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 وين چيست؟  مفھوم دمکراسی و ديکتاتوری پرولتاريا دولت انقالبی در سنتزن

 تبليغاتی ماشين عظيم" و خالف  ھست" معتقد به ديکتاتوری پرولتاريا"د که يحا می گويھرچند بابک فرزام تلو

دفاع از اين "جای کوشش در ه اما ب" عليه مردم نيست اين يک ديکتاتوری"د که می گوي" عظيم بورژوازی

سند و ۀ و بدون ارائ. ستگرايانه ای دستبرد زده اطور ابزاره به ھمان کارزار دروغ  بورژوازی ب" ديکتاتوری

قبول داشتن خجالتی ديکتاتوری "مدرک سند به پخش دروغ ھای ماشين عظيم تبليغاتی عظيم بورژوازی در مورد 

 يعنی حزب کمونيست انقالبی -از طرف ابداع کنندگان سنتزنوين..." جای ديکتاتوری پرولتاريا ه ب... تمام خلقی

  ! استده   گروي- امريکا

 توجه امريکا حزب کمونيست انقالبی ۀ مشروح از اسناد منتشر شدئیدر اينجا نياز است که با آوردن نقل قولھا

پويندگان کمونيست انقالبی نسل نوين و قديم را برای قضاوت و پايان دادن به پخش اکاذيب و دروغ پراکنی ھای 

  .مئيرايج جلب نما

کمونيسم تنھا می تواند از طريق انقالب "  دوم تحت عنوان ۀش اول و مصوب اين حزب، بخۀ در مصوبات اساسنام

  : نوشته شده است"پرولتری حاصل شود
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اھداف شان را محدود به گرفتن اصالحات از دولت ھا کنند، و :  باشيد»واقع بين«امروزه به مردم گفته می شود "

  ».آرمانھای واقعی دموکراسی را تحقق بخشند«

البته چنين راھکاری، . قرار دادن اميد و تالش تان به آن تنھا می تواند وضع را بدترمی کند! کار کنداين نمی تواند 

  چرا؟ . نيست؛ و به يک به بن بست ختم می شود»واقع بينانه«در واقع، 

 ۀوسيله در جھانی که  مشخصه اش ب: "را به اين ترتيب بيان کرده است ، چرائی اينRCPسس باب آواکيان، مؤ

بدون صحبت  ' دمکراسی'ن گشته است، صحبت کردن در مورد ييتالفات عميق طبقاتی و نابرابری اجتماعی تعاخ

 بی از بی معنی، و حتی بدتر-که در خدمت چه طبقه ای می باشد در مورد ماھيت طبقاتی اين دموکراسی و اين

می تواند وجود داشته باشد؛ يک طبقه  ن»دموکراسی برای ھمه«تا زمانی که جامعه به طبقات تقسيم شده، . معناست

و يا يکی ديگر حکومت خواھد کرد، و آن نوع از دموکراسی که در خدمت منافع و اھدافش است را حمايت و ترويج 

ش، به ادامه، يا  اکه کدام طبقه حکومت می کند و آيا حاکميتش، و سيستم دموکراسی: ال اين است ؤس. خواھد کرد

  "؟استثمار، ستم و نابرابری خدمت می کنند يا خيرۀ تالفات طبقاتی و روابط مربوط، اخئیريشه کن کردن نھا

 کنونی امروز اين دولت، طی قرن ھا پيش برای حفظ و خدمت به ۀنيروھای ارتش غول پيکر و پليس بيرحم، ھست

چگونه و عليه چه کسی ن می کند، يي تعئیاين طبقه به تنھا.  امپرياليست ساخته شد– سرمايه دارۀمنافع و اھداف طبق

نيروی "انحصار آنھا در استفاده از . به پايان رسد) با چه فرجامی(تفاده خواھد شد، و چگونه ليس اسوارتش و پ

ۀ می باشد، در اصل، يک ديکتاتوری طبق) مثل ھمه دموکراسی ھا (امريکائی دموکراسی ۀنشاندھند" مشروع

 تا تعداد امريکاخاطر سلب مالکيت از سرخپوستان بومی ه ل کشی بو تمام تاريخ اين کشور، از نس. امپرياليست ھا

