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  دکتر غالم حسين فروتن

 سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسالبازتايپ
  ٢٠١٣ فبروری ٠٢

 

  دفاع از مائو، دفاع از مارکسيسم خالق است
 )بخش اول (

  پيشگفتار

پارچگی جنبش جھانی کمونيستی و کارگری راه زوال در پيش   وحدت و يک١٩۵٣ چبا درگذشت ستالين در مار

البته در زمان جنگ و در سالھای بالفاصله بعد از جنگ نغمه ھای ناموزون رويزيونيسم و سازش طبقاتی از . گرفت

مرگ .  خللی وارد آورند،توانستند در ھارمونی وحدتامريکا، فرانسه و انگلستان و ايتاليا برخاست ولی اين نغمه ھا نمي

 ھمراه با آغاز پيدايش رويزيونيسم در اتحاد شوروی و گسترش آن به درون جنبش جھانی کمونيستی و کارگری ستالين

  . اختتامی بر وحدت جنبش گذاشتۀنقط

شوروی کار خود را آھسته و  و با پشتيبانی اکثريت رھبران حزب و دولت ستالينخروشچف از ھمان فردای درگذشت 

 تئوريک پيکار عليه ۀلأو طرح چند مس" مخفی" در گزارش ستالينسه سال بعد با حمله به . بی سروصدا شروع کرد

 شصت ۀ و سالھای دھ۵٠ ۀطی سالھای آخر دھ. مارکسيسم ـ لنينيسم، ديکتاتوری پرولتاريا و سوسياليسم را بنيان گذارد

  .گرفت يستم کاملی درآمد که تمام زمينه ھای زير بنا و روبنا را در بر میرويزيونيسم شوروی به صورت س

توانست اين  بروز رويزيونيسم در حزب کمونيست اتحاد شوروی و سپس در جنبش جھانی کمونيستی و کارگری نمی

زه عليه رويزيونيسم احزابی که در موضع مارکسيسم ـ لنينيسم باقی ماندند به مبار. جنبش را به انشعاب نکشاند و کشانيد

دنبال حزب ه اکثريت آن ب. پارچه کمونيستی و کارگری دستخوش انشعاب شد برخاستند و بدين ترتيب جنبش يک

تعداد . کمونيست اتحاد شوروی در مرداب رويزيونيسم فرو افتاد و اقليتی در مواضع مارکسيسم ـ لنينيسم استوار ماند

ه نين دگرگونی عميقی را در اتحاد شوروی نداشتند از مبارزه سرخوردند و ببسياری از کمونيست ھا نيز که انتظار چ

  .دنبال زندگی خود رفتند

ديری نگذشت که . توانست بماند پارچه نماند و نمی جنبش رويزيونيستی که به گرد اتحاد شوروی شکل گرفت خود يک

خواھد ـ اين جنبش  خواست ـ و ھنوز ھم می یرويزيونيسم شوروی م. اختالفاتی بروز کرد. ی پديد آمدئدر آن تضاد ھا

از اين اختالفات در اروپای غربی تئوری . را آلت اجرای مقاصد و مطامع خود قرار دھد ولی احزابی زيربار نرفتند

کمونيسم اروپائی تولد يافت و ھمراه با آن احزابی استقالل خود را از مسکو اعالم داشتند و مشی رويزيونيستی مستقل 

 در پيش گرفتند که در انطباق با منافع بورژوازی خودی بود و نه در انطباق با منافع بورژوازی امپرياليستی خود را

  .شوروی
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راستی ه  عليه رويزيونيسم، بالبانی اقليت مارکسيست ـ لنينيست و در رأس آن حزب کمونيست چين و حزب کار ۀمبارز

مبارزه مارکسيسم ـ لنينيسم را آموختند، در مکتب اين مبارزه چه بسيار جوانانی که در مکتب اين . دورانساز بود

تدريج از احزاب ه  لنينيسم ب-ھواداران مارکسيسم. مبارزه با رويزيونيسم به درون احزاب کشيده شد. پرورش يافتند

ويزيونيسم وجود آوردند، به فعاليت پرداختند و به نبرد عليه ره رويزيونيست بريدند، احزاب و سازمانھای خود را ب

  .برخاستند

مائوتسه . ويژه حزب کمونيست چين در اين پيکار از حيثيت و اعتبار بی سابقه برخوردار گرديدنده  و بالبانیحزب کار 

. حق مقام و منزلتی واال يافته دون رھبر پرولتاريا و خلق چين در نزد مارکسيست ـ لنينيستھا و خلقھای تحت ستم ب

