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  دکتر غالم حسين فروتن

  سازمان انقالبی افغانستان: و ارسال از پبازتاي
  ٢٠١٣ فبروری ٠۵

 

  دفاع از مائو، دفاع از مارکسيسم خالق است

 )بخش سوم( 

   ارتشحزب و

شعار او که . جان و دل پذيرفته و بدان عمل کرده استه ب" سياست در مقام فرماندھی است"مائو اين آموزش لنين را که 

مائو . رابطۀ حزب و ارتش را بخوبی روشن ميسازد" سياست بر تفنگ فرمان ميدھد"يا " حزب بر ارتش فرمان ميراند"

 که برھبری حزب کمونيست چين رسيد فرماندھی ارتش ١٩٣۵ بويژه از از ھمان زمان که جنگ انقالبی را آغاز کرد و

تمام اوامر و فرامين تا پيروزی انقالب از جانب او صادر ميشد و تمام رھنمود ھای مربوط به . را نيز بر عھده داشت

جنگ توده تئوری . ارتش را او صادر ميکرد و جمع بنديھای جنگ توده ای انقالبی نيز از جانب او صورت ميگرفت

  .آثار چھار گانۀ مائو اين واقعيت را بروشنی نشان ميدھد. ای انقالبی ثمرۀ آنست

او نميتواند انکار کند که مائوتسه دون به تقدم حزب . نيست" امپرياليسم و انقالب"اما اين واقعيت آشکار مورد قبول اثر 

  :در اين اثر چنين آمده است. اشت و نه در عملبر ارتش ايمان داشت ولی برآنست که مائو در حرف فقط آنرا قبول د

صحبت " سياست مافوق تفنگ"يا " حزب مافوق ارتش"صرف نظر از فرمولھای که مائوتسه دون بکار ميگرفت و از "

  ".، در عمل عمده بودن نقش سياست را در زندگی کشور و ارتش ناديده می انگاشت"ميکرد

که در تمام دوران جنگ داخلی و جنگ مقاومت عليه ژاپن و دوباره جنگ مذکور نمی بيند و نميخواھد ببيند » اثر«

داخلی، مائوتسه دون رھبر حزب و فرمانده واقعی نيروھای ارتش بود و تمام فرامين و رھنمود ھای ارتشی از طرف 

 با استناد به "امپرياليسم و انقالب"معذلک . اين واقعيتی است که ھيچکس را در آن ترديدی نيست. حزب صادر ميگرديد

يک فرمان مائو به ارتش ھای دوم و سوم خواسته است اين حرف نادرست خود را به اثبات رساند و بخشی از فرمان، و 

  :فقط بخشی از آنرا آورده است

 ھمه کادر ھای ارتش بايد اينرا بفھمند که بايد کارگران را رھبری کنند، اتحاديه ھای کارگری تشکيل دھند،            " 

 آنھا بايد. جوانان را بسيج کنند و سازمان دھند، با کادر ھای مناطق آزاد شدۀ جديد متحد شوند و آنھا را تربيت کنند

سسات آموزشی، مطبوعات، آژانس ھای خبرگزاری و راديو را بگردانند، امور ؤبياموزند که صنايع، بازرگانی، م

 دموکراتيک و سازمانھای توده ای سروکار دارند حل و فصل خارجی را در دست خود گيرند، مسائلی را که با احزاب

کنند، روابط ميان شھر و ده را تنظيم نمايند، مسائل مربوط به مواد غذائی و تأمين زغال و کاالھای مصرفی مھم ديگر 

  )۴٧١-۴٧٠ھمانجا ص ".        (و توليدات را حل کنند و امور پولی و مالی را تحت اختيار خود گيرند
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جالب اينجاست که . تن فرمان اينطور پيدا است که مائو اين بار برای سرکردگی انقالب، ارتش را برگزيده استاز م

برای سرکردگی ) جوانان، دھقانان و ارتش(دست به دامن اقشار و اصناف مختلف " امپرياليسم و انقالب"مائو بنابر 

  .انقالب شده است جز طبقه کارگر

طبقه " اشتباه"ی يک مورد نميتوان پيدا کرد که مائو الاقل محض تظاھر ھم شده، يا بر سبيل آيا در تمام آثار مائو حت

کارگر را به سرکردگی انقالب بخواند؟ بھرحال ظاھر امر چنين است که مائو تسه دون ادارۀ امور شھر را بجای آنکه 

را ھم به آنھا واگذار " رھبری کارگران"به رھبری و سرپرستی کميتۀ حزبی بسپارد، به کادر ھای ارتش سپرده است و 

  .چنين امری واقعاً عجيب مينمايد ولی فرمان مائو در جلوی ما است و در آن ترديد روا نيست. کرده است

در کميسيون نظامی انقالبی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست چين  مطلب فوق از تلگرافی نقل شده است که مائو از طرف 

. حرائی دوم و سوم که آمادگی خود را برای کارزار اعالم کرده اند، مخابره کرده استپاسخ به تلگراف ارتش ھای ص

چک و امپرياليسم امريکا،  کاي خود را برای نبرد نھائی عليه چان١٩۴٩ بروریاين در زمانی است که ارتش سرخ در ف

ھر ھائی رتش سرخ بايد سرزمينھا و شدر زمانی است که ا.  پيروزی انقالب استۀاين در آستان. پشتيبان او، آماده ميکند

در اين شھر ھا کميته ھای حزبی نيست که ادارۀ امور شھر . چک قرار دارند، آزاد سازدکه در تحت حکومت چان کاي

 بديھی است وقتی ارتش سرخ اين شھر ھا را از چنگ ارتش ضد انقالبی چان کای چک بيرون می. را در دست بگيرد

وضع شھر بمحض آنکه . بسپارد" قضا و قدر"حال خود رھا کند و ادارۀ آنھا را بدست ه نھا را بتواند و نبايد آ آورد نمی

