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VERDENSREVOLUTIONEN. STRATEGI OG TAKTIK
„Formand Mao understreger på ny vigtigheden af verdensrevolutionen som en enhed“.

„Massernes,  de undertrykte nationers  vægt,  imperialismens forrådnelse,  hvorhen fører alt
dette?: tre verdener tegner sig. Ja, en tese af Formand Mao Tse-tung; det har intet at gøre
med Tengs rådne, revisionistiske teori om de tre verdener“.

Hvorfor? Allerede Marx fortalte os om dette problem, at verdensrevolutionen skal forstås som en
enhed;  desuden  insisterede  han  i,  at  Kommunismen  måtte  indtræde  som  en  helhed,  hvilket
antydede, at det måtte være en revolution, som vi alle udfører — jeg mener ikke med det, at han
sagde jævnt.  Jeg  tror,  vi  kan  forestille  os  meget  ved  dette,  men der  er  situationer  relateret  til
Kommunismen, som vi ikke er i stand til at specificere; hvorfor? Vi skal altid huske, hvad Engels
sagde, det han fortæller os i „Anti-Dühring“, at: „Vi kan tænke meget over, hvordan Kommunismen
vil være og sige, at én ting vil blive ’a’, én ting vil blive ’b’, én ting vil blive ’c’, men vær vis på, at
når Kommunismen ankommer, vil den forme sin virkelighed og den vil være ligeglad med, hvad vi
har tænkt“, det fortalte han os. Vi skal overveje meget hvad Engels siger, hvorfor? Fordi det er en
verden uden klasser og vi bevæger os i en verden med klasser, vi må forstå hvad det indebærer. Vort
sind er organiseret i funktion af klasser og klassetanker, vi kan ikke forestille os, vi kan ikke forstå,
vi har ikke brug for det, vi kan ikke specificere hvordan en verden uden klasser vil blive. Vore store
faner har fortalt os tegn, elementer, situationer, de er retfærdige og korrekte, men det konkrete er
meget vanskeligt.

Lenin måtte handle på et tidspunkt, hvor revolutionen kun kunne foretages i ét land og kun i ét,
Sovjetunionen; han er storslået fordi han har etableret denne tese, lagt grundlaget for det øjeblik, der
skal opfyldes, og det er Kammerat Stalins fortjeneste at have frembragt det. Kammerater, vær ikke
indsnævrede, indrøm det; endnu en gang siges der meget om Kammerat Stalin, men lidt forstås om
ham, hvad han har gjort ses ikke.

Var Lenin ikke villig til at befale over revolutionen i Tyskland, eftersom han vidste, at der ikke var
noget hoved, der var i stand til at lede den? Det vidste han naturligvis udmærket. Men han kom til at
forstå, at revolutionen kun kunne finde sted i Sovjetunionen og at det kun var muligt at gøre det dér;
men  han  opgav  aldrig  verdensrevolutionen,  i  stedet  forstod  han  den  bolsjevikiske,  sovjetiske
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revolution som en del af verdensrevolutionen, at den skulle tjene verdensrevolutionen og han så den
som en enhed, så han udtænkte at rejse de undertrykte nationer og forene de to store bevægelser.

Lenin siger at revolutionen ikke blot bliver revolutionen i de fremskredne lande, det er tåbeligt, den
skal kombineres med revolutionen i de tilbagestående lande, fordi det er sådan, imperialismen vil
falde;  han  etablerer  på  mesterlig  vis  linjer,  konkrete,  langsigtede  linjer.  Hvis  man  læser  Lenin
omhyggeligt, kan man se, at han vender blikket mod de tilbagestående lande, ikke fordi han ikke
ønsker  revolution  inden  for  imperialismen,  nej,  det  er  ikke  problemet,  men snarere  at  han  ser
verdens virkelighed og perspektiv.

