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گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان
) مارکسيست -لنينيست -مائوئيست(

پاسخ به حمله يک اپورتونيست حقيرعليه مائوتسه -
دون وخدمات بزرگ اوبه علم انقالب پرولتری!
)(4
طوريکه خوانندگان درجريان ھستند ،بعد ازآنکه نقد نوشته ای ) 803صفحه ای( بقلم )ه.م( ازطرف ما
درسايت" پيام آزادی" به نشررسيد ،مدافعين نويسنده اين نوشته » ،جمع انقالبی« که سايت"بابا" را گردانند گی
می کنند ،بگونه ھستريک بدفاع ازوی برخاستند وآنچه ازناسزاودشنام واتھامات ناروا درچانته داشتند
برماحواله کردند .مدافعين اين سنتريست و اپورتونيست کھنه کارچند نوشته ای دفاعيه ازاو ونوشته اش عليه ما
انتشاردادند که اين نوشته ھا تقريبا ً دارای عين مضمون ومحتوی بوده وبه اشکال وشيوه ھای مختلف نگارش
يافته بودند .ناگفته نماند که درتمام اين مدت نويسندۀ نوشته) 803صفحه ای( بصورت آشکارخودرانمايان نکرده
ودشنامھا وچرنديات ا شرا ازطريق ھمين مدافعين اش برما می فرستاد .اما باآلخره خودش پا پيش گذاشته
ونوشته ای را تحت عنوان" ھرچی ازدوست می رسد ،نيکوست"! درپنج بخش درسايت "بابا" به نشررساند.
ونيزبايد تذکرداد که خوانندگانی که اين موضوعات راتعقيب کرده اند مطلع اند که مدافعين اين اپورتونيست
درنوشته ھای شان ھمواره دفاع شانرا ازنويسنده )نوشته  803صفحه ای( انکارکرده اند که اين ادعای آنھا
کامالًغيرواقعی بوده ومحتوی نوشته ھای شان ونظر)ه.م() درباره روابط فکری وسياسی آنھا با او ،اين دروغ
آنھا رابرمال ساخت .وپخش اوراقی بدفاع از)ه.م( وتا انتشاردوبخش ازنوشته اخير)ه.م( اين »جمع انقالبی«
بدفاع ازاوادامه دادند .اما بعد ازآنکه انتشاراراجيف ولژن پراکنيھای اپورتونيستی ودگماتيستی)ه.م( عليه
مائوتسه دون وخدمات انقالبی اوبه مارکسيسم -لنينيسم بيش ازپيش ماھيت اپورتونيستی ورويزيونيستی
اورابرمالکرده وچھره ضد مائوئيستی اش ھرچه بيشترآشکارگرديد؛ مدافعين اومنھمک بيک ترفند سياسی شده
وطی اطالعيه مختصری که فشرده ای آن ازاين قراراست":موضعگيری ونقطه نظرات ومندرج درھمين
عنوان باال باسياست کلی وباورھای ما ،تضاد بنيادين دارد "....گويا مخالف شانرا با نظريات ومواضع
اخيراواعالم کردند.درحاليکه اين آقايان وسايت شان)"بابا"(درترويج واشاعه نظريات اپورتونيستی
ورويزيونيستی)ه.م( وسايراپورتونيستھا وروزيونيستھا  ،درواقع به ضدانقالب ودشمنان )م -ل  -م( خدمت می
کنند ،واين تذکردرموردش يک نيرنگ اپورتونيستی بيش نيست .اين ترفند رادولتھای ارتجاعی ھم بکارمی
برند .زمانی يکی ازاعضای بلند پايه دولت شان مطلب وياموضوعی را درمطبوعات ورسانه ھای جمعی
مطرح می کند که برای دولت آنھا بيش ازاندازه افتضاح آوراست؛ فوراًسخنگوی دولت مزبورمتوسل به يک
ترفند ديپلوماتيک شده واين سخنان عضودولت شان راباصطالح نظرشخصی اومی خوانند .اما زمانی يک
ارگان نشراتی مضامين ومطالب انحرافی و ارتجاعی وضدانقالبی رابدون نقد آنھا به نشرمی رساند ،خود
درواقع اشاعه دھنده اين نظريات نيزھست .وتحريرعبارت" مسئوليت ھرنوشته رانويسنده ويانويسندگان آن

