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  امپرياليزم امريکا ببر کاغذی است
  

  ١٩۵۶ جوالی ١۴

  مائوتسه دون

   زابلۀکتابخان: بازتايپ و تکثير

  

  

اتحاديه . تمام مسائل حول اين واقعيت دور می زند که سرمايه ابعاد عظيمی يافته است«: نوشت١٩١٧ين در      لن

ه ميليون ھا ميليون را ب) کارتل ھا، سنديکاھا و تراست ھا( قليلی از بزرگترين سرمايه داران ۀھائی مرکب از عد

واقعيت امر ھمين ....  جھان کامالً تقسيم شده است.انحصار خود درآورده و تمام جھان را بين خود تقسيم نموده اند

جنگ «، »جنگ ملی«، »جنگ رھائی بخش«است؛ واقعيتی که زير پوشش انواع دروغ ھای بورژوائی از جمله 

و يک سری عبارات دھان پر کن از اين قبيل، که سرمايه داران ھميشه با استفاده از آنھا » به خاطر حق و عدالت

  ».امی دارند، پنھان شده استسعی در فريب مردم ع

ناتو اشغال شد و اين در ش و شرکايئی کشور ما بوسيله امپرياليست ھای امريکا٢٠٠١     اما وقتی در سال 

را سر دادند و بمب افکنی ... زنان و» جنگ رھائی بخش«، »جنگ به خاطر حق و عدالت«اشغالگران شعارھای 

 ۀ سال در پرتو تيوری ھای لنين، ماھيت اشغالگران٨۴که پس از  اينرا آغاز کردند،  بخشی از جنبش ما به جای 

اين شعارھا  و جنگ را برمال بسازد، آگاھانه يا ناآگاھانه در خط تسليم طلبی نا اعالم شده قرار گرفته، اشغال را 

عضای شان را  مدنی امپرياليستی سنگر گرفتند و اۀمداخله تيوريزه کرده، مثل سائرين پشت درھای انجوھا و جامع
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دست آورده است، ظاھراً ه با اين تيوری استعماری که گويا جنگ کنونی جوازش را از شورای امنيت ملل متحد ب

  !!مجاب کردند

     بعدھا که متوجه شدند در گودال تسليم طلبی عريان غرق می شوند، ھمکاری خود با دولت دست نشانده و 

» استفاده از تضاد ھای دشمن«. يدند و دل از امپرياليست ھا نکندندنام» استفاده از تضاد ھا«اشغالگران را 

که يکبار ھم بتوانند به توضيح   اينان قلقله شد، بدون اينۀوسيله عبارت معصومی که در ده سال گذشته به کرات ب

  . آن بپردازند

 را که می ئیکليه نيروھاپرولتاريای بين المللی بايد و می تواند «:  نوشت١٩۶٣ سال     حزب کمونيست چين در

 واحد مبارزه عليه امپرياليزم ۀتوان متحد کرد، متحد سازد و با استفاده از تضادھای درونی دشمنان وسيعترين جبھ

  ».ش را تشکيل دھد اامريکا و سگ ھای زنجيری

لنين ھر نوع . اشد     ھيچ کمونيستی را نمی توان سراغ کرد که با اين تيوری لنين و مائوتسه دون مخالفت داشته ب

او دفاع، . دفاع از بدترين بورژوازی را منوط به اين امر می داند که در عمل با تزاريزم مبارزه می کند يا نه

ھمکاری، پشتبانی و استفاده از تضادھای درونی دشمن را مشروط به اين می داند که در موضع بھتری برای 

  ؟می تواند يا نهکمک  کرده ) تزاريزم(ضربه زدن به دشمن  اصلی 

 مدنی چانه ۀ     وقتی ما اينان را می بينيم که در کنار اوباما ايستاده اند، فردايش در کنار ھيلری کلنتن برای جامع

می زنند، سال آينده اش با دولت ايتاليا ھستند و شش ماه بعدترش با معاون پارلمان اروپا از خدمت به زنان صحبت 