سيس برده داری تا أاز جنايت ھولناک ت... بسيار زيادی از جنگ و اقدامات نظامی که اين کشور جنگيده است

 بھتر، اين ئیخاطر مبارزه برای دنياه وجود آمده در اين کشور به سرکوب خشونت آميز عليه ھر جنبش راديکال ب

  .کته را بارھا و بارھا ثابت کرده استن

 کند و يک قدرت دولت نوينی به  امپرياليستھا را سرنگون-ه داری انقالب می بايد اين دستگاه ماشين دولتی سرماي

وجود آورد که در خدمت منافع انقالبی طبقه ای که قبال استثمار شده اند، پرولتاريا، درخدمت رھائی تمام بشريت در 

ه به عنوان يک المانمعه و جھان، برای ريشه کن کردن اختالفات طبقاتی و روابط استثماری و ظراه حرکت جا

  ." خواھد بود -  دولتی کامال متفاوت از تمام فرم ھای قبلی دولتی-اين دولت انقالبی ديکتاتوری پرولتاريا. کليت

 حزب کمونيست ۀصوبات اساسنامدر م) ازجمله بابک فرزام(بنابر اين خالف ادعای کاذب و غير مستند رايج 

  .کيد شده استأوضوح ته  بر دولت انقالبی نوين ديکتاتوری پرولتاريا بامريکاانقالبی 

  : آمده استامريکاحزب کمونيست انقالبی ۀ از مصوبات اساسنام) نقل قول باال( اين بند ۀدر ادام

 طبقات استثمارگر را ۀده اند، آنھا سلطتمامی دولت ھای قبلی در خدمت گسترش و دفاع از روابط استثماری بو"

ه ديکتاتوری پرولتاريا، ب. ر اساسی در اين روابط تقويت کرده انديياعمال کرده اند، و خود را در برابر ھر گونه تغ

 خود دولت است، ريشه کن کردن تمايزات طبقاتی و تمام روابط ئینھا) زوال(عکس، ھدفش ريشه کن کردن 

و، به . ه منجر به استثمار، ستم، و بازسازی مداوم درگيری ھای مخرب در ميان مردم استاجتماعی انتاگونيستی ک

روی به سمت آن ھدف، ديکتاتوری پرولتاريا بايد به طور فزاينده ای توده ھای مردم، بخش ھای   پيشۀمنظور ادام

روی به جلو به سوی ھدف  شجامعه و انجام پي) اداره  امور(مختلفی از جامعه را جلب روند دخالت در گرداندن 

  به وسيله افرادی با تفکر و اقدامات متنوع و راه ھای خالق مشخص رونداين.  کمونيسم در سراسر جھان کندئینھا
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 در نتيجه اش جامعه و البته ۀاين روند پر از اضطراب و مخالفت و مناظره خواھد بود، ھر دو مشخص...خواھد شد

مال می شود به رھا کردن ھر دو، و در يک مفھوم کلی، برای ھدايت اين به  که اعیبا رھبري...ھر زمان مشخص

اين دولت در سراسر جامعه سوسياليستی ضروری خواھد بود، اما سوسياليسم پايان خود .  کمونيسمئیسمت ھدف نھا

ی  و دولت سوسياليست- جھان کمونيست استئی انتقالی بحرانی و ضروری در جھت ھدف نھاۀ يک مرحل–نيست 

 ئی، يعنی حذف نھائیبايد به طور مستمر دستخوش تحوالت راديکالی که در راستای خدمت به پيشبرد آن ھدف نھا

ه المانتقسيم بين دولت و بقيه جامعه و ريشه کن کردن خود دولت، با ريشه کن کردن اختالفات طبقاتی و روابط ظ

  .ميان مردم، در سراسر جھان است، قرار گيرد

 جامعه پشتيبانی می ۀليستی مردم را رھبری و از مردم در ساختن تحوالت راديکال در ھر عرصاين دولت سوسيا

 زمين و معادن، ،جاتکارخان(وسيله مصادره ابزار اصلی توليد ه  بءابتدا، راسوسياليستی  نظام اقتصاديک . کند

بزرگ به عنوان ملک خصوصی که متعلق به و توسط سرمايه داران ) ماشين آالت و تکنولوژی ھای ديگر، و غيره