Formand Mao håndterer, i den anden situation, hvor revolutionen allerede udvikler sig, efter vor
mening — det er hvad vi tænker — problemet om ligevægten og er trådt ind i spørgsmålet om
verdensrevolutionens strategi, verdensrevolutionens strategiske offensiv, det er hvad vi mener.

Så Formanden forudser allerede alle disse ting, jeg mener, at han tænker på revolutionen som en
enhed;  derfor  antydes  det,  at  Kina er  basen  til  at  tjene  verdensrevolutionen,  dermed dets  store
indsats for at oplære kadrer til at føre Folkekrig, hovedsageligt i de tilbagestående lande. Og han
gentager: „Enten træder vi alle ind i Kommunismen, eller ingen gør“, det er et citat fra Formanden,
han  genbekræfter  sig;  men  i  genbekræftelsen,  i  ham,  er  det  allerede  en  virkelighed,  det  er
hjertebankende, det er et konkret perspektiv der gives, der åbnes, det er hvad Formanden har.

Revolutionen er hovedstrømningen, eftersom imperialismens forrådnelse bliver større dag for
dag

Hvilket  bidrag  gør  Formand Mao til  denne del?:  „Revolutionen er  hovedstrømningen eftersom
imperialismens forrådnelse bliver større dag for dag, de enormeste massers rolle, der vokser år for
år og vil gennemtvinge deres uimodsigelige, skabende kraft, gentaget i den store sandhed: enten
træder  vi  alle  ind  i  Kommunismen,  eller  ingen  gør“;  derfor  fokuserer  han  igen  på  at  se
verdensrevolutionen  som  en  enhed,  men  jeg  insisterer,  allerede  som  en  mulighed,  et  konkret
perspektiv.

I Marx er det et princip og i Lenin et behov der skal fremmes; for Formanden er problemet at
situationen er åbnet og vi vil udvikle os i dén situation.

Revolutionen,  hovedstrømningen  i  historien,  ja.  Det  er  den  hovedsagelige  strømning  i  verden,
historisk og politisk; det er hvad vi skal understrege, ikke blot at det er det historiske perspektiv,
men at det er politisk, det står allerede på dagsordenen, det gør det og derfor er vi nødt til at kæmpe.
Dette  er  kombineret  med  de  50  til  100  år,  for  hvorfor  spurgte  Formanden  os?  En  mesterlig
beregning: 50 til 100 år, for i dén periode skal imperialismen og reaktionen bortfejes fra Jordens
overflade, og det er jo verdensrevolutionen.

Atomkrigen. Hvad skal man sætte mod atomkrigen? Folkekrigen

Det  er  „den  kampperiode  imod  yankee-imperialismen  og  den  sovjetiske  social-imperialisme,
papirtigre,  der  strides  om  verdensherredømmet“,  naturligvis  et  andet  nøglespørgsmål  hos
Formanden.

Det  er  godt  fremsat,  det  militære  princip  er  godt  fremsat:  verdensrevolutionen,  strømningen,
massernes vægt, de 50 til 100 år, perioden; det specificeres og det er mesterligt, men det er uheldigt,
at det ikke ser sådan ud. Herredømmet, naturligvis, så der findes to, der kan indlede eller udvikle en
verdenskrig — yankee-imperialismen eller  den sovjetiske social-imperialisme — papirtigre!, det
siger Formanden. De skal ikke frygtes, men ses ned på. Det er sådan han har lært os det, det er et
citat fra Formanden.
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Atomkrig,  „hvad skal man sætte mod atomkrigen?“.  For det første skal man fordømme den og
derefter forberede sig på forhånd på at  modsætte den med Folkekrig.  Alt,  hvad Formanden har
foreslået, er sammenhængende.

