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 Ideological کايدولوژي مسايل

  
  يک ھوادار: فرستنده 

  
 ه داری استيون ھا بار بھتر از سرمايليسم مياليسوس

 سم جھانی از آنھم بھتر استيو کمون
  :دومخش ب

  تيرھای ستم بر خلقھای اقليدرھم شکستن زنج

ن دولت چند يکی اوليانقالب بلشو. کار برده شده ت بين بردن ستم بر خلقھای اقلين پرولتری برای از بين قدرت نويا

ن برای ھمه مللی يستی نوياليدولت سوس. وجود آورد؛ دولتی که اساسش بر تساوی ملل قرار داشته تی جھان را بيمل

 قانون حق ١٩١٧در سال .  ت شناختيرسمه ن سرنوشت را بيي امپراطوری تزار تحت ستم بودند حق تع درًکه سابقا

  .ب شديس زبان ھای خود در مدارس و دانشگاه ھا تصويملل در تدر

اری از يبرای مثال، بس. گر نشان داد که عزم جزم در حل مشکالت، واقعی استياری دين اقدامات و بسياتخاذ ا

دولت شوروی .  درست شد تا صاحب زبان نوشتاری شوندءشان الفبايبرا.  زبان نوشتاری نبودندت دارایيملل اقل

قی ھای فولکور و موزه در مناطق ينمائی، موسيلم سيد انبوه کتاب، مجله، روزنامه، فيمنابع قابل توجھی را به تول

د از خود آن يد بايق ملی جداست ھای مربوط به ملل مقرر کرد که رھبری در مناطيس. ت اختصاص داديملل اقل

ران مدارس و يان مردم خود آن ملل، رھبران حزبی و حکومتی، مدياز م. مناطق باشد و نه از سوی ادارات روسی

ستی، ياليدر دولت سوس. در امپراطوری تزار، روسھا ملت مسلط و ستمگر بودند. افتنديم يآموزش و اقتصاد تعل

د از روس ھا خواسته شد که زبان يص داده شد؛ در دولت جدي تخصر روسيه به جمھوری ھای غين روسيسرزم

ه مقابله با ستمگری ملی يروح. ان نھاده شديان نقطه پايھوديت يبر آزار و اذ.  رندياد بگير روسی کشور را يھای غ

  .افتيه نفوذ يدر جان و روح شوروی اول

ان جنگ جھانی اول و يدر فاصله م. اختراه انده ن شوروی کارزارھای سراسری آموزشی و بھداشتی بيدولت نو

. ديت، به پای شوروی نرسيان تعداد دکتر و جمعينه رشد تناسب ميچ کشور جھان در زميجنگ جھانی دوم، ھ

  . دي رس١٩٣٩ درصد در سال ٨٠ به ٣٠درصد سواد از 

کا يم که وضع آمريانمی د. چ کجايان بود؟ در ھيعی در جرين وقايگر جھان، چني دۀن نقطيدر آن زمان، در کدام

. م کراو در اوج خود بوديقانون ج. قانون بود)  اھانيدان و سيجدا سازی سف(د نژادی يکا، آرپاتايدر آمر. چگونه بود

ن بار به اتحاد يکائی برای اوليقائی تبار آمريکال بزرگ آفريشه، خواننده و فعال رادين ھنرپيوقتی پل رابسون، ا
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تھای ملی و ياقل. رت زده شديره شدن بر تعصبات نژادی و ملی حيی انقالب در چتھايشوروی سفر کرد، از موفق

کا و اتحاد شوروی يآمر. کا  ضرب و شتم و کشتار نمی شدندي در جنوب آمرتھايفرھنگی  اتحاد شوروی مانند اقل

  .ای کامال متفاوت بودنديدو دن

  ستی جھانيالين اقتصاد سوسيخلق اول

  :بخش پنجم

  ستی جھانيالين اقتصاد سوسيساختمان اول: شورویتجربه اتحاد 

دست ه ست را در اتحاد شوروی بين رھبری حزب کمونيپس از او، ژوزف استال.  درگذشت١٩٢۴ن در سال يلن

 ١٩٢٠در اواسط دھه . ن استين عجينفک با رھبری استاليطور اله انقالب اجتماعی که از آن سخن راندم ب. گرفت

ا در جامعه ای با اقتصاد و فرھنگ يسم را ساخت؟ آياليمی توان در اتحاد شوروی سوسا يال مطرح بود که آؤن سيا

ک دولت پرولتری تنھاست و معلوم يطی که اتحاد شوروی به مثابه يا در شراين کرد؟ آيعقب مانده می توان چن

  را بنا کرد؟ سم يالين کشور سوسيگر رخ خواھد داد، می توان در ايگری در کشورھای ديست که انقالبات دين

د راه يط باين شرايه مبارزه کرد که بله  شوروی می تواند و در اين نظريش گذاشت و برای اين قدم پياستال

گری به انقالب يو نخواھد توانست در نقطه د. ابدينصورت نمی تواند بقاء ير ايدر غ. رديش گيستی را در پياليسوس

ع و يت صنايده و حادی را برای اجتماعی کردن مالکيچيات پن مبارزيری، استالين جھت گيبا ا. اری برساندي

 .ت کرديزه کردن کشاورزی ھدايويکلکت

ه يگر کفاف تغذي اوضاع اقتصادی در اتحاد شوروی چگونه بود؟ زراعت به شکل سابق د١٩٢٠در اواسط دھه 

زه کردن يی که برای مدرنن ھائيد کارخانه ھا و ماشيصنعت محدود بود و قادر به تول. ت شوروی را نمی داديجمع

ه نازکی از مردم يو فقط ال. ه جامعه ای بود که بخش روشنفکری آن کوچک بوديروس. اقتصاد الزم بود، نبود

