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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  دکتر غالم حسين فروتن

 سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال ازبازتايپ
  ٢٠١٣ فبروری ٠٣

  

  دفاع از مائو، دفاع از مارکسيسم خالق است

 )بخش دوم(

  : حزب کمونيست چينمائو و

 لنينيسم، مشی و سياست آن از طريق انطباق -حزب کمونيست، حزب طبقۀ کارگر است و جھان بينی آن مارکسيسم

ن ميشود، روابط اعضاء و ارگانھای آن بر اساس موازين لنينی يي تعۀ لنينيسم بر شرايط مشخص جامع-مارکسيسم

  .پوشند  عمل میۀسازمانی جام

ی راست روانه در پيش گرفت که در سال  به بعد مشي١٩٢۴سيس شد از سال  تأ١٩٢١ه در سال حزب کمونيست چين ک

 به شکست انقالب چين انجاميد و از آن پس مشی آن به سوی چپ متمايل شد که حزب و ارتش انقالبی را به ١٩٢٧

الح کرد و از آن پس اين دست مائوتسه دون افتاد که مشی حزب را اصه  رھبری حزب ب١٩٣۵در سال . نابودی کشانيد

حزب کمونيست چين .  به پيروزی رسانيد١٩۴٩حزب گام به گام خلق چين را در مسير انقالب رھنمون شد و در سال 

ه از  احزاب بزرگ و پر اعتبار جنبش کمونيستی و کارگری ب) در اينجا صحبت از حزب رويزيونيست کنونی نيست(

ب آموزش مائوتسه دون، در مکتب مبارزه با رويزيونيسم و انقالب فرھنگی در مکتب اين حزب، در مکت. آمد شمار می

ه پرولتاريائی يک نسل کمونيست پرورش يافت و کافی است به آثار مائوتسه دون که در زمان حيات او در چھار جلد ب

امی و سازمانی چاپ رسيد، مراجعه کرد تا معلوم شود مائو چه نقش عظيمی درارتقأ آگاھی ايدئولوژيک، سياسی، نظ

ھمين آثار ". روشنائی بخش قرنھا خواھد بود"ھمين آثار است که به زبانھای خارجی ترجمه شده و . حزب داشته است

از محمد شيخو نخست وزير و رھبر برجستۀ " (درفش پيروزی سوسياليسم و کمونيسم در جھان است"است که 

  ).البانیجمھوری سوسياليستی 

  :نظری بيفگنيم" امپرياليسم و انقالب"حال به گوشه ای از اثر 

ه را ب او نکوشيد که آن. مائوتسه دون حزب کمونيست را بر پايۀ اصول مارکس، انگلس، لنين و استالين سازمان نداد"

مائوتسه دون ھوادار يک حزب طبقاتی پرولتاريا نبود بلکه . صورت يک حزب لنينيستی، يک حزب بلشويکی در آورد

که  برای آن. ی استفاده کردئيک حزب توده ه او از شعار تبديل حزب ب.  بدون مرزبندی طبقاتیخواست حزبی را می

توانست به اين  خواست می خواست و ھر موقع که می مرز ميان حزب و طبقه را بزدايد و در نتيجه ھرکس که می

  .حزب وارد يا از آن خارج شود
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را پيوسته تابع روشھا و منافع سياسی خود، تابع  موازين آنموازات آن مائوتسه دون ساختمان حزب، اصول و ه ب"

".  دو فراکسيون وغيره کرده استۀ گاھی راست گاھی چپ، تابع مبارزه ميان مبارزۀسياست اپورتونيستی و ماجراجويان

  )۴۶٢- ۴۶١لمانی ص اامپرياليسم و انقالب چاپ (

 مائو مراجعه کرده باشد يا ۀ کسی که به آثار چھار گان.توان برای ھر حزبی تکرار کرد سخنانی بدون پشتوانه که می

توان گفت که حزب  ما بعداً به اين مسائل خواھيم پرداخت ولی گذرا می. برد مراجعه کند بنادرستی ارزيابی فوق پی می

 به منابع متأسفانه دسترسی ما.  نبوده استالبانیتر از ھيچ حزبی ديگر و از آنجمله حزب کار " یئتوده "کمونيست چين 

ليون و دويست ھزار ي حزب کمونيست چين يک م١٩۴۵در . آوريم امکان پذير نيست و فقط يک نمونه را در اينجا می

آيا اين يک حزب . کند  در صد سکنه تجاوز نمی٢۵/٠ مليونی چين از ۵٠٠عضو داشته است که با توجه به جمعيت 

