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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  يک ھوادار: فرستنده 

  
  

 ه داری استيون ھا بار بھتر از سرمايليسم مياليسوس

 سم جھانی از آنھم بھتر استيو کمون
  

  :قسمت آخر

  گی، آتشفشان رھائی بخشانقالب فرھن: بخش دوازدھم

 ١٩۴٩که در سال ”  صلح آسمانی"دان ي است و مائوتسه دون در پکن، در ھمان بالکن مشرف به م١٩۶۶ اوت ١٨

جوانان انقالبی  ۀ ن رژين بار در حال تماشای اولين تفاوت که ايبا ا. ستاده استيروزی انقالب را اعالم کرد، ايپ

ش مائوتسه دون يرا دو ھفته پيآنان جشن گرفته اند ز. نجا جمع شده اندين در اون نفر از آنايليک مي. گارد سرخ است

  ! ديمقرھای فرماندھی را بمباران کن: واری خارق العاده نوشتيک روزنامه دي

مائو . خ، انجام نداده بوديگر در تاريچ فرد قدرتمند ديچ رھبر انقالبی در قدرت، و در واقع ھين کاری بود که ھيا

زند و مقامات باالی حزبی را که سعی يبرخ:  بطلبندمبارزه حاکم را به ۀراخواند که ساختارھای ستمگرانمردم را ف

ن، آن بخش ھائی از ياو مردم را فراخواند که از پائ. ه داری بکشانند، سرنگون کنندين را به راه سرمايمی کنند چ

 را ،ه داری رفته بودير سلطه رھروان سرمايزه اسی و آن بخش ھائی از اقتصاد، فرھنگ و آموزش که بيقدرت س

  .رنديباز پس گ

  . مائو در  حال راه انداختن انقالبی در انقالب، بود

  انقالب فرھنگی) یئعامل اجرا( زورگاردھای سرخ کاتالي

ت از جوانان ين عالمت حمايا. ق کرد و بازوبند گارد سرخ را به بازو بستيت را تشوي، مائو جمعاگستماه ۀ در رژ

ن يبه ا.  و شورشگری جوانان را رھا کندمبارزه جوئیه ياو می خواست، روح. نقالبی و قوت قلب دادن به آنان بودا

  . دی در راه افتادن انقالب فرھنگی بازی کرديب، گارد سرخ نقشی کليترت

دولت، ھمانطور که گفتم، بخشی از رھبران قدرتمند حزب و . ميد درک کنين را بايآن زمان چۀ ت جامعيوضع

لی از کارگران و دھقانان فکر می کردند يخ. ستی، رواج می دادندياست ھای بورژوائی را تحت پوشش مارکسيس

 مائو می خواست در اين .د آدمھای خوبی باشنديست می خوانند، پس بايچون رھبرانشان خود را کمون
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ر ھيبت متفرعن رھروان سرمايه داری گرايش ِھمراھی با وضع موجود که در توده ھا  بود، اخالل ايجاد کند و د

اری از کارخانه ھا و مناطق روستائی مردم از انتقاد به رھبران می يت آن است که در بسيواقع. خدشه وارد کند

  .دنديترس

  گارد سرخ وارد صحنه ميشود   

تلف مقامات سطوح مخ. نگھای بحث راه انداختنديتيتظاھرات و م. جاد کردنديجانی در جامعه ايگاردھای سرخ ھ

م ينسل قد.  کردندءاھو افشايسای مدارس را که مستبدانه رفتار می کردند، با ھؤر. حزبی و دولتی را به انتقاد گرفتند

ه يچک که تحت الحمايانکايروھای چيانقالب و جنگ ضد ژاپنی و سرنگون کردن نۀ  تجرب١٩۴٠ و ١٩٣٠در دھه 

 با قطار ًدولت به جوانان اجازه داد تا مجانا. د انقالب می کردينسل جدک ياکنون . کا بود را، از سر گذرانده بوديآمر

ون ھای ارتشی سوار شده و خود يگاردھای سرخ به اقصی نقاط کشور رفتند، دسته دسته روی کام. به سفر بپردازند

