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 یمي صدا  با محسن حکۀي نشرۀبا نگاه به مصاحب

اق ھر آن چه محمد يو به س(رفت ی به کار کرده ھمانطور که انتظار م است شروعیکه چند ماھ» صدا «ۀھفته نام

که » صدا« چھارم ۀدر شمار.  از اھداف خود قرار داده استیکيسم را يمقابله با کمون)  در انتشارش دست داردیقوچان

ران يسم در ايمائوئ مائوتسه دون و ۀ در باریمي با محسن حکیا منتشر شده به مصاحبه٩٣ ]سنبله[وري شھر١۵خ يدر تار

ده سازان ضد ي ایژگيو. اند ر کردهيز آن را بازتکثيون نيسي اپوزیاسي و سی خبریھاتي از سایاريم که بسيخوریبر م

مائوتسه دون «و » ن شکنجه گر بوديستال«ر ي نظیادهيغات نفس برين است که به تبلي ای مثل قوچانیبراليست نئوليکمون

 ی روشنفکری که مدافعش ھستند قبای ھاریدارهيکوشند به سرمایکنند و میقناعت نم» داختانیا ميمعتادان را به در

انتخاب مائوتسه . رنديشان را بگر بغليھستند که ز)  سابقیا چپي(» چپ« منتسب به یشه افرادين راه ھميدر ا. بپوشانند

ن و نقش يش، انقالب چي دگراندی روشنفکر محافلیل است که در برخين دليد به اين روزھا شايسم در ايدون و مائوئ

ن بحث شرکت کند و به عنوان ي خود در اۀويده به شيز مناسب دين» صدا«. ل شدهيمائو به موضوع بحث و جدل تبد

دنظر ي گوناگون مرتبط با تجدیھاشي گذشته حزب توده و گرایھام که در دھهيدانیم. ن محافل مطرح شودي در ایئصدا

دند يش بردند و کوشين به پيف مطلق را در مورد مائو و انقالب چيا تحريزار سانسور مطلق و  کاریطلبان شورو

ق از نظر و عمل يح و عمي به شناخت صحیابي مبارز را از دستیھا از گروهیاري بسی کشور و حتی روشنفکرۀجامع
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شود یھا مطرح مک و رسانهيل آکادمن دوباره در محافي انقالب چۀلأ مسیکه در دوران کنون نيا. مائو دور نگه دارند

ن کشور در ي ای و نفوذ اقتصادی معادالت جھانی امروز در ترازویدارهين سرماي چۀن شدن وزنيبدون شک به سنگ

ان دارد، ي که حولش جریستي ضدکمونیھافيرغم حمالت و تحر ین بحث، عليصرف باز شدن ا. ران ربط دارديا

سم و کنار زدن يت کموني واقعی حساس را به سویھادن و نگاهي شنۀ آمادیھاد تا گوشگذاریار ما مي را در اختیامکان

  . مين برگردانيسم در چيالي سوسۀ تجربیھا از رویھا و کج فھمدروغ

م اشاره يخواھیفقط م. مياش به آن نوک زده ندار در مصاحبهیمي را که حکی مسائلۀن نوشته قصد پرداختن به ھميدر ا

د يگویکند و می متھم مئی مائو را به اراده گرایميحک. ن گفته استي چی که در مورد انقالب فرھنگیاد نکتهم به چنيکن

 مخالفان ی انقالب فرھنگۀحرب«و با » کردی استفاده میاسيشبرد اھداف سي پی برای و فرھنگی اخالقیھازهياز انگ«او 

 خود را به یاسي مخالفان سی با افکار بورژوازی فرھنگۀدر پوشش مبارز«و » است حذف کردي سۀرا از صحن... خود

ا کج ي و ی نادانۀجيک نتي آگاھانه است و کدام ین اتھامات دروغيک از اين که کدام يا» .ن سرکوب کردي ستالۀويھمان ش

  . ت استيش گذاشتن واقعيقصد ما روشن کردن و به نما. ستي ما نألۀ مسیفھم

 ی شد و در پین با شوروي چۀم جامعي عظیھاسم شد، مائو متوجه تفاوتيالين سوسن دست به کار ساختماي که چیوقت

ع مردم را در ي وسیھاتوده) ی مدل شورویعني(ش از حد بر صنعت و شھرھا ي بۀي تکی بر آمد که به جائیھاافتن راهي

 کردن یکند نه صنعتیعا م ادیميھدف او خالف آن چه حک. ر کنديدر گ) و دخالت در سرنوشتشان(سم ياليساختمان سوس

