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  *انقالب و قرارداد اجتماعی در روسيه و چين
  

  تواند يک انقالب پيروز شود؟ تحت چه شرايطی می •
 

 می تواند صورت گيرد که توده های تحت ستم مايل و طبقه انقالب وقتی«: گويد لنين می
نتيجه با بروزبحران عظيمی نه تنها نظم جامعه   در».حاکمه قادر به ادامه وضع موجود نباشد
تواند براساس  شود و در اين حالت حزب انقالبی می بلکه حتی هويت ملی مردم متزلزل می

 به عنوان هيأت حاکمه جديد زمام امور را که با مجموعه ملت می بندد، قرارداد اجتماعی
  .گيرد چنين قراردادی بسته به شرايط موجود اشکال مختلفی بخود می. بدست گيرد

ها برای  شده مبتنی بود بر پروژه و وعده بلشويک  قرارداد اجتماعی ياد1917در اکتبر 
.  داده شودحصل و نان و برای مردم استثمار شده و به تنگ آمده از جنگ زميندهقانان 

های کشور پهناور کثيرالمله استوار  صلحی که در داخل کشور بر برابرحقوقی کليه مليت
  .باشد
دشده با اولين بحران بزرگ خود  با دسته جمعی کردن کشاورزی قرارداد اجتماعی يا •

 . مواجه شد
 اين مورد تضادهای عينی نقش بويژه مهمی بازی می بيش از اشتباهات سياسی ذهنی در •

. وضع آشفته ای قرار داشت های امپرياليستی و داخلی در نتيجه جنگ کشور در. کردند
غذائی کشور را در دست داشتند، به گسترش  که مواد) و بويژه دهقانان مرفه(دهقانان 

خواستند قراردادی را که براساس آن  طريق می بدين. زدند شهرها دامن می گرسنگی در
يا نان برای کارگران و يا :  بنحوی از انحا ناکام سازندانقالب به پيروزی رسيده بود،

 !)يا اين يا آن! (زمين برای دهقانان
از اينرو دو بخش مهم قرارداد اجتماعی بطور عينی با يکديگر در تضاد قرار داشتند،  •

 :خورد آنسان که در افق همواره سايه هولناک عفريت جنگ بچشم می
o  برای  به صنعتی کردن کشور اقدام کرد ومی بايستی با برنامه ای حساب شده

مقابله  با تجاوز بيگانگان آماده شد وگرنه بخش سوم قرارداد اجتماعی نيز بخطر 
می افتاد که بنا بر آن رهبری بلشويکی خود را موظف کرده بود که به عمليات 

ولی از سوی ديگر مجبور بود در صورت حمله از . امپرياليستی دست نزند
 .انه تر از تزار از جنگ تحميلی بيرون آيدخارج آبرومند

o گذاشت ها باقی نمی های انتخابی زيادی برای بلشويک ظاهرا شرايط عينی راه :
کنند که خطر جنگ صنعتی  حتی مورخين ضدکمونيست بدين امر اقرار می

 . 1کرد کردن مناطق روستائی را ناگزير می
o سيع دهقانان قرار نمیدسته جمعی کردن کشاورزی در روستاها مورد حمايت و 

باال و از خارج عملی شود که خود باعث تيره شدن  گرفت و می بايستی از
 .گرديد روابط رهبری بلشويکی با دهقانان می

o های ملی که اکثريت روستائيان را  ها و اقليت عالوه بر اين مناسبات ميان روس
 .شد دادند، خدشه دار می تشکيل می

 :رداد اجتماعی ديگری از نو فرمولبندی شدبا تجاوز آلمان هيتلری قرا •
o در جنگ کبير ميهنی می بايست مصممانه با تحمل بار جنگ و دادن قربانيان بی 

است و ودفاع برخبه شد، از استقالل کشور  شمار که تجاوز هيتلری سبب می

                                                 
* Topos (Internationale Beiträge zur dialektischen Theorie), Heft 18. 2001. 
1Vgl. Robert C. Tucker, Stalin in Power. 1990, S. 50 und S. 98 und Alan Bullock, Hitler and Stalin 
parallel Lives, 1992, S. 279f.  