 را با تحسين دولت پوشالی به پايان می ٢٠١١حبت با خليلزاد آغاز می کنند و سال  را با ص٢٠٠٢می کنند و سال 

  رسانند،  حيران و گيج می شويم که ايشان از تضاد درونی کدام دشمن عليه کدام دشمن استفاده می کنند؟

اوباما و (لری کلنتن عليه       صادقانه می گوئيم، نمی دانيم،  وقتی در کنار اوباما ھستند از کدام تضاد اوباما با ھي

استفاده می کنند، وقتی در قصر سفيد حضور دارند از کدام تضاد قصر سفيد عليه قصر سفيد کار ) ھيلری کلنتن

ھستند از کدام تضاد عليه ) سگ ھای زنجيری امپرياليزم امريکا( می گيرند، وقتی در کنار ايتاليا و اسپانيا

ش استفاده می کنند و باالخره  در ده سال گذشته نتايج اين سياست چه ا امپرياليزم امريکا و سگ ھای زنجيری

 آنانی که برای خصوصه  و بء مبارزات ضد اشغال يا کشتن روحيه کمونيستی در ميان اعضاۀبوده است، توسع

  استفاده می شوند؟ عوامفريبی و گمراه کردن مردم يا ايجاد مقاومت در ميان مردم؟» تضادھا«اين 

که توانسته باشند از تضاد ميان اوباما و ھيلری  وستانه از ايشان می خواھيم تا لطف نموده در صورتی     ما د

اوباما، ھيلری کلنتن، کانگريس امريکا و اتحاديه (کلنتن و کانگريس امريکا و پارلمان اروپا در ضربه زدن دشمن 

 بيشتر و اندوخته ھای عملی در اختيار تمام جنبش را به خاطر  غنامندی  نائل شده باشند، آنئیبه دستاوردھا) اروپا

،  چه ايندبر کمبودھای احتمالی شان غلبه نم» تازه«قرار بدھند تا جنبش انقالبی با کار گيری اين اندوخته ھای 

  !!!مارکسيزم علم است و دگماتيزم را در آن راھی نيست

اخله، چشم اميد به ھمکاری امپرياليزم دوخت و  تيوری مدۀ     اين جمع، از اوائل اشغال کشور ما در زير ساي

ايشان بارھا و بارھا از کاله . ھم نزده  مائوتسه دون حال اين عده را بۀتجاوز عريان امپرياليست ھا به گفت

 تقاضا کردند تا جنگ ساالران را محاکمه و به ئی و ايتاليائیسبزھای ملل متحد گرفته تا امپرياليست ھای امريکا

  . ھا ياری رسانند» دموکرات «جای شان به

در سرنوشت خلق ھا و سرنوشت بشريت چشم اميد به .... «     آنھا اين آموزش انقالبی حزب مائوتسه دون را که

را به فراموشی سپرده و عمالً مردم را گمراه » ھمکاری با امپرياليزم امريکا دوختن، يعنی گمراه ساختن مردم
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گونه توقع مھربانی از  جناح پرولتری ھيچ«نين را به طاق نسيان سپردند که آنان اين آموزش بزرگ ل. ساختند

  .ولی ايشان برای حصول مھربانی بورژوازی امپرياليستی با عرقريزی تمام کار کردند» طرف بورژوازی نداشته

می آيا ازد،      اگر اين بخش به انتقاد اصولی و انقالبی و ريشه يابی اين خبط سياسی و ايدئولوژيک خود نپرد

  توان آن را لنينيست و پيرو انديشه مائوتسه دون دانست؟؟

   زابلۀکتابخان

  

  

او . خاطر تجاوز عليه ساير کشورھا، پرچم ضد کمونيستی را در ھمه جا به اھتزاز درآورده استه  بهاياالت متحد

تمامی . قيانوسيه نيز مديون استنه تنھا به کشورھای امريکای التين، آسيا و افريقا، بلکه به کشورھای اروپا و ا

