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مقدمه ناشر: تاریخ کمونیسم و 
مبارزه طبقاتِی امروز

صنعت جعل تاریخ و امپراتورِی جهانی دروغ
تجربه ی  و  کمونیسم  تاریخ  سر  بر  امروزه  بگوییم  اگر  نیست  مبالغه  هرگز 
یک  بیستم،  قرن  در  پرولتری  انقالب های  و  دولت های سوسیالیستی  پیشین 
بورژوازی جهانی چندین  ابعاد جهانی در جریان است.  ایدئولوژیک در  جنگ 
دهه است که با تمام توان و امکانات سیاسی و مالی اش در عرصه های مختلِف 
رسانه های عمومی، دانشگاه ها، مطبوعات، چاپ و نشر کتاب، فیلم های مستند 
و سینمایی، نمایشگاه ها و همایش های آکادمیک دست به کار حمله به تجربه ی 
جا  است:  چیز  یک  هدف  است.  سوسیالیستی  دولت های  و  انقالب ها  پیشین 
انداختن این پروپاگاندای ایدئولوژیک که »هیچ گزینه و امکان و بدیلی به غیر 
از نظام سرمایه داری موجود نیست« و مردم چاره ای جز پذیرش وضع موجود 
و شرایط برده وار آن ندارند. برای نهادینه کردن این باور باید آلترناتیو واقعی، 
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بیش  پرولتری  انقالب  و  یعنی کمونیسم  نظام سرمایه داری  ممکن و ضرورِی 
تخریب  مردم  توده های  از  نفر  میلیون  پیش چشم صد ها  دیگری  هر چیز  از 
انقالب ها و دولت های  تاریخ  این منظور مخدوش کردن واقعیت  به  می شد و 
سوسیالیستی و وارونه جلوه دادن حقیقت آنچه که در گذشته روی داده است، 
به یک وظیفه ی عاجل برای مبلغین و ایدئولوگ های نظام سرمایه داری تبدیل 
شد. آن ها یک صنعت جهانِی »تاریخ سازی« را به راه انداختند که دفن کردن و 
انکار هر گونه دستاورد انقالب های پرولتری و بزرگ نمایی اشتباهات، کمبود ها 
بین المللی  صنعت  این  فقرات  ستون  سوسیالستی،  دولت های  کاستی های  و 
و  ارقام سراسر کذب  و  آمار  نمایی، ساختن  تاریک  دروغ،  می داد.  تشکیل  را 
بی اساس، خلق افسانه های بی پایه از عملکرد رهبران کمونیست و نسبت دادن 
رویدادهایی به انقالب های پرولتری که هیچ ربطی به کمونیست ها نداشته اند، 

به سکه ی رایج این صنعت تبدیل شد. 

به  باز می گردد  البته  علیه کمونیسم  تاریخ  اولیه ی صنعت جعل  خاستگاه 
و  دروغ پردازی  در  هیتلر،  آدولف  تبلیغات  وزیر  گوبلز1  یوزف  توانایی  و  نبوغ 
جنگ روانی. همو بود که برای اولین بار افسانه هایی مانند »6 میلیون کشته به 
دست استالین در قحطی سال های دهه 1930«2 یا »6 تا 10 میلیون کشته در 
اردوگاه های کار« در اتحاد شوروی را بر سر زبان ها انداخت. یاوه های فاشیستی 
و بی اساسی که بعد ها آمار آن مانند بانک بازی پوکر اضافه شد و به ارقام 20 
میلیون و 60 میلیون و حتی 100 میلیون نفر رسید3 و البته با افتخار از سوی 

1- Paul Joseph Goebbels

2- در مورد نقش تبلغیات گوبلز و آلمان نازی علیه اتحاد شوروی و تکرار آن توسط 
ایدئولوگ های لیبرال برای نمونه نگاه کنید به:

Tottle, Douglas (1987) Fraud, Famine, and Fascism: The Ukrainian Geno-
cide Myth from Hitler to Harvard – Toronto – Progress Book

3- برای نمونه نگاه کنید به یکی از معروف ترین کتاب های ضد کمونیستی در سطح 
جهان با نام کتاب سیاه کمونیسم که در سال 1997 برای نخستین بار به زبان فرانسه 

منتشر شد و بعد ها به ده ها زبان و در میلیون ها نسخه در سراسر جهان انتشار یافت:
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در  راست  و  لیبرال  آکادمیسین های  و  آزاد«  ایدئولوژیک »جهان  تریبون های 
ایاالت متحده و اروپای غربی در طول جنگ سرد و سال های پس از آن و تا 

امروز تکرار و ترویج شده است.

آنچه که بیش از هر چیز دیگری به این بازار جعل و دروغ رونق داد، شکست 
اتحاد شوروی )1917-1956( و  سوسیالیسم در قرن بیستم در دو تجربه ی 
جمهوری خلق چین )1949-1976( و احیای سرمایه داری در این دو کشور و 
سپس فروپاشی کمونیسم دروغین سوسیال-امپریالیسم شوروی و بلوک شرق 
در دهه 90 میالدی بود. در پس شکست انقالب هایی که چشم امید و آرمان 
صد ها میلیون نفر از کارگران و زحمتکشان و توده های مردم برای یک دنیای 
نوین را به خود دوخته بودند، جاعلین و دروغ پردازان دست افشان و پای کوبان 
دادند.  سر  را  سرمایه داری«  باد  زنده  ُمرد،  »کمونیسم  شعار  و  پیروزی  فریاد 
پس از شکست سوسیالیسم، موقعیت برای جا انداختن این آیه های بورژوایی 
که »کمونیسم نسبتی با ذات بشر و جامعه انسانی ندارد و فقط یک اتوپیای 
اما  کنند،  درست  بهشت  می خواستند  »کمونیست ها  یا  است«  نیافتی  دست 
باز حمله  و  بود  و  آماده  و  دیگری مساعد  زمان  از هر  بیش  جهنم ساختند« 
به تاریخ کمونیسم، به یکی از محورهای اصلی این کارزار ایدئولوژیک تبدیل 
اتهام  و  مدعا  بدون  ادعای  دروغ،  از  انبوهی  است  سال ها  ترتیب  این  به  شد. 
بی اساس با واقعیِت تحریف شده و بزرگ نمایی شده ی اشتباهات و کاستی های 
دولت ها و انقالب های سوسیالیستی به صورت دلبخواه ی مخلوط شده و تحت 
اذهان عمومی مردم در سراسر  به  تاریخی«  نام »تحقیق علمی« و »پژوهش 
جهان تزریق می شود. آن هم در شرایطی که اکثریت مطلق مردم جهان در 
بیگانگی  خود  از  و  فالکت  و  گرسنگی  در  غرق  سرمایه داری  نظام  منجالب 
هستند و کماکان تنها راه عینی و امکان پذیر برای ر ها شدن از این وضعیت، 

کمونیسم و انقالب کمونیستی است.

Courtois  ,Stephan  and  others(1999)   The Black Book of Communism: 
Crimes, Terror, Repression- London - Harvard University Press
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سیر کمونیسم ستیزی در ایران: شاه، امام، اصالحات
ایران  در  کمونیست ها،  به  حمله  و  کمونیسم  تاریِخ  جعل  جهانی  کمپین 
نیز نمایندگان و سخنگویان خود را در هر دو رژیم سلطنتی و اسالمی داشته 
ضمن  اطالعاتی  و  امنیتی  وزارتخانه های  و  سازمان ها  هیئت  در  آن ها  است. 
انقالبیون چپ، همواره  سرکوب، دستگیری، شکنجه و کشتار کمونیست ها و 
علیه  عظیم  بودجه های  با  طویل  و  عریض  انتشاراتی  و  تبلیغی  بخش  یک 
تاریخچه ی عملکرد سازمان ها و احزاب چپ و کمونیست ایران و به طور کلی 
علیه تاریخ واقعی کمونیسم و تجربه کشورهای سوسیالیستی داشته اند. برای 
ستاد«  را »سرهنگ  ایران  در  کمونیستی  کتاب های ضد  اولین  از  یکی  مثال 
رضا  به محمد  را  آن  و  آورد  در  تحریر  رشته  به  در سال 1343  زیبایی  علی 
شاه »تقدیم« کرد.1 پس از شکست انقالب ایران و به قدرت رسیدن جمهوری 
اسالمی، اسالم گرایان همراه با کشتار وسیع مارکسیست های »کافر و بی خدا« 
دور دیگری از کمونیسم ستیزی را آغاز کردند که تا به امروز به اشکال گوناگون 
به قوه قضائیه، وزارت اطالعات  انتشاراتی وابسته  یافته است. مؤسسات  ادامه 
و سپاه پاسداران مانند »مرکز اسناد انقالب اسالمی«2 یا »مؤسسه اطالعات« 

1- این کتاب با مشخصات زیر در سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران، قابل دسترسی 
است:

یا تاریخ مختصر فعالیت کمونیست ها در  ایران،  زیبایی، علی )1343( کمونیسم در 
ایران از اوایل مشروطیت تا فروردین 1343 - بیجا - بینا

2- مرکز اسناد انقالب اسالمی از سال 1359 به پیشنهاد شخص خمینی و با ریاست 
حمید روحانی تأسیس شد و از سال 1374 ریاست آن به روح اهلل حسینیان یکی از 
متهمین پرونده موسوم به قتل های زنجیره ای و آمرین و عاملین این قتل ها و ترور ها 
داده شد. مرکز اسناد چند سالی است که مجموعه ای از کتاب های امنیتی-اطالعاتی را 
درباره سازمان ها و احزاب چپ ایران منتشر می کند. نخستین کتاب از این مجموعه 
درباره اتحادیه کمونیست های ایران )سربداران( و قیام آمل با مشخصات زیر منتشر 

شد:
 - تهران   - آمل  واقعه  در  ایران  اتحادیه کمونیست های  اسناد  علی )1386(  کردی، 
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به ریاست جنایت کارانی همچون اسداهلل الجوردی، روح اهلل حسینیان، محمد 
امنیتی کاران  و  بازجویان  فعالیت  و  حضور  همچنین  و  ری شهری  محمدی 
»بخش فرهنگی« و تبلیغاتی سپاه و وزارت اطالعات مانند عطا اهلل مهاجرانی، 
سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، هاشم آقاجری، اکبر گنجی، محسن آرمین 
و دیگران به دروغ بافی و لجن پراکنی علیه تاریخ چپ و کمونیسم در ایران و 

جهان مشغول شدند. 

عالوه بر تبعات منفِی ناشی از احیای سرمایه داری در چین سوسیالیستی 
پس از مرگ مائو تسه دون که پایان یک مرحله از انقالب های کمونیستی را 
رقم زد، شکست انقالب ایران و قدرت گیری اسالم گرایان نیز مزید بر علت شد. 
این وضعیت خود را به شکل روحیه ی سرخوردگی از انقالب و یأس نسبت به 
مبارزه ی رادیکال سیاسی و اجتماعی نشان داد و به ویژه در میان طبقات و اقشار 
میانه و متوسط جامعه تقویت شد. بخشی از ایدئولوگ ها و نظریه پردازان راست 
و لیبرال که اکثر آن ها از کار به دستان و مسئولین امنیتی و سیاسی جمهوری 
رادیکالیسم سیاسی  به هر گونه  بوده اند، می کوشند ضمن حمله  نیز  اسالمی 
ایدئولوژیک  باور و سمتگیری  این  انقالب کمونیستی-  -به ویژه  انقالبی گری  و 
را در جامعه تقویت و تثبیت کنند که »انقالب ها خواه ناخواه به فاجعه منجر 
می شوند پس تسلیم وضع موجود شدن و برای اصالح همین سیستم دست و 

پا زدن بهترین کار است«. 

به این ترتیب دور جدید حمالت مدافعین نظام سرمایه داری علیه انقالب 
توسط  عمدتا  و  آغاز شد   76 از خرداد  آن،  و گذشته ی  تاریخ  و  کمونیسم  و 
طرفداران جناح اصالح طلب جمهوری اسالمی برنامه ریزی و اجرا شده است.1 

انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی
1- برای نمونه نگاه کنید به کتاب الهه کوالئی از اعضای حزب مشارکت و طرفداران 

محمد خاتمی در مورد اتحاد شوروی:
کوالئی، الهه )1376( اتحاد شوروی از تکوین تا فروپاشی - تهران - مؤسسه چاپ و 
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نشریات حکومتی و راست نئولیبرال مانند شهروند امروز، مهرنامه، اندیشه پویا 
و غیره در صف مقدم تعرض به اندیشه ی مارکسیستی و لجن پراکنی علیه تاریخ 
جنبش کمونیستی در ایران و جهان قرار دارند.1 طی سال های اخیر برخی از 
ناشران ثروتمند، شماری از معروف ترین کتاب های جدید ضد کمونیستی جهان 
که مملو از دروغ و تاریک نمایی علیه رهبران جنبش کمونیستی مانند لنین، 
استالین و مائو هستند را در مجموعه ای تحت عنوان »رهبران سرخ« منتشر 
کرده اند. کذب نامه های بی اساسی که بیشتر شبیه داستان های جنایی مجالت 
زرد هستند تا تحقیقات تاریخی علمی. به عنوان نمونه یکی از مشهورترین و پر 
سر و صداترین آثار این مجموعه کتابی درباره زندگی مائو تسه دون بود با نام 
مائو داستان ناشناخته که توسط دو نویسنده ی ضد کمونیست نوشته شده و 
در میلیون ها نسخه در سراسر جهان به ده ها زبان ترجمه و انتشار یافت.2 کتابی 
که به قول یکی از متخصصین دانشگاه ی و محققین تاریخ معاصر چین، »یک 
افتضاح پژوهشی و علمی است«. داستانی تخیلی-جنایی و سرشار از ادعاهای 
بی پایه و تهمت های بدون فاکت و جعلیات و تحریفات تاریخی که قصد دارد 
به مخاطبش القاء کند که مائو یک »بیمار روانی جنایتکار« و چین مائوئیستی 

یک »جهنم زمینی« و »کشتارگاه انسانی« بود.3 

یا  چپ  گرایشات  با  را  خود  سابقاًً  که  روشنفکرانی  از  تعدادی  همچنین 

انتشارات وزارت امور خارجه - چاپ دوم
1- در مورد نشریات نئولیبرال و پروژه کمونیسم ستیزی آن ها نگاه کنید به:

پرتوی، سیامک - کوته فکران تروریست - در نشریه حقیقت ارگان حزب کمونیست 
ایران )م ل م( - شماره 73 - شهریور و مهر 1394

2- جانگ ِچنگ و هالیدی، جان )1389( مائو داستان ناشناخته - ترجمه بیژن اشتری 
- تهران - نشر ثالث

3- درباره نقد محتوی و روش پژوهش و تاریخ نگاری کتاب مائو داستان ناشناخته، 
نگاه کنید به:

Mobo Gao (2008) The Battle for China’s Past: Mao and the Cultural Rev-
olution – London – Pluto Press – Chapter 4 and 5 p: 65-97
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کمونیستی معرفی می کردند نیز در مقاطع گوناگون و به درجات مختلف به 
انقالب  از شکست  به ویژه پس  روند  این  پیوستند.  به کمونیسم  کارزار حمله 

ایران و خصوصا بعد از فروپاشی بلوک شرق شدت پیدا کرد.1

سه رویکرد نسبت به گذشته ی کمونیسم
شکست سوسیالیسم در قرن بیستم و هجمه ی ایدئولوژیک و کارزار تبلیغاتی 
راست جهانی علیه کمونیسم و انقالب پرولتری، مساله ی جمع بندی از تجربه ی 
تا  انگلس  و  مارکس  زمان  از  سوسیالیستی  دولت های  و  انقالب ها  جنبش ها، 
پایان قرن بیستم را به صورت عینی در دستور کار احزاب کمونیست قرار داد. 
این شکست  تبعات  از  ناشی  ارتعاشات  و  تمام نشده است  موضوعی که هنوز 
کماکان جهان را می لرزاند و مختصات دنیای امروز را تعیین می کند. بنابراین 
به طور عینی موضوعی تاریخی-جهانی است که هیچ نیروی مترقی، هیچ فردی 
که به آینده بشریت فکر می کند و همچنین کسانی که تاریخ اجتماعی نوع بشر 
مشغله شان است، نمی توانند نسبت به آن بی اعتنا باشند. در مقابل این وضعیت، 
به طور عمده سه خط و گرایش در نگاه به این گذشته و جمع بندی از آن در 
سوسیالیستی  انقالب های  حامی  سابقاًً  که  روشنفکرانی  و  کمونیست ها  میان 

بودند سربلند کرد. 

خط یا گرایش نخست معتقد است که تجربه ی سوسیالیسم در قرن بیستم 
کاماًل مثبت، درخشان و عاری از ایراد و کاستی جدی بوده است و وظیفه ی 
کردن  نشان  خاطر  و  تجربه  این  از  دفاع  فقط  چپ  و  کمونیست  نیروهای 
دستاورد ها و نقاط قوت آن است. همه مدافعین این گرایِش دگماتیستی دارای 

1- عنایت اهلل رضا، انور خامه ای، تورج اتابکی، کاظم علمداری، هوشنگ ماهرویان، 
اتابک فتح اهلل زاده و غیره از این دست هستند. همچنین مبلغین و خادمین علنِی دربار 
شاه و شیخ یعنی چهره هایی همچون عباس میالنی و فرخ نگهدار را نیز می توان به این 

لیست افزود.
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یک رویکرد واحد و اهداف و انگیزه های مشابه نسبت به تاریخ سوسیالیسم در 
قرن بیستم نیستند. اما از نمایندگان این گرایش در سطح بین المللی و ایران 
مشخصاً می توان از بقایای گرایشات خوجه ایست1 سابق و شاخه های مختلف 

احزاب رویزیونیست طرفدار سوسیال-امپریالیسم شوروی نام برد.

خط یا گرایش دوم که در حال حاضر دارای نفوذ فکری بیشتری است 
بر این باور است که اوالً تجربه شوروی و چین در قرن بیستم عموماًً ربطی 
دور  آن  از  زود  خیلی  یا  نداشته اند  مارکس  اندیشه های  و  به سوسیالیسم 
منفی،  تجارب،  این  عمده ی  وجه  ثانیاً  شدند.  بیگانه  آن  به  نسبت  و  شده 
شکست خورده، »غیر انسانی« و حتی »شرم آور« و »تراژیک« بوده است. 
سوسیالیسم  تجربه  از  دفاع  مقام  در  نه  امروزه  مارکسیست ها  بنابراین 
برائت  و  آسیب شناسی  انتقاد،  موضع  در  باید  صرفاً  بلکه  بیستم  قرن  در 
جستن از آن »فجایع و جنایت ها« بر بیایند. این گرایش، طیف وسیعی از 
را شامل می شود  ایران و جهان  افراد چپ  و  احزاب، سازمان ها، جریانات 
از  هستند.  متنوعی  ادبیات  و  فکری  و  سیاسی  دیدگاه های  دارای  که 
شبه  و  دمکراسی  سوسیال  و  کارگریسم  تا  اروپایی  چپ  و  تروتسکیسم 
آنارشیسم و اومانیسم. از معروف ترین چهره های این گرایش که در ایران 
پری  هارمن3،  کریس  کلیف2،  تونی  به  می توان  هستند  شده  شناخته  نیز 

1- طرفداران انور خوجه )Enver Hoxha( رهبر سابق آلبانی
2- درباره دیدگاه های تونی کلیف )Tony Cliff( در مورد گذشته جنبش کمونیستی 

نگاه کنید به:
 - بیجا   - پویا  مریم  ترجمه   - شوروی  در  دولتی  سرمایه داری  )بیتا(  تونی  کلیف، 

انتشارات سوسیالیسم
3- درباره نظرات کریس هارمن )Chris Harman( پیرامون گذشته جنبش کمونیستی 

نگاه کنید به:
هارمن، کریس )1393( انقالب در قرن بیست و یکم - ترجمه مزدک دانشور - تهران 

- نشر ثالث
هارمن، کریس )1386( تاریخ مردمی جهان - ترجمه پرویز بابایی و جمشید نوایی 



9ریموند لوتا

بتلهایم5  بادیو4 و شارل  ایزاک دوئیچر2، رایا دونایفسکایا3، آلن  اندرسون1، 
در دوره پایان کار فکری اش اشاره کرد. از نمایندگان این گرایش در چپ 
از  ایران نیز می توان به اکثریت احزاب و سازمان های چپ و همچنین برخی 

- تهران - انتشارات نگاه
1- Perry Anderson

2- درباره نظرات ایزاک دوئیچر )Isaac Deutscher( نگاه کنید به:
 - تهران   - منصوری  ذبیح اهلل  ترجمه   - سرخ  تزار  استالین   )1363( ایزاک  دوئیچر، 

مؤسسه انتشارات عطایی
3- درباره تحلیل رایا دونایفسکایا )Raya Dunayevskaya( از تجربه سوسیالیسم در 

قرن بیستم نگاه کنید به:
 - مائو  تا  از مارکس  تا سارتر  از هگل  انقالب،  فلسفه و  رایا )1383(  دونایفسکایا، 

ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری - تهران - نشر خجسته
4- Alain Badiou

بار  چندین  فکری اش  حیات  طول  در   )Charles Bettelheim( بتلهایم  شارل   -5
موضعش در قبال دولت های سوسیالیستی در قرن بیستم را تغییر داد. او در دوره اول، 
آثار پژوهشی مهمی درباره اقتصاد و جامعه سوسیالیستی در اتحاد شوروی سال های 
لنین و استالین و به ویژه چین دوران مائو و سال های انقالب فرهنگی نوشت که اکثر 
آن ها به فارسی نیز ترجمه شده اند. اما چندی پس از شکست سوسیالیسم در چین و 
احیای سرمایه داری در این کشور یک گردش به راست علنی در دیدگاه های بتلهایم 
صورت گرفت که او را به یکی از انحالل طلبان دستاوردهای سوسیالیسم در قرن بیستم 

تبدیل کرد. در مورد آثار دوره آخر کار بتلهایم نگاه کنید به:
بتلهایم، شارل )1381( محکومان، مبارزات طبقاتی در شوروی 1930-1941 - ترجمه 

ناصر فکوهی - تهران - نشر نی
بتلهایم، شارل )1381( حاکمان، مبارزات طبقاتی در شوروی 1930-1941 - ترجمه 

ناصر فکوهی - تهران - نشر نی
همچنین در نقد دیدگاه های بتلهایم از موضع مائوئیستی نگاه کنید به:

از  چگونه  یا  بتلهایم،  پروفسور  و  پرولتاریا  دیکتاتوری  چین،   )1390( آر  سی، 
رویزیونیسم انتقاد نکنیم؟ - ترجمه از اتحادیه کمونیست های ایران - بیجا - انتشارات 

حزب کمونیست ایران )م ل م(
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روشنفکران، نویسندگان و مترجمین چپ اشاره کرد.1 طرفداران این خط 
اگر چه مدعی مرزبندی با کارزار کمونیسم ستیزی بورژوازی جهانی هستند اما 
دقیقاً به این دلیل که حقیقت تجربه انقالب های سوسیالیستی را به طور صحیح 
و همه جانبه بررسی نمی کنند عمال در مقابل تهاجم و تعرض ضد کمونیستی 
را  بیستم  قرن  در  سوسیالیسم  دستاوردهای  کلیه ی  و  می شوند  سالح  خلع 
منحل می کنند. طرفداران این گرایش یک رویکرد علمی صحیح و یک روش 
تجارب  آن  از  جمع بندی  درباره  ماتریالیستی-دیالکتیکی  یعنی  مارکسیستی 
تجربه ی  آن  واقعیت  بازتاب  که  سنتزی  نیستند  قادر  لذا  و  نمی کنند  اتخاذ 
تاریخی-جهانی بود را به دست دهند، در نتیجه از ارائه ی الگویی از سوسیالیسم 
که واقعاً سوسیالیسم است و انقالبی که واقعاً به آن منتهی می شود ناتوانند و 
اغلب به راهکارهای انحالل طلبانه، ایده آلیستی و قسمی مانند نظریه »انقالب 
جهانی« تروتسکی یا تئوری های چپ شورایی، یا کنترل کارخانه یا انکار کل 
ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا می رسند. به عبارت دیگر مشکل طرفداران این 
گرایش، در جمع بندی از تجارب پیشین انقالب ها و دولت های سوسیالیستی نه 

مساله ی »گذشته«، بلکه معضل حال و جنبش و مبارزه جاری است. 

اما خط سوم جمع بندی های باب آواکیان از موج اول انقالب های کمونیستی 
و  دولت ها  گوناگون  الیه های  و  کلیت  دهه  چند  طول  در  آواکیان  است. 

1- در مورد این گرایش در چپ ایران برای نمونه نگاه کنید به مباحثات فریدا آفاری 
:)pecritique.com( و پرویز صداقت در سایت نقد اقتصاد سیاسی

آفاری، فریدا )1393( شارل بتلهایم و انقالب فرهنگی مائو
آفاری، فریدا )1393( باز هم درباره شارل بتلهایم و انقالب فرهنگی مائو، سرمایه داری 

دولتی و بدیل آن. پاسخ به پرویز صداقت
صداقت، پرویز )1393( بتلهایم، سرمایه داری دولتی و مائو. از حاشیه تا متن

انقالب فرهنگی چین  نقد دیدگاه های فریدا آفاری پیرامون  از  همچنین برای اطالع 
نگاه کنید به:

بر مقاله فریدا آفاری -  انقالب فرهنگی چین. نقدی  امید )1393( واقعیت  بهرنگ، 
منتشر شده در سایت نقد اقتصاد سیاسی و سایت حزب کمونیست ایران )م ل م(
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با دقتی علمی مورد بررسی و تحلیل قرار داد و  انقالب های سوسیالیستی را 
سنتزی از واقعیت این تجربه ی تاریخی ارایه داده است.

سنتز نوین کمونیسم و مرحلۀ اول انقالب های پرولتری
با شکست سوسیالیسم در جمهوری خلق چین در سال 1976، موج نخست 
پایان  به  بود،  شده  شروع  پاریس  کمون  تشکیل  با  که  پرولتری  انقالب های 
پرولتری  انقالب های  آغاز موج جدید  آستانه ی  رسید. جنبش کمونیستی در 
و  صد  تجربه ی  این  عمده ی  وجه  که  می کند  ثابت  آواکیان  باب  دارد.1  قرار 
با تمام فراز و فرود و پیچیدگی ها و دستاورد ها و  پنج ساله )1976-1871( 
شکست هایش، برای اکثریت مردم تحت ستم و استثمار جهان و همچنین از 
نقطه نظر رهایی بشریت از نظام ویرانگر سرمایه داری مثبت، قابل دفاع و رو به 
جلو بوده است. توده های مردم و کارگران و دهقانان در جوامعی که پرولتاریا 
در آن قدرت سیاسی را در دست داشت و روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
سوسیالیستی را مستقر کرده بودند، توانستند نوع دیگری از همزیستی بشریت 
را خلق کنند. جامعه ای که در  نوین  دنیای  و یک  تجربه کرده  را  یکدیگر  با 
و  ستم  اساس  بر  نه  فرهنگ  و  اجتماعی  روابط  تولیدی،  روابط  و  اقتصاد  آن 
بهره کشی و تبعیض بلکه آنچنان که مارکس گفت عمدتاً بر مبنای گسست از 
روابط کهنه ی مالکیت و گسست از تفکرات کهنه بنا شده بود. یک جامعه ی 
سوسیالیستی نوین که در آن صد ها میلیون نفر از توده های مردم تحت رهبری 
جهان  بقایای  کردن  ریشه کن  برای  کمونیست  پیشاهنگ  احزاب  و  پرولتاریا 
بنای دنیای نوین بسیج و متحد شده و به حرکت در آمدند. جوامع  کهنه و 

1- نگاه کنید به:
حزب کمونیست انقالبی آمریکا )1388( کمونیسم آغاز یک مرحله نوین، مانیفستی 
از حزب کمونیست انقالبی آمریکا - ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران )م 

ل م(
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و دولت هایی که در آن ها برای نخستین بار، اکثریت ستمکشان و فرودستان 
جامعه و به حاشیه رانده شدگان و به قول سرود انترناسیونال »هیچ بودگان« 
صاحب قدرت سیاسی شده و در فرایند تصمیم گیری برای سرنوشت و زندگی 
و حیات خود و جامعه مشارکت کردند. دولت هایی که در آن ها نیمی از جامعه 
یعنی زنان نه به عنوان جنس دوم و برده های جنسی بلکه به عنوان انسان هایی 
کامل و برابر با مردان به صحنه ی جامعه و مبارزه و کار و زندگی وارد شدند 
و علیه قیود و بندهای ستم و تبعیض جنسیتی و پدرساالری شورش کردند. 
و  برتری  مبنای  بر  نه  مختلف  فرهنگ های  و  ملل  میان  روابط  که  جوامعی 
بر  بلکه  ملی،  اقلیت های  فرودستی  و  تحقیر  و  دیگران  بر  ملت  یک  هژمونی 
می رفت.  پیش  ملی  هویت های  و  ملل  همه  برابر  و  آزادانه  همزیستی  اساس 
جوامع و دولت هایی که هدف و چشم انداز آن ها تحقق انقالب کمونیستی در 
سطح جهان و غلبه بر سرمایه داری بین المللی و قدرت های امپریالیستی بود. 
آنچنان که در این کتاب مشاهده می کنیم، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
در فاصله سال های 1917 تا 1956 و جمهوری سوسیالیستی خلق چین میان 

سال های 1949 تا 1976 چنین جوامعی بودند.

است  گرفته  صورت  علمِی  رویکردی  اساس  بر  که  آواکیان  جمع بندی  اما 
انقالب ها و دولت های سوسیالیستی در  همچنین نشان می دهد که تجربه ی 
در  گرچه  که  بودند  نیز  خطاهایی  و  کاستی ها  اشتباهات،  دارای  بیستم  قرن 
مقایسه با دستاوردها، خصلت عمده نداشتند اما بسیار جدی بودند و تأثیرات 
منفی بر عملکرد و سرنوشت موج اول انقالب پرولتری گذاشتند. این اشتباهات 
و خطا ها را اوالً باید به رسمیت شناخت، ثانیاً به همان شکلی که بودند -نه به 
شکل اغراق شده و نه بی اهمیت- آن ها را بررسی و تحلیل کرد و ثالثاً از دالیل 
اشتباهات و خطاهایی جمع بندی علمی کرد.  بروز چنین  تئوریک و سیاسی 
اهمیت این رویکرد و جمع بندی علمی از گذشته ی جنبشی پرولتری فقط در 
فهم واقعیت تاریخ گذشته نیست، بلکه نقش مهم و حیاتی در آینده ی انقالب 
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پرولتری و دولت های سوسیالیستی آتی بازی می کند. 

اتحاد شوروی در سال 1956 و روی کار  از شکست سوسیالیسم در  پس 
مائو  این  شوروی،  در  نوخاسته  بورژوازی  از  نمایندگی  به  خروشچف  آمدن 
تسه دون بود که هم مسئولیت مبارزه با رویزیونیسم خروشچفی را در جنبش 
از دالیل  به ضرورت جمع بندی  و هم  بر عهده گرفت  بین المللی کمونیستی 
شکست سوسیالیسم در شوروی پاسخ داد. مائو در فرایند این کار فکری عظیم، 
هم باعث جهش به پیش علم کمونیسم و تکامل درک از قانونمندی های جامعه 
سوسیالیستی و تئوری دیکتاتوری پرولتاریای مارکس و لنین شد و هم توانست 
با اتکا به این جهش تئوریک و علمی، یک جنبش انقالبی بزرگ و یک مبارزه ی 
سهمگین طبقاتی علیه بورژوازی نوخاسته و بذر ها و رهروان سرمایه داری در 
جامعه چین به راه بیاندازد. جنبش و مبارزه ای که در انقالب فرهنگی پرولتری 
چین 1966-1976 به عنوان بلندترین قله ای که پرولتاریای جهانی در ساختن 
سوسیالیسم تاکنون به آن دست یافته است، فشرده شد و تبارز یافت. اما با 
وجود تمام جهش ها و تکامالت سوسیالیسم در چین مائوئیستی، پس از مرگ 
مائو یک کودتای بورژوایی در این کشور رخ داد که به شکست انقالب در چین 

منجر شد.

بین المللی  جنبش  در  و  جهان  سطح  در  که  بود  شکست  این  از  پس 
باب  را  چین  در  انقالب  شکست  دالیل  از  جمع بندی  مسئولیت  کمونیستی، 
از قریب  آواکیان بر عهده گرفت. کار فشرده، پیگیر، دقیق و متمرکز او پس 
به سی سال، به تدوین و شکلگیری سنتز نوین کمونیسم منجر شد. مسلماً او 
بلکه شکست  نکرد،  آغاز  را  پروسه  این  تولید »سنتزنوین کمونیسم«  قصد  با 
مقابل  در  را  خطیر  وظیفه ای  نتیجه  در  و  ضرورت  سوسیالیستی  انقالب های 
کمونیست های جهان گذاشته بود که کمونیست ها باید به آن جواب می دادند. 
بر عهده  را  از آن تجربه  آواکیان مسئولیت پژوهش عمیق و همه جانبه  باب 
گرفت و در این فرایند بود که با ورود تجارب و آموخته های بسیار به این پروسه 
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از جمله تحلیل از تحوالت عظیمی که در جهان به وجود آمده است، سنتز نوین 
کمونیسم شکل گرفت. می توان گفت تاریخ و پژوهش در تجربه ی سوسیالیسم 
در قرن بیستم و دالیل شکست آن، موتور محرکه ی این فرآیند فکری بود که 
در نهایت به سنتز نوین کمونیسم منجر شد و با وجود این جهش کیفی، این 

علم نیز مانند هر علم دیگر فرایند بی وقفه تکامل خود را باید ادامه دهد. 

آواکیان در بررسی تاریخ جنبش کمونیستی به این نتیجه رسید که علت 
اصلِی شکست دولت ها و انقالب های سوسیالیستی در قرن بیستم، توازن قوای 
به شدت منفی علیه پرولتاریای بین المللی و به نفع بورژوازی جهانی بود. اما 
رهبران جنبش  عملکرد  و  روش  و  شناخت شناسی  در  واقعیت،  این  علی رغم 
پرولتری نیز اشتباهات و کمبودهایی وجود داشت. این مسائل به ویژه در مورد 

استالین ابعاد حاد و جدی ای به خود گرفت. 

آواکیان معتقد است چهارچوبه ی علمی که مارکس و انگلس بنا نهادند و 
اما عناصری  دادند، کماکان درست و صحیح است  تکامل  را  مائو آن  و  لنین 
از ماتریالیسم مکانیکی یا ایده آلیسم یا جبرگرایی )دترمینیسم( در آن وجود 
بروز  و  غلط  تصمیمات  اتخاذ  به  مختلف  مراحل  در  خود  نوبه ی  به  که  دارد 
اشتباهات استراتژیک و تاکتیکی از سوی رهبران کمونیست منجر شد.1 یک 
جنبه ی بسیار مهم از روش آواکیان این است که اشتباهات سیاسی و عملی 
رهبرانی مانند لنین و استالین و مائوتسه دون را در چارچوب اوضاع و شرایط 
خطیری که در مقابل انقالب های سوسیالیستی قرار داشت، می گذارد و سپس 
چه  و  کشید  پیش  را  تضادهایی  چه  اوضاع  که  می کند  طرح  را  پرسش  این 

اندیشه و خط و مشی  در  غلط  عناصر  از  باب آواکیان  مورد جمع بندی های  در   -1
رهبران کمونیست نگاه کنید به:

آواکیان، باب )بیتا( فتح جهان، آنچه که پرولتاریای بین المللی می خواهد و می تواند 
انجام دهد - ترجمه و انتشار از اتحادیه کمونیست های ایران

ولف، لنی و لوتا، ریموند )1390( دو مقاله درباره سنتز نوین باب آواکیان - ترجمه 
و انتشار از حزب کمونیست ایران )م ل م(
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را  آن ها  چگونه  رهبران  این  و  کردند  سربلند  انقالب  مقابل  در  ضرورت هایی 
درک کرده و به آن پاسخ دادند. در بستر این تحلیل ماتریالیستی دیالکتیکی 
و  )اپیستمیک(  شناخت شناسانه  غلط  عناصر  تأثیر  متوجه  آواکیان  که  است 
روش شناختی )متدولوژیک( در تفکر این رهبران و به طور کلی در مارکسیسم 
از زمان مارکس تا مائو شده و آن را تئوریزه کرده است. سنتز نوین کمونیسم 
مارکس  توسط  -که  مارکسیسم  و گسترش چارچوبه های گذشته  بسط  صرفاً 
عظیم  انقالب  دو  بستر  بر  مائو  و  لنین  توسط  سپس  و  پایه گذاری  انگلس  و 
سوسیالیستی تکامل یافتند- نیست، بلکه شامل گسست های جدی از اشتباهاِت 
آن چارچوبه نیز می باشد. و همین گسست، کلیت نوینی از علم کمونیسم را به 

وجود آورده است.

اما این به معنای پایان کار نیست بلکه سنتز نوین علی رغم آن که جهشی 
کیفی را در علم کمونیسم نمایندگی  می کند در حال تکامل است و باید چنین 
این  فهم  واقع  در  کمونیسم  نوین  سنتز  فکری  تالش  از  مهمی  بخش  باشد. 
خطا ها و ریشه یابِی علل بروز آن ها و کوشش برای اجتناب از آن در دور آتی 
انقالب های سوسیالیستی است. به همین دلیل باب آواکیان در مورد انقالب ها 
و دولت های سوسیالیستی در قرن بیستم در جایی می گوید که با استواری از 
آن تجارب دفاع می کند اما امروز حاضر نیست همان را تکرار کند زیرا بشریت 
می تواند به چیزی بهتر و پیشرفته تر از آن دست یابد.1 او تأکید می کند که 
امپریالیستی  با »پیشرفته ترین« جوامع و دولت های سرمایه داری  در مقایسه 
امروز، باز هم دولت های سوسیالیستی پیشین یعنی اتحاد شوروی و به خصوص 
چین مائوئیستی به مراتب دارای کیفیت انسانی تر، بهتر و مترقی تر بودند اما 
مردم  توده های  و  پرولتاریا  که  نوینی  سوسیالیستی  جامعه ی  با  مقایسه  در 
از جامعه  آن سطح  به  نیست  دیگر حاضر  بسازند،  آینده  در  جهان می توانند 

1- آواکیان، باب )1393( دولت و آزادی، نظراتی درباره سوسیالیسم و کمونیسم - 
ترجمه منیر امیری - بیجا - نشر آتش - ص19
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سوسیالیستی بسنده کند. بنابراین مطالعه ی علمی و انتقادی تاریخ دولت ها و 
انقالب های سوسیالیستی پیشین و اتخاذ رویکرد صحیح در قبال آن، نه تنها 
جنگیدن در یکی از مهم ترین عرصه های مبارزه طبقاتی و جبهه های تهاجم 
ایدئولوژیک و تبلیغاتی راست جهانی علیه کمونیسم است بلکه همچنین تالش 
برای تدارک دیدن و مبارزه برای دور جدید انقالب های پرولتری و بنای یک 

جامعه ی نوین سوسیالیستی نیز می باشد.

پس از شکست سوسیالیسم در چین بر خالف طیف عظیم روشنفکران و 
انقالب در شوروی و چین را به عنوان  جریاناتی که شکست و عدم موفقیت 
نشانه ی خطا بودن مارکسیسم ارزیابی کردند و آن را بهانه و دستاویز انحالل 
انقالب قرار دادند، آواکیان اینطور جمع بندی کرد که در جریان مبارزه طبقاتی 
و جنگ طبقاتی، همواره امکان و احتمال شکست وجود دارد و در هیچ جنگ 
شکست  لذا  نیست.  قطعی  و  شده  تضمین  موفقیت  و  پیروزی  مبارزه ای،  و 
سوسیالیسم شاخص و نشان غلط بودن مارکسیسم نمی باشد بلکه فقط بیان 
توازن قوای جنگ  بورژوازی در  امپریالیست ها و  باال داشتن  پیروزی و دست 
طبقاتی است. بنابراین شکست امری کاماًل طبیعی و محتمل بود و در دوره های 
آتی انقالب نیز چنین چیزی ممکن است. هرچند باید تالش کرد که مانع از 
تکرار شکست انقالب های پرولتری شد. اما اهمیت موضع سنتز نوینی در قبال 
تجربه ی دور اول انقالب های پرولتری در آن است که با جمع بندی صحیح و 
اتخاذ موضع علمی در قبال این شکست، هرگز در میانه ی راه انقالب متوقف 
نشده و این جمع بندی و موضع درست را به سکوی پرشی برای دور آتی انقالب 
تبدیل می کند. دفاع از دستاوردهای مثبت دولت و جامعه ی سوسیالیستی در 
شوروی و چین و فهم کاستی های آن ها و اجتناب از تکرارش باید در دستور 
تاریخ،  این  بگیرد.  قرار  رهایی  مسیر  در  جامعه  ستمکشان  و  و  پرولتاریا  کار 
تاریخ پرشکوه پرولتاریا و توده های تحت ستمی است که امروزه باید واقعیت 
آن را از زیر آوار انبوهی از دروغ ها و تهمت ها و تحریفات بیرون کشید و پیش 
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چشمان توده های مردم و طبقه کارگر قرار داد. این واقعیتی است که پرولتاریا 
از دستاوردهای  اطالع  بدون  واقعی کمونیسم،  تاریخ  فهم  بدون  و ستمکشان 
خطاهایش  و  اشتباهات  از  واقعی  و  علمی  جمع بندی  بدون  و  آن  شکوهمند 
نخواهد توانست برای یک دور دیگر از انقالب و تغییر بنیادین جهان گام بردارد. 
تشریح واقعیت این تاریخ و توضیح رویکرد سنتز نوینی به این تاریخ موضوع 

اصلی و تالش ارزشمند ریموند لوتا1 در این کتاب است.

تاریخ  در  هوشیار  دیدگان  با  سفر  کتاب:  این  درباره 
پُرافتخار پرولتاریای جهانی

با  تاریخ  در  جذاب  و  پرهیجان  سفری  می خوانید  کتاب  این  در  که  آنچه 
شکوه و غرورانگیز پرولتاریای جهان در بنای یک دنیای نوین و جوامع کیفیتاً 
متفاوت نسبت به جوامع بورژوایی و طبقاتی است. سیری در بیش از صد سال 
خیزش پرولتاریا و ستمکشان جهان در مسیر پرفراز و نشیِب رهایی. سفری با 
سِر بلند از افتخار و چشمانی هوشیار و رویکردی علمی، انتقادی و جسورانه در 
دیدن اشتباهات و خطا ها و کند و کاو در دالیل آن. ریموند لوتا این کند و کاو 
را با تکیه بر جمع بندی های باب آواکیان از تجربه تاریخی جهانی انقالب های 
کمونیستی و کشورهای سوسیالیستی انجام داده است. لوتا اقتصاددان و تاریخ 
پژوه عضو حزب کمونیست انقالبی آمریکا )آر سی پی(2 است که تاکنون چندین 
کتاب مهم و ده ها مقاله علمی و پژوهشی درباره اقتصاد سیاسی مارکسیستی، 
اقتصاد سوسیالیستی، مبارزه طبقاتی در چین، تاریخ آمریکا و مسائل بین المللی 
تألیف یا جمع آوری کرده است. لوتا برای ترویج بیشتر سنتز نوین و همچنین 
برای مقابله با کارزار ضد کمونیستی ای که در ایاالت متحده وجود دارد، طی 

1- Raymond Lotta
2- Revolutionary Communist Party, USA (RCP)
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سال های اخیر تورهای سخنرانی در دانشگاه های مختلف آمریکا و با موضوع 
تاریخ واقعی کمونیسم برگزار کرده است.1

لوتا درباره تاریخ کمونیسم در  از پژوهش ها و تحقیقات  این کتاب بخشی 
قرن بیستم است که در آن می کوشد به صورت ساده، فشرده، نافذ و در عین 
دو  شامل  کتاب  بپردازد.  تاریخ  این  بررسی  و  روایت  به  دقیق  و  حال علمی 
پیاده شده ی سلسله مصاحبه ها و گفتگوهایی  اول، متن  بخش است. بخش 
است که او در سال 2014 با تعدادی از جوانان و روشنفکران و پژوهشگران 
به صورت اینترنتی انجام داد و طی آن به سواالت و پرسش های آنان پاسخ 
گفت. این مصاحبه با عنوان همه آنچه شما درباره تاریخ انقالب کمونیستی 
هیچ  واقع شما  در  است،  غلط  می دانید،  می کنید  فکر  رهایی  واقعی  راه  و 
آمریکا، شماره  انقالبی  کمونیست  ارگان حزب  انقالب  نشریه  در  نمی دانید2 
کتاب  یک  صورت  به  بعد  کمی  و  رسید  چاپ  به   2014 نوامبر   24  ،323
این مصاحبه پیشتر توسط نشریه آتش و  از  یافت.3 بخش هایی  انتشار  مجزا 
بود. آنچه در  یافته  انتشار  در بخش »واقعیت کمونیسم چیست؟« ترجمه و 
اما بخش دوم  این کتاب می خوانید کل متن ترجمه شده ی مصاحبه است. 
 2006 و   2005 سال های  در طول  لوتا  که  مقاالتی  سلسله  از  است  عبارت 
و  است  از سرمایه داری  بهتر  بار  میلیون ها  سوسیالیسم  عنوان  با  و  نوشت 
کمونیسم، جهانی از آن هم بهتر است4 در شماره های مختلف نشریه انقالب 

به سایت وی  لوتا  نوشته های ریموند  فعالیت ها و آثار و  با  بیشتر  برای آشنایی   -1
)thisiscommunism.org( مراجعه کنید.

2- You Don’t Know What You Think You “Know” About...The Communist 
Revolution and the REAL Path to Emancipation: Its History and Our Fu-
ture

3- مشخصات کتاب به انگلیسی:
Lotta, Raymond (2014) You Don’t Know What You Think You “Know” 
About...The Communist Revolution and the REAL Path to Emancipation: 
Its History and Our Future – Chicago – Insight Press 
4- Socialism is Much Better Than Capitalism and Communism Will Be A 
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منتشر می شد. این بخش در واقع حاصل تورهای سخنرانی او در دانشگاه ها 
این مجموعه شامل 16 بخش  است.  آن مقطع  در  آمریکا  مناطق مختلف  و 
است که 13 قسمت آن در فاصله سال های 1384 تا 1386 در شماره های 
مختلف نشریه حقیقت ارگان حزب کمونیست ایران )مارکسیست لنینیست 
مائوئیست( ترجمه و انتشار یافت. در کتاب حاضر سه بخش باقی مانده ی آن 

نیز ترجمه شده است.

هر دو متن به صورت یک کتاب و با عنوان »تاریخ واقعی کمونیسم« به 
فارسی منتشر می شود. ممکن است بخش ها و مباحثی در هر دو متن تکرار 
شده باشند، با این وجود در مجموع مکمل یکدیگر هستند. برای سهولت کار 
انتهای هر  در  پاورقی  به صورت  نویسنده  یادداشت های  کلیه ی  خوانندگان، 
صفحه آمده و همچنین سعی شده است مشخصات تمامی منابع و مأخذی 
که به فارسی ترجمه شده اند نیز ذکر شود. کلیه یادداشت ها و توضیحات از 
نویسنده است و مواردی که توسط مترجم صورت گرفته است داخل پرانتز و 

با ذکر کلمه »مترجم«، متمایز شده است.

پیرامون محتوای  بررسی  و  برگزاری جلسات بحث  و  این کتاب   خواندن 
ترویج  و  تبلیغ  کار  از  عاجل  و  مناسب  زمینه ی  کمونیسم  نوین  سنتز  و  آن 
کمونیستی است. ما همچنین مبارزین و فعالین جنبش چپ و عالقه مندان 
فرا  را  مارکسیستی  اندیشه ی  و  تاریخ  عرصه ی  پژوهشگران  و  محققین  و 
پیشین  تجربه  پیرامون  لوتا  پژوهش های  نقادانه ی  بررسی  با  تا  می خوانیم 
دولت ها و انقالب های پرولتری، به عمیق تر شدن و غنای هر چه بیشتر بحث 

بیافزایند.

ادای  متعدد،  جهات  از  کمونیسم  واقعی  تاریخ  کتاب  انتشار  و  ترجمه 
ایران  در  طبقاتی  مبارزه  فعلی  وضعیت  در  ضروری  و  عاجل  وظیفه ی  یک 
کلیه  از  است.  بین المللی  و  داخلی  سطح  در  کمونیستی  جنبش  موقعیت  و 

Far Better World
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رفقای مان در حزب کمونیست ایران )م ل م( که در مراحل مختلف تهیه این 
کتاب با ما همکاری کردند، سپاسگزاریم.

لسانی  فریبرز  رفیق  خاطره ی  به  کتاب  این  فارسی  ترجمه  پایان  در   
توانای  مبلغ  و  ایران  کمونیست های  اتحادیه  سخنگوی   ،)1361-1329(
جنبش کمونیستی1 که در 5 بهمن 1361 به همراه 21 تن دیگر از رفقای 

اتحادیه به دست جمهوری اسالمی اعدام شد، تقدیم می شود.

حزب کمونیست ایران )مارکسیست لنینیست مائوئیست( 

1- درباره زندگی و مبارزات رفیق جان باخته فریبرز لسانی به نشریه حقیقت دور سوم 
شماره 46 شهریور 1388 و بخش جانباختگان سایت حزب کمونیست ایران )م ل م( 

)cpimlm.com( رجوع شود.
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دفتر اول:

کمونیستی  انقالب  تاریخ  درباره  آنچه  همه 
فکر می کنید می دانید  رهایی  واقعی  راه  و 

غلط است، در واقع شما هیچ نمی دانید
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فصل 1
مقدمه

مردم نیاز دارند که حقیقت را در مورد انقالب کمونیستی بدانند. حقیقت 
واقعی را. در زمانه ای که در گوشه و کنار جهان مردم به پا می خیزند و در 
عنوان یک  به  کمونیسمی  انقالب  آینده هستند،  به سوی  راهی  جستجوی 
آلترناتیو از مقابل دیدگان شان کنار رفته است. در زمان های که مردم بیش 
آینده پیش می گذراند،  بزرگی درباره ی  تقال هستند و سواالت  از پیش در 
بر سر آن دروغ پردازی و سیاه نمایی  آلترناتیو دائما تحریف می شود و  این 
می شود، آن هم در حالی که به مدافعان انقالب کمونیستی هیچ گونه فضایی 
برای پاسخگویی داده نمی شود. ضروری است که به این پرسش ها پاسخ داده 
شود و حقیقت انقالب کمونیستی بیان شود، انقالبی که راه واقعی خروج از 
دهشت هایی است که مردم در حال حاضر تحمل می کنند و نیز دهشت های 

بیشتری که فردا در انتظارشان خواهد بود.

 بدین منظور، نشریه انقالب مصاحبه ای را میان ریموند لوتا با گروه های 
مختلف مردم از نقاط گوناگون آمریکا ترتیب داد. افرادی دیگری نیز بودند 
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که سواالت خود را به صورت کتبی ارائه دادند. آنچه در پی می آید نسخه ی 
سنتز و ویرایش شده ای از آن رشته مصاحبه ها است که بخش های جدیدی 

نیز بعداً به آن افزوده شده است.

سوال: منظور شما از »مرحله اول« انقالب کمونیستی چیست؟

اولین  یعنی  است  بشری  تاریخ  در  شگرف  تغییرات  سر  بر  صحبت  لوتا: 
تالش ها در تاریخ مردم برای ساختن جوامعی عاری از استثمار و ستم. به طور 
پاریس در سال 1871  انقالب ها صحبت می کنیم: کمون  این  از  ما  مشخص 
که عمری کوتاه داشت، انقالب روسیه بین سال های 1917 تا 1956 و انقالب 
»بردگاِن«  جامعه ی  در  عظیم  خیزش هایی  این ها   .1976 تا   1949 از  چین 
معاصر علیه »اربابان«شان بودند. هدف این انقالب ها ایجاد جامعه ای از نوع بشر 
بود که بر اصل »از هر کس بر حسب توانایی اش، به هر کس بر حسب نیازش« 
استوار شده باشد. جامعه ای که در آن دیگر مردم به شکلی تقسیم نشده باشند 
به  دستیابی  ابزار  فقط  نه  و  کنند  ستم  و  برانند  حکم  دیگران  بر  بخشی  که 
یک زندگی مناسب را از سایرین بربایند بلکه آنان را از شناخت و راهی برای 

فهمیدن و تغییر دادن واقعی این دنیا نیز محروم کنند. 

تا پیش از این انقالب ها هیچگاه چنین دگرگونی های رادیکال و پردامنه ای 
در جامعه بشری رخ نداده بود. این دگرگونی ها در زمینه ی نحوه ی سازمان یابی 
یکدیگر،  با  مردم  روابط  پرورش،  و  آموزش  و  فرهنگ  اقتصاد،  اداره  جامعه، 
چگونگی فکر و احساس مردم صورت گرفت و مردم با شرکت در این انقالب ها 
بود که این چنین متحول شدند. این انقالب ها در مواجهه با دشواری ها و موانع 
غیر قابل تصور، در مقطعی که حکم یک چشم بر هم زدن در تاریخ بشری را 
داشت، به دستاوردهای خیره کننده ای نائل شدند و مسیر حرکت تاریخ بشر 
بشر، چنین  ناپذیر  تغییر  ذات  افسانه ی  زمان هیچگاه  آن  تا  را عوض کردند. 
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ضربه ی تعیین کننده ای دریافت نکرده بود. افسانه ای که به زعم آن، مردم »به 
بر دیگران تسلط  طور طبیعی« خودخواه هستند و برخی »به طور طبیعی« 

می یابند. 

برای چند دهه ی محدود، به نظر می رسید که دنیایی بهتر در ُشُرف زایش 
از  مانیفستی  نوین،  مرحله  یک  آغاز  کمونیسم:  سند  در  که  همان طور  است. 
حزب کمونیست انقالبی آمریکا1 آمده است: برای نخستین بار »شب طوالنی....

هزاران سال ظلمت برای اکثریت عظیم نوع بشر« در اجتماعی شکاف برداشت 
که به استثمارگر و استثمار شونده، ستمگر و ستم دیده تقسیم شده است و 

یک نوع کاماًل نوین از جامعه شروع به شکل گیری کرد. 