 3

 رايش سوم نجات » نژاد برتر«های اتحاد شوری را از گزند بردگی  کليه مليت
 . داد

برای مدتی به تعقيب مذهبی مردم خاتمه داده شد که به بهبود رابطه با مردم مناطق حداقل  •
 برای ايجاد »جنگ صليبی«های ملی منجر گرديد که آماج اصلی  روستائی و اقليت

 .دولت المذهب بودند
با شکست رايش سوم اين سياست تفاهم ملی نيز دوباره کنار گذاشته شد و باعث بحران  •

ی جديد گرديد و دولت شوراها زير فشارهای کمرشکن جديدی به محک قرارداد اجتماع
 .آزمايش کشانده شد، که جنگ سرد و مخارج خارق العاده مسابقه تسليحاتی بدنبال داشت

ولی وخامت آميزترين بحران را خروشچف براه انداخت که با بدنام کردن استالين، بدون  •
ن سياست بيشتر حالت تصفيه حساب در درون اي. انتقاد واقع بينانه از او آغازکرده بود

 .حزب کمونيست اتحاد شوروی و جنبش بين المللی کمونيستی بخود گرفته بود
بدين طريق نه فقط شخصيت برجسته جنگ کبير ميهنی، بلکه همچنين قرارداد اجتماعی  •

مربوط بدان را نابود ساخت، به يک بحران هويتی جدی دامن زد و خأل تاريخی ژرفی 
 .    جامعه بجا گذاشتدر 

 :مردم شوروی اکنون مجبور بودند با دو پديده بنيادی قطع رابطه کنند •
o  برکت انقالب اکتبر سرنگون شده بودبه از سوئی با رژيم تزار که 
o تر چند  و از سوی ديگر با رژيمی که پس از پيروزی انقالب و به عبارت دقيق

 .سال پس از آن روی کار آمده بود
. اجتماعی خيالی جديدی را اعالم کرد معلق زنان در اين خأل ـ قراردادو خروشچف ـ  •

قرارداد غيرواقع بينانه ای که براساس آن اتحاد شوروی با رشد سريع نيروهای مولده 
اياالت متحده امريکا را پشت سرخود خواهد گذاشت و به مرحله کمونيستی وارد خواهد 

 .محو طبقات، دولت و غيره و غيره: شد
تر ساخت و احتماال همراه با  بودن خود را روزبروز عيانپوچ  برنامه حيرت انگيز اين •

 .خأل تاريخی ياد شده تأثير ويرانگری باقی گذاشت
 :ديگر برخوردند يکطريق نقطه بحرانی انقالب و نقطه بحرانی قرارداداجتماعی به بدين •

o  نپ: (»سياست اقتصادی جديد«نخست با پس گرفتن( 
o  که نتيجه درخشان مقاومت عليه تجاوز هيتلری »تفرم ميهنیپال«و سپس با ترک 

 مسئله انقالب از مسئلهکه بنظر اکثريت قريب باتفاق مردم کشور  در حالی. بود
. و اين امر تنها در مورد جنگ کبير ميهنی صادق نيست. ملی تفکيک ناپذير بود

انه بوسيله دو دهه قبل غلبه بر ضدانقالب که تحت حمايت و تحريک دول بيگ
ها به ملت  برکت روی آوردن بلشويکبه گرفت، تنها  باندهای سفيد صورت می

مبارزه رهائی بخش ملی عليه متجاوزين خارجی زير رهبری قوای «: روس
بر .  ممکن شده بود*،»امپرياليستی که قصد تبديل روسيه به مستعمره خود دارند

 يگاه طبقاتی اشرافی، از ژنرالژنرال برجسته با پا(اين اساس بود که بروسيلوف 
های انگشت شماری که در جنگ جهانی اول خدمات بزرگی به کشور خود ادا 

 2احساس وظيفه«: ها پيوسته بود تغيير موضع داده و به بلشويک!) کرده بود
نسبت به ملت خود مرا بارها واداشته که برخالف تمايالت طبيعی و اجتماعی 

  .»**!خود عمل کنم

                                                 
 .ين زمينه نقش برجسته ای بازی کرد راديک در ا *

2Nach: O. Figes, A peoples Tragedy, 1996. 
  