. ستھا بودياليشه در خطر حمله نظامی امپريو ھم. برال بودندينه فنی و ھنرھای ليدارای آموزش عالی در زم

ن ي نويۀ انسان ھای واقعی که قصد داشتند جامعه و جھان را بر پاتضادھای اقتصادی و اجتماعی واقعی در مقابل

  .بسازند، قرار داشت

و . سم غلبه داشتيت مناطق روستائی جھان فئوداليه جھان چه شکلی بود؟ در اکثري بق١٩٢٠م در ھمان دھه ينيبب

  .رحمانه و بی برنامه در حال غرق کردن جھان بوديه داری به شکلی بيسرما

ده بود که ين به قدرت رسيک جنبش پرولتری نويک تکه قلمروی آزاد شده، ين ين در اتحاد شوروی، در ااما اکنو

ان شد، تا قبل يب” ستیياليبرنامه پنج ساله سوس"وقتی واژه . زد که به مردم خدمت کنديک برنامه اقتصادی بريد يبا

ک اقتصاد،  اوج بی حرمتی يزی يمه رنظر بورژوازی برناه ب.  چکس نخورده بوديزی به گوش ھين چياز آن چن

  .و خطا بود

  ک اقتصاديزی يبرنامه ر

ک يگر امر خصوصی يد دين به معنای آن است که توليا.  ندين می آفريک نوع اقتصاد نويستی ياليانقالب سوس

دولت ق کنترل يو از طرين کلکتيو ا. رديو جامعه قرار می گير کنترل کلکتيد زيتول. ستيت جامعه نيبخش اقل

ازھای يبلکه برای برآورده کردن ن. ستيد حداکثر سود نيگر برای توليمنابع اقتصادی د. ان می شوديپرولتری ب

گر بدون نقشه از يد اجتماعی ديتول. رندياساسی و منافع توده ھا و خدمت به انقالب جھانی مورد استفاده قرار می گ

شود بلکه توسط اھدافی که آگاھانه اتخاذ شده اند شکل می ش برده نمی يا بدون ھدف اجتماعی پيخته شده يش ريپ

  . ت خود ھماھنگ می شوديرد و در کليگ
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م يمجتمع ھای صنعتی عظ. تمرکز آن آھن و فوالد بود.  آغاز شد١٩٢٨برنامه پنج ساله در اتحاد شوروی در سال 

ازمند يرا مناطق روستائی نيز. ت قرار داشتنديلووکارخانه ھای تراکتور سازی در ا. د از صفر ساخته شدنديجد

ل شدن به يعنی در صورت بروز جنگ، قابل تبديو کارخانه ھای تراکتور سازی در صورت لزوم، . تراکتور بودند

افتند تا اقتصاد وابسته به واردات يسرعت گسترش ه د ابزار بيکارخانه ھای تول. کارخانه ھای تانک سازی بودند

  .نباشد

ن يون ھا کارگر و دھقان با ايليم. »مين می باشيای نويک دنيما در حال ساختن «:  بودنيشعار برنامه پنج ساله ا

در کارخانه ھا و روستاھا، مردم به بحث در مورد برنامه اقتصادی می . ه به شور و حرکت در آمدنديروح

. اھد آوردوجود خوه   ب- و مردم جھان-ن اقتصادی ساخته شود چه تفاوتی در زندگی آنھاياگر چن: پرداختند

از يزھائی نيزھائی را می توانند بسازند و برای ساختن آنھا به چه چينکه چه چيان می کردند و ايشان را بيخواستھا

  .دارند

زی مرکزی داده می شد که با برنامه سراسری ادغام يل مراکز برنامه ريخته می شد و تحويبرنامه ھای محلی ر

د را چگونه سازمان ينکه روند تولي کنفرانس ھای کارخانه، ھمه در مورد ادر. ن فرستاده شوديشده و دوباره به پائ

ابان ھا می يمردم داوطلب کمک به ساختن راه آھن در مناطق دور دست وب. دھند حرف می زدند و نظر می دادند

ر آوازھای در کارخانه ھای فوالد، در راه رفتن بر سر کا. آنھا داوطلبانه ساعات درازی را کار می کردند. شدند

ک برنامه اقتصادی و يخ سابقه نداشت که مردم آگاھانه برای تحقق ين در تاريش از ايتا پ. انقالبی می خواندند

ن زمان، در باقی نقاط جھان چه يدر ھم: ميال کنؤگر سيکبار ديد يبگذار. ج شوندين بسين چنياھداف اجتماعی آن ا

 درصد ۵٠ تا ٢٠کاری به ي دست و پا می زد و سطح ب١٩٣٠دھه ل يه داری در  رکود اوايخبر بود؟ اقتصاد سرما

افته بود بلکه اتحاد يکاری خاتمه ينه تنھا ب. افته بوديکاری توده ای خاتمه ياما در اتحاد شوروی ب. ده بوديرس

صنعت . ادی طلب می شدين کارھای زيرا برای ساختمان جامعه نويروی کار مواجه بود زيشوروی با کمبود ن

 درصد ٢ فقط ١٩٢١دات صنعتی جھان که در سال ي درصد رشد می کرد و سھم اتحاد شوروی از تول٢٠نه ايسال

  .دي درصد رس١٠ به ١٩٣٩بود  در سال 

زه يويک حرکت بزرگ در جھت کلکتيست دست به ي، حزب کمون١٩٢٩زه کردن کشاورزی   در سال يويبا کلکت

به ما می . بود” نیيسم استاليتاريتوتال"ک يز ين نيند ايستی می گويت ھای ضد کمونيحکا. کردن کشاورزی زد

د دھقانان را درھم می کوفت و گرسنه ين کار بايم کند و برای انجام اين می خواست تمام قدرت را تحکيند استاليگو

