
  استقالل ملی و رشد اقتصادی
  

 انقالبی در چين به پيروزی رسيد که حداقل در فاز اولش بايد محتوائی ضد 1949سال 
  اين امر مشخصا به چه معنائی است؟. استعماری و ضد فئودالی بخود می گرفت

 مناطق پهناوری »جنگ ترياک«در رابطه با نکته اول بايد توجه داشت که چين بعد از  •
 . داده بودرا از دست

 گروهی از ميهن پرستان اميدوار بودند که مناطق غصب شده را 1911در زمان انقالب  •
 .دوباره تسخير کنند

، )قره خان(شش سال بعد ظاهرا اين اميدها تقويت يافتند، زيرا در اتحاد شوروی جوان  •
 دهد که قراردادهای تحميلی در زمان معاون وزارت خارجه، آمادگی خود را نشان می

 .تزار را غيرقانونی اعالم کند
های مديدی از آن گذشته است، چندان آسان  ولی واپس راندن روندی تاريخی که مدت •

 :نيست
o کنند و حزب کمونيست چين نيز بدان  ها به اين امر صريحا اقرار می بلشويک

 .واقف است
o های آن کشور برای هميشه  هدف اصلی چين اين است که به غصب سرزمين

 .ده شودپايان دا
o های توپدار و ارتش متجاوز  چه زير فشار کشتی قراردادهای تحميلی يادشده اگر

به امضا رسيده اند، ولی غصب مناطقی که ضمنا بنا به همين قراردادها به عنوان 
 .بخش الينفک چين برسميت شناخته شده اند، ديگر غيرقابل تحمل است

o  سياستی که حزب . بدل شده است ای مبرم ممسئلهبرگرداندن تايوان به کشور به
گيرد از سوئی نشانگر قاطعيت آن حزب است و  کمونيست چين در پيش می

 :مقايسه ای برای مثال. ازسوی ديگر معتدل و بردبارانه تنظيم شده است
 را »گوآ«کوشد با توسل به اسلحه   رهبری هندوستان می1961درسال  

ولی رهبری چين .  ملحق کندکه قبال مستعمره پرتقال بوده، دوباره به هند
 و »هنگ کنگ«برعکس هندوستان تا پايان يافتن قرارداد اجاره 

 .کند  صبر می»ماکائو«
o  دفاع از استقالل ملی و تماميت ارضی منجر به تغييرات بنيادی زيادی حتی در

 .گردد داخل چين می
o  قصد « کند که واشنگتن  اشاره میمسئلهمائو حتی قبل از رسيدن به قدرت به اين

 »1.وابسته کردن چين به آرد امريکائی و تبديل آن کشور به مستعمره خود دارد
o  از اينرو مناسبات اجتماعی جديد بايد در وهله اول به پيشرفت اقتصادی کشور

چرا که بدون پيشرفت اقتصادی تحقق برنامه . توجه ويژه ای مبذول دارد
 .رستاخيز ملی غيرممکن خواهد بود

o  خصلت اجتماعی انقالب در مرحله و يا «: نويسد  مائو می1940حتی در سال
يعنی اصوال بورژوا ـ ) و يا ضد نيمه مستعمراتی(فاز اول ضد استعماری 

دموکراتيک است و لذا خواست عينی آن هموار کردن راه برای رشد سرمايه 
داری است و از اينروست که برای رسيدن به سوسياليسم راه درازی در پيش 
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o 16ها چين در  کند که عليرغم بقدرت رسيدن کمونيست  سال بعد مائو اعالم می
ما بايد به مسئولين و همه مردم «: وهله اول کماکان يک کشور در حال رشد است

کشور حالی کنيم که چين يک کشور پهناور سوسياليستی و در عين حال يک 
برای اينکه کشور ما . اين تضادی بزرگ است. کشور عقب مانده و فقير است

ثروتمند و نيرومند باشد، به چندين دهه کار و پيکار سرسختانه و پيگير نياز 
 »3.داريم

o  به نظر او تضاد اصلی جامعه در اين زمان عبارت نيست از تضاد ميان
، )های انقالب فرهنگی اعالم کرد آنسان که او در سال(بورژوازی و پرولتاريا 

