
ية تار� العا ثوري للربو ملدفاعا عن الرتاث ا ل  ل
 

با عىل  يد مازوم اك يين و بني ا رش هذا احلوار ا%ي دار  يأ لسـ ب ن
بوك شغل . يسـالفا سائل ال زالت  تعلقه  تهذا احلوار هام  مب ل

سارية"القوى  ناء " ليا ية يف  تار� العا بثل جتربة الربو مل لي م
ية ثوري من الربجوازية اكFشرتا حمل واملوقف ا باه ل شـية يف أ ل

تعمرات   ملسـا
  

با   يمازوم اك
ناقض مبا  سأP ا شمل  هم العامل  ية و تاخلطأ ىف ما خيص اجلد م ي لل ف ّ
تالني لفم  نني و ماو ىف حني أن  ية ^ى  سـهو جوهر اجلد ي ّل ل

يقا عىل ال بيره كذe، مث إنه  تطّ ترب منوه ...ّ ّمتع اإلشرتايك مل  يع جم

تات بقي ىف ظل د يجة رصاع  t كو تطوره ط ّت تار� ّ ليورية الربو
تور  بقي ىف د سـيث نفى وجود رصاع  ط وبصدد  . 1936ح

ية إرتكب أخطاء أسامها هو ىف نص � عن الصني  ثورة ا ّا ين لصل
يوعي  ثورة عرب الربيات و قد طلب من احلزب ا يام � شـا لل ق لق
نغ ىف  تحاق حبكومة الكو ية و اإل يين إيقاف احلرب األ تا ل هل منلص

نان ما رفضه املاوي ئه هذا و أما بعياألر ّون وقد إعرتف هو  خبط
يرتمج ىف عدم  ناقض أيضا  تصل � تالني ىف ما  فعن خلط  ت ي لسـ
شعب  ناقض بني ا شعب و ا ناقض ىف صلب ا تفرقة بني ا لا ت ل ت لل ل
شأن  بو بني العدو ما حدا به إىل مقع حىت األصدقاء و  ّ
نوع من األبوية  ية  يو ية قد عامل األحزاب ا بالعالقات العا ع شـ لمل

يوtين و ىف مؤمتر و أسدى  يوعي ا ئة للحزب ا لنصاحئا خا شـ لط
ية  يك اجلهبة ضدد الفا سادس صاغ و دميروف  ية ا شـاأل ت ل تكمم
نضال من أجل  تخىل عن ا ية  يو لجاعال األحزاب ا ت ع ّشـ ل
ب¬ان  يا و غريها من ا تار� ىف فرسا و إيطا تاتورية الربو لد ل ن ي لك

ية الربجوازية إخل تذيل ل¬ميقرا طو    ّت
  

  ينضال احلديد
ية  شوهيات ا°ا ن´مك � صديق مازوم ميلء �ملغالطات وا لت
توية  ية وا شو شوهيات اخلرو تالني وهو ترديد  يللريق  ف تف ت ت لسـ لل

ية   :لوحىت اإلمرب�
ناقض ،أوال - ترب قانون ا تالني عىل عكس ما ذكرت  ت  يع لسـ

ية وذe بع نظرية اجلد لجوهر ا ترب كل يعس ماوتيس تونغ ا%ي 

يةوحدة األضداد ال رصا لها هو جوهر اجلد وقد انعكس . ع
تفظ  ية اليت ا ياكته اإلنهتازية مع الربجوازية الو حذe يف  ن طت تك

ية ثا �إلشرتا يه  ها حىت يف ظل ما  تحالف  ك� ب سم عل ي  وما .مع
توي إىل  ية ا%ي  نظر إىل عمل الصني ا حييك سوى ا ب ل لشععل

تحالف بني أر بقات، وهذا ال بللاآلن عىل أربعة جنوم ترمز  طع 
ّنك اناكره ألنه موثمي تا�ت ماوك   . كق يف 
يا- Æ ثورة إ ،ن تالني من ا لذا أردت أن تعرف موقف الريق  سـ ف

