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                2010 اکتوبر4                                    ه پيکاربرای نجات مردم افغانستان گرو

  ) مائوئيست- لنينيست-مارکسيست( 

  

  -                                   پاسخ به حمله يک اپورتونيست حقيرعليه مائوتسه 

  ! ت بزرگ اوبه علم انق4ب پرولتری                                   دون  وخدما

                                                           ) 4(                                                                                 

 ازطرف ما )م.ه(بقلم )  صفحه ای803( بعد ازآنکه نقد نوشته ای ،ريکه خوانندگان درجريان ھستندطو

 گی را گردانند" بابا"که سايت» جمع انق4بی« ،  به نشررسيد، مدافعين نويسنده اين نوشته"پيام آزادی" درسايت

چانته داشتند دردشنام واتھامات ناروا و ازناسزا برخاستند وآنچهبدفاع ازویمی کنند، بگونه ھستريک 

 عليه ما  ونوشته اشرچند نوشته ای دفاعيه ازاونه کاکھ تنيستوپوراو  مدافعين اين سنتريست .کردنداحواله برم

اشکال وشيوه ھای مختلف نگارش  بوده وبه محتوی و مضمون دارای عين تقريباً اين نوشته ھاانتشاردادند که 

 رخودرانمايان نکردهبصورت آشکا)  صفحه ای803(ناگفته نماند که درتمام اين مدت نويسندۀ نوشته.  بودنديافته

اما با`خره خودش پا پيش گذاشته .  برما می فرستادين اشع مداف ھمينازطريق رارنديات ا ش وچودشنامھا

 .به نشررساند" بابا" بخش درسايت درپنج"! رچی ازدوست می رسد، نيکوستھ" ای را تحت عنوانونوشته 

 اين اپورتونيست دگانی که اين موضوعات راتعقيب کرده اند مطلع اند که مدافعيننبايد تذکرداد که خوانونيز

  اين ادعای آنھاکهانکارکرده اند )  صفحه ای803نوشته ( ازنويسنده را شاندفاعشان ھمواره درنوشته ھای 

 اين دروغ ،او روابط فکری وسياسی آنھا باره دربا ()م.ه(ونظرمحتوی نوشته ھای شان غيرواقعی بوده وکام4ً 

» جمع انق4بی«ين ا) م.ه(ا انتشاردوبخش ازنوشته اخيروت) م.ه( وپخش اوراقی بدفاع از.ساختآنھا رابرم4 

ه علي) م.ه( اپورتونيستی ودگماتيستیھایلژن پراکنياراجيف واما بعد ازآنکه انتشار.  ازاوادامه دادندبدفاع

ستی  بيش ازپيش ماھيت اپورتونيستی ورويزيوني لنينيسم- مارکسيسمبهمائوتسه دون وخدمات انق4بی او

  شده ترفند سياسی مدافعين اومنھمک بيکآشکارگرديد؛ ھرچه بيشترھره ضد مائوئيستی اشاورابرم4کرده وچ

موضعگيری ونقطه نظرات ومندرج درھمين :"ازاين قراراست ای آن  که فشردهوطی اط4عيه مختصری

 نظريات ومواضع  شانرا بامخالف گويا...." عنوان باn باسياست کلی وباورھای ما، تضاد بنيادين دارد

ظريات اپورتونيستی درترويج واشاعه ن")بابا("درحاليکه اين آقايان وسايت شان. کردندمع4اخيراوا

 می  خدمت) م- ل -م(  ودشمنان به ضدانق4بدرواقع ، ا وروزيونيستھاسايراپورتونيستھو )م.ه(ورويزيونيستی

ھای ارتجاعی ھم بکارمی  اين ترفند رادولت. اپورتونيستی بيش نيستيک  نيرنگ، واين تذکردرموردش کنند

ی جمعی  ھا وياموضوعی را درمطبوعات ورسانه دولت شان مطلب بلند پايهزمانی يکی ازاعضای. برند

 مزبورمتوسل به يک سخنگوی دولتش ازاندازه افتضاح آوراست؛ فوراً مطرح می کند که برای دولت آنھا بي

 زمانی يک اما. می خوانندظرشخصی او شان راباصط4ح نتاين سخنان عضودولترفند ديپلوماتيک شده و

 به نشرمی رساند، خود ھاضدانق4بی رابدون نقد آن ارتجاعی ومطالب انحرافی وتی مضامين وارگان نشرا

ن نده ويانويسندگان آمسئوليت ھرنوشته رانويس" وتحريرعبارت.  نيزھستھنده اين نظرياتد هدرواقع اشاع
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 عملدرلفظ انکارودر  ایمسئله و. است برای اغوای عوام الناس بورژوائیيک حيله ادبی ، خود"بدوش دارند

نوشته  صفحه ای 803نويسنده نوشته  )م.ه(با`خره و. استنيسماپورتو  نوعیدفاع ازاپورتونيسم، خود

   . بخش منتشرنموددرپنج) پ. ا.ج (اشرابنام

به ..." بش انق4بی پرولتارياجن" ارسال نوشته:" چنين می خوانيم) -م. ه-پ.ا.ج(نوشته) 1(درصفحه اول بخش 

ودرصورت مقتضی، برای ، بلکه برای اط4ع وتبادل نظرانتشار نه بمقصد" بيانيه"آدرس افراد صادرکننده 

ته  سياسی غيرعلنی درمحدوده ھمان شناخت وع4يق رفيقانه فيمابين نويسنده نوش بحثدامن زدن به يک

 ھنگاميکه اين نوشته ازھمان .تمکين نکرده است" باشدمد نظربوده ومی " جمع"وبرخی ازافراد ھمين مزبور

...." گروه پيکار"حريم محدوده افراد مطمئن ومورداعتماد پايش بيرون وبدست فرد ياافرادی رسيده که خودرا

  ..."..می نامند، توگوئی گلی به آب داده شده باشد

که " جمع"ف ادعای دروغين اين  برخ4) صفحه ای803(ه نويسنده نوشته کفوق بخوبی پيداستمتن فقره از

درنوشته ھای شان مدعی شده اند که گويا ازنويسنده ونوشته اش بدفاع برنه خاسته اند؛ بدرستی ازشناخت 

 ازاين ده افراد مطمئن ومورداعتماد محدو- البته بقول او" (جمع"وع4يق رفيقانه ومورد اطمينان اش ازاين 

ازاين باين صورت شايد فردی  و.راھرچه بيشترآشکارکرد" جمع" گوئی اين  ودروغ اذعان کرده  )جمع

افراد محدود قابل اعتماد " رابالوسيله بدسترس ماقرارداده است، ازجمله ) صفحه ای803(  که نوشته را"جمع"

" جمع"و اين محدود افرادازاين)  صفحه ای803(  خواست واراده نويسنده نوشتهبه نمی داند؛ زيرا"واطمينان

  است"اتحاد نامقدسی"بمنزله يک ) م.ه(با» جمع انق4بی« ودرواقع ھمفکری وھمکاری . استتمکين نکرده

    ). م- ل-م(  انق4بیتیوک4ً خط کمونيس" مائوئيسم" عليه

ازاصول انق4بی انتقاد وانتقادازخود پرولتاری تبعيت " نقد"اين :"...درھمين صفحه می نويسد) پ.ا.ج(  آقای

که نزد يک فرد يادوفرد درظرف ساليان درازطورمعروف درسينه انباشت شده، ھم نکرده وباکينه شتری اي

  ."اکنون باکمک قلم سياه روی کاغذ سفيد درصحيفه کاغذ رنگ می گيرد

 اين موضوع رابميان کشيده بودند تا به بزعم  کودکانهقبلی شان) بيانيه ھای( ومدافعين اش درنوشته ھا) م.ه(

) م.ه(اين بار.  باشد بوده ورويزيونيستی ما ازيک نوشته سراپا انحرافی اپورتونيستیشان دليلی بررد نقد اصولی

 گفتهدراين باره پاسخ   قبلی خود ھای که مادرنوشتهبازھم به ھمان استدnل عاميانه و ناشيانه متوسل شده است

؛ مند بوده وکينه عميق داردا عقده  نسبت به م اوست که، اين)م.ه(خ4ف ادعای : ييم کهمی نما وبازھم تکرار.ايم

 نظريات ومواضع اپورتونيستی ورويزيونيستی اورا)  م- ل-م( زيرا ما بيش ازھمه بخشھای جنبش کمونيستی

ی وسياسی انحرافی ماھيت فکر مورد نقد اصولی قرارداده و) م- ل -م(  پرولترییانق4بازموضع اصوليت 

وديگربخشھای جنبش درواقع ما.يران کرده ايموراونيستی اوسنگراپورتونيستی ورويزيواوراافشا کرده 

 درجنبش کمونيستی، اوی منحط ورتونيستی ورويزيونيست ازپايه گيری افکارونظريات اپ) م- ل -م ( کمونيستی

نظريات   موصوفيم تاه ااجازه ندادبعبارت ديگر. جلوگيری کرده ايمانق4بی کشورخاصتاً درطی سه دھه اخير

 آگاه به مسايل حال خوانندگان.  جابزند» لنينيسم انق4بی-مارکسيسم«بجای درجنبش شرا اپورتونيستی اومواضع

 وعکس  شديداً متاثرباشد نمايند که کدام طرف بايدقضاوتجنبش کمونيستی انق4بی کشوردرطی چھاردھه اخير
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 ما بشکل برنقداصولی دربرا اينھا وديده شد که! ومدافعين او)م.ه( آقای تبارزدھد؟ بدون شکالعمل کينه توزانه

، به سياق نوشته ھای به قلم مدافعين اشاوبازھم  دراينجا. قراردادندوناسزاگوئی جنون آميزی مارامورد حمله 

را يک سند شخصی وانمودکرده ونقد مارا يک افشاگری وباصط4ح مغايرپرنسيپ )  صفحه ای803(نوشته

زيرا يگانه شيوه . است کام4ً بی پايه وغيراصولیتدnلی  که اس.ھای پسنديده ووحدت طلبانه انق4بی دانسته است

قماش نويسنده ومدافعين » کمونيستھای«البته نه (يدن به وحدت کمونيستھای انق4بیای اصولی وراه درست رس

 وافشای  چھره ھای اپورتونيستھا  نقد اشتباھات وانحرافات بخشھای مختلف جنبش کمونيستی انق4بی)او

 «وآنرا  شان ترسی نداشتهباھات وانحرافاتازنقد اشت انق4بی  ھایکمونيستو.  استگوناگونورويزيونيستھای 

ازمواجه شدن به حقايق، که حقيقت مشخصی :"مدعی است که )م.ه(وازاينکه . دن نماي نمیتوجيه»  دشنام وناسزا

م، بيم وھراس را درقطب مردم، به معنی دقيق کلمه مردم درشرايط عينی خاص کشورخودی مطرح می سازي

 که او دروغ می گويد و)م.ه(قایبازھم آ. "حساب پاک باشد ازمحاسبه باک نيست چه ميدانيم، کسی را که . نداريم

پاکی حساب وبی باکی «  بازھم باکمال پرروئی دم از؛ استفرورفته  ورويزيونيسملقوم درلجنزاراپورتونيسمتاح

 وھوچيگريھا ازجانب بيداد وس براه انداختن اين ھمه دادپ راست می گويد  بفرض اگراو!زندمی » ازمحاسبه 

 که درنوشته اش باصط4ح حقيقت را بيان اصرارمی ورزدکه ين اش برای چه بوده است؟ واوچناناو ومدافع

؛ پس مشکل درکجاست؟ درحاليکه خوانندگان مربوط ) به معنی دقيق کلمه(   درقطب مردم کرده است وآن ھم

 اوکه  ،نمودخواھند قضاوت .ااندا رامطالعه کرده ونقد م)  صفحه ای803(که نوشته لتریق4بی پروبه جنبش ان

 اما ازآنجاييکه ! متوسل شده است وبه توطئه گری وانکارحقايق رفتهطفره ازبيان حقايق  چگونهدرنوشته اش

ش نگاه می  براساس جھان بينی ا"حقيقت" فلسفیمقوله  به وھرگروه وسازمان سياسیھرطبقه وقشراجتماعی

 افکارونظراتنيز) م.ه( آقای؛وبه پديده ھابرھمين مبنا نظرداردکند ويا برھمين اساس حقيقت رابيان می نمايد 

درپراتيک خ4ف اين بارھا ؛ واو"معيارحقيقت پراتيک است" ازآنجاييکه .می نامد» حقيقت« اشرااپورتونيستی

ھواداران آقای مدافعين و صرفاً  کهھای مفتی استحرفو بی اساس ، پس اين ادعاھاده  استادعايش راعمل کر

اوذھنيات اشراحقيقت می وقيقت بستگی به افراد داشته   فکرمی کند که ح)م.ه(آقای.  خواھد کردراقانع) م.ه(

وژيک سياسی انحرافی بنابرماھيت ايدئولاو  باين صورت. جدی دارددرشناخت حقيقت مشکلپندارد؛ ازاينرو او 

نمی تواند مدعی بيان حقايق وقرارگرفتن درقطب مردم وجنبش انق4بی  اش، يونيستی ورويزاپورتونيستی

 مبين اين درنوشته ھايش  درطی چھاردھهکار، سياستھا، مواضع و نظريات اوکه اف.  باشد واقعیپرولتری

اکرده اوت خودر دراين باره قض افغانستان انق4بی کمونيستیجنبشبخشھای اصولی وانق4بی و.  استھاواقعيت

 وازآنجايکه ".درستی ونادرستی خط ايدئولوژيک سياسی تعيين کننده ھمه چيزاست:" مائوتسه دون می گويد.اند

مقاله نويسی وھرسفسطه گوئی وداستان سرائی ازاين ناحيه عميقاً درگل بند مانده است، لذا ھر) م.ه(پای آقای

  .اودراين زمينه حرفھای بيھوده ای بيش نيست

ھيچگاھی به توطئه دست نزده ايم که :"  صفحه دوم نوشته اش می نويسدآخرصفحه اول وابتدای در)م.ه(پ.ا.ج

ازخدمتگذاری صادقانه ومجدانه درراه .... با ھمسنگری راتخريب نکرده ايم، ھمرزمطورمعروف موقف يا مقام 

  ".دريغ نکرده ايمحدت ويکپارچگی جنبش انق4بی کشورتکامل، و
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 يھيات پرداختهبدتذکاريک سلسله   ه دوم بخش اول الی اخيربخش دوم نوشته اش به ازآغازصفح)م.ه(نويسنده

تحريف يک نه گفتن ويارديگربا  بااو. تش پرده اندازدامی خواھد باجمله پردازيھای بی محتوی برانحرافو

 خ4ص ازپاسخ به انحرافاتش باصط4ح يخن خودرا واقعيت ھا، خواسته است تا وارونه ساختن  وحقايقانکارو

 ازجمله عليه جنبش انق4بی پرولتری کشور، ريھايشزمواضع ونظريات انحرافی وتوطئه گ يعنی انکارا.کند

نده وتوطئه  درحاليکه اين ھمه موارد انحرافی اپورتونيستی نويس. آن، رفيق اکرم ياریعليه يکی بنيانگذاران

شتۀ او که  کشورنه تنھا درنوشته ھای گذ ) م-  ل -م( وجودی جنبش انق4بی پرولتریگريھا وانکارازحقايق 

صرف دراين نوشته ازپرداخت مکرربه آنھا  صراحت م4حظه می شود وما ه صفحه ای ب803درھمين سند 

   .نظرمی کنيم

 .جوانان مترقی ودررھبری جريان دموکراتيک نوين قرارداشت درمرکزيت سازمان ) م.ه(ھمين شخص يعنی

م ل (  وانمودمی کرد، يعنی تمکين بهديگررھبران اين تشکلبا وھم راه ده اوازيک طرف خودرا ظاھراً ھم عقي

 803وازجانب ديگردرھمين نوشته ننوين،نان مترقی وجريان دموکراتيک ، خط رھبری کننده سازمان جوا)ا

 دست به توطئه وعليه جنبش انق4بی پرولتری کشور خط رھبری سازمان جوانان مترقیعليه صفحه ای اش

جنبش انق4بی درآن زمان ودرشرايط چھل سال اخيررا  خط و ويک قلم حقيقت وجودی چنينزده تخريبکاری

 خواھان تحقيق خوانندگاناگر.می نماييمصرف نظر، اين موارد ازتذکردوبارهمادراينجا.نفی می نمايد

" م .ه" مين زده را که توسط ھماره نخصوصاً ش"   جرقه"اره ھای نشريه ميتوانند شم باشند،بارهبيشتردراين 

) م.ه( تا به نظرات ومواضع تسليم طلبانه ورويزيونيستی آقای. مطالعه نمايند، منتشرمی شدوھم فکرانش

  .بيشترآشناشوند

مجدانه درراه تکامل، وحدت ويکپارچگی جنبش ":  دراينجا مدعی است که»حقيقت نويس « ھمچنين نويسنده

؛ وازآنجاييکه  دربرابرحقيقت قراردارد دروغ استآنچه که: ليکن ما می گوييم."انق4بی کشورفعاليت کرده است

ن دموکراتيک آوان عضويت اش درسازمان جوانان مترقی وجريايسنده درطول حيات سياسی اش خاصتاً ازنو

درست وانق4بی  نوع عمل ھيچ  نه اينکهدرواقعمنحيث يک سنتريست واپورتونيست مخفی وآشکارنوين تاامروز

اده  جنبش انق4بی پرولتری انجام ند واستحکام ويکپارچگیپراتيک درجھت وحدتای رادرعرصه نظری و

ھيچگاه ازافترا وتوطئه  که او) درطی سه دھه آخرخود شاھد اين مدعا استونوشته ھا واسناد وی(است 

 کشوردست  انق4بیجنبش کمونيستی مربوط به افراد وتشک4ت انق4بی خط رھبری ووتخريبکاری عليه 

جنبش انق4بی  « را)م.ه(قایھمين سنتريسم واپورتونيسم آ ، عين اونويسنده ومدافمی شود که ديده .  استبرنداشته

که درکنارسايرخطوط انحرافی تونيستی ورويزيونيستی خط اپور ؛ يعنی ھمينکشورمی خوانند» پرولتری

   .کشورزده اندبی  انق4پرولتریجنبش شديدی را برمات   صدتونيستی ورويزيونيستی درطی چھاردھهاپور

 - بايد سرم باشد( ، بازدست ازشرم"نقد"ميدانيم که نويسنده آن :"  می نگارد چنيناين سنتريست درصفحه دوم 

برخورد ) ل-م(، بلکه ازموقعيت)م- ل -م ( موقفبرنميدارد، زيرا می بيند که من نه از) دراينجاتوضيح ازماست

رامپرياليسم وانق4ب پرولتری ميدانم وبه اين،باورعلمی ميکنم، زيراھنوزکه ھنوزاست، من اين عصرراعص

  .....".لنينيسم، مارکسيسم اين عصراست دارم که
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 سل شده تا افراد کمترآشنا به ترفندھای ھميشگی اش متواز به يکی کودکانهه انگارانه و ساددراينجا م.ه

 -مارکسيست« يکاو  چونودسازد کهمی خواھد اين طوروانماو .گمراه نمايد اشراانحرافات ايدئولوژيک سياسی

م ( پيکاربرای نجات مردم افغانستانگروه"  لذا راقبول ندارد؛"مائوئيسم" ،تسه دون مائوانديشه واست» لنينيست 

بررسی و اوراموردنقد  ومواضعنظرات کشور) م- ل-م( وديگربخشھای جنبش کمونيستی انق4بی")م - ل -

ی انه برمبن او  صفحه ای ونوشته ھای ديگر803رات اودرنوشته درحاليکه مواضع ونقطه نظ. قرارمی دھند

می کند که نظريات تصوراو . صورت گرفته استاپورتونيسم سنتريسم وکه برمبنای  لنينيسم-مارکسيسم

 وبرخ4ف ادعای . لنينيسم است-لھم ازمارکسيسم م صفحه ای ونوشته ھای قبلی اش803شته درنوومواضعش 

  وخط  رھبری کننده آنھا کشوروجنبش بين المللی کمونيستی کمونيستی انق4بی ل جنبشاستنباط اش ازمساي، او

  اپورتونيستی انحرافی فکریخطھای ديگر ورويزونيستھامانند ھمه اپورتونيست او  و. استنادرست و انحرافی

  . لنينيسم می خواند-اشرامارکسيسم

 چنين اظھارنظرمی !"ت می رسد نيکوستھرچی ازدوس" دربخش سوم نوشته اش تحت عنوان)م.ه(ھمچنين

ل بدين سبب برچسپ می زند -مرابدين ايزم ھای غيرازم" مائوئيسم" حال برمی گردم که اين ھوادارقلۀ:" نمايد

 لنينيسم درسه جزءوسه منبع مارکسيسم بکدام عصرمشخص -بمثابه بسط وتکامل مارکسيسم" مائوئيسم"که به

 وحتی می توانم بگويم، که نمی تواند مشخص شود، زيرا ھنوزکه ديگر، که چگونگی اش ھيچ مشخص نشده

 مارکسيسم ھمين -ھنوزاست مادرعصرامپرياليسم وانق4بات پرولتاری قرارداريم، که بی چون وچرا لنينيسم

البته دراين موردگفتنی ھای زيادی وجوددارد که بعد درھمين نبشته آنرا طوری که nزم . عصراست، باورندارم

  ."باورعلمی ندارم" مائوئيسم" به  خواھم کرد، تاروشن سازم چرا درجاست

دارند باور و نظرمسئله باين ستھای انق4بی جھاني مائوتسه دون وھمه کمون علی الرغم ادعای بی اساس اين آقا،

تحت رھبری  خلق چين توده ھای  پرولتری به پيروزی رسيد واتانق4ب چين  درعصرامپرياليسم وانق4ب که

 بااتکاء بهمائوتسه دون .  چين رابه پيروزی رساندند انق4ب چين برھبری مائوتسه دونلتاريای انق4بیپرو

 تضادھای  شرايط دوران سوسياليسم وموجوديتلکتيک ماترياليستی وبا درنظرداشت ديانيسم و لنني-مارکسيسم