 .تناقض ميان سوسياليسم و واپس ماندگیبلکه عمدتا عبارت است از 
 

o  چه برخوردی بايد نسبت به بورژوازی داشت؟بنابراين در يک چنين شرايطی 
رسد بدين طريق  اينکه سياست ما ظاهرا در شهرها راستگرا بنظر می« 

دانيم که سرمايه دارها را  قابل توضيح است که ما خود را موظف می
مدت هفت سال نرخ بهره ثابتی به ها  مورد حمايت قرار دهيم و برای آن

پاسخ به اين پرسش را که بعد از هفت سال چه کار خواهيم . تعيين کنيم
بهتر خواهد بود که همين سياست را . کرد، هفت سال بعد خواهيم داد

ها کماکان تعيين  بعدها نيز ادامه دهيم، يعنی نرخ بهره ثابتی برای آن
به عبارت ديگر ما . بقه را می خريمما با اين مبلغ ناچيز اين ط. کنيم

ها را به سکوت   غصب می کنيم و آن راها بدينوسيله سرمايه سياسی آن
ها را از دست شان  ما بايد همچنان بقيه سرمايه سياسی آن. ميدار وامی

از اينرو . بگيريم تا روزی که ديگر چيزی از آن برای شان باقی نماند
ا سياست راستگرا در پيش گرفته نمی توان ادعا کرد که ما در شهره

 »4.ايم
o ين بايد ميان سلب مالکيت سياسی و اقتصادی بورژوازی تفاوت قائل شدابنابر. 
o  تنها سلب مالکيت سياسی است که بايد سرسختانه اجرا شود، وگرنه سلب مالکيت

می تواند پيشرفت اقتصادی ) بشرط اينکه از حد معينی باالتر نرود(اقتصادی 
ت ارضی و رستاخيز ملی را به مخاطره اندازد و وفاداری به کشور، تمامي

 .ها بقدرت رسيده اند، مخدوش کند قرارداد اجتماعی را که ببرکت آن کمونيست
o  مائو نظر خود را برای سفير شوروی که بحق دچار ترديد شده 1958در سال 

درست است که در چين هنوز سرمايه دار وجود «: کند بود، چنين بازگو می
 »5!ارد، ولی عوضش حزب کمونيست سر کار استد

 
 

  1949بحران قرارداد اجتماعی سال 
 
برای تضمين تماميت ارضی چين می بايستی از ادامه غصب مناطق مختلف کشور  •

 آغاز شده بود، قاطعانه خاتمه »جنگ ترياک«جلوگيری شود و به اين روند که از زمان 
، که تحت کنترل واشنگتن قرار داشت، بدامن داده شود و قبل از همه می بايستی تايوان

 .کشور برگردانده شود
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 که چرچيل »ماتسو« و »کووه موی«نخستين قدم عبارت بود از کنترل مجدد دو جزيره  •
اين دو «: ها چنين می نويسد  راجع به آن1955در نامه خود به آيزنهاور در سال  

دو  اين. ونی جزو خاک چين اندهای ساحل قرار دارند، بطور قان جزيره که در نزديکی
  ».ليکن اهميت ملی و نظامی خاصی دارند و برای مداخله نظامی در قاره چين ايده آل اند

کايچک تايوان را اشغال کرده و از حمايت اياالت متحده امريکا  از زمانی که ارتش چيان •
 که دست دارد ، اين طرز نگرش رئيس جمهور امريکا را از آن باز نمی6برخوردار است

 چين را با تسليحات اتمی مورد تهديد قرار 1958 و 1954های  کم دو بار در سال
 .7دهد

گذشته از اين فقط جمهوری خلق چين . يک همچو تهديد هولناکی را بايد جدی گرفت •
در خاطراتش می ) بيدال(نخست وزير سابق فرانسه . نيست که تحت فشار قرار دارد

 بمب عددشما دوه اگر ما ب«:  به او گفته بود»دين بين فو«نويسد که دالس هنگام سقوط 
 عليه ويتنام مورد استفاده ًا فوراو در جواب می گويد که »8؟ کنيدیه ماتمی بدهيم، چ

 !هددمی قرار
از آنجا که تناسب نيروها به نفع اياالت متحده امريکا ست، اتحاد شوروی فقط می تواند  •

