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  دکتر غالم حسين فروتن

  سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسالبازتايپ
  ٢٠١٣ مارچ ١١

 

  دفاع از مائو، دفاع از مارکسيسم خالق است
  )بخش نھم (

  

  قالب فرھنگی پرولتاريائیمائو و ان

   خطر احياء سرمايه داری-١

ألۀ خود راه نداد که پيروزی انقالب سوسياليستی و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا، مسه لنين ھرگز اين پندار واھی را ب

ر لنين چند بار خط.  سوسياليستی را برای ھميشه حل کرده استۀپيروزی پرولتاريا بر بورژوازی و ساختمان جامع

طور مشخص با يکی از ه بازگشت سرمايه داری را در شوروی يادآوری کرده و شرکت توده ھا را در مبارزه با آن و ب

  .مھمترين مظاھر آن، يعنی با بوروکراسی ضروری دانسته است

  : سوسياليستی بر چه پايه ای استوار استۀخطر احياء سرمايه داری در جامع

 ۀو بنابر اين خطر بازگشت جامعگذار از سرمايه داری به کمونيسم ی در تمام دوران  طبقاتۀ وجود طبقات و مبارز- الف

  .به لنين گوش فرادھيم.  سرمايه داریۀ، به جامعءسوسياليستی به قھقرا

بعد از سرنگون شدن قدرت سرمايه، بعد از خرد شدن دستگاه دولت بورژوازی و بعد از استقرار ديکتاتوری "

آنطور که نمايندگان عامی سوسياليسم کھنه و سوسيال دموکراسی قديم فکر (از بين نمی رود اتی  طبقۀمبارزپرولتاريا 

  ".کند و در بسياری از زمينه ھا شديد تر ميشود ، بلکه فقط شکل آن تغيير می)کنند می

  :باز ھم

 استثمارگران مسلماً يدهتا اين دوران به پايان نرس. گذار از سرمايه داری به کمونيسم يک دوران کامل تاريخی است"

  "دارند، اميدی که به کوشش در راه احياء می انجامد اميد به احياء را نگه می

  :دارد مائو اين آموزش لنين را صريحتر و روشنتر بيان می

 ۀ تاريخی طبقات، تضاد ھای بين طبقات، و مبارزۀدر اين مرحل.  تاريخی بس طوالنی استۀ سوسياليستی مرحلۀجامع"

دھند  و مبارزه بين راه سوسياليستی و راه سرمايه داری و ھمچنين خطر احياء   به موجوديت خود ادامه میطبقاتی

  ).تکيه روی کلمات ھمه جا از ما است (". سرمايه داری بجای ميماند

 در تمام را برجسته تر کرد، اينست که کيد کرد و انقالب فرھنگی پرولتاريائی خلق چين آنأآنچه در اين آموزش بايد ت

 بدون طبقات، يعنی از ۀگذار از سرمايه داری به کمونيسم، يعنی آن دورانی که سرمايه داری را از جامع"دوران 
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 طبقاتی و بنابر ۀيعنی طبقات و مبارز" استثمارگران"" تا اين دوران به پايان نرسيده"و ) لنين" (کند کمونيسم جدا می

به مبارزۀ دولت سوسياليستی و حزب نيرومند آن با عنصر يا .  است ھمچنان موجودءاين خطر بازگشت به قھقرا

 طبقاتی زدن در واقع به مسخره گرفتن طبقات و ۀکنند برچسب مبارز که گاه گاه سربلند می" بورژوا و منحط"عناصر 

ر بسياری از د"  لنين ۀگفته  طبقاتی است، آن مبارزه ای که بۀ طبقاتی، کاريکاتور ساختن از طبقات و مبارزۀمبارز

  ".زمينه ھا شديد تر ميشود

شود و   طبقه به يکبار دود میۀنه به مثاب" زير افتادهه سرير قدرت ب" پس از انقالب سوسياليستی، بورژوازی که از - ب

عکس اين مقاومت آنطور ه دھد، ب رود و نه در مقاومت او در برابر ديکتاتوری پرولتاريا فتوری روی می ھوا میه ب

  :گيرد توضيح ميدھد به اشکال مختلف فزونی میکه لنين 

 جديد عليه دشمن مقتدر يعنی بورژوازی است که مقاومتش ۀديکتاتوری پرولتاريا بيدريغ ترين و بی امانترين جنگ طبق"

 بين المللی و نيرو و ۀده بار فزونتر گرديده و اقتدارش تنھا ناشی از نيروی سرماي) ولو در يک کشور(پس از سرنگونی 

باشد، زيرا  استواری روابط بين المللی بورژوازی نبوده، بلکه ناشی از نيروی عادت و نيروی توليد کوچک نيز می

سفانه ھنوز در جھان زياد و بسيار ھم زياد است و ھمين توليد کوچک است که ھمواره ھمه روزه، ھر أتوليد کوچک مت

  ".آورد ی و بورژوازی پديد میخودی و به مقياس وسيع، سرمايه داره طور خود به ساعت ب

گيرد  شود، بلکه ايدئولوژی و فرھنگ را نيز در بر می  سياسی و نظامی محدود نمیۀ مقاومت سرمايه داران به پھن- ج

تا زمانی که ايدئولوژی .  فرھنگ به مراتب سرسخت تر و غلبه برآن دشوارتر استۀو اين مقاومت بورژوازی در زمين

جای آن ننشسته، بورژوازی از ه ھن توده ھا زائل نشده و ايدئولوژی و فرھنگ پرولتاريائی بذو فرھنگ طبقات کھنه از 