 . استدالل ژنرال برای تغيير موضع خود **
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  ام قرارداد اجتماعی حزب کمونيست چين بقدرت رسيد؟براساس کد .1
 

يرد، قرارداد اجتماعی نقش گ در انقالبی که در حين جنگ تحميلی امپرياليستی در می
که عمدتا خصلت مبارزه رهائی !) مثال انقالب چين(ولی در انقالبی . عهده داردبه بزرگی 
  .ستمراتب فزونتر ابه  ملی دارد، نقش قرارداد اجتماعی بخش

ملت ما «: کند مائو تصريح می) 1949 سپتامبر 21(در آستانه تسخير قدرت سياسی 
ما برخاسته ايم ! از اين به بعد ديگر ملتی نخواهد بود که تن به خفت و خواری اين و آن دهد

» !شد، ديگر سپری شده است و دورانی که ملت چين به عنوان ملتی بی فرهنگ تلقی می
ين براساس وعده و قولی تنظيم شد که به وضعيت نيمه مستعمره و قرارداد اجتماعی در چ

بيش از يک قرن «: دهد مائو در سخنرانی خود ادامه می. نيمه فئودال چين خاتمه داده شود
اگر ما به عصری که  »3.نياکان ما از مبارزه عليه ستمگران داخلی و خارجی دست برداشتند

لذا حزب  و.  است»جنگ ترياک« که منظور او ست، بنگريم، در می يابيممورد نظر مائو
دوران مصيبت باری خاتمه دهد که در تاريخ چين با به دهد که  کمونيست چين قول می

در اشعار بعدی مائو که به تجليل از قهرمانان خلق سروده .  آغازشده است»جنگ ترياک«
 1840نانی که از سال زنده و جاويد باد نام قهرما«: خوريم  برمیمسئلهاست، بارها به اين 

های بيشماری عليه دشمنان داخلی و خارجی، برای کسب استقالل، آزادی و رفاه  در جنگ
  »4!ملی جان باخته اند

 شرمانه، مداخله، چپاول و سلطه جوئی  تجاوز بیبرایعقب ماندگی نيمه فئودالی صدساله 
ه بيشتر واپس ماندگی های بزرگ سرمايه داری ميدان باز کرده بود و به تشديد هرچ قدرت

 !چين منجر شده بود
  

  های فلسفی انقالب چين ويژگی خود
  

 اين تراژدی دورانی را در بر.  اصلی خاتمه دادن به يک تراژدی صدساله استمسئلهاينجا 
های عظيمی از کشور و  گيرد که از لحاظ مخارج اقتصادی، اجتماعی، غصب بخش می

 طوالنی است، ولی از لحاظ تاريخ چندهزارساله چين ميزان قربانيان هولناک انسانی بسيار
  . بسيار کوتاه است

و عالوه برآن (ويژگی انقالب چين فقط در اين نيست که در يک کشور نيمه مستعمره  •
کشوری اتفاق می  گيرد، درست برعکس انقالب اکتبر که در صورت می) نيمه فئودال

. برای احراز سرکردگی تعلق دارندافتد که سران آن به سردمداران جنگ امپرياليستی 
ولی تفاوت ديگر و چه بسا مهمتری وجود دارد که . اين تفاوت برای کسی پنهان نيست

 .بندرت برزبان می آيد
 تکوين »راهپيمائی دراز تاريخی«برعکس انقالب روس، انقالب چين از همان آغاز با  •