پنداشِت همگانی بر دروغ بنا شده است!
سوال: پنداشِت همگانی2 درباره انقالب های سوسیالیستی قرن بیستم این 
است که آن انقالب  ها نه تنها رهایی بخش نبوده اند بلکه به شدت مستبدانه 
بوده، حقوق مردم را لگدمال کرده و به طور خالصه اوتوپی هایی )آرمانشهر( 

بودند که به کابوس تبدیل شدند. در این مورد چه نظری دارید؟

 لوتا: بله. البته این پنداشِت همگانی است که بر تحریف نظام مند و وارونه ی 
این  که  این  ی  درباره  همگانی  پنداشِت  واقع،  در  است.  شده  استوار  واقعیت 
انقالب  ها چه بودند بر پایه ی دروغ هایی در مقیاس عظیم بنا شده است، نه بر 

1- این سند با مشخصات زیر در کتابخانه سایت حزب کمونیست ایران )م ل م( قابل 
دسترسی است:

حزب کمونیست انقالبی آمریکا )2008( کمونیسم آغاز یک مرحله نوین - ترجمه 
از حزب کمونیست ایران )م ل م( - بیجا - انتشارات حزب کمونیست ایران )م ل م( 
Communism: The Beginning of a New Stage, A Manifesto from the Revolu-
tionary Communist Party, USA – Chicago -RCP Publications 2009
2- Conventional Wisdom
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اساس این که واقعاً آن ها چه هدفی داشتند، واقعاً چه چیزی انجام دادند و چه 
چالش ها و موانعی در این جهان واقعی بر سر راه شان قرار گرفت. امروزه مردم 
اند که به طور نظام مند در مورد چیزهایی مثل »سالح های کشتار  آگاه شده 
جمعی« که دستاویزی برای جنگ عراق شد، فریب داده می شوند. در این جا 
ما در مورد این که بعضی از واقعیت  ها به طور اتفاقی غلط مطرح شدند صحبت 
نمی کنیم.... این را ببینید که جنگ عراق به راه افتاد و نتیجه اش مرگ صد ها 
مردمی  بی شمار  آن  تمام  اما  بود.  دیگر  نفر  میلیون  ها  آواره شدن  و  نفر  هزار 
که خود را »صاحب تفکر انتقادی« می دانند، به شدت مستعدند که »پنداشت 
که  کنم  روشن  را  نکته  این  بگذارید  بپذیرند.  را  مورد کمونیسم  در  همگانی« 
طبقه ی حاکم و پاسداراِن فکرِی وضِع موجود، درگیر یک تهاجم خستگی ناپذیِر 
ایدئولوژیک علیه کمونیسم شده اند و این کار را از طریق ژورنالیسم عامه پسند، 
به اصطالح مطالعات دانشگاهی، خاطرات نویسی یا در واقع پرسه در »مستندات 

تجربه شخصی«، فیلم  ها و مانند آن انجام می  دهند. 

 می دانید که من چندین سال است درگیر پروژه »سنجش صحیح سوابق« 
هستم و به این گونه تحریف  ها می پردازم تا مردم را با حقیقت آن انقالب  ها آن 
گونه که واقعاً بودند آشنا کنم.1 برای مثال 2009-2010 یک تور سخنرانی در 
تابلوهای  انجام دادیم درست کردن  از کارهایی که ما  دانشگاه  ها داشتم. یکی 
اطالع رسانی در دانشگاه ها بود که در آن  ها از یک آزمون چهار جوابی در مورد 
واقعیت های اساسی انقالب های کمونیستی نیز استفاده کرده بودیم. نمره هایی 
این خجالت آور  بود.  آزمون ها کسب کردند وحشتناک  این  در  دانشجویان  که 
عالی  آموزش  درگیر  که  کسانی  در سطح  ما  که  این  خاطر  به  فقط  نه  است، 
هستند این بی اطالعی را شاهد بودیم... بلکه از آن مهم تر به این دلیل که مردم 
از این درک اساسی محروم شده اند که چگونه این دنیا می تواند به طور رادیکالی 

1- The “pop quiz,” “Everything You’ve Been Told about Communism IS 
WRONG: Capitalism Is a Failure, Revolution Is the Solution Set the Record 
Straight website.
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متفاوت باشد، چگونه می تواند مکان بسیار بهتری باشد که نوع بشر در آن واقعاً 
شکوفا شود. 

در این مورد ما با خطرات واقعی روبه رو هستیم و نیز اضطرار واقعی و وظایف 
واقعی.

ما به انقالب و یک جهان واقعاً نوین نیاز داریم
سوال: منظورتان از خطرات چیست؟

لوتا: به وضعیت دنیا نگاه کنید! جنگ های ناعادالنه، فقر و نابرابرِی وحشیانه، 
ستم و تحقیر وحشتناک زنان... بحران زیست محیطی شتاب گرفته و هیچ کاری 
برای توقف آن انجام نمی شود. طبقه سرمایه دار-امپریالیست صاحب قدرت است 
و این قدرت را در چنگ  گرفته و با خشونت آن را اعمال می کند. این طبقه، 
نظامی که آن  این  و  این طبقه  را کنترل می کند.  دنیا  منابع  و  اقتصاد جهان 
را پیش می راند، ما را در مسیری  انداخته که تعادل اکولوژیک و سیستم های 

حمایت از حیات زمین را تهدید می کند. 

مردم، به ویژه نسل جدید به این وضعیت عکس العمل نشان می  دهند. ما انبوهی 
از این جنبش های اعتراضی و شورش ها را شاهد بوده ایم: از خیزش عظیم 2011 
مصر گرفته تا جنبش های اشغال، از مصاف طلبی جوانان در یونان و اسپانیا گرفته 
تا تالطم های اخیر در برزیل و ترکیه. مردم به پا خاسته اند. آن ها به دنبال فلسفه 
و راه حل ها هستند. برنامه های سیاسی و دیدگاه های گوناگون برای خود نفوذی 
به دست آورده اند و پیروانی پیدا کرده اند، چیزهایی مثل »جنبش های بدون 
رهبری«، »دمکراسی واقعی«، »جنبش های ضد سلسله مراتب«، »جنبش های 
ضد دولت گرایی«، »گرایش به تشکیالت افقی«، »دمکراسی اقتصادی« و غیره. 
انقالب  از دسترس دور نگه داشته می شود و آن  اما در این میان یک راه حل 
به  می تواند  کمونیستی  انقالب  فقط  که  علت  این  به  دقیقاً  است.  کمونیستی 
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طور واقعی با مشکالت جامعه و جهان که دغدغه مردم است دست و پنجه نرم 
کند... و عالی ترین اهداف الهام بخش برای مردمی که پا به خیابان  ها می  گذارند 
را تحقق ببخشد. آن چه امروز در برابر چشم ما می  گذرد هزینه ای است که به 
خاطر نبود رهبری کمونیستی و نبود افق و برنامه ی کمونیستی پرداخته می شود. 
مورد مصر را در نظر بگیرید. مردم قهرمانانه رژیم مبارک را سرنگون کردند. یک 
تغییر تکان دهنده در سطح صورت گرفت اما ارتش که نماینده امپریالیسم است 
در قدرت باقی ماند و مردم اسیر رویارویی و کشاکش دو آلترناتیو غیر قابل قبول 
شدند: یک طرف بنیادگرایی اسالمی و طرف دیگر برخی شکل های دمکراسی 
غربی که در خدمت امپریالیسم است. نظریه جنبش »بدون رهبری« که بتواند 
نوعی تغییر اساسی ایجاد کند، نشان داد که چه نظریه ی خطرناکی است و چه 

توهم و پندار مرگباری در بر دارد.1

گروه کوچک  نفع یک  به  فقط  مائو  و  لنین  که  می  گویند  مردم  سوال: اما 
قدرت را به دست گرفتند. چه پاسخی برای این اتهام دارید؟

لوتا: لنین2 در سال 1917 در روسیه و بعد ها مائو3 در چین احزابی را رهبری 

1- برای تحلیل از خیزش مصر و نیاز به یک انقالب حقیقی نگاه کنید به:
از  ترجمه   - رفت  برون  راه  و  عربی  بن بست خیزش های   )1393( ساموئل  آلبرت، 

حزب کمونیست ایران )م ل م( - بیجا - نشر آتش 
Albert, Samuel (2014) “Egypt, Tunisia and the Arab Revolts:  How They 
Came to an Impasse and How to Get Out of It,” Demarcations: A Journal 
of Communist Theory and Polemic, no. 3 - Winter 2014

 21 در  و  آمد  دنیا  به   1870 آوریل   22 در   )Vladimir Lenin( لنین  والدیمیر   -2
کمونیست  حزب  رهبر  بعداً  و  بلشویک  حزب  رهبر  وی  درگذشت.   1924 ژانویه 
اتحاد جماهیر شوری بود. لنین در آشفتگی های جنگ جهانی اول، انقالب روسیه را 
برای براندازی نظام کهنه و ستمگرانه رهبری کرد و اولین دولت سوسیالیستی دنیا 
کننده حزب  تعیین  اهمیت  شامل  علم کمونیسم  به  لنین  ارزنده  نهاد. خدمات  بنا  را 
پیشاهنگ، تحلیل از تکامل سرمایه داری به امپریالیسم و درک عمیق و تأکید زیاد بر 

انترناسیونالیسم و ماهیت دولت بود. 
3- مائو تسه دون )Mao Zdong( در 26 دسامبر 1893 به دنیا آمد و در 9 سپتامبر 
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کردند که به نوبه خود میلیون  ها و در ادامه ده ها میلیون نفر را در انقالب هایی 
رهبری کردند که به عمیق ترین مسائل جامعه می  پرداختند. لنین و مائو تئوری 
کمونیسم علمی که نخستین بار توسط کارل مارکس1 جلو گذاشته شد را به کار 

بستند و تکامل دادند.

 این علم سرچشمه استثمار و فالکت در جامعه را آشکار می کند یعنی نشان 
می  دهد که مبنای این وضعیت این است که جامعه به طبقات تقسیم شده است 
و یک گروه کوچک، انحصار ثروت و بر این پایه کنترل جامعه را به دست دارد. و 
نشان می  دهد که چطور می توان از طریق انقالب به طور اساسی بر وضع موجود 
غلبه و آن را ریشه کن کرد. انقالبی که منطبق بر منافع طبقه ی تحت استثماِر 

امروز یعنی پرولتاریا باشد و این طبقه ستون فقرات آن انقالب باشد.

 احزابی که توسط لنین و مائو ساخته و رهبری شدند دو کار انجام دادند: 
انقالب و سرنگونی نظم کهنه رهبری کردند. دوم  انجام  را در  نخست توده ها 

1976 از دنیا رفت. در 1935 مائو به عنوان رهبر انقالب چین ظاهر شد. وی استراتژی 
جنگ خلق را تدوین کرد. در سال 1949وقتی که ارتش رهایی بخش خلق پیروزمندانه 
انقالب   1966 در  او  کرد.  اعالم  را  چین  خلق  جمهوری  تولد  مائو  شد،  پکن  وارد 
فرهنگی پرولتاریایی را آغاز کرد. مائو در زمینه هایی نظیر فلسفه، اقتصاد سیاسی، هنر، 
فرهنگ و سایر زمینه ها خدمات ارزنده ای به علم کمونیسم ارائه کرد. ولی بزرگ ترین 

خدمت او تئوری ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا است.
1- کارل مارکس )Karl Marx( در 5 می 1818 به دنیا آمد ودر 14 مارس 1883 از دنیا 
رفت. مارکس یک تحول تاریخی-جهانی در فهم بشری ایجاد کرد. او درک عظیم 
و توضیح تاریخی علمی از حرکت جامعه ی بشری ارایه کرد. در مورد سرمایه داری، 
وی تضاد اساسی این نظام را به عنوان تضاد بین تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی 
انقالب پرولتری حل می شود که سرمایه داری را سرنگون  با  این تضاد  توضیح داد. 
حرکت  ستمگرانه  افکار  و  طبقاتی  و  اجتماعی  روابط  همه ی  محو  برای  و  می کند 
می کند. مارکس این انقالب را انقالبی برای دست یافتن به کمونیسم و دنیایی بدون 
طبقات تشریح کرد که نیازمند »دو گسست رادیکال: یعنی گسست از روابط مالکانه 

سنتی و گسست از ایده های سنتی« است.
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توده ها را در امر استقرار ساختارهای نوینی رهبری کردند که می توانست آنان 
را در به دوش کشیدن مسئولیت حاکمیت بر جامعه و متحول کردن آن توانا 
ایده های  نهاد ها و  نابودی کلیه روابط استثمار و ستم و کلیه  فرایند  تا  سازد. 
منطبق بر آن و تقویت کننده  آن روابط را آغاز کنند. مارکس امکان طلوِع نوین 
رهایی و آزادی را برای نوع بشر آشکار کرد. اصرار مارکس بر این بود که این امر 
نهایتاً باید کار خود توده ها باشد. انقالب های کمونیستی به این نکته ی مارکس 
جلوه ای واقعی بخشیدند. در عین حال شما نمی توانید این کار ها را انجام دهید 

اگر رهبری نداشته باشید. باید یک رهبری علمی و دوراندیش داشته باشید.

و این درسی بود که در اولین تالش عظیم انقالب یعنی کمون پاریس، با 
خون به دست آمد.
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فصل 2
نخستین سپیده دم: کمون پاریس

سوال: می توانید کمی بیشتر در مورد کمون پاریس بگویید؟

لوتا: کمون پاریس در سال 1871، طی آخرین روزهای جنگ  میان فرانسه و 
آلمان اتفاق افتاد. اهالی پاریس در شرایط وحشتناکی به سر می بردند: بی کاری 
گسترده، کمبود مواد غذایی و ویرانی های ناشی از جنگ. در 18 مارس این 
مردم علیه حکومت »خودی« به پا خاستند. گارد ملی پاریس که در درون آن 
گرایش های رادیکال وجود داشت، شورش کرد..... و بخش هایی از شهر به شکل 
یک قیام به هم پیوست. گارد، شهرداری ها را در اکثر محالت پاریس تصرف 

کرد و دو ژنرال حکومِت زمان جنگ فرانسوی را اعدام کرد.

داد.  سازمان  را  شهرداری ها  جدید  انتخابات  ملی،  گارد  بعد،  هفته  یک   
سوسیالیست ها،  از  متشکل  و  بود  کمون  که  شد  ایجاد  جدید  حکومتی 
رادیکال و گرایشات  آنارشیست ها، مارکسیست ها، فمینیست ها، دمکرات های 
اصالحات  کرد.  منحل  را  قدیمی  پلیس  نیروی  بالفاصله  کمون  بود.  دیگر 
از دولت،  از: جدایی کلیسا  بودند  را عرضه کرد که عبارت  رادیکال  اجتماعی 
نکرده  ازدواج  که  زنان  برای  سرپناه  تهیه  زنان،  به  آموزش حرف های  ارائه ی 
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بودند و نیز لغو قروضی که به دوش بسیاری از مردم قرار داشت. کمون مراکز 
کاریابی ایجاد کرد و به اتحادیه های کارگری و تعاونی های کارگری اجازه داد 
جنگ  طی  سرمایه داران  که  بگیرند  عهده  به  را  کارخانه هایی  امور  اداره  که 
به شهروند  یافتند که  اجازه  بودند. مهاجران  ر ها کرده  به حال خود  را  آن ها 
کامل تبدیل شوند. اما مساله صرفاً این نبود که حکومت تازه تأسیس دست به 
یک رشته اقدامات ترقی خواهانه زد. بلکه تالش برای آفرینش شکل نوینی از 

حاکمیت، نوع متفاوتی از نظام حکومتی در جریان بود.

سوال: منظورت چیست؟

لوتا: کمونارد ها - این نامی بود که فعالین کمون به خود داده بودند- کوشیدند 
یک نظام سیاسی ایجاد کنند که منافع و نیازهای کارگران، تهیدستان شهری 
و طبقات تحتانی جامعه را نمایندگی کند.... همان ها که از دیرباز تحت ستم 
قرار داشتند و از قدرت سیاسی محروم شده بودند. به عالوه کمونارد ها قصد 
بورژوایی  نظام  از  متفاوت  کارکردی  که  داشتند  را  حاکمیت  از  شکلی  ایجاد 
داشته باشد. آن ها کوشیدند صاحب منصبان را در قبال انتخاب کنندگان شان 
پاسخگوتر کنند. کوشیدند حکومت را ساده کنند و آن را مستقیماً به پیچ و 

خم های زندگی توده ها ربط دهند. 

سوال: من با آنارشیست هایی مالقات کرده ام که می گویند نظرات خود را 
بر کمون پاریس متکی کرده اند و این الگوی آن ها است. این کار چه اشکالی 

دارد؟

لوتا: خوب چند مشکل پیش می آید که یکی از آن ها از بقیه بزرگ تر است. 
کمونارد ها همه ی این کار ها را در پاریس انجام دادند و واقعاًً کارشان برجسته 
نکردند  را سرنگون  استثمارگرانه ی کهن  اساسی نظم  به شکلی  اما آن ها  بود 
و  عالی رتبه گان سیاسی  واقع  در  نکردند.  نابود  تماماً  را  دولتی کهن  قدرت  و 
نیروهای نظامی حکومت کهن فرانسه به حومه پاریس فرار کردند، به منطقه ای 
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که ورسای1 نام دارد. کمیته مرکزی کمون این درک را داشت که دارد شورشی 
درون یک شهر را به پیش می برد و می تواند قدرت را در پاریس حفظ کند. 
ایده ی کمونارد ها از ایجاد کمون این بود که این الگو با نوآوری اش در فضای 
تازه آزاد شده ی پاریس، به سرمشقی برای بقیه کشور تبدیل خواهد شد. اما 
این درک صحیحی نبود. طبقه حاکمه ی فرانسه به خاطر آن شکست اولیه تن 
به تسلیم نداد. این طبقه هنوز توان آن را داشت که اراده خود را اعمال کند.... 
و مشخصاً ارتش منظم را در اختیار داشت. از ماه می حکومت ارتجاعی ورسای 
یک ارتش سیصد هزار نفری را گرد آورد. ارتش روز بیست و یکم ماه می ، برای 
در هم شکستن کمون وارد پاریس شد. کمونارد ها قهرمانانه به مقابله و مقاومت 
برخاستند. اما ارتش، سنگرهای خیابانی آنان را در هم شکست و کشتار بیست 
تا سی هزار نفر از اهالی را آغاز کرد..... کشتاری که فقط یک هفته به طول 
انجامید. آخرین سنگر که در یک گورستان بود شهرت بسیار یافته است. در 
آن جا مردم پشت به دیوار می جنگیدند. بعد از در هم شکستن کمون موجی از 

اعدام کمونارد ها و مردم توسط دولت و ارتش به راه افتاد.2

1- Versailles

Lissaga-( 2- 38 کالسیک ترین روایت شاهد عینی وقایع کمون پاریس از لیساگاره
ray( است. ]این کتاب با مشخصات زیر به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده است. این 

کتاب در اینترنت قابل دسترسی است. مترجم[
لیساگاره، اولیویر )1388( تاریخ کمون پاریس - ترجمه بیژن هیرمن پور - بیجا - نشر 

امید
Lissagaray (2012) History of the Paris Commune of 1871 – London - Verso 
Lissagaray

سایر تاریخ های مفید در مورد کمون عبارتند از:
Jellinek, Frank (1965) The Paris Commune of 1871 - New York - Grosset & 
Dunlap

Eichner, Carolyn J (2004) Surmounting the Barricades: Women in the Par-
is Commune – Bloomington - Indiana Univ. Press

همچنین فیلمی با عنوان کمون )La Commune( در سال 2010 توسط پیتر واتکینس 
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قدرت  یک  به  ما  کشید:  بیرون  کمون  از  اساسی  درسی  مارکس 
دولتی نوین نیاز داریم!

کارل مارکس با شور و شوق از کمون حمایت کرد. او بعد از شکست کمون 
یک ارزیابی علمی از اهمیت و درس های آن ارائه داد. مارکس خاطرنشان کرد 
که کمون طرح مثبتی از یک دولت طراز نوین یعنی دیکتاتوری پرولتاریا به 
پیش نهاد. یعنی کار کمونارد ها صرفاً این نبود که بخواهند به ماشین دولتی 
استفاده  ترقی خواهانه  مسیری  در  آن  از  کردند  تالش  بلکه  بزنند  تکیه  کهنه 
نقاط ضعف مرگبار کمون  از  اشاره کرد که یکی  اما همچنین  کنند. مارکس 
پاریس این بود که به سمت ورسای پیشروی نکرد و ماشین دولتی کهنه را 
و  متالشی  کامل  طور  به  را  شود  می  فشرده  کهن  نظم  دائمی  ارتش  در  که 
نابود نکرد. او بر این نکته نیز تأکید نهاد که کمون از منحل کردن و مصادره 
در  را  آن  ارتش  و  کهن  رژیم  نیروی  گردآوری  که  فرانسه  بانک  دارایی های 

ورسای تأمین مالی می کرد، قصور ورزید.

 مارکس نشان داد که هر دولتی در جوهر خود، دیکتاتوری طبقه مسلط 
بر  دمکراسی  گوناگون  شکل های  است  ممکن  دولتی  چنین  است.  جامعه  بر 
ارتش و پلیس  به طبقات تقسیم شده،  تا هنگامی که جامعه  اما  بگیرد  خود 
و دادگاه ها و قوه مجریه، منافع طبقه ی مسلط را اعمال خواهند کرد که این 
طبقه امروزه، طبقه سرمایه دار-امپریالیست است. این نکته را باز تکرار می کنم 
به طور  باید  دولتی سرمایه داری  قدرت  که  بود  این  کلیدی کمون  که درس 
کامل در هم شکسته و نابود می شد... باید یک نظام نویِن قدرت دولتی یعنی 
دیکتاتوری پرولتاریا جایگزین آن می شد. به عبارت دیگر شما باید ارتش نظم 
برقرار  نوین  کاماًل  اجتماعی  و  اقتصادی  نظام  یک  و  بشکنید  هم  در  را  کهن 
کنید. شما باید یک قدرت دولتی نوین بسازید که بتواند اراده ی ستمدیدگان 

)Peter Watkins( درباره کمون ساخته شده که تماشای آن خالی از لطف نیست.
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و استثمار شدگان را اعمال کند.1 نقطه ضعف دیگر کمون این بود که آن ها 
در  کردن  عمل  و  شدن  مواجه  کردن،  تحلیل  و  تجزیه  برای  الزم  رهبری  از 
مصاف های واقعی پیش روی شان محروم بودند. کمون فاقد یک رهبری مبتنی 
از  و  است  نیاز  مورد  انقالب  برای شکست ضد  آنچه که  از  به شناخت علمی 
تحولی که باید در جامعه صورت بگیرد، بود. یعنی کمون فاقد شناخت از نظام 

اقتصادی و اجتماعی نوینی بود که باید برقرار می شد. 

کمون یک راهگشایی الهام بخش تاریخی-جهانی برای بشریت ستمدیده بود. 
آن لحظه ی درخشانی که کمون پا به عرصه وجود گذاشت، نطفه ی یک جامعه 

کمونیستی عاری از تمایزات طبقاتی و ستم اجتماعی را نمایندگی کرد.2

 این لنین بود که درس های کمون را به کار بست و انقالب روسیه را که به 
ایجاد نخستین دولت سوسیالیستی دنیا انجامید، رهبری کرد. کمتر از پنجاه 
روسیه  در  عمیق تر  و  جانبه تر  همه  انقالب  یک  کمون،  از شکست  بعد  سال 
را  کمون  درس های  لنین  گفتم،  پیش  کمی  که  همان طور  پیوست.  وقوع  به 
جمع بندی کرد و درک از نیاز به رهبری پیشاهنگ را تکامل داد. زیرا واقعیت 
این است که دلیل اصلی ای که کمون نتوانست به خوبی از ظرفیت غیر قابل 
تصوری که داشت استفاده کند، فقدان یک رهبری منسجم بود. برخی افراد 

1- مارکس، کارل )1380( جنگ داخلی در فرانسه 1871 - ترجمه باقر پرهام - تهران 
- نشر مرکز

Marx, Karl (1970) The Civil War in France - Peking - Foreign Language Press

در جنبش  آن  به  مربوط  تضادهای  و  پاریس  اهمیت کمون  بر  مهم  مرور  2- یک 
انترناسیونال را در کار زیر بخوانید ]که ترجمه فارسی آن در سایت حزب کمونیست 

ایران )م ل م( قابل دسترسی است. مترجم[ :
آواکیان، باب )1371( دمکراسی، بیش از هر زمان می توانیم و باید بهتر از آن را به 

دست آوریم - در نشریه جهانی برای فتح شماره 17 
Avakian, Bob (2004) “Democracy: More Than Ever We Can and Must Do 
Better Than That” in Phony Communism Is Dead... Long Live Real Com-
munism, 2nd Edition – Chicago - RCP Publications- p:141-156
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از  اما فقدان رهبری یکی  این بهترین جنبه کمون است.  اتفاقا  می گویند که 
دالیل شکست آن بود و نه یکی از بهترین جوانب آن!

است  معتقد  که  است  دیدگاهی  خالف  کاماًل  شما  حرف  این  اما  سوال: 
آن  دیدگاه  من  منظور  می کند.  خفه  را  مردم  یافته،  سازمان  بسیار  رهبرِی 
نوع جنبش هایی است که شما هم اشاره کردید مثل جنبش اشغال ]جنبش 

اشغال وال استریت در آمریکا در سال 2011. مترجم[.

لوتا: بله در این جنبش نیز همین دیدگاه را می بینیم که کاماًل اشتباه است. 
نقادانه  نگره ی  دو  به  اتکا  با  را  پیشاهنگ  به حزب  نیاز  از  علمی  درک  لنین 
تکامل داد. اوالً توده های مردم نمی توانند به طور خود به خودی آگاهی انقالبی 
و شناخت علمی خود را از این که جامعه چه ساختار و عملکردی دارد و تنها 
راه متحول کردن ریشه ای جامعه کدام است، تکامل بدهند.... این شناخت از 
تجربه و مبارزه ی روزمره ی آنان حاصل نخواهد شد. به مصر نگاه کنید مردم 
حقیقتاًً شجاعانه به پا خاسته اند اما با انواع و اقسام توهمات در مورد ارتش مصر 
مواجه ایم. برای بردن این شناخت به  میان توده های مردم نیاز به رهبری است. 
بر پایه ی این شناخت است که توده ها می توانند برای متحول کردن آگاهانه ی 
دنیا برانگیخته شوند و این بخشی از حقیقتی است که تاریخ به اثبات رسانده 
است و ما می خواهیم در این بحث به آن بپردازیم. انقالب کردن نیازمند علم 
است. انقالب نیازمند شور، احساسات، جرأت و انرژی خالقانه است. اما همه 
این ها به خودی خود نمی تواند دنیا را تغییر دهد... بدون یک درک علمی از 

الزامات انقالب و رهایی نوع بشر نمی توان انقالب کرد. 

سوال: و نکته دیگری که می خواستید بگویید چه بود؟

لوتا: نکته دوم نیاز به رهبری متمرکز است که توده ها را در عبور از موانع و 
آنچه دشمن در سر راه شان قرار می دهد، واقعاً توانمند سازد و این فقط شامل 
توان نظامی دشمن نیست. رهبری متمرکز است که توانایی یافتن راه از دل 
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تمامی پیچ و خم ها و از جمله مانور ها و فریبکاری های طبقه حاکم در دوران 
انقالبی را به مردم می دهد و آن ها را در سرنگون کردن نظم کهن و  بحران 
در مسیر انقالبی کردن جامعه هدایت می کند. شما به رویکردی استراتژیک 
و قابلیتی استراتژیک برای سمت و سو دادن به خالقیت و عزم توده ها نیاز 
دارید. مساله این جا است که وقتی توده ها خود را از »زندگی عادی و روزمره« 
ر ها می کنند و سرشان را باال می گیرند به کدام سو پیش می روند؟ مساله ی 
رهبری تعیین کننده است. و توجه داشته باشید که اصال چیزی به نام »بی رهبر 
بودن« وجود ندارد. در هر حال برنامه یا نیرویی که نماینده منافع طبقه معینی 
است به رهبری اقدام خواهد کرد. مهم نیست که مردم چقدر خواهان نادیده 
گرفتن یا دور زدن مساله رهبری باشند. بیایید صادق باشیم، »بی رهبر بودن« 
در واقع خودش برنامه ای است که هدایت می شود. برنامه ای که به هیچ وجه به 

یک تحول ریشه ای منجر نمی شود.1 

شما به رهبری متمرکز نیاز دارید. چگونه می خواهید یک شورش را هدایت 
کنید هنگامی که شرایط تغییر می کنند و فرصت ها پدیدار می شوند؟ چگونه 
می خواهید در پی نابودی ناشی از جنگ انقالبی، امر بازسازی جامعه را انجام 
دهید؟ چگونه می خواهید کارکرد یک اقتصاد نوین را هماهنگ کنید؟ چگونه 
یک  به  نیاز  شما  برسانید؟  انجام  به  را  جهانی  انقالب  از  حمایت  می خواهید 

رهبری متمرکز دارید. 

پاسخی که لنین به این پرسش ها داد این نبود که »کافی است که خودمان 
جایگزین توده  ها شویم« خیر! کل قضیه این است که هر چه رهبری بیشتر 
نقش پیشاهنگ را ایفا کند، فعالیت آگاهانه ی توده ها بیشتر خواهد بود. توده ها 
تاریخ را می سازند اما آن ها نمی توانند بدون رهبری تاریخ را بر مبنای عالی ترین 

1- برای تحلیل های مربوطه نگاه کنید به :
Avakian, Bob - A Reflection on the ‘Occupy’ Movement: An Inspiring Be-
ginning... And the Need To Go Further - in Revolution, November 13, 2011
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منافع خود بسازند. انقالب روسیه به علت برخورداری از رهبری بود که انجام 
گرفت و کل مسیر تاریخ جهان را تغییر داد. 
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فصل 3
انقالب در روسیه طلوع می کند

سوال: کمی از انقالب بلشویکی و شرایط جامعه روسیه هم بگویید. این جا 
در بیشتر مدارس بورژوائی حتی فاکت های پایه ای در مورد انقالب اکتبر را 

هم درس نمی دهند.

لوتا: این انقالب، انقالب بلشویکی نامیده می شد. زیرا حزب کمونیست در 
به معنای  بلشویک در زبان روسی  بود.  بُلشویک1 معروف شده  با عنوان  واقع 
»اکثریت« است که اشاره به اکثریت نیروهایی داشت که حول لنین و حزب 
انقالب روسیه در  میان گرداب جنگ  او ساخت، متحد شدند.  انقالبی ای که 
جهانی اول اتفاق افتاد. این جنگ در 1914 آغاز شد و تا پایان سال 1918 
بود.  امپریالیستی  بزرگ  از قدرت های  بلوک  دو  این جنگ  میان  یافت.  ادامه 
یک بلوک شامل بریتانیا، فرانسه و ایاالت متحده بود. روسیه تزاری نیز عضو 
این ائتالف بود. بلوک دیگر عبارت بود از آلمان و متحدینش. آن ها برای کسب 
برتری جهانی با هم می جنگیدند. به طور مشخص بر سر کنترل مستعمرات در 
آفریقا، آسیا و خاور میانه. جنگ جهانی اول جنگی هولناک، مکانیزه و مدرن بود 
که در آن سربازان به وسیله گاز سمی، مین، بمب و البته سالح های اتوماتیک 

1- Bolshevik
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شد.  انجام  بشر  تاریخ  در  بی سابقه  مقیاسی  در  کشتار  شدند.  جدید سالخی 
یعنی در عرض چهار سال 10 میلیون نفر کشته و بیش از 20 میلیون نفر در 

آن مجروح شدند.1

سایر  نیز  و  کشور  این  مهم  احزاب  همه  شد  وارد جنگ  روسیه  که  وقتی 
کشورهای اروپایی تحت نام میهن پرستی از جنگ حمایت می کردند. همه، مگر 
حزب بلشویک به رهبری لنین. این حزب یک موضع انترناسیونالیستی اتخاذ 
کرد و تالش کرد به توده  ها بیاموزد که چنین جنگی خالف منافع توده های 
و  انقالب  به  را  مردم  امپریالیستی  کشورهای  در  و  است  مردم  ستمدیده ی 
جنگ علیه دولت های کشور خودشان فراخواند. در آن دوران اکثریت جامعه ی 
روسیه را دهقانان تشکیل می دادند. آنان صاحب قطعات کوچک زمین بودند و 
بسیاری شان به عنوان سهم بَر روی زمین کار می کردند. کشور به شدت عقب 
دهقانان  پاشی  بذر  که حتی  آن جا  تا  بودند.  گرفتار سنت  مردم  و  بود  مانده 
انجام می شد. زنان نیز گرفتار شرایط هولناک  نیز بر اساس تقویم مسیحیان 
مردم  و  جمعیت  از  مملو  خانه های  حضور  محل  شهر ها  بودند.  ستمگرانه ای 
مناطق  روس  مسلط  ملت  و  بود  امپراطوری  یک  روسیه  بود.  مریض  و  بیمار 
مختلف آسیای مرکزی را تحت استعمار خود داشت و بر مناطق توسعه یافته ای 
نظیر اوکرائین نیز سلطه اعمال می کرد. روسیه را »زندان ملل« می خواندند. 
این  فرهنگ  اما  می دادند  تشکیل  را  اهالی  درصد   45 روس  غیر  ملیت های 
اقلیت  ها به شدت سرکوب می شد و آموزش زبان های اقلیت در مدارس ممنوع 
و  بود  سرکوبگر  و  استبدادی  رژیم  یک  همچنین  روسیه  بر  حاکم  رژیم  بود. 

سلطنت تزار بر پلیس مخفی، زندان و تعقیب و مراقبت مردم بنا شده بود.

1- در مورد جنگ جهانی اول و پیشینه ی آن نگاه کنید به:
هابسبام، اریک )1385( عصر امپراتوری - ترجمه ناهید فروغان - تهران - نشر اختران
Hobsbawm, Eric (2010) The Age of Empire – London - Abacus
Lotta, Raymond (1984) America in Decline – Chicago - Banner Press - p 
174-187
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جنگ جهانی اول باعث مرگ یک و نیم میلیون از اهالی روسیه و زخمی 
شدن سه میلیون نفر شد. به عالوه مردم گرفتار قحطی شدند. در روسیه بحران 
مشروعیت و یک حال و هوای انقالبی به وجود آمد. کارگران سر به شورش و 
اعتصاب برداشتند. زنان به خیابان آمدند. بسیاری از سربازان از دستورات سر 
پیچی و از جبهه فرار کردند. تزار سرنگون شد.1 اما حکومت جدیدی که بر سر 
کار آمد در شرایط اساسی توده های مردم هیچ تغییری ایجاد نکرد. در عوض 
در  را  روسیه  تا  کرد  توافق  فرانسوی  و  انگلیسی  امپریالیست های  با  مخفیانه 

جنگ نگه دارد.

لنین و نقش حیاتی رهبری کمونیستی
سوال: ولی اغلب می شنویم که گفته می شود بلشویک ها مخفیانه توطئه 

چیدند و در سال 1917 دست به کودتا زدند.

اندازه حزب  به  نیروی سیاسی در جامعه روسیه  لوتا: مزخرف است. هیچ 
در  حزب  این  نداشت.  نقشه مند  رهبری  و  بود  ندیده  عمل  تدارک  بلشویک 
کمیته های کارخانه، در بین نیروهای مسلح و نیز در شوراها پایه ی توده ای 
داشت و تشکیالت به وجود آورده بود. شوراها در واقع اجتماع غیر قانونی و 
بزرگ  شهرک های  و  شهر ها  در  که  بودند  کارگران  نمایندگان  حکومتی  ضد 
مبارزه  قدرت  آوردن  دست  به  برای  و  می گرفتند  مصاف  به  را  حاکم  قدرت 
راه  دنبال  مردمش  و  بود  تالطم  و  بحران  شاهد  که  جامعه ای  در  می کردند. 
انعکاس یافت. حزب  می گشتند، برنامه و دورنمای بلشویک ها وسیعاً و عمیقاًً 
بلشویک توده های مردم را در شناخت مانورهای رنگارنگ رژیم جدید رهبری 
کرد و خواسته ی »زمین، صلح و نان« را مطرح کرد تا نیازهای عمومی را در 

1- برای یک گزراش کوتاه از وضعیت اجتماعی در انقالب بلشویکی نگاه کنید به:
Fitzpatrick, Sheila (1987) The Russian Revolution 1917–1932 - New York - 
Oxford Univ. Press
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آن شرایط هولناِک رنج و محرومیت اعالم کند. و فقط حزب بلشویک بود که 
چنین کاری کرد. سرانجام در ماه اکتبر لنین و بلشویک ها توده ها را در یک 

قیام رهبری کردند. این انقالب اکتبر بود.1

سوال: خوب یک بار دیگر، چرا گفته می شود که بلشویک ها قدرت را فقط 
برای خودشان می خواستند؟

این  بود. بالفاصله  ایجاد شده  ببینید، یک قدرت دولتی جدید  لوتا: خوب 
از  را  روسیه  فرمان  اولین  کرد.  امضاء  را  کننده  فرمان خیره  دو  دولت جدید 
خواستار  و  شد  فجیع  کشتار  به  دادن  پایان  خواستار  و  کشید  بیرون  جنگ 
صلح بدون هیچ پیروزی یا ضمیمه سازی سرزمین های دیگر شد. دومین فرمان 
دهقانان را قادر ساخت تا زمین هایی که متعلق به پادشاه ی تزار، طبقه اشراِف 
را مصادره  بود،  بزرگ زمین  بسیار  و کلیسا که خود صاحب قطعات  مالکین 
طوالنی  »شب  داشت.  وجود  مهم تری  مساله  می داد  رخ  آنچه  در  ولی  کند. 
از  بار  نخستین  برای  بود.  و ستم شکسته شده  استثمار  تاریکی  آن  تاریکی« 

1- برای دیدن گزارش کسی که در انقالب اکتبر شرکت داشته نگاه کنید به:
رید، جان )بیتا( ده روزی که دنیا را لرزاند - ترجمه رحیم نامور و بهرام دانش - بیجا 

- انتشار مجدد از آرشیو مارکسیست ها در اینترنت
Reed, John (1919) Ten Days That Shook The World - New York - Penguin 
Classics

و نگاه کنید به فیلم سرگئی آیزنشتاین )Sergei M. Eisenstein( درباره انقالب اکتبر 
با همین عنوان ده روزی که دنیا را لرزاند ساخته سال 1928 

از  داستانی  فیلم   )Warren Beatty( بیتی  وارن  ساخته   1981  )Reds( سرخ ها  فیلم 
روایت زندگی جان رید است که عظمت تحوالت و نوسان های انقالب روسیه را نشان 

می دهد و به صورت دی وی دی قابل دسترس است.
همچنین نگاه کنید به:

Keep, John L.H (1976) The Russian Revolution: A Study in Mass Mobiliza-
tion - New York - W.W. Norton
The History of the Civil War in the U.S.S.R., Vol. 1 (New York: International 
Publishers, 1937)
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استثمار  بر مبنای  نبود که  قرار  به وجود آمدن جامعه طبقاتی، جامعه  زمان 
سازماندهی شود. و این مساله در تمام جهان طنین انداز بود. در اروپا سربازان، 
ملوانان و کارگرانی که از ادامه جنگ جان شان به لب رسیده بود، اخبار آنچه 
در جامعه ی جدید رخ می داد را دنبال می کردند. در آلمان در کیل1 و هامبورگ 
ملوانان شورشی نیروی دریایی آلمان، از اجرای فرمان ادامه جنگ سرباز زدند. 
در سال 1918 قیام هایی در بخش هایی از اروپای مرکزی رخ داد که به شکل 
انقالب به  وحشیانه ای سرکوب شد. ولی در هیچ جای دیگری به جز روسیه 
موفقیت نرسید و دوام نیاورد. یکی از دالیل عمده ی این عدم موفقیت ها، فقدان 
یک حزب پیشگام واقعی در این جوامع بود. ولی به خاطر تأثیر انقالب اکتبر 
سازمان های کمونیستی جدیدی در بخش های مختلفی از دنیا گسترش یافتند. 
بلشویک ها خط گسترش انقالب را در پیش گرفتند و به ترویج سازمان های 
بین الملل کمونیستی  مبنایی یک  بر چنین  پرداختند.  پیشرو  و  مارکسیستی 
جدید که فعالیت های احزاب و سازمان های کمونیست را در سراسر جهان با 

هم هماهنگ می کرد، شکل گرفت. یک پیشرفت بی نظیر برای انقالب. 

دنیای سرمایه داری هرگز به مانند گذشته نمی توانست باشد. تاریخ جهان 
عمیقاً دگرگون شده بود.

سوال: تصویری که تو جلو گذاشتی در مورد حامیان انقالب کمونیستی در 
روسیه صدق می کند. ولی آیا انقالب مخالف نداشت؟

همین  انعکاس   1921 تا   1918 سال  از  داخلی  جنگ  داشت.  چرا  لوتا: 
مخالفت ها و دخالت ها بود. تنها چند ماه پس از قیام اکتبر، نیروهای ارتجاعی 
در داخل روسیه که قصد احیای نظم سرنگون شده ی کهنه را داشتند یک 
تهاجم ضد انقالبی علیه دولت جدید را آغاز کردند. چهارده قدرت خارجی 
از جمله ایاالت متحده آمریکا، با حمایت از ضد انقالبیون به وسیله ی سالح 
و مستشاران نظامی در این جنگ مداخله کردند. می دانید در اکتبر 1918 

1- Kiel
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یعنی در اولین سالگرد انقالب، سه چهارم خاک کشور در دست نیروهای ضد 
انقالبی بود. فکرش را بکنید. دولت پرولترِی نوین از نظر بین المللی در انزوا و 
بایکوت به سر می برد و با کمبود حاد مواد غذایی و تسلیحات دست به گریبان 

بود.1

 این جا است که شما می توانید نقش حیاتی رهبری پیشاهنگ را ببینید. 
حزب  گرفت.  عهده  به  را  نظامی  فعالیت  کردن  هماهنگ  مسئولیت  حزب 
سیاست های اقتصادی معینی را برای رفع نیازهای اجتماعی و حفظ انسجام 
جامعه تدوین کرد. حزب فرایند ایجاد نهادهای اجتماعی نوین را رهبری کرد. 
مطبوعات انقالبی و سایر ابزار ارتباطی، مارکسیسم و دورنمای سوسیالیستی از 
اقتصاد و سیاست و ارزش های نوین را انتشار دادند. یک گفتمان رهایی بخش 
نوین در جامعه طنین انداز شد و این عاملی بسیار قدرتمند بود که یک جو 
با یورش بین المللی نیز مواجه بود. بله در  مثبت به وجود آورد. جامعه نوین 
این مقطع اقتصاد در آستانه فروپاشی بود و مردم تحت فشار بودند. اما رهبری 
بسیج  و  کردن  مستحکم  دادن،  گسترش  قصد  و  شده  قدرتمند  کمونیستی 
یک پایه ی اجتماعی از کسانی را داشت که سودای رهایی داشتند و برای آن 
به  پا خیزند  به  و  توانستند متحد و متشکل شوند  همه کار می کردند. مردم 
علت وجود ارگان های نوین قدرت سیاسی پرولتری که عزم و اراده توده ها را 

متجلی می کردند.

1- درباره جنگ داخلی روسیه نگاه کنید به:
کار، ای.اچ )1371( تاریخ روسیه شوروی، انقالب بلشویکی 1917-1923 - جلد دوم 

- ترجمه نجف دریابندری - تهران - نشر زنده رود
Carr, E.H. (1985) The Bolshevik Revolution 1917–1923, Vol. 2 - New York 
- W.W. Norton
Lincoln, Bruce W. (1989) Red Victory: A History of the Russian Civil War - 
New York - Simon & Schuster
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گونه ی نوینی از قدرت
سوال: منظورت از ارگان های قدرت دولتی پرولتری چیست؟

جوامع  در  ببین  است.  همین  مرکزی  مساله  کردی.  خوبی  سوال  لوتا: 
قوه  این ها  همه ی  از  فراتر  و  زندان  و  پلیس  و  دادگاه  و  ارتش  سرمایه داری، 
مجریه همگی در خدمت سرمایه داران هستند. وقتی که مردم به پا می خیزند 
توسط این ارگان ها سرکوب می شوند. مجامع قانون گذاری صرفاًً مکانی است 
برای سر و کله زدن سرمایه داران رقیب بر سر اختالفات شان و یا ابزار ایجاد 
چتر ایمنی در برابر نارضایتی های مردم. خب، این ها ارگان های قدرت دولت 
ارتجاعی یا سرمایه داری هستند. یعنی دیکتاتوری بورژوازی یا طبقه سرمایه دار.

کار انقالب سوسیالیستی این است که ارگان های قدرت انقالبی و نوین که 
نماینده پرولتاریا باشند را به وجود آورد. این ارگان ها باید مرتباً شمار فزاینده ای 
از مردم را هم از ستون فقرات جامعه و هم از بخش های طبقه ی  میانی درگیر 
کنند و بتوانند ضد انقالب را سرکوب کنند. برای مثال شما به نیروهای امنیت 
عمومی نیاز دارید اما چنین نیروهایی باید کاماًلً و در اساس متفاوت از نیروهای 
امنیتی سرمایه داری باشند و به اهدافی کاماًلً متفاوت خدمت کنند. ارگان های 
می گوییم.  پرولتاریا  دیکتاتوری  آن  به  که  هستند  چیزی  همان  قدرت  نوین 
توده های روسیه در شرایط وخیم جنگ داخلی درگیر پراتیک های نوین شدند. 
مثاًل کار تعاونی داوطلبانه. برای حفظ سالمتی و بهداشت شهر ها که گرفتار 
آلودگی وحشتناک بودند مردم آستین باال زدنند. مردم آنچه را که ذات بشری 
پنداشته می شد تغییر دادند. به هم پیوستند و روابط نوینی را بر اساس تعاون 

شکل دادند. دولت نوین پشتیبان و مشوق این حرکت بود.

سوال: وقتی که درباره انقالب صحبت می شود، هیچ وقت از جنگ داخلی 
چیزی نمی شنویم، واقعًا چه اتفاقی در آن زمان رخ داد؟

لوتا: جامعه هزینه عظیمی پرداخت تا ضد انقالب را شکست دهد. طی جنگ 
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داخلی یک میلیون نفر در جبهه ها کشته شدند و سه میلیون در نتیجه بیماری 
مردند. نُه دهم مهندسان، پزشکان و معلمان کشور را ترک کردند. بخشی از 
متعهدترین کارگران کمونیست در جبهه ها جان باختند. اندازه و حجم طبقه 
تا  روستایی  مناطق  به  فرار  و  تخریب ها  جا به جایی،  جنگ،  خاطر  به  کارگر 
انگار  بورژوا طوری جلوه می دهند که  یافت. حاال مفسران  حد زیادی کاهش 
بلشویک ها در یک کشور دست نخورده و پاک و پاکیزه اعمال قدرت می کردند. 
به هیچ وجه. شرایط روسیه چیزی از ویرانی کامل کم نداشت و امپریالیست ها 
و مرتجعین، این کشور را آماج خود قرار داده بودند. اولین تحریم نفتی دنیا 
بر دولت نوین شوروی اعمال شد. ولی این دولت با همه ی شکنندگی اش دوام 
پیدا کرد و اتحاد شوروی همچنان به عنوان پایگاهی جهت مبارزه برای ساختن 
دنیای جدید باقی ماند. و همه این مساله مربوط به رهبری لنین و وجود یک 

حزب پیشرو است.

تغییرات بنیادی: زنان
از تهدید ها و شرایط اضطراری  اما بعضی ها می گویند که صحبت  سوال: 

بهانه ای به دست بلشویک ها داد تا به امیدهای مردم خیانت کند؟

بود  زندگی  و  مرگ  نبرد  درگیر  که  بودیم  مواجه  انقالبی  با  ما  ببین  لوتا: 
اما درعین حال قدرت دولتی همه تالش خود را می کرد تا انقالب اجتماعی 
به پیش برود. مساله ستم بر زن را در نظر بگیر. انقالب به سرعت دست به 
اقدامات مهم زد. کل نظام کلیسایی ازدواج را که مبنای آن اقتدار مرد بر زن 
برای  این مساله  امری آسان تبدیل شد.  به  لغو کرد. طالق  را  بود  و کودکان 
این که زنان بتوانند به آزادی اجتماعی بیشتری دست پیدا کنند بسیار مهم 
بود. اصِل دستمزد یکسان در برابر کار یکسان به اجرا در آمد. خدمات رایگان 
در زایشگاه ها بر قرار شد. اتحاد شوروی نخستین کشور در اروپای مدرن بود 
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از  بسیاری  در  که  بود  حالی  در  این  کرد.1  اعالم  قانونی  را  جنین  سقط  که 
و  هزار  داشت،  وجود  طالق  حق  که  آن جا  در  حتی  سرمایه داری  کشورهای 
یک محدودیت مذهبی در مورد سقط جنین اعمال می شد. در بسیاری از این 
کشور ها زنان حتی هنوز حق رأی نداشتند و یا تازه این حق پایه ای را به دست 
آورده بودند. این تحوالت در مورد زنان در شوروی در شرایطی رخ داده بود 
که دقیقاً چند سال پیش از آن مقامات آمریکایی زنان پیشگام خواهان حق 
رأی را شکنجه کرده، به زندان می انداختند و یا هنگام اعتصاب غذا به زور به 
آن ها غذا می خوراندند.2 یکی از مسائل دیگر، آزاد کردن روابط همجنسگرایان 

در اتحاد شوروی بود.

در اواسط و اواخر دهة 1920 مبارزاتی علیه سنت های پدرساالرانه در برخی 
جمهوری های آسیای  میانه انجام گرفت. بخش بزرگی از این سنت ها مرتبط 
بود با قانون ستمگرانه ی شریعت اسالمی. زنان این قوانین را به چالش گرفتند 
و دولت سوسیالیستی از زنان و مردان روشن بینی که درگیر این مبارزه شدند 
برای  این مبارزات شد. حکومت  واقع خود دولت مشوق  پشتیبانی کرد و در 
سازمان های محلِی زنان منابع مالی تهیه کرد. یک کانون عمده ی مبارزه علیه 
ازدواج های از پیش ترتیب داده شده و سنت مهریه بود. کمونیست ها از شهر ها 

1- برای عمل و سیاست بلشویک ها در این مورد برای مثال نگاه کنید به:
Stites, Richard (1978) The Women’s Liberation Movement in Russia: Fem-
inism, Nihilism, and Bolshevism, 1860-1930 – Princeton - NJ: Princeton 
Univ. Press

Goldman, Wendy Z. (1993) Women, the State & Revolution: Soviet Family 
Policy and Social Life, 1917-1936 - New York - Cambridge Univ. Press – P:1-
58

2- فیلم فرشتگان با آرواره آهنین )Iron Jawed Angels( ساخته شده در سال 2004 
به جنبش حق رأی زنان در ایاالت متحده آمریکا در دهه 1910 می پردازد و داستان 
بازداشت زنانی را بازگو می کند که زمانی که دست به اعتصاب غذا زدند، به آن ها 

به زور غذا خورانده شد.
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به این مناطق می رفتند تا به کارزار مبارزاتی کمک کنند. در مواردی درگیری ها 
بسیار حاد می شد و سازمان گران مبارز مورد حمله ی نیروهای عقب مانده قرار 
می گرفتند. زنان فعال محلی قدم پیش گذاشتند. در سال 1927 حمله مهمی 
علیه حجاب ]پوشش چهره زنان - برقع. مترجم[ به راه افتاد. حجاب یک ابزار 
ستمگرانه در دنیا بوده و هست که کنترل پدرساالران بر چهره و بدن و هویت 

انسانی زنان را معنا می دهد.1

در روزنامه  ها و مدارس شوروی بحث داغی درباره نقش های جنسیتی، ازدواج 
و خانواده در جریان بود. داستان های علمی-تخیلی روابط اجتماعی جدیدی را 
تجسم می کردند. و بی پرده بگویم وقتی که شما آنچه در اتحاد جماهیر شوروی 
اتفاق می افتاد را با دنیای پدرساالر، پدرساالری تقویت شده در مابقی دنیا در 
آن زمان و اکنون مقایسه می کنید، واقعاًً شبیه داستان های علمی-تخیلی است. 
انقیاد زنان تنظیم نشده بود...  بر  از آن هرگز یک جامعه ای برای غلبه  پیش 
پیش از آن هرگز برابری جنسیتی تا این حد مورد توجه اجتماعی قرار نگرفته 
بود. مردم باید درباره ی این مساله بدانند و از آن بیاموزند. ما باید درباره نقاط 
قوت آن که مخصوصا در آن دوره به طرز چشمگیری عمده هستند و همچنین 

از بعضی از نقاط ضعفی که در درکشان وجود داشت، یاد بگیریم.