  .کند آن برای برانگيختن توده ھا و در دست گرفتن مجدد قدرت استفاده می

درھم شکستن مقاومت سرمايه داران نه تنھا مقاومت نظامی و سياسی بلکه ھمچنين مقاومت ايدئولوژيکی آنھا است "

  )لنين". (اينست وظيفۀ ما.  مقاومتی که از ھمه عميقتر و قويتر استيعنی

  :دارد و مائو اين آموزش لنين را چنين بيان می

 طبقاتی بين ۀ طبقاتی بين نيرو ھای سياسی گوناگون و مبارزۀ طبقاتی بين پرولتاريا و  بورژوازی، مبارزۀمبارز"

  ". طوالنی و پرپيچ و خم و حتی گاھی بسيار حاد خواھد بود ايدئولوژی ھمچنانۀپرولتاريا و بورژوازی در زمين

مائو برآنست که برای سرنگونی يک قدرت سياسی بايد قبل از  اھميت ايدئولوژی در تصرف قدرت سياسی ۀدر زمين

 انقالبی و ھم برای ۀاين حقيقت ھم برای طبق.  ايدئولوژی کار کردۀھر چيز افکار عمومی را آماده ساخت و در زمين

در آستانۀ انقالبات بورژوائی در اروپا بورژوازی در واقع از آغاز رنسانس، ايدئولوژی .  ضد انقالبی صادق استۀطبق

سيسات سياسی نظام کھنه را مورد انتقاد قرار داد و ايدئولوژی خود را در ميان توده ھا پراکند تا باالخره در قرون أو ت

 کارگر ۀاحزاب طبق. رت سياسی را تصرف کند و نظام خود را بگستراندھفده و ھجده توانست با انقالب توده ھا قد

برند و آنھا را   انتقاد بسته و ايدئولوژی و نظام سوسياليستی را ميان توده ھا میۀتازيانه ھميشه نظام بورژوائی را ب

 ه از اين حکم پيروی میبر خلق چين ھموبر روسيه، انقالب اکتوانقالب سوسياليستی اکت. سازند برای انقالب آماده می

  . از اين قاعده مستثنی نيست١٣۵٧ دلو ٢٢انقالب ايران در . کنند

در کشور ھای سوسياليستی ضد انقالب نيز به درھم شکستن ديکتاتوری پرولتاريا و استقرار مجدد قدرت سياسی 

دان دشوار نيست چون توده بورژوازی به پراکندن ايدئولوژی بورژوازی می پردازد و اين کوشش برای ضد انقالب چن

در . ثر می افتدؤھای مردم در اين کشور ھا ھنوز از ايدئولوژی کھنه رھائی نيافته اند و تبليغات ضد انقالب سريع م
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  ١" محفل ھای پتوفی" با ايجاد ١٩۵۶ضد انقالب مجارستان نيز در . ھمين شيوه متوسل شده اتحاد شوروی ضد انقالب ب

که خواھيم ديد، ھمين شيوه را   ليوشائوچی نيز چنانۀدارودست. ی توده، مردم را به قيام برانگيختو تبليغ افکار بورژوائ

  .برد کار میه برای سرنگونی ديکتاتوری پرولتاريا ب

اگر قدرت سياسی با تبليغ .  نزديک و متقابلی ميان ايدئولوژی و فرھنگ و قدرت سياسی می بيندۀمائو بدين ترتيب رابط

سيسات أکند برای تصرف قدرت سياسی بايد ايدئولوژی و ت  فرھنگ طبقه، خود را تحکيم و استوار میايدئولوژی و

  .باد انتقاد گرفت و مردم را برای سرنگونی آن آماده گردانيده روبنائی نظام حاکم را ب

 احياء سرمايه داری ، از خطرء سوسياليستی به قھقراۀکه در فوق آمد لنين، ستالين و مائو از خطر بازگشت جامع چنان

توان از عوامل  ال میؤگيرد؟ برای پاسخ به اين س اين خطر از کجا و از چه عواملی سرچشمه می. کنند صحبت می

  :زيرياد کرد

  

  بورژوازی

ه  حاکم بۀگردد، فقط از وضع طبق خودی خود نابود نمیه بار و ب  با پيروزی انقالب سوسياليستی بورژوازی به يک

که وسائل  اين ايده که بورژوازی با وسائل توليد در ارتباط ناگسستنی است و ھمين. آيد م درمی محکوۀصورت طبق

لنين . توان سخن گفت، دور از حقيقت است  طبقه نمیۀتوليد از دست بورژوازی بيرون آمد، ديگر از بورژوازی به مثاب

از "کند و با موشکافی می بيند که  اشاره می" اناستثمارگر"خود در تمام دورانی که ديکتاتوری پرولتاريا برجا است به 

اينھا ھمه بدان معنی است که پس از انقالب، بورژوازی ". آيد وجود میه بورژوازی جديد ب" ،"ميان کارمندان شوروی

  .استثمارگر ھست اگرچه با وسائل توليد بيگانه است

اما با مرور زمان . دھد زندگی خود ادامه میه  ببورژوازی که انقالب سوسياليستی از او سلب مالکيت کرده تا مدتھا

با نابودی اين بخش از بورژوازی، بورژوازی از جامعه . رود مثالً پس از گذشت يکی دو نسل رو به خاموشی می

  .کند رخت بر نمی بندد، بورژوازی جديدی از درون جامعه سربلند می

 لنين ۀگفته شود و ب زاده می"  و بسيار ھم زياد استکه در جھان زياد" بخشی از اين بورژوازی از توليد کوچک 

اين گرايش به ويژه در . شود ھم زاده می" خودی و به مقياس وسيعه طور خود به ھمواره، ھمه روزه و ھر ساعت ب"