جاپان از اياالت متحده بيزار . توده ھای خلق از آن بيزارند. جمله انگلستان از اياالت متحده بيزار است جھان، من

اياالت متحده به . ھيچکدام از کشورھای شرق از تجاوز امريکا بر کنار نيست. است چون به او ستم روا می دارد

جاپان، کوريا، فيليپين، ويتنام و پاکستان ھمه از تجاوز امريکا رنج می برند، اگر چه . ز کردواليت تايوان ما تجاو

  .مردم ناراضی ھستند و در تعدادی از کشورھا مقامات شان ھم ناراضی اند. برخی از آنھا متحدين امريکا ھستند

  .کليه ملل تحت ستم استقالل می خواھند

نيروھای . زرگ فاسد در برابر نيروھای کوچک نوظھور سرخم خواھند کردنيروھای ب. ر استييھمه چيز تابع تغ

نيروھای امپرياليزم . ندار را خواستارييکوچک به نيروھای بزرگ تبديل خواھند شد، چه اکثريت خلق اين تغ

  .ر می کند، زيرا که مردم امريکا نيز از دولت خود ناراضی اندييامريکا از بزرگ به کوچک تغ

 تسين متولد ۀبرخی از ما که در اينجا حاضريم در زمان سلسل. راتی بوده امييمرم شاھد چنين تغمن در  طول ع

  .١٩١١شده ايم و سايرين پس از انقالب 

 حزبی که از طرف سون ياتسن رھبری می شد ۀوسيله  چه کسی؟ بۀوسيله ب.  تسين مدتھا پيش سرنگون شدۀسلسل

او قيام ھای . قدر کوچک بودند که مقامات تسين او را جدی نگرفتندو به ھمراھی مردم، نيروھای سون ياتسن آن

زير ه  تسين را بۀو ليکن در آخر اين سون ياتسن بود که سلسل. متعددی را رھبری کرد که ھمگی شکست خوردند

کوچک به بزرگ تبديل .  کوچک سرنگون خواھد شدۀوسيله بزرگ ب. از چيز بزرگ نبايد واھمه داشت. کشيد

او نتوانست خواست ھای خلق، .  تسين، سون ياتسن با شکست مواجه گرديدۀپس از سرنگونی سلسل. خواھد گرديد

به عالوه او نتوانست لزوم سرکوب ضد . مانند مطالبات برای زمين و مبارزه با امپرياليزم را برآورده سازد

ۀ  کای سرکرد–بعدھا، او به دست يوان شی . انه به اينجا و آنجا سر می کشيدند، درک کندانقالبيون را که آزاد

اما در .  کای بزرگتر از نيروھای سون ياتسن بودند–نيروھای يوان شی . ميليتاريست ھای شمالی، شکست خورد

که   نيرومند می شود، در حالی نيروی کوچکی که با خلق پيوند داشته باشد–اينجا بار ديگر اين قانون به کار افتاد 

 دموکرات سون ياتسن با ما –سپس انقالبيون بورژوا . نيروی بزرگی که مخالف خلق است ضعيف می گردد

جای گذارده بود، ه  کای ب–ديگر دستگاه ميليتاريست ھا را که يوان شی  کمونيست ھا ھمکاری کردند و با يک

  .درھم شکستيم

 دول کليه کشورھا به رسميت شناخته شد و بيست و دو سال عمر کرد و حکومت چانکايشک در چين از طرف

 پنجاه ھزار نفر عضو حزب بودند که پس از ءدر ابتدا. نيروی ما کوچک بود. نيروی او از ھمه بزرگتر بود

 – دوباره اين قانون به کار افتاد. دشمن در ھمه جا فتنه کرد. سرکوب ھای ضد انقالبی فقط چندھزار نفر ماندند
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که کوچک و ضعيف پيروز می شود،  بزرگ و قوی در آخر شکست می خورد چون از خلق جدا است، در حالی