1- برای مثال نگاه کنید به:
Kamp, Marianne (2008) The New Woman in Uzbekistan: Islam, Moderni-
ty, and Unveiling under Communism – Seattle - WA: Univ. of Washington 
Press

 برای مباحث بیشتر درباره جنبش مبارزه با مهریه و سایر سنت های مردساالرنه فئودالی
در آسیای مرکزی نگاه کنید به:

Edgar ,Adrienne Lynn (2003) Emancipation of the Unveiled: Turkmen 
Women Under Soviet Rule, 1924–29 - in The Russian Review 62 (January 
2003)
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تغییرات رادیکال: اقلیت های ملی 
سوال: شما به مساله اقلیت های ملی اشاره کردید. با مساله تبعیض چگونه 
آشکارا  نژادپرستی  و  هستیم  متحده  ایاالت  در  این جا  ما  می شد؟  برخورد 
زنده و جاری است. ولی یک سوال در بین فعالین پیشرو و رادیکال مطرح 
است که آیا سوسیالیسم و کمونیسم واقعًا می تواند مساله نژادی و ستم ملی 

را حل کند؟

لوتا: انقالب بلشویکی اولین دولت چند ملیتی مبنی بر برابری ملل در جهان 
را به وجود آورد. دولت جدید سوسیالیستی حق تعیین سرنوشت را به رسمیت 
یک  یا  امپراتوری  یک  از  که  است  ستم  تحت  ملل  حق  حق،  این  شناخت. 
ملت سلطه گر جدا شوند و استقالل شان را به دست بیاورند. برای مثال فنالند 
قانون   1924 در  شد.  مستقل  کشور  یک  بود  روسیه  امپراتوری  اتباع  از  که 
مناطق خودمختار شکل  و  ملیتی جمهوری ها  اتحاد چند  به  اساسی شوروی 
رسمی داد. نام »اتحاد شوروی« از همین جا آمده بود. اتحاد جماهیر شوروی 
بزرگ و 25 منطقه ی خودمختار  سوسیالیستی که شامل 12 جمهوری ملی 
و بسیاری مناطق و واحدهای کوچک تر می شد. حکومت مرکزِی جدید حق 
خودمختاری به معنای دولت خودمختار در جمهوری ها و مناطق را به رسمیت 
شناخت. در فرمان سال 1917 به تمام اقلیت های ملی، حق تحصیل به زبان 
مادری در تمام مدارس و دانشگاه ها اعطا شد.1 در دهه 1920 و اوایل دهه ی 
اقلیت های  از  افتاد. بسیاری  اتفاق  باور نکردنی ای  1930تحوالت هیجان انگیز 

1- درباره رویکرد انقالب بلشویکی و دستاوردهای اش در زمینه گسترش آموزش به 
اقلیت های ملی و تضمین برابری زبانی و گسترش آموزش به زبان مادری برای نمونه 

نگاه کنید به:

Smith, Jeremy (1997) The Education of National Minorities: The Early 
Soviet Experience - Slavonic and East European Review 75, no 2. April 
1997 
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توجه ی  قابل  بودجه  شوروی  دولت  نداشتند.  مکتوبی  زبانی  منبع  هیچ  ملی 
برگزاری  به  تشویق  و  فیلم  توزیع  و  روزنامه  و  مجله  کتاب،  انبوه  تولید  برای 
جشن ها و گردهمایی های فلکور این مناطق اختصاص داد. کتاب هایی به بیش 
از 40 زبان غیر روسی چاپ می شدند. بیایید همین جا توقف کنیم. در آمریکای 
انگلیسی« را در مناطق مختلف  امروز چه می گذرد؟ شما کمپین های »فقط 
کشور می بینید! آن را با اتحاد شوروی مقایسه کنید. در دهه 1920 روس ها 
تشویق می شدند که زبان های غیر روسی بیاموزند، و ُشوینیسم عظمت طلبانه ی 
روس، چیزی شبیه برتری آمریکایی سفید پوست، به عنوان یک تأثیر مسموم 
درباره ی  عمومی  سیاست  می شد.  نکوهش  قویاً  و  علنی  به صورت  جامعه  بر 
ملل، »رهبری محلی« در مناطق ملی جدید بود. ایده این بود که رهبران این 
مناطق را از  میان توده های مردم خود این مناطق به میدان بیاورند و از هیچ 
گونه تالشی برای آموزش رهبران حزب، دولت، مدرسه و مؤسسات اداری از 

ملیت های سابقاًًً تحت ستم فروگذار نشد.1

در  اقامت  به  محدود  شدیداً  تزاریسم  زمان  در  که  یهودیان  اذیت  و  آزار 
مناطق خاصی به نام»سرحد«2 بودند و به طور منظم در معرض کشتار و قلع 
و قمع عمومی قرار داشتند، متوقف شد. بعد از پیروزی انقالب، دولت جدید، 
یهودستیزی را رسما غیرقانونی اعالم کرد. یهودیان به حرفه هایی وارد شدند 
که برای زمان طوالنی از آن منع شده بودند و پست های مهمی را در ادارات 
دولتی و بخش های اجرایی دولت به دست آوردند. گروه های تئاتر که نمایش 
به زبان ییدیش3 اجرا می کردند، تاسیس شدند. در زمان جنگ داخلی رهبران 

1- برای اطالعات و فاکت های مهم درباره سیاست و عمل شوروی درباره اقلیت های 
ملی در سال های 1917 تا پایان جنگ جهانی دوم نگاه کنید به:

Martin, Terry (2001) Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism 
in the Soviet Union, 1923-1939 – Ithica - Cornell Univ. Press
2- The Pale

و  مرکزی  اروپای  ساکن  یهودیان  زبان  تنها  و  مادری  زبان   )Yiddish( ییدیش   -3
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مبارزه  افراد  دیگر  و  دهقانان  بین  در  یهودستیزانه  افکار  نفود  علیه  بلشویک 
می کردند.1 روحیه مبارزه با ستم ملی و ترغیب به تنوع قومیتی در سال های 
تعیین  جنبه های  از  یکی  این  کرد.  پیدا  نفوذ  شوروی  کشور  تشکیل  آغازین 

کننده ی جامعه و دولت جدید بود. 

در کجای دنیا در آن زمان چنین چیزهایی رخ می داد؟ در یک کالم: هیچ 
کجا. ولی ما می دانیم یا حداقل مردم باید بدانند که شرایط در آمریکا در همان 
مقطع چگونه بود. سیاست جدایی سازِی نژادی2 موسوم به »قوانین جیم کرو«3 
کاماًل در حال اجرا بود. گروه کوکالکس کالن ها4 در خیابان های واشنگتن دی 

اروپای شرقی از قرن 10 میالدی به بعد بود. این زبان نشأت گرفته از زبان آلمانی بود 
اما با الفبای عبری نوشته می شد. ]توضیح از مترجم[

1- - نگاه کنید به:

Mayer, Arno (1988) Why Did The Heavens Not Darken - New York – Pan-
theon- p:55-89

همچنین برای گزارش و روایت تصویری از استقرار منطقه خودمختار یهودی در 
اتحاد شوروی نگاه کنید به:

Weinberg, Robert (1998) Stalin’s Forgotten Zion: Birobidzhan and the 
Making of a Soviet Jewish Homeland – Berkeley - Univ. of California Press
2- Segregation 

3- قوانین جیم کرو (Jim Crow( قوانینی ایالتی و محلی بودند که بین سال های 1876 
و 1965 در ایاالت متحده به تصویب رسیدند. بر اساس این قوانین در اماکن عمومی 
ادارات،  نقلیه، پارک ها و دستشویی ها،  تفریح گاه ها، وسائل  مانند مدارس،  اجتماعی 
ارتش و حتی آبخوری ها سیاهان آمریکا باید از سفید پوستان جدا می بودند. جدایی 
در عمل شرایطی برای سیاهان آمریکا ایجاد کرد که موقعیت اجتماعی و حقوقی آنان 
از سفیدهای آمریکایی پایین تر بود و باعث تبعیض شدید علیه سیاهان و به نفع سفید 

پوستان می شد.
4- کوکالکس کالن )ku klux klan( گروه های معتقد به برتری نژادی سفید پوستان 
در ایاالت متحده آمریکا که نفرت از سیاه پوستان، سرخپوستان و مهاجرین از عناصر 
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اوباشی که دست به کشتار و  افتخار راهپیمایی می کردند و و سلطی  با  سی 
مثله کردن می زدند، آمریکایی های آفریقایی تبار را در جنوب وحشت زده کرده 
بود. و در »شمال روش بین« اراذل سفیدپوست دست به آدمکشی دیوانه وار 
در شهرهای شمالی زده، 23 سیاه پوست را در شیکاگو تنها در یک حمله ی 
هفت روزه در 1919 کشتند، که تنها یکی از 25 حمله مشابه در آن سال بود. 
درست همان سالی که »سرخ ها« مشغول جنگ داخلی در روسیه بودند تا در 

آنچه اتحاد شوروی نام گرفت دنیای نوینی را بسازند.1

هنگامی که پاول روبرسون2 بازیگر و خواننده سیاه پوسِت برجسته و رادیکال 
آمریکایی که برای اولین بار در اوایل دهه 1930 از شوروی دیدن کرد، عمیقاً 
تحت تأثیر تالش های انقالب برای فائق آمدن بر تعصبات نژادی و ملی قرار 
گرفت و نحوه برخورد مقامات و مردم عادی او را به شدت تکان داد. برخالف 
سیاهان آمریکا، اقلیت های قومی در جماهیر شوروی مثله نمی شدند.3 اتحاد 

اصلی باورهای شان است. آن ها دارای دسته جات شبه نظامی هستند و با ترور و کتک 
زدن سیاه پوستان و آتش زدن خانه های شان زمینه وحشت رنگین پوستان را فراهم 

می کنند.
1- نگاه کنید به:

McWhirter, Cameron (2012) Red Summer: The Summer of 1919 and the 
Awakening of Black America - New York - St. Martin’s Griffin 

Whitaker, Robert (2008) On the Laps of Gods: The Red Summer of 1919 
and the Struggle for Justice That Remade a Nation - New York - Random 
House
2- Paul Robeson

3- نگاه کنید به:

Foner,  Philip (2004) Paul Robeson Speaks: The Negro and the Soviet 
Union - New York – Citadel 

Duberman, Martin (1989) Paul Robeson - New York - Knopf
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شوروِی جدید جایی نبود که فیلم های نژاد پرستانه نظیر تولد یک ملت1 که 
کوکالکس کالن ها را می ستود یا فیلم بر باد رفته2 که از فرهنگ کشتزارهای 
بزرگ سفید پوستان تمجید می کرد، در آن تولید و تبلیغ شود. فیلم هایی که 
در  فرهنگ جدید  به حساب می آیند..  آمریکا  نمادهای سینمای  از  هنوز هم 
شوروی، برابری در  میان ملیت ها را تبلیغ می کرد و قهرمانی مردم برای جنگ 

با ستمگری را می ستود.

آمریکا و شوروی دو دنیای متفاوت بودند.

هنر
سوال: بحث شما عمدتا بر مساله اقتصاد و تغییرات سیاسی متمرکز بود. 

ولی در دنیای هنر چه اتفاقاتی رخ داد؟

لوتا: خوب، اول از همه، چیزهایی که من درباره شان صحبت کردم، مسلماً 
در  یکدیگر  با  ارتباط مردم  نحوه ی  آن ها درعین حال در  ولی  بودند  سیاسی 
زندگی اجتماعی حتی طرز تفکر آنان در مورد دنیا و خودشان بروز می یافتند. 
و این در هنر هم انعکاس پیدا می کرد. از زمانی که انقالب قدرت را 1917 به 
دست گرفت و در سراسر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 شور و نشاط هنری 
و  هدف  و  نقش  درباره  زیادی  بحث های  بود.  جریان  در  شوروی  در  عظیمی 
خصوصیت هنر انقالبی در خدمت به ساختن جامعه و دنیایی نوین در گرفته 
بود. شما با نوآوری های هنری روبه رو بودید که ارزش و جایگاه جهانی داشت. 

1- Birth of a Nation
2- Gone with the Wind
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مالویچ2  رودچنکو1  نظیر  آوانگارد  و  راهنما  هنرمندان  که  است  این  منظورم 
در هنرهای تصویری و فیلم سازانی نظیر آیزنشتاین و دوژنکو3 را داشتید که 
بنیادا  دنیایی  ساختن  اشتیاِق  با  دنیا،  از  متفاوت  بنیاداً  تصویری  از  الهام  با 
طریق  از  را  کار  این  و  می کردند...  تولید  انگیزی  هیجان  بسیار  آثار  متفاوت، 
انجام می دادند. داشتم  تکنیک های جدید و بی سابقه در سینما مانند مونتاژ 
به حرف های مدیر نمایشگاه جدیدی که در موزه ی هنرهای مدرن برگزار شد 
و به جنبش هنر انتزاعی در اوایل قرن بیستم مربوط بود گوش می کردم. در 
یک مصاحبه تلویزیونی از او پرسیدند که در کجای دنیا، هنر واقعاً بر جامعه 
تأثیر گذاشت. او با کنایه گفت: خوب تنها جایی در دنیا که آوانگارد ها قدرت 
دولتی را در دست داشتند، اتحاد شوروی بود. عجیب غریب حرف می زد ولی 
به نکته ای واقعی اشاره می کرد. هنرمندان در جماهیر شوروی، کاری غیر قابل 
تصور و راه گشایانه انجام دادند که بخشی از تحول متهورانه ی جامعه و آگاهی 
بود. یک معمار سرشناس، سازه هایی برای بیان مفهوم انترناسیونالیسم طراحی 
کرد، سایر معماران و شهرسازان به طراحی دوباره شبکه شهر ها و خانه ها به 
منظور ترویج روحیه جمعی و تعاون فکر می کردند....این حتی چیزهایی مانند 
و  دیدگاه ها  تمام  نیز شامل می شد.  را  خانه  وسائل  و  مبلمان  دوباره  طراحی 
مباحث به اطالع عموم می رسید... مسائل مربوط به اهمیت و نقش هنر یا رابطه 
بین تجربه کردن های هنری و روابط نوین اجتماعی. انواع و اقسام گروه ها و 

 )Aleksander Mikhailovich Rodchenko( رودچنکو  میخاییلویچ  الکساندر   -1
مکتب  بنیان گذار  و  گرافیک  طراح  و  مجمسه ساز  عکاس،  نقاش،   )1956-1891(

ساختارگرایی و طراحی روسی بود.
-1879(  )Kazimir Severinovich Malevich( مالویچ  سرورینوویچ  کازیمیر   -2

1935( نقاش و نظریه پرداز و پیشرو در هنر انتزاعی هندسی بود. 
 )1956-1894( )Alexander Petrovich Dovzhenko( 3- الکساندر پتروویچ دوژنکو
پیشروان  دوژنکو  و  آیزنشتاین  بود.  فیلم  کننده  تولید  و  کارگردان  فیلمنامه نویس، 
قدرتمند  و  سریع  پرش  از  سینمایی  تکنیک  یک  که  بودند  شوروی  مونتاژ  نظریه 

تصاویر از طریق ویرایش است.
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انجمن های هنری و کارگران فرهنگی، مجالت، مانیفست ها و اعالنیه ها وجود 
با  داشت  جهانی  اهمیت  و  ارزش  که  نظری  کنکاش های  نوآوری ها،  داشت. 
نیاز ها یا به عبارتی »کارهای روزمره« توده ها ترکیب شد. به ویژه در هنرهای 
تصویری، با پیشرفت های عظیمی در تولید پوستر و چاپ سنگی )لیتوگرافی( 
مواجه می شوید که در خدمت جنگ علیه بی سوادی دهقانان بود. کارزارهای 
توده ای برای رفع بیسوادی وجود داشت و خیلی زود سطح سواد اهالی شوروی 
به میزان زیادی باال رفت. و همچنین کارزارهای بهداشت عمومی وجود داشت. 
به  افتاده  دور  مناطق  در  مردم  کردن  تشویق  نظیر  ابتدایی  مسائل  منظورم 
رعایت بهداشت است. در این مورد هم هنرمندان تصویرگر دعوت شدند تا برای 
انتقال پیام ها راهی پیدا کنند. آن ها قطار ها را با گرافیک های چشمگیر آذین 
می کردند. تئاترهای خیابانی زیادی که تئاتر برای توده مردم است، اجرا می شد. 
هنرمندانی بودند که در جشنواره ها و مراسم خیابانی شرکت می کردند... این ها 
طنزپردازان  و  شاعران  بودند.  توده ها  برای  فرهنگی  نمایش  پرطرفدار  اشکال 

طرفداران زیادی در  میان مردم داشتند.1

نکته من این است که اتحاد شوروی در دهه 1920 و اوایل 1930 یک مکان 
بسیار هیجان انگیز و فوق العاده برای زندگی بود که در هیچ کجای دنیا نظیرش 

وجود نداشت.

1- در مورد تجربه گرایی در هنر نگاه کنید به:
Tolstoy, Vladimir and Bibikova, Irina and Cooke, Catherine (1990) Street 
Art of the Revolution: Festivals and Celebrations in Russia, 1918–1933 - 
New York - The Vendome Press

Rosenberg, William G. (1990) Bolshevik Visions: First Phase of the Cultur-
al Revolution in Soviet Russia. Part 2 - Ann Arbor - Univ. of Michigan Press 

Stites, Richard (1989) Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experi-
mental Life in the Russian Revolution - New York - Oxford Univ. Press
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ژوزف استالین
سوال: درست است ما هیچ وقت درباره این چیز ها کلمه ای نمی شنویم. 
نقش استالین در این مسائل چه بود؟ و ممکن است درباره نقش استالین به 
طور کلی صحبت کنید؟ تصویر عمومی این است که او دیوانه یا مستبد بود.

نام  به  تاریخدان  یک  تعبیر  از  من  گفتن هست.  برای  زیادی  مسائل  لوتا: 
آرنو مایر1 استفاده می کنم که معتقد است ارائه یک چهره اهریمنی از استالین 
باشم،  صریح  بگذارید  و  است«.2  شده  تبدیل  معمول  رسم  و  آیین  یک  »به 
کسانی که این »آئین اهریمن سازی« را قبول و آن را تکرار می کنند، قربانیان 
و  افراد  به  و  کنیم  پاک  تحریف ها  از  را  تاریخ  باید  ما  هستند.  »مغزشویی« 
نگاه کنیم. یعنی آن ها را در چارچوب واقعی خودش  وقایع به صورت علمی 
قرار دهیم: آن دوران چه اتفاقی در دنیا و جهان در حال رخ دادن بود؟ آن ها 
چه درکی داشتند و با چه مسائلی مواجه بودند؟ و بر چنین مبنایی، اهداف و 
خواسته های آن ها چه بود؟ به عبارت کوتاه تر ما باید رفع ابهام کنیم. استالین 
یک انقالبی راستین بود. آن دست از تغییرات ریشه ای اجتماعی که در شوروی 
در حال رخ دادن بود و من آن ها را توصیف کردم، همگی تا حدود زیادی به 
رهبری استالین گره خورده بود. لنین در 1924 درگذشت و ژوزف استالین3 
و سوال مطرح شده  گرفت.  عهده  به  را  در شوروی  رهبری حزب کمونیست 
در  میانه ی دهه 1920 این بود: آیا می توان در اتحاد شوروی سوسیالیسم را 
ساخت؟ آیا می توان در کشوری مانند شوروی که از نظر اقتصادی و فرهنگی 
عقب مانده است، سوسیالیسم را بنا نهاد؟ مارکس انتظار داشت که انقالب های 
سوسیالیستی ابتدا در کشورهای سرمایه داری پیشرفته رخ بدهد. زیرا در آن ها 

1- Arno Mayer
2- Mayer, Arno (2001) The Furies: Violence and Terror in the French and 
Russian Revolutions – Princeton - NJ: Princeton Univ. Press- P:607
3- Joseph Stalin



تاریخ واقعی کمونیسم 56

یک طبقه بزرگ کارگران صنعتی و یک اقتصاد مدرن وجود دارد که مبنای 
شیوه ی  به  تاریخ  ولی  بود.  خواهند  سوسیالیستی  پیشرفته  اقتصاد  و  جامعه 

دیگری تکوین یافت. 

انتظار داشتیم پایه های  لنین گفت ما آن چیزهایی را که به لحاظ نظری 
شکل گرفته برای اقتصاد سوسیالیستی باشند، را نداریم... و داشت و نداشت 
باید سوسیالیسم را بسازیم و شالودهای بهتر  با همین ها  ما همین ها است و 
بریزیم.... و ما باید انقالب جهانی را تشویق کنیم. و شوروی نقش آغازگر را در 
ایجاد انجمن احزاب کمونیست به عهده گرفت... و این انترناسیونال کمونیستی 
سوم بود. ولی در عمل چالش ها سر بلند کردند و تشدید شدند. در سال 1927 
یعنی یک دهه بعد از انقالب، شوروی هنوز تنها بود. تنها کشور پرولتری دنیا. 
و هیچ تضمینی نبود که انقالب در سایر کشور ها رخ بدهد، خوب آیا شما در 
اقتصادی و اجتماعی  این شرایط می توانید خودتان را حفظ کنید و تحوالت 
سوسیالیستی را پیش ببرید؟ استالین به جلو قدم برداشت. برای این نگرش 
که اتحاد شوروی می تواند و باید در این شرایط در جاده ی سوسیالیسم گام 
بگذارد، مبارزه کرد و جنگید. اگر چنین نمی شد، اتحاد شوروی، اولین دولت 
سوسیالیستی دنیا قادر به بقا نبود و نمی توانست به انقالب در سایر نقاط دنیا 
باد  به  شوروی  در  را  نفر  میلیون ها  فداکاری  دیگری  تصمیم  هر  کند.  کمک 
می داد و به امید توده های ستمدیده ی جهان خیانت می کرد. استالین بر سر 
این جهت گیری بود که می جنگید... و استالین مبارزه ی حاد و پیچیده ای برای 
اجتماعی کردن مالکیت در صنایع و اشتراکی کردن کشاورزی را رهبری کرد.

برساختن یک اقتصاد سوسیالیستی
سوال: آیا اشاره ی شما به بحث »ساختمان سوسیالیسم در یک کشور« 

است؟
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اتحاد  در  سوسیالیسم  استالین   1920 دهه  اواخر  در  زمان  آن  بله.  لوتا: 
شوروی را به عنوان بخشی از انقالب جهانی و کمک به پیشرفت آن می دید. او 
و بسیاری دیگر از رهبری عالی رتبه حزب، موج نوین انقالب را به خصوص در 
آلمان انتظار می کشیدند. آن ها فکر می کردند که شوروی می تواند جرقه ی این 
یک موج جدید را بزند، هر چند که شوروی بنا به ضرورت کماکان باید برای 

مدتی »تنها بماند.«.

سوال: آیا می توانید به طور خالصه شرایط اقتصادی اتحاد شوروی در نیمه 
دهه 1920 را توصیف کنید؟

اتکایی  قابل  شکل  به  نمی توانست  و  بود  عقب مانده  هنوز  کشاورزی  لوتا: 
خوراک اهالی را تأمین کند. صنعت محدود بود و قادر بنود همه ی کارخانه جات 
و تجهیزاتی که برای مدرن سازی اقتصاد نیاز بود را تأمین کند. شوروی کشوری 
بود که در آن روشنفکران بخش بسیار کوچکی از جمعیت را تشکیل می دادند. 
تنها الیه ی نازکی از مردم آموزش فنی سطح باال و آموزش هنری آزادمنشانه 
دیده بودند. و خطر حمله امپریالیستی یک تهدید همیشگی و فزاینده بود. این ها 
تضادهای اقتصادی و اجتماعی واقعی بودند که در برابر انسان های واقعی قرار 
داشتند. انسان هایی که می خواستند دنیا و جامعه را از نو بسازند. دولت شوروی 
تحت رهبری استالین به سمت ایجاد نوع نوینی از اقتصاد حرکت کرد. برای 
اولین بار در تاریخ مدرن، تولید اجتماعی به صورت آگاهانه بر طبق برنامه ای 
که برای تأمین نیازهای مردم طراحی شده بود، انجام می شد. اهداف فراگیر 
اجتماعی یعنی خاتمه بخشیدن به ستم و فقر و دگرگون کردن دنیا این برنامه 
را رقم می زد. اجزاء این برنامه به مثابه ی یک کل با یکدیگر هماهنگ شده بود. 
این یک پیشرفت شگفت آور بود. دیگر سمت و سوی تولید را ایجاد سود برای 
سرمایه داران تعیین نمی کرد. من درباره پایان »شب دراز ظلمانی« قباًل صحبت 
کرده ام. در آن بخِش آزاد شده ی دنیا که در محاصره امپریالیست های متخاصم 
و نیروهای واپسگرا قرار داشت، چیزی کاماًل رادیکال در حال رخ دادن بود. به 



تاریخ واقعی کمونیسم 58

جای استثمار شدن توسط اقلیت جامعه، به جای قرار داشتن تحت سلطه ی 
اقلیت برخوردار از مالکیت، به جای آن که محصول اجتماعی کار و انرژی مردم 
در خدمت حفظ تقسیم جامعه به طبقات قرار بگیرد، اقتصادی وجود داشت که 

به نیازهای جامعه و تحوالت انقالبی خدمت می کرد.

است.  شده  ارائه  شوروی  اقتصادی  برنامه  از  دیگری  تصویر  ولی  سوال: 
می گویند این برنامه ای بود که باالیی ها به پایینی های جامعه تحمیل کردند. 

لوتا: اولین برنامه پنج ساله در شوروی در 1928 آغاز شد. شعار این برنامه 
»ما یک دنیای نوین می سازیم« بود. میلیون ها کارگر و دهقان با این روحیه 
بحث  به  را  برنامه  این  مردم  روستا ها  و  کارخانه ها  در  بودند.  برانگیخته شده 
مردم  زندگی  در  تغییری  چه  که  می کردند  صحبت  این  از  بودند.  گذاشته 
درباره  مردم  کارخانه،  کنفرانس های  در  می کند.  ایجاد  دنیا  مردم  و  شوروی 
ساختن  داوطلب  گروه ی  می کردند.  تولید صحبت  فرایند  سازماندهی  تجدید 
نوبت های  داوطلب  برخی  و  شدند  دسترس  از  دور  و  بکر  مناطق  در  راه آهن 
بر سر کار می رفتند.1  طوالنی کار. کارگران کارخانه های فوالد سرود خوانان 
هرگز در طول تاریخ چنین بسیج گستردهای از مردم برای دستیابی آگاهانه 
به اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی شده وجود نداشته است. و بگذارید 

1- در تجربیات اولیه از برنامه ریزی و صنعتی سازی سوسیالیستی مراجعه کنید به:
Dobb, Maurice (1984) Soviet Economic Development – London - Rout-
ledge & Kegan Paul - chapters on the first and second five-year plans

Carr, E.H and Davies, R.W. (1974) A History of Soviet Russia: Volume 4: 
Foundations of a Planned Economy 1926–1929 - New York - Penguin

و کتابی که نسخه هایش در بازار دیگر موجود نیست ولی کاماًل ارزش جستجو و 
پیدا کردن را دارد:

Strong, Anna Louise (1956) The Stalin Era - New York - Mainstream Pub-
lishers
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اقتصاد  بود؟  دادن  رخ  در حال  اتفاقی  دنیا چه  نقاط  سایر  در  بپرسم:  دوباره 
سرمایه داری جهانی با نرخ بی کاری بین 20 تا 50 درصد در رکود بزرگ اوایل 
برلین  و  نیویورک  مثل  بزرگ  شهرهای  در  مردم  می برد.  سر  به  دهه 1930 
ببینید، تصویری  را  فیلم خوشه های خشم1  اگر شما  و  گرسنگی می کشیدند 
ایاالت متحده، در ثروتمندترین کشور دنیا دستتان  از کشاورزان خرده پا در 

می آید.

می گذراند.  سر  از  را  کشاورزی  در  تحول  که  برگردیم  شوروری  اتحاد  به 
کشاورزی شوروی در حال اشتراکی شدن بود.

مبارزه در مناطق روستایی
در  کشاورزی  )کلکتیویزاسیون(  اشتراکی سازی  به  که  کسانی  سوال: 

شوروی اشاره می کنند آن را به عنوان امری منفی تصویر می کنند.

لوتا: خوب کاماًلً اشتباه می کنند. چنین تحولی پاسخگوی نیاز ها و تضادهای 
واقعی جامعه و نیز اوضاع جهانی آن دوره بود. الزم است دوباره به اوضاع کشور 
گردیم. جنگ  باز  زدیم،  موردش حرف  در  قباًل  که  داخلی،  در جریان جنگ 
داخلی باعث ویرانی های وحشتناک و جا به جایی در اقتصاد و جامعه شده بود. 
اوضاع واقعاًً سخت بود. مردم در شهر ها گرسنه بودند و چرخ صنعت به سختی 
در  چون  نداشتند  کار  و  کشت  و  تولید  برای  انگیزهای  دهقانان  می چرخید. 
طول جنگ دولت مجبور شده بود بخش زیادی از محصوالت کشاورزی را به 
افزایش  و  اقتصاد  بازسازی  بدهد. ضرورت  اختصاص  تغذیه شهر ها و سربازان 
تولید اقتصادی وجود داشت و سیستم حمل نقل و مخابرات باید از نو ساخته 
می شد. رهبری انقالبی تصمیمات معینی گرفت که به »نپ«2 معروف شد. این 

1- The Grapes of Wrath
2- New Economic Policy or NEP
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)تصمیمات( شامل اجازه فعالیت مجدد بعضی بازارهای خصوصی و اشکالی از 
مالکیت و فعالیت سرمایه دارانه بود در حالی که دولت سوسیالیستی کنترل بر 
صنایع بزرگ و بانکداری را همچنان در دست داشت. به سرمایه گذاران خارجی 
نیز اجازه ورود و سرمایه گذاری داده شده بود. این تصمیمات توسط لنین و 
رهبری انقالبی به عنوان یک درمان موقت به منظور احیاء مجدد اقتصاد دیده 
شهرهای  در  شد.  مشکالت جدید  بروز  باعث  زمان  گذر  در  نپ  ولی  می شد. 
شوروی کمبود خوراک وجود داشت به ویژه آن که جمعیت شهری در حال 
رشد بود. بعد از کسب قدرت در سال 1917 زمین ها در بین دهقانان دوباره 
تقسیم شده بود. اما طی سال های 1920 بخشی از دهقانان ثروتمند در اقتصاد 
روستا دست باال را پیدا کردند. این را هم بگویم که اقتصاد کشاورزی کماکان 
اقتصادی خصوصی در دست زمینداران ُخرد بود. دهقانان مرفه که کوالک ها1 
نامیده می شدند زمین های وسیعی داشتند و توانسته بودند مالکیت بزرگ تر 
خود نسبت به بقیه را تحکیم کنند. و نپ باعث قدرت گرفتن کسانی شده بود 
که بر آسیاب کردن و فروش گندم و جو و سرمایه ی پولی در مناطق روستایی 
بود.  این قشر استفاده می شد »مردان نپ«  برای  حاکم بودند. اصطالحی که 

قطببندی اجتماعی بین کوالک ها و دهقانان فقیر در حال شدت گرفتن بود.2

روستا ها  در  سریعاً  باید  که  کردند  احساس  رهبری  افراد  بقیه  و  استالین 
دست به ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی بزنند. این کار می توانست بارآوری 
تولید را باال ببرد و کوالک ها را نیز محدود کند. به عالوه چنین اقدامی جریان 
روانه  را  بیشتری  تعداد  می بخشید،  نیز شدت  را  دهقانان  کردن«  »پرولتریزه 
که  دهقانان  با  نوین  بین جامعه  تنش  از  و  مناطق صنعتی می کرد  و  شهر ها 
یک  اشتراکی سازی  می کاست.  بودند  خصوصی  مالکیت  به  وابسته  کماکان 
پایگاه  جنبش عظیم اجتماعی بود که فقیرترین بخش کشاورزان را به مثابه 

1- Kulaks
2- Dobb, Soviet Economic Development, Ch. 9. 
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خود به حرکت در آورد، فعال کرد و برای درگیر کردن شمار بیشتری از افراد 
از  داوطلب که  افراد  و  امکان داشت تالش کرد. کارگران متعهد  تا آن جا که 
نواحی شهری برخاسته بودند به مناطق روستایی رفتند تا واحدهای اشتراکی 
اول جبهه  به خطوط  و سینماگران  نویسندگان  هنرمندان،  دهند.  تشکیل  را 
رفتند تا داستان آنچه را که در حال وقوع بود بازگو کنند. کتابخانه های سیار در 
اختیار تیم های فعال در مزارع قرار گرفت. مزارع در بعضی از مناطق هر کدام 
به چالش  را داشتند. دین، خرافه و سنت های خرفت کننده  تأتر خود  محفل 
گرفته شد. مردم چشم باز کردند و خود را با آنچه در کل جامعه در حال وقوع 
بود تطبیق دادند. آنان برنامه ها و تحوالت سراسری را به بحث گذاشتند. زنانی 
که زندگی شان با سنت های ستمگرانه و قیود پدرساالرانه رقم می خورد تراکتور 

راندند و به رهبران کلکتیو ها تبدیل شدند.1

سوال: اما در برابر اشتراکی سازی مقاومت زیادی هم صورت گرفت؟

لوتا: بله. این مساله از یک طرف مربوط می شد به مبارزه طبقاتی در روستا. 
در آن جا کوالک ها و سایر نیروهایی که به طور سنتی از امتیازاتی برخوردار 
بودند در برابر تحوالت و نیروهای اجتماعِی پشت این تحوالت دست به مقاومت 
بعضی  دیگر،  طرف  از  بود.  مقاومت  عمده  جنبه  این  شدند.  متشکل  و  زدند 
مقاومت ها هم رخ داد که به اشتباهات انجام شده ربط داشت. در دهه 1950 
مائو مقاالتی منتشر کرد که در آن ها در عین حال که خصلت عظیم و بی سابقه 
از  نیز  انتقاداتی جدی  می شناخت،  رسمیت  به  را  شوروی  در  اشتراکی سازی 
نحوه ی رفتار استالین در زمینه اشتراکی سازی انجام داد. این اشتباهات پیش 

1- برای اطالعات و آمارهای بیشتر نگاه کنید به:
Hindus, Maurice (1988) Red Bread: Collectivization in a Russian Village – 
Bloomington - Indiana Univ. Press

Viola, Lynne (1989) The Best Sons of the Fatherland: Workers in the Van-
guard of Soviet Collectivization - New York - Oxford Univ. Press 
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از آن رخ داد که دهقانان تجربه ی تعاون با یکدیگر و کار جمعی در مزارع و 
ابزار را به دست آورده باشند. یعنی برای ایجاد شناخت و  استفاده جمعی از 
حال و هوایی که دهقانان بتوانند آگاهانه تر به مالکیت کلکتیو اجتماعی دست 
یابند به اندازه کافی کار سیاسی و ایدئولوژیک انجام نشده بود. به عالوه دولت 
بیش از حد از مناطق روستایی غله گرفت و این باعث اعمال فشار غیر ضروری 

بر دهقانان و دامن زدن به نارضایتی آنان شد.1

تغییر شرایط و تغییر شیوه ی تفکر
سوال: اجازه بده. منظورت از کار ایدئولوژیک چیست؟

لوتا: منظورم این است که فقط نباید به کاری که مردم دارند انجام می دهند 
پرداخت و آن را تغییر داد بلکه باید مردم را قانع کرد که به شیوه های جدید 
بیاندیشند. باید قوه ی ابتکار مردم را برانگیخت تا بر این اساس دنیا را متحول 
کنند. زندگی کشاورزان ُخرد باعث می شود که آنان در برابر یکدیگر قرار گیرند 
و این وضعیت طرز تفکرشان را شکل دهد. زندگی شان چگونه است؟ هر شخص 
به تالش های شخصی  بقایش بستگی  یا عدم  بقا  و  دارد  را  قطعه زمین خود 
دارد. این مساله او را در برابر سایرینی که رقیبش هستند قرار می دهد. گرایش 
استالین این بود که اگر شما بتوانید کشاورزی را مکانیزه و اشتراکی کنید، طرز 

1- نگاه کنید به:
مائو تسه دون )بیتا( دو مقاله از مائو در نقد اقتصاد اتحاد شوروی - ترجمه از حزب 

کمونیست ایران )م ل م( - بیجا - ناشر حزب کمونیست ایران )م ل م(
Mao Zedong (1977) A Critique of Soviet Economics - New York - Monthly 
Review Press
مائو تسه دون )1357( درباره ده مناسبات بزرگ، در منتخب آثار مائو تسه دون - بینا   

- بیجا - انتشارات سازمان انقالبی - ص 186-171
Mao Zedong (1977) On the Ten Major Relationships (April 25, 1956) in Se-
lected Works of Mao Tsetung, Vol. 5 – Peking - Foreign Languages Press 
–p:284-307
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تفکر مردم طبعا عوض خواهد شد. اما کل این فرایند بسیار پیچیده تر از این 
حرف ها است و شما باید نه فقط برای متحول کردن آنچه مردم می اندیشند 
فعالیت کنید بلکه باید حتی قبل از انقالب و طی مراحل مختلِف انقالب برای 
همان  این  گفتم  که  همان طور  باشید.  کرده  کار  نیز  مردم  اندیشیدن  چگونه 
نکته ای است که مائو بر رویش انگشت گذاشت و باب آواکیان هم بر آن متکی 

شده و آن را در سنتز نوین به سطحی نوین ارتقا داده است.

واقعی جامعه  او تالش می کرد مشکالت  برگردیم.  استالین  به  خب دوباره 
بود،  بین المللی  اتحاد شوروی گرفتار محاصره  و در شرایطی که  را حل کند 
می خواست چگونگی پیشروی و چگونگی پشت سر گذاشتن کشاورزی خصوصی 
را تبیین کند. اما برخورد وی تا حدی مکانیکی بود. همان طور که قباًل گفتم 
استالین فکر می کرد ایجاد سطوح عالی تر مالکیت و مزارع بزرگ تر که در آن ها 
فناوری پیشرفته تری به کار گرفته می شود، مساله اصلی و قلِب مساله است. او 
اهمیت کافی به بُعد ایدئولوژیک نمی داد و نمی فهمید که ارزش ها و طرز تفکر 
مردم و رابطه ای که در جریان تولید و جامعه با یکدیگر دارند باید تغییر کند و 

رهبری باید به این جور مسائل بپردازد.1

این  داشت.  وجود  هم  صنعتی  برنامه ریزی  به  برخورد  در  مشکل  همین 
سوسیالیستی،  سنگیِن  صنایع  تقویت  با  که  داشت  وجود  مکانیکی  دیدگاه 
می توان شالوده مادی سوسیالیسم را تضمین کرد. اما مائو چندین سال بعد از 
این تجربه چنین گفت »مالکیت دولتی بر کارخانه ها و تعمیرگاه ها چه فایده ای 

1- در سال های 1932 و 1933در شوروی قحطی آمد. در این رابطه تاریخ نگاران و 
تنبیه  برای  و  متهم کرده اند که عمداً  را  استالین  امپریالیستی  بورژوایی و  رسانه های 
توضیح  تحقیقی اش  کار  در  لوتا  ریموند  است.  شده  قحطی  این  باعث  اوکراینی ها 
می دهد که چرا این ادعا خالف واقعیت است و هیچ پایه واقعی ندارد. در مورد مقاله 

لوتا نگاه کنید به:
Lotta, Raymond - The Famine of 1933 in the Soviet Union: What Really 
Happened, Why it was NOT an Intentional Famine – in: www.thisiscomu-
nism.org 
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دارد اگر ارزش های تعاونی شکل نگرفته باشد؟« تحول اقتصادی سوسیالیستی 
باید در جهت پر کردن شکاف های موجود  میان صنعت و کشاورزی، کار فکری 
و کار بدنی )کار یدی(، کارگران و دهقانان باشد. استالین تا حدی به مساله حل 
تضاد ها توجه داشت اما این را وظیفه فرعی نسبت به پی ریزی شالوده ی صنعت 

و کشاورزی مدرن می دید.1

لحظه سرنوشت ساز: انقالب در آلمان شکست می خورد و 
نازی ها به قدرت می رسند

سوال: تا جایی که من متوجه شدم، در سراسر روسیه در  میانه دهه 1930 
یک تمایل آشکار به سوی سیاست های محافظه کارانه تر، البته اگر بخواهیم 
از این واژه استفاده کنیم، وجود داشت. آیا این درست است؟ و اگر آری، چرا؟

لوتا: رهبری شوروی و توده های مردم شرایطی که در آن انقالب کردند، از 
آن دفاع کردند و آن را به پیش بردند را انتخاب نکردند. در  میانه دهه 1930 
انقالب زیر ضرب حمالت سنگینی بود و با شرایط نامساعد و خطرناک جهانی 
مواجه بود. ژاپن در 1931 به ایالت منچوری در مرزهای شرقی شوروی حمله 

1- درباره رویکرد شوروی به ساختمان سوسیالیسم و این که چگونه مائو در جوانب 
برجسته ای از آن گسست کرد به مقدمه ای که ریموند لوتا بر چاپ انگلیسی کتاب 
زیر نوشته است رجوع کنید. این مقدمه در ترجمه و چاپ فارسی این کتاب هم آمده 

است. نگاه کنید به:
سوی  به  انقالبی  مسیر  و  مائوئیستی  اقتصاد   )1386( شانگهای  نویسندگان  گروه 
کمونیسم - ترجمه منیر امیری - کلن آلمان - انتشارات حزب کمونیست ایران )م 

ل م(
Lotta, Raymond ed (1994) Introduction: “Maoist Economics and the Future 
of Socialism,” in Maoist Economics and the Revolutionary Road to Com-
munism: The Shanghai Textbook on Political Economy - Chicago - Banner 
Press
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کرد. در 1933 حزب نازی به رهبری هیتلر قدرت خود را در آلمان تحکیم 
آلمان  انقالبی در  انتظار داشت که  کرد. همان طور که گفتم رهبری شوروی 
برنامه  و  را در هم شکست  آلمان  نازی حزب کمونیست  رژیم  ولی  رخ دهد، 
نیروهای  آغاز کرد. در همین زمان  را  آلمان  نظامی سازی )میلیتاریزه کردن( 
از  بالتیک  بلغارستان، رومانی و کشورهای  طرفدار فاشیست ها در مجارستان، 
جمله لهستان قدرتمند شدند. در اسپانیا وقتی که ژنرال فرانکو با حمایت فعال 
هیتلر و موسولینی، خیزش علیه جمهوری اسپانیا را رهبری می کرد، قدرت های 
غربی بی تفاوت ایستادند. ژاپن و آلمان معاهده ضد شوروی امضا کردند. خطر 
امپریالیست ها  احتمال حمله گسترده  و  امپریالیست ها  بین  افزون جنگ  روز 
اتحاد شوروی را شکل  اتحاد شوروی عمیقاً سیاست اقتصادی و اجتماعی  به 

می داد.

پرسش: خوب این ها به چه معنایی بودند؟ 

لوتا: شبح جنگ در حال پدیدار شدن بود. و در کنار همه چالش های اتحاد 
شوروی، هیچ تجربه تاریخی از مواجه با شرایطی در این بُعد وجود نداشت... 
احتمال حمله تمام عیار آلمان امپریالیستی عیله شوروی وجود داشت. استالین 
و کادر رهبری شوروی با این مساله به صورت معینی برخورد کردند. ارزیابی این 
بود که یک جهش بزرگ در مالکیت دولتی سوسیالیستی و پیشرفت نیروهای 
مولده وجود داشت. و وقت آن بود که تمام نیروهای خود را وقف آماده سازی 
برای وقوع جنگ کنند. یک فشار برای نظم و انضباط و تولید بیشتر در حد 
ظرفیت تولید جنگی وجود داشت. تأکید زیادی بر اقدامات اداری، تشویق مادی 
مردم از طریق دادن پول بیشتر در قبال کار سخت تر و تکنیک های مدیریتی 

و تکنولوژیکی بود.

به تجربیات پیشروی فرهنگی و اجتماعی دهه 1920 و اوایل دهه 1930 مهار 
زده شد. این تجارب به نظر بیگانه با وظایف عاجل تولیدی و سیاسی می آمدند 
و چنین تفسیر شد که صفوف گسترده کارگران و قشر تازه تحصیل کرده ی فنی 
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که به دور رژیم حلقه زده بودند را از خود بیگانه می کرد. دربرابر خطر روزافزون 
جنگ، متحد بودن یک امتیاز محسوب می شد... و این متحد شدن حول نوعی 

میهن پرستی ملی شکل گرفت. 

نیروهای  علیه  بین المللی  متحد  جبهه  یک  تا  می کوشید  شوروی  اتحاد 
نقاط  در  انقالبی  مبارزات  تالش،  این  بیاورد.  وجود  به  امپریالیست  فاشیست 
اتحاد شوروی کرد. رهبری  از  تابع و حتی قربانی هدف دفاع  را  مختلف دنیا 
شوروی دفاع از اتحاد شوروی را مساوی با منافع انقالب جهانی می دید. این 
با خصلت عمده ی  زیرا در تضاد  بود  وضعیت و سیاست غامض و گیج کننده 
مقابل  در  داشت  نیاز  انقالب  بود.  آن  اهداف  مقابل  در  و  گرفت  قرار  انقالب 
تهاجم و جنگی که می توانست کل موجودیت آن را نابود کند، آماده شود. این 
مساله ای واقعی و سرنوشت ساز بود. ولی رویکرد استالین به طور جدی اشتباه 

بود.

اشتباه ها و عقب گردها
سوال: می توانید کمی این مساله را بیشتر روشن کنید که آن ها چگونه 

این چرخش را توجیه کردند؟

لوتا: خوب من درباره گرایش استالین برای دیدن و تفسیر کردن اوضاع به 
صورت مکانیکی و ایستا صحبت کردم. رویکردی که تضادهای درون جوامع، 
فرایند ها و افراد و در واقع درون هر چیزی را نمی بیند. مسائلی که شاید در 
سطح ظاهر، عیان نباشند ولی در واقع قوه محرکه ی تغییر در درون آن چیز 
هستند. مثال یک تخم مرغ، شما فقط با نگاه کردن به پوسته ی آن نمی توانید 
ظرفیت تبدیل شدنش به یک مرغ را ببینید. یعنی رشد کردن و رشد کردن 
چیز  یک  به  و  شکستن  جوجه  یک  به  شدن  تبدیل  برای  را  پوسته  نهایتاً  و 
کاماًل متفاوت تبدیل شدن. این طرز تفکر مکانیکی و ایستا، آرام آرام به درون 
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فهم استالین از سوسیالیسم خزید و آن را تغییر داد... درکی که معتقد بود از 
دولت سوسیالیستی دربرابر حمالتی که فرارسیدن آن را می شد دید، باید به 
از سوسیالیسم،  هر قیمتی دفاع شود. چه بسیار چیزهایی تحت عنوان دفاع 
مشروعیت پیدا کردند که در واقع خصلت سوسیالیستی دولت را نابود می کردند. 
برای مثال استالین شروع به سازش کردن با بخش هایی از جامعه روسیه کرد 
که یا شدیداً مذهبی و سنتی بودند یا تمایالت عمیق میهن پرستانه داشتند و 
یا هر دو خصلت را داشتند. بله، از عمر جامعه جدید 15 سال می گذرد ولی 
آنچه ما آموخته ایم این است که بخش های بزرگی از جامعه یک شبه از تفکرات 
قدیمی خود دست نمی کشند. پس این به معنای به حرکت درآوردن مبارزات 
در  علمی  جهان بینی  یک  تبلیغ  و  آموزشی  برنامه های  اجرای  ایدئولوژیک، 
جامعه در کنار حفظ حقوق اجرای مناسک مذهبی است. ولی استالین مسائل 
را اینگونه تفسیر کرد که شما باید با کلیسای ارتدوکس روسی سازش کنید 
تا بتوانید در جبهه جنگ اتحاد قوی تری داشته باشید. مثال دیگر این بود که 
دولت از یکسری دستاورد ها درباره حقوق زنان و همجنسگرایان عقب نشینی 
کرد. بعضی ازپیشرفت های عظیم و بسیار پیشرو و منحصر به فرد در دنیای 
آن زمان، مانند حق سقط جنین، که من قباًل درباره آن صحبت کردم، باز پس 
گرفته شدند. و خانواده سنتی ستوده شد و روابط سنتی دوباره تقویت شدند. 
اهمیت  در درک  نارسایی جدی  و هم یک  بسیار جدی  این هم یک خطای 
روابط جنسیتی در دگرگون کردن کل جامعه بود. و چنین مسائلی کمابیش از 
این درک ناشی شده بودند که خصلت سوسیالیستی جامعه تضمین شده بود و 

تنها کاری که باید انجام می شد، دفاع کردن از آن بود.

بود  مواجه  آن  با  اتحاد شوروی  که  تهدیدی  نمی خواهم  به هیچ وجه  من 
را کوچک جلوه بدهم. استالین و افراد اطراف او اولین کسانی بودند که یک 
دولت سوسیالیستی را رهبری می کردند. آن ها مسئولیت عظیم دفاع از آن را 
به عهده داشتند و بزرگ ترین ارتش دنیا پشت دروازه ها ایستاده و رهبر این 
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ارتش به صراحت اعالم کرده بود که هدفش نابودی کشور سوسیالیستی است. 
را  تهدیدشان  این  تقریباً  نازی ها  یادآوری کنیم که  را هم  این  بگذارید که  و 
عملی هم کردند و 26 میلیون نفر از مردم شوروی، بله 26 میلیون نفر را برای 
این  بر نمی شمارم که  را  نکات  این  تهدیدشان کشتند. من  این  عملی کردن 
خطا ها را مشروعیت ببخشم. این ها را می گویم تا بدانیم که استالین و رهبران 
شوروی واقعاً با چه مسائلی مواجه بودند و چه نوع فشاری بر روی آن ها بود و 
ما در آینده چگونه در شرایط مشابه، بهتر عمل کنیم. بدون وارد شدن به همه 
این مسائل، باید بگویم این اهمیت کار باب آواکیان برای درک کل این تجربه، 
رویکرد وی و فرایندی که به ایجاد سنتز نوین کمونیسم منجر شد، را نشان 

می دهد.

استالین  اسم  شما  وقتی  چطور؟  اعدام ها  و  گوالگ ها1  درباره  سوال: 
به صحبت  آن شروع  درباره  مردم  که  است  چیزی  اولین  این  می آورید،  را 

می کنند.

لوتا: وضعیت بین المللی که من تشریح کردم، جایی که حتی حیات اتحاد 
اواخر  سرکوب های  و  تصفیه ها  وضعیت  همچنین  بود،  بند  مویی  به  شوروی 
دهه 1930 را هم تعیین می کرد. نگاه کنید هنگامی که ما در مورد اشتباهات 
فاحش به معنای واقعی کلمه، صحبت می کنیم، منظورمان بخشی از چیزهایی 
است که در طول دوره 1936-1938 رخ داد: بسیاری از مردم بی گناه سرکوب 
شدند، مقامات اقتصادی، افسران نظامی، اعضای حزب که سال های قبل ابراز 
مخالفتی کرده بودند یا دیگر افرادی که به عنوان منابع بالقوه ی مخالفت دیده 
می شدند، نظیر روشنفکران مورد سرکوب قرار گرفتند. حقوق اولیه مردم نقض 
این  اعدام شدند. همان طور که گفتم  این نقض حقوق  بر اساس  شد و مردم 

و  اصالحی  کار  »اردوگاه های  کلمه  شده  روسی خالصه  در   )Gulag( گوالگ   -1
قرارگاه های کار« است که یک نظام کمپ های کار اجباری و زندان بود.
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خطا ها فاحش بودند.1

در حال حاضر دو شیوه متضاد برای درک آنچه رخ داد، وجود دارد و فقط 
اعالم کنید  به حقیقت می رساند: شما می توانید  را  این شیوه ها شما  از  یکی 
که استالین یک هیوال بود، یک حاکم مستبد پارانویید که می خواست »قدرت 
مطلق« را به دست بیاورد... و بحث را خاتمه بدهید. این خط حمله ی تاریخ 
پژوهان ضد کمونیست و مبلغین جنگ سرد است. یا این که شما می توانید یک 
رویکرد علمی برای فهم این لحظه از تاریخ انقالب کمونیستی به کار بگیرید 
تا بفهمید که چه اتفاقی رخ داد و چرا. آن وقت شما نگاه می کنید به وضعیتی 
که استالین و رهبری شوروی در آن زمان واقعاً از نظر حمالت گسترده با آن 
مواجه بودند، نگاه می کنید به این واقعیت که بعضی گروه های ضد انقالب و 

1- بر مبنای تجربه کشورهای سوسیالستی پیشین و آنچه باب آواکیان در مورد اهمیت 
قانون و حمایت از حقوق اشخاص جمع بندی کرده است، قانون اساسی جمهوری نوین 
ملغی  را  اعدام  مجازات  پیشنهادی(  نویس  )پیش  شمالی  آمریکای  در  سوسیالیستی 
تهاجم  از آن در زمان جنگ و  موقتی  استفاده  برای  بسیار سختی  می کند و شرایط 
به  نباید  این گذشته مردم  از  العاده وضع می کند.  قیام و دیگر شرایط بسیار فوق  و 
خاطر ابراز مخالفت با سیاست های دولت یا مخالفت شان با شکل سوسیالستی دولت 
به زندان بیافتند. جرم های عملی نیز باید اثبات شوند. برای اطالعات بیشتر درباره نظام 
قانونی در این قانون اساسی و خالصه بندی باب آواکیان درباره کمبودهای کشورهای 

سوسیالستی سابق مراجعه کنید به:

Constitution for the New Socialist Republic in North America (Draft Pro-
posal) – Chicago - RCP Publications – 2010

برای اطالعات بیشتر درباره این که در زمان تصفیه ها در شوروی چه می گذشت 
نگاه کنید به:

An Historic Contradiction: Fundamentally Changing The World Without 
“Turning Out the Lights”, Letter 9: “When the Lights Went Out... Real-

ly Went Out: Further Findings and Reflections on the 1930s  - in www.
revcom.us
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برخی عناصر در حزب و ارتش بودند که در چنین شرایطی با این یا آن نیروی 
امپریالیستی همکاری می کردند. سپس چهارچوب های را که این رهبران برای 
بعد  و  می کنید  بررسی  را  می بردند  کار  به  اوضاع  این  کلیت  تحلیل  و  درک 
ارزیابی می کنید که در مقابل چنین وضعیتی چه سیاستی را اتخاذ کردند. و 
اگر خطاهایی وجود داشت همان طورکه گفتم بعضی از آن ها خطاهای فاحشی 
بودند، شما می کوشید بفهمید که چه چیزی در درک و رویکرد آن ها نسبت به 

این مشکالت موجود بود که به ارتکاب چنین خطاهایی راه گشود.