يك بدراسة مقررات  تعمرات  به ا تعمرات وأ فعليف ا سـ شـ ملسـ مل
تالني حول  تاب  ية و  يو ية ا سادس لأل سـاملؤمتر ا ع شـ مم لكل ل
يك  تقد برصامة  يث  ية  ية والكولويا سأP الو تا ي ل ن ن تكمل ن ح ط

يل ا ية ويرى أن يتذ نبقة العامÊ ملصاحل الربجوازية الو طلط
ثورة وإال إذا  ها ال يطرح إال يف الفرتات األوىل  تحالف  للا معل

ية ناضل فعال ضد اإلمرب� لاكنت   .ت
ثا - Æة ،لÌية، و بقي يف ظل اإلشرتا ك ويف ما خيص الرصاع ا لط

تلخص يف القول بأن الربجوازية وقعت  تالني  تنظر الريق  سـ ف
ية وذe بزنع تصفيهتا يا سو ية ا بقة يف ظل Fشرتا ت  ل ك فكط

نكر  يين أن  تاج، وال ميكن ألي ماركيس  ييهتا لوسائل اإل نن ليملك
تواصل مع بقا� . أو جيادل يف هذا تالني أن الرصاع  يق  يو سـ يض

ية املرتامكة عرب  ية الفو قالفكر الربجوازي وسائر مكوtت ا لبن
نني لسـئات ا ية. م t ية أ،حهذا من t تواصل ح ومن يخرى 

منط اإلشرتايك األرىق يف  ناقض Æنوي بني ا لالرصاع يف اطار  ت
منط األدىن وهو الكولكوزات  سوخفوزات وا لالريف وهو ا ل

ية تعاويات الفال حوىه ا ن هذا �إلضافة � صديق مازوم اىل . ل
ية  بقي ضد الربجوازية هو يف عرص اإلمرب� لأن الرصاع ا لط

ي ية حتارص اإلحتاد لرصاع عاملي وقد اكنت الرأسام ملة العا
ي سو فا يك املؤامرات واال ية، وقد خاض ألحتيت و تخر يبعامل ا ل

سائر قاتÊ ولعل  ية  تدار وبد اإلمرب� ختالني هذا الرصاع � ل ك ّسـ ق
يل عىل  سكر اإلشرتايك أكرب د نازية وناء ا تصار عىل ا لاإل ملع ب ل ن

eذ. 
  

با يد مازوم اك يا   لسـ
يد نضال -1  تذكري �حلقائق: لسـ ا يس مغالطات و لا ل 

  تشوهيات
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تالني-2  تاب  توى  سـ إطالعك عىل  ك ية و " حم لاملادية اجلد
ية  تار خياملادية ا ها مباو " ل ياالت الىت  تلصقبني e مدى ا خلي ّ سـ

تالني سأP ^ى  سـو عدم وضوح ا ناقض-مل   .لت جوهرية قانون ا
ناقض" إقرأ -3 هم ماو ... " لتىف ا تلمس أن ما تقو� عن  فو  ّ سـ

ّناقض جمر يةللت ياالت خو جد    !خ
يحة و 4-5 ياكت ماو ىف عالقة �لربجوازية اكنت  حص  تكت

تالني  به  نرتن هو من أخطأ و هبذا الصدد راجع ما  سـالكو كت م
  حول الصني نفسه

شلكي-6. لأمل متلوا املهنج ا يل عىل : ّ لالعمل و األربعة جنوم د
شوف ... يايت زمن خرو سو يوعي ا تهل أن إمس احلزب ا ل فشـ ل ّ

