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  دکتر غالم حسين فروتن

  سازمان انقالبی افغانستان:  و ارسالبازتايپ
  ٢٠١٣ مارچ ١۶

 

  دفاع از مائو، دفاع از مارکسيسم خالق است

  )بخش دھم (

  کبير فرھنگی پرولتاريائی چين انقالب -٣

  .حال ببينيم اختالف نظر ھای مائو و ليو بر سرچه مسائلی است و اين دو مدافع آرمانھای کدام طبقات در جامعه اند

اختالف . بر سر اين بود که کار ساختمان سوسياليسم را از کجا بايد شروع کرد: نخستين اختالف، و مادر اختالفات

اين بود که آيا بايد نخست وسائل توليد را اجتماعی کرد و بعد . ای پيروزی انقالب بروز کرداساسی که از ھمان فرد

بسوی صنعتی کردن کشور و مکانيزه کردن کشاورزی پيش رفت يا بالعکس نخست بايد به رشد و تکامل نيرو ھای 

ھيچ کس پوشيده نيست و مفھوم اھميت اين اختالف بر . مولده پرداخت و سپس به اجتماعی کردن وسائل توليد دست زد

  .آن در واقع اينست که از دو راه سرمايه داری و سوسياليستی کدام يک را بايد انتخاب کرد

ليو راه سرمايه داری را عرضه ميداشت، انجام انقالب صنعتی را مقدم بر ساختمان سوسياليسم می شمرد، انقالبی 

  اجتماعی شدن ۀمسأليد، تنھا پس از رشد صنايع است که ميتوان صنعتی که بايد با کمک بورژوازی ملی به تحقق درآ

در کشاورزی نيز قبل از اشتراکی کردن توليد بايد به دھقانان کمک کرد که توليد انفرادی را افزايش . را مطرح کرد

مکانيزه کرده دھند و تنھا زمانی ميتوان به کار اشتراکی کردن توليد دست زد که صنايع، نيمی از توليد کشاورزی را 

  .روشن است که اين راه رشد سرمايه داری است که خواه نا خواه به نظام سرمايه داری منتھی ميشود. باشند

عکس تقدم مالکيت سوسياليستی بر وسائل توليد و روابط توليد واقعاً سوسياليستی را بر رشد و تکامل توليد ه مائو ب

طبق رھنمود ھای حزب تحت رھبری مائو و در انطباق با شرايط . ضروری ميدانست و در ھمين راه نيز پيش رفت

در . تاريخی چين وسايل توليد در صنايع از دست بورژوازی بيرون آمد و در اختيار دولت پرولتاريا قرار گرفت

 انقالب ارضی در سراسر کشور با تکيه بر دھقانان فقير، کئوپراتيو ھای ۀکشاورزی نيز بالفاصله پس از خاتم

  .رزی پا به عرصه وجود نھادکشاو

اما ليو و ھوادارانش در حزب پيوسته کار .  رھنمود ھای اشتراکی کردن توليد کشاورزی را صادر کرد١٩۵٣حزب در 

ليو حتی خالف تصميم حزب و خود سرانه رھنمود ھائی . ايجاد کئوپراتيو ھای کشاورزی را به مسامحه ميگذرانيدند

مائو پس از اطالع برای جلوگيری از خود سريھای فردی به .  واحد ھای حزبی فرستادمغاير با رھنمود ھای حزب برای
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و ھمين دستور . دبيرخانه حزب دستور ميدھد که ھيچ بخشنامه ای يا نامه ای بدون اطالع او به واحد ھا ارسال نشود

  :در آنجا آمده است که . اندداده تا مائو را ديکتاتور و قدرت طلب بخو" امپرياليسم و انقالب" دسته دستاويزی ب

 ١٩۵٣معلوم ميشود که مائو از ھمان سال .... رھبری حزب و ارگانھای منتخب حزب کوچکترين صالحيتی نداشتند"

نام کميته مرکزی صادر ميشوند قبل از آنکه برای ه از امروز تمام اسناد، تلگرامھا که ب:" دستور اکيد  صادر کرده بود

در چنين شرايطی نه از رھبری جمعی ميتواند سخنی در ميان باشد، نه از ". از نظر من بگذرندمقصد ارسال گردند بايد 

  )۴۶٨ص ". (دموکراسی درون حزبی و نه از موازين لنينی

دستوری ) و فراموش نکنيم که مائو صدر حزب کمونيست چين بود(مرکز حزب تحت رھبری مائو! شگفت انگيز است

ادر ميکند، يکی از اعضاء ھمين مرکز، خالف تصميم حزب و با استفاده از نفوذ برای اشتراکی کردن کشاورزی ص

مائو به منظور رفع اين خودسری و برای آنکه . خود رھنمودی مغاير تصميم حزب برای واحد ھای سازمانی می فرستد

 تصميم حزب بسيار .ترديد و تزلزلی در اجرای رھنمود ھای حزب در کادر ھا پيش نيايد دستور فوق را صادر ميکند

آيا مائو به عنوان صدر حزب بايد . مھم است، مربوط به تشکيل کئوپراتيو ھای کشاورزی و ساختمان سوسياليسم است

شاھد خرابکاريھائی  در مشی حزب باشد و دم برنياورد؟ و آنوقت است که رھبری جمعی را محترم شمرده است؟ آنکس 

امپرياليسم "معذلک . ستوری خالف رھنمود مرکز حزب صادر کرده استرھبری جمعی را نقض کرده که خودسرانه د

جانب کسی را ميگيرد که موازين لنينی را ميشکند و مائو را که ميخواھد کنترل رھبری را بر حزب برقرار " و انقالب

 به علت صدور آن  آثار مائو بيرون کشيده۵که نوشته فوق را از جلد " امپرياليسم و انقالب"آيا . سازد، محکوم ميکند

 ۶٠برای اطالع بيشتر به صفحه (توجه نکرده است؟ مسلماً چنين نيست، پس چرا  او واقعيت را دگرگون جلوه ميدھد؟ 

  ). آثار مائو به زبان فارسی مراجعه شود۵جلد 

 کنند، به قسمی  مائو با انتقاد از کادر ھا به آنھا رھنمود ميدھد که در تشکيل کئوپراتيو ھای کشاورزی تسريع١٩۵۵در 

  . مالکيت سوسياليستی در اساس خود در صنايع و در کشاورزی برقرار گرديده بود١٩۵٧که در 

 مناسبات چين و اتحاد شوروی و سياست امريکا در محاصره چين، رھبری حزب را بر اين نظر استوار  ١٩۵٧اواخر 

