيد ميکنند  •
که در مرحلًه رشد کنونی بايد حقوق اقتصادی و اجتماعی از اهميت بمراتب بيشتری 

 .  برخوردار باشد
 .استقدم گذاشتن در جادًه مدرنيسم سياسی در هر صورت بی بازگشت  •
نه در عرصًه سياسی و نه در عرصًه اقتصادی، ديگر سوسياليسمی قابل تصور نيست که  •

تجارب کاپيتاليسم غرب را که ثمرًه انقالب دموکراتيک بورژوايی است، ناديده انگارد و 
 .مورد ارزيابی خالقانه قرار ندهد

 خط مشی«نظام اجتماعی موجود کنونی در جمهوری خلق چين حکايت از نوعی  •
که به سبب » خط مشی اقتصادی نوينی« .دامنگستر و غول آسا دارد» اقتصادی نوين

گلوباليزاسيون و تغيير تناسب نيروها در عرصًه جهانی دشوارتر شده است، ولی عليرغم 
 ضرورت ادغام مداوم سوسياليسم، دموکراسی و بازار، آگاه است و از استنباط ساده ازآن 

 .ورزد وين ـ که در حال ساختمان است ـ  اجتناب میلوحانه از همگونی جامعًه ن
  

 ـ  برد و باخت بزرگی در کار است    3
  

به موضوع نگاهی کسی که جمهوری خلق چين را متهم به برگشت به کاپيتاليسم ميکند، 
شکی نيست که در اين کشور يک طبقًه بورژوا بوجود آمد است که . ددارسطحی عاميانه و 

ولی بايد وضعيت دشواری را که . دًه سياسی از قدرت اقتصادی خود نداردهنوز امکان استفا
  :رهبری چين دارد، در نظر گرفت

  
از سويی بايد روند دموکراتيزه کردن جامعه، بمثابه عنصری مهم و ضرور برای  •

تنها اصل حقانيت . (مدرنيزاسيون سوسياليستی را تسريع کند و به تحکيم قدرت نايل آيد
 .)اب از پايين استختقانونی آن ان

از سوی ديگر بايد مواظب باشد که روند دموکراتيزه کردن، به کسب قدرت سياسی توسط  •
بورژوازی منجر نشود، چيزی که خواست و هدف اياالت متحدًه امريکا ست تا سرکردگی 
حزب کمونيست را بهر قيمتی درهم شکند، جمهوری خلق چين را به ورطًه کشورهای 

را با دبدبه و » قرن امريکايی«ب پرتاب کند و آنگاه پيروزی تمام ارضی کاپيتاليستی غر
 .کبکبه اعالم دارد

سياست اياالت متحدًه امريکا در اين زمينه، متًاسفانه مورد حمايت باصطالح کمونيستها  •
کشور در حال اين يکی از حضرات با استدالل به فقدان برابری مادی در . قرار ميگيرد

چينی خود را توجيه ميکند  رد و دويست ميليون نفر جمعيت، موضع ضدرشد با يک ميليا
، بلکه مانند آنان تنفر خود را نه تنها از نظرات مارکس به موضع نئوليبرالی، تنزلوبا 

 یبرابربه  را آزادی چرا که راولز .ليبرالی مانند راولز نشان ميدهدات  همچنين از نظر
 ترجيح دادن آزادی منفی به آزادی مثبترفدار ط و يا به عبارت ديگر ترجيح می دهد

ولی او اضافه ميکند که اين امر فقط زمانی خوب است که مردم کشور درآمد . است
 .حداقلی داشته باشند

 ؟»مناطق اقتصادی خاص«و اما کاپيتاليسم اعالم شده در  •
کسانی که بنام مائوتسه تونگ وارد جنگ صليبی عليه جمهوری خلق چين ميشوند،  •

 : هتراست يک چيز را بياد بياورندب
o 5 سال قبل از بدست گرفتن قدرت، مائو بدون کوچکترين برانگيختگی گفت که 

با (در اين کشور غول آسا نه تنها سيستم سرمايه داری، بلکه حتی برده داری 
 .و مالکيت فئودالی جانسختی جدی نشان خواهد داد) توجه به تبت



يحد، در مقابل پولداران تازه بدوران رسيده، کافی است به و اما در بارًه فقر و بيکاری ب •
 در تجزيه و تحليل وضع اتحاد جماهير 1926او در سال : مطلبی از گرامشی اشاره کنيم

يک طبقًه : " هرگز در تاريخ وجود نداشته، مينويسد تا آن زمانشوروی، پديدًه جديدی که
کند که بمراتب بدتر از شرايطی سياسی حاکم در تماميت خود، تحت شرايطی زندگی مي

 ."  است که عناصر و اقشار معينی از طبقات محکوم و تحت سلطه بسر ميبرند
) Nepman(نپمنهای تودًه مردم که هنوز هم در فقر نسبی بسر ميبرند، باديدن معرکًه •

عليرغم همًه اينها . خزپوش که همًه نعمات زمين را در اختيار دارند، دچار تزلزل شده اند
زيرا پرولتاريا نه قادر خواهد شد، . بايد مسًاله را با وسعت نظر مورد مالحظه قرار داد

قدرت را بدست گيرد و نه آنرا نگهدارد، اگر قادر نباشد منافع بيواسطه و جنبی خود را 
 ."فدای منافع عام و ماندگار طبقه کند

 .ساختمان جامعًه سوسياليستی روندی بسيار بغرنج و دشوار است •
حتوا و مشخصات جامعه ای که کمونيستهای چينی ميخواهند بسازند، دقيق و روشن م •

 .نيست
يکبار ديگر ميبينيم که روند شناخت واقعيت عينی و بويژه واقعيت عينی جامعه ای بدون  •

 . است ونه بی درد سر*سرمشق تاريخی نه خطی
 در  اگر کهده خواهد بوساده لوحانگذشته از آن به سبب ضعف تئوريک مارکسيسم،  •

عصر کنونی گلوباليزاسيون، خطر همرنگ کردن چين را به پيرامون کاپيتاليستی اش 
 . دست کم بگيريم

ر انگاشتن شکست چين، يک کودنی سياسی است و پيوستن به دار و دستًه ياجتناب ناپذ •
 .ضد چينی تحت رهبری امريکا خيانت به پاکترين آرمانهای تمدن بشری

 . استقمار بزرگی در کار  •
راه کشور قاره وار و درحال رشد جمهوری خلق چين، که ضمن غلبه بر عقب ماندگی،  •

در پی حفظ استقالل سياسی و تکنولوژيکی خويش، مصمم به تبديل شدن به يک کشور 
 .  مدرن سوسياليستی است، ازميان خارزار معضالت و تناقضات متنوع ميگذرد

 
طرز به در سيارًه زمين و در مجموع جهان ا پيروزی جمهوری خلق چين تناسب نيروها ر

  .چشمگيری تغيير خواهد داد
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