در اختيار ارتش سرخ درآمد بايد ھر چه زودتر وضع عادی خود را باز يابد تا نيرو ھای سياه نتوانند از ھرج و مرج 

ارد فقط ارتش سرخ ميتواند ادارۀ امور شھر در زمانی که در شھر حزب وجود ند. استفاده کرده و مشکالتی فراھم آورند

را برعھده گيرد و مائو به ارتش ھای سرخ فرمان ميدھد که ادارۀ امور شھر را فراگيرند، برای آنکه بتوانند به شھر 

در اينجا ارتش انقالب، ارتش ضد انقالب را از شھر بيرون ميراند و شھر را بتصرف . حالت عادی آنرا باز گردانند

بديھی است تا زمانی که قدرت مرکزی در آنجا برقرار نشده، تا زمانی که کميته حزبی در آنجا مستقر . آورد یخود درم

ھمين فرمان که از جانب حزب، از . نگرديده، اين وظيفۀ ارتش سرخ است که تمشيت امور را در دست خود بگيرد

را نشان ميدھد، نشان ميدھد که اين حزب " امپرياليسم و انقالب"شود عکس ادعای  جانب سازمان سياسی صادر می

  .است که بر ارتش فرمان ميدھد و نه بالعکس

را آزاد گردانيد و از آن پس ) غير از تايوان( با حمالت کوبندۀ خود تمام سرزمين چين ١٩۴٩ارتش سرخ چين در سال 

  .نددر تمام مناطق آزاد شده سازمانھای حزبی پديد آمد که رھبری امور را بدست گرفت

×××××××××  

  وجود دو مشی در حزب

عمل مائو طوری است که گويا ھوادار مراعات اصول حزبی لنينی است، اما وقتی افکار او دربارۀ حزب و             "

بخصوص در پراتيک زندگی حزبی بطور مشخص مورد تحليل قرار ميگيرد، روشن ميشود که او اصول و موازين 

  )۴۶١لمانی ص ابزبان » امپرياليسم و انقالب«". (ستی جانشين کرده استلنينی را با احکام رويزيوني

او را به اين نتيجه ميرساند که مائو حزب را بر اساس اصولی که بزرگان مارکسيسم " امپرياليسم و انقالب" "تحليل"و 

 لنينيستی -ستیتدوين کرده اند سازمان نداده، ھوادار حزب پرولتری نيست، ھرگز برای حزب مشی واقعی مارکسي

  . فعاليت فراکسيونھا و عرصۀ مبارزه سياست ھای اپورتونيستی استۀتدوين نکرده، برای او حزب صحن

  را به چنين نتايج خالف حقيقت رسانيده اند؟" امپرياليسم و انقالب"            کدامند آن افکاری که 
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به عقيدۀ او وجود و مبارزه دو مشی در . يکندرا در حزب موعظه م"دومشی " مائو خود ضرورت وجود            "

حزب امری طبيعی و تظاھری از وحدت اضداد است، سياست نرمش پذيری است که وفاداری به اصول را با سازش 

  ...در يکجا جمع ميکند

د دارای اين نظرات در نقطۀ مقابل آموزش لنين دربارۀ حزب کمونيست بمثابه يگانه گردان پيشآھنگ که باي           "

  .مشی واحد و وحدت پوالدين انديشه و عمل باشد قرار دارد

 طبقاتی که در خارج از حزب جريان دارد، با نظرات ۀ طبقاتی در درون حزب بمثابه انعکاس مبارزۀمبارز            "

 مبارزه حزب عرصۀ طبقات آنتاگونيستی و. ھيچ وجه مشترکی ندارد" دومشی در درون حزب"مائوتسه دون درباره 

حزب مارکسيست لنينيست حقيقی فقط . ميان آنھا نيست، حزب مجمع آنسانھائی که دارای ھدفھای متناقض اند نيست

اين عامل قطعی برای پيروزی انقالب و ساختمان .  کارگر است و منافع اين طبقه پايۀ آنرا تشکيل ميدھدۀحزب طبق

حزب، که وجود چند مشی و جريانھای متقابل را در حزب ستالين در دفاع از اين اصل لنينی . سوسياليسم است

حزب کمونيست حزب يکپارچه پرولتاريا است و نه حزب بلوک "کمونيست مجاز نمی شمارد، خاطر نشان ميسازد که 

عکس حزب را بمثابه وحدت طبقات با منافع متضاد می بيند، بمثابه سازمانی که ه مائوتسه دون ب".  متفاوتۀعناصر طبق

ستاد "و " ستاد پرولتری"ن دو نيرو در برابر ھم ايستاده اند و با يکديگر مبارزه ميکنند، پرولتاريا و بورژوازی، در آ

امپرياليسم و ". ("که نمايندگان آنھا بايد از پائين تا باالترين ارگانھای رھبری حزب جای خود را داشته باشند" بورژوائی

  )۴۶۴-۴۶٣ص " انقالب

  .ين نوشته مالحظاتی چند ضروری است               برا

در نتيجه اين اصل اساسی ديالکتيک . از يکطرف حزب دارای وحدت پوالدين انديشه است و وحدت نافی مبارزه است

ماترياليستی که تضاد درونی سرچشمۀ تکامل و حرکت ھمۀ اشياء و پديده ھا است در مورد حزب مصداق پيدا نميکند، 

انديشه برقرار است سکون و " وحدت پوالدين"در حزبی که . ا ديالکتيک مارکسيستی استچيزی که در تضاد فاحش ب

آنجا که . جمود کامل در آن حکمفرما است زيرا بنا بر ديالکتيک ماترياليستی تکامل پديده بر اثر تضاد درونی است

ه نيست چگونه و بر اثر چه معلوم نيست حزبی که در آن وحدت ھست و مبارز. تضاد و مبارزه نيست تکامل ھم نيست

  . عامل يا عواملی ميتواند تکاملی يابد

در جمع . وحدت نقطۀ مقابل مبارزه است و بدون مبارزه مفھوم ندارد. وحدت و مبارزه تضاد واحدی را تشکيل ميدھند