انقالب فرھنگی .  تکامل مارکسيسم ـ لنينيسم راه خود را به اقصی نقاط جھان گشودۀمثابه ب"  مائوتسه دونۀانديش"

خاطر حفظ و تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا و جلوگيری از بروز رويزيونيسم بر مقام مائو و حزب ه پرولتاريائی ب

؛ مارکس، انگلس، لنين و از ھمان زمان تصوير مائوتسه دون در کنار کالسيکھای مارکسيسم. کمونيست چين افزود

  .  لنينيست گرديد- زينت بخش مطبوعات احزاب و سازمانھای مارکسيستستالين

بدين ترتيب مارکسيسم ـ لنينيسم مانند نھالی در برابر رويزيونيسم قد علم کرد، نھالی کوچک ولی رشد يابنده، نھالی 

در سالھای آخر . نپائيد که اين نھال اميدبخش از پای افتاداما ديری . داد اميدبخش که درخت تنومندی را در آينده نويد می

بود که برای اولين بار در " تئوری سه جھان" چين وزيدن گرفت و مولود آن ۀحيات مائو تند باد رويزيونيسم بر جامع

اھی  چين پس از در گذشت مائو به رۀجامع. گوش رسيده  از زبان تن سيائوپين در مجمع عمومی سازمان ملل ب١٩٧۴

  .رھسپار شد که شوروی بيست سال قبل در آن گام گذارده بود

که ھدفش حفظ و حراست امپرياليسم و تحکيم بند ھای آن بردست و پای خلقھائی بود که در شرايط " تئوری سه جھان"

د انتقاد شديد پاخاسته بودند موره خاطر آزادی و استقالل به بحران شديد اقتصادی، سياسی و فرھنگی دنيای امپرياليسم ب

 مشی ۀمثابه را ب ی آنئاحزاب و سازمانھا. نجاميد مطلوب نيۀبه نتيج" تئوری"ذلک مبارزه عليه اين  مع. قرار گرفت

در درون اين سازمانھا و احزاب راه يافت و انشعابات " تئوری"مبارزه عليه اين . جنبش مارکسيستی ـ لنينيستی پذيرفتند

  .تازه ای در آنھا صورت گرفت

نبش مارکسيستی ـ لنينيستی که ھنوز اندکی بيش از عمر آن نگذشته بود و ھنوز نيروی چندانی نداشت با انشعاب جديد ج

راه احياء سرمايه داری ه بروز رويزيونيسم در حزب کمونيست چين که اين کشور را ب. از پای در آمد و چند پاره شد

اما در ايمان کمونيست ھای . يستی و کارگری وارد آورد بزرگ ديگری بر پيکر جنبش واقعی کمونۀسوق داد ضرب

  .واقعی به مارکسيسم ـ لنينيسم تزلزل و خللی وارد نساخت و مبارزه ھمچنان ادامه يافت

 کارگر که ۀوفاداران به پيروزی نھائی طبق! اما چه باک. چين و ھوادارانش از جنبش کمونيستی واقعی دور افتادند

ف و ھموار نميدانسته و نميدانند و از مشقات، مشکلھا و موانع نمی ھراسند نيرو ھای خود را ھيچگاه راه مبارزه را صا

 ۀمتأسفانه اين آخرين ضربه ای نبود که بر کمونيست ھای واقعی وارد ميگشت، ضرب. جمع کرده به مبارزه ادامه دادند

  .يشتری کشانيدند وارد آوردند و صفوف کمونيست ھا را به پراکندگی بالبانیآخر را رفقای 

 مارکسيست ـ لنينيست ۀمثابه  که سالھای دراز از مائوتسه دون به عنوان رھبر پرولتاريا و خلق چين، بالبانیرفقای 

بار   آفريننده و رھبر انقالب فرھنگی پرولتاريائی تجليل کرده بودند به يکۀمثابه  مارکسيسم، بۀبزرگ و تکامل دھند

حق خود به رھبران چين که راه سرمايه داری را می ه ر دادند و در يورش بييه تغمسير خود را يکصدو ھشتاد درج

 مائو از ياد بردند و با لحنی از او ۀآنھا تمام نوشته ھای خود را دربار. باد حمله گرفتنده پيمايند، مائوتسه دون را نيز ب

مائوئيسم و « حزب توده تحت عنوان ۀ آنھا در نشريۀآورد و چکيد خاطر میه ياد کردند که مطبوعات شوروی را ب

  .آمده است» بازتاب آن در ايران
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 نه تنھا مائو را از صف کالسيکھای مارکسيسم بيرون انداختند، عنوان مارکسيست ـ لنينيست را نيز از البانیرفقای 