 : بيشتر از آن نهتماميت ارضی چين را تضمين کند ولی
o  دو جزيره استراتژيک ياد شده، ازدر نتيجه کشور پهناور آسيائی مجبور می شود 

 . داند، چشم پوشی کند که حتی چرچيل هم قانونا جزو خاک چين می
 چنين است که نشانه های اوليه اختالف ميان دو کشور سوسياليستی بزرگ آشکار می •

د خروشچف مبنی بر ايجاد نيروی دريائی مشترک عامل اختالف قبل از همه پيشنها. شوند
معنی محروم کردن چين از داشتن نيروی دريائی  به چين و شوروی است که در واقع

 .  باشد مستقل خود می
: گيرد خود میبه ، سفير شوروی در پکن، لحن تند و نامتداولی )يودين(مائو در گفتگو با  •

 »9. چيزی بخورم و يا حتی بخوابمديروز بعد از جدا شدن از يکديگر نتوانستم«
چين . در اين موقع ميان چين و شوروی اختالف منافع آشکاری بوجود آمده است •

بهيچوجه نمی خواهد غصب تايوان و مناطق ديگر کشور را تحمل کند که واشنگتن در 
نظر دارد ولی اتحاد شوروی در وهله اول در پی تعديل روابط خود با اياالت متحده 

 .تر کند ت تا بار هولناک جنگ سرد و مسابقه تسليحاتی را سبکامريکا س
 می نويسد که اصرار جمهوری خلق چين در مورد باز پس گرفتن 1964مائو در سال  •

 .10مذاق رهبری شوروی اصال خوش نمی آمده تايوان ب
ها هندوستان با سوء استفاده از انزوای بين المللی چين از حل صلح آميز  در اين سال •

 کند و می خواهد با توسل به جنگ خواست  اختالفات مرزی با چين خود داری میهمسئل
 . 11های خود را بکرسی بنشاند

خروشچف با خوشحالی به سياست گسترش روابط بين المللی خود و قرار گرفتن در رأس  •
 دهد و روابط دوستانه ای با هندوستان برقرار می کليه کشورهای سوسياليستی ادامه می

 .سازد
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سبب خودبزرگ بينی رهبری شوروی به تضاد عينی موجود ميان اتحاد شوروی و چين  •
 .گيردی خود مبه حدت بيشتری 

 شما و بويژه استالين «: گويد ، سفير شوروی در پکن می)يودين(مائو در صحبت با  •
های مديدی چينی ها را مورد سوء ظن قرار داديد و به عنوان تيتوی ثانی قلمداد  مدت
کنم  من اما فکر می. شمارند ها را خوار می ها روس گوييد که اروپائی شما می. کرديد

 ».شمارند ها چينی ها را خوار می که برخی از روس
، معاون )ميکويان(توان بويژه از گفتار  اين برخورد خودبزرگ بينانه و پرنخوت را می •

رابطه پسر و «ها را  ها با روس شورای وزيران شوروی استنباط کرد که رابطه چينی
 . 12شمارد  می»پدر و يا موش و گربه

تأييد کامل ) 1960در سال (اين سوء ظن با بيرون بردن تکنسين های شوروی از چين  •
زد، ضربه ای هولناک  يافت و بر اقتصاد کشوری که در بحران عميقی دست و پا می

 .وارد آورد
 گسست ميان حزب 1960 و) زمان با بحران دوم تايوان هم (1958های  در فاصله سال •

. شود  با بحران قرارداد اجتماعی مصادف می، اين کشورکمونيست شوروی و چين
وقتی . برکت آن جمهوری خلق چين تأسيس و تشکيل يافته استبه قرارداد اجتماعی که 

های چين در تأمين  مائو از بی تفاوتی شوروی نسبت به تحقق برنامه سياسی کمونيست
و نيل به پيشرفت اقتصادی سريع ) با بازپس گرفتن تايوان(کشور مجدد تماميت ارضی 

 .کند گويد، بطرز ناگواری خود را زير فشار احساس می سخن می
ريزی پايه  برای پی«ساله صحبت کرده بود که   مائو از سه برنامه پنج1954در سال  •

ی بنای کنم برا من فکر می«:  و اضافه کرده بود»های صنعتی کشور الزم خواهد بود
يعنی ده ( سال 50کشور پهناور چين و تبديل آن به يک کشور سوسياليستی بزرگ حدودا 

