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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ٢٩

  

  

  یلتاريا، انقالب فرھنگی پرولتاريائادامۀ انقالب تحت ديکتاتوری پرو

  

وجود طبقات ناشی از تضاد ھای اساسی .  طبقاتی باقی می مانندۀيستی، طبقات، تضاد ھا و مبارزدر جامعۀ سوسيال

پس از تصرف قدرت سياسی توسط پرولتاريا و حزب سياسی پيشرو . دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم است

زی ھنوز باقی است و خرده ، بورژوا)مثالً مالکين(آن، حزب کمونيست، عالوه بر بقايای طبقات ارتجاعی کھن 

بنابرين مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ سوسياليستی از ميان نمی رود، . بورژوازی نيز تازه در حال تحول و تکامل است

پس از واژگونی قدرت سرمايه، پس از تخريب دولت بورژوازی، پس از استقرار ديکتاتوری : "لنين می گويد

آنگونه که برخی نمايندگان جاھل سوسياليسم قديمی و سوسيال دموکراسی (ود پرولتاريا، مبارزۀ طبقاتی ناپديد نمی ش

  ١."بلکه شکل ديگری به خود گرفته و از بسياری جھات حادتر می گردد) کھن می پندارند

  ٢."نيروی مقاومت طبقات سرنگون شده ھمانا به علت شکستشان صد ھا و ھزار ھا بار افزايش می يابد: "زيرا

کيد می کند که انتقال به سوسياليسم يک دوران کامل تاريخی، يک دوران کامل مبارزۀ طبقاتی أين تبه ھمين جھت لن

سر نرسيده است برای استثمارگران ناگزير ه که اين دوران ب مادامی"پر از تصادمات شديد را در بر می گيرد و 

  ٣."ت مبدل می شوداميد اعادۀ قدرت باقی می ماند و اين اميد به تالش ھائی برای اعادۀ قدر

  : لنين ريشه ھای قدرت استثمارگران سرنگون شده و زمينه ھای اميد و تالش آنھا را چنين توضيح ميدھد

بھشت از دست "برتری آنان در زمينه ھای معلومات علمی و فنی و اداری که به کمک آن می کوشند :  .١

  رفتۀ خود را دوباره به دست آورند؛

  ه به طور دائمی سرمايه داری و بورژوازی را به وجود می آورد؛وجود نيروی توليد کوچک ک:  .٢

ساير کشور ھای جھان که  در آنھا ھنوز بورژوازی و امپرياليسم (وجود پايگاه بين المللی بورژوازی :  .٣

  ؛)حاکم است
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نفوذ و احاطۀ مخرب و فاسد کنندۀ ايدئولوژيکی و خرده بورژوازی بر روی پرولتاريا که باعث انحطاط :  .۴

  .شود رخی عناصر آن و تبديل شان به عناصر بورژوازی نوين و بوروکرات ھای بريده از توده ھا میب

مائوتسه دون به اتکاء آموزش ھای لنين و با جمع بندی از تجربۀ مبارزۀ طبقاتی در شوروی و چين خاطر نشان 

ر روبنا، بين دو طبقۀ پرولتاريا و ساخت که مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ سوسياليستی، ھم در مناسبات توليدی و ھم د

مبارزۀ طبقاتی بين : "بورژوازی ادامه دارد و تضاد عمدۀ جامعۀ سوسياليستی تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی است

پرولتاريا و بورژوازی، مبارزۀ طبقاتی ميان نيرو ھای سياسی گوناگون و مبارزۀ طبقاتی بين پرولتاريا و 

وژيک ھنوز مبارزه ای طوالنی و پيچيده خواھد بود و حتی آگاھی بسيار حدت خواھد بورژوازی در زمينۀ ايدئول

  ٤."يافت

پيوسته وجود دارد و از ) راه سوسياليستی و راه سرمايه داری(در طول ساختمان سوسياليسم، مبارزه بين دو راه 

ی و مبارزه ميان دو راه و دو مبارزۀ بين پرولتاريا و بورژواز. اينرو خطر احيای سرمايه داری نيز موجود است

مشی، در ھمۀ سطوح جامعه و از جمله در درون حزب کمونيست به صورت مبارزه ميان پرولتاريا و صاحب 

مائوتسه دون با . ند منعکس می گرددقدرتان گام نھاده به راه سرمايه داری که نمايندگان بورژوازی در درون حزب ا

يافتن تضاد عمدۀ جامعۀ سوسياليستی و قانونمندی رشد وتکامل اين تضاد و با مطالعۀ تجربۀ مثبت و منفی 