ھا حزب کمونيست  آنۀبه عقيد. روی او برداشتند و او را يک خرده بورژوای ضد انقالبی و اپورتونيست معرفی  کردند

چين که گويا ھرگز حزب کمونيست واقعی نبوده است تحت رھبری مائو به انحطاط کشيده شد، آنھا که زمانی بر انقالب 

آنھا مائو را عامل بورژوازی چين و . را ستوده بودند به تخطئه آن پرداختند فرھنگی پرولتاريائی صحه گذارده و آن

  .سازشکار خواندند

 مارکسيست ـ ۀ از مائوتسه دون بر سازمانھا و گروه ھای باقيماندالبانی منفی رھبران حزب کار غايته ارزيابی ب

دانستند چرا  آن سازمانھای اتکالی و دنباله رو که نه می. ثير نماند و بار ديگر انشعاب به سراغ آنھا آمدألنينيست بی ت

می فھميدند چرا بايد ھمان مائو را امروز خرده ه درگذشته مائو را در عداد کالسيکھای مارکسيسم گذاشته اند و ن

رغم احترامی که برای رھبران  سازمانھائی ديگر علی.  نظام گرفتندالبانیبورژوای اپورتونيست خواند، از حزب کار 

ی گروه ھا.  مائو ھمچنان حفظ کردندۀ داشتند زيربار ارزيابی نادرست آنھا نرفتند و نظر خود را دربارالبانیحزب کار 

  .باز گذاشتند" تئوری سه جھان" مائو را در تدوين ۀ را نپذيرفتند ولی پروندالبانینيز ارزيابی رھبران 

وقوع پيوسته جنبش کمونيستی و کارگری را مانند ه طور خالصه حوادثی که طی سی سال گذشته در دنيای کمونيسم به ب

 وم قرن بيستم از مرکز اروپا تا اقيانوس آرام را در بر میجنبشی که در آغاز نيمۀ د. پاره پاره کرده است" جگر زليخا"

توانست به تکامل جامعۀ بشر سرعت شگرفی ببخشد، اکنون بر اثر  گرفت و از نيروی عظيمی برخوردار بود که می

درجۀ خيانت خروشچف و رھبران شوروی و ه توان ب از ھمين جا می. رويزيونيسم گرفتار تالشی و پراکندگی است

  . سيائوپين و ديگر رھبران چين پی بردسپس تن

ه  کارگر غير منتظره و نامفھوم است بۀ از مائو برای بسياری از ھواداران ايرانی طبقالبانیارزيابی رھبران حزب کار 

خصوص که تا کنون ھيچ کسی و يا ھيچ سازمانی به دفاع از مائو برنخاسته است و اين سکوت وزن بيشتری به 

برد و به پذيرفتن ارزيابی   کارگر را بيشتر در گمراھی فرو میۀبخشد، ھواداران ايرانی طبق  میبانیالارزيابی رھبران 

  .  ميکشاندالبانینادرست رفقای 

 حاوی حمالت ناحق و ناروا عليه البانی و خلق البانیبه قلم انور خوجه، رھبر حزب کار " امپرياليسم و انقالب"کتاب 

 ۀکار رفته شايسته شيوه ای که در اين کتاب برای بی اعتبار کردن مائو ب. پرولتاريا استمائوتسه دون، اين رھبر کبير 

ھدفی نامعقول در نوشته ھای مائو عمداً تحريفات فراوانی ه در اين کتاب برای نيل ب.  لنينيست ھا نيست-مارکسيست

دوران قبل از انقالب با دوران بعد از . ت از نظرات مائو آمده که در انطباق با واقعيات نيسئیصورت گرفته و تفسير ھا

راستی کمتر عبارتی، کمتر ايده ای در آن ه ب. شود انقالب و دوران مائو با دوران بعد از مائو عمداً با ھم مخلوط می

توان يافت که از دشنام و تحريف و اتھام  بی  بخشی از کتاب که به ارزيابی از مائو  و انديشۀ مائو اختصاص يافته، می

شايد صواب آن . را از بيخ و بن دگرگون جلوه دھد"  مائوتسه دونۀانديش"خاطر آنکه ه اساس مبرا باشد و اينھا ھمه ب

بود که با توجه به شخصيت نويسنده مھر سکوت بر لب زد و ارزيابی از مائو را  به آيندگان واگذاشت ولی ھيچ 

دفاع از انديشۀ مائو، دفاع از مارکسيسم . ون باشد و دم برنياوردتواند شاھد حمالت ناشايسته به مائوتسه د کمونيستی نمی

  .خالق است

مائو چيزی جز يک خرده بورژوا با سرشتی دھقانی نيست که :" خروشچف در يکی از مصاحبه ھای بی شمارش گفت