يل عىل إش يهنا؟لد يايت  سو ية اإلحتاد ا حرتا ف ل نا !!! ك ّتعلماملاوية 

باطن  نه األمور و املرور من الظاهر إىل ا لاخلوض ىف غامر  ك
  لكشف احلقائق

باته عن الصني إعرتف خبطأ 7-8. تالني ذاته ىف  ت إذا اكن  كسـ
هل يكون ´مك  يحه  يك جتاه الصني و سعى إىل  فا تصح لتكت

  !لنفي اخلطإ سوى مغالطة 
بقة فضد من سـïرس إن وق-9 ية الربجوازية  كطعت  تصف

تار�؟ ضد األصدقاء ؟و من أين أتت  تاتورية الربو يد لك
يايت؟  سو ية ىف اإلحتاد ا فالربجوازية الىت أعادت تركزي الرأ ل مسل

ها كن فاكنت ية قالت  لها قوة  خف ّلعل ّ ّ!  
ّومه خوó تكرر حني تقول إن الربجوازية وقعت  10-11 ّ

سـيهتا و لنئ اكن  ّتالني أخطأ ألنه مل تكن ^يه جتارب تصف
ية و  هم اإلشرتا ية سابقة و مل يعمل الفكر املاد�جلديل  كإشرتا لفك
ية من  تقا ها مبا يه مرحÊ إ تواصل ىف  بقي ا لالرصاع ا ن مل ظلّلط
ية فإن ا^فاع عن اخلطأ بعد أن رشح  يو ية إىل ا ّالرأسام ع شـ لل

هم ماو اخلطأ و  يون و عىل رأ يون ا ساملار ن نيسـ نوا لليك بأصù و 
سب بل مأساة  Pزú يس حفعىل أساسه جتارب أرىق    !ل

ندته جتربة -12  óيهتا تكرار لرأي خو ية يعىن  ّنزع ا ف تصف مللك
يا ذاهتا با يايت و أ سو ناإلحتاد ا ل   !فل

تارية و : ّتصوروا  13-14 بقة الربو بقي بني ا يرصاع  لط لط
هراء اخلوó. حلفاهئا ضد أفاكر برجوازية ال غري     !لما هذا ا

  
تالني املاركيس -15 سـ و ىف األخري ال تذكرt مبا قام به الريق  ف ّ

يا يدة أ حالعظمي ا%ى قام بأخطاء  نازية مفاو و احلزب tج ل جتاه ا
نات إنربوا يدافعون عن هذه  نذ ا يوعي الصني  يا تم سـشـ لل

ية و e ىف  تار خياملاكسب ا تالني" ل  Pسأ سـحول  األدP " م
  .ا^امغة

  
  نضال احلديدي

با يد مازوم اك يا   : لسـ
نقاش العلمي -1 ية" هتم بإلصاقل ال حتاول الهترب من ا " جاخلو

ية وانهتازية  ترب أنور خوجة ال يقل حتر يفوما إىل ذe، حنن  نع
ية، عن  لبلشفعن ماوتيس تونغ حنن � صديقي ندافع عن ا

ية تار� العا ثوري للربو ملالرتاث ا ل   ل
يقي من احلجج الّ مل جتب ومل تدحض أ�-2   تعليت ذكرهتا يف 

سابق  تالني مل : لا ناقض ا%ي تدعي أن  سـو سأبدأ بقانون ا لت
يةرييكن يع تالني �إلشارة ،مهه أ سـ بل وجتد اجلرأة لإلفرتاء عىل 

ية تار ية واملادية ا خيإىل مؤلفه حول املادية اجلد ل يك . ل لنا إ حسـ
تاب  تالني يف هذا ا لكما يقو�  عىل العكس من : "سـ

ية  تافزي يقا ية ملي لكتيكترب ا^� ية مالزمة أتع ناقضات ا^ا خلن ا لت
يع  ياءمجيف  يعة، شـاأل توي عىل ألهنالطب والظواهر يف ا يعا  حت  مج