شکست ودرس آموزی ازسم دوران سوسيالي) ناپايدارسست و(خصلتبا درک و ؛طبقاتی دردوران سوسياليسم

دردوران  احيای سرمايه داریوامکان شکست انق4ب وھم اينکه خطر و درروسيه سوسياليستیانق4ب

ادامه " تئوری  برآن؛تسلط بورژوازی درون حزب ودولتوبرای نجات انق4ب چين ازا ؛سوسياليسم وجود دارد

رادردوران سوسياليسم  فرھنگی پرولتاريائیير کب کرده وانق4براتدوين"   ديکتاتوری پرولتاريا تحتانق4ب

 ادامه انق4ب تحت ديکتاتوری تئوری"مائو . کردآنرارھبری و مشخص کرده يک وظيفه مھم انق4بی منحيث

صحت  تجربه کرده و) پرولتاريائیفرھنگی پروسه انق4ب(بقاتیمبارزه طدرکارزار و کردهتدوين را "پرولتاريا

 يک تکامل کيفی درتئوری وپراتيک انق4ب ائی انق4ب فرھنگی پرولتاري.بوت رساند ثدرپراتيک انق4بی به آنرا

 را نشان داده و  وجلوگيری ازشکست سوسياليسم پرولتری انق4براه نجاتبدين وسيله  مائو.پرولتری است

ان انق4ب مائودرجري . دردوران سوسياليسم رادردسترس پرولتاريای جھان قرارداد انق4بیابزارمبارزه طبقاتی

اين مقرھای ". بمباران کنيد رادرحزب فرماندھی رويزيونيستیمقرھای:"  گفت پرولتاريائیفرھنگی



 6 

وجناح سه نفراخير. بودديگران  و ھواکوفينگ دن سيائوپين و ليوشائوچی و و لين پيائو رويزيونيستی برھبری

 چين وشخص مائو  عليه انق4ب»سه جھان« استراتژیدريک اتحاد ارتجاعی تحت پرچمھای متعلق به آنھا 

ن nی بااتخاذ موضع سنتريستی که بابوروکراسی وفاداربود يوچوئ . می کردندوياران نزديکش تخريبکاری

ايده ھا وايدئولوژی، انق4ب قلمروماھيتاً انق4بی بود در  4ب فرھنگیانق .ازپشت برانق4ب خنجرمی زد

 درون حزب بورژوازی نوظھور فزيکینھا به منظورطردانق4ب فرھنگی ت .تفکروانديشه ھای مردمدرطرز

 ھمه جانبه جامعه  ساختنتحولم بلکه اقدام انق4بی ای بود عليه نيروھای بورژوائی کھنه ونو وسعی در؛نبود

  .انق4بی کردن حزب وجامعهومردم ، يعنی 

ھرچه  واين علم را کردعلم انق4ب پرولتاريائی راتدوينتئوری ھای علمی  ولنين  وانگلسمائومانند مارکس

 -مائوتسه دون مارکسيسم.  مائوئيسم- لنينسم-، يعنی مارکسيسمدبدرجه عاليتری تکامل داآنرا غنا بخشيده  وبيشتر

 اين بارهدرنوشته  اينمادر. م علمی تکامل داده استلنينيسم رادرعرصه فلسفه، اقتصاد سياسی وسوسياليس

دان يخدمات جاوفشرده ای از"  زيرعنواندرھمين زمينه را  سندی پردازيم؛ زيرا قب4ً نمیمسايل به تفصيل 

 عصرامپرياليسم وانق4باتبنام دمات رامائو ھمه اين خ.  ايم منتشرکرده"سه دون به علم انق4ب پرولتریمائوت

nل اگرھمين استد. رسانده است تاامروز آن تکامل کيفیداده وآنرابه بلندترين قلۀپرولتری به علم انق4ب انجام 

 عصراست؛ پس ن مارکسيسم اي، ولنينيسمات پرولتری است وانق4بعصرامپرياليسم  ھنوزنويسنده باشد که چون

  کيفینمی تواند ازتکاملبعد ازظھورلنينيسم  علم انق4ب دراين عصر)رنويسندهبنابرنظروباو(باين صورت 

 علم انق4ب درعصرامپرياليسم وانق4بات  اوبايد لنينيسم آخرين مرحله تکاملابرفھم ويابن!ديگری برخوردارشود

 ديالکتيک ماترياليستی وارولتاريعلم انق4ب پبه کمک   ھرکمونيست انق4بی ميتواندحاليکه در!پرولتری باشد

 خ4ف ادعای پوچ نويسنده، . درک کندبخوبی نه دو تتوسط مائو را پرولتریانق4ب علم کيفیمل  تکاچگونگی

 علمی  نوين  بمعنای رد تئوريھای قبلی آن علم نيست، بلکه درجھت اص4ح وترقی  ھرتجربه وھرتئوری انق4بی

 مارکسيسم لنين . لنين ومائوتسه دون آنراغنا بخشيدند مارکسيسم چارچوبه علمی معتبری است که.وتکامل آنست

 وياھيچ  ومائوتسه دون. مائوئيسم تکامل داد-لنينيسم -رابه مارکسيسم  ومائوتسه دون آن لنينيسم-را به مارکسيسم 

  انديشه مائوتسه دون جايگزين لنينيسم، ھرگزچنين ادعائی نکرده است کهکمونيست انق4بی ديگری درجھان

رنگ  که درطی چھاردھه رويزيونيستھا ی رنگا ھای خاينانه ايست اينھا برچسب! شده استعصرامپرياليسمدر

تيک ماترياليستی  اين ف ديالک خ4)م.ه( و.می کند تکرارھم آنھارادوباره) م.ه(و. به مائوتسه دون  زده اند 

 پرولتری اتامپرياليسم وانق4بعصر تازمانی که درالقاء مينمايد؛انش ھوادارطرزتفکرمنحط رابه مدافعين و

ديده می شود که  و.اين عصراست لنينيسم ، علم رھبری کننده انق4بات پرولتری در- تنھامارکسيسمقرارداريم،

  دراين عصر،ديگری را" ism"ھيچبقول اوبه علم انق4ب، يارا ديگری تکامل کيفی )م.ه(آقای

 نتيجه مبارزه انق4بی  انق4ب چين در نظروعقيده اين آقا، درحاليکه خ4ف. نمی پذيرد لننيسم-مارکسيسمدرکنار

ادامه  انق4ب " ی ھای انق4بی خاصتاً تئور وتدوين تئوریونيستھای انق4بی به پيروزی رسيد،پرولتاريا وکم

 - مارکسيسمھمان طورکه  .است  خدمات مائوبه علم انق4ب پرولتریازبزرگترين" کتاتوری پرولتارياتحت دي

 فلسفه خاصتاً  وارتجاعیارزه عليه انديشه ھا ومکاتب فلسفی غيرعلمیلننيسم درکارزارمبارزه طبقاتی ومب
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ل وماترياليسم ديالکتيک  -بااتکاء به م مائوئيسم ؛ کردتکامل رشد وو انواع اپورتونيسم ورويزيونيسمبورژوازی 

 اصولی مبارزه و) چيندرانق4ب مرحله درجريان سه (  ومبارزه ايدئولوژيک سياسی درکارزارمبارزه طبقاتی،

  . تکامل نمودسطح جھان عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسمدر یايدئولوژيک

به  ت انق4بی مائوخدماصالت حقيقی علم انق4ب پرولتری است ؛  بيانگرحقايق علمی وايسم لنين -يسممارکس 

ل  - مائوتسه دون م. ولنين است وانگلسبا خدمات مارکس  نيزھمترازعلم انق4ب پرولتریتئوری وپراتيک 

 لنينيسم - خصلت تکاملی مارکسيسم وانکارازآن، نفی.رادرعصرامپرياليسم وانق4بات پرولتری تکامل داده است

 وھم  )م.ه(و.  بشمارمی رودیئولوژيک يک راه گمی ايد عدم پذيرش آن  ديگریزھرمسئلهرف نظرا وص.است

  لنينيسم-به مارکسيسم» اعتقاد  « ادعای دروغينی خواھند  زيرپوشش درسطح جھان مدرافغانستان وسنخان او

 درست واصولیرا ازمسيری خلق   ومبارزه انق4بی توده ھا پرولتاری رانفی کردهنق4ب علم اخ4قيت وپويائی

  . آن منحرف سازندوانق4بی

  لنينيسم تا-واينکه مائوئيسم بلندترين قله تکاملی مارکسيسم" مائوئيسم" بايد تذکرداد که بحث وجدال برسرمقوله

ن المللی کمونيستی است؛ مائوئيسم مسئله ايدئولوژی وعلم  مھم وحياتی درجنبش بيامروزاست، يک موضوع

پذيرش ويا عدم پذيرش وبه امر. است)  م- ل-م(   وامروزجھانبينی طبقه پرولتاريا.ستئی اياانق4ب پرولتار

  پرولتریاصول پايه ای علم انق4باحکام و وتئوری ھا واريائی علم انق4ب پرولت کيفیخ4قيت وپويائی وتکامل

 - لنينيسم-ول مارکسيسماص تئوری ھا و علم انق4ب پرولتری، واحکاماصولتئوری ھا و امروز.ط می شودمربو

اگذشت  ب درکارزارمبارزه طبقاتی تاريخی درسه دوران ولتاريا وکمونيستھای انق4بی جھانرپ که مائوئيسم است

صلت خماھيت ووموضوع انکاراز. اند دست يافته )م - ل - م( آنبهامروز  تاھای انق4بی تکاملی ازجھش

 علم خصلت پويائی وتکاملی نفی  درموردش اين؛وزمائوئيسممائوتسه دون، ويا امر انق4بی جھانشمول انديشه

اصول  نفی" اين يک مسئله علمی وديالکتيکی است و. لنينيسم محسوب می شود- مارکسيسمانق4ب پرولتری،

 م يک کل واحد - ل -يکه م ازآنجاي." رويزيونيسم است وتئوری ھای  مارکسيسم ويا تجديد نظردرآنھا،کلی

مرحله ای نفی   انق4بی است و مارکسيسم وتئوری ھایيسم بمعنای عدم پذيرش اصول کلی نفی مائوئاست؛ لذا

انی وياتشک4تی که وکس. يک انحراف جدی ايدئولوژيکی است  درموردش) لنينيسم-مارکسيسم(ازتکامل

ق4بی  لنينيسم توقف می کنند وخدمات ان-به مارکسيسم اگرامروز لنينيست انق4بی می دانند؛-کسيستماراخودر

  انق4بی لنينيست-کن است که مدعی مارکسيست چگونه مممی نمايند، لنينيسم انکار-درتکامل مارکسيسم ار مائو

  بزرگوخدمات انق4بی خوانده دارای انحرافات رويزيونيستی  مائوتسه دون را دراين نوشته اش)م.ه( وباشند؟

   .استآنرانفی نموده درتکامل کيفی علم انق4ب انکارکرده واورا

می پرسيم که ..." انکارواقعيت ھا"حال ازنويسنده :" چنين می خوانيم) م.ه(درصفحه اول بخش دوم نوشته آقای

 احتوا درخود آنھارا "جھانی برای فتح"که نشريۀ " Rim"و" جاا"،"جبا"تمامی احزاب وسازمانھای که در

نيستند، اين چماقی که برفرق يک "ئوئيستما" می کنند، امااند ويانامھای ديگری راحمل"  ل-م"کنند وپيرومي

   آنھا ھم تصادم نمی کند؟همی خورد ب"! اپورتونيست کھنه کارپرمدعا
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 آيا ھمين امروزکه جنبش بين المللی کمونيستی گرفتاريک بحران بزرگ است وجنبش انق4بی پرولتری 

ودندارند که درھمان حدتوان افتی مي4ن دارد، احزاب وسازمانھای کمونيستی وج درسطح جھان ته کشيده با

می " مائوئيزم" پيروی می کنند وبدون مبالغه تعدادشان چند باربيشترازپيروان ل -ازمايدئولوژيک سياسی شان 

کھنه "ياشما خواه نوکارباشند " اپورتونيست" باشند  وھستند، بھمين ش4ق جناب شما مواجه نمی گردند؟ وحکم

  ".رآنھا ھم الصاق نمی گردد؟باشند وياکم ادعا، ب" پرمدعا"،"کار

پاسخ به انحرافات  سرباززده واز وحقايق واقعيتھابيان از ماھرانهچگونه) م.ه(خوانندگان توجه کنند که 

ازجھت اصلی موضوع رافره رفته وی پرولتری َط ھايش عليه جنبش انق4بياپورتونيستی وتوطئه ھا وتخريبکار

توجه سازمانھا واحزاب مماثل  ديگری » حق به جانب«چھرهکشانده وسعی می کند تابا ی به جھت ديگرآن 

درحاليکه دراينجا بحث روی موضوع مشخصی آغازشده وآن نقد ما . رادرجھان دردفاع ازخودش جلب نمايد

ليه جنبش انق4بی پرولتری  عرانه وتخريبکااپورتونيستی وتوطئه گرانه سراپا)  صفحه ای803( ازنوشته

عليه » جمع انق4بی«طی اين مدت دريک مرحله او به کمک ھوادرانش يعنیرنقد ما کشوربوده که بعد ازانتشا

 اش پرداخته به پخش اراجيف") پ.ا.ج(" وبعد زيرنام ديگریندما ونقد ما به ناسزاگوئی ولجن پراکنی پرداخت

موضوع ا بحث روی  درحاليکه دراينج .ومائوتسه دون مائوئيسم را مورد حمله اپورتونيستی قرارداده است

مربوط به انحرافات اپورتونيستی عمدتاً  مشخصی آغازشده است وی ومکانیزماندرشرايط ومشخصی 

 درآن به اشاعه است که درطی حدود چھاردھه درجنبش انق4بی پرولتری افغانستان ) م.ه( ورويزيونيستی آقای

واقعاً افراد پورتونيستی اش ضع سنتريستی واامو نظرات وبا پافشاری روی اش مشغول بوده ونظريات انحرافی

 ازھمان آوان تاسيس سازمان جوانان مترقی تا امروزدرمراحل  را) م- ل -ا ويا م - ل - م( انق4بی وخط انق4بی

 803( ازنوشتهنقد ماو .  فروگذاشت نکرده است  ازھيچگونه تخريبکاری انق4بی پرولتریشمختلف تکامل جنب

افی اين شخص خودغرض پرمدعاست که عيب انحرع ونظريات واضگوشه ای ازمافشای درواقع ) صفحه ای

تشک4ت وافراد موضع ما دربرابرنظرو  ھمچنين.مھلک سنتريستی واپورتونيستی اشراھنرانق4بی جامی زند

ی علم  دارند ومائويزم را منحيث مرحله تکاملی کيف انق4بی ل-داخلی وخارجی که صحبت ازاعتقاد به مديگر

  رنگارنگيستی رويزيوناحزاب  البته که سازمانھا و.کام4ً مشخص است نيز، می پذيرندانق4ب پرولتری ن

نظروموضع ما دربرابرآن ونيز. ائوئيسم خصومت می ورزند به گونه ھستريک عليه م مانند نويسندهدرجھان

 ودربرابرانحرافات اپورتونيستیمی خوانند نيزمشخص بوده )  م- ل -م ( عده ازتشک4تی که خودرا

مااين مبارزه  .درآينده نيزادامه خواھيم داد و  داده ادامهاسی مبارزه ايدئولوژيک سي ورويزيونيستی آنھا به

 که کشوردرتسلط استعماری خاصتاً درشرايط کنونی(زه ضدامپرياليستی وضد فئودالیمبارھمزمان بارا

 مبارزه ما.  به پيش برده ايم)قدرتھای امپرياليستی قرارداشته ودولت مزدورودست ونشانده برسرقدرت است

جنبش بين المللی کشورو اصولی را عليه انحرافات مختلف درجنبش کمونيستی انق4بیايدئولوژيک سياسی  

بجای اينکه درباره  ) م.ه(  اما. وانق4ب پرولتری ادامه می دھيم)  م- ل -م(  دردفاع ازخط انق4بیکمونيستی

 پرداخته وپاسخ دھد؛ بايک گريزماھرانه ) صفحه ای803( درنوشتهانحرافات ايدئولوژيک سياسی اش خاصتاً 

   .موضوع را به جھت ديگری انحراف داده است
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  :"ريم"و" جاا"ه جنبش انق4بی انترناسيوناليستیواما دربار

سه « نانه وجنايتکارانه رويزيونيستھای مي4دی وکودتای خاي1976 مائوتسه دون درسال  رفيق بعد ازمرگ

 نزديک ترين ھمرزمان  وزندان ومحاکمه وگرفتاری ھواکوفينگ- ني سيائوپنت رھبری ديتح» جھانی

واعدام وزندان ھزاران انق4بی ديگروتصفيه حزب ودولت ازوجود انق4بيون » گروه چھارنفره«مائوبنام

ی وتوھم  درچين؛ يک سردرگم وساختمان سوسياليسمادامه انق4ب و) م- ل- م(  راه وخط انق4بی مائووفاداربه

زيرا بعد ازشکست انق4ب دراتحاد شوروی توسط   بوجود آمد، بين المللی کمونيستیگسترده درجنبش

   .رويزيونيستھای مدرن خروشچفی؛ اين دومين تجربه منفی ودردناک پرولتاريا وکمونيستھای انق4بی جھان بود

 تشکيل شد ودربيانيه  انق4بی لننيست- ازاحزاب مارکسيست)جاا( جنبش انق4بی انترناسيوناليستی1984 درسال 

 -مارکسيسم(  تکامل کيفی علم انق4ب ھمين بيانيه.  ايدئولوژی  رھنمايش اع4م کردرا منحيث)  م- ل -م (اش

  باآنھم بعد ازنيمه اول دھه ھشتاد مي4دی اين موضوع.کرد رامرحله نوين توسط مائوتسه دون تاکيد) لنينيسم

 مبارزه  تاکيد گرديد که بيانيه درآن ليکن.کمونيستھای انق4بی بود بخشھای ازبين منحيث نقطه اخت4ف عمده

  م- ل - مپذيرفتند کهو.  مائوئيسم ممکن نيست- لنينيسم-عليه اپورتونيسم ورويزيونيسم بدون اتکاء به مارکسيسم

اليستی منتشره  وسند جنبش انق4بی انترناسيون.ستای جھان ايدئولوژی پرولتاريايک کل واحد بوده و

 -  نفی مائوئيسم را به معنای نفی مارکسيسم،" مائوئيسم-  لننيسم-زنده باد مارکسيسم" تحت عنوان 1993دردسمبر

  .نيسم دانستيلن

مطالبی راپيش " ناقد"خيربھرحال بگذارحال خدمت اين  ":می خوانيم) م.ه(درھمين صفحه اول بخش سوم نوشته

  ".يروی نمی کنمکنم تاتفھيم شود چرا ازمائوئيسم پ

طی چھاردھه درجنبش انق4بی پرولتری افغانستان است  شناخته شده  واپورتونيستکه يک سنتريستم .ه

  بين المللی کمونيستی کشوروجنبشدرباره جنبش کمونيستی انق4بی مواضع او نظريات وودرتمام اين دوران

تشرکرده است مواضع ونظريات انحرافی ناشی ازھمين تفکرانحرافی اوبوده ودربسا موارد دراسنادی که من

لف مربوط به جنبش او درمسايل مخت)  صفحه ای803( ازسندما درنقد .اپورتونيستی اومشخص بوده واست

رامورد پرسش ) م.ه( مشخصاً آقایما دراين نقد. افی اورابه نقد کشيده ايم کشور، مواضع انحرکمونيستی انق4بی

 ازطرزتفکروعملکردھای انحرافی  زيرا تاجای که ما ، پيروی نمی کند" يسممائوئ"قرارنداده ايم که چرا او از

انحراف  وهبودواوپورتونيست سرسخت درجنبش انق4بی پرولتری کشوروجھان آگاھی داريم اويک سنتريست او

 اوازمرحله  تکاملی کيفی علم ما به ھيچ صورت قانع ساختنومنظورازنقد .  بوضوح آشکاراستتیرويزيونيس

 قصدازاين نقد ) طوريکه او ومدافعين اومدعی اند( ب پرولتری توسط مائوتسه دون نبوده ونه ھم ھرگزانق4

توطئه  ردتوھين اوراداشته ايم؛ بلکه منظوربازھم به سلسله نقدھای گذ شتۀ ما، نقد نظريات ومواضع انحرافی و

اين آقا با   اما.شوروجھان بوده استک) م ل م( ری جنبش انق4بی پرولت ما و اوعليهی نارواگريھا واتھامات

» انحرافی رويزيونيستی«گويا موارد حاضرنشده است که  ، درطی چھاردھه ادعاھای ميان تھی اش

 مشخص نموده وادعا کند که برھمين مبنا خدمات اورا مرحله تکاملی را مائوتسه دونمنتخب وديگراسناد آثاردر

 اپورتونيستیازتشک4ت دراينجا او. ته اين امربرايش ناممکن است که الب. لنينيسم نمی پذيرد-کيفی مارکسيسم
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  نظروموضعش را عليه،آنھا نظريات ومواضع  تاييد وبااستمداد جستهنيزويزيونيستی کشورھای ديگرور

 ومابا ذکراين موارد ثابت خواھيم ساخت که . استداده و بيان کرده انسجامپشتوانه و ، ومائوئيسمه دونمائوتس

باره مائوتسه در او  نظرات ومواضعک وفھم اين آقا ازديالکتيک ماترياليستی انحرافی  بوده وچگونه درچگونه

 صورت اپورتونيستی ورويزيونيستی  ازموضع انحرافبه علم انق4ب پرولتری وی یخدمات انق4بدون و

  . استگرفته

چنين ادامه می " مائوتسه دونارزيابی ما ازآموزشھا وآثار"  بخش سوم نوشته اش  زيرعنوان3 درصفحه م.ه

وجنگ توده ای طوnنی بايد ) ضدامپرياليستی(- دموکراتيک- ل مائوتسه دون درباره انق4ب- آثارم - ":دھد