پوالدين حزب را مظھر وحدت آنھم وحدت . مبارزه جاودانی و ھميشگی است و وحدت گذرا و موقتی"  مبارزه-وحدت"

بدست فراموشی سپرده ميشود و چنين چيزی " مبارزه"دانستن در واقع قبول فقط يک طرف تضاد است طرف ديگر آن 

 طبقاتی از خارج از حزب بدرون حزب راه می يابد؟چگونه در درون حزب و حتی ۀاساساً چرا مبارز. قابل قبول نيست

) و اينھا ھم از لحاظ مارکسيسم ـ لنينيسم(ده ترين و داناترين در باالترين ارگان رھبری که در آن آگاه ترين، فھمي

مبارزه طبقاتی خارج از حزب در جسمشان حلول " شيطان"کادرھای رھبری نشسته اند، کمونيستھائی پيدا ميشوند که 

ا را بمثابۀ ميکند و حزب ھم يکباره ھمين کمونيستھای شريف را که تا ديروز به تجليل و تمجيد از آنھا می پرداخت آنھ

آيا اينھا ھمه عجيب بنظر نمی آيد؟ بدينسان . معرفی و طرد ميکند" عامل امپرياليسم و رويزيونيسم"و " عناصر منحط"

پس چرا بايد . را بر ھم ميزند" وحدت پوالدين" طبقاتی بھر تقدير ولو از خارج بدرون حزب راه می يابد و ۀمبارز

  گذاشت و وحدت را مطلق کرد؟ طبقاتی را در حزب مسکوت ۀوجود مبارز

 عامل خارجی، در نتيجۀ انعکاس مبارزۀ طبقاتی در خارج از حزب روی ميدھد و ۀاز طرف ديگر تکامل حزب در نتيج

نه در درون آن که در خارج از آن واقع است و اينھا ھمه در انطباق ) حزب(اين بدان معنی است که عامل تکامل پديده 

 مائو، اين ،چپ و راست" امپرياليسم و انقالب. "، بلکه با شيوه تفکر متافيزيکی استنه با ديالکتيک مارکسيستی
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زيکی غوطه ور است و ۀ تفکر متافزيک متھم ميسازد ولی خود در بدترين شيوکتيسين بزرگ را به پيروی از متافديال

  .نميداند

مائو ھرگز و ھيچ .  درست نيست؟ نه،"را در حزب موعظه ميکند" ضرورت وجود دومشی"آيا درست است که مائو 

. جا لزوم دو مشی را در حزب موعظه نميکند و حتی اشاره ای ھم ندارد به اينکه وجود دو مشی در حزب مجاز است

ای را سراغ ميگرفت حتماً آنرا ولو با تحريف " موعظه"در سراسر آموزش مائو چنين " امپرياليسم و انقالب"اگر 

را در حزب " دو مشی"واقعيت اينست که مائو ضرورت . دگان خود عرضه ميداشتچنانکه شيوۀ او است به خوانن

آنچه مائو ميگويد بيان يک حقيقت، بيان يک واقعيت است و آن حقيقت و واقعيت اينست که در حزب . نميکند" موعظه"

زندگی و تکامل حزب . پرولتری و بورژوائی وجود دارند و نميتوانند وجود نداشته باشند" دومشی"، "دوگرايش"پيوسته 

اگر زندگی و تکامل حزب را محصول تضاد درونی حزب يعنی . است" دومشی"و " دو گرايش"خود نتيجه اين 

صحبت بر . ندانيم از ديالکتيک مارکسيستی بدور افتاده ايم" دومشی"و " گرايش ھا"افکارمتضاد،" وحدت و مبارزه"

ا در حزب مجاز شمرد يا نشمرد، صحبت بر سر اينست که بدون سر اين نيست که بايد وجود دومشی يا دوگرايش ر

. اجازه ما، بدون ارادۀ ما چنين پديده ای در حزب واقعيت دارد و واقعيات برای موجوديت خود نياز به اجازه آدمی ندارد

از آنجمله در حزب و مبارزۀ آنھا در حيطۀ قانون تکامل پديده ھا و اشياء طبيعت و " دومشی"يا " دوگرايش"وجود 

ھمانطور که مارکس قانون مبارزه . ميکند" موعظه"مائو اين قانون را می بيند و بيان ميدارد، نه اينکه آنرا . حزب است

  .نميکند، بلکه آنرا می بيند و بيان ميدارد" موعظه"طبقاتی را 

اين . تی در جامعه صحبت ميکنددر درون حزب بمثابه انعکاس مبارزه طبقا" مبارزه طبقاتی"از " امپرياليسم و انقالب"

در درون حزب چه چيزی جز مبارزه مشی و راه بورژوائی و راه پرولتری ميتواند باشد؟ چگونه " مبارزه طبقاتی"

ميتوان مبارزه طبقاتی را در خارج از حزب و انعکاس آنرا در درون حزب پذيرفت ولی مبارزه دوگرايش و دو مشی 

  . لحاظ انديشه يکپارچه دانسترا در حزب نفی کرد و حزب را از

مبارزه طبقاتی در درون حزب به انعکاس مبارزه طبقاتی در جامعه محدود نميشود، حزب از لحاظ ترکيب طبقاتی خود 

 اگرنه اکثريت ـ اھالی را تشکيل ميدھد، به طبقۀ کارگر –به  که خرده بورژوائی بخش معتنابويژه در کشور ھائی

اين عناصر . رژوا و در مواردی عناصر بورژوا نيز ميتواند به عضويت حزب در آيندعناصر خرده بو. منحصر نيست

اين جھان بينی طبقاتی . با ورود به حزب صد در صد مارکسيست نميشوند بلکه با جھان بينی خود بدرون حزب ميآيند

ه طبقۀ کارگر خود نيز بايد توجه داشت ک. نميتواند در حزب مظاھری پيدا نکند و بصورت گرايش يا مشی در نيايد

