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  دکتر غالم حسين فروتن

  سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسال ازبازتايپ
 ٢٠١٣ فبروری ٢٠

 

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

 به پيشنھاد لنين سوسياليستھای انقالبی چپ که در انقالب شرکت اکتوبرسيه مقارن پيروزی انقالب سوسياليستی در رو

لنين برآن بود که سوسياليستھای انقالبی چپ در . داشتند در دولت پرولتاريا، شورای کميسرھای خلق، شرکت کردند

ب بپيوندند صاحب نفوذ اند و لذا ميتوان با آنھا پيش از انقالب، ميان توده ھای دھقانان، آن دھقانانی که ميخواھند به انقال

اين اتحاد البته ديری نپائيد نه برای آنکه حزب کمونيست اتحاد شوروی آنھا را راند، نه . پس از تصرف قدرت، متحد شد

يم رھبری حزب برای آنکه در شرايط ديکتاتوری پرولتاريا وجود احزاب و حتی شرکت آنھا در حکومت به معنی تقس

 صلح ۀمسألويژه در ه کمونيست با احزاب ديگر است، بلکه به اين خاطر که خود آنھا عليه سياست دولت سوسياليستی ب

چنانچه سوسياليستھای .  ليتوفسک برخاستند و دولت سوسياليستی ناگزير گرديد آنھا را آماج حملۀ خود قرار دھد-برست

 اين اتحاد می.  تحوالت سوسياليستی را می پذيرفتندۀاتحاد شوروی و برنامانقالبی سياست لنين و حزب کمونيست 

ھمين تجربه، نتيجۀ آن ھرچه باشد، ميرساند که وجود و شرکت احزاب در ديکتاتوری پرولتاريا در . توانست دوام يابد

  . لنينيسم نيست- تضاد با مارکسيسم

 شرايطی جريان يابد و پيروز شود که با شرايط روسيه اختالف در چين نيمه مستعمره و نيمه فئودال انقالب ميبايست در

 لنينيسم - در برابر مائو دو راه قرار داشت يا بايد به الگوی اتحاد شوروی بچسبد و آنرا معيار مارکسيسم. فاحشی داشت

يا اينکه  قرار ميگرفت و ستالين لنينيسم، در تضاد با لنين و - بشناسد که در اين صورت در تضاد با مارکسيسم

 لنينيسم را بر شرايط انقالب در يک کشور نيمه مستعمره و نيمه فئودال که تا آنزمان نمونه ای نداشت بطور -مارکسيسم

  . لنينيسم به او نشان ميداد-مائو راه دوم را برگزيد، راھی که درست مارکسيسم. خالق انطباق دھد

. تيک بود که در يک کشور نيمه مستعمره صورت ميگرفتانقالب چين از لحاظ خصلت خود انقالبی بورژوا دموکرا

در زمانی که انقالب سوسياليستی در يک ششم از جھان پيروز . انقالبی بود در عصر امپرياليسم و انقالب پرولتاريائی

 گرديده بود و در نتيجه ناگزير برای پيروزی کامل و نھائی ميبايست تحت رھبری پرولتاريا و حزب سياسی آن انجام

  .گيرد

ليون يانقالب چين قبل از ھر چيز انقالب صد ھا م. انقالب بورژوا دموکراتيک قبل از ھر چيز انقالب دھقانی است

 بود که ميبايست نظام فئودالی را بر می انداختند و خود را از يوغ فئوداليسم و ھمراه با آن از يوغ امپرياليسم آزاد یدھقان

انان چين را در انقالب بدرستی دريافت، بدرستی دريافت که پرولتاريا برای آنکه به مائو  اھميت و نقش دھق. ميساختند
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توجه مائو به دھقانان و انتقال . پيروزی دست يابد بايد اين نيروی عظيم دھقانان را تحت رھبری خود به حرکت درآورد

  .مرکز ثقل فعاليت حزب به روستا از ھمين جا سرچشمه ميگرفت

ی دريافت که قيام دھقانان جز آنکه مسلح باشد نميتواند به پيروزی برسد و با توجه به وسعت خاک مائو باز ھم بدرست

چين قيام دھقانان نميتوانست ھمزمان در تمام مناطق چين روی دھد و جنگ دھقانی برای نيل به پيروزی نھائی ناگزير 

  .جنگی طوالنی بود

خرده بورژوازی . ريا از سلطه فئوداليسم و امپرياليسم رنج ميبردنددھقانان يگانه نيروئی نبودند که در کنار پرولتا

پرولتاريا ميتوانست و ميبايست اين طبقات را نيز تحت رھبری . شھری و بورژوازی نيز در وضع مشابھی قرار داشتند