  .شوند) پذيرفته( بدون شرط

به انق4ب سوسياليستی ودرباره ) ضدامپرياليستی( -ازانق4ب دموکراتيک   نظريات مائوتسه دون دربارۀ گذار"-

  . لنينيسم درتضاداست-  ناروشن وتاحدی با مارکسيسم1965 تا 1955 پرولتاريا درمراحل - یديکتاتور

( - می کند بيشترازھمه متوجه انق4ب دموکراتيکتلعينکه مائوتسه دون را  حم4ت رويزيونيستی -

  .توده ای وآموزشھای جنگ خلق می باشد) ضدامپرياليستی

کس،انگلس، لنين و ستالين، بود، اما درست است ازسبب اشتباھات  مائوتسه دون يکی ازشاگردان برجستۀ مار-

  . لنينيسم بحساب آيد- نمی تواند بمثابه ک4سيکرمارکسيسم1965 و1955خطيرش درمراحل 

 لنينيسم را پيروزمندانه درمرحله انق4ب - لنينيست بزرگ مارکسيسم- مائوتسه دون بمثابه يک مارکسيست- 

  . چين درعمل پياده کرد)ضدامپرياليستی( دمکراتيک

مائوتسه دون عدۀ ازموقف ھای خطيررويزيونيستی پيرامون انق4ب ) 1965 -1955(  درمرحله بعدی-

  . ودرباره ديکتاتوری پرولتاريا گرفت سوسياليستی

 اين اشتباھات بما حق نمی دھد، که خدمات فوق العاده مائوتسه دون را بکلی نفی کنيم، درحاليکه اوخودش ھم 

  . اعمال ديکتاتوری ھمه جانبه بربورژوازی راتبليغ می کند1966ال درس

بااشتياق زياد مبارزه عليه ) پرولتاريا( مائوتسه دون بخصوص درانق4ب فرھنگی:  ھمچنين اوع4وه می کند که

ما اين برداشت رابازھم بحيث يک . کراسی ورويزيونيسم رارھبری ميکند، که بازاشتباھاتی را مرتکب شدوبور

ی ميکرد، ولی به گحقيقت ابرازميکنيم، که مائوتسه دون زمانی درازی موقف نادرست ورويزيونيستی رانمايند

 ازآغاز اورا  رابچسپانند، تا به او تاپۀ رويزيونيسم1935بخوانند ويا از" منحط"ھيچ وجه درست نيست که اورا

  ".به رويزيونيسم متصف سازند

موقف ھای «و» اشتباھات خطير « بنامرا" خ4ف جريان"ی شده  فورمولبند انحرافیتزھای) م.ه(آقای

مرحله گذاربه سوسياليسم وديکتاتوری ھم اينکه نظريات مائوتسه دون در ومائوتسه دون» خطيررويزيونيستی

نحيث  تذکرداده ومدعی است که اين برداشت رام لنينيسم درتضاد است،-با مارکسيسمپرولتاريا ناروشن و

که ( مشخص نکردهمائوتسه دون علمی درآثارراادعائی اش» انحرافی« اين مواردليکن او. دحقيقت ابرازمی کن

 صادرکرده  ومی مائوتسه دون» موقف ھای خطيررويزيونيستی« اشرا بر جزم وحکم)برايش ممکن نيست

 بذات ھمين مورد که. لنينيسم بحساب نمی آورد- است که اورابمثابه ک4سيکرمارکسيسمگويد که برھمين مبنا
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رانقد کرده وموارد ) م.ه( صفحه ای آقای803وقتی ما نوشته .  نيزمی باشدخود انھماک به اتھام وتوطئه گری

دشنام وبی حرمتی «ومدافعين اش نقد مارا او ختيم، مشخص سا وسنداستدnلانحرافی اپورتونيستی اورابا 

. واله کردندبرما حراودشنام ھا  ناسزاھابدترين، وصدا وھوچيگيری خواندند وبا براه انداختن سر بخود»....و

» یرويزيونيستموقفھای خطير«ا متھم به داشتن  مائوتسه دون ربدون ارايه ھيچگونه سندی،) م.ه(ولی حاnآقای

  واپورتونيستی خصمانهحمله که درماھيت يک . انق4بی اورابه علم انق4ب پرولتاريا نفی می کند وخدماتنموده

  . استميسبرمائوتسه دون ومائوئ

 دموکراتيک طراز نوين را نوع ويژه خوانده ومی گويد اين انق4ب -درحاليکه مائوتسه دون انق4ب بورژوا

 گسترش می يابد وما آنرا انق4بی دموکراتيک نوين ه مستعمرهاکنون درچين ودرتمام کشورھای مستعمره ونيم

 سوسياليستی جھان ائیجزئی ازانق4ب پرولتاري اين انق4ب دموکراتيک نوين ":ادامه می دھد مائو. می ناميم

مرحله .  يعنی عليه سرمايه داری بين المللی مبارزه می کندب قاطعانه عليه امپرياليسم اين انق4 زيرا ؛است

 مستعمره، نيمه مستعمره است ازپايان دادن به جامعهکنونی انق4ب چين مرحله گذاراست ووظيفه ای آن عبارت 

تصال بين دوانق4ب وشرط nزم  حلقه ا": مائو می گويد ھمچنين.يجادکردن جامعه سوسياليستیونيمه فئودالی وا

. "برای پيروزی انق4ب دموکراتيک نوين وھم برای رسيدن به انق4ب سوسياليستی رھبری پرولتاريا ستھم 

ای ود که پرولتارياين تئوری واين استراتژی دموکراسی نوين ب واين خط،.  برای تحقق آن مبارزه کردومائو

 چين درکل را درپيروزی درجنگ مقاومت عليه جاپان رھبری چين وتوده ھای خلق وطبقات ونيروھای مترقی

رھبری  چين برای پايه ريزی موفقيت آميزدردرون حزب کمونيست مائوتسه دون  مبارزه ايدئولوژيک و.کرد

دن پبروزمندانه انق4ب دموکراتيک نوين  وبه سرانجام رسانيبخش توده ھای خلق دربرپائی مبارزه رھائی

جنگ که مائونه تنھا خط دموکراسی نوين رابرحسب مبارزه سياسی گسترش داد . درچين اھميتی حياتی داشت

 رادرھمه جبھه ھا برای برپائی رھبری پرولتاريا وجلوبردن انق4ب دموکراتيک نوين وبجلورفتن بطرف

  .اليسم رھبری نمودسوسي

 خط عمومی گذاربه سوسياليسم را فورموله کرد، وفراخوان آغازرشد قدم به 1955واخرسال مائوتسه دون درا

 را  وصنايعوھمچنين بازرگانیزی وصنايع دستی قدم صنعتی کردن سوسياليستی وتحوnت سوسياليستی کشاور

ن  پايا1956 خصوصی درسال - وتبديل موسسات صنعتی وبازرگانی خصوصی به موسسات مختلط دولتی.داد

 درتغييرات . خصوصی به مالکيت دولت درآمدند-درطی انق4ب فرھنگی کارخانه ھای دولتیبعد و. يافت

 بخشھای اقتصاد مختلط بمعنای اعمال ديکتاتوری بورژوازی نبود؛  موجوديت، سوسياليستی اقتصاد درچين

 با`خره خط .ی شدديکتاتوری پرولتاريا انجام مبلکه اين تحوnت اقتصادی دردوران سوسياليسم تحت 

مائوبرخط رويزيونيستی غالب شد؛ ودريک حرکت صعودی عظيم تحول کئوپراتيوسوسياليستی برمالکيت 

ازطريق اين نوع مبارزه درجامعه بطورکلی وبطريق متمرکزتری درخود . غلبه کرد روستا سرمايه داری در

ھروروستا، درصنعت وکشاورزی  درش دراساس مالکيت سوسياليستی1956حزب کمونيست چين بود که تاسال

  .  مستقرگشتريق اولی درصنايع دستی وبارزگانی،وھمچنين بط
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 که می ورفقای بين المللی او) م.ه(ی آقای که برخ4ف ادعاھا تصريح شود برای اينست تاتذکرمطلب فوق

. رسازنددموکراتيک درچين متبارزو منحص-  صرف درپيروزی انق4ب بورژوارا خواھند خدمات انق4بی مائو

می دانست وبعد انق4ب  مرحله اول انق4ب چين درحاليکه مائوازھمان ابتدا انق4ب دموکراتيک نوين را

  .برای پيروزی آن وساختمان سوسياليسم وانق4ب فرھنگی پرولتاريائی تا به آخرمبارزه کرد ومائو .سوسياليستی

گيرمبارزه ايدئولوژيک سياسی سختی  در1965تا سال 1955ازسال مائو) م.ه (اتھمچنين خ4ف اتھام 

بود ودرسطح جھان مبارزه عليه  رويزيونيستھا يا دردرون حزب کمونيست چين عليه عناصربورژوازی

 اپريل 16حزب کمونيست چين برھبری مائوتسه دون در.  برد میرويزيونيسم مدرن خروشچفی را به پيش

ريه تئوريک حزب کمونيست مقابله برسرتزھای درپرچم سرخ نش"! زنده باد لنينيسم"  باانتشارسند1960

درنشست فدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری درجون ونيز. ه بيستم راعلناً بيرون دادرويزيونيستی کنگر

  آن اين مبارزه به نقطه اوج1964سال اوايل در. بطورعلنی به پيش برد اين مبارزه را بازھم درپکن1960

اين امردررابطه .  صورت گرفته دون لنينيسم توسط مائوتس-فلسفه مارکسيسمونيزدراين دوران تکامل  .رسيد

ديالکتيکی باتکامل انق4ب چين وازطريق تحليل تجارب اتحادشوروی وسنتزمثبت ومنفی آن ازجمله درحيطه 

اوعقيده .  سوسياليستی ميدانستمائومبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم را نيروی محرکه. فلسفی صورت گرفت

سوسياليسم ازطريق پيشرفت دوران اسردوران سوسياليسم تازمانيکه تضادھای ت که مبارزه طبقاتی درسرداشت

 وبخصوص مبارزه بين پرولتاريا -ونتيجه اين مبارزه. انق4بی  حل شود به ھمين صورت وجود خواھد داشت

) درکوتاه مدت( اھد داد ياکرد که آيا جامعه به پيشروی بسوی سوسياليسم ادامه خو تعيين خواھد -وبورژوازی

  .به عقب وبه سرمايه داری کشيده خواھد شد

زحمات اساسی وبزرگ تاريخی جھانی ئی :" چنين می خوانيم) م.ه(نوشته) صفحه اول(ھارم دربخش چ 

 ميليون خلق چين، که 600مائوتسه دون راھيچ کس ازروی جھان زدوده نمی تواند، که عبارت است ازرھبری

اتمامی نيروھای انق4ب جھانی پرولتاری، بااتکاء به اتحاد شوروی سوسياليستی ستالين، مرحله شانه به شانه ب

  ." ضدامپرياليستی به پيروزی رسيد- انق4ب ضدفيودالی

 انق4ب پرولتری چين را که  دراينجابازھم) م.ه(؛ درصفحات ديگراين نوشته م4حظه کرديمچنانکه

وتاسيس دولت ديکتاتوری دموکراتيک خلق تحت رھبری پرولتاريا بعدازپيروزی انق4ب دموکراتيک نوين 

 وانق4ب کبيرفرھنگی پرولتاريائی وساختمان ا تحت ديکتاتوری پرولتاريوپيروزی انق4ب سوسياليستی

"  ضدامپرياليستی-مرحله انق4ب ضد فيودالی"؛ به سوسياليسم درچين راکه تحت رھبری مائوتسه دون انجام شد

  پرولتاريائیفرھنگیکبيروانق4ب وصحبتی ازجامعه سوسياليستی وساختمان سوسياليسم خ4صه می کند 

 داده  لنينيسم  انجام- سعی می کند تا مائورا که خدمات بزرگی درتکامل کيفی مارکسيسماو. درچين ندارد

 ل آن تا بلندترين قله تکامهھانی بجدرتمام مراحل انق4ب چين ودرسطح  وآنرادرپروسه مبارزه انق4بی

 ميليون خلق چين که بزعم 600  سياسیی مائوئيسم؛ تاسطح رھبر- لنينيسم-، يعنی مارکسيسمه استامروزرساند

واين خود نفی حقايق علمی .  تنزل دھد،او تنھا انق4ب ضدامپرياليستی وضدفئودالی رابه پيروزی رسانده است

 اھميت آثارعلمی وانق4بی مائورا )م.ه( که ينمچنھ. ه علم انق4ب پرولتری استخدمات انق4بی مائوتسه دون ب
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اين نوشته ھمين بخش ازتنھااودموکراتيک چين، پائين آورده و درباره مرحله انق4ب "نوشته ھای"تذکرتاسطح 

  .  ل سازگارمی داند-آموزشھای م  باھای مائوتسه دون را

سه دون بدون ترديد، تکامل يکی اززحمات برجسته مائوت:"  درصفحه دوم اين بخش بازھم ميخوانيم

  ".بيشترآموزشھای جنگ انق4بی، استراتژی وتاکتيک انق4بی نظامی است

 جنگ  وتاکيک استراتژیتکامل تئوری،  -محدوده رادر به علم انق4ب خدمات انق4بی مائوتسه دونبازھم م.ه

  .  خ4صه می نمايد درپيروزی مرحله انق4ب ملی دموکراتيک چين-انق4بی خلق

، درسی )مائوتسه دون(  لنينيست بزرگ ، -برای اينکه ازاين مارکسيست:" درھمين صفحه سوم می خوانيم 

 شرايطدر لنينيسم رابايد -ممارکسيس ": که گفتفراگرفته شود، بايد به اين اصل مائوتسه دون رجوع کنيم،

  ".کشورخود تلفيق داد

بزرگ پرولتاريای جھان، مارکس، انگلس، لنين واستالين که درکنارسايررھبران تسه دون رامائواين آقا دراينجا 

 وامروزآموزشھای مائوتسه دون.  انجام داده استلنينيسم-ارزشی را درتکامل مارکسيسم باات قراردارد وخدم

 ت، وکمونيستھای انق4بی جھان اساآموزشھای سايررھبران بزرگ پرولتاريا رھنمای عمل پرولتاري ھم سطح با

اين آقا . بسنده می نمايد ". درشرايط  کشورخود تلفيق دادل را - م مائوتسه دون" : کهصلابه ھمين  تنھا

 به علم انق4ب پرولتری  را خدمات انق4بی مائوتسه دون قرارمی دھد ودرحقيقت مائوتسه دون را مورد تحقير

  .نمايد می انکار

  :به موارد ذيل توجه کنيد

  بوضاحت، که بايد 1966وشته ھای مائوتسه دون قبل ازسالن:" چنين می نويسد) م.ه(درصفحه سوم  -

گذارازانق4ب دموکراتيک به انق4ب سوسياليستی درسطح سياسی گذارازديکتاتوری تمام طبقات ونيروھای 

  ."ضدفيودالی وضدامپرياليستی به ديکتاتوری پرولتاريا باشد،بيان نشده است

مائودرتمام آثارش درقبل ازاين تاريخ  . وحی محض استاين ادعای عجيبی است که اگرعمدی نباشد ساده ل

.  کرده است صحبتازانق4ب دموکراتيک نوينعدخاصتاً دردموکراسی نوين باربارازگذاربه سوسياليسم ب

 تحت رھبری  چين طبقات انق4بی مشترک تمام ديکتاتوری دموکراتيکخصلت اجتماعیاوبارھا درمورد

دارای خصلت  دراين دورهتيک نوين سخن گفته ورھبری پرولتاريا راپرولتاريا درمرحله انق4ب دموکرا

 می )م.ه(ند؛ ولی  به اعمارسوسياليسم مصروف بود وخلق چين مائوتسه دون درحاليکه.سوسياليستی ناميده است

تضادھای دوران ديکتاتوری  مائو. کدام طبقه برقراراست ديکتاتوری مرحله نمی دانست که درآنگويد که او

تيک خلق ودوران سوسياليسم رامشخص کرد ودرجھت گذاربه سوسياليسم مبارزه سخت مرگ وزندگی دموکرا

  تعداد زيادی درحزب بعد ازپيروزی گفته مائوتسه دونبه ازير ؛  دردرون حزب کمونيست چين به پيش برد را

) م.ه(ولی  ؛ شتندسوسياليسم ندا گذاربه  رغبتی برای وتدارک گذاربه سوسياليسم،انق4ب دموکراتيک نوين

 هارتباط بين انق4ب دموکراتيک نوين  وانق4ب سوسياليستی رادرک نمی کردھنوزمدعی است که گويا مائو 

مائوکه برای تحکيم ديکتاتوری طبقه پرولتاريا ! ه استستننوع وماھيت ديکتاتوری اين مرحله رانمی داگويا و

ی اپورتونيستی ورويزيونيست ليه ھمه جناح ھا ومراکزوساختمان سوسياليسم ورفتن بسوی جامعه بدون طبقه ع
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 که دراين راه پيروزی ھای 4ب پرولتری وسوسياليسم دفاع کردازانق ون جنگيد چيدرون حزب ودولت وجامعه

به سوسياليسم وديکتاتوری پرولتاريا گذار درباره مدعی است  که مائو) م.ه(؛ ولی  شايان وصفی ھم بدست آورد

شکست انق4ب  وديالکتيک ماترياليستی )ل-م(درپرتو مائو .! وضاحت نداشته است1966تا سال قبل از

ادامه انق4ب تحت "  تئوریحليل وتجزيه علمی قرارداده ووسرنگونی ديکتاتوری پرولتاريا درروسيه را موردت

تاتوری سم وديکياليعقيده ونظردارد که مائو ھنوزدرباره سوس) م.ه(؛ ولی  راتدوين کرد" رولتارياديکتاتوری پ

 درآستانه پيروزی انق4ب 1949 حتی مائو درمارچ .اين واقعاً مضحک است. م بوده استپرولتاريا گويا راه گ

  .مطرح نمود" سياست  عمومی دولت نوين را متحول کردن به انق4ب سوسياليستی" دموکراتيک نوين،

درباره حل صحيح " ثرمرکزی مائوتسه دون، درا....  :"می نويسد) م.ه(  )بخش چھارم(  درھمين صفحه سوم-

 ، ذکرمی شود که مائوتسه دون ديکتاتوری پرولتاريارا با اتحادسياسی 1957سال " تضادھای درون خلق

اتحاد سياسی بورژوازی  بورژوازی ملی امکان پذيرمی داند وازآن قدم به پيش گذاشته، اعمارسوسياليسم رابا

  ."ملی درحدامکان می داند

دولت دموکراتيک   حزب کمونيست چين دراتحاد با بورژوازی ملی درشرايطاره سياست وموقفاگرچه درب

اما اين ادعای . رايط جامعه سوسياليستی درآثارمنتخب مائوتسه دون به تفصيل صحبت شده استدرشوخلق 

 درج است ونه درجای ديگری "حل صحيح تضادھای درون خلق" نه دراثرمتذکره مائوتسه دون) م.ه(

دردوران تاريخی سوسياليستی، :"  گفتمائوتسه دوندرحاليکه . دون چنين مطلبی آمده است آثارمائوتسهدر

برای ممانعت ازاحيای سرمايه داری وپيروزی ساختمان سوسياليسم وايجاد شرايط nزم برای گذاربه کمونيسم، 

 درجون  ویھمچنان". زامی استبرقراری ديکتاتوری پرولتاريا وبفرجام رساندن انق4ب سوسياليستی امری ال

 است ھمچنين تذکرداده. وازی ملی آماج حمله استنمود که درانق4ب سوسياليستی بورژ بروشنی مطرح 1952

 .ه ھای بورژوازی ملی که ھنوزکرکتردوگانه داشتند، وجود داشت شرايط، امکان اتحاد با باقيماندکه درآن

برخی ازبخشھای آن درحمله به : ی ملی دوگرايش وجود داشتميان بورژوازدرواقع :" مائوتسه دون می گويد

سوسياليسم به اردوگاه ضدانق4بيون پيوستند، درحاليکه بقيه درميان بورژوازی ملی اساساً با سيستم سوسياليستی 

ناگفته نماند که اتحاد سياسی باچنين بخشی  ." يا حد اقل علناً  باآن به مخالفت برنخاستند-ھمراھی کردند

درشرايط ) ھاتفکرسياسی مشخص آنوباموقعيت اجتماعی ( يروھای طبقاتی جامعه، بخشی ازبورژوازی ملیازن

 با امکان  ديکتاتوری پرولتارياقبول  " تحول سوسياليستی درجامعه  وھمراھی آن با دولت سوسياليستی؛ تا

  . متفاوت است ازھم کيفيتاً "آن  باويا اعمارسوسياليسم دراتحاداتحاد سياسی بورژوازی ملی 

 طبقاتی   ديکتاتوری بلکه؛رک طبقات انق4بی اعمال نمی شود دردوران سوسياليسم ديگرديکتاتوری مشت

رد وديکتاتوری طبقاتی اشرا اعمال می وطبقه پرولتاريا که قدرت سياسی رادردست دا. پرولتاريا حاکم است

  بورژوازی ملی ودموکراتھای انق4بی و امعه مانند جناح مترقی اگرباجناح ھای ازنيروھای مترقی ج،کند

ی  بخشھان ديکتاتوری مشترک پرولتاريا با اي اعمال اين بمعنایکران مترقی دراتحاد قرارمی گيرد،روشنف

. ن نيروھا، سياست وحدت ومبارزه بود دربرابراي چين وسياست حزب کمونيست ودولت.معنا نمی دھد جامعه

   . ادامه يافت وکل جامعهآنھاطبقاتی درجھت متحول کردن ومبارزه ايدئولوژيک سياسی، مبارزه 
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ھمه اقشاری که با فئوداليسم :" مائوتسه دون بعد ازپيروزی انق4ب دموکراتيک نوين درچين چنين اع4م نمود

 دھقان -گرواتحاد کارگروامپرياليسم مخالف بوده وتمايل دارند يک نظم اجتماعی برپايه منافع طبقه کار