اتکاء بر نيروی .  خارجی خود را مستحکم گرداندکرد که چين فقط با اتکاء بر نيروی خود می تواند موقعيت داخلی و

خود مستلزم پيشرفت اقتصاد کشور بود که پايۀ آن بر کشاورزی قرار داشت، يعنی تکامل و رشد توليد بستگی به بھبود 

از . بھبودی اين شرايط از طريق مکانيزه کردن کشاورزی امکان پذير نبود. شرايط زندگی و توليد در روستا داشت

ی بود با تکيه بر نيروی انقالبی ئو تشکيل کمونھای توده " جھش سريع به پيش" سال ١٩۵٨به ابتکار مائو سال اينرو 

دھقانان، منابع مادی و مالی و فنی زيادی ھمراه با نيروی کار عظيم دھقانان به تحقق اين مشی حزب اختصاص داده 

طی سال . کار رفته  سياست به عنوان نيروی محرکه ب انقالبی توده ھای دھقانی، ايدئولوژی وۀدر اين مبارز. شد

ه سد ھا، برکه ھا، کانالھای آبياری ايجاد شد، زمين ھای جديدی ب: ، در شرايط توليد روستا واقعاً جھشی پديد آمد١٩۵٨

سسات صنعتی کوچک پا به ؤزير کشت رفت، دامنه کوھھا برای کشت ھموار گرديد، راھھای روستائی ساخته شد، م

ی بسيج کردن و سازمان دادن توده ھای دھقانی بود، معذلک اين ئالبته وظيفه اساسی کمونھای توده .  وجود نھاد ۀعرص

ضا در برابر نيرو ھای  تسليم و رۀ تفکر سنتی، رھانيدن آنھا از ايدۀ انقالبی در رھانيدن دھقانان از زندگی و شيوۀمبارز

 خانواده، تبعيض نسبت به زن، جدائی شيوه ۀتوريتا.  کردءم زيادی ايفات کورکورانه از سلسله مراتب، سھيعطبيعت و تب

توليد صنعتی مدرن از سازمان عقب مانده کشاورزی را کم و بيش از ميان برداشت و کارمندان حزبی را به توده ھای 

  . بزرگی بر بوروکراسی وارد آوردۀدھقانی نزديک کرد و در نتيجه ضرب

 ھر ساله تکرار شد و مشکالتی در توليد کشاورزی پديد ١٩۶٢چين روی نمود که تا  خشکسالی و سيل به ١٩۵٩در 

ی را که به ابتکار ئو کمونھای توده " جھش بزرگ به پيش"دست ليو و يارانش داد که جنبش ه ھمين بھانه ای ب. آورد
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ماتی برای مقابله با مشکلھا  ھای خود تصميجلسهرھبری حزب در يکی از . مائو شکل گرفته بود مورد انتقاد قرار دھند

" جھش بزرگ به پيش"آنھا مطالبه ميکردند که . اتخاذ کرد ولی گروه رويزيونيست ليو باز ھم مشی ديگری دنبال کرد

ليوشائوچی از . ليون دھقان در سراسر کشور بود به عقب، به توليد انفرادی باز گردديکه محصول جنبش انقالبی دھھا م

 که به اين معنی که دھقانان را بايد آزاد گذاشت، قطعه زمينھای آنانرا افزايش داد تا به دلخواه سخن ميگفت" سه آزادی"

در آن بکشت بپردازند، بازار آزاد را توسعه بخشيد تا دھقانان محصوالت شخصی خود را آزادانه در آن به فروش 

وليت سود و زيان خود را خود بر عھده گيرند ؤسسات کوچک توليدی امکان داد آزادانه توسعه يابند و مسؤرسانند، به م

  .و باالخره توليد کشاورزی را بطور عمده در خانواده متمرکز ساخت

ليو با اين مطالبات خود تمام دستآورد ھای گذشته را در زمينه ساختمان سوسياليسم برباد ميداد، برذينفعی مادی تکيه 

بازھم در مقابله با . ک مدرنيزه کردن کشاورزی و صنعت قرار ميدادميکرد، انديويدوآليسم را اشاعه ميداد، سود را مال

  .مشی عمومی ساختمان سوسياليسم مائو، ليو مشی بازگشت به سرمايه داری را عرضه ميداشت

تضاد ميان . در ھمين اوان دولت شوروی کار شناسان خود را از چين فراخواند و اين عمل باز ھم بر دشواريھا افزود

دامنه وسيعی بخود " جھش بزرگ"ه رويزيونيست ليو شدت بيشتری يافت، تبليغات اين گروه عليه مائو و حزب با گرو

ول ھمه دشواريھا معرفی ميکردند و ؤرا مس" جھش بزرگ"ی ئافراد اين گروه در ھمه جا کمونھای توده . گرفت

قالبی و رويزيونيستی و ھواداران آنھا مرز ھای ميان دومشی ان. حمالت خود را مستقيماً عليه مائو متوجه ميساختند

بر اثر اين حمالت، گروه رويزيونيست در سياست داخلی حزب تفوق يافت و کوشيد تمام . پيوسته روشنتر ميگرديد

شد و قطعه زمين ھای دھقانان افزايش  در روستا مالکيت اشتراکی فراموش می:  عمل گذاردۀنظرات خود را به مرحل

گرديد، وام دادن راه را  کار گرفتن نيروی کار مجاز میه گرفت، ب  گروھھای توليدی را میخانواده جای. می يافت

وليت در زمينه ھای ؤ از بين رفت و مسیئوليت مشترک ارگانھای کمونھای توده ؤبرای سرمايۀ ربائی می گشود، مس

  . افراد گذاشته شدۀآموزش، توليدات کوچک صنعتی، بھداشت بر عھد

 جمعی بسود اصل مدير واحد برچيده ميشد و در صورت بروز اختالف ميان کميته حزبی و مدير ۀاداردر صنايع سيستم 

سسه تصميم مدير مالک اعتبار ميگرديد، برقراری سيستم جوائز، جمع کارگران را به انشعاب و تفرقه می کشانيد، ؤم

  را برای توليد بسيج ميکردند،اتحاديه ھای کارگری تحت فرمان مدير قرار ميگرفتند و ميبايست کارگران 

 در توليد سود مالک قرار گرفت، در زمينه تکنيک، ابتکارات و نظرات توده ھا از اعتبار می افتاد، رويزيونيستھا به 

. اعتبار اين امر که کمونيسم يعنی وفور و فراوانی، کارگران و دھقانان را به رشد و افزايش توليد فرا ميخواندند وغيره