  .می کرد

تصادی ون جوابی بود به تضادھای اقيزاسيويت آن است که کلکتيواقع. ب استيب و غريک دروغ عجيز ين نياما ا

ن بھتان ھا می خواھند سرپوش يتی را که با ايواقع. ازھای عاجل انقالبيو اجتماعی در روستا و جوابی بود به ن

ر فقر و روابط يان دھقانان که اسيل را در ميی اصئزش توده يک خيون آتش يزاسيويبگذارند آن است که کلکت

  ون چه بود؟ يزاسيوين کلکتيم اينيک ببيد از نزديائيب. اجتماعی برده وار بودند، روشن کرد

ن يمأطور قابل اتکائی مواد غذائی شھرھا را ته ا می تواند بين مشکل روبرو بود که آيطور جدی با اه شوروی ب

پس از . سرعت در حال گسترش بوده ت شھری بين حساب که صنعت در حال جھش و جمعيخصوص با اه کند ب

قانان مرفه، که کوالک خوانده می شدند، در اقتصاد روستائی که اما دھ. م شديان دھقانان تقسين در ميانقالب، زم

شتری ينھای بيکوالکھا صاحب زم. افتن بودندياس کوچک بود، در حال قدرت يغرق در کشاورزی خصوصی مق

. پول قرض می دادند. بخش بزرگی از بازار دانه ھای خوراکی را کنترل می کردند. اب ھا بودنديصاحب آس. بودند
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  . د کرده بوديت قطب بندی طبقاتی را در روستاھا تشدين وضعيا

ً ن کوالکھا صرفايا. کرديد ميط دوران قبل از جنگ جھانی اول، کشاورزی را تھديخطر واقعی بازگشت به شرا

ه يدست به سازماندھی عل. راه انداخته بودنده ت خود دارودسته ھائی بيبلکه برای اعمال حاکم. گناه نبودندين بيمالک

  .ز در روستا به گرد خود جمع کرده بودنديگر را نيروھای اجتماعی ديو  ن. ه بودندم زديرژ

 تا ١٩٣٠ن سال يب. ت جمعی شدنديل به مالکين و ابزار زراعت تبديزم. ون بوديزاسيويجواب رھبری انقالبی، کلکت

ن يدولت به ا. م شدندو ادغاي ھزار مزرعه کلکت٢٠٠ر کارآمد با يون دارائی ھای کوچک دھقانی غيلي م١۴، ١٩٣٣

ی  ئه ين مبادله پايک چني. ن آالت می داد و آنھا به دولت دانه ھای خوراکی می دادنديد تراکتور و ماشيمزارع جد

  .برقرار شد

. ر به آن خوشامد گفتنديبخش بزرگی از دھقانان فق. ختيون عکس العمھای اجتماعی مختلفی را برانگيزاسيويکلکت

اری يه بسيرنده اعمال زور عليون دربرگيزاسيوين  کلکتيا .می خواستند با آن ھمراھی کنندگر دھقانان نيبخشھای د

کارگران متعھد داوطلبانه به روستا رفتند تا در خط اول جبھه . ک جنبش اجتماعی بودين دھقانان بود اما ياز ا

  . ست گرفتندده ن کارگران در اداره مزارع نقش رھبری را بيا. ر شونديه کوالکھا درگيمبارزه عل

ن مرعوب کوالکھا شده بودند، وقتی دولت ير که سابق بر اياری از مناطق کارگران کشاورزی و دھقانان فقيدر بس

  .ن زدنديافتند، دست به تصرف زميبان خود و در مقابل باندھای کوالک يرا پشت

برای . به رانندگان تراکتور شدندل ين می شد، تبدييود پدرساالرانه تعيشان توسط سنت ستمگرانه و قيزنان که زندگ

گر از مناطق مزارع گروه ھای تئاتر خود يدر برخی د. ار روانه شديم ھا در مزارع کشاورزی کتابخانه ھای سيت

. ده شدنديانه مغز آدمھا را می خوردند، به چالش کشيمذھب، خرافه و سنت ھائی که مثل مور. را سازمان دادند

شروع به بحث در . ن جامعه ھماھنگ و ھمراه شدنديھنگ در جھت نوآ  با ضربمردم سرشان را باال گرفتند و

  . شرفتھای ملی کردنديمورد برنامه اقتصادی ملی و پ

. کجانبه استيشه يف می کنند ھميسم تعريالين سوسيداستان ھائی که مخالف.  انه مقاومت کردنديکوالکھا انتقامجو

ست کشی و تھاجمات سازمان يکوالکھا دست به کمون. ن دروغ استيما اا. شدند” قربانی"ند، کوالکھا ينھا می گويا

وھا می زدند، در برداشت محصول خرابکاری می کردند و باندھائی را برای تجاوز به زنان به يه کلکتيافته علي

. ار اخراج شده و کشته شدندير شدند و بسياری دستگيکوالکھا باالخره شکست خوردند، بس. حرکت در می آوردند

ا ينکه آينبردی بود بر سر ا. نده روستاھای شورویيبلکه نبردی بود بر سر آ. نبود” ستیينيزی استاليخونر"ک ين يا

 جلوی ،اء شده در روستايه داری احينکه سرمايا ايجلو رود ه صنعتی کردن کشور و دگرگونی اجتماعی می تواند ب

  . زديرگ و زندگی قدرت دولتی را رقم مک مبارزه طبقاتی حادی بود که  مين يا. آن را خواھد گرفت

اما مائوتسه دون . د می شدينکار بايستی است و اياليک اقتصاد سوسيون بخش مھمی از ساختمان يزاسيويکلکت

ن يد که در زمان استاليمائو می گو. نکار انتقادھای جدی داشتين در انجام اينسبت به روشھای استال

ن و استفاده از ابزار تجربه کسب کنند صورت يق کار تعاونی در زمي از طرون قبل از آنکه دھقانانيزاسيويکلکت