چين آنزمان بمعنای اين درشرايط مشخص ". خوردارگردنديتوانند دردولت نوين ازحقوقی بررابپذيرند، م

ھمچنين . گروه ھای مترقی ديگربوداقشارو و، طبقه خرده بورژوازی)ملی(بخشھای ازبورژوازی متوسط

اخودمتحد ما بايد باتمام وجود با طبقه کارگرتکيه کنيم، سايرتوده ھای زحمتکش را ب:"  می گويدمائوتسه دون

مکاری سازيم، روشنفکران رابسوی خود بکشانيم وعناصربورژوازی ملی ونمايندگان آنھارا که ميتوانند باماھ

تاآنکه بتوانيم عليه امپرياليستھا، . بطرف خود جلب کنيم ويا آنھارا به بيطرفی بکشانيمکنند، به تعداد ھرچه بيشتر

  ". دست زنيم وقدم به قدم براين دشمنان چيره شويمگوميندان وبورژوازی بوروکرات به مبارزه خصمانه

با بورژوازی ملی به لحاظ تئوريک نيزواضح  برخوردموضع حزب کمونيست چين ومائو تسه دون در

 وطبقه سرمايه دارانارضی باسرنگونی طبقه مالکين :" دراين مورد چنين می گويد ومشخص بود ومائو

ازاين . ازی ملی به صورت تضاد عمده درچين درآمده استبورژو و بوروکرات، تضاد ميان طبقه کارگر

ھمچنين با درنظرداشت خصلت دوره تاريخی . " تعريف شود طبقه ميانی يکبورژوازی ملی ديگرنبايد به مثابه

 بايد به خصلت پيچيدۀ اين مبارزه ، ھنوزطبقات، تضادھای طبقاتی ومبارزه طبقاتی موجوداست کهسوسياليسم

   . خلق تميزداد وآنرابدرستی حل کردبايد تضادھای بين خود ودشمن را ازتضادھای درون.  نمودهتوج

 طبقات انتاگونيستی، بورژوازی وپرولتاريا موجود اند درجامعه چينحليل نمود که دردوران سوسياليسم ت مائو

 درميان " : کرد که مائوتاکيدھمچنان. بخود محو نمی شود وياخودقاتی بين اين دوطبقه بايک فرمان ومبارزه طب

ازجمله کارگران ودھقانان تضادھای زيادی نھفته است که اگربه آنھا درست برخورد نشود صفوف خلق نيز

اوھميشه ازدونوع تضاد انتاگونيستی . ھای انتاگونيستی تبديل شود وانق4ب شکست بخورد تضادميتواند به

  ."وغيرانتاگونيستی صحبت می نمود

  

ھم چنان (عد به ب1957اين حقيقت فارغ ازدغدغه است که ازسال :" می خوانيم) خش چھارمب (4درصفحه 

کدام نوشته تئوريک جامع ازمائوتسه دون وجود ندارد، بلکه يگان اع4ميه ) 1955 تا1947ازسالھای 

زمی ازاين روقضاوت n. نشرشده است) که محتوی آن ناروشن می ماند( وموقفگيری مختصرتزآميزبا نقل قول

درباره اثرياآثارمائوتسه دون درظرف ھمين مدت حاوی کمبودی است، که رھبری ومسئوليت مائوتسه دون را 

درحزب کمونيست چين وبيش ازھمه درتحليل مشی حزب کمونيست چين نشانی می کند وامرقضاوت برموقف 

  ."مائوتسه دون را دشوارمی سازد

 مربوط به حقايقواقعيات و )  صفحه ای 803(ا به سياق نوشتهد تسعی می کن) م.ه(؛ اديمطوريکه قب4ً ھم تذکرد

اواين بارميخواھد . رامسخ نمايدآنھايا  لنينيسم انکارکرده و-رابه مارکسيسم انق4ب چين وخدمات انق4بی مائو

بفرض يک لحظه .  پوشی کند اين طورپردهازانق4ب چين رادم آگاھی  وناتوانائی ھای ايدئولوژيک سياسی اشع

ازمائوتسه دون موجود نيست؛ حال ازاين آقای " کدام نوشته تئوريک جامع "1957 کنيم که بعد ازسالھای قبول

 آيا !است؟ بوده وپرمدعا سوأل می کنيم که نظريات ومواضع او دربرابرآثارماقبل مائوتسه دون ازچه قرار
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وم4حظه می شود که ! ؟ که نهيق بزند دراين باره دست به تحق برمبنای ديالکتيک ماترياليستیاوتوانسته است

  درسطح جھان،رويزيونيستی وتینظريات ومواضع گروه ھای مماثل اپورتونيسمنبع تغذی فکری اورابيشتر

    .  تشکيل می دھد مائوتسه دونعليه انديشه

بخشھای اسناد علمی وتئوريک زيادی ازمائوتسه دون در بعدازآن سالھا مقاله ھا و، )م. ه(اين ادعایبرخ4ف 

ی مقاله ھا وموضوعات اکه دار) 1957منتشره درسال ( ازجمله جلد پنجم آثارمنتخب مائو. مختلف موجود است

"  استالين بنام نوشتۀونقد" مسايل اقتصادی سوسياليسم دراتحاد شوروی" مھم متعددی است؛ دومقاله درباره

 تئوريک  سياسیھمچنين مقاله ھای).1958منتشره درسال  ("مسايل اقتصادی سوسياليسم دراتحادشوروی

زيادی خاصتاً درباره مسايل حاد آن روزھا منجمله مبارزه عليه رويزيونيسم مدرن خروشچفی ومبارزه عليه 

 تئوری ديکتاتوری" مقاله درباره ،)مبارزه بين دوخط( رويزيونيستھای درون حزب کمونيست ودولت چين

 ،"کمونيسم کاذب خروشچف ودرسھای تاريخی برای جھان"رباره  مقاله ای د،" سوسياليسم وساختمانپرولتاريا

ادامه انق4ب "وتئوری  .واين مقاله دريک پولميک درباره خط عمومی جنبش بين المللی کمونيستی تدوين شد

  حزبیرھبری اين انق4ب توسط مائو وبسا مسايل مھم ديگردرمطبوعاتپروسه  و"تحت ديکتاتوری پرولتاريا

انکارکرده وخدمات مائورابه غنای علم  معتبرعلمی  ازھمه اين اسناد)م.ه(ولی. نشررسيده اندآنزمان چين به 

  .نفی می کندنيز  دراين بخشانق4ب پرولتری

، که درقلمرو ايدئولوژی  بايد درنظرگرفت :"چنين می خوانيم)  بخش چھارم  (4اول صفحه   و3دراخيرصفحه 

 باnترازآن بانوشته . تصحيح نگرديدرژوازی ملی وباانتقادازخودموقف نادرست حزب کمونيست چين درباره بو

 برجسته شد، که درآن سھم مستقيماً " درباره حل صحيح تضاھای درون خلق" }پيرامون{مائوتسه دون

انتاگونيستی ) بمرحله(بمنظوراعمارسوسياليسم تقاضا می شد وتضاد ) سياسی(بورژوازی ملی درقدرت 

غيرانتاگونيستی مبدل می گرديد وحل مسالمت آميزآن امکان پذيراع4م ) بمرحله( تضادپرولتاريا بابورژوازی به

بجای روش انتاگونيستی عليه بورژوازی، روش غيرانتاگونيستی پيش کش می شد، يعنی طريق اقناع . می شد

يا، عليه بورژوازی، يعنی فکرمرکزی ديکتاتوری پرولتار) انق4بی( وروش دموکراتيک؛ بجای اعمال قھر

ازطريق دموکراتيک به " بورژوازی وامحای وی، پايه تزرويزيونيستی گذاراز بر ستم قھرآميز) اعمال( يعنی

  ".موعظه می شد" سوسياليسم

) انق4ب دموکراتيک نوين(دموکراتيک - مرحله انق4ب بورژوابه ماھيت وخصلت اجتماعی بازھم )م.ه( دراينجا

ريا وھم  تحت رھبری طبقه پرولتا ومترقیوکراتيک طبقات انق4بی دولت ديکتاتوری دم اجتماعیچين وخصلت

ديد وديکتاتوری پرولتاريا گذاربه سوسياليسم درشرايط مشخص جامعه چين آماده گراينکه چگونه شرايط برای 

 .خصلت اجتماعی دوران سوسياليسم توجھی نکرده وياآنھارادرک نمی کندھم چنين اوبه  و کشورقايم گشتدرآن

موقف مائو وحزب کمونيست چين دربرابربورژوازی ملی وديگرگروه ھای اجتماعی مترقی دردوران ه نيزاوبو

و اتھام بسته وبه اوحمله می برمائ ،انق4ب دموکراتيک نوين ودوران سوسياليسم توجھی نکرده وبا کتمان حقايق

 دردوران ورژوازی ملیدربرابرب موقف حزب کمونيست چين ومائو را باخصتار درمبحث قبلی ماچنانکه.کند

 تضادھای طبقاتی  وخصلت وماھيتشرايط گذارودردوران سوسياليسموھمچنين درانق4ب دموکراتيک نوين 
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مائودراين شرايط دونوع تضاد رامشخص .  بيان کرديم وشيوه  مبارزه برای  حل آنھا راواجتماعی جامعه چين

تضادھای  بعبارت ديگر؛خلقدوستان ودشمنان خلق وتضادبين خلق وکرد، تضاد بين خلق 

روی اين  ھمچنان مائو. )تضادھای درون خلق( وتضادھای غيرانتاگونيستی)باضدانق4بيون(انتاگونيستی

به شيوه بين کارگران ودھقانان را  تضادھای غيرانتاگونيستی راحتی تضاد اگرمانتوانيم ":گذاشت که  دامرتاکي

البته مائو درتحليل طبقاتی آن وقت . "تاگونيستی بدل خواھند شدان اينھا به تضادھای  حل نماييم، واصولیدرست

 ازجمله دوستان )ش مترقی وياجناح چپ آن تاکيد داشتکه مشخصاً روی بخ( را بورژوازی ملی ،جامعه چين

که شکست خورده ودشمنان خلق را طبقات فئودال وبورژوازی بوروکرات کمپرادور. خلق توصيف کرده است

دراينجا بايد تذکرداد که انق4ب . ه استکردتاکيدنيز ادآنھا وروی انتاگونيسم تض کرده مشخص،وامپرياليسماند 

دموکراتيک درچين، کشوری نيمه فئودال، نيمه مستعمره ومستعمره وتحت سلطه مستقيم وغيرمستقيم  بورژوا

. ال به ميراث مانده بودسبامناسبات وروابط کھن که ازچند ھزاريعنی جامعه . ؛ به پيروزی رسيدامپرياليسم بود

پيروزی انق4ب بورژوادموکراتيک درکشوری . ودرھمه عرصه ھا عقب مانده ويا عقب نگھداشته شده بود

عمده ومھم ديگربعد  يک جھت مسئله بود ومسئله  سال قبل ازامروز،60ليدی حدود بامناسبات طبقاتی وتو

شک4ت اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی ازپيروزی انق4ب فايق آمدن برمشک4ت عديده منجمله حل م

 کشورھا به لحاظ ساختارھای اجتماعی اقتصادی  قبيله اينک(؛ حل تضادھای طبقاتی واجتماعی جامعه چين بود

دموکراتيک وشکست  -با پيروزی انق4ب بورژوا اگرچه ).پيچيده ھستندھای گوناگون وتضادشان دارای 

ولی ( تاحدی تضادھای کھن حل می شوند ،سلطه امپرياليسمقطع و رادوروازی بوروکرات کمپژفئوداليسم، بور

 فشارزيادی ازدوش توده ھای خلق  ونيروھای و) مرحله ودوران جديد ظھورمی ميکنندتضادھای جديدی در

ولی اين  ؛آماده می گرددجامعه وکشورترقی وشکوفائی د برای رشد وانق4بی برداشته می شود وشرايط آزا

توطئه ھا ومداخ4ت  بقايای طبقات شکست خورده وموجوديت.  انق4ب است پيروزیبرایھنوزآغازکار

رای  ب طبقات سرنگون شده ھایوت4شھا آرزو وندا درسطح جھان ھنوزموجودالمللی حامی آنھامپرياليسم بين ا

 فرھنگ اثرات موجوديت .شوندمی   درمسيرمبارزه طبقاتی طوnنی محواينھا  اعاده نظم کھن ازبين نمی رود و

اقشارگوناگون ديگرطبقات و کھن درتوده ھای خلق و رسوم وعاداتخصايل اجتماعی، افکارو،، ايدئولوژی

، ارتقای اقتصاد عقب مانده، کمبود سرمايه ومنابع برای رشد وترقی آنزيربنای  وی توليدابزارکھنه ؛ اجتماعی

 ھمه جانبه امپرياليسم بين المللی؛محاصره ھای نظام نوين وتھديدات وبرابرسطح خواستھای توده ھای مردم در

 صتاً کارگران ودھقانان وحزب پيش آھنگ انق4بی پرولتاريا کوه ھای ازفشاربرشانه ھای خلق خا اينھاھمه

  .که بايد برآنھا فايق آيند قراردارد

 و نظامی درچنان ساختاراجتماعی اقتصادی وفرھنگی ووضعيت سياسی:  حال برمی گرديم به اين موضوع که

 تضادھای جامعه چين  دررأس حزب کمونيست چين توانست باتحليل قرارداشت ومائو شرايط که چين درآنای

 جناح مترقی عمدتاً ( وطبقه بورژوازی ملیازطبقات کارگردھقان  متحد ملی راهوجھان درآن شرايط  جبھ

  وامپرياليسم، کمپرادوريزمداليسمکه بنابرموقعيت اجتماعی ومناقع طبقاتی اش دربرابرفئو )آنوميھن پرست 

 وبا حزب کمونيست چين درجبھه ه بود مبارزه برخاستمستقيم امپرياليسم جاپان به چين بهخاصتاً تجاوزنظامی 



 18 

طبقه خرده بورژوازی که ھمچنين  و.متحد ملی عليه امپرياليسم وفئوداليسم وکمپرادوريسم به مبارزه ادامه داد

بعد  اين دوطبقه .ند درکنارپرولتاريا ودھقانان درانق4ب سھم گرفتف استدارای قشرھا وnيه ھای مختل

  ورھبریوبرنامه ھای حزب کمونيست چين که دررأسکراتيک باقبول سياستھا دمو ازپيروزی انق4ب بورژوا

 سھم سياسی دھقانوانق4ب، منحيث متحد سياسی طبقه کارگر اين دورنق4ب قرارداشت وبنابرخصلت اجتماعیا

دست  ازانق4بکه دراين مرحله  اقشاروگروه ھای سياسی مترقی ديگرھمچنان. رادردولت نوين بدست آورداش 

دموکراتيک نوين صميمانه دھقان دراعمارجامعه و دفاع می کردند ومنحيث متحد طبقه کارگر آن ھایآورد

اين  خصلت اجتماعیبرامعه بناجناح مترقی وميھن پرست بورژوازی ملی وسايراقشارمترقی ج.  کردندھمکاری

 آن باقی یودھقان تحت رھبری طبقه پرولتاريا وحزب کمونيست انق4ب طبقه کارگر سياسیدوره انق4ب متحد

 (ل دولت دموکراتيک خلقونيزدربخش اقتصاد بورژوازی ملی سھم داشت وسرمايه ھای آن تحت کنترو. ماندند

 ناگفته . فعاليت می نمود درجامعه) طبقه کارگراربنفع ووضع قوانين ک تحديد وتوسعهھای  اعمال پاليسیقبولبا

اشد   درکنارسرمايه ھای دولتینماند که فعاليت اين سرمايه ھا درجھت رشد اقتصادی جامعه آنزمان چين

 وحدود ده ه نھايت عقب مانده بود)اگرچه متمرکزبود(بخش صنايعدرزيرا اقتصاد چين خاصتاً .  بودضرورت

 ديکتاتوری ھم ياليسم  ترکيب طبقاتی دولت وخصلت اما درگذاربه سوس.يل می دادراتشکدرصد اقتصاد چين 

 ديکتاتوری طبقه ،مترقی مشترک طبقات انق4بی ويعنی بجای ديکتاتوری،کيفيتاً متحول گشت

تيک خلق شرکت دموکرا ديکتاتوری مترقی که دردولتوديگرھمه آن طبقات واقشار. گرديدکارگربرقرار

. توده ای واجتماعی عضويت داشتندھای  وسازمان ھانھاددر ی داشته و دولت متحد وھمکارينا ؛ ديگرباداشتند

کليه ، به سوسياليسم  ليکن درمرحله گذار.ملی به لحاظ مالکيت خلع يد شد بورژوازی دردوران سوسياليسم

نمی شود که يسم به سوسيالدرمرحله گذار:" مائوتسه دون می گويد که. مالکيتھای بورژوازی ملی مصادره نشد

رب ازھرگونه حقوق کليه مالکيتھای بورژوازی راخلع يد کرد وازلحاظ سياسی کل بورژوازی را بايک ض

  درشرايط مشخص چين ھنوزھم مبارزه بکاربود تاتوده ھا رابرای پيشبرد"ع4وه می کندمائو ."محروم نمود

 اومی ھمچنين .طوnنی نمی داند را ياليسمبه سوسمرحله گذار  ومائوانق4ب سوسياليستی متحول وآماده نمود

مائووحزب کمونيست چين . "موميانه حال را بسيج کنيھقانان فقيربرای کلکتيوکردن کشاورزی، بايد د گفت که

پايه  درچين رھبری کردند که درنتيجه آن اجرای گسترده ای درابعاد  مبارزه ای را1956 تا1949طی سالھای 

   . به انجام رسيد درچيندی سوسياليستیساختن يک زيربنای اقتصا ای

 بورژوازی ملی دوران سوسياليسم، برخوردش با بعد ازرسيدن به اشت مطالب فوق دولت پرولتری بادرنظرد

ودھقان دراتحاد  باطبقه کارگرجبھه متحد ملیدموکراتيک انق4ب درچوکات  -  ملی  مبارزهکه درپروسه

 البتهدھقان وطبقه خرده بورژوازی سھم داشت،  کارگروبا طبقاتقرارداشته ودرمرحله دولت دموکراتيک خلق 

 وازطرفی ھم خصلت اجتماعی اين مرحله ؛ بودخواست ومنافع طبقاتی اش ايجابات ومطابق بهاين سھم گيری 

زمانی انق4ب به مرحله حال .  شرکت کنده با قبول رھبری پرولتاريا درحکومتامکان می داد ک انق4ب باو

 طبقه کارگروحزب پيشآھنگ آن، حزب کمونيست بااين طبقه وسايراقشارمترقی که امل کرد؛کسوسياليسم ت

يا بايد اينھاراجزء آ.  ھم ھمين استمسئله  وعمقه کند؟ رند؛ چه بايد بکنی رامی پذيتحوnت انق4بی سوسياليست
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اينکه بنابرخصلت طبقاتی   ياقراردھد" ھرآميزستم ق"مورد ) م.ه( دانسته وبقول طبقات ضدانق4بی سرنگون شده

! ازاين طريق حل نمايد طبقه کارگررا اوشان روش غيرانتاگونيستی درپيش گرفته وتضاد آنھا با  با ابتداشان

ومبارزه طبقاتی تحت ديکتاتوری ندتضادھای طبقاتی موجودا طبقات ودردوران سوسياليسمدرحاليکه 

جاست که مائوتسه   ازھمين.ادامه می يابد) کمونيسم( طبقهت وتا رسيدن به جامعه بدونپرولتارياتامحوکامل طبقا

تضادھای بين خلق ودشمنان خلق وتضادھای درون .  رامشخص می کنددونوع تضاد ھم اندون درھمين دور

وکراتيک نوين کسانيکه دراين مورد درچگونگی شيوه حل تضادھای جامعه چين درمرحله دولت دم. خلق

درک  به يقين که اينھا  مورد حمله قرارمی دھند، مائورادگماتيستیوميکانيکی  به شکل ،ودرمرحله سوسياليستی

 آنھا ومشک4ت وناھمواری تصادی مختلفباساختارھای اجتماعی واقدرستی ازانق4ب درکشورھای تحت سلطه 

ان مبارزه طبقاتی دردور درچين .، ندارند قرارداردوحزب انق4بی اش پيش روی طبقه کارگرھای عديده ای که

فرھنگی سوسياليسم عليه بورژوازی ازطريق آگاھی وبسيج توده ھای خلق صورت می گرفت وانق4ب 

  رھروان سرمايه داری را بانقد ھمه جانبهتوده ھای خلق . مبارزه رانشان دادپرولتاريائی بخوبی اين شيوه

  ھایشد آگاھی انق4بی تودهدرارتقای رفرھنگی پرولتاريائی انق4ب وھمچنين . ی شان پائين کشيدندازمقامھا

  .خلق کمک بسزای نمود

 باانق4ب درکشورھای سرمايه داری پيشرفته که  ومستعمرهانق4ب درکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره

معه وساختمان  جا بھتری برای رشد وتکاملزيربنائی  مادیشرايطامکانات وقطب بندی تضادھا محدوداست و

ھم  و او. دمسقيم الخط فکرمی کن پيروزی وتکامل انق4ب را)م.ه(آقای . استت  متفاوسوسياليسم مھياست،

 وتکامل آن خاصتاً  دموکراتيک وساختمان سوسياليسمتصورمی کنند که پيروزی انق4ب بورژوافکران او

 درھريک ازاين .انجام داددستورات  آنرابافرمانھا ومی شودعقب نگھداشته شده سھل است وفقط درکشورھای 

  پيشروی انق4باين انق4ب ای ازمرحله ومرحله  رسب ازپيچ وخمھای صعبی می گذرد ودرھوامع انق4بج

   ودرازمدتموقتی  وپيشرفت وعقبگردرسيدن به جامعه بدون طبقه با انواع موانع ومشک4تبسوی سوسياليسم و

  .دنمی ک برخورد

ھای مناسب انق4ب  کتيکی با وضع خط مشیيکی وتاژکمونيستھا طی مراحل مختلف استراتطبقه پرولتاريا و

 اين يک امرديالکتيکی  انق4ب است و  پيش برد مانند مقاله نويسی نيست، مرحله تکاملاين. رابه پيش می رانند