تبديل اينھا به اموال دولت سوسياليستی و استفاده از آنھا برای رفع نيازھای مردم، در حالی که از   -شان کنترل شده 

ن کننده ای در حرکت جامعه يياين دولت سوسياليستی نقش تع.  انقالبی در سراسر جھان پشتيبانی می کندۀمبارز

 چند جانبه و تحوالت اجتماعی، به سمت چشم انداز ۀواج و مراحل مختلف مبارزبازی می کنند، از طريق ام

کمونيست از طريق تضمين اشتراک روز افزون مردم به عنوان يک کليت و غلبه بر تقسيم قديمی بين آنھائی که با 

نين محو تمامی ، و ھمچ)و يدی تضاد بين کار فکری(ذھن خود کار می کنند و کسانی که با دست خود کار می کنند 

اين امر باعث جلوگيری از بازگشت استثمارگران سابق، و مقاومت در برابر . تقسيمات ستمگرانه در بين مردم

را در يک مقياس بسيار بزرگتر و با ديد و  اين امر امکان نوع ديگری از دموکراسی. حمالت امپرياليسم می شود

 که ئی اش، ھدف نھائی وجود داشته است،  در راستای ھدف نھاعمل بسيار راديکال تری از آزادی بشر که تا کنون

در آن دموکراسی به خودی خود، به عنوان شکلی از دولت، فراتر است و مردم بتوانند در مورد ھمه چيز بدون 

در نھايت، اين دولت انقالبی . توسل به ھر نوع دستگاه سرکوب خشونت آميز، با ھم بحث کرده و تصميم بگيرند

يک فنرتخته پرش و پايگاه پشتيبانی و  -برای انقالب جھانی" یئپايگاه منطقه " يستی نوين به عنوان يک سوسيال

 برای مبارزات انقالبی در کشورھای ديگراست، که ھمه با يکديگر برای رسيدن به جھانی عاری از ئیچراغ دريا

   ."استثمار و ستم ھمکاری خواھند کرد

سنتز نوين " زنی بابک فرزام و ھمفکرانش در باره اينکه ءد به کارزار سياسی افترابه عنوان اختتام بحث در برخور

  نياز است چند نکته را روشن ... "جای ديکتاتوری پرولتاريا قبول دارد ه که خجالتی ديکتاتوری تمام خلقی را ب

  .کنيم

 -  جريانات اپورتونيستی،احزاب گذشته با  ۀسه دھباب آواکيان در مبارزات خطی و ايدولوژيکش طی اول اينکه، 

غير  و چه در رابطه با کودتا در چين سوسياليستی عليه خط امريکارويزيونيستی ھمچون حزب رويزيونيست 

 و ھواداران لين –ھوا– رويزيونيست تنگۀ دستومدن دارآسر کار ه  چين و ب"کمونيست"ستی حاکم بر حزب ئيمائو

  .کرده استائو مبارزه مھای سوسياليسم در شوروی و چين در خط دفاع از سوسياليسم و دستاورد ه بائو پي

سيال امپرياليسم شوروی، با بلند کردن پرچم سوسياليسم  انقالبی  در مقابل انحالل فروپاشی سوسرنگونی و از پس 

 در و جاودانگی سيستم سرمايه داری را کمونيسم  بورژوازی امپرياليستی که ناقوس مرگ وحشيانۀطلبان و حمالت 

ديکتاتوری "و بيان نمود که " مرگ بر کمونيسم دورغين و زنده باد کمونيسم حقيقی " :زدند گفت  جا جارمیهھم

 دراز مدت و پر پيچ و خم دوران سوسياليسم، ابزاری ۀبرای فروش نيست، و  در پی پروسپرولتاريا قابل معامله و 
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ولوژيکی با دوستان ئ خطی و ايدۀ  سياسی و مجادلۀبارزد من ھمين روۀامددر ا   و باز."است در دست طبقه کارگر

 که در پی سازش طبقاتی با بورژوازی کمپرادور نپال و ) نپال به رھبری پرچندا" مائوئيست"حزب (نيمه راه نپالی

تئوری کمونيسم قرن "  بيان  نمود که تحت لوای -ھمچنين باند مشاطه گر دولت توسعه طلب و ارتجاعی ھند رفتند