  . کارگر تحت رھبری حزب خود بدست آورده بود بخاک می سپردندۀ تمام آنچه را که طبقبدين ترتيب

  

  .اختالف نظر به محيط توليد محدود نماند

مدارس در . سياست مائو در زمينه آموزش و پرورش در آميختن آموزش با توليد بود" جھش بزرگ به پيش"در دوران 

ی در کنار خود ئيا مزرعه ايجاد کنند و کارخانه ھا و کمونھای توده تمام درجات ميبايستی در جنب خود، کارخانه 

جوانانی که در . پردازندبسيس نمايند تا فرزندان کارگران و زحمتکشان بتوانند در آنھا به تحصيل أمدارسی از ھمه نوع ت

ی نيز در خدمت اين مدارس آموزش ميديدند نه تنھا در اين يا آن رشته تخصص می يافتند، بلکه از لحاظ سياس

در سابق . ديکتاتوری پرولتاريا قرار ميگرفتند، چون ايدئولوژی و سياست در اين مدارس در مقام اول قرار داشت

 کارگر را از ۀی نداشت، امتحانات سخت، فرزندان طبقئتحصيالت ارتباط زيادی با مسائل کارخانه ھا و کمونھای توده 

مائو به اين . ن از محيط بورژوازی بر ميخاستند در صد محصال۶٠ عالی که در مدارس طوریه گذرانيد ب غربال می

  .وضع خاتمه داد
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ايجاد شده " جھش بزرگ" در دوران تشديد تضاد و تفوق عناصر رويزيونيست تمام مدارسی که در سال١٩۶٠در سال 

 صنعتی و کشاورزی جنبی سساتؤ سابق خود را برقرار کردند و مۀبود بسته شد، مدارس و دانشگاه ھا دوباره برنام

نتيجه اينکه . دوباره در مدارس و دانشگاه ھا معلومات علمی  فنی و نه سياست در مقام اول قرار گرفت. آنھا تعطيل شد

جوانانی که از خانواده ھای مرفه برميخاستند بيشتر به مدارس عالی و دانشگاه ھا راه می يافتند چون امکانات آموزشی 

  . اختيار داشتندو فرھنگی بيشتری در

او رھنمود داد مدارسی ايجاد شود که در آنھا نصف روز به آموزش . ر دھديي مائو دوباره کوشيد وضع را تغ١٩۶۴در 

ن نه تنھا ميبايستی در اين مدارس و دانشگاه ھا دانش آموزان و محصال. و نصف ديگر به کار بدنی اختصاص يابد

بلکه و به ويژه بايد موضع پرولتاريا را فراگيرند تا با درک بيشتری در خدمت آموزش ببينند و به کار بدنی بپردازند، 

ليوشائوچی اين رھنمود مائو را تحريف کرد و در کنفرانس ھائی برای کادرھای آموزشی و . سوسياليسم قرار گيرند

 منظور ھمان سيستم که(سيستم عادی:  وجود داشته باشددباي حزبی توضيح داد که در چين دو نوع سيستم آموزشی می

ن بايد نه تنھا که در درس بلکه در محصال. و ديگر سيستم نيم روز آموزش و نيم روز کار بدنی) آموزشی طبقاتی است

کيد داشت در اين توضيحات فراموش شد و بنابر اين روح أشعور پرولتری که مائو بر آن ت. کار بدنی نيز ساعی باشند

  .اعی بودن و تجربه عملی در کار بودآموزش، سياست نبود بلکه دانش، س

ديالکتيک .  فلسفه کشيده شد و اساس تئوری تضاد مائوتسه دون مورد حمله قرار گرفتۀمبارزه ميان دو مشی به پھن

 تکامل ۀمارکسيستی مائو بر اين اصل استوار است که ھمه اشياء دارای تضاد درونی اند و حرکت اشياء و پديده ھا نتيج

وحدت موقتی و نسبی و فقط بر اساس مبارزه دو جھت تضاد استوار است و خود اين وحدت نيز دوباره . تضاد ھا است

جھان بينی ديالکتيکی قبل از ھر چيز به ما ميآموزد که . "گردد به تضاد منجر ميشود، يگانگی به دوگانگی بر می

 اساس اين تحليل شيوه ھای حل تضاد ھا را حرکت تضاد ھا را در اشياء مختلف با دقت کامل بررسی و تحليل کنيم و بر

  ".ن نمائيمييتع

تبديل "يا " دو به يک تبدل ميشود"بيان تئوريک مشی رويزيونيستی را يان، رئيس مدرسه عالی حزبی، در اصل 

يان بر اين نظر بود که وحدت بر اساس ضرورت ساختمانی از دو بخش متضاد . خالصه کرد" دوگانگی به يگانگی

مثالً بخش خصوصی و دولتی اقتصاد در يک وحدت ساختمانی جمع ميشوند يا عناصر سرمايه داری : گردد تشکيل می

و سوسياليستی در جامعه چين در کنار ھم زيست ميکنند؛ عناصر سوسياليستی رشد و تکامل می يابند و عناصر سرمايه 

تماعی در واقع خود بخود حل ميشوند و بدين ترتيب تضاد ھای اج. داری ضعيف ميشوند و سرانجام از بين ميروند

  .نيازی به مبارزه نيست، دوگانگی به يگانگی تبديل ميشود و وحدت دوتا نيازی به مبارزه ندارد

ساخته و پرداخته خود آموزش ميداد خالف ديالکتيک مارکسيستی، وحدت را " تئوری"يان که کادر ھای حزبی را با 

خود وحدت بورژوازی و " تئوری"يان با . ضرورت ساختمانی ميدانستاساس ميگرفت و تضاد را فقط ناشی از 

تبديل دوگانه "يان " تئوری"تضاد ميان . موعظه ميکرد) مانند خروشچف(پرولتاريا، وحدت سوسياليسم و امپرياليسم را 

تضاد را مطلق مائو . زيک استتضاد ميان ديالکتيک و متاف" گانهتبديل يگانه به دو"و تئوری تضاد مائو " به يگانه

يان وحدت را مطلق ميکند و تضاد را گذرا و موقتی و ناشی از ضرورت . ميکند و وحدت را گذرا و نسبی می شمارد

  .ساختمانی ميداند

ليوشائوچی و يارانش عقيده داشتند که پس از استقرار مالکيت سوسياليستی در صنايع و " تئوری"در ھماھنگی با اين 