بل، يشء  بهيا املايض وا سليب وFجيايب، جا بهيا ا تقجا ن ملسـن ل
يضني، الرصاع  تطور، وان الرصاع بني هذين ا نقزائل ويشء  لم

هو مولود، بني ما بني القدمي واجلديد، بني ما هو زائل وما 
توى ا^اخيل  شلك ا تفاؤه وما جيري تطوره،  حملجيري ا ي خ
ية إىل  تغريات ا تحول ا توى ا^اخيل  تطور، ا لمكية ا ل ل حمل ل لعمل

ية  .كيفتغريات 
تطور من  ية ا ترب أن  ييك  يه فإن األسلوب ا^� لو معل يع ت لكعل

سجم للظواهر، األعىل إىل األدىن شف  ن ال حيدث بصورة  مك
شف ناقضات املالزمة يف كبل بصورة  ياءلت عن ا  شـاأل
ناقضة اليت تعمل عىل " رصاع"والظواهر، بصورة  يول ا تا ململ

ناقضاتأساس  .لت هذه ا
شلكي وأرشt إىل عمل الصني ا%ي -3 يل ا تح بىن ا ل حنن ال  ل ل نت

بقات مبا فهيا   يف ظل الربجوازيةطيكرس حتالف أربع 
ية" ية ا ينFشرتا يد ال غري" لصك كتأ  أن ماو يدافع  وقلت e،لل

يفة حىت  تربها صديقة و ية و ية ا حلعن الربجوازية الو يع ي نن لص ط
تكذيب هذا 1949بعد  نني طوال، وإن ^يك اجلرأة مق  ب  بسـ

تا�ت ماو يل من  كالقول اآلن وسأمدك �^   .ل
تا�ته ويف مقررات -4  تقد دوما يف  تالني ا ك قلت e إن  ن سـ

سلوك  ية ا يو ية ا سادس لأل لاملؤمتر ا ع شـ مم الربجوازي الصغري لل
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متده ماو ف� بعد( بقة ) عا%ي ا يل مصاحل ا لطوالقامئ عىل تذ ي
هاد . العامÊ للربجوازية الصغرية يح اآلن اإل شوا°ال ال  ستت ي

نعود %e الحقا يù، لكن  سـبفقرات من حتا تحدث . ل تأما ما 
ية،  ثا ية ا تحدة خالل احلرب العا ية ا ننه حول اجلهبة الو ل مل مل ن طع

يق فقد اكن  ثة و أفىض إىل  ثا ية ا متدته األ حتقياك ثور� ا ل ل مم عت تك
يايت  سو يادة اإلحتاد ا نازية  شعوب ضد ا تصار ساحق  فا لبق ل لل ن
بقة  ية ا تقال تالني عن ا يه  تخىل  يوعي، ومل  لطا ل سـ سـ ي فشـ ل
يعة احملاربني  يني إىل أن يكونوا يف  يو طلالعامÊ بل دعى ا ع لشـ

ثورة إىل للنازية حىت ال يقع عزهلم عن امجلاهري مث ل مواصÊ ا
تار� وهو ما حصل يف  يل الربو سلطة من  تاكك ا يحني ا لل ق ف

تقلت إىل  رشيق اليت ا سكر ا نب¬ان ا يةلملع  بفضل كFشرتا
تالني ثورية  يادة ا سـا لل ثورة . لق ترص ا لوإذا مل  يةنت  يف كFشرتا

ب¬ان  ية قوية يف ت! ا لب¬ان أورو� الغرية فذe ألن اإلمرب� ل ب
تطا سـيث ا ية حب تقرا طعت أن تكون رشحية واسعة من األر سـ

بقة العامÊ وخترب نضاالهتا ها داخل ا ثال  ية تكون  لطالعام مم . لل
نني يف  ناو�  يد مازوم  يين معروف �  يل  يهذا  ت سـ لحتل لين
بدو أن قراءاتك  ية، ولكن  ية أعىل مراحل الرأسام ياإلمرب� ل ل