   کشور از اين کمتر است؟ۀ نسبت اعضاء به سکنالبانیب کار ی است؟ آيا در احزاب ديگر و از آنجمله در حزئتوده 

  

  حزب و رھبری طبقۀ کارگر

يعنی ھوادار حزبی نبود که " مائوتسه دون ھوادار يک حزب طبقاتی پرولتاريا نبود"در منقولۀ فوق آمده است که 

مائو موقعی بر آن بود که " و انقالبامپرياليسم "بنابر اثر . پيشآھنگ طبقۀ کارگر و رھبر انقالب پرولتاريائی چين باشد

  :رھبر انقالب جوانان چين اند و بعداً اين رھبری را تفويض دھقانان کرده است

سرچشمه اش در نظرات ضد مارکسيستی قديمی مائوتسه ) ناشی از انقالب فرھنگی پرولتاريائی(اين وضع دشوار "

  .داد نقش جوانان در انقالب پربھا میداد و به  دون بود که به نقش رھبری پرولتاريا کم بھا می

چه نقشی را شروع کردند بازی کنند؟ آنھا شروع کردند بمعنی "  مه۴جنبش "جوانان چين از زمان :" مائو نوشته است

معنی . اين نکته را در کشور ما بجز مردمان فوق العاده ارتجاعی ھمه قبول دارند. واقعی نقش پيشآھنگ را بازی کنند

  )"۴۵٣ص". (بازی کردن چيست؟ اين به آن معنی است که نقش رھبری را بازی کردننقش پيشآھنگ 

از عبارات فوق بروشنی برمی آيد که مائو به رھبری پرولتاريا در انقالب معتقد نيست و بر آنست که نقش رھبر را 

امپرياليسم و "اثر . تاين نظر در تضاد کامل و فاحش به نوشته ھای مائوتسه دون اس. جوانان چين بايد بازی کنند

و حزب کمونيست چين تحت رھبری مائو را ضد لنينيستی " ضد مارکسيستی"برای آنکه نظرات مائو را " انقالب

  .بنماياند صاف و ساده گفتۀ مائو را تحريف کرده است، کاری که شايستۀ کمونيست ھای واقعی نيست

  :به گفتۀ مائو مراجعه کنيم

تا کنون چه نقشی داشته اند؟ در مفھومی آنھا نقش پيشآھنگ را بازی کرده اند، اين حقيقتی  مه ۴جوانان از زمان جنبش "

نقش پيشآھنگ يعنی چه؟ يعنی پيشتازی کردن و در . است که در سراسر کشور بجز سرسختان مورد قبول ھمگان است

  ).٣۶١ترجمه آثار به زبان فارسی جلد دوم ص ". (صفوف مقدم انقالب قرار گرفتن

ن است که در صف مقدم قرار گرفتن بمعنی رھبری انقالب نيست، در منقولۀ فوق نقش پيشآھنگ بازی کردن روش

  .آمده است که نظر مائوتسه دون نيست" نقش رھبر بازی کردن"بمعنی 

  .در جای ديگر به مائو نسبت ميدھد که دھقانان را رھبر انقالب چين دانسته است

  :توجه کنيد

وتسه دون با آنکه از نقش پرولتاريا صحبت ميکند در عمل به ھژمونی او در انقالب کم بھا ميدھد مائ) لنين(برخالف " 

 امروزی ما عليه اشغالگران ژاپنی در ماھيت خود ۀمبارز: "مائوتسه دون نوشته است. و در نقش دھقانان مبالغه ميکند

ه اين معنی است که بايد به دھقانان برای  دھقانی است، نظامی سياسی دموکراسی نوين در ماھيت خود بۀيک مبارز

  ".رسيدن به قدرت ياری رسانيد
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  :آورد سپس در دنبال آن چنين می

:" او نوشته است. او گفته است که ھمۀ احزاب و نيرو ھای سياسی ديگر بايد به دھقانان و نظريات آنان تن در دھند"

ر مانند توفانی واقعی خواھند بود و ھيچ نيروئی وجود نخواھد ميليونھا دھقان قيام خواھند کرد، آنھا سرکش و غلبه ناپذي

 احزاب و گروھھای انقالبی را در معرض آزمايش قرار خواھند داد که يا ۀآنھا ھم... داشت که در برابر آنھا بايستد

نقش ھژمونی انقالب  کارگر بايد ۀدھقانان و نه طبقبنابر مائو نتيجه اينست که ". نظريات آنھا را بپذيرند و يا طرد کنند