" تئوری"ستی از جامعه رخت بر می بندد و تضاد ميان بورژوازی جديد و پرولتاريا را با کشاورزی، تضاد آنتاگوني

 با ١٩۶٢که در " چگونه ميتوان يک کمونيست خوب بود؟"جالب است که اثر ليو تحت عنوان . وحدت ميتوان حل کرد

اريا که افزار سرکوبی اصالحاتی و با تيراژ وسيع تجديد چاپ شده است، در ھيچ جا اثری از ديکتاتوری پرولت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

بورژوازی است، نيست و شگفت انگيز آنکه در تمام سخنانی که در اين اثر از لنين نقل شده ھر جا سخن از ديکتاتوری 

شده و حذف گرديده است و اين خود دال براينست که ليو ديکتاتوری " اصالحات"پرولتاريا به ميان آمده مشمول 

  .ن سرسازگاری نداشته استپرولتاريا را نمی پسنديده و با آ

 می پرداخت که افکار ئیادبيات و ھنر تا آنجا که در حيطه اقتدار گروه رويزيونيست قرار داشت، به موضوع ھا

فئودالی و بورژوائی را در ميان توده ھا می پراگند و سياست مائو را دائر بر ايجاد ادبيات و ھنر پرولتاريائی بباد انتقاد 

، ھای ژوی صاحب مقامی است که گويا با ستم بر " مقام خود عزل ميشودازھای ژوی "ام تاريخی ميگرفت مثالً در در

 اين درام را شديداً مورد انتقاد قرار داد و ١٩۶۵مبر نو، کارگر شانگھای که در "يائووان يوان. "دھقانان مخالف است

 سرزنش ميکرد که در پيس خود از ھمه می طلبد با آن شيپور انقالب فرھنگی پرولتاريائی نواخته شد، نويسنده درام را

که از اين صاحب مقام بياموزند و زمين را به دھقانان باز گردانند و تبليغ برای دادن زمين به دھقانان، آنھم در زمانی 

که مالکيت سوسياليستی در روستا برقرار شده، تبليغ افکار بورژوائی است و ليوشائوچی  بر گرداندن زمين را به 

اين درام در عين حال اشاره ای به اخراج عناصر . ھقانان يکی  از آزاديھای ميدانست که بايد به دھقانان اعطاء شودد

  . است که گويا عناصری ميباشند که فشار بر توده ھا را روا نميدانند١٩۵٩راست به ويژه وزير دفاع در 

جای افزار ديکتاتوری پرولتاريا بايد سخنگوی تمام ليو به مطبوعات و به ھمه رسانه ھای عمومی توصيه ميکرد که ب

جامعه باشند، ليو ليبراليزاسيون مطبوعات و رسانه ھای گروھی را موعظه ميکرد و رھبری حزب را در آنھا و بطور 

  .کلی در تمام زمينه ھای روبنا نفی ميکرد

" خون چی" و مقاله مجله ١٩۶۶ مه ١۶ کميته مرکزی حزب کمونيست چين تحت رھبری مائو مورخ ۀدر بخشنام

  : مه دربارۀ اين بخشنامه چنين آمده است١٨رخ ؤم

 قدرت سياسی ۀمسألاگر آنرا در يک جمله خالصه کنيم، کماکان  مبارزه طبقاتی در دوران ديکتاتوری پرولتاريا،" 

تا اين ديکتاتوری را کند  بدين معنی که پرولتاريا ميکوشد ديکتاتوری خود را تحکيم کند و بورژوازی تالش می. است

در ميان نمايندگان بورژوازی که به عبث قصد واژگونی ديکتاتوری پرولتاريا را دارند، خطرناکترين آنان . براندازد

" صاحبان قدرتی ھستند که به درون ارگانھای رھبری حزب دولت رخنه کرده و در راه سرمايه داری گام می نھند

  )مجله(

 آنھا؛ جرايد، راديو، ۀ امکان آزادی عمل داده اند بطوری که طی ساليان دراز علفھای ھرزآنھا به کليه نيروھای سياه"

، ھنر ھای زيبا، موسيقی و "چوئی"لمھا و تئاترھا، نيھا، آثار ادبی و ھنری، فمطبوعات، کتب، کتب درسی، سخنرا

به روشنی ... به ميان نياورده اندآنھا ھيچگاه از رھبری پرولتاريائی سخنی . رقص و ساير رشته ھا را پر کرده است

  )بخشنامه". (مشھود است که مؤلفين تزھا در کدام موضع قرار دارند

آيا اين اختالف نظر چيزی . آنچه که در فوق آمد فقط گوشه ھائی از اختالف نظر مائو و يارانش با گروه ليوشائوچی بود

ميان راه سوسياليستی و راه سرمايه داری است؟ آيا جز  لنينيسم و رويزيونيسم و مبارزه -جز مبارزه ميان مارکسيسم

را در ھم کوبيد و  اينست که آنھا ايدئولوژی و فرھنگ را صحنه مبارزه قرار داده اند و ناگزير بايد با سالح انتقاد آن

  قدرت نبود؟آيا کنار زدن گروه ليوشائوچی، برکناری بورژوازی از . ايدئولوژی و فرھنگ پرولتاريائی را حاکم گردانيد

انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی با فرو کشيدن گروه رويزيونيست از قدرت ديکتاتوری پرولتاريا را تحکيم کرد، 

روبنای جامعه را در انطباق با زيربنای سوسياليستی گذاشت تا آنجا که مقدور بود عادات و رسوم کھنه را برانداخت، با 

اطر زدودن افکار بورژوائی و خرده بورژوائی از نھاد انسانھا مبارزه کرد و بخ) اگوئيسم(خود پرستی و خود خواھی 

مضمون و ماھيت ديکتاتوری پرولتاريا را به ميان توده ھای وسيع برد و آنھا را به مطالعه و مباحثه واداشت، ده ھا 

متحد شويد ! ه رويزيونيسم راکار بنديد و نه لنينيسم را ب-مارکسيسم:"ليون را در سراسر کشور در پيرامون سه شعاريم
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انقالب کنيد و توليد را به "يا شعار !" صديق و درستکار باشيد و به توطئه و تحريک  دست نزنيد! و از تفرقه بپرھيزيد

راه سرمايه داری ه قيام نه تنھا عليه رويزيونيست ھائی که قدرت را غصب کرده و ب. به قيام برانگيخت!" پيش برانيد

 تفکر ۀھا عليه رويزيونيسم و ايدئولوژی و فرھنگ بورژوائی، بلکه عليه عادات و رسوم کھنه، عليه شيوروند، نه تن می