مساله جهت گیری
می خواهم به مسائلی بپردازم که به این خطا ها منجر شد. ولی قبل از آن 
می خواهم موضوعی را به این بحث وارد کنم و آن مساله جهت گیری بنیادی 
است. اگر همه افراط گرایی هایی که در اتحاد شوروی رخ داد را به رسمیت 
بشناسیم حتی قابل مقایسه با یک رخداد در تاریخ ایاالت متحده نیست و حکم 
تصمیم  نمونه  عنوان  به  دارد.  را  متحده  ایاالت  افروزی  آتش  مقابل  در  شمع 
توماس جفرسون1 برای خرید ایالت لوئیزیانا که نقش اصلی در گسترش و تداوم 
برده داری در ایاالت متحده بازی کرد. صد هزار برده که یک سوم آن ها کودک 
بودند، تا پیش از جنگ داخلی در بازارهای نیواورلئان فروخته شدند.2 برده ها 
از طلوع تا غروب خورشید پنبه چینی می کردند، مرداب های آلوده و بیماری زا 
را خشک می کردند و از آن ها مانند حیوانات باربر کار کشیده می شد. دوستان 
برده دار جفرسون در مقیاس وسیع و مستمر به تجاوز، تنبیهات وحشیانه و حتی 
فروختن کودکان در جایی دور از پدر و مادرشان اقدام می کردند. برده داران 
کرانه های شرقی، شامل خود جفرسون با گسترش مناطق برده دار سود کالنی به 

1- Thomas Jefferson
2- Johnson, Walter (2001) Soul by Soul: Life inside the Antebellum Slave 
Market – Cambridge MA - Harvard Univ. Press
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جیب زدند. و در سرزمین های تازه به دست آمده، نسل کشی علیه سرخپوستان 
به طرز وحشتناکی از نو آغاز شد. توماس جفرسون آگاهانه و نظام مند برای 
بسط و تحکیم نظام مالکیت خصوصی بر برده ها فعالیت کرد. او در جستجوی 
آفریدن امپراتوری و دست یافتن به سود، جهنمی بر روی زمین بر پا کرد که 
به کشتارهای وسیعی که  نگاه کنید  این که  یا  انجامید.1  به طول  شش دهه 
توسط آمریکا در دهه های گذشته انجام شد. زمانی که هیچ کس نمی تواند ادعا 
کند که خطری متوجه آمریکا بود. ما درباره کشته شدن میلیون ها نفر در ُکره 
و حتی چندین میلیون نفر کشته بیشتر در هندوچین و صد ها هزار نفر کشته و 
میلیون ها نفر بی خانه مان در عراق صحبت می کنیم که همه در نتیجه مستقیم 
دخالت نظامی آمریکا رخ داد. و این ارقام حتی اشاره ای به بی شمار جنگ های 
نیابتی که در آمریکای التین و آفریقا توسط آمریکا حمایت می شود، نمی کند 

و برای چه؟ برای بقای یک سیستم جهانی استثمار و فالکت.

در  فاحش  بسیار  خطاهای  داد.  انجام  خطاهایی  استالین  دیگر  سوی  در 
شرایطی که اتحاد شوری در موقعیت بحرانی و در مواجه با تهدیدهای دائم بود. 
ولی او این خطا ها را برای دفاع از انقالب بسیار مهمی که هدفش رهایی دنیا 
از ّشر برده داری در اشکال مدرنش بود، انجام داد.2 مردم برای قضاوت در باره 

1- درباره جفرسون و برده داری نگاه کنید به:

Wiencek, Henry (2013) Master of the Mountain: Thomas Jefferson and 
His Slaves - New York - Farrar Straus and Giroux

Avakian, Bob (2013) A Question Sharply Posed: Nat Turner or Thomas 
Jefferson - in Revolution - April 14, 2013

و  هیتلر  با  را  استالین  »توتالیتاریسم«  درباره  کمونیستی  ضد  دروغین  نظریه   -2
ایدئولوژی فاشیستی را با ایدئولوژی کمونیستی و دیکتاتوری پرولتاریا را با رژیم های 
فاشیستی یکی می داند. این نظریه بر مبنای تحریف مضحکی از تجربه واقعی تاریخی، 
بخش  نظریه  این  است.  شده  ساخته  کمونیستی  انقالب  روش های  و  واقعی  اهداف 
مهمی از زرادخانه ایدئولوژیک بورژوازی، به ویژه این ایده است که کمونیسم تنها به 
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هر شخصیت و رخداد تاریخی باید آن را بر بستر کامل رخدادهای زمان خود 
قرار دهند، به منافعی که در صحنه و سرشاخ با یکدیگر بودند بنگرند و ببینند 
اهداف و مقاصد شخصیت یا گروه مورد نظر چه بوده است؟ تا بتوانند ماهیت 
مساله را تعیین کنند. و همان طوری که قباًل نیز گفتم، ما نیاز داریم که فهم 
استالین و رهبری اتحاد شوروی از تنش ها و تضاد ها در جامعه و رویکرد آن ها 
برای مواجه با این مشکالت را ارزیابی کنیم. و در این زمینه مشکالت جدی 

وجود داشت.

دو نوع تضاد متفاوت
سوال: منظورت از این که درک استالین اشکال داشت چیست؟ آیا این در 

پیوند با چیزی است که قباًل درباره درک ایستا از سوسیالیسم گفتی؟

لوتا: بله. پیشتر اشاره کردم که در اواسط دهه 1930 مالکیت سوسیالیستی 
بود. طبقات مالک  به دست آمده  اقتصاد  و اشتراکی در مهم ترین بخش های 
زیادی  حد  تا  خصوصی  سرمایه داری  و  بودند  شده  کشیده  زیر  به  پیشین 
دگرگون شده بود. تحلیل استالین این بود که دیگر هیچ بنیاد اقتصادی برای 

»آرمانشهری که به کابوس تبدیل می شود« منجر خواهد شد. برای فهم این که چرا 
این نظریه و جهان بینی که این نگاه ارایه می کند، غلط است به ردیه جامع بر نظرات 

هانا آرنت )Hannah Arendt( به عنوان مهم ترین مدافع این تئوری، نگاه کنید به:

Avakian, Bob (1986) Democracy: Can’t We Do Better Than That? - Chicago 
- Banner Press - p: 167-190

همچنین نگاه کنید به ردیه بر نظرات کارل پوپر )Karl Popper( نظریه پرداز دیگر 
»توتالیتاریسم« در: 

Avakian, Bob (2007) Marxism as a Science—Refuting Karl Popper - in 
Making Revolution And Emancipating Humanity – Revolution - October 
21 2007
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استثمار وجود ندارد... و بنابراین آنتاگونیسم طبقاتی در جامعه ی سوسیالیستی 
نیز وجود ندارد. درک کلی این بود که دو طبقه غیر متخاصم به وجود آمده 
از  قدیم  و  جدید  قشر  یک  و  اشتراکی  مالکیت  با  دهقانان  و  کارگران  است: 
روشنفکران و صاحبان مشاغل یقه سفید و متخصص. طبقه حاکم سابق هم که 
توسط انقالب و جنگ داخلی سرنگون شده بود. درک استالین چنین بود که 
بقایای نظم کهنه وجود داشت ولی چنانچه اشاره کردم او بر این باور بود که 
دیگر تخاصم طبقاتی... و نیروهای بورژوازی داخل جامعه وجود ندارند. و برای 
این که دوباره درک او را مشخص کنم باید بگویم که به اعتقاد استالین بقایای 
نظم کهنه صرفاً می توانستند از بیرون جامعه ی شوروی بازگردند. به این ترتیب 
تهدیدهایی که از سوی طبقات عزل شده متوجه جامعه شوروی بود به عنوان 
تهدیداتی که توسط قدرت های کاپیتالیستی بیگانه ایجاد و حمایت می شوند، 
و  این گفتمان جاسوس ها وخرابکارهای خارجی  تمام  دیده می شدند. و شما 
سناریوهای تئوری های توطئه از خارج رواج داشت. خرابکاری های واقعی وجود 
از سوی  را  جامعه  در  مخالفت ها  تمام  که  داشت  تمایل  استالین  ولی  داشت 
نیروهای خارج از جامعه ببیند و مبارزه علیه ضد انقالب به صورت عملیات ضد 
جاسوسی دیده می شد. این طرز تفکر بود که به چنان اشتباهات فاحشی که 

باالتر به آن اشاره کردم، منجر شد.

و  تفاوت ها  از  مملو  در حقیقت جامعه  بود.  غلط  استالین  تحلیل های  ولی 
تضادهای طبقاتی بود و همه آن ها منشأ خارجی نداشتند... گرچه همان طوری 
که قباًل گفتم خطر مداخله ی خارجی و جنگ و آنچه در سطح جهان در حال 
شکل  را  سوسیالیستی  جامعه  در  مبارزات  عمیقی  صورت  به  بود،  دادن  رخ 
توانست  وی  مبنایی  چنین  بر  و  شد  کشف  مائو  توسط  این ها  همه  می داد. 
پیش  تضاد ها  این  که  مبارزاتی  تنوع  و  تضاد ها  این  حل  در  را  چین  انقالب 
می آوردند به روشی عمیقاً متفاوت رهبری کند.1 من بعداً در این باره صحبت 

1- مائو تسه دون )1357( درباره مساله حل صحیح تضادهای درون خلق -  در منتخب 
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با هم یکی می کرد. در  را  تضاد  از  متفاوت  نوع  این دو  استالین  خواهم کرد. 
جامعه شوروی 1930 کسانی بودند که نسبت به سیاست های متفاوت دولت 
استالین  ولی  بودند.  ناراضی  واقعاً  که  کسانی  و  بودند  معترض  سوسیالیستی 
این مخالفت ها را مخالفت های آنتاگونیستی تشخیص داد و آن ها را به  همه 
از خارج مرتبط دانست. سرکوب فقط می بایست علیه  تهدیدات و خرابکاری 
دشمنان به کار گرفته می شد ولی علیه مردمی که جزو مخالفین بودند و یا در 
مسئولیت های شان مرتکب خطا شده بودند، نیز به کار گرفته شد. همان طور که 
گفتم مائو مشکل این مساله را یافت و به درک عمیق تر از حقیقت دینامیک های 
مائو و  بینش راهگشای  بر مبنای  آواکیان  باب  و  جامعه سوسیالیستی رسید. 
از  عمیق تر  علمی  فهم  یک  سوسیالیستی  جوامع  تجربه ی  از  وسیع تر  درک 
جوامع سوسیالیستی و دید فراگیرتر از اهمیت کشاکش و مبارزه بین ایده های 
حل  برای  و  نداشت  درکی  چنین  استالین  ولی  پروراند.  را  جامعه  در  متضاد 
آنچه  به جای  استالین  اتکا می کرد.  اطالعاتی  نیروهای  و  پلیس  به  مشکالت 
که در انقالب فرهنگی چین رخ داد.... یعنی بسیج کردن توده های مردم برای 
دست و پنجه نرم کردن با سواالت سیاسی و ایدئولوژیک داغی که همه ی ابعاد 
جامعه را در بر می گرفت و باز کردن مسائل، رویکرد سرکوب را برای دفاع از 

دولت سوسیالیستی در پیش گرفت.

و شما در این مقطع در اتحاد شوروی با این گسست جدی از انترناسیونالیسم 
هم مواجه اید... اتحاد شوروی از مسئولیت یک کشور سوسیالیستی برای پیشبرد 
انقالب جهانی، شانه خالی کرد. این دیدگاه وجود داشت که هیچ چیزی مهم تر 
از حفظ یک دولت سوسیالیستی نیست و تقریباً انجام دادن هر علمی از جمله 
این  با  امپریالیست ها  با  سیاسی  دسیسه بازی  یا  پلتیک  رئال  نوعی  به  ورود 

آثار مائو جلد 5 - بینا - بیجا - از انتشارات سازمان انقالبی - ص 256-234
Mao Zedong (1977) “On the Correct Handling of Contradictions Among 
the People,” in Selected Works of Mao Tsetung, Vol. 5 – Peking - Foreign 
Languages Press –p:384-421
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ایده توجیه می شد. برای روشن شدن بحث باید بگوییم که روابط دیپلماتیک 
کارکرد  و  نقش  دارای  امپریالیستی  قدرت های  با  سوسیالیستی  دولت های 
ادامه  به حیات خود  دایمی  موقعیت جنگی  یک  در  نمی توانید  هستند. شما 
دهید. مثال نیاز به تجارت و غیره دارید، ولی همه این ها باید برای مبنای اصول 
و این ایده که تمام این روابط تابع پیشبرد انقالب هستند، باشند. ولی در آن 

زمان در بیشتر موارد این مساله نادیده گرفته می شد.1

یک رابطۀ حیاتی: پیشبرد انقالب جهانی، دفاع از دولت 
سوسیالیستی

سوال: شما بر نیاز واقعی دفاع از اتحاد شوروی تأکید کردید. چطور چنین 
ضرورتی بر تصمیماتی که استالین گرفت، تأثیر گذاشت؟

لوتا: بله. اما درک علمی صحیحی از این مساله موجود نبود. ببینید، باب 
کشور  از  دفاع  بین  واقعی  تضاد  یک  که  داد  تشخیص  را  مساله  این  آواکیان 
سوسیالیستی و پیشبرد انقالبی در سطح جهانی وجود دارد و این تضاد برخی 
اوقات با شدت طرح می شود. هیچ رهبر و نظریه پرداز کمونیستی قبل از باب 
عنصر  یک  این  و  بود  نکرده  مفهموم سازی  صورت  این  به  را  مسائل  آواکیان 
کلیدی سنتز نوین در توسعه بیشتر علم کمونیسم است. نباید اجازه داد که 
امپریالیست ها به راحتی جامعه سوسیالیستی نوین را نابود کنند. باید از این 
دولت دفاع بشود. ولی این مساله می تواند در تضاد با حمایت از انقالب در سایر 
نقاط جهان قرار بگیرد... مثال بر حسب این که منابع را به کجا باید تخصیص 

1- برای یک ارزیابی کلی از استالین نگاه کنید به:
Avakian, Bob - The Question of Stalin and Stalinism- in The End of a 
Stage—The Beginning of a New Stage - Revolution magazine - Chicago - 
RCP Publications – 1990 p: 13-18.
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داد، دیپلماسی را چگونه باید پیش برد و چگونه جامعه سوسیالیستی را از نظر 
آماده سازی ایدئولوژیک مردم برای فداکاری در راه انقالب جهانی، سازماندهی 
کرد. بنابراین باید این تضاد ها را تشخیص داد و چگونگی حل آن ها را آموخت. 
استالین و حتی مائو وقتی که انقالب در چین را رهبری می کرد، چنین گرایشی 
داشتند که دفاع از منافع کشور سوسیالیستی را با پیشبرد انقالب جهانی یکی 
بدانند. و بار دیگر تکرار می کنیم برای ارزیابی کردن این وضعیت شما باید به 
خاطر داشته باشید که این نخستین بار بود که کسی در تاریخ با چنین وضعیتی 
مواجه می شد و هیچ تجربه قبلی برای حرکت کردن بر مبنای آن وجود نداشت. 
و باید تهدید واقعی ای که متوجه هستی این دولت ها بود را نیز به یاد داشت و 
از یاد نبرد که هیچ کدام از این دو رهبر در برابر قدرت های امپریالیستی تسلیم 
تا آخرین روز زندگی اش برای پیشبرد انقالب جهانی  نشدند و مائو مخصوصاً 
تالش کرد. اما این طرز تفکر به طور عینی دفاع از دولت سوسیالیستی را باالتر 
از پیشبرد انقالب جهانی قرار داد. اینگونه نبود که استالین و مائو آگاهانه تالش 
کردند که انقالب جهانی را تابع دفاع از کشور سوسیالیستی کنند. اما از آن جا 
که این تضاد فوق العاده پیچیده و حاد را به گونه ای تک خطی درک می کردند، 
به چنین اشتباه ی دچار می شدند. درک شان این بود که انقالب در این کشور 
پیروز می شود و بعد در کشور بعدی... و انقالب جهانی در سایر کشور ها در یک 
فرایند حفظ کردن و افزودن کشورهای سوسیالسیتی جدید تکمیل خواهد شد. 

به خاطر چنین درکی بود که آن ها در سیاستگذاری دچار خطا شدند. 

علمی  فهم جدید  یک  آواکیان  باب  باره،  این  در  عمیق  کنکاش  اساس  بر 
منطقه  یک  که  است  این  دولت سوسیالیستی  اصلی  نقش  گذاشت:  پیش  را 
چنین مبنایی  بر  باید  این دولت  باشد.  انقالب جهانی  پایگاهی برای پیشبرد 
امکان  جهانی  انقالب  که  مقاطعی  در  که  باشد  آماده  و  کند  دفاع  از خودش 
پیشرفت های بزرگ دارد، بقای خودش را به خاطر پیشبرد انقالب جهانی به 
خطر بیاندازد. و دولت سوسیالیستی باید تضادهای بسیار دشوار و واقعی که در 
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کلیت این فرایند موجود است را به طرز صحیحی حل کند.1 این ها درس های 
مهم از حوادث اتحاد شوروی در دهه 1930 بود.

سوال: و البته اتحاد شوروی در سال 1941 توسط امپریالیسم آلمان مورد 
حمله قرار گرفت.

لوتا: می دانید تاریخ اتحاد شوروی زمانی که یک کشور سوسیالیست بود یا 
تاریخ جنگیدن در جنگ ها بود، یا آماده شدن برای جنگ یا التیام بخشیدن 
زخم های پس از جنگ. در سال 1941 آلمان نازی به اتحاد شوروی حمله کرد. 
آن ها مدرن ترین ارتش دنیا و بخش بیشتر تجهیزات نظامی شان را بر سر اتحاد 
به ارتشش گفت که انتظار دارد که آن ها  شوروی فرو ریختند. هیتلر صریحاً 
همه ی اصول انسانی را در راه آنچه جنگ نابودگر کامل بود، زیر پا بگذارند.2 

1- نگاه کنید به:
آواکیان، باب )بیتا( فتح جهان، آنچه پرولتاریای جهانی ناگزیر انجام خواهد داد - 

ایران - کمیته کردستان انتشار از اتحادیه کمونیست های  ترجمه و 
Avakian, Bob (1981) Conquer The World? The International Proletariat 
Must and Will

Avakian, Bob (1984) Advancing the World Revolutionary Movement: 
Questions of Strategic Orientation (Spring 1984)

Avakian, Bob - The Constitution for the New Socialist Republic in North 
America - all online at revcom.us. 

2- درباره اتحاد شوروی و جنگ جهانی دوم، مبارزه نظامی علیه آلمان امپریالیست 
و نقش استالین در رهبری جنگ شوروی نگاه کنید به:

Roberts, Geoffrey (2006) Stalin’s Wars: From World War to Cold War, 
1939–1953 - New Haven - Yale Univ. Press

درباره ریشه ها و ویژگی های جنگ جهانی دوم، نگاه کنید به:

Lotta, Raymond - America in Decline - 205-219
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شوروی با قهرمانی تمام جنگید. 26 میلیون شهروند اتحاد شوروی در جنگ 
جهانی دوم جان شان را از دست دادند که معادل یک هشتم جمعیت کل کشور 
بود. ولی تضادی در این جا موجود است که اتحاد شوروی به لحاظ نظامی از 
ایدئولوژیکی  از نظر سیاسی و  انقالب  اما  جنگ جهانی دوم پیروز بیرون آمد 
ضعیف شده بود. منظورم این است که اشتباهاتی که در باال برشمردم، درک 
مردم از اهداف انقالب سوسیالیستی را تضعیف کرده و فرسوده بود و در حقیقت 
نقاط ضعف درک مردم از جهان و چگونگی تغییر آن را حتی تشدید کرده بود. 
مردم همچنان برای بنا کردن سوسیالیسم می جنگیدند و از تسلیم شدن در 
رخ  استالین  رهبری  تحت  بدون شک  این  و  می زدند  سرباز  امپریالیسم  برابر 
می داد. ولی آن ها در درک شان از تفاوت بین ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم... 
و  به جامعه  نسبت  علمی  رویکرد  یک  واقعاً  که  آنچه  و  اصالح  و  انقالب  بین 
در  استالین  مرگ  از  بعد  بودند.  گیج سری  دچار  می دهد،  تشکیل  را  طبیعت 
خیز  قدرت  برای کسب  کمونیست  در حزب  بورژازی  نیروهای جدید   1953
برداشتند ودر 1956 نیکیتا خروشچف1 یک مقام عالی رتبه در حزب و دولت، 
قدرت را به دست گرفت و استیالی طبقه سرمایه دار را تثبیت کرد و به طور 
سازمان یافته بازسازی اتحاد شوروی برای تبدیل آن به یک دولت کاپیتالیستی 

را رهبری کرد.2 این پایان نخستین دولت پرولتری بود.

سوال: این مساله را بر چه دورنما و منظری می گذارید؟

لوتا: انقالب شورش بردگان تحت رهبری پیشاهنگ کمونیست بود و راهی 
تماماً جدید برای سازماندهی و اداره کردن جامعه پیش رو گذاشت. یک شیوه 

1- Nikita Khrushchev

2- درباره عروج سرمایه داری در اتحاد شوروی در 1956 و تبدیل شوروی به یک 
کشور سوسیال-امپریالیستی، نگاه کنید به:

Lotta, Raymond vs. Albert Szymanski (1983) The Soviet Union: Socialist or 
Social-Imperialist? Part II – Chicago - RCP Publications 
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کاماًل جدید برای ارتباط برقرار کردن با دنیا... نه برای غارت و فتح آن، بلکه برای 
یاری رساندن به رهایی بشریت. شکست اتحاد شوروی، بازگشت به عقب تلخی 
بود و این واقعیت که مردم در آن زمان فاقد ابزار علمی برای درک ویژگی های 
و دالیل این شکست بودند، آن را حتی تلخ تر کرد. علی رغم خطاهایی که بر 
شمردم، انقالب شوروی 1917-1956 جدای از کمون پاریس، اولین گام در 
جاده ی رهایی و به سوی دنیایی ر ها از ستمگری و استثمار بود. این انقالب 
الهام بخش مردم در سراسر دنیا بود. ولی آن جاده می بایست که کوبیده شود... 
باید درکمان را از آنچه که برای دست یافتن به این هدف الزم است، عمیق تر 
به دست  اتوماتیک وار  یا  به خود  و گسترش دهیم. چنین چیزی خود  کنیم 
نمی آید. اگر بخواهید می توان اصطالح »منحنی یادگیری«1 را به کار برد. ولی 
برای یاد گرفتن و عمیق تر یاد گرفتن به یک درک علمی از جامعه و این که 
چگونه می توان آن را تغییر داد نیاز است. این امر نیازمند تکامل بیشتر این علم 
است. منظورم علم کمونیسم است. برای این کار باید مشکالت و چالش های 
را  حل ها  راه  و  کرد....  تحلیل  و  شناسایی  را  بی طبقه  جهان  یک  به  رسیدن 
چالش هایی  چه  با  که  این  مورد  در  را  نوینی  درون بینی ها ی  و  کرد  حدادی 
مواجه هستیم تکامل داد. این کاری است که مائو تسه دون رهبر انقالب چین 
انجام داد. او پروژه ی رهایی و انقالب کمونیستی را به جایگاه کاماًل نوینی از 
نظر تئوری و پراتیک رساند. این یک دستاورد عظیم رادیکال تر و رهایی بخش تر 

برای انسانیت، بود. ما در ادامه به این خواهیم پرداخت. 

1- Leranin Curve





عکس باال: 
سنگر کموناردها در پاریس

میشل  لوئیز  پایین:  عکس 
فعالین  از   )1905-1839(
از  و  آنارشیست  و  کارگری 
رهبران محلی کمون پاریس



بنای یادبود کموناردهای جان باخته در گوشۀ مهجوری در گورستان پرالشز پاریس

پیکر کموناردهای اعدام شده به دست ائتالف بورژوازی فرانسه و پروس. سی هزار 
کمونارد اعم از زن و مرد و پیر و جوان پس از شکست کمون، توسط ارتش فرانسه 

و متحدینش قتل عام شدند.



روی  به  پتروگراد  )Nevesky( شهر  نِوسکی  خیابان  در   1917 در جوالی  تزار  پلیس 
کارگران و تظاهر کنندگان معترض آتش می گشاید.

ارتش سرخ در جنگ داخلی. حزب کمونیست با حمایت کارگران و دهقانان توانست 
در جریان 5 سال جنگ داخلی )1918-1923( ارتش ضد انقالبیون سفید که مورد 

حمایت 14 قدرت خارجی و امپریالیستی بود را شکست دهد.



با  اکتبر  انقالب  از  ازبک پیش  یک زن 
حجاب و پوشش اسالمی و محلی

زن ازبک پس از انقالب کمونیستی. 
سال 1930

کوروپسکایا   .1919 در   )Nadezhda Krupskaya( کوروپسکایا  نادژدا  سخنرانی 
زن انقالبی بلشویک٬ نویسنده و مدافع حقوق زنان.



ایاالت متحده آمریکا و اتحاد شوروی دو دنیای متفاوت بودند.
در مقطعی که در شوروی، برابری ملل و انترناسیونالیسم توسط دولت تبلیغ می شد 
و یک جنبش فرهنگی برای حفظ ادبیات و زبان ملل به راه افتاده بود، در ایاالت 

متحده آمریکا قوانین دولتی، برتری سفید پوستان بر سیاهان را تأیید می کرد.
 )kalmykia( عکس باال: سواد آموزی به روستاییان در جمهوری خودمختار کالمیکیا

در شوروی سال 1929
در  پوستان  سیاه  از  پوستان  سفید  خوردن  آب  محل  کردن  جدا  پایین:  عکس 

اوکالهاما سیتی آمریکا. سال 1939 .



)ده  اکتبر  چون  فیلم های  معروف  کارگردان   )1948-1898( آیزنشتاین  سرگئی 
روزی که دنیا را تکان داد(، رزمناو پوتمکین، اعتصاب و غیره.

قسمتی از »شعری برای پاسپورت 
شوروی«

 سروده سال 1929
 والدیمیر مایاکوفسکی

 )1930-1893( 

...از ریشه کنده ام بوروکراسی را، 
باری و برای همیشه. 

احترام به آداب و رسوم، هرگز!
هر چه برگه است برود به جهنم،

اما این یکی...
این کوچولو، خیلی برای من عزیز 

است
از آن دلقک لوس و بی نمک 

پسش می گیرم.
بخوان و حسادت کن: این 

افتخارم است
من شهروند اتحاد شوروی ام



دسته ای از گروه »بیست و پنج هزاری ها« در 1929 عازم مناطق روستایی در 
قفقاز شمالی می شوند. آنان 25000 کارگر از آگاه ترین بخش پرولتاریا بودند که 

داوطلبانه برای امر اشتراکی سازی به روستاها رفتند. روی پرچم آن ها نوشته شده 
است: »پیش به سوی اشتراکی سازی در قفقاز شمالی! کوالک ها را به مثابه یک 

طبقه نابود کنید«.

1935 )Stavropol( یک مزرعه اشتراکی در استاوروپُل



جشن به مناسبت حفر کانال آبی در دشت فرغانه. سال 1939. این پروژه عظیم در 
مدت کوتاهی با مشارکت مردمی و نیروهای داوطلب صورت گرفت و باعث آبیاری 

دشت های کشاورزی وسیعی در ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان شد.

فرهنگ  رشد   .1934 سال  در  اوکرائین  اشتراکی  مزارع  در  سیار  کتابخانه  یک 
عمومی یکی از اهداف جنبش اشتراکی سازی در اتحاد شوروی سوسیالیستی بود.



مراسم سالگرد انقالب اکتبر 1938. رهبری شوروی اطمینان داشت که آلمان نازی 
به شوروی حمله خواهد کرد به همین دلیل همه کشور در تدارک برای جنگ بود.

صحنه ای از دادگاه های مسکو 1938-1936. 
تضادهای جامعه سوسیالیستی  ماهیت  از  رهبری شوروی  و  استالین  اشتباه  درک 
باعث اتخاذ یک رویکرد غلط و روش مکانیکی و حذفی در چگونگی حل تضادها 

شد. 



شناسایی افرادی که به دست نازی ها کشته شدند در شبه جزیرۀ کریمه. سال 1942. 
در جریان جنگ جهانی دوم بیش از بیست میلیون نفر از مردم اتحاد شوروی به 

دست ارتش آلمان نازی و متحدین آن کشته شدند.

زنان واحدهای  آلمانی می شد،توسط  از حرکت تانک های  مانع  کانال هایی که  حفر 
تمام طول  اتحاد شوروی سوسیالیستی در  اطراف مسکو. سال 1941.  داوطلب در 
حیاتش از 1917 تا 1956 یا در حال جنگ بود، با تدارک برای دفاع از خود در برابر 

تجاوز امپریالیست ها و یا ترمیم زخم ها و ویرانی های پس از جنگ.



مشهور  تیرانداز  تک  چپ(  سمت  از  اول  )نفر   )Vasily Zaytsev( زایتسف  واسیلی 
از 250 افسر، درجه دار و سرباز  ارتش سرخ که در جریان نبرد استالینگراد بیش 

آلمانی را از پای در آورد. 

آزادسازی و نجات اسیران اردوگاه کار آشوویتس توسط سربازان ارتش سرخ اتحاد 
جماهیر شوروی٬ 27 ژانویه 1945.



سرنوشت جنگ جهانی دوم 
به روایت یک پوستر تبلیغاتی 

شوروی که روی آن نوشته شده 
است: »شکست دادن هیتلر«

یکی از سربازان ارتش سرخ، پرچم داس و چکش را بر فراز رایشتاگ مجلس آلمان 
در برلین به اهتزاز در می آورد. بدون وجود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، 
شکست دادن فاشیسم در اروپا و سراسر جهان غیر ممکن بود. ارتش سرخ در ماه 

می 1945 وارد شهر برلین شد و آلمان نازی سقوط کرد. 
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فصل 4 
چین: یک چهارم بشریت به 

قله های نوینی از رهایی 
صعود می کند

که  این  درباره  می توانید  می رسیم.  چین   1949 انقالب  به  خوب  سوال: 
کمونیست ها چگونه به قدرت دست پیدا کردند، صحبت کنید؟

مبارزه  یک  و  عظیم  سیاسی  و  اجتماعی  دگرگونی  یک  انقالب  این  لوتا: 
انقالبی مسلحانه به غایت شجاعانه و فداکارانه بود. مائو تسه دون این انقالب 
حماسی را رهبری کرد. ولی برای فهمیدن این که این انقالب چگونه قدرت را 

به دست آورد، باید شرایط تاریخی زمانه اش را بفهمیم.

در قرن 19 قدرت های بزرگ کاپیتالیستی دنیا شروع به نفوذ در چین کردند 
و نیروهای نظامی و اقتصادی شان را وارد این کشور کردند... و در پایان قرن 19 
بر چین سلطه کامل داشتند. آن ها معاهدات صلحی را به چین تحمیل کردند 
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اقتصادی می داد و چین را به مناطق نفوذ قدرت های  امتیازات  ایشان  که به 
بیگانه تقسیم کردند که به این معنی بود که هر یک از این قدرت ها یک بخش 
بسیار  زمان  مدت  برای  می کردند. چین  استثمار  و  کنترل  غارت،  را  از چین 
طوالنی تحت حکمرانی یک سلسله پادشاه ی بود. این سلسله توسط شورش 
افسران ارتش و مخالفان غیر نظامی در سال 1911 به پایین کشیده شده بود 
و در 1912 اعالم جمهوری شد. ولی جمهوری ضعیف بود... و با نظم کهنه ی 
کوچک  دولت های  شکل  به  را  کشور  ساالران،  جنگ  شد.  تضعیف  نیز  فاسد 
به ویژه  امپریالیسم،  راه  این ها  بودند. همه  بین خودشان تقسیم کرده  محلی 

امپریالیسم ژاپن برای نفوذ به داخل کشور را تسهیل می کرد.1

تولد یک انقالب
سوال: مائو و کمونیسم در چین از کجا برآمدند؟

لوتا: تالش های گوناگونی از سوی مردم چین برای بیرون راندن نیروهای 
خارجی انجام شده بود و اغلب خیزش های عظیمی را نیز با خود همراه کرده 
بود، مثال شورش های شجاعانه دهقانان رخ داد. ولی این ها شرایط جامعه چین 
تغییر  شدیداً  را  معادالت  بلشویکی  انقالب  نداند.  تغییر  بنیادی  صورت  به  را 
داده بود. این انقالب بخشی از جوانان و روشنفکران چینی را هوشیار کرد و 
به آن ها الهام بخشید تا کمونیسم را به کار بگیرند. حزب کمونیست چین در 
1921 تأسیس شد. در آغاز سال 1927 جنگ شدیدی بین گومیندان2 و حزب 
بود  ابتدا یک حزب حکومتی ملی گرا  کمونیست چین رخ داد. گومیندان در 
اما خیلی زود زیر سلطه مرتجعینی که تحت الحمایه قدرت های امپریالیستی 
مختلف بودند در آمد. به دست گومیندان قتل عام ها و تعقیب و آزار زیادی علیه 

1- Chesneaux, Jean (1976) China From the Opium Wars to the 1911 Revo-
lution - New York - Pantheon
2- Guomindang
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جنبش کمونیستی انجام شد. در چنین شرایطی مائو، استراتژی صحیح سیاسی 
از نقاط  و نظامی برای رهایی واقعی را تدوین کرد و برای آن جنگید.1 یکی 
از خارق العاده ترین شاهکارهای  یکی  بود،  »راهپیمایی طوالنی«  بزرگ  عطف 
ارتش سرخ و  مائو، صد هزار جنگجوری  بیستم. در سال 1934  قرن  نظامی 
دوباره  برای  مایلی  راهپیمایی طوالنی 6.000  در  را  کمونیست  سازمانده گان 
دره های  و  باتالق ها  از  آن ها  کرد.  رهبری  انقالب،  برای  شدن  سازماندهی 
خطرناک گذشتند. با جنگ ساالران و ارتش ها ی ارتجاعی جنگیدند. آن ها هر 
جایی که رفتند، انقالب را با خود بردند. وقتی که راهپیمایی طوالنی به مقصد 
خود رسید، تنها ده هزار نفر باقی مانده بودند. ولی به خاطر راهپیمایی طوالنی 

بود که انقالب توانست ادامه پیدا کند.2 

در سال 1931 امپریالیسم ژاپن شروع به گسترش نفوذ تجاوزگرانه اش در 
چین کرد... و در 1937 وارد جنگ با چین شد. ارتش ژاپن شانگهای را تصرف 
اسف بارترین  از  یکی  آن جا  در  و  کرد.  اشغال  را  نانجین3  استان  مرکز  و شهر 
وحشی گری های تاریخ مدرن تجاوز، شکنجه و کشتار سیستماتیک 300.000 
غیر نظامی رخ داد...4 ژاپن چین را برای مواد خام، برای تولید صنعتی با نیروی 
از  استفاده  جمله  از  بسیاری  جنایات جنگی  مرتکب  و  کرد  نابود  بردگی  کار 
سالح های شیمیایی شد. و همه این ها در چهارچوب جنگ جهانی دوم 1939-

با  بار دیگر  امپریالیست ها می خواستند یک  1945 رخ می داد. در جنگی که 
خشونت و خونریزی جهان را  میان خود باز تقسیم کنند. کمونیست های چینی 
برای  از مبارزه  به عنوان بخشی  ژاپنی ها  اشغال  و  تهاجم  با  بودند که  مصمم 

1- یک مورد کالسیک در این باره، بر مبنای مصاحبه با مائو مورد زیر است:
Snow, Edgar (1961) Red Star Over China - New York - Grove Press 
2- Wilson, Dick (1972) The Long March - New York - Viking Press
3- Nanjing
4- Chang, Iris (2012) The Rape Of Nanking: The Forgotten Holocaust Of 
World War II - New York - Basic Books
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رهایی ملی و اجتماعی بجنگند. در 1940 نیروهای نظامی تا 500.000 نفر 
برای  را  چین  مردم  و  شدند  بسیج  کمونیست ها  و  مائو  کردند.  پیدا  افزایش 
در  رهبری کردند.  ژاپنی  امپریالیسم  اشغال گر  نیروهای  با  و جنگ  برخاستن 
1945 آن ها موفق شدند که نیروهای ژاپنی را شکست بدهند. ولی کشور نابود 
شده بود. 14 میلیون چینی در نتیجه جنگ جهانی دوم کشته شدند! بخش 
اعظم راه آهن چین و بزرگراه ها وکارخانه های چین نابود شدند. و به محضی که 
جنگ جهانی دوم در 1945 تمام شد، جنگ داخلی بین نیروهای کمونیست و 
نیروهای گومیندان که توسط آمریکای امپریالیست تجهیز و تأمین مالی شده 
بودند، آغاز شد. بعد از چهار سال جنگ فشرده، انقالب چین در 1949 پیروز 
شد.1 ولی امپریالیست های آمریکا خیلی زود به شبه جزیره ُکره وارد شدند و 
آغاز به تهدید چین و حتی استفاده از بمب اتمی کردند. ناوگان هفتم نیروی 
دریایی آمریکا در شرق دور مستقر شد. همه این ها در دوران جنگ کره که 
درست 9 ماه بعد از پیروزی انقالب چین شروع شد، رخ داد. انقالب در چنین 
ستمدیدگان  امید  چین  درخشان،  پیروزی  این  با  رسید.  قدرت  به  شرایطی 
جهان و هدف حمالت امپریالیست ها بود. آگاهی رایج در جنبش کمونیستی 
در آن زمان این بود که یک اقتصاد عقب مانده نظیر چین با صد ها میلیون 
دهقان غیر ممکن است که بتواند یک انقالب ضد استعماری که به کمونیسم 
منجر بشود را به پیروزی رساند. مائو علم کمونیسم را برای هموار کردن یک 
هم  او  داد.  گسترش  و  بست  کار  به  ستم،  تحت  ملت های  برای  انقالبی  راه 
برنامه های سیاسی و هم استراتژی های نظامی برای به پیروزی رساندن یک 
انقالب رهایی بخش در چنین کشورهایی را تکامل داد. و کار سترگ مائو، تأثیر 

1- نگاه کنید به:
Suyin, Han (1972) The Morning Deluge: Mao Tsetung & The Chinese Rev-
olution 1893–1954 - Boston – Little Brown

Mitter, Rana (2013) Forgotten Ally: China’s World War II, 1937–1945 - 
New York - Houghton Mifflin Harcourt
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عظیمی بر انقالب در سراسر دنیا گذاشت.

چین در آستانۀ انقالب
سوال: جامعه چین در 1949 چگونه جامعه ای بود؟

لوتا: چین یک جامعه نیمه فئودالی بود. اکثریت جمعیت دهقانان بینوای 
تحت حاکمیت بی رحمانه و خودسرانه ی مالکین بودند. دهقانان زمین ها را از 
مالکین اجاره می کردند در سالی که محصول خوب بود، مالکان می تواستند 
و  بردارند  اجاره  عنوان  به  را  دهقانان  توسط  شده  تولید  محصول  از  نیمی  تا 
زمانی که محصول بد بود، اجاره حتی باالتر می رفت و آنچه برای دهقانان باقی 
می ماند عموماً کفایت هزینه های شان را نمی کرد و دهقانان مجبور بودند که از 
مالکین با بهره های 30 تا 100 درصد پول قرض کنند. عالوه بر همه این ها، 
دهقانان می بایست که به مقامات محلی و دولت نیز مالیات پرداخت می کردند. 
برگ  به خوردن  مجبور  دهقانان  می آمد،  پیش  بسیار  که  قطحی  ساله ای  در 
درختان می شدند و حتی مجبور بودند یکی از کودکان خود را بفروشند تا سایر 
کودکان زنده بمانند. قحطی بخشی از زندگی عادی مردم شده بود... قحطی 
یکی از چیزهایی بود که یک دهقان به عنوان علت مرِگ خود انتظار داشت، 

چیزی مثل مریضی یا کهولت سن.1 

زنان،  خوردن  کتک  بود.  مجسم  جهنم  یک  چین  در  زندگی  زنان  برای 
از  یکی  بود.  رایج  اجباری  فحشای  و  شده  داده  ترتیب  پیش  از  ازدواج های 
سرکوبگرانه و زشت ترین سنت های جامعه چین، بستن پای زنان بود. پاهای 

1- درباره بروز قحطی و تلفات وحشتناک آن در چین پیش از انقالب نگاه کنید به:
Mallory, Walter (1926) China: Land of Famine - New York - National Geo-
graphic Society 

Riskin, Carl (1987) China’s Political Economy – Oxford - Oxford Univ. Press
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دخترهای 7-8 ساله خیلی تنگ و محکم بسته می شد تا زمانی که قوس پای 
دخترکان می شکست و انگشت های پا برای همیشه به زیر خم می شد. هدف 
این کار وحشتناک این بود که پای زنان کوچک بماند و آن ها هنگام راه رفتن 
به سویی خم بشوند که در جامعه مرد ساالر چین آن زمان زیبا تصور می شد و 
دارای جذابیت اروتیک بود. عصاره این درد و ستم در یک گفته قدیمی خالصه 
شده است»در مقابل هر جفت پای پیچیده شده، یک سطل پر از اشک است«. 

بستن و معوج کردن پای زنان، نماد شرایط زنان چینی قبل از انقالب شد. 1

در شهر ها وضعیت بسیار نا امید کننده بود. در شانگهای قبل از آغاز جنگ 
جهانی دوم هر سال 25 هزار ُمرده از خیابان ها جمع می شد.2 در کارخانه جات 
در  خارجی  قدرت های  و  می شدند  زندانی  کارخانه  در  شب ها  زنان  نساجی 
و  بودند  نیافته  توسعه  پایه های صنعت چین  بودند.  بسیار قدرتمند  شانگهای 
یک  در  می پرداختند.  پارچه  و  سیگار  مانند  سبک  کاالهای  تولید  به  عمدتا 
کشور 500 میلیون نفری تنها 12.000 پزشک که آموزش پزشکی غربی دیده 
بودند، وجود داشت. هر سال چهار میلیون نفر از بیماری های عفونی و انگلی 
می مردند.3 امید به زندگی 32 سال بود و مردم چنان سرخورده بودند که در 
مقیاس عظیمی به تریاک روی آورده بودند، 60 میلیون معتاد در چین وجود 
داشت. و همه این ها دالیل آن است که چرا مردم به انقالب روی آوردند. این 
آن ضرورتی است که چرا باید طبقه حاکم استثمارگر به پایین کشیده می شد 

و نظام دولتی آن نابود می گشت.

1- Croll, Elisabeth (1988) Feminism and Socialism in China - New York - 
Schocken Books - Ch. 2.
2- Spence, Jonathan D and Annping (1996) Chin, The Chinese Century - 
New York - Random House – p:84
3- Kaplan, Fredric M. and Sobin, Julian M. and Andors, Stephen (1979) 
Encyclopedia of China Today - New York - Harper & Row - p: 233
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بسیج توده ها برای دگرگون کردن کل جامعه
لوتا: و انقالب چین دقیقاً چنین کاری کرد. این انقالب یک قدرت دولتی 
جدید، شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا بر مبنای اتحاد کارگران و دهقانان بنا نهاد. 
این نیروی دولتی جدید از حقوق همه مردم دفاع کرد، نیروهای ضد انقالب را 
سرکوب کرد و تغییر همه جانبه جامعه و حمایت از انقالب جهانی را ممکن 
ساخت. در شهر ها و روستا ها مؤسسات جدیدی در همه ی سطوح تحت رهبری 
حزب کمونیست تأسیس شدند که نیروهای مردمی که سابقاًً تحت ستم بودند 
را برای نوآوری جهت تغییر دادن و اداره کردن جامعه به کار می گرفت. برای 
بود.  با ستمدیدگان مانند یک جفت دست کارُکن برخورد شده  هزاران سال 
اما اکنون آن ها این حق و این ظرفیت را داشتند که برخیزند... و با پشتوانه ی 
ارتش رهایی بخش خلق، حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دگرگون 
کنند. تحت رهبری مائو و حزب کمونیست چین، انقالب چین به سرعت به 

تغییردادن شرایط اقدام کرد.

سوال: آن ها از کجا شروع کردند؟

لوتا: یکی از اولین اقدامات، اصالحات ارضی بود. تا اوایل دهه 1950 دولت 
جدید انقالبی 30 تا 40 درصد اراضی کشت شده ی چین را از طبقات مالک 
کرد.  تقسیم  دهقان  میلیون   300 بین  را  آن  و  گرفت  پس  باز  استثمارگر  و 
اصالحات ارضی چین عظیم ترین مصادره اموال، تقسیم اراضی و ثروت و ملغی 
بود  پایین  از  این یک جنبش حقیقتاًً  است.1  تاریخ جهان  در  بدهی ها  کردن 

1- نگاه کنید به:
Hinton, William (2000) The Importance of Land Reform in the Reconstruc-
tion of China in Hungry for Profit: The Agribusiness Threat to Farmers, 
Food, and the Environment - Fred Magdoff - New York - Monthly Review 
Press- p:216

 در اوایل دهه 1950 اصالحات ارضی رادیکال تحت رهبری حزب کمونیست و بر
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باال  از  تغییرات  با  اصالحات  این  و  شد.  رهبری  کمونیست  حزب  توسط  که 
استالین رخ داد متفاوت  پایین که در مناطق روستایی شوروی در دوران  به 
را تقسیم می کردند.  ابزار و حیوانات  بود. در سرتاسر چین دهقانان زمین ها، 
آن ها با مالکین سابق مقابله کردند و جلسات توده ای حکایت رنج هایی که در 
جامعه کهنه کشیده بودند را تشکیل دادند و در مورد این که در جامعه نوین 
چگونه باید زراعت کنند صحبت می کرند. آن ها وارد سیاست شدند، کدخدایان 
را  روستایی  انتخابی  شوراهای  و  کشیدند  پایین  قدرت  از  را  سابق  انتصابی 
جایگزین کردند. دهقانان و روستاییان خرافه ها را کنار گذاشتند و به تحصیل 
علم روی آوردند. در کشوری که زنان هیچگاه با مردان برابر نبودند، نه تنها 
انقالب به واقع کمر ستم مالکی و  نیز زمین دریافت کردند.  مردان که زنان 

فئودالی را شکست.1

 پایه بسیج توده ای، طبقات مالک قدیمی را شدیداً ضعیف کرده بود. نگاه کنید به:
Gurley, John G. (1976) China’s Economy and the Maoist Strategy - New 
York - Monthly Review Press - p: 236-241

Meisner, Maurice (1999) Mao’s China and After: A History of the People’s 
Republi - Third Edition -New York - Free Press - p: 90-102. 

1- این توصیف از این اثر استخراج شده است: 

Hinton, William (2008) Fanshen: A Documentary of Revolution in a Chi-
nese Village - New York- Monthly Review Press 

کتاب فَن ِشن یک مطالعه موردی جذاب بر روی انقالب ارضی چین و ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی، ایدئولوژیک آن با تمرکز بر روی یک دهکده است. ویلیام هینتون طرفدار 
انقالب فرهنگی بود ولی رویکرد بسیار اشتباه ی درباره آخرین نبرد بزرگ مائو در 
ساله ای 1973-1976 اتخاذ کرد و گروه »چهار نفره« یعنی کسانی که در واقع خط 
مائو را پیش می بردند و نقش مهمی در تداوم انقالب و مبارزه با عروج سرمایه داری 

داشتند را محکوم کرد.
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پرسش: شما به دادن زمین به زنان اشاره کردید ولی چه چیزهای دیگری 
برای زنان تغییر کرد؟

آنچه در  پیشتر درباره  برگردیم. من  به عقب  برای یک لحظه  بیایید  لوتا: 
اتحاد شوروی و در سایر نقاط جهان در دهه اول قرن رخ می داد، صحبت کردم. 
ما باید این نکته را واقعاً در نظر بگیریم که مساله زنان یعنی مساله ستم بر 
زنان به طور عام تا اواخر سال های 1700 وقتی که اولین اثر مهم در مورد این 
مساله نوشته شد، حتی به عنوان یک سوال هم مطرح نبود. مارکس و انگلس 
مساله زنان را از همان ابتدا به عنوان بخشی درهم تنیده از انقالب کمونیستی 
می دیدند. انگلس کتاب منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت را نوشت و 
در آن با جزئیات به این که چگونه این ستم سر بلند کرد اشاره کرد. کتاب 
انگلس همچنین اشاره داشت به خطوط کلِی این که چگونه می توان در مبارزه 
برای ایجاد یک جامعه کمونیستی، ستم بر زن را نابود کرد. و باید نابود کرد.1 
این  ولی  بود  آن مقطع  زمین در  و عمل در روی کره  پیشروترین درک  این 
دستاورد ها تا حد زیادی هنوز گام های اولیه بودند. بینش روشنگرانه ی تئوری 
انگلس، تغییرات در جامعه شوروی و حتی نوآوری های راهگشا در چین که من 
درباره آن ها صحبت خواهم کرد، همه گام های اولیه بودند. گام های نخستین 
ولی عظیم. حتی چیزی مثل حق مالکیت بر زمین در متن جامعه ای که هنوز 

آثار ارزشمند دیگری درباره انقالب ارضی:
Crook, Isabel and Crook, David (1979) Mass Movement in a Chinese Vil-
lage: Ten-Mile Inn - New York - Random House

و این رمان ارزشمند ادبی که درباره کار در دهه 1950 و انقالب فرهنگی اطالعات 
خوبی در اختیار ما می گذارد:

Yuan-tsung Chen (1981) The Dragon’s Village: An Autobiographical Novel 
of Revolutionary China - New York - Penguin Books

ترجمه   - دولت  و  مالکیت خصوصی  خانواده،  منشأ   )1386( فردریک  انگلس،   -1
- نشر دیگر تهران   - پارسا  خسرو 
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از فئودالیسم کاماًل عبور نکرده بود، یک مساله بسیار بزرگ بود.

در چیِن آزاد شده در دهه 1950 یک قانون جدید ازدواج، ازدواج کودکان 
و ازدواج های از پیش ترتیب داده شده را ملغی کرد. این قانون، حق طالق را 
عالوه بر مردان برای زنان نیز تضمین می کرد ولی همان طور که مائو تأکید کرد 
انقالب چیزی بیشتر از قوانین جدید است. مردم از طریق بسیج های توده ای 
در حال دگرگون کردن جامعه بودند و این مساله عمیقاً با دگرگون سازِی روابط 
شیوه ی  و  ارزش ها  تغییر  برای  مانده  عقب  ایده های  و  سرکوبگرانه  اجتماعی 
تفکر مرتبط بود. هر جا که اصالحات ارضی اتفاق می افتاد، مبارزه ای علیه رفتار 
با زنان به مثابه ی ابژه ی اقتدار مردانه صورت می گرفت. علیه حصارهای تنگ 
خانواده و علیه اقتدار طایفه نیز مبارزه در جریان بود. و یک نکته بسیار مهم: 
حزب این عملکرد را پیشه کرد که حتی در پیشبرد مبارزه برای اصالحات ارضی 
و ایجاد تعاونی های کشاورزی بر بیوه گان و یتیم ها تکیه کند و به این ترتیب 
ستمدیده ترین ها را به دورن جنبش بکشد و در این فرایند زنان را هر چه بیشتر 
و هر چه فعاالنه تر به دورن زندگی عمومی وارد کند. یک مبارزه ایدئولوژیک 
گسترده در جامعه علیه فرودستی زنان در جریان بود. مائو شعار »زنان نیمی 
نبود  برابری  بیانیه ی  یک  این صرفاً  نگاه داشته اند« را رواج داد.  را  از آسمان 
بلکه فراخوانی برای نابودی هر مانعی بر سر راه برابری، نیز بود. در کمتر از یک 
دهه، تن فروشی به عنوان یک پدیده ی اجتماعِی مهم از جامعه رخت بست، 
بار شرمزدگی  نبودند  بودند، مجبور  وادار شده  تن فروشی  به  قباًل  که  کسانی 
پُربار  و  نوین  زندگی  یک  آن  جای  به  کنند،  حمل  خود  با  را  سرافکندگی  و 
برای شان امکان پذیر شد. زنان توانستند بدون ترس در خیابان های شهرهای 
اصلی رفت و آمد کنند. عمل بستن پای زنان یک بار و برای همیشه متوقف 
شد. این تغییرات بعد از انقالب فرهنگی در 1966 حتی ابعاد گسترده تری نیز 

گرفت، که بعداً درباره اش صحبت خواهم کرد.1

1- درباره مطالعات غربی در دهه 1970 درباره مبارزه زنان برای رهایی در چین انقالبی 
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سوال: شما گفتید که چین بعد از جنگ، نابود شده بود. این قدرت جدید 
چگونه با این مساله مواجه شد؟

سایر  و  وبا  افتاد.  راه  به  پاک سازی شهر ها  برای  توده ای  کمپین های  لوتا: 
بیماری های واگیردار نابود شد یا تحت کنترل در آمد. کارخانه جات و خانه های 
جدید برای کارگران ساخته شد. بیمارستان ها و دانشکده های پزشکی تأسیس 
یک  بود.1  کرده  تربیت  عمومی  پزشک  سال 1965 چین، 200.000  تا  شد. 
آموزی  سواد  کمپین های  و  شد  ایجاد  کشوری  سطح  در  آموزشی  سیستم 
روانه شدند  روستایی  مناطق  به  زیادی  داوطلبان  کرد.  کار  به  شروع  توده ای 
ابتدایی خواندن و نوشتن کسب  اواخر دهه 1950 بیشتر دهقانان سواد  تا  و 
کرده بودند. و این چیزی بود که انقالب آن را ممکن ساخت. شیوع گسترده ی 
اعتیاد به تریاک توسط بازپروی ها و آموزش توده ای از بین رفت. مردمی که 
قباًل معتاد بودند، حال می توانستند به صورت سازنده کار کنند... چرا که همه ی 
اقتصاد جدید بر مبنای تأمین نیازهای اجتماعی از جمله تولید محصوالت غله 
بر مبنای منفعت جامعه بنا شده بود. مهم ترین و با ارزش ترین چیز، مردم و 

توانایی آن ها برای سالمت بودن، یاد گرفتن و خدمت رسانی بود.2

نگاه کنید به:
بوروایل، کلودی )1999( نیمی از آسمان - درباره رهایی زنان در چین - ترجمه منیر 

امیری - بیجا - انتشارات حزب کمونیست ایران )م ل م(
Broyelle, Claudie (1977) Women’s Liberation in China - New York - Har-
vester Press

Croll, (1976) Feminism and Socialism in China - in Delia Davin Wom-
an-Work – Oxford - Oxford Univ. Press
1- Kaplan, et al., Encyclopedia of China Today, 233

2- کسینجر، کالرک - چگونه چین انقالبی از ّشر مواد مخدر خالص شد؟ - نشریه 
حقیقت دور دوم. شماره 16. مرداد 1368 ص18-14

Kissinger, Clark “How Maoist Revolution Wiped Out Drug Addiction in 
China,” at revcom.us
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یک پرسش کماکان مطرح: جامعه به کدام سو می رود؟
سوال: و این ها پیشرفت های عظیمی بودند؟

لوتا: بله جهتی که جامعه به آن سو باید می رفت، هنوز تثبیت نشده بود.