  ) تکيه از ما است-۴٨٨ھمانجا ص " (را داشته باشد

  :آورده است" امپرياليسم و انقالب"اکنون اين سخنان مائو را آنطور که ھست بازگو کنيم و نه آنطور که 

بادی در اندک زمانی صد ھا مليون دھقان در استانھای مرکزی، جنوبی و شمالی چين چون توفانی سھمگين، چون گرد "

تند، با نيروئی بس توانا و سرکش بپا خواھند خاست و ھيچ قدرتی را ھر قدر ھم که عظيم باشد يارای بازداشتن آنھا 

دھقانان تمام احزاب انقالبی و رفقای انقالبی را در بوتۀ آزمايش قرار خواھند داد تا آنھا را قبول کنند يا ... نخواھد بودو

ش دھقانان حرکت کرد و آنھا را رھبری نمود يا آنکه در عقب آنھا ماند و با سر و دست آيا بايد در پيشاپي. طرد نمايند

ھر چينی آزاد است که يکی از اين سه شق را برگزيند انتقاد شان کرد و يا در برابر آنان ايستاد و با آنھا مخالفت ورزيد؟ 

ترجمه فارسی آثار مائو جلد اول ص ". (يدولی سير رويدادھا شما را مجبور خواھد کرد که ھر چه زودتر انتخاب کن

  )تکيه از ما است) (٣٣-٣٢

بايد در "مائو بر آنست که . به مائو نسبت ميدھد" امپرياليسم و انقالب"در اينجا مائو درست عکس آنچيزی را ميگويد که 

قالب را داشته باشند و نه دھقانان بايد نقش ھژمون ان" و نه آنکه " پيشاپيش دھقانان حرکت کرد و آنھا را رھبری نمود

  ".طبقۀ کارگر

 نقل ميکند و خواننده را نيز بھمين آثار مراجعه البانیسخنان مائو را از آثار چھارگانۀ او بزبان " امپرياليسم و انقالب"

و سقم از اينرو صحت .  آشنائی داردالبانی در دسترس است و نه کسی بزبان البانیمتاسفانه نه اين آثار به زبان . ميدھد

دموکراسی نوين در ماھيت خود به اين معنی است که به "اين سخن نقل شده از مائو که . سخنان مائو مجھول ميماند

مائو ھمه جا از جلب دھقانان بعنوان بزرگترين . بدون شک جعل است" دھقانان برای رسيدن به قدرت بايد ياری رسانيد

  .به آنھا برای رسيدن بقدرتمتحد پرولتاريا ياد ميکند و نه ياری رسانيدن 

 دموکراسی و رفاه خلق مقاومت کرد و در نبرد با ژاپن کامالً عاجز ألۀيا در برابر کوشش دھقانان چين بخاطر حل مس"

آثار مائو " (ماند، يا مصممانه از کوشش دھقانان چين پشتيبانی کرد و بزرگترين متحد خود را بسوی خود جلب کرد

  )٣٧۶  صفحه٣ترجمه فارسی جلد 

بعالوه دموکراسی نوين در نزد مائو بمعنی انقالب ملی و دموکراتيک تحت رھبری طبقۀ کارگر است و او اين مطلب را 

که اين " امپرياليسم و انقالب. "به تفصيل شرح داده است» دربارۀ دموکراسی نوين«از آنجمله در اثر خود تحت عنوان 

نام مائو جعل ه از اينکه مطالبی ب. راھنمای خود قرار داده است" ز استھدف ھر وسيله ای مجاه برای نيل ب" شعار را

  .کند، پروائی ندارد

  :آورد در جای ديگر اين حکم را می" امپرياليسم و انقالب"

به خالف آن باور داشتن و آنرا موعظه . طبقۀ دھقانان و خرده بورژوازی نميتوانند پرولتاريا را در انقالب رھبری کنند"

سرچشمۀ عمده نظريات ضد مارکسيستی مائوتسه دون در ھمين جا .  لنينيسم است-  معنی مخالفت با مارکسيسمکردن به

  )۴٨٩ھمانجا ص ".(ثير منفی گذاشته استأخوابيده که بر سراسر انقالب چين ت

 پرولتاريا را بايد" طبقة دھقانان و خرده بورژوازی"و اين باز ھم بدان معنی است که مائو گويا بر آن بوده است که 