  .خود در انقالب شرکت دھد و مائو توجه خود را نيز به اين نکته معطوف داشت

 ۀ آن به ايجاد پايگاه ھای انقالبی منتھی گرديد که در آنھا ادارۀ رھبری حزب کمونيست و توسعقيام مسلح دھقانان تحت

 جبھۀ متحد ملی در مبارزه با امپرياليسم ۀی که نمايندئدست ارگانھای قدرت دموکراسی نوين سپرده شد، ارگانھاه امور ب

 و احزاب و شخصيت ھائی که در اين مبارزه سھم داشتند، در اين ارگانھا ناگزير نمايندگان تمام طبقات.  و فئوداليسم بود

 ۀدر اين پايگاه ھای انقالبی ميبايست نيرو ھای ضد انقالب سرکوب ميشدند و رفورم ارضی به مرحل. شرکت می جستند

راه می افتاد، برای ارتش رھائی بخش خوراک و لباس و مايحتاج ديگر تھيه ه د، اقتصاد اين مناطق بمآ عمل در می

 ۀ نيرو ھای ضد فئودالی و ضد امپرياليست را ايجاب ميکرد و اين اتحاد پايۀانجام اين وظايف، اتحاد ھم. ميگرديد

ديکتاتوری طبقات ضد فئودالی و ضد امپرياليست يعنی پرولتاريا، دھقانان، خرده بورژوازی شھری و بورژوازی ملی 

ی بر اساس اين جبھه ئ متحد و استقرار حکومت توده در اين دوران انقالب دموکراتيک نوين سياست جبھۀ. بود

 متحد را پرولتاريا و حزب سياسی آن ۀنقش رھبری انقالب، رھبری ارتش سرخ و رھبری جبھ. ضرورت حياتی داشت

  .حزب کمونيست بازی ميکرد

با پيروزی . سم بود طبقات ضد امپرياليست و ضد فئودال بر امپرياليسم و فئوداليۀ پيروزی ھم١٩۴٩پيروزی انقالب در 

طور کامل حل شد و تضاد پرولتاريا ه  چين يعنی تضاد با امپرياليسم و تضاد با فئوداليسم بۀانقالب دو تضاد اساسی جامع

اما در چين در شرايطی که . با بورژوازی ملی که پس از انقالب به تضاد عمده تبديل شد، تضادی آنتاگونيستی است

  ۀ دست دارد، در شرايطی که بورژوازی و حزب سياسی آن دوران ھمکاری و مبارزپرولتاريا قدرت سياسی را در

مشترک طوالنی را با حزب کمونيست و تحت رھبری آن پشت سر گذاشته است، در شرايطی که بورژوازی رھبری 

، در شرايطی را می پذيرد، از قانون اساسی سوسياليستی و تحوالت سوسياليستی پشتيبانی ميکند پرولتاريا و حزب آن

که چين عقب مانده بر اثر بيست و پنج سال جنگ داخلی و جنگ عليه اشغالگران خارجی ھمان اقتصاد عقب مانده اش 

آری در چنين شرايطی با .  متحد و اتحاد با بورژوازی ملی استۀ جبھۀنيز رو به ويرانی بيشتر رفته و لذا نياز به ادام

.  را به تضاد غير آنتاگونيستی تبديل کرد رولتاريا و بورژوازی ملی ميتوان آنبرخوردی صحيح به تضاد آنتاگونيستی پ

 نداشت و ميبايستی بدان ه ای چين در اين زمان پديده ای نوظھور بود که در تاريخ انقالبات پرولتاريائی نمونۀجامع

ن شده ييلگوھای از پيش تعخالق و مارکسيستی برخورد کرد و نه آنکه کوشيد آنرا در چارچوب فرمولھای جامد يا ا

 وجود احزاب را در شرايط ديکتاتوری پرولتاريا در ۀمسألمائو تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی و . محصور ساخت

  .چين بدرستی حل کرد

که اين احزاب عليه سوسياليسم را مائو در ھمان حال که وجود احزاب را در گذار به سوسياليسم می پذيرد، اين امکان 

  :شود  متذکر می١٩۵٧او در سال . ند، نفی نميکندبرخيز

اينکه . خواست حزب کمونيست و نيز سياست آن اينست که برای مدتی طوالنی در کنار احزاب دموکراتيک باقی بماند"

آيا احزاب دموکراتيک ميتوانند مدتی طوالنی به موجوديت خود ادامه دھند تنھا مربوط به خواست حزب کمونيست 
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 حل صحيح تضاد ھای ۀدربار. ( به اينست که آنھا چگونه رفتار ميکنند و آيا از اعتماد خلق برخوردارندنيست، منوط