ز يگرفته بودند ھمه چاد يکه قبال ي  در حال–به روستاھا می رفتند تا با دھقانان حرف بزنند . را به مقصد می رساندند

  . چ ارتباطی با توده ھا نداشتنديرا از باال نگاه کنند و ھ

ت کنند حرف بزنند، و أرند، جريت دادند که سر خود را باال بگأآنان به مردم جر. زور بودنديگاردھای سرخ کاتال

  :ديکی از دھقانان گوش کنيۀ به گفت. ت کنند انتقاد کنندأجر

م کار می کردند و به ھمه خانه ھای روستا سر می يان خود تقسيآنان م. افته بودنديان لی سازميگاردھای سرخ خ«

ش يپ. نقل قول ھائی را برای ما می خواندند و به ما در مورد انقالب فرھنگی در پکن و شانگھای می گفتند. زدند

 می کردند و می خواستند از ما الؤآنان در مورد زندگی مان س. ه بودامديگانه به روستا نينھمه بيچوقت اياز آن ھ

گاد يوارد بحث با کادرھای رھبری بر. گاد چگونه استيدند اوضاعمان در برياز ما می پرس. اموزنديزھائی بيچ

. ع کردنديآنان کتاب سرخ مائو را در ھمه خانه ھا توز. ازات کاری پرس و جو می کردنديمی شدند و در مورد امت

نکه از يپس از ا. ز بودنديلی عزيآن گاردھای سرخ برای ما خ. دياب سرخ رسک جلد کتيھمه ما ه دست آخر، ب

نجا می يآنھا را خوانده و با وضع خودمان و آنطور که امور در ا. مينجا رفتند، ما به خواندن آن نقل قولھا ادامه داديا

: نيدال و گون کسل، چريجان م(» .د عوض شوديزھا بايلی چيم که خيديجه رسين نتيم و به ايسه کرديگذرد مقا

  ) ١٩٧٢ورک يوي ن-انتشارات ونتاج. انقالبۀ ادام

  جھت گيری مائو برای انقالب فرھنگی 

رسازی آنان يتصو. ف می کننديتعر" کنترل افکار"عنوان ه آن را ب. ن متنفر استيبورژوازی از انقالب فرھنگی چ

انواع و . ز را نابود می کردنديمی رفتند و ھمه چنور آنور يوانه مرتبا ايک عده دينطور است که ياز گارد سرخ ا

چ نبود جز خشونت و انتقام ين و خاطرات منتشر کرده اند تا ثابت کنند انقالب فرھنگی ھيسنگ”  پژوھش ھای"اقسام 

  .رسازی استين تصوي درجه با ا١٨٠ق اساسی انقالب فرھنگی در تضاد ياما حقا. ریيگ

شبرد انقالب فرھنگی راھنمای عمل يستی برای پيرھبری مائوئ. بند و بار نبودک خشونت بی ياوال، انقالب فرھنگی 

در . بود”   نکته ای١۶ری يم گيتصم"د بخوانند به اسم يکی از اسناد عمده که ھمه باي. مشخصی را منتشر کرده بود

  : ميده ای از آن رھنمودھای مائو را می خوانينجا گزيا

خودشان، خود را تعليم دھند و ياد بگيرند که درست و غلط را از ھم تميز دھند بگذاريد توده ھا در جريان جنبش ● 

  .و ميان روش ھای صحيح انجام کارھا و روش ھای غلط، تمايز قائل شوند

. معدودی از راستھای بورژوای اولترا ارتجاعی، متمرکز کنيدۀ تمام نيروی خود را روی ضربه زدن به عد● 

راد حزبی ھستند که در مقامات اتوريته می باشند و راه سرمايه داری را در پيش گرفته جنبش اخير آن افۀ آماج عمد
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  .اند

  .تضاد درون خلق و تضاد ميان ما و دشمن:  بايد ميان دو نوع تضاد تمايز گذاشتًاکيدا● 

تدالل و ھر جا که مناظره است، جدلھا بايد بر مبنای اس. وجود نظرات متفاوت در ميان مردم امری عادی است● 