رھبری کند و شاھد آنھم البد رھبری جنگھای دھقانی چين توسط حزب کمونيست برھبری مائو است که انقالب را به 
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کليد "مائو ھمان موقع که دست اندرکار برانگيختن جنگھای دھقانی بود نوشت که . اتھام مضحکی است. پيروزی رسانيد

در انقالب چين نيمه مستعمره، مبارزۀ دھقانان اگر تحت رھبری طبقۀ "و " پيروزی انقالب رھبری پرولتاريا است

آيا اينگونه جعليات و ). ١٨۴ ص ١آثار مائو ترجمه فارسی جلد ". (کارگر نباشد قطعاً با شکست مواجه خواھد شد

ست و نيت سوئی تحريفات در سخنان مائو حاکی از اين نيست که ارزيابی از مائو مبتنی بر واقعيات و صداقت انقالبی ني

  در پس آن نھفته است؟

مائو يکبار بر آنست که جوانان ھژمون انقالب اند و بار ديگر دھقانان را " امپرياليسم و انقالب"بدينسان بر طبق 

ھژمون انقالب ميشمرد، اما کسی که به آثار چھار گانۀ مائو آشنا است خوب ميداند که مائو در کمتر نوشته ای، از 

ئيد ھژمونی أبھمين جھت آوردن سخنانی از مائو در ت. رگر در انقالب چين سخن بميان نياورده استرھبری طبقۀ کا

  :طبقۀ کارگر در انقالب امر زائد و خسته کننده ای است که بھتر است از آن اجتناب ورزيد و به دو سخن قناعت کرد

ليون بالغ ميگردد از ي م٩٠ را که تعداد آن به البته من با اين گفتۀ خود اھميت سياسی، اقتصادی و فرھنگی بقيۀ خلق"

ديده فرو نميگذارم بويژه طبقۀ کارگر را ناديده نميگيرم که از لحاظ سياسی آگاه ترين و صالحيت دار ترين طبقه برای 

  )٣٨٠ صفحه ٣آثار مائو ترجمه فارسی جلد " (رھبری مجموع جنبش انقالبی است

  :يا اين سخن

ق احتياج به رھبری طبقۀ کارگر دارد، زيرا اين فقط طبقۀ کارگر است که دور انديش ترين، ديکتاتوری دموکراتيک خل"

سراسر تاريخ انقالب ثابت ميکند که بدون رھبری طبقۀ کارگر . از خود گذشته ترين و در انقالب پی گيرترين طبقه است

  .روز ميگرددانقالب محکوم به شکست است و تنھا با رھبری طبقۀ کارگر است که انقالب پي

آثار مائو ". (در دوران امپرياليسم ھيچ طبقۀ ديگری در ھر کشور که باشد نميتواند انقالب حقيقی را به پيروزی برساند

  ).۶١١ ص ۴ترجمه فارسی جلد 

ھيچ روی سرسازگاری ندارد در واقع توجه عميق مائوتسه ه بتازيانه می بندد و با آن ب" امپرياليسم و انقالب"آنچه که 

 درصد اھالی را تشکيل ميدھند و در زير وحشتناکترين ستم فئودالی قرار ٨٠در چين دھقانان . ون به دھقانان استد

در کشور چين که دھقانان اکثريت شکنندۀ جمعيت آنرا تشکيل ميدھند، . دارند و بنابر اين دارای پتانسيل انقالبی عظيم اند

اتحاد پرولتاريا و دھقانان . ۀ انقالب و رھبری آن توسط پرولتاريا استپيروزی پرولتاريا در گروی جلب اين نيروی عمد

برای بسيج دھقانان راھی جز . الزمۀ پيروزی انقالب دموکراتيک ملی و سپس الزمۀ پيروزی انقالب سوسياليستی است

 ۀ از طريق مبارزاين انقالب ارضی جز. کشانيدن آنھا به مصادره امالک فئودالھا و تقسيم آنھا ميان دھقانان نيست

در چنين شرايطی حزب . مسلحانه برای درھم شکستن قدرت سياسی فئودالھا در روستا و پشتيبانان آنھا در شھر نيست

 مسلح در راه انقالب ارضی و ھمراه با آن ۀکمونيست چين وظيفه داشت بميان دھقانان برود و آنھا را از طريق مبارز

  . در راه انقالب ملی بکشاند

يج و متشکل ساختن دھقانان برای انقالب ارضی از طريق پيکار مسلح توسط حزب کمونيست چين قبول کردن آيا بس

سرکردگی دھقانان و نفی سرکردگی طبقۀ کارگر است؟ مگر در قطعنامۀ ھشتمين کميته اجرائی انترناسيونال کمونيست 