 که بايد ازطريق انسانھای آنستتغييرات کيفی درآن ومتحول ساختن  ، امرتکامل يک جامعهماترياليستی است

  وتوده ھای خلق رادرجامعه تطبيق کرد را ايده ھای انق4بی  ومبارزه ايدئولوژيک سياسیمبارزه طبقاتی مداوم

 ودرطی .دن درپراتيک مبارزه طبقاتی ماديت ياب ايده ھا وافکارانق4بیاينکه  تا، آگاھی سياسی ايدئولوژيک داد

ی وشکست انق4بات  تجربه پيروز. بوجود آيد انسا ن نوين وجامعه نوينيفی تکامل ک پروسه طوnنیيک

  آنچه که مشکل است اما؛  آسان است تاحدیاعماروتکامل اقتصاد وسياست نوين سوسياليستی نشان می دھد که،

  يک دوران تاريخیبرا ی ساختن انسان نوين .  می باشد باايدئولوژی وتفکروخصلت نويننوينساختن انسان 

  . بقه پرولتاريا ط وديکتاتوری  nزم است آنھم درشرايط حاکميتمبارزه
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لی به لحاظ موقعيت اقتصادی طبقه بورژوازی مدرکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره بايد توضيح نمود که 

 بخشی که به لحاظ اقتصادی موکراتيکد - درشرايط پيروزی انق4ب بورژواد.نيستوسياسی يکدست 

 ؛ دھد  ادامهلق به فعاليت اقتصادی اش ميتواند درشرايط وتحت قوانين دولت دموکراتيک خ، مندتراستونير

وکراتيک خلق موقعيت درپروسه انق4ب دم  به لحاظ اقتصادی خوب نيستکه وضع اش ديگرليکن بخش

مند عادی تبديل می ازدست داده وبه موقعيت يک خرده بورژوا تنزيل می کنند ويا به کارگروکار اقتصادی اشرا

وتحوnت کيفی درجامعه درھمه  گذارمی کند عه سوسياليستی زمانی جامعه دموکراتيک نوين به جام.دشو

 بنابرخصلت طبقاتی  اين طبقه به يقين کهوبورژوازی ملی خلع مالکيت می شود،عرصه ھا رونما می گردد 

  بعبارت ديگرتضاد آن با دولت؛، اتحاد وتفاھم آن بادولت پرولتری به خصومت طبقاتی تبديل می شوداش

 منحيث طبقه حاکم که اعمال يا پرولتاروموقف مبارزاتی طبقه. ی انجامدانتاگونيسم مبه ا ريا پرولتديکتاتوری

 ھای اصلی دوران سوسياليسم تضادازو. طبقه بورژوازی مشخص استاتوری درجامعه می نمايد، دربرابرديکت

 که ملی بورژوازی طبقه ازولی  آن بخش. عمده را تشکيل می دھدبين پرولتاريا وبورژوازی تضاد  تضاد

 با دولت پرولتری آنقدرشديد نيست تضاد آن؛  برای خلع يد شدن ندارد چيزیوسياليستیدردوران انق4ب س

. دمخالفت می کن تضاد نشان داده و ايدئولوژی وخصلت طبقاتی اش بادولت پرولتری افکاروبه لحاظ درعمل و

به  باآنھا  ومباحثه واقناعيک سياسیودولت پرولتری سعی می کند تا ازطريق دموکراتيک، مبارزه ايدئولوژ

. طبقات مبارزه کندکامل نسته ودرجھت تکامل اين نظام ومحومبارزه بپردازد تا خودراجزء نظام پرولتری دا

  دموکراتيک نوينآنھا درپروسه انق4ب زيادی از بخش ودھیاقشارمختلف خرده بورژوازی شھریازھمچنين 

ساده تبديل می اقتصادی به تحليل رفته وبه کارگروکارمند موقعيت   به لحاظ دولت دموکراتيک خلقدوراندرو

 وتضاد آن ازدست می دھد ب سوسياليستی موقعيت اقتصادی اشرادرمرحله انق4بخش کوچکی ازآن  وشود

   .ردد گ میبادولت پرولتری تشديد

ليسم ودوران ساختمان دردوران انق4ب دموکراتيک نوين وگذاربه سوسيا واقعيتھای جامعه چين را )م.ه( یول

 که درھمه حاnت ھژمونی ونقش طبقه پرولتاريا ودررأس آن  وانق4ب کبيرفرھنگی پرولتاريائیسوسياليسم

حزب کمونيست چين وشخص مائوتسه دون قرارداشت، ناديده گرفته وپيروزيھای پرولتاريای چين وخدمات 

انق4ب چين  خدمات انق4بی اورابه انه شيوه توطئه گربا وبا بستن اتھام به مائو مائو رادراين دوران انکارکرده

  . می خواند»-»" دموکراتيک به سوسياليسمطريق"پايه تزرويزيونيستی گذاراز« -وعلم انق4ب پرولتری 

  : عليه مائو وانديشه ھای انق4بی او) م.ه (توجه کنيد به اين اراجيف

ش ثبوتی است، که تضادبين پرولتاريا انق4ب فرھنگی خود:" می خوانيم) بخش چھارم( 4درصفحه 

اشتباه . امکان پذيرنيست) پيروزمی شود"( کی برکی" وبورژوازی بجزازطريق مبارزه طبقاتی، يعنی اينکه

 فرھنگی طورخاص برپايه ای به - اينست، که پرورش  ايدئولوژيک توده ھای خلق چين درانق4ببزرگتر

 کمونيست چين ازسال - ايده ھای مائوتسه دون ازجانب حزب.عملی گرديد" ايده ھای مائوتسه دون" اصط4ح

حساب می گرديد، بدين صورت " عصرجديد"  بمثابۀ مارکسيسم1973 ترويج می شد وبرای اولين بارتا 1966

انکارمی شد که عصرما چون گذشته عصرامپرياليسم وانق4ب پرولتاری است؛ ھم چنان که اھميت لنينيسم 
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بمثابه  " ايده ھای مائوتسه دون" بحيث واقعيتی انکارمی شد بجای لنينيسمربمثابه مارکسيسم اين عص

نيست بعدازکنگره دھم حزب کمو"ايده ھای مائوتسه دون." ی گرديدترويج م" عصرجديد" مارکسيسم

 .ھنوزمادرعصرامپرياليسم وانق4بات پرولتری قرارداريم، بازھم ترويج گرديد، که تثبيت کرد )1973(چين

  ".ه درحقيقت امرطرد نشد واشتباه درعمقش بجای بخودباقی ماندتعريف کھن

   :!تھام زنی وجعلکاری بازھم دروغ پردازی، ا

طوری وانمود می کند که گويا تا دوران انق4ب فرھنگی پرولتاريائی ھنوزحزب کمونيست چين ) . م.ه( دراينجا

ازطريق مبارزه طبقاتی امکان وشخص مائوتسه دون نمی دانست که تضاد بين پرولتاريا وبورژوازی 

 اوnً به 1966وگويا مائوتسه دون درتمام دوران انق4ب دموکراتيک نوين ودوران سوسياليسم تا سال . پذيراست

 نداشته ودرتمام اين دوران سعی می کرده  nزم وشيوه حل آنھا آگاھی وخصلت تضادھای جامعه چينماھيت

اتھام می بندد که  و ھمچنين ا.شيوه تضادھای درون خلق حل نمايد بان پرولتاريا وبورژوازی رااست تا تضادبي

 وپرورش .تانديشه ھای مائوتسه دون ترويج می شده اس لنينسيم - درچين بجای مارکسيسم1966 بعدازسال

" ايده ھای مائوتسه دون" ايدئولوژيک توده ھای خلق چين درانق4ب فرھنگی طورخاص برپايه به اصط4ح

 بجای يعنی. حساب می گرديد» عصرجديد« بمثابه مارکسيسم 1973وبرای اولين بارتاسال . عملی گرديد

دھد که  نمی  ارايه درھيچ يک ازاين ادعاھايش مدرک وسندی) م.ه . (عصرامپرياليسم وانق4بات پرولتری

 سنتريست م.ه (و )دگمارويزيونيست( آيا غيرازخوجه.  استدرچه تاريخی ودرکدام سند چنين مسايلی منتشرشده

 کرده  تاحال تحوnت چين راتعقيب نهآنزمان درجھان ازانق4بی ديگرھيچ فرد  وھم قماشان آنھا)واپورتونيست

 -درکنگره دھم حزب کمونيست چين مارکسيسم. ؟ظھارنظربنمايد  تا درباره چنين مسايل مھم وخطيری ااست

ليکن ترويج .  شد کمونيست چين پذيرفته انديشه مائوتسه دون اساس تئوريک وس4ح مبارزه حزب-لنينيسم

) م.ه( است که آقای بی اساسبجای لنينيسم يک اتھام "عصرجديد" ھای مائوتسه دون بمثابه مارکسيسمانديشه 

  .بآن متوسل شده است

 رابه مائوتسه دون نسبت داده وازاوچھره موردنظرش را به انحرافاتیکند تا بازھم سعی می ) م.ه( 

 ھيئت رھبریو  درون حزب کمونيست چين ھایرويزيونيست سعی می کند تا انحرافاتاو ھمچنين.تصويربکشد

 حزب )م.ه(اين تفکرريشه دراين انحراف دارد کهو.  دھد مائوتسه دون نسبت دربرھه ھای مختلف به راحزب

 مدتاً عاين  و.رويزيونيستی است انحراف تفکرخود  واين. چين را حزبی يکدست باخط واحد می شناسدکمونيست

 می  ميتافزيکیتفکرکسانی است که باتفکرديالکتيکی بيگانه ھستند وبه پديده ھا خاصتاً پديده ھای اجتماعی باديد

" تئوری ارتجاعی و،"يک به دوتقسيم می شود"   مارکسيستی بين طرفداران تئوری ودرعرصه فلسفه.نگرند

درسال اين تئوری ارتجاعی  و.زيکی است ايده آليستی وميتافيک سفسطه ارتجاعی"  می شوددودريک ترکيب

، توسط "يک به دوتقسيم می شود"  درضديت با تئوری مارکسيستی ماترياليسم ديالکتيک يعنی تئوری1964

  .يان چن پرداخته شد ليوشائوچی و

 .ازرھبران بزرگ پرولتاريای جھان استبزرگی به انق4ب پرولتری ويکی  ش اھانتددرمور نظراينارايه  

تکامل ازبکاربرد اصول ماترياليسم ديالکتيک درمورد شناخت از» سنتريست منتقد «می شود که اينم4حظه 
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  لنينيسم  توسط مائو-وتکامل مارکسيسم پراتيک انق4بی مائوتسه دون وتئوری ھای انق4بی اوانق4ب چين و 

ده وباخصومت ورزی عليه  اتکاء کر وداده ھای اپورتونيستھا ورويزيونيستھای مماثلعاجزاست وفقط برذھنش

مورد جازدن انحرافات وھمين . مائو وخدمات انق4بی او به علم انق4ب ازھردسيسه وتوطئه ای استفاده می کند

"  او به  مائو ناشی ازخصومت و کينه ورزی حساب حزب کمونيست چين رابهروند ھای رويزيونيست

 مائوتسه دون کردن» بدنام«يست بی عرضه درجھت ون دراينجا م4حظه می شود که اين اپورت.است" مائوئيسم

تا خدمات . درکناررويزيونيستھای درون حزب کمونيست چين وانورخوجه دگمارويزيونيست قرارمی گيرد

 فقط بااين .سازد» بی اعتبار« رارفرھنگی پرولتاريائی به علم انق4ب ودست آوردھای انق4ب کبي انق4بی مائو

 که اين ھم به منظورفريب  کرده است»ستايش«بطورگنگ ودوپھلوازمائوين نوشته  درمواردی درا او کهتفاوت

 شيوه  تا به سعی می کردند رويزيونيستھا ودرآن شرايط درچين.استعده ای ناآگاه به اين مسايل صورت گرفته 

رشرايط مشخص ل  د - م  ونتيجه تلفيق لنينيسم-و را که ملھم ازمارکسيسم انق4بی مائھا واشکال مختلف انديشه

نق4ب نتايج وثمرات اوھمچنان . بود، مسخ سازند لنينيسم -  وتکامل انق4ب چين وتکامل مارکسيسمچين

 به شيوه شرمانهحال اين آقا بي.دھندجلوه » تبارفاقداع«را"  سوسياليستیموازين نوين"وکبيرفرھنگی 

  .را موردحمله قرارمی دھد  مائوتسه دون خدمات انق4بی رويزيونيستھای درون حزب کمونيست چين

درسال :" خوجه می گويد: بطورمثال: موجوداستنيز وانورخوجه )م.ه(بين نظراتناگفته نماند که تشابھاتی 

ايده ھای :"  می گويد که)م.ه(حال . " انديشه ھای مائوتسه دون درحزب کمونيست چين تسلط داشته است1935

:"  خوجه می گفت که."ترويج می شد» م عصرجديدمارکسيس«مائوتسه دون درحزب کمونيست چين بنام 

". رابفھمد دموکراتيک - انق4ب پرولتری وانق4ب بورژوامائوتسه دون ھرگزقادرنبود تاارتباط  تنگاتنگ

 دموکراتيک باقی ماند وبه يک انق4ب سوسياليستی تکامل -انق4ب چين يک انق4ب  بورژوا:"  کهگفتونيزمی 

درحاليکه . ھمين نظرات رابشکل ديگری مطرح کرده است) م.ه(ی قبلی آقایچنانکه درمبحث ھا". نکرد

  .  دموکراتيک وانق4ب سوسياليستی تاکيد می کرد-مائوھمواره بررابطه واقعی بين انق4ب بورژوا

ما اصرارمی کنيم که تمامی نظرات، آموزشھای مائوتسه :" می نويسد) بخش چھارم( 4درھمين صفحه م .ه

لتاری، که تکامل بيشترمارکسيسم ، مشی توده ای وحزب پروابه تئوری ديکتاتوری پرولتاريدون، دررابطه 

دراين قلمروھا ھيچ کدام آموزش مائوتسه دون ازنظرکيفی ازآموزشھای . نادرست می دانيم شمرده می شوند را

 اکثراً نظرات غلط "ايده ھای مائوتسه دون" در:که ھمچنين اومی نويسد.لنين وستالين قدمی پيش نگذاشته اند

 مخالف آنھا اند؛ بطورمثال تزموجوديت بورژوازی -وجوددارد که باآموزشھای لنين وستالين سازگاری ندارند

  ".بمثابه قانونمندی ھميشگی درحزب راتبليغ می کنند" مبارزه دوخط" بمثابه يک طبقه تاکمونيسم؛ ياتز

مائو درھيچ جايی نگفته است و.  انق4بی  مائوآشکاراستهحقيقت انديشاز) م.ه ( وانکاردرپاراگراف فوق نھيليسم

کمونيسم به ھمين موقعيت  رسيدن به تاکه طبقه بورژوازی بمثابه يک طبقه باموقعيت اقتصادی اجتماعی اش

دوران دولت دموکراتيک خلق در) ملی(درباره موجوديت بورژوازیچنانکه مادرمباحث فوق .  دھدادامه می

که متشکل ازبخشھای مختلف است شرح داديم ومائوتسه را دردوران سوسياليسم تاريا وتحت رھبری طبقه پرول

 درعمل ديده شد که.  روی موجوديت طبقات وتضاد ومبارزه طبقاتی دردوران سوسياليسم تاکيد کرده استدون
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ينگ ليوشائوچی ، ھواکوف لين پيائو،  دارودسته ھای رويزيونيست ھمان ودولتعناصربورژوازی درون حزب

 دردوران شده خلع يدده و طبقه بورژوازی وطبقه فئودال شکست خور ھمچنين ؛ بودند وديگران سيائوپينو دين

 ودھقانان  ازطبقه خرده بورژوازی شھری ودھیبخشھایونيزموجوديت .  وجودداشتند درجامعه چينسوسياليسم

 شان یقشری وطبقاتافکارھنوزازخصلت وبه لحاظ فکری  وسيعی ازروشنفکران جامعه که متوسط وطيف

رزوھای طبقاتی وقشری شان وخواستھا وآايدئولوژی  با اينھا دردوران سوسياليسم؛ ھمه بودندگسست نکرده 

خاصتاً بورژوازی بزرگ وطبقه . کننددوباره برقرار  بورژوازی راتا سلطه طبقاتی  سعی  کردند واشتندوجودد

 وازھيچ نوع تخريب بودند  شانبھشت ازدست رفتۀی وحسرت موقعيت طبقاتفئودال شکست خورده ھميشه در

رسيدن الذکر ھمين طبقات واقشارفوق . کردندساختمان سوسياليسم دريغ نمیوتوطئه عليه ديکتاتوری پرولتاريا و

جستجومی   درون حزب ودولت دردوران سوسياليسمزيونيستھایروي به آرزوھا واھداف طبقاتی شانرادروجود

، تازمانی که امکان ظھورعناصربورژوازیدارد و وجودبورژوازی ازمانی که ت ازھمين جاست .کردند

 )وراه بورژوازیراه پرولتاريا ( دوراه وخط، يا مبارزه بين ددولت موجوداست؛ دردرون حزب ورويزيونيستھا

رکی دردوران سوسياليسم ھنوزنميدانيم که کی ب"مائو بارھا تاکيد کرده است که ازھمين سبب . يابدی ادامه م

 وانکارازوجود ." امکان پيروزی سوسياليسم وکمونيسم وجودندارد وبدون ادامه اين مبارزه.پيروزمی شود

خود انحراف دردوران سوسياليسم " بين دوخط"ادامه مبارزه طبقاتی ومبارزه  تضادھای طبقاتی و،طبقات

 وادامه مبارزه ای طبقاتیوقبول موجوديت طبقات وتضاد ھ. استبه آن دچار) م.ه (رويزيونيستی است که 

درون حزب  درلوژيک سياسی ومبارزه طبقاتی عليه بورژوازی نوخاستهقاتی عليه آن وادامه مبارزه ايدئوطب

ودولت؛ بمعنای رسميت دادن به حضورطبقه بورژوازی دردوران سوسياليسم وقبول دوخط درحزب ودولت 

ست وبمعنای قبول ورسميت دادن ادامه مبارزه  بلکه اين ناشی ازخصلت طبقاتی دوران سوسياليسم ا.نيست

 نيروھای بورژوازی نوخاسته به مثابه يک طبقه ازدل تضادھای جامعه .طبقاتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا ست

 رادردرون حزب" دوخط "مبارزه بين ئوتسه دون تاآخرين لحظات حياتش  وما.سوسياليستی به ظھورمی رسند

به رسميت شناختن بورژوازی بمثابه يک طبقه تادوران تز "  منحيثيه اين مسئله وتوج.ادامه داد کمونيست چين

 دراين دوران" بين دوخط"ازخصلت طبقاتی دوران سوسياليسم ونفی مبارزه ) م.ه( ، خود عدم درک "کمونيسم

   .می باشد

ازسال تسه دون وپيش درحزب کمونيست چين قبل ازمرگ مائو:"  چنين می خوانيم4دراخيرصفحه بازھم 

اع4م کند، بدون شک ) م" ملل متحد" درتاnر(را " سه جھان"   تئوریشيمای پنگ سياو ، که دينگ1974

باnترازآن .  ارتجاعی کدام مرزروشن نداردشيمایمائوتسه دون مقابل اين . رويزيونيسم رخنه کرده بود

ديده می "  سه جھانشيمای " عناصرونکات اتصالی يی1960دراع4ميه ھای مائوتسه دون درشروع سالھای 

  ".شود

 امرواضحی است ند چين ظھورکرده بود ودولت رويزيونيستھا درحزب کمونيست، جناح راستازاينکه

 وبيش ودراين باره اخطاردادهآگاه بودبخوبی دوران سوسياليسم ازاين امرمائودرمرحله گذاربه سوسياليسم ودرو

کيد  تاحزب کمونيست چينون  دری رويزيونيستھا يازیزه عليه آنھا يعنی عناصربورژواازھمه روی مبار
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وزمانی بعد ازمرگ استالين، رويزيونيستھای درون حزب .  به پيش برد تمام باشدت واين مبارزه راتهداش

کمونيست ودولت اتحاد شوروی قدرت حزبی ودولتی راقبضه کردند؛ مائووسايرکمونيستھای انق4بی چين 

وظھوررويزيونيسم واحيای سرمايه داری . ، رويزيونيستھا مبارزه می کردنددردوجبھه عليه عناصربورژوازی

مائوتسه دون ليکن  .نيزتقويت نمود  ودولت چين را کمونيستدراتحاد شوروی، رويزيونيستھای درون حزب

بادرس گيری ازشکست انق4ب درروسيه وتشديد مبارزه عليه رويزيونيستھای درون حزب کمونيست چين، 

 رابراه انداخته وآنرا  پرولتاريائیراتدوين وانق4ب فرھنگی" مه انق4ب تحت ديکتاتوری پرولتارياتئوری ادا"

  .رھبری کرد

. خط رويزيونيستی اوبود به نيرنگ بازی زد، که اين ھم ناشی ازلين پيائودست 1970-1969رسالھای د

به ستايش لين پيائو ديوانه وار افراد 1970ينوم دوم نھمين کميته مرکزی حزب کمونيست چين درسال ولدرپ

 را  حزبی ودولتیومناصب حساس. دی بسازنرچراکه می خواستند ازاوتمثال بی آزا. مائوپرداختند» نبوغ«از

موازين  "بهاو. لين پيائوآشکارا به بسياری ازدست آوردھای انق4ب فرھنگی حمله می نمود. ازآن خود کنند

 افشا وه بيشتراما اوھرچ. ن بابرنامه رويزيونيستی اش حمله می کردبخاطردرتقابل بودن شا" نوين سوسياليستی

 .تش پايگاه نيروند داشتندرائو دراي جناح رويزيونيستھا درحزب کمونيست چين خاصتاً لين پ.می گرديد ايزوله

 به ايجاد واين وضعيت درچين .  مبادرت به يک توطئه نظامی نمود که شکست خورد1971لين پيائو درسال 