  )١. (ارائه دليل اداره شود و نه با توسل به زور

. ک انقالب بودين يا. ا افراط و خشونت ھم بود؟ البته که بوديآ. ا بی نظمی ھم بود؟ بلهيآ. ری مائو بودين جھت گيا

 توده بحثھای: ح و با گذشت از تالطم نگاه دارندين جنبش را در جھت صحيست تالش کردند ايون مائوئياما انقالب

  .یئاسی توده يج سيی، و بسئی، انتقادھای توده ئ

  

ون ھای مختلف دانشجوئی، دعوای يان فراکسينھوا، ميدر دانشگاه س. ن نکته را نشان می دھديجالب اۀ ک صحني

ر مسلح يم از کارگران غيک تيست ين واقعه، رھبری مائوئيدر جواب به ا. ديادی موجود بود که به خشونت کشيز

  .ه اعزام شد که مسائل را بررسی کرده و به حل آنھا کمک کندبه دانشگا

  

  انقالب فرھنگی،مبارزه ای پيچيده و رھائی بخش: بخش سيزدھم

گفته می . ن ماجرا، طرح و نقشه مائو بوديفھای بزرگ در مورد انقالب فرھنگی آن است که  تمام ايکی از تحري

ول ھمه ؤيستاده بود؛ مائو مس فرھنگی انجام گرفت، مائو اشود  پشت ھر حرکت و مبارزه ای که در طول انقالب

ری، يم گيک مرکز قدرت و تصميز از ين درک القاء می شود که ھمه چيخالصه، ا. موارد قھر و خشونت بود

  . صادر می شد

ستھای يی، مائوئئدر حزب و تشکالت توده . ر بودنديروھای اجتماعی مختلفی در انقالب فرھنگی درگيطبقات و ن

. ان و کارگران و دھقانان را سازماندھی می کردندياما گروھبندی ھای ضد مائو ھم بودند که دانشجو. ل بودندياص

ی که به دو اردوی شورشگران و محافظه ئھای اولترا چپ، تشکالت توده يروھای نظامی محافظه کار، گروھبندين

. دان حاضر و فعال بودنديزه ھای طبقاتی متفاوت، ھمه در ميک کالم، منافع و انگيم می شدند، و به يکاران تقس

کسانی (دشمنان مائو در حزب . ه حساب ھای شخصی سوء استفاده کردنديبعضی ھا از انقالب فرھنگی برای تسو

نام انقالب فرھنگی، ه ش می گرفتند و بيک دفاع از مائو را در پياغلب تاکت) اسی بودنديسۀ ر حمليکه ز

نکار را می کردند تا مبارزه را منحرف کرده و يطور ھدفمند اه آنان ب.  خشونت را دامن می زدندسم ويونيفراکس

نکه کدام طبقه يده بود بر سر ايچين بود که انقالب فرھنگی مبارزه ای پيت ايواقع. جنبش انقالبی را بی اعتبار کنند

د به انقالب يل می دھد بايت جامعه را تشکيه اکثرنش کيا در ائتالف با متحديا پرولتاريآ: د جامعه را رھبری کنديبا

  . رديدست گه ن مھار جامعه را بيک طبقه بورژوازی نوينکه يا ايادامه داده و جامعه را دگرگون کند 

شات و کششھای گوناگون در انقالب فرھنگی، مائو و رھبری انقالبی قادر بودند آن را در جھت ين گرايبا وجود ا

ه داری نگاه دارند، جامعه را انقالبی تر يه رھروان سرماياسی را عليعنی، تمرکز مبارزه سي. ت کننديمشخصی ھدا

  .کنند و توده ھا را قدرتمند کنند

ون يليمائو در حال شکستن قفل انرژی و ابتکار عمل صدھا م. د که چه  اتفاقی داشت می افتاديفقط فکرش را بکن

کا و يدر آمر. رنديدست گه ت سرنوشت آن را بيولؤمعه شوند و مسيری جار جدل بر سر جھت گينفر بود، تا  درگ