  )درون خلق

ھيچ دليلی وجود ندارد که ما رھنمود ھمزيستی دراز مدت را با تمام آن احزابی که واقعاً بخاطر ھمبستگی خلق در راه "

  )ھمانجا". ( خلق برخوردارند، تعقيب نکنيمآرمان سوسياليسم صرف مساعی ميکنند و از اعتماد

اين سياست ما را ) لفؤ م-طبيعتاً حزب آن(چنانچه بورژوازی ملی "رغم خواست و سياست حزب کمونيست  علی

که راه حلی جز اعمال زور "  کارگر و بورژوازی ملی به تضاد ما و دشمن بدل خواھد شدۀنپذيرد، آنگاه تضاد بين طبق

  .و سرکوبی ندارد

ه ی در شرايطی مشابه بئلبانی، دموکراسيھای توده ازم به يادآوری است که در کشور ھای شرق اروپا و از آنجمله ال

 احزاب و از آنجمله احزاب ۀ جبھه ھای ضد فاشيست تشکيل شد که در آن ھمءدر اين کشور ھا ابتدا. وجود آمد

دست ارتش سرخ شوروی قدرت سياسی را ه يسم بجبھه ھای ضد فاشيست پس از سرکوبی فاش. کمونيست شرکت داشتند

احزاب کمونيست از ھمان آغاز يا بتدريج رھبری را در دست گرفتند و بدين ترتيب دولتھای . چنگ آوردنده ب

 پديد آمد، يعنی دولتھائی که در آن احزاب بورژوائی و خرده بورژوائی شرکت داشتند ولی نقش  ئیدموکراسی توده

اين دولتھا پس از انجام يک سلسله اقدامات دموکراتيک بسوی ساختمان .  ميکردندءنيست ايفاھژمونی را احزاب کمو

  .سوسياليسم پيش رفتند

بدين ترتيب وجود احزاب در دوران ديکتاتوری پرولتاريا در کشور ھائی و در شرايط تاريخی معين به ھيچ وجه در 

 کشور ۀتجرب. صورت يک تئوری در آورده را بسط داد و ب آنمائو . لنين آنرا آزمود. تضاد با آموزش مارکسيسم نيست

  . برآن صحه گذاشت،پس از غلبه بر فاشيسمئی ھای دموکراسی توده 

فقط زمانی ميتوانند ازبين بروند "مدعی است " امپرياليسم و انقالب" مائو، آنطور که ۀآيا درست است که احزاب به عقيد

؟ نه، باز ھم درست "نی آنھا بايد تا کمونيسم با يکديگر ھمزيستی داشته باشندکه حزب کمونيست چين از بين ميرود، يع

در اينجا باز با تحريف نوشته مائو . نيست، مائو ھرگز چنين عقيده ای نداشته و بنابر اين نميتوانسته است ابراز کند

  :به نوشته مائو مراجعه کنيم. سروکار داريم

آنچه در صحنۀ تاريخ ظاھر ميشود، از صحنۀ تاريخ محو . ل تاريخ اندحزب کمونيست و احزاب دموکراتيک محصو"

اين امر در مورد احزاب دموکراتيک نيز صادق . بدين ترتيب سرانجام روزی حزب کمونيست محو ميگردد. ميگردد

  )١٧٩ ص ۵ترجمه فارسی جلد ." (ميباشد

ب کمونيست بايد تا کمونيسم با يکديگر ھمزيستی احزاب بورژوازی و حز«آيا از عبارات فوق اينگونه مستفاد ميشود که 

احزاب بورژوازی فقط زمانی ميتوانند از بين روند که حزب کمونيست «آيا اينگونه مستفاد ميشود که » داشته باشند؟

را ) و از آنجمله حزب( يا پديده ءآيا در اين عبارات جز اين حقيقت مارکسيستی بيان شده که ھر شی» چين از بين برود؟

اين اندازه نوشته ھای مائو را قلب ميکند، چرا اين " امپرياليسم و انقالب "ۀآغاز و انجامی است؟ براستی چرا نويسند

  نيت چه انگيزه ای نھفته است؟وءپای مائو مينويسد؟ در پشت اينھمه غرض و سه ھمه جعليات را ب

 رھبر آن بود برای ھميشه به موجوديت احزاب اين نکته را ھم اضافه کنيم که انقالب فرھنگی که مائو خود مبتکر و

باقی ماند که " کنفرانس مشورتی سياسی"شکل ه از آن پس بقايائی از شرکت احزاب در دولت ب. بورژوازی پايان داد