سالح انقالب .  ، ريشه ھای عميقی برجای گذاشته است»من قيام کننده«، "من"بورژوائی و خرده بورژوائی که در ذھن 

راه سرمايه داری ه انتقاد از ايدئولوژی و فرھنگ بورژوائی، انتقاد در مقياس وسيع از رھبران و کادر ھائی بود که ب

  .رفتند می

شکست مواجه دست آورد با ه رغم پيروزيھای که ب انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی خلق چين با تمام عظمتش و علی

مائو خود ھرگز اين نظر را نداشت که با يک انقالب فرھنگی ميتوان برای ھميشه از رويزيونيسم و احياء سرمايه . شد

  طبقاتی در تمام دوران ديکتاتوری پرولتاريا است، ۀوجود طبقات و مبارزه مائو که خود معتقد ب. داری جلو گرفت

  : آموزنده است١٩۶٨اظھارات او در . گی معتقد باشدنميتوانست به پيروزی نھائی انقالب فرھن

اين افراد .  مغلوب باز ھم به دست و پا زدنھای مذبوحانه خواھد پرداختۀما به پيروزی بزرگ نائل آمده ايم ولی طبق"

ده سال از اينرو ما نميتوانيم از پيروزی نھائی صحبت کنيم حتی تا . ھنوز ھستند و اين طبقه ھنوز برجای خود باقی است

از ديدگاه لنينيسم پيروزی نھائی يک . ما نبايد ھوشياری خود را از دست بدھيم. ديگر ھم نميتوانيم از آن صحبت کنيم

کشور سوسياليستی نه تنھا مستلزم کوششھای پرولتاريا و توده ھای وسيع مردم آن کشور است، بلکه به پيروزی انقالب 

 زمين که به آزاد شدن تمام بشريت منجر ميشود ۀرد از فرد در سراسر کرجھانی و ھمچنين به محو نظام بھره کشی ف

لذا اگر نسنجيده از پيروزی نھائی انقالب کشور ما صحبت شود نادرست و مغاير با لنينيسم است و با . نيز وابسته است

  ".واقعيت در انطباق نيست

ژوازی مغلوب دوباره به نتيجه رسيد و افراد رويزيونيست در درون حزب و کوششھای بور"کوششھای مذبوحانه"

  .سوی احياء سرمايه داری چھارنعل به پيش ميراننده قدرت مجدداً بدست آنھا افتاد که اين بار چين را ب

در اين کتاب نخست اين . کند ، انقالب فرھنگی پرولتاريائی را چگونه تحليل می"امپرياليسم و انقالب"حال ببينيم 

  :خورد چشم میه عبارات ب

در جريان انقالب فرھنگی که مائوتسه دون برانگيخت، در فعاليت حزب کمونيست چين و دولت چين افکار و اعمال " 

خورد که برآموزش ھای مارکس، انگلس و لنين و ستالين استوار  چشم میه شگرف سياسی ايدئولوژيک و سازمانی ب

  )۴۵١ص ". (نبود

ن است؟ چه اعمال و افکاری است که در انطباق با آموزش مارکسيسم اشاره به کدام افکار و اعمال حزب و دولت چي

بنا به شيوه ای که در سراسر آن مانند خط قرمزی کشيده شده حکمی ميدھد ولی ھيچ " امپرياليسم و انقالب"نيست؟ 

 مورد توضيحی را در پيرامون آن ضروری نمی شمارد به اين خيال که آتوريته نويسنده کافی است برای آنکه حکمش

  .قبول افتد

آيا کنار زدن گروه ليوشائوچی و دن سيائوپين که قدرت را در حزب و دولت غصب کرده و چين را براه سرمايه داری       

می بردند بر اساس آموزش مارکسيسم استوار نيست؟ مگر ترديدی ھست که ايدئولوژی گروه رويزيونيست، ايدئولوژی 

ی نيست در برانداختن اين فرھنگ و ايدئولوژی چه چيز شگرفی وجود دارد؟ چرا و فرھنگ بورژوائی است؟ اگر ترديد

نابودی فرھنگ و ايدئولوژی بورژوائی و  جانشين کردن آن با الاقل کوشش در جانشين کردن آن با فرھنگ و 

آيا منظور ايدئولوژی پرولتری  برآموزش مارکسيسم استوار نيست؟ منظور از اعمال و افکار شگرف سازمانی چيست؟ 

 و -اشکال سازمانی است که در جريان انقالب فرھنگی پديد آمد؟ چرا اين اشکال که در انطباق با مضمون انقالب است
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 متکی بر آموزش مارکسيسم نيست؟ اشکال سازمانی ميتوانند بر حسب شرايط مبارزه و اوضاع -اگر نيست چرا نيست؟

  . يک شکل از پيش ساخته ای را به کمونيست ھا ارائه نداده استر پذيرند و آموزش مارکسيسم ھرگزييو احوال تغ

قدرت رسيدند، مضمون و ماھيت انقالب ه که لين پيائو به چنان سرنوشتی گرفتار آمد و دن سيائوپين و ھواکوفنگ ب اين

 ارزيابی از خصوص دره  تاريخی بۀمارکسيست ھا ھيچگاه داوری خود را در اين يا آن واقع. ن نميکندييفرھنگی را تع

ارزيابی . گذارند، ھيچگاه خيانت اين يا آن رھبر مبين ماھيت انقالب نيست انقالب بر روی نتيجه يا نتايج نھائی بنا نمی

زند، مضمون و ھدف انقالب چيست، دورنمای انقالب  از انقالب بر اين اساس است که کدام طبقه به انقالب دست می

 مقابل برنامه انقالب حاصل ۀتواند شکست بخورد و نتيجه ای درست در نقط  میانقالب. کند چه منظره ای تصوير می

  پوشيده است؟" امپرياليسم و انقالب"آيا اين مطالب بديھی بر . آيد اما شکست مالک داوری انقالب نيست

  :ادامه ميدھد" امپرياليسم و انقالب"

د بلکه يک انفجار در ھم برھمی است که با فراخوان وقتی ما ميديديم که انقالب فرھنگی از جانب حزب رھبری نميشو"

آتوريته مائو در چين ميليونھا جوان محصل و . مائوتسه دون ايجاد گشته، بنظر ما چنين ميآمد که اين عملی انقالبی نيست

ت دانش آموز غير متشکل را به قيام برانگيخت که بسوی پکن حرکت کردند، بسوی کميته ھای حزبی و کميته ھای قدر