  :گفته نشده است که) ١٩٢٧(

 اقتصادی اساسی داخلی -انقالب ارضی که مصادره و ملی شدن زمين را در بر ميگيرد محتوای اجتماعی               "

  ؟".را رھبری کند و حزب کمونيست بايد خود را در رأس اين جنبش قرار دھد و آن... مرحله نوين انقالب چين است

  : که تأکيد نميکند١٩٣٠ اجرائيه مجدداً در ۀمگر ھمين کميت

انقالب در شکل جنگھای دھقانی تحت رھبری پرولتاريا . لۀ ارضی در مرکز انقالب چين قرار داردأمس              "

  ؟"ابد يتکامل می
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تحقق ھمين تصميمات را توسط " امپرياليسم و انقالب"اما . تصميمات کمينترن در جھتی است که مائو حرکت ميکند

آيا صرف نظر کردن از جنگ دھقانی در . نشانۀ عدم اعتقاد به رھبری طبقۀ کارگر ميداندمائو بباد انتقاد ميگيرد و آنرا 

چين سرکردگی پرولتاريا را تأمين ميکرد؟ در شرايطی که در شھر ضد انقالب پيروز شده، کادر ھا و اعضای حزب 

قل فعاليت به روستا و ادامۀ کار نابود گرديده و حزب کمونيست مجبور به کار مخفی گرديده است، آيا عدم انتقال مرکز ث

حزبی در شھر ھژمونی پرولتاريا را تأمين ميکرد؟ سرکردگی پرولتاريا مستلزم متحدانی است که دھقانان بزرگترين 

در چين حزبی که واقعاً ھوادار سرکردگی پرولتاريا بود، ناگزير ميبايست به بزرگترين متحد پرولتاريا . آنھا ميباشند

فعاليت  ميان دھقانان و " امپرياليسم و انقالب. "ردازد، آنھا را جلب کند و تحت رھبری پرولتاريا درآورديعنی دھقانان بپ

برانگيختن و دامن زدن به جنگھای دھقانی را توسط حزب کمونيست در حکم تفويض سرکردگی انقالب به دھقانان 

به نقش انقالبی " امپرياليسم و انقالب"ی نيست که آيا اين نشانه ا. بشمار ميآورد و اين نميتواند شگفت انگيز نباشد

  دھقانان کم بھا ميدھد؟

مائو به درستی بر آن بود که انقالب ملی و دموکراتيک بدون شرکت دھقانان به پيروزی نخواھد رسيد و بنابر اين حزب 

ارتش انقالب در . سلح سازدکمونيست چين بايد مرکز ثقل فعاليت خود را به روستا انتقال دھد، دھقانان را متشکل و م

اين ارتش انقالب تحت رھبری طبقۀ کارگر و حزب آن بتدريج به . اکثريت عظيم خود از دھقانان تشکيل ميشود

انقالب . محاصرۀ شھر ھا و تصرف آنھا خواھد پرداخت و سرانجام انقالب را در سراسر چين به پيروزی خواھد رسانيد

  . گذاردچين در عمل بر اين تئوری مائو صحه

ده انقالبی ميتواند شھر ھا را به "،"ده بايد شھر را محاصره کند"اين سخنان مائو را که " امپرياليسم و انقالب"اما 

مينامد » تئوری خرده بورژوائی«،"کار در روستا بايد در جنبش انقالبی چين نقش عمده داشته باشد"،"محاصره درآورد

ال قرار ميدھد در حالی که تئوری مائوتسه دون در ؤا در چين تحت عالمت سو با اين قضاوت در واقع نقش دھقانان ر

  .انطباق کامل با نظريات لنين، ستالين و کمينترن است

  : در کنگرۀ خلقھای ملل شرق خطاب به کمونيست ھا چنين ميگويد١٩١٩               لنين در 

با اتکاء به .  که قبالً در مقابل کمونيست ھای جھان قرار نداشتدر اينجا در برابر شما وظيفه ای قرار دارد              "

تئوری و عمل عمومی کمونيسم بايستی خود را با شرايط مشخصی که مانند آن در کشور ھای اروپائی موجود نبوده 

د پياده شما بايد بتوانيد اين تئوری و عمل را در شرايطی که تودۀ عظيم جمعيت، دھقانان ميباشن. است، تطبيق دھيد

  ".د، در شرايطی که وظيفۀ شما مبارزه عليه بقايای قرون وسطائی است و نه عليه سرمايه داریئينما