1

بدوش دارند" ،خود يک حيله ادبی بورژوائی است برای اغوای عوام الناس .ومسئله ای درلفظ انکارودرعمل
دفاع ازاپورتونيسم ،خود نوعی اپورتونيسم است .وباآلخره)ه.م( نويسنده نوشته  803صفحه ای نوشته
اشرابنام)ج .ا .پ( درپنج بخش منتشرنمود.
درصفحه اول بخش ) (1نوشته)ج.ا.پ -ه.م (-چنين می خوانيم ":ارسال نوشته" جنبش انقالبی پرولتاريا "...به
آدرس افراد صادرکننده "بيانيه" نه بمقصد انتشار ،بلکه برای اطالع وتبادل نظرودرصورت مقتضی ،برای
دامن زدن به يک بحث سياسی غيرعلنی درمحدوده ھمان شناخت وعاليق رفيقانه فيمابين نويسنده نوشته
مزبوروبرخی ازافراد ھمين "جمع" مد نظربوده ومی باشد" تمکين نکرده است .ھنگاميکه اين نوشته ازھمان
حريم محدوده افراد مطمئن ومورداعتماد پايش بيرون وبدست فرد ياافرادی رسيده که خودرا"گروه پيکار"....
می نامند ،توگوئی گلی به آب داده شده باشد."....
ازمتن فقره فوق بخوبی پيداست که نويسنده نوشته) 803صفحه ای( برخالف ادعای دروغين اين"جمع" که
درنوشته ھای شان مدعی شده اند که گويا ازنويسنده ونوشته اش بدفاع برنه خاسته اند؛ بدرستی ازشناخت
وعاليق رفيقانه ومورد اطمينان اش ازاين "جمع" )البته بقول او -محدوده افراد مطمئن ومورداعتماد ازاين
جمع( اذعان کرده ودروغ گوئی اين "جمع" راھرچه بيشترآشکارکرد .وباين صورت شايد فردی ازاين
"جمع" را که نوشته)  803صفحه ای( رابالوسيله بدسترس ماقرارداده است ،ازجمله "افراد محدود قابل اعتماد
واطمينان" نمی داند؛ زيرابه خواست واراده نويسنده نوشته)  803صفحه ای( و اين محدود افرادازاين"جمع"
تمکين نکرده است .ودرواقع ھمفکری وھمکاری »جمع انقالبی« با)ه.م( بمنزله يک "اتحاد نامقدسی" است
عليه" مائوئيسم" وکالً خط کمونيستی انقالبی) م -ل -م(.
آقای) ج.ا.پ( درھمين صفحه می نويسد...":اين "نقد" ازاصول انقالبی انتقاد وانتقادازخود پرولتاری تبعيت
نکرده وباکينه شتری ايکه نزد يک فرد يادوفرد درظرف ساليان درازطورمعروف درسينه انباشت شده ،ھم
اکنون باکمک قلم سياه روی کاغذ سفيد درصحيفه کاغذ رنگ می گيرد".
)ه.م( ومدافعين اش درنوشته ھا) بيانيه ھای( قبلی شان کودکانه اين موضوع رابميان کشيده بودند تا به بزعم
شان دليلی بررد نقد اصولی ما ازيک نوشته سراپا انحرافی اپورتونيستی ورويزيونيستی بوده باشد .اين بار)ه.م(
بازھم به ھمان استدالل عاميانه و ناشيانه متوسل شده است که مادرنوشته ھای قبلی خود دراين باره پاسخ گفته
ايم .وبازھم تکرارمی نماييم که :خالف ادعای )ه.م( ،اين اوست که نسبت به ما عقده مند بوده وکينه عميق دارد؛
زيرا ما بيش ازھمه بخشھای جنبش کمونيستی) م -ل -م( نظريات ومواضع اپورتونيستی ورويزيونيستی اورا
ازموضع اصوليت انقالبی پرولتری) م -ل  -م( مورد نقد اصولی قرارداده وماھيت فکری وسياسی انحرافی
اوراافشا کرده وسنگراپورتونيستی ورويزيونيستی اوراويران کرده ايم.درواقع ماوديگربخشھای جنبش
کمونيستی) م  -ل  -م( ازپايه گيری افکارونظريات اپورتونيستی ورويزيونيستی منحط او ،درجنبش کمونيستی
انقالبی کشورخاصتا ً درطی سه دھه اخيرجلوگيری کرده ايم .بعبارت ديگراجازه نداده ايم تا موصوف نظريات
ومواضع اپورتونيستی اشرادرجنبش بجای »مارکسيسم -لنينيسم انقالبی« جابزند .حال خوانندگان آگاه به مسايل
جنبش کمونيستی انقالبی کشوردرطی چھاردھه اخيرقضاوت نمايند که کدام طرف بايد شديداً متاثرباشد وعکس
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العمل کينه توزانه تبارزدھد؟ بدون شک آقای)ه.م( ومدافعين او! وديده شد که اينھا دربرابرنقداصولی ما بشکل
جنون آميزی مارامورد حمله وناسزاگوئی قراردادند .دراينجا اوبازھم به سياق نوشته ھای به قلم مدافعين اش،
نوشته) 803صفحه ای( را يک سند شخصی وانمودکرده ونقد مارا يک افشاگری وباصطالح مغايرپرنسيپ
ھای پسنديده ووحدت طلبانه انقالبی دانسته است .که استداللی است کامالً بی پايه وغيراصولی .زيرا يگانه شيوه
ای اصولی وراه درست رسيدن به وحدت کمونيستھای انقالبی)البته نه »کمونيستھای« قماش نويسنده ومدافعين
او( نقد اشتباھات وانحرافات بخشھای مختلف جنبش کمونيستی انقالبی وافشای چھره ھای اپورتونيستھا
ورويزيونيستھای گوناگون است .وکمونيست ھای انقالبی ازنقد اشتباھات وانحرافات شان ترسی نداشته وآنرا»
دشنام وناسزا « توجيه نمی نمايند .وازاينکه )ه.م( مدعی است که":ازمواجه شدن به حقايق ،که حقيقت مشخصی
را درقطب مردم ،به معنی دقيق کلمه مردم درشرايط عينی خاص کشورخودی مطرح می سازيم ،بيم وھراس
نداريم .چه ميدانيم ،کسی را که حساب پاک باشد ازمحاسبه باک نيست " .بازھم آقای)ه.م( دروغ می گويد واوکه
تاحلقوم درلجنزاراپورتونيسم ورويزيونيسم فرورفته است؛ بازھم باکمال پرروئی دم از» پاکی حساب وبی باکی
ازمحاسبه « می زند! بفرض اگراو راست می گويد پس براه انداختن اين ھمه داد وبيداد وھوچيگريھا ازجانب
او ومدافعين اش برای چه بوده است؟ واوچنانکه اصرارمی ورزد که درنوشته اش باصطالح حقيقت را بيان
کرده است وآن ھم درقطب مردم ) به معنی دقيق کلمه( ؛ پس مشکل درکجاست؟ درحاليکه خوانندگان مربوط
به جنبش انقالبی پرولتری که نوشته) 803صفحه ای( ونقد ما رامطالعه کرده اندا.قضاوت خواھند نمود ،که او
درنوشته اش چگونه ازبيان حقايق طفره رفته وبه توطئه گری وانکارحقايق متوسل شده است! اما ازآنجاييکه
ھرطبقه وقشراجتماعی وھرگروه وسازمان سياسی به مقوله فلسفی"حقيقت" براساس جھان بينی اش نگاه می
کند ويا برھمين اساس حقيقت رابيان می نمايد وبه پديده ھابرھمين مبنا نظردارد؛ آقای)ه.م( نيزافکارونظرات
اپورتونيستی اشرا»حقيقت« می نامد .ازآنجاييکه "معيارحقيقت پراتيک است"؛ واوبارھا درپراتيک خالف اين
ادعايش راعمل کرده است ،پس اين ادعاھا بی اساس وحرفھای مفتی است که صرفا ً مدافعين وھواداران آقای
)ه.م( راقانع خواھد کرد .آقای)ه.م( فکرمی کند که حقيقت بستگی به افراد داشته واوذھنيات اشراحقيقت می
پندارد؛ ازاينرو او درشناخت حقيقت مشکل جدی دارد .باين صورت اوبنابرماھيت ايدئولوژيک سياسی انحرافی
اپورتونيستی ورويزيونيستی اش ،نمی تواند مدعی بيان حقايق وقرارگرفتن درقطب مردم وجنبش انقالبی
پرولتری واقعی باشد .که افکار ،سياستھا ،مواضع و نظريات اودرنوشته ھايش درطی چھاردھه مبين اين
واقعيتھا است .وبخشھای اصولی وانقالبی جنبش کمونيستی انقالبی افغانستان دراين باره قضاوت خودراکرده
اند .مائوتسه دون می گويد":درستی ونادرستی خط ايدئولوژيک سياسی تعيين کننده ھمه چيزاست" .وازآنجايکه
پای آقای)ه.م( ازاين ناحيه عميقا ً درگل بند مانده است ،لذا ھرمقاله نويسی وھرسفسطه گوئی وداستان سرائی
اودراين زمينه حرفھای بيھوده ای بيش نيست.
ج.ا.پ)ه.م( درآخرصفحه اول وابتدای صفحه دوم نوشته اش می نويسد ":ھيچگاھی به توطئه دست نزده ايم که
طورمعروف موقف يا مقام ھمرزم با ھمسنگری راتخريب نکرده ايم ....،ازخدمتگذاری صادقانه ومجدانه درراه
تکامل ،وحدت ويکپارچگی جنبش انقالبی کشوردريغ نکرده ايم".
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نويسنده)ه.م( ازآغازصفحه دوم بخش اول الی اخيربخش دوم نوشته اش به تذکاريک سلسله بديھيات پرداخته
ومی خواھد باجمله پردازيھای بی محتوی برانحرافاتش پرده اندازد .او بارديگربا يک نه گفتن وياتحريف
وانکارحقايق و وارونه ساختن واقعيت ھا ،خواسته است تا باصطالح يخن خودرا ازپاسخ به انحرافاتش خالص
کند .يعنی انکارازمواضع ونظريات انحرافی وتوطئه گريھايش عليه جنبش انقالبی پرولتری کشور ،ازجمله
عليه يکی بنيانگذاران آن ،رفيق اکرم ياری .درحاليکه اين ھمه موارد انحرافی اپورتونيستی نويسنده وتوطئه
گريھا وانکارازحقايق وجودی جنبش انقالبی پرولتری) م -ل  -م( کشورنه تنھا درنوشته ھای گذ شتۀ او که
درھمين سند  803صفحه ای به صراحت مالحظه می شود وما دراين نوشته ازپرداخت مکرربه آنھا صرف
نظرمی کنيم.
ھمين شخص يعنی)ه.م( درمرکزيت سازمان جوانان مترقی ودررھبری جريان دموکراتيک نوين قرارداشت.
اوازيک طرف خودرا ظاھراً ھم عقيده وھم راه با ديگررھبران اين تشکل وانمودمی کرد ،يعنی تمکين به) م ل
ا( ،خط رھبری کننده سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين،نوازجانب ديگردرھمين نوشته 803
صفحه ای اش عليه خط رھبری سازمان جوانان مترقی وعليه جنبش انقالبی پرولتری کشوردست به توطئه
تخريبکاری زده ويک قلم حقيقت وجودی چنين خط وجنبش انقالبی درآن زمان ودرشرايط چھل سال اخيررا
نفی می نمايد.مادراينجا ازتذکردوباره اين موارد،صرف نظرمی نماييم.اگرخوانندگان خواھان تحقيق
بيشتردراين باره باشند ،ميتوانند شماره ھای نشريه" جرقه " خصوصا ً شماره نزده را که توسط ھمين " ه.م "
وھم فکرانش منتشرمی شد ،مطالعه نمايند .تا به نظرات ومواضع تسليم طلبانه ورويزيونيستی آقای)ه.م(
بيشترآشناشوند.
ھمچنين نويسنده »حقيقت نويس« دراينجا مدعی است که" :مجدانه درراه تکامل ،وحدت ويکپارچگی جنبش
انقالبی کشورفعاليت کرده است".ليکن ما می گوييم :آنچه که دربرابرحقيقت قراردارد دروغ است؛ وازآنجاييکه
نويسنده درطول حيات سياسی اش خاصتا ً ازآوان عضويت اش درسازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک
نوين تاامروزمنحيث يک سنتريست واپورتونيست مخفی وآشکاردرواقع نه اينکه ھيچ نوع عمل درست وانقالبی
ای رادرعرصه نظری وپراتيک درجھت وحدت ويکپارچگی واستحکام جنبش انقالبی پرولتری انجام نداده
است )ونوشته ھا واسناد وی درطی سه دھه آخرخود شاھد اين مدعا است( که اوھيچگاه ازافترا وتوطئه
وتخريبکاری عليه خط رھبری وافراد وتشکالت انقالبی مربوط به جنبش کمونيستی انقالبی کشوردست
برنداشته است .ديده می شود که نويسنده ومدافعين او  ،ھمين سنتريسم واپورتونيسم آقای)ه.م( را »جنبش انقالبی
پرولتری« کشورمی خوانند؛ يعنی ھمين خط اپورتونيستی ورويزيونيستی که درکنارسايرخطوط انحرافی
اپورتونيستی ورويزيونيستی درطی چھاردھه صد مات شديدی را برجنبش پرولتری انقالبی کشورزده اند.
اين سنتريست درصفحه دوم چنين می نگارد  ":ميدانيم که نويسنده آن "نقد" ،بازدست ازشرم) بايد سرم باشد-
دراينجاتوضيح ازماست( برنميدارد ،زيرا می بيند که من نه ازموقف) م  -ل -م( ،بلکه ازموقعيت)م-ل( برخورد
ميکنم ،زيراھنوزکه ھنوزاست ،من اين عصرراعصرامپرياليسم وانقالب پرولتری ميدانم وبه اين،باورعلمی
دارم که لنينيسم ،مارکسيسم اين عصراست.".....
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ه.م دراينجا ساده انگارانه وکودکانه به يکی ازترفندھای ھميشگی اش متوسل شده تا افراد کمترآشنا به
انحرافات ايدئولوژيک سياسی اشراگمراه نمايد .اومی خواھد اين طوروانمودسازد که چون او يک»مارکسيست-
لنينيست « است وانديشه مائوتسه دون" ،مائوئيسم" راقبول ندارد؛ لذا "گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان)م
ل  -م(" وديگربخشھای جنبش کمونيستی انقالبی)م -ل -م( کشورنظرات ومواضع اوراموردنقد وبررسیقرارمی دھند .درحاليکه مواضع ونقطه نظرات اودرنوشته  803صفحه ای ونوشته ھای ديگر او نه برمبنای
مارکسيسم -لنينيسم که برمبنای سنتريسم واپورتونيسم صورت گرفته است .اوتصورمی کند که نظريات
ومواضعش درنوشته  803صفحه ای ونوشته ھای قبلی اش ملھم ازمارکسيسم -لنينيسم است .وبرخالف ادعای
او ،استنباط اش ازمسايل جنبش کمونيستی انقالبی کشوروجنبش بين المللی کمونيستی وخط رھبری کننده آنھا
نادرست و انحرافی است .و او مانند ھمه اپورتونيستھا ورويزونيستھای ديگرخط فکری انحرافی اپورتونيستی
اشرامارکسيسم -لنينيسم می خواند.
ھمچنين)ه.م( دربخش سوم نوشته اش تحت عنوان"ھرچی ازدوست می رسد نيکوست"! چنين اظھارنظرمی
نمايد ":حال برمی گردم که اين ھوادارقلۀ" مائوئيسم" مرابدين ايزم ھای غيرازم-ل بدين سبب برچسپ می زند
که به"مائوئيسم" بمثابه بسط وتکامل مارکسيسم -لنينيسم درسه جزءوسه منبع مارکسيسم بکدام عصرمشخص
ديگر ،که چگونگی اش ھيچ مشخص نشده وحتی می توانم بگويم ،که نمی تواند مشخص شود ،زيرا ھنوزکه
ھنوزاست مادرعصرامپرياليسم وانقالبات پرولتاری قرارداريم ،که بی چون وچرا لنينيسم -مارکسيسم ھمين
عصراست ،باورندارم .البته دراين موردگفتنی ھای زيادی وجوددارد که بعد درھمين نبشته آنرا طوری که الزم
است درج خواھم کرد ،تاروشن سازم چرا به "مائوئيسم" باورعلمی ندارم".
علی الرغم ادعای بی اساس اين آقا ،مائوتسه دون وھمه کمونيستھای انقالبی جھان باين مسئله نظرو باوردارند
که انقالب چين درعصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری به پيروزی رسيد وتوده ھای خلق چين تحت رھبری
پرولتاريای انقالبی چين برھبری مائوتسه دون انقالب چين رابه پيروزی رساندند .مائوتسه دون بااتکاء به
مارکسيسم -لننينيسم و ديالکتيک ماترياليستی وبا درنظرداشت شرايط دوران سوسياليسم وموجوديت تضادھای
طبقاتی دردوران سوسياليسم؛ وبا درک خصلت)سست وناپايدار( دوران سوسياليسم ودرس آموزی ازشکست
انقالب سوسياليستی درروسيه وھم اينکه خطروامکان شکست انقالب واحيای سرمايه داری دردوران
سوسياليسم وجود دارد؛ اوبرای نجات انقالب چين ازتسلط بورژوازی درون حزب ودولت برآن؛ تئوری" ادامه
انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا " راتدوين کرده وانقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی رادردوران سوسياليسم
منحيث يک وظيفه مھم انقالبی مشخص کرده و آنرارھبری کرد .مائو"تئوری ادامه انقالب تحت ديکتاتوری
پرولتاريا" را تدوين کرده ودرکارزارمبارزه طبقاتی)پروسه انقالب فرھنگی پرولتاريائی( تجربه کرده وصحت
آنرا درپراتيک انقالبی به ثبوت رساند .انقالب فرھنگی پرولتاريائی يک تکامل کيفی درتئوری وپراتيک انقالب
پرولتری است .مائوبدين وسيله راه نجات انقالب پرولتری وجلوگيری ازشکست سوسياليسم را نشان داده و
ابزارمبارزه طبقاتی انقالبی دردوران سوسياليسم رادردسترس پرولتاريای جھان قرارداد .مائودرجريان انقالب
فرھنگی پرولتاريائی گفت ":مقرھای فرماندھی رويزيونيستی رادرحزب بمباران کنيد".اين مقرھای
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رويزيونيستی برھبری لين پيائو و ليوشائوچی و دن سيائوپين و ھواکوفينگ و ديگران بود .سه نفراخيروجناح
ھای متعلق به آنھا دريک اتحاد ارتجاعی تحت پرچم استراتژی»سه جھان« عليه انقالب چين وشخص مائو
وياران نزديکش تخريبکاری می کردند .وچوئين الی بااتخاذ موضع سنتريستی که بابوروکراسی وفاداربود
ازپشت برانقالب خنجرمی زد .انقالب فرھنگی ماھيتاً انقالبی بود درقلمروايده ھا وايدئولوژی ،انقالب
درطرزتفکروانديشه ھای مردم .انقالب فرھنگی تنھا به منظورطرد فزيکی بورژوازی نوظھوردرون حزب
نبود؛ بلکه اقدام انقالبی ای بود عليه نيروھای بورژوائی کھنه ونو وسعی درمتحول ساختن ھمه جانبه جامعه
ومردم  ،يعنی انقالبی کردن حزب وجامعه.
مائومانند مارکس وانگلس ولنين تئوری ھای علمی علم انقالب پرولتاريائی راتدوين کرد واين علم راھرچه
بيشترغنا بخشيده وآنرا بدرجه عاليتری تکامل داد ،يعنی مارکسيسم -لنينسم -مائوئيسم .مائوتسه دون مارکسيسم-
لنينيسم رادرعرصه فلسفه ،اقتصاد سياسی وسوسياليسم علمی تکامل داده است .مادراين نوشته درباره اين
مسايل به تفصيل نمی پردازيم؛ زيرا قبالً سندی رادرھمين زمينه زيرعنوان" فشرده ای ازخدمات جاويدان
مائوتسه دون به علم انقالب پرولتری" منتشرکرده ايم .مائو ھمه اين خدمات رابنام عصرامپرياليسم وانقالبات
پرولتری به علم انقالب انجام داده وآنرابه بلندترين قلۀ تکامل کيفی آن تاامروزرسانده است .اگرھمين استدالل
نويسنده باشد که چون ھنوزعصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری است ولنينيسم ،مارکسيسم اين عصراست؛ پس
باين صورت )بنابرنظروباورنويسنده( علم انقالب دراين عصربعد ازظھورلنينيسم نمی تواند ازتکامل کيفی
ديگری برخوردارشود! ويابنابرفھم اوبايد لنينيسم آخرين مرحله تکامل علم انقالب درعصرامپرياليسم وانقالبات
پرولتری باشد! درحاليکه ھرکمونيست انقالبی ميتواند به کمک علم انقالب پرولتاريا وديالکتيک ماترياليستی
چگونگی تکامل کيفی علم انقالب پرولتری راتوسط مائو ته دون بخوبی درک کند .خالف ادعای پوچ نويسنده،
ھرتجربه وھرتئوری انقالبی علمی نوين بمعنای رد تئوريھای قبلی آن علم نيست ،بلکه درجھت اصالح وترقی
وتکامل آنست .مارکسيسم چارچوبه علمی معتبری است که لنين ومائوتسه دون آنراغنا بخشيدند .لنين مارکسيسم
را به مارکسيسم  -لنينيسم ومائوتسه دون آنرابه مارکسيسم  -لنينيسم -مائوئيسم تکامل داد .ومائوتسه دون وياھيچ
کمونيست انقالبی ديگری درجھان ھرگزچنين ادعائی نکرده است که انديشه مائوتسه دون جايگزين لنينيسم،
درعصرامپرياليسم شده است! اينھا برچسب ھای خاينانه ايست که درطی چھاردھه رويزيونيستھا ی رنگارنگ
به مائوتسه دون زده اند  .و)ه.م( ھم آنھارادوباره تکرارمی کند .و)ه.م( خالف ديالکتيک ماترياليستی اين
طرزتفکرمنحط رابه مدافعين وھوادارانش القاء مينمايد؛ تازمانی که درعصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری
قرارداريم ،تنھامارکسيسم -لنينيسم  ،علم رھبری کننده انقالبات پرولتری دراين عصراست .وديده می شود که
آقای)ه.م( تکامل کيفی ديگری رابه علم انقالب ،يابقول اوھيچ" "ismديگری را دراين عصر،
درکنارمارکسيسم -لننيسم نمی پذيرد .درحاليکه خالف نظروعقيده اين آقا ،انقالب چين در نتيجه مبارزه انقالبی
پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی به پيروزی رسيد ،وتدوين تئوری ھای انقالبی خاصتا ً تئوری" ادامه انقالب
تحت ديکتاتوری پرولتاريا" ازبزرگترين خدمات مائوبه علم انقالب پرولتری است .ھمان طورکه مارکسيسم-
لننيسم درکارزارمبارزه طبقاتی ومبارزه عليه انديشه ھا ومکاتب فلسفی غيرعلمی وارتجاعی خاصتاً فلسفه
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بورژوازی و انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم رشد وتکامل کرد؛ مائوئيسم بااتکاء به م -ل وماترياليسم ديالکتيک
 ،درکارزارمبارزه طبقاتی ومبارزه ايدئولوژيک سياسی) درجريان سه مرحله انقالب درچين( و مبارزه اصولی
ايدئولوژيکی درسطح جھان عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم تکامل نمود.
مارکسيسم -لنينيسم بيانگرحقايق علمی واصالت حقيقی علم انقالب پرولتری است ؛ خدمات انقالبی مائو به
تئوری وپراتيک علم انقالب پرولتری نيزھمتراز با خدمات مارکس وانگلس ولنين است .مائوتسه دون م -ل
رادرعصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری تکامل داده است .وانکارازآن ،نفی خصلت تکاملی مارکسيسم -لنينيسم
است .وصرف نظرازھرمسئله ديگری عدم پذيرش آن يک راه گمی ايدئولوژيکی بشمارمی رود .و)ه.م( وھم
سنخان اودرافغانستان و درسطح جھان می خواھند زيرپوشش ادعای دروغين »اعتقاد « به مارکسيسم -لنينيسم
خالقيت وپويائی علم انقالب پرولتاری رانفی کرده ومبارزه انقالبی توده ھای خلق را ازمسيردرست واصولی
وانقالبی آن منحرف سازند.
بايد تذکرداد که بحث وجدال برسرمقوله" مائوئيسم" واينکه مائوئيسم بلندترين قله تکاملی مارکسيسم -لنينيسم تا
امروزاست ،يک موضوع مھم وحياتی درجنبش بين المللی کمونيستی است؛ مائوئيسم مسئله ايدئولوژی وعلم
انقالب پرولتاريائی است .وامروزجھانبينی طبقه پرولتاريا ) م -ل -م( است .وبه امرپذيرش ويا عدم پذيرش
خالقيت وپويائی وتکامل کيفی علم انقالب پرولتاريائی وتئوری ھا واحکام واصول پايه ای علم انقالب پرولتری
مربوط می شود .امروزتئوری ھا واصول واحکام علم انقالب پرولتری ،تئوری ھا واصول مارکسيسم -لنينيسم-
مائوئيسم است که پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی جھان درسه دوران تاريخی درکارزارمبارزه طبقاتی باگذشت
ازجھش ھای انقالبی تکاملی تا امروزبه آن) م -ل  -م( دست يافته اند .وموضوع انکارازماھيت وخصلت
انقالبی جھانشمول انديشه مائوتسه دون ،ويا امروزمائوئيسم؛ اين درموردش نفی خصلت پويائی وتکاملی علم
انقالب پرولتری ،مارکسيسم -لنينيسم محسوب می شود .اين يک مسئله علمی وديالکتيکی است و"نفی اصول
کلی وتئوری ھای مارکسيسم ويا تجديد نظردرآنھا ،رويزيونيسم است" .ازآنجاييکه م -ل  -م يک کل واحد
است؛ لذا نفی مائوئيسم بمعنای عدم پذيرش اصول کلی وتئوری ھای مارکسيسم انقالبی است و نفی مرحله ای
ازتکامل)مارکسيسم -لنينيسم( درموردش يک انحراف جدی ايدئولوژيکی است .وکسانی وياتشکالتی که
خودرامارکسيست -لنينيست انقالبی می دانند؛ اگرامروزبه مارکسيسم -لنينيسم توقف می کنند وخدمات انقالبی
مائو را درتکامل مارکسيسم -لنينيسم انکارمی نمايند ،چگونه ممکن است که مدعی مارکسيست -لنينيست انقالبی
باشند؟ و)ه.م( دراين نوشته اش مائوتسه دون را دارای انحرافات رويزيونيستی خوانده وخدمات انقالبی بزرگ
اورادرتکامل کيفی علم انقالب انکارکرده وآنرانفی نموده است.
درصفحه اول بخش دوم نوشته آقای)ه.م( چنين می خوانيم ":حال ازنويسنده "انکارواقعيت ھا "...می پرسيم که
تمامی احزاب وسازمانھای که در"جبا""،جاا" و" "Rimکه نشريۀ "جھانی برای فتح" آنھارا درخود احتوا
ميکنند وپيرو"م -ل" اند ويانامھای ديگری راحمل می کنند ،اما"مائوئيست"نيستند ،اين چماقی که برفرق يک
اپورتونيست کھنه کارپرمدعا"! می خورد به آنھا ھم تصادم نمی کند؟
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آيا ھمين امروزکه جنبش بين المللی کمونيستی گرفتاريک بحران بزرگ است وجنبش انقالبی پرولتری
درسطح جھان ته کشيده با افتی ميالن دارد ،احزاب وسازمانھای کمونيستی وجودندارند که درھمان حدتوان
ايدئولوژيک سياسی شان ازم -ل پيروی می کنند وبدون مبالغه تعدادشان چند باربيشترازپيروان" مائوئيزم" می
باشند وھستند ،بھمين شالق جناب شما مواجه نمی گردند؟ وحکم" اپورتونيست" شما خواه نوکارباشند يا"کھنه
کار""،پرمدعا" باشند وياکم ادعا ،برآنھا ھم الصاق نمی گردد؟".
خوانندگان توجه کنند که )ه.م( چگونه ماھرانه ازبيان واقعيتھا وحقايق سرباززده وازپاسخ به انحرافات
اپورتونيستی وتوطئه ھا وتخريبکاريھايش عليه جنبش انقالبی پرولتری َ
طفره رفته وموضوع راازجھت اصلی
آن به جھت ديگری کشانده وسعی می کند تابا چھره»حق به جانب« توجه سازمانھا واحزاب مماثل ديگری
رادرجھان دردفاع ازخودش جلب نمايد .درحاليکه دراينجا بحث روی موضوع مشخصی آغازشده وآن نقد ما
ازنوشته)  803صفحه ای( سراپا اپورتونيستی وتوطئه گرانه وتخريبکارانه عليه جنبش انقالبی پرولتری
کشوربوده که بعد ازانتشارنقد ما طی اين مدت دريک مرحله او به کمک ھوادرانش يعنی»جمع انقالبی« عليه
ما ونقد ما به ناسزاگوئی ولجن پراکنی پرداختند وبعد زيرنام ديگری)"ج.ا.پ"( به پخش اراجيف اش پرداخته
ومائوتسه دون مائوئيسم را مورد حمله اپورتونيستی قرارداده است .درحاليکه دراينجا بحث روی موضوع
مشخصی ودرشرايط زمانی ومکانی مشخصی آغازشده است وعمدتا ً مربوط به انحرافات اپورتونيستی
ورويزيونيستی آقای )ه.م( درجنبش انقالبی پرولتری افغانستان است که درطی حدود چھاردھه درآن به اشاعه
نظريات انحرافی اش مشغول بوده وبا پافشاری روی نظرات ومواضع سنتريستی واپورتونيستی اش افراد واقعا ً
انقالبی وخط انقالبی) م -ل  -ا ويا م -ل  -م( را ازھمان آوان تاسيس سازمان جوانان مترقی تا امروزدرمراحل
مختلف تکامل جنبش پرولتری انقالبی ازھيچگونه تخريبکاری فروگذاشت نکرده است .و نقد ما ازنوشته)803
صفحه ای( درواقع افشای گوشه ای ازمواضع ونظريات انحرافی اين شخص خودغرض پرمدعاست که عيب
مھلک سنتريستی واپورتونيستی اشراھنرانقالبی جامی زند .ھمچنين نظروموضع ما دربرابرتشکالت وافراد
ديگرداخلی وخارجی که صحبت ازاعتقاد به م -ل انقالبی دارند ومائويزم را منحيث مرحله تکاملی کيفی علم
انقالب پرولتری نمی پذيرند  ،نيزکامالً مشخص است .البته که سازمانھا و احزاب رويزيونيستی رنگارنگ
درجھان مانند نويسنده به گونه ھستريک عليه مائوئيسم خصومت می ورزند .ونيزنظروموضع ما دربرابرآن
عده ازتشکالتی که خودرا )م  -ل  -م( می خوانند نيزمشخص بوده ودربرابرانحرافات اپورتونيستی
ورويزيونيستی آنھا به مبارزه ايدئولوژيک سياسی ادامه داده ودرآينده نيزادامه خواھيم داد .مااين مبارزه
راھمزمان بامبارزه ضدامپرياليستی وضد فئودالی)خاصتا ً درشرايط کنونی که کشوردرتسلط استعماری
قدرتھای امپرياليستی قرارداشته ودولت مزدورودست ونشانده برسرقدرت است( به پيش برده ايم .ما مبارزه
ايدئولوژيک سياسی اصولی را عليه انحرافات مختلف درجنبش کمونيستی انقالبی کشوروجنبش بين المللی
کمونيستی دردفاع ازخط انقالبی) م -ل  -م( وانقالب پرولتری ادامه می دھيم  .اما )ه.م ( بجای اينکه درباره
انحرافات ايدئولوژيک سياسی اش خاصتا ً درنوشته) 803صفحه ای( پرداخته وپاسخ دھد؛ بايک گريزماھرانه
موضوع را به جھت ديگری انحراف داده است.
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واما درباره جنبش انقالبی انترناسيوناليستی"جاا" و"ريم":
بعد ازمرگ رفيق مائوتسه دون درسال  1976ميالدی وکودتای خاينانه وجنايتکارانه رويزيونيستھای »سه
جھانی« تحت رھبری دين سيائوپين  -ھواکوفينگ وگرفتاری وزندان ومحاکمه نزديک ترين ھمرزمان
مائوبنام»گروه چھارنفره« واعدام وزندان ھزاران انقالبی ديگروتصفيه حزب ودولت ازوجود انقالبيون
وفاداربه راه وخط انقالبی مائو) م -ل -م( وادامه انقالب وساختمان سوسياليسم درچين؛ يک سردرگمی وتوھم
گسترده درجنبش بين المللی کمونيستی بوجود آمد ،زيرا بعد ازشکست انقالب دراتحاد شوروی توسط
رويزيونيستھای مدرن خروشچفی؛ اين دومين تجربه منفی ودردناک پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی جھان بود.
درسال  1984جنبش انقالبی انترناسيوناليستی)جاا( ازاحزاب مارکسيست -لننيست انقالبی تشکيل شد ودربيانيه
اش )م -ل  -م( را منحيث ايدئولوژی رھنمايش اعالم کرد .ھمين بيانيه تکامل کيفی علم انقالب ) مارکسيسم-
لنينيسم( رامرحله نوين توسط مائوتسه دون تاکيد کرد .باآنھم بعد ازنيمه اول دھه ھشتاد ميالدی اين موضوع
منحيث نقطه اختالف عمده بين بخشھای ازکمونيستھای انقالبی بود .ليکن درآن بيانيه تاکيد گرديد که مبارزه
عليه اپورتونيسم ورويزيونيسم بدون اتکاء به مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم ممکن نيست .وپذيرفتند که م -ل  -م
يک کل واحد بوده وايدئولوژی پرولتاريای جھان است .وسند جنبش انقالبی انترناسيوناليستی منتشره
دردسمبر1993تحت عنوان " زنده باد مارکسيسم -لننيسم -مائوئيسم" ،نفی مائوئيسم را به معنای نفی مارکسيسم-
لنينيسم دانست.
درھمين صفحه اول بخش سوم نوشته)ه.م( می خوانيم ":خيربھرحال بگذارحال خدمت اين"ناقد" مطالبی راپيش
کنم تاتفھيم شود چرا ازمائوئيسم پيروی نمی کنم".
ه.م که يک سنتريست واپورتونيست شناخته شده طی چھاردھه درجنبش انقالبی پرولتری افغانستان است
ودرتمام اين دوران نظريات ومواضع او درباره جنبش کمونيستی انقالبی کشوروجنبش بين المللی کمونيستی
ناشی ازھمين تفکرانحرافی اوبوده ودربسا موارد دراسنادی که منتشرکرده است مواضع ونظريات انحرافی
اپورتونيستی اومشخص بوده واست .ما درنقد ازسند) 803صفحه ای( او درمسايل مختلف مربوط به جنبش
کمونيستی انقالبی کشور ،مواضع انحرافی اورابه نقد کشيده ايم .ما دراين نقد مشخصا ً آقای)ه.م( رامورد پرسش
قرارنداده ايم که چرا او از"مائوئيسم" پيروی نمی کند  ،زيرا تاجای که ما ازطرزتفکروعملکردھای انحرافی
اودرجنبش انقالبی پرولتری کشوروجھان آگاھی داريم اويک سنتريست واوپورتونيست سرسخت بوده وانحراف
رويزيونيستی بوضوح آشکاراست .ومنظورازنقد ما به ھيچ صورت قانع ساختن اوازمرحله تکاملی کيفی علم
انقالب پرولتری توسط مائوتسه دون نبوده ونه ھم ھرگز) طوريکه او ومدافعين اومدعی اند( ازاين نقد قصد
توھين اوراداشته ايم؛ بلکه منظوربازھم به سلسله نقدھای گذ شتۀ ما ،نقد نظريات ومواضع انحرافی ورد توطئه
گريھا واتھامات ناروای اوعليه ما و جنبش انقالبی پرولتری) م ل م( کشوروجھان بوده است .اما اين آقا با
ادعاھای ميان تھی اش  ،درطی چھاردھه حاضرنشده است که گويا موارد »انحرافی رويزيونيستی«
درآثارمنتخب وديگراسناد مائوتسه دون را مشخص نموده وادعا کند که برھمين مبنا خدمات اورا مرحله تکاملی
کيفی مارکسيسم -لنينيسم نمی پذيرد .که البته اين امربرايش ناممکن است .دراينجا اوازتشکالت اپورتونيستی
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ورويزيونيستی کشورھای ديگرنيزاستمداد جسته وبا تاييد نظريات ومواضع آنھا ،نظروموضعش را عليه
مائوتسه دون ومائوئيسم ،پشتوانه وانسجام داده و بيان کرده است .ومابا ذکراين موارد ثابت خواھيم ساخت که
چگونه درک وفھم اين آقا ازديالکتيک ماترياليستی انحرافی بوده وچگونه نظرات ومواضع او درباره مائوتسه
دون وخدمات انقالبی وی به علم انقالب پرولتری ازموضع انحراف اپورتونيستی ورويزيونيستی صورت
گرفته است.
ه.م درصفحه  3بخش سوم نوشته اش زيرعنوان" ارزيابی ما ازآموزشھا وآثارمائوتسه دون" چنين ادامه می
دھد - ":آثارم  -ل مائوتسه دون درباره انقالب -دموکراتيک)-ضدامپرياليستی( وجنگ توده ای طوالنی بايد
بدون شرط) پذيرفته( شوند.
" نظريات مائوتسه دون دربارۀ گذار ازانقالب دموکراتيک ) -ضدامپرياليستی( به انقالب سوسياليستی ودربارهديکتاتوری -پرولتاريا درمراحل  1955تا  1965ناروشن وتاحدی با مارکسيسم -لنينيسم درتضاداست.
 حمالت رويزيونيستی که مائوتسه دون را تلعين می کند بيشترازھمه متوجه انقالب دموکراتيک)-ضدامپرياليستی( توده ای وآموزشھای جنگ خلق می باشد.
 مائوتسه دون يکی ازشاگردان برجستۀ مارکس،انگلس ،لنين و ستالين ،بود ،اما درست است ازسبب اشتباھاتخطيرش درمراحل  1955و 1965نمی تواند بمثابه کالسيکرمارکسيسم -لنينيسم بحساب آيد.
 مائوتسه دون بمثابه يک مارکسيست -لنينيست بزرگ مارکسيسم -لنينيسم را پيروزمندانه درمرحله انقالبدمکراتيک) ضدامپرياليستی( چين درعمل پياده کرد.
 درمرحله بعدی)  (1965 -1955مائوتسه دون عدۀ ازموقف ھای خطيررويزيونيستی پيرامون انقالبسوسياليستی ودرباره ديکتاتوری پرولتاريا گرفت.
اين اشتباھات بما حق نمی دھد ،که خدمات فوق العاده مائوتسه دون را بکلی نفی کنيم ،درحاليکه اوخودش ھم
درسال  1966اعمال ديکتاتوری ھمه جانبه بربورژوازی راتبليغ می کند.
ھمچنين اوعالوه می کند که :مائوتسه دون بخصوص درانقالب فرھنگی) پرولتاريا( بااشتياق زياد مبارزه عليه
بوروکراسی ورويزيونيسم رارھبری ميکند ،که بازاشتباھاتی را مرتکب شد .ما اين برداشت رابازھم بحيث يک
حقيقت ابرازميکنيم ،که مائوتسه دون زمانی درازی موقف نادرست ورويزيونيستی رانمايندگی ميکرد ،ولی به
ھيچ وجه درست نيست که اورا"منحط" بخوانند ويا از 1935به او تاپۀ رويزيونيسم رابچسپانند ،تا اورا ازآغاز
به رويزيونيسم متصف سازند".
آقای)ه.م( تزھای انحرافی فورمولبندی شده "خالف جريان" را بنام »اشتباھات خطير« و»موقف ھای
خطيررويزيونيستی« مائوتسه دون وھم اينکه نظريات مائوتسه دون درمرحله گذاربه سوسياليسم وديکتاتوری
پرولتاريا ناروشن وبا مارکسيسم -لنينيسم درتضاد است ،تذکرداده ومدعی است که اين برداشت رامنحيث
حقيقت ابرازمی کند .ليکن اواين موارد» انحرافی« ادعائی اشرادرآثارعلمی مائوتسه دون مشخص نکرده) که
برايش ممکن نيست( وحکم جزم اشرا بر»موقف ھای خطيررويزيونيستی« مائوتسه دون صادرکرده ومی
گويد که برھمين مبنا است که اورابمثابه کالسيکرمارکسيسم -لنينيسم بحساب نمی آورد .که ھمين موردبذات
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خود انھماک به اتھام وتوطئه گری نيزمی باشد .وقتی ما نوشته  803صفحه ای آقای)ه.م( رانقد کرده وموارد
انحرافی اپورتونيستی اورابا استدالل وسند مشخص ساختيم ،او ومدافعين اش نقد مارا»دشنام وبی حرمتی
و «....بخود خواندند وبا براه انداختن سروصدا وھوچيگيری ،بدترين ناسزاھاودشنام ھا رابرما حواله کردند.
ولی حاالآقای)ه.م( بدون ارايه ھيچگونه سندی ،مائوتسه دون را متھم به داشتن »موقفھای خطيررويزيونيستی«
نموده وخدمات انقالبی اورابه علم انقالب پرولتاريا نفی می کند .که درماھيت يک حمله خصمانه واپورتونيستی
برمائوتسه دون ومائوئيسم است.
درحاليکه مائوتسه دون انقالب بورژوا -دموکراتيک طراز نوين را نوع ويژه خوانده ومی گويد اين انقالب
اکنون درچين ودرتمام کشورھای مستعمره ونيمه مستعمره گسترش می يابد وما آنرا انقالبی دموکراتيک نوين
می ناميم .مائو ادامه می دھد ":اين انقالب دموکراتيک نوين جزئی ازانقالب پرولتاريائی سوسياليستی جھان
است؛ زيرا اين انقالب قاطعانه عليه امپرياليسم يعنی عليه سرمايه داری بين المللی مبارزه می کند .مرحله
کنونی انقالب چين مرحله گذاراست ووظيفه ای آن عبارت است ازپايان دادن به جامعه مستعمره ،نيمه مستعمره
ونيمه فئودالی وايجادکردن جامعه سوسياليستی .ھمچنين مائو می گويد ":حلقه اتصال بين دوانقالب وشرط الزم
ھم برای پيروزی انقالب دموکراتيک نوين وھم برای رسيدن به انقالب سوسياليستی رھبری پرولتاريا ست".
ومائو برای تحقق آن مبارزه کرد .اين خط ،واين تئوری واين استراتژی دموکراسی نوين بود که پرولتاريای
چين وتوده ھای خلق وطبقات ونيروھای مترقی چين درکل را درپيروزی درجنگ مقاومت عليه جاپان رھبری
کرد .و مبارزه ايدئولوژيک مائوتسه دون دردرون حزب کمونيست چين برای پايه ريزی موفقيت آميزرھبری
توده ھای خلق دربرپائی مبارزه رھائی بخش وبه سرانجام رسانيدن پبروزمندانه انقالب دموکراتيک نوين
درچين اھميتی حياتی داشت .مائونه تنھا خط دموکراسی نوين رابرحسب مبارزه سياسی گسترش داد که جنگ
رادرھمه جبھه ھا برای برپائی رھبری پرولتاريا وجلوبردن انقالب دموکراتيک نوين وبجلورفتن بطرف
سوسياليسم رھبری نمود.
مائوتسه دون دراواخرسال  1955خط عمومی گذاربه سوسياليسم را فورموله کرد ،وفراخوان آغازرشد قدم به
قدم صنعتی کردن سوسياليستی وتحوالت سوسياليستی کشاورزی وصنايع دستی وھمچنين بازرگانی وصنايع را
داد .وتبديل موسسات صنعتی وبازرگانی خصوصی به موسسات مختلط دولتی -خصوصی درسال  1956پايان
يافت .وبعد درطی انقالب فرھنگی کارخانه ھای دولتی -خصوصی به مالکيت دولت درآمدند .درتغييرات
سوسياليستی اقتصاد درچين  ،موجوديت بخشھای اقتصاد مختلط بمعنای اعمال ديکتاتوری بورژوازی نبود؛
بلکه اين تحوالت اقتصادی دردوران سوسياليسم تحت ديکتاتوری پرولتاريا انجام می شد .باآلخره خط
مائوبرخط رويزيونيستی غالب شد؛ ودريک حرکت صعودی عظيم تحول کئوپراتيوسوسياليستی برمالکيت
سرمايه داری در روستا غلبه کرد .ازطريق اين نوع مبارزه درجامعه بطورکلی وبطريق متمرکزتری درخود
حزب کمونيست چين بود که تاسال 1956دراساس مالکيت سوسياليستی درشھروروستا ،درصنعت وکشاورزی
وھمچنين بطريق اولی درصنايع دستی وبارزگانی ،مستقرگشت.
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تذکرمطلب فوق برای اينست تا تصريح شود که برخالف ادعاھای آقای)ه.م( ورفقای بين المللی او که می
خواھند خدمات انقالبی مائو را صرف درپيروزی انقالب بورژوا-دموکراتيک درچين متبارزو منحصرسازند.
درحاليکه مائوازھمان ابتدا انقالب دموکراتيک نوين را مرحله اول انقالب چين می دانست وبعد انقالب
سوسياليستی .ومائو برای پيروزی آن وساختمان سوسياليسم وانقالب فرھنگی پرولتاريائی تا به آخرمبارزه کرد.
ھمچنين خالف اتھامات )ه.م( مائوازسال 1955تا سال  1965درگيرمبارزه ايدئولوژيک سياسی سختی
دردرون حزب کمونيست چين عليه عناصربورژوازی يا رويزيونيستھا بود ودرسطح جھان مبارزه عليه
رويزيونيسم مدرن خروشچفی را به پيش می برد .حزب کمونيست چين برھبری مائوتسه دون در 16اپريل
 1960باانتشارسند" زنده باد لنينيسم"! درپرچم سرخ نشريه تئوريک حزب کمونيست مقابله برسرتزھای
رويزيونيستی کنگره بيستم راعلنا ً بيرون داد .ونيزدرنشست فدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری درجون
 1960درپکن بازھم اين مبارزه رابطورعلنی به پيش برد .دراوايل سال  1964اين مبارزه به نقطه اوج آن
رسيد .ونيزدراين دوران تکامل فلسفه مارکسيسم -لنينيسم توسط مائوتسه دون صورت گرفت .اين امردررابطه
ديالکتيکی باتکامل انقالب چين وازطريق تحليل تجارب اتحادشوروی وسنتزمثبت ومنفی آن ازجمله درحيطه
فلسفی صورت گرفت .مائومبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم را نيروی محرکه سوسياليستی ميدانست .اوعقيده
داشت که مبارزه طبقاتی درسرتاسردوران سوسياليسم تازمانيکه تضادھای دوران سوسياليسم ازطريق پيشرفت
انقالبی حل شود به ھمين صورت وجود خواھد داشت .ونتيجه اين مبارزه -وبخصوص مبارزه بين پرولتاريا
وبورژوازی -تعيين خواھد کرد که آيا جامعه به پيشروی بسوی سوسياليسم ادامه خواھد داد يا) درکوتاه مدت(
به عقب وبه سرمايه داری کشيده خواھد شد.
دربخش چھارم )صفحه اول( نوشته)ه.م( چنين می خوانيم ":زحمات اساسی وبزرگ تاريخی جھانی ئی