  . کند و میسفانه ھمين را بازگأمت" امپرياليسم و انقالب". "طبقۀ کارگر و پرولتاريا نسبت به آن بيگانه است

رويزونيست . در تضادی آنتاگونيستی است" انديشۀ مائو تسه دون"امروز ديگر بر ھر کس مسلم است که رويزيونيسم با 

برخاسته اند، نوشته ھا و گفته ھای آنھا آکنده از خشم و کينه نسبت به مائو " انديشۀ مائو"ھای شوروی ديری است عليه 

.  آنھا ليوشائوچی و تن سيائوپين ھرگز با انديشۀ مائو سرسازگاری نداشته اندرويزونيست ھای چينی و در رأس. است
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تن سيائوپين و يارانش که راه سرمايه داری و سوسيال امپرياليسم را در پيش گرفته اند اکنون در اين تالش اند که 

  .ه جمع آنھا می پيونددب" امپرياليسم و انقالب"تعجب آور است که . خاک بسپارنده را ب" انديشۀ مائوتسه دون"

وفور، اگر نگوئيم در ه ب" امپرياليسم و انقالب. "در اين نوشته نقل قول زياد آمده است و چاره ای ھم برآن متصور نبود

برای ارائۀ . ھمه جا، نوشته ھای مائو را تحريف کرده يا نظراتی به مائو نسبت داده که نقطۀ  مقابل نظرات مائو است

امپرياليسم و . "بايستی خواننده را به آثار مائو مراجعه داد و تشخيص سره از ناسره ناگزير میافکار واقعی مائو 

دھد که مبادا به سخنان مائو که  کار گرفته است به خوانندگان ھشدار میه داند چه شيوه ھائی ب که خود می" انقالب

نظرات مائوتسه داون "چون . د، توجه کنندممکن است در رد تحريفات و تفسيرھای غلط او از جانب کسانی آورده شو

 بعضی از آثار منتشرۀ او مورد مطالعه قرار گيرد، بلکه بايد در ۀبايستی فقط از روی عبارات ساخته و پرداخت نمی

کار رفت آنھا در زندگی و در ارتباط با نتايجی که در عمل به دنبال داشته اند مورد تحقيق و ه مجموع خود و در ب

و با اين ھشدار تمام کوشش شما را در دفاع از ). ۵٠٩لمانی ص ازبان ه ب" امپرياليسم و انقالب.(" » شودتفحص واقع 

کار ه در مجموع و در ب«، بلکه آثار او "ساخته و پرداخته"اما در نزد مائو نه تنھا عبارات . کند مائو از پيش تخطئه می

حاکی از درک عميق مائو از ديالکتيک »  به دنبال داشته اندرفت آنھا در زندگی و در ارتباط با نتايجی که در عمل

  .مارکسيستی است

ت دفاع از مائو را نيز از أنه تنھا دفاع از مائو را با اين ھشدار از پيش مخدوش ميکند بلکه جر" امپرياليسم و انقالب"

تاب را عليه مائو مورد ترديد قرار ن احتمالی ميگيرد، چون ھر کس که به دفاع از مائو برخيزد و محتويات اين کامدافع

عجيب است که رھبران ). ۵١٣ھمانجا ص ( سوسياليستی البانی و البانیدھد مزدور چين است و مخالف حزب کار 

 انتقاد بسته اند کسانی را تطميع کنند که به دفاع از مائو ۀتازيانه رويزيونيست چين که خود مائو و انديشۀ او را ب

علت پيکار بی خدشۀ آن ه  را بالبانیگويا فراموش کرده است که خروشچف حزب کار " م و انقالبامپرياليس. "برخيزند

  . عليه رويزونيسم، مزدور و بلند گوی حزب کمونيست چين خواند

 سالھای ۀ لنينيستھا در مکتب مبارز- مارکسيست. تواند مثمرثمر واقع گردد خوشبختانه اينگونه اتھامات امروز ديگر نمی

امپرياليسم و . "توان آنھا را از ميدان مبارزه بدر کرد آنچنان آبديده و آموخته شده اند که ديگر با صرف اتھام نمیگذشته 

در واقع ھمه گونه دشنام به مائو ميدھد، ھرگونه اتھامی به او می بندد، ھر نوع که ميلش کشيد سخنان مائو را " انقالب

  .ن مارکسيسم خالق ميگيردارا نيز با ايراد اتھام از مدافع تحريف يا تفسير ميکند و آن وقت حق دفاع 

ويژه آن بخش که به ارزيابی از انديشۀ مائوتسه دون اختصاص يافته ابراز ه اگر بخواھيم نظری کلی دربارۀ اين کتاب ب