 .يابد می
 خيال غيرواقعی وش جو انتظارات فجايع بی حد جنگ جهانی اول در روسيه موجب پيداي •

 : تعبير از انقالب اکتبر نيز تأثير گذاشت  شدند که برگونه
o  برکت به « برآن بودند که »ارنست بلوخ«نه فقط روشنفکران بزرگی از قبيل

نوع خصلت زشت مبتنی  هر »نوع اقتصاد پولی و همراه با آن انقالب اکتبر هر

                                                 
3 Mao Zedong, On Diplomacy, 1998, S. 87f. 
4 Mao Tse-tung, Ausgewählte Werke, 1968- 1978, Bd. 5, S. 19. 
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ها از بين خواهد رفت، بلکه عالوه بر آن تبديل تمام و  پرستی ميان انسان بر پول
 »5. تحقق خواهد يافتعشق به قدرتکمال 

o  حداقل در رابطه با اقتصاد پولی که بلوخ اميدش را پيشگويانه در دل می
 .شود پروراند، پول در شوروی بسيار رايج می

o  را های چهل جو روحی حاکم بعد از انقالب اکتبر  بلشويک در ساليک فرد
 :کند چنين تصوير می

های جوان همگی با اين باور بزرگ شده بوديم که پول  ما کمونيست« 
ولی آيا اگر پول دو باره برگردد، سر و . برای هميشه از بين خواهد رفت

باره خود را در  ديگر پيدا نخواهد شد؟ آيا ما دوکله ثروتمندان بار
 آيا سيستم اجتماعی ـ سراشيبی سقوط به دره سرمايه داری نخواهيم يافت؟

سياسی که وحشت جنگ جهانی اول را سبب شده بود، دوباره زنده 
 »6نخواهد شد؟

o  باره جامعه ما بعد ز سويی به تصورات مبالغه آميز در اگونهانتظارات خيال
زد و از سوی ديگر موجب تسريع دلخواه روند تاريخی  سرمايه داری دامن می

 .دکر لحظه ای گذرا وانمود می شد و شرايط حاضر را به عنوان می
o اينگونه تمايالت را می توان حتی در رهبران عاليرتبه کشور نيز سراغ گرفت: 

  سينوويوف چنين می»بين الملل کمونيستی«چند هفته بعد از بنيانگذاری  
جنبش با چنان سرعت سرسام آوری پيش می تازد که با اطمينان «: گويد

يکسال آينده فراموش خواهيم کرد خاطر می توان گفت که ما در عرض 
که در اروپا مبارزه ای برای رسيدن به کمونيسم وجود داشته است، چون 
بعد از يکسال تمام اروپا کمونيستی خواهد بود و مبارزه در آفريقا، شايد 

 »!و قاره های ديگر اوج خواهد گرفتهم آسيا 
 خود درحتی لنين که معموال خونسرد و واقع بين است، طی سخنرانی  

پيروزی انقالب «: گويد پايان کنگره افتتاحی بين الملل کمونيستی می
پرولتری در سراسر جهان حتمی است و زمان بنيانگذاری جمهوری 

 »7!شود جهانی شوراها نزديک می
 آغاز شده است، همچنان ادامه دارد 1914در زمان انقالب چين فاجعه ای که در سال  •

 .تا فروکش کرده اندولی احساسات ناشی از آن عمد
 ليکن بر اين امر آگاهند که انقالب چين در وهله اول »ی دراز تاريخیراه پيمائ«طراحان  •

  می1947همانطور که مائو در پايان سال (سوسياليستی نخواهد بود و برای مدت مديدی 
خصلت ضد استعماری و ضد فئودالی خواهد داشت و بخش کاپيتاليستی اقتصاد ) گويد

اينجا صحبت از دوره ای است که مرحله نخستين انقالب به . 8ادامه خواهد يافتهمچنان 
چرا که انقالب .  خبری در ميان نيست»لحظه گذرا«چندين دهه نياز دارد و از باصطالح 