سوال: منظورتان چیست؟ آن ها قدرت داشتند، نداشتند؟

لوتا: بگذارید برای یک لحظه به عقب باز گردیم. وقتی که انقالب در 1949 
به قدرت رسید، مائو سخنرانی معروفش در میدان تیانانمن1 در پکن را ایراد 
کرد. او خطاب به جمعیت اعالم کرد »خلق چین به پا خاسته است« ولی او فراتر 
از آن لحظه را می دید و این را نیز گفت که: »اما این تازه آغاز است... تنها پیش 
در آمدی کوتاه بر یک داستان طوالنی«. و مائو به شیوه شاعرانه خودش اعالم 
کرد که انقالب نمی تواند متوقف شود. انقالب وارد یک مرحله ی دگرگون سازی 
سوسیالیستی اقتصاد، ایجاد نهادهای سیاسی جدید و خلق ارزش های نویِن کار 
انقالب  ادامه می یافت. هدف  باید  انقالب  منافع مشترک می شد.  برای  کردن 
کمونیستی فائق آمدن بر تقسیم جامعه و جهان به طبقات و خلق یک جامعه ی 
جهانی برای همه انسان ها است. مارکس از این اصطالح روشنگر برای توضیح 
دادن جوهر کمونیسم استفاده کرد »دو گسست رادیکال«2 یعنی گسست از 
روابط مالکیت سنتی و گسست از ایده های سنتی. و به این دلیل است که این 

تغییرات حیرت انگیز که برای تان برشمردم تازه »آغاز« راه بودند.

بسیار  افق  که  بودند  چین  کمونیست  حزب  در  قدرتمندی  نیروهای  ولی 
متفاوتی داشتند. آن ها به انقالب به عنوان وسیله ای برای غلبه بر عقب ماندگی 
و غلبه بر وابستگی اقتصادی چین و تبدیل کردن چین به یک قدرت صنعتی 
نوین و مدرن نگاه می کردند. چین توسط نیروهای بیگانه مورد تحقیر و سلطه 
برای  زمینه ای  و  وسیله ای  عنوان  به  سوسیالیسم  به  آن ها  بود.  گرفته  قرار 

1- Tiananmen
2- The Two Radil Ruptures
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دستیابی به رهایی و استقالل ملی نگاه می کردند. نتیجه گیری آن ها بر عکس 
مائو بود و از دید ایشان انقالِب اقتصادی-سیاسی در 1949 اساسًا خاتمه یافته 
بود و وظیفه کنونی به گونه ای که آن ها آن را می دیدند، مدرن سازی اقتصادی 
بود. این نیرو ها خود را بر سیاست های دوران سوسیالیستی اتحاد شوروی که 
برنامه  از یک  بودند، متکی می کردند.  نقصان های شوروی  از  واقع بخشی  در 
صنعتی سازی سریع پشتیبانی می کردند و معتقد بودند پس از این که توسعه 
صورت گرفت نتایجش به روستا ها نیز سرایت می کند. بینش آن ها، آن ها را به 
مسیر خاصی هدایت می کرد: به سمت تمرکز قوا و منابع بر روی کارخانه های 
متمرکز  برنامه ریزی  دستگاه  یک  ساختن  پیشرفته...  تکنولوژی های  و  بزرگ 
سیستم  طریق  از  مردم  کردن  تشویق  متخصصین..  از  ارتشی  خلق  عظیم... 
پاداش و حقوق دهی. ولی نکته در این جا است که بسیاری از تفکرات آن ها 
بازتاب فهم غالب از سوسیالیسم در جنبش کمونیستی بین المللی بود. آن ها 

الگوی توسعه اتحاد شوروی را در پیش گرفتند.

سوال: و مائو مخالف بود؟

لوتا: بله، مائو نیاز به ایجاد صنایع را درک می کرد... ولی او مخالف ایده ی 
صنعتی کردن سریع متمرکز در مناطق شهری و به هزینه ی دهقانان در بخش 
کشاورزی بود. او طرفدار توسعه تکنولوژی به ویژه تکنولوژی ای که متناسب با 
شرایط چین باشد بود. اما او مخالف برتری دادن تکنولوژی و دانش تخصصی 
او  بود...  مردم  زندگی  ارتقای  مائو  بود. هدف  و خالقیت شان  مردم  به  نسبت 
مخالف این بود که از طریق توسل تنگ نظرانه به منافع مادی فوری مردم، به 
آنان انگیزه داده شود. مائو این رویکرد سایر رهبران حزب را به عنوان مساله ای 
که به تقویت نابرابری ها خواهد انجامید و خالقیت های توده ای را نابود خواهد 
کرد، می دید. او به دنبال راهی بود که توده ها را قادر می ساخت که در همه 
جنبه های جامعه تسلط داشته باشند و از شکل گیری یک طبقه نخبگان جدید 
جلوگیری کند. نیاز بود که برای توسعه اقتصادی برنامه ریخته شود ولی به یک 
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برنامه ی متفاوت تر، رادیکال تر، پویاتر و یک نظام مشارکتی متفاوت از آنچه در 
اتحاد شوروی وجود داشت، نیاز بود. اگر چین می خواست که در برابر حمالت 
امپریالیستی مقاومت کند، نیاز داشت که از صنایع، تمرکز زدایی کند و آن ها 
را در شهر ها و نواحی ساحلی در معرض کانون خطرات قرار ندهد. ولی من از 
نکته ی عمیق تری صحبت می کنم، درباره مشارکت توده های مردم در فرایند 
شناخت و تغییر جامعه. بله چنین تضادی بین دو جبهه در حزب کمونیست 
درباره جهت گیری عمده جامعه وجود داشت. نیروهای محافظه کار هم در حزب 
و هم در جامعه صاحب نفوذ بودند. در دوره 1949-1976 در عالی ترین سطوح 
حزب یک مبارزه ی بسیار تنگاتنگ بر سر جهت گیری جامعه، بر سر این که 
باز  به سرمایه داری  به عقب،  یا  پیشروی کند  به سوی کمونیسم  باید  جامعه 

گردد، مبارزه حادی در جریان بود.

ماجرا بُعد دیگری نیز داشت. در اواسط دهه 1950 مائو و نیروهای انقالبی 
کرده  صحبت  باره  این  در  آواکیان  باب  می کردند.  مبارزه  میراث«  »دو  علیه 
تأثیرات  و  تهدیدات  تداوم  از همه و در درجه نخست آن ها علیه  اول  است.1 
سلطه  چین  بر  تاریخاً  که  می کردند  مبارزه  غربی  امپریالیسم  و  سرمایه داری 
دوم  و  بودند.  داده  قرار  فشار  و  محاصره  تحت  را  چین  همچنان  و  داشتند 
مائو علیه میراث و نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک الگوی توسعه ی اتحاد شوروی 
مبارزه می کرد. این الگو حتی قبل از این که دولت شوروی به قهقرای دولت 
از سرمایه داری دولتی  بود. منظورم  آفرین  بیافتد، بسیار مشکل  سرمایه داری 
نظامی است که در آن معادن، کارخانه جات، حمل و نقل و به صورت خالصه 

1- آواکیان، باب - انقالب فرهنگی در چین، فرهنگ و هنر، دگر اندیشی و جوش 
ارگان حزب  نشریه حقیقت  - در  به سوی کمونیسم  انقالب  پیشبرد  و خروش... و 

کمونیست ایران )م ل م( دور سوم شماره 60 شهریور 1391 - ص26-23
Avakian, Bob “The Cultural Revolution in China... Art and Culture... Dis-
sent and Ferment... and Carrying Forward the Revolution Toward Com-
munism,” Revolution, February 19, 2012



تاریخ واقعی کمونیسم 108

ابزار تولید تحت مالکیت دولت هستند ولی به جای این که با هدف حمایت از 
انقالب و تأمین نیازهای جامعه اداره شوند، طبق اصول سرمایه داری »سود در 

فرماندهی« اداره می شوند.

سوال: می دانم که قباًل در این باره صحبت کردیم ولی چرا این نمی تواند 
یک الگو توسعه سوسیالیستی باشد؟

بود  دید  این  شوروی،  اتحاد  مدل  یا  رویکرد  مشکالت  از  یکی  لوتا: خوب 
که لحظه ای که شما به مالکیت دولتِی منابع اصلی تولیدی جامعه دست پیدا 
هجوم  و  ُمولده  نیروهای  رشد  از  است  عبارت  اصلی  وظیفه ی  دیگر  کردید، 
استدالل  او  داشت.  متفاوتی  نگاه  مائو  ولی  اقتصاد.  ساختن  برای  همه جانبه 
تغییر کنند و  این که شرایط مادی  به  می کرد که چنین دیدگاهی در عمل 
حتی خود مردم به دست توده های مردم تغییر کنند، نیانجامیده است.... یعنی 
به تغییر همه ی روابط اجتماعی و ایدئولوژیکی جامعه. در عوض این الگو که 
»از طریق تولید کردن راه را برای کمونیسم بگشای« در واقع منجر به ظهور 
یک قشر ممتاز جدید خواهد شد که شروع به قرار دادن خودش در موقعیت 
سلطه بر توده ها خواهند کرد. مائو در آن زمان هنوز یک تئوری کاماًل تدوین 
شده نداشت و در سال های بعدی مبارزه ی بزرگی در جریان بود که در انقالب 
فرهنگی به نقطه اوج خود رسید. این مبارزات در واقع بوته های آزمایشی بودند 
که از درون آن ها مائو تسه دون یک درک راهگشا در مورد جامعه سوسیالیستی 
و رسیدن به هدف کمونیسم و در واقع یک درک نوین از این که کمونیسم 
چیست را حدادی کرد. اما در این زمان یعنی در اواسط 1950 مائو پیشاپیش 
مشکالتی را که من آن را »الگوی شوروی« می نامم می دید. بنابراین وضعیتی 
که در مقابل رهبری انقالبی چین قرار داشت، چنین بود که آیا چین می تواند 
ایاالت متحده بیاستد؟ آیا قادر  در مقابل فشارهای امپریالیسم غربی به ویژه 
خواهد بود در مقابل فشار برای رفتن به زیر بال و کنترل اتحاد شوروی مقاومت 

کند یا آیا می تواند راهی دیگر و رهایی بخش را بگشاید؟



109ریموند لوتا

جهش بزرگ به پیش
جهش بزرگ به پیش که در سال 1958 شروع به خلق یک مسیر متفاوت 
روستایی  مناطق  در  تغییر  ایجاد  برای  عظیم  پتانسیلی  و  شوق  و  شور  کرد. 
وجود داشت و رهبری انقالبی نیز قادر بود این پتانسیل و اشتیاق را به نیروی 

قدرتمندی برای ایجاد دگرگونی و تغییر تبدیل کند.1

سوال:  در مورد »جهش بزرگ به پیش« هم اغتشاش فکری زیادی وجود 
دارد و هم اطالعات نادرستی مطرح می شود. این سیاست چه بود؟

انجام شد،  به پیش« که در مناطق روستایی  بزرگ  لوتا: در قلب »جهش 
کمون ها قرار داشتند. کمون ها دهقانان را به شیوهای متحد کردند که فعالیت 
اقتصادی، فعالیت سیاسی و اجتماعی، میلیشیا )تشکل نظامی توده ها-مترجم( 
و فعالیت اداری را به صورت ترکیبی جلو برند. این چیزی جدید بود. کمون ها 
تحت  سابقاًً  که  توده هایی  -خاصه  توده ها  که  بودند  قدرت  اعمال  واحدهای 
ستم و استثمار قرار داشتند- از طریقش قدرت را تحت رهبری حزب اعمال 
می کردند. کمون ها بنیان تولیدی جامعه را مشخصاً در مناطق روستایی تغییر 
دادند و در جریان این کار و به مثابه ی بخشی از این کار، مناسبات  میان مردم 

را هم عوض کردند.

البته ایجاد کمون ها یک فرایند بود. دهقانان پیش از آن در جنبش عظیم 
اصالحات ارضی درگیر شده بودند. آن ها در برابر مالکان ارضی کهن قد علم 
کرده و زمین و امکانات و کشاورزی و دام به دست آورده بودند. اما مساله به 
ایجاد گروه های کمک متقابل  انقالبی توده ها را به  این جا ختم نشد. رهبری 

بیان  و  مائو  اقتصادی  توسعه  مدل  با  شوروی  اقتصادی  توسعه  مدل  تفاوت های   -1
وی از یک مدل آلترناتیو و رویکرد عمیقًا دیالکتیکی او نسبت به توسعه اقتصادی 
سوسیالیستی و تجربیات و درس های استنتاج شده از جهش بزرگ به پیش، در اثر مهم 

مائو یعنی نقد اقتصاد شوروی که قباًل به آن اشاره شد، فرموله می شدند.
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تشویق کرد تا هر یک به دیگری در امر زراعت یاری رساند و تجهیزات را با هم 
شریک شوند. سپس نوبت تعاونی ها رسید که توده ها در آن گرد آمدند و به 
شکل دسته جمعی زمین ها، حیوانات و ابزار بزرگ را که بر آن ها مالکیت فردی 
داشتند مورد استفاده قرار دادند.1 گام بعدی ایجاد تعاونی های گسترده تر بود. 
با یکدیگر فعالیت کردند و منفعت این همکاری و  مردم به شیوه های جدید 
سهیم شدن در منابع را به چشم دیدند. شمار فزاینده ای از دهقانان واقعاً اسناد 
مالکیت بر زمین شان را سوزاندند. چرا که می دیدند شیوه های جدید بهتر کار 
تعاونی های  روستایی  مناطق  از  یکی  در  می دهد.  امنیت  آن ها  به  و  می کند 
دهقانی به تعاونی های دیگر ملحق شدند تا یک طرح عظیم انتقال آب از کوه ها 
برای آبیاری دشت های خشک را به اجرا در آوردند. مائو از این کار جمع بندی 

کرد و این حرکت به الگویی برای کمون  ها تبدیل شد.

سوال:  خب. کار کمون ها چطور جلو می رفت؟

قوه  و  انرژی  تمام  و  کنند  همکاری  یکدیگر  با  می توانستند  لوتا: مردم 
راه سازی  و  درختکاری  اراضی،  آبادی  برای  آنان  شود.  شکوفا  خالقیت شان 
سیل  مهار  گوناگون  پروژه های  و  آبرسانی  طرح های  آنان  می کردند.  فعالیت 
را برای محافظت خود از بالیا به پیش می بردند. نحوه ی استفاده از تراکتور و 
ماشین آالت بسیار منطقی تر شد تا بتوانند نیازهای تولید مواد خوراکی را رفع 
کنند. علتش این بود که حاال دیگر مالکیت دسته جمعی بر زمین ها برقرار شده 
بود. صنایع کوچک نیز در مناطق روستایی به راه افتاد. این شامل کارخانه های 
تولید کود و سیمان می شد و نیز مجتمع های کوچک هیدروالکتریک. دهقانان 

1- مقاالت مربوط به تجارب دهقانی و رشد دهقانان و مبارزه برای اشکال عالی تر 
تعاونی در این جا گردآوری شده است:

مائو تسه دون )1357( پیشگفتاری بر اوجگیری سوسیالیستی در روستاهای چین - در 
منتخب آثار مائو جلد 5 - بینا - بیجا - انتشارات سازمان انقالبی - ص166-143

Mao Zdong (1957) Socialist Upsurge in China’s Countryside - in Selected 
Works, Vol. 5 – Peking - Foreign Languages Press – p:235-276
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به فراگیری فناوری پرداختند. شناخت علمی اشاعه پیدا کرد و این امکان به 
وجود آمد که ابداعات به شیوه ای کاماًل نوین سامان یابد و مشکالت در سطوح 
محلی حل شود. از این راه و البته راه های دیگر، به شکاف های موجود  میان 
را دستخوش  این ها  و  پرداخته شد  کارگران،  و  روستا،  میان دهقانان  و  شهر 
نابرابر  میان  توسعه ی  که  چرا  داشت  اهمیت  بسیار  این  کرد.  تحول  و  تغییر 
مناطق شهری و روستایی یکی از سرچشمه های امتیاز و سلطه ی اجتماعی و 
طبقاتی است. به لحاظ تاریخی توسعه سرمایه داری و صنعتی شدن، شهر ها 
را به خشکاندن ذخایر روستا ها سوق داده است. کشاورزان در نواحی روستایی 
باید کاالهای کشاورزی را به قیمت های پایین بفروشند و کاالهای صنعتی را 
به قیمت هایی بسیار باالتر بخرند. این نوع از روابط نابرابر  میان شهر و روستا 
کشاورزان-دهقانان  از  بسیاری  و  دارد  نقش  روستایی  مناطق  زدگی  فقر  در 
جهان سوم را به ترک روستا ها و سرازیر شدن به زاغه ها و آلونک های شهری 

وا می دارد. 

بر  ستم  با  آن  مقابله ی  نحوه ی  پیش«  به  بزرگ  »جهش  مهم  جنبه  یک 
زنان بود. زنان، دیگر محدود و محصور در تنگنای خفقان آور تولیِد متکی به 
از چارچوب خانه خارج شدند. »جهش بزرگ به پیش«  نبودند. مردم  خانوار 
آشپزخانه ها و نهارخوری های عمومی، شیرخوارگاه های عمومی و تعمیرگاه هایی 
که به شکل تعاونی اداره می شدند را به وجود آورد. زنان به تندباد نبرد برای 
ایجاد جامعه نوین پیوستند. رسم و رسوم و ارزش های کهن زیر سوال رفت. 
مردم علیه خرافه، قضا و َقَدر گرایی و سنت های فئودالی که هنوز جان سختی 
می کرد -برای مثال علیه ازدواج های از پیش ترتیب داده شده- مبارزه کردند.1 
ابتدایی و متوسطه و نیز درمانگاه ها را  به عالوه کمون ها، شبکه های مدارس 
بر پا کردند. این شیوه ای بود برای ارتقاء تکیه به نیروی خود و راه انداختن 

1- Onesto, Li - When Revolution Has its Day, People See Things a Different 
Way: How Collective Childcare Liberated Women in Maoist China – in 
Revolutionary Worker, May 10, 1998
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یک توسعه ی متعادل با استفاده از ظرفیت های فنی و صنعتی. این شیوه همه 
ایستادگی  امپریالیستی  حمالت  برابر  در  هم  بتواند  چین  تا  یافت  اشاعه  جا 
کند و هم پشتیبان انقالب جهانی باشد.کمون ها جهشی را در زمینه مشارکت 
مستقیم توده ها در همه عرصه های جامعه رقم زدند. این حتی در مقایسه با آن 

چه تا آن زمان انقالب بدان دست یافته بود چیزی نو محسوب می شد.1

یک راه خردمندانه و عقالنی برای توسعه
سوال:  ولی وقتی که ما هر کدام از این کتاب ها یا مقاالت ضدکمونیستی 
در مورد »جهش بزرگ به پیش« را به دست می گیریم می بینیم که همه شان 

این فرایند را »جنون آسا و غیرمنطقی« معرفی می کنند.

لوتا: بگذار بگویم که چه چیز جنون آسا و غیرمنطقی است. بنگاه های بزرگ 
کشاورزی تجاری که بر پایه ی کشت تخصصی تک محصولی به قصد صادرات 
فعالیت می کنند و استفاده بی حساب از کود شیمیایی که به اکو سیستم های 
محلی لطمه می زند و دهقانان را از روستا ها به شهر ها و به درون آلونک ها و 
برای  سابقاًً  که  زمین هایی  تبدیل  است.  جنون آسا  فرایندی  می راند،  زاغه ها 
کشت مواد خوراکی دایر بود به زمین هایی که در آن ها محصوالت سوختی نظیر 

1- برای مستندات و تحلیل ها درباره جهش بزرگ به پیش و کمون ها نگاه کنید به :
Crook, Isabel and David (1966) The First Years of Yangyi Commune - New 
York – Routledge

Suyin, Han (1976) Wind in the Tower: Mao Tsetung and the Chinese Rev-
olution 1949–1975 – Boston - Little, Brown

 Buchanan, Keith (1970) The Transformation of the Chinese Earth - New 
York - Praeger

Hinton, William (2006) Through a Glass Darkly: U.S. Views of the Chinese 
Revolution - New York - Monthly Review Press 
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اتانول پرورش می یابد و توسعه ی نوعی از کشاورزی با جهت گیری صادراتی که 
برای مثال در مناطق حاّره ُگل تولید می کند، حال آن که مردم تهیدست این 
برای  این که کشور ها  فرایندی جنون آسا است.  کشور ها گرفتار گرسنگی اند، 
تأمین مواد خوراکی خود بیش از پیش به بازار جهانی وابسته می شوند و تابع 
باال و پایین رفتن قیمت های جهانی می شوند، نقطه اوج بی منطقی و جنون 

است.

اقتصادِی  سازماندهی  شیوه ی  یک  تراژیک  نتیجه  که  بدانی  می خواهی 
جنون آسا و غیرمنطقی که مبنایش را سود و سلطه ی امپریالیستی بر کشاورزی 
تا 2011،  و شناخت علمی تشکیل می دهد، چیست؟ در فاصله سال 1995 
به  آنان  بود که  این  فقیر هندی خودکشی کردند. علتش  250 هزار کشاورز 
بودند  افتاده  نظیر شرکت مونسانتو1  دام شبکه های کشاورزی تجاری جهانی 
است گرفتار  این شرکت ها  انحصار  در  و کود که  بذر  پرداخت هزینه  برای  و 
قرض شده بودند.2 من در سال 1996 در مانیل بودم. و مردم مرا به دیدن کوه 
دودآلود3 بردند. این جا محل تلنبار شدن زباله ها است. جایی که مردم هر چه 
را که بتواند به بقای شان کمک کند، هرچه را که بتوان مورد استفاده قرار داد 
یا فروخت را از  میان آن آشغال ها بیرون می کشند. آن جا دود ناشی از آتش 
است و سمومی که فضا را پر کرده است. به همین خاطر اسم این محل را کوه 
زمانی  و  آواره شده هستند.  دهقانان  مردم  این  از  دودآلود گذاشته اند. خیلی 
که من از آن جا بازدید می کردم همان وقتی بود که فیلیپین تحت فشار قرار 
داشت تا به اصطالح »صادرات غیرسنتی کشاورزی« را گسترش دهد. منظورم 
چیزهایی مثل مارچوبه است که در آن جا شنیدم هیچ جای مهمی در سبد 
مصرفی مردم ندارد. بعضی از زنان که سابقاًًً برنج می کاشتند اما صاحب زمین 

1- Monstanto
2- P. Sainath, “Farmers’ Suicide Rates Soar Above the Rest,” IN The Hindu, 
May 18, 2013.
3- Smoking Mountain
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نبودند تحت فشار قرار گرفتند که نوع محصول شان را تغییر دهند. آنان دیگر 
قادر به ادامه زراعت نشدند و به مانیل مهاجرت کردند. یعنی به جایی که تنها 

کار در دسترس برای بسیاری شان تجارت سکس بود. جنون آسا یعنی این.

ما در دنیایی زندگی می کنیم که هر روز 18 هزار کودک بر اثر گرسنگی 
و یا بیماری های قابل پیشگیری می میرند.1 جنون آسا یعنی این. از نقطه نظر 
رفع نیازهای اساسی مردم و توسعه ی یک کشاورزی پایدار، از نقطه نظر فرو 
ریختن تمام این تمایزات اسارت بار، از نقطه نظر آنچه به نفع نوع بشر است، 
»جهش بزرگ به پیش« کاماًل منطقی بود. نمونه ای بود از آن چه مائو نامش 
نمونه ای  اقتصادی گذاشت.  توسعه ی  فرماندهِی«2  در  دادن سیاست  »قرار  را 
بود از ایجاد اقتصادی که به نیازهای مردم خدمت می کند و در تحول انقالبی 
جامعه نقش می گیرد.3 طی »جهش بزرگ به پیش« و بعد ها در جریان انقالب 
فرهنگی، چیِن انقالبی به کاری دست زد که در تاریخ بشر سابقه نداشت. این 
برای نخستین بار بود که فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی کردن پیش رفت اما 

هم زمان به فرایند پُر هرج و مرج گسترش شهر ها تبدیل نشد.

حقیقت درباره قحطی
سوال:  اما قحطی وجود داشت. ادعا می کنند که علتش سُبک َسری مائو 
بزند.  متعصبانه  اقدامات  به  دست  روستایی  مناطق  در  می کوشید  که  بود 

1- UNICEF, Levels and Trends in Infant Mortality, Report 2013
2- Putting Politics in Command

3- بعضی از سخنرانی ها و صحبت های مهم مائو در زمان جهش بزرگ به پیش در 
مجموعه زیر جمع آوری شده اند:

MacFarquhar Roderick. Cheek, Timothy and Wu, Eugene (1989) The Se-
cret Speeches of Chairman Mao: From the Hundred Flowers to the Great 
Leap Forward – Cambridg , MA- Harvard Univ. Asia Center 
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کار  از  حداکثر  به  می کوشید  و  نداشت  اعتنایی  مردم  رفاه  به  او  می گویند 
دهقانان بهره گیرد.

را عوض  از تحریف  پر  این فضای  باید  این مورد صحبت می کنم.  لوتا: در 
اقدام سبک  یک  پیش«  به  بزرگ  دادم »جهش  توضیح  که  طور  همان  کرد. 
این  می گرفت.  صورت  سیاسی  منسجم  اهداف  راستای  در  بلکه  نبود  سرانه 
سال  اواخر  بود.  استوار  دهقان  توده های  هیجــان  و  شور  و  انرژی  بر  فرایند 
آغاز شد که در سال 1960  و غذا  بحران عظیم خوراک  بود که یک   1959
وخیم تر شد. اما علت این مساله نه سیاست های مائو بود و نه بی اعتنایی او. 
بحران خوراک به هیچ وجه نتیجه نظام کمونی، راه اقتصادی متنوعی که در 
پیش گرفته شده بود و یا پروژه های شگفت انگیز نبود. مشکالت در فاصله ی 
پیچیده ای  عوامل  نتیجه ی  داد  را گسترش  ابعاد قحطی  تا 1961 که   1960
بود. اول این که در سال 1959 تولید مواد خوراکی دچار یک کاهش شدید 
شد. چین بدترین بالیای آب و هوایی یک قرن گذشته اش را از سر می گذراند. 
شده  خشکسالی  یا  و  سیل  گرفتار  کشور  کشاورزی  اراضی  از  نیمی  از  بیش 
تأثیر  چین  تحوالت  بر  که  شد  چرخشی  دچار  بین المللی  اوضاع  دوم،  بود.1 
اتحاد شوروی جریان  انقالبی و  ایدئولوژیک حادی بین چین  گذاشت. مبارزه 
نبود.  سوسیالیستی  کشوری  دیگر  شوروی  گفتم  قباًل  که  طور  همان  داشت. 
نیروهای سرمایه دارِی نوخاسته در اواسط دهه 1950 به قدرت رسیده بودند. 
حاال رهبری شوروی تالش می کرد جنبش بین المللی کمونیستی را حول یک 
خط رویزیونیستی محکم کند. منظور من از رویزیونیسم دیدگاه ی ضد انقالبی 

1- نگاه کنید به:
YY Kueh,(1995) Agricultural Instability in China, 1931–1991: Weather, 
Technology, and Institutions - New York - Oxford Univ. Press

داده های مربوط به آب و هوای چین در این جا خالصه و گردآوری شده اند: 

http://www.famine.unimelb.edu.au/weather_stations.php. 
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می کند  عرضه  مارکسیستی  اصطالحات  و  واژگان  رخت  در  را  که خود  است 
دست  را  سرمایه داری  اساسی  مناسبات  که  اصالح طلبانه ای  سیاست های  تا 
نخورده باقی می گذارد را توجیه کند و مشروعیت ببخشد. مائو چنین تحلیل 
کرد که اتحاد شوروی از جاده ی سوسیالیسم خارج شده و منافع انقالب جهانی 
را به امپریالیسم آمریکا فروخته است. مائو این کار را تقبیح کرد. شوروی ها با 
بیرون کشیدن مشاوران و متخصصان، قطع کمک ها، و خارج کردن طرح ها و 
نقشه های مجتمع های تکمیل نشده ی صنعتی از چین، دست به انتقام جویی 
زدند. این کار باعث نابسامانی هایی در اقتصاد چین شد. بخشی از تجهیزاتی 
که انتظار تأمین شان از طرف شوروی می رفت دیگر در دسترس نبود و نقشه 
با قرض هایی که طی  را  اولیه مختل شد. به عالوه شوروی ها چین  اقتصادی 
بار آمده بود، تنها گذاشتند.1  جنگ کره به خاطر تأمین تجهیزات نظامی به 
سوم، برخی اشتباهات سیاسی هم از جانب مائوئیست ها بروز کرد. یک مشکل 
این بود که در بسیاری از نواحی روستایی میزان زیادی از زمان کار دهقانان 
تولید مواد خوراکی لطمه زد.  به  امر  این  صرف پروژه های غیرکشاورزی شد. 
تولید  از  و  بودند  گسترده  نسبتاً  ابتدا  در  کمون ها  که  بود  این  دیگر  مشکل 
زراعی گرفته تا توزیع درآمد ها و سایر فعالیت ها همگی در ساختار کمون که 
می شد.  مدیریت  و  می یافت  سازمان  بود  شده  متمرکز  و  عظیم  حد  از  بیش 
باالی حزب  رهبری  بود. چهارم،  نیاز  انعطاف  به  این ها  از  بیش  که  در حالی 
اتکاء  قابل  اطالعات  به  اتفاقی می افتاد  مناطق چه  در  واقعاً  که  این  مورد  در 
دسترسی نداشت. یعنی به ویژه در شرایطی که وضعیت قحطی به سرعت رو 
به وخامت بود گزارش ها خبر از اوضاع مطلوب می دادند. از یکسو تغییرات و 
تجربه گرایی گسترده در جریان »جهش بزرگ به پیش« باعث شده بوده که 
بعضی از آئین نامه ها و برنامه ریزی ها و سیستم های جا افتاده ی آمارگیری به 
هم بخورد. از سوی دیگر فشارهایی که از طرف رهبری مرکزی برای رسیدن به 

1- Han Suyin, Wind in Tower, Ch. 9-11 on the Sino-Soviet split; and Riskin, 
China’s Political Economy, 130-131, on the Soviet aid withdrawal
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اهداف وجود داشت در آمیزش با روحیه ی پر هیجان آن دوران باعث می شد 
که رهبران محلی اغلب در مورد نتایج و آمار و ارقام مربوط به تولید غله غلو 
کنند. کل این مساله دستیابی رهبری به تصویری دقیق از نیاز ها را مشکل تر 

می کرد و به توانایی آنان در پاسخگویی سریع ضربه می زد.

یک بحران واقعی موجود بود. اما رهبری به واقع به این بحران پاسخ داد. 
تحقیقات و تغییرات صورت گرفت. میزان غله ای که می بایست به دست دولت 
برسد پایین تر در نظر گرفته شد. بعضی از طرح های غیرکشاورزی کنترل شد تا 
مردم بتوانند برای تولید مواد خوراکی وقت بیشتری بگذارند. برای دستیابی به 
انعطاف بیشتر، اندازه کمون ها کوچک تر شد.1 غله در سطح کشور جیره بندی 
قرار  بیشتری  فشار  تحت  که  مناطقی  به  غله  اضطراری  محموله های  و  شد 
داشتند، فرستاده شد.2 چین شروع به واردات غله کرد تا بتواند به شهر ها کمک 
کند و به کمون ها این امکان را بدهند که غله ی بیشتری نزد خود نگه دارند. با 
وجود این به علت تحریم اقتصادی که از سوی برخی از امپریالیست های غربی 
بر چین انقالبی اعمال می شد، موانع مضاعفی در برابر این سیاست قرار داشت.3

اما این که ساختار کمون وجود داشت و این که نهاد ها و ارزش های تعاونی 
برقرار بود، باعث شد که مردم امکان متحد شدن برای حل مشکالت را بیابند. 
علل قحطی، همین هایی بود که توضیح دادم. پاسخی که به مساله داده شد نیز 
بر اساس نیازهای مردم و پیشرفت انقالب بود. اگر بخواهیم مقایسه ای انجام 
دهیم باید بگویم که طی جنگ جهانی دوم وقوع قحطی در هند بین یک و نیم 
تا سه میلیون نفر را کشت. علت این امر سیاست های اجرایی و قیمت گذاری 

1- Buchanan, Transformation of Chinese Earth, 130-131

2- Schurmann, Franz (1974) The Logic of World Power: An Inquiry into the 
Origins, Currents, and Contradictions of World Politics - New York –Pan-
theon – p:330-331 – and Han Suyin, Wind in the Tower, 170-171
3- Perkins, Dwight H. (1969) Agricultural Development in China: 1368–
1968 - Edinburgh - Edinburgh Univ. Press- p:303
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حکومت بریتانیا طی جنگ بود. این نتیجه ی کار چرچیل بود که تا مدت ها بعد 
از مطلع شدنش از لطماتی که بر مردم وارد آمده بود باز هم بر این سیاست 
آفریقا قحطی های  در  ما هم چنان می بینیم که  امروزه  و  پافشاری می کرد.1 
توسط  کشور ها  این  اقتصاد  انداختن  از شکل  و  سلطه  میراث  که  وحشتناک 
جنگ های  اثر  بر  که  قحطی هایی  می افتد.  و  افتاده  اتفاق  است،  امپریالیسم 
داخلی شدت می گیرد. قحطی هایی که به ابزار امتیازگیری امپریالیسم تبدیل 
می شود. در این موارد، »کمک ها« هم اغلب به مختل شدن کشاورزی پایدار و 

معیشتی دهقانان می انجامد.

که  می آورد  وجود  به  را  عواملی  مجموعه  امپریالیسم  سرمایه داری  روابط 
باعث قحطی و تشدید آن می شود. در مورد انقالب چین همه ی مسائلی که 
انجام  کشوری  در  خوراک  مشکل  حل  برای  تالش  چارچوب  در  شمردیم  بر 

می گرفت که از دیرباز گرفتار بالیای گوناگون بود.

سوال:  اما در مورد آمار تکان دهنده ی مرگ و میر چه می گویید؟ بر اساس 
برخی تحقیقات 30، 40 تا 50 میلیون نفر جان داده اند.

لوتا: ببینید، در مورد مرگ و میر دوران »جهش بزرگ به پیش« یک ماشین 
آمارسازی راه افتاده است. همه این ها متکی بر داده های غیرقابل اتکاء و انواع 
دستکاری های آماری است. اساس بخش بزرگی از تخمین ها در مورد مرگ و 
میر، رجوع به تفاوت  میان آن چه که از رشد عادی جمعیتی انتظار می رود با 
میزان واقعی جمعیت است. شیوه های رسیدن به این آمار ها بسیار تردید آمیز 
است. برای مثال به خاطر دشواری هایی که طی بحران خوراک وجود داشت 
نرخ زاد و ولد اُفت کرد. حاال بخشاً آماِر کسانی که متولد نشده اند را به جای 
که  آمارهایی  بدانیم  هم  را  این  است  مهم  گذاشته اند.2  میر«  و  مرگ  »مازاد 

1- Mukerjee, Madhusree (2010) Churchill’s Secret War: The British Empire 
and the Ravaging of India during World War II - New York - Basic Books

2- برای یک بررسی اجمالی درباره ادعاهای غیر واقعی و روش های آماری مشکوک 
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توسط آکادمیسین های غربی مورد استفاده قرار می گیرد، اول توسط دن سیائو 
پین1 انتشار یافت. او علیه مائو بود و کودتای ضدانقالبی 1976 را رهبری کرد. 
اوایل دهه 1980 دن سیائو پین به شدت برای از بین بردن کشاورزی کلکتیو 
تالش کرد. این آمار سازی ها و افزودن بر آمار مرگ و میر بخشی از سیاست 
رسمی بی اعتبار کردن کشاورزی کلکتیو بود.2 آکادمیسین های ضدکمونیست 
بوده!  مائو  کار  ُمرده  کس  هر  که  می کنند  استفاده  روش  این  از  اغلب  غربی 
می گویند نمی شود آن ها صرفاً ُمرده باشند، آن ها را مائو »کشته« است. و مائو 
مردم را کشت چرا که یک مستبد ملعون بود. اگر می خواهید به منابع انتقادی 

در مورد این روش دسترسی داشته باشید می تواند به سایت من رجوع کنید.3

نکته اصلی این است که چین برای نخستین بار از سال 1970 قادر به حل 
از  چین  قرن ها  برای  که  است  این  معنایش  شد.  خود  غذای  تاریخی  مشکل 
سیکل های نابودکننده ی قحطی و فقر رنج می برد. اما از 1970 آن ها توانستند 
یک  واقعاً  توانستند  کنند.  تأمین  را  غذایی  امنیت  و  اساسی خوراک  نیازهای 
کشاورزی پایدار و مبتنی بر رفع نیاز ها داشته باشند. توانستند به یک کشاورزی 
دست یابند که در خدمت سرمایه داری جهانی نباشد.4 این کاماًل به »جهش 

نگاه کنید به:

Vukovich, Daniel(2011) “Missing Millions, Excess Deaths, and a Crisis of 
Chinese Proportions,” in China and Orientalism: Western Knowledge Pro-
duction and the PRC - New York – Routledge

Patnaik, Utsa (2008) “Republic of Hunger,” in The Republic of Hunger and 
Other Essays – Pontypool UK - Merlin Press- and Hinton Through a Glass 
Darkly, 241-257
1- Deng Xiaoping
2- Ball, Joseph (2006) “Did Mao Really Kill Millions in the Great Leap For-
ward,” Monthly Review, September 2006 

3- www.thisiscommunism.org 
چین  دستاوردهای   1975 سال  در  چین  کشاورزی  امور  در  غربی  دانشمند  یک   -4
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بزرگ به پیش« و شکل گیری کمون ها ربط داشت. این کاماًل به بسیج جمعی 
و  ِکشت  سیل،  مهار  به  مربوط  امور  و  آبیاری  شبکه های  ساختن  برای  مردم 
بهبود شرایط زمین، احاطه بر فنون نوین کشاورزی و ایجاد صنایع کوچک در 
مناطق روستایی ربط داشت. این کاماًل به روحیه کار بر اساس سعادت عمومی 

که توسط انقالب سوسیالیستی تشویق می شد ربط داشت.

انقالب فرهنگی: پیشرفته ترین نقطه ای که رهایی انسان 
تا کنون به آن دست یافته است

سوال: اکنون به انقالب فرهنگی که در فاصله 1966-1976 جریان داشت 
بپردازیم زیرا دومین پرده ی نمایش خارق العاده انقالب چین است. 

این  بود  کمونیستی  انقالب  اول  مرحله  اوج  نقطه  فرهنگی  انقالب  لوتا: 

انقالبی را در تولید و توزیع مواد غذایی چنین تشریح می کند: »اول از همه این که 
به نظر می رسد که چین در از بین بردن مساله کم و زیاد شدن محصول مزارع موفق 
این دستاورد را به صورت  بتوان  تا  نیاز است  بوده است، گرچه چندین دهه تجربه 
قطعی تأیید کرد... دوم این که، جیره بندی مواد غذایی ضروری به این معنا است که 
تا زمانی که تولید ملی کافی باشد، همه مردم نیازهای ضروری شان را دریافت خواهند 
کردند. چنین مساله ای در چین دیده نمی شود که مناطق ثروتمند، مازاد تولید زیادی 
انباشت کنند در حالی که ده ها هزار نفر در مناطق دیگر از قحطی در حال مرگ و 
میر باشند. به این علت که چین وسیعًا مشکل توزیع غذا را هم از لحاظ زمانی و هم 
از لحاظ جمعیتی حل کرده است، کشور می تواند یک دوره نسبتًا طوالنی از رکورد 
را پشت سر بگذارد و مردم به صورت جدی دچار سوء تغذیه نشوند.« همین مساله را 

نمی توان در مورد بسیاری از ملل کم توسعه یافته دیگر گفت. نگاه کنید به:

Perkins, Dwight (1975) “Constraints Influencing China’s Agricultural Per-
formance,” in China: A Reassessment of the Economy, A Compendium 
of Papers Submitted to the Joint Economic Committee, Congress of the 
United States - Washington, D.C.- U.S. Government Printing Office- p:352-
353
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و  پاریس  است. کمون  کمونیستی  انقالب  اول  مرحله  »نقطه عطف«  سومین 
انقالب بلشویکی دو »نقطه عطف« اول بودند. 

یک  دیگر  امروز  چین  و  خورد.  شکست   1976 در  نهایتاً  فرهنگی  انقالب 
کشور سوسیالستی نیست. اما انقالب فرهنگی هنوز الهام بخش است و حاوی 
درس های فوق العاده غنی است و هر کسی که در فکر دنیایی عادالنه و رهایی 

جامعه و دنیا است باید درباره انقالب فرهنگی و از انقالب فرهنگی بیاموزد.

سوال: ریموند، ولی بدگویی های زیادی درباره انقالب فرهنگی وجود دارد. 
تو از چه دیدگاه ی با این مساله مواجه می شوی تا به مردم کمک کنی که این 

مساله را به صورت علمی بفهمند؟

لوتا: بله، بورژوازی هرگز دست از حمالتش به انقالب فرهنگی بر نمی دارد. 
و ما باید وارد یک مبارزه واقعی برای حقیقت بشویم. چرا که پای ظرفیت های 
بشری در  میان است. انقالب فرهنگی درباره چه بود؟ با چه مسائلی در سطح 
جامعه و جهان مبارزه می کرد؟ شکل غالب فعالیت و مبارزه آن چه بود؟ در 
متحول  آن  طریق  از  چگونه  جامعه  و  مردم  داشت؟  دستاوردهایی  چه  عمل 

شدند؟

حتی مطرح کردن این سواالت برای مطالعه و بررسی جدی شان ما را به 
سطح متفاوتی ازبحث وارد می کند. و با ادامه پرسشگری و پاسخ دادن به این 
سواالت بر یک پایه علمی ما به حقیقت واقعی درباره انقالب فرهنگی دست 
می یابیم. در ارزیابی هر دوره یا شخصیت تاریخی همیشه جریان های مخالف 
ولی  داشت...  خواهد  وجود  آشفتگی ها  و  ثانویه  گرایش های  کننده(،  )خنثی 
اولین و مهم ترین سوال این است که: چه چیزی عمده است، جوهر آن جامعه یا 
آن جنبش اجتماعی یا آن شخصیت تاریخی چیست؟ چه چیزی ویژگی اصلی 
آن را تعیین می کرد؟ انقالب فرهنگی بلند پروازانه ترین تالش انسان در عصر 
مدرن و در تاریخ بشری، برای انقالبی کردن و بازسازی یک جامعه بر پایه ای 
به جز استثمار و ستم... بر مبنای دخالت گری آگاهانه و فعالیت آگاهانه ده ها و 
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صد ها میلیون نفر بود. در این جریان میلیون ها و میلیون ها نفر جهان بینی شان 
را انقالبی کردند. از جمله ارزش های بنیادی و رویکردشان نسبت به واقعیت، 

کل فرهنگ یا روح جامعه را دگرگون ساختند.

خطر سرنگونی انقالب
انتقادهای  ما  چیست؟  در  فرهنگی  انقالب  مرکزی  هسته  خوب  سوال: 

بسیاری درباره جناح بندی ها و جدال ها و طرد کردن ها می شنویم.

لوتا: برای این که درباره اصل این مساله صحبت کنیم باید کمی به عقب 
برگردیم. مائو در جستجوی راه حلی برای مشکل سرنگون شدن انقالب بود. نه 
سرنگون شدن از طریق حمله خارجی که البته خطر واقعی و مهمی بود بلکه 
از درون خود نظام سوسیالیستی  از درون... منظورم  خطر سرنگون شدن آن 
است. و این خطرکه حزب کمونیست می تواند به ابزاری برای طبقه استثمارگر 
نخبگان  گروه  یک  شود.  تبدیل  بورژازی  سلطه گری  و  کنترل  برای  جدید 
را  نهاد ها  این  و سپس  کنند  پیدا  تسلط  دولتی  قدرت  نهادهای  بر  می توانند 
بازسازی کنند... در حالی  و ستمگرانه  استثماری  روابط  برقراری مجدد  برای 
خارجی  ویژگی های  از  بعضی  و  است  سوسالیست  هنوز  اسم  در  دولت  که 
این مساله در سال 1964-1966 صرفاً  سوسیالیسم همچنان حفظ می شود. 
یک مساله انتزاعی نبود. ما درباره جهش بزرگ به پیش قباًل صحبت کردیم. 
جهش بزرگ یک گسست رادیکال از الگوی توسعه غربی و شوروی بود و یک 
ضربه به نیروهای بورژوا تکنوکرات در حزب بود. ولی به خاطر قحطی و کمبود 
قطع کمک ها  اثر  در  که  علت جابجایی های صنعتی  به  و  در 61-1960  غذا 
اشکال  که  بود  ضروری  بود،  آمده  وجود  به  شوروی  تکنیکی  حمایت های  و 
مشخصی از تنظیمات اقتصادی و سازمانی انجام شود. اما این امر فضای مانور 
برای نیروهای محافظه کار حزب کمونیست را باز کرد و آنان خود را »واقع بینان 
اقتصادی« خوانند و ادعا کردند که می توانند اقتصاد را به سویی که الزم است 
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ببرند. آن ها با تمام قوا برای تضعیف سیاست ها و روح جهش بزرگ به پیش 
حرکت کردند.

این نیرو ها قدرت سازمانی وسیعی در حزب کمونیست داشتند. در سال های 
داشتند.  منسجم  برنامه  یک  و  بود  افتاده  آن ها  دست  به  میدان   65-1964
کار  به  سرمایه گذاری ها  اولیت بندی  برای  سود  معیار  که  می خواستند  آن ها 
ایجاد شود  گرفته شود. می خواستند که یک سیستم آموزشی شبیه شوروی 
در  آن ها  نفوذ  کند.  تربیت  کمونیست«  »نخبگان  و  حرف های  نخبگان  که 
نفوذ  فرم هنری محبوب که هنوز تحت  اپرا، یک  از جمله  عرصه های هنری 
موضوعات و شخصیت های فئودالی بود، بسیار تثبیت شده تر بود. در حقیقت 
آن ها به کارگران و دهقانان می گفتند که سیاست را فراموش کنید »آن را به 
حزب بسپارید و سخت کار کنید و ما مراقب سیستم رفاه اجتماعی خواهیم 
بود«. همان طوری که پیشتر گفتم برای این نیروهای محافظه کار در رده های 
باالی حزب و دولت، مهم ترین مساله ساختن چین به عنوان یک کشور مدرن، 
قدرتمند و صنعتی بود. این آن چیزی بود که آن ها از سوسیالیسم می فهمیدند 
و به خاطر آن فشار می آوردند و جایی که می توانستند سیاست هایی را اتخاذ 

می کردند که به این هدف و برنامه خدمت کند.

در سطح بین المللی نبرد با رویزیونست های شوروی در حال شدت یافتن 
بود. مائو مبارزه ی جهانی برای متمایز کردن انقالب واقعی از رویزیونیسِم اتحاد 
شوروی را رهبری می کرد و شوروی ها تالش می کردند تا چین را منزوی کنند. 
به  بخشیدن  شدت  حال  در  متحده  ایاالت  امپریالیست های  زمان،  همین  در 
جنگ در ویتنام بودند. ویتنام شمالی هم مرز چین است و یک خطر واقعی 
به چین  و  کرده  تشدید  را  متحده جنگ  ایاالت  که  بود  موجود  زمان  آن  در 
کار  کامال  محافظه  رویزیونست های  از  بعضی  شرایطی  چنین  در  کند.  حمله 
خواهان کم کردن شدت مبارزه ایدئولوژیک با شوروی بودند. و همین نیرو ها 
بودند که خواستار به کارگیری مدل توسعه شوروی توسط چین بودند. و باز 



تاریخ واقعی کمونیسم 124

سرمایه داری  نظام  یک  به  تبدیل  مقطع  این  در  شوروی  که  می کنیم  تکرار 
شده بود که دارای نهاد مالکیت دولتی و برنامه ریزی دولتی بود و تنها در اسم 
سوسیالیستی بود.1 به یاد داشته باشید که ما در این باره صحبت کردیم که مائو 
تجربه شوروی را عمیقاً بررسی کرده بود. او چنین تحلیل کرد که تصفیه های 
حل  شوروی  در  را  انقالب  ضد  از  پیشگیری  مشکل   1930 دهه  در  استالین 
نکرد. توده های دهقان و کارگران عمدتا به صورت منفعل ر ها شده بودند و به 
آگاهی ای که آن ها را قادر به تمیز بین برنامه ها و سیاست هایی که جامعه را 
به سوی کمونیسم هدایت می کند و برنامه ها و سیاست هایی که جامعه را به 
سرمایه داری باز می گرداند، مجهز نبودند. همچنین حزب کمونیست و نهادهای 

دولتی با تصفیه های استالین انقالبی نشده بودند.

چگونه  بود.  مواجه  کمونیستی  انقالب  تاریخی-جهانی  مشکل  یک  با  مائو 
از بروز ضد انقالب جلوگیری کنید و در عین حال کمونیسم را هم در سطح 
که  بگیرید  شیوه ای  به  را  انقالب  ضد  جلوی  چگونه  دهید؟  گسترش  جهانی 
توده های مردم را قادر سازد که نقش تعیین کننده و آگاهانه ای در تغییر دادن 

مدل  یک  شوروی،  فروپاشی  تا   1950 دهه  اواخر  در  شوروی  رویزیونست های   -1
به ظاهر »سوسیالیستی« از توسعه را برای کشورهای جهان سوم تبلیغ کرده و برای 
این  از  یکی  می کردند.  صرف  زیادی  نیروی  و  اهدا  مالی  کمک های  آن  پیشبرد 
نمونه ها، جمهوری خلق کره )کره شمالی( است. رهبری آن خود را سوسیالیست-
یا کمونیسم  با سوسیالیسم  اشتراکی  این جامعه هیچ وجه  کمونیست می خواند، ولی 
ندارد. مالکیت دولتی وجود دارد، سیستمی از رفاه اجتماعی و اشکالی از »مشارکت 
یک  اساس  در  شمالی  کره  ولی  دارد.  وجود  کارگری«  »دموکراسی  و  کارگری« 
دولتی  سرمایه داران  از  کوچکی  قشر  توسط  که  است  شده  نظامی  مردساالر  جامعه 
بورکراتیک اداره می شود. این جامعه ای است که در آن توده های مردم در خفقان 
و حالت انفعالی نگه داشته می شوند. برای این که درباره تفاوت های بین سوسیالیسم 
حقیقی و نوعی از جامعه که در کره شمالی و کوبا وجود دارد بدانید، مراجعه کنید به:
Avakian, Bob (2011) “Three Alternative Worlds,” in BAsics from the talks 
and writings of Bob Avakian – Chicago - RCP Publications – p: 67-70 
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جامعه و تغییر دادن خودشان بازی کنند؟ چگونه حزب را در جاده انقالب نگه 
دارید و علیه کشش به سمت »از حرکت باز ایستادن« و تبدیل شدن به یک 
طبقه استثمارگر جدید، مبارزه کنید؟ چالش این بود. و این چالش برحسب 
وقایعی که در اوایل دهه 1960 در جامعه چین در جریان بود بسیار حاد مطرح 
بودند. شرایط  برداشته  برای کسب قدرت خیز  زیرا رهروان سرمایه داری  شد 
بیان  این شکل  به  را  بخواهید مساله  اگر  بود،  آن ها  نفع  به  عمومی تر جامعه 

کنید.

 برانگیختن جوانان برای آغاز کردن انقالب فرهنگی
سوال: منظورتان چیست؟ مگر مائو در آن زمان در رهبری نبود؟

داشتند،  زیادی  نفوذ  و  قدرت  که  رویزیونست  نیروهای  توسط  لوتا: حزب 
به  مردم  تمایل  دیگر  بزرگ  مشکل  بود.  بزرگی  مشکل  این  بود.  شده  فسیل 
پذیرش روزمره گی بود. می دانید که در طی 17 سال قبل از انقالب فرهنگی 
بهبود عظیمی در شرایط مادی و اجتماعی مردم رخ داده بود. این مساله یک 
تمایل، مخصوصا در بین کسانی که در گذشته بیشتر از دیگران مورد ستم و 
استثمار قرار گرفته بودند، ایجاد می کرد که مسائل را به سوال و چالش نکشند و 
به خاطر همه دستاوردهایی که تحت رهبری حزب به دست آمده بود، بسیاری 
از دهقانان و کارگران تصور می کردند که اگر رهبران شان خود را »کمونیست« 
بخوانند، کافی است و آن ها واقعاً کمونیست هستند. در بسیاری از واحدهای 
کارخانه ای و مناطق روستایی مردم از به انتقاد کشیدن رهبران هراس داشتند. 
چگونه می توان در این میِل به همراه شدن با وضع موجود شکاف ایجاد کرد؟ 
خوب وضعیت از این قرار بود، ضرورتی که مائو با آن مواجه بود این بود. مائو 
در پی یافتن راه حلی بود و انقالب فرهنگی یک جهش بزرگ بود. قرار نبود 
این انقالب یک پاک سازی از باال به پایین برای نابودی قدرت رویزونیست ها 
باشد. هدف این بود که انقالب فرهنگی یک انقالب بزرگ باشد که توده های 
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مردم را از سطوح پایین در سطح میلیونی بسیج کند. از طریق مبارزه سیاسی 
و ایدئولوژیک توده ها که توسط هسته ی انقالبی حزب رهبری می شد، توده ها 
قادر به تشخیص بین درست و نادرست و بین انقالب و رویزونیسم می شدند...و 
بر این پایه نقش تعیین کننده ای در به زیرکشیدن مراکز قدرت بورژوایی در 
انقالبی  انقالب فرهنگی،  بازی می کردند. مساله  درون حزب کمونیست چین 

کردن همه ی جامعه و تفکر مردم بود.