  .نقشی بازی نميکند و اجالسيه ھای آن بندرت و ميتوان گفت بنابر تصميم حزب کمونيست تشکيل ميشود

 بيستم حزب کمونيست اتحاد ۀکنگر.  ھای سوسياليستی ضد انقالب علناً سربلند کرد در برخی از کشور١٩۵۶در 

لنينيسم و با طرح احکامی  - و در واقع به مارکسيسمستالينشوروی خصلت ضد انقالبی خود را با حمله به 

اشت که در حزب اين کنگره معلوم د.  طبقاتی بود، عرضه داشتۀجای مبارزه رويزيونيستی که نمودار سازش طبقاتی ب
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مانند فوالد يکپارچه و محکم بود ضد انقالبيونی از قماش " امپرياليسم و انقالب"کمونيست اتحاد شوروی که بنابر 

 بزرگ ستالينخروشچف، ميکويان، سوسلف و ديگران در پرزيديوم  حزب يعنی در عالی ترين ارگان حزب در کنار 

ه کريه ضد انقالبی خود را پنھان ميداشتند؛ اين کنگره معلوم داشت که در ريا و تزوير و دوروئی چھر نشسته بودند و با

نه فراکسيونی وجود داشت و نه مشی ديگری غير از " امپرياليسم و انقالب"حزب کمونيست اتحاد شوروی که بنابر 

 ترين رھبر  خود در انتظار مرگ محبوبۀ فراکسيونی در مرکز حزب با مشی رويزيونيستی و سازشکارانستالينمشی 

  .پرولتاريا و خلقھای جھان روزشماری ميکرد

، خروشچف در رأس اين فراکسيون فعاليت تخريبی خود را چه در اتحاد شوروی و چه در ديگر ستالينبا درگذشت 

جريان حوادث بتدريج اين مشی .  بيستم به مشی رويزيونيستی رسميت بخشيدۀکنگر. کشور ھای سوسياليستی آغاز کرد

 مشی جنبش جھانی کمونيستی عرضه ۀورت سيستمی درآورد که حزب کمونيست اتحاد شوروی آنرا به مثابصه را ب

  .داشت و به اکثريت احزاب کمونيستی و کارگری تحميل کرد

 خروشچف، ضد انقالب را ۀ، سياه کردن نظام سوسياليستی در شوروی و مشی سازشکارانستالينحمالت کينه توزانه به 

 در لھستان شورشی روی داد که گومولکای خائن را به قدرت نشانيد، در مجارستان، ١٩۵۶در سال . ختبه قيام برانگي

طرز وحشيانه ه برا راه انداخت که طی آن بسياری از کمونيست ھا ه ضد انقالب به کمک امپرياليستھا حوادث خونينی ب

  .يرفتخاک و خون کشيده شدند و سرانجام با دخالت ارتش شوروی پايان پذه ب

مائو انعکاس . اين حوادث در چين بدون تأثير نماند و در بعضی نواحی کارگران و دانشجويان به شورش برخاستند

  :حوادث لھستان و به ويژه مجارستان را در چين چنين توضيح ميدھد

ثی رخ دھد و آنھا اميد داشتند که در چين نيز چنين حواد. وقايع مجارستان بعضی ھا را در کشور ما دلخوش ساخت"

در کشور ما کسان ديگری ھم بودند که در نتيجه عدم درک ... ی به خيابانھا بريزندئھزاران ھزار نفر عليه دولت توده 

آنھا تصور ميکردند که آزادی تحت .  مجارستان از خود تزلزل نشان ميدادندۀمسأل ۀوضع مشخص بين المللی دربار

 و حتی از آزادی موجود تحت سيستم دموکراسی پارلمانی غرب ھم کمتر ی ما خيلی کم استئسيستم دموکراسی توده 

آنھا خواستار برقراری سيستم دو حزبی غرب بوده و ميباشند که يک حزب در رأس حکومت و حزب ديگری در . است

اتوری جز وسيله ای برای حفظ ديکته ليکن اين به اصطالح سيستم دو حزبی ھيچ چيز ديگر ب. اپوزيسيون قرار ميگيرد

 حل صحيح تضاد ھای درون ۀمسأل ۀدربار". ( کندتأمينبورژوازی نيست و به ھيچ وجه نميتواند آزادی زحمتکشان را 

  )١٩۵٧ بروریف. خلق

مشتی از ضد انقالبيون از اين فرصت برای تحريک و سازمان ... در چند نقطه دانشجويان اغتشاشاتی برپا کرده اند"