  ":طرح اوليه تزھای مربوط به مسائل ملی و مستعمراتی"             و باز ھم در 

، عليه زمين داران بزرگ، الزم است بويژه از جنبش دھقانی در کشور ھای عقب افتاده عليه مالکان ارضی            " 

  ".عليه تمام مظاھر و بقايای فئوداليسم پشتيبانی کرد و کوشيد به جنبش دھقانی انقالبی ترين خصلت را بخشيد

  :              ستالين نيز بر روی انقالب دھقانی تکيه ميکند

يدانند انقالب را در روستا دامن زد چون من ميدانم، ھستند گومين تانی ھا و حتی کمونيست ھائی که ممکن نم             "

 اين اشتباه عميقی ءرفقا. ميترسند اگر دھقانان به انقالب کشانيده شوند جبھۀ متحد ضد امپرياليستی بھم خواھد خورد

نسبت به دھقانان در ھم شکسته " بيطرفی"و اين " بيحرکتی"من فکر ميکنم زمان آن فرار رسيده است که اين ... است

  ".شود

امپرياليسم و "اما آيا آنطور که .  لنينيسم را به بھترين وجه در چين پياده کند-ئو با نبوغ خود توانست تئوری مارکسيسمما

" امپرياليسم و انقالب"ميگويد مائو ميخواست ھژمونی انقالب را به دست دھقانان بسپارد؟ نه، در اينجا ھم " انقالب
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ھر قيمتی مائو را خرده بورژوا و ضد ه ھم بافته برای آنکه به لياتی بسخنان مائو را تحريف کرده، بنام مائو جع

  . مارکسيست بنماياند

باز ھم برای آنکه اين سخن نامعقول خود را به اثبات برساند که مائو دھقانان را ھژمون انقالب ميدانسته و نه طبقۀ 

در آن چنين . ی را مورد حمله قرار ميدھدئتوده اين بار مشی نظامی مائو يعنی جنگ " امپرياليسم و انقالب"کارگر را، 

  :ميخوانيم

در انطباق با شرايط مشخص ھر کشور و وضع عمومی، قيام مسلح ميتواند يک انفجار يکباره باشد يا يک                "

. عظه ميکندمو" ی طوالنیئتئوری جنگ توده " انقالبی طوالنی و نه يک قيام بی پايان و بدون دورنما آنطور که ۀپروس

مائو گذاشته " یئجنگ توده "وقتی آموزش مارکس و انگلس، لنين و ستالين دربارۀ قيام مسلح انقالبی در برابر تئوری 

 لنينيستی - آموزش مارکسيستی. ميشود، خصلت ضد مارکسيستی، ضد لنينيستی و ضد علمی اين تئوری مشھود می افتد

  .و روستا تحت رھبری طبقۀ کارگر و حزب انقالبی او پايه ميگيرددربارۀ قيام مسلح بر پيوند مبارزه در شھر 

تئوری مائويستی که در تضاد با نقش رھبری پرولتاريا در انقالب است، روستا را بمثابه يگانه پايگاه قيام               «

آنست که روستا بايد اين تئوری بر. انگارد مسلح می نگرد و قيام مسلح توده ھای زحمتکش را در شھر ھا ناديده می

شھر را محاصره کند، چون شھر بمثابه دژ بورژوازی ضد انقالبی تلقی ميشود و ھمين مبين بدگمانی نسبت به طبقۀ 

  )٢٧۴-٢٧٣ھمانجا ص " (کارگر و انکار نقش ھژمونی آن است

بايد . نينيسم است ل- ی انقالبی يکی از دستآورد ھای بزرگ مارکسيسمئتئوری جنگ توده ! براستی شگفت انگيز است

بزرگان مارکسيسم گفته اند که قيام مسلح در . خواند" ضد علمی"درک شگرفی از علم داشت برای آنکه اين تئوری را 

در چين نيز گويا بايستی بر طبق اين فرمول عمل ميشد تا در . شھر ھا و تحت رھبری پرولتاريا بايد به پيروزی رسد

ی که جانشين قيام مسلح در شھر ھا شده، ضد مارکسيستی و ضد ئتئوری جنگ توده ! د لنينيسم ميبو- انطباق با مارکسيسم

اين چيزی جز دگماتيسم نيست و بزرگان مارکسيسم با قاطعيت تمام عليه دگماتيسم که مارکسيسم را از ! لنينيستی است

  .تکامل بازميدارد، موضع گرفته اند

آيد؟ در زمان حيات مارکس، انگلس و لنين ھيچ  تيک انقالبی بيرون میآيا الزم به تذکر است که تئوری انقالبی از پرا