De undertrykte nationer

Nu problemet med de undertrykte nationer. Er det dem, der huser Jordens enorme masser? 2/3 eller
70%, enorme masser, en større eller mindre mængde. I sidste ende mener jeg ikke det er problemet,
fordi nogle situationer kan ændre sig, ja, fordi revolutionen ikke er lige, den sigsakker, men det
benægter ikke, at de undertrykte nationer har Jordens enorme masser; desuden er massernes vækst
uhyre større end stigningen hos de undertrykkende lande og imperialismerne, selv i betragtning af at
de undertrykker deres egne folk; se blot på vækstraterne,  70% af de børn, som fødes, er i  den
tilbagestående verden, og det vil fortsat stige mere og mere. For mig er det selvfølgelig godt, fordi
massernes vægt i historien er begyndt at udtrykke sig mere og mere, og det er det grundlæggende;
hvis  masserne  skaber  historien,  og  dette  er  en  meget  stor  sandhed,  vil  massernes  vægt  afgøre
verdensrevolutionen, og denne vægt er i de undertrykte nationer. Jeg mener ikke der er meget at
diskutere, hvis det er de grundlæggende realiteter. Skal man lukke øjnene for det? Det ville være
dumt.

De økonomiske og politiske relationer, der udfolder sig ved imperialismens forrådnelsesproces

„Samt de økonomiske og politiske relationer, der udvikler sig i imperialismens forrådnelsesproces“.
Meget vigtigt. Et af de problemer, vi har haft, er, hvordan vi definerer dette øjeblik, denne periode,
hvori  vi  udvikler  os.  Hvor  har  vi  fundet  spørgsmålet?  I  Formanden  selv  —  imperialismens
forrådnelse er større dag for dag — han fremhæver det med sine egne meninger. Hvem kan benægte
imperialismens større forrådnelse dag for dag, går den ikke mere og mere under? Den rådner op,
den nedbrydes; hvis nogle kan hævde, at de producerer mere, hvad fanden betyder det så, er det
problemet? Tværtimod, hvis de producerer mere, viser det, at alle midlerne findes til at tilfredsstille
de grundlæggende behov.

Allerede i den anden verdenskrig, hvad blev der så sagt i slutningen af den? At det ville være nok at
arbejde i fire timer, og at alle menneskets grundlæggende behov kunne opfyldes. … Det viser os, at
tiden til  ekspropriatørernes ekspropriation nærmer sig, og de vil blive ødelagt, det er derfor,  de
rådner op.

Nogle siger at Lenin tog fejl, fordi vi ser, at de har flere raketter, flere våben, men er det ikke et
udtryk for svagheden i hele verden? I løbet af historien har det altid været udtryk for svaghed. Hvad
marxismen siger er, at imperialismen bremser al kapaciteten hos de eksisterende produktionsmidler,
den siger ikke, at der ikke produceres; det er det, som Hoxha aldrig forstod i sit elendige liv; de har
forvirret og sommetider gentaget det, de forstår ikke problemet, jeg mener det er sådan det er. Dette
er  imperialismens forrådnelse  og dens  voksende artilleri  er  et  tegn på svaghed og ikke  styrke;
gennemgå enhver del af historien eller se på den grundigt og man vil forstå det, al militærhistorie
beviser det.

Massernes vægt, de undertrykte nationer, imperialismens forrådnelse, hvorhen fører alt dette? Tre
verdener  tegner  sig.  Ja,  Formand  Mao  Tse-tungs  tese;  det  har  intet  at  gøre  med  Tengs  rådne,
revisionistiske teori  om de tre verdener,  som er noget  andet,  fordi det  er  et  dække for at  tjene
imperialismen, stille sig på supermagternes side eller blive en magt selv,  ligesom Kina allerede
drømmer om.
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Hvorfor ønsker det revisionistiske Kina at væbne sig til tænderne, hvorfor vil det være en
militær magt?

Som man kan se, den samme vej! Ikke at være i stand til at udvikle og styre den økonomiske styrke,
fordi  det  genopretter  kapitalismen  mere  og  mere,  nu  vil  de  bruge  den  enorme  masse  på
1.000.000.000 mand som kanonføde, de vil bruge den ved at styrke den militære magt og strides om
verdensherredømmet,  og  også  planlægge  ligesom  Tyskland  og  Japan,  at  ud  fra  sammenstødet
mellem de to supermagter, skal en anden magt blive til den dominerende supermagt; var det ikke
Japans skandaløse drøm i 1930erne, er det ikke Tysklands sorte drøm, er det ikke Tengs sorte drøm?