ه از سنت خيال آلود يهودی ـ مسيحی که بنا ب. تسريع خارق العاده روندی طوالنی است
کرد و در انقالب  ورانگيز رستاخيزی ميدان باز می انتظارات شرایروايات گوناگون ب

 !روسيه شايع بود، در انقالب چين خبری نيست

                                                 
5 Ernst Bloch, Geist der Utopie, 1971, S. 321f. Vgl. D. Losurdo, Der Marxismus A. Gramscis, 2000, S. 
79. 
6 Nach: O. Figes, A peoples Tragedy, 1996, S. 926. 
7 In: Aldo AgostiLa Terza Internationale, 1974-79, Bd. 1, S. 74f. 
8 Mao Tse-tung, Ausgewählte Werke, 1968- 1978, Bd. 4, S. 174. 
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 اميدوار بود که عنقريب در پی محو »خارجه کميسار خلق در امور«تروتسکی در سمت  •
 .ها وزارت تحت سرپرستی او نيز زايد خواهد شد ها و مليت دولت

انقالب عبارت است از رستاخيز ملی چين و که انتظار حزب کمونيست چين از  در حالی •
) بعد از دوره رکود صدساله توأم با سرکوب، ستم، خفت و خواری(آغاز مجدد رشد آن 

 .بر اساس برابرحقوقی با ملل ديگر
 ترديدی نيست که ايده آل کمونيستی بعد از سرنگونی امپرياليسم و سرمايه داری و محو  •

 راهگشای اين برنامه عبارت است از انقالب ملی طبقات و دولت همچنان باقی است ولی
 .9 آموخته است*نظر مائو درسش را در محضر سون يات سنبه  و ضد استعماری که

 .وظايف حال و آينده انقالب و بعد ملی و بين المللی آن باهمديگر پيوندی تنگاتنگ دارند •
) يه استعمارغربيعنی در مقاومت عل(انقالب ملی چين که ريشه در گذشته ای صدساله  •

گيرد، در پی رسيدن به هدفی  دارد و از ميراث فرهنگی چندين هزارساله الهام می
 .درازمدت و دشوار يعنی استقرار صلح جهانی جاويدان است

معنی محو هويت ملی نخواهد به ) و دولت ملی(د که آيا محو دولت شو مرتب پرسيده می •
 بود؟

ولی يک چيز بی ترديد روشن . سترس نيستين پرسش ظاهرا پاسخ روشنی در دابرای  •
عهده خواهد به  وحدت مجموعه بشريت نقش درخشانی است و آن اينکه انقالب در تأمين

 .داشت
ليکن  رسيدن به اين هدف در طول يک روند دراز تاريخی منجر به محو هويت ملی  •

 خواهد نخواهد شد، بلکه به رستاخيز آن از ستم، تحقير، خفت و خواری امپرياليستی
 .انجاميد

به کشور خود می پردازد و مائو در آستانه اعالم جمهوری خلق چين به توضيح تاريخ  •
 : کند موارد زيرين اشاره می

o را آغاز کرده بودند،»جنگ ترياک«های امپرياليستی که  به قدرت  
o  که سرسپرده امپرياليسم بود،»تی يينگ« عليه خاندان »تايپينگ« به قيام  
o طول کشيده بود،1895 ـ 1894 ژاپن که از سال به جنگ عليه  
o  قيام بوکسبازها(به مقاومت در برابر نيروهای متحد هشت قدرت امپرياليستی ( 
o رژيم سرسپرده امپرياليسم»تی يينگ« عليه خاندان 1911و باالخره به انقالب ، . 