ت اجتماعی يک که  آگاھانه برای تحقق مالکيدئولوژياسی و ايه محکم سيک پاينکه دھقانان دارای ي اًگرفت و مضافا

 است که دولت ون شوروی آنيزاسيويگر از انتقادات مائوتسه دون به کلکتيکی دي. وی مبارزه کنند، نبودنديکلکت

ان مناطق شھری و روستائی لطمه يله به روابط مأن مسيا. ش از اندازه دانه ھای خوراکی از روستا منتقل کرديب

ار متفاوت از شوروی يون کشاورزی را بسيزاسيويفه کلکتيستی وظين مائوئيگر ھم داشت و چيمائو انتقادھای د. زد

  . کردم ي در باره آن صحبت خواھًکه بعدا. انجام داد
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رون ي بافتن راهيشتازی جسورانه و الھام بخش برای يک پيون در اتحاد شوروی بخشی از يزاسيوياما جنبش کلکت

. ديد بخشيون به محرومان روستا اميزاسيويجنبش کلکت. شروی بوديت کوچک در کشاورزی و پياز نظام کھنه مالک

   .دھدو بدون آن، اتحاد شوروی نمی توانست آلمان نازی را شکست 

  جنگ جھانی دوم و پس از آن : تجربه شوروی : بخش ششم

ن، واقع در ي ژاپن به منچوری در چ١٩٣١در سال .  مقدمه ھای جنگ جھانی دوم آماده می شد١٩٣٠در اواسط دھه 

ست يتلر پس از درھم شکستن حزب کموني ھ١٩٣۴سال . ستی، حمله کردياليمرز خاور دور اتحاد شوروی سوس

 .زه کردن اقتصاد کرده بوديتاريليو شروع به مم ي خود را تحکآلمان قدرت

اتحاد شوروی . ستی رشد کرده بودياليخطر جنگ امپر. ک می شديک گره گاه حساس نزديانقالب شوروی به 

ن وضع ياسی و اجتماعی برای مواجھه با ايستی چگونه می توانست خود را به لحاظ اقتصادی، نظامی و سياليسوس

   کند؟آماده

اسی و اجتماعی يم دستاوردھای سيگر رھبران شوروی احساس کردند که زمان تحکين و دي، استال١٩٣۴ در سال 

جنگ در افق . ده ای بوديچيار سخت و پينی بسيط عين در حال مواجه شدن با شرايدولت پرولتری نو. انقالب است

د خودشان را آماده يبا. اس از مسائل موجود نبودين مقيخی در مواجه با مشکالتی با ايچ تجربه تاريھ. ان می شدينما

نه يراتی که در زمييبر اساس تغ. ن ضرورت عاجل اشتباھاتی رخ دادياما در راه جواب دادن به ا. می کردند

اما گفته . ش گرفته شديشتر، در پين بيپليسيد در کارخانجات و دياست باال بردن توليوجود آمده بود، سه ت بيمالک

ت و ابتکار عمل آگاھانه توده ھا يرھبری ھر چه کمتر بر فعال. سم استياليلده ضامن سوسؤروھای ميشد نشد که ر

ش رفت که روابط يم به گونه ای پي تحک– متوقف شد ١٩٣٠ و ١٩٢٠کال دھه يتجربه کردن ھای راد. ه کرديتک

اما رھبری شوروی دفاع . ی گرفتت قرار ميد مورد حمايسم در اتحاد شوروی باياليسوس. ت کرديسنتی تر را تقو

ه و در ھمان حال ب.  ستينھا نين اياز شوروی را مساوی و ھمسنگ منافع انقالب جھانی قرار داد، گوئی تضادی ب

  .ق کرديستی را تشويوناليھن پرستی ناسيسم پرولتری، ميوناليجای انترناس

   

  "ه ھای بزرگيتصف"ن و ياستال

ن يستی به اتحاد شوروی صحنه را برای آنچه که محققياليا و احتمال تھاجم امپرستھياليان امپرينده جنگ ميخطر فزا

خ مدرن کمتر موضوعی يدر تار. ده اند، آماده می کرديست شوروی ناميدر حزب کمون" ه ھای بزرگيتصف"غربی 

به ما گفته می . مينين باره می بيگر، داستان سرائی بورژوازی را در ايکبار دي. ف شده استين اندازه تحريتا به ا

ن مخالفتی می ين مست قدرت بود و می خواست قدرت مطلق داشته باشد و ھر کس را که با او کمتريشود که استال

  .ر پا له می کرديکرد ز

اسی در درون يو مبارزه س. دی مواجه بودين بود که انقالب با فشارھا و مصاف ھای جديت اوضاع اياما واقع

جمله  ن المللی منياست داخلی و بين مبارزه بر سر مسائلی مانند سيا. د بودي تشدحزب و حکومت شوروی در حال

ر، يا خيا انقالب می تواند دوام آورد ينکه آيرد و ايش گيد در پين المللی، جھتی را که انقالب باياتحادھای ب

  .درگرفت

. الیينان انقالب، واقعی بودند و نه خم که دشميد در مقابل بگوئياما با. ا داشتين پارانويبه ما گفته می شود استال

جنبش ھای عقب مانده در جامعه موجود . ار واقعی بوديه انقالب صورت می گرفت بسيخرابکاری ھائی که عل

ن رھبر شوروی بود و از ين بزرگتري، کسی که بعد از استال١٩٣۴و در سال . خطر بزرگ آلمان واقعی بود. بود
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  .نگونه بوديآن دوران افضای . کان وی بود، ترور شدينزد

 در درون حزب ١٩٣٠نکه در دھه يشتری در مورد ايقات بيد تحقيم که بايد صادقانه بگويه ھا بايدر مورد تصف