در چنين شرايطی صحبت از . ستالين با دقت اين فقدان يکپارچگی را مورد تحليل قرار داده است. يکپارچه نيست

  يکپارچگی حزب چه مفھومی ميتواند داشته باشد؟

اين طبقه  لنينيست واقعی فقط حزب طبقۀ کارگر است و منافع - حزب مارکسيست"بر آنست که " امپرياليسم و انقالب"

 کارگر اختصاص دارد؟ که البته ۀآيا منظور اينست که حزب از لحاظ ترکيب طبقاتی فقط به طبق". پايۀ آنرا تشکيل ميدھد

حزب کار آلبانی خود از اين امر . در آن راه می يابند" عناصر طبقات متفاوت"چنين نيست و اگر چنين نيست ناگزير 

  : تشکيل شد چنين آمده است١٩۴۶ی در مورد نخستين کنگره حزب که در در تاريخ حزب کار آلبان. مستثنی نيست

ر از يياين تغ. ر دھدييتغ" حزب کار آلبانی"نخستين کنگره تصميم گرفت نام حزب را از حزب کمونيست آلبانی به "

قريب (لی در آلبانی توده اھا. انی نميرسانيديميخاست و به ماھيت و اھداف حزب زترکيب اجتماعی کشور و حزب بر

از دھقانان تشکيل ميشود و اين نکته در حزب نيز تأثير خود را گذاشت که در آن اکثريت عظيم اعضاء از کشت ) ٪٨٠

  ".کنندگان زمين اند
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اين اکثريت عظيم دھقانان پس از ورود به حزب يکباره، بقول مائو، صد در صد مارکسيست نشدند، با ورود به حزب 

اگر چنين است پس چه جای صحبت از وحدت و . ه بورژوائی را از خود نزدودندعادات و رسوم و افکار خرد

  يکپارچگی انديشه در درون حزب است؟

 طبقاتی را در درون حزب می پذيرد ولی توضيح نميدھد که اين مبارزه چه شکلی بخود ۀمبارز" امپرياليسم و انقالب"

عمال "ا عناصری از عالی ترين ارگان رھبری بعنوان تا کنون بارھ" لبانیاحزب کار "از آغاز تأسيس . ميگيرد

آيا وجود . مشمول تصفيه گرديده اند ولی ھرگز نظرات و افکار آنان فاش نشده است" عناصر بورژوا و منحط"، "دشمن

د ميتوانند تا باالترين مقام در حزب ارتقاء يا بن" عناصر بورژوا"چنين عناصری در ستاد رھبری به اين معنی نيست که 

ر دھند، چنانکه ليوشائوچی و ييسود بورژوازی تغه و در فرصت مناسب رھبری را در دست گيرند و مشی حزب را ب

  دن سيائوپين کردند؟

جانشين ميکند ولی اين عناصر " بورژوا و منحط"مبارزه دومشی را با مبارزه حزب با عناصر " امپرياليسم و انقالب"

بورژوائی ارائه ميدھد که در برابر مشی حزب قرار ميگيرد؟ آيا ميتوان پذيرفت بورژوا جز اينست که نظرات و افکار 

يعنی انعکاس مشی (انعکاس مبارزه طبقاتی " امپرياليسم و انقالب"که اين نظرات  و افکار بورژوائی، که بنابر 

د و با از بين بردن او در جامعه اند، ھر بار فقط دامنگير يک فرد آنھم در باالترين ارگان رھبری ميشو) بورژوائی

ميتوان نظرات و افکار بورژوائی را در حزب ازبين برد؟ مگر تجربه اتحاد شوروی در برابر ما نيست که علی رغم 

چگونه خروشچف ھا، ميکويان ھا، " عناصر  بورژوا منحط"و " عمال دشمن"پيکار شديد دولت پرولتاريا عليه 

سر برداشتند و جامعه سوسياليستی را از راه سوسياليسم بيرون راندند و سوسلف ھا و ديگران پس از درگذشت ستالين 

نشان نميدھد با از بين بردن اين يا آن رھبر نميتوان " لبانیاحزب کار "به راه سرمايه داری کشانيدند؟  مگر تجربۀ 

  نظرات و افکار بورژوائی را از حزب برای ھميشه ريشه کن ساخت؟

بچه معنی است؟ به اين معنی است که در حزب طبقۀ کارگر اختالف نظر مطلقاً وجود " شهوحدت پوالدين اندي"اساساً 

ندارد؟ چنين چيزی باور کردنی نيست چون وحدت بدون اختالف سکون و آرامش مطلق است و حزبی که در آن 

شايد به اين معنی " وحدت پوالدين انديشه. "ھيچگاه اختالف نظر بروز نميکند در سکون فرو ميرود و تکامل نمی يابد

وحدت نظر موجود است؟ اگر اختالف واقعاً در مسائل ) تئوريک، سياسی، تشکيالتی (اصولیاست که در مسائل 

" تصفيه"چه محملی پيدا ميکند؟ نفس " تصفيه"کوچک و بی اھميت است که عواقبی بر آن مترتب نيست در اينصورت 

که بويژه در مقامات رھبری حزب جز برخورد (د و مبارزه طبقاتی نافی وحدت پوالدين است، حاکی از اينست که تضا

قرار دادن حزب و . وجود دارد و آنچنان شديد است که بايد به سرکوب آن پرداخت) افکار، گرايش ھا و مشی ھا نيست

وش ھيچ چيزی را روشن نميکند، جز اينکه شيوه بيانی است برای سرپ" عناصر بورژوا و منحط"مشی آن در برابر 

  . گذاردن بر روی مبارزه دو مشی و دو گرايش

موعظه ميکند وجود دومشی، دو گرايش را در حزب نفی کنيم و اگر " امپرياليسم و انقالب"باالخره اگر آنگونه که 

مونيست و در جنبش بنگريم چگونه ميتوان بروز رويزيونيسم را در احزاب ک" وحدت پوالدين انديشه"حزب را بمثابۀ 