  !ايکاش اين اثر بنگارش در نمی آمد: داريم، حد اقل چيزی که ميتوان گفت اينست

تئوری سه "ھمه بقبوالنند که ه رويزونيست ھای چينی تا مدتی پيش اصرار داشتند ب. اين آخرين نکته را ھم اضافه کنيم

نيز ھمين ايده را " امپرياليسم و انقالب. " قبول آن قرار دھندۀکه مقام و آتوريتۀ او را وثيق از مائو است، برای آن" جھان

مائو . است که در آثار منتشره او بيان شده است" انديشۀ مائوتسه دون"اد کامل با در تض" تئوری سه جھان. "تلقين ميکند

در سراسر زندگی پرافتخار خود، در تمام مشی و سياست خود، حتی در دورۀ ساختمان سوسياليسم، تضاد طبقاتی را 

ای ستمديده برای نيل به ش را به خلقھ اپايه و اساس گرفته است، ھميشه مبارزه عليه امپرياليسم و سگھای زنجيری

، تئوری سازش طبقاتی، "تئوری سه جھان. "ھمين راه رفته استه آزادی و استقالل موعظه کرده و خود در عمل ب

  . است" تئوری سه جھان"آثار مائو خود سند نفی . تئوری حفظ و حراست امپرياليسم است

                                                                                                                                                     

  ١٩۵٩ ]اسد[مرداد ماه
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  ارزيابی از مائو چرا پس از مرگ او صورت گرفت؟

ت او، الی که در ذھن خوانندۀ  اثر نقش می بندد اينست که چرا ارزيابی از مائوتسه دون نه در زمان حياؤنخستين  س

مائوتسه دون شخصيتی نبود که در .  صورت گرفتالبانیخصوص پس از لغو قرارداد چين و ه بلکه پس از مرگ او ب

ال اقل از آغاز دھۀ پنجاه آثار مائوتسه دون به زبان ھای خارجی ترجمه شده و در . زمان حيات خود ناشناخته باشد

مائو رھبر يکی . توانست از مضمون و محتوای آنھا بی اطالع باشد نميالبانیاختيار ھمگان قرار گرفته بود و حزب کار 

 و دو البانیدو حزب کمونيست چين و . آمد شمار میه  بالبانیاز بزرگترين احزاب کمونيست بود که نزديکترين متحد 

اليستی  دو کشور سوسيۀمثابه  و چين از زمان مبارزه با رويزيونيسم خروشچف يعنی بيست سال قبل بالبانیکشور 

 با تمام البانیچگونه است که طی يک ربع قرن برای رھبران . برادر با يکديگر مراودات حزبی و دولتی بسيار داشتند

امکانات فراوانی که در اختيار داشتند شناخت مائو و حزب کمونيست چين مقدور نگرديد ولی يکی دوسال پس از مرگ 

  ليت او، ايدئولوژی او بر آنھا مکشوف شد؟مربوط به ماھيت مائو، فعا" حقايق"مائو تمام 

  :دھد ال را چنين میؤاثر مذکور پاسخ اين س

زمانی که . دست آوردنده و خطر آن گام به گام ب"  انديشۀ مائوتسه دون" نظر خود را در بارۀ البانیکمونيست ھای «

فقط ميدانستند که چين کشور بزرگی آنھا . سيس شد آنھا اطالعات اندک و پراکنده ای دربارۀ چين داشتندأحزب کار ت

است و ميرزمد، در آن انقالب عليه امپرياليسم در حال غليان است، آنھا از وجود حزب کمونيست چين خبر داشتند که 

  .نام مائوتسه دون قرار دارده  لنينيستی ب- حزب بزرگی است و در رأس آن مارکسيست

 تماس ھای نزديکی برقرار البانی ميان دو حزب چين و ١٩۵۶ پس از کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی در«

  ١».ميگردد، اين تماسھا در سالھای بعد در مبارزه با رويزيونيسم خروشچف نزديکتر و نزديکتر ميشود

چرا؟ . آيد صورت معما در میه ولی اين تماسھا به شناخت مائو و حزب کمونيست چين کمکی نميکند و اين شناخت ب

، شيوه ھای برخورد رھبران چين به يک سلسله مسائل سياسی، نظامی، ايدئولوژيک و البانی بنابر رفقای که برای اين

  .راسته رفت و گاھی ب چپ میه سازمانی حاکی از تزلزل و نوسان بود، گاھی ب

ه تضاد ھای مثابه يک سلسله از احکام مائوتسه دون مانند شيوۀ برخورد به تضاد ھای ميان پرولتاريا و بورژوازی ب"