مگر بجز . انقالبی در يک کشور نيمه مستعمره و نيمه فئودال انجام نشده بود برای آنکه آنھا تئوری آنرا بدست دھند

ی نبايد پيدا شود که در است نبوغ ديگر" امپرياليسم و انقالب"بزرگان مارکسيسم که نام آنھا پيوسته در مدنظر نويسنده 

پراتيک انقالبی تئوری انقالبی نوينی عرضه کند؟ تمام انقالبات آينده را در چارچوب تنگ قيام مسلح محصور ساختن 

واقعيت عينی و حرکت آنرا ھرگز نميتوان در فرمولھای حاضر و آماده . ناشی از عدم درک غنای واقعيت عينی است

عمل ميکرد بايستی در انتظار ميماند تا انقالب در کشور " امپرياليسم و انقالب" اثر ۀظاگر لنين بنابر موع. خالصه کرد

مگر مارکس و انگلس نگفتند که انقالب . ھای صنعتی پيشرفته صورت ميگرفت و آنگاه به تدارک انقالب می پرداخت

 داری يا الاقل در اکثريت آنھا سوسياليستی در يک کشور امکان پذير نيست و بايد ھمزمان در تمام کشور ھای سرمايه

اما لنين که مارکسيسم را دگم و فرمولھای خشک و منجمد نميدانست با تحليل واقعيت . بوقوع بپيوندد تا به پيروزی برسد

تئوری پيروزی سوسياليسم در يک کشور واحد و در : تازه ای که در صحنۀ جھان پديد آمده بود به تئوری تازه ای رسيد

  .وداليسم ھنوز بر آن مسلط استکشور ی که فئ

مائو که اين حکم را . دست ميدھده مارکسيسم قوانين علمی تکامل اجتماع و اسلوب علمی تحقيق و بررسی واقعيت را ب

او با انقالب در کشوری نيمه مستعمره و .  موعظه ميکند" امپرياليسم و انقالب"عميقاً دريافته بود از راھی نرفت که اثر 

 روبرو بود که برای نخستين بار ميبايست پس از پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر تحت رھبری پرولتاريا نيمه فئودال

 لنينيسم را در انطباق با واقعيت چين پياده کرد و مائو اينکار -وقوع پيوندد و لذا بايد کوشيد اصول و احکام مارکسيسمه ب
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سله اصول و احکام تئوريک تازه بر گنجينۀ مارکسيسم افزود، تئوری او در پراتيک انقالب يک سل. را داھيانه انجام داد

  .قرار گرفته است" امپرياليسم و انقالب" اثر ۀی انقالبی يکی از آنھا است که به ناحق مورد حملئجنگ توده 

ن نيز اين اصل و در چي" آيد انقالب از دھانۀ تفنگ بيرون می:" مائو تجربۀ انقالبھای گذشته را با اين بيان خالصه کرد

آيا ميتوان مانند کشور ھای صنعتی، انقالب را در شھر ھا به پيروزی . قوت خود باقی استه اساسی مارکسيسم ب

عالوه امپرياليسم ھای گوناگون که ھر کدام ه رسانيد؟ مائو به درستی ميديد که شھر دژ بورژوازی ضد انقالبی است، ب

تند ميتوانستند در شھر برای سرکوب انقالب به ضد انقالب ياری بخشی از سرزمين چين را در تصرف خود داش

تجربه حزب کمونيست چين نيز برھبری لی لی سان . بھمين جھت قيام مسلح در شھر ھا امکان پيروزی نداشت. رسانند

 و پشتيبان آن در چين الزم بود در برابر ارتش مسلح ضد انقالبی که امپرياليسم يار. ئيد ميکردأو وان مين اين حکم را ت

بود ارتش مسلح انقالب را گذاشت و اين ارتش مسلح انقالب فقط با شرکت دھقانان ميتوانست جامه عمل بپوشد، که 

دھقانان که تحت سخت ترين ستم فئودالی دست و پا ميزدند، نيروی عمدۀ . اکثريت عظيم سکنه کشور را تشکيل ميدادند

فئوداليسم را که يکی از آماج ھای انقالب بود براندازند، با ارتش ضد انقالب انقالب بودند که ميتوانستند مانند سيل 

اينست که مائو و مرکز . اين ارتش انقالب را ناگزير بايستی در روستا تدارک ديد. مصاف دھند و بر آن پيروز گردند