و ماھيت  و. نيستو قابل معامله  کارگر برای فروش ۀ ديکتاتوری طبق، نپال"کمونيست"حزب  "يکمیو  بيست

" مائوئيست"را که حزب  )سيادت  طبقاتی  بورژوازیابزار ماھيت طبقاتی و ( دولتیجايگاه تاريخی ضد انقالبی 

و از منظر کمونيسم انقالبی   آوردند راسر کاره در نپال ببا ديگر احزاب ضد انقالبی از طريق سازش طبقاتی نپال 

ی پرولتاريا و اکثريت ئبا منافع پايه چنين ديکتاتوری بورژوازی که کيد کرد أو ت. ماترياليسم تاريخی روشن نمود

 و طرد  ديدگاھای ءه افشاطور پيگيرانه ای به و ب. داردقرار ی ئپايه در تقابل نپالی فقير تھيدستان شھری و دھقانان 

 رفقای ۀدرھمين خصوص نياز است که  به خدمات ارزند. نپال پرداخت" مائوئيست"حزب غالب بر نيستی رويزيو

  .  نيز اشاره کرد) مائوئيست-لنينيست- مارکسيست(حزب کمونيست ايران 

س آن رفيق استالين اين أدوم اينکه، درک غير علمی و متافيزيکی غالب بر رھبری حزب کمونيست شوروی و در ر

در جامعه سوسياليستی را  طبقاتی ۀ سوسياليستی وجود ندارد و بنابر اين مبارزۀطبقات متخاصم در جامعبود که 

ن روشنفکر غير حزبی و حتی عضو حزب به  کليه منقدان و مخالفابا چنين درکی. شوروی پايان يافته تلقی نمودند

 که برای جا ئیدند و يا در دادگاه ھا امپرياليستی سرکوب ش-عنوان جاسوسان و ستون پنجم نظام سرمايه داری

و .  محاکمه شدند، سوسياليستی شوروی برپا شدۀ طبقاتی در جامعۀپايان يافتن مبارز" حقيقت طبقاتی"انداختن 

ۀ سوسياليستی به  طبقاتی در جامعۀسفانه با چنين رويکردی مکانيکی و اعتقاد غير علمی به عدم وجود مبارزأمت

در اين زمينه با استفاده مکانيکی از ابزار .  حزب برخورد آنتاگونيستی و چپ روانه ای شدۀن برناممخالفان و منقدا

اين کمبود ھا و اشتباھات . ن حزب استفاده شدمنقداسرکوب دولتی ديکتاتوری پرولتاريا برای خاموش کردن صدای 

ه الترين مقامات حزبی منتظر بکه در با) بورژوازی درون حزب( رھروان سرمايه داری ۀلقوادر کنار نديدن خطر ب

دست آوردن فرصتی برای احيای سرمايه داری بودند، از طرف رھبری حزب کمونيست شوروی تا زمانيکه رفيق 

  .   استالين زنده و سکان داراصلی حزب بود، به وقوع پيوست

 ندحزبی قرار داشتکه در باالترين مقامات )  خروشچف و شرکاء(با مرگ رفيق استالين، بورژوازی نوخاسته ای

دست گرفتن تمامی ه  خروشچف پس از بیبورژوازی نوخاسته به رھبر. موفق به انجام کودتای درون حزبی شدند

آنھا .  تئوری ضد انقالبی و رويزيونيستی خويش قرار دادندۀابزار دولتی و حزبی، درک متافيزيکی استالين را پاي

را تئوريزه "  سوسياليستی وجود نداردۀطبقات متخاصم در جامع"که برداشت متافيزيکی رفيق استالين مبنی بر اين

مبدل " ديکتاتوری تمام خلقی"به يک خط رويزيونيستی تمام عيار، به " ديکتاتوری پرولتاريا"کرده و آنرا با حذف 

  . نمودند

اليستی اعالم اين بورژوازی پس از کسب قدرت سياسی در کشور شوراھا و تبديل آن به پايگاه ضد انقالب سوسي

  . را جايگزين ديکتاتوری پرولتاريا خواھند نمود" ديکتاتوری تمام خلقی"و " دولت تمام خلقی"کرد که از اين پس 