در تصمیم گیری برای شروع انقالب فرهنگی، مائو خطر غیر قابل تصوری 
را کرد. من درباره وضعیت بین المللی یعنی جنگ امپریالیست های آمریکایی 
در ویتنام و مانورهای شوری صحبت کردم. پس مائو چگونه می توانست تکان 
بزرگی بدهد و چنین مبارزه ی تاریخی ای را آغاز کند. مائو در جستجوی یک 
منبع جنب و جوش و شورش بود چنین منبعی را در کجای جامعه می توانست 
نبودند که شرایط  مانند مسن تر ها  نظر کرد. جوانان  به جوانان  مائو  و  بیابد؟ 
به  را  شرایط  جوانان  بلکه  کنند،  مقایسه  بود  قباًل  که  شرایطی  با  را  کنونی 
جوانان  به  مائو  می کردند.  مقایسه  بیاید،  وجود  به  می توانست  که  شرایطی 
مانند تسریع کنندگان نگاه می کرد و می خواست که روح شورشگر و پرسشگر 
جوانان را آزاد کند. در چین گارد سرخ وجود داشت. آن ها سازمان های انقالبی 
دانش آموزان دبیرستان و دانشگاه و سایر جوانان بودند و اعتراضات و تظاهرات 
اربابان  شبیه  که  این  به  را  دانشگاه  مسئوالن  آن ها  می کردند.  سازماندهی  را 
رفتار می کردند، متهم کردند و از رهبران گوناگون حزب نیز انتقاد می کردند. 
این آغاز انقالب فرهنگی بود. گارد سرخ در گسترش دادن این پیام مائو یاری 
رساند که »شورش علیه ارتجاعیون برحق است«.1 مدارس برای یک سال بسته 
بودند و دولت به دانش آموزان اجازه استفاده رایگان از قطار را داد. آن ها به 
مناطق مختلفی عازم شدند. به مناطق دور افتاده سر زدند، با مردم و دهقانان 

1- نگاه کنید به مصاحبه زیر در نشریه کارگر انقالبی:
“Running with the Red Guards: Memories of the Great Proletarian Cul-
tural Revolution,” Revolutionary Worker, December 22, 1986
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به  دهقانان  به  بودند  آموخته  این  از  پیش  تا  که  حالی  در  می کردند  مالقات 
دیده ی تحقیر بنگرند. گاردهای سرخ جوانان این جسارت را به مردم می دانند 
که سر خود را بلند کنند و بپرسند که »اکنون چه سیاست هایی و در خدمت 

چه اهدافی در رأس امور است؟ و انقالب در کجای کار است؟«.1 

ماهیت متضاد سوسیالیسم
سوال: ریموند، تو از اصطالحی نظیر رهروان سرمایه داری صحبت کردی، 

ممکن است که کمی دربارهاش توضیح بدهی؟

لوتا: مائو کشف کرد که ریشه های مشکل سرنگونی انقالب در خود ماهیت 
متضاد جامعه سوسیالیستی است. از یک طرف سوسیالیسم یک جهش بزرگ 
است، جهشی به ورای استثمار و حاکمیت طبقاتی بورژوازی. سوسیالیسم انجام 
امکان پذیر می کند و  اقتصادی و اجتماعی به نفع توده ها را  تغییرات اساسی 
توده های مردم را در تغییر جامعه توانمند می کند. از سوی دیگر سوسیالیسم، 
یک جامعه در حال گذار است. گذار از سرمایه داری با تمایزات طبقاتی، استثمار 
و نابرابری اش به سوی کمونیسم، به سوی دنیایی بدون طبقات. سوسیالیسم 
حمل  خود  با  را  کهنه  جامعه ی  ایدئولوژیک  و  اجتماعی  اقتصادی،  زخم های 
می کند. هنوز تفاوت هایی بین صنعت و کشاورزی، بین شهر و روستا و بین 
مناطق مختلف وجود دارد. تمایز کهن بین کار بدنی و کار فکری وجود دارد. 
تمایز بین دستمزد ها وجود دارد و پول و قیمت همچنان استفاده می شوند. 
»برجای مانده های« جامعه سرمایه داری بذرهای سرمایه داری را در خود حمل 
می کنند مثال پول و قیمت ها که در جامعه سوسیالیستی در مبادله اجناس و 
برای کمک به برنامه ریزی اقتصادی و ارزیابی کردن از بهره وری مورد استفاده 
قرار می گیرد. اما وجود پول و قیمت ها همچنین می تواند به تصمیم گیری ها، 

1- Myrdal, Jan and Kessle, Gun (1970) China: The Revolution Continued - 
New York – Pantheon- especially pp. 75-108
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پول  حداکثر  تولید  مبنای  بر  تولید  که  طوری  بدهد،  سرمایه دارانه  جهت 
برنامه ریزی شود. نهاد ها و ایده های ستمگرانه ای نیز هستند که جامعه کهنه 
ملی  عظمت طلبی  و  پرستی  نژاد  پدرساالری،  منظورم  می کنند.  تولید  باز  را 
است. این چیز ها بالفاصله بعد از تضعیف پایه های مادی شان از طریق سرنگونی 
آن ها  باید  واقع  در  نمی شوند.  ناپدید  اتوماتیک«  »به طور  سرمایه داری صرفاً 
را به نوبه ی خودشان زیر ضرب گرفت و همچنین نیروی عادت و طرز تفکر 

طبقات استثمارگر که هزاران سال عمر دارد نیز موجود است. 

و  اقتصادی  نابرابری های  بر  آمدن  فائق  متضمن  کمونیسم  به  دستیابی 
این  نهادهای اجتماعی ستمگرانه است.  ایده ها و  اجتماعی و روابط کاالیی و 
مسائل یک شبه نابود نمی شوند. مارکس تصور می کرد که این گذار نسبتاًً کوتاه 
باشد ولی تاریخ ثابت کرد که این تصور اشتباه است. این مساله نیازمند یک 
فرایند طوالنی و پیچیده مبارزات انقالبی و دگرگونی در سطح جهانی است. 
بقایای  باید  آیا  که  این  سر  بر  جامعه سوسیالیستی  از  مقطع  هر  در  بنابراین 
بیشتر  چه  هر  را  سوسیالیستی  جامعه  و  کرد  محدود  را  سرمایه داری  جامعه 
این  که  کرد  جمع بندی  اینگونه  مائو  می گیرد.  در  مبارزه  خیر،  یا  داد  تغییر 
راه سوسیالیسم....  میان  و  راه سرمایه داری  است  میان  نبردی  واقعی،  نبرد 
سیاست های و خط هایی که خواهان پیشروی به سوی کمونیسم هستند و آن 
سیاست ها و خطوطی که خواهان بردن جامعه در جهتی متفاوت و بازگشت 
به سوی سرمایه داری می باشند. و این اتفاقی است که در چین امروز رخ داده 

است.

مائو تحلیل کرد که نابرابری ها و تفاوت های اجتماعی در جامعه سوسیالیستی 
به موجودیت خود ادامه می دهند. به عالوه، در جامعه سوسیالیستی هنوز پول، 
بازی می کنند.  اقتصاد سوسیالیستی  را در  قرارداد ها نقش مهمی  و  قیمت ها 
بوروژوازی  یک  و  امتیاز  صاحب  نیروهای  کردن  سربلند  خاِک  این ها  کلیت 
می برند  پیش  را  آنان سیاست هایی  جامعه ی سوسیالیستی هستند.  در  نوین 
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که شکاف های موجود را عمیق تر می کند. آنان بر استفاده از شیوه ها و ابزاری 
از  به ارث رسیده است. و  از جامعه ی طبقاتی استثمارگر  تأکید می کنند که 
نقطه ی  به  تبدیل  دارند،  را  تولید  بر شیوه های  تأثیر گذاری  آن جا که قدرت 
حزب  خود  در  درست  و  سوسیالیستی  جامعه  درون  درست  بورژازی،  تمرکز 
کمونیست می شوند. این نیرو ها کوشش می کردند قدرت را به دست بگیرند... 
را  فرهنگی  انقالب  انقالبی،  هسته  و  مائو  که  است  دلیل  همین  به  درست  و 
او  آورد.  وجود  به  را  عظیمی  نظری  جهش  انداختند.1مائو  راه  به   1966 در 
مقوله های مارکسیستی را برای تبیین اقتصاد سیاسی سوسیالیسم به کار برد 
و در این پروسه آن ها را گسترش داده و غنی تر کرد. او نشان داد که روابط 
تولید سوسیالیستی به این دلیل که حاوی جنبه های بورژایی هستند، بسیار 
متضادند. مائو خاطر نشان ساخت که سرمایه داری می تواند در چارچوب رسمی 
لنین  هشیارانه ی  جمله ی  از  استفاده  با  و  کند  ظهور  دوباره  دولتی  مالکیت 
بلند  اقتصاد است« نشان داد که چگونه برخی رهبران  که »سیاست، فشرده 
پایه حزبی می توانند در واقع تجسم روابط تولیدی سرمایه داری بشوند. مائو و 
رهبری انقالبی، این مسائل را در طی انقالب فرهنگی در مقابل توده های مردم 
قرار دادند. مراکز فرمانده ی انقالبی همان طوری که از اسمش پیدا است، مردم 
را در زمینه ی مطالعه و فهم »ساختار عمیق« جامعه و پژوهش در باب بافت 

1- بعضی از کارهای نظری که توسط مائوئیست های انقالبی چین بر روی این تم ها 
انجام گرفته، در این اثر گردآوری شده است:

Lotta, Raymond (1978) And Mao Makes 5: Mao Tsetung’s Last Great Bat-
tle – Chicago - Banner Press

بخش های زیادی از این کتاب با مشخصات زیر به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده 
است:

منیر  ترجمه   - مائو  بزرگ  نبرد  واپسین  بود،  پنجمی  مائو  و   )1393( ریموند  لوتا،   
م( ل  )م  ایران  انتشارات حزب کمونیست   - بیجا   - امیری 
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جامعه رهبری می کردند.1

روایت ضد کمونیستی این است که مائو یک مستبد پارانویید بود که تمام 
انقالب  موضوع  خیر!  کرد.  اختراع  خودش  راحتی  برای  تنها  را  دشمنان  این 
فرهنگی سرنوشِت انقالبی بود که یک چهارم بشریت در آن درگیر بودند. انقالب 
به جهانی  ادامه مبارزه در دستیابی  برای  بود  فرهنگی جنبشی سرنوشت ساز 
نوین و رهایی بخش... علیه رهروان سرمایه داری و کسانی که می خواستند چین 

را به سرمایه داری باز گردانند.

»این یک انقالبی واقعی بود«
سوال: می توانی درباره حس و حال انقالب فرهنگی برای مان بگویی؟

لوتا: این یک انقالب واقعی بود، پر بود از نو آوری و ابتکارات. بروز این انقالب 
الهام بخش ده ها میلیون نفر بود در حالی که ده ها میلیون نفر دیگر را هم شوکه 
خیابانی،  تجمعات  شد:  متالطم  بسیار  انقالب  کرد.  پاره  را  ُچرت شان  و  کرد 
راهپیمایی ها و اعتراضات و اعتصابات. آنچه که به »روزنامه های دیواری بزرگ« 
معروف بود، در مکان های مختلف نصب می شد و مردم می توانستند نکات و 
انتقادات شان از رهبران را بر روی آن بنویسند. بعضی از این نکات بسیار عمیق 
و پیچیده و بعضی بسیار ساده بودند. امکانات عمومی برای برگزاری جلسات و 
بحث و جدل ها در اختیار عموم قرار گرفت. روزنامه های کوچک شکوفا شدند. 
در پکن به تنهایی 900 روزنامه وجود داشت. مواد و امکانات از جمله کاغذ، 

1- نگاه کنید به:
از حزب  انتشار  و  - ترجمه  تسه دون  مائو  فناناپذیر  باب )1390( خدمات  آواکیان، 
کمونیست ایران )م ل م( - چاپ دوم - فصل ششم ادامه انقالب تحت دیکتاتوری 

پرولتاریا
Avakian, Bob (1979) Mao Tsetung’s Immortal Contributions – Chicago - 
RCP Publications - Ch. 6
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و  عمومی  مکان های  مالقات،  سالن های  چاپ،  دستگاه های  پوسترها،  جوهر، 
سیستم های صوتی رایگان در اختیار مردم قرار داده می شد. زمانی که انقالب 
فرهنگی به  میان کارگران رفت، دچار چرخش نوینی شد. چهل میلیون کارگر 
در سراسر کشو در مبارزه فشرده و پیچیده ی توده ای و شورش هایی برای باز 
ستاندن قدرت از شاخه های حزبی محلی و ادارات دولتی شهر ها که مرکز نشو و 
نمای محافظه کاری بودند، به راه افتادند. گاهی اوقات کار کردن متوقف می شد، 
گاهی اوقات مبارزه برای متوقف نشدن کار بود. بعضی اوقات تظاهرات توده ای 
بود، گاهی اوقات مناظره های توده ای بود که تمام شب به طول می انجامید و 
بودند. پوستر ها  اعضای گارد سرخ درگیر آن ها  و  دانشجویان  اغلب موارد  در 
همه جا آویخته شده بود و مردم اطراف آن ها جمع می شدند و با دقت آن ها 
گفتم  که  همان طوری  و  می کردند...  بحث  و  صحبت  آن  درباره  و  خوانده  را 
بسیار حاد  اوضاع  فرهنگی  انقالب  ادامه  در  بود.  انقالبی  و  بسیار متالطم  َجو 
کارخانه ها وجود  پاییز 1966، هفتصد سازمان در  در  شد. در شهر شانگهای 
رهروان سرمایه داری  و  بودند  کردن  بسیج  در حال  انقالبی  نیروهای  داشت.1 
نیز مقابله به مثل می کردند. آن ها سازمان های توده ای خودشان را داشتند، و 
می کوشیدند که انقالبیون را بی اعتبار کرده و با افزایش دستمزد ها حمایت مردم 
را بخرند. نهایتاً کارگران انقالبی تحت رهبری مائو موفق شدند که بخش های 
گوناگون جمعیت شهر را متحد کنند. در ژانویه 1967 آن ها حاکمیت رهروان 
سرمایه داری و رویزونیست که شهر را اداره می کردند در هم شکستند. آن ها 
ساختمان اصلی شهرداری را به تصرف در آوردند، وسایل ارتباط جمعی را زیر 
کنترل گرفتند و شروع به توزیع کاالهای اولیه در بین مردم کردند. این همان 
»توفان ژانویه« شانگهای بود. و آنچه که پس از آن رخ داد فوق العاده بود: مردم 
شروع به بحث های جمعی کردند. بحث های توده ای درباره چگونگی اداره شهر 
و این که چه ساختار سیاسی ای از همه بهتر به اهداف انقالب خدمت می کند. 

1- Perry, Elizabeth J. and Li Xun (1997) Proletarian Power: Shanghai in the 
Cultural Revolution – Boulder - Westview Press
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و  نهادهای سیاسی حکومتی جدیدی در سراسر شهر تجربه می کردند  آن ها 
از  نوعی  این که چه  درباره  واقعی  و جدال های  بود...  داغ  و جدل  بازار بحث 
فزاینده  نیازهای  جوابگوی  نهاد ها  از  نوعی  و چه  قدرت سیاسی  سازمان های 
انقالب خواهند بود در جریان بود. سواالت بزرگی مطرح و در باالترین سطوح 
انقالب فرهنگی جمع بندی می شد. برای مثال این که چگونه می توان توده ها 
را به باالترین و مهم ترین سطح تصمیم گیری رساند؟ و در عین حال نهاد ها و 
ساختارهایی بنا کرد که از بروز ضد انقالب جلوگیری کند؟ چگونه بحث ها و 
جدل های فراگیر داشته باشیم ولی در عین حال رهبری انقالبی را حفظ کنیم 
و به نهادهای قدرت جهت گیری انقالبی بدهیم؟ از آن جا که مساله فقط اداره 
نظام  یک  می کردند  تالش  بلکه  نبود  خود  خودی  به  شانگهای  مانند  شهری 
حکومتی و اعمال قدرت بیافرینند که نیازهای بزرگ تر انقالب را پاسخگو باشد، 
برای مثال فرستادن پزشکان یا متخصصانی به مناطقی از کشور که آن جا مورد 
نیاز هستند یا حتی در سطح بزرگ تر در سطح دنیا برای حمایت از انقالب. 
چنین فرایندی از تجربه کردن، بحث و جدل و جمع بندی ها در سال های اول 
و دوم انقالب فرهنگی در جریان بود. و نهایتاً یک نهاد جدید قدرت سیاسی 
تثبیت شد که »کمیته های انقالبی« نامیده می شد. این کمیته ها ترکیبی بودند 
از دخالت گری عظیم توده ها و نقش ویژه ای که حزب در رهبری آن ها بازی 
می کرد. این درس ها به کار گرفته شدند و تغییراتی در سطوح بنیادین جامعه... 

در کارخانه ها، در بیمارستان ها، مدارس و غیره رخ داد.1 

1- رجوع کنید به:
بادیو  آلن  رهایی بخش«  »سیاست   )1392( ک.ج.آ  و  نایی  دونیا،  ریموند.  لوتا، 
کمونیسمی در قفس دنیای بورژوایی - ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران )م 
ل م( - فصل چهارم: بازخوانی انقالب فرهنگی برای دفن انقالب فرهنگی - ص110-

160
Lotta, Raymond and Duniya, Nayi and K.J.A., “Rereading the Cultural Rev-
olution in Order to Bury the Cultural Revolution,” in “Alain Badiou’s ‘Poli-
tics of Emancipation’—A Communism Locked Within the Confines of the 
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مائو گفت اگر دگرگونی در سنت ها، عادت ها و شیوه های تفکر رخ ندهد، 
انقالبی نیز درکار نخواهد بود. وقتی که من درباره شوروی صحبت می کردم، به 
جمله مائو اشاره کردم »مالکیت دولتی کارخانه ها و ذخایر چه سودی دارد اگر 
که ارزش های اشتراکی در عمل به کار برده نشده باشند؟« این آن موضوعی 
است که من دایم بر آن پافشاری می کردم و مائو در این جمله بر آن تأکید 
می گذارد و بیان چیستی کمونیسم است... یعنی باید شرایط و نحوه ی تفکر و 
ارزش ها را دگرگون کرد. چرا و برای چه کسی؟ برای منافع شخصی محدود 
انقالب فرهنگی مردم درباره چنین  یا برای نفع کلی بشریت؟ در  میانه نبرد 
چیزهایی صحبت می کردند. مردم در حال تغییر دادن جامعه و دنیا و روابط 
بین شان و جهان بینی و فهم خودشان در یک فرایند بسیار در هم تنیده بودند. 
در اوایل انقالب فرهنگی مائو همچین مالحظه ی حیاتی ای را انجام داد. وی 
گفت که هرچند که آماج حمالت انقالب فرهنگی رهروان سرمایه داری هستند 
اما هدف تغییر دادن جهان بینی است و قادر ساختن توده ها برای فهم عمیق تر 
و علمی تر جامعه و آگاهی از نقش دگرگون ساز خودشان و مسائل مربوط به 

ایدئولوژی و اخالق.1

مناظره های توده ای، بسیج عمومی و انتقادات توده ای
سوال: سطح و حد خشونت در انقالب فرهنگی چگونه بود؟

لوتا: در بعضی از زمان ها خشونت نیز بروز پیدا کرد ولی این نه آن چیزی 
بود که مائو مردم را به آن فراخوانده بود و نه مهم ترین ویژگی انقالب فرهنگی 
بود. عمده ترین شکل بروز انقالب فرهنگی مناظره های توده ای، بسیج سیاسی 

Bourgeois World,” Ch. IV, Demarcations: A Journal of Communist Theory 
and Polemic -no. 1 : Summer–Fall 2009
1- Mao Zedong, “Speech to the Albanian Military Delegation,” at www.
marxists.org 
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توده ای و انتقادات توده ای بود. رویکرد مائو در سندهای رسمی که به صورت 
عمومی چاپ می شد، اعالم شده بود. در بیانیه 16ماده ای که راهنمای انقالب 
فرهنگی بود، این مساله ذکر شده است »وقتی که مناظره ای در جریان است، 
این مباحثه باید با منطق و نه با استفاده از زور پیش برده شود«1 این یک سند 
داخلی حزبی نبود بلکه سندی بود که در کل جامعه توزیع شده بود. در سطح 
جامعه نبردهای ایدوئولوژیک و سیاسی حادی علیه مقامات رویزیونست و مسیر 
رهروان سرمایه داری در جریان بود و همان طور که گفتم، رهروان سرمایه داری 
مقابله به مثل می کردند. آن ها در بین جوانان، کارگران و روشنفکران دست به 

سازماندهی زدند. ببینید این یک مبارزه دو طرفه بود. 

مهم  از همه  اول  داد،  رخ  فرهنگی  انقالب  در  که  درباره خشونت هایی  اما 
است بدانیم که خشونت شیوه ی عمده پیش بردن انقالب فرهنگی نبود و دوم 
این که بیشتر این خشونت ها توسط رهروان سرمایه داری اعمال می شد تا از 
موقعیت تثبیت شده شان دفاع کنند و انقالب فرهنگی را بی اعتبار سازند. و در 
چنین وضعیتی گارد سرخ هم گاهی اوقات در شوق و حرارت شان برای پاک 
کردن جامعه از تأثیرات بورژوازی از کوره در می رفتند و دچار افراط می شدند. 
شما همچنین با مردمی مواجه هستید که از انقالب فرهنگی به عنوان وسیله ای 

برای حل و فصل اختالفات قدیمی و شخصی شان هم استفاده می کنند. 

که  بود  حقیقت  این  کرد  پیچیده  را  فرهنگی  انقالب  که  دیگری  مساله 
ابتدا ژست  بودند که  یافت های در درون حزب  یا گروه های سازمان  دسته ها 
گرفته  را  فرهنگی  انقالب  پاقرص«  و  پر  حتی»حمایت گران  یا  حمایت گرانه 
انقالب  بودند... ولی در واقعیت »دستور کار« بسیار متفاوت و در نهایت ضد 

1- “16 Point Decision” “Decision of the Central Committee of the Chinese 
Communist Party Concerning the Great Proletarian Cultural Revolution” 
(Adopted on August 8, 1966), in Important Documents on the Great Pro-
letarian Cultural Revolution in China – Peking - Foreign Languages Press 
- 1970
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سره  در  را  توده ها  باید  انقالبی  رهبران  و  مائو  می کردند.  دنبال  را  فرهنگی 
ناسره کردن، جمع بندی از درس ها و روش های مبازه و تثبیت درک جدید، 
رهنمودها،  بیانیه ها،  طریق  از  انقالبی  مائوئیستی  رهبری  می کردند.  رهبری 
مورد  را  خشونت آمیز  فعالیت های  عمل  صحنه  در  دخالت گری  و  سرمقاله ها 
نقد قرار داده و محکوم می کردند و علیه آن مبارزه می کردند. وقتی که شما 
کار ها و گفته های مردمی که با مائو کار می کردند را مطالعه می کنید، برای تان 
روشن می شود که آن ها برای متحد کردن مردم حول بنیادی ترین منافع شان و 
باالترین آرمان های شان می جنگیدند. آن ها مردم را هدایت می کردند که برای 
اصول دست به مبارزه بزنند و این مبارزه را از دیدگاهی رفیع پیش ببرند و به 
مردم کمک می کردند که در مقابل افتادن به دشمنی های فرقه گرایانه مقاومت 
کنند. می جنگیدند تا مردم را برای مبارزه در راه ارزش های رفیع و مقاومت در 
گرفتار شدن در دعواهای فرقه ای بخوانند. برای مثال، یک حادثه معروف در 
دانشگاه پکن رخ داد. فعالین دانشجو در منازعات فراکسیونی درگیر شده بودند 
که کار به خشونت کشیده شده بود. رهبران مائوئیست، گروه های کارگری غیر 
مسلح را به محل اعزام کردند تا به دعوا خاتمه بدهند و به مردم کمک کنند تا 

اختالفات شان را حل کنند.1

»دستاوردهای نوین سوسیالیستی«
سوال: آیا این فقط یک مبارزه بی انتها بود؟ منظورم این است که به کجا 

قرار بود بیانجامد؟

از  دوره  یک  کرد.  عبور  گوناگونی  مراحل  از  فرهنگی  انقالب  خوب،  لوتا: 
1966-1968 بود که مردم به پا خاستند و بسیاری از رهبران بلند پایه ی حزب 

1- Hinton, William (1972) Hundred Day War: The Cultural Revolution at 
Tsinghua University - New York - Monthly Review Press - See Part III. “The 
Working Class Intervenes.”
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و رهروان سرمایه داری را به وسیله همه ی آن بحث و جدل ها و مبارزاتی که 
شرحش را دادم، به زیر کشیدند. بعد از آن انقالب فرهنگی وارد مرحله جدیدی 
شد. این امکان به وجود آمد که دستاورد ها تثبیت شوند و تغییرات اجتماعی و 
نهادی پیش برده شود که در واقع حاصل مبارزات و تجربه کردن های ادامه دار 
بود. و ما می بینیم که این تغییرات عظیم در نهادهای بنیادین و اداره ی جامعه 

رخ می دادند.1

سوال: می توانید چند مثال برای ما بزنید؟

لوتا: خوب یکی از تأکیدات بزرگ انقالب فرهنگی دست و پنجه نرم کردن 
با مساله فائق آمدن و تالش برای فائق آمدن بر تقسیم کار تاریخی بین کسانی 
که با ذهن های شان کار می کنند و کسانی که با دستان شان کار می کنند بود. 
این کار چگونه انجام می شد؟ من بعداًً مفصل درباره این موضوع صبحت خواهم 
کرد ولی در این لحظه نکته ی مهم این است که در بسیاری از جوامع حتی این 
سوال مطرح هم نمی شود. این مساله بدیهی در نظر گرفته می شود که بعضی 
از مردم قرار است با ذهن های شان و با ایده ها کار کنند و مهارت های شان در 
این  باقی جامعه چنین فرصتی نخواهند داشت.  این زمینه را تقویت کنند و 
مساله به نابرابری در جامعه می انجامد. این مساله تقسیم کار ستمگرانه است 
و نظام آموزشی سرمایه داری، برای بازتولید چنین نابرابری تنظیم شده است و 
اگر شما نظام آموزشی کهنه در سرمایه داری را در دست بگیرید و سعی کنید 
ستمگرانه  روابط  این  کماکان  دهید،  گسترش  که هست  طوری  همان  را  آن 
با در نظر گرفتن چنین نکته ای، تمام  ریشه دوانده و گسترش خواهد یافت. 
دانش  آن  در  که  آموزش  کهنه ی  روش های  شد.  داده  تغییر  آموزشی  نظام 

مراحل  در  خصوصا  فرهنگی  انقالب  عطف  نقاط  و  اصلی  رویدادهای  مورد  در   -1
اولیه ی آن نگاه کنید به:

Daubier, Jean (1974) A History of the Chinese Cultural Revolution - New 
York -Vintage Books
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بود،  نمره  کسب  انگیزه شان  و  بودند  دانش  منفعل  کنندگان  دریافت  آموزان 
به چالش کشیده شد. به جای آن  و معلمان قدرت های مطلق بودند، شدیداً 
روحیه انتقادی جایگزین شد. درس خواندن با فعالیت های تولیدی ترکیب شد. 
سیاست های پذیرش در دانشگاه که به دختران و پسران اعضای حزب نوعی 
سهمیه می داد، دگرگون شد. حرکت بزرگی برای به دانشگاه کشاندن فرزندان 
آموزان دو سال  اتمام دبیرستان دانش  از  بعد  انجام شد.  کارگران و دهقانان 
اقدام  دانشگاه  برای  آن  از  بعد  و  می کردند  کار  کمون ها  یا  کارخانه ها  در  را 
بود که دانش  نامه هایی  توصیه  دانشگاه،  فرایند پذیرش  از  بخشی  می کردند. 
آموزان از طرف کسانی که در کارخانه ها و کمون ها با آن ها کار کرده بودند، با 
خود می آوردند.1 در دوران سرمایه داری، دانش تعریف خاصی داشت: وسیله ای 
و  فردی  موفقیت های  برای  نردبانی  دیگران،  با  رقابت  در  برتری  کسب  برای 
جامعه  به  ذهنیات  این  از  بعضی  و  اجتماعی.  پرستیژ  و  درآمد  برای  منبعی 
سوسیالیستی هم راه پیدا می کند و این بذر دیگری برای بازگشت سرمایه داری 
است. در دوران سوسیالیسم دانش در خدمت جامعه و دنیا گذاشته نمی شود، 
تا نابرابری های جامعه را از بین ببرد و جامعه را در جهت منافع بشریت بهبود 

1- برای آگاهی از تأثیرات انقالب فرهنگی بر آموزش در مناطق روستایی، از جمله 
افزایش وسیع آموزش دوره پس از دبستان مراجعه کنید به:

Han, Dongping (2000) The Unknown Cultural Revolution: Educational Re-
forms and Their Impact on China’s Rural Development - New York -Gar-
land Publishing – p:88 

Pepper, Suzanne (1991) “Education,” in The Cambridge History of China, 
Vol. XV, Roderick MacFarquhar and John K. Fairbank, eds. - New York - 
Cambridge Univ. Press – p:416

برای یک بحث عمومی تر درباره تغییرات در آموزش نگاه کنید به:

Gamberg, Ruth (1977) Red and Expert: Education in the People’s Republic 
of China - New York - Schocken Books 
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بخشیده و بر تقسیم کار بسیار ریشه دار و ستمگرانه بین مردمی که برای کار 
ذهنی آموزش دیده بودند و کسانی که از آن محروم بودند، فائق بیایند. از دل 
»دستاوردهای  را  آن ها  ما  که  آمد  بیرون  جدیدی  چیزهای  فرهنگی  انقالب 
را  سوسیالیستی  جدید  روابط  و  ارزش ها  دستاورد ها  این  می خوانیم.  نوین« 
منعکس می کنند. یکی از هیجان انگیزترین دستاورد ها چیزی بود که پژوهش 
تا  می رفتند  روستایی  مناطق  به  دانشمندان  می شد.  نامیده  باز«  »درهای 
در  میان دهقانان آزمایش های علمی شان را اجرا کنند. مراکز تحقیقی در محلی 
در نزدیکی مزارع بنا می شد. متخصصان شهری در کنار روستاییان به اجرای 
آزمایش های علمی دست می زدند.... در زمینه ی دانه های پیوندی )هیبریدی(، 
دهقانان  زندگی  با  دانشمندان  علم.  جوانب  دیگر  و  حشرات  حیات  چرخه ی 
آشنا می شدند و از سواالت و نحوه ی نگرش شان چیزهای جدید می آموختند و 
دهقانان نیز درباره روش های علمی می آموختند. در شهر ها نهاد ها و مؤسسات 
مطرح تحقیقاتی روابط مبتنی بر همکاری با کارخانه ها، کمیته های محالت و 
دیگر سازمان ها برقرار می کردند. آزمایشگاه ها بین مردم می رفتند و مردم به 
آزمایشگاه ها می آمدند. سازماندهی های نوآورانه وجود داشت، مثال زنان کارگر 
کارخانه ی یک محله که قطعات کامپیوترهای پیشرفته را تولید می کردند – 
توجه داشته باشید که به هیچ وجه مانند کارگران فوق استثمار شده در نظام 
سرمایه داری جهانی امروز کار نمی کردند – به نهادهای پژوهشی می رفتند تا 
ببینند کامپیوتر ها چگونه مورد استفاده قرار می گیرند و افراد آن نهاد ها نیز به 
این کارخانه های محلی می رفتند.1 تمام این ها برای شکستن دیوار ها و تمایزات 

1- Science for the People, China: Science Walks on Two Legs - New York 
– Avon – 1974

در دهه 1920 ارزشمندترین مدرک فرگشت که جهان تا آن زمان دیده بود، کشف 
به  میان  را  از جنبشی شد که علم  انقالب، مرد پکنی بخشی  از  بعد  شد: مرد پکنی. 
توده های مردم می آورد.داستان فرگشت انسان درسی از فلسفه مارکسیستی بود که به 

توده ها ارایه می شد. مراجعه کنید به:
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اجتماعی بود.

سوال: شما دارید یک نوع بسیار متفاوت از ساختار اجتماعی را توصیف 
می کنید.

لوتا: دقیقاً. ما داریم درباره دو دنیای متفاوت صحبت می کنیم. در این دوره 
و روستا ها  از شهر ها  نیز وجود داشت. جوانانی  برهنه«1  پا  جنبش »پزشکان 
اولیه آموزش  ارایه خدمات پزشکی پیشگیرانه و کمک های پزشکی  برای  که 
دیده بودند، به مناطق مختلف روستایی رفتند. آن ها پزشکان پابرهنه نامیده 
امکانات شان(  و  بودند و )شرایط  می شدند چرا که آن ها در مناطق روستایی 
بسیار ابتدایی بود. ولی مساله برطرف کردن نیازهای اولیه بهداشتی مردم بود. 
ازپیشرفت های  یکی  فقط  این  و  داشت.2  وجود  پابرهنه  پزشک  میلیون   1/3
عظیم در زمینه بهداشت عمومی بود که در انقالب فرهنگی رخ داد. حرکت 
عظیمی که در آن طب سنتی از جمله طب سوزنی با پزشکی مدرن ترکیب 

Schmalzer, Sigrid (2008) The People’s Peking Man: Popular Science and 
Human Identity in Twentieth-Century China – Chicago - Univ. of Chicago 
Press
1- Barefoot Doctors

2- درباره جنبش »دکترهای پابرهنه« به عنوان بخشی از نظام بهداشتی ادغام شده، 
نگاه کنید به:

Teh-wei Hu (1980) “Health Care Services in China’s Economic Develop-
ment,” in China’s Development Experience in Comparative Perspective, 
ed. Robert F. Dernberger – Cambridge - Harvard Univ. Press

فیلم مستند دکترهای پابرهنه در یوتویب قابل دسترسی است:

The Barefoot Doctors of Rural China, produced by Victor Li, available 

ودرباره کمیته انقالبی سالمت در استان هونان نگاه کنید به:
A Barefoot Doctor’s Manual: The American Translation of the Official 

Chinese Paramedical Manual - Philadelphia -Running Press1977  -   
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شد. روابط پزشک-بیمار نیز دچار انقالب شده بود. مفهوم بیمار به عنوان یک 
پذیرنده بی عمل معالجه به چالش کشیده شد. پیشرفت های زیادی در زمینه 

تحقیقات و اکتشافات رخ داد و انسولین سنتز شد.1

است.  ماالریا  معالجه  فرهنگی  انقالب  درباره  نشده  بازگو  مسائل  از  یکی 
آمریکا  امپریالیستی  ارتش  با  که  ویتنام  رهایی بخش  ارتش  جنگجویان 
اواخر  در  می بردند.  رنج  ماالریا  بیماری  از  جدیدی  گونه ی  از  می جنگیدند، 
دهه 1960 رهبری ویتنامی ها از چین درخواست کمک کرد. مائو یک برنامه 
 40.000 محققان  از  گروه  یک  کرد.  نهاد  پیش  را  اشتراکی  ریشه کن سازی 
تحقیق  سنتی  طب  روی  دیگر  عده  که  حالی  در  آزمودند  را  شیمیایی  ماده 
می کردند و گروه ی دیگر به روستا ها اعزام شدند. یک شیوه خارق العاده مؤثر 
جامعه  در   1980 دهه  در  تنها  دستاورد  این  و  شد  کشف  ماالریا  درمان  در 
پزشکی بین المللی به عنوان یک دستاورد بزرگ به رسمت شناخته شد.2 مردم 
برمبنای  را  دنیا  پزشکی  نظام  تساوی گرایانه ترین  انقالبی  که چین  نمی دانند 
برقرار  جمعیت  کل  به  ضروری  پزشکی  خدمات  رساندن  و  مردم  به  خدمت 
ساخت.  میانگین طول عمر مردم دو برابر شد یعنی از 32 سال در سال 1949 
به 65 سال در سال 1976 افزایش یافت.3 در آغاز دهه 1970 نرخ مرگ و میر 

نوزادان در شانگهای پایین تر از نیویورک بود.4

روحیه  اعمال  شما  نیز  زمینه ها  سایر  در  دگرگون سازی  و  نوآوری  نظر  از 
انتقادگرایی از رهبری و اعضای حزب در سطح توده ها را دارید و مردم عادی از 

1- برای یک مرور کلی بر مراقبت های بهداشتی در چین مراجعه کنید به:
Sidel, Victor W and Ruth (1973) Serve the People: Observations on Medi-
cine in the People’s Republic of China – Boston - Beacon Press
2- McNeil, Donald G. (2012) “For Intrigue, Malaria Drug Gets the Prize,” 
New York Times, January 16, 2012
3- Kane, Penny (1987) The Second Billion: Population and Family Plan-
ning in China - New York - Penguin Books – p:172 and Ch. 5
4- Victor W Sidel and Ruth Sidel, Serve the People, 256-258
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اعضای حزب انتقاد می کردند. این مسائل از طریق تحوالت و چالش های بزرگ 
انقالب فرهنگی نهادینه شدند. تغییرات بزرگی در نحوه مدیریت کارخانه ها رخ 
داد که به عنوان »دو مشارکت«1 معروف شد. کارگران در مدیریت و مدیران 
در کارهای تولیدی مشارکت می کردند. نظام کهنه نظارت از طریق قوانین و 
به چالش  تبدیل می کرد  ماشین آالت  از  زائده ای  به  را  کارگران  قواعدی که 

کشیده شد. 

توده های  به  آفرید که طبق آن  نیز  را  بزرگ تری  انقالب فرهنگی فرهنگ 
مردم آموخته می شد که به مسائل بزرگ جامعه توجه کنند. کارخانه ها صرفاً 
مطالعه  سیاسی،  مبارزه  عرصه های  به  تبدیل  بلکه  نبودند  تولیدی  واحدهای 
سیاسی و مطالعات تئوریک شدند. واحدهای فرهنگی در کارخانه جات ایجاد 

شد. 2

سوال: قباًل گفتی که نگرش ما نسبت به این که چه روشی برای سازمان 
دادن جامعه عقالنی است، وابسته به آن است که چه جامعه ای می خواهیم 
بسازیم. می توانم تصور کنم که سرمایه داران و همفکران شان در مورد این 
این  است!  کارخانه  اداره ی  از  نوعی  چه  »این  گفت  خواهند  کارخانه  نوع 

1- The Two Participations

بزرگ  گسست  یک  شد،  اشاره  قباًل  که  همان طوری  فرهنگی،  انقالب  طی  در   -2
اقتصاد سوسیالیستی به  اقتصاد سیاسی سوسیالیسم و چگونگی توسعه یک  در درک 
صورت انقالبی و برای اهداف انقالبی، وجود داشت. این درک در کتاب مهمی که 
در سال های 1972-1976 نوشته شده، خالصه شده است. نسخه فارسی این کتاب با 
مشخصات زیر موجود است. مقاله پسگفتار به قلم ریموند لوتا بر روی نوآوری ها در 
برنامه ریزی متمرکز است و مستندات تجربی زیادی از دستاوردهای حیرت انگیزی 

که در طول انقالب فرهنگی به دست آمد، ارایه می کند.
سوی  به  انقالبی  مسیر  و  مائوئیستی  اقتصاد   )1386( شانگهای  نویسندگان  گروه 
کمونیسم. کتاب آموزشی شانگهای - ترجمه منیر امیری - کلن - انتشارات حزب 

م( ل  )م  ایران  کمونیست 
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دیوانگی محض است!« حاال کمی در مورد هنر بگو.

لوتا: یک شکوفایی عظیم هنری در بین کارگران و دهقانان به وجود آمد، در 
شعر، نقاشی، موسیقی، داستان کوتاه و حتی فیلم. پروژه های هنری توده ای و 
اشکال جدید تعهدات هنری اشتراکی و محبوب از جمله در مناطق روستایی و 
دور افتاده نیز گسترش پیدا کرد. یکی از معروف ترین پروژه ها پروژه »خانه ی 
که  بود  متحرک  از مجسمه های  این مجموعه ای  بود.  بها«1  اجاره  جمع آوری 
رنج های مردم در جامعه قدیم را به نمایش می گذاشت... شما می دیدی که در 
جامعه قدیم دهقانان بخش عمده محصول شان را به عنوان اجاره بها و مالیات 
پرداخت می کردند. این یک کار تجسمی مشترک بین دانش آموزان و معلمان 
بود و در خانه یک مالک سابق نصب شده بود. این نوع آثار به سطح باالیی 
از بیان هنری و مضامین انقالبی رسیدند.2 انقالب فرهنگی همچنین آنچه به 
عنوان »آثار انقالبی مدل«3 نامیده می شود را تولید کرد. پیشاهنگانی در سراسر 

1- Sculptures of the Rent Collection Courtyard – Peking - Foreign Languag-
es Press - 1970

2- این ادعای بی اساس که چین در دوران انقالب فرهنگی یک »زمین بایر فرهنگی« 
اخیر توسط پل  ما است. یک مطالعه  متعارف در عصر  از درک  بود بخشی  بزرگ 
کالرک با جزئیات زیادی درباره اپرا، فیلم، رقص، هنرهای تجسمی، ادبیات، شعر، 
و درام و نشان می دهد که انقالب فرهنگی در واقع یک دوره عظیم و بی سابقه ای از 
این کار  این که  با وجود  خالقیت، نوآوری، و تولید جمعی محصوالت هنری بود. 
چارچوب  یک  در  نویسنده  و  می برد  رنج  کمونیستی  گرایش های ضد  از  برخی  از 
ارزشمند و  اثر همچنان یک مطالعه  این  اما  ناسیونالیستی کار می کند،  مدرنیزاسیون 

مستند است. نگاه کنید به:
Clark, Paul (2008) The Chinese Cultural Revolution: A History - New York 
- Cambridge Univ. Press

درباره هنر پوستر در زمان انقالب فرهنگی نگاه کنید به:
Cushing, Lincoln and Tompkins, Ann (2007) Chinese Posters: Art from the 
Great Proletarian Cultural Revolution - San Francisco - Chronicle Books

3- Model Revolutionary Works
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چین بودند که می توانستند از این مدل ها برای تحول آثار هنری استفاده کنند. 
مدل های انقالبی اپرا و باله توده های مردم را بر روی صحنه و در مرکز قرار 
داد. آن ها زندگی شان و نقش شان در جامعه و تاریخ را بازگو می کردند. این 
سنتی  هنری  اشکال  آن ها  داشتند،  باالیی  بسیار  هنری سطح  آثار  مدل های 
زن  و شخصیت های  می کردند.  ترکیب  غربی  تکنیک های  و  ابزار  با  را  چینی 
قدرتمند در اپرا ها حضور چشمگیر داشتند. در حالی که باله قباًل حالتی ظریف 
و لطیف داشت، با ورزش ترکیب شد. شما شاهد بودید که نه تنها موضوعات 
درباره رهایی زنان بود بلکه در عمل هم زنان را می دیدید که به شیوه بسیار 
و  را  نوین  سنتزهای  شما  می رقصیدند.  ورزشکارانه ای  شکل  به  و  خالقانه ای 
ترکیب جدیدی از فرم ها را در این شکل از اپرا داشتید. خوب این چیزی بود 
که در چین در حال جریان بود. شرکت های اپرای پکن در مناطق روستایی تور 
برگزار می کردند و به گروه های فرهنگی محلی کمک می کردند تا توسعه پیدا 

کنند و در عین حال خودشان نیز از اجراهای محلی می آموختند.1

بله انقالب فرهنگی تأثیر بسیار بزرگی در مناطق روستایی داشت. تغییرات 
در  که  تغییراتی  درباره  من  داشت.  وجود  فرهنگی  انقالب  از  قبل  نیز  بزرگی 
»جهش بزرگ« رخ داد وپیشرفت هایی که در زندگی مادی مردم رخ داده بود، 
نقش  روستا،  زندگی  تأثیر شیوه های کهنه ی سازماندهی  ولی  صحبت کردم. 
روستا ها  در  زندگی  که  حقیقت  همین  تنها  و  گسترده  خانواده ی  و  خانواده 

1- متن نمایشنامه بعضی از کارهای مدل تئاتری دراین جا می توان پیدا کرد:
Wheeler Snow, Lois (1973) China On Stage: An American Actress in the 
People’s Republic - New York – Vintage

و نگاه کنید به:
Li Onesto - “Yang Ban Xi: Model Revolutionary Works in Revolutionary 
China,” Revolution, June 18, 2006

همچنین نگاه کنید به دو مدل باله:
Bai Di, “Feminism in Revolutionary Model Ballets The White-Haired Girl 
and The Red Detachment of Women
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تأثیر  این ها  همه  است،  ته ی  شهر ها  تنوع  و  شلوغی  آن  از  و  است،  بسته تر 
محافظه کارانه ای در روستا ها دارند. خوب، انقالب فرهنگی شروع کرد که حتی 

این مساله را هم تغییر دهد.1

»ذات بشری« و تغییرات اجتماعی
از  یکی  در  فرهنگی  انقالب  دوران  در  که  فردی  خاطرات  که  هست  یادم 
این می گفت که چگونه  از  او  مناطق روستایی بزرگ شده بود را می خواندم. 
انقالب  در  که  اپراهایی  و  نمایشنامه ها  متن  به  دستیابی  با  او  روستای  مردم 
فرهنگی تولید شده و با زبان ها و موسیقی محلی تطبیق داده شده بود، آغاز 
به یاد گرفتن خواندن و نوشتن کردند. او درباره این صحبت می کرد که چگونه 
زندگی فرهنگی و اجتماعی در روستا ها از جمله ورزش و مطالعات تغییر کرد 
و چگونه این مساله به مردم این شانس را داد تا با هم مالقات کنند، ارتباط 
بگیرند و عاشق بشوند. یک فضای اجتماعی جدید جایگزین روحیه خانوادگی 
و قبیله ای حاکم بر روستا ها می شد.2 همیشه به مردم گفته شده که کمونیسم 
و  ذات  »در  مردم  که  است«...  بشری  ذات  »علیه  که  چرا  کرد  نخواهد  کار 
طبیعت شان« خودخواه هستند. ولی این مساله مربوط به طبیعت بشر نیست. 
این بیان »ماهیت بشر در چهارچوب سرمایه داری« است... چیزی که در یک 

1- Myrdal, Jan (1984) Return to a Chinese Village - New York - Pantheon

Chen, Jack (1973) A Year in Upper Felicity: Life in a Chinese Village During 
the Cultural Revolution - New York - McMillan Publishing Co 

Han, Dongping (2008) The Unknown Cultural Revolution: Life and Change 
in a Chinese Village - New York - Monthly Review Press
2- Gao, Mobo (2002) “Debating the Cultural Revolution: Do We Only 
Know What We Believe,” in Critical Asian Studies 34 p: 427-430 

Gao, Mobo (1999) Gao Village: A Portrait of Rural Life in Modern China 
-Honolulu - Univ. of Hawai’i Press - Ch. 9
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نظام مبتنی بر رقابت و مالکیت خصوصی تشویق می شود، جایی که مردم باید 
و  کنند...  رقابت  روابط شخصی  و حتی  آموزش  آوردن شغل،  به دست  برای 
جایی که شما نظام مبتنی بر سود دارید که »اول من« و »برنده صاحب همه 
چیز است« را تشویق می کند. ولی سوسیالیسم افق جدیدی از آزادی بر روی 
مردم می گشاید تا شرایط و نحوه تفکرشان را تغییر بدهند. این آن چیزی بود 
که در انقالب فرهنگی رخ داد. یک نظام اقتصادی موجود بود که منابع را برای 
بهتر کردن جامعه و بشریت به کار می برد. روابط و نهادهای نوین اجتماعی 
که مردم را قادر می ساخت که با یکدیگر همکاری کنند و به حداکثر به رهایی 
جامعه و بشر خدمت کنند. در طی انقالب فرهنگی درک مردم از مسئولیت 
را  همبستگی  و  مشارکت  که  جدید  اجتماعی  محیط  کرد...  تغییر  اجتماعی 
که  این  از  مردم  و حس  بود  واقعی  مساله  این  آمد.  به وجود  ارزش می نهاد، 
چه چیزی در زندگی مهم و با ارزش است و نحوه رفتار ایشان را تحت تأثیر 
قرار داد... یک جور آرمان شهر بی عیب و ایراد نبود. بلکه مردم به شکل واقعی 
طرز تفکرشان و جامعه را تغییر می دادند. شعار »به خلق خدمت کنید« در 
دوران انقالب فرهنگی بسیار محبوب شد و مردم زندگی خودشان و دیگران 
را با این معیار می سنجیدند.1 وقتی که در 1976 سرمایه داری در چین احیاء 
شد و روابط اقتصادی »انسان گرگ انسان است« باز گردانده شد، مردم نیز به 
شیوه های سابق بازگشتند. آن ها به همان جهان بینی کهن »من بر علیه تو« 
باز گشتند. آن ها تغییر کردند ولی نه به خاطر این که طبیعت غالب بشری به 
نحوی خودش را بازیابی کرده بود، بلکه به این خاطر که جامعه به سرمایه داری 

بازگشت کرده بود.

1- آنچه از تجربه زیسته مورد نظر است در بعضی از تأمالت و تفکرات، منتقل شده 
است:

Wang Zheng - We had a dream that the world can be better than today - 
Revolution, September 3, 2006
Dongping Han, The Unknown Cultural Revolution
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اعزام روشنفکران به مناطق روستایی
سوال: تو مرتبًا به مساله روستا و شهر می  پردازی. حاال در مورد سیاست 
اعزام روشنفکران و متخصصان به روستا هم که مساله مورد مشاجره ای هم 

هست، صحبت کن.

تنبیه ی  جنبه  روستا ها  به  هنرمندان  و  روشنفکران  اعزام  سیاست  لوتا: 
و  علمی  و  فنی  کارکنان  پزشکان،  هنرمندان،  فرهنگی،  انقالب  طی  نداشت. 
انواع و اقسام مردم فرا خوانده شدند که به  میان کارگران و دهقانان بروند تا 
مهارت های شان را در زمینه ی تأمین نیازهای جامعه به کار بندند، تا در زندگی 
توده های  از  و  بگذارند  شراکت  به  را  شناخت شان  شوند،  شریک  زحمتکشان 
و  پزشکان  و  هنرمندان  فرستادن  که  می  گویند  امروزه  اما  بیاموزند.  تحتانی 
دانشجویان به روستا نوعی مجازات بوده است. این که کارگران و دهقانان وارد 
دانشگاه شوند و متخصصان به روستا بروند ربطی به پاداش و مجازات نداشت. 
در  موجود  فرهنگی  اعوجاج  هم شکستن  در  فرهنگی  انقالب  اهداف  از  یکی 
کشور بود. اوضاع اجتماعی طوری بود که هنرمندان، روشنفکران و متخصصان 
از آن 80  ویژه  به  بقیه جامعه  از  غالبا  و کارهای شان  بودند  در شهر ها جمع 
درصدی که در روستا ها زندگی می کردند جدا بود و انگار در برج عاج نشسته 
بودند. سیاست اعزام متخصصان به روستا را باید در یک چارچوب اجتماعی-
اقتصادی گسترده تر قرار داد. یعنی به آن از زاویه ی هدف چین مائوئیستی که 
رسیدن به یک توسعه متعادل و برابری طلبانه بود نگاه کرد. در جهان سوم 
ما شاهد یک بحران هستیم. این بحراِن گسترش یافتن پُر هرج و مرج شهر ها 
و توسعه ی معوج است. ما شاهد شهرهای زیاده از حد شلوغ و از نظر زیست 
محیطی ناپایدار هستیم که گرداگردشان را زاغه های درب و داغان فرا گرفته اند. 
شاهد امواج عظیم مهاجران روستایی هستیم که کاری پیدا نمی کنند، ما شاهد 
این هستیم که سمت و سوی سیاست های اقتصادی، نظام های آموزشی و زیر 
ساخت خدمات درمانی، تأمین رفاه شهری به قیمت فقر بخشی از شهرنشینان 
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و توده های روستایی است. انقالب فرهنگی در سراسر کشور در مورد نیاز به 
کاستن از نابرابری  میان کار فکری و بدنی، شهر و روستا، صنعت و کشاورزی، و 
مرد و زن بحث به راه  انداخت. رفع این نابرابری  ها و شکاف  ها بخشی از فرایند 
با هدف  قابلیت های جامعه  رفع تقسیمات اجتماعی و پیشرفت دانش و فهم 

بهره مندی کل جامعه بود.

و روستا می  گویی  بین شهر  نابرابری  مورد  در  که  نکته ای  متوجه  سوال: 
هستم. اما چرا تا این حد روی اعزام روشنفکران به روستا تأکید می  گذاشتند؟ 
بعضی  ها می  گویند که روشنفکران را صرفًاً با دستور به کار فیزیکی در مزرعه 
این ادعا چه  برای  و کارخانه وا می  داشتند. و ماجرا فقط همین بوده است. 

جوابی داری؟

مساله  یک  به  فرهنگی  انقالب  که  بفهمیم  است  مهم  واقعاًً  این جا  لوتا: 
جهانی-تاریخی می  پرداخت. یعنی به شکاف عظیم بین کار فکری و کار بدنی. 
قباًلً هم در موردش صحبت کرده ام اما حاال می  خواهم عمیق تر به آن بپردازم. 
در حال حاضر بیشتر مردم این را یک شکاف ابدی و ازلی می  پندارند. به این 
کنند  کار  و شانه های شان  با دست  ها  باید عمدتاً  عده  معنی که همیشه یک 
و یک عده با ذهن شان. بدون شک این یک تقسیم کار خیلی خیلی قدیمی 
است. یعنی بر می  گردد به هزاران هزار سال پیش و تقسیم جامعه بشری اولیه 
فعالیت  و  حیات  که  بوده  اینگونه  بشری  جامعه  شرایط  بنابراین  طبقات.  به 
روشنفکری، مسئولیت های مدیریتی و چرخاندن امور جامعه، قلمرو هنری و 
فرهنگی... همگی در دست یک قشر بسیار نازک قرار داشته است. اما چنین 
شرایطی محصول چگونگی شکل گیری و تکامل جامعه بشری خاصه از زمان 
که  نظام هایی  یعنی  است.  استثمارگرانه  اقتصادی  نظام های  و  طبقات  ظهور 
را کنترل می  کنند.  بقیه  از جامعه، کار و محصول کار  در آن بخش کوچکی 
منظورم این است که چنین چیزی یک جزء »ذاتی« و »بافته شده در سرشت« 

موجودات بشری نیست.
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تقسیم کار فکری و یدی دو تأثیر بزرگ دارد. یکم این که افرادی که درگیر 
بهره  برتری  ها  و  امتیازات  برخی  از  هستند  فکری«  »کار  مختلف  شکل های 
مندند.... این حتی می تواند صرفاًً به صورت امکاِن پرداختن به این نوع فعالیت  ها 
باشد.... که خود یک جایگاه اجتماعی باالتر را نصیب شان می کند. واضح است 
به  را  ستمگرانه  حاکمیت  اعماِل  ابزار  که  هستند  کسانی  جامعه  حاکمان  که 
را  دیگران  کار  ثمره  و  می  کنند  را حفظ  استثماری  نظام های  دارند.....  دست 
می  چینند. انحصاِر تصمیم گیری های اصلی جامعه در اختیار کسانی است که 
در جایگاه حاکم نشسته اند. تضاد بین کار فکری و بدنی یک تضاد آشتی ناپذیر 
است. در این جا حتی کسانی که حکومت نمی کنند ولی عمدتا درگیر کار فکری 
کار  برخوردارند. کسانی که درگیر  اجتماعی  اعتبار  و  امتیازات  از  نیز  هستند 
بدنی هستند در جایگاه تبعی نگه داشته می شوند. چنین موقعیتی »هم خوان 
با کار سخت« قلمداد می شود. دست آخر هم کارگران یدی از رمق افتاده را دور 
می  اندازند. از نظر تاریخی، کار بدنی بی ارزش محسوب شده و تحقیر می شود.