مائوتسه دون راھيچ کس ازروی جھان زدوده نمی تواند ،که عبارت است ازرھبری 600ميليون خلق چين ،که
شانه به شانه باتمامی نيروھای انقالب جھانی پرولتاری ،بااتکاء به اتحاد شوروی سوسياليستی ستالين ،مرحله
انقالب ضدفيودالی -ضدامپرياليستی به پيروزی رسيد".
چنانکه درصفحات ديگراين نوشته مالحظه کرديم؛)ه.م( بازھم دراينجا انقالب پرولتری چين را که
بعدازپيروزی انقالب دموکراتيک نوين وتاسيس دولت ديکتاتوری دموکراتيک خلق تحت رھبری پرولتاريا
وپيروزی انقالب سوسياليستی تحت ديکتاتوری پرولتاريا وانقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی وساختمان
سوسياليسم درچين راکه تحت رھبری مائوتسه دون انجام شد؛ به "مرحله انقالب ضد فيودالی -ضدامپرياليستی"
خالصه می کند وصحبتی ازجامعه سوسياليستی وساختمان سوسياليسم وانقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی
درچين ندارد .او سعی می کند تا مائورا که خدمات بزرگی درتکامل کيفی مارکسيسم -لنينيسم انجام داده
وآنرادرپروسه مبارزه انقالبی درتمام مراحل انقالب چين ودرسطح جھانی به بلندترين قله تکامل آن تا
امروزرسانده است ،يعنی مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم؛ تاسطح رھبری سياسی  600ميليون خلق چين که بزعم
او تنھا انقالب ضدامپرياليستی وضدفئودالی رابه پيروزی رسانده است ،تنزل دھد .واين خود نفی حقايق علمی
خدمات انقالبی مائوتسه دون به علم انقالب پرولتری است .ھمچنين که )ه.م( اھميت آثارعلمی وانقالبی مائورا
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تاسطح تذکر"نوشته ھای" درباره مرحله انقالب دموکراتيک چين ،پائين آورده واوتنھاھمين بخش ازاين نوشته
ھای مائوتسه دون را با آموزشھای م -ل سازگارمی داند.
درصفحه دوم اين بخش بازھم ميخوانيم ":يکی اززحمات برجسته مائوتسه دون بدون ترديد ،تکامل
بيشترآموزشھای جنگ انقالبی ،استراتژی وتاکتيک انقالبی نظامی است".
ه.م بازھم خدمات انقالبی مائوتسه دون به علم انقالب رادرمحدوده -تکامل تئوری ،استراتژی وتاکيک جنگ
انقالبی خلق -درپيروزی مرحله انقالب ملی دموکراتيک چين خالصه می نمايد.
درھمين صفحه سوم می خوانيم ":برای اينکه ازاين مارکسيست -لنينيست بزرگ  ) ،مائوتسه دون( ،درسی
فراگرفته شود ،بايد به اين اصل مائوتسه دون رجوع کنيم ،که گفت ":مارکسيسم -لنينيسم رابايد درشرايط
کشورخود تلفيق داد".
اين آقا دراينجا مائوتسه دون راکه درکنارسايررھبران بزرگ پرولتاريای جھان ،مارکس ،انگلس ،لنين واستالين
قراردارد وخدمات با ارزشی را درتکامل مارکسيسم-لنينيسم انجام داده است .وامروزآموزشھای مائوتسه دون
ھم سطح با آموزشھای سايررھبران بزرگ پرولتاريا رھنمای عمل پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی جھان است،
تنھا به ھمين اصل که  ":مائوتسه دون م -ل را درشرايط کشورخود تلفيق داد" .بسنده می نمايد .اين آقا
درحقيقت مائوتسه دون را مورد تحقيرقرارمی دھد و خدمات انقالبی مائوتسه دون به علم انقالب پرولتری را
انکارمی نمايد .
به موارد ذيل توجه کنيد:
 درصفحه سوم )ه.م( چنين می نويسد ":نوشته ھای مائوتسه دون قبل ازسال 1966بوضاحت ،که بايدگذارازانقالب دموکراتيک به انقالب سوسياليستی درسطح سياسی گذارازديکتاتوری تمام طبقات ونيروھای
ضدفيودالی وضدامپرياليستی به ديکتاتوری پرولتاريا باشد،بيان نشده است".
اين ادعای عجيبی است که اگرعمدی نباشد ساده لوحی محض است .مائودرتمام آثارش درقبل ازاين تاريخ
خاصتا ً دردموکراسی نوين باربارازگذاربه سوسياليسم بعدازانقالب دموکراتيک نوين صحبت کرده است.
اوبارھا درموردخصلت اجتماعی ديکتاتوری دموکراتيک مشترک تمام طبقات انقالبی چين تحت رھبری
پرولتاريا درمرحله انقالب دموکراتيک نوين سخن گفته ورھبری پرولتاريا رادراين دوره دارای خصلت
سوسياليستی ناميده است .درحاليکه مائوتسه دون وخلق چين به اعمارسوسياليسم مصروف بودند؛ ولی )ه.م( می
گويد که او نمی دانست که درآن مرحله ديکتاتوری کدام طبقه برقراراست .مائوتضادھای دوران ديکتاتوری
دموکراتيک خلق ودوران سوسياليسم رامشخص کرد ودرجھت گذاربه سوسياليسم مبارزه سخت مرگ وزندگی
را دردرون حزب کمونيست چين به پيش برد ؛ زيرا به گفته مائوتسه دون تعداد زيادی درحزب بعد ازپيروزی
انقالب دموکراتيک نوين وتدارک گذاربه سوسياليسم ،رغبتی برای گذاربه سوسياليسم نداشتند ؛ ولی )ه.م(
مدعی است که گويا مائو ھنوزارتباط بين انقالب دموکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی رادرک نمی کرده
وگويا نوع وماھيت ديکتاتوری اين مرحله رانمی دانسته است! مائوکه برای تحکيم ديکتاتوری طبقه پرولتاريا
وساختمان سوسياليسم ورفتن بسوی جامعه بدون طبقه عليه ھمه جناح ھا ومراکز اپورتونيستی ورويزيونيستی
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درون حزب ودولت وجامعه چين جنگيد وازانقالب پرولتری وسوسياليسم دفاع کرد که دراين راه پيروزی ھای
شايان وصفی ھم بدست آورد ؛ ولی )ه.م( مدعی است که مائو درباره گذاربه سوسياليسم وديکتاتوری پرولتاريا
تا سال قبل از 1966وضاحت نداشته است! .مائو درپرتو)م-ل( وديالکتيک ماترياليستی شکست انقالب
وسرنگونی ديکتاتوری پرولتاريا درروسيه را موردتحليل وتجزيه علمی قرارداده و تئوری" ادامه انقالب تحت
ديکتاتوری پرولتاريا" راتدوين کرد ؛ ولی )ه.م( عقيده ونظردارد که مائو ھنوزدرباره سوسياليسم وديکتاتوری
پرولتاريا گويا راه گم بوده است .اين واقعا ً مضحک است .حتی مائو درمارچ  1949درآستانه پيروزی انقالب
دموکراتيک نوين "،سياست عمومی دولت نوين را متحول کردن به انقالب سوسياليستی" مطرح نمود.
 درھمين صفحه سوم) بخش چھارم( ) ه.م( می نويسد ، .... ":دراثرمرکزی مائوتسه دون" درباره حل صحيحتضادھای درون خلق" سال  ، 1957ذکرمی شود که مائوتسه دون ديکتاتوری پرولتاريارا با اتحادسياسی
بورژوازی ملی امکان پذيرمی داند وازآن قدم به پيش گذاشته ،اعمارسوسياليسم رابا اتحاد سياسی بورژوازی
ملی درحدامکان می داند".
اگرچه درباره سياست وموقف حزب کمونيست چين دراتحاد با بورژوازی ملی درشرايط دولت دموکراتيک
خلق ودرشرايط جامعه سوسياليستی درآثارمنتخب مائوتسه دون به تفصيل صحبت شده است .اما اين ادعای
)ه.م( نه دراثرمتذکره مائوتسه دون" حل صحيح تضادھای درون خلق" درج است ونه درجای ديگری
درآثارمائوتسه دون چنين مطلبی آمده است .درحاليکه مائوتسه دون گفت ":دردوران تاريخی سوسياليستی،
برای ممانعت ازاحيای سرمايه داری وپيروزی ساختمان سوسياليسم وايجاد شرايط الزم برای گذاربه کمونيسم،
برقراری ديکتاتوری پرولتاريا وبفرجام رساندن انقالب سوسياليستی امری الزامی است" .ھمچنان وی درجون
 1952بروشنی مطرح نمود که درانقالب سوسياليستی بورژوازی ملی آماج حمله است .ھمچنين تذکرداده است
که درآن شرايط ،امکان اتحاد با باقيمانده ھای بورژوازی ملی که ھنوزکرکتردوگانه داشتند ،وجود داشت.
مائوتسه دون می گويد ":درواقع ميان بورژوازی ملی دوگرايش وجود داشت :برخی ازبخشھای آن درحمله به
سوسياليسم به اردوگاه ضدانقالبيون پيوستند ،درحاليکه بقيه درميان بورژوازی ملی اساسا ً با سيستم سوسياليستی
ھمراھی کردند -يا حد اقل علنا ً باآن به مخالفت برنخاستند" .ناگفته نماند که اتحاد سياسی باچنين بخشی
ازنيروھای طبقاتی جامعه ،بخشی ازبورژوازی ملی) باموقعيت اجتماعی وتفکرسياسی مشخص آنھا( درشرايط
تحول سوسياليستی درجامعه وھمراھی آن با دولت سوسياليستی؛ تا " قبول امکان ديکتاتوری پرولتاريا با
اتحاد سياسی بورژوازی ملی ويا اعمارسوسياليسم دراتحاد با آن" کيفيتا ً ازھم متفاوت است.
دردوران سوسياليسم ديگرديکتاتوری مشترک طبقات انقالبی اعمال نمی شود؛ بلکه ديکتاتوری طبقاتی
پرولتاريا حاکم است .وطبقه پرولتاريا که قدرت سياسی رادردست دارد وديکتاتوری طبقاتی اشرا اعمال می
کند ،اگرباجناح ھای ازنيروھای مترقی جامعه مانند جناح مترقی بورژوازی ملی ودموکراتھای انقالبی و
روشنفکران مترقی دراتحاد قرارمی گيرد ،اين بمعنای اعمال ديکتاتوری مشترک پرولتاريا با اين بخشھای
جامعه معنا نمی دھد .وسياست حزب کمونيست ودولت چين دربرابراين نيروھا ،سياست وحدت ومبارزه بود.
ومبارزه ايدئولوژيک سياسی ،مبارزه طبقاتی درجھت متحول کردن آنھا وکل جامعه ادامه يافت.
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مائوتسه دون بعد ازپيروزی انقالب دموکراتيک نوين درچين چنين اعالم نمود ":ھمه اقشاری که با فئوداليسم
وامپرياليسم مخالف بوده وتمايل دارند يک نظم اجتماعی برپايه منافع طبقه کارگرواتحاد کارگر -دھقان
رابپذيرند ،ميتوانند دردولت نوين ازحقوقی برخوردارگردند" .اين درشرايط مشخص چين آنزمان بمعنای
بخشھای ازبورژوازی متوسط)ملی( ،طبقه خرده بورژوازی واقشاروگروه ھای مترقی ديگربود .ھمچنين
مائوتسه دون می گويد ":ما بايد باتمام وجود با طبقه کارگرتکيه کنيم ،سايرتوده ھای زحمتکش را باخودمتحد
سازيم ،روشنفکران رابسوی خود بکشانيم وعناصربورژوازی ملی ونمايندگان آنھارا که ميتوانند باماھمکاری
کنند ،به تعداد ھرچه بيشتربطرف خود جلب کنيم ويا آنھارا به بيطرفی بکشانيم .تاآنکه بتوانيم عليه امپرياليستھا،
گوميندان وبورژوازی بوروکرات به مبارزه خصمانه دست زنيم وقدم به قدم براين دشمنان چيره شويم".
موضع حزب کمونيست چين ومائو تسه دون دربرخورد با بورژوازی ملی به لحاظ تئوريک نيزواضح
ومشخص بود ومائو دراين مورد چنين می گويد ":باسرنگونی طبقه مالکين ارضی وطبقه سرمايه داران
بوروکرات ،تضاد ميان طبقه کارگر و بورژوازی ملی به صورت تضاد عمده درچين درآمده است .ازاين
بورژوازی ملی ديگرنبايد به مثابه يک طبقه ميانی تعريف شود" .ھمچنين با درنظرداشت خصلت دوره تاريخی
سوسياليسم که ھنوزطبقات ،تضادھای طبقاتی ومبارزه طبقاتی موجوداست ،بايد به خصلت پيچيدۀ اين مبارزه
توجه نمود .بايد تضادھای بين خود ودشمن را ازتضادھای درون خلق تميزداد وآنرابدرستی حل کرد.
مائو دردوران سوسياليسم تحليل نمود که درجامعه چين طبقات انتاگونيستی ،بورژوازی وپرولتاريا موجود اند
ومبارزه طبقاتی بين اين دوطبقه بايک فرمان وياخود بخود محو نمی شود .ھمچنان مائوتاکيد کرد که " :درميان
صفوف خلق نيزازجمله کارگران ودھقانان تضادھای زيادی نھفته است که اگربه آنھا درست برخورد نشود
ميتواند به تضادھای انتاگونيستی تبديل شود وانقالب شکست بخورد .اوھميشه ازدونوع تضاد انتاگونيستی
وغيرانتاگونيستی صحبت می نمود".
درصفحه ) 4بخش چھارم( می خوانيم ":اين حقيقت فارغ ازدغدغه است که ازسال  1957به بعد)ھم چنان
ازسالھای  1947تا (1955کدام نوشته تئوريک جامع ازمائوتسه دون وجود ندارد ،بلکه يگان اعالميه
وموقفگيری مختصرتزآميزبا نقل قول) که محتوی آن ناروشن می ماند( نشرشده است .ازاين روقضاوت الزمی
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".
طوريکه قبالً ھم تذکرداديم؛ )ه.م( سعی می کند تا به سياق نوشته) 803صفحه ای ( واقعيات و حقايق مربوط به
انقالب چين وخدمات انقالبی مائو رابه مارکسيسم -لنينيسم انکارکرده ويا آنھارامسخ نمايد .اواين بارميخواھد
عدم آگاھی وناتوانائی ھای ايدئولوژيک سياسی اشرا ازانقالب چين اين طورپرده پوشی کند .بفرض يک لحظه
قبول کنيم که بعد ازسالھای " 1957کدام نوشته تئوريک جامع" ازمائوتسه دون موجود نيست؛ حال ازاين آقای
پرمدعا سوأل می کنيم که نظريات ومواضع او دربرابرآثارماقبل مائوتسه دون ازچه قراربوده واست؟ ! آيا
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اوتوانسته است برمبنای ديالکتيک ماترياليستی دراين باره دست به تحقيق بزند؟ که نه! ومالحظه می شود که
منبع تغذی فکری اورابيشترنظريات ومواضع گروه ھای مماثل اپورتونيستی ورويزيونيستی درسطح جھان،
عليه انديشه مائوتسه دون تشکيل می دھد.
برخالف اين ادعای) ه.م(  ،بعدازآن سالھا مقاله ھا واسناد علمی وتئوريک زيادی ازمائوتسه دون دربخشھای
مختلف موجود است .ازجمله جلد پنجم آثارمنتخب مائو) منتشره درسال  (1957که دارای مقاله ھا وموضوعات
مھم متعددی است؛ دومقاله درباره" مسايل اقتصادی سوسياليسم دراتحاد شوروی" ونقد نوشتۀ استالين بنام"
مسايل اقتصادی سوسياليسم دراتحادشوروی" )منتشره درسال .(1958ھمچنين مقاله ھای سياسی تئوريک
زيادی خاصتا ً درباره مسايل حاد آن روزھا منجمله مبارزه عليه رويزيونيسم مدرن خروشچفی ومبارزه عليه
رويزيونيستھای درون حزب کمونيست ودولت چين) مبارزه بين دوخط( ،مقاله درباره "تئوری ديکتاتوری
پرولتاريا وساختمان سوسياليسم" ،مقاله ای درباره "کمونيسم کاذب خروشچف ودرسھای تاريخی برای جھان"،
واين مقاله دريک پولميک درباره خط عمومی جنبش بين المللی کمونيستی تدوين شد .وتئوری "ادامه انقالب
تحت ديکتاتوری پرولتاريا" وپروسه رھبری اين انقالب توسط مائو وبسا مسايل مھم ديگردرمطبوعات حزبی
آنزمان چين به نشررسيده اند .ولی)ه.م( ازھمه اين اسناد معتبرعلمی انکارکرده وخدمات مائورابه غنای علم
انقالب پرولتری دراين بخش نيزنفی می کند.
دراخيرصفحه  3و اول صفحه ) 4بخش چھارم ( چنين می خوانيم ":بايد درنظرگرفت  ،که درقلمرو ايدئولوژی
موقف نادرست حزب کمونيست چين درباره بورژوازی ملی وباانتقادازخود تصحيح نگرديد .باالترازآن بانوشته
مائوتسه دون}پيرامون{" درباره حل صحيح تضاھای درون خلق" مستقيما ً برجسته شد ،که درآن سھم
بورژوازی ملی درقدرت )سياسی( بمنظوراعمارسوسياليسم تقاضا می شد وتضاد )بمرحله( انتاگونيستی
پرولتاريا بابورژوازی به تضاد)بمرحله( غيرانتاگونيستی مبدل می گرديد وحل مسالمت آميزآن امکان پذيراعالم
می شد .بجای روش انتاگونيستی عليه بورژوازی ،روش غيرانتاگونيستی پيش کش می شد ،يعنی طريق اقناع
وروش دموکراتيک؛ بجای اعمال قھر) انقالبی( عليه بورژوازی ،يعنی فکرمرکزی ديکتاتوری پرولتاريا،
يعنی) اعمال( ستم قھرآميز بر بورژوازی وامحای وی ،پايه تزرويزيونيستی گذاراز" ازطريق دموکراتيک به
سوسياليسم" موعظه می شد".
دراينجا )ه.م( بازھم به ماھيت وخصلت اجتماعی مرحله انقالب بورژوا -دموکراتيک)انقالب دموکراتيک نوين(
چين وخصلت اجتماعی دولت ديکتاتوری دموکراتيک طبقات انقالبی ومترقی تحت رھبری طبقه پرولتاريا وھم
اينکه چگونه شرايط برای گذاربه سوسياليسم درشرايط مشخص جامعه چين آماده گرديد وديکتاتوری پرولتاريا
درآن کشورقايم گشت وھم چنين اوبه خصلت اجتماعی دوران سوسياليسم توجھی نکرده وياآنھارادرک نمی کند.
ونيزاوبه موقف مائو وحزب کمونيست چين دربرابربورژوازی ملی وديگرگروه ھای اجتماعی مترقی دردوران
انقالب دموکراتيک نوين ودوران سوسياليسم توجھی نکرده وبا کتمان حقايق ،برمائو اتھام بسته وبه اوحمله می
کند.چنانکه ما درمبحث قبلی باخصتارموقف حزب کمونيست چين ومائو را دربرابربورژوازی ملی دردوران
انقالب دموکراتيک نوين وھمچنين درشرايط گذارودردوران سوسياليسم وماھيت وخصلت تضادھای طبقاتی
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واجتماعی جامعه چين وشيوه مبارزه برای حل آنھا را بيان کرديم .مائودراين شرايط دونوع تضاد رامشخص
کرد ،تضاد بين خلق ودشمنان خلق وتضادبين خلق ودوستان خلق؛ بعبارت ديگرتضادھای
انتاگونيستی)باضدانقالبيون( وتضادھای غيرانتاگونيستی)تضادھای درون خلق( .ھمچنان مائو روی اين
امرتاکيد گذاشت که  ":اگرمانتوانيم تضادھای غيرانتاگونيستی راحتی تضاد بين کارگران ودھقانان رابه شيوه
درست واصولی حل نماييم ،اينھا به تضادھای انتاگونيستی بدل خواھند شد" .البته مائو درتحليل طبقاتی آن وقت
جامعه چين ،بورژوازی ملی را) که مشخصاً روی بخش مترقی وياجناح چپ آن تاکيد داشت( ازجمله دوستان
خلق توصيف کرده است .ودشمنان خلق را طبقات فئودال وبورژوازی بوروکرات کمپرادورکه شکست خورده
اند وامپرياليسم ،مشخص کرده وروی انتاگونيسم تضادآنھا نيزتاکيدکرده است .دراينجا بايد تذکرداد که انقالب
بورژوا دموکراتيک درچين ،کشوری نيمه فئودال ،نيمه مستعمره ومستعمره وتحت سلطه مستقيم وغيرمستقيم
امپرياليسم بود؛ به پيروزی رسيد .يعنی جامعه بامناسبات وروابط کھن که ازچند ھزارسال به ميراث مانده بود.
ودرھمه عرصه ھا عقب مانده ويا عقب نگھداشته شده بود .پيروزی انقالب بورژوادموکراتيک درکشوری
بامناسبات طبقاتی وتوليدی حدود  60سال قبل ازامروز ،يک جھت مسئله بود ومسئله عمده ومھم ديگربعد
ازپيروزی انقالب فايق آمدن برمشکالت عديده منجمله حل مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و فرھنگی
جامعه چين بود؛ حل تضادھای طبقاتی واجتماعی )که اين قبيل کشورھا به لحاظ ساختارھای اجتماعی اقتصادی
شان دارای تضادھای گوناگون وپيچيده ھستند( .اگرچه با پيروزی انقالب بورژوا -دموکراتيک وشکست
فئوداليسم ،بورژوازی بوروکرات کمپرادور وقطع سلطه امپرياليسم ،تاحدی تضادھای کھن حل می شوند )ولی
تضادھای جديدی درمرحله ودوران جديد ظھورمی ميکنند( و فشارزيادی ازدوش توده ھای خلق ونيروھای
انقالبی برداشته می شود وشرايط آزاد برای رشد وترقی وشکوفائی جامعه وکشورآماده می گردد؛ ولی اين
ھنوزآغازکاربرای پيروزی انقالب است .موجوديت بقايای طبقات شکست خورده وتوطئه ھا ومداخالت
امپرياليسم بين المللی حامی آنھا درسطح جھان ھنوزموجوداند وآرزوھا وتالش ھای طبقات سرنگون شده برای
اعاده نظم کھن ازبين نمی رود و اينھا درمسيرمبارزه طبقاتی طوالنی محو می شوند .موجوديت اثرات فرھنگ
 ،ايدئولوژی ،افکاروخصايل اجتماعی ،رسوم وعادات کھن درتوده ھای خلق وديگرطبقات واقشارگوناگون
اجتماعی؛ ابزارکھنه توليدی وزيربنای اقتصاد عقب مانده ،کمبود سرمايه ومنابع برای رشد وترقی آن ،ارتقای
سطح خواستھای توده ھای مردم دربرابرنظام نوين وتھديدات ومحاصره ھای ھمه جانبه امپرياليسم بين المللی؛
ھمه اينھا کوه ھای ازفشاربرشانه ھای خلق خاصتا ً کارگران ودھقانان وحزب پيش آھنگ انقالبی پرولتاريا
قراردارد که بايد برآنھا فايق آيند.
حال برمی گرديم به اين موضوع که :درچنان ساختاراجتماعی اقتصادی وفرھنگی ووضعيت سياسی و نظامی
ای که چين درآن شرايط قرارداشت ومائو دررأس حزب کمونيست چين توانست باتحليل تضادھای جامعه چين
وجھان درآن شرايط جبھه متحد ملی را ازطبقات کارگردھقان وطبقه بورژوازی ملی)عمدتا ً جناح مترقی
وميھن پرست آن( که بنابرموقعيت اجتماعی ومناقع طبقاتی اش دربرابرفئوداليسم ،کمپرادوريزم وامپرياليسم
خاصتاً تجاوزنظامی مستقيم امپرياليسم جاپان به چين به مبارزه برخاسته بود وبا حزب کمونيست چين درجبھه