ده بايد شھر را محاصره "غير آنتاگونيستی، مانند وجود طبقات آنتاگونيست در تمام دوران سوسياليسم مانند اين حکم که 

برخی نظرات و روشھای سياسی ... ، که نقش دھقانان را در انقالب مطلق ميکند وغيره برای ما قابل تأمل بود"کند

  ..."آمد ظرات مارکسيستی لنينيستی و روشھای حزب ما جور در نمیمائوتسه دون و حزب کمونيست چين با ن

اسناد و شواھد مربوط به راه غلط و ضد " را بر آن ميداشت که ھوشيار باشد و چون البانیتحليل رويداد ھا، حزب کار 

".  يابيمو شخص مائوتسه دون کافی نبود ما نتوانستيم به نتيجۀ نھائی دست) کمونيست چين(مارکسيستی اين حزب 

صورت "  لنينيسم-مواضع مارکسيسم"بود و از " فاقد اصوليت" رھبران چين با رويزيونيسم خروشچف نيز ۀمبارز

 حزب و دولت چين در اختيار ۀ، ھيچ سندی يا مدرکی برای مطالعالبانیرھبران چين باز ھم بنا بر رفقای . نميگرفت

توضيح مسائل سياسی و تئوريک در . سی به آنھا نميدادند نمی گذاشتند و امکان مطالعه و بررالبانیحزب کار 

  ... مطبوعات چين مبھم  بود و امکان شناخت نميداد و 

که چرا شناخت مائو و حزب کمونيست چين  صفحات بسياری سياه کرده برای توضيح اين" امپرياليسم و انقالب"اثر 

 يک فاصله زمانی الاقل بيست سال را در بر ميگيرد تا انیالبمطالعۀ رفقای .  معمائی بود حل نشدنیالبانیبرای رفقای 

اسناد و شواھد آنھا دربارۀ راه غلط و ضد مارکسيستی حزب کمونيست چين و شخص «اينکه باالخره پس از مرگ مائو 

  .برای نتيجه گيری نھائی کافی ميشود» مائو

                                                 
 . به بعد۴۴۶لمانی صفحات اچاپ " امپرياليسم و انقالب " 1
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ی شناخت حزب برادر، حزبی که با آن سالھای  لنينيست برا-آيا اينھا ھمه باور کردنی است؟ آيا يک حزب مارکسيست

دراز پيوند و ھمکاری نزديک داشته، بايد يک ربع قرن وقت صرف کند؟ آيا برای شناخت مائوتسه دون الزم بود بيست 

  سال وقت گذاشت و حرکات و رفتار او را طی اين مدت با اسلوب مارکسيستی سنجيد و آنوقت دربارۀ او قضاوت کرد؟

 رفت در جنبش کمونيستی جھانی ستالين از آنزمان که پس از پيروزی انقالب چين به مسکو به ديدار الاقلمائوتسه دون 

آثار مائوتسه دون از اواخر دھۀ چھل به زبانھای روسی و فرانسه و انگليسی ترجمه و منتشر . چھرۀ شناخته شده ای بود

 و کسی که با آثار مائو آشنا است بخوبی می بيند که آنھا تاريخ  به يقين آنھا را در اختيار داشتندالبانیشده بود و رفقای 

انقالب چين را در برابر چشم خواننده ترسيم ميکنند، تمام انحرافات و کجرويھا و دستآورد ھا و پيروزيھای آنرا مجسم 

يسم آثار مائو کم و پس از پيروزی انقالب و گذار به سوسيال. شخصيت مائو نيز در ھمين آثار او تجلی ميکند. ميسازند

  .بيش در دسترس است

 تعاون کشاورزی، صنعتی شدن کشور، ديکتاتوری و رابطۀ آن با طبقات ۀلأ دموکراسی نوين به سوسياليسم، مسگذار از

انقالب . ضد انقالبی وغيره ھمه نه تنھا در مطبوعات چين بلکه در مطبوعات جھان نيز انعکاس وسيعی يافته است

ئی که به ابتکار و رھبری شخص مائو صورت گرفت اسنادش ھمه انتشار يافته و مقاالت بيشماری فرھنگی پرولتاريا

 به يقين به اسناد و مدارک بيشتری البانیرفقای . در مخالفت و موافقت با آن در مطبوعات جھان نوشته شده است

سازد کافی برای قضاوت درباره شخص آيا اين ھمه مدرک که اگر بر روی ھم انباشته شود کوھی مي. دسترسی داشته اند

 نظر خود را در بارۀ انديشۀ مائو گام به گام بدست البانیمائو و حزب کمونيست چين نبوده است؟ اينکه کمونيست ھای 