. خورد چشم میه روستا در ميان دھقانان که ھر کدام قطعه زمينی برای کشت و کار و يا دام ھائی در اختيار دارند، ب

را در بازار  تواند آن خود او تعلق دارد و میه آورد، ب دست میه محصول کار دھقان، محصولی که از اين ممر ب

  :چه آموزنده است کالم لنين.  گرايش به توليد سرمايه داری در ھمين جا نھفته استۀبفروشد، نطف

 از سرمايه داری به سوسياليسم يا به نخستين گامھای گذار) در سال سوم پس از سرنگونی بورژوازی(ما در روسيه " 

طبقات ھنوز برجای خود باقی اند و در ھمه جا پس از تصرف قدرت .  گذرانيم مرحله پائين ترکمونيسم را از سرمی

از ميان بردن طبقات فقط به معنی برانداختن مالکين ارضی و سرمايه ... توسط پرولتاريا سالھای دراز باقی خواھند ماند

 اينھا را نمی...  به معنی کنار زدن توليد کنندگان کوچک کاال نيز ھست-  ما اينکار را نسبتاً آسان انجام داديم-داران نيست

توان و بايد با کار بسيار طوالنی و آھسته  می. توان برانداخت، اينھا را نمی توان سرکوب کرد، بايد با آنھا دمساز شد

آنھا با يک جو خرده بورژوائی . ھا را تغيير داد، آنھا را تجديد تربيت کردآھسته، با کار سازمانی احتياط آميز خميرۀ آن

کنند، مدام در   پرولتاريا را سست میۀآالند، روحي پرولتاريا را از ھر سو در برگرفته اند، با اين جو پرولتاريا را می

 ر و شوق و سرخوردگی پديد میدرون پرولتاريا بی صفتی خرده بورژوائی، تفرقه، انديويدوآليسم، ناپايداری در شو

                                                 
1
 که با شعار انقالبی خود مردم را ١٨۴٨-١٨۴٩ شاعر جوان مجارستان، قهرمان انقالب  

 .باختان جوانی جان خود را در اينراه نفوبه انقالب فراخواند و خود نيز در ع
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ھزار بار آسانتر است بر بورژوازی بزرگ ... ليونھا، رعب انگيز ترين قدرت استيليونھا و مينيروی عادت م... آورند

اين مالکين کوچک با فعاليت روزانه و ھمه روزه و . ليونھا مالک کوچک فائق آمديليونھا و ميمتمرکز غلبه کرد تا بر م

آورند که بورژوازی بدان نيازمند است، نتايجی که  ل لمس و تخريبی خود ھمان نتايجی را به بار مینامرئی و غير قاب

  ")چپ روی، بيماری کودکی کمونيسم" ("شود از طريق آنھا قدرت بورژوازی احياء می

شود که  یبخش ديگر اين بورژوازی از کادر ھای فنی، علمی، اداری، توليدی، فرھنگی و نظامی نظام کھنه تشکيل م

در چين اين کارمندان که . دولت پرولتاريا به علت فقدان کادر ناچار است آنھا را در مقامات حساس به خدمت بگذارد

در ميان کارمندان حزبی و دولتی و حتی کارکنان . گرديد اعضاء قديم کومين دان بودند، به چند ده ھزار نفر بالغ می

بورژوازی ""از ميان کارمندان شوروی ما" غير عادی نيست و کالم لنين که ۀعالی رتبه، گرايش به بورژوا شدن پديد

  .مصداق ھمين پديده است" آيد وجود میه جديد ب

آن افرادی از جامعه . شود ش در سطح روبنا معلوم می ارا بر شمرديم خصلت طبقاتی اين بورژوازی که بخشھای آن

نند و تالش آنھا در جھت حفظ اين روابط است ھمه به بورژوازی ک که از روابط اقتصادی و توليد بورژوائی دفاع می

اين افراد پيرو ليبراليسم، . تعلق دارند، اگرچه با وسائل توليد و استثمار از طريق اين وسائل سروکار نداشته باشند

لتری و نظائر رفرميسم، اکونوميسم، دگماتيسم، سکتاريسم، انديويدوآليسم، بوروکراتيسم، فرماندھی و نظرات ضد پرو

 تفکر آنھا ۀبرای غلبه برآنھا بايد شيو. کوشند اين نظارت را در حزب و در ميان توده ھا تبليغ کنند باشند و می آنھا می

  .جای آنھا افکار پرولتری نشانيده بايد افکار بورژوائی و خرده بورژوائی را از مغزھا بيرون ريخت و ب. را تغيير داد

گاه و آدست کارگران انقالبی، کارگرانی واقعاً ه ری در توليد و توزيع، در دولت و در حزب بتا زمانی که مقامات رھب

دھد، ھمين بورژوازی که اميد بازگشت به  مشعر به رسالت تاريخی خود نيفتد، بورژوازی به موجوديت خود ادامه می

مين بورژوازی است که اگر مبارزه برای دھد و برای تحقق آن از تالش باز نمی ايستد، ھ سرمايه داری را از دست نمی

  .ھمراه دارده خشک کردن ريشۀ آن درست و به موقع انجام نگيرد، خطر بازگشت سرمايه داری را ب

  

  اقتصاد کاالئی و پول

درگذار از سرمايه داری به سوسياليسم، پس از تحقق مالکيت اجتماعی بر وسائل توليد و باالخره پس از برقراری 

البته ما . قشه، ھنوز اقتصاد کاالئی برجای ميماند، ھنوز پول رايج است، ھنوز داد و ستد برقرار استاقتصاد طبق ن

  توليد نيست، وسائل توليد در شمار کاال در نمیۀديگر با اقتصاد کاالئی سرمايه داری سروکار نداريم، سود تعيين کنند