17

متحد ملی عليه امپرياليسم وفئوداليسم وکمپرادوريسم به مبارزه ادامه داد .وھمچنين طبقه خرده بورژوازی که
دارای قشرھا واليه ھای مختلف است درکنارپرولتاريا ودھقانان درانقالب سھم گرفتند .اين دوطبقه بعد
ازپيروزی انقالب بورژوا دموکراتيک باقبول سياستھا وبرنامه ھای حزب کمونيست چين که دررأس ورھبری
انقالب قرارداشت وبنابرخصلت اجتماعی اين دورانقالب ،منحيث متحد سياسی طبقه کارگرودھقان سھم سياسی
اش رادردولت نوين بدست آورد .ھمچنان اقشاروگروه ھای سياسی مترقی ديگرکه دراين مرحله انقالب ازدست
آورد ھای آن دفاع می کردند ومنحيث متحد طبقه کارگرودھقان دراعمارجامعه دموکراتيک نوين صميمانه
ھمکاری کردند .جناح مترقی وميھن پرست بورژوازی ملی وسايراقشارمترقی جامعه بنابرخصلت اجتماعی اين
دوره انقالب متحد سياسی طبقه کارگرودھقان تحت رھبری طبقه پرولتاريا وحزب کمونيست انقالبی آن باقی
ماندند .ونيزدربخش اقتصاد بورژوازی ملی سھم داشت وسرمايه ھای آن تحت کنترول دولت دموکراتيک خلق)
باقبول اعمال پاليسی ھای تحديد وتوسعه ووضع قوانين کاربنفع طبقه کارگر( درجامعه فعاليت می نمود .ناگفته
نماند که فعاليت اين سرمايه ھا درجھت رشد اقتصادی جامعه آنزمان چين درکنارسرمايه ھای دولتی اشد
ضرورت بود .زيرا اقتصاد چين خاصتا ً دربخش صنايع)اگرچه متمرکزبود( نھايت عقب مانده بوده وحدود ده
درصد اقتصاد چين راتشکيل می داد .اما درگذاربه سوسياليسم ترکيب طبقاتی دولت وخصلت ديکتاتوری ھم
کيفيتا ً متحول گشت،يعنی بجای ديکتاتوری مشترک طبقات انقالبی ومترقی ،ديکتاتوری طبقه
کارگربرقرارگرديد .وديگرھمه آن طبقات واقشارمترقی که دردولت ديکتاتوری دموکراتيک خلق شرکت
داشتند؛ ديگربا اين دولت متحد وھمکاری داشته و درنھاد ھا وسازمانھای توده ای واجتماعی عضويت داشتند.
دردوران سوسياليسم بورژوازی ملی به لحاظ مالکيت خلع يد شد .ليکن درمرحله گذاربه سوسياليسم  ،کليه
مالکيتھای بورژوازی ملی مصادره نشد .مائوتسه دون می گويد که ":درمرحله گذاربه سوسياليسم نمی شود که
کليه مالکيتھای بورژوازی راخلع يد کرد وازلحاظ سياسی کل بورژوازی را بايک ضرب ازھرگونه حقوق
محروم نمود" .مائوعالوه می کند" درشرايط مشخص چين ھنوزھم مبارزه بکاربود تاتوده ھا رابرای پيشبرد
انقالب سوسياليستی متحول وآماده نمود ومائو مرحله گذاربه سوسياليسم را طوالنی نمی داند .ھمچنين اومی
گفت که برای کلکتيوکردن کشاورزی ،بايد دھقانان فقيروميانه حال را بسيج کنيم" .مائووحزب کمونيست چين
طی سالھای  1949تا 1956مبارزه ای را درابعاد گسترده ای درچين رھبری کردند که درنتيجه آن اجرای پايه
ای ساختن يک زيربنای اقتصادی سوسياليستی درچين به انجام رسيد.
بادرنظرداشت مطالب فوق دولت پرولتری بعد ازرسيدن به دوران سوسياليسم ،برخوردش با بورژوازی ملی
که درپروسه مبارزه ملی  -دموکراتيک انقالب درچوکات جبھه متحد ملی باطبقه کارگرودھقان دراتحاد
قرارداشته ودرمرحله دولت دموکراتيک خلق با طبقات کارگرودھقان وطبقه خرده بورژوازی سھم داشت ،البته
اين سھم گيری مطابق به ايجابات وخواست ومنافع طبقاتی اش بود؛ وازطرفی ھم خصلت اجتماعی اين مرحله
انقالب باو امکان می داد که با قبول رھبری پرولتاريا درحکومت شرکت کند .حال زمانی انقالب به مرحله
سوسياليسم تکامل کرد؛ طبقه کارگروحزب پيشآھنگ آن ،حزب کمونيست بااين طبقه وسايراقشارمترقی که
تحوالت انقالبی سوسياليستی رامی پذيرند؛ چه بايد بکند؟ کنه وعمق مسئله ھم ھمين است .آيا بايد اينھاراجزء
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طبقات ضدانقالبی سرنگون شده دانسته وبقول )ه.م( مورد "ستم قھرآميز" قراردھد يا اينکه بنابرخصلت طبقاتی
شان ابتدا با اوشان روش غيرانتاگونيستی درپيش گرفته وتضاد آنھا با طبقه کارگررا ازاين طريق حل نمايد!
درحاليکه دردوران سوسياليسم طبقات وتضادھای طبقاتی موجوداندومبارزه طبقاتی تحت ديکتاتوری
پرولتارياتامحوکامل طبقات وتا رسيدن به جامعه بدون طبقه)کمونيسم( ادامه می يابد .ازھمين جاست که مائوتسه
دون درھمين دوران ھم دونوع تضاد رامشخص می کند .تضادھای بين خلق ودشمنان خلق وتضادھای درون
خلق .کسانيکه دراين مورد درچگونگی شيوه حل تضادھای جامعه چين درمرحله دولت دموکراتيک نوين
ودرمرحله سوسياليستی ،به شکل ميکانيکی ودگماتيستی مائورا مورد حمله قرارمی دھند ،به يقين که اينھا درک
درستی ازانقالب درکشورھای تحت سلطه باساختارھای اجتماعی واقتصادی مختلف آنھا ومشکالت وناھمواری
ھای عديده ای که پيش روی طبقه کارگروحزب انقالبی اش قراردارد ،ندارند .درچين مبارزه طبقاتی دردوران
سوسياليسم عليه بورژوازی ازطريق آگاھی وبسيج توده ھای خلق صورت می گرفت وانقالب فرھنگی
پرولتاريائی بخوبی اين شيوه مبارزه رانشان داد .توده ھای خلق بانقد ھمه جانبه رھروان سرمايه داری را
ازمقامھای شان پائين کشيدند .وھمچنين انقالب فرھنگی پرولتاريائی درارتقای رشد آگاھی انقالبی توده ھای
خلق کمک بسزای نمود.
انقالب درکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ومستعمره باانقالب درکشورھای سرمايه داری پيشرفته که
قطب بندی تضادھا محدوداست وامکانات وشرايط مادی زيربنائی بھتری برای رشد وتکامل جامعه وساختمان
سوسياليسم مھياست ،متفاوت است .آقای )ه.م( پيروزی وتکامل انقالب رامسقيم الخط فکرمی کند .او و ھم
فکران اوتصورمی کنند که پيروزی انقالب بورژوا دموکراتيک وساختمان سوسياليسم وتکامل آن خاصتا ً
درکشورھای عقب نگھداشته شده سھل است وفقط می شود آنرابافرمانھا ودستورات انجام داد .درھريک ازاين
جوامع انقالب ازپيچ وخمھای صعبی می گذرد ودرھرسب مرحله ومرحله ای ازاين انقالب پيشروی انقالب
بسوی سوسياليسم ورسيدن به جامعه بدون طبقه با انواع موانع ومشکالت وپيشرفت وعقبگرد موقتی ودرازمدت
برخورد می کند.
طبقه پرولتاريا وکمونيستھا طی مراحل مختلف استراتژيکی وتاکتيکی با وضع خط مشی ھای مناسب انقالب
رابه پيش می رانند .اين پيش برد مانند مقاله نويسی نيست ،مرحله تکامل انقالب است و اين يک امرديالکتيکی
ماترياليستی است ،امرتکامل يک جامعه تغييرات کيفی درآن ومتحول ساختن انسانھای آنست که بايد ازطريق
مبارزه طبقاتی مداوم ومبارزه ايدئولوژيک سياسی ايده ھای انقالبی را درجامعه تطبيق کرد وتوده ھای خلق را
آگاھی سياسی ايدئولوژيک داد  ،تا اينکه ايده ھا وافکارانقالبی درپراتيک مبارزه طبقاتی ماديت يابند .ودرطی
يک پروسه طوالنی تکامل کيفی انسا ن نوين وجامعه نوين بوجود آيد .تجربه پيروزی وشکست انقالبات
سوسياليستی نشان می دھد که ،اعماروتکامل اقتصاد وسياست نوين تاحدی آسان است ؛ اما آنچه که مشکل است
ساختن انسان نوين باايدئولوژی وتفکروخصلت نوين می باشد .برا ی ساختن انسان نوين يک دوران تاريخی
مبارزه الزم است آنھم درشرايط حاکميت وديکتاتوری طبقه پرولتاريا .
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بايد توضيح نمود که درکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره طبقه بورژوازی ملی به لحاظ موقعيت اقتصادی
وسياسی يکدست نيست .درشرايط پيروزی انقالب بورژواد -دموکراتيک بخشی که به لحاظ اقتصادی
نيرومندتراست  ،ميتواند درشرايط وتحت قوانين دولت دموکراتيک خلق به فعاليت اقتصادی اش ادامه دھد ؛
ليکن بخش ديگرکه وضع اش به لحاظ اقتصادی خوب نيست درپروسه انقالب دموکراتيک خلق موقعيت
اقتصادی اشرا ازدست داده وبه موقعيت يک خرده بورژوا تنزيل می کنند ويا به کارگروکارمند عادی تبديل می
شود .زمانی جامعه دموکراتيک نوين به جامعه سوسياليستی گذارمی کند وتحوالت کيفی درجامعه درھمه
عرصه ھا رونما می گردد وبورژوازی ملی خلع مالکيت می شود ،به يقين که اين طبقه بنابرخصلت طبقاتی
اش ،اتحاد وتفاھم آن بادولت پرولتری به خصومت طبقاتی تبديل می شود؛ بعبارت ديگرتضاد آن با دولت
ديکتاتوری پرولتاريا به انتاگونيسم می انجامد .وموقف مبارزاتی طبقه پرولتاريا منحيث طبقه حاکم که اعمال
ديکتاتوری درجامعه می نمايد ،دربرابرطبقه بورژوازی مشخص است .وازتضاد ھای اصلی دوران سوسياليسم
تضاد بين پرولتاريا وبورژوازی تضاد عمده را تشکيل می دھد .ولی آن بخش ازطبقه بورژوازی ملی که
دردوران انقالب سوسياليستی چيزی برای خلع يد شدن ندارد؛ تضاد آن با دولت پرولتری آنقدرشديد نيست
ودرعمل به لحاظ افکارو ايدئولوژی وخصلت طبقاتی اش بادولت پرولتری تضاد نشان داده ومخالفت می کند.
ودولت پرولتری سعی می کند تا ازطريق دموکراتيک ،مبارزه ايدئولوژيک سياسی ومباحثه واقناع باآنھا به
مبارزه بپردازد تا خودراجزء نظام پرولتری دانسته ودرجھت تکامل اين نظام ومحوکامل طبقات مبارزه کند.
ھمچنين ازاقشارمختلف خرده بورژوازی شھری ودھی بخش زيادی ازآنھا درپروسه انقالب دموکراتيک نوين
ودردوران دولت دموکراتيک خلق به لحاظ موقعيت اقتصادی به تحليل رفته وبه کارگروکارمند ساده تبديل می
شود وبخش کوچکی ازآن درمرحله انقالب سوسياليستی موقعيت اقتصادی اشرا ازدست می دھد وتضاد آن
بادولت پرولتری تشديد می گردد.
ولی )ه.م( واقعيتھای جامعه چين را دردوران انقالب دموکراتيک نوين وگذاربه سوسياليسم ودوران ساختمان
سوسياليسم وانقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی که درھمه حاالت ھژمونی ونقش طبقه پرولتاريا ودررأس آن
حزب کمونيست چين وشخص مائوتسه دون قرارداشت ،ناديده گرفته وپيروزيھای پرولتاريای چين وخدمات
مائو رادراين دوران انکارکرده وبا بستن اتھام به مائو با شيوه توطئه گرانه خدمات انقالبی اورابه انقالب چين
وعلم انقالب پرولتری » -پايه تزرويزيونيستی گذاراز"طريق دموکراتيک به سوسياليسم"« «-می خواند.
توجه کنيد به اين اراجيف)ه .م( عليه مائو وانديشه ھای انقالبی او:
درصفحه ) 4بخش چھارم( می خوانيم ":انقالب فرھنگی خودش ثبوتی است ،که تضادبين پرولتاريا
وبورژوازی بجزازطريق مبارزه طبقاتی ،يعنی اينکه" کی برکی") پيروزمی شود( امکان پذيرنيست .اشتباه
بزرگتراينست ،که پرورش ايدئولوژيک توده ھای خلق چين درانقالب -فرھنگی طورخاص برپايه ای به
اصطالح" ايده ھای مائوتسه دون" عملی گرديد .ايده ھای مائوتسه دون ازجانب حزب -کمونيست چين ازسال
 1966ترويج می شد وبرای اولين بارتا  1973بمثابۀ مارکسيسم" عصرجديد" حساب می گرديد ،بدين صورت
انکارمی شد که عصرما چون گذشته عصرامپرياليسم وانقالب پرولتاری است؛ ھم چنان که اھميت لنينيسم
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بمثابه مارکسيسم اين عصربحيث واقعيتی انکارمی شد بجای لنينيسم" ايده ھای مائوتسه دون" بمثابه
مارکسيسم" عصرجديد" ترويج می گرديد ".ايده ھای مائوتسه دون"بعدازکنگره دھم حزب کمونيست
چين) ،(1973که تثبيت کرد ھنوزمادرعصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری قرارداريم ،بازھم ترويج گرديد.
تعريف کھنه درحقيقت امرطرد نشد واشتباه درعمقش بجای بخودباقی ماند".
بازھم دروغ پردازی ،اتھام زنی وجعلکاری !:
دراينجا )ه .م (.طوری وانمود می کند که گويا تا دوران انقالب فرھنگی پرولتاريائی ھنوزحزب کمونيست چين
وشخص مائوتسه دون نمی دانست که تضاد بين پرولتاريا وبورژوازی ازطريق مبارزه طبقاتی امکان
پذيراست .وگويا مائوتسه دون درتمام دوران انقالب دموکراتيک نوين ودوران سوسياليسم تا سال  1966اوالً به
ماھيت وخصلت تضادھای جامعه چين وشيوه حل آنھا آگاھی الزم نداشته ودرتمام اين دوران سعی می کرده
است تا تضادبين پرولتاريا وبورژوازی را باشيوه تضادھای درون خلق حل نمايد .ھمچنين او اتھام می بندد که
بعدازسال  1966درچين بجای مارکسيسم -لنينسيم انديشه ھای مائوتسه دون ترويج می شده است .وپرورش
ايدئولوژيک توده ھای خلق چين درانقالب فرھنگی طورخاص برپايه به اصطالح" ايده ھای مائوتسه دون"
عملی گرديد .وبرای اولين بارتاسال  1973بمثابه مارکسيسم »عصرجديد« حساب می گرديد .يعنی بجای
عصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری) .ه .م( درھيچ يک ازاين ادعاھايش مدرک وسندی ارايه نمی دھد که
درچه تاريخی ودرکدام سند چنين مسايلی منتشرشده است .آيا غيرازخوجه) دگمارويزيونيست( و)ه .م سنتريست
واپورتونيست( وھم قماشان آنھا ديگرھيچ فرد انقالبی درجھان ازآنزمان تاحال تحوالت چين راتعقيب نه کرده
است تا درباره چنين مسايل مھم وخطيری اظھارنظربنمايد ؟ .درکنگره دھم حزب کمونيست چين مارکسيسم-
لنينيسم -انديشه مائوتسه دون اساس تئوريک وسالح مبارزه حزب کمونيست چين پذيرفته شد .ليکن ترويج
انديشه ھای مائوتسه دون بمثابه مارکسيسم" عصرجديد" بجای لنينيسم يک اتھام بی اساس است که آقای)ه.م(
بآن متوسل شده است.
)ه.م( بازھم سعی می کند تا انحرافاتی رابه مائوتسه دون نسبت داده وازاوچھره موردنظرش را به
تصويربکشد.ھمچنين اوسعی می کند تا انحرافات رويزيونيست ھای درون حزب کمونيست چين وھيئت رھبری
حزب را دربرھه ھای مختلف به مائوتسه دون نسبت دھد .واين تفکرريشه دراين انحراف دارد که)ه.م( حزب
کمونيست چين را حزبی يکدست باخط واحد می شناسد .واين تفکرخود انحراف رويزيونيستی است .واين عمدتاً
تفکرکسانی است که باتفکرديالکتيکی بيگانه ھستند وبه پديده ھا خاصتا ً پديده ھای اجتماعی باديد ميتافزيکی می
نگرند .ودرعرصه فلسفه بين طرفداران تئوری مارکسيستی " يک به دوتقسيم می شود" ،وتئوری ارتجاعی"
دودريک ترکيب می شود" يک سفسطه ارتجاعی ايده آليستی وميتافزيکی است .واين تئوری ارتجاعی درسال
 1964درضديت با تئوری مارکسيستی ماترياليسم ديالکتيک يعنی تئوری" يک به دوتقسيم می شود" ،توسط
ليوشائوچی و يان چن پرداخته شد.
ارايه اين نظردرموردش اھانت بزرگی به انقالب پرولتری ويکی ازرھبران بزرگ پرولتاريای جھان است.
مالحظه می شود که اين »سنتريست منتقد« ازبکاربرد اصول ماترياليسم ديالکتيک درمورد شناخت ازتکامل
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انقالب چين و پراتيک انقالبی مائوتسه دون وتئوری ھای انقالبی او وتکامل مارکسيسم -لنينيسم توسط مائو
عاجزاست وفقط برذھنش وداده ھای اپورتونيستھا ورويزيونيستھای مماثل اتکاء کرده وباخصومت ورزی عليه
مائو وخدمات انقالبی او به علم انقالب ازھردسيسه وتوطئه ای استفاده می کند .وھمين مورد جازدن انحرافات
رويزيونيست ھای درون حزب کمونيست چين رابه حساب مائو ناشی ازخصومت و کينه ورزی او به "
مائوئيسم" است .دراينجا مالحظه می شود که اين اپورتونيست بی عرضه درجھت »بدنام« کردن مائوتسه دون
درکناررويزيونيستھای درون حزب کمونيست چين وانورخوجه دگمارويزيونيست قرارمی گيرد .تا خدمات
انقالبی مائو به علم انقالب ودست آوردھای انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی را» بی اعتبار« سازد .فقط بااين
تفاوت که او درمواردی دراين نوشته بطورگنگ ودوپھلوازمائو»ستايش« کرده است که اين ھم به منظورفريب
عده ای ناآگاه به اين مسايل صورت گرفته است .ودرآن شرايط درچين رويزيونيستھا سعی می کردند تا به شيوه
ھا واشکال مختلف انديشه انقالبی مائو را که ملھم ازمارکسيسم -لنينيسم ونتيجه تلفيق م -ل درشرايط مشخص
چين وتکامل انقالب چين وتکامل مارکسيسم -لنينيسم بود ،مسخ سازند .وھمچنان نتايج وثمرات انقالب
کبيرفرھنگی و"موازين نوين سوسياليستی" را»فاقداعتبار« جلوه دھند.حال اين آقا بيشرمانه به شيوه
رويزيونيستھای درون حزب کمونيست چين خدمات انقالبی مائوتسه دون را موردحمله قرارمی دھد.
ناگفته نماند که تشابھاتی بين نظرات)ه.م( وانورخوجه نيزموجوداست :بطورمثال :خوجه می گويد ":درسال
 1935انديشه ھای مائوتسه دون درحزب کمونيست چين تسلط داشته است" .حال )ه.م( می گويد که ":ايده ھای
مائوتسه دون درحزب کمونيست چين بنام »مارکسيسم عصرجديد« ترويج می شد" .خوجه می گفت که":
مائوتسه دون ھرگزقادرنبود تاارتباط تنگاتنگ انقالب پرولتری وانقالب بورژوا -دموکراتيک رابفھمد".
ونيزمی گفت که ":انقالب چين يک انقالب بورژوا -دموکراتيک باقی ماند وبه يک انقالب سوسياليستی تکامل
نکرد" .چنانکه درمبحث ھای قبلی آقای)ه.م( ھمين نظرات رابشکل ديگری مطرح کرده است .درحاليکه
مائوھمواره بررابطه واقعی بين انقالب بورژوا -دموکراتيک وانقالب سوسياليستی تاکيد می کرد.
ه.م درھمين صفحه  )4بخش چھارم( می نويسد ":ما اصرارمی کنيم که تمامی نظرات ،آموزشھای مائوتسه
دون ،دررابطه به تئوری ديکتاتوری پرولتاريا ،مشی توده ای وحزب پرولتاری ،که تکامل بيشترمارکسيسم
شمرده می شوند را نادرست می دانيم .دراين قلمروھا ھيچ کدام آموزش مائوتسه دون ازنظرکيفی ازآموزشھای
لنين وستالين قدمی پيش نگذاشته اند.ھمچنين اومی نويسد که :در"ايده ھای مائوتسه دون" اکثراً نظرات غلط
وجوددارد که باآموزشھای لنين وستالين سازگاری ندارند -مخالف آنھا اند؛ بطورمثال تزموجوديت بورژوازی
بمثابه يک طبقه تاکمونيسم؛ ياتز" مبارزه دوخط" بمثابه قانونمندی ھميشگی درحزب راتبليغ می کنند".
درپاراگراف فوق نھيليسم وانکار)ه .م( ازحقيقت انديشه انقالبی مائوآشکاراست .ومائو درھيچ جايی نگفته است
که طبقه بورژوازی بمثابه يک طبقه باموقعيت اقتصادی اجتماعی اش تارسيدن به کمونيسم به ھمين موقعيت
ادامه می دھد .چنانکه مادرمباحث فوق درباره موجوديت بورژوازی)ملی( دردوران دولت دموکراتيک خلق
تحت رھبری طبقه پرولتاريا و دردوران سوسياليسم راکه متشکل ازبخشھای مختلف است شرح داديم ومائوتسه
دون روی موجوديت طبقات وتضاد ومبارزه طبقاتی دردوران سوسياليسم تاکيد کرده است .درعمل ديده شد که
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عناصربورژوازی درون حزب ودولت ھمان دارودسته ھای رويزيونيست لين پيائو ،ليوشائوچی  ،ھواکوفينگ
و دين سيائوپين وديگران بودند؛ ھمچنين طبقه بورژوازی وطبقه فئودال شکست خورده وخلع يد شده دردوران
سوسياليسم درجامعه چين وجودداشتند .ونيزموجوديت بخشھای ازطبقه خرده بورژوازی شھری ودھی ودھقانان
متوسط وطيف وسيعی ازروشنفکران جامعه که به لحاظ فکری ھنوزازخصلت وافکارقشری وطبقاتی شان
گسست نکرده بودند؛ ھمه اينھا دردوران سوسياليسم با ايدئولوژی وخواستھا وآرزوھای طبقاتی وقشری شان
وجودداشتند و سعی کردند تا سلطه طبقاتی بورژوازی را دوباره برقرارکنند .خاصتا ً بورژوازی بزرگ وطبقه
فئودال شکست خورده ھميشه درحسرت موقعيت طبقاتی وبھشت ازدست رفتۀ شان بودند وازھيچ نوع تخريب
وتوطئه عليه ديکتاتوری پرولتاريا وساختمان سوسياليسم دريغ نمی کردند .ھمين طبقات واقشارفوق الذکررسيدن
به آرزوھا واھداف طبقاتی شانرادروجود رويزيونيستھای درون حزب ودولت دردوران سوسياليسم جستجومی
کردند .ازھمين جاست تازمانی که بورژوازی وجود دارد وتازمانی که امکان ظھورعناصربورژوازی،
رويزيونيستھا دردرون حزب ودولت موجوداست؛ مبارزه بين دوخط ،يا دوراه )راه پرولتاريا وراه بورژوازی(
ادامه می يابد .ازھمين سبب مائو بارھا تاکيد کرده است که "دردوران سوسياليسم ھنوزنميدانيم که کی برکی
پيروزمی شود .وبدون ادامه اين مبارزه امکان پيروزی سوسياليسم وکمونيسم وجودندارد" .وانکارازوجود
طبقات ،تضادھای طبقاتی وادامه مبارزه طبقاتی ومبارزه "بين دوخط" دردوران سوسياليسم خود انحراف
رويزيونيستی است که )ه .م( به آن دچاراست .وقبول موجوديت طبقات وتضاد ھای طبقاتی وادامه مبارزه
طبقاتی عليه آن وادامه مبارزه ايدئولوژيک سياسی ومبارزه طبقاتی عليه بورژوازی نوخاسته دردرون حزب
ودولت؛ بمعنای رسميت دادن به حضورطبقه بورژوازی دردوران سوسياليسم وقبول دوخط درحزب ودولت
نيست .بلکه اين ناشی ازخصلت طبقاتی دوران سوسياليسم است وبمعنای قبول ورسميت دادن ادامه مبارزه
طبقاتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا ست .نيروھای بورژوازی نوخاسته به مثابه يک طبقه ازدل تضادھای جامعه
سوسياليستی به ظھورمی رسند .ومائوتسه دون تاآخرين لحظات حياتش مبارزه بين "دوخط " رادردرون حزب
کمونيست چين ادامه داد .وتوجيه اين مسئله منحيث " تزبه رسميت شناختن بورژوازی بمثابه يک طبقه تادوران
کمونيسم" ،خود عدم درک ) ه.م( ازخصلت طبقاتی دوران سوسياليسم ونفی مبارزه "بين دوخط" دراين دوران
می باشد.
بازھم دراخيرصفحه  4چنين می خوانيم ":درحزب کمونيست چين قبل ازمرگ مائوتسه دون وپيش ازسال
 ، 1974که دينگ سياوپنگ شيمای تئوری" سه جھان" را )درتاالر" ملل متحد" م( اعالم کند ،بدون شک
رويزيونيسم رخنه کرده بود .مائوتسه دون مقابل اين شيمای ارتجاعی کدام مرزروشن ندارد .باالترازآن
دراعالميه ھای مائوتسه دون درشروع سالھای  1960عناصرونکات اتصالی يی" شيمای سه جھان" ديده می
شود".
ازاينکه جناح راست ،رويزيونيستھا درحزب کمونيست ودولت چين ظھورکرده بودند امرواضحی است
ومائودرمرحله گذاربه سوسياليسم ودردوران سوسياليسم ازاين امربخوبی آگاه بودودراين باره اخطارداده وبيش
ازھمه روی مبارزه عليه آنھا يعنی عناصربورژوازی يا رويزيونيستھای درون حزب کمونيست چين تاکيد
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داشته واين مبارزه را باشدت تمام به پيش برد .وزمانی بعد ازمرگ استالين ،رويزيونيستھای درون حزب
کمونيست ودولت اتحاد شوروی قدرت حزبی ودولتی راقبضه کردند؛ مائووسايرکمونيستھای انقالبی چين
دردوجبھه عليه عناصربورژوازی ،رويزيونيستھا مبارزه می کردند .وظھوررويزيونيسم واحيای سرمايه داری
دراتحاد شوروی ،رويزيونيستھای درون حزب کمونيست ودولت چين را نيزتقويت نمود .ليکن مائوتسه دون
بادرس گيری ازشکست انقالب درروسيه وتشديد مبارزه عليه رويزيونيستھای درون حزب کمونيست چين،
"تئوری ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا" راتدوين وانقالب فرھنگی پرولتاريائی رابراه انداخته وآنرا
رھبری کرد.
درسالھای  1970-1969لين پيائودست به نيرنگ بازی زد ،که اين ھم ناشی ازخط رويزيونيستی اوبود.
درپولينوم دوم نھمين کميته مرکزی حزب کمونيست چين درسال  1970افراد لين پيائو ديوانه واربه ستايش
از»نبوغ« مائوپرداختند .چراکه می خواستند ازاوتمثال بی آزاری بسازند .ومناصب حساس حزبی ودولتی را
ازآن خود کنند .لين پيائوآشکارا به بسياری ازدست آوردھای انقالب فرھنگی حمله می نمود .اوبه "موازين
نوين سوسياليستی" بخاطردرتقابل بودن شان بابرنامه رويزيونيستی اش حمله می کرد .اما اوھرچه بيشترافشا و
ايزوله می گرديد .جناح رويزيونيستھا درحزب کمونيست چين خاصتا ً لين پيائو درارتش پايگاه نيروند داشتند.
لين پيائو درسال  1971مبادرت به يک توطئه نظامی نمود که شکست خورد .واين وضعيت درچين به ايجاد
بی ثباتی دردرون جامعه وارتش دامن زد .درھمه اين اوضاع وشرايط مائودرکنگره دھم اصل" خالف جريان
شناکردن" را دراساس نامه حزب وارد کرد .اگرچه دراوايل سال  1974جناح چپ تحت رھبری مائو مجددا
ابتکاررابدست گرفت اما بعد ازچند ماه جناح راست دوباره دست برترراکسب کرد .ھنوزھم موضع گيری
برسرمسئله انقالب فرھنگی حزب رابه دوبخش تقسيم می کرد .وبسياری ازکدرھای که درانقالب فرھنگی
تصفيه شده ودوباره بکاربرگشته بودند به سياستھای انقالب فرھنگی می تاختند .دراين شرايط  ،درآخرانقالب
فرھنگی مائو با پذيرش وساطت چوئن الی )که ھميشه درموقعيت مرکزی قرارداشت( دربرگرداندن سران
رويزيونيستھا وکدرھای حزبی ودولتی طرفدارآنھا به حزب ودولت موافقت کرد .آنھا که درچنان شرايط حساس
وپرمخاطره ملی وبين المللی وارد حزب ودولت شدند ،دوباره قدرت گرفتند.
ناگفته نماند که بين سالھای  1973تا 1976مسايل حادی درعرصه داخلی چين ودرسطح جھان عليه انقالب چين
بوجودآمد .دراين سالھا موضوعی که کليه نقطه نظرات وخطوط مخالف درون حزب کمونيست چين رادرخود
فشرده می کرد وتاحد زيادی آينده انقالب چين به آن بستگی د اشت؛ ھمانا چگونگی ارزيابی ازانقالب فرھنگی
پرولتاريائی وحفظ دست آوردھای آن بود .نيروھای انقالبی سعی درحفظ وگسترش اين تحوالت داشتند وتالش
نيروھای راست ،رويزيونيستھا درمحدود نمودن ،بی محتوی ساختن ونھايتا ً محو کردن اين تحوالت بود .مائو
تسه دون که بيش ازھمه ازمسايل بخوبی آگاه بود .درسال  1969توضيح داد که " :ازآنجا که پايه ای ما محکم
نيست بنظرمی رسد که کاربدون انجام انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی پيش نخواھد رفت .مائو طی سالھای
 1976 -1973نقش عظيمی درمبارزات بزرگ اين سالھا داشت .اوکارزارھای سياسی دراين دوره براه
انداخت وازجناح چپ" چھارنفر" که ھسته مرکزی جناح چپ وانقالبی رادرحزب تشکيل می داد حمايت نمود.
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منجمله" :کارزارھای عليه لين پيائووکنفيسيوس""،مطالعه ديکتاتوری پرولتاريا" "،مبارزه ومقابله
بارويزيونيسم" "،کارزارحاشيه آب" "،درانتقاد ازدن سيائوپين" "،وزش انحرافی راست" .ومائوتسه دون
ھمگی جناح ھای رويزيونيست را بمثابه خطرعمده مورد حمله قرارداده بود.
درآن شرايط اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی وبلوک شرق تحت رھبری آن بشدت عليه دولت چين وحزب
کمونيست چين وشخص مائو تبليغات سوء می کردند .ھمچنين دولت سوسيال امپرياليستی» اتحادشوروی« قصد
حمله نظامی به چين راداشت .جناح ديگررويزيونيستھا تحت رھبری دين سيائوپين وھواکوفين عليه انقالب
ودست آورد ھای انقالب فرھنگی تخريبات می کردند؛ چوئن الی)که ظاھراً ازموقعيت توده ای نسبتا ً گسترده
ای برخورداربود( با اتخاذ موضع سنتريستی منحيث تکيه گاه خاصتا ً جناح رويزيونيستی دين سيائوپين بود
وباوساطت او تعداد زيادی ازھمين عناصرسرمايه داری مانند دين سيائوپين با» انتقاد ازخود« وامضای ندامت
نامه دوباره وارد حزب ودولت شدند آنھم درمقامات باالئی؛ ولی اينھا ھرگزازخصومت وانتقامگيری ازانقالب
وخلق چين دست برنداشتند .ازھمينجا بود که چيانگ چينگ گفت ":سگھا با امضا کردن يک ورق کاغذ خودرا
ازغرق شدن نجات دادند").بنابرتجربه فوق کمونيستھای انقالبی جھان بايد به اصل کمونيستی" انتقادو
انتقادازخود با ديد ديالکتيکی نظرکنند  ،تا اپورتونيستھا ورويزيونيستھای مخفی وعلنی درون سازمانھا واحزاب
کمونيست انقالبی نتوانند ازاين اصل بھره برداری سوء وغيرکمونيستی بنمايند( .ھمچنان اين دارودسته ھای
رويزيونيستی ازتھديد ھای نظامی وتبليغات سوء وتخريبات خاينانه اتحاد شوروی عليه چين ورقابت ومسابقه
شديدی که بين اتحاد شوروی وامريکا درسلطه برجھان جريان داشت بنفع شان استفاده کردند .ھمچنين اوضاع
نسبتا ً نامناسبی که با کودتای ناکام لين پيائوواخراج تعداد زيادی ازعناصربورژوازی درجريان انقالب فرھنگی
وتنقيص کدرھا ومديران کارخانه ھا ومراکزمھم توليدی و صنعتی وآموزشی بوجودآمده بود؛ اينھا ھمه اوضاع
چين رابگونه ھمه جانبه مختل کرده بود .ودربرابراين ھمه مسايل فقط مائوتسه دون وچھارنفرازھمفکران
اودررأس جناح چپ قرارداشتند که عليه ھمه مبارزه می کردند .درھمين شرايط بود که رويزيونيستھا بااستفاده
ازاوضاع وشرايط داخلی وبين المللی تا جای توان بنفع شان بھره برداری می کردند ،وآن خنثی ساختن ثمرات
انقالب فرھنگی وحمله برآن وتحقيرکردن انديشه ھای انقالبی مائو وتحکيم وگسترش نفوذ خود آنھا درحزب
ودولت بود .رويزيونيستھای چين که درمقامات باالئی حزب ودولت برگشته بودند سعی می کردند تا بابھانه
قراردادن تھديدات دولت سوسيال امپرياليستی اتحاد شوروی روابط دولت چين را بادولت امريکا برقرارکنند،
يعنی برقراری روابط ديپلوماتيک بين چين واضالع متحده امريکا .آنھا اين اقدام را "بھره برداری ازتضادبين
دوابرقدرت امپرياليسم امريکا واتحادشوروی سوسيال امپرياليستی وتخفيف فشارھای ديپلوماتيک ونظامی اتحاد
شوروی برچين توجيه می کردند" .ليکن ھدف اصلی دارودسته دين سيائوپين وھواکوفينگ فرصت طلبانه
نزديکی آنھا به امريکا بود .اما تازمانی که مائوزنده بود خط مسلط برحزب کمونيست چين ،خط رھبری
مائوبود .وازاينکه)ه.م( مدعی است که مائودربرابرتئوری ارتجاعی"سه جھان" مرزروشن نداشت ويا درشروع
سالھای  1960دراعالميه ھای مائوعناصرونکات اتصالی يی" شيمای سه جھان" ديده می شود؛ يک اتھام بی
بنياد وشارلتان مآبی يک اپورتونيست حقيرعليه مائوومائوئيسم است .درحاليکه درھمان شرايط حتی