Og det er ikke et taktisk problem. Avakian siger endda: „Jeg mener, det er en situation med brug af
taktik“, det virker dumt for mig. Det er strategisk, det er en global forståelse af, hvor massernes
vægt er på Jorden, det er problemet om forholdet mellem imperialismen og de undertrykte nationer,
det er problemet, det kan kun forstås i den nuværende internationale situation, ved at gå ud fra
imperialismens internationale økonomiske relationer, det er Lenins tese. Men — når han rejser sig
at siger, hvad essensen af min mening er, at der er undertrykkende nationer, eller når han siger:
„undertrykkende  folk,  undertrykte  folk“,  godt,  nogle  kan  ikke  lide  at  være  disse  folk  og
argumenterer imod Lenin,  for det er  ham, der  har sagt sådan. Han sagde det  sådan — men så
specificerede han det selv, at der er imperialistiske og undertrykte nationer.

Det forekommer mig også, at det ville være en fejl at sige, at Lenin tog fejl. Hvorfor ved vi, hvad
han mente? Jeg tror at mange kammerater ikke forstår Marx, Lenin og Formanden. Jeg mener at
man bør være oprigtig, hver gang man vender tilbage til en tekst af en af disse store, så finder man
nye ting,  er  det ikke sådan? Det  forekommer mig at  være en dum forfængelighed at  tro,  at  vi
allerede forstår alt; jeg siger til mig selv, forstår vi alt, hvad Lenin sagde? Det tror jeg ikke; alt, hvad
Formanden har sagt? Det forekommer mig, at det ikke er nødvendigt at have arrogante idioter, folk,
der tror, at geni falder ned fra Himlen; vi er nødt til at forstå meget, der er meget at forstå.

Formand Mao lægger grundlaget for udviklingen af verdensrevolutionens strategi og taktik

Formanden lægger således grundlaget for at  udvikle verdensrevolutionens strategi  og taktik,  og
dette er tydeligvis nødvendigt. Men dér er et problem, ved vi alt, hvad Formanden har sagt, alle
hans skrifter, Formandens polemik om, hvordan at undfange og virkeliggøre revolutionen, kunne
han have forkyndt det?  Hvad gjorde han? Han foreslog de politiske orienteringskriterier,  andre
polemikker måtte vente nogen tid, det forekommer mig elementært at forstå.

Er der i øvrigt vidner? Det mener jeg og de findes, fordi der er et citat fra Formanden på japansk,
hvor han fortæller dem: „Der er en 1. verden, som er De Forenede Stater og Sovjetunionen, der er
en 2. verden, f.eks. Japan, og en 3. verden, hvor Kina findes“; disse mænd eksisterer, de er ikke
døde, de er vidner til hvad Formanden har sagt; hvorfor så sige at Formanden ikke har en tese, at det
er en fejlagtig tese, har de kunnet bevise det?

Det Revolutionære Kommunistiske Parti i USA turde for mange år siden at gå i kamp imod de tre
verdener, hvad gjorde det? Først bekæmpede de Formand Mao med Avakians formodede kriterier.
Hvad  måtte  han  bekæmpe?  Formandens  tese  fra  år  ’46,  at  der  mellem  Sovjetunionen  og  De
Forenede  Stater  findes  en  mellemliggende  zone,  hvor  der  var  kapitalistiske  lande,  selv
imperialistiske lande kunne forekomme, og undertrykte nationer, det måtte han bekæmpe; kunne det
benægtes,  at  der  i  slutningen  af  krigen,  da  USA opnåede  sit  herredømme  i  ’46,  fandtes  en
mellemliggende zone?