شوند، معذلک  شود، قيمت ھا بر طبق نقشه تعيين می ام میآيد، توليد در انطباق با نياز ھای جامعه بر طبق نقشه انج

که پول و کاال ولو با دامنه ای محدود در جامعه در گردش است خطر بازگشت به سرمايه داری بر باالی سرنظام  ھمين

 صورت کااله سسات دولتی را بؤکافی است سود را مالک توليد قرار داد و وسائل توليد م. زند سوسياليستی دور می

و اين ھمانست که خروشچف، کاسيگين و برژنف و . جای سوسياليسم بنشينده که سرمايه داری ب درآورد برای آن

 خيانت دن سيائوپين و ھواکوئوفنگ جريان خود را ۀشرکاء بدان دست زدند و اين ھمانست که امروز در چين در ساي

از دگرگونی روابط توليد در شھر و روستا ناگزير بايد الزم به تذکر است که گردش پول و کاال مدتھا پس . می پيمايد

  .ماند باقی بماند و باقی می

  

  تضاد کار فکری و کار بدنی

 آموزش و ۀنحو.  طبقاتی و از آن جمله سرمايه داری استۀتضاد ميان کار فکری و کار بدنی از تضاد ھای جامع

در اين سيستم آموزشی فقط دانش آموزانی که از . کند پرورش سرمايه داری پيوسته اين تضاد را در جامعه تجديد می
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ند، به مدارس عالی و دانشگاه ھا راه می يابند و ا سطح معلومات خود برخورداریامکانات مادی و مالی برای ارتقا

ن و کامالً طبيعی است که چنين دانش آموزانی معموالً از ميان کارگرا. رسانند تحصيالت خود را با موفقيت به پايان می

  .مين زندگی مادی و معنوی فرزندان خود را ندارند، بر نمی خيزندأزحمتکشان که توانائی ت

در اينجا نيز سيستم آموزشی در دانشگاه ھا، مدارس . رسد  سوسياليستی به ارث میۀاين تضاد با تفاوتھائی به جامع

وانان با استعداد، جوانانی که بتوانند از در اينجا نيز ج. دھند عالی و مدارس حزبی کارکنان فکری تحويل جامعه می

البته فرا گرفتن . سسات آموزشی عالی ادامه خواھند دادؤھفت خوان امتحانات و مسابقات بگذرند به تحصيالت خود در م

 که ولی ھمين. تواند ميان کارفکری و کار بدنی تفاھم و ھمبستگی ايجاد کند ايدئولوژی پرولتاريا و گاه گاه کار بدنی می

گذرد که   امور گمارده شدند ديری نمیۀ کارشناس و متخصص و کادر در توليد يا ادارۀاين کارکنان فکری به مثاب

 ۀتدريج از توده گردند، ب گيرند، از حقوق و مزايا و امتيازات خاصی برخوردار می وظايف رھبری را در دست می

اين عناصر وابسته به بورژوازی يا . گيرند ژوائی خو میکارگران و زحمتکشان جدا می افتند و به زندگی و افکار بور

 سسات اقتصادی و فرھنگی و سازمانھای اجتماعی رخنه میؤخرده بورژوازی و يا بورژوا شده در ادارات دولتی، م

 رويزيونيسم ۀدر درون حزب اين عناصر پاي. دھند  سوسياليستی را به تباھی و انحطاط سوق میۀکنند و کم کم جامع

  .که به اميد به بازگشت خود جامه عمل بپوشاند  اجتماعی بورژوازی برای آنۀ بوروکراسی اند، و پايۀ پاياند،

آموخت که ايدئولوژی بورژوازی و نيروی عادت خرده بورژوازی که از ھمه سو پرولتاريا  را در  درستی میه لنين ب

 ۀما بدون مبارز"درستی بر آن بود که ه کشانند، ب سوی انحطاط معنوی میه برگرفته اند برخی اقشار پرولتاريا را ب

 ص ٣٢جلد ". (رويم  سوسياليسم از بين میۀمنظم وپيگير و مصرانه در راه بھبودی دستگاه دولتی، تا انجام ساختمان پاي

  ) چاپ روسی٣٠١

ه بار، بلکه ب نه به يک(برای حل اين تضاد . بدين ترتيب تضاد کار فکری و کار بدنی در سوسياليسم ھمچنان باقی ميماند

آموزد، آموزش و پرورش را به محيط توليد برد تا توليد کنندگان خود کار توليد و  بايد آنگونه که مائو می) تدريج

 ديگری برای گرايش به سرمايه ۀاگر اقدامی برای حل اين تضاد صورت نگيرد، زمين. آموزش را در دست خود گيرند

که رويزيونيست ھا دست آورد ھای انقالب فرھنگی پرولتاريائی را ( چين ۀ تجرب شوروی وۀتجرب. داری آماده است

  .دھد را به وضوح نشان می آن) برباد دادند

  

   سرمايه داریۀمحاصر

دولتھای امپرياليستی با سوسياليسم که تجسم نابودی آنھا است، سر سازگاری ندارند و ھر موقع که فرصتی دست دھد 

 ھيچ"دولتھای امپرياليستی . از لشکرکشی به کشور يا کشور ھای سوسياليستی پروائی ندارندبرای برانداختن آن حتی 

 مسلحانه، به عبارت ديگر برای خفه کردن قدرت سياسی شوروی از دست فرو ۀگاه و ھيچ فرصتی را برای مداخل

  )لنين" (نخواھند گذاشت

  

  ب اقتصادی انقالب سياسی و انقالۀ انقالب فرھنگی پرولتاريائی، تکمل-٢

 فئودال بيرون کشيد، پايه ھای اقتصادی ۀپيروزی انقالب خلق چين قدرت سياسی را از چنگ بورژوازی وابسته و طبق