25

رويزيونيستھای چينی "چھارنفر" ازنزديکان وھمراھان مائو رامتھم به مردود شناختن وھمراھی نکردن با "
تئوری سه جھان"می کردند.
ه.م درصفحه اول بخش پنجم نوشته اش تحت عنوان" ھرچی ازدوست می رسد ،نيکوست"! چنين اظھارنظرمی
کند ...":درخط اول ضروری است ،غفلت نکردو" انتقاد" رويزيونيست ھای معاصر برمائوتسه دون ،ازآن
جمله حمالت برآثارش را ،که بدون شک مارکسيستی -لنينيستی است ،بشدت ردکرد ،ودرعين حال اشتباھات
مائوتسه دون وحزب کمونيست چين راتحليل وانتقاد کرد.".....
دربخش ھای قبلی اين نوشته ) ه.م( خدمات مائوتسه دون به انقالب چين وعلم انقالب را منحصر به پيروزی"
انقالب دموکراتيک )ضدامپرياليستی(" نموده و آنھم نه انقالب دموکراتيک نوين) با سياست واقتصاد وفرھنگ
مشخص آن دراين مرحله ازانقالب پرولتری درچين( ؛ وباين صورت مائوسته دون راتاسطح يک دموکرات
انقالبی تنزيل می دھد .ونيزاونظردارد که مائوتسه دون بعد ازپيروزی انقالب دموکراتيک نوين نظرروشنی
درباره سوسياليسم نداشته ودرآثارمنتخب اوچنين ديدگاھی به نظرنمی خورد وازاين قبيل؛ ولی دراينجا
دربرابر"انتقاد" رويزيونيست ھای معاصرگويا ازمائو بدفاع برخاسته ومی گويد که "بدون شک آثارش
مارکسيستی -لنينيستی است" .اما اين اذعان اوتاھمين حد ھم به ھيچ صورت ناشی ازنظرموافق ويا ادعای
واقعی )ه.م( نسبت به مائوتسه دون وخدمات انقالبی اونيست .اين گونه موضع گيريھا نيزجزئی ازترفندھای
اپورتونيستھاست.واوسعی داردتامائورامارکسيست-لنينيستی معرفی کند که تنھا انقالب دموکراتيک
)ضدامپرياليستی( را درچين بدرستی رھبری کرده است .واين موضوع درسراسرنوشته )ه.م( بوضوح مالحظه
می شود.
ه.م درھمين صفحه اول ) بخش پنجم( می نويسد ... ":خطرخاص جھت ديگرايدئولوژيک ازوجود انتشاراسناد
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
کمونيستی" خطرناکتر" است؛ ولی دراين مورد موضعگيری استالين راناديده نگيريم ،که گفت ،آن انحرافی
وخيم تراست ،که مقابلش مبارزه صورت نمی گيرد."...
دربخش اول اين فقره)ه.م( به اين اتھام متوسل می شود که ،اشتباھات حزب کمونيست چين ومائوتسه دون
درزمان حياتش مورد انتقاد قرارنگرفته واکنون ھم نمی گيرد .وھمچنين اوالفاظی را بنام" شھرت فوق العاده"،
بجای شخصيت وموقعيت انقالبی مائوتسه دون وخدمات ارزشمند انقالبی او به انقالب چين وانقالب جھانی،
بکارمی برد .واين گونه برخورد نويسنده حساب شده صورت گرفته وآن تحقيرمائوتسه دون وانکارازحقيقت
خدمات انقالبی اوبه علم انقالب پرولتاريائی است .ونيزاودراينجا بازھم موارد اشتباھی مائوتسه دون رامشخص
نمی کند .ازاينجاست که اين گفته ھا درسطح يک ادعای بی اساس باقی می ماند .البته نه تنھا حزب کمونيست
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چين که شخص مائوتسه دون نيزدارای اشتباھاتی بوده است که درزمان حيات وبعد ازمرگ او مورد نقد
قرارگرفته اند.
دربخش دوم اين فقره آقای )ه .م ( سعی می کند تا اول اشتباھات مائوتسه دون را" ناانتقاد شده" وانمود کند ،بعد
با نقل قول ازاستالين آنرا "انحراف وخيم تر" درجنبش بين المللی کمونيستی توجيه می کند ،وسوم؛ موضوع
رااين طورمطرح کند که " :حال که مبارزه ايدئولوژيک آغازشده است کدام انحراف برای ايجاد وحدت جنبش
جھانی کمونيستی -خطرناکتر -است"؛ پس بنابرطرح ونظروادعای)ه.م( درشرايط کنونی گويا اين انديشه ھای
مائوتسه دون است که »انحرافی خطرناکتر" برای ايجاد وحدت جنبش بين المللی کمونيستی بشمارميرود؟!
درحاليکه عکس ادعای )ه .م( مبارزه ايدئولوژيک ازحال آغازنشده است ؛ بلکه درطی دھه ھاست که اين
مبارزه عليه انواع خطوط اپورتونيستی ورويزيونيستی درجنبش کمونيستی افغانستان وجنبش بين المللی
کمونيستی ادامه داشته وبازھم ادامه خواھد يافت .واين مبارزه ھمراه مبارزه طبقاتی ھيچگاھی متوقف نمی
شود .وبنظرما مھمترين موضوع برای ايجاد وحدت کمونيستھای انقالبی جھان  -مارکسيست -لنينيست-
مائوئيست ھا -گسست کامل ازاشتباھات وانحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی وتداوم مبارزه بين دوخط می
باشد .ھمچنين بايد تاکيد نماييم که درطول تاريخ جنبش کمونيستی جھانی عالوه برطبقات بورژوازی وارتجاع
فئودال کمپرادوری وامپرياليسم؛ انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم مخفی وآشکاربوده اند که جنبش ھای
کمونيستی وحتی واحزاب برسرقدرت ونظام ھای سوسياليستی راازدرون موردحمله قرارداده وسرنگون کرده
اند .وبرای پاکيزه نگھداشتن خط ايدئولوژيک سياسی ازلوث انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم ادامه مبارزه "بين
دوخط" ضروری است.
)ه.م( درصفحه دوم بخش پنجم نوشته اش می نويسد ":ھدف مبارزه دردوجبھه اينست که ازآموزشھای مارکس،
انگلس ،لنين وستالين دفاع شود ،به آن آثارمائوتسه دون که با م -ل توافق دارند ،چنگ زده شود ،اشتباھات
مائوتسه دون وحزب کمونيست چين درزمان زندگی مائوتسه دون مشخص گردند .آيا مائوتسه دون آثارمارکس،
انگلس لنين وستالين رابمثابه کالسيکرم  -ل بسط وتکامل داده است؟."...
دراين بخش بازھم)ه.م( آموزشھا وخدمات انقالبی مائوتسه دون را درتکامل کيفی مارکسيسم -لنينيسم
درکنارديگررھبران پرولتاريای جھان قابل دفاع ندانسته وھمه آثارمائوتسه دون را موافق مارکسيسم -لنينيسم
نميداند وخدمات انقالبی حايزاھميت مائوتسه دون رادرتکامل علم انقالب پرولتاريائی نمی پذيرد) .ه.م( به
تخطئه ومغلطه کاری توسل جسته وسعی می کند تا بزعم اش با مقداری" تحسين توأم باتخريب" ازخدمات
مائوواغفال افراد کم تجربه درجنبش کمونيستی انقالبی ،مقام انقالبی شايسته مائوسه دون رادرجنبش بين المللی
کمونيستی ،به زيرسوأل ببرد .درحاليکه امروزبدون اتکاء به مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم مبارزه عليه
اپورتونيسم ورويزيونيسم ومبارزه عليه ارتجاع وامپرياليسم درسطح جامعه وجھان ،ممکن نيست.
اين آقاسالھاست که داد وفرياد درباره »اشتباھات وانحرافات« مائوتسه دون سرداده و دردرون جنبش کمونيستی
کشوردراين زمينه به توليد ابھام پرداخته وبه اتھام زنی ،تخريب وتوطئه گری مشغول است .ھيچ کمونيست
انقالبی ای درجھان نگفته است که رھبران بزرگ پرولتاريا منجمله مائوتسه دون درکارزارمبارزه طبقاتی
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انقالبی دچارخطا واشتباه نشده باشند .آنھا مانند ديگرانسانھا درپروسه مبارزه طبقاتی دچاراشتباھات و
انحرافاتی شده اند .ولی نقد ديالکتيکی اشتباھات وانحرافات آنھا درجھت رشد وتکامل خط انقالبی پرولتری تا
رد خدمات انقالبی آنھا به علم انقالب وچشم پوشی ازحقايق آن دوموضوع ازھم متفاوت اند .وعلم انقالب
وايدئولوژی انقالبی درکارزارپراتيک انقالبی و درپروسه تکاملی اش با نقد انديشه ھا ونفی ديالکتيکی مکاتب
فلسفی ارتجاعی وانحرافی ،تکامل يافته است .ايده ھا ،نظريات وگفته ھای ھيچ يک ازرھبران پرولتاريای جھان
» وحی منزل« نبوده ونيستند .اما آقای)ه .م( وھم قماشان اوازطرح اين موضوع ھدف سوئی دارند ومنظورآنھا
حمله برمائوئيسم است تا بزعم شان انديشه مائوتسه دون را »فاقد محتوی وارزش انقالبی« جلوه دھند .و اين
اپورتونيست کھنه کارواين جعلکارحرفه ای درطی بيش ازچھاردھه است که باچنين شيوه ھای مزورانه ای
عمل کرده و چنين اراجيفی راعليه مائووانديشه انقالبی او ،می پراکند .اوھميشه باکلی گوئی وسفسطه سرائی
برمائوومائوئيسم حمله کرده است .اين آقا ازھمان ابتدا اگرمارکسيست -لننيست صادقی می بود ،ھمت بخرج می
داد وآثاروخدمات انقالبی مائو را مورد مطالعه ونقد وبررسی قرارمی داد .وھنوز بعد ازچھل سال بجای نقد
وبررسی ايدئولوژی وسياست واعمال خرابکارانه وجنايتکارانه اپورتونيستھا ورويزيونيست ھای رنگارنگ
درسطح جھان ومسئول شناختن آنھا درسرنگونی ديکتاتوری ھای پرولتاريا وايجاد موانع برسرراه وحدت
جنبش بين المللی کمونيستی؛ مائوئيسم رامورد نکوھش قرارمی دھد .اودرتمام اين مدت درکناررويزيونيستھا
واپورتونيستھای رنگارنگ قرارگرفته وبرمائو ومائوئيسم حمله کرده است .اين آقا وقيحانه ترازرويزيونيستھای
»سه جھانی« حاکم برچين مائو را مورد حمله قرارمی دھد ،وبازھم مدعی است که او يک »مارکسيست-
لنينيست انقالبی« است!
ھمچنين درصفحه دوم) بخش (5می خوانيم ":آموزشھای مائوتسه دون قبل ازسال  1949درآثارمنتخب ازجلد
اول تاچھارم ،تطبيق بزرگ م  -ل درچين ومشخص ساختن آموزشھای لنين وستالين درکشورھای مستعمره،
نيمه مستعمره ووابسته ،است .ولی اين آثاربھيچ وجه نمی توانند طوراساسی تکامل آثارمارکس ،انگلس ،لنين
وستالين درمسايل انقالب جھانی پرولتاری شمرده شوند."....
علی الرغم اين نظر)ه.م( ،مائوتسه دون حقيقت عام وجھانشمول مارکسيسم -لننيسم رادرپراتيک مشخص
انقالب چين تلفيق کرده وبا اتکاء به مارکسيسم -لنينيسم تئوری واستراتژی دموکراسی نوين راتدوين کرده
ودرشرايط مشخص چين يعنی کشوری نيمه فئودالی ،نيمه مستعمره ومستعمره بکاربسته است .مائوخط انقالب
دموکراتيک نوين را درانقالب چين تکامل داد.مائوگفت که ":انقالب بورژوا -دموکراتيک کنونی چين،
ديگرانقالب بورژوا -دموکراتيک معمولی طرازقديم نيست که کھنه شده ؛ بلکه انقالب دموکراتيک طرازنوين
ونوع ويژه است .اين نوع انقالب اکنون درچين ودرتمام کشورھای مستعمره ونيمه مستعمره گسترش می يابد
وماآنراانقالب دموکراتيک نوين می ناميم .اين انقالب جزئی ازانقالب پرولتاريائی سوسياليستی جھانی است،
زيرااين انقالب قاطعانه عليه سرمايه داری بين المللی مبارزه می کند .ازنظرسياسی ،اين انقالب مبين
ديکتاتوری مشترک طبقات انقالبی است وعليه امپرياليستھا ،خائنين ومرتجعين وبرضد تبديل جامعه چين به
جامعه ديکتاتوری بورژوائی مبارزه می کند ."...مائوتسه دون دراين انقالب تئوری جنگ انقالبی خلق را
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تدوين وآنراموفقانه بکاربست .ھمچنان استراتژی وتاکتيک جنگ توده ای طوالنی ومحاصره شھرھا ازطريق
دھات راطرح درعمل پياده کرده واين تئوری ھارابسط وتکامل داد .اوسه سالح انقالب رادرپيروزی انقالب
درکشورھای نيمه فئودالی ،نيمه مستعمره ومستعمره؛ يعنی حزب کمونيست انقالبی  ،ارتش انقالبی خلق وجبھه
متحد ملی ازطبقات واقشارانقالبی ومترقی رامشخص نمود؛ وسه اصل کھنه خلق را به سه اصل نوين خلق ،سه
اصل دموکراسی نوين خلق يا سه اصل انقالبی خلق درپراتيک مبارزه طبقاتی تکامل داد.
لنين واستالين درسالھای بعد ازانقالب اکتوبرروسيه درسال 1917نه تنھا تغييروخصلت عمومی جنبشھای
مستعمرات راتحليل کردند ؛ بلکه توجه خاصی به توسعه اين جنبشھا وپيشبرد صحيح سياست کمونيستھا به آنھا
مبذول داشتند .لنين باتدوين خطی درمورد مسئله ملی مستعمراتی وبخصوص خط وکارآن دررابطه به
باجنبشھای رھائيبخش مستعمرات درشرق سمت وسوداد .پس ازمرگ لنين  ،استالين به فورموله کردن خط
مبارزه انقالبی درسراسرجھان ازجمله کشورھای مستعمره وبخصوص درچين نمود.ليکن پيروزی انقالب
دموکراتيک نوين دريک کشورنيمه فئودالی ،نيمه مستعمره ومستعمره وظيفه ای بود که کمونيستھای جھان قبالً
بآن مواجه نشده بودند .مائوتسه دون باشرکت درانقالب چين وبکارگيری اصول جھانشمول مارکسيسم -لنينيسم
درآن ،خط اساسی تئوری واستراتژی انقالب دموکراتيک نوين را بطورکامل تدوين وبکارگرفت.اما)ه .م(
باانکارصريح ازحقيقت تکامل ) م  -ل( دراين عرصه وسايرعرصه ھای علم انقالب پرولتری توسط مائوتسه
دون راتنھا "مشخص ساختن آموزشھای لنين واستالين درکشورھای نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ووابسته"
توصيف می کند .وسعی می نمايد تابزعمش خدمات انقالبی مائورا به علم انقالب پرولتری ازماھيت حقيقی آن
تھی سازد .زھی خيال باطل!
درھمين صفحه دوم بازھم آقای)ه.م( به انکارحقايق مسلم روی آورده ومی گويد که ":که پس ازبيستمين کانگره
حزب کمونيست اتحاد شوروی سوسياليستی وتلعين کامل استالين پس ازپوليميک حزب کمونيست چين درسال
 1963وبخصوص پس از 1966آغازانقالب فرھنگی پرولتاريا ،نزداکثراحزاب) برادر( ،برداشتی پديدآمد:
مانند آنکه پس ازمرگ لنين ،استالين فرازآمد وامرم  -ل رابوسعت جھانی انکشاف داد ،درزمان موجود پس
ازمرگ ستالين) ،احتماالً( مائوتسه دون ،امردفاع ازم  -ل رابه ابعاد جھانی بدوش گيرد؛ تئوری وپراتيک
انقالب جھانی پرولتاری ،وحدت جنبش جھانی کمونيستی رابدوش گيرد وبااين امرشايسته خودرادرقطارمارکس
انگلس ،لنين واستالين جا دھد .به نظرما ،مائوتسه دون اين امکان راتحقق نبخشيد وبااشتباه بزرگش
درديکتاتوری پرولتاريا) بورژوازی را درقدرت سياسی سھيم ساخت( اين شايستگی را ازبين برد."....
خالف اين ادعای بی بنياد) ه.م( ازھمان ابتدای سربلند کردن رويزيونيسم وغصب قدرت حزبی ودولتی دراتحاد
شوروی سوسياليستی توسط رويزيونيستھای خروشچفی بعد ازمرگ استالين؛ مائوتسه دون مبارزه ايدئولوژيک
سياسی را عليه رويزيونيسم مدرن به پيشبرد .اواين مبارزه را درابتدا بشکل مبارزه "بين دوخط " )بين حزب
کمونيست چين وحزب »کمونيست اتحاد شوروی« ودردرون احزاب برادر( به پيش برد .وبعد ازسال 1963
اين مبارزه رادرسطح جھانی گسترش داد .ھمه کمونيست ھای انقالبی جھان به اين امراذعان دارند که بعد
ازمرگ استالين مائوتسه دون درفش مبارزه عليه رويزيونيسم مدرن وانواع خطوط انحرافی اپورتونيستی
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رادردرون حزب کمونيست چين ودرسطح جنبش بين المللی کمونيستی قاطعانه به پيش برده ودررھبری اين
جنبش درسطح جھان قرارگرفت .مائوتسه دون با درس گيری ازتجربه منفی احيای سرمايه داری دريک
کشورسوسياليستی" ،تئوری ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا" را تدوين کرده وانقالب کبيرفرھنگی
پرولتاريائی را برای يکدھه رھبری نمود وانقالب چين را دراين مدت ازشکست نجات داد .واين تئوری
ازبزرگترين خدمات انقالبی مائودرتکامل مارکسيسم -لنينيسم است .ھمچنين مائو می گويد که ":بعد ازپيروزی
انقالب دموکراتيک نوين ودرآستانه گذاربه سوسياليسم ،تعداد زيادی ازاعضای حزب کمونيست چين تمايلی به
گذاربسوی سوسياليسم نداشتند" .ولی آقای)ه .م( ازاين ھمه خدمات مائو انکارکرده واورا شايسته آن نمی داند که
درکنارکالسيکرھای مارکسيست)مارکس وانگلس ولنين واستالين( قرارگيرد .البته بايد تذکرداد که اين موردتنھا
نيست که مائوگويا درعدم انجام آن ازجانب)ه.م( شايسته ومستحق آن نيست که درزمره کالسيکرھای
مارکسيست قرارگيرد؛ بلکه اودرمباحث قبلی اش درچندين مورد مائوراتا سطح يک دموکرات انقالبی پائين
آورده وآثارانقالبی اورا که به حق برگنجينه ای علم انقالب پرولتاری افزوده است ،زيرسوال برده
است.ھمچنين)ه .م( اين اتھام رابه مائوتسه دون وارد می کند که" دردوران ديکتاتوری پرولتاريا بورژوازی
رادرقدرت سياسی سھيم ساخته است" .اين آقا می خواھد بااين ترھات وياوه سرائی ھا ،ديکتاتوری پرولتاريا
وساختمان سوسياليسم درچين تحت رھبری مائورا به زيرسوأل ببرد .ومادرصفحات قبلی دراين باره توضيحاتی
ارايه داده ايم ودراينجا ازتفصيل بيشتر صرف نظرمينماييم.
ه  .م درصفحه دوم) بخش پنجم( می نويسد ...":درترتيب پالتفورم ايدئولوژيک جنبش جھانی کمونيستی1963 ،