ن يد تنش ھای بيبا تشد: ن بوديله اأد که مسينظر می آه اما ب. ردي چه خبر بود صورت بگًست شوروی واقعايکمون

ن يل واقعی برای ايدال. ختيگر رھبران انقالبی را برانگين و ديت حزب و ارتش، نگرانی استاليالمللی، وضع

سوی جنگ ه سرعت در حال حرکت به طی که جامعه واقتصاد بيآنان نمی دانستند در شرا. نگرانی وجود داشت

ل موجھی يدال. ريا خيشبرد رھنمودھای کشوری به رھبران منطقه ای حزب اتکاء کنند يبودند، می توانند برای پ

بعد از . د باشنديز در ترديکه رھبران انقالبی در مورد قابل اتکاء بودن فرماندھی باالی ارتش شوروی نموجود بود 

ن توافقات شامل تعلم افسران و يا. جنگ جھانی اول، آلمان و شوروی وارد توافقات ھمکاری ھای نظامی شده بودند

 ارتش آلمان نگرانی نل ارتش شوروی وان پرسيجاد روابط وبندھائی ميدر مورد احتمال ا. فروش اسلحه بود

سم آلمان می شد، می توانست به يالياروئی با امپريطی که شوروی آماده روين بود که  در شرايال اؤس. موجود بود

  ن ژنرالھا با آلمان سازش خواھند کرد؟ينکه ايا ايه کند يژنرالھای شوروی تک

ن برای دفاع از انقالب ياستال. امی در آن صورت گرفته ھای مقامات باالی حزبی و نظين بود فضائی که تصفيا

سم به يالينکه در مقابل امپريا ايه داری، بازگردد ينمی خواست اجازه دھد که شوروی به عقب، به سرما. ديمی جنگ

  .ديزانو درآ

رک د. سم بروز می کند در جوانب گوناگون غلط بوديالين از تضادھا و مبارزاتی که در سوسياما درک استال

دگی ھای اوضاع  يچيروشھای او در حل پ. کیيالکتيسم دياليکی رقم می خورد تا با ماتريسم مکانيالين با ماترياستال

سی دست يات پليه و عملياو برای حل مشکالت به تصف. می منجر شديج وخيدارای اشکاالت جدی بود که به نتا

 یريک در مورد جھت گيدئولوژياسی و ايئل عاجل سج کند که مسايکه می توانست توده ھا را بسيدر حال. ديازي

ش به آن داشت ين گراين را نقد کرد و گفت استاليکرد استاليمائو رو. کلی کشور را بفھمند و بر اساس آن عمل کنند

. ان خود مردميان مردم و دشمن؛ تضادھای ميتضاد م:  با ھم متفاوتند مخلوط کندًکه دو نوع تضاد را که اساسا

ا يه مردمی که دشمن نبودند و صرفا دچار اشتباھاتی شده بودند يکرد مواجھه با دشمن است عليوسرکوب که ر

  .کار برده شده است حکومت ابراز مخالفت می کردند، بينکه با سيا

  تلريقھرمانی شوروی ھا و شکست ھ

 قدرت نظامی خود را ن ارتش جھان و اکثريآنھا مدرن تر.  نازی ھا به اتحاد شوروی حمله کردند١٩۴١در ژوئن 

ن جنگ يک جنگ نابود کننده است و در اين يتلر برای سربازانش روشن کرد که ايھ. دان آوردنديه شوروی به ميعل

  .د دور اندازنديھر گونه اصول بشری را با

خ زده، شاھد ين ھای ينگراد شاھد جنگ بلوک به بلوک وسرزمي استال-دند يری جنگيشوروی ھا با قھرمانی بی نظ

ن به شوروی يزی شده داشت و ھميک اقتصاد برنامه ريزمان حمله آلمان، شوروی . نبردھای حماسی تانکھا بود

  . اده کرده و به مناطق شرقی اتحاد شوروی منتقل کنديم را پي کارخانه عظ١۵٠٠امکان داد که در عرض چند ھفته 

ھر چند دروغ . ک نفر از ده نفريعنی ي. ی دوم جان باختندون نفر از اھالی شوروی در جنگ جھانيلي م٢٠ش از يب

ائی يتانيکائی و برياده شدن سربازان آمريو پ"  د"ند نقطه عطف جنگ جھانی دوم روز يسان غربی به ما می گوينو

تلر، شوروی ھا عامل و يدر شکست ھ. نگراد نقطه چرخش بوديت آن است که نبرد استاليدر نرماندی بود، اما واقع

م مردم شوروی تحت رھبری حزب يروزی بدون عزم بزرگ و فداکاری ھای عظين پيا.  روی عمده بودندين

  .ز از دستاوردھای انقالب شوروی استين نيا. سش بود، امکان نداشتأن در ريست شوروی که استاليکمون
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ار يک بسيدئولوژي و ااسیياما انقالب به لحاظ س. رون آمديروز بيبه لحاظ نظامی شوروی از جنگ جھانی دوم، پ

ن يپس از مرگ استال. انات محافظه کار در حزب، حکومت و جامعه قوی شده بودنديروھا و جرين. ف شده بوديضع

. ست قوی شده بودند برای کسب قدرت مانور دادنديد که در حزب کمونيروھای بورژوازی جدي ن١٩۵٣در سال 

تحت . م کرديد را تحکيه دار جديک طبقه سرمايت يدست گرفت و حاکمه  خروشچف قدرت را ب١٩۵۶در سال 

ن يا. ش رفتيطور منظم په ه داری دولتی، بيک جامعه سرمايل آن به يد ساختار شوروی و تبديرھبری وی تجد

  .خ بودين دولت پرولتری در تاريان عمر اوليپا

  گاه انقالب شورویيجا

نه رھائی بشر يک راھگشائی تکان دھنده در زميم، انقالب شوروی يخی بنگريک چشم انداز گسترده تارياگر از 