 چين ريشه کن ساخت و تضاد ھای ملی و ۀ امپرياليسم و فئوداليسم را از جامعۀآنھا را نيز در ھم شکست، سلط

تضاد ميان پرولتاريا و : جای آنھا نشانيده اما تضاد اساسی و در عين حال عمده ای را ب. دموکراتيک را حل کرد

  . سوسياليستی خود گرديدۀبورژوازی، انقالب چين وارد مرحل
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دای پيروزی انقالب نيز مبارزه ميان راه از ھمان فر. گذار به سوسياليسم از ھمان فردای پيروزی انقالب آغاز شد

. گيرد اين مبارزه در واقع تمام زمينه ھای زيربنا و روبنا را در بر می. سرمايه داری و راه سوسياليسم در گرفت

نمايندگان بورژوازی به سرکردگی ليوشائوچی که به رھبری حزب راه يافته بودند با نظرات و افکار رويزيونيستی و 

در سالھای اول دھۀ شصت . کردند  مشی صحيح حزب در برابر ساختمان سوسياليسم موانعی ايجاد میخرابکاری در

مبارزه ميان مائوتسه . اينھا اکثريت را در رھبری حزب و در ارگانھای رھبری عده ای از شھرستانھا در دست داشتند

يزيونيسم، دفاع از ديکتاتوری پرولتاريا و  لنينيسم با رو-  مارکسيسمۀ ليوشائوچی، مبارزۀدون و يارانش با دارودست

مطبوعات بورژوائی اين . سوسياليسم در برابر تالش برای استقرار ديکتاتوری بورژوازی و احياء سرمايه داری بود

 بورژوازی ديدی جز اين ھم از مبارزه درون حزب کمونيست نمی. را جنگ بر سر قدرت فردی قلمداد کردند" دعوا"

نيز از ھمين ديد " امپرياليسم و انقالب"سفانه أمت.  او استۀاين ديد در انطباق با افکار و کردار روزمر. دتواند داشته باش

که  کوبند برای آن  ھم میۀ بورژوازی چين بر سر و کلۀگويا دو نمايند. نگرد  درونی حزب کمونيست چين میۀبه مبارز

  .در مقام رياست باقی بمانند

ائوتسه دون و ليوشائوچی بر سر قدرت است؟ البته به يک مفھوم درست است ولی اين آن  مۀآيا درست است که مبارز

در واقع صحبت بر سر قدرت است، اما نه قدرت . دھند بدان می" امپرياليسم و انقالب"مفھومی نيست که بورژوازی و 

ست و قدرت بورژوازی که صحبت بر سر قدرت پرولتاريا است که مائوتسه دون نمايندۀ آن فرد، بلکه قدرت طبقه،

ليوشائوچی در پی اعمال آنست، صحبت بر سر اينست که در چين بايد به ساختمان سوسياليسم ادامه داد يا به نظام کھنه 

زير اندازد و پرولتاريا را ه  بورژوازی را از قدرت بۀاين افتخار مائوتسه دون است که ليوشائوچی، اين نمايند. بازگشت

  .اين فراکسيون بازی و دعوا بر سر قدرت اين ياآن فرد نيست. ندبر مسند قدرت بنشا

 لنينيسم و رويزيونيسم، بر سر راه سوسياليستی و راه - دھد که منازعه مائو با ليو بر سر مارکسيسم چه چيز نشان می

که خواننده  ی آنکند برا عمداً مسائل مورد اختالف را به سکوت برگزار می" امپرياليسم و انقالب"سرمايه داری است؟ 

را بر سر قدرت فردی قلمداد " دعوا"نتواند ميان حق و باطل تميز دھد، برای آنکه مائو را نيز از قماش ليو بنماياند و 

  .کند

ما بعداً به مسائل مورد اختالف خواھيم پرداخت ولی اکنون ببينيم چه عاملی مائو را به انقالب فرھنگی پرولتاريائی 

  .رسانيد

در اتحاد .  لنينيسم و تئوری سوسياليسم علمی سالھای آموزنده ای بود- پنجاه و شصت برای مارکسيسمۀسالھای دھ

 خروشچف ضمن ١٩۵۶شوروی پس از مرگ ستالين رھبران حزب و دولت به جھان بينی پرولتاريا پشت کردند، در 

 لنينيسم - ه کرد که با مارکسيسم احکامی عرض٢٠ ۀنفی ديکتاتوری پرولتاريا و سوسياليسم در گزارش خود به کنگر

 ۀتدريج نظرات رويزيونيستی خود را بسط دادند و در کنگره طی سالھای بعد رھبران شوروی ب. وجه مشترکی نداشت

 پايه ھای اقتصادی ١٩۶۴در .  جديد حزب گنجانيدندۀصورت تمام عياری در آورند و در برنامه آنھا را ب) ١٩۶٢ (٢٢

ھمه به دنبال اتحاد ) لبانیاجز ه ب(ی ئکشور ھای دموکراسی توده . دند و مورد عمل گذاشتندسرمايه داری را تنظيم کر

 با تجاوز به چکسلواکی ماھيت خود ١٩۶٨اتحاد شوروی در . راه احياء سرمايه داری رفتنده راه افتادند و به شوروی ب

  .ی پروراند، متجلی ساخت سيادت بر جھان را در سر مۀرا به مثابه ابر قدرتی امپرياليست که داعي

 ضد انقالب به تحريک امپرياليسم و با کمک آن، برای برانداختن سوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا ١٩۵۶باز ھم در 