ديکتاتوری پرولتاريا و علل و ريشه ھای احيای سرمايه داری و غلبۀ رويزيونيسم در اتحاد شوروی، ضرورت 

کيد نمود و تئوری کبير ادامۀ انقالب أران سوسياليسم و تحکيم دائمی آن را تمطلق ديکتاتوری پرولتاريا را در دو

بر . تحت ديکتاتوری پرولتاريا و چگونگی جلوگيری از احيای سرمايه داری در جامعۀ سوسياليستی را بنياد نھاد

راتيک پ. حسب اين تئوری، مشی اساسی حزب کمونيست برای تمام دوران تاريخی سوسياليسم تدوين می شود

 تحت رھبری مائوتسه دون بر پا گرديد، اين ١٩۶۶انقالب عظيم فرھنگی پرولتاريائی نيز که در چين در سال 

  .تئوری را بيش از پيش کامل تر و غنی تر ساخت

مائوتسه دون روشن می سازد که در مراحل تاريخی معينی از ساختمان سوسياليسم، عقب ماندگی مناسبات توليدی و 

در اين صورت . لده به درجه ای می رسد که به مانع جدی رشد آنھا مبدل می گرددؤد نيرو ھای مروبنا از رش

و انجام يک انقالب فرھنگی نظير انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی " تحوالت سياسی نقش تعيين کننده پيدا می کنند"

 سياسی است که در روبنا، در سطح انقالب فرھنگی يک انقالب. می گردد" امری کامالً ضروری و به موقع"چين 

و رابطۀ مستقيم و ديالکتيکی با زير بنای سوسياليستی، با مناسبات توليدی و . ايدئولوژيکی و فرھنگی جريان می يابد

ھدف انقالب فرھنگی سوسياليستی يا پرولتاريائی جلوگيری از . سوسياليستی داشته و در خدمت آن قرار می گيرد

انقالب فرھنگی يک مبارزۀ سياسی برای تصفيۀ حزب از . تحکيم سوسياليسم درجامعه استرجعت سرمايه داری و 

ليونی خلق يصاحب قدرتان گام نھاده به راه سرمايه داری و تحکيم قدرت سياسی پرولتاريا به اتکاء بسيج توده ھای م

انقالب فرھنگی چين . استو شرکت دادن ھر چه فعالتر آنان در مبارزۀ طبقاتی عليه بورژوازی و رويزيونيسم 

مناسبات اجتماعی سوسياليستی را استحکام بخشيده و خلق را برای مسلط شدن بر شرايط ھستی خود، برای تصاحب 

  .واقعی وسايل توليد توسط جامعه و تربيت کمونيستی در مقياس وسيع بسيج می کند

                                                 
  "ای درون خلقدر بارۀ حل صحيح تضاد ھ: " مائوتسه دون-  4
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فرھنگی که به زمينۀ دموکراتيک يعنی امور بنابرين، مفھوم انقالب فرھنگی پرولتاريائی با مفھوم قديم انقالب 

 فرھنگ فئودالی در افکار توده ھا وغيره خالصه می شود تفاوت داشته و معنی کامالً وسيعی همربوط به مبارزۀ علي

  .می يابد

مائوتسه دون می گويد که برای جلوگيری از احيای سرمايه داری و تضمين پيروزی نھائی سوسياليسم، نه يک بلکه 

  . انقالب فرھنگی از نوع انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی چين الزم استچندين

انقالف عظيم فرھنگی پرولتاريائی که ھم اکنون جريان دارد فقط اولين انقالب از اين نوع است و بايد در آينده "

بورژوازی بر (لۀ پيروزی کی بر کی أدر انقالب، مس. ضرورتاً به انقالب ھای ديگری از اين نوع مبادرت ورزيد

اگر ما آنطور که بايد عمل نکنيم، . فقط در پايان يک دوران بسيار طوالنی حل خواھد شد) پرولتاريا يا معکوس آن

اعضای حزب و تمامی خلق نبايد تصور کنند که پس از . احيای سرمايه داری ھر لحظه ممکن است صورت پذيرد

ه چيز رو به راه خواھد شد، مراقب باشيد و ھوشياری خود را يک يا دو و يا حتی سه يا چھار انقالب فرھنگی، ھم

  ٥."ھرگز از دست ندھيم

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  

                                                 
  "١٩۶٨ مه ٢٣سخنرانی در : " مائوتسه دون-  5