  .اوضاع در آخر به اين صورت درآمد. چون با خلق پيوند دارد و برای منافع خلق کار می کند

دند و نيروھای سپاھيان گوميندان به درون کشور رانده ش. در دوران جنگ ضد جاپانی، جاپان بسيار قوی بود

مسلحی که از طرف حزب کمونيست رھبری می شدند تنھا قادر بود در مناطق روستائی پشت خطوط دشمن دست 

جاپان شھرھای بزرگ چين چون پکن، تين سين، شانگھای، نانکن، اوھان و کانتون را . به جنگ پارتيزانی بزند

  .لمان در مدت چند سال بر طبق ھمان قانون نابود شدندامعذلک، ميليتاريست ھای جاپانی ھمانند ھيتلر . اشغال کرد

ما متحمل مشکالت بيشماری شديم، از جنوب به شمال رانده شديم و نيروی مان از چند صد ھزار به چند ده ھزار 

  . بود٢۵٠٠٠ لی، نفرات ما تنھا ٢۵٠٠٠در آخرراه پيمائی طوالنی . تقليل پيدا کرد

وخيمتر از ھمه مشی انحرافی . و راست بسياری پديدار گشتند» چپ«در تاريخ حزب ما مشی ھای نادرست 

وسيله جان ه عالوه، اشتباھات انحرافی  راست نيز به ب. وان مين بود» چپ« دوسيو و مشی انحرافی–راست چن 

  .گو تائو و کائو کان رخ داد

 آموزگاران منفی خوبی مثل ما. اشتباه خلق و حزب را مورد آموزش قرار می دھد. اشتباه يک جنبه خوب ھم دارد

.  سان، وان مين، جان گو تائو و کائو کان داشته ايم-  سيو، لی لی–جاپان، اياالت متحده، چان کايشک، چن دو 

. در گذشته انگلستان بارھا عليه ما دست به جنگ زد. آموزش از اين معلمين منفی برای ما خيلی گران تمام شد

لمان، ايتاليا، روسيه تزاری و ھالند ھمه به اين سرزمين ما دلبستگی زيادی ا انگلستان، امريکا، جاپان، فرانسه،

  . شان معلمين منفی ما و ما شاگردان شان بوديمۀھم. داشتند

.  نفر رسيد٩٠٠٠٠٠در دوران جنگ مقاومت، تعداد سپاھيان ما در جريان مبارزه عليه جاپان رشد کرد و به 

در آن زمان سپاھيان گوميندان چھار ميليون نفر . ست تر از گوميندان بودسالحھای ما پ. سپس جنگ آزاديبخش آمد

گوميندان گرچه از . بودند، اما در عرض سه سال جنگ، ما جمعاً ھشت ميليون از نفرات آنھا را تار و مار کرديم

ود؛ اين بزرگ و قوی نمی تواند پيروز ش. طرف امپرياليزم امريکا حمايت می شد، نتوانست ما را درھم شکند

  .ھميشه کوچک و ضعيف است که پيروز می گردد

امپرياليزم امريکا از نظر سياسی بسيار . اکنون امپرياليزم امريکا بسيار نيرومند است، اما در واقع چنين نيست

امپرياليزم در ظاھر . جمله مردم امريکاست ضعيف است چه از توده ھای مردم جدا بوده و مورد بيزاری ھمه، من

در ظاھر . قوی است اما در واقع چيزی نيست که از آن واھمه داشت؛ امپرياليزم امريکا ببر کاغذی استبسيار 

من معتقدم اياالت متحده ھيچ چيز نيست . يک ببر است، اما از کاغذ ساخته شده و در مقابل باد و باران ناتوان است

  .مگر يک ببر کاغذی

 قوی بايد تسليم ضعيف – طبقاتی اين نکته را ثابت کرده است ۀمع خود و تاريخ ھزاران سال جاۀتاريخ در مجموع