ھا دهي کردن ای و انقالبی طبقاتیھان بردن تفاوتي، از ب)یديروابط تول(ربنا ير زيي بلکه تغیجامعه به عنوان ھدف غائ

ش يمائو ب) ی حزب شورو٢٠ ۀن و به خصوص با کنگريمتعاقب مرگ ستال (ی در شوروی بورژوازیريبا قدرت گ. بود

دگاه تعداد ين ھم ديست چيد که در حزب کمونيدیاو م.  واقف شد،ن کردهيسم کميالي راه سوس که بر سریش به خطراتياز پ

فراتر » ئیافق حق بورژوا«، به قول مارکس از ی حزب به خصوص در سطوح رھبری از اعضاینه چندان کم شمار

 یھا قدرتمند کنند چھرهیورل به کشين را تبديخواستند چینگ که ميائو پي و دن سیوشائو چي مثل لیافراد. رودینم

 که امروز کارگران و ین کابوسي ھمیعني؛ یدارهيقدرتمند شدن در چارچوب جھان سرما. ش بودندين گراي اۀبرجست

 نوخاسته یر کنده نشود، بورژوازين مسين از ايدانست که اگر چیمائو م. ن را به اسارت در آورده استيزحمتکشان چ

 مقابله با کھنه ۀن که آماديه بر جوانان چين گسست در گام اول با تکي گسست الزم بود و ا.قدرت را به دست خواھد گرفت

  ). ميشتر گفته اين مورد بي در ا٢٠ ۀدر آتش شمار. (سر شدي بودند میو کھنه پرست

ا و يار قدرت پرولتیبلکه مبارزه برا. ی نه با ھدف قدرت شخصی بر سر قدرت بود؛ ولیا مسلما مبارزهیانقالب فرھنگ

 فقط توطئه یاسي سۀ که از مبارزیالبته کسان. ستي و حزب کمونیستيالي در دولت سوسئی عوامل بورژوایسرنگون

 یات و منافع شخصيالت و خصوصيفھمند و تمایرا م) یا فئودالي (یدارهي سرمایھا سران قدرت در حکومتیھایگر

ن مبارزه نه يا. ا را درک کنندي حفظ قدرت پرولتاری مائو براۀت مبارزيتوانند اھمیگذارند نمی میرا باالتر از امر طبقات

 ءدر ابتدا.  بودئی بورژوایھا درون قدرتیھاه حسابيھا و تسو در فرم ھم متفاوت از رقابتیتنھا در محتوا حت

ظام سرکوبگر آمدند عليه استادان زورگو و عقب مانده؛ دانش آموزان عليه اجحافات و ندانشجويان به مبارزه می

شوريدند؛ دختران برای آزادی، کارگران برای مديريت جمعی، دھقانان برای تحصيلی که از قبل به جا مانده بود می

 یافراد باال(در جلسات بحث از بردن نام دولتمردان . خاستندھای روستائی به پا میتحصيل رايگان و دفاع از کمون

 یدارهي و راه سرمایستياليھا توجه کنند، راه سوس گفتهیرند به محتواياد بگين بود که مردم يھدف ا. شدیحذر م) حزب

د يکوشیط خود ميھر چند که ھر کس در مح. ص دھنديتشخ) مير مستقي به شکل غیو گاھ(ھا ان گفتهيرا از م

ش ي در پیدارهي حزب که راه سرمای رھبران و کادرھاۀبخش عمد. ص دھد و با آنان مبارزه کنديسرکوبگران را تشخ

 کنار گذاشته یا حزبي ی قرار گرفتند؛ از مقامات دولتیگرفته بودند نه به زندان افتادند و نه اعدام شدند؛ مورد انتقاد علن
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ا زندان محکوم ي ی داشتند به حبس خانگء که در شرف اجرائیھاا طرحي و یز بر حسب اقدامات عملي نیگروھ. شدند

سم و يالي سوسیشرويده بودند و در مقابل پي را برگزیدارهير سرمايران حزب که مسک از رھبيچ يدر واقع ھ. شدند

 است ین بردن خاکي از بألهدانست که مسیمائو م.  اعدام نشدند،کردندیش مردم در قدرت مقاومت ميش از پيشرکت ب

 و توھِم یان مردم ساده انگاريمن افراد ممکن است در ي ایکين بردن فزيند؛ که از بيروی ھرز در آن میھان علفيکه ا