جای ه خجالتی ديکتاتوری تمام خلقی را ب"ۀ بنابر اين زمانيکه بابک فرزام بدون تحقيق حرف می زند و گزين

 و صدر آن باب آواکيان منتسب می کند، به طرز ناپسنديده امريکابه حزب کمونيست انقالبی " ديکتاتوری پرولتاريا

  .  تاريخ را تحريف می کندای عمداً 
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 ۀ به  سندی از مجلامريکادانيم برای روشن شدن نظرات رفقای حزب کمونيست انقالبی  در اينجا باز صحيح می

که توسط رفقای حزب کمونيست )  سياسی آلن بديوۀپروژدرنقد (تئوريک اين حزب  ، نشريه"ھا مرزبندی"

  : مراجعه کنيم،ترجمه شده است) مارکسيست لنينيست مائوئيست(ايران

 انقالب پرولتری و تجربه» موج اول« اوج ۀ نقط١٩٧٦ تا ١٩٦٦ در فاصله ئیانقالب کبير فرھنگی پرولتاريا"

 : پايه و اساس انقالب فرھنگی را چنين توضيح می دھدتحليل تئوريک مائو، . تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا بود

 ۀ وجود خطر احيای سرمايه داری در جامعئیاين انقالب به ميزان زيادی اغتشاش فکری بر سر چگونگی و چرا«

سوسياليستی را بر طرف کرد و يک خط راھنمای اساسی برای بسيج توده ھا جھت پيشرفت در مسير سوسياليستی، 

. رويزيونيستی که جھت گيری و اعمالشان دقيقا به احيای سرمايه داری می انجاميد، فراھم کردو عليه نيروھای 

 ئیی بود که طی آن ده ھا و صدھا ميليون نفر بر سر پرسش ھائچنين بسيج توده ۀ انقالب فرھنگی در چين تجسم زند

به مدت ده سال . ثه و مبارزه پرداختندن کننده داشتند به مباحييکه در جھت گيری جامعه و انقالب جھانی تاثيری تع

اين شمال . ی موفق شد نيروھای احيای سرمايه داری را عقب براند و در موضع دفاعی قرار دھدئاين خيزش توده 

  » . حزب کمونيست چين نظير دن سيائو پين بودۀمقامات عاليرتب

ظور از آن ستادھای رھبری رويزيونيستی که من(» مقرھای فرماندھی را بمباران کنيد«فراخوان مشھور مائو يعنی 

 سوسياليستی، اقتصاد سياسی سوسياليستی و ۀاز درک عملی وی از تضادھای جامع) درون حزب کمونيست چين بود

ھمانطور که در بخش . ت می گرفتۀ کمونيستی نشأ کھن به آيندۀ از جامعگذاریخصلت واقعی سوسياليسم به مثابه 

ديکتاتوری پرولتاريا بايد مداوما، .  ديکتاتوری پرولتاريا است و فقط می تواند اين باشدپيشين بحث کرديم، اين گذار

 طبقاتی ۀھر چند با طی مراحل و پيچش ھا و چرخش ھا پيشروی کند تا زمانی که سرانجام کليه شرايطی که به جامع

  . نابود شود،ياد می کنيم» چھار کليت«پا می دھد و از آن تحت عنوان 

و از ابزار رسيدن ) يعنی غلبه بر تقسيم طبقاتی جامعه( از ھدف و محتوای انقالب کمونيستی ماترياليستیاين درک 

 از "بديو"درست عکس تحليل )  انقالب تحت اين ديکتاتوریۀيعنی ديکتاتوری پرولتاريا و ادام(به انقالب کمونيستی 

  . استئیانقالب کبير فرھنگی پرولتاريا

 از قدرت ئی به ياد ماندنی برای باز پس گرفتن بخش ھاۀالب فرھنگی اين است که مبارزدم دست ترين مفھوم انق

يعنی ھمان ھا که قدرت . درون حزب کمونيست چين غصب شده بود» رھروان سرمايه داری«سياسی بود که توسط 

 و در بخش ھای قابل توجه و فزاينده ای در بيشتر بخش ھای دستگاه اداری و شوراھای برنامه ريزی، در ارتش،