خ4ف جريان "  مائودرکنگره دھم اصلدرھمه اين اوضاع وشرايط.  دامن زدثباتی دردرون جامعه وارتشبی 

مجددا   جناح چپ تحت رھبری مائو1974اگرچه دراوايل سال . را دراساس نامه حزب وارد کرد" شناکردن

 موضع گيری مھھنوز.  دوباره دست برترراکسب کردرابدست گرفت اما بعد ازچند ماه جناح راستابتکار

وبسياری ازکدرھای که درانق4ب فرھنگی . مسئله انق4ب فرھنگی حزب رابه دوبخش تقسيم می کردبرسر

درآخرانق4ب  شرايط ، دراين. ستھای انق4ب فرھنگی می تاختندتصفيه شده ودوباره بکاربرگشته بودند به سيا

  سراندربرگرداندن) رکزی قرارداشتوقعيت مکه ھميشه درم(با پذيرش وساطت چوئن nی  مائو فرھنگی 

حساس  که درچنان شرايط آنھا.  به حزب ودولت موافقت کردرويزيونيستھا وکدرھای حزبی ودولتی طرفدارآنھا

  .دوباره قدرت گرفتندوبين المللی  وارد حزب ودولت شدند، ملی وپرمخاطره 

ی چين ودرسطح جھان عليه انق4ب چين  مسايل حادی درعرصه داخل1976 تا1973ناگفته نماند که بين سالھای 

کليه نقطه نظرات وخطوط مخالف درون حزب کمونيست چين رادرخود  موضوعی که  دراين سالھا.بوجودآمد

؛ ھمانا چگونگی ارزيابی ازانق4ب فرھنگی  وتاحد زيادی آينده انق4ب چين به آن بستگی د اشتفشرده می کرد

نيروھای انق4بی سعی درحفظ وگسترش اين تحوnت داشتند وت4ش .  بود وحفظ دست آوردھای آنپرولتاريائی

مائو .  درمحدود نمودن، بی محتوی ساختن ونھايتاً محو کردن اين تحوnت بود، رويزيونيستھانيروھای راست

ازآنجا که پايه ای ما محکم : "  توضيح داد که1969درسال . تسه دون که بيش ازھمه ازمسايل بخوبی آگاه بود

 مائو طی سالھای .فرھنگی پرولتاريائی پيش نخواھد رفتسد که کاربدون انجام انق4ب کبيرت بنظرمی رنيس

اوکارزارھای سياسی دراين دوره براه .  نقش عظيمی درمبارزات بزرگ اين سالھا داشت1976 -1973

 . حمايت نمود تشکيل می داددرحزب را وانق4بی چپ جناحکه ھسته مرکزی" چھارنفر" انداخت وازجناح چپ
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مبارزه ومقابله " ،"مطالعه ديکتاتوری پرولتاريا"،"رھای عليه لين پيائووکنفيسيوسکارزا ":منجمله

 تسه دونمائوو. "وزش انحرافی راست" ،"درانتقاد ازدن سيائوپين" ،"کارزارحاشيه آب" ،"بارويزيونيسم

  .ه بود را بمثابه خطرعمده مورد حمله قرارداد رويزيونيست ھایھمگی  جناح

اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی وبلوک شرق تحت رھبری آن بشدت عليه دولت چين وحزب درآن شرايط  

  قصد»اتحادشوروی« سوسيال امپرياليستیھمچنين دولت .  تبليغات سوء می کردند چين وشخص مائوکمونيست

ن عليه انق4ب يپين وھواکوف سيائوی دين جناح ديگررويزيونيستھا تحت رھبر.حمله نظامی به چين راداشت

 ازموقعيت توده ای نسبتاً گسترده  ظاھراً که(فرھنگی تخريبات می کردند؛ چوئن nیانق4ب دست آورد ھای و

 سيائوپين بود گاه خاصتاً جناح رويزيونيستی دين با اتخاذ موضع سنتريستی منحيث تکيه )ای برخورداربود

وامضای ندامت » انتقاد ازخود«  سيائوپين باايه داری مانند دينھمين عناصرسرموباوساطت او تعداد زيادی از

؛ ولی اينھا ھرگزازخصومت وانتقامگيری ازانق4ب  شدند آنھم درمقامات باnئیارد حزب ودولتنامه دوباره و

  يک ورق کاغذ خودراامضا کردن با سگھا:"  که چيانگ چينگ گفت ازھمينجا بود.وخلق چين دست برنداشتند

  انتقادو" اصل کمونيستی به  جھان بايد کمونيستھای انق4بیبنابرتجربه فوق(".دن نجات دادندازغرق ش

 تا اپورتونيستھا ورويزيونيستھای مخفی وعلنی درون سازمانھا واحزاب ، با ديد ديالکتيکی نظرکنند انتقادازخود

 اين دارودسته ھای  ھمچنان).ندنمايبغيرکمونيستی  سوء وکمونيست انق4بی نتوانند ازاين اصل بھره برداری

 ومسابقه  ورقابت اتحاد شوروی عليه چين خاينانهتخريباتتبليغات سوء و ازتھديد ھای نظامی ونيستیرويزيو

اوضاع  ھمچنين.  بنفع شان استفاده کردندی که بين اتحاد شوروی وامريکا درسلطه برجھان جريان داشتشديد

ين پيائوواخراج تعداد زيادی ازعناصربورژوازی درجريان انق4ب فرھنگی نسبتاً نامناسبی که با کودتای ناکام ل

اوضاع اينھا ھمه ؛ ده بود توليدی و صنعتی  وآموزشی بوجودآممراکزمھم کارخانه ھا ووتنقيص کدرھا ومديران

ودربرابراين ھمه مسايل فقط مائوتسه دون وچھارنفرازھمفکران . ه بود مختل کردچين رابگونه ھمه جانبه

درھمين شرايط بود که رويزيونيستھا بااستفاده .  عليه ھمه مبارزه می کردندقرارداشتند کهدررأس جناح چپ وا

 وآن خنثی ساختن ثمرات ،کردندمی  ن بنفع شان بھره برداریازاوضاع وشرايط داخلی وبين المللی تا جای توا

تحکيم وگسترش نفوذ خود آنھا درحزب ورکردن انديشه ھای انق4بی مائو  وتحقي وحمله برآن انق4ب فرھنگی

 رويزيونيستھای چين که درمقامات باnئی حزب ودولت برگشته بودند سعی می کردند تا بابھانه .ودولت بود

دولت چين را بادولت امريکا  برقرارکنند،  قراردادن تھديدات دولت سوسيال امپرياليستی اتحاد شوروی روابط

 بينبھره برداری ازتضاد" آنھا اين اقدام را. مريکا بين چين واض4ع متحده ايعنی برقراری روابط ديپلوماتيک

 وتخفيف فشارھای ديپلوماتيک ونظامی اتحاد  امپرياليسم امريکا واتحادشوروی سوسيال امپرياليستیرقدرتبادو

 بانهھواکوفينگ فرصت طل ودين سيائوپين دارودسته  ليکن ھدف اصلی."ی کردند متوجيه برچين شوروی

 خط رھبری  چين، تازمانی که مائوزنده بود خط مسلط برحزب کمونيستاما. نزديکی آنھا به امريکا بود

مرزروشن نداشت ويا درشروع " سه جھان"مدعی است که مائودربرابرتئوری ارتجاعی) م.ه(هوازاينک. مائوبود

 بی ھامه می شود؛ يک اتديد" شيمای سه جھان" عناصرونکات اتصالی يیدراع4ميه ھای مائو 1960سالھای 

حتی  درحاليکه درھمان شرايط . استاپورتونيست حقيرعليه مائوومائوئيسميک   وشارلتان مآبیبنياد



 26 

" ود شناختن وھمراھی نکردن با ازنزديکان وھمراھان مائو رامتھم به مرد" چھارنفر"رويزيونيستھای چينی 

  . می کردند"تئوری سه جھان

چنين اظھارنظرمی "! ھرچی ازدوست می رسد، نيکوست" شته اش تحت عنوانه اول بخش پنجم نو درصفحم.ه

رويزيونيست ھای معاصر برمائوتسه دون، ازآن " انتقاد" درخط اول ضروری است، غفلت نکردو... :"کند

 لنينيستی است، بشدت ردکرد، ودرعين حال اشتباھات -جمله حم4ت برآثارش را، که بدون شک مارکسيستی

  .....". وحزب کمونيست چين راتحليل وانتقاد کردمائوتسه دون 

" منحصر به پيروزی وعلم انق4ب  را خدمات مائوتسه دون به انق4ب چين) م.ه ( دربخش ھای قبلی اين نوشته 

 با سياست واقتصاد وفرھنگ (نه انق4ب دموکراتيک نوينآنھم  نموده و" )ضدامپرياليستی(دموکراتيک انق4ب 

وباين صورت مائوسته دون راتاسطح يک دموکرات  ؛) چيندرحله ازانق4ب پرولتری مشخص آن دراين مر

نظردارد که مائوتسه دون بعد ازپيروزی انق4ب دموکراتيک نوين نظرروشنی او ونيز.انق4بی تنزيل می دھد

 جاولی دراين ؛رد وازاين قبيلچنين ديدگاھی به نظرنمی خوخب اودرباره سوسياليسم نداشته ودرآثارمنت

بدون شک آثارش "می گويد که بدفاع برخاسته وازمائو گويا ی معاصررويزيونيست ھا" انتقاد"دربرابر

ويا ادعای موافق نظر ناشی از به ھيچ صورت اوتاھمين حد ھم اما اين اذعان." لنينيستی است-مارکسيستی

 ھا نيزجزئی ازترفندھایيرياين گونه موضع گ. نسبت به مائوتسه دون وخدمات انق4بی اونيست  )م.ه(واقعی 

 انق4ب دموکراتيک تنھالنينيستی معرفی کند که -سعی داردتامائورامارکسيستاوو.ھاستاپورتونيست

 بوضوح م4حظه )م.ه( واين موضوع درسراسرنوشته . بدرستی رھبری کرده است درچين را)ضدامپرياليستی(

  .می شود

ايدئولوژيک ازوجود انتشاراسناد خطرخاص جھت ديگر. :" ..می نويسد) بخش پنجم(  درھمين صفحه اول م.ه

وافرحزب کمونيست چين ناشی می شد، که اشتباھات خود حزب ومائوتسه دون را درزمان حياتش ھيچ انتقاد 

نميکرد، وازاين واقعيت مدد می جست، که ازشھرت فوق العاده مائوتسه دون طور عمومی وبدون انتقاد 

  .ازاشتباھاتش سواستفاده ميکرد

درست درحال، که مبارزه ايدئولوژيک آغازشده، تثبيت کنيم، کدام انحراف برای ايجاد وحدت جنبش جھانی 

ريم، که گفت، آن انحرافی يگورد موضعگيری استالين راناديده ناست؛ ولی دراين م" خطرناکتر" کمونيستی

   ...".وخيم تراست، که مقابلش مبارزه صورت نمی گيرد

، اشتباھات حزب کمونيست چين ومائوتسه دون  که به اين اتھام متوسل می شود)م.ه(دربخش اول اين فقره

، " شھرت فوق العاده"وھمچنين اوالفاظی را بنام. اد قرارنگرفته واکنون ھم نمی گيرددرزمان حياتش مورد انتق

 4ب جھانی،چين وانق به انق4ب دون وخدمات ارزشمند انق4بی اوموقعيت انق4بی مائوتسه بجای شخصيت و

  تحقيرمائوتسه دون وانکارازحقيقتواين گونه برخورد نويسنده حساب شده صورت گرفته وآن. بکارمی برد

مشخص  موارد اشتباھی مائوتسه دون را بازھمدراينجاونيزاو.  انق4ب پرولتاريائی استبه علموخدمات انق4بی ا

البته نه تنھا حزب کمونيست . باقی می ماندساس ی بی ا درسطح يک ادعا ھاازاينجاست که اين گفته. می کندن
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 مورد نقد اھاتی بوده است که درزمان حيات وبعد ازمرگ اوچين که شخص مائوتسه دون نيزدارای اشتب

  .قرارگرفته اند

 وانمود کند، بعد" ناانتقاد شده" سعی می کند تا اول اشتباھات مائوتسه دون را) م .ه (دربخش دوم اين فقره آقای 

سوم؛ موضوع  وتوجيه می کند، ونيستیم درجنبش بين المللی ک" وخيم ترانحراف"زاستالين آنرا نقل قول ابا 

 جنبش  حال که مبارزه ايدئولوژيک آغازشده است کدام انحراف برای ايجاد وحدت": رااين طورمطرح کند که

 ھایکنونی گويا اين انديشه رشرايط د) م.ه(نظروادعایطرح و؛ پس  بنابر" است- خطرناکتر-جھانی کمونيستی

  !برای ايجاد وحدت جنبش بين المللی کمونيستی بشمارميرود؟" خطرناکترانحرافی «است که  مائوتسه دون

 ھاست که اين ه بلکه درطی دھ؛ مبارزه ايدئولوژيک ازحال آغازنشده است) م.ه  ( ادعایدرحاليکه عکس

 بين المللی  کمونيستی افغانستان وجنبش درجنبشخطوط اپورتونيستی ورويزيونيستی انواع همبارزه علي

واين مبارزه ھمراه مبارزه طبقاتی ھيچگاھی متوقف نمی .  وبازھم ادامه خواھد يافتکمونيستی ادامه داشته

 -  لنينيست-ارکسيست م-وبنظرما مھمترين موضوع برای ايجاد وحدت کمونيستھای انق4بی جھان . شود

باھات وانحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی وتداوم مبارزه بين دوخط می گسست کامل ازاشت -مائوئيست ھا

 بورژوازی وارتجاعطبقات تاکيد نماييم که درطول تاريخ جنبش کمونيستی جھانی ع4وه بر  ھمچنين بايد.باشد

  ھای که جنبش مخفی وآشکاربوده اندم ورويزيونيسم اپورتونيسليسم؛ انواع وامپريافئودال کمپرادوری

مونيستی وحتی واحزاب برسرقدرت ونظام ھای سوسياليستی راازدرون موردحمله قرارداده وسرنگون کرده ک

بين " وبرای پاکيزه نگھداشتن خط ايدئولوژيک سياسی ازلوث انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم ادامه مبارزه .اند

  .ضروری است" دوخط

 مبارزه دردوجبھه اينست که ازآموزشھای مارکس، ھدف:" درصفحه دوم بخش پنجم نوشته اش می نويسد) م.ه(

 ل توافق دارند، چنگ زده شود، اشتباھات  - دفاع شود، به آن آثارمائوتسه دون که با مانگلس، لنين وستالين

آيا مائوتسه دون آثارمارکس، . مائوتسه دون وحزب کمونيست چين درزمان زندگی مائوتسه دون مشخص گردند

  ...". ل بسط وتکامل داده است؟-ابمثابه ک4سيکرم انگلس لنين وستالين ر

 ينيسم لن- مارکسيسم کيفیآموزشھا وخدمات انق4بی مائوتسه دون را درتکامل) م.ه( بازھمبخشاين در

 لنينيسم - موافق مارکسيسم وھمه آثارمائوتسه دون رادرکنارديگررھبران پرولتاريای جھان قابل دفاع ندانسته

 به )م.ه (.ذيرد نمی پ دون رادرتکامل علم انق4ب پرولتاريائیبی حايزاھميت مائوتسه وخدمات انق4نميداند

دمات  ازخ"تحسين توأم باتخريب"  با مقداریتخطئه ومغلطه کاری توسل جسته وسعی می کند تا بزعم اش

بش بين المللی درجن شايسته مائوسه دون را مقام انق4بی، درجنبش کمونيستی انق4بیاغفال افراد کم تجربهومائو

 مائوئيسم مبارزه عليه - لنينيسم-درحاليکه امروزبدون اتکاء به مارکسيسم. به زيرسوأل ببرد کمونيستی،

   .جھان، ممکن نيست درسطح جامعه واپورتونيسم ورويزيونيسم ومبارزه عليه ارتجاع وامپرياليسم

 دردرون جنبش کمونيستی ه وتسه دون سرداد مائو» وانحرافاتاشتباھات«درباره  که داد وفرياد سالھاستاين آقا

ونيست مھيچ ک.  وتوطئه گری مشغول است، تخريب پرداخته وبه اتھام زنیدراين زمينه به توليد ابھامکشور

 درکارزارمبارزه طبقاتی منجمله مائوتسه دونه است که رھبران بزرگ پرولتاريا انق4بی ای درجھان نگفت
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  مبارزه طبقاتی دچاراشتباھات وروسه آنھا مانند ديگرانسانھا درپ.اشند واشتباه نشده ب دچارخطاانق4بی

 تا  درجھت رشد وتکامل خط انق4بی پرولتری آنھا وانحرافات اشتباھات ديالکتيکی ولی نقد. شده اندانحرافاتی

4ب وعلم انق.  اندازھم متفاوتموضوع  دوچشم پوشی ازحقايق آنرد خدمات انق4بی آنھا به علم انق4ب و

 مکاتبنفی ديالکتيکی وايدئولوژی انق4بی درکارزارپراتيک انق4بی و درپروسه تکاملی اش با نقد انديشه ھا و

ايده ھا، نظريات وگفته ھای ھيچ يک ازرھبران پرولتاريای جھان .  است ارتجاعی وانحرافی، تکامل يافتهفلسفی

منظورآنھا  سوئی دارند واوازطرح اين موضوع ھدفھم قماشان و) م.ه ( اما آقای. ونيستندنبوده» وحی منزل« 

 اين و.  جلوه دھند»فاقد محتوی وارزش انق4بی« را مائوتسه دون انديشه حمله برمائوئيسم است تا بزعم شان

 مزورانه ای  ھای باچنين شيوهاپورتونيست کھنه کارواين جعلکارحرفه ای درطی بيش ازچھاردھه است که

 باکلی گوئی وسفسطه سرائی  اوھميشه.می پراکند انق4بی او، انديشهو راعليه مائو چنين اراجيفیعمل کرده و

 لننيست صادقی می بود، ھمت بخرج می -ازھمان ابتدا اگرمارکسيست اين آقا .برمائوومائوئيسم حمله کرده است

   سال  بجای نقدوھنوز بعد ازچھل. مورد مطالعه ونقد وبررسی قرارمی داد را داد وآثاروخدمات انق4بی مائو

پورتونيستھا ورويزيونيست ھای رنگارنگ ااعمال خرابکارانه وجنايتکارانه وبررسی ايدئولوژی وسياست و

ه وحدت  وايجاد موانع برسرراسرنگونی ديکتاتوری ھای پرولتاريادر  ومسئول شناختن آنھادرسطح جھان

اودرتمام اين مدت درکناررويزيونيستھا .  مائوئيسم رامورد نکوھش قرارمی دھدجنبش بين المللی کمونيستی؛

ازرويزيونيستھای وقيحانه تر آقااين . استومائوئيسم حمله کرده  واپورتونيستھای رنگارنگ قرارگرفته وبرمائو

 - مارکسيست« مدعی است که او يک بازھم حمله قرارمی دھد، و مورد را چين مائوحاکم بر» سه جھانی«

  ! است»لنينيست انق4بی

 ازجلد  درآثارمنتخب1949آموزشھای مائوتسه دون قبل ازسال :" می خوانيم) 5بخش( درصفحه دومھمچنين 

ورھای مستعمره،  ل درچين ومشخص ساختن آموزشھای لنين وستالين درکش-م اول تاچھارم، تطبيق بزرگ 

، انگلس، لنين ولی اين آثاربھيچ وجه نمی توانند طوراساسی تکامل آثارمارکس. سته، استنيمه مستعمره وواب

  ....".وستالين درمسايل انق4ب جھانی پرولتاری شمرده شوند

پراتيک  مشخص درلننيسم را - مارکسيسم وجھانشمول عام حقيقت، مائوتسه دون)م.ه(علی الرغم اين نظر 

تدوين کرده  لنينيسم تئوری واستراتژی دموکراسی نوين را-با اتکاء به مارکسيسم وچين تلفيق کردهانق4ب 

مائوخط انق4ب . ه استدرشرايط مشخص چين يعنی کشوری نيمه فئودالی، نيمه مستعمره ومستعمره بکاربستو

 دموکراتيک کنونی چين، -رژواانق4ب بو:" گفت کهمائو.درانق4ب چين تکامل داد دموکراتيک نوين را

دموکراتيک طرازنوين  ب  بلکه انق4؛  که کھنه شده دموکراتيک معمولی طرازقديم نيست-انق4ب بورژواديگر

اين نوع انق4ب اکنون درچين ودرتمام کشورھای مستعمره ونيمه مستعمره گسترش می يابد . ونوع ويژه است

اين انق4ب جزئی ازانق4ب پرولتاريائی سوسياليستی جھانی است، . وماآنراانق4ب دموکراتيک نوين می ناميم

ازنظرسياسی، اين انق4ب مبين . ين المللی مبارزه می کندزيرااين انق4ب قاطعانه عليه سرمايه داری ب

ديکتاتوری مشترک طبقات انق4بی است وعليه امپرياليستھا، خائنين ومرتجعين وبرضد تبديل جامعه چين به 

مائوتسه دون دراين انق4ب تئوری جنگ انق4بی خلق را ...". جامعه ديکتاتوری بورژوائی مبارزه می کند
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شھرھا ازطريق ھمچنان استراتژی وتاکتيک جنگ توده ای طوnنی ومحاصره . قانه بکاربستتدوين وآنراموف

انق4ب پيروزی اوسه س4ح انق4ب رادر. دھات راطرح درعمل پياده کرده واين تئوری ھارابسط وتکامل داد

بی خلق وجبھه ، ارتش انق4ی انق4بکمونيست نيمه مستعمره ومستعمره؛ يعنی حزب ، درکشورھای نيمه فئودالی

، سه  خلق را به سه اصل نوين خلق کھنه وسه اصل؛دانق4بی ومترقی رامشخص نمومتحد ملی ازطبقات واقشار