 !اينهمه نبرد و اينهمه شکست •
  
 طه مشخصی تحقق میتوان تحولی را تشريح کرد که در نق چگونه می .2

  يابد؟
  

 جنگ ترياکمردم چين در تمام طول اين جنبش مقاومت يعنی بيش از هفتاد سال بعد از  •
فاقد سالح ايدئولوژيکی برای نبرد عليه ) 1919 ماه مه 4 تا شروع جنبش در 1840(

 .امپرياليسم بود
می آمد و می سالح ايدئولوژيکی متحجر فئوداليسم فرتوت درهم شکسته بود، ديگر بکار ن •

 . بايستی ورشکستگی خود را اعالم کند

                                                 
 !امور نظامی چين قرهنا قبل از ظهور مسيح عامل  *

9 Mao Tse-tung, Ausgewählte Werke, 1968- 1978, Bd. 1, S. 214 und 223. 
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های سياسی  طريق برای مردم چين راهی جز پذيرش سالح ايدئولوژيکی و راه حل بدين •
از قبيل تئوری حقوق طبيعی و جمهوری بورژوائی که در زرادخانه انقالبات بورژوائی 

 . غرب ـ زادگاه امپرياليسم ـ انبار شده بود، باقی نمانده بود
اين سالح ايدئولوژيکی نيز همانند سالح ايدئولوژيکی فئوداليسم ضعف و عدم کارآئی خود  •

 .را نشان داد و چاره ای جز دور انداختنش نبود
ايدئولوژی جديدی بنام .  در روسيه مردم چين را از خواب بيدار کرد1917انقالب  •

ئی خود را در عمل مارکسيسم ـ لنينيسم از محک تجربه پيروز بيرون آمده بود و کارآ
 . نشان داده بود

ساز بشمار  رو بايد به عنوان حادثه ای تاريخ تأسيس حزب کمونيست چين را از اين •
 . آورد

از لحظه ای که چينی ها مارکسيسم ـ لنينيسم را می آموزند، هراس و رخوت از  •
 .شوند بندد و وارد ميدان نبرد می وجودشان رخت می

 ه دوره تحقير چينی ها و خوارشمردن فرهنگشان بپايان میاز اين  لحظه به بعد است ک •
  .رسد

مارکسيسم ـ لنينيسم آن سالح ايدئولوژيکی برائی است که جانبدار حقيقت است و بعد از  •
 .جستجوئی طاقت فرسا پيدا شده است

به  رسد و با چنين سالح ايدئولوژيکی کارآئی است که انقالب ملی چين به پيروزی می •
 10.شود مناسبات نيمه مستعمراتی و نيمه فئودالی خاتمه داده میتسلط ديرين 

 آغاز شده بود، قبل از پيدايش مارکسيسم، آری حتی قبل از »جنگ ترياک«اين جستجو با  •
 !بس  مارکس فقط يک دانشجوی جوان بود و1840پيدايش مارکسيسم، چه در سال 

 اين مقاومت صدساله مردم شود، بلکه اين مارکسيسم نيست که باعث انقالب در چين می •
چين است که پس از جستجوئی جانفرسا به خود آگاهی کامل خويش در يک ايدئولوژی 

 .يابد که قادر است انقالب را به قله پيروزی راهنما شود دست می
شود و  ديگر ويژگی فلسفی مهم کمونيسم چين در حين راهپيمائی دراز تاريخی زاده می •

 : گردد چنين فرمولبندی می 1958بوسيله مائو در سال 
o  حقايق عام مارکسيسم بايد در کوره شرايط مشخص کشورهای مختلف تکميل

 کمکی شايسته  11اين امر به وحدت ميان انترناسيوناليسم و ميهن پرستی. شوند
اونيورساليته و يا انترناسيوناليسم مجرد آنسان که گرامشی و «.خواهد کرد
 .ر کمونيسم چين هرگز راه نيافته اندکنند، ظاهرا د  مطرح می12تروتسکی

 

                                                 
10 Mao Tse-tung, Ausgewählte Werke, 1968- 1978, Bd. 4, S. 485 und 488. 
11 Mao Zedong, On Diplomacy, 1998, S. 242f. 
12 D. Losurdo, Der Marxismus A. Gramscis, 2000, S. 117. 