مائو تسه دون و انقالبيون چين، توده ھای مردم را به جلوگيری از . آموزشی و درمانی و فرھنگی اعمال می کردند

  . سوسياليستی فراخواندندۀروی در جاد  پيشۀواژگونی انقالب و ادام

د و برای پيشبرد عميق بلکه خود نيز دستخوش انقالب ش» مقاومت کرد«حاکميت پرولتری نه تنھا به مدت ده سال 

اين .  بشری تا آن زمان به خود نديده بود مورد استفاده قرار گرفتۀ که جامعی بخش ترين تحوالتئیترين و رھا

شامل شکل ھای جديد کلکتيو در مديريت کارخانه ھا، نوآوری ھای آموزشی که درآميختن جوانان و توده ھای 

صی دانش، به راه انداختن مباحثات در ميان دھقانان به دور از نفوذ دھقان را مد نظر داشت، مبارزه با تملک خصو

 کنفوسيوسی، دگرگونی انقالبی شکل و محتوای اپرای سنتی چين و ساير عرصه یرخوت آور اخالقيات و ايدئولوژِ 

 و ارزش به طور کلی، اين انقالبی بود در قلمرو ايده ھا و ايدئولوژی، يعنی در طرز تفکر. ھای ھنر و فرھنگ بود

و جھت گيری و اھداف » خدمت به خلق«ھای مردم، که طی آن صدھا ميليون نفر خود و ديگران را با معيار 

  .اساسی انقالب کمونيستی مورد ارزيابی قرار می دادند
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 سال از شکست انقالب فرھنگی در چين و ازمنظر کنونی، نتايج خط رھروان سرمايه ٣٠بعد از گذشت بيش از 

ما می توانيم با وحشت و انزجار نظاره گر توسعه کمرشکن سرمايه .  معاصر به روشنی آشکار استداری در چين

داری بر دوش چندين و چند ميليون کارگر فقر زده، نابودی کشاورزی سوسياليستی و زيرساخت ھای آموزش و 

فريقا انخوت چين در ، تھی کردن محيط زيست در سطحی گسترده، گام ھای پر ئیدرمان عمومی در مناطق روستا

که در شعار دن سيائو پين ( تجاری، تقديس حرص و آز فردی ۀو ساير نقاط دنيا برای تضمين منافع استثمارگران

 مستقيم حرکت ۀ اين ھا نتيجۀھم. و امثالھم باشيم) متبلور می شود» ثروتمند شدن شکوھمند است«مبنی بر 

  ." است که می خواست، و به واقع موفق به انجام اين کار شدئیبرای کشاندن چين به جا» بورژوازی درون حزب«

در مورد اشتباھات دوران استالين با رجوع به انقالب فرھنگی چين . پی. سی. در بخش ديگری از اين سند رفقای آر

  : چنين می نويسند

ه داری صاحب قدرت  را به ھيچ وجه نمی توان به مبارزه عليه رھروان سرمايئیانقالب کبير فرھنگی پرولتاريا"

مائو نه فقط می خواست از به قدرت رسيدن دشمنان سوسياليسم جلوگيری کند، بلکه در پی کندوکاو در . خالصه کرد

 انقالب سوسياليستی در ۀمائو به دقت تجرب. خاکی بود که پياپی رھروان سرمايه داری را در چين به بار می آورد

 رويزيونيست ھا به قدرت در آن کشور تحت رھبری خروشچف را اتحاد شوروی تحت رھبری استالين و صعود

 طبقاتی در آن ۀ سوسياليستی، از مبارزۀ وسيع به فھم علمی عميقتر مائو از ماھيت جامعۀاين مطالع. مطالعه کرد

ع جامعه، و از ابزار و روش ھای درست و نادرست برای پيشبرد آن مبارزه از سوی پرولتاريا و در انطباق با مناف

 .انقالبی اش به مثابه يک طبقه، کمک عظيمی کرد

اما او از تشخيص تضادھای ميان مردم از . استالين در ضربه زدن به مخالفان تحول سوسياليستی ترديد نکرده بود

اين امر در ناتوانی استالين در فرق گذاشتن ميان تالش ھای فعاالنه برای . تضادھای ميان مردم و دشمن عاجز ماند