  . تکامل داد  درپراتيک مبارزه طبقاتیاصل دموکراسی نوين خلق يا سه اصل انق4بی خلق

روخصلت عمومی جنبشھای  تغيينه تنھا1917وسيه درسال  درسالھای بعد ازانق4ب اکتوبررلنين واستالين

بلکه توجه خاصی به توسعه اين جنبشھا وپيشبرد صحيح سياست کمونيستھا به آنھا  ؛مستعمرات راتحليل کردند 

له ملی مستعمراتی وبخصوص خط وکارآن دررابطه به ئمس نين باتدوين خطی درموردل. اشتندمبذول د

 کردن خط رگ لنين ، استالين به فورمولهپس ازم. باجنبشھای رھائيبخش مستعمرات درشرق سمت وسوداد

 پيروزی انق4ب ليکن.جھان ازجمله کشورھای مستعمره وبخصوص درچين نمودمبارزه انق4بی درسراسر

 کمونيستھای جھان قب4ً  کهه مستعمره ومستعمره وظيفه ای بوددموکراتيک نوين دريک کشورنيمه فئودالی، نيم

 لنينيسم -ارکسيسم باشرکت درانق4ب چين وبکارگيری اصول جھانشمول مئوتسه دون  ما.بآن مواجه نشده بودند

) م.ه (اما.کامل تدوين وبکارگرفتی انق4ب دموکراتيک نوين را بطور تئوری واستراتژدرآن، خط اساسی

 علم انق4ب پرولتری توسط مائوتسه عرصه ھای دراين عرصه وساير) ل- م (ت تکامل باانکارصريح ازحقيق

 " واستالين درکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ووابستهلنينمشخص ساختن آموزشھای  "نھا راتدون

 وسعی می نمايد تابزعمش  خدمات انق4بی مائورا به علم انق4ب پرولتری ازماھيت حقيقی آن .توصيف می کند

  !زھی خيال باطل. تھی سازد

که پس ازبيستمين کانگره :" وی آورده ومی گويد کهبه انکارحقايق مسلم ر) م.ه(درھمين صفحه دوم بازھم آقای

 کامل استالين پس ازپوليميک حزب کمونيست چين درسال تلعين سوسياليستی وحزب کمونيست اتحاد شوروی

: ، برداشتی پديدآمد)برادر( احزابداکثر آغازانق4ب فرھنگی پرولتاريا، نز1966 وبخصوص پس از1963

 موجود پس رابوسعت جھانی انکشاف داد، درزمان ل -ن فرازآمد وامرم ليانند آنکه پس ازمرگ لنين، استام

 تئوری وپراتيک  ل رابه ابعاد جھانی بدوش گيرد؛-مائوتسه دون، امردفاع ازم ) احتماnً (تالين، ازمرگ س

مارکس کمونيستی رابدوش گيرد وبااين امرشايسته خودرادرقطارانق4ب جھانی پرولتاری، وحدت جنبش جھانی 

 به نظرما، مائوتسه دون اين امکان راتحقق نبخشيد وبااشتباه بزرگش .دھد گلس، لنين واستالين جاان

  ....". اين شايستگی را ازبين برد)بورژوازی را درقدرت سياسی سھيم ساخت( درديکتاتوری پرولتاريا

حزبی ودولتی دراتحاد  ازھمان ابتدای سربلند کردن رويزيونيسم وغصب قدرت )م.ه( خ4ف اين ادعای بی بنياد

 مائوتسه دون مبارزه ايدئولوژيک ؛بعد ازمرگ استالين توسط رويزيونيستھای خروشچفی شوروی سوسياليستی

حزب بين (" بين دوخط " بشکل مبارزه اواين مبارزه را درابتدا. نيسم مدرن به پيشبردسياسی را عليه رويزيو

 1963وبعد ازسال . به پيش برد) ن احزاب برادردرودرو» کمونيست اتحاد شوروی«کمونيست چين وحزب 

 دارند که بعد اذعان به اين امرجھان ھمه کمونيست ھای انق4بی . دادرش گستدرسطح جھانیاين مبارزه را

 مبارزه عليه رويزيونيسم مدرن وانواع خطوط انحرافی اپورتونيستی  درفشازمرگ استالين مائوتسه دون
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 ودررھبری اين  به پيش برده قاطعانهسطح جنبش بين المللی کمونيستیرادردرون حزب کمونيست چين ودر

دريک احيای سرمايه داری مائوتسه دون با درس گيری ازتجربه منفی . جنبش درسطح جھان قرارگرفت

 کبيرفرھنگی  را تدوين کرده وانق4ب"پرولتارياتئوری ادامه انق4ب تحت ديکتاتوری "، کشورسوسياليستی

واين تئوری .  وانق4ب چين را دراين مدت ازشکست نجات داد برای يکدھه رھبری نمودرولتاريائی راپ

بعد ازپيروزی :" که ھمچنين مائو می گويد.  لنينيسم است- مائودرتکامل مارکسيسم انق4بیازبزرگترين خدمات

چين تمايلی به عضای حزب کمونيست  ودرآستانه گذاربه سوسياليسم، تعداد زيادی ازاانق4ب دموکراتيک نوين

د که را شايسته آن نمی دانازاين ھمه خدمات مائو انکارکرده واو) م.ه (ایآقولی ".  سوسياليسم نداشتندگذاربسوی

البته بايد تذکرداد که اين موردتنھا . قرارگيرد) مارکس وانگلس ولنين واستالين(درکنارک4سيکرھای مارکسيست

شايسته ومستحق آن نيست که درزمره ک4سيکرھای ) م.ه(وگويا درعدم انجام آن ازجانبنيست که مائ

ی پائين مارکسيست قرارگيرد؛ بلکه اودرمباحث قبلی اش درچندين مورد مائوراتا سطح يک دموکرات انق4ب

زيرسوال برده  ، استعلم انق4ب پرولتاری افزوده گنجينه ای حق برکه بهرا اوانق4بی آثار وآورده

 دردوران ديکتاتوری پرولتاريا بورژوازی" م رابه مائوتسه دون وارد می کند کهاين اتھا) م.ه (ھمچنين.است

ديکتاتوری پرولتاريا  ،ه سرائی ھاوياواين آقا می خواھد بااين ترھات ". رادرقدرت سياسی سھيم ساخته است

وضيحاتی  دراين باره تومادرصفحات قبلی. به زيرسوأل ببردرا تحت رھبری مائو  درچينوساختمان سوسياليسم

  . صرف نظرمينماييم ايم ودراينجا ازتفصيل بيشترارايه داده

 1963درترتيب پ4تفورم ايدئولوژيک جنبش جھانی کمونيستی، :"... می نويسد) بخش پنجم( م درصفحه دوم. ه 

، اشتباھاتی جدی وجود دارد، که مجال )13(که بقلم مائوتسه دون رقم زده شده)  ماده ای25پيشنھاد ( 

" و"  ماده ای25پيشنھاد " اشتباھات جدی اين. مباحثه قرارنگرفت وتصحيح نشد شتررانيافت، موردغوربي

نه گانه بعدی که بايد با مبارزه ايدئولوژيک تصحيح می شد بيش ازھمه شامل نکات ذيل ) تفا سير"( تبصره ھا

  :است

  "مسالمت آميزوغيرمسالمت آميز:"   ترکيب شيمای دوطرفه ممکنه انق4ب-

    اھمال کامل انق4ب ارضی درکشورھای انکشاف نيافته سرمايه داری-

ی کشورھای سرمايه داری بيش ازھمه عليه امپرياليسم اض4ع متحده امريکا بجای  توجيه مبارزه درتمام-

  "خودی"مبارزه بابورژوازی

   انتقاد نادرست وبی ثبوت ازاستالين-

جلوگرفت، ) درميان مردم( اخل محصورگردد وازمباحثه آزادکه اجازه ميداد مشاوره درد" نورمی" تزنادرست-

  ".وانتقادات متقابل رادرعقب  درب ھای بسته باب می ساخت

درباره خط مشی عمومی جنبش بين )  ماده ای25(پيشنھاد" درسند :  عليه مائو)م.ه(درمورد فقره اول الزامات

 کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد 1963 زيرعنوان درپاسخ به نامه مورخ مارچ سال" المللی کمونيستی

اين مشی عمومی عبارت است ازمشی مبارزه قاطعانه :".... شوروی درمورد ماده متذ کره چنين آمده است
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انق4بی خلقھای سراسرجھان وبآخررساندن انق4ب جھانی پرولتاريا وھمچنين عبارت است ازمشی موثرترين 

  .ھانیمبارزه عليه امپرياليسم ودفاع ازصلح ج

  اقتصادیمسابقه« ، » ھمزيستی مسالمت آميز«يکجانبه بهی جنبش بين المللی کمونيستی بطور اگرمشی عموم

 1957 آنگاه اين درحکم نقض اصول انق4بی بيانيه سال منجرگردد،» گذرمسالمت آميز« و» مسالمت آميز

بی ائی وعدول ازآموزش انق4 ودست کشيدن ازرسالت تاريخی انق4ب جھانی پرولتاري1960واع4ميه سال 

  .   لنينيسم خواھد بود-مارکسيسم

 سوسياليسم احزاب پرولتری بايد ازنقطه نظرمبارزه طبقاتی وبراساس ه درمسئله گذرازسرمايه داری ب-

  . لنينيسم  درباره انق4ب پرولتری وديکتاتوری پرولتاريا بدان برخورد کنند-آموزش مارکسيسم

ولی آيا ميتوان . انجام گيرد می دھند که گذربه سوسياليسم ازطريق مسالمت آميز کمونيستھا ھميشه ترجيح

  !بھيچوجه! مسالمت را بمثابه اصل نوين استراتژی جھانی جنبش بين المللی کمونيستی تلقی کردگذر

سال دربيانيه . اسی استساسی کليه انق4بھا مسئله قدرت سي لنينيسم ھمواره می آموزد که مسئله ا- مارکسيسم

می کند لنينيسم ميآموزد وتجربيات تاريخی تأييد :"  بروشنی خاطرنشان شده است1960 واع4ميه سال 1957

نه ای حتی دردوران بحران ھم ھيچ دولت کھ". ازحکومت دست نخواھند کشيدکه طبقه حاکمه باطيب خاطر

  .می مبارزه طبقاتی استاين قانونمندی عمو.  بدان داده شود سرنگون نخواھد شدبدون آنکه تکانیھرگز

ولی امکان . د مارکس ولنين درشرايط معين تاريخی مسئله امکان پيشرفت مسالمت آميزانق4ب را بميان کشيدن

4بات امکانی است که بسياربه ندرت درتاريخ انق: " انق4ب ھمان طوريکه لنين می گويدپيشرفت مسالمت آميز

نمونه گذرمسالمت آميزازسرمايه که تاکنون درتاريخ جھانی ھنوزدنگويای آن دادھا، وروي."بدان تصادف می شود

  .داری به سوسياليسم بوقوع نپيوسته است

، رھنمود انق4بی وتمام حزب پرولتری بھيچوجه نبايد فکر :"بعد ازتذکرات فوق چنين نوشته شده است

ميزباطيب خاطررضايت می برپايه اين فرض بنانھد که امپرياليستھا ومرتجعين به تحول مسالمت آکارخودرا

حزب پرولتری بايد برای دواحتمال آماده باشد، يعنی درعين آمادگی برای :  ودرادامه چنين می خوانيم.دھند

حزب پرولتری . کام4ً آماده باشدت غيرمسالمت آميزانق4ب ھم پيشرفت مسالمت آميزانق4ب بايد برای پيشرف

ی نيروھای انق4بی مبذول دارد تاھنگام رسيدن شرايط آماده نيل بايد توجه عمده خودرابه وظيفه سخت جمع آور

به پيروزی انق4ب باشد ويا درصورت ھجوم ناگھانی وحمله مسلحانه امپرياليستھا ومرتجعين نيرومندانه مقابله 

بادرنظرگرفتن اوضاع کنونی جنبش بين المللی کمونيستی وازلحاظ تاکتيک به ميان کشيدن آرزوی  .کند

اندازه روی امکان گذرمسالمت مناسب نيست که بيش ازولی بنابرعلل زير. ميزسودمند استمت آگذرمسال

  :تاکيد شودآميز

مابايد آرزوی گذرمسالمت آميزرا . مختلف است عينی، آرزووامکان تحقق آن دوچيز امکان وواقعيت- الف

  .حد روی اين زمينه تاکيد گرددبدين جھت نبايد بيش از. مطرح کنيم ولی نبايد بطورعمده به آن چشم ببنديم
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روی امکان گذرمسالمت آميز وبويژه روی نيل به حاکميت دولتی ازراه تحصيل اکثريت    اگربيش ازحد-ب

درپارلمان تاکيد شود، اين ممکن است اراده انق4بی پرولتاريا وزحمتکشان وحزب کمونيست را تضعيف کرده 

  .وآنھارا ازلحاظ ايدئولوِژی خلع س4ح کند

. درھيچ کشوری وجود نداردجاييکه برمامعلوم است درحال حاضرچنين امکان واقعی ھنوزتاآن - ت

اگردربرخی ازکشورھای عليحده نسبتاً بيشترچنين امکان پيداشود، نيزمناسب نيست روی اين امکان بيش ازحد 

چنين امکان درکشوری ھنگاميکه .ثريت مطلق کشورھا تطبيق نمی کندتاکيد شود، چونکه اين بااوضاع واقعی اک

 چنين امکان سعی کند وازسوی حقيقتاً ظاھرشود، حزب کمونيست نيزبايد ازيک سو برای تحقق بخشيدن به

  .حاضرشود که باحمله مسلحانه بورژوازی مقابله نمايدديگر

روی چنين امکان نمی تواند رول تضعيف کننده جنبه ارتجاعی بورژوازی را بازی کند وھم نمی  تاکيد -ث

  .واند نقش فلج کننده بورژوازی راايفاء نمايدت

مسئله عمده . به سوسياليسم نبايد تنھا به تحصيل اکثريت درپارلمان تعبيرگرددمفھوم گذرمسالمت آميز -ج 

وزی سوسياليسم ازراه بود که امکان پير  معتقد19مارکس درسالھای ھفتاد قرن . درباره ماشين دولتی است

 درآن موقع کشوری بود که درآن بحد اقل ميليتاريست "چون انگلستان. جود دارددرانگلستان ومسالمت آميز

 تمام "  لنين درمدت معينی بعد ازانق4ب فوريه اميدداشت که انق4ب باگذاردن".وبوروکرات يافت می شد

 اسلحه "چونکه درآن موقع. منجربه پيروزی گرددق پيشرفت مسالمت آميز ازطري"حاکميت دراختيارشوراھا

 طرح مسئله ازطرف مارکس ولنين بدان معنانيست که بااستفاده ازماشين دولتی کھنه ".دردست مردم بود

 طبقه کارگرنمی ":راً گفته مشھورذيل مارکس وانگلس راتشريح نموده استالنين کر. گذرمسالمت آميزتحقق يابد

 1ازضميمه  (". ف خويش برسد ھدتواند بطورساده ماشين دولتی حاضررا دردست گرفته وبااستفاده ازآن به

  »)-1957 نوامبر سال 10 -تزھای عقايد درباره مسئله گذرمسالمت آميز

مائوتسه دون وحزب  مارکس ولنين و رھبران بزرگ پرولتاريا، نظروموضع طرح فرضيه و دربخشھای فوق

 ن آن ھم تذ ودnيل عدم امکا مشخص شده"امکان پيشرفت گذرمسالمت آميزانق4ب"اره کمونيست چين درب

دربحث مقوnت  و. صحبت شده است" ال گذرمسالمتاحتم" که ازدرپاراگراف آخرم4حظه می شودوکاريافته 

ت امکان وواقعيت، احتمال مقوله ای است که درجۀ نضج وبلوغ امکان را که نمودارنزديک شدن آن به واقعي"

احتمال، . ب شرايط وقانون عينی استتحقق پذيری امکان معينی درچارچواحتمال درجۀ . است نشان می دھد

، يعنی اينکه شرايط عينی تحقق پذيری - وقوع ف4ن روی داد محتمل است- می گوييم وقتی. اندازه امکان است

 مائوتسه دون  رھبران پرولتاريا منجمله فوقمطالببنابر ولی ؛"آن به درجۀ معينی ازنضج وآمادگی رسيده است

 وشخص . درحد يک فرض احتمالی مطرح شده استواين موضوع. ده است نکر چنين امکانی راھرگزادعای

مائوتسه دون بارھا درباره اعمال قھرانق4بی برضدانق4ب تاکيد کرده واوبيش ازھمه معتقد بود که طبقات 

ھمواره روی ايجاد ارتش خلق تاکيد کرده ومی او. زمسند قدرت پائين کشيدارتجاعی رافقط باقھرانق4بی ميتوان ا

  ".سياست ازلوله تفنگ بيرون می آيد:" ھمچنين او می گويد که ". خلق بدون ارتش ھيچ چيزندارد:" ويدگ
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مارکس وانگلس می آموختند که به طريق صلح ومسالمت نمی شود ازفرمان روائی سرمايه رھائی يافت 

ربردن قوه قھريه ومالکيت سرمايه داری را به مالکيت اجتماعی مبدل نمود وطبقه کارگرتنھا ازطريق بکا

انق4بی عليه بورژوازی، ازطريق انق4ب پرولتری وبرقرارکردن حکمرانی سياسی خود يعنی ديکتاتوری 

 می تواند به اين ھدف برسد ومقاومت استثمارگران را درھم شکسته جامعۀ بی طبقات کمونيستی پرولتاريا

  .رابرپانمايد

نخست آنکه . ذکردونکته جالب توجه است:" نين می گويد لنين چدرمبحثی که درفوق  ازمارکس نقل شده است

 يعنی ھنگاميکه انگلستان ھنوزنمونۀ 1871 درسال رااين موضوع. اواستنتاج خودرا تنھا به قاره محدود می کند

يک کشورصرفاً سرمايه داری بود ولی درآن دستگاه ارتشی وتادرجه زيادی بوروکراسی يافت نمی شد، مفھوم 

 ماشين دولتی انھدام" مقدماتی  بدونمارکس برای انگلستان که درآن انق4ب وحتی انق4ب خلقی باين جھت . بود

  .)دولت وانق4ب(ه استثنا قايل بودمتصور ودرآن زمان ممکن بود، جنب" حاضر وآماده

د  تاکيژوازی خودی ومبارزه عليه بورزه عليه امپرياليسم وارتجاعدرمورد ديگرمائوتسه دون دايم روی مبار

 -  يک مارکسيست.دررھبری حزب کمونيست چين لحظه ای ازاين مبارزه غافل نبوده است وخودش .کرده است

 مبارزه عليه امپرياليسم راجدا ازمبارزه عليه ارتجاع و لننيست انق4بی آنھم درسطح مائوتسه دون ھيچگاھی

ولتاريا وزحمتکشان جھان  پرا و چنين توجيھاتی رابه کمونيستھچه رسد به آنکه. بورژوازی خودی نمی داند

   . ارايه می داد ومدرکینويسنده بايد دراين زمينه سند.  دھدارايه

 حزب کمونيست چين تحت رھبری )م.ه( برخ4ف ادعای بی اساس: درمورد انتقاد نادرست وبی ثبوت ازاستالين

ه ويک دتی موردتوجه قرارداکمونيسرا درجنبش بين المللی مائوتسه دون بطورھمه جانبه مسئله نقش استالين 

حزب کمونيست چين راجع به . انجام داده استھا واشتباھات اوازدست آورددرست وھمه جانبه ارزيابی 

خروشچف " سخنرانی مخفيانه" پس از. ديکتاتوری پرولتاريا دراتحاد شوروی برھبری استالين راجمعبندی کرد

ومتعاقب آن غصب قدرت حزبی ودولتی توسط  وکارزارضداستالينی 1956درکنگره بيستم حزب درسال 

طوريکه اسناد نشان می دھد؛ . رويزيونيستھا، مائوتسه دون اولين کسی بود که بدفاع ازاستالين برخاست

 استالين موقف  فکری وسياسیازخدمات انق4بی واشتباھات ديالکتيکی ونقد اصولی بیمائوتسه دون بايک ارزيا

 اتحاد شوروی رباره بيستمين کنگره حزب کمونيست مائو د.ن داشته استدرست واصولی اشرادربارۀ وی بيا

. ين وديگری استالينيکی لن: وجوددارد" شمشير"من فکرمی کنم دو: "  استالين چنين بيان می کندشخصو

استالين .شمشيراستالين رابدورافکنده اند) ونيستھای غاصب قدرت بودندکه منظوراوخاصتاً رويزي(اکنون روسھا

پس .  خدمات عظيمی کردورشد جنبش بين المللی کمونيستیوساختمان سوسياليسم شرفت اتحاد شوروی درپي

خ4ق به کاربست وآنراتکامل  لننيسم را بطور- ودولت مارکسيسمازمرگ لنين، استالين بمثابه رھبرعمده حزب

سکيستھا، زينوييفھا اودرمبارزه بخاطردفاع ازميراث لنينی درمقابل دشمنان لنينيسم يعنی تروت. بخشيد

 -شايسته وبرجسته ای درراه مارکسيسماراده مردم را متجلی ساخت ومبارزوسايرعمال بورژوازی خواست و

" درباره تجربيات تاريخی وديکتاتوری پرولتاری"  مائوبراساس اين ارزيابی مقاله ای تحت عنوان.لننيسم بود

 اوnً ما ازاستالين حفاظت می کنيم وثانياً درعين ":يدمائوتسه دون می گوھمچنين . آورده استبرشته تحريردر
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نشان می دھد که حزب کمونيست چين تحت رھبری  ھمچنين اسناد. "قرارمی دھيم حال اشتباھات اورامورد نقد

 لنينيسم می شد، بادفاع ازدست آوردھا ونقش کلی - حم4تی که به استالين ومارکسيسممائوتسه دون درمقابل

درھمان زمان . حمله زد ن بادفاع ازتئوری اساسی ديکتاتوری پرولتاريا، دست به يک ضداستالين وھمچني

 که انعکاسی ازمبارزه جاری  بين دوخط جريان داشت؛ مبارزه اییدردرون حزب کمونيست چين مبارزه حاد

