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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 دکتر غالم حسين فروتن

 سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسالبازتايپ
  ٢٠١٣ مارچ ٠۵

 

  دفاع از مائو، دفاع از مارکسيسم خالق است

  )بخش ھشتم( 

  الينستمائو و 

 را از اعتبار ستالينديد قبل از ھر چيز  خروشچف برای تحقق افکار ضد مارکسيستی و ضد سوسياليستی خود الزم می

.  آغاز کردستالين او را سياه کند و اين کار زشت و ننگين را از ھمان فردای درگذشت ۀبيندازد و تصوير درخشند

اتحاد شوروی که پس از مدت کوتاھی سر از مطبوعات  حزب کمونيست ٢٠ ۀخروشچف به کنگر" محرمانه"گزارش 

  . اول اين برنامه شوم بودۀامريکا درآورد، پايان مرحل

 مظھر ديکتاتوری پرولتاريا، مظھر ساختمان سوسياليسم و برتری سوسياليسم بر سرمايه داری، مظھر پيروزی ستالين

  که اتحاد شوروی را به راه سرمايه داری سوق میخروشچف.  لنينيسم بود-اتحاد شوروی بر فاشيسم، مظھر مارکسيسم

.  سوسياليسم و مارکسيسم را ناپسند و بيزار کننده جلوه گر سازدۀ و از خالل آن چھرستالينبايست سيمای  داد می

  .کرد خروشچف اين ھدف را دنبال می" محرمانه"گزارش 

ه ھمراه با لنين که او را ب. ر کنار لنين قرار داشت کارگر روسيه دۀ از ھمان زمان تدارک تأسيس حزب لنينی طبقستالين

بر بر عھده داشت؛ پس از وحق آموزگار خود می شمرد، عليه تزاريم رزميد، نقش بزرگی در تدارک و انجام انقالب اکت

پيروزی انقالب در حفظ دست آورد ھای آن در برابر دشمنان داخلی و خارجی سرسختانه پيکار کرد، پس از درگذشت 

ن مدت سی سال در رأس حزب و دولت شوروی قرار داشت، برای ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی با دشمنان لني

دست آوردھای  سريع سوسياليسم در زمينه ھای صنعت، . رنگارنگ سوسياليسم درافتاد و آنھا را نابود ساخت

شکار گردانيد بلکه به خلق و ارتش شوروی کشاورزی، فرھنگ و دفاع نه تنھا برتری سوسياليسم را بر سرمايه داری آ

 نيرو ھای سياه فاشيسم را در ھم بکوبند و ميھن سوسياليستی خود را از چنگال ستالينامکان داد که تحت فرماندھی 

به خلقھای فاشيست زده امکان داد که خود را از يوغ فاشيسم برھانند، آثار تئوريک . اشغالگران فاشيست بدر آورند

  . لنينيسم را تکامل بخشيد- جاويدان است، مارکسيسم که ستالين

، ارزيابی سی سال ديکتاتوری پرولتاريا در اتحاد شوروی، ارزيابی ساختمان ستالينروشن است که ارزيابی 

 لنينيسم در انطباق با نظام سوسياليستی و حتی ارزيابی از سی سال جنبش -سوسياليسم، ارزيابی تئوريھای مارکسيسم

  . در رأس آن قرار داشتستالينھانی است که کمونيستی ج
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  را کين توزانه مورد حمله و دشمنان قرار میستالينخروشچف با اين مسائل کار نداشت و شخص " محرمانه"گزارش 

اينھا .... و" ابله" ،"احمق" ،"بزرگترين ديکتاتور در روسيه"،"مستبد از نوع ايوان مخوف"،"راھزن"،"قاتل. "داد

تعقيب کردن " ديوانه "ستالينبنابر اين گزارش، . کند  را با آنھا توصيف میستالين" محرمانه"گزارش صفاتی است که 

 سينما وضع داخلی ۀتنھا روی پرد" ،"قات و ترورگام گذاردييراه تضه در مقياس بزرگی ب" بود،" خود سروبيرحم"و

در اين حمالت بوئی ھم . وغيره" ی کشيد جغرافی نقشه نبرد مۀاز روی کر" ،"کرد کشور و کشاورزی را بررسی می

قطعنامه ای " محرمانه"دنبال گزارش ه خروشچف ب. رسد مشام نمیه از يک انتقاد جدی ولو به شيوۀ بورژوائی ب

 مداخله در امور احزاب ديگر و تحميل ۀرا وسيل   گذراند و سپس آن٢٠ ۀاز کنگر" کيش پرستش شخصيت "ۀدربار

  . به احزاب قرار دادستالين ألۀه مس و از آنجمل٢٠نتايج کنگرۀ 

 لنينيسم -  ظاھراً حمالت شخصی بود ولی در پشت اين حمالت شخصی در واقع مارکسيسمستالين هحمالت خروشچف ب