در .  ننگی باقی خواھد ماندۀراه انداخت و جناياتی مرتکب شد که در تاريخ به مثابه شورش خونينی در مجارستان ب

ردم گومولکای خائن را بر رأس قدرت نشانيد که مانند خروشچف به مارکسيسم و ھمين سال در لھستان شورش م

  .سوسياليسم پشت پا زد
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ظھور کرد و بر مسند قدرت نشست، تمام ) لبانی و چيناجز ه البته ب(رويزيونيسم مدرن که در کشور ھای سوسياليستی 

دست آمده ه شمار ب ائب فراوان و قربانيھای بیدستآورد ھای سوسياليسم را که طی قريب نيم قرن به قيمت آالم و مص

از اردوی سوسياليسم که در آن پرولتاريا ضمن آزاد کردن خود يک سوم بشريت را از ستم ملی و طبقاتی . بود برباد داد

در آنجا ضد . اين حوادث ضد انقالبی در چين نيز انعکاس يافت. لبانی برجای نماندارھانيده بود جز دو کشور چين و 

  .گرديد" دموکراسی"نقالب خواستار برچيدن بساط ديکتاتوری پرولتاريا و استقرار ا

نابودی اردوی سوسياليسم برای پرولتاريای جھان شکست بزرگی بود، شکستی دردناک وغم انگيز که دورنمای 

  .استقرار سوسياليسم را در مقياس جھانی درآينده ای نه چندان دور از انتظار و اذھان محو کرد

مارکس با تحليل علمی آن، اشتباھات کمون را يافت و پرولتاريا را به درس . ياد دارده اريخ شکست کمون پاريس را بت

مارکس احکام تازه ای برای استقرار و نگھبانی ديکتاتوری پرولتاريا بر تئوری سوسياليسم . گرفتن از آن فراخواند

  .علمی افزود

چه شد که . و اھميت به مراتب فراختر و پردامنه تر از کمون پاريس استشکست اردوی سوسياليسم از لحاظ دامنه 

چنين شکستی به پرولتريا رو نمود؟ چه عواملی، چه اشتباھاتی موجب شد که دست آوردھائی به اين عظمت و با اين 

در آينده ديکتاتوری  تحليل اين عوامل و اشتباھات چه بايد کرد تا ۀھوا برود؟ و در سايه بار دود شود و ب قدرت به يک

   باز نگردد؟ءپرولتاريا و سوسياليسم دستخوش چنين ناکامی ھائی نشود و به قھقرا

ليونی به کار ساختمان يمائو که خود در يک کشور چند صد م. االت بود که مائو را به انديشيدن واداشتؤاين س

ای سوسياليسم، ضد انقالب به ويژه در درون ثير حوادث دنيأديد در چين تحت ت سوسياليسم پرداخته بود، مائو که می

زند، ناگزير بايستی به استحکام ديکتاتوری پرولتاريا و ساختمان   سوسياليسم میۀريشه حزب سر بلند کرده و تيشه ب

تدريج ه مائو با غور و تعمق در آنچه که به وقوع پيوسته بود و ضمن مبارزه با ضد انقالب ب. سوسياليسم می انديشيد

 سوسياليستی را که منجر به نابودی آن گرديد و نيز اسلوبھای حل اين تضاد ھا را يافت، او اھميت ۀھای جامعتضاد 

به ضرورت انقالب فرھنگی پرولتاريائی برای استحکام ديکتاتوری .  فرھنگ و ايدئولوژی دريافتۀمبارزه را در پھن

  . ساختمان سوسياليسم پی بردۀپرولتاريا و ادام

 ديکتاتوری پرولتاريا در کشور ھای ۀ لنينيستی تجرب- ب فرھنگی پرولتاريائی از تحليل مارکسيستیضرورت انقال

سوسياليستی و به ويژه در اتحاد شوروی برخاسته است و در نتيجه برای ساختمان سوسياليسم در ھر مکان و ھر زمان 

  .جھانشمول بودن آن نيز در ھمين است. مالک اعتبار است

  :رھنگی پرولتاريائی مائوتسه دون بر چه اصولی استوار استتئوری انقالب ف

تبديل . مانند  طبقاتی ھنوز برای مدتی طوالنی باقی میۀ سوسياليستی، طبقات، تضاد طبقاتی و مبارزۀ در جامع- الف

وزی ی پيرامالکيت خصوصی وسائل توليد به مالکيت اجتماعی به مالکيت عموم خلق و مالکيت کئوپراتيو ھنوز به معن

. عمل شده است" پيروزی کی برکی "ألۀی آن نيست که مساسوسياليسم و پيروزی پرولتاريا بر بورژوازی نيست، به معن

. کند خاطر آن تالش میه در تمام دوران ديکتاتوری پرولتاريا، بورژوازی به بازگشت به سرمايه داری اميد دارد و ب

 ادامه می يابد و خطر احياء سرمايه داری به ھيچ وجه منتفی نيست مبارزه ميان راه سوسياليستی و راه سرمايه داری

توان گفت که بازگشت به سرمايه داری اجتناب ناپذير است اگرچه در دو کشور سوسياليستی  ولی در عين حال نمی

که مبارزه ميان دو راه به درستی  در صورتی. شوروی و چين راه سرمايه داری بر سوسياليسم پيروز شده است

  .گردد  سوسياليستی مبدل میۀراھنمائی شود، اين مبارزه خود به نيروی محرک تکامل جامع

مشتی صاحبان قدرت که به درون حزب رخنه . مبارزه ميان دو طبقه و دو راه ناگزير در حزب انعکاس می يابد "- ب