نی يکبار آدمھا در آئيھر چھار سال . ف می شوديی دادن تعرأاسی با ريگر دموکراسی ھای بورژوائی، زندگی سيد

نقالب ن انقالبی دوران اياما در چ. ت می کند و آنان را منفعل نگاه می دارد، شرکت می کننديکه نظم موجود را تقو
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قدر مسلم . انی که برای جامعه عالی استيجوشش وغل. ان بوديان باور نکردنی در جريک جوشش و غليفرھنگی، 

ده می يراه می افتد و جامعه به سمت ھای مختلف کشه ن وضعی، روندھائی با جھات گوناگون بياست که در چن

دند و در تالش برای زدودن اثرات يراط در غلتان انقالب فرھنگی، گاردھای سرخ  به افيم که در جرينيمی ب. شود

نه ين فضائی بود که مائو و رھبران انقالبی، توده ھا را در زميدر چن. اده روی کردنديبورژوائی از جامعه، ز

  .  م دستاوردھا، رھبری می کردنديل و حل مشکالت و جمعبندی از درسھا و روشھای مبارزه و تحکيه و تحليتجز

ه داری باز يسوی سرماه ا به عقب بيشروی می کند يسم پيالينکه جامعه در راه سوسيا( جامعه مبارزه طبقاتی در

غاتی که می شود، يله، خالف تبلأين مسکرد به ايدر رو. افته بوديدر رده ھای باالی حزب و دولت تمرکز ) گردديم

ر کند اما، ينش را دستگيفمخالۀ او می توانست ھم. مائو دنبال به چنگ آوردن قدرت برای شخص خودش نبود

ه داری و يای سرماين کار، راه حل ممانعت از احيرا اينکار را نکرد زيھمانطور که در بخش ھای قبل گفتم، او ا

ن توده ھا ينکه ايخاطر اه ونی، بيلياسی توده ھای ميج سيخاطر بسه مائو حاضر بود ب. واژگون شدن انقالب نبود

ز را به خطر يرند، ھمه چيدست گه ه رو در رو شوند و سرنوشت آن را بدار شده و با مسائل بزرگ جامعيب

د کرد که انقالب فرھنگی مبارزه ای است برای يمائو تاک. ديجان خره او خطر اتکاء به توده ھا را ب. ندازديب

توان نی و يمسائلی است مانند جھان بۀ رنديق تر در برگيه داری  اما در سطوح عميسرنگون کردن رھروان سرما

  .ر دھندييبخشی به توده ھا که بتوانند آگاھانه جھان را درک کنند و آگاھانه جھان و خود را تغ

  يک جنبش توده ای بی نظير

اسی، گردھمائی ھای يتظاھرات ھای س. انقالب فرھنگی شاھد مناظره ھای بزرگ و چالش گری ھای بزرگ بود

روزنامه ھای کوچک در . انقالب فرھنگی بودۀ ای، مشخصاسی  توده يگ ھای سيتنيمائی ھا و مياعتراضی، راھپ

ن ھای ماموگرافی چاپ ياوراقی که با ماش.  روزنامه در می آمد٩٠٠) تختيپا(فقط در پکن . ھمه جا منتشر می شد

کاغذ، : ت ھا مجانی بودين فعالياز برای ايمصالح مورد ن. ر قابل شمارش استيشده و روزانه پخش می شد، غ

  .رهين برای گردھمائی و غيادين ھای چاپ، بلندگو، استفاده از سالن ھا و مي پوستر، ماشجوھر، فرچه،

ه گرفت، يان کارگران پايوقتی انقالب فرھنگی در م. ا، کمک کردين جنبش به پرولتاريگارد سرخ برای گسترش ا

يزشھا و مبارزات  خ طبقاتی حاد،ۀر مبارزيون کارگر درگيلي، چھل م١٩۶٨- ١٩۶٧در سال . نقطه عطفی رخ داد

. ی برای پس گرفتن قدرت از ارگان ھای حزبی محالت و شھرھا شد که دژھای محافظه کاران بوداده يچيی پئتوده 