 لنينيسم، دفاع -  دفاع از تئوری و پراتيک مارکسيسمستاليناز اينرو دفاع از . گرفت و سوسياليسم مورد حمله قرار می

  .ين، دفاع از ديکتاتوری پرولتاريا و دفاع از اعتبار و حيثيت جنبش جھانی کمونيستی بوداز حزب پرافتخار لن

ھنوز .  را برافراشت مائو و حزب کمونيست چين تحت رھبری او بودستالينکه پرچم دفاع از  در اينجا بازھم آن

 مقاله ای تحت ١٩۵۶ ريلاپ نگذشته بود که حزب کمونيست چين تحت رھبری مائو در ٢٠ ۀدوماھی از پايان کنگر

  :در اين مقاله چنين آمده است. انتشار داد"  تاريخی ديکتاتوری پرولتارياۀ تجربۀسخنی چند دربار"عنوان 

 کار بست و آنه طور خالق به  لنينيسم را ب-  حزب و دولت، مارکسيسمۀ رھبر عمدۀ به مثابستالينپس از مرگ لنين، "

اطر ميراث لنينی در مقابل دشمنان لنينيسم يعنی تروتسکيست ھا، زينويف ھا و ساير خه او در مبارزه ب. را تکامل بخشيد

.  لنينيسم بود- مردم را متجلی ساخت و مبارز شايسته و برجسته ای در راه مارکسيسمۀعمال بورژوازی خواست و اراد

 نمود که مقدم بر ھر چيز به ءاخود جلب کرد و نقش مھمی در تاريخ ايفه  بدانجھت پشتيبانی مردم شوروی را بستالين

اتفاق ساير رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی از خط مشی لنينی صنعتی کردن کشور شوروی و کلکتيويزاسيون 

حزب کمونيست اتحاد شوروی با عملی نمودن اين خط مشی پيروزی نظام سوسياليستی را در . کشاورزی دفاع نمود

ھم آورد که در پرتو آن اتحاد شوروی توانست در جنگ عليه ھيتلر پيروز اتحاد شوروی تأمين کرد و شرايطی فرا

.  کارگر سراسر جھان و تمام بشريت مترقی مطابقت داردۀ اين پيروزيھای مردم اتحاد شوروی با منافع طبقۀھم. گردد

ستين تفسير نقل از نخ. ( در سراسر جھان شھرت فراوانی کسب کردهستالينبدين جھت کامالً طبيعی است که نام 

  ").سرچشمه و سير پيشرفت اختالفات

 چنين ١٩۵٧ احزاب کمونيستی و کارگری در نوامبر ۀ در جلسستاليناظھارات مائو را در مورد " امپرياليسم و انقالب"

  :آورد می

عکس ه کردم، اکنون ب  آمدم خود را مانند يک شاگرد در برابر آموزگار احساس میستاليننزد ) مائو(موقعی که من "

  )۵٠٨-۵٠٧ص " امپرياليسم و انقالب"به نقل از " (م و خود را آزاد می بينميوقتی با خروشچف می نشينم مانند دو رفيق

  : است١٩۵٣ گست در استالينو اين درست ھمان ارزيابی مائو از 

با افکار ". ("باشد مناسبات ميان شاگرد و آموزگار است و بايد چنين ستالينمناسبات ما با مارکس، انگلس، لنين و "

  )٧١مائو جلد پنجم ص " بورژوائی در حزب مبارزه کنيد

داند که حاکی از احترام عميقی   را آموزگار خود و خروشچف را رفيق میستالينکه مائو  از اين" امپرياليسم و انقالب"

  :گيرد  اينطور نتيجه می، قائل استستاليناست که برای 

 کرد و از مشی خروشچف دفاع می ئيد میأگفت و ت  تبريک میستالينشچف را عليه با اين بيان، مائو اتھامات خرو"

  )۵٠٨ص " (نمود
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ئيد اتھامات أ تستالينواقعاً انسان بايد چه کينه ای از مائو در دل داشته باشد برای آنکه شاگردی مائو را در مکتب 

  !خروشچف جلوه دھد

. خورد چشم میه ته ھای حزب کمونيست چين تحت رھبری مائو ب مانند خط قرمزی در تمام نوشستالينھمين دفاع از 

 در دفاع از ١٩۶٣مبر  سپت۶در " ب کمونيست اتحاد شوروی مرکزی حزۀ کميتۀ سرگشادۀنام"در اولين تفسير از 

  : چنين آمده استستالين

در جريان سی . ست لنينيست کبير و زندگی يک رجل انقالبی کبير پرولتری ا-  زندگی يک مارکسيستستالينزندگی "

 حزب کمونيست و دولت اتحاد شوروی بود، پيشوای مورد اعتراف ۀ رھبر عمدستالينسال پس از درگذشت لنين، 