ون حزب آنھائی که دردر.  جنبش کمونيستی بين المللی وھمچنين مبارزه طبقاتی درچين بطورکلی بوددردرون

 طبيعتاً ، کمونيست چين، بخصوص سطوح باnئی حزب بودند، وبطرف راه سرمايه داری گرايش داشتند

 وشرکاء يافتند وبه سختی به مقابله بات4شھای افشاگرانه ومبارزه جويانه یپشتوانه ای دررويزيونيسم خروشچف

  .م، پرداختندديگررھبران انق4بی حزب کمونيست چين برعليه اين رويزيونيس و مائو

محصورساختن مشاوره درداخل وجلوگيری ازمباحثه درميان مردم وانتقادات " نورمی"تزنادرست: درباره اتھام

 رھبری اش برعليه اين  مائوتسه دون درتمام مدت، خ4ف اين نظردرحاليکه ":متقابل درعقب درھای بسته

 ارتقای سطح آگاھی  روی وشت اتکاء دا برتوده ھای خلقاوھميشه. موارد نادرست درحزب مبارزه می کرد

آموزش کارگران ، اوروی کار.  تاکيد می کرد وشرکت آنھا درھمه مسايلھای خلق توده سياسی وفرھنگی

؛ نه ران، دھقانان وسربازان حرکت کنيماومی گفت فقط بايد ازپايه توده کارگ. دھقانان وسربازان تاکيد می نمود

انق4بی  رابرآن چيزی که توده ھای خلق آفريده اومی گفت که فرھنگ وھنر .ازپايه روشنفکران خرده بورژوا

   .اند، بناکرد

وھمزمان باپيشرفت انق4ب فرھنگی پرولتاريائی، سطح .مائوھرچه بيشترسعی درانق4بی کردن فرھنگ داشت

ربازان وشورش آگاھانه انق4بی کارگران، دھقانان، س. آگاھی سياسی توده ھای خلق ھم ارتقا می يافت

مبين اين امربود د  تحت رھبری مائوتسه دون خو پرولتاريائی درجريان انق4ب فرھنگی انق4بیوروشنفکران

نق4ب به ھرقدرکه ا. اوروی عمل آگاھانه توده ھای خلق محاسبه می کردندوھمسنگرکه مائووانق4بيون ھمفکر

 وبقول لنين که می .ی يافتندnتری دست م به آگاھی سياسی با توده ھای خلقپيش می رفت، به ھمان اندازه 

توده ھای ) م.ه ( واگربنابرادعای".تعليم می دھد وسطح آگاھی آنھارا ارتقا می بخشدانق4ب توده ھارا:" گويد

خلق چين ازمباحثه آزاد وانتقاد متقابل محروم می بودند؛ امکان رشد فکری آنھا تاآن سطحی که درجريان 

تعليم وتربيت وفرھنگ،  درچين مبارزه ھمه جانبه درقلمرو.زدادند،ميسرنبود تبارھنگی ازخودانق4ب فر

مائوتسه دون رھبری نيروھای انق4بی را درمبارزه  فرھنگی، بعنوان . سنگرھای بی اندازه پراھميتی بودند

   .صحنه مھم ديگری اززورآزمائی ھمه جانبه درصحنه مبارزه طبقاتی چين بعھده داشت

چنين  متھم کرده و عليه رويزيونيسم مدرن را به عدم مبارزه مائوتسه دون دومدرھمين صفحه) م.ه(

چنان معلوم می شود که مائوتسه دون، آنچنانيکه ستالين بعدازمرگ لنين رھبری جنبش  :"اظھارنظرمی نمايد

جھانی کمونيستی رابکف گرفت، پس ازمرگ ستالين اين اصل را معمول نساخت وکدام مبارزۀ جامع 

درمبارزات  دردھه ھفتاد، مائوتسه دون.  تئوريک طورقاطع عليه رويزيونيسم براه نه انداخت-وژيکايدئول

سھم .... درپراتيک، نشرکدام مضامين، پامفليت کتاب کمونيستی اص4ً بزرگ ايدئولوژيک درجنبش جھانی

ش موجود اد، اثرحتی بام4قات با رھبران احزاب کمونيست ديگردراواخردھه شصت واوايل دھه ھفت. نگرفت
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 رابمثابه ، انگلس، لنين واستالينس، که پس ازمرگ ستالين مائوتسه دون آثارمارکپس نمی توان گفت . نيست

            ." بسط وتکامل داده است ل به سطح باnتری-يک ک4سيکرم 

 راعليه  مبارزه ايدئولوژيک سياسی که مائودررھبری حزب کمونيست چين اولين کسی بودخ4ف اين ادعا

مائودرآن زمان دررأس اين مبارزه درسطح جھان . رويزيونيسم مدرن آغازکرده وآنراتا آخربه پيش برد

مائواين .ون قرارگرفت دهوبعد ازمرگ استالين رھبری جنبش بين المللی کمونيستی بدوش مائوتس.قرارداشت

عناصربورژوازی ازدرون  ازظھورمائوبادرس گيری. به پيش برد لننينيسم-بااتکاء به مارکسيسم  رامبارزه

احيای سرمايه داری حزب کمونيست برسرقدرت وتحت ديکتاتوری پرولتاريا و

 وباتحليل طبقات وتضادھای کست پرداخته به مطالعه عميق درباره اين ش،)اتحادشوروی(درکشورسوسياليستی

اين يکی ازخدمات ا تدوين کردور"ادامه انق4ب تحت ديکتاتوری پرولتاريا"تئوریطبقاتی دردوران سوسياليسم، 

 تئوری واھميت انق4بی آنرادرپروسه انق4ب مائوصحت اين.  است لننينيسم-بزرگ مائوتسه دون به مارکسيسم

ايدئولوژيک سياسی ومبارزه حاد مبارزه ھنگی پرولتاريائی انق4ب کبيرفردر.فرھنگی پرولتاريائی بثبوت رساند

  رويزيونيستھای درون حزب کمونيست چين بورژوازی، وعليهعامبطور رويزيونيسم  انواعطبقاتی عليه

ی جھان  درتمام قاره ھا فرھنگی پرولتاريائیانق4ب کبير ونيزاثرات تابناک. بطورخاص به پيش برده می شد

   پرولتری انق4بیجنبش ھایاعت4ی  و وضدامپرياليستیجنبشھای آزادی خواھانه ک وتوسعهب تحرموج

 ماھيت رويزيونيسم مدرن بوسيله کمونيستھای انق4بی جھانئولوژيک سياسی درافشای ايد مبارزه .گرديد

اين ھمه پيشرفت مبارزه عليه رويزيونيسم درسطح . منجمله درافغانستان، بطورگسترده به پيش برده می شد

ی  نق4بی مائوتسه دون عليه رويزيونيسم وتقويت جنبش کمونيستا مبارزه اصولی وجھانی نتيجه رھبری

علم انق4ب پرولتری ون به ازحقيقت خدمات انق4بی مائوتسه د) م.ه(ديد نھيليستی  ھمچنين. درعرصه جھانی بود

 لنينيسم - واومنکراين حقيقت است که مائوتسه دون مارکسيسم.استبه تکرارمتبارزدرچندين مورد درنوشته اش 

ساختمان سوسياليسم ی،  نظام بخش،لتری پرو سياست، مارکسيستی فلسفه سياسی،اقتصاد(درھمه عرصه ھارا

مائوتسه دون باشرکت درپراتيک مبارزه . به سطح باnتری ارتقاء داده است) پرولتریوھنر فرھنگ عرصهو

 وساختمان ن، انق4ب سوسياليستیيانق4ب دموکراتيک نو( درچينانق4ب پرولتری ورھبری سه مرحله انق4بی

تجزيه مسايل   و وکسب تجارب علمی وپراتيک انق4بی وتحليل)اريائی وانق4ب کبيرفرھنگی پرولتسوسياليسم

مائوتسه دون . جديد وتفکروانديشه خ4ق رسيدری ھا واحکام واصول تئووسنتزدرست واصولی آنھابه تدوين 

تئوری دموکراسی نوين، . بخشيد  لنينستی را درپراتيک مبارزه طبقاتی غنا- مارکسيستی تئوری ھای علمی

 بعنوان قانون اساسی ( انق4بی خلق، مسئله قانون تضاد وموضوع شناخت ازقانون اساسی تضاد تئوری جنگ

، تئوری ) اند مارکسيستیوک4ً مبحث تضاد ھا که ازمسايل مھم فلسفه(وتضاد اساسی وتضاد عمده )طبيعت

ازديد ديالکتيک  "کمی وکيفیات قانون تغيير" و"قانون نفی درنفی"ت، مسئله برخورد علمی واصولی به شناخ

بکاربست ماترياليسم ديالکتيک درجامعه سوسياليستی وبرپايه ای آن تکامل اين شناخت که طبقات  وماترياليستی

ی رادامه مبارزه طبقاتی تحت ديکتاتو "ومبارزه طبقاتی درتمام اين دوران وجود دارند وتدوين تئوری

 ھمچنين مبارزه . به علم انق4ب پرولتری استسه دون مائوتاھميتوحايز ازخدمات بزرگ  اينھا ھمه؛"پرولتاريا
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وھمسنخان ) م.ه( ليکن.ازدست آوردھا وتئوری ھای انق4بی مائوتسه دون است ديگر يکی"بين دوخط"

 عليه مائوتسه دون حکم ھنی گرايانه ودگماتيستیاپورتونيست ورويزونيست اودرکشورھای مختلف بگونه ذ

لنينيسم - است مارکسيسم بوده وھم نتوانسته»شتباھات رويزيونيستی خطيریدچارا«که گويا وی  دصادرکرده ان

سوسياليسم درچين  ساختمان ودورانيامنکرديکتاتوری پرولتار) م.ه(ونيز. ی مختلف تکامل دھدرادرعرصه ھا

بزعم  و درچين است")پرياليستیضدام(انق4ب دموکراتيک " پيروزی ؛به آن اذعان داردآنچه اوبوده و

دراينجا بوضوح م4حظه می شود که جناب . انق4بی عمل نکرده است دموکراتبيش ازيکسه دون تاومائو

  .غوطه وراستخوجه نيز انوررويزيونيسم دگما درلجنزار) م.ه(

کسانی که چنين :"... نوشته اش چنين اظھارنظرمی نمايد) بخش پنجم(  دراخيرصفحه دوم واول صفحه سوم م .ه

  . ل ھا ھيچ اشتباه اساسی را مرتکب نمی شوند-، که م ن می رسند دnل می کنند ، به اياست

 ل ھيچگاھی نماينده مشی -درعقب اين استدnل ھمان تزی خوابيده است، که احتماnً ادعا دارد ، يک م 

رويزيونيستی نميگردد اين برداشت بازھم بدين نتيجه می رسد، که يک رويزيونيست يانماينده مشی 

. چنين برداشت ھاآشکارابرداشت ميکانيکی است.  ل شده نمی تواند يابوده نمی تواند-اھی م رويزيونيستی ھيچگ

اين برداشت ضرورت انتقاد وانتقاد ازخود را درمبارزه ايدئولوژيک ناديده ميگيرد، که دراساس مانع می شود 

  ". ل يک مشی رويزيونيستی را پذيرا شود يارويزيونيست گردد-م 

اودراينجا . به مائوتسه دون استدرمبحث ماقبل اين سطورکه اشارۀ او) م.ه(وباورظرناين بادرنظرداشت 

 .بروزمی دھد انحرافی ذھنی اشراناتاشاره مکنو ايماء وموضوع رابه صراحت مطرح نمی کند ومی خواھد با

 شده  اساسی رامرتکبات اشتباھ لننينيست- دراينجا نيزنظردارد که مائوتسه دون منحيث يک مارکسيستم .ه

ھمچنين اواين موضوع را طورديگری نيز بيان . است واودرآن زمان گويا نماينده مشی رويزيونيستی بوده است

اگرمائو يک رويزيونيست ويا نماينده مشی رويزيونيستی بوده است، ليکن ": کرده وچنين استنباط می کند که

ودرنتيجه . داشت آشکارميکانيکی می داند، بربرداشت غيرازاين را) م.ه (و.  لنينيست بوده است-ارکسيست م

رزه ايدئولوژيک اين برداشت ضرورت انتقاد وانتقاد ازخودرا درمبا" :رنظرمی کندادراين رابطه چنين اظھ

  ".زيونيست گردديشود يارو پذيرا  ل يک مشی رويزيونيستی را- ناديده می گيرد ودراساس مانع می شود که م 

  لنينيستی- ويا يک تشکل مارکسيستی لننيست انق4بی- يک مارکسيست:ليکن برخ4ف نظروباورنويسنده 

ات است اين اشتباھممکن  و دچاراشتباھات وياانحرافاتی شود امکان دارد که درپروسه مبارزه انق4بیانق4بی

 خاطی با  شخص وياتشکل ھم داشته باشند؛ ليکن اين  اپورتونيستی ويارويزيونيستی وخصلت ماھيتاتانحرافو

 وبا اتکاء به  اشتباه وياانحراف اشراپذيرفته"انتقاد وانتقاد ازخود"  لنينيستی-تقاد به اصل مارکسيستیاع

) م.ه(رامانند آقایآن نموده و پافشاریروی انحراف اشاواگرليکن  .تصحيح می کندآنرا ديالکتيک ماترياليستی

 وبرخ4ف .ست ويارويزيونيست است بدون شک ديگراويک اپورتونيجابزند؛ » لنينيسم انق4بی- مارکسيسم«

  واقعی وصادق ل-، يک رويزيونيست يا نماينده مشی رويزيونيستی درعين حال، يک م) م.ه(برداشت ونظر

 ل -، درآن صورت يک  م ونيسم ومشی رويزيونيستی گسست نمايد اگرصادقانه ازاين رويزياما.تواندبوده نمي

لی کمونيستی نشان ميدھد که کمتراپورتونيستھا ورويزيونيستھای  تجربه تاريخی جنبش بين المل.شده می تواند
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 ی پرولتری شان گسست کرده ودرخط انق4باتانحرافاشتباھات و از صادقانهنقد اصولی وانق4بی بوده اند که با

زيونيستھای مدرن روي و الملل اول ودومنرھبران اپورتونيست ورويزيونيست بيجمله از. قرارگرفته باشند

تاريخ جنبش بين المللی . درچين  وديگرکشورھا »سه جھانی« رويزيونيستھای  وی درروسيهخروشچف

وارد حزب شد » زخودباانتقادا« بعد ازآنکه درآستانه پيروزی انق4ب اکتوبر،  تروتسکیکمونيستی شاھداست که

 انق4بروزی وپي درسرنگونی بورژوازی مجدانهتاجای  1917درسال برپروسه انق4ب سوسياليستی اکتوودر

ی  نبود وفقط فرصت طلبانه   انق4ب لنينيست-  مارکسيست يک درماھيت وی تجربه نشان داد کهاماسھم گرفت؛ 

 وبعد ازمرگ لنين پروسه  شد)بلشويک( بگونه رسمی وارد حزب کمونيست» ودانتقادازخ«استفاده ازاصل با

  .  قرارگرفت وعليه آنهساختمان سوسياليسم راھمراھی نکرد

يسم اعتقاد نداشته  اند  لنين- گروه ھا واحزابی ھم بوده اند که ھرگزبه مارکسيسم: تذکردھيم کهاينجا nزم استدر 

مانند رويزيونيستھای .  ل جا زده اند-رگرفته و رويزيونيسم خود را ماابتدا به خط رويزيونيستی قروازھمان 

 تجربه نشان و. فغانستان وسايرکشورھای جھاناامثال آنھا درو » سازا«بعداً و" گروه کار"،  پرچمی»خلقی«

 گمراھی کشيده شده وبه ازصفوف اين تشکل ھا که باثرناآگاھی به روشنفکران تعداد محدود از تنھا کهداده است

بعدھا به کمک علم انق4ب پرولتری ، افتاده بودندرويزيونيستی ومزدور تشک4ت  اين شياددام رھبران وکدرھای

 - لننينيستی- کرده وبه خط انق4بی مارکسيستی  گسست خط رويزيونيستیا نقد اصولی ازودرک حقانيت آن، ب

  .ه اند پيوستمائوئيستی

  : حکم اشرا درباره مائوتسه دون  چنين بيان می کند) م.ه(درھمين صفحه سوم آقای

  .  ه است ل نبود؟ اين شيما طرح نھايت ساده لوحان- ل بود  يا اوھيچ م - آيا مائوتسه دون يک  م-

  نظربه اساس تئوری وپراتيک آشکار، قابل ثبوت وازبتۀ تجربه موفق بدرآمده ای مائوتسه دون، nزم است -

  .نتيجه نھائی اع4م گردد

چين ) ضدامپرياليستی(  ل رادرمرحله انق4ب دموکراتيک- لنينيست بزرگ آموزشھای م- بمثابه مارکسيست-

  .پيروزمندانه درعمل پياده کرد

  .راحل بعدی مائوتسه دون بعضی ازاشتباھات خطيررويزيونيستی رانمايندگی نمود درم-

 مابدين لعاده مائوتسه دون بکلی نفی شوند،نه ای بدست نمی دھد، که خدمات فوق اا اما اين اشتباھات بھ-

  .امرقاطعانه ودوباره اصرارمی کنيم

نادرست ورويزيونيستی رانمايندگی کرد، دليل موضعگيری ھای ...  زمانینباوجوداين حقيقت که مائوتسه دو - 

  .ياازاول رويزيونيست معرفی کنيم" منحط" ا اور شودنمی

می کنيم، که برداشتھا ونمايندگی ھای مائوتسه دون ودرمجموع سياست اورا  رد  ھمچنان اين موضعگيری را-

   .... . رويج کنيم ل ت-يااورا تکامل دھنده م. ل بدانيم -طورعموم دفاع کنيم ودرتوافق با م 

 جليتغه بوده جناب نويسندهشايد منظور( رابدون تغييردراينجاجلقيه1981 مباحثه درسال تزھای مورد"  اين-

بيقين دربرخی ازفورمول بندی ھا ومسايل روز تجديد وچيزھای درآن . طبع پوشانديم)  توضيح ازماست-باشد

ده کمونيست ديگر وجودندارند، ماخود درکارھای واحزاب يادش) PAA( مث4ً حزب کارآلبانی.حک شده است
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محتوای اساسی اين اين ازاينرو. خودرا دقيق ترساخته ايمتئوريک جامع، موضعگيری وفورمول بندی ھای 

  .تزھا ونظربابرداشت مامانند سابق صحيح ھستند

 ل -بزرگ آموزشھای م  لنينيست -بمثابه يک مارکسيست"مائوتسه دون ) م.ه( بنابرادعای: اوnً درمورد دوم؛ -1

 مائوتسه دون باين عبارت که". چين پيروزمندانه پياده کرد) ضدامپرياليستی(را درمرحله انق4ب دموکراتيک

 اشاره ای به دوران گذاربه ھيچگونه)م.ه(؛ ورھبری کرده است دموکراتيک راملیدرچين تنھا انق4ب 

 مائوتسه  تحت رھبری پرولتاريائی بيرفرھنگینق4ب ک وام، انق4ب سوسياليستی وساختمان سوسياليسمسوسياليس

 مارکسيست لنينيستی که: ثانياً . می نمايد وانکار چشم پوشی مسلمويک قلم ازاين حقايق. نمی کند، دون

 . نيست لنينيست-اودرحقيقت مارکسيستانق4ب ملی دموکراتيک بسنده کند؛ به پيروزی )م.ه(بنابرادعای

وری پرولتاريا وساختمان سوسياليسم  است که به مبارزه طبقاتی، ديکتات واقعیت لنينيس-زيراکسی مارکسيست

جھت تحقق مبارزه رادراين  باورداشته و ورسيدن به جامعه کمونيستیرولتاريايکتاتوری پوادامه انق4ب تحت د

  . ادامه دھدآن

 رانمايندگی می کرده »تیاشتباھات خطيررويزيونيس« درمورد سوم؛  نويسنده مدعی است که مائوتسه دون  -2

؛ پس بنا براستدnل ياورده استسخنی بميان ن» اشتباھات خطير«اين وچون دراين مورد ازاص4ح . است

   ! اش باقی مانده باشد» انحرافیموضعونظر« درھمانمائوبايد تا آخر) م .ه(ونظر

چنين استنباط می )  ھاستکه خاصه ھمه اپورتونيست( اين آقا  دوپھلوی درمورد چھارم؛ ازشيوه برخورد-3

 اگرچه .شده است» رويزيونيست«يا» منحط« لنينيست بوده وبعد-شود که گويا مائوتسه دون ازاول مارکسيست

 " مائوتسه دونخدمات فوق العاده"آقا ازعدم نفی  وازاينکه اين .اين شيما راساده لوحانه می خواند اوظاھراً 

 برای پيروزی انق4ب ملی دموکراتيک  مائوتسه دونماتخد بخش ازبدون شک منظورش ھمان. صحبت دارد

 واين ھم به منظورمنحرف . نه چيزديگری کرده است،دراين نوشته چندی دفعه روی آن تاکيد که چين استدر

شناخت nزم ازشيوه ھا وخرامھای کسانيکه و کمونيستی انق4بی  افراد کمترآگاه به مسايل جنبشکردن توجه

ازبرداشتھا، ":نوشته اش می گويد درآخر)م.ه(ازاينکه.صورت گرفته است، ندارندنگرنگار یاپورتونيستھا

 ل -اوراتکامل دھنده م ل ندانسته وازآنھا دفاع نمی کند و-سياستھای مائورادرتوافق با منمايندگی ھا ودرمجموع 

  غيرازايننمی توانومکاروتوطئه گربدون شک ازيک اپورتونيست حقير. ، امرواضحی است"ترويج نمی کند

  .داشتانتظار

  :منابع استفاده شده

 )1974اداره انتشارات خلق شانگھای،(  يک درک پايه ای ازحزب کمونيست چين-

   آثارمنتخب مائوتسه دون-
 )ازريموندلوتا(واپسين نبرد مائو:  ومائوپنجمی بود-
   