 مشتی رويزيونيست ضد انقالبی .کرده و در راه سرمايه داری گام نھاده اند، نمايندگان بورژوازی در درون حزب اند
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 گيرند و ديکتاتوری پرولتاريا را به ديکتاتوری بورژوازی مبدل می دست میه اگر فرصتی پيش آيد آنھا قدرت را ب. اند

لولند  برای تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا ما بايد دقيقاً مراقب باشيم تا افرادی نظير خروشچف را که در ميان ما می. سازند

درآوريم و به پرولتاريا ه يم و آنھا را افشاء و طرد کنيم و قدرتی را که غصب کرده اند از چنگشان بتشخيص دھ

  ".بسپاريم

 انقالب فرھنگی پرولتاريائی در ماھيت خود انقالب سياسی است چون مبارزه بر سر قدرت سياسی است، معذلک - ج

که فرھنگ زيربنای اقتصادی کھنه  ان می يابد، برای آن ايدئولوژی و فرھنگ جريۀ روبنا، در پھنۀاين انقالب در پھن

 طبقاتی را نابود سازد و فرھنگ پرولتری را که در انطباق با زيربنای سوسياليستی است به جای ۀيعنی فرھنگ جامع

  . ايدئولوژی استۀھدف انقالب فرھنگی پرولتاريائی پيروزی پرولتاريا بر بورژوازی در زمين. آن قرار دھد

کند که اين دو جھت تضاد  آنست که در تضاد ميان زيربنا و روبنا، زيربنا جھت عمده است ولی اضافه میمائو بر

کنند و در نتيجه،  ديگر عوض می مانند و در انطباق با تحول شرايط جای خود را با يک ھميشه به اينصورت باقی نمی

  .شود در شرايطی روبنا به جھت عمده تبديل می

نی که زيربنای جامعه از بيخ و بن دگرگون شده، شعور اجتماعی انسانھا ھنوز در انطباق با زيربنای در سوسياليسم، زما

يش از ايدئولوژی و فرھنگ پرولتری در توده ھا نفوذ و پايدئولوژی و فرھنگ بورژوائی ھنوز . سوسياليستی نيست

. سياليستی در خطرنابودی قرار خواھد گرفتزيربنای سو. بديھی است چنانچه اين سلطه برجای باقی بماند. تسلط دارد

خصوص که ه کند، ب  ايدئولوژی و فرھنگ برجستگی پيدا میۀبرای حفظ و تحکيم زيربنای سوسياليستی مبارزه در پھن

  . خود را در ھمين پھنه می گستراندۀخود مبارز" اميد"بورژوازی نيز به برآوردن 

اريا برای تحکيم قدرت سياسی خود بايد ناگزير به انقالب فرھنگی دست پس از انقالب سياسی و انقالب اقتصادی، پرولت

 چند ده سال ديکتاتوری پرولتاريا در ۀتجرب.  روبنا نيز بر بورژوازی اعمال کندۀزند، ديکتاتوری خود را در زمين

ب فرھنگی تواند بدون انقال دھد که نظام سوسياليستی و ديکتاتوری پرولتاريا نمی کشور ھای مختلف نشان می

وجود ايدئولوژی . پرولتاريائی، بدون ريشه کن کردن ايدئولوژی و فرھنگ بورژوائی دوام بياورد و استحکام يابد

  . اين ايدئولوژی سرانجام به سرنگونی ديکتاتوری پرولتاريا منتھی خواھد شدۀبورژوائی در اذھان توده ھا و اشاع

 ۀيد با انقالب فرھنگی پرولتاريائی تکميل شود تا راه برای جامعاگر انقالب سياسی و انقالب اقتصادی ناگزير با

کمونيستی ھموار گردد، آنگاه مسلم است که انقالب فرھنگی پرولتاريائی خصلت جھانشمول دارد و تئوری انقالب 

  .فرھنگی پرولتاريائی مائو تکامل تئوری سوسياليسم علمی است

 ايدئولوژی از يکسو انتقاد از رويزيونيسم و طرد آن و از سوی ديگر ۀين انقالب فرھنگی پرولتاريائی در زمۀ برنام-د

کوشد جھان  را طبق جھان بينی خود دگرگون  پرولتاريا می. "و خود پرستی است) اگوئيسم(مبارزه با خود خواھی 

ه ای است و مبارزه با خود خواھی، مبارز "سازد و بورژوازی سعی دارد جھان را طبق جھان بينی خود تغيير دھد

 طبقاتی و از ۀبرای دگرگونی نھاد انسان، برای شست و شوی اعماق ذھن و شعور انسان از آن آلودگی ھای جامع

ھدف انقالب فرھنگی پرولتاريائی . دارد آنجمله سرمايه داری که استثمار و ستم طبقاتی را ھمچنان پا بر جا نگاه می

  . افکار، فرھنگ و عادات و رسومۀامعه است، در زميندگرگون ساختن ايدئولوژی و سيمای معنوی تمام ج

 انقالب فرھنگی پرولتاريائی انقالب توده ھا است، انقالبی است که در جريان آن توده ھا با انتقاد از مظاھر -ھـ

کنند و سرشت خود را تغيير  رويزيونيسم، با انتقاد از مظاھر خودخواھی و فرد پرستی و طرد آنھا خود را تربيت می

برای تجديد پرورش فکری و ايدئولوژيک توده ھا ھيچ چيز . دور می افکنده  طبقاتی را بۀدھند، آلودگی ھای جامع می

  .رھبری اين انقالب بديھی است در دست حزب پرولتاريا است. جای خود توده ھا را نمی گيرد
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ه عنوان تکلمۀ، انقالب سياسی و تئوری انقالب فرھنگی پرولتاريائی به عنوان تکلمۀ تئوری سوسياليسم علمی، ب