  )۴۵٢ص ". (دولتی روانه شدند و آنھا را منحل کردند

مائو با آتوريته خود به ميليونھا جوان دستور داد قيام کنند، آنھا ھم به خيابانھا ريختند، شلوغ " امپرياليسم و انقالب"بنابر 

فرھنگی پرولتاريائی اين گويا يک تحليل مارکسيستی از جريان انقالب ! خيلی عالی است. کردند، ھمه چيز را بھم زدند

  !طول انجاميد و بطور وسيع در جھان انعکاس يافته چين است که قريب سه سال ب

، انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی چين به ابتکار مائو و تحت رھبری حزب "امپرياليسم و انقالب"خالف نوشتۀ 

ری که در پلنوم  ھای کميته مرکزی تدوين تمام اسناد اين رھب. کمونيست چين آغاز شد و جريان يافت و به ثمر رسيد

شده و نيز تمام مقاالت ارگانھای حزبی حاکی از اينست که انقالب بر طبق اصول معين و در جريان انقالب بر طبق 

  .رھنمود ھای مشخص به پيش رفته است

توجه نبود؟ در مگر انقالب عليه گروه رويزيونيست م". کميته ھای حزبی و کميته ھای دولتی را منحل کردند"

بايست آن کميته ھائی را که در دست اين گروه بود منحل کرد و قدرت را از دست اعضای گروه  اينصورت چرا نمی

 ۀرويزيونيست بيرون آورد؟ بر انداختن کميته ھائی که عناصر رويزيونيست در آنھا النه کرده بودند و از آن جمله کميت

براستی . آمد که بدون آن غلبه بر رويزيونيسم امکان نميداشت  بشمار میاز وظايف انقالب" سازمان جوانان"پکن 

از درھم ريختن النه ھای قدرت رويزيونيست ھا ناخشنود است؟ آيا در ھم " امپرياليسم و انقالب"معلوم نيست چرا 

  شکستن ارگانھای قدرت بورژوازی در انطباق با آموزش بزرگان مارکسيسم نيست؟

او منشاء قيام را در فراخوان . ن به قيام برخاستندتوضيح نميدھد چرا دانش آموزان و محصال" بامپرياليسم و انقال"

ھنگی مبارزه ای  انقالب فرۀدر آستان. جو کرد و  آموزش جستۀمی بيند، حال آنکه علت قيام را بايد در جبھ" آتوريته"

ن خانواده ھای دھقان و دانش آموزان و محصالمبارزه ميان جوانان کارگر و . آشکار در محيط آموزش آغاز شده بود

آموزش طبقاتی جوانان کارگر و دھقان را از . کارگری و دھقانی با سيستم آموزش طبقاتی دستگاه رويزيونيست

در تئوری سرنوشت ديکتاتوری پرولتاريائی بايد در دست . داشت دسترسی به مدارس عالی و دانشگاه ھا دور نگاه می

کرد زيرا که امتحانات  ولی سيستم آموزشی موجود در انجام اين مھم در برابر آنھا سدی ايجاد میاين جوانان باشد 

تنھا راھی که در برابر آنھا ميماند پيوستن به جبھه توليد . بطور سيستماتيک آنھا را از ورود به آموزش عالی بازميداشت

  .به عنوان کارگر و دھقان آموزش ديده بود
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 فرھنگی را در انطباق با منافع خود و آيندۀ خود ميديدند، آنھا با شرکت در انقالب چيزی از دست اين جوانان، انقالب

از ميان آنھا، آن جوانانی که در پشت در مدارس عالی و   آوردند، عکس چيز ھای زيادی بدست میه نميدادند و ب

 با آموزش موجود فقط معدودی از آنان به اين دانشگاه ھا مانده بودند فعالتر بنظر ميرسيدند چون بخوبی ميدانستند که

  . سسات عالی راه خواھند يافتؤم

انش آموز و فراخوان مائو جوانان د. روشن است که آغاز انقالب فرھنگی با دست جوانان کارگر و دھقان تصادفی نبود

مائو به . را به مبارزه کشانيدنگيخت بلکه تضاد  شديد ميان جوانان با سيستم آموزشی کھنه آنھا محصل را به قيام برني

پشتيبانی از جوانان برخاست و نميتوانست برنخيزد چون سيستم آموزشی مائو راه را برای فرزندان کارگران و دھقانان 

فقير به مدارس عالی و دانشگاه ھا می گشود، توليد و آموزش را با يکديگر پيوند ميداد که خود گامی در جھت حل تضاد 

  .بدنی محسوب ميگرديد، ديکتاتوری پرولتاريا و ساختمان سوسياليسم را نيرو و استحکام می بخشيدکارفکری و کار 

انقالب فرھنگی، چنانکه می بينيم، در صحنه آموزش يعنی در پھنه روبنا آغاز شد و سپس به اشکال ديگر ايدئولوژی و 

ی و دولتی انقالب فرھنگی پرولتاريائی بدون کوتاه کردن دست صاحبان قدرت از مقامات حزب. فرھنگ توسعه يافت

  .نميتوانست به تحقق درآيد

در جريان انقالب، در مواردی در ھم برھمی ايجاد . راست است". يک انفجار در ھم برھمی است... انقالب فرھنگی "

شت که مگر ميتوان انتظار دا. ثر نيفتادؤقسمی که حتی رھنمود ھای حزب نيز مورد توجه قرار نگرفت و مه شد ب

 مبارزه ميکشاند در ھمه حال بر طبق نظم ۀليون انسان را در يک کشور پھناور به صحنيانقالب، آنھم انقالبی که دھھا م

مگر ميتوان انتظار داشت که انقالب در مسير خود براه راست برود و مرتکب خطا و اشتباه و . و ترتيب جريان يابد

آنھا با بسيج نيرو ھای .  آغاز انقالب دست از مبارزه برنداشتند، تسليم نشدندو آنگھی رويزيونيست ھا با. حتی گناه نشود

خود حتی با تشکيل گارد سرخ در مقابل گارد سرخ انقالبی، با برافراشتن پرچم سرخ در برابر پرچم سرخ انقالبی در 

ا با جوانان بجنگ کشانيدند، کوشيدند انقالب را از مسير اصلی منحرف گردانند، کارگران  ر. انقالب خرابکاری کردند

ميان کارگران تفرقه افگندند، با استفاده از اکونوميسم، گروھی از کارگران را فريفتند و به مقابله با انقالب واداشتند، با 

شعار ھای نادرست ولی فريبنده سردرگمی ايجاد کردند و اينھا ھمه به اين خيال که با ايجاد ھرج و مرج و درھم و 