  ".ھمگان در جنبش بين المللی کمونيستی و پرچم دار انقالب جھانی بود

ئيد خط مشی خروشچف در مورد أ است و تستالينگويا حمله به " امپرياليسم و انقالب" در نظر ستاليناين ارزيابی از 

  !ستالين

  :دھد دست میه  اين ارزيابی را بءابتدا"  سرگشادهۀنام"دومين تفسير حزب کمونيست چين تحت رھبری مائو از 

ی پرداخته و می ستالين ضد ۀرھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی مکرر در مکرر به اقدامات و به تبليغات پردامن"

ثير و نفوذ فراموش نشدنی اين فرد کبير انقالبی پرولتری را از بين مردم أکند که ت ب میپردازد و اين ھدف را تعقي

 از آن دفاع کرده و تکامل داده ستالين لنينيسم را که - اتحاد شوروی و خلقھای جھان از بين برده و ھمچنين مارکسيسم

  ".بگشايد خط مشی رويزيونيستی خود راھی ۀبود، انکار کند تا برای اجرای ھمه جانب

  :و سپس با اين عبارات پايان می يابد

 را از آرامگاه لنين بردارد ولی اگر بخواھد با استفاده ستالينتواند با استفاده از موقعيت ممتاز خود جسد  خروشچف می"

ز  را از قلوب مردم اتحاد شوروی و خلقھای سراسر جھان بيرون بکشد، ھرگستالين کبير ۀاز موقعيت ممتاز خود نمون

  ")ستالين ۀدربار" ("بدان موفق نخواھد شد

 بر ستالين ارزيابی مائو و حزب کمونيست چين تحت رھبری مائو از ۀدربار" امپرياليسم و انقالب"شما مطالبی را که 

د،  نوشته شده مقايسه کنيستالينروی کاغذ آورده، بخوانيد و با آنچه که در فوق آمده يا با آنچه که از جانب مائو درباره 

  .جز جعليات و تحريف خشن حقايق نيست" امپرياليسم و انقالب"آنگاه پی خواھيد برد که نوشتۀ 

 قائل است معتقد نيست که او ھمه جا و در ھمه حال از اشتباه و خطا ستالينرغم جالل و مقام بلندی که برای  مائو علی

مائو بدون اتھام و پرده پوشی اظھار . نابخشودنی استاين گناھی " امپرياليسم و انقالب"از ديدگاه . دور مانده استه ب

  :دارد می

کنيم و ثانياً در عين حال   دفاع میستاليناوالً ما از . دور نينداخته ايمه ب)  را به مثابه شمشيرستالين(را  ما چينی ھا آن"

 از اعتبار بيندازند و نابود کنند،  راستالينخالف کسانی که کوشش کردند ...... دھيم اشتباھات او را مورد انتقاد قرار می

  ".ما در انطباق با واقعيت عينی عمل کرديم

شمارد، فی المثل در مورد انقالب چين يا در مورد تمايز ميان تضاد   بر میستالين  مائو اينجا و آنجا اشتباھاتی را از 

خواست اشتباھات منتسب به  و واقعاً میتوانائی داشت " امپرياليسم و انقالب"اگر . درون خلق با تضاد خلق با دشمنان

جای آنکه صفحات زيادی را با جعليات و مطالب خالف حقيقت پر کند، به صحت و ه  را از دوش او بردارد بستالين

 نيست، حمله کردن و دشنام دادن به ستاليندفاع از " امپرياليسم و انقالب"اما ھدف . سقم اشتباھات منتسب می پرداخت

  .مائو است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 مرتکب اشتباه شده و تصميمات و رھنمود ھای ستالينلبانی و شخص انور خوجه مانند مائو برآنند که ا کار حزب

لبانی برآنست که ا پنجم حزب کار ۀانور خوجه در گزارش خود به کنگر. کمينترن، ھميشه جھت صحيح نداشته است

  ،ستالين

 لنينيستھا مورد انتقاد - ه عملی بيگانه در بين مارکسيستبا پرستش شخصيت مخالف بود و بارھا اين پرستش را به مثاب"

شدت در تبليغات شوروی برجسته ه ذلک و به ويژه در آخرين سالھای حيات او پرستش شخصيت او ب مع. قرار داد

خاطر آنست که او پرستش شخصيت خود را دامن زد و اعمال ه  وارد دانست نه بستاليناگر بتوان انتقادی به .... شد

  ".عمل نياورده ، بلکه فقط به اين خاطر که اقدامات الزم برای جلوگيری از اين تبليغات بی فايده بکرد

اگر .  عميقی دارد و آن جدائی تئوری از پراتيک انقالبی استۀاين انتقاد که به آن ظاھری ناچيز داده شده در واقع ريش