نی در يجھان نو. دنديزی رسيرت انگيم به دستاوردھای حيتوده ھای شوروی در مواجھه با موانع عظ. ده بوديستمد

ن يس بازنمای اولين انقالب بعد از کمون پاريا. دگان جھان شدين انقالب الھام بخش ستمديا. ده شدن بوديپروسه آفر

  .سوی جھانی خالی از ستم و از استثمار بوده جاده رھائی و بگام ھا در 

رھبران انقالبی بزرگ که دارای افق روشن و درک . ابدياما پروژه  رھائی در جا نمی زند؛ رشد و تکامل می 

دی را برای مواجھه يدی را تکامل دھند و راه حل جديعلمی ھستند می توانند درسھا را جمعبندی کنند و درکھای جد

  .تری رساندي عالًتايفيستی را به سطح کيمائوتسه دون پروژه کمون. ابنديک جھان بدون طبقه، بيجاد يچالش ھای ابا 

  نيانقالب چ

 نيروزی انقالب در چيپ: راھگشائی مائو: بخش ھفتم

د سخنرانی دان صلح آسمانی در پکن گرد آمده بودنيون ھا نفر که در ميلي، مائوتسه دون در مقابل م١٩۴٩اول اکتبر 

ستھا ياليرون راندن امپرين را در مبارزه مسلحانه برای سرنگونی فئودالھا و بي سال مردم چ٢٠او به مدت . کرد

ت را فرا يولوله شادی جمع» .پا خاسته انده ن بيمردم چ«: روزی مائو اعالم کردين جشن پيدر ا. رھبری کرده بود

او گفت آن . ستيز می نگرينده نيم بود، به آيروزی آنان سھيپن حال که در شادی و غرور ياما مائو، در ع. گرفت

ک يش درآمد کوتاه ي پًصرفا... تازه اول کار است«روزی امروز منجر شد، يقھرمانی و فداکاری ھائی که به جشن پ

  » .شنامه طوالنی استينما

ن دگرگونی يرحله نوانقالب در حال ورود به م. به نظر مائو انقالب نمی توانست در جا بزند و تمام شود

د مبنی بر کار برای سعادت يری ارزشھای جدين و شکل گياسی نويدن نھادھای سيستی اقتصاد، آفرياليسوس

نطور ياما در رھبری حزب کسانی بودند که وضع را ا. سم، جھان بدون طبقات، بوديھدف نھائی کمون. ھمگانی بود

ز يک چيفه ياز نظر آنان اکنون وظ. ان انقالب بوديمنزله پا به ١٩۴٩از نظر آنان کسب قدرت در سال . دندينمی د

 .ده ای بود که مائو و توده ھا مواجه شدنديچين بخشی از آن وضع چالشگر و پيا. ن مدرنيساختن چ: بود

و نه . ه دارانی که سرنگون شده بودند حاضر بودند سرنوشت خود را قبول کننديندار و سرماينه طبقات زم

  . ن سلطه داشتندي که بر چستھائیياليامپر

آنان جنگ را . کا جنگ کره را آغاز کردين نگذشته بود که آمريستھا در چيدن کمونيقدرت رسه کسال از بيھنوز 

ن کمک ھای نظامی و داوطلب را به کره اعزام يچ. د به حمله ھسته ای کردندين را تھدين راندند و چيک چيبه نزد

نی در جنگ جان باختند و تعداد تلفات ي ھزار چ٢٠٠. اما بھای آن گران بود. کا را به زانو در آورديکرد و آمر

  . ھزار نفر بود٩٠٠حدود 

ن يه چيوان، کره جنوبی و ژاپن عليگاه ھای نظامی در تايائی اش، شبکه ای از پايکا عالوه بر ناوگان ششم دريآمر
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ن، مانع از يه چيم اقتصادی عليمال تحرکا و کشورھای غربی با اعي سال، آمر٢٠به مدت . وجود آورده انقالبی ب

ز روبرو يک فضای جھانی خصومت آميانقالب با . ن با اغلب نقاط جھان وارد  روابط تجاری شودي که چندآن شد

  .شد

  ن انقالب شديچرا در چ

ن يا. دی و ژون چان منتشر شده استينوشته جان ھال" داستان ناشناخته: مائو"ک کتاب ضد مائو به نام يبه تازگی 

. نی ھای مائوتسه دون بودين محصول توطئه چيستی متعارف ادعا می کند که انقالب چيکتاب با روش ضد کمون

د نگاھی يائيب. لی خوب بود و ستم اجتماعی ھم موجود نبودين خيطوری صحبت می کند که قبل از انقالب، وضع چ

  .ميندازيش از انقالب بين پيبه چ

تحت سلطه . ا کم داشتندين نداشتند ين کار می کردند اما زميی بودند که روی زمن دھقانانيم مردم چيت عظياکثر

ن يمأ خود را تءاد بقايدھقانان با زحمت ز. نداری بودند که بر اقتصاد محلی و زندگی مردم حکمرانی می کرديزم

شدند در سالھای بد که محصول کم بود، برگ و پوست درختان را می خوردند و مجبور می . می کردند

. ن بودين توالی تمام نشدنی مشخصه کشاورزی چيا. کسال خشکسالیيل بود و يکسال سي. فرزندانشان را بفروشند

  .سالی می آمد و صدھا ھزار نفر را می کشت ک قحطيطور متوسط ساالنه ه  ب١٩۴٣ تا ١٩٢١ن سال يب

ن شده، ييج ھای از قبل تعکتک خوردن از شوھر، بستن پا از کودکی، ازدوا. برای زنان، زندگی جھنم بود