اين .  و سرنگون کردن دولت سوسياليستی از يک سو، و نارضايتی و مخالفت از سوی ديگر، تبلور يافتتضعيف

ناتوانی رو به فزونی گذاشت و لطمات بيش از حد به بار آورد، به ويژه زمانی که اتحاد شوروی با تھديدھای بسيار 

نه . روبرو شد١٩٣٠دن ھيتلر در اوايل دھه  نازی بعد از به قدرت رسيالمانواقعی و رشد يابنده، خاصه از جانب 

بدگمانی بود که استالين را به کنار زدن ناراضيانی وا می داشت که عدم توافق خود را با سياست ھا و حتی با 

له، ناتوانی استالين در تشخيص صحيح اين دو نوع أعلت اين مس. سوسياليسم بازتاب می دادند و نه حرص قدرت

يعنی سرکوب و مجازات در . (ز يکديگر و استفاده از روش ھای مختلف برای حل آن ھا بودکيفيتا متفاوت تضاد ا

له ای که أبه عالوه، مس).  ايدئولوژيک برای حل تضادھای ميان مردمۀمورد ضد انقالب، و اقناع و مباحثه و مبارز

دن حزب و توده ھا به اين درک استالين اثبات کرد از مسلح کر. مورد توجه مائو قرار گرفت ناتوانی استالين بود

 سوسياليستی زاده می شوند و چگونه می توان ۀرھروان سرمايه داری، دسته دسته از دل جامعچرا عاجز است که 

 یئشکل ھای بسيج توده استالين نتوانست .  دادشکست و تشخيص رھروان سرمايه داری را ۀسياست ھا و برنام

ی ئاو نياز به تکوين شکل ھای بسيج توده . رمايه داری بازی می کنند، بيابدرا که نقش اساسی در نبرد با رھروان س

  . را واقعا، يا حداقل به طور کامل، تشخيص نداد

 بسياری از ليبرال ھا و ضد کمونيست ھا می سايد و واژه ۀ به شکل خطرناکی شانه به شان"بديو"ھر چند که 

 می کند، اما در مورد اشتباھات واقعی ـ و جدی ـ استالين و به  در ھمه آثارش تکرارترا مثل يک آي» استالينيست«

 کرده، درک علمی بسيار ناچيزی ئیويژه در مورد ريشه ھای اين اشتباھات که مائو به طور علمی آن ھا را شناسا

زد، يا  سوسياليستی و تضادھايش بپرداۀ نمی خواھد به درک نيمه کاره و ناقص استالين از ماھيت جامع"بديو". دارد
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از يک » جرج اورولی« ارائه می کند يک تصوير کالسيک "بديو"بالعکس، آن چه . به ھرحال نمی پردازد

.  که به نامشان حکومت می کند رعب می افکندئی قدرت و بی چھره است که در دل توده ھاۀبوروکراسی تشن

  .زده است» کمونيستی« به اين تصوير، يک رنگ و لعاب "بديو"

رد، دشمنان انقالب که آماج استالين قرار گرفتند به حد کافی واقعی بودند، اما به واسطه ديد متافيزيکی در اغلب موا

او قادر ) يعنی ادعای استالين مبنی بر عدم وجود طبقات متخاصم در سوسياليسم( سوسياليستی ۀو انحرافی از جامع

به طور کلی، استالين آنان را به چشم نمايندگان . ح دھدنبود سر منشاء اين نيروھا يا ابزار مبارزه با آن ھا را توضي

منکر وجود چنين روابطی می شد يا آن ھا را درست نمی ( کماکان باقی نگاه نمی کرد ئیروابط توليدی بورژوا

 طبقاتی ۀبنابراين پيشبرد مبارز. بلکه آنان را عامل نفوذی اين يا آن قدرت سياسی دشمن به حساب می آورد). فھميد

 غلط يک عمليات ضد جاسوسی در نظر گرفته می شد و گاه حتی به چنين چيزی تقليل می يافت يا در چنين قالبی به

  .تئوريزه می شد

 مائو راھی متفاوت را چرا از مائو به خاطر يافتن ابزار متفاوت مبارزه قدردانی می کند اما نمی فھمد که "آلن بديو"