خصوص که اين پرستش ه ب(ميگيرد ن آن جلو کند ولی در عمل از  در حرف پرستش شخصيت را محکوم میستالين

يعنی تلفيق تئوری و پراتيک، الاقل در اين مورد، برای او بيگانه است و ) شود شخصيت در مورد خود او اعمال می

  .اين انتقاد کوچکی نيست

ئو را دشمن کوشد ما گيرد و می برای حمله به مائو جانب نمايندگان کمينترن در چين را می" امپرياليسم و انقالب"

مائو در تجليل از کمينترن و پس از تذکر اين نکته که در جھان دو نيروی عظيم انقالب و ضد انقالب . کمينترن بنماياند

  :در برابر ھم ايستاده اند، می نويسد

شته اين دو نيروی عظيم دو پرچم برافراشته اند، يکی پرچم انقالب، پرچم سرخ که با دست انترناسيونال سوم برافرا"

  ..."خواند که در زير اين پرچم متحد شوند و ديگری پرچم ضد انقالب  جھان را فرا میۀشده و تمام طبقات ستمديد

  :،برآنست که"بارودين"اما در مورد يکی از نمايندگان کمينترن، 

 حتی خلع ھرکاری دست زند،ه بارودين کمی راست تر از چن دوسيو بود و آماده بود برای جلب رضايت بورژوازی ب"

مائوتسه دون و : توفان سپيده دم: نئينقل از کتاب ھان سو". (را صادر کرد سالح کارگران که باالخره ھم فرمان آن

  )١١۴ ۀصفح) ١٩٧٢ (١٩۵۴-١٨٩٣انقالب چين 

 در مصاحبه با روزنامه نگار امريکائی آنالوئيزاسترونگ نقش خود را در انقالب چين چنين ١٩٣٩بارودين خود در 

  :کند ابی میارزي

  )١۵۶ھمانجا ص ". (اشتباھات فراوانی مرتکب شدم. فھميدم من در راه غلط بودم، من انقالب چين را نمی"

 دستگاھی که از اشتباه مبری است نمی ۀھرگز به کمينترن به مثاب" در مورد انقالب چين، خود برآنست که ستالين

  )١٨٠ ص ١٠مللی و دفاع اتحاد شوروی، جلد ، وضع بين الستالين" (نگريسته و اکنون نيز نمی نگرد

  :و در جای ديگر

از اين قماش که " رھبرانی"که از پيشرفت ايدئولوژيک حزب عقب مانده اند،" رھبرانی"سفانه ھستند ھنوز أمت"

تواند با تلگراف و بر اساس اصول عام کمينترن که در ھمه جا مورد قبول  کنند انقالب در چين می صميمانه گمان می

است بدون توجه به خصوصيات ملی سيستم اقتصادی و سياسی چين، بدون توجه به فرھنگ، آداب و رسوم و عادات و 

سازد اينست که آنھا ھميشه دو يا سه  را از رھبران واقعی متمايز می" رھبران"آنچه که در واقع اين . سنن رھبری شود

". توان آنھا را تجويز کرد تحت ھر شرايطی می" اجباراً "و  کشور ھا ۀآماده در جيب دارند که برای ھمو  حاضر ۀنسخ

  .....برای آنھا توجه به خصوصيات ويژه ملی ضرورتی ندارد

 کشور ھا، از اينجا است کوشش در انطباق مکانيکی ۀی برای ھمئاز اينجا است کوشش در رھبری قالبی و کليشه " 

 ھای مختلف؛ از اينجا است کشمکش ھای بی پايان ميان برخی فرمولھای عام بدون توجه به شرايط مشخص در کشور
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يادداشت :"ستالين". ( رھبری اين رھبران دروغين استۀفرمولھا و جنبش انقالبی در کشور ھای مختلف که حاصل عمد

  )٩جلد " ھائی دربارۀ مسائل معاصر

بارودين که به نمايندگی کمينترن، . زند که بارودين در ارزيابی از خود و فعاليت خود زده است مائو ھمان حرفی را می

کرد، آنھم نه در خطوط کلی مانند انترناسيوناليسم   رھبری می١٩٢٧ اول آن تا شکست ۀانقالب چين را در مرحل

بلی، ھمين بارودين . طور مشخص و در سياست روزمرهه پرولتری، رھبری پرولتاريا در انقالب وغيره، بلکه ب

با اين ترتيب حق با . آورده و مرتکب اشتباھات فراوانی شده است چين چيزی سر در نمیکند که از انقالب  اعتراف می

را با تميز حق از باطل کاری نيست، ھدف او حمله به مائو است و نه دفاع از " امپرياليسم و انقالب"اما . مائو است

  .ار گيردکه مائو مورد حمله قر بازی گرفته شده برای آنه نمايندگی کمينترن، کمينترن ب

  ادامه دارد

  

 

 