  »13.الزم خواهد بود) برنامه پنجساله
برای بنای يک کشور صنعتی پيشرفته « اظهار داشته بود که 1955او بارديگر در سال  •

م داشت، يعنی  سال کار سخت نياز خواهي50سوسياليستی قدرتمند به چندين دهه، مثال 
ما هنوز فاقد يک . درست است«: گويد   و يکسال بعد می»14.تمام نيمه دوم قرن بيستم

ما بايد در فکر ايجاد آن باشيم ولی عجله بيش از حد . صنعت اتوموبيل سازی ملی هستيم
 متوجه 1957 ولی در تابستان »15.ما ميهن پرستيم ولی شتابزده نيستيم«، »الزم نيست

 برنامه پنجساله از 10 تا 8چين در مدت «او بر آن است که : شويم و میتغيير موضع ا
  »16.نظر اقتصادی به اياالت متحده امريکا برسد و از او سبقت گيرد

 کاهش داده شود 8 به 10گيرد که تعداد برنامه های پنجساله از  رهبری چين تصميم می •
 پيشرفته، بلکه رسيدن به مدت نه رسيدن به کشورهای سرمايه داری هدف چين در اين و

 . ها يعنی اياالت متحده امريکا و حتی سبقت از آن است پيشرفته ترين آن
همگام با تشديد مداوم اختالفات با اتحاد شوروی مدت تحقق برنامه پيشرفت اقتصادی  •

لئو شائوچی در گزارش خود به هشتمين کنگره حزب کمونيست چين . شود کاهش داده می
 سال آينده به 15ما بايد در عرض «: کند ر مائو را تکرار می شعا1958در سال 

چه بيشتر   هراس از انزوای بين المللی چينی ها را به تسريع هر»17!انگلستان برسيم
 »ارتش کار«برای تحقق اين اعجاز تاريخی . دهد روند پيشرفت اقتصادی سوق می
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البی و شورانگيز توده  با بسيج انق»جهش بزرگ به پيش«شود که در جريان  تشکيل می
 .شوند   براه انداخته می»کوره های بلند ذوب آهن«گيرد و  ها صورت می

کارخانه عبارت است از يک اردوگاه   هر1958 در سال »ووهان«بنا به قطعنامه  •
 .18کارگر در پای دستگاه کار سربازی است منضبط نظامی و هر

گيرد و به تجليل از روحيه  مینظامی کردن اقتصاد با احساس خطر واقعی جنگ وسعت  •
. نيرومند برادری و برابری بنيادی، همدلی و همرزمی کمونيستی پروبال می بخشد

 پديد آمده »کمونيسم جنگی«ديالک تيک مشابهی نيز در روسيه شوروی در دوران (
 .)بود

اميد تحقق بخشيدن به قرارداد اجتماعی و نيل به اهداف مربوط به مدرنيزه کردن  •
جامعه و تکميل و تحکيم وحدت ملی در اين مرحله در وابستگی به پيروزی ) ینوساز(

شود و از تحوالت شگرف انقالبی در مناسبات اجتماعی چين  انقالب جهانی پنداشته می
 .گيرد نيز توان و نيروی در خور می

گيرد و  ها جنبش ضداستعماری بشدت اوج می در اين سال! اين اميد ظاهرا منطقی است •
ببری «هاست و لذا از نقطه نظر استراتژيکی يک  ياليسم ناتوان از سرکوب آنامپر

 . است و بس»کاغذی
استعمار . های بزرگ در جهان سوم يکی بعد از ديگری فرو می پاشند های قدرت پايگاه •

 .دهد های عظيمی است، همانطور که انقالب کوبا برای مثال نشان می نو دچار گرفتاری
می ه داری کال در حال از دست دادن کنترل بر جهان پيرامون خود های سرماي متروپول •

گيرد و از محاصره شهرها بوسيله روستاها حکايت  ، روندی که تدريجا شکل میباشند
 .کند می

) يعنی محاصره شهرها بوسيله روستاها(ديناميسم پيروزی انقالب رهائی بخش ملی چين  •
 .دگير اکنون ظاهرا مقياس تمام ارضی بخود می