) پيشنھاد  25ماده ای( که بقلم مائوتسه دون رقم زده شده) ،(13اشتباھاتی جدی وجود دارد ،که مجال
غوربيشتررانيافت ،مورد مباحثه قرارنگرفت وتصحيح نشد .اشتباھات جدی اين" پيشنھاد  25ماده ای" و"
تبصره ھا") تفا سير( نه گانه بعدی که بايد با مبارزه ايدئولوژيک تصحيح می شد بيش ازھمه شامل نکات ذيل
است:
 ترکيب شيمای دوطرفه ممکنه انقالب ":مسالمت آميزوغيرمسالمت آميز" اھمال کامل انقالب ارضی درکشورھای انکشاف نيافته سرمايه داری توجيه مبارزه درتمامی کشورھای سرمايه داری بيش ازھمه عليه امپرياليسم اضالع متحده امريکا بجایمبارزه بابورژوازی"خودی"
 انتقاد نادرست وبی ثبوت ازاستالين تزنادرست"نورمی" که اجازه ميداد مشاوره درداخل محصورگردد وازمباحثه آزاد) درميان مردم( جلوگرفت،وانتقادات متقابل رادرعقب درب ھای بسته باب می ساخت".
درمورد فقره اول الزامات)ه.م( عليه مائو :درسند " پيشنھاد) 25ماده ای( درباره خط مشی عمومی جنبش بين
المللی کمونيستی" زيرعنوان درپاسخ به نامه مورخ مارچ سال  1963کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد
شوروی درمورد ماده متذ کره چنين آمده است ....":اين مشی عمومی عبارت است ازمشی مبارزه قاطعانه
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انقالبی خلقھای سراسرجھان وبآخررساندن انقالب جھانی پرولتاريا وھمچنين عبارت است ازمشی موثرترين
مبارزه عليه امپرياليسم ودفاع ازصلح جھانی.
اگرمشی عمومی جنبش بين المللی کمونيستی بطوريکجانبه به» ھمزيستی مسالمت آميز« » ،مسابقه اقتصادی
مسالمت آميز« و» گذرمسالمت آميز« منجرگردد ،آنگاه اين درحکم نقض اصول انقالبی بيانيه سال 1957
واعالميه سال  1960ودست کشيدن ازرسالت تاريخی انقالب جھانی پرولتاريائی وعدول ازآموزش انقالبی
مارکسيسم -لنينيسم خواھد بود.
 درمسئله گذرازسرمايه داری به سوسياليسم احزاب پرولتری بايد ازنقطه نظرمبارزه طبقاتی وبراساسآموزش مارکسيسم -لنينيسم درباره انقالب پرولتری وديکتاتوری پرولتاريا بدان برخورد کنند.
کمونيستھا ھميشه ترجيح می دھند که گذربه سوسياليسم ازطريق مسالمت آميزانجام گيرد .ولی آيا ميتوان
گذرمسالمت را بمثابه اصل نوين استراتژی جھانی جنبش بين المللی کمونيستی تلقی کرد! بھيچوجه!
مارکسيسم -لنينيسم ھمواره می آموزد که مسئله اساسی کليه انقالبھا مسئله قدرت سياسی است .دربيانيه سال
 1957واعالميه سال  1960بروشنی خاطرنشان شده است ":لنينيسم ميآموزد وتجربيات تاريخی تأييد می کند
که طبقه حاکمه باطيب خاطرازحکومت دست نخواھند کشيد" .ھيچ دولت کھنه ای حتی دردوران بحران ھم
ھرگزبدون آنکه تکانی بدان داده شود سرنگون نخواھد شد .اين قانونمندی عمومی مبارزه طبقاتی است.
مارکس ولنين درشرايط معين تاريخی مسئله امکان پيشرفت مسالمت آميزانقالب را بميان کشيدند .ولی امکان
پيشرفت مسالمت آميزانقالب ھمان طوريکه لنين می گويد " :امکانی است که بسياربه ندرت درتاريخ انقالبات
بدان تصادف می شود ،".ورويدادھا گويای آنندکه تاکنون درتاريخ جھانی ھنوزنمونه گذرمسالمت آميزازسرمايه
داری به سوسياليسم بوقوع نپيوسته است.
بعد ازتذکرات فوق چنين نوشته شده است ":حزب پرولتری بھيچوجه نبايد فکر ،رھنمود انقالبی وتمام
کارخودرابرپايه اين فرض بنانھد که امپرياليستھا ومرتجعين به تحول مسالمت آميزباطيب خاطررضايت می
دھند .ودرادامه چنين می خوانيم :حزب پرولتری بايد برای دواحتمال آماده باشد ،يعنی درعين آمادگی برای
پيشرفت مسالمت آميزانقالب بايد برای پيشرفت غيرمسالمت آميزانقالب ھم کامالً آماده باشد .حزب پرولتری
بايد توجه عمده خودرابه وظيفه سخت جمع آوری نيروھای انقالبی مبذول دارد تاھنگام رسيدن شرايط آماده نيل
به پيروزی انقالب باشد ويا درصورت ھجوم ناگھانی وحمله مسلحانه امپرياليستھا ومرتجعين نيرومندانه مقابله
کند .بادرنظرگرفتن اوضاع کنونی جنبش بين المللی کمونيستی وازلحاظ تاکتيک به ميان کشيدن آرزوی
گذرمسالمت آميزسودمند است .ولی بنابرعلل زيرمناسب نيست که بيش ازاندازه روی امکان گذرمسالمت
آميزتاکيد شود:
الف -امکان وواقعيت عينی ،آرزووامکان تحقق آن دوچيزمختلف است .مابايد آرزوی گذرمسالمت آميزرا
مطرح کنيم ولی نبايد بطورعمده به آن چشم ببنديم .بدين جھت نبايد بيش ازحد روی اين زمينه تاکيد گردد.
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ب -اگربيش ازحد روی امکان گذرمسالمت آميز وبويژه روی نيل به حاکميت دولتی ازراه تحصيل اکثريت
درپارلمان تاکيد شود ،اين ممکن است اراده انقالبی پرولتاريا وزحمتکشان وحزب کمونيست را تضعيف کرده
ايدئولوژی خلع سالح کند.
وآنھارا ازلحاظ
ِ
ت  -تاآنجاييکه برمامعلوم است درحال حاضرچنين امکان واقعی ھنوزدرھيچ کشوری وجود ندارد.
اگردربرخی ازکشورھای عليحده نسبتا ً بيشترچنين امکان پيداشود ،نيزمناسب نيست روی اين امکان بيش ازحد
تاکيد شود ،چونکه اين بااوضاع واقعی اکثريت مطلق کشورھا تطبيق نمی کند.ھنگاميکه چنين امکان درکشوری
حقيقتاً ظاھرشود ،حزب کمونيست نيزبايد ازيک سو برای تحقق بخشيدن به چنين امکان سعی کند وازسوی
ديگرحاضرشود که باحمله مسلحانه بورژوازی مقابله نمايد.
ث -تاکيد روی چنين امکان نمی تواند رول تضعيف کننده جنبه ارتجاعی بورژوازی را بازی کند وھم نمی
تواند نقش فلج کننده بورژوازی راايفاء نمايد.
ج  -مفھوم گذرمسالمت آميزبه سوسياليسم نبايد تنھا به تحصيل اکثريت درپارلمان تعبيرگردد .مسئله عمده
درباره ماشين دولتی است .مارکس درسالھای ھفتاد قرن  19معتقد بود که امکان پيروزی سوسياليسم ازراه
مسالمت آميزدرانگلستان وجود دارد .چون انگلستان" درآن موقع کشوری بود که درآن بحد اقل ميليتاريست
وبوروکرات يافت می شد ".لنين درمدت معينی بعد ازانقالب فوريه اميدداشت که انقالب باگذاردن " تمام
حاکميت دراختيارشوراھا" ازطريق پيشرفت مسالمت آميزمنجربه پيروزی گردد .چونکه درآن موقع" اسلحه
دردست مردم بود ".طرح مسئله ازطرف مارکس ولنين بدان معنانيست که بااستفاده ازماشين دولتی کھنه
گذرمسالمت آميزتحقق يابد .لنين کراراً گفته مشھورذيل مارکس وانگلس راتشريح نموده است ":طبقه کارگرنمی
تواند بطورساده ماشين دولتی حاضررا دردست گرفته وبااستفاده ازآن به ھدف خويش برسد ) ".ازضميمه 1
تزھای عقايد درباره مسئله گذرمسالمت آميز 10 -نوامبر سال «(-1957
دربخشھای فوق طرح فرضيه و نظروموضع رھبران بزرگ پرولتاريا ،مارکس ولنين ومائوتسه دون وحزب
کمونيست چين درباره "امکان پيشرفت گذرمسالمت آميزانقالب" مشخص شده وداليل عدم امکان آن ھم تذ
کاريافته ودرپاراگراف آخرمالحظه می شود که از"احتمال گذرمسالمت" صحبت شده است .و دربحث مقوالت
"امکان وواقعيت ،احتمال مقوله ای است که درجۀ نضج وبلوغ امکان را که نمودارنزديک شدن آن به واقعيت
است نشان می دھد .احتمال درجۀ تحقق پذيری امکان معينی درچارچوب شرايط وقانون عينی است .احتمال،
اندازه امکان است .وقتی می گوييم  -وقوع فالن روی داد محتمل است ،-يعنی اينکه شرايط عينی تحقق پذيری
آن به درجۀ معينی ازنضج وآمادگی رسيده است"؛ ولی بنابرمطالب فوق رھبران پرولتاريا منجمله مائوتسه دون
ھرگزادعای چنين امکانی را نکرده است .واين موضوع درحد يک فرض احتمالی مطرح شده است .وشخص
مائوتسه دون بارھا درباره اعمال قھرانقالبی برضدانقالب تاکيد کرده واوبيش ازھمه معتقد بود که طبقات
ارتجاعی رافقط باقھرانقالبی ميتوان ازمسند قدرت پائين کشيد .اوھمواره روی ايجاد ارتش خلق تاکيد کرده ومی
گويد ":خلق بدون ارتش ھيچ چيزندارد" .ھمچنين او می گويد که  ":سياست ازلوله تفنگ بيرون می آيد".
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مارکس وانگلس می آموختند که به طريق صلح ومسالمت نمی شود ازفرمان روائی سرمايه رھائی يافت
ومالکيت سرمايه داری را به مالکيت اجتماعی مبدل نمود وطبقه کارگرتنھا ازطريق بکاربردن قوه قھريه
انقالبی عليه بورژوازی ،ازطريق انقالب پرولتری وبرقرارکردن حکمرانی سياسی خود يعنی ديکتاتوری
پرولتاريا می تواند به اين ھدف برسد ومقاومت استثمارگران را درھم شکسته جامعۀ بی طبقات کمونيستی
رابرپانمايد.
درمبحثی که درفوق ازمارکس نقل شده است لنين چنين می گويد ":ذکردونکته جالب توجه است .نخست آنکه
اواستنتاج خودرا تنھا به قاره محدود می کند .اين موضوع را درسال 1871يعنی ھنگاميکه انگلستان ھنوزنمونۀ
يک کشورصرفا ً سرمايه داری بود ولی درآن دستگاه ارتشی وتادرجه زيادی بوروکراسی يافت نمی شد ،مفھوم
بود .باين جھت مارکس برای انگلستان که درآن انقالب وحتی انقالب خلقی بدون مقدماتی "انھدام ماشين دولتی
حاضر وآماده" متصور ودرآن زمان ممکن بود ،جنبه استثنا قايل بود)دولت وانقالب(.
درمورد ديگرمائوتسه دون دايم روی مبارزه عليه امپرياليسم وارتجاع ومبارزه عليه بورژوازی خودی تاکيد
کرده است .وخودش دررھبری حزب کمونيست چين لحظه ای ازاين مبارزه غافل نبوده است .يک مارکسيست-
لننيست انقالبی آنھم درسطح مائوتسه دون ھيچگاھی مبارزه عليه امپرياليسم راجدا ازمبارزه عليه ارتجاع و
بورژوازی خودی نمی داند .چه رسد به آنکه چنين توجيھاتی رابه کمونيستھا و پرولتاريا وزحمتکشان جھان
ارايه دھد .نويسنده بايد دراين زمينه سند ومدرکی ارايه می داد.
درمورد انتقاد نادرست وبی ثبوت ازاستالين :برخالف ادعای بی اساس) ه.م( حزب کمونيست چين تحت رھبری
مائوتسه دون بطورھمه جانبه مسئله نقش استالين را درجنبش بين المللی کمونيستی موردتوجه قرارداده ويک
ارزيابی درست وھمه جانبه ازدست آوردھا واشتباھات اوانجام داده است .حزب کمونيست چين راجع به
ديکتاتوری پرولتاريا دراتحاد شوروی برھبری استالين راجمعبندی کرد .پس از" سخنرانی مخفيانه" خروشچف
درکنگره بيستم حزب درسال  1956وکارزارضداستالينی ومتعاقب آن غصب قدرت حزبی ودولتی توسط
رويزيونيستھا ،مائوتسه دون اولين کسی بود که بدفاع ازاستالين برخاست .طوريکه اسناد نشان می دھد؛
مائوتسه دون بايک ارزيابی ديالکتيکی ونقد اصولی ازخدمات انقالبی واشتباھات فکری وسياسی استالين موقف
درست واصولی اشرادربارۀ وی بيان داشته است .مائو درباره بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی
وشخص استالين چنين بيان می کند " :من فکرمی کنم دو"شمشير" وجوددارد :يکی لنين وديگری استالين.
اکنون روسھا)که منظوراوخاصتا ً رويزيونيستھای غاصب قدرت بودند( شمشيراستالين رابدورافکنده اند.استالين
درپيشرفت اتحاد شوروی وساختمان سوسياليسم ورشد جنبش بين المللی کمونيستی خدمات عظيمی کرد .پس
ازمرگ لنين ،استالين بمثابه رھبرعمده حزب ودولت مارکسيسم -لننيسم را بطورخالق به کاربست وآنراتکامل
بخشيد .اودرمبارزه بخاطردفاع ازميراث لنينی درمقابل دشمنان لنينيسم يعنی تروتسکيستھا ،زينوييفھا
وسايرعمال بورژوازی خواست واراده مردم را متجلی ساخت ومبارزشايسته وبرجسته ای درراه مارکسيسم-
لننيسم بود .مائوبراساس اين ارزيابی مقاله ای تحت عنوان" درباره تجربيات تاريخی وديکتاتوری پرولتاری"
برشته تحريردرآورده است .ھمچنين مائوتسه دون می گويد ":اوالً ما ازاستالين حفاظت می کنيم وثانيا ً درعين
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حال اشتباھات اورامورد نقد قرارمی دھيم" .ھمچنين اسناد نشان می دھد که حزب کمونيست چين تحت رھبری
مائوتسه دون درمقابل حمالتی که به استالين ومارکسيسم -لنينيسم می شد ،بادفاع ازدست آوردھا ونقش کلی
استالين وھمچنين بادفاع ازتئوری اساسی ديکتاتوری پرولتاريا ،دست به يک ضد حمله زد .درھمان زمان
دردرون حزب کمونيست چين مبارزه حادی بين دوخط جريان داشت؛ مبارزه ای که انعکاسی ازمبارزه جاری
دردرون جنبش کمونيستی بين المللی وھمچنين مبارزه طبقاتی درچين بطورکلی بود .آنھائی که دردرون حزب
کمونيست چين ،بخصوص سطوح باالئی حزب بودند ،وبطرف راه سرمايه داری گرايش داشتند  ،طبيعتا ً
پشتوانه ای دررويزيونيسم خروشچفی وشرکاء يافتند وبه سختی به مقابله باتالشھای افشاگرانه ومبارزه جويانه
مائو و ديگررھبران انقالبی حزب کمونيست چين برعليه اين رويزيونيسم ،پرداختند.
درباره اتھام :تزنادرست"نورمی" محصورساختن مشاوره درداخل وجلوگيری ازمباحثه درميان مردم وانتقادات
متقابل درعقب درھای بسته" :درحاليکه خالف اين نظر ،مائوتسه دون درتمام مدت رھبری اش برعليه اين
موارد نادرست درحزب مبارزه می کرد .اوھميشه برتوده ھای خلق اتکاء داشت و روی ارتقای سطح آگاھی
سياسی وفرھنگی توده ھای خلق وشرکت آنھا درھمه مسايل تاکيد می کرد .اوروی کارآموزش کارگران ،
دھقانان وسربازان تاکيد می نمود .اومی گفت فقط بايد ازپايه توده کارگران ،دھقانان وسربازان حرکت کنيم؛ نه
ازپايه روشنفکران خرده بورژوا .اومی گفت که فرھنگ وھنرانقالبی رابرآن چيزی که توده ھای خلق آفريده
اند ،بناکرد.
مائوھرچه بيشترسعی درانقالبی کردن فرھنگ داشت.وھمزمان باپيشرفت انقالب فرھنگی پرولتاريائی ،سطح
آگاھی سياسی توده ھای خلق ھم ارتقا می يافت .وشورش آگاھانه انقالبی کارگران ،دھقانان ،سربازان
وروشنفکران انقالبی درجريان انقالب فرھنگی پرولتاريائی تحت رھبری مائوتسه دون خود مبين اين امربود
که مائووانقالبيون ھمفکروھمسنگراوروی عمل آگاھانه توده ھای خلق محاسبه می کردند .ھرقدرکه انقالب به
پيش می رفت ،به ھمان اندازه توده ھای خلق به آگاھی سياسی باالتری دست می يافتند .وبقول لنين که می
گويد ":انقالب توده ھاراتعليم می دھد وسطح آگاھی آنھارا ارتقا می بخشد" .واگربنابرادعای )ه.م( توده ھای
خلق چين ازمباحثه آزاد وانتقاد متقابل محروم می بودند؛ امکان رشد فکری آنھا تاآن سطحی که درجريان
انقالب فرھنگی ازخود تبارزدادند،ميسرنبود .درچين مبارزه ھمه جانبه درقلمروتعليم وتربيت وفرھنگ،
سنگرھای بی اندازه پراھميتی بودند .مائوتسه دون رھبری نيروھای انقالبی را درمبارزه فرھنگی ،بعنوان
صحنه مھم ديگری اززورآزمائی ھمه جانبه درصحنه مبارزه طبقاتی چين بعھده داشت.
)ه.م( درھمين صفحه دوم مائوتسه دون را به عدم مبارزه عليه رويزيونيسم مدرن متھم کرده وچنين
اظھارنظرمی نمايد ":چنان معلوم می شود که مائوتسه دون ،آنچنانيکه ستالين بعدازمرگ لنين رھبری جنبش
جھانی کمونيستی رابکف گرفت ،پس ازمرگ ستالين اين اصل را معمول نساخت وکدام مبارزۀ جامع
ايدئولوژيک -تئوريک طورقاطع عليه رويزيونيسم براه نه انداخت .دردھه ھفتاد ،مائوتسه دون درمبارزات
بزرگ ايدئولوژيک درجنبش جھانی کمونيستی اصالً درپراتيک ،نشرکدام مضامين ،پامفليت کتاب ....سھم
نگرفت .حتی بامالقات با رھبران احزاب کمونيست ديگردراواخردھه شصت واوايل دھه ھفتاد ،اثرش موجود
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نيست .پس نمی توان گفت  ،که پس ازمرگ ستالين مائوتسه دون آثارمارکس ،انگلس ،لنين واستالين رابمثابه
يک کالسيکرم  -ل به سطح باالتری بسط وتکامل داده است".
خالف اين ادعا مائودررھبری حزب کمونيست چين اولين کسی بود که مبارزه ايدئولوژيک سياسی راعليه
رويزيونيسم مدرن آغازکرده وآنراتا آخربه پيش برد .مائودرآن زمان دررأس اين مبارزه درسطح جھان
قرارداشت.وبعد ازمرگ استالين رھبری جنبش بين المللی کمونيستی بدوش مائوتسه دون قرارگرفت.مائواين
مبارزه را بااتکاء به مارکسيسم -لننينيسم به پيش برد.مائوبادرس گيری ازظھورعناصربورژوازی ازدرون
حزب