 ھم مجبور شده در مورد یمي حکی مائو روشن است که حتۀن جور موارد آنقدر کارناميدر ا. جاد کنديرفِع خطر را ا

  ! مائو او را کشته است» شودیگفته م«د يائو و کشته شدن او، با اما و اگر بگوين پي لیمايسقوط ھواپ

نجا و آنجا يدان آمده بودند و ايمردم به م. ک انقالب بودي یانقالب فرھنگ. ش نرفتيه پ بدون اشتبایالبته انقالب فرھنگ

 یکي آماج حمالت فزیکردند و حتیخ مير و توبيا ستمگر بودند را تحقي که از نظرشان خطاکار ی و حزبیمقامات دولت

ل از راه دور تک و با کنتریو بود و نه کس مائین شده به رھبريش تمري از پیک سمفوني نه یانقالب فرھنگ. دادندیقرار م

 مختلف یھا دستهیگاھ. سوختیتر و خشک با ھم م شدند و گاهیر ميجوانان جو گ. آوردیتک مردم را به حرکت در م

 و از دوستداران انقالب امريکائی ۀسندينو(مائو، خود در مصاحبه با ادگار اسنو . گرفتندیگارد سرخ در مقابل ھم قرار م

پرداختند یگر ميد کي انقالب به مقابله با ی و دشمنان واقعیدارهي مبارزه با سرماین که جوانان گھگاه به جاياز ا) نيچ

 که متھم به در ی گذاشتن بر سر عناصری با کاله بوقاو در گفت و گو با فعاالن حزب، مشخصاً .  کرده بودیاظھار ناراحت

ه ي تنبیمي قدیھاوهي از شیکيکه (ھا ر کردنينگونه تحقيالف کرده گفته بود ا شده بودند مخیدارهيش گرفتن راه سرمايپ

اند را ھم  که دچار انحراف شدهیح و متحول شدن افراديزند و راه تصحی دامن مینه ورزيبه ک) ن بودي در چیدھقان

  .  استی از اھداف انقالب فرھنگیکيح و تحول ي که تصحیدر حال. بنددیم

 نقش چوب یاسي انقالب و کسب قدرت سیروزيکنند پی که فکر مئیھا»چپ «ۀف تصور ساده انگارانخال. سخن کوتاه

ن يتسه دون اکند، مائوین ميل به بھشت بريل به فرشته و کشور را تبديھا را تبدک شبه انساني را دارد که ئیجادو

ش گذاشت که کسب يگر به نمايک بار ديا ز آن رين ني در چیستيالي انقالب سوسۀافته بود و تجربيت را خوب دريواقع

ز ي نرم و ھموار نۀبا مبارز.  باز گرددیدارهي سرمایتواند به سوی که ھر آن میرين قدم است در مسيقدرت تنھا اول

د ين کارھا باي ایبرا. سد کردرا  یدارهيد سرمايرا شکل داد و راه بازتول) ني نویروابط و نھادھا( نو یھادهيشود پدینم

 حل نشده و نوخاسته است ی حل تضادھایتنھا بر بستر شورش و انقالب برا. رتبا گسست کرد و انقالب را ادامه دادم

رد معجزه يح قرار بگي صحیشود و اگر تحت رھبری تحت ستم به حداکثر شکوفا میھات و اعتماد به نفس تودهيکه خالق

خالف .  استین حرکتي برجسته و درس آموز از چنۀک نموني) ١٩٧۶ تا ١٩۶۶از (ن ي در چیانقالب فرھنگ. نديآفریم

از جمله تداوم ستم بر ( جامعه ی واقعی به تضادھاءنبود چرا که با اتکا» انهياراده گرا «ی، انقالب فرھنگیمي حکۀگفت

د حق  و وجوی و اجتماعی طبقاتیزھاي، تمای و دولتی حزبی در نھادھائی و اقتدار بورژوای بوروکراسیريگزن، شکل

ون ياگر عزم مائو و انقالب. ھا را بازتاب دادني اۀ از جامعه به گسست از ھمیاز بخش بزرگيانجام شد و ن) ئیبورژوا

د به يبود، با» ئیاراده گرا«ان ي بیستيالي امپریدارهي سرمایايسم در دنيشبرد امر کموني پیست ھمراھش برايکمون

 و ستم ی نوع بشر از چنگال نظام طبقاتئیر رھاي در مسیشروي و پیاعز انجام انقالب اجتميصراحت گفت که امروز ن

  . دارد» ئیاراده گرا«از مبرم به يش نيھا

  »آتش«

  