  کمونيستی که بنابر لنين پديده ای بين المللی است و لنين خود پايه ھای اجتماعی آنرا بدست داده است، توضيح داد؟

را در درون حزب از لحاظ تئوری کنار بگذاريم و به تجربه احزاب کمونيست و جنبش " مبارزه دومشی"اگر موضوع 

يار و ھمراه پابپای احزاب کمونيست و جنبش " مبارزه دومشی" به ما ميآموزد که کمونيستی جھانی بپردازيم، اين تجربه

مبارزه مارکس و انگلس در انترناسيونال بامشی ھای انحرافی گوناگون، مبارزه مارکس و انگلس . کمونيستی بوده است

وم حزب کمونيست اتحاد لمان، مبارزه لنين عليه اکونوميسم و از کنگرۀ دابا مشی بورژوائی در حزب سوسياليست 

شوروی عليه مشی منشويکھا، مبارزه لنين عليه کائوتسکی در انترناسيونال دوم، مبارزه لنين عليه فراکسيونيسم پس از 
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چپ "بر که در کنگره دھم حزب منجر به صدور قطعنامه ای عليه فراکسيونيسم گرديد، مبارزه لنين عليه وانقالب اکت

 ساختمان سوسياليسم در کشور مسألهيست، مبارزه ستالين با مشی فراکسيون تروتسکی در در انترناسيونال کمون" روی

 تعاونی کردن کشاورزی و از بين بردن کوالکھا بمثابه طبقه مسألهواحد، مبارزه ستالين عليه مشی گروه بوخارين در 

آيا .  آغاز پيدايش مارکسيسم استاينھا ھمه شمه ای از مبارزه دو مشی در احزاب کمونيست و جنبش کمونيستی از....

ميتوان گفت که مارکس، انگلس، لنين و ستالين مانند مائو از ھواداران وجود و مبارزه دومشی در حزب بوده اند؟ مگر 

در برابر مشی " سه دنيا" لنينيستی که پس از غلبه رويزيونيسم مدرن قد برافراشت مشی -در ھمين جنبش مارکسيستی

تی قرار نگرفت؟ در اتحاد شوروی در سالھای دھه سی و سالھای پس از جنگ ظاھراً مبارزه  لنينيس- مارکسيستی

از قماش خروشچف و ميکويان، سوسلف و ديگران نشان " عناصر بورژوا و منحط"دومشی بچشم نميخورد اما وجود 

 بزرگ و ياران وفادار ميدھد که بورژوازی در باالترين ارگان رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی در کنار ستالين

آيا اين تجربه اتحاد شوروی . او می نشسته که پس از مرگ ستالين قدرت را در حزب و دولت در دست گرفته است

مصداق کامل اين آموزش مائو نيست که ميگويد بورژوازی در درون حزب است، در کنار کمونيست ھا است؟ آيا اين 

امپرياليسم "ونيستی است بايد جدی نگرفت و مبارزه دو مشی را آنگونه که ھشدار مائو را که از تجارب تازه جنبش کم

  موعظه ميکند، انکار کرد؟" و انقالب

مائو . ئيد ميکندأانکار دوگرايش، دو مشی در حزب نه در تئوری قابل اثبات است و نه پراتيک جنبش کمونيستی آنرا ت

ود دومشی، دوراه، راه سرمايه داری و راه سوسياليستی در واقعيت مبارزه طبقاتی را در درون حزب و بنابر اين وج

تنھا با ديدن واقعيت دومشی در درون حزب است که ميتوان با مشی . درون حزب را نمی پوشاند، آنرا می بيند و ميگويد

جود  لنينيست ھا ھشدار ميدھد که عناصر بورژوا در درون حزب و- مائو به مارکسيست. بورژوائی به مبارزه برخاست

اين ھشدار، ھوشياری اعضاء و رھبران را بر می . دارند، چه بسا تا ارگانھای رھبری و ستاد رھبری باالرفته اند

انگيزد که ھرجا گرايش ناسالمی بروز کرد با آن بمبارزه برخيزند و امکان ندھند تا اين گرايش سازمان يابد، کنترول 

  .سلط گرداندحزب را بدست گيرد و مشی رويزيونيستی خود را م

مائو مبارزه با نظرات ناسالم را نيز در خفه کردن آن از طريق اعمال فشار نمی بيند، مائو برآنست که بايد به عقايد 

از بروز نظرات مخالف جلوگيری کردن کمکی به حل تضاد . مخالف امکان بروز داد تا بتوان بر تضاد فائق آمد

در برخورد با رفيقی که اشتباه ميکند، وظيفۀ حزب از يکطرف . ر کندنميرساند، اگرچه ظاھراً وحدتی صوری برقرا

مبارزه با نظريات غلط او است و از طرف ديگر کمک به او برای آنکه اشتباه خود را اصالح کند و در صفوف انقالب 

  .باقی بماند

افکار نادرستش انجام دھيم، دوم با رفيقی که مرتکب اشتباه شده است چه بايد بکنيم؟ اول بايد مبارزه ای برای زدودن "

ما بايد از نيت خوب کمک کردن به او برای تصحيح اشتباھاتش حرکت کنيم تا ازين بست نجات ... بايد به او کمک کنيم

  )٣١۵ ص ۵جلد ". (پيدا کند

چشم اين فرمولی است که در سراسر آثار مائو برای اصالح اشتباه رفيق حزبی ب" درمان بيمار بمنظور نجات او "

 -اما کسانی برآنند که به محض اشتباه بايد رفيق اشتباه کار را طرد کرد و اين رفتار را نشانۀ پاکی مارکسيسم. ميخورد

  :بقول مائو. لنينيسم ميشمارند

. آنان به کسانی که دچار اشتباه شده اند اجازه نميدھند انقالب کنند و بين مرتکب اشتباه شده و ضد انقالب مرزی نميکنند"