آورده اند امری طبيعی است ولی اينکه اين گام زدنھا بيش از بيست سال بطول انجامد قابل قبول نيست آن ھم برای 

  .البانیکار حزبی مانند حزب 

 برای نتيجه گيری به يک ربع قرن زمان نياز داشته اند، اما قدر البانیيک آن فرض کنيم ـ فرض محال ـ که رھبران 

مسلم اينکه آنھا از ھمان سالھای دھۀ پنجاه بدگمانيھائی نسبت به مائو و حزب کمونيست چين پيدا کرده اند و اثر 

آنھا ميدانستند که رھبران چين در يک سلسله مسائل مھم عقيدۀ پا برجائی ندارند :نيز گويای آنست" امپرياليسم و انقالب"

و به چپ و براست متمايل ميشوند که ناشی از عدم اصوليت است؛ برای آنھا يک رشته از احکام مائوتسه دون مانند 

يستی، تئوری انقالبی برخورد به تضاد ميان بورژوازی و پرولتاريا، وجود طبقات آنتاگونيست در جامعۀ سوسيال

وقتی ما ميديديم  که انقالب فرھنگی از جانب حزب رھبری "مل بود؛ أمحاصرۀ شھر ھا از طريق دھات وغيره قابل ت

نميشود و فقط يک انفجار در ھم برھمی است که يک فراخوان مائوتسه دون آنرا بر انگيخته است، بنظر ما ميرسيد که 

اينھا ھمه در . اينھا ھمه قضاوت است ولو آنکه نتيجه گيری نھائی نباشد. وغيره" ستدر آن شيوۀ انقالبی بکار نرفته ا

 لنينيست بودن مائوتسه دون و حزب کمونيست چين بوجود آورده -  ترديد ھائی دربارۀ مارکسيستالبانینزد رفقای 

 و از آن جمله البانیب کار  تجليلھائی که رھبران حز- که حتماً وجود داشته-اگر چنين ترديد ھائی وجود داشته.است

ھيچ کمونيستی نيست . شخص رفيق انور خوجه از مائوتسه دون و حزب کمونيست چين بعمل آورده اند، نامعقول است

که نسبت به کمونيست ديگر بدبين باشد يا در ماھيت او گرفتار ترديد و دودلی شود ولی او را در جمع، در انظار 

 که از اعتباری برخوردار است شايسته نيست چون البانی جانب حزبی مانند حزب کار اينکار بويژه از. عمومی بستايد

برای آنکه خوانندگان را با ارزيابی ھای حزب کار . تمام کمونيستھا را به اشتباه می اندازد و اين گناه کوچکی نيست

  : از شخص مائو آشنا کنيم برخی از آنھا را در زير ميآوريمالبانی

  : به مناسبت ھشتاد سالگی تولد مائو١٩٧٣مبر انور خوجه در دساز پيام رفيق 

 دانش پرولتاريا را ستالين آموزگاران کبير پرولتاريائی جھان مارکس، انگلس، لنين و ۀشما به مثابه ادامه دھندۀ برجست"

 مبارزه عليه در زمينۀ فلسفه، در زمينۀ ساختمان حزب پرولتاريا، در زمينۀ ستراتيژی و تاکتيک جنگ انقالبی و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

امپرياليسم و ھمچنين در ارتباط با مسائل ساختمان جامعۀ سوسياليستی با توجه به شرايط چين و مختصات عصر کنونی 

  .طور خالق غنی تر ساخته ايده تکامل داده و ب

م به آموزشھای شما در مورد ادامۀ انقالب در شرايط ديکتاتوری پرولتاريا به اين منظور که ساختمان سوسياليس"

پيروزی کامل رھنمون گردد و راه بر ھر گونه خطر احياء سرمايه داری بسته شود، سھم بسيار ارزنده ای در تئوری و 

آثار شما يک مکتب انقالبی واقعی برای کليه . آيد که دارای ارزش بين المللی است پراتيک سوسياليسم علمی بشمار می

  ." لنينيست ھا و کليه زحمتکشان است-مارکسيست

  :ھمين مناسبت از جمله چنين آمده استه در پيام حسنی کاپو ب

 را تکامل داده و بدينوسيله سھم برجسته ای در غنای ستالينرفيق مائوتسه دون ايدۀ کبير مارکس، انگلس، لنين و "

، تجربۀ تاريخی رفيق مائوتسه دون با تکيه بر اصول اساسی مارکسيسم ـ لنينيسم... لنينيسم داشته است- گنجينۀ مارکسيسم

ديکتاتوری پرولتاريا را در چين تعميم داده و تجربۀ مثبت و منفی در ساير کشور ھا و قبل از ھمه در شوروی را تجزيه 