استفاده کردند و دور مشی چواچوان، تھديد نمودند که ايستگاه راديو را اشغال کرده يک دادن تظاھرات سوء

آنھا اعالن ھای فراوانی به ديوار ھا زدند که شگفت آورترين شان حاوی اين سه . ديگر اعالم خواھند کرد" مجارستان"

سخنرانی در " (چ وجه برتر نيستي ھسوسياليسم به"و " خواھيم نه صلح ما جنگ می"،"مرگ بر فاشيسم" :شعار بود

  )٢١٣ فارسی ص ۵ کميته مرکزی جلد ۀپلنوم دوم ھشتمين دور

او ھميشه برآن بود که توده ھای .  طبقاتی سختی ادامه داردۀمائو بخوبی ميديد که ساختمان سوسياليسم در شرايط مبارز

اگر گاھی کارگران به اعتصاب . بال ميکنندکارگر و دھقان که نود در صد جمعيت را تشکيل ميدھند از سوسياليسم استق

آورند دليل آن بيشتر اينست که مصادر امور نتوانسته اند به موقع و بدرستی به حل تضاد  و تظاھرات روی می

روشنفکران اگرچه به حزب و سوسياليسم وفا دارند، معذلک تعدادی از آنھا با ديکتاتوری پرولتاريا سر . بپردازند

آزادی "و " آزادی مطبوعات"،"دموکراسی پارلمانی"تقليد از چيز ھای غربی مانند " خواستار سازگاری ندارند و

ضد انقالب از اين نارضايتی ھا سوء استفاده ميکند و مردم را به اغتشاش تحريک مينمايد، در عين آنکه ". اند" سخن
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تضاد در درون خلق نيست با شيوۀ صحيح بايد اين نارضايتی ھا را که چيزی جز . خود را در پشت آنان پنھان ميدارد

ھمان شيوه ھائی صورت گيرد که تضاد با دشمنان، يعنی ه چنانچه برخورد با تضاد ھای درون خلق ب. برطرف ساخت

چنانچه برای حل تضاد ھای درون خلق نيز به اعمال فشار و سرکوبی توسل شود و در نتيجه به نارضائی ھا امکان 

 ناراضی را عليه ديکتاتوری پرولتاريا و سوسياليسم برخواھد انگيخت و راه را ۀضد انقالب تودبروز داده نشود، آنگاه 

بنابر اين به توده ھای خلق بايد امکان داد که نظرات خود را بيان دارند و برای . برای احياء رژيم طبقاتی خواھد گشود

  .  بحت و اقناع مدد گرفتۀاصالح نظرات نادرست آنان از شيو

دھد، سالھای  دل راه نمیه رھبری است که سالھای دراز در آتش مبارزه آبديده شده و لذا از ضد انقالب وحشتی بمائو 

.  آنان را به درستی رھبری کرده و از اعتماد آنھا برخوردار استۀسر برده، مبارزه دراز در ميان توده ھای مردم ب

او در مورد حوادث لھستان و مجارستان اينگونه اظھار . نداردکه تضاد از عمق به سطح آيد، وحشتی  بنابر اين از اين

  :نظر ميکند

از آنجا که در لھستان و مجارستان حريق وجود دارد و دير يا زود شعله ور خواھد شد، چه بايد کرد؟ آيا بايد گذاشت "

بانه کشيده است امر خوبی حال که آتش ز. آتش شعله ور شود يا نبايد گذاشت؟ آتش را نميتوان در کاغذ بسته بندی کرد

  )٢٠۴جلد پنج ص ."(از اينطريق ضد انقالبيون فراوانی در مجارستان آشکار شدند. است

کند ولی ھنوز خود را  ی و از سوسياليسم پشتيبانی میئمائو بر آن بود که تضاد با اکثريت روشنفکران که از دولت توده 

ضد انقالبيون و عناصر راست .  بخشند، تضاد درون خلق استاز چنگال ايدئولوژی بورژوائی نتوانسته اند رھائی

ی و سيستم سوسياليستی بشورانند و ئميکوشند پاره ای مسائل را دست آويز قرار دھند تا روشنفکران را عليه دولت توده 

  . طبقاتی بگشايندۀراه را برای احياء جامع

در چنين شرايطی .  خلق اھميت بيشتری کسب ميکرددر اوضاع داخلی و بين المللی آنروز حل صحيح تضاد ھای درون

 بدين طريق نظرات و ".بگذار  صد گل بشکفد و صد مکتب باھم رقابت کند"است که مائو ھمه را فرا ميخواند به اينکه 

ر افکار بيان خواھد شد و با بحث و انتقاد و اقناع ميتوان افکار ناصحيح را در برابر توده ھای خلق افشاء کرد و افکا