ثل  بات ماو  تجاوز  مومعرتك ال  ي تف ناقض" كت  دع "و" لتيف ا
تح  ..."تتفمائة زهرة 

تالني اّ ترص عىل امليض يف املغالطات، و-5 شوهياتك  سـبار  ت لت ع
سلامت"من �ب  ية الربجوازية " ملا ملكفقد ذكرت e أن نزع 

يين أنه  يل املاركيس ا تح تاج يعين �لفعل وفق ا للينلوسائل اإل ل ل ن
نا  نفس بني  ثقة � بقة وإذا اكنت ^يك ا يهتا  لوقعت  ل ل كط تصف

تح يف أن هذا ل� كيل املاركيس  يت " حتليل خاطئ" ل تفثلام ا كم
  .�إلجابة مهتر� من تقدمي أي جحة

سابق،  ذكرت أيضا يقي ا ل يف   أن الرصاع ضد الربجوازية تعل
يايت اختذ ش& مغاير سو فيف اإلحتاد ا تار� ال حتارب ا،ل لي فالربو

متع اإلشرتايك و إمنا حتارب  °بقة بورجوازية موجودة يف ا ط
نظم  تار� و تاتورية الربو ية اليت حتارص د تالربجوازية العا ي ك لمل

ية وا^عاية املضادة تخر يبضدها احلروب واألعامل ا فهـي كام . ل
يد مازوم ال حتارب جمرد أفاكر وإمنا العامل اإلمرب�يل  سـترى � 

يايت من الف سو نازي عىل اإلحتاد ا هجوم ا ته ولعل ا فبر ل لم اعة ظل
يث  ية لسـيد مازوما" يقنع"حبوالقوة  األعداء ا%ين متارس مه بأ

ية تار� يف ظل اإلشرتا تاتورية الربو كضدمه د ل  .ك

بو�  با عدم  يد مازوم اك تغرب من ا قو يف الواقع، ال  ي سـ لسـ ن
ية و يف اإلحتاد  بقة يف ظل اإلشرتا ية الربجوازية  كلفكرة  كط تصف

يايت سو فا ساطة يدرك أن ماو إىل أن تويف وهو : ل بألنه بلك 
بقة العامÊيدافع  يفة  تربها  للطعن وجودها و حل ية . يع كفأي اشرتا

تضح أمرك �  بق؟ لقد ا ية الربجوازية  فهذه ال يمت فهيا  كطتصف
با يك األمر أوحض e فقط أن . يصديقي اك هّل  علوليك أ س

ناء  نغ مل تعرف أبدا  ياو  هد دنغ  هد ماو أو يف  بالصني يف  ب سـ ع ع
ثور ند حدود ا ية وأهنا توقفت  لاإلشرتا ع يةك ية ا^ميقرا طة الو   .طن

  
تالني -6 سـ و يف األخري أرى من املدهش أن هتامج الريق  ف
يل اؤهل تقصد أصدق" لقمعه بعض األصدقاء" قبك من 

بك مبا قا�  هم؟ أ يني ومن لف  سيك والرتو يترو جت ّ لفت سك
رشنات عن أن  نذ هناية ا ية كفت  يتالني بأن الرتو لعسـ مت سك

بقة ا يا يف صلب ا يا يارا  لطتكون  سـ سـ لعامÊ وأهنا حتولت إىل ت
ية تحالفني مع القوى اإلمرب� لعصابة من ا+ربني ا طبعا بعد . مل

نات، مل  نذ ا تار�  ية عىل الربو تصار الربجوازية العا يا سم ل مل مخلن
متع اإلشرتايك، وآنذاك عادو تخريب ا يني جمال  °يعد للرتو ل  اتسك

ها من  تخريهبا و يايس  يار  ية  بإىل احلركة العام م ل سـ ت نعل ناء حزهبا ك
ثوري   .لا

  
 نضال احلديدي