لۀ اساسی را تدوين أو نيز مشی سياسی مربوط به اين مسو تحليل نمود و از اين طريق يک سيستم کامل احکام تئوريک 

م را در بارۀ ديکتاتوری پرولتاريا و ساختمان سوسياليسم غنی تر ساخت و تکاملی  لنينيس- کرد که آموزش مارکسيسم

  ."بسيار پر ارزش بخشيد

دوماه پس از درگذشت  (١٩٧۶مبر  در اول نوالبانیاز رفيق انور خوجه در گزارش خود به کنگرۀ ھفتم حزب کار 

  ):مائو

  ."و پراتيک انقالبی پرولتاريا است لنينيست عاليقدر سھمی در غنای تئوری - آثار اين مارکسيست"

در اين . آخرين ارزيابی متعلق به زمانی است که مائو ديگر در ميان کمونيست ھا نيست. نظر ميرسد ھمين کافی استه ب

آيا . ھيچ گرفته انده ملھائی را که طی بيست سال بر روی ھم انباشته شده، بأ حتی تمام ترديد ھا و تالبانیارزيابی رفقای 

   را چگونه بايد تعبير کرد؟ البانیال پاسخ مثبت بدھيم عمل رفقای ؤکه به اين س  چيزی ممکن است؟ و در صورتیچنين

  :آمده است که" امپرياليسم و انقالب"در اثر 

ذلک ھرگز ما تعاريف  مع.  لنينيست بزرگ ياد شده است-در مطبوعات ما از مائوتسه دون به مثابه مارکسيست"

مرحلۀ سوم و " انديشۀ مائوتسه دون"که مائو از کالسيکھای مارکسيسم ـ لنينيسم است و  دائر بر اينتبليغات چينی را 

  ). ھمانجا". (کار نبرديمه  لنينيسم است، نپذيرفتيم و ب- مارکسيسمۀعالی ترين مرحل

کام و تئوريھای نوی  لنينيسم کيست؟ آن انديشمندی است که با نبوغ خود با فعاليت انقالبی خود اح- کالسيک مارکسيسم

 لنينيسم - وقتی از تکامل مارکسيسمالبانیرفقای .  لنينيسم را تکامل بخشد-  لنينيسم عرضه کند و مارکسيسم-در مارکسيسم

را تئوری جديدی در  د، وقتی انقالب فرھنگی پرولتاريائی را آنچنان می ستايند که آننکن توسط مائو صحبت می

 لنينيسم معرفی مينمايند ولو آنکه واژۀ –نند، آيا جز اينست که مائو را کالسيک مارکسيسم  لنينيسم قلمداد ميک-مارکسيسم

 ۀمثابه کار نبرند؟ اساساً آيا ممکن است در مارکسيست بودن کسی ترديد داشت ولی از او به را ب" کالسيک"

ن کرده اند ميدانند که در جلوی  ديدالبانی لنينيست بزرگ آنھم در مطبوعات رسمی ياد کرد؟ کسانی که از -مارکسيست

 بوده و يا کار شناسان چينی در ساختمان آن دست داشته اند تصوير البانیتمام کارخانه ھائی که خواه ھديه مائو به خلق 

آيا پذيرفتنی است که مائو را که .  استالبانیمائو برسر در ورودی آنھا نصب شده که البد نشانه ای از حق شناسی خلق 

 به توده ھای مردم معرفی البانیو دوست خلق "  لنينيست بزرگ - ست بودنش ترديد است بمثابۀ مارکسيستدر کموني

  کرد و تصوير او را زينت بخش پاره ای از واحد ھای توليدی ساخت؟

 از مائو و حزب کمونيست چين به اين علت نيست که آنھا در شناخت خود بيست سال البانینه، ارزيابی منفی رھبران 

توضيحات آنھا برای توجيه . ز گام به گام پيش رفته و درست يکسال پس از مرگ مائو به نتيجه گيری نھائی رسيده اندا
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اگر آنھا . توان به آن باور داشت ر ناگھانی خود  از ارزيابی از مائو و حزب کمونيست چين قانع کننده نيست و نمیييتغ

 آمده، اشتباه می البانی چين، آنگونه که در اسناد رسمی و مطبوعات ارزيابی گذشتۀ خود را از مائو و حزب کمونيست

رسد که اين ارزيابی از عالم ذھنيات بيرون کشيده شده  نظر میه ب. کردند بيشتر قابل قبول بود شمردند و از آن انتقاد می

خواننده روشن خواھد فصول بعد اين نظر را بيشتر بر . کار نرفته استه که حسن نيت در آن ب است و حد اقل اين

  . ساخت
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