از " گلھای خوشبو"ن کرد تا توده ھای مردم را در تشخيص ييمائو در عين حال معيار ھائی تع. صحيح را گسترش داد

  :مائو خود چنين توضيح ميدھد. ياری دھد" علفھای سمی"

گونه خصلت طبقاتی   ھيچ-"بگذار صد مکتب باھم رقابت کند"و " بگذار صد گل بشکفد" يعنی - ظاھراً اين دو شعار"

طبقات، قشر ھا . بورژوازی و ھر کس ديگر نيز ميتواند از آنھا استفاده کند. پرولتاريا ميتواند از آنھا استفاده کند. داردن

حال ببينيم . که گل خوشبو چيست و علف سمی کدامست نظرات خاصی دارند و گروھھای اجتماعی ھر کدام دربارۀ اين

ند برای معيار تشخيص گلھای خوشبو از علفھای سمی باشد و در زندگی از ديدگاه توده ھای وسيع مردم چه چيزی ميتوا

 ۀطبق موازين قانون اساسی ما و طبق اراد. سياسی خلق ما چگونه بايد صحت و سقم  گفتار و کردار را تشخيص داد

اعالم دفعات از طرف احزاب و گروھھای سياسی کشور ما ه اکثريت عظيم خلق ما و برنامه ھای سياسی مشترک که ب

  :شده اند، ما معتقديم که اين معيار ھا را ميتوان بشرح زير خالصه کرد

  . آنان گرددۀ گفتار و کردار بايد به وحدت مليت ھای مختلف ما کمک کند و نه اينکه باعث تفرق-١

  . بخش باشد گفتار و کردار بايد تحول سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم را به پيش راند، نه اينکه بحال آن زيان-٢

  . گفتار و کردار بايد به تحکيم ديکتاتوری دموکراتيک خلق کمک کند، نه اينکه باعث تخريب و يا تضعيف آن گردد-٣

  . گفتار و کردار بايد به استحکام سانتراليسم دموکراتيک کمک کند، نه اينکه باعث تخريب يا تضعيف آن گردد-۴

 حزب کمونيست سير کند، نه اينکه باعث کنار گذاشتن ويا تضعيف آن  گفتار و کردار بايد در جھت تقويت رھبری-۵

  .گردد
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حال ھمبستگی بين المللی سوسياليستی و ھمبستگی خلقھای صلحدوست جھان سودمند باشد، نه ه  گفتار و کردار بايد ب-۶

  .زيان بخش

 حل صحيح تضاد ھای درون ۀألمس ۀدربار".  (از اين شش معيار، راه سوسياليستی و رھبری حزب از ھمه مھمتر است

  )خلق

البته مائو خوب ميدانست که ضد انقالب و خط راست به اين معيار ھا گوش نخواھند داد و حزب کمونيست و سيستم 

اما اين معيار ھا به خلق امکان خواھد داد که در . سوسياليستی را ھدف خواھند گرفت تا شايد رژيم گذشته را باز گردانند

راتی که جاری ميشود، صحيح را از سقيم تشخيص دھد و توطئه ھای دشمنان سوسياليسم را عقيم سيل افکار و نظ

اين شعار باز ھم امکان خواھد داد که ضد انقالبيون پنھان و خط راست درون و بيرون حزب خود را بشناسانند . گرداند

  .و از اينطريق آنھا را بی ضرر ساخت

نيست، صحبت بر سر اين نيست که  " سازش طبقاتی"يا " ليبراليسم"ا صحبت از از مطالب باال روشن است که در اينج

از لحاظ تئوری اين شعار بر اين نکته استوار است که بايد . که ايده آليسم با ماترياليسم و مذھب در کنار ھم زيست کنند

 تضاد با دشمنان حل ۀشيوميان تضاد با دشمنان و تضاد ھای درون خلق فرق گذاشت و تضاد ھای درون خلق را به 

خاطر آن به پيش کشيده شده که در اوضاع داخلی و بين المللی آنروز فعاليت دشمنان ه از لحاظ سياسی اين شعار ب. نکرد

سوسياليسم و حزب کمونيست را در برابر توده ھا افشاء کند و عقيم سازد و ضد انقالبيون را که آشکار شده اند به کيفر 

  .برساند

توصيف کرده " تظاھر مستقيم ھمزيستی ايدئولوژيھای متناقض"دانسته و فھميده اين شعار را " رياليسم و انقالبامپ"اما 

  :نويسد می

بنابر اظھار مائو تسه دون، در جامعه سوسياليستی بايد در کنار ايدئولوژی پرولتاريا، يعنی در کنار ماترياليسم و آته "