اين درس را ھيچگاه نبايد . حتی آنان تا آنجا پيش رفته اند که عده ای را که تنھا گناھشان اشتباه بوده است اعدام کرده اند

  )١٨٢ فارسی ص ۵جلد ". (فراموش کنيم
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 برای. نيست و آنرا مغاير با آموزش لنين ميداند" امپرياليسم و انقالب"اين برخورد با رفقای اشتباه کار مورد پسند 

  :توضيح و اثبات نظر خود اين عبارت را از مائو نقل ميکند

بدين ترتيب ممکن است عليه رفيقی که مرتکب اشتباه شده ھر دو دست را به کار گرفت، با يکدست با او مبارزه کرد و "

اين را . مھدف مبارزه اينست که اصول مارکسيسم را برافراشته نگاه داري. دست ديگر را برای وحدت با او دراز نمود

ھدف وحدت . دست ديگر در خدمت وحدت است. بايد بمعنی وفاداری به اصول تلقی کرد و اين را يکدست انجام ميدھد

  ...اينست که برای رفيق مورد نظر راه خروجی بازبگذاريم با او به سازش دست زنيم

 پيشآھنگ سازمان يافته است که يک اين نظرات مغاير با آموزش لنين در مورد حزب کمونيست بمثابه گردان و گردان"

  )۴۶٣بزبان آلمانی ص " امپرياليسم و انقالب" (مشی واحد، يک وحدت پوالدين انديشه و عمل بايد داشته باشد

در اينجا بازھم شيوۀ ھميشگی خود را بکار بسته و جمله را در جائی قطع کرده است که در " امپرياليسم و انقالب"

بگوش خوش آھنگ " سازش"کلمۀ ". سازش دست زد"بنابر مائو با رفيق اشتباه کار بايد به . کندتفاھم ايجاد وءخواننده س

درست ھمين احساس را ميخواھد در خواننده " امپرياليسم و انقالب"نيست و از آن سازشکاری مستفاد ميشود و 

  :مائو ميگويد. برانگيزد، در حاليکه مائو خود منظور از سازش را توضيح ميدھد

بعضی ھا فکر ميکنند که حزب نميتواند مورد تحليل قرار گيرد يعنی يکپارچه و يکدست است و از اينرو احتياجی . "..

ما در برخورد با رفيقی ... گو نيست مثل اينکه آدمھا ھمينکه در حزب اند بايد صد در صد مارکسيست باشند و به گفت

ھدف مبارزه حفظ . زه با او و دست ديگر برای وحدت با ویکه مرتکب اشتباه شده دو دست داريم، يکدست برای مبار

اين يک دست است، دست ديگر برای وحدت با او است . اصول مارکسيسم است و اين به معنای اصولی بودن است

تلفيق اصول با . سازش به معنی داشتن نرمش استھدف وحدت بازگذاشتن راه خروج برای او يعنی سازش با او است و 

  ) تکيه از ماست٣١۵ ص ۵جلد  (."وحدت اضداد است.  لنينيستی است-عطاف يک اصول مارکسيستینرمش و ان

خوش نمی آيد، بايد کار عقايد مخالف را با " امپرياليسم و انقالب"داشتن نرمش در چارچوب مراعات اصول به مذاق 

 گويا در انطباق با آموزش لنين ت اظھار نظر را از آنان بگيرد و اينأيک ضربه ساخت تا عبرت ديگران شود و جر

کجای داشتن نرمش در چارچوب . آورد وجود میه ب» يکپارچگی و وحدت انديشه«است و ھمين است که در حزب 

اصول مغاير با آموزش لنين است؟ چرا بايد رفيقی را که اشتباه کرده از صفوف انقالب راند؟ ايجاد سکوت قبرستان در 

وحدت انديشه پديد نمی آورد، تضاد درون حزب را حل نميکند بلکه آتش را در »  انديشهوحدت  پوالدين«حزب به بھانۀ 

مائو برآنست که بايد تضاد را که خواه ناخواه ھست به شيوۀ . زير خاکستر نگاه ميدارد تا در موقع مناسب مشتعل شود

ين عقيده است که نبايد از اظھار کميته مرکزی حزب کمونيست بر ا«. مناسب حل کرد نه اينکه از بروز آن جلو گرفت

و اين گويا با آموزش لنين مغاير است ) مائو(» عکس بايد راه را برای آن باز نموده عقيده آزادانه جلوگيری کرد، بلکه ب

  .و لنين گويا نظری يا رفتاری جز اين داشت

در ھم ميريزد برای آنکه بگويد که را عمداً " فراکسيون"و " مشی"،"گرايش"،"اشتباه"مفاھيم " امپرياليسم و انقالب"

ه مائو ھرجا در حاليک. ميگذارد در واقع ھوادار وجود فراکسيون در حزب است" راه را برای اظھار عقيده باز"مائو که 

  .ی يا فراکسيونی در درون حزب پديد آمده با آن به مبارزه برخاسته و برآن غلبه کرده استکه گرايشی، مشي

تن سيائوپين در -ريائی درست بخاطر مبارزه با مشی و راه سرمايه داری فراکسيون ليوشائوچیانقالب فرھنگی پرولتا

  .حزب و دولت بود، فراکسيونی که مقامات رھبری را در حزب و دولت در اختيار خود در آورده بود

چينی و شوروی عليه مائو برای بی اعتبار کردن مائو پروائی ندارد از اينکه با رويزيونيستھای " امپرياليسم و انقالب"

  .ھم آواز و ھمداستان شود و پس مانده ھای مطبوعات آنھا را به مثابه اسناد متقن و موثق ارائه دھد
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باز ھم برای اثبات سازش مائو، به انتخاب لی لی سان و وان مين به کميته مرکزی در کنگره " امپرياليسم و انقالب"

  :ھشتم اشاره ميکند

 خواستار شد که رھبران فراکسيون ھای چپ و راست به کميته مرکزی انتخاب شوند و برای ١٩۵۶ در سال) مائو(او " 