  . امريکا نيز صادق استۀاين حقيقت در مورد قار. گردد

اما آنھا خود . روز نابودی ببرھای کاغذی فرا می رسد. صلح تنھا زمانی پايدار است که امپرياليزم نابود شده باشد

  .اد و باران داغان شوندبايد در رگباری از ب. خود معدوم نمی شونده ب

را  اگر آن. که می گوئيم امپرياليزم امريکا يک ببر کاغذی است، از نقطه نظر ستراتيژيک صحبت می کنيم وقتی

او چنگ و . اما در مورد ھر بخش آن بايد او را جدی بگيريم. در کليت در نظر گيريم بايد او را خوار بشماريم

طور مثال، اگر ده دندان دارد، اول يکی را درآوريد و نه ه ب. قطعه از بين ببريمما بايد او را قطعه به . دندان دارد
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اگر ما قدم به قدم و با جديت با او . که تمام دندان ھا از بين رفت، ھنوز چنگ خواھد داشت وقتی. تا باقی می ماند

  .رفتار کنيم قطعاً در آخر موفق خواھيم شد

. از نظر تاکتيکی بايد او را جدی بگيريم. کلی خوار می شماريمه ريکا را بما از نظر ستراتيژيکی، امپرياليزم ام

در حال حاضر  اياالت متحده نيرومند است و اما در . در مبارزه عليه او بايد ھر نبرد و ھر مقابله را جدی بگيريم

ی است، سياست ئده چشم اندازی وسيع، از نظر کلی و از نقطه نظر درازمدت، امپرياليزم امريکا فاقد حمايت تو

بدين دليل اين ببر محکوم به . که مردم را مورد ستم و استثمار قرار می دھد ھايش مورد بيزاری مردم است، چون

اما امروز اياالت متحده . بايد آنرا خوار شمرد. از اينرو اين ببر چيزی نيست که بايد از آن ترسيد. نابودی است

به اين علت است . ليون تن فوالد توليد می کند و به ھمه جا ضربه می زند مي١٠٠سالی بيش از . ھنوز قدرت دارد

با تمام نيروی خود با او بجنگيم و او را موضع به موضع عقب رانيم؛ و . که ما بايد به  مبارزه عليه او ادامه دھيم

  .اين طول می کشد

 باد و باران ۀوسيله که ببرکاغذی  ب زمانی امريکا، آسيا و افريقا تا به آخر، تا ۀبه نظر می رسد که کشورھای قار

  .نابود شود بايد به نزاع با او ادامه دھند

مردم اروپائی االصل کشورھای امريکای التين بايد برای مقابله با امپرياليزم امريکا با سرخپوستان بومی متحد 

شامل حکومت کنندگان و ديگری يکی . ن سفيد پوست اروپائی را بتوان به دو گروه  تقسيم کرداشايد مھاجر. شوند

اين تمايز باعث نزديکی مردم سفيد پوست تحت ستم به مردم محلی خواھد شد، چه موقعيت آنھا . حکومت شوندگان

  .مشابه است

دوستان ما در امريکای التين، آسيا و افريقا در موقعيت مشابھی با ما قرار دارند و کار مشابھی را نيز انجام می 

  .در اين امر ما رفيق ھستيم. تخفيف ستمی که از جانب امپرياليزم بر مردم روا می گردددھند ـ کوشش در 

ما با شما در مخالفت با ستم امپرياليستی ھم ماھيت ھستيم و تنھا از نظر موقعيت جغرافيائی، مليت و زبان 

  .م ميزند ھاما ما با امپرياليزم ماھيتاً فرق داريم و حتی ديدن آن ھم حالمان را به. متفاوتيم

در مورد بقيه مردم جھان نيز چنين . را قبول نخواھد کرد امپرياليزم چه فايده ای دارد؟ خلق چين به ھيچ وجه آن

  .ھيچ دليلی برای حيات امپرياليزم وجود ندارد. است

  

  گو با دو شخصيت اجتماعی امريکای التين و بخشی از گفت

 