. مجاز باشد" گلھای خوشبو"در کنار " گياھان سمی"يدآليسم و مذھب، شگوفائی ئيسم وجود ايدئولوژی بورژوائی يعنی ا

اين روند گويا بيچون و چرا الزم است برای آنکه مارکسيسم تکامل يابد برای آنکه راه برای مباحثه و آزادی افکار 

زيستی با ايدئولوژی گشوده شود، اما در واقع مائو با اين  روند برای سياست ھمکاری مشترک با بورژوازی و ھم

  )۴٧۶-۴٧۵لمانی ص ابه زبان " امپرياليسم و انقالب. (" تئوريک فراھم ميآوردۀبورژوائی پاي

شعار مبارزه با ايدئولوژی بورژوائی، در ھم کوبيدن " بگذار صد گل بشکفد و صد مکتب با يکديگر رقابت کنند" شعار-

آنگونه که " ھمزيستی جاودانی ايدئولوژی ھا" ت و نه آن و بی اعتبار کردن آن در نزد توده ھای زحمتکش اس

بورژوازی . جريان اين پيکار تبليغاتی ھمانطور گذشت که مائو پيش بينی کرده بود. مينماياند" امپرياليسم  و انقالب"

يز روزنامه ھای ديواری ن. حمالت خود را به حزب کمونيست و سيستم سوسياليسم در مطبوعات آغاز کرد و ادامه داد

ن حزب و سوسياليسم مورد حمله و ا حوادث نامطلوبی رخ داد که مدافعدر پاره ای نقاط. ھمين نقش را بازی کردند

توده ھای زحمتکش .  متقابل را آغاز کردندۀمائو و حزب کمونيست پس از سکوتی کوتاه حمل. ضرب وشتم قرار گرفتند

نگذشته بود که ضد انقالب و خط راست دست از جنگ و حمالت قسمی که ھنوز ديری ه  متقابل پرداختند، بۀنيز به حمل

شدت ضربه ديد و حزب و سوسياليسم استحکام بيشتری ه موضع سياسی آنھا ب. کشيدند و به سوراخھای خود خزيدند

 ، يعنی اينکه به آنھا برای ھميشه امکان"امپرياليسم و انقالب"بورژوازی و خط راست ھمانطور تصور ميکرد که . يافت

  .داده شده است که به حزب و سوسياليسم بتازند، چيزی که مطلقاً در مدنظر مائو نبود و نميتوانست باشد

  :مائو خود اعتراض مخالفان را چنين توضيح ميدھد

بدين ترتيب توده ھا ميتوانستند بروشنی ميان آنھائی که به اصطالح انتقاداتشان بدخواھانه بود تميز دھند و بدينصورت "

ما ميگوئيم  اين يک نقشۀ .  پنھانی بودۀبرخی ميگويند اين يک نقش.  متقابل در زمان مناسب نيرو جمع گرددۀحملبرای 
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فقط وقتی بگذاريد ارواح و ھيوال ھای مھيب ظاھر گردند، . را قبالً  برای دشمن روشن کرديم آشکار بود، زيرا ما آن

. توانيد ريشه کنشان کنيد ای سمی اجازه دھيد از خاک جوانه بزنند میتوانيد نابود شان کنيد، تنھا ھنگامی که به علفھ می

. دشمنان طبقاتی ناگزير دنبال فرصت ميگردند تا خود را تثبيت کنند... مگر دھقانان ھر سال چندين بار وجين نميکنند؟

منان خود ھشدار دھد ھر چند حزب کمونيست از پيش به دش. آنھا به ميل خود دست از قدرت دولتی و مالکيت نمی کشند

 ۀ طبقاتی يک واقعيت عينی مستقل از ارادۀمبارز. و ستراتژی خويش را به اطالعشان برساند، آنھا باز حمالتی ميکنند

از آن نميتوان اجتناب کرد حتی اگر مردم بخواھند از آن اجتناب .  طبقاتی اجتناب ناپذير استۀانسان است، يعنی مبارز

 فارسی ۵جلد . "(  حد اکثر از اوضاع و ھدايت مبارزه به سوی پيروزی استۀود کرد، استفادتنھا کاری که ميش. ورزند

  )٢٧۶-٢٧۵ص 

بدون شک از آنھا بی اطالع " امپرياليسم و انقالب" و نويسنده -  دنبال کند١٩۵٧ھر آنکس که سخنرانيھای مائو را در 

 طبقاتی است که امکان ميدھد دشمنان ۀز مبارزشکلی ا" بگذار صد گل بشکفد" به سھولت می بيند که شعار -نيست