  . ن در قبل از انقالب استيندار و جنگ ساالران محلی، شمه ای از زندگی اکثر زنان چيھمبستری اجباری با زم

برای مثال . ار کم بوديصنعت بس. ن سطح قرار داشتين تريد، توسعه اقتصادی در پائياری که تصور کنيبا ھر مع

خانه ھا، فاحشه، راننده يھزار نفرشان خدمتکار، گارسون، دختران م ٢٠٠ ھزار نفر که ٧٠٠نگ يت نانجيجمع

  . کارگر صنعتی موجود بود١۶٠٠٠فقط . ل بودندين قبيکشا و از اير

گر در دخمه يکديمردم تنگ . در کارخانجات نساجی شانگھای، زنان جوان را شبھا در محل کار حبس می کردند

ن شھر،  گروه ھای بھداشت شھرداری يدر ا. ندگی می کردندک زيک اتاقی و در کوچه ھای تنگ و تاريھای 

ولی مناطق تحت کنترل مملو از ھتل ھا و کلوبھای شبانه . ابانھا جمع آوری می کردندي ھزار جسد از خ٢۵ساالنه 

  . لوکس بود

ت يون جمعيلي م۵٠٠اما برای کشوری که . طور گسترده استفاده می شده ن قبل از انقالب، پزشکی سنتی بيدر چ

ن يچ. ماری انگلی و مسری می مردنديون نفر از بيلي م۴ساالنه . لکرده موجود بودي ھزار دکتر تحص١٢داشت تنھا 

  . ون معتاد داشتيلي م٩٠

ن ين، انقالب چيست چيتحت رھبری مائو و حزب کمون. ل مردم انقالب کرده و قدرت را در دست گرفتندين دليبه ا

  .ردط کير شراييبالفاصله شروع به تغ

  ر می دھديين کننده تغييطور تعه ن را بيانقالب جامعه چ

گر يستھا بر شھرھای بزرگ مسلط شد، بانکھای بزرگ، کارخانجات و ديوقتی ارتش سرخ تحت رھبری کمون

- ١٢ساعت کار از روزانه . ن گذاشتنديک اقتصاد نويدی را در خدمت يدارائی ھای تول. شرکتھا را در دست گرفت

  .افتيل ي ساعت در روز تقل٨ ساعت به ١۶

نداران يروھای نظامی زميت می شد و نيکا حمايچک را که از سوی آمريانکايوقتی ارتش انقالبی،  ارتش ھای چ

ان يقت سرنگون کردن ستمگران در جريدر حق. سرعت سرنگون شده محلی را درھم شکست، نظام فئودالی ب

 ھای کار تحت رھبری حزب، روستا به روستا می رفتند و ميت. جنگ انقالبی در مناطق آزاد شده شروع شده بود
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ب می دادند تا آنان در مورد مشکالت خود سخن ياسی می دادند و جلساتی از دھقانان ترتيدھقانان را آموزش س

  . ن ھا را تصرف کننديزند و خود را سازمان داده و زميان را فرا می خواندند که بپا خيآنان روستائ. نديگو

ن را فرا گرفت، درست مانند يل به قانون شد و سراسر چي، اصالحات ارضی تبد١٩۴٩وزی در سال ريپس از پ

در . م کردنديوانات را تقسين، ابزار و حين، دھقانان زميدر سراسر چ. ر می شوديآبی که سد را می شکند و سراز

  .افت کردندين دريز زميکشوری که زنان ھرگز با مردان برابر نبودند، نه فقط مردان بلکه زنان ن

د و ازدواج کودکان و ازدواج ھای يب رسيد ازدواج به تصوي قانون جد١٩۵٠در سال . زنان سر خود را باال گرفتند

اما از نظر مائو انقالب . ن کرديد حق طالق را برای زن و مرد تضميقانون جد. ان دادين شده را پاييش تعياز پ

د روابط اجتماعی ستمگرانه يبا. د فکر مردم را عوض می کرديقالب باان. د بودين جديب قوانيش از تصويزی بيچ

ان يکھنه را عوض می کرد و افکار و ارزشھای کھنه را که نگھبان آن روابط اجتماعی ستمگرانه بوده و در م

  .ر بود، عوض می کرديمردم فراگ

 اعتراضی است ًن تھمتھا صرفاياما ا. ند که مائو تشنه قدرت بوديک به ما می گويستريوگرافی ھای ضد مائو و ھيب

ه داران بزرگ و سلطه گران خارجی را سرنگون کرد و يندار، سرماينسبت به انقالبی که قدرت کھنه طبقات زم

به کارگران . ا بوديکتاتوری پرولتاريک شکل از دين، ين قدرت نويا.  جای آن برقرار نموده نی  بيقدرت نو

  .د را سرکوب کننديمی و جديا بر جامعه آغاز کنند و استثمارگران قدت خود ريودھقانان قدرت داد تا حاکم

ستی يون نفر آزاد شدند؛ انقالب مائوئيلياما در واقع، صدھا م. ون ھا نفر را کشتيليبه ما گفته می شود که مائو م

خ به ياسر تاردر سر. شمار را  از نابودی نجات داديد که  زندگی ھای بين آفريک  نظام اقتصادی و اجتماعی نوي

و پشتوانه شان . ستادن را داشتندياکنون اما آنان حق و توان ا. سته شده استيدگان فقط به عنوان دو دست نگريستمد

  .ارتش رھائی بخش خلق بود

. دگان و در خدمت به منافع آنان باشديم که قدرت در دست ستمديکا جامعه ای بسازيد که در آمريفکرش را بکن

شه يض را ريراث تبعيندازد به مردم کمک کند که ميجان مردم محله ھای محروم به س را بيپلنکه يجای اه دولت ب

ات يافتند که حي نبودند، آزادی و قدرت آن را ”عددی"ش از انقالب يستی، آنانی که پين مائوئيدر چ. کن کنند