ستھا، ارگان ھای قدرت يش کردن و مناظره و جمعبندی کردن، ھمراه با رھبری مائوئيق آزمايتوده ھا از طر

  . نی  را برپا کردندياسی پرولتری نويس

ن زندگی روزمره يروت. ر استيخ بشر بی نظيان، در تاريدان فکر و عمل و شدت جرينه ميفرھنگی، در زمانقالب 

. ک بزرگ شدنديدئولوژياسی و اير مناظره و بحث ھای سيمردم از ھر بخش جامعه درگ. بی مھابا برھم زده شد

وسی شدند که ھنوز در ياعی کنفسای ارزش ھای کھنه و ارتجيل در مورد بقايه و تحلير بحث و تجزيدھقانان درگ

  .ت مشارکتی پرداختنديريد مديش اشکال جديکارگران کارخانه ھای شانگھای به آزما. زندگی آنان پابرجا بود

اسی، اداری و آموزشی که از توده ھا جدا شده يمقامات س. چ کس در ماورای انتقاد قرار نداشتيز و ھيچ چيھ

چ مقامی نمی توانست در دفتر خود سنگر گرفته و از آنجا دستور و يگر ھيد. بودند، مورد انتقاد قرار گرفتند

  . ت می شديد قدم رنجه می کرد و ھمراه با کارگران و دھقانان بخشی از وضعياکنون با. رھنمود پارس کند

 مائو گفت، بدون دگرگون کردن سنت. راه انداخته ق بيک عميدئولوژيآزمونی ا-ک روند خوديانقالب فرھنگی، 

. انقالب بايد افکار نوين، روابط نوين ميان مردم بوجود آورد .ھا، عادات، و طرز تفکر، انقالب امکان ندارد
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کرد يچ شباھتی با رويھ" خدمت به خلق. "ر شديشعاری بود که در دوره انقالب فرھنگی فراگ" خدمت به خلق"

م جامعه و آرمان يت عظيازھای اکثريکه ناظر بر نبل. بورژوائی که پولدارھا نسبت به فقرا دارند، نداشتۀ رمابانيخ

  . ه داری اشاعه می دھديکه سرما" اول من"ه طرز تفکر ي بود علرويا روياروئيین يھمچن. سم جھانی بوديکمون

کار برای مصالح ۀ يستی داشت، اما اگر روحيالين است که می توان اقتصاد سوسيد می کند ايکأآنچه مائو ت

  .ک ظرف توخالی می شوديل به يستی تبدياليت سوسيت نشود، مالکياجتماعی بزرگتر تقو

  تاثيرات بين المللی

زش يک خيدورانی بود که . ميم کم گفته اين، ھر قدر بگوئيرات انقالب فرھنگی بر مردم خارج  از چيدر مورد تاث

ً روئی شده بود که کاماليه نل بيدوره ای بود که اتحاد شوروی تبد. ان بوديکال در سراسر جھان در جريانقالبی راد

  .  ر بوديگيستی پيک انقالب کمونيچشم انداز ِ ۀ ن، مائو در حال ارائيدر چ. ديت می ورزيبا انقالب پرولتری ضد

رستانی و يآن زمان من دب. داشت صحبت کنم) کايدر آمر(راتی که گارد سرخ بر روی شخص من يمی توانم از تاث

معروفش را در ۀ يانيد وقتی مائو آن بيادم می آي. ھم می خواستم مانند آنان باشممن . ک دانش آموز شورشگر بودمي

صادر کرد، چقدر ) نگين لوترکيدن مارتي  پس از به قتل رس١٩۶٨ل يدر آور( کا ياھان آمريزش سيدفاع از خ

 نمی کرد بلکه تيستی فقط از انقالبات سراسر جھان حماين مائوئيچ. دير گذاشت و به من الھام بخشيروی من تاث

  ...و ھنوز ھم ھست . ز بوديرت انگين برای من حيو ا. گر بودين ھم در حال انجام انقالبی دي چۀدر خود جامع
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