 حلقه محاصره دور برج سرمايه داری و امپرياليسم 1965نظر لين پيائو در سال به  •
برج سرمايه دچار تشتت درونی است، همانطور که ماجرای . شود تر می روزبروز تنگ

مجبور به ترک ) انگلستان و فرانسه(استعمار کالسيک کهن : دهد کانال سوئز نشان می
) اياالت متحده امريکا(ار کردن آن به استعمار نو مواضع استعماری سنتی خود و واگذ

 .شوند می
. تضاد ميان کشورهای امپرياليستی اکنون از اهميت تعيين کننده ای برخوردار است« •

رقابت متقابل کشورهای امپرياليستی : نظر ما در باره اوضاع بين المللی تغيير نيافته است
کوشند به  ورهای امپرياليستی میکش. برسر تسلط بر مستعمرات تضاد بزرگتری است

تضاد خود با ما پربها دهند ولی قصدشان در واقع پرده پوشی کردن تضاد موجود ميان 
  »19.خودشان است

جهان «رسد که  ريزد، وقتی به اين نتيجه می شايد هم مائو آرزويش را در قالب کالم می •
 »20!بيش نيستغرب دچار تشتت و تجزيه خواهد شد و وحدت کذائی غرب ياوه ای 

واکنش بقايای . در همين زمان سرمايه داری جهانی در خود چين نيز کماکان حضور دارد •
آنها در حال حاضر «طبقه حاکمه کهنه نسبت به بحران بين المللی چگونه خواهد بود؟ 

ولی اگر پکن بمباران اتمی بشود، چه خواهند . زنند ظاهرا ساکتند و دست به آشوب نمی
 »21! ای بسيار جدی استمسئلهبه شورش نخواهند زد؟ اين کرد؟ آيا دست 
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 .ها   پاسخی است به همه اين پرسش»انقالب فرهنگی« •
 در داخل کشور با بسيج شورانگيز توده های مردم رشد نيروهای »انقالب فرهنگی« •

مولده را شتاب می بخشد، در عين حال در سطح بين المللی تغيير انقالبی مناسبات 
برکت خيزش غول ه ب) روبنا(و سياسی ـ ايدئولوژيکی ) زير بنا(ماعی اقتصادی ـ اجت

های انقالبی در جهان  کند و به جنبش آسای توده ای در کليه عرصه های زندگی نفوذ می
های  جهان سوم معروف، بلکه حتی به جنبش های انقالبی در نه تنها به جنبش(سوم 

توانی سحر ) امپرياليستی پديد آمده استهای  انقالبی در جهان سومی که در قلب متروپول
 .آميز می بخشد

 ضمن اعالم پشتيبانی خود نسبت به مبارزه سياهان امريکا به 1963مائو در تابستان  •
 .22کند تشديد تضادهای ملی و طبقاتی در آن کشور اشاره می

شود که اين مبارزه با خصلتی ضد سرمايه داری و ضد  در مدت کوتاهی آشکار می •
گيرد و در عين حال جنبش اعتراضی گسترده جهان سرمايه  ليستی جدی اوج میامپريا

چين   «انقالب فرهنگی»جنبشی که با عشق و عالقه ای سوزان به . گيرد داری را فرا می
 .شود در چنين جوی است که اميد به پيروزی انقالب جهانی توجيه می. چشم دوخته است

 يعنی غلبه بر عقب ماندگی چين در 1949 نيل به دو هدف اساسی قرارداد اجتماعی •
مقايسه با غرب و رهائی نهائی چين از ستم و سرکوب امپرياليستی در گرو پيروزی 

 .شود انقالب جهانی قرار داده می
 . ماند ولی اين استراتژی ناکام می •
همانطور که روزی روسيه برخاسته از انقالب اکتبر می بايستی با عدم وقوع انقالب در  •

جمهوری خلق چين  های سرمايه داری غرب تصفيه حساب کند، همانطور نيزکشور
شود با عدم وقوع انقالب در جهان سوم و عدم فروپاشی امپرياليسم تصفيه  مجبورمی
 .حساب کند

شود،   و همانطور که اين امر در روسيه منجر به گسست ميان استالين و تروتسکی می •
 .می گرددمائو با لين پيائو رابطه نيز باعث به هم خوردن در چين 
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