اما این تقسیم کار یک تأثیر منفی دیگر بر جای می  گذارد. این تقسیم کار 
ساعات  زحمتکش  توده های  دارد.  روشنفکران  تکامل  نحوه  بر  عمیق  تأثیری 
اکثراً  و  تکراری  کسالت بار،  شرایط  در  کار  به  صرفاًً  را  خود  زندگی  از  زیادی 
قلمرو  به  پرداختن  شانس  آنان  می  گذرانند.  دیگران  سلطه ی  یا  فشار  تحت 
اداره ی  مسئولیت  گرفتن  عهده  به  و  جامعه  از  شناخت  ایده ها، کسب  با  کار 
امور جامعه را ندارند. در عین حال کسانی که عمدتاً درگیر کار فکری هستند 
به طور کلی از فعالیت تولیدی جدا افتاده اند و همین امر کل فرایند تکامل و 
از دنیای طبیعی  چگونگی نگاه شان به دنیا را شکل می  دهد. ساکنان شهر ها 
با آنان به یک زندگی بسته مشغولند و  افتاده اند و روستاییان در قیاس  جدا 

درگیر مبارزه با طبیعت اند.

کار،  تقسیم  این  انگلس  و  مارکس  یعنی  کمونیسم  علم  بنیان گذاران 
خصومت های طبقاتی که در آن بازتاب می  یابد و توسط آن تقویت می شود را 
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یک مساله کلیدی تشخیص دادند که انقالب کمونیستی باید آن را حل کند. 
آنان تصویر جامعه کمونیستی آینده را در ذهن پروراندند. جامعه ای که در آن 
وحدت نوین و عالی تری از کار فکری و بدنی برقرار شود. جایی که مردمانش 
هم ُمَولد باشند و هم خالق. اما رسیدن به چنین جامعه ای یک فرایند پیچیده 
است و همانند بسیاری از موضوعات دیگر که مورد بحث قرار دادیم با آموختن 
از پیچ و خم های مرحله اول انقالب کمونیستی است که می توانیم آن را بهتر 
درک کنیم. اتحاد شوروی به رهبری استالین کوشید با برخی شیوه ها، تضاد 
کار فکری و بدنی را حل کند. یکی از بزرگ ترین اقدامات شوروی  ها برکشیدن 
افرادی با خاستگاه کارگری به سطوح رهبران و مدیران بود. آن  ها منابعی را 
به تربیت و آموزش کارگران اختصاص دادند. این پیشرفت عظیمی نسبت به 
جامعه کهن محسوب می شد. اما همان طور که می دانید قرار دادن کارگران در 
مقامات مدیریتی به خودی خود مشکل را حل نمی کند... چرا که به قول مائو 
اگر این کارگران جهان بینی بورژوایی داشته باشند می توانند از جایگاه جدید 
با  کلفت هایی«  »گردن  به  و  کنند  عمل  توده ها  گسترده تر  منافع  علیه  خود 

»خاستگاه فرودست« تبدیل شوند.

انقالب فرهنگی چین اما طور دیگری به تضاد کار فکری و بدنی پرداخت. 
برای مثال همان طور که اشاره کردم کارگران را صرفاً در مقامات مدیریتی قرار 
نداد بلکه کل مفهوم مدیریت را دگرگون کرد. توده ها عالوه بر این که وظایف و 
مسئولیت های گوناگونی را به عهده گرفتند، در فرایند دست و پنجه نرم کردن 
با مسائل کالن اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک مربوط به جامعه و جهان نیز 
رهبری شدند. بنابراین انقالب فرهنگی به شیوه ای کامل تر از اتحاد شوروی به 
تضاد کار فکری و بدنی پرداخت و صرفاًً »کارگران را باال نکشید«.1 سیاست 

1- مقاالت نظری مهم تولید شده در دوران انقالب فرهنگی در پاسخ به انقالبی 
کردن مدیریت، در اثر زیر گردآوری شده است:

Andors, Stephen (1977) Workers and Workplaces in Revolutionary China 
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اعزام جوانان تحصیل کرده و روشنفکران به روستا ها بخش مهم دیگری از همین 
کار بود. این که روشنفکران بتوانند از تجربه زندگی مردم زحمتکش بیاموزند، 
شناخت شان را با آنان تقسیم کنند و درک زنده ای از فعالیت روشنفکری خود 
بود. چنین  جامعه  تحول  و  تغییر  بزرگ تر  پروژه ی  از  بخشی  آورند  به دست 
یک  من  شد.  مردم  از  بسیاری  فکر  روشن شدن  و  و شوق  شور  باعث  کاری 
استاد رشته ادبیات را می شناسم که طی انقالب فرهنگی بزرگ شده است. این 
زن زمانی که بسیار جوان بود به روستا رفت. حاال خاطراتش از آن دوران را 
به روی کاغذ آورده است. او که از یک خانواده روشنفکر شهری برخاسته بود 
دوشادوش دهقانان کار کرد، زبان های محلی را آموخت و همراه با دهقانان به 
تئوری پرداخت.... چنین چیزی برای او یک تجربه ی غیر قابل تصور و دگرگون 
کننده بود... او درگیر یک زندگی هدفمند شد که جوانان جامعه امروز آمریکا 

از آن بی بهره اند.1

هرکس  آمریکا  مثل  کشوری  در  که  بگویند  می توانند  مردم  اما  سوال: 
می تواند برای زندگی اش هدفی پیدا کند.

لوتا: ببین! اگر در فاصله سال 1968 تا 1969 در آمریکا زندگی می کردی و 
جوانی بودی که تحصیالت کالج نداشتی یا ترک تحصیل کرده بودی به احتمال 

- White Plains, NY- M.E. Sharpe

برای دیدن یک تحقیق از یک منظر سیاسی-ایدئولوژیکی متفاوت که بر مساله انقالبی 
کردن مدیریت می کند نگاه کنید به:

Andors, Stephen (1977) China’s Industrial Revolution: Politics, Planning, 
and Management 1949 to the Present - New York - Pantheon

1- برای نمونه هایی نظیر این نگاه کنید به مجموعه مقاالت از زنانی که در چین 
مائوئیستی بزرگ شدند:

Xueping Zhong, Wang Zheng, and Bai Di (2001) Some of Us: Chinese Wom-
en Growing Up in the Mao Era - New Brunswick, NJ - Rutgers Univ. Press
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خیلی زیاد تو را به خدمت سربازی می  فرستادند تا بروی و مردم ویتنام را کشتار 
کنی. آیا این یک زندگی هدفمند است؟ همان موقع جوانان و متخصصان چینی 
به روستا ها می  رفتند تا یک دنیای نوین بسازند. یادم می  آید بعد از این که در 
سال 2005 طوفان کاترینا ایالت نیو اورلئان را در هم کوبید قشرهای مختلف 
مردم از پرستار و مهندس گرفته تا راننده و غیره داوطلب اعزام و کمک رسانی 
در آن جا شدند. اما این ممکن نشد. حداقل در مقیاس گسترده ممکن نشد... 
علتش این بود که جامعه آمریکا برای چنین کارهایی سازماندهی نشده است. 
منظورم این است که آمریکا جامعه ای نیست که اولویت های واقعی اجتماعی 
سمت و سوی تحوالتش را تعیین کند. یادم می  آید طی تعطیالت عید پاک 
از نقاط مختلف کشور به نیواورلئان  بعد از طوفان کاترینا، بچه دبیرستانی  ها 
تعدادشان بسیار  اما  توده ها کمک کنند.  به  بازسازی زندگی  امر  تا در  رفتند 
چنین  که  کنید  تصور  را  جامعه ای  حاال  موقتی.  بسیار  کارشان  و  بود   اندک 
حرکتی در آن جا روال کار باشد نه یک استثناء. یعنی جامعه ای که مردم در 
آن توانایی فعالیت برای سعادت عمومی را داشته باشند و بتوانند مهارت  ها و 
انرژی خود را در این راه مورد استفاده قرار دهند. جایی که تصمیمات اجتماعی 
برای انجام هر چه بهتر چنین هدفی اتخاذ شود. جامعه ای را تصور کنید که 
چیزی شبیه جنب و جوش توده ای بعد از طوفان کاترینا مورد حمایت دولتش 
قرار گیرد... و حاکمیت حواسش باشد که »با قبضه کردن کار ها در دست خود 
حمایت های توده ای را خفه نکند«. به عبارت دیگر فضای فعالیت برای مردمی 
که می  کوشند دست به ابتکار بزنند و سمت و سوی جدیدی اتخاذ کنند وجود 
انقالبی، هنرمندان و پزشکان و کارکنان فنی و علمی  باشد. در چین  داشته 
و همه ی افراد تحصیل کرده فرا خوانده شدند که به  میان کارگران و دهقانان 
بروند. مهارت های شان را برای رفع نیاز های جامعه مورد استفاده قرار دهند. در 
زندگی زحمتکشان شریک شوند و از توده های تحتانی بیاموزند. شمار عظیمی 
فرهنگی  انقالب  که  خلق«  به  »خدمت  فراخوان  به  متخصصان  و  جوانان  از 
مطرح کرد پاسخ مثبت دادند به روستا رفتند و برای سایرین الگو شدند. کشش 
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به  الهام بخش خدمت  شعار  و  مردم  اساسی تر  منافع  تأمین  به سمت  فراوانی 
خلق وجود داشت. این سوال در سطح گسترده مطرح شد که کدامیک بیشتر 
اهمیت دارد؟ این که یک پزشک ماهر »حق« برخورداری از زندگی ممتاز در 
شهر را داشته باشد یا این که خدمات درمانی در دسترس شمار گسترده ای 
داشته  را  مناسب  درمان  از  برخورداری  حق  هم  روستاییان  تا  باشد  مردم  از 
باشند؟ این یک پرسش بسیار مهم بود، چرا که در آستانه انقالب فرهنگی 70 
تا 75 درصد از هزینه های دولتی بهداشت مربوط به شهر ها می شد که فقط 
20 درصد اهالی کل کشور را در بر می  گرفت. در تمام مقاطع دهه ی 1970 
به بعد، یک سوم از کارکنان بخش پزشکی شهر ها به صورت تیم های سیار در 
روستا ها به سر می  بردند.1 و این واقعه ای عظیم به حساب می  آمد. اما علی رغم 
بین کار فکری و  با تضاد  ارتباط  راهگشایی های عظیم، کماکان در  این  همه 
بدنی مشکالتی وجود داشت. یعنی در چگونگی رویکرد مائو و رهبری انقالبی 
نسبت به حل تفاوت هایی که بین روشنفکران و سایر بخش های جامعه وجود 
داشت. به ویژه در مورد تفاوت های بین روشنفکران و توده های سابقاًً تحت ستم 

و استثمار، مشکالتی وجود داشت.

سوال: چه نوع مشکالتی؟

لوتا: این چیزی است که جلوتر، هنگام صحبت از سنتز نوین باب آواکیان 
روستا  به  روشنفکران  اعزام  چارچوب سیاست  در  اما  پرداخت.  خواهم  آن  به 
ایده ی »بازسازی روشنفکران« هدایت  تحت  این کار قویاً  می توانم بگویم که 
می شد. این مساله، مشکل آفرین بود. البته این را بگویم که جمله »بازسازی 
به هیچ  را  روشنفکران« که در چین آن روزگار مورد استفاده قرار می  گرفت 
وجه نباید به این صورِت ضد کمونیستی معنی کرد که »روشنفکران را به دست 
شامل  روشنفکران«  »بازسازی  سیاست  می کردند«.  مجبور  تفکر  از  کشیدن 

1- Teh-wei Hu - Health Care Services in China’s Economic Development - 
p:234
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مبارزه با رفتارهای امتیاز طلبانه بود هر چند با رویکردی یک جانبه. تو گویی 
امتیازاتی  با  و  هستند  فکری  کار  درگیر  که  این  خاطر  به  صرفاًً  روشنفکران 
مشکالت  از سرچشمه های  یکی  دارند  کار  و  سر  می  خیزد  بر  کار  این  از  که 
تأکید بر حل  ارزش  ها و فکرهای روشنفکران زیر نظر قرار داشت.  جامعه اند. 
تمایز کار فکری و کار بدنی یک جانبه بود. به این صورت به حل این تضاد از 
دریچه ی غلبه بر امتیازات و تعصبات روشنفکران نگاه می شد. البته روشنفکران 
رویکرد ها و ارزش های امتیاز طلبانه ای دارند که از جایگاه خاص شان در جامعه 
بر می  خیزد. اما کارگران و دهقانان نیز تحت تأثیر ایدئولوژی بورژوایی هستند 
که این نیز می تواند به صورت نفرت از روشنفکران بروز کند و هم به صورت 
ُکرنش به آنان. برای تبدیل شدن به رهاکنندگان نوع بشر، طرز فکر همگان 

باید متحول شود.

انقالب فرهنگی به طور کلی یک پیشرفت واقعی  این است که  حرف من 
را در زمینه ی دست و پنجه نرم کردن با تضاد کار فکری و کار یدی رقم زد. 
انقالب فرهنگی راهگشا بود. اما آن سنتز کاملی که بدان نیاز است، نبود و ما 

می توانیم به این مساله بیشتر بپردازیم.

مشکل »تاریخ نگاری به وسیله خاطره نویسی« چیست؟
سوال: ما با خاطره نویسی هایی روبه رو هستیم که مساله اعزام به روستا 
را به صورت منفی تصویر می  کنند و از رنج مردم می  گویند. این جور خاطره 

نویسی  ها به چکار می  آیند؟

قرار  تأکید  مورد  خاطره نویسی  ها  این  مورد  در  را  نکته  یک  بگذارید  لوتا: 
دهم..... و این را هر تاریخدانی که سرش به تنش می  ارزد هم به شما خواهد 
گفت. اگر چه بعضی از کتاب های خاطرات هست که از آن  ها می توان خطوط 
اصلی و گرایش های موجود در کل دوره ای که نویسنده در آن به سر می  برده 
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را باز شناخت و از تحلیل هایش استفاده کرد اما گرایش بیشتر خاطره نویسی  ها 
این است که همه چیز را به تجربیات مستقیم نویسنده محدود کند. کتاب های 
خاطرات به طور کلی، هر چند این جا و آن جا می تواند استثنائاتی وجود داشته 
باشد، آثاری مبتنی بر تحقیق و سنتز علمی نیستند. این کتاب  ها الزاماً تصویر 
گسترده، متنوع و پیچیده ی اجتماعی از تاریخ را پوشش نمی دهند... یا به جوهر 
نیروهای طبقاتی و اجتماعی متقابل و گوناگون راه پیدا نمی کنند. برنامه ها و 
دیدگاه هایی را که در جامعه و جهان با یکدیگر درگیرند موشکافی نمی کنند. 
آن  ها چیزهای  بی فایده هستند.  این خاطره نویسی  ها  که  نیست  این  منظورم 
معینی را روشن می  کنند اما باید با حواس جمع با کتاب های خاطرات مواجه 
شد و محدودیت های شان را شناخت. باید دانست که قوای محرکه ی اجتماعی 
بزرگ تری در کارند و تجربه ی فردی هر شخص در چارچوب بزرگ تری اتفاق 

می  افتد. 

یک  که  می شویم  روبه رو  فرهنگی  انقالب  مثل  اوضاعی  با  ما  وقتی  حاال 
خیزش عظیم اجتماعی است، برخی افراد هستند که امتیازات شان را از دست 
فشار ها  قربانی  عادالنه  عموماًً  امِر  متن یک  در  که  برخی هستند  و  می  دهند 
این یک وضعیت پیچیده است. داشتم مطلبی می  خواندم  و رنج  ها می شوند. 
انقالب  نویسی در  ادبیات خاطره  به بحثی در مورد  از جی.آرچ گتی1 مربوط 
شوروی. نویسنده ی مطلب یک تاریخدان است. او به این نکته اشاره می کند 
که شما هرگز نباید سعی کنید واقعه ی مهمی مثل انقالب فرانسه را از طریق 
حکایات فردی درک کنید. منظورم این است که به حرف هایی مثِل »خودم 
آن جا بودم« یا »خودم شنیدم« اتکا نکنید. ولی ما به نوعی در عرصه ی بررسی 
انقالب شوروی طی دوره ی استالین می  بینیم که تعمیم تحلیلی کالن بر پایه ی 
انقالب  مورد  در  حدودی  تا  مساله  همین  است.2  رایج  کاماًل  فردی،  روایات 

1- J. Arch Getty
2- Getty, John Archibald (1987) Origins of the Great Purges: The Soviet 
Communist Party Reconsidered, 1933–1938 - New York - Cambridge Univ. 
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توانست  نخواهید  خاطره نویسی  ادبیات  طریق  از  شما  دارد.  جریان  فرهنگی 
همه ی چیز هایی را که در این مصاحبه در ارتباط با سرچشمه  ها و خصلت عمده 
انقالب فرهنگی پیش کشیده شد بفهمید. مهم است که این نکته روش شناختی 
را به خاطر بسپارید. یک نکته دیگر هم هست. در جامعه آمریکا و در مدارس 
فقط نوع معینی از خاطره نویسی تبلیغ می شود یعنی خاطرات کسانی که از 
زیر ضرب رفتن امتیازات شان در جریان انقالب فرهنگی شاکی اند. یعنی این 
کار بخشی از حمله ایدئولوژیک بورژوازی علیه کمونیسم است. درست مثل این 
است که یک نفر غیر آمریکایی تالش کند تاریخ دو دهة 1960 و 1970 را 
بدون آن که چیزی از تاریخ برده داری و قانون نژاد پرستانه جیم کرو و ستم و 
تبعیض در ایاالت شمالی بداند، صرفاًً با خواندن کتاب خاطرات یک فرد سفید 
پوست، فردی که مخالف ثبت نام اقلیت های ملی-نژادی در کالج است، درک 

کند.

آخرین نبرد بزرگ مائو
سوال: ریموند، اجازه بدهید به مساله انقالب فرهنگی بپردازیم. شما درباره 
دو مرحله انقالب فرهنگی صحبت کردید، خیزش عظیم سال های نخست و 
سپس تحکیم و دگرگونی. در سال های آخر انقالب فرهنگی چه می گذشت؟

لوتا: انقالب فرهنگی در سال 1966 شروع شد و سپس از مراحلی که شرح 
دادم عبور کرد. و در اوایل دهه 1970، نبرد طبقاتی در حال تشدید شدن بود. 
موقعیت پیچیده ای بود نیروهای ارتجاعی در برابر انقالب فرهنگی مقاومت و 
مخالفت نشان می دادند. در بین توده ها، آن هایی که افکار واقعاً رادیکال داشتند 
برای دفاع و پیشبرد انقالب فرهنگی مبارزه می کردند... کسانی دیگری بودند 
اشتیاقی  خیلی  دیگری  زمان  و  می کردند  دفاع  فرهنگی  انقالب  از  زمانی  که 

Press- p:4-5
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نسبت به آن نشان نمی دادند... و بخشی از مردم عقب مانده نیز بودند که فقط 
با آن مخالفت می کردند. مهم ترین مساله این بود که رهروان سرمایه داری حتی 
زمانی که در سال های نخست انقالب فرهنگی دچار شکست و مجبور به عقب 
نشینی بزرگی شدند، همیشه نیروهای خود را حول برنامه شان بسیج می کردند. 
راه  می آید:  وجود  به  مسیر  دو  قدرت  کسب  از  بعد  که  بود  این  مائو  تحلیل 
سرمایه داری و راه سوسیالیسم... این یک وضعیت موقت و فقط برای چند سال 
نیست. این خصلت دوره ی گذار نسبتاً طوالنی به کمونیزم است. و همچنان که 
مائو تأکید کرد: این که چه کسی برنده این میدان است، تا قبل از این که به 
کمونیسم دسترسی پیدا کنیم و بر تقسیم جهانی طبقات غلبه کنیم، از پیش 
بازگشت سرمایه داری هشدار می داد.  مائو همیشه درباره خطر  معلوم نیست. 
در دوران سوسیالیسم، توده ها قدرت دولتی را در دست دارند ولی انقالب باید 
ادامه پیدا کند. همان طور که قباًل در این باره صحبت کردیم، شما با زخم های 
به جا مانده از جامعه طبقاتی مواجه هستید، اختالف بین شهر و روستا، تمایز 
سلسه مراتبی بین تخصص ها ادامه دارند و پول همچنان در مدیریت اقتصاد 
و  بدنی  کار  بین  همچنان  که  است  واقعیت  یک  این  و  می کند،  بازی  نقش 
فکری یک دنیا فاصله است. تأثیر عقاید و ارزش های قدیمی، نیروی عادت... 
کنار آمدن و سر فرورد آوردن دربرابر عرف رایج و ادامه روش های »آزموده و 
تأیید شده« همچنان وجود دارد. موقعیت زنان در جامعه، دستیابی به رهایی 
کامل زنان، نبرد علیه ریشه ها و سرسختی مردساالری درتمام اشکالش... این ها 
مسائل اصلی گذار سوسیالیستی هستند. این چیزی است که انقالب به قدرت 

رسیده با آن مواجه است.

سوال: تو درباره خصلت عمومی جامعه سوسیالیستی و چالش هایی که در 
مقابل آن قرار دارد صحبت می کنی. ولی معنی این ها در آن زمان در مراحل 

مختلف انقالب فرهنگی چه بود؟

لوتا: وضعیت مشخص و گرهگاه مشخصی که انقالبیون با آن مواجه بودند 
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در بین سال های 1973-1976 بسیار دشوار بود. و این فقط مربوط به آنچه در 
چین رخ می داد، نبود. موقعیت کلی انترناسیونالسیتی و در هم آمیختگی اش 
با جنگ طبقاتی در چین، بر آن )جنگ طبقاتی در چین( تأثیر می گذاشت. 
من می توانم فقط به بعضی از جنبه های کلیدی آنچه در حال رخ دادن بودن، 

اشاره کنم.

اجازه بدهید که با اوضاع بین المللی در اوایل دهه 1970 شروع کنم. خطر 
مردم  داشت.  وجود  چین  به  شوروی  حمله  خطر  جمله  از  جنگ،  فزاینده ی 
شاید ندانند... ولی در اوایل دهه 1970 بزرگ ترین تمرکز قوای نظامی زمینی 
در مرزهای چین-شوروی بین دو ارتشی بود که روبه روی همدیگر قرار گرفته 
بودند. همزمان، تحوالتی در چین در جریان بود، از جمله خیانت های آشکار 
بودند.  کرده  بازی  فرهنگی  انقالب  در  مهمی  نقش  قباًل  که  افرادی  بین  در 
و  تجزیه  باید  دامن می زد که  بین مردم  به سردرگمی عظیمی  این مساله  و 
تحلیل و فهمیده می شد. یکی از چالش های مائو و انقالبیون در این دوره این 
بود که چگونه با خطر جنگ مواجه بشوند و در عین حال انقالب فرهنگی را 
پیش ببرند. شما با یک گروه از جاده صاف کن های سرمایه داری در ارتباط با 
رهبران سطح باالی حزب از جمله دن سیائو پنگ1 و چوئن الی2 مواجه اید که 
می کوشیدند از فرصت این اوضاع جهانی حاد استفاده کنند تا انقالب فرهنگی 
فرهنگی  »انقالب  می کردند:  استدالل  آن ها  کنند.  وارونه  و  ببخشند  پایان  را 
باید سراغ وظیفه مان برای ایجاد یک ارتش مدرن و یک  دیگر بس است. ما 
البته یک اقتصاد و ارتش سرمایه دارانه  اقتصاد کارآمد برویم« که منظورشان 
است. آن ها برای برنامه شان در سطوح باالی حزب مبارزه و نیروهای اجتماعی 
حزب،  در  فراگیری  قدرت  همچنان  آن ها  می کردند.  بسیج  نیز  را  جامعه  در 
دولت و ارتش داشتند. و به شیوه ی خاصی به توده ها متوسل می شدند. آن ها 

1- Deng Xiaoping
2- Zhou Enlai
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خواهیم  بهتری  جامعه  شود،  متصل  جهانی  اقتصاد  به  چین  اگر  می گفتند، 
داشت و استانداردهای زندگی کارگران بهبود خواهد یافت، اقتصاد چین قوی تر 
خواهد شد و در وضعیت بهتری برای مواجه با خطر جنگ خواهیم بود. آن ها 
به سراغ توده های جوان با زمینه ی طبقاتی ممتازتر می رفتند و ادعا می کردند 
که انقالب فرهنگی چین »حرفه های« آن ها را از ایشان دزدیده است. مائو و 
مقر فرمانده ی انقالبی در حزب توده ها را برای مقابله با وضعیتی که توصیف 
کردم، بسیج می کردند. رهبری مردم برای دفاع از تغییرات نوین در آموزش، 
مردم  رهبری  دانشگاه ها...  در  دهقانان  و  کارگران  از  نیروهای جوان  نام  ثبت 
در  مدیریت  نوین  اشکال  اوپراها...  مانند  انقالبی  فرهنگی  آثار  از  دفاع  برای 
کارخانه ها... و تمام چیزهایی که درباره آن صحبت کردیم درباره رفتن جوانان 
به مناطق روستایی.... این یک مبارزه پیچیده بود که انقالبیون پیش می بردند. 
اهمیت  کم  برای  سرمایه داری  صاف کن های  جاده  تالش های  علی رغم  آن ها 
دفاع  به  را  مردم  ثبات،  نام  تحت  فعالیت های شان  کردن  بی اعتبار  و  کردن 
از  تنها  نه  انقالبیون  می خواندند.  فرا  سوسیالیستی«  نوین  »دستاوردهای  از 
دستاوردهای انقالب فرهنگی دفاع می کردند بلکه مردم را فرا می خوانند که در 
مبارزه برای انقالبی تر کردن جامعه و تفکر مردم به پیش بروند. آن ها مطالعه 
تئوری مارکسیستی را تبلیغ می کردند و خط و برنامه ی رهروان سرمایه داری 
توده های  بزرگی  که خطرات  کردند  اعالم  به جامعه  آن ها  افشا می کردند.  را 
مردم در چین و آرمان کمونیسم را تهدید می کند و اهمیت حیاتی این مبارزه 
کردن  واژگون  برای  سرمایه داری  رهروان  تالش های  شکستن  هم  در  برای 
دستاوردهای انقالب فرهنگی را به جامعه اعالم می کردند. اعتراض نیز وجود 
داشت، بعضی توسط جاده صاف کن های سرمایه داری سازمان داده شده بود و 
بعضی توسط توده های انقالبی علیه ضد انقالبیون. انقالبیون همیشه کوشیدند 
از  مبارزه  کنند.  بسیج  پیچیده  نبرد  این  در  را  توده ها  آگاهانه ی  فعالیت  که 
پیچش ها و چرخش های تندی گذر کرد. و همچنان که این جنگ در جریان 
قرار  تأثیر  تحت  نیز  مردم  مختلف  گروه های  روحیه ی  می شد،  تشدید  و  بود 
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می گرفت. بعضی از مردم که در مراحل اولیه انقالب فرهنگی با آن همراهی 
کرده بودند، کم کم خسته شدند. این واقعیت مبارزه طبقاتی است. اما علی رغم 
تا مسائل را مطرح  نبرد جنگیدند  این  انقالبیون بسیار سخت در  این ها  همه 
کنند و ابتکار عمل را دوباره در دست بگیرند. این »آخرین نبرد بزرگ مائو« 

بود. قهرمانانه و حماسی.

همچنین در همین دوره بین 1973 تا 1976 بود که مائو و انقالبیونی که 
جامعه  ماهیت  از  برای درک  مهمی  نظری  می کرد، خدمات  رهبری شان  وی 
سوسیالیستی، مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم و هدف کمونیسم انجام دادند. 
انقالبیون اشتباهات و خطاهای فرعی نیز مرتکب شدند. خطاهایی که حاوی 

درس های مهمی هستند.1 

آنچه این جا آمد تنها یک پیش درآمد بود. اگر می خواهید یک تحلیل عمیق 
باب  آثار  به  باید  باشید،  مائو« و درس های آن داشته  بزرگ  نبرد  از »آخرین 
و  جهان  فتح  تسه دون،  مائو  فناناپذیر  : خدمات  نظیر  کنند.  مراجعه  آواکیان 

شکست در چین و میراث انقالبی مائو تسه دون.2 
مرگ مائو در سپتامبر 1976 یک عالمت برای ارتجاعیون داخل حزب بود. 
در ماه اکتبر آن ها به یک کودتای نظامی دست زدند و بالفاصله علیه هسته 
انقالبی در سطوح باالی حزب اقدام کردند و نظامیان را در نقاط حساس کشور 
به کار گماشتند. در مقابل آنان مقاومت سر بلند کرد، ولی سرکوب سریع و 

بی رحمانه بود و شمار زیادی دستگیر و اعدام شدند.
سوسیالیسم در چین شکست خورد. اولین مرحله از انقالب کمونیستی به 

پایان رسید.

1- مستندات این مبارزه در کتاب و مائو پنجمی بود به تالش ریموند لوتا جمع آوری 
شده است.

2- Avakian, Bob (1978) The Loss in China and the Revolutionary Legacy of 
Mao Tsetung - Chicago - RCP Publications
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فصل 5
به سوی دور نوینی از انقالب 

کمونیستی
سوال: ریموند، در مورد مرحله اول انقالب کمونیستی مفصاًل صحبت 
کردیم و تو هم خیلی روشن و زنده نشان دادی که چه تغییرات بی سابقه 
و چه دستاوردهای بی نظیری داشت و البته مشکالتی هم. ولی دست 
آخر شکست خورد. این مساله در زمان خودش چه مفهومی داشت و 

تکلیف ما امروز با آن چیست؟

لوتا: شکست چین یک نقطه عطف واقعی بود. جنبش کمونیستی بین المللی 
دچار گیجی و شوک و سرگشتگی شد.... منظورم نیروهایی است که خود را 
مائوئیست می دانستند. البته طیف وسیع تری از نیروهای رادیکال مترقی هم 
عکس العمل مشابه ی داشتند. عده ی به اصطالح کمونیست هایی که با رهبری 
از  اشاره می کردند که بخش هایی  این  به  نبود.  جدید چین همراه شدند کم 
توده های چین از رهبری جدید حمایت می کند... و دفاع لفظی رهبران کودتا 
از سوسیالیسم و کمونیسم برای شان کافی بود. برخی هم در گرداب بُهت و 
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روحیه باختگی فرو رفتند. عده دیگری اگنوستیست1 شدند و با »از کجا معلوم؟ 
کی می گه؟« منتظر نشستند.... یا به کارشان ادامه دادند انگار که این عقبگرد 
عظیم اتفاق چندان مهمی هم نبوده. در چنین شرایطی بود که باب آواکیان 
صدر حزب کمونیست انقالبی آمریکا )آر سی پی( برای پاسخ به یک نیاز عظیم 
و تاریخی پا جلو گذاشت: نیاز به درک و توضیح این که در چین چه گذشت 
در سال 1977  دارند چیست.  آن  قبال  در  واقعی  انقالبیون  که  و مسئولیتی 
باب آواکیان یک تحلیل همه جانبه از کودتا ارائه داد. او توضیح داد که خط 
رویزیونیستی در چین پیروز شده. کارکرد این خط را در عرصه های مختلف 
داد که  نشان  و  ترسیم کرد  را  مبارزه طبقاتی در چین  افشا کرد. گسل های 
چطور این مبارزه در باالترین سطوح رهبری متبلور شد. او از مائو و نزدیک ترین 
پیروانش که توسط رویزیونیست ها به »باند چهار نفره«2 معروف شده بودند، 
آر  تا  انداخت  راه  به  به عالوه یک مبارزه پیچیده و اصولی و مهم  دفاع کرد. 
سی پی هم در این مورد موضع صحیح اتخاذ کند و این علی رغم مخالفت های 
فراکسیونی درون حزب بود.3 هیچ کس دیگری در دنیا چنین تحلیل و ارزیابی ای 
نکرد. باب آواکیان از این واقعیت با تمام پیچیدگی هایش استقبال کرد و نتایج 

1- Agnosticist

رویزیونیست  کودتاچیان  که  بود  عنوانی   )Gang of Four( نفره«  چهار  »باند   -2
پس از کودتا به نزدیک ترین رهروان مائو در سال های انقالب فرهنگی دادند و با 
دستگیری این چهار رهبر مائوئیست در واقع ستاد فرمانده ی انقالب در داخل حزب و 
 )Jiang Qing( دولت را به نابودی کشاندند. این چهار نفر عبارت بودند از: چیان چن
 )Yao Wenyuan( یائو ون یوآن ،)Zhang Chunqiao( همسر مائو، چان چون چیائو
و وانگ هون ونگ )Wang Hongwen( از این چهار نفر، دو نفر اول اظهار ندامت 
کرده و بعد ها از زندان آزاد شدند اما چیان چن و چان چون چیائو در زندان به قتل 

رسیدند. )مترجم(
3- درباره تحلیل آواکیان از این کودتا و اسناد کلیدی درباره آن نگاه کنید به:

RCP(1978) Revolution and Counter-Revolution: The Revisionist Coup in 
China and the Struggle in the Revolutionary Communist Party, USA – Chi-
cago - RCP Publications
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علمی گرفت: انقالب پرولتری دومین شکست عظیم خود را متحمل شد... اول 
اتحاد شوروی و امروز چین... و بر ما کمونیست های انقالبی است که بیاموزیم، 
جمع بندی کنیم و به پیش برویم. من درباره دوره پس کودتا... یعنی سال های 
1977 تا 1979 صحبت می کنم... آواکیان کتابی هم به نام خدمات فناناپذیر 
انقالب را  به علم  این کتاب خدمات کیفی مائو  را نوشت و در  مائو تسه دون 
سنتز کرد که مهم ترین آن ها تئوری و پراتیک ادامه انقالب تحت دیکتاتوری 
پرولتاریا بود. باب آواکیان بر این نقطه ی چرخش تعیین کننده پرتو افکند و 
شروع کرد به راهگشایی و ترسیم مسیر پیشروی. او از دستاوردهای عظیم مائو 
و انقالب چین دفاع کرد، یعنی کارهای عظیمی که به انجام رسانده بودند، و در 
عین حال به َکند و کاو در تجربه ی چین و کل مرحله اول انقالب کمونیستی 

ادامه داد.

سوال: خوب حرفش در مورد تجربه چین چه بود؟

امروز خیلی  ما  آن  از  بعد  دهه  آواکیان، سه  کار جمع بندی  یُمن  به  لوتا: 
روشن تر می بینیم که چرا این شکست دو جنبه داشت. از یک طرف سه عامل 
و  بر شرایط  انقالبیون چینی عمل می کرد. خطر جنگ  علیه  قدرتمند عینی 
نیروهای سرمایه داری  تأثیر می گذاشت، در سطح جهانی هم  مبارزه طبقاتی 
هنوز به لحاظ مادی و ایدئولوژیک از نیروهای نوخاسته ی انقالب کمونیستی 
قوی تر بودند. و این مساله در داخل جامعه سوسیالیستی انعکاس داشت. ولی 
توضیح  را  کودتا  کاماًل  عینی  عوامل  داشت.  هم  دیگری  جنبه  چین  اتفاقات 
نمی دهند. رویکرد و درک مائو و انقالبیون اشکاالت و کمبودهای واقعی داشت. 
این اشکاالت عامل اصلی شکست چین نبودند و من روی این »نبودند« تأکید 
می کنم. ولی در شکست نقش داشتند. باز هم بگویم که ارزیابی از رابطه بین 
بود که  بودند... کاری  این که کمبود ها چه  از  و درک  و ذهنی  عوامل عینی 
باب آواکیان برای تعمیقش کار کرد و جنگید. این جمع بندی حاصل 35 سال 
کلنجار و سنتز عمیق و علمی است و به سنتز نوین از کمونیسم انجامیده است.
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باب آواکیان سنتز نوین کمونیسم را پیش می گذارد
سوال: می توانی از کودتای چین به بعد را هم برای مان بگویی؟

از  نقادانه  بررسی  و  اکتشاف عمیق  پروسه ی  این  آواکیان  باب  اساساً  لوتا: 
مرحله اول انقالب پرولتری و کل پروژه کمونیستی را با کتاب فتح جهان، آنچه 
در سال 1981  انجام دهد1  و می خواهد  المللی می تواند  بین  پرولتاریای  که 
ادامه داد و کشف های جدیدی کرد. در  از آن جا جست و جو را  شروع کرد. 
این سی سال و اندی که از ضد انقالب در چین می گذرد، باب آواکیان سنتز 
نوینی از کمونیسم را تکامل داد و به پیش گذاشت. و باید اضافه کنم که این 
کار بر بستر اوضاعی انجام می شود که حمالت بی وقفه ایدئولوژیِک بورژوازی به 

کمونیسم را شاهد هستیم. 

پی  برای  است  فراگیر  و  نوین  چهارچوب  یک  این  نوین.  سنتز  به  برگردم 
انقالب کمونیستی. کلید این پیشروی و کشف مهم، رویکرد علمی و  گرفتن 
روش علمی بود. اگر می خواهیم دنیا را بفهمیم و آن را در جهت عالی ترین 
منافع بشریت تغییر دهیم به علم احتیاج داریم... باید بفهمیم دنیا واقعاً چگونه 
است و چطور می شود آن را واقعاً و به طور ریشه ای تغییر داد.2 باب آواکیان 

1- این کتاب با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده و در سایت حزب کمونیست 
ایران )م ل م( )cpimlm.com( قابل دسترسی است:

آواکیان، باب )بیتا( فتح جهان، آنچه پرولتاریای بین المللی می تواند و می خواهد انجام 
دهد - ترجمه و تکثیر از اتحادیه کمونیست های ایران )سربداران( کمیته کردستان

نگاه  آواکیان  باب  توسط  کمونیسم  علم  تکاماًلت  درباره  بیشتر  اطالعات  برای   -2
کنید به:

آواکیان، باب - کمونیسم به مثابه علم
آواکیان، باب )1392( پرنده ها نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افق ها را 
در نوردد. پاره نخست: انقالب و دولت - ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران 
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چهارچوب انترناسیونالیستی کمونیسم را هم تکامل داده و در زمینه استراتژی 
انقالب هم پیشروی های بسیار مهمی کرده است. اگر خاطرتان باشد در مورد 
که  این  و  کردم  صحبت  شدند  مرتکب  مائو  حتی  و  استالین  که  اشتباهاتی 
از انقالب و پیشروی  چطور این اشتباهات به تالش های خود این ها در دفاع 
آن ضربه زد.1 ولی به خاطر موضوع این مصاحبه می خواهم توجه را به چند 
نکته ی کلیدی که بیشتر به اعمال قدرت در دیکتاتوری پروتاریا به عنوان گذار 
که می گویم هم  نکاتی  هر حال  به  کنم....  متمرکز  بر می گردد  به کمونیسم 
کشفیات باب آواکیان در زمینه روش را منعکس می کند، به خصوص نیاز به 
تالش بی دریغ برای درک هر چه بیشتر حقیقت و هم راه هایی برای رسیدن 

به حقیقت...

باب آواکیان یک درک نوین از چگونگی اعمال قدرت در جامعه سوسیالیستی 
ارائه می کند. این در فرمول بندی »هسته محکم با االستیسیته باال«2 متمرکز 
شمالی  آمریکای  در  سوسیالیستی  نوین  جمهوری  اساسی  قانون  در  و  است 
حفظ  را  قدرت  چطور  که  این  است.  شده  متبلور  پیشنهادی(  نویس  )پیش 
تمام  حال  عین  در  و  کرده...  هدایت  کمونیسم  سمت  به  را  جامعه  و  کنیم، 
جامعه را درگیر تالش برای درک واقعیت و پتانسیل انقالبی درون واقعیت برای 
تغییر آن کنیم تا جهانی بسیار بهتر و متفاوت را بسازیم، کاری که خود بخش 
جدایی ناپذیر فرایند رسیدن به کمونیسم است. این که سوسیالیسم یک دوران 
گذار پویا و پر جوش و خروش است. حقایق جدیدی در آن کشف می شوند 

)م ل م( 
Avakian, Bob - Birds Cannot Give Birth to Crocodiles, But Humanity Can 
Soar Beyond the Horizon, Part 1: “Revolution and the State,” at revcom.us

1- برای اطالعات بیشتر درباره تکامل مفهوم انترناسیونالیسم توسط باب آواکیان نگاه 
کنید به:

Advancing the World Revolutionary Movement: Questions of Strategic Ori-
entation
2- Solid Core with a lot of Elasticity
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و به منظور حل تضادهای حل نشده جامعه سوسیالیستی، نظیر رهایی کامل 
زنان، به کار گرفته می شوند.... این تضاد ها همچون موتوری برای به پیش راندن 
جامعه مورد استفاده قرار می گیرند. و این کار به همراه پیشروی انقالب جهانی 
فعالیت روشنفکری و جوشش  تأکید می کند که  آواکیان  باب  انجام می شود. 
به  به کمونیسم،  و رسیدن  برای جامعه سوسیالیستی  فرهنگی  و  روشنفکری 
جهانی بدون طبقه، حیاتی است. جوشش و حیات روشنفکری، به کار بست 
شیوه ی علمی در حل مشکالت و تفکر نقادانه که بخشی از آن است... برای 
توده ها اساسی و ناگزیر است. برای این که توده های مردم جهان را بیشتر و 
بهتر بشناسند و بتوانند عمیق تر تغییرش دهند و خودشان را نیز تغییر دهند 
اساسی و ناگزیر است. جوشش روشنفکری و مخالفت با دولت سوسیالیستی به 
روحیه اکتشاف و نقدی که باید از جامعه سوسیالیستی بتراود کمک می کند، 
به آشکار کردن مشکالت و اشکاالت جامعه سوسیالیستی کمک می کند تا در 

تمام سطوح مورد سوال قرار گیرند.1

آموختن و فراتر رفتن از تجربه انقالب فرهنگی
گرفته  کار  به  فرهنگی  انقالب  تجربه  درباره  چگونه  مساله  این  سوال: 

می شود؟

نگرفت.  قرار  استقبال  مورد  مائو  طرف  از  کاماًل  مساله  این  خوب  لوتا: 
تکرار  -دوباره  داشت  وجود  تمایالتی  مائو  در  گفتم  هم  قباًل  که  همان طوری 
را  قرار داشتند- که روشنفکران  اهمیت  تمایالت در درجه دوم  این  می کنم، 
بیشتر از جنبه مشکالت ایدئولوژیکی شان ببیند... و عموماً ارزش فعالیت ها و 
خدماتی که روشنفکران می توانند به ایجاد جو مورد نیاز جامعه ارایه کنند را 
درک نکرد. آن جامعه ای که مردم دوست داشته باشند در آن زندگی کنند و 

1- Avakian, Bob (2005) Observations on Art and Culture, Science and Phi-
losophy - Chicago - Insight Press
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انقالب فرهنگی  شکوفا شوند. همزمان که شما در راستای مبارزاتی همچون 
بر می دارید و روشنفکران را  از  میان  را  حرکت می کنید... تمایزات اجتماعی 
نابرابری های کماکان موجود جامعه را ببینند و به خود و  قادر می سازید که 
آثارشان در افق گسترده ی تالش برای تولد جهانی نوین بنگرند، همزمان باید 
جوشش فکر در میان روشنفکران را بر انگیزید و به آن دامنه و فضای واقعی 
بدهید زیرا بدون این کار امکان چیره شدن بر شکاف میان کار فکری و بدنی 
نخواهد بود. و تکرار می کنم که مائو به چنین سنتزی برای فائق آمدن بر این 
شکاِف تاریخ بشری مجهز نبود، هرچند که انقالب فرهنگی پیشرفت تاریخی 

بسیار بزرگی بود. 

یکی از مقاصد عمده ی انقالب فرهنگی این بود که توده ها بیاموزند که راه 
سرمایه داری را از راه سوسیالیستی تشخیص داده و متمایز کنند. و در این جا 
نکاتی که در مورد جوشش فکری در میان  از  به برخی  باز می گردیم  دوباره 
ما شاهد شکوفایی بی سابقه  انقالب فرهنگی  روشنفکران می گفتم. در دوران 
بحث و جدل و مناظره هستیم. همان صحبت هایی که در روزنامه ها و بحث و 
مناظره های عظیم و پوسترهای دیواری پیشتر بحث کردم را به خاطر بیاورید. 
ولی علی رغم محشر بودن این فضای مناظره و بحث، همچنان نوعی محدودیت 
و محدودسازی نارضایتی و مخالفت وجود داشت. من درباره دامنه بحث ها و 

جدل ها صحبت می کنم. 

شما می دانید که در چین در زمان انقالب فرهنگی، کمونیسم »ایدئولوژی 
وجود  و جدل  بحث  در  حیرت انگیزی  گشایش  چنین  چند  هر  بود.  رسمی« 
داشت... اما گرایشات مشخصی و نحله های فکری خاصی اجازه بروز نداشتند. 
دِر دروازه ها چهار  و  بود  افسارگسیخته  با وجود آن که همه چیز خیلی  زیرا 
تاق به روی بحث و مناظره گشوده شده بود اما هنوز یک چهارچوبه و گفتمان 
رسمی موجود بود. این جا مشکلی به وجود می آید. همه کمونیست نیستند... 
و در جامعه سوسیالیستی هم همه کمونیست نخواهند بود. شما باید موقعیتی 
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داشته  وجود  مخالفت  و  کردن  انتقاد  امکان  و  خیال  راحتی  که  کنید  فراهم 
با کمونیسم و سوسیالیسم. دولت  باب آواکیان حتی مخالفت  به قول  باشد... 
علیه  مخالفت  جمله  از  کند،  حمایت  مخالفت  از  باید  تنها  نه  سوسیالیستی 
سوسیالیسم، بلکه همچنین راه را برای آن باز کند. و تناقض در این جا است... 
انقالبی این رویکرد محدود کردن  این واقعاً یک تضاد است. ببینید در چین 
این مساله در تضاد  انقالب فرهنگی عمل کرد.  بر علیه  واقعیت  مخالفت، در 
قرار گرفت با توانمند سازی توده ها برای فهم واقعی همه دیدگاه های موجود 
و آشکارسازی همه تضادها. زیرا توده ها از طریق غنای مناظره حتی از طریق 
یک  این  که  است  واضح  می بینند.  آموزش  مخالف سوسیالیسم  نظرات  نقطه 
جاده  که  چرا  می روید.  راه  تیغ  لبه  روی  شما  نیست.  خطر  از  خالی  رویکرد 
صاف کن های سرمایه داری و ضد انقالب دائم علیه شما عمل می کنند و در پی 
براندازی شما هستند و البته از این مخالفت ها هم برای این براندازی استفاده 
می کنند. باب آواکیان در مصاحبه در سال 2012 با نام آنچه بشریت به آن نیاز 
دارد: انقالب و سنتز نوین کمونیسم این چالش بزرگ را توضیح می دهد. در این 
مصاحبه او یک مساله ی حیاتی را که از درون مرحله اول انقالب کمونیستی 
سر بلند کرده است طرح می کند... و این مساله ای است که سنتز نوین در مورد 

آن پیشرفت کرده است:

مردم  توده های  اساسی  نیازهای  چگونه  شما 
الویت بندی  به طرز صحیح و ضروری  را  در جامعه 
دوران  در  که  کسانی  نیازهای  ویژه  به  می کنید؟ 
از  طوالنی  بسیار  زمان  مدت  برای  استثماری  نظام 
پا  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زیر  نظر 
له شده بودند. در همان حال نباید جوشش فکری 
و  نوآوری  فرهنگی،  جوشش  روشنفکران،  میان  در 
حتی مخالفت را تضعیف کرد زیرا این ها برای دست 
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یافتن به آن فرایندی که طی آن توده های مردم به 
حکومت  و  حزب  رهبری  همچنین  ولی  کلی  طور 
از  آموختن  جمله  از  هستند.  ضروری  می آموزند 
تالش های  در  که  معمول  غیر  افکار  و  انتقاد ها 
روشنفکران، در عرصه هنر و غیره بازتاب می یابند. 
همه این عوامل فرایند مورد نیاز را غنی تر می کنند.1

بر  بزرگ تر  پیشرفت  یک  از  بخشی  است،  بزرگ  بسیار  پیشرفت  یک  این 
مبنای یک مطالعه و جدل عمیق که سنتز نوین نام دارد و پایه های واقعی برای 

امید و یک بنیاد علمی محکم فراهم می کند.

دنیا به سنتز نوین انقالب کمونیستی نیاز دارد
سوال: ما درباره مسائل خیلی زیادی صحبت کردیم. آیا در پایان صحبتی 

داری؟

از  انقالب کمونیستی صحبت کردیم،  لوتا: ما مفصاًل درباره مرحله نخست 
مبارزه حماسی برای ایجاد کردن یک دنیای کاماًل نوین. و درباره مائو و انقالب 
بحث کردیم.  انقالب کمونیستی عمیقاً  اول  برجسته مرحله  نکات  و  فرهنگی 
آری، این انقالب شکست خورد. اما مساله برجسته این نیست که در چین و 
پیش از آن در اتحاد شوروی قدرت از کف رفت. نه، وقتی به این فکر کنید که 
آن ها به لحاظ بین المللی در مقابل چه خصمی قرار داشتند و به لحاظ بقایای 
جامعه کهنه ای که از دل آن بیرون آمده بودند با چه چالش هایی روبه رو بودند... 
وقتی به همه این ها با نگاه ی علمی بنگرید خواهید فهمید که آنچه حیرت آور 
است این است که تا آن مدت در قدرت بمانند و تا آن اندازه در تغییر جامعه 

1- Brooks, A (2012) What Humanity Needs: Revolution, and the New Syn-
thesis of Communism - An Interview with Bob Avakian – Chicago - RCP 
Publications. At (revcom.us)
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پیشروی کنند. این ها خدمات عظیمی به ذخیره ی دانش بشری هستند و نشان 
دادند که بشر امکان دستیابی به چه چیزی را دارد. این آن جنبه ی برجسته 
است که باید آن را ارج نهاد. ولی ما نمی توانیم فقط به این اکتفا کنیم. نگاه 
کنید به همه آنچه به آن پرداختیم. من به سختی حتی به سطح آن پرداختم. 
مردم باید به صورت عمیق تر و علمی تر دستاورد ها و درس های مرحله نخست 
را بررسی کنند و باید عمیق تر با سنتز نوین کمونیسم که باب آواکیان به وجود 
آورده است، آشنا شوند و همه این ها باید در مبارزه ای که ما اکنون پیش رو 
دنیا که سراسر  این  واقعی  برای دگرگون سازی  آورده شوند.  میدان  به  داریم 
نشان  تا کنون  تاریخ کمونیسم  تمام  نباشد.  اینگونه  و می تواند  است  وحشت 
می دهد که دنیا می تواند اینگونه نباشد، که هیچ چیزی در ذات بشر موجود 
نیست که ما را محکوم به چنین جهانی بکند و طبقه حاکمه نیز قدرت متعال 
انقالب  ما چگونه می توانیم  آری  نشان می دهد که  نوین  و کل سنتز  نیست. 

کنیم و چگونه این بار فراتر برویم و انقالب بهتری به ثمر برسانیم. 

همه چیز در این موضوع خالصه می شود که: جهان به طور عاجل نیازمند 
واقعی  خصلت  از  درست  درک  و  است.  انقالب  نیازمند  است.  بنیادین  تغییر 
ضروری  و  حیاتی  آن  رهایی بخش  خصلت  و  کمونیستی  انقالب  اول  مرحله 
است. عمیق شدن در خدمات باب آواکیان در زمینه ی جمع بندی از آن مرحله 
عظیم تر  و  نوین  مرحله ی  یک  برای  که  را  جهتی  و  کمونیستی  انقالب  اول 
تأمین می کند، حیانی و ضروری است... تا به سفرمان در مسیر خارج شدن از 
»تاریکِی« جامعه طبقاتی ادامه داده و در این راه جهش کنیم. موضوع سنتز 
نوین ایجاد جهانی است که در آن انسان ها حقیقتاً شکوفا شوند در مورد آن 
است که ایجاد چنین جهانی مورد نیاز است و پایه ای برای آن موجود است. در 
مورد قد برافراشتن برای تحقق نیاز عظیمی است که در مقابل ما خودنمایی 
می کند: این علم را در دست بگیریم و آن را برای تغییر واقعیتی که بشریت با 

آن مواجه است به کار ببریم.





171ریموند لوتا

اعدام کارگران کمونیست به دست نظامیان طرفدار گومیندان. شانگهای 12 آوریل 
1927. پس از این قتل عام و شکست قیام، مائو به این نتیجه رسید که استراتژی 
از طریق جنگ دراز  بلکه  از طریق قیام شهری  نه  کسب قدرت سیاسی در چین 

مدت خلق است.

نقشه مسیر حرکت بقایای حزب کمونیست چین در »راه پیمایی طوالنی« )1934-
حزب  بقایای  گومیندان،  نظامیان  دست  به  کمونیست ها  عام  قتل  از  پس   .)1935
کمونیست چین به رهبری مائو مسیری 9 هزار کیلومتری را طی کردند. تمام این 

مسیر صعب العبور همراه با جنگ و گریز با نظامیان گومیندان بود.
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مقایسه چین قبل و بعد از انقالب
عکس باال: فقر در یک خانواده شهری. سال 1921
عکس پایین: کودکان چینی در مدرسه. سال 1960
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مقایسه چین قبل و بعد از انقالب
عکس باال: تنبیه دهقانان توسط مباشران فئودال ها در چین پیش از انقالب.

عکس پایین: کالس آموزش عمومی بهداشت زنان. سال 1955
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غذاخوری عمومی یک کمون شهری در سال 1960. افتتاح غذاخوری های عمومی در 
جنبش »جهش بزرگ به پیش« ) 1958-1961( هم باعث کاسته شدن از وظیفه کاِر 
خانگی زنان و تغییر دید عموم مردم نسبت به کارخانگی شد و هم توزیع غذا میان 
تاریخ  در  بار  نخستین  برای  دولت سوسیالیستی  بخشید.  بهبود  را  کمون  اعضای 
چین در سال 1970 توانست مشکل تأمین غذا برای تمامی 800 میلیون نفر مردم 

چین را حل کند.

تبت. سال1961.  انتخابات محلی در  بردگان در  و  و رعایا  زنان  نخستین مشارکت 
تبت پیش از انقالب چین، تحت مالکیت روحانیون بودایی و رهبرشان داالئی الما 

قرار داشت. بسیاری از مردم تبت تحت تملک و بردگی روحانیون و معابد بودند.