کمونيست

برسرقدرت

وتحت

ديکتاتوری

پرولتاريا

واحيای

سرمايه

داری

درکشورسوسياليستی)اتحادشوروی( ،به مطالعه عميق درباره اين شکست پرداخته وباتحليل طبقات وتضادھای
طبقاتی دردوران سوسياليسم ،تئوری"ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا"را تدوين کردواين يکی ازخدمات
بزرگ مائوتسه دون به مارکسيسم -لننينيسم است .مائوصحت اين تئوری واھميت انقالبی آنرادرپروسه انقالب
فرھنگی پرولتاريائی بثبوت رساند.درانقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی مبارزه حاد ايدئولوژيک سياسی ومبارزه
طبقاتی عليه انواع رويزيونيسم بطورعام وعليه بورژوازی ،رويزيونيستھای درون حزب کمونيست چين
بطورخاص به پيش برده می شد .ونيزاثرات تابناک انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی درتمام قاره ھا ی جھان
موجب تحرک وتوسعه جنبشھای آزادی خواھانه وضدامپرياليستی واعتالی جنبش ھای انقالبی پرولتری
گرديد .مبارزه ايدئولوژيک سياسی درافشای ماھيت رويزيونيسم مدرن بوسيله کمونيستھای انقالبی جھان
منجمله درافغانستان ،بطورگسترده به پيش برده می شد .اين ھمه پيشرفت مبارزه عليه رويزيونيسم درسطح
جھانی نتيجه رھبری مبارزه اصولی وانقالبی مائوتسه دون عليه رويزيونيسم وتقويت جنبش کمونيستی
درعرصه جھانی بود .ھمچنين ديد نھيليستی )ه.م( ازحقيقت خدمات انقالبی مائوتسه دون به علم انقالب پرولتری
درچندين مورد درنوشته اش به تکرارمتبارزاست .واومنکراين حقيقت است که مائوتسه دون مارکسيسم -لنينيسم
رادرھمه عرصه ھا)اقتصاد سياسی ،فلسفه مارکسيستی ،سياست پرولتری ،بخش نظامی ،ساختمان سوسياليسم
وعرصه فرھنگ وھنرپرولتری( به سطح باالتری ارتقاء داده است .مائوتسه دون باشرکت درپراتيک مبارزه
انقالبی پرولتری ورھبری سه مرحله انقالب درچين)انقالب دموکراتيک نوين ،انقالب سوسياليستی وساختمان
سوسياليسم وانقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی( وکسب تجارب علمی وپراتيک انقالبی وتحليل وتجزيه مسايل
وسنتزدرست واصولی آنھابه تدوين تئوری ھا واحکام واصول جديد وتفکروانديشه خالق رسيد .مائوتسه دون
تئوری ھای علمی مارکسيستی  -لنينستی را درپراتيک مبارزه طبقاتی غنا بخشيد .تئوری دموکراسی نوين،
تئوری جنگ انقالبی خلق ،مسئله قانون تضاد وموضوع شناخت ازقانون اساسی تضاد ) بعنوان قانون اساسی
طبيعت(وتضاد اساسی وتضاد عمده )وکالً مبحث تضاد ھا که ازمسايل مھم فلسفه مارکسيستی اند( ،تئوری
شناخت ،مسئله برخورد علمی واصولی به "قانون نفی درنفی" و"قانون تغييرات کمی وکيفی" ازديد ديالکتيک
ماترياليستی وبکاربست ماترياليسم ديالکتيک درجامعه سوسياليستی وبرپايه ای آن تکامل اين شناخت که طبقات
ومبارزه طبقاتی درتمام اين دوران وجود دارند وتدوين تئوری" ادامه مبارزه طبقاتی تحت ديکتاتوری
پرولتاريا"؛ اينھا ھمه ازخدمات بزرگ وحايزاھميت مائوتسه دون به علم انقالب پرولتری است .ھمچنين مبارزه
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"بين دوخط" يکی ديگرازدست آوردھا وتئوری ھای انقالبی مائوتسه دون است .ليکن)ه.م( وھمسنخان
اپورتونيست ورويزونيست اودرکشورھای مختلف بگونه ذھنی گرايانه ودگماتيستی عليه مائوتسه دون حکم
صادرکرده اند که گويا وی »دچاراشتباھات رويزيونيستی خطيری« بوده وھم نتوانسته است مارکسيسم-لنينيسم
رادرعرصه ھای مختلف تکامل دھد .ونيز)ه.م( منکرديکتاتوری پرولتارياودوران ساختمان سوسياليسم درچين
بوده وآنچه اوبه آن اذعان دارد؛ پيروزی "انقالب دموکراتيک )ضدامپرياليستی(" درچين است وبزعم
اومائوتسه دون بيش ازيک دموکرات انقالبی عمل نکرده است.دراينجا بوضوح مالحظه می شود که جناب
)ه.م( درلجنزار دگما رويزيونيسم انورخوجه نيزغوطه وراست.
ه.م دراخيرصفحه دوم واول صفحه سوم ) بخش پنجم( نوشته اش چنين اظھارنظرمی نمايد ...":کسانی که چنين
استدالل می کنند  ،به اين می رسند  ،که م  -ل ھا ھيچ اشتباه اساسی را مرتکب نمی شوند.
درعقب اين استدالل ھمان تزی خوابيده است ،که احتماالً ادعا دارد  ،يک م  -ل ھيچگاھی نماينده مشی
رويزيونيستی نميگردد اين برداشت بازھم بدين نتيجه می رسد ،که يک رويزيونيست يانماينده مشی
رويزيونيستی ھيچگاھی م  -ل شده نمی تواند يابوده نمی تواند .چنين برداشت ھاآشکارابرداشت ميکانيکی است.
اين برداشت ضرورت انتقاد وانتقاد ازخود را درمبارزه ايدئولوژيک ناديده ميگيرد ،که دراساس مانع می شود
م  -ل يک مشی رويزيونيستی را پذيرا شود يارويزيونيست گردد".
بادرنظرداشت اين نظروباور)ه.م( درمبحث ماقبل اين سطورکه اشارۀ اوبه مائوتسه دون است .اودراينجا
موضوع رابه صراحت مطرح نمی کند ومی خواھد با ايماء واشاره مکنونات انحرافی ذھنی اشرابروزمی دھد.
ه.م دراينجا نيزنظردارد که مائوتسه دون منحيث يک مارکسيست -لننينيست اشتباھات اساسی رامرتکب شده
است واودرآن زمان گويا نماينده مشی رويزيونيستی بوده است .ھمچنين اواين موضوع را طورديگری نيز بيان
کرده وچنين استنباط می کند که" :اگرمائو يک رويزيونيست ويا نماينده مشی رويزيونيستی بوده است ،ليکن
مارکسيست  -لنينيست بوده است .و)ه .م( برداشت غيرازاين را ،برداشت آشکارميکانيکی می داند .ودرنتيجه
دراين رابطه چنين اظھارنظرمی کند" :اين برداشت ضرورت انتقاد وانتقاد ازخودرا درمبارزه ايدئولوژيک
ناديده می گيرد ودراساس مانع می شود که م  -ل يک مشی رويزيونيستی را پذيرا شود يارويزيونيست گردد".
ليکن برخالف نظروباورنويسنده :يک مارکسيست -لننيست انقالبی ويا يک تشکل مارکسيستی -لنينيستی
انقالبی درپروسه مبارزه انقالبی امکان دارد که دچاراشتباھات وياانحرافاتی شود وممکن است اين اشتباھات
وانحرافات ماھيت وخصلت اپورتونيستی ويارويزيونيستی ھم داشته باشند؛ ليکن اين شخص وياتشکل خاطی با
اعتقاد به اصل مارکسيستی -لنينيستی" انتقاد وانتقاد ازخود" اشتباه وياانحراف اشراپذيرفته وبا اتکاء به
ديالکتيک ماترياليستی آنراتصحيح می کند .ليکن اگراوروی انحراف اش پافشاری نموده وآنرامانند آقای)ه.م(
»مارکسيسم -لنينيسم انقالبی« جابزند؛ بدون شک ديگراويک اپورتونيست ويارويزيونيست است .وبرخالف
برداشت ونظر)ه.م(  ،يک رويزيونيست يا نماينده مشی رويزيونيستی درعين حال ،يک م -ل واقعی وصادق
بوده نميتواند.اما اگرصادقانه ازاين رويزيونيسم ومشی رويزيونيستی گسست نمايد ،درآن صورت يک م  -ل
شده می تواند .تجربه تاريخی جنبش بين المللی کمونيستی نشان ميدھد که کمتراپورتونيستھا ورويزيونيستھای
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بوده اند که با نقد اصولی وانقالبی صادقانه ازاشتباھات وانحرافات شان گسست کرده ودرخط انقالبی پرولتری
قرارگرفته باشند .ازجمله رھبران اپورتونيست ورويزيونيست بين الملل اول ودوم ورويزيونيستھای مدرن
خروشچفی درروسيه و رويزيونيستھای »سه جھانی« درچين

وديگرکشورھا .تاريخ جنبش بين المللی

کمونيستی شاھداست که تروتسکی بعد ازآنکه درآستانه پيروزی انقالب اکتوبر» ،باانتقادازخود« وارد حزب شد
ودرپروسه انقالب سوسياليستی اکتوبردرسال  1917تاجای مجدانه درسرنگونی بورژوازی وپيروزی انقالب
سھم گرفت؛ اما تجربه نشان داد که وی درماھيت يک مارکسيست -لنينيست انقالبی نبود وفقط فرصت طلبانه
بااستفاده ازاصل »انتقادازخود« بگونه رسمی وارد حزب کمونيست )بلشويک( شد وبعد ازمرگ لنين پروسه
ساختمان سوسياليسم راھمراھی نکرده وعليه آن قرارگرفت.
دراينجا الزم است تذکردھيم که :گروه ھا واحزابی ھم بوده اند که ھرگزبه مارکسيسم -لنينيسم اعتقاد نداشته اند
وازھمان ابتدا به خط رويزيونيستی قرارگرفته و رويزيونيسم خود را م -ل جا زده اند .مانند رويزيونيستھای
»خلقی« پرچمی" ،گروه کار" وبعداً»سازا« و امثال آنھا درافغانستان وسايرکشورھای جھان .و تجربه نشان
داده است که تنھا تعداد محدود ازروشنفکران ازصفوف اين تشکل ھا که باثرناآگاھی به گمراھی کشيده شده وبه
دام رھبران وکدرھای شياد اين تشکالت رويزيونيستی ومزدورافتاده بودند ،بعدھا به کمک علم انقالب پرولتری
ودرک حقانيت آن ،با نقد اصولی ازخط رويزيونيستی گسست کرده وبه خط انقالبی مارکسيستی  -لننينيستی-
مائوئيستی پيوسته اند.
درھمين صفحه سوم آقای)ه.م( حکم اشرا درباره مائوتسه دون چنين بيان می کند:
 آيا مائوتسه دون يک م -ل بود يا اوھيچ م  -ل نبود؟ اين شيما طرح نھايت ساده لوحانه است. نظربه اساس تئوری وپراتيک آشکار ،قابل ثبوت وازبتۀ تجربه موفق بدرآمده ای مائوتسه دون ،الزم استنتيجه نھائی اعالم گردد.
 بمثابه مارکسيست -لنينيست بزرگ آموزشھای م -ل رادرمرحله انقالب دموکراتيک) ضدامپرياليستی( چينپيروزمندانه درعمل پياده کرد.
 درمراحل بعدی مائوتسه دون بعضی ازاشتباھات خطيررويزيونيستی رانمايندگی نمود. اما اين اشتباھات بھانه ای بدست نمی دھد ،که خدمات فوق العاده مائوتسه دون بکلی نفی شوند ،مابدينامرقاطعانه ودوباره اصرارمی کنيم.
 باوجوداين حقيقت که مائوتسه دون زمانی ...موضعگيری ھای نادرست ورويزيونيستی رانمايندگی کرد ،دليلنمی شود اورا" منحط" ياازاول رويزيونيست معرفی کنيم.
 ھمچنان اين موضعگيری را رد می کنيم ،که برداشتھا ونمايندگی ھای مائوتسه دون ودرمجموع سياست اوراطورعموم دفاع کنيم ودرتوافق با م  -ل بدانيم .يااورا تکامل دھنده م -ل ترويج کنيم. ....
 اين" تزھای مورد مباحثه درسال  1981رابدون تغييردراينجاجلقيه)شايد منظورجناب نويسنده جليتغه بودهباشد -توضيح ازماست( طبع پوشانديم .بيقين دربرخی ازفورمول بندی ھا ومسايل روز تجديد وچيزھای درآن
حک شده است .مثالً حزب کارآلبانی) (PAAواحزاب يادشده کمونيست ديگر وجودندارند ،ماخود درکارھای
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تئوريک جامع ،موضعگيری وفورمول بندی ھای خودرا دقيق ترساخته ايم .ازاينرومحتوای اساسی اين اين
تزھا ونظربابرداشت مامانند سابق صحيح ھستند.
 -1درمورد دوم؛ اوالً :بنابرادعای)ه.م( مائوتسه دون "بمثابه يک مارکسيست -لنينيست بزرگ آموزشھای م  -ل
را درمرحله انقالب دموکراتيک)ضدامپرياليستی( چين پيروزمندانه پياده کرد" .باين عبارت که مائوتسه دون
درچين تنھا انقالب ملی دموکراتيک رارھبری کرده است؛ و)ه.م(ھيچگونه اشاره ای به دوران گذاربه
سوسياليسم ،انقالب سوسياليستی وساختمان سوسياليسم وانقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی تحت رھبری مائوتسه
دون ،نمی کند .ويک قلم ازاين حقايق مسلم چشم پوشی وانکارمی نمايد .ثانيا ً :مارکسيست لنينيستی که
بنابرادعای)ه.م( به پيروزی انقالب ملی دموکراتيک بسنده کند؛اودرحقيقت مارکسيست -لنينيست نيست.
زيراکسی مارکسيست -لنينيست واقعی است که به مبارزه طبقاتی ،ديکتاتوری پرولتاريا وساختمان سوسياليسم
وادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا ورسيدن به جامعه کمونيستی باورداشته واين مبارزه رادرجھت تحقق
آن ادامه دھد.
 -2درمورد سوم؛ نويسنده مدعی است که مائوتسه دون »اشتباھات خطيررويزيونيستی« رانمايندگی می کرده
است .وچون دراين مورد ازاصالح اين »اشتباھات خطير« سخنی بميان نياورده است؛ پس بنا براستدالل
ونظر)ه.م ( مائوبايد تا آخردرھمان »نظروموضع انحرافی« اش باقی مانده باشد!
 -3درمورد چھارم؛ ازشيوه برخورد دوپھلوی اين آقا )که خاصه ھمه اپورتونيست ھاست( چنين استنباط می
شود که گويا مائوتسه دون ازاول مارکسيست -لنينيست بوده وبعد»منحط« يا»رويزيونيست« شده است .اگرچه
اوظاھراً اين شيما راساده لوحانه می خواند .وازاينکه اين آقا ازعدم نفی "خدمات فوق العاده مائوتسه دون"
صحبت دارد .بدون شک منظورش ھمان بخش ازخدمات مائوتسه دون برای پيروزی انقالب ملی دموکراتيک
درچين است که دراين نوشته چندی دفعه روی آن تاکيد کرده است ،نه چيزديگری .واين ھم به منظورمنحرف
کردن توجه افراد کمترآگاه به مسايل جنبش کمونيستی انقالبی وکسانيکه شناخت الزم ازشيوه ھا وخرامھای
اپورتونيستھای رنگارنگ ندارند،صورت گرفته است.ازاينکه)ه.م( درآخرنوشته اش می گويد":ازبرداشتھا،
نمايندگی ھا ودرمجموع سياستھای مائورادرتوافق با م -ل ندانسته وازآنھا دفاع نمی کند واوراتکامل دھنده م -ل
ترويج نمی کند" ،امرواضحی است .بدون شک ازيک اپورتونيست حقيرومکاروتوطئه گرنمی توان غيرازاين
انتظارداشت.
منابع استفاده شده:
 -يک درک پايه ای ازحزب کمونيست چين) اداره انتشارات خلق شانگھای(1974،

 آثارمنتخب مائوتسه دون -ومائوپنجمی بود :واپسين نبرد مائو)ازريموندلوتا(

38