ه داد و اين در انطباق کامل با ثقل فعاليت حزب را به روستا برد و کار انقالب را از جنگھای دھقانی آغاز کرد و ادام

  .نظرات لنين و کمينترن بود

در ) قريب سه سال پس از آنکه مائو آتش جنگ دھقانی را برافروخت (١٩٣٠ اجرائی انترناسيونال کمونيست در ۀکميت

  :قطعنامه خود تأکيد ميکند که

ل جنگھای دھقانی تحت رھبری پرولتاريا انقالب در شک.  ارضی در مرکز انقالب چين قرار داردألۀمس                "

  ".تکامل می يابد

ی تحت رھبری طبقۀ کارگر از پراتيک انقالب چين عليه فئوداليسم و امپرياليسم، عليه اشغالگران ئتئوری جنگ توده 

و ی از خصلت کشور چين که نيمه مستعمره و نيمه فئودال بود، برميخاست ئروشن است که جنگ توده . ژاپنی زاده شد

مائو در اثر خود به تفصيل از اين اختالف صحبت . نميتوان آنرا با قيام مسلح در شھر ھای صنعتی اروپا مقايسه کرد

ی به پيروزی ئ کشور ھای نظير چين از طريق جنگ توده  ھمۀبعالوه مائو ھرگز بر آن نبود که انقالب در. کرده است

  . ويتنام در برابر ما استۀ راه را خواھد پيمود و نموناو فقط ميگفت که در بعضی از کشور ھا ھمين. ميرسد

ی چين را بی پايان و بدون دورنما ميخواند و در عين حال برآنست که در انطباق با ئجنگ توده " امپرياليسم و انقالب"

ن است؟ معنی بی پاياه آيا طوالنی ب. باشد" يک پروسه انقالبی طوالنی " شرايط مشخص ھر کشور قيام مسلح ميتواند

" جنگ انقالبی طوالنی"با "  انقالبی طوالنیۀپروس"سخن نميگويد؟ آيا " جنگ انقالبی طوالنی"مگر مائو خود از 

خواند؟ مگر پديدۀ بی پايان ھم در جھان وجود دارد؟ و انگھی " بی پايان"ی را ئتفاوتی دارد؟ پس چرا بايد جنگ توده 

ی را بايد ئپس چرا جنگ توده . اندن امپرياليسم و برانداختن فئوداليسمانقالب چين دو ھدف را دنبال ميکرد؟ بيرون ر

ی تحت رھبری طبقۀ کارگر و حزب او راه را برای ئخصوص که پيروزی جنگ توده ه خواند ب" بدون دورنما"

 دورنمای آيا سوسياليسم". فقط سوسياليسم، چين را نجات خواھد داد" سوسياليسم خواھد گشود و مائو خود برآن بود که 

ی نبود؟ چرا رھبری جنگ دھقانی توسط حزب کمونيست بمعنی انکار ھژمونی طبقۀ کارگر در انقالب ئجنگ توده 

است که به نقش دھقانان کم بھا ميدھد و در نتيجه در شرايطی که انقالب چين " امپرياليسم و انقالب"است؟ در واقع اين 

 ھا قتل عام شده اند، عقيده دارد که حزب ميبايستی در شھر ميماند در شھر توسط ارتش کومين دان سرکوب و کمونيست

  !و به روستا نميرفت برای آنکه ھژمونی پرولتاريا تأمين شود

  .           بديھی است انتقال مرکز ثقل فعاليت حزب به روستا بمعنی ناديده گرفتن کار در شھر ھا نيست
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سسات صنعتی  نواحی ؤ حوزه ھای حزبی در مائی برای حزب و تشکيلدر حال حاضر ايجاد پايۀ پرولتاري          "

شمار ميرود؛ در عين حال برای کمک به مبارزه در شھر ھا و تسريع اوج ه مرکزی از وظايف مھم تشکيالتی حزب ب

 ارتش سرخ ۀگيری انقالب، تکامل مبارزه در روستا، استقرار قدرت سياسی سرخ در مناطق کوچک و تشکيل و توسع

 ص ١آثار مائو جلد ". (ويژه شروط عمده را تشکيل ميدھد، باينجھت صرفنظر کردن از مبارزه در شھر ھا خطا استب

١٨٣(  

 کارگر در انقالب اعتقاد نداشت در تضاد فاحش با حقيقت است، ۀرھبری طبقه ھرتقدير اين اتھام که مائوتسه دون به ب

  .در تضاد فاحش با انديشۀ و کردار مائو است
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