در سراسر کشور حتی در سراسر جھان معلوم است که آنھا در :" او گفت. آن داليل مسخره و کودکانه ای ارائه ميداد

. اب ميکنيم که نام و شھرتی بھم زده اندما آنھا را از اين جھت انتخ. مورد خط مشی سياسی اشتباھاتی مرتکب شده اند

چه کار ديگری ميتوان کرد؟ آنھا در واقع مردمان شناخته شده ای ميباشند و شما، شما که مرتکب اشتباھی نشده يا 

در کشور ما با خرده بورژوازی کثير آن آنھا دو نمونه اند . اشتباھات کوچکی کرده ايد، آنقدر مشھور نيستيد

(Standard)") "" ۴۶۵ص " امپرياليسم و انقالب(  

صحبت بر سر دو تن از رھبران حزب است که در گذشته مشی چپ روانه غلطی در پيش گرفتند و به حزب و ارتش 

پس از آنکه مائو مشی نادرست حزب را اصالح کرد، آنھا از خود انتقاد کردند . سرخ چين صدمات زيادی وارد ساختند

شنھاد انتخاب آنھا به کميته مرکزی برخالف اصول حزبی است؟ چرا بايد با شيوۀ چرا پي. و مشی جديد را پذيرفتند

  پرونده سازی پيشنھاد انتخاب آنھا را فراکسيون بازی ناميد؟

اول بايد . "مائو در اينجا نيز بر طبق آن اصل حزبی رفتار ميکند، که با رفيقی که اشتباه کرد، چگونه بايد رفتار کرد

و " نادرستش انجام داد و سپس برای تصحيح اشتباھش به او کمک کرد تا ازين بست نجات يابدمبارزه ای با افکار 

آيا نام چنين رفتار اصولی را ميتوان فراکسيون بازی . درمان بيمار بخاطر نجات او و نگاه داشتن او در صفوف انقالب

  گذاشت؟ کجای اين رفتار در مغايرت با آموزش لنين است؟

مام با مشی چپ روانه لی لی سان و وان مين مبارزه کرد، در انطباق با شرايط انقالب چين، مشی مائو با قاطعيت ت

آنھا ھردو به اشتباه خود پی بردند و از خود انتقاد کردند و . صحيح را ارائه داد و صحت آنرا در عمل به اثبات رسانيد

يانت کرد، از مسکو سر درآورد و در خدمت رويزيونيسم اينکه وان مين بعداً خ. از آن پس سالھا در انقالب باقی ماندند

  .ال قرار نميدھدؤصحت رفتار مائو را مطلقاً تحت عالمت س. قرار گرفت

وان مين و لی لی سان اعضاء ساده حزب نبودند، آنھا سالھا زمام امور حزب را در دست داشتند و در توده خرده 

ب آنھا به کميته مرکزی پايۀ اجتماعی انقالب را وسعت بيشتری می انتخا. بورژوازی چين از نفوذی برخوردار بودند

گامی که مائو برداشت فراکسيون بازی نبود، در خدمت انقالب . بخشيد و انقالب را بيشتر به پيروزی نزديک ميساخت

  :مائو خود موضوع را چنين توضيح ميدھد. دموکراتيک نوين و پيروزی آن بود

يندۀ مشی ھای وان مين و لی لی سان اند چه معنی ميدھد؟ معنی آن اينست که رفتار ما با انتخاب اين دو شخص که نما"

آنھائی که در زمينه ايدئولوژی اشتباھاتی مرتکب شده اند غير از رفتار با کسانی است که ضد انقالبی و انشعابگرند 

لی سان با سوبژکتيويسم و سکتاريسم خود وان مين و لی ). کسانی مانند چن دوسيو، چان گوتائو، کائوکان و جائوشوشی(

بدين ... با سرو صدای زياد به راه بی سر انجامی رفتند و کوشيدند توده را با برنامه سياسی خود تحت تاثير بگيرند

 دو فرد تنھا نيست، آنچه مھم است اينست که انگيزه ھای مسألهھيچ وجه ه  وان مين و لی لی سان بمسألهترتيب 

  ".يۀ آن قرار دارداجتماعی در پا

  :مائو  کمی دورتر چنين ادامه ميدھد

در حزب ما عناصر متزلزل بسياری که . نکتۀ مھم اينست که در جامعه ما خرده بورژوازی از لحاظ تعداد وسيع است"

منشاء خرده بورژوائی دارند، يافت ميشود  و در بين روشنفکران نيز چنين عناصر متزلزلی فراوانند، ھمۀ اينھا 

اگر آنھا ببينند که اين دو نمونه ھنوز برجای خود . يخواھند ببينند که در اين دو حالت مورد آزمايش چه پيش خواھد آمدم
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اگر اين دو نمونه را ساقط کنيد، . خوب خواھند خوابيد و خشنود خواھند بود. قرار دارند، احساس آرامش خواھند کرد

  )۵، مائو جلد " تحکيم کنيم و سنن حزب را به پيش برانيموحدت حزب را". ("آنھا دچار سراسيمگی ميشوند

مينويسد نه سخن از فراکسيون بازی است و نه از تحکيم " امپرياليسم و انقالب"روشن است که در اينجا آنگونه که 

ه نياز ب" تحکيم موقعيت شخصی خود" مائو آنقدر از اعتبار افتاده بود که برای ١٩۵۶آيا در . موقعيت شخصی مائو

زحمتکشان  چين در پشت از ليون يديگران داشت، آن ھم افرادی از قماش وان مين و لی لی سان؟ آيا مائو که صد ھا م

سر او ايستاده اند و اينرا انقالب فرھنگی پرولتاريا بخوبی نشان ميدھد در حزب موقعيتی متزلزل داشت که وان مين و 

  لی لی سان بايد آنرا تحکيم کنند؟

لبانی بخاطر خرده بورژوازی که اکثريت عظيم اھالی کشور و ناگزير حزب را تشکيل ميدھد اونيست وقتی حزب کم