مائوتسه دون . اقتصادی برای استحکام ديکتاتوری پرولتاريا و جلوگيری از احياء سرمايه داری، از مائوتسه دون است

انقالب . را به تحقق در آورد و رھبری کرد ليون خلق چين آنيليونھا و دھھا ميرا تدوين نمود و با دست م خود اصول آن

را تخطئه  ريائی ھدف آن و مضمون آن چيزی نيست که بتوان برآن مھر سکوت زد و با يک نوک قلم آنفرھنگی پرولتا

رو گرديد و رويزيونيست ھا ه دست داد پس از مرگ مائو با شکست روبه رغم نتايج مثبتی که ب اين انقالب علی. کرد

 ۀتجرب. کاھد ی اين شکست از اھميت آن نمیبه احياء سرمايه داری پرداختند و راه سرمايه داری را ادامه دادند ول

سوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی نيز با شکست مواجه شد ولی ھيچ مارکسيستی در صحت تئوری 

  . دھد خود راه نمیه سوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا ترديدی ب

  :کرد ه دون از قلم رھبر آن تراوش میلبانی چه درست می انديشيد وقتی حقيقت زير خطاب به مائو تساحزب کار 

 انقالب در شرايط ديکتاتوری پرولتاريا به اين منظور که ساختمان سوسياليسم به ۀآموزشھای شما در مورد ادام"

پيروزی کامل رھنمون گردد و راه بر ھر گونه خطر احياء سرمايه داری بسته شود، سھم بسيار ارزنده ای در تئوری و 

  ."آيد که دارای ارزش بين المللی است شمار میه  علمی بپراتيک سوسياليسم

برای جلوگيری از احياء نظام کھنه و حفظ و تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا نه تنھا بايد برآمد ھای سياسی بورژوازی را 

ئولوژی و  روبنا از طريق برانداختن ايدۀسرکوب کرد، بلکه از پيدايش بورژوازی جديد جلو گرفت و اينکار فقط در پھن

برای ديکتاتوری پرولتاريا، انقالب فرھنگی . فرھنگ بورژوائی، بر انداختن عادات و رسوم نظام کھنه امکان پذير است

  . کمونيستی استۀ الزم و ضروری ساختمان جامعۀمقدم

کی کردن که با اشترا پس از آن. دست پرولتاريا افتاد و انقالب اقتصادی صورت گرفته که قدرت سياسی ب پس از آن

 ايدئولوژی و فرھنگ ۀکشاورزی مالکيت سوسياليستی بر وسائل توليد در سراسر جامعه مستقر گرديد، انقالبی در زمين

ناگزير است تا فرھنگ زيربنای اقتصادی کھنه يعنی فرھنگ طبقاتی را نابود سازد و فرھنگ پرولتری را که در 

اند، ايدئولوژی و فرھنگ بورژوائی و خرده بورژوازی عادات و جای آن بنشه انطباق با زيربنای سوسياليستی است ب

 کارگر جايگزين شده که بيرون ۀ طبقاتی طی قرن ھا آنچنان در مغز توده ھا و از آن جمله بخشی از طبقۀرسوم جامع

ه تغيير ايدئولوژی و فرھنگ کھنه ب. ی امکان پذير استئکشيدن و ريشه کن کردن آن فقط از طريق انقالب توده 

 لنينيسم يا پيکار قلمی و لسانی عليه ايدئولوژی -توان از طريق آموختن مارکسيسم ايدئولوژی و فرھنگ پرولتری را نمی

 مانند ھر انقالب –فقط انقالب فرھنگی، آنھم . و فرھنگ طبقاتی و يا با صدور و رھنمود ھا و قطعنامه ھا عملی ساخت

توان ديکتاتوری پرولتاريا را   عمل خواھد پوشيد و تنھا با اين دگرگونی میۀ دست توده ھا به اين دگرگونی جام با-ديگر

  .از دستبرد بورژوازی مصون داشت

 ايدئولوژی ۀکه قدرت را به پرولتاريا بسپارد، در زمين اگر در زمينۀ سياسی و اقتصادی يک انقالب کافی است برای آن

 ... مقاومت ايدئولوژيک« يک انقالب فرھنگی کافی نيست چون و فرھنگ به علت ريشۀ عميق آنھا در مغز انسانھا تنھا

تدريج بر اين ه بار تجديد کرد تا ب بايد انقالب فرھنگی را ھر چند گاه يک. و طوالنی تر است» از ھمه عميقتر و قويتر

  .را در ھم شکست مقاومت غالب گرديد و آن

ای پاک کردن شعور در درون و در بيرون حزب  کوشش مداوم برۀانقالب فرھنگی پرولتاريائی، در چين ادام"

قسمی که احياء سرمايه داری غير ممکن گردد، توليد استحکام يابد و انقالب سوسياليستی ه ب... کمونيست چين است

  ".مداوم به پيش رانده شود

زدايد،  نا را میدھد، آلودگيھای طبقاتی روب کند و بسط می مين میأ تفکر صحيح و پرولتری را تۀانقالب فرھنگی شيو

وقتی . دھد گذارد و توليد را افزايش می ثير میأ خود بر زيربنا تۀنوبه کند که ب فرھنگ نوين پرولتری را ايجاد می
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" سريعتر، بھتر و صرفه جويانه تر"گفتۀ مائو ه انسانھا واقعاً پرولتری و انقالبی بينديشند، برای ھدف نھائی دوردست ب

  .ا برای کمونيسم خواھند گشودتوليد خواھند کرد و راه ر

  .طور بسيار مجمل اصول انقالب فرھنگی پرولتاريائی و جرياناتی که به اين انقالب منتھی گرديده چنين است ب

  ادامه دارد

  

  

 

 