سوسياليستی وجود دارد و نه فقط برای احيای سرمايه داری ۀ  تضادھای جامع از آنچه درون"بديو"فھم . انتخاب کرد

 .بلکه برای پيشبرد انقالب سوسياليستی نيز پايه ای مادی ايجاد می کند، از اين ھم کمتر است

برانگيختن توده ھای وسيع بود برای اين که جنبه «شکل و راھی که مائو ساخت و پرداخت، به بيان خود وی 

به عالوه، کل انقالب فرھنگی اساسا بر اين » .ن آشکار کنندئيا را به روشنی و به شکلی ھمه جانبه و از پاتاريک م

درک مائو استوار بود که چگونه انقالب سوسياليستی فقط می تواند با درگير کردن توده ھای مردم و اتکاء به آنان 

  .روی کند برای متحول کردن شرايط مادی و خودشان پيش

به بيان ( کافی نقش آگاھی، موضوعات مربوط به ايدئولوژی، نياز به انقالب کمونيستی، و ايجاد ۀين به اندازاستال

را در ) »ی از روابط سنتی مالکيتئگسست ريشه «به موازات (» ی از ايده ھای سنتیئگسست ريشه «) مارکس

ۀ ن روابط مالکيت سرمايه داری، توسعاين گرايش قوی در استالين وجود داشت که به متحول کرد. نظر نمی گرفت

سسات دولت سوسياليستی به مثابه شرايط الزم برای ايجاد خلق و خوی تعاونی و اقتصاد سوسياليستی و تقويت مؤ

مائو در پاسخ به ھمين . نگاه استالين به اين امر، بازتاب ماترياليسم مکانيکی بود. ھمکاری متقابل می نگريست

  .لکتيک را تکامل دادله، ماترياليسم دياأمس

 سوسياليستی بازی می کند و راه ھای تقويت ۀ انقالبی جامعروندمائو نقش پويا و بسيار مھمی که آگاھی در 

 و حتی تاثيرگذاری بر نظام مالکيت توسط ايده ھا و ارزش ھا و فرھنگ سنتی در اين جامعه را ئینيروھای بورژوا

 ارتباط، به اظھار نظر قدرتمند مائو در مورد انقالب فرھنگی به سال در ھمين. به طريقی کامال نوين تشخيص داد

ھدف، حل .  عمده است اما ھدف نيستۀمبارزه عليه رھروان سرمايه داری در حزب وظيف«:  توجه کنيد١٩٦٧

 جھانبينی، ارتقاء و تعميق درک مردم ألۀمنظور مائو از مس» .مشکل جھانبينی و ريشه کن کردن رويزيونيسم است

 بشری، آگاھی و اخالق کمونيستی، قرار دادن منافع نوع ۀاز شناخت علمی کمونيستی از واقعيت و خصوصا جامع

 سنت ھا و ايده ھا و ارزش ۀس امور، و کنار نھادن آگاھانه و داوطلبانأبشر و پيشرفت انقالب جھانی پرولتری در ر

  .طبقاتی توسط مردم استۀ ھای اسارتبار جامع

 در اتخاذ شيوه ھای مبارزاتی عظيم عليه افرادی نسبتا قليل می بيند ناشی از ناديده گرفتن بعد "ديوب"که » تناقضی«

 اين واقعيت را نمی بيند که ھر چند آماج اين انقالب عده ای قليل "بديو". ايدئولوژيک انقالب فرھنگی نيز ھست

ه سمت سرمايه داری ھدايت می کردند و يعنی به اختصار، کسانی از مقامات عاليه حزب که جامعه را ب(بودند
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 یله ای حادأ، اما جھانبينی چيزی مربوط به کل جامعه بود و به نظر می آيد که به مس)تصميم به اين کار داشتند

يکی از رھبران رھرو سرمايه داری در مقطع آغازين انقالب فرھنگی، " ليو شائو چی"برای مثال، . (تبديل شده بود

اين اثر که به يک رکن آموزش حزب تبديل " چگونه می توان يک کمونيست خوب بود"وان کتابی نوشت تحت عن

  )١١()"  !"چگونه می توان يک رويزيونيست خوب بود"شد در واقع به طور خالصه ياد می داد که 

                   ادامه دارد                                                                                               

  