 و در واقع - کمترين شائبه اپورتونيسم در آن نيست. بر ميگرداند" حزب کار"را به " حزب کمونيست"نام )  درصد٨٠(

 گشته و از خود انتقاد نموده اند، در مقام رھبری  اما وقتی مائو دو رھبر اشتباه کار را که به اشتباه خود واقف- ھم نيست

. وغيره برسر او باريدن ميگيرد" ضد مارکسيست"، "فراکسيون باز"،"اپورتونيست"باقی ميگذارد، باران برچسب ھای 

  .نيت و کينه نسبت به مائو استوءاين شيوه برخورد به مسائل مارکسيستی نيست، حاکی از س

امپرياليسم و . "ر مائو را در تضاد فاحش با آموزش لنين دربارۀ حزب طبقه کارگر مينماياندرفتا" امپرياليسم و انقالب"

 يقين تاريخ حزب کمونيست اتحاد شوروی را می شناسد و خوب ميداند که لنين در کنگرۀ ششم حزب دره ب" انقالب

ه لنين سالھای دراز با او  تروتسکی را به حزب پذيرفت و در مقام رھبری جای داد، ھمان ترتسکی ک١٩١٧اگست 

حتی پس از خيانت او به انقالب در برست . بمثابه اپورتونيست، سانتريست، انشعابگر، يھودا وغيره پيکار کرده بود

ليتوفسک نه تنھا او را طرد نکرد بلکه مقام دولتی مھم ديگری را به او سپرد و ترتسکی يگانه نمونه نيست که لنين با او 

آيا لنين ھم آموزش لنين را دربارۀ حزب طبقه کارگر نمی شناخت يا نميخواست حزب را بر پايه . چنين رفتاری داشت

آموزش مارکس و انگلس و لنين بسازد؟ شايد لنين از ماھيت تروتسکی بی خبر بود؟ شايد لنين نيز فراکسيون باز بود و 

  !حکيم کند؟ميخواست با آوردن گروه ترتسکی به حزب موقعيت شخصی خود را در حزب ت

لنين با پذيرفتن ترتسکی به حزب و قبول او در رھبری حزب و دولت ھمان ھدفی را دنبال ميکرد که مائو با پيشنھاد 

. انتخاب وان مين و لی لی سان به کميته مرکزی در نظر داشت، يعنی توسعه پايه اجتماعی انقالب به منظور پيروزی آن

با جلب . نينگراد و بويژه در ميان خرده بورژوازی از نفوذ کالم برخوردار بودترتسکی در آنزمان در ميان شورا ھای ل

ترتسکی، حزب بخشی از خرده بورژوازی و حتی کارگران را بگرد خود جمع ميکرد و پيروزی انقالب را تسھيل 

  .مينمود

  :باالخره اين بخش را با دو تذکر پايان ميدھيم

شی در حزب بدين معنی نيست که حزب بمثابه مجموعه ای واحد از دومشی نخست اين نکته که وجود دو گرايش يا دوم

دومشی در حزب دو جھت يک تضادند که از آنھا يکی . پيروی ميکند و ھر دو مشی يکسان بر حزب حکومت دارند

 -چنانچه مشی مسلط مشی مارکسيستی. ن ميکندييعمده است و ھمين جھت عمده است که ماھيت مشی حزب را تع

مدعی است ماھيت حزب را بمثابۀ گردان پيشآھنگ طبقۀ " امپرياليسم و انقالب"آنطور که  ستی باشد وجود دومشی،لنيني

  .کارگر که بايد دارای مشی واحد و وحدت عمل باشد، نفی نميکند

ب  لنينيستی تدوين نکرده خالف واقعيت انقال-و سپس اين ادعا که مائو ھرگز برای حزب يک مشی واقعی مارکسيستی

مائو از زمانی که رھبری حزب را در دست گرفت مشی حزب را در انقالب . چين و در تعارض کامل با آثار مائو است

  :شرح زير تدوين کرده دموکراتيک ب
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بر انداختن امپرياليسم و فئوداليسم از طريق تشکيل وسيعترين جبھه واحد ضد امپرياليستی و ضد فئودالی با شرکت ھمۀ 

 ضد امپرياليست و ضد فئودال به رھبری طبقۀ کارگر و از طريق جنگ طوالنی و گذار به سوسياليسم طبقات و اقشار

  .پس از پيروزی انقالب دموکراتيک نوين

 درآمد و ءاين خط مشی در آن دوران از انقالب که مائوتسه دون در رأس حزب قرار داشت ثابت ماند و مورد اجرا

اين خط مشی ھدف انقالب چين، نيروھای محرکۀ آن، ھژمونی آن و راه نيل . رسيدانقالب دموکراتيک نوين به پيروزی 

 لنينيستی واقعی نيست؟ آيا اين مشی ثمرۀ انطباق کامل - آيا اين يک مشی مارکسيستی. ن ميکندييبه پيروزی را تع

ين مشی در انطباق کامل با  لنينيسم بر واقعيت چين بمثابه کشوری نيمه مستعمره و نيمه فئودال نيست؟ آيا ا-مارکسيسم

 لنينيستی واقعی - لنينيستی واقعی نيست پس مشی مارکسيستی-اگر اين مشی مارکسيستی آموزش لنين و ستالين نيست؟

روشنی ميتوان ديد و ھمين مشی است که با پی گيری و ه الی آثار چھارگانۀ مائو به اين مشی را از الب! کدام است؟

 درآمد، به پيروزی انقالب دموکراتيک نوين انجاميد و راه را برای گذار به ءرحله اجراماھرانه توسط خود مائو به م

  .سوسياليسم گشود

  .پس از پيروزی انقالب دموکراتيک، مائو مشی حزب و دولت پرولتری را برای ساختمان سوسياليسم تدوين کرد

 .را با واقعيات سروکاری نيست" البامپرياليسم و انق"اما . اينھا ھمه واقعياتی است که قابل انکار نيست

 