Det er dumt, det er ikke at se virkeligheden, det er ikke at kende historien, man kan ikke bedømme
’46 ud fra ’88, kan man ikke se, at det var hvad der skete? Naturligvis skete det således, der var en
zone. Han taler så meget om at krigen, verdenskrigen nærmer sig, hvorfor er det så? Fordi denne
zone er dækket, den er allerede overtaget, og det er den fare, de står over for.
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Men kammerater, i  årevis har han brugt den Revolutionære Internationalistiske Bevægelse til at
sige, at vi skal forhindre krigen, og hvor helvede er krigen? Verdenskrigen, hvor er den? Hvorfor
foreslås det ikke snarere at udvikle den demokratiske og den socialistiske revolution, at definere
maoismen,  hvorfor foreslås  det  ikke,  hvorfor  ikke foreslå  at  gå imod med Folkekrigen og føre
Verdensfolkekrig mod verdenskrig, eller håbes det, at verdenskrigen vil føre til revolutionen? Nej,
kammerater,  verdenskrigen  vil  styrke  revolutionen,  men  den  III.  Verdenskrig  vil  ikke  føre  til
triumfen, triumfen stammer fra Folkekrigen, som vi fører, og at kommunisterne og verdens folk
kæmper, deraf kommer den, i store perioder med årtier og bølger; den, der ikke forstår dette, har
ikke læst historien, har knapt nok bestået gymnasiet.

Vi mener at Formand Mao Tse-tung har sagt alt dette, selvfølgelig har han håndteret det, også den 3.
verden; Hr. Snow spurgte Formanden i et interview fra 1970: „Hvad mener De om den 3. verden,
Formand?“, og han reagerer således at han smilende svarer: „Det, der bekymrer din præsident så
meget“,  han  sagde  ikke  mere,  selvfølgelig  gik  det  ikke  længere;  men  i  De Forenede  Nationer
rapporterede Chiao Huau-jua, at Formanden foreslog at „tre verdener tegner sig“, det er ordret, i
citationstegn, dvs. Formandens ord.

Og der findes citater, citatet fra ’57 om Suez viser også, at Formanden rejste det, og at der fandtes
den situation, at USA var forskelligt fra Frankrig og England, at der fandtes tre interesser og to
modsigelser, det var tydeligt: Ægypten, undertrykt; De Forenede Stater ønskede at kontrollere Suez-
kanalen; England og Frankrig ønskede at forsvare sine interesser dér,  det er  tydeligt:  kunne De
Forenede Statets  magt sammenlignes med Frankrigs og Englands? Naturligvis render England i
halen af De Forenede Stater, det er Frankrig som senere, i dag, udvikler sig som en magt med egne
atomvåben, men i ’57 var det ikke sådan, og det var De Gaulles problem.

Nuvel,  så  Formanden  har  givet  os  en  hel  vision  om  verdenssituationen,  han  har  rejst
nøglespørgsmål, milepæle, og han har rejst verdensrevolutionens strategi og taktik, som desværre
ikke er kendt. Så hvordan kan det siges, kammerater, at det er nok at forstå de og de elementer for at
man kan se, at  han taler om revolutionen som en enhed, hvorfor taler han om Kommunismen,
hvorfor taler han om de 50 til 100 år, hvorfor er en ny periode opstået? Hvorfor foreslås det, at
krigen skal bekæmpes med Folkekrigen, hvorfor taler vi om det, hvorfor fremhæves den 3. verdens,
de „undertrykte nationers“ vægt, og hvorfor rejses det at „tre verdener tegner sig“? (Her er den
maoistiske syntese af MR, vor note); Jeg mener ikke, man kan være så tåbelig at tro, at han blot
siger: glas, askebæger, briller og så er det forbi, objekter, indrøm: Man er nødt til at generalisere,
tænke at det fører til instrumenter for menneskets brug, man må uddrage konklusionen. Og hvorfor
vil han ikke fjerne det? Fordi det kolliderer, og de vil altså foreslå en totalt vildledt strategi for
marxismen-leninismen-maoismen, hovedsageligt maoismen.
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