اين واقعيت را قلب " امپرياليسم و انقالب"حال چرا . سوسياليسم خود را آشکار کنند و سپس به سرکوب آنھا پرداخت

 ھمزيستی جاودانی ايدئولوژی ھای پرولتاريا و ۀرنگ ديگری نشان ميدھد، چرا اين پيکار را نشانه ميکند و ب

  .ھر وسيله ای جائز استه ماياند، دليلش روشن است، برای بی اعتبار کردن مائو توسل ببورژوازی مين

که مدعی سازش مائو با ضد انقالب است، مائو شديداً ھوادار سرکوبی ضد انقالبيونی " امپرياليسم و انقالب"خالف نظر 

نيز ھمينطور " بگذار صد گل بشکفد"ار است که عليه سوسياليسم و حزب کمونيست به مقابله بر ميخيزند و در پيکار شع

  :عمل کرد

که اين وظيفه تا کنون بر طبق برنامه تکميل نشده است بايد در سال  در آنجائی. ضد انقالبيون بايد ازبين برده شوند"

بود از تعدادی از واحد ھا کارزار از بين بردن ضد انقالبيون را برپا کردند اما کار شان کامل ن... جاری به اتمام برسد

  ...اينرو الزم است تدريجاً کليه ضد انقالبيون را در جريان مبارزه از جا کند

اشتباھاتی ھم وجود . اينھا دست آورد ھای بزرگی است.  گرددتأئيددستآورد ھای ما در امر نابودی ضد انقالبيون بايد "

ه  ضد انقالبيون اند پشتيبانی کنيم و نبايد بما بايد از کادر ھائی که مشغول نابود کردن. دارد که بايد جدی گرفته شود

  ...گونه نرمشی نشان دھيم خاطر دشنام ھای شخصيت ھای دموکراتيک ھيچ

رفتار بر طبق قانون به معنای آن . به کارنابودی ضد انقالبيون ادامه دھيد و آنھا را در ھر جا يافت شدند، از بين ببريد"

جا که ضد انقالبيون يافت شدند، آنھا را از بين ببريد و اطمينان داشته باشيد که ھر ... نيست که دست و پايمان بسته باشد

  )٢٣١ فارسی ص ۵جلد ". (بر طبق قانون رفتار ميکنيد

" امپرياليسم و انقالب"اما . از اين گفته ھا و رھنمود ھا که در نزد مائو کم نيست ، ذره ای ھم بوی سازش بمشام نميرسد

البته مائو برآنست . او تصميم خود را گرفته و بايد مائو را از کوره سازشکار درآورد. اری نيسترا با اين رھنمود ھا ک

مائو . که راستھا و ضد انقالبيون را تا زمانی که عليه سيستم سوسياليستی به مخالفت برنخاسته اند، نبايد مجازات کرد

ه تجديد تربيت آنھا پرداخت و نتايج مثبتی نيز بدست برآنست که در شرايطی که قدرت در دست پرولتاريا است، ميتوان ب

  .آورد

  :در توصيف ديکتاتوری پرولتاريا چنين مينويسد" چپ روی، بيماری کودکی کمونيسم" خود ۀلنين در اثر داھيان

 ديکتاتوری پرولتاريا مبارزه ای سرسخت، خونين و غير خونين، قھرآميز و مسالمت آميز، نظامی و اقتصادی، تربيتی"

  ". کھنه استۀو اداری عليه قدرتھا و سنتھای جامع

  :آموزد لنين در جای ديگر در مورد رفتار با روشنفکران بورژوا چنين می
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توان بيرون ريخت و نابود ساخت، بلکه  روشنفکران بورژوا را نمی... در حکومت شورا ھا و حزب پرولتری شما" 

  )ھمانجا... " (، جذب کرد، تجديد تربيت کردر دادييبايد آنھا را لباس تازه ای پوشانيد، تغ

 مسالمت آميز ۀدر ميان اين ھمه اشکال مبارزه فقط شکل خونين و قھرآميز را می بيند و مبارز" امپرياليسم و انقالب"

اتھام . نھد و مائو را به مناسبت اعمال چنين مبارزه ای سرزنش ميکند تربيتی و اداری را ارتداد و سازشکاری نام می

ميتواند تراوش کند که مانند " امپرياليسم و انقالب "ۀازش مائو با ضد انقالبيون فقط ادعای پوچی است که از قلم نويسندس

  .ادعا ھای ديگرش ذره ای از واقعيت و حقيقت در آنھا نميتوان يافت

  ادامه دارد

    

  

 