  .اسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه را دگرگون کنندياقتصادی، س

  شرویي گسست از مدل اقتصادی شوروی و پ– مائوتسه دون: بخش ھشتم

  :ت اجتماعی بوديستی بر اساس تعاون اجتماعی و مالکياليک اقصاد سوسيدن يھدف مائوتسه دون آفر

  .ه داشته باشديازھای مادی و اجتماعی مردم را برآورده کند بدون آنکه بر استثمار تکياقتصادی که ن* 

  .ه و قحطی مکرر را حل کنديع، سوء تغذي گرسنگی وسن ماننديخی چياقتصادی که مشکالت تار* 

ان صنعت و کشاورزی را به وجود آورده و ياری متقابل ميدن منابع از روستا، روابط يجای مکه اقتصادی که ب*

  .ت کنديتقو

ان شھر و روستا و نابرابری ھای منطقه ای خدمت ين بردن شکاف ميت از بي اقتصادی که به کم کردن و در نھا*

  .کند

  .ه کنديد بر دانش و مھارت جمعی تکياقتصادی که در تول* 

  .ستادگی کنديسم ايالياقتصادی که بتواند در مقابل حمله امپر* 

ازھای بازار جھانی يا جوابگوی نيسم باشد ياليا کمک متکی به امپريد برای وام ين اقتصادی نمی توانست و نبايچن

  .ه داری باشديسرما
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ک نظام ين و خدمت به انقالبی کردن جامعه يت چيت جمعيازھای اکثريخدمت به نستی برای يانقالب مائوئ

وه ھای فکری کھنه يه شين و مبارزه عليک فرھنگ نويجاد ين انقالب شروع به ايا. وجود آورده د بيآموزشی جد

 .کرد

ت و ھر شکل از جامعه ای بدون طبقا: سم بوديدن به کمونيھدف رس. ستی ره گشوديدئولوژی کمونينھا به ايھمه ا

  .ستم

رات قاطع در يي دھقان متکی بود امکان دست زدن به تغ–د که بر اتحاد کارگر يک قدرت دولتی جدياستقرار 

 .وجود آورده ن را بيط دھشتناک چيشرا

ز کردن يکارزارھای توده ای برای تم. افتيام ي التًع و آموزش کاماليق درمان وسياد از طريزخم جانکاه اعت

د و مسکن برای کارگران يکارخانه ھای جد. ماری ھای مسری محو و مھار شدنديگر بيوبا و د. فتادراه اه شھرھا ب

 ھزار دکتر عمومی ٢٠٠ن ي چ١٩۶۵در سال . جاد شدنديمارستان ھا و مدارس پزشکی ايسرعت ساخته و  به ب

  .داشت

 اکثر دھقانان ١٩۵٠ دھه راه افتاد و در اواخره آموزی ب کارزارھای سواد. جاد شديک نظام سراسری آموزشی اي

  . سواد خواندن داشتند

  گسست از مدل شوروی

کی از ي. شروی، مبارزه درگرفتيست بر سر راه پياما در درون حزب کمون.  بودیزيرت انگينھا دستاوردھای حيا

  .ن بود که چگونه اقتصاد را تکامل داده و مدرن کنندين موضوعات ايبزرگتر

ن بود که يکرد آنھا ايرو. ع را جلو می گذاشتنديت برنامه صنعتی کردن سرسيک بخش از رھبران حزب کموني

آنھا می خواستند توسعه در مناطق شھری . شرفته متمرکز کننديمنابع را در بخش کارخانجات بزرگ و تکنولوژی پ

گفتند برای ين رھبران ميا. از نظر آنان، بعد از توسعه شھرھا، مواھب آن به روستاھا ھم می رسد. ش برنديرا پ

د و ارگان ين پرسنل اقتصاد جديمأزی متمرکز ضروری است و برای تيک دستگاه برنامه ريجاد  ياداره اقتصاد ا

زه دادن به مردم و يگفتند برای انگيآنان م. ابنديم ين تعليد الزم است که لشگری از متخصصيھای اداری جد

  . ه کرديا و پاداش ھای مالی تکد بر تفاوت دستمزدھيسسات اقتصادی مختلف باؤکارکنان م

ن مدل را ياما مائو مشکالت ا. ار قوی بودين بسي در چ١٩۵٠ن برنامه بازتاب نفوذ مدل شوروی بود که در دھه يا

 مشاھده کرد که با عملی کردن آن ١٩۵٠ده است و در دھه يد که در عمل در شوروی چه مشکالتی آفريد: افتيدر

د می گذاشت و ابتکار عمل يکأن راه توسعه، روی فن آوری و تخصص تيا. استن چه مشکالتی بروز کرده يدر چ

در مدل شوروی، کشاورزی را تابع و در خدمت صنعتی کردن . ت آگاھانه توده ھا را کنار می زديآگاھانه و فعال

ستد يسم باياليمپرن بتواند در مقابل حمالت اياو گفت اگر قرار است چ. ن مدل را نقد کرديمائو ا. شھرھا کرده بودند

  . متمرکز نکند،ر متمرکز کند و توسعه را در شھرھا و سواحل که در مقابل تھاجم شکننده انديد صنعت را غيبا

اسی يدر واقع پس از کسب قدرت س. ابديک راه متفاوت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بيمائو در تالش بود که 

راث و فشارھای يه ميشتر از ھمه، او علياول و ب. زه می کردش مباريه دو گراي مائو عل١٩۴٩سراسری در سال 

 مدل ۀراث توسعيدن از ميدوم، در حال بر. سم غرب مبارزه می کردياليه داری و امپريمستمر و نفوذ سرما

  .اده کرده بودندين پي در چ١٩۴٩روزی انقالب در سال يشوروی بود که از بعد از پ
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