  . خود را حفظ کنندبرھمی مقام

تحريکات و توطئه ھای ضد انقالب نميتوانست در توده عظيم شرکت کنندگان در انقالب اينجا و آنجا ھرج و مرج ايجاد 

اما اينھا ھمه جريانات . حزب کمونيست نيز نميتوانست در رھبری خود در اين يا آن مورد مواجه با اشکال نگردد. نکند

مائو که خود از ميان توده ھا برخاسته . آنھا را مالک عدم حقانيت انقالب فرھنگی دانستفرعی انقالب است و نميتوان 

و پيوسته در ميان توده ھا زيسته بود از دشواريھا ھراس بدل راه نميداد و سرانجام ھم با دست ھمين توده ھا برمشکلھا 

  .پيروز گرديد و انقالب فرھنگی پرولتاريائی را به سرانجام رسانيد

نه " که با تمسخر از آن ياد ميکند" انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی"پس از تکرار اين مطلب که " رياليسم و انقالبامپ"

، پس از "حزب منحل شد و از ھم پاشيد"پس از تکرار اين سخن که " با دست حزب رھبری شد و نه با دست پرولتاريا

 دولت در آنجا از جانب گروه مرتد ليوشائوچی و دن سيائوپين تذکر اين داستان که مائوتسه دون خودش گفت که حزب و

  :ادامه ميدھد" غصب شده و پيروزی انقالب چين در خطر است

وليت آن برعھده چه کسی است ؤ حزب ما از انقالب فرھنگی پشتيبانی کرد صرف نظر از اينکه مسیدر چنين شرايط" 

 از خلق برادر چين، از امر انقالب و سوسياليسم در چين دفاع حزب ما. و چگونه ماجرا تا اين حد دامنه گرفته است

ميکرد و نه از مبارزه فراکسيونی گروھھای ضد مارکسيستی که به يکديگر ميتاختند، با ھم جدال ميکردند حتی با 

  )۴۵۴ص ". (اسلحه، برای آنکه قدرت را بدست آورند
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خيال ميکند اگر مطالبی نادرست و خالف واقعيت را پشت " امپرياليسم و انقالب"،"انقالب با دست حزب رھبری نشد"

سرھم تکرار کند، درست و در انطباق با واقعيت از آب در خواھد آمد يا شايد در ذھن مردم جای خود را باز خواھد 

ت ما قبالً گفتيم که ايدۀ انقالب فرھنگی پرولتاريائی از حزب کمونيست چين تحت رھبری مائو منشاء گرفت و تح. کرد

 که ايدۀ انقالب  فرھنگی پرولتاريائی نطفه بست و به ويژه از اواخر ١٩۶٢از . رھبری حزب به مرحله عمل درآمد

 که کنگره نھم حزب تشکيل گرديد، پلنوم ھای کميته مرکزی با جمع بندی حوادث ١٩۶٩ که انقالب آغاز شد تا ١٩۶۵

ئوريک حزب و ھمه مطبوعات حزبی ھمه روزه، ھمه رھنمود ھای مشخص داده است، روزنامه ارگان حزب و مجله ت

مگر . ھفته و ماھيانه حوادث را دنبال کرده، به تحليل مسائل مشخص پرداخته و در دسترس توده ھای انقالبی گذارده اند

شيپور انقالب را ننواخت و رھنمود " حق استه شورش عليه مرتجعين ب:" نخستين رھنمود مائو در روزنامه ديواری

بر روی دشمن انقالب انگشت نميگذارد؟ مگر شعار !" ستاد فرماندھی را به توپ ببنديم" آن نبود؟ مگر شعار ادامۀ

آيا اشکال سازمانی که در جريان انقالب . رھنمود نيست و ده ھا رھنمود ديگر!" انقالب کنيد و توليد را به پيش برانيد"

ظھور پيوست؟ انسان واقعاً در حيرت ميماند که چگونه ميتوان حقيقتی خود به ه زمين افتاد يا خود به پديد آمد از آسمان ب

از حزب " امپرياليسم و انقالب"شايد مقصود . را انکار کرد، حقيقتی که خروار ھا کاغذ در توصيف آن سياه شده است

قالبی را رھبری  دن سيائوپين است؟ اما آنھا نيز در انقالب دست داشتند منتھا برنامه ھای ضد ان- گروه ليوشائوچی

  .ميکردند

  :، رھبری حزب کامالً مشھود است١٩۶۶ مه ١۶رخ ؤدر بخشنامه کميته مرکزی حزب کمونيست چين م

با افراشته نگھداشتن درفش کبير انقالب فرھنگی پرولتاريائی، موضع تمام حزب بايد طبق دستور رفيق مائوتسه دون "

 ضد سوسياليستی را کامالً افشاء نمايد، از ايدئولوژی -  ضد حزبی"متنفذين اکادميک"ارتجاعی بورژوائی با اصطالح 

ارتجاعی بورژوائی در مراکز آکادميک در زمينه ھای آموزش و پرورش، روزنامه نگاری، ھنر و ادبيات و نشريات 

ن ھدف ی انتقاد کنند و قدرت رھبری را در اين زمينه ھای فرھنگی بدست خود گيرند، بمنظور نيل به ايئبطور ريشه 

بايد در عين حال از نمايندگان  بورژوازی که بدرون حزب، دولت ، ارتش و محافل گوناگون فرھنگی رخنه کرده اند 

را طرد کرد و برخی از آنھا را بکار ھای ديگر گمارد و بخصوص نبايد رھبری کار انقالب  نيز انتقاد نمود و آنان

ت که بسياری از آنھا در گذشته، يا حال مشغول اين کار بوده و حقيقت اينس. فرھنگی را بدست اينگونه اشخاص سپرد

آن نمايندگان بورژوازی که بدرون حزب، دولت، ارتش و محافل گوناگون . "ميباشند و اين بسيار خطرناک است

فرھنگی رخنه کرده اند، عناصر رويزيونيست ضد انقالبی اند که به محض فرا رسيدن فرصت مناسب حکومت را 

ما برخی از اين اشخاص را شناخته . يرند و ديکتاتوری پرولتاريا را به ديکتاتوری بورژوازی بدل ميسازندبدست ميگ

ند و کوشش ميشود که اينان اايم ليکن مابقی  ھنوز ناشناخته مانده اند و حتی بعضی از آنھا ھنوز از اعتماد ما برخوردار

کميته .  از قماش خروشچف ھمچنان در ميان ما ميلولندیثال افرادبرای م. به عنوان ادامه دھندگان راه ما تربيت گردند

  )تکيه از ما است (". ھای حزبی در جھات مختلف بايد بدين نکته توجه کافی مبذول دارند

معنی اين عبارت پرطمطراق ولی تو خالی چيست؟ پرولتاريا چگونه ". انقالب با دست پرولتاريا رھبری نشد"

را که مائو برانگيخته بود رھبری کند؟ رھبری پرولتاريا با دست حزب سياسی آن " برھمیانفجار درھم " ميتوانست

و " ضد انقالبی"در سراسر نوشته خود مائو و حزب کمونيست چين را " امپرياليسم و انقالب"وقتی . تحقق می يابد

 سياسی خود محروم است، پس مينامد و ھمين ميرساند که پرولتاريای چين گويا از حزب"  لنينيستی- ضد مارکسيستی"

چه محلی از اعراب پيدا " انقالب با دست پرولتاريا رھبری نشد"چه جای سخن از رھبری پرولتاريا است و عبارت 

  ميکند؟
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براه انداخته و چيزی جز " ضد انقالبی و ضد مارکسيستی" اتوريته"که يک " انفجار درھم برھمی"حزب کار آلبانی از 

نيست، پشتيبانی ميکند و نام آنرا دفاع از خلق چين و از " وه ھای ضد مارکسيستی بر سر قدرتمبارزه فراکسيونی گر"

خلق چين چه سودی ميبرد از اينکه يک گروه ضد انقالبی جای گروه ضد انقالبی . امر انقالب و سوسياليسم ميگذارد

 خود بر آنست که در چين پس از "امپرياليسم و انقالب"ديگری را بگيرد؟ اين چگونه دفاعی از خلق چين است؟ 

پيروزی انقالب، نظام بورژوائی و ديکتاتوری بورژوازی برقرار گرديد و حزب کمونيست فقط نمای چنين نظامی است 

در اينصورت دفاع از انقالب و سوسياليسم چه معنی ميدھد؟ دفاع از ديکتاتوری بورژوازی بخاطر دفاع از ) ۴٩٧ص (

ھياھوی بسيار . ولی بدون محتوی" دفاع از امر انقالب و سوسياليسم"ھم عبارت دھان پرکن انقالب و سوسياليسم؟ باز 

  !از بھر ھيچ

در پايان مقال باز ھم با لحنی که حاکی از ناخشنودی است از انحالل حزب کمونيست چين ياد " امپرياليسم و انقالب"

ده ھا سال است مشی ضد مارکسيستی، ضد انقالبی، ھمان حزب کمونيستی که در آن، بنابه نوشته ھمين کتاب، . ميکند

صورت " کودتای قصری"ارتجاعی، ضد پرولتری اپورتونيستی و اوصافی نظير اينھا حاکم است، حزبی که دائم در آن 

ميگيرد و يک گروه ضد انقالبی بجای گروه ضد انقالبی ديگر می نشيند، حزبی که ھدفش استقرار ديکتاتوری 

آخر پرولتاريا از چنين .  سوسياليسم است يعنی فريب طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش استۀبورژوازی در جامع

بر انحالل چنين حزبی و " امپرياليسم و انقالب"عجيب است که . حزبی چه سودی ميبرد؟ چنين حزبی عدمش به ز وجود

  !انحالل سازمانھای توده ای که چنين حزبی رھبر و گرداننده آنھا است اشک ميريزد

از انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی چين خالف حقيقت است و در نتيجه پر از تضاد و " امپرياليسم و انقالب"داوری 

انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی، انقالب بود چون ميبايست تحولی کيفی در جھت ساختمان . تناقض گوئی است

ميبايست در زمينه ايدئولوژی و فرھنگ صورت ميگرفت، آورد، فرھنگی بود، چون اين تحول می وجود ه سوسياليسم ب

در اين . کبير بود نه تنھا از لحاظ اھميت و نو بودن مضمون آن بلکه از لحاظ انبوه توده ای که در آن شرکت جستند

انقالب حزب از بين نرفت بلکه از عناصر ضد سوسياليست که مقامات رھبری حزب و دولت را اشغال کرده بودند 

" امپرياليسم و انقالب"انقالب و خالف نظر . ی ھمين راه را پيمودندئسازمانھای توده .  شد و تجديد سازمان يافتتصفيه 

انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی اگرچه توسط جوانان کارگر . با دست پرولتاريا از طريق حزب سياسی آن رھبری شد

کارگران در پکن و سپس در اياالت . چوب آن محصور نماندن آغاز شد ولی در چارو دھقان و دانش آموزان و محصال

بديھی است برای کارگران و . ی ضمن کار توليد به انقالب پرداختندئبه انقالب پيوستند، دھقانان نيز در کمونھای توده 

رھنمود مائو در آنھا طبق . ن به خيابانھا بريزنددھقانان امکان نداشت توليد را رھا کنند و مانند دانش آموزان و محصال

انتقاد وسيع از رھبران رويزيونيست از باال .  واحد ھای توليدی خود دست به انقالب زدند و توليد را نيز به پيش راندند

 ۀتا پائين و کنار زدن آنھا از قدرت، به نيروھای انقالبی امکان داد که آن ساختمان ھای اجتماعی اساسی که از جامع

سسات ؤمدارس، دانشگاه ھا، م(از ريشه دگرگون سازند و به واحد ھای اساسی اجتماع  د،يادگار مانده بوه کھنه ب

دادن خصلت انقالبی به يک واحد . خصلت انقالبی بدھند) ی و سازمانھای تجارتی وغيرهئصنعتی، کمونھای توده 

ز قدرت برکنار مانده بودند،  کارکنان اين واحد که تا کنون توسط يک اقليت بورژوا اۀاساسی به اين معنی است که تود

دست خود گيرند، کار را بر پايه منافع طبقاتی پرولتاريا شکل دھند و جدائی ميان واحد ھای توليدی ه رھبری واحد را ب

قسمی که ه را از ميان بردارند ب) توليد،آموزش، تجارت، بھداشت وغيره(و ميان بخشھای مختلف فعاليت ھای اجتماعی 

  .صورت کار اجتماعی مشترکی درآينده  باين فعاليت ھا ھمه

 ايدئولوژی و فرھنگ آغاز شد، در زمينۀ ايدئولوژی و فرھنگ ادامه يافت و با ۀانقالب فرھنگی پرولتاريائی در زمين

 . ايدئولوژيک و فرھنگ خاتمه پذيرفتۀتحوالت عميق پرولتاريائی در زمين