زنان در چین پیش از انقالب: 
کودکی  از  زنان  پای  بستن 
طوری که مانع از رشد سایز 
مدافعین  بود.  رایج  شود،  پا 
این  بودند  معتقد  سنت  این 
زنان  می شود  باعث  مساله 
به شکلی راه بروند که برای 
کننده«  »تحریک  مردان 
این  انقالب  از  پس  است! 
و  ملغی  ارتجاعی  سنت های 

مدفون شد.

سوسیالیستی:  چین  در  زنان 
داوطلبان  به  نظامی  آموزش 
در  سرخ  گارد  عضو  جوان 

سال های انقالب فرهنگی



زنان در چین سرمایه داری امروز: تن فروشی در شهر شنژن )Shenzhen( در جنوب 
چین. در چین مائوئیستی تن فروشی و خرید و فروش سکس ممنوع بود.

زنان در چین سوسیالیستی: یک خواننده اوپرا در سال های انقالب فرهنگی در یک 
جلسه بحث جمعی سیاسی. سال 1976



177ریموند لوتا

مقایسه کار در چین سوسیالیستی و چین سرمایه داری.
 تصویر باال کار اشتراکی در کمون های روستایی خلق دردهه 1960.

 تصویر پایین مربوط به دو دختر کارگر در یک واحد دوخت لباس های جین در بندر 
کانتون در سال 2005 است. کارگران پس از 18 ساعت کار برای تمام کردن پروژه، 
ناچارند چشمان شان را با گیره های لباس باز نگه دارند تا بتوانند باز هم کار کنند! 
 Micha( اثر میچا پلد )China Blue( این عکس، تصویری از فیلم مستند چین آبی

Peled( محصول سال 2005 است.
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جلسه بحث و مناظره جمعی توسط دانشجویان و اساتید دانشگاه تسینگهوا. سال 
1976. یکی از اهداف اصلی انقالب فرهنگی پرولتری، تالش برای تغییر فکر توده ها 

و گسست از اندیشه ها و عادات کهن بود. 

علیه  انتقادی  دیواری  روزنامه  تهیه  حال  در  شانگهای،  در  کارخانه  یک  کارگران 
چین  صنعتی  الگوی  در   .1968 سال  سرمایه داری.  رهروان  و  بروکرات  مدیران 
و  جامعه  سیاسی  حیات  در  آن ها  مداخله  و  توده ها  آگاهی  رشد  سوسیالیستی، 
تصمیم گیری های مختلف یکی از ارکان مهم رشد صنعت و کارخانه جات بود. چهل 

میلیون کارگر به انقالب فرهنگی پرولتری چین پیوستند.



پزشکان پا برهنه در سال های 
هزار  ده ها  فرهنگی.  انقالب 
پزشک جوان، داوطلبانه برای 
خدمت به خلق راهی روستاها 

و مناطق دورافتاده شدند. 

منطقه ی  در  چوپان  زن  یک 
حال  در  داخلی  مغولستان 
آثار  آموختن  و  خواندن 
سال  مائو.  و  لنین  مارکس، 
دولت  اهداف  از  یکی   .1971
سوسیالیستی در چین، تالش 
برای کم کردن و از بین بردن 
کار  و  فکری  کار  میان  تضاد 
بدنی و درگیر کردن توده های 
کارُکن و زحمتکش در مسائل 

فکری و نظری بود.
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ارتش چین مانع از گسترش درگیری میان گروه های دانشجویی در پکن می شود. 
سال 1967. بر خالف تبلیغات بورژوایی بروز خشونت و بی نظمی در جریان انقالب 
فرهنگی هرگز عمده نبود و در مواردی تنش میان طرفداران مخالفین این انقالب 
روی می داد. مسبب اصلی بروز بسیاری از خشونت ها و بی نظمی ها مخالفین مائو  و 

طرفداران راه سرمایه داری بودند.

کوتاه کردن موی سر یکی از طرفداران راه سرمایه داری توسط اعضای گارد سرخ در 
انظار عمومی. مائو مخالف این روش ها بود و آن را مغایر با اهداف انقالب می دانست 

و به سرعت مانع از تداوم این قبیل برخوردها شد. 
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کتاب سرخ کوچک )نقل قول  های مائو( در دست فعالین جنبش »پلنگان سیاه« در 
دیترویت آمریکا سال 1968

امواج انقالبی فرهنگی سراسر جهان را درنوردید
دانشجویان  توسط  فرهنگی،  انقالب  در  تسه دون  مائو  شعارهای  و  عکس ها  تبلیغ 

جنبش می 68 در یکی از دانشگاه های پاریس. 
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یک  چین،  پرولتری  فرهنگی  انقالب  سال های  محصول  زنان«  سرخ  »رسته  باله 
انقالب محتوایی و فرمیک در هنر باله در سراسر جهان بود.

آموزش رقص تبتی در دانشگاه. تالش برای حفظ هنر، ادبیات و موسیقی اقلیت های 
ملی یکی از محورهای سیاست فرهنگی چین سوسیالیستی بود.



گروه  یک  توسط  سرود  اجرای 
در  سرخ  گاردهای  عضو  هنری 

پکن سال 1975.
سال های  طول  در  خیابانی  هنر 
انقالب فرهنگی بیش از همیشه 
انقالبی  جوانان  یافت.  گسترش 
در  مائو  اتکای  نقطه  شورشی  و 
سرمایه  رهروان  علیه  انقالب 

داری و دنیای کهن بودند. 

 .)Qinghai( چینگهای  منطقه ی  دامداران  و  روستاییان  برای  چادر  در  فیلم  پخش 
سال 1976. در چین سوسیالیستی تالش می شد تا تولیدات فرهنگی و هنری در 

اختیار تمام مناطق و ملل قرار بگیرد.
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رهبران  از  باال: چیان چن  عکس 
انقالب فرهنگی و همسر مائو، در 
دادگاِه کودتاچیان، با فریاد »زنده 
فرهنگی  انقالب  از  انقالب«  باد 
دفاع  مائوئیسم  و  چین  پرولتری 

می کند. سال 1981

باب  سخنرانی  پایین:  عکس 
علیه  و  مائو  از  دفاع  در  آواکیان 
چین.  در  رویزیونیستی  کودتای 
از شکست  نیویورک 1978. پس 
آواکیان  چین،  در  سوسیالیسم 
مسئولیت جمع بندی از موج اول 
عهده  بر  را  پرولتری  انقالب های 

گرفت.
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دفتر دوم:

 سوسیالیسم میلیون ها بار بهتر از سرمایه داری 
است  و کمونیسم٬ جهانی از آن هم بهتر است
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بخش 1
 مقدمه

عنوان بحث من این است: »سوسیالیسم خیلی بهتر از سرمایه داری است و 
کمونیسم، جهانی به مراتب بهتر خواهد بود«، جهان باید به گونه ای باشد که 

نیست.

کسانی در این محل حضور دارند که تشنه ی یافتن بدیلی برای این سیستم 
هستند. کسانی که می خواهند زندگی شان را صرف انجام کاری ارزشمند برای 
بشریت کنند. بشریت می تواند به ورای نظام استثمار و شکاف اجتماعی برود. 
می تواند به سمت جامعه بدون طبقه رفته و جهانی بنا کند که در آن مردمان 
آزادانه در ارتباط با یکدیگر هستند، جهانی که به سمت کمونیسم برود. این 
و نخستین گام های  است.  انجام آن  پرولتری خواهان  انقالب  کاری است که 
چین  و  روسیه  انقالب های  توسط  جامعه ای  چنان  ساختمان  برای  تاریخی 
از  سرشار  ولی  خوردند.  شکست  انقالب ها  این  شد.  برداشته  بیستم  قرن  در 
الهام هستند. در این سخنرانی می خواهم تأکید کنم که چرا امروزه  آموزه و 
کمونیسم بیش از هر زمان دیگر، موضوعیت دارد. بله، این موضوع به شدت 
مورد مناقشه است. در زمانی زندگی می کنیم که ابدی بودن سرمایه داری را 
با شیپور جار می زنند. به ما می گویند: »قرن بیستم حکم خود را صادر کرده 
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است، تجربه سوسیالیسم شکست خورده و فقط می تواند شکست بخورد«. ما را 
با این تبلیغات که بدیلی برای سرمایه داری وجود ندارد و این که سرمایه داری 
ما می گویند، هر چقدر هم که  به  بمباران می کنند.  امور است،  نظم طبیعی 
سرمایه داری اشکال داشته باشد، هر گونه تالشی برای خالص شدن از شر آن، 
امور را بدتر خواهد کرد. گویی برچسب های اخطار آمیزی در جاده ی تالش های 
بشر برای بیرون آمدن از این وضع نصب کرده اند. خطر خطر: هر چیزی که 
بدترین  بهترین حالت رویای نشئه گی است و در  افتد در  با سرمایه داری در 
حالت اتوپیای غیرعملی تحمیلی از باال است که به کابوس منجر خواهد شد. 
احتیاط احتیاط: پروژه انقالب کردن و ساختمان اقتصاد و جامعه ای که منافع 
جمعی را تقویت کند و به آن خدمت کند، تخطی از طبیعت بشر، تخطی از 
منطق اقتصاد، و تخطی از خود جریان تاریخ است. یادآوری یادآوری: ما به 
پایان خط تاریخ رسیده ایم، جوامع غربی نماینده باالترین نقطه و خط پایان 
تکامل بشر هستند. به هزار طریق، گاه در اشکال پیچیده و گاه در اشکال خام، 
انقالب  این پیام داده می شود که تاریخ قرن بیستم تاریخ مصیبت و دهشت 
در  است.  بورژوایی  دمکراسی  و  سرمایه داری  پیروزی  تاریخ  و  سوسیالیستی 
رسانه ها این را می گویند، در کتاب های خاطرات می نویسند و پخش می کنند. 
است.  تعبیه شده  تدریس می شود. درون خطابه های روشنفکرانه  در مدارس 

خالصه به هزاران طریق این پیام را توی سر مردم فرو می کنند. 

اما این »باور عامه« در مورد کمونیسم، حقیقت ندارد. این باور دروغین را 
این  کرده اند.  بنا  انقالب سوسیالیستی  تاریخ  کمال  و  تمام  تحریف  پایه ی  بر 
واقع شده اند.  به عنوان حقایق فی نفسه مورد قبول  دروغ و فحاشی بی وقفه، 
این موضوع به طرز حیرت انگیزی دقت و سختگیری  با  باید بگویم در رابطه 
روشنفکری رخت بر می بندد و دود می شود. متأسفانه کسانی که به صداقت 
و دقت فکری خود می بالند این دروغ ها را باور می کنند و حتی آن را تکرار 
تحریف آمیز  ارزیابی  روش های  و  آماری  تقریب های  خام،  تحقیقات  می کنند. 
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تاریخ  را که در حرفه خودشان به کار نمیبندند و جدی نمی گیرند در مورد 
کمونیسم قبول می کنند. عجیب است که وقتی موضوع بحث کمونیسم است، 
یکباره شروع می کنند به اتکاء به خاطرات شدیداً ذهنی که طبق برنامه سیاسی 

مشخصی نوشته شده اند.

بیوگرافی جدید مائو را در نظر بگیرید: مائو داستان ناشناخته نوشته جانگ 
ِچنگ و جان هالیدی. کتابی که نظر خیلی ها را جلب کرده است. این کتاب 
صرفاً یک یاوه گویِی ضد کمونیستی است با ادعاهای حیرت انگیزی چون: »در 
نشده  اعمال  وحشی گری  آن  در  که  نداشت  وجود  مدرس های  چین  سراسر 
نداده اند. آن ها صرفاً  ارائه  نویسندگان چیزی  ادعا چیست؟  این  باشد«! منبع 
حکم بی برو برگردی صادر کرده اند. اگر موضوع بحث چیزی به جز کمونیسم 
بود، اصال نمی گذاشتند چنین اثری به عنوان پژوهش عرضه شود. اما اگر در 
مورد انقالب فرهنگی چین باشد، از هر تحریف و دروغی چشم پوشی می کنند 

و می گویند تفکر انتقادی است.

چند بار شنیده اید که گفته اند مائو ضد تعلیم و تربیت بود؟ ولی واقعیت آن 
است که چین زمان مائو سواد را از حدود 15 درصد در سال 1949 به چیزی 
حدود 80 در صد در سال 1976 رسانید. واقعیاتی مانند این نکته به راحتی 
نادیده گرفته می شوند و یا در زیر کوهی از این گونه دشنام ها مدفن می گردند. 
می دانید وقتی انقالب چین در سال 1949 به قدرت رسید، حد متوسط عمر 
در چین 32 سال بود و در سال 1975، این رقم به 65 سال رسید. افزایشی 

در حد دو برابر. 

باید تاریخ را تحریف زدایی کنیم. در این بحث، با تحریفاتی که در رابطه 
رد  را  آن ها  و  کرده  مقابله  شده  سوسیالیستی  انقالب های  موج«  »اولین  با 
صحبت  سوسیالیستی  انقالب های  موج«  »اولین  به  راجع  وقتی  کرد.  خواهم 
می کنم منظورم تجربه توده های خلق اتحاد شوروی هنگامی که جامعه ای واقعا 
سوسیالیستی بود یعنی طی سال های 1917 تا 1956، و به تجارب توده های 
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خلق چین وقتی که واقعا سوسیالیستی بود یعنی بین سال های 1949 تا 1976 
برای ساختمان  معاصر  تاریخ  الهام بخش در  این ها نخستین تالش های  است. 
چرا  که  مورد  این  در  می خواهم  بودند.  ستمگری  و  استثمار  از  آزاد  جوامعی 
این انقالب ها روی دادند سخن بگویم. می خواهم بگویم مردم قصد انجام چه 
کاری را داشتند و با چه مشکالتی مواجه بودند. راجع به کارهای شگفت انگیز 
و زمین لرزاننده ای می خواهم حرف بزنم که آن ها توانستند به انجام برسانند و 
می خواهم در مورد »منحنی یادگیری« انقالب کمونیستی صحبت بکنم. این 
که مائو چگونه از تجربه انقالب بلشویکی آموخت، از خطاها جمع بندی کرد و 
راه نوینی را برای جلوتر رفتن و اتخاذ رویکردی بهتر برای انجام انقالب، گشود. 
ما اکنون در آغاز مرحله جدیدی از انقالب های پرولتری قرار داریم. و من راجع 
به آن صحبت خواهم کرد. یکی دیگر از موضوعات بحثم در مورد آن است که 
باب آواکیان درک از ماهیت انقالب کمونیستی در جهان امروز را جلوتر برده 
است. کمونیست ها از حقیقت و واقعیت ترسی ندارند. ما می توانیم با واقعیت 
آنطور که هست مواجه شده و آن را درک کنیم. افق جهانی که در آن انسان ها 
روابط بهتری با یکدیگر برقرار کنند نیز بر این اساس شکل گرفته است، یعنی 
بر اساس این که در این مرحله از تاریخ بشر، چه چیزی ممکن و ضروری است.

موج  »نخستین  را  آن  که  بیستم  قرن  سوسیالیستی  انقالب ها  انجام  در 
انقالب ها سوسیالیستی« می خوانم، اشکاالتی وجود داشت. ما ترسی از بررسی 
باشیم. و حتی  واقع گرایانه  دنبال درکی  به  باید  ما  ولی  نداریم.  اشکاالت  این 
واقعیاتی که ما را به گریستن وا می دارند می توانند محرکی برای بهتر انجام 
گرفتار  چنگال شان  در  فعال  جهان  که  آن هایی  برعکس،  باشند.  کارها  دادن 
به سالح های  راجع  دارند: چه  منفعتی در دروغ گفتن  نوع  آن ها همه  است، 

کشتار جمعی، چه راجع به کمونیسم.

چرا درک واقعیت انقالب های روسیه و چین مهم است؟ زیرا بحث در باره 
آن ها در واقع بحث در باره آینده بشریت است.
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 ما در جهانی قرار داریم که در آن 35000 کودک روزانه بخاطر سوء تغذیه 
و امراض قابل پیشگیری می میرند.

ما در یک سیستم جهانی زندگی می کنیم که در آن سه تن از پولدارترین 
آمریکایی ها سرمایه ای بیشتر از مجموع تولید ناخالص 40 کشور از فقیرترین 

کشورها را کنترل می کنند.

 ما در سیاره ای زندگی می کنیم که تعادل جوی آن به وسیله کارکرد کور 
سیستمی اقتصادی که سود را به عنوان مالک و موتور توسعه قرار داده، تهدید 

می شود. 

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که در آن یک نفر از هر 8 سیاهپوست در 
سنین 20 سالگی زندانی شده است.

سوال این است: آیا باید اینگونه زندگی کنیم؟ آیا واقعاً می شود این وضع را 
کال عوض کرد؟ در این باره باید بحث های بسیاری جدی راه بیاندازیم. زیرا برد 

و باخت در این موضوع مساله ای جدی است.

یکی از مشکالت این است که مردم فکر می کنند می توانند بدون این که 
بد،  یا  است  خوب  که  این  مورد  در  بدانند،  کمونیسم  مورد  در  زیادی  چیز 
ممکن است یا نیست، نظر دهند! اگر می خواهید بفهمید و قضاوت کنید که 
آیا کمونیسم هنوز موضوعیت دارد و یا این که فکری است که زمانش گذشته 
چیست:  کمونیسم  که  بدانید  باید  اول  وقت  آن  شده،  زمان  مرور  مشمول  و 

شالوده ها و اهدافش کدام است. 
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بخش 2
کمونیسم و سوسیالیسم

 

در این جا می خواهم کمونیسم را تعریف کنم. می خواهم اول این کار را بکنم 
چون کمونیسم هدفی است که سوسیالیسم به سوی آن می رود.

جامعه ای را تصور کنید که مردمش آگاهانه به شناخت جهان دست می یازند 
و آگاهانه آن را تغییر می دهند. جایی که مردم دیگر اسیر زنجیرهای سنت و 
جهل نیستند. جایی که مردم نه تنها با تعاون برای تولید نیازهای زندگی کار 
می کنند بلکه درگیر فعالیت هنری، فرهنگی و علمی نیز هستند و از این کار 
لذت می برند. جایی که بینش علمی و خیال پردازی در مقابل هم نیستند بلکه 
یکدیگر را تقویت می کنند و به هم الهام می بخشند. جایی که وحدت و تنوع 
تکامل  بر سر جهت  ایدئولوژیک  مبارزه  و  مناظره های گسترده  است،  موجود 
جامعه موجود است. با این فرق که در کمونیسم بر این مناظره ها و مبارزات 
احترام  اساس  بر  مردم  که  جایی  است.  نخورده  اجتماعی  تخاصم  ُمهر  دیگر 
از محیط  متقابل، نگرانی متقابل و عشق به بشر مراوده می کنند. جهانی که 

زیستش حفاظت و نگهداری می کند. این کمونیسم است.
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کمونیسم )که تا کنون به وجود نیامده است( جامعه ای جهانی است که در 
آن تمام طبقات و تمایزات طبقاتی از میان رفته است، تمام نظام ها و روابط 
استثمارگرانه محو شده است، تمام نهادهای اجتماعی ستمگرانه و روابط مبتنی 
بر نابرابری اجتماعی مانند تبعیض نژادی و سلطه مرد بر زن، رخت بر بسته اند؛ 
و افکار و ارزش های عقب مانده و ستمگرانه به دور ریخته شده اند. کمونیسم 
جهانی است که در آن وفور است و مردم به طور جمعی تمام منابع جامعه 
این  هست.  نیز  کمونیستی  ایدئولوژی  کمونیسم،  دارند.  دست  در  مشترکاً  را 
روزها خیلی ها فکر می کنند که »ایدئولوژی« یک رشته افکار سیاسی انگیزه دار 
ایدئولوژی  از  منظور  تحریف شده جلوه می دهد. خیر!  را  که همه چیز  است 
برای شناخت  پرولتاریا است  بینش همه جانبه و متد علمی  کمونیستی یک 
پیشرفت  یک  راه  کمونیستی  ایدئولوژی  جامعه.  و  طبیعت  نیروهای  از  یافتن 
نیروهای  است  قادر  بشر  آن  راهی که طی  نشان می دهد،  بشر  به  را  تاریخی 
کمونیستی  ایدئولوژی  عالوه  به  دهد.  تغییر  و  بشناسد  را  جامعه  و  طبیعت 
بشریت  تاریخی که  بر آن جهش  است  ارائه میدهد که منطبق  را  اخالقیاتی 
انجام آن را شروع کرده است. کمونیسم یک نوع خوش خیالی رویائی و هوایی 
و یک اتوپی نیست. تکامل جامعه بشری، بشریت را به آستانه یک عصر تاریخی 
رسانده است. نیروهای تولیدی جامعه که فقط ماشین آالت، ابزار و تکنولوژی 
نیست بلکه مردم و دانش مردم نیز هست، تا بدان سطح تکامل یافته که به 
بشر اجازه می دهد نه تنها بر کمبود چیره آید، و نیازهای مادی اساسی مردم 
را تأمین کند بلکه مقدار زیادی از اضافه بر جای بماند که به رشد همه جانبه و 
آیندهی تکامل جامعه اختصاص دهد. نیروهای تولیدی جامعه به درجه باالیی 
اجتماعی شده اند. به طوری که الزم است هزاران و در نهایت میلیون ها نفر با 
هم کار کنند تا تولید انبوه کنند، از البسه تا کامپیوتر، تولیدی که توسط مردم 
در سراسر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. و این نیروهای تولیدی در مقیاس 
بین المللی به شدت درهم تنیده شده  و مرتبطند، مواد خام و ترانزیستورها و 
ابزار ماشینی که در بخشی از جهان تولید می شود در بخش های دیگر جهان 
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طور  به  شده  اجتماعی  تولیدی  نیروهای  این  اما  می شوند.  تولید  روند  وارد 
صورت  به  را  تولید  نتایج  سرمایه دار،  طبقه  یک  می شوند.  کنترل  خصوصی 

دارایی سرمایه داری خصوصی تصاحب می کند.

این است مشکل اساسی در جهان و این مشکل را انقالب پرولتری 
حل می کند

پرولتاریا طبقه ای است که در جامعه سرمایه داری بر اساس نیروهای تولیدی 
اجتماعی شده به ظهور می رسد. پرولتاریا بازنمای کار تعاونی و تالش تعاونی 
است که منطبق است بر ماهیت اجتماعی نیروهای تولیدی. پرولتاریا پایه ی 
برای  را  متفاوت  بنیاداً  و  کاماًل  راه  بتواند یک  دارد که  را  آن  و جایگاه  مادی 
سازمان دادن تولید جامعه و برای سازمان دادن جامعه ارایه دهد. سوسیالیسم 
می کند  نگاهداری  مردم  از  که  بزرگ  رفاه  دولت  یک  سوسیالیسم  چیست؟ 
نیست. سوسیالیسم همان اقتصاد سرمایه داری که شکل دولتی به خود گرفته 
نیست. سوسیالیسم یک دوره ی گذار از سرمایه داری به کمونیسم، به جامعه 
بی طبقه، است. سوسیالیسم این است که پرولتاریا، در اتحاد با متحدینش که با 
هم اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و ساختارهای اقتصادی، روابط اجتماعی، 
و افکاری که شکاف طبقاتی و اجتماعی را تبلیغ کرده و از آن نگهبانی می کنند 
آن  ابتکار  و  رها کردن خالقیت  یعنی  آگاهانه عوض می کند. سوسیالیسم  را 
کسانی که قبال در طبقه تحتانی جامعه قرار داشتند. انقالب سوسیالیستی یک 
دیکتاتوری،  این  پرولتاریا.  دیکتاتوری  می کند:  برقرار  نوین  سیاسی  حاکمیت 
نوین  نظام  این  فعاالنه  نیروهایی که می خواهند  و  استثمارگر قدیمی  طبقات 
و  حق  توده ها  به  سیاسی،  حاکمیت  این  می کند.  مهار  را  کنند  سرنگون  را 
توانایی تغییر جهان، مشارکت همه جانبه در جامعه و تبدیل شدن به اربابان 
جامعه را می دهد. در حال حاضر ما در سراسر جهان تحت نظام دیکتاتوری 
بورژوازی زندگی می کنیم. امروز در آمریکا این دیکتاتوری به شکل دمکراسی 
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به اجرا در می آید. این دیکتاتوری، تقویت کننده ی نظامی است که در خدمت 
برای شکوفا  را  راه  بر مردم طوری حکومت می کند که  و  است  سرمایه داران 

شدن نظام سرمایه داری باز کند.

انقالب سوسیالیستی یک اقتصاد نوین برقرار می کند که بر اساس مالکیت 
اجتماعی بر ابزار تولید و برنامه ریزی اجتماعی قرار دارد. برای حل مشکالت 
رشته  یک  دارای  و  می کند  تکیه  مردم  تعاون  بر  اجتماعی  نیازهای  تأمین  و 
سرمایه داران  بر  پرولتاریا  دیکتاتوری  است.  اجتماعی  و  اقتصادی  الویت های 
اعمال دیکتاتوری کرده و تقویت کننده ی نظامی است که به انسان ها اجازه 
رهایی از سرمایه داری را می دهد. توده ها و هسته رهبری آن ها باید محکم به 
این قدرت بچسبند. اما نمی توانند به این قدرت به عنوان هدفی در خود نگاه 
کنند. این قدرت برای آن است که برای نیکبختی بشریت مورد استفاده قرار 
گیرد، برای آفریدن شرایطی که خود این دیکتاتوری هم در جامعه کمونیستی 
آینده به موزه سپرده شود، مورد استفاده قرار گیرد. در میدان نبرد، این ها اصول 
 1917 اکتبر  در  پرولتری  انقالب  اولین  رهبری  برای  لنین  پایه ای  راهنمای 

بودند. 
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بخش 3
بلشویک ها انقالبی را رهبری 
کردند که جهان را تکان داد

در فوریه 1917 اعتصاب ها و تظاهرات های توده ای کارگران در شهری که 
امروز سن پترزبورگ نام دارد، تزار را سرنگون کرد. یک حکومت ائتالفِی لیبرال 
قدرت را به دست گرفت اما نتوانست اولیه ترین نیازها و خواست های توده ها را 
برآورده کند و شرکت روسیه در جنگ جهانی اول -جنگی دهشتناک و نابود 
کننده- را ادامه داد. در اکتبر 1917، بلشویک ها دست به یک قیام مسلحانه ی 
توده ای زدند که رژیم کهنه را به طور کامل جاروب کرد. جان رید در کتاب 
ده روزی که دنیا را تکان داد شرح زنده ای از قهرمانی و شور و هیجان انقالب 
از تنش در  پر  راه آهن، جلسات  به دست می دهد: تشکیالت کارگران  اکتبر 
کارخانه ها، بیانیه ها و تدارکات قیام، ملوانان و گردان های کارگران مسلح در 
یک حکومت  بودند.  مراکز حکومتی  به  نهایی  تهاجم  پیشتاز  که  کرونشتات1 
انقالبی نوین تشکیل می شود. این حکومت بالفاصله دو حکم حیرت انگیز صادر 

1- Kronstadt 
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می کند: یکم پایان شرکت روسیه در جنگ جهانی اول را اعالم می کند و دیگر 
تزار، نجبا و  این که به دهقانان قدرت می دهد که زمین های وسیع سلطنت 
کلیسا را تصرف کنند. این اولین اقدامات، نشانه ی آغاز یک تغییر سیاسی و 
بود.  باالخره رسیده  آنان  بود. هنگام سروری  توده ها  برای  اجتماعی بی سابقه 
در اواخر اکتبر، بقایای رژیم سرنگون شده دست به تالشی نا امیدانه برای باز 
گرداندن قدرت به دست خود زدند. هزاران هزار کارگر، زن و مرد، از کارخانه ها 
و محالت کارگری برای دفاع از انقالب به خیابان آمدند. یکی از دروغ هایی که 
بلشویکی تکرار  انقالب  ادبیات ضد کمونیستی در مورد  استاندارد در  به طور 
انقالب، در واقع یک کودتای سازمان یافته توسط  می شود این است که این 
بلشویک ها بود. داستان را این طور حکایت می کنند: به دلیل از هم گسیختن 
نظم کهنه، یک خالء سیاسی به وجود آمد بعد لنین به طور غیر قانونی قدرت 
را به دست گرفت و از طریق فریب و اعمال سیاست های اقتدارگرایانه موفق به 
تحکیم موقعیت خود شد. به چه دلیل این تصویر دروغین است؟ به دو دلیل 
اساسی. اوالً، بر روی آن شرایط ستمگرانه ای که موجب خیزش میلیون ها نفر 
شد، پرده می افکند. ریچارد پایپس1 که یکی از متخصصین بورژوازی در زمینه 
اکتبر  »انقالب  می گوید  اصلی اش  آثار  از  یکی  در  است  روسیه  اکتبر  انقالب 
زندگی عادی مردم را به هم زد. انقالب آغاز رنج های آنان بود.« منظورش آن 

است که قبل از انقالب اکتبر رنجی در کار نبود و روسیه کشور ی بی غم بود.

پس بیایید نگاهی به اوضاع روسیه در قبل از انقالب بیاندازیم. در روستاها 
که اکثریت مردم زندگی می کردند، دهقانان برای شخم زمین عمدتاً از شخم 
چوبی استفاده می کردند. خرافات و دین زندگی روزمره مردم را در حصارهای 
مقدس  روزهای  برحسب  را  پاشی  بذر  زمان  روستاییان  بود.  کرده  اسیر  خود 
مذهبی تعیین می کردند. کتک زدن زن یک امر معمول بود. در شهرها امراض 
فراگیر، زندگی اهالی را تیره و تار کرده بود. جامعه تحت حاکمیت یک رژیم 

1- Richard Pipes
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خودکامه قرار داشت که برای حکومت از یک شبکه ی گسترده پلیسی و زندان 
و جاسوسی استفاده می کرد. زبان و فرهنگ اقلیت ها سرکوب می شد. »زندگی 
عادی« دوران قبل از انقالب، این بود. وقتی روسیه وارد جنگ جهانی اول شد، 
این وضع غیر قابل تحمل شد. دهقانان را به زور به سربازی می بردند و کارگران 

را به گوشت دم توپ تبدیل کرده بودند. 

داستان دروغین کودتای لنین این واقعیت را نیز پنهان می کند که انقالب 
اکتبر عمیقاً با عملکرد کلکتیو و آمال کارگران و دهقانان رقم می خورد. انقالب 
در فضایی رخ داد که نارضایتی اجتماعی وسیع و عمیق بود، مقاومت توده ای 
گسترده بود و جوشش فکری بزرگی در جریان بود. پس نقش لنین و حزب 
پیشاهنگ تحت رهبری وی، چه بود؟ در جامعه ی روسیه هیچ جریانی به اندازه 
این حزب خود را برای دست به عمل زدن و رهبری کردن، آماده نکرده بود. 
در کمیته های کارخانه ها، در نیروهای مسلح، و در شوراها )سوویت ها(1 پایه 
انداخت.  بلشویک ها در جامعه طنین  برنامه و چشم انداز  و تشکیالت داشت. 
ارزش ها و نهادهای نظم کهنه وسیعاً نقد و تحقیر شد. و قدرت نوین پرولتری 
اساس ارزش های اجتماعی نوین و همچنین روابط اجتماعی و اقتصادی انقالبی 
شد. جان رید شرح خود از انقالب را ده روزی که دنیا را تکان داد خوانده است 

و واقعا غلو نکرده است.

در سراسر اروپای ویران از جنگ جهانی، سربازان و ملوانان بی جان و خسته 
پیروزمند  کشور  که  شنیدند  وقتی  جنگ،  در  درگیر  کشورهای  کارگران  و 
سوسیالیستی فراخوان صلح و ختم کشتار جهانی را داده است، فراخوان صلحی 
هامبورگ،  و  کیل  در  آمدند.  جوش  به  و  خوردند  تکان  الحاق،  و  فتح  بدون 
آنان  کردند.  سرپیچی  جنگ  ادامه  از  آلمان  دریایی  نیروی  شورشگر  ملوانان 
پرچم سرخ را بلند کرده و قدرت نوین خود را »شوراها« خواندند و تمام کشور 

1- شوراها، مجامع نمایندگی غیرقانونی و ضد رژیمی کارگران بودند که در شهرها و 
شهرهای بزرگ برای قدرت مبارزه می کردند
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را فراخواندند که این راه را در پیش بگیرند. در آن سوی دیگر دنیا، در سیاتل1 
در سال 1919 کارگران دست به یک اعتصاب عمومی پنج روزه زدند. بورژوازی 
محلی فریاد برآورد که این آغاز قیام است و سیاتل دارد سن پتزبورگ می شود. 
هر چند خیلی مانده بود تا سیاتل تبدیل به سن پتزبورگ شود اما نفوذ و مدل 
انقالب روسیه در ذهن کارگران مثل روز روشن بود. چند ماه بعد از این، دولت 
آمریکا برای تسلیح ضد انقالب در روسیه، مهمات برای آن ها ارسال کرد. وقتی 
قطارهای حامل بار مهمات از سیاتل رد می شد، کارگران ساحلی حاضر نشدند 

مهمات را به داخل کشتی ها بار بزنند. 

ماه  در  وقتی  کرد،  فوران  آتشفشان  مانند  روسیه  انقالب  که  هنگامی 
نه صرفاً  و  -زمانی که کمونیست ها  رادیکال صورت گفت  اکتبر یک چرخش 
بورژوادمکرات هایی که می خواستند روسیه را مدرنیزه کنند، به مثابه رهبران 
یک جامعه در صحنه ظاهر شدند- در این زمان از تازگی این پدیده نوین، مو 
بر اندام جهان راست شد. به ناگهان همه مبارزات قدیمی در پرتوی نوین ظاهر 
آن  به  ستمدیدگان  خندان  چشمان  و  ستمگران  آلود  ترس  چشمان  شدند. 
دوخته شد. کارگران خواندن روزنامه را خود آموزی می کردند تا بتوانند آخرین 
خبرهای این موجود تازه مولود را دنبال کنند، در جلسات کوچک پس از کار 
روی روزنامه ها خم شده و معنای کلمات عجیب و غریب تازه را بحث می کردند. 
کلماتی مثل شورا و سوسیالیسم و نام های جدید مثل لنین، مارکس، استالین. 
کرد:  خالصه  جمله  یک  در  را  چین  بر  اکتبر  انقالب  تأثیرات  تسه دون  مائو 

»توپ های انقالب اکتبر مارکسیسم را به چین آورد«. 

حرف  به  پس  بدانید؟  را  اکتبر  انقالب  لرزه  زمین  درجه ی  می خواهید 
انگلیس وینستون چرچیل2 گوش کنید که در سال  امپریالیسم  سیاست مدار 
1949 یعنی 30 سال پس از این که بلشویک ها در روسیه قدرت را گرفتند 

1- Seattle
2- Winston Churchill
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گفت: »ما امروز داریم بهای سنگین آن را می دهیم که نتوانستیم بلشویک ها 
را در نطفه خفه کنیم و روسیه را که در آن زمان از پا در آمده بود به طریقی 
تاریخ پژوه  به درون نظام عمومی دمکراتیک خود بکشانیم«. اریک هابسبام1 
معاصر مقایسه جالبی می کند. او می گوید که در فاصله میان سال های 1815 
در  نیز  و  آمریکا  تاریخ  در  جنگ  بزرگ ترین  آمریکا  داخلی  جنگ   ،1914 تا 
نقاط  رخدادهای  بر  بزرگی  تأثیر  آمریکا  داخلی  اما جنگ  بود.  مقیاس جهان 
دیگر جهان نداشت. در حالی که انقالب بلشویکی پدیده ای تاریخ ساز بود که 
داشت،  روسیه  مردم  برای  که  معنایی  خاطر  به  هم  کرد،  دگرگون  را  جهان 
هم به خاطر معنایی که برای مردم جهان داشت و هم به خاطر معنایی که 
برای طبقات حاکمه و نیروهای ارتجاعی جهان داشت و به خاطر تأثیراتی که 
سابق  مانند  نمی توانست  دیگر  جهانی  سرمایه داری  گذاشت.  جهان  وقایع  بر 
امپریالیستی  استثمار  روی  بر  جهان،  ششم  یک  درب های  زیرا  برود  پیش 
بودند.  بلشویکی  انقالب  ایدئولوژیک  سرایت  نگران  امپریالیست ها  شد.  بسته 
برخی  دادن  به  شروع  غربی  اروپای  کشورهای  در  که  بود  بزرگی  عامل  این 
امتیازات به کارگران کردند با این هدف که »صلح اجتماعی« را تضمین کنند. 
امپریالیست ها سعی کردند انقالب شوروی را درهم بشکنند. سعی کردند آن را 
در گهواره خفه کنند و مرتبا این سعی و کوشش خود را تکرار کردند. فشارهای 
روسیه  علیه  را  جهان  تاریخ  نفتی  تحریم  اولین  و  کردند  اعمال  را  اقتصادی 
سوسیالیستی انجام دادند. تهدید نظامی کردند. بی رحمانه نیروهای انقالبی را 
در کشورهای همسایه روسیه در اروپای مرکزی و شرق مرکزی اروپا سرکوب 

کردند. در درون جامعه شوروی دست به ساختن نیروهای اپوزیسیون زدند.

1- Eric Hobsbawm 
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بخش 4
تجربه شوروی:

قدرت  توسط  اجتماعی  انقالب   
پرولتری آغاز می شود

 

از سال 1917 تا اوائل سال 1950 اتحاد شوروی یا در حال جنگ بود یا در 
حال تدارک برای جنگ، یا در حال مرهم گذاشتن بر زخم های جنگ و حل 
مشکالت در دوره پس از اختتام جنگ. هیچ دولت مدرن دیگر در تاریخ چنین 
وضع سختی را از سر نگذرانده است. این مساله عمیقاً بر شکل تکامل انقالب 
و تصمیم گیری های سیاسی رهبری شوروی، و مبارزات درون جامعه شوروی 
و درون رهبری حزب تأثیر گذاشت. ساختن یک جامعه نوین در شرایط کمال 
مطلوب، دلپذیر است. اما طبقات تحت ستم و رهبران انقالبی شان دارای این 
انتخاب نیستند که اوضاع و شرایط کلی را به دلخواه تعیین کنند. هنگام انقالب، 
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روسیه یک کشور عقب مانده بود. تنها یک نسل از سرواژ1 )بسته بودن رعیت 
به زمین ارباب( گذشته بود. انقالب روسیه یک پدیده ی توده ای بود و دهقانان 
از آن حمایت کرده بودند. در واقع انقالب با ضرورت جلب حمایت دهقانان و 
گسترش انقالب به روستا مواجه شد. با جنبش های اجتماعی عقب مانده در 
جامعه مواجه شد. انقالب یک میتینگ مؤدبانه شهروندان نبود. جامعه ای بود 
که جنگ آن را نابود کرده بود. راهی که روسیه برای دگرگونی اجتماعی در آن 

قدم گذاشته بود، قبال هیچ جامعه دیگری آن راه را طی نکرده بود.

انقالب  به ضد  نظامی دست  و  سیاسی  ارتجاعی  نیروهای  سال 1918  در 
برای احیاء نظم کهن زدند. 17 کشور جهان از جمله آمریکا که سربازان خود 
را در سیبری پیاده کرد، یک ارتش مشترک برای ورود به روسیه و کمک به 
ضد انقالب تشکیل دادند. بلشویک ها در شرایطی قدرت را گرفتند که اقتصاد 
جنگی روسیه در آستانه فروپاشی بود. در چنین شرایطی و با چنین اقتصادی 
در  انقالب  کردند.  رهبری  آن  تکامل  و  انقالب  از  دفاع  در  را  مردم  توده های 
جنگ داخلی پیروز شد. اما به بهای سنگین: تلفات جنگی، بیماری و جابجایی 
انقالب  یک  می کرد.  مبارزه  زندگی اش  برای  پرولتری  نوین  دولت  اقتصادی. 
اجتماعی برای زنده ماندن می جنگید. تاریخ نگاری ضد کمونیستی به انقالب 
بلشویکی و پروژه کمونیستی بهتان می زند و می گوید این پروژه هیچ نیست به 
جز قدرت پرستی محض. اسم رمز این تاریخ نگاری »توتالیتاریسم«2 )تمامیت 
خواهی( است. به ما گفته می شود که هدف کمونیست ها رام و کنترل کردن 
توده های مردم است. اما بیایید ببینیم که این قدرت طبقاتی نوین، قدرت خود 

را چگونه به کار برد.

 

1- Servage
2- Totalitarianism
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درهم شکستن زنجیرهای ستم بر زن 
استفاده  مورد  زن  بر  ستم  بردن  بین  از  برای  پرولتاریا  دیکتاتوری  قدرت 
قرار گرفت. در سال 1918 قانون نوین ازدواج تصویب شد که ازدواج را تبدیل 
به یک مراسم مدنی کرد. در جامعه قبلی، ازدواج باید مورد تأیید کلیسا قرار 
می گرفت. دولت جدید طالق را قابل دسترس کرد. مردان قانوناً از اعمال قدرت 
را جرم  ازدواج  از  روابط خارج  قوانینی که  فرزندان شان خلع شدند.  و  بر زن 
قلمداد می کردند ملغی شدند. دستمزد زنان و مردان شاغل یکسان شد. زایمان 
کشور  اولین  شوروی  اتحاد   1920 سال  در  شد.  مجانی  بیمارستان  در  زنان 
اروپایی بود که سقط جنین را قانونی کرد. در روزنامه ها و مدارس بحث های 
زنده در مورد نقش زن و مرد، ازدواج و خانواده به راه افتاد. رمان های جدید 
که روابط اجتماعی نوینی را رویاپردازی می کردند، منتشر شد. رسوم کهنه ی 
ستمگرانه و پدرساالرانه مورد نقد قرار گرفت و به چالش گرفته شدند. زنان 
جمهوری های آسیای مرکزی که در جامعه کهن به زور روبنده و چادر به سر 
می کردند، تشویق شدند و به آنان قدرت داده شد که از این قید و بند خود را 
برهانند. زنان اکنون به جای آن که زیر کنترل قدرت خانواده، کلیسا و دولت 
چهره ی  به  حال  بجنگند.  خود  رهایی  برای  که  شدند  قدرت  صاحب  باشند، 
جهان کنونی بنگرید تا اهمیت همه این ها خوب درک کنید. تا آن زمان هیچ 
یک از جوامع جهان سعی نکرده بود که نظام جنسیتی خود را این چنین زیر 

و رو کند. 
 

درهم شکستن زنجیرهای ستم ملی
علیه  تبعیض  و  ملل  بر  ستم  بردن  بین  از  برای  پرولتری  نوین  قدرت 
ملیتی  چند  دولت  اولین  بلشویکی  انقالب  شد.  برده  کار  به  ملی  اقلیت های 
جهان را به وجود آورد، دولتی که مبانی اش بر تساوی ملل قرار داشت. دولت 
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سوسیالیستی نوین برای همه مللی که سابقاً در امپراطوری تزار تحت ستم 
بودند حق تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخت. در سال 1917 قانون حق 
ملل در تدریس زبان های خود در مدارس و دانشگاه ها تصویب شد. اتخاذ این 
اقدامات و بسیاری دیگر نشان داد که عزم جزم در حل مشکالت، واقعی است. 
برای مثال بسیاری از ملل اقلیت دارای زبان نوشتاری نبودند. برای شان الفبا 
درست شد تا صاحب زبان نوشتاری شوند. دولت شوروی منابع قابل توجهی 
را به تولید انبوه کتاب، مجله، روزنامه، فیلم سینمایی، موسیقی های فولکور 
و موزه در مناطق محل سکونت اقلیت های ملی اختصاص داد. سیاست های 
از خود آن  باید  به ملل مقرر کرد که رهبری در مناطق ملی جدید  مربوط 
مناطق باشد و نه از سوی ادارات روسی. از میان مردم خود آن ملل، رهبران 
در  یافتند.  تعلیم  اقتصاد  و  آموزش  و  مدارس  مدیران  حکومتی،  و  حزبی 
امپراطوری تزار، روس ها ملت مسلط و ستمگر بودند. در دولت سوسیالیستی، 
سرزمین روسیه به جمهوری های غیر روس تخصیص داده شد و از روس ها 
خواسته شد که  ی غیر روسی کشور را یاد بگیرند. بر آزار و اذیت یهودیان 
نقطه پایان نهاده شد. روحیه مقابله با ستمگری ملی در جان و روح شوروی 

اولیه نفوذ یافت. 

راه  به  بهداشتی  و  آموزشی  سراسری  کارزارهای  شوروی  نوین  دولت 
انداخت. در فاصله میان جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، هیچ کشور 
شوروی  پای  به  و جمعیت،  دکتر  تعداد  میان  تناسب  رشد  زمینه  در  جهان 
نرسید. درصد سواد از 30 به 80 درصد در سال 1939 رسید. در آن زمان، 
کجا.  هیچ  در  بود؟  جریان  در  وقایعی  چنین  جهان،  دیگر  نقطه ی  کدام  در 
می دانیم که وضع آمریکا چگونه بود. در آمریکا، آپارتاید نژادی و جدا سازی 
سفیدان و سیاهان در اماکن عمومی قانون بود. قانون جیم کرو در اوج خود 
بود. وقتی پل رابسون، این هنرپیشه، خواننده و فعال رادیکال بزرگ آفریقایی 
موفقیت های  از  کرد،  سفر  شوروی  اتحاد  به  بار  اولین  برای  آمریکایی  تبار 
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اقلیت های  نژادی و ملی حیرت زده شد.  بر تعصبات  انقالب در چیره شدن 
ملی و فرهنگی اتحاد شوروی مانند اقلیت ها در جنوب آمریکا ضرب و شتم 

و کشتار نمی شدند. آمریکا و اتحاد شوروی دو دنیای کاماًل متفاوت بودند.
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بخش 5
تجربه اتحاد شوروی، ساختمان 

اولین اقتصاد سوسیالیستی 
جهان

 

حزب  رهبری  استالین  ژوزف  او،  از  پس  درگذشت.   1924 سال  در  لنین 
کمونیست را در اتحاد شوروی به دست گرفت. انقالب اجتماعی که از آن سخن 
راندم به طور الینفک با رهبری استالین عجین است. در اواسط دهه 1920 این 
سوال مطرح بود که آیا می توان در اتحاد شوروی سوسیالیسم را ساخت؟ آیا در 
جامعه ای با اقتصاد و فرهنگ عقب مانده می توان چنین کرد؟ آیا در شرایطی 
که اتحاد شوروی به مثابه ی یک دولت پرولتری تنها است و معلوم نیست که 
انقالب های دیگری در کشورهای دیگر رخ خواهد داد، می توان در این کشور 
سوسیالیسم را بنا کرد؟ استالین قدم پیش گذاشت و برای این نظریه مبارزه 
کرد که بله شوروی می تواند و در این شرایط باید راه سوسیالیستی را در پیش 
گیرد. در غیر این صورت نمی تواند بقاء یابد و نخواهد توانست در نقطه دیگری 
به انقالب یاری برساند. با این جهت گیری، استالین مبارزات پیچیده و حادی را 
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برای اجتماعی کردن مالکیت صنایع و اشتراکی کردن کشاورزی هدایت کرد. 
در اواسط دهه 1920 اوضاع اقتصادی در اتحاد شوروی چگونه بود؟ زراعت به 
شکل سابق دیگر کفاف تغذیه جمعیت شوروی را نمی داد. صنعت محدود بود 
و قادر نبود کارخانه ها و ماشین هایی که برای مدرنیزه کردن اقتصاد الزم بود 
را بسازد و تولید کند. روسیه جامعه ای بود با بخش روشنفکری کوچک و فقط 
الیه نازکی از مردم دارای آموزش عالی در زمینه فنی و هنرهای لیبرال بودند. 
داشت.  قرار  امپریالیست ها  نظامی  حمله  خطر  در  همیشه  روسیه  همچنین 
قصد  که  واقعی  انسان های  مقابل  در  واقعی  اجتماعی  و  اقتصادی  تضادهای 

داشتند جامعه و جهان را بر پایه ای نوین بسازند، قرار داشت.

ببینیم در همان دهه 1920 بقیه جهان به چه شکلی بود و چه شرایطی 
داشت؟ در اکثریت مناطق روستایی جهان، فئودالیسم غلبه داشت و سرمایه داری 
اتحاد  اما در  بود.  به شکلی بی رحمانه و بی برنامه در حال غرق کردن جهان 
شوروی، در این یک تکه قلمروی آزاد شده، یک جنبش پرولتری نوین به قدرت 
رسیده بود که باید یک برنامه اقتصادی بریزد که به مردم خدمت کند. وقتی 
آن چنین چیزی  از  قبل  تا  بیان شد،  ساله سوسیالیستی«  پنج  »برنامه  واژه 
به گوش هیچکس نخورده بود. به نظر بورژوازی برنامه ریزی یک اقتصاد، اوج 

بی حرمتی و خطا بود.
 

برنامه ریزی یک اقتصاد
 انقالب سوسیالیستی یک نوع اقتصاد نوین می آفریند. این به معنای آن است 
که تولید دیگر امر خصوصی یک بخش اقلیت جامعه نیست. تولید زیر کنترل 
کلکتیو جامعه قرار می گیرد. و این کلکتیو از طریق کنترل دولت پرولتری بیان 
می شود. منابع اقتصادی دیگر برای تولید حداکثر سود نیست بلکه برای برآورده 
کردن نیازهای اساسی و منافع توده ها و خدمت به انقالب جهانی مورد استفاده 
یا  شده  ریخته  پیش  از  نقشه ی  بدون  دیگر  اجتماعی  تولید  می گیرند.  قرار 
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بدون هدف اجتماعی پیش برده نمی شود بلکه توسط اهدافی که آگاهانه اتخاذ 
شده اند شکل می گیرد و در کلیت خود هماهنگ می شود. برنامه پنج ساله در 
اتحاد شوروی در سال 1928 آغاز شد. تمرکز آن آهن و فوالد بود. مجتمع های 
در  تراکتورسازی  کارخانه های  شدند.  ساخته  صفر  از  جدید  عظیم  صنعتی 
الویت قرار داشتند. زیرا مناطق روستایی نیازمند تراکتور بودند و کارخانه های 
تراکتورسازی در صورت لزوم، یعنی در صورت بروز جنگ، قابل تبدیل شدن 
به کارخانه های تانک سازی بودند. کارخانه های تولید ابزار به سرعت گسترش 
یافتند تا اقتصاد وابسته به واردات نباشد. شعار برنامه پنج ساله این بود: »ما 
در حال ساختن یک دنیای نوین می باشیم«. میلیون ها کارگر و دهقان با این 
روحیه به شور و حرکت در آمدند. در کارخانه ها و روستاها، مردم به بحث در 
مورد برنامه اقتصادی می پرداختند: اگر چنین اقتصادی ساخته شود چه تفاوتی 
در زندگی آن ها و مردم جهان به وجود خواهد آورد. خواست های شان را بیان 
می کردند و این که چه چیزهایی را می توانند بسازند و برای ساختن آن ها به 

چه چیزهایی نیاز دارند.

داده  مرکزی  برنامه ریزی  مراکز  تحویل  و  ریخته می شد  محلی  برنامه های 
می شد که با برنامه سراسری ادغام شده و دوباره به پایین فرستاده شود. در 
سازمان  چگونه  را  تولید  روند  که  این  مورد  در  همه  کارخانه،  کنفرانس های 
دهند حرف می زدند و نظر می دادند. مردم داوطلب کمک به ساختن راه آهن 
را  درازی  ساعات  داوطلبانه  آن ها  بیابان ها می شدند.  و  دور دست  مناطق  در 
کار می کردند. در کارخانه های فوالد، در راه رفتن بر سر کار آوازهای انقالبی 
برای  آگاهانه  مردم  که  نداشت  سابقه  تاریخ  در  این  از  پیش  تا  می خواندند. 
شوند.  بسیج  چنین  این  آن  اجتماعی  اهداف  و  اقتصادی  برنامه  یک  تحقق 
بگذارید یکبار دیگر سوال کنیم: در همین زمان، در باقی نقاط جهان چه خبر 
بود؟ اقتصاد سرمایه داری در رکود اوایل دهه 1930 دست و پا می زد و سطح 
بی کاری به 20 تا 50 درصد رسیده بود. اما در اتحاد شوروی بی کاری توده ای 
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خاتمه یافته بود. نه تنها بی کاری خاتمه یافته بود بلکه اتحاد شوروی با کمبود 
زیادی طلب  نوین کارهای  برای ساختمان جامعه  زیرا  بود  کار مواجه  نیروی 
می شد. صنعت سالیانه 20 درصد رشد می کرد و سهم اتحاد شوروی از تولیدات 
به 10  بود در سال 1939  فقط 2 درصد  صنعتی جهان که در سال 1921 
درصد رسید. با کلکتیویزه کردن کشاورزی در سال 1929، حزب کمونیست 
دست به یک حرکت بزرگ زد. حکایت های ضد کمونیستی می گویند این نیز 
تمام  استالین می خواست  ما می گویند  به  بود.  استالینی«  یک »توتالیتاریسم 
قدرت را تحکیم کند و برای انجام این کار باید دهقانان را درهم می کوفت و 
گرسنه می کرد. اما این نیز یک دروغ عجیب و غریب است. واقعیت آن است 
که اشتراکی کردن جوابی بود به تضادهای اقتصادی و اجتماعی در روستا و 
جوابی بود به نیازهای عاجل انقالب. واقعیتی را که با این بهتان ها می خواهند 
سرپوش بگذارند آن است که اشتراکی کردن آتش یک خیزش توده ای اصیل 
را در میان دهقانان که اسیر فقر و روابط اجتماعی برده وار بودند، روشن کرد. 

بیایید از نزدیک ببینیم این اشتراکی کردن چه بود؟ 

طور  به  می تواند  آیا  که  بود  روبه رو  مشکل  این  با  جدی  طور  به  شوروی 
این حساب که  با  به خصوص  تأمین کند  را  غذایی شهرها  مواد  اتکایی  قابل 
صنعت در حال جهش و جمعیت شهری به سرعت در حال گسترش بود. پس 
که کوالک  مرفه  دهقانان  اما  تقسیم شد.  دهقانان  میان  در  زمین  انقالب،  از 
خوانده می شدند، در اقتصاد روستایی که غرق در کشاورزی خصوصی مقیاس 
کوچک بود، در حال قدرت یافتن بودند. کوالک ها صاحب زمین های بیشتری 
و آسیاب ها بودند. بخش بزرگی از بازار دانه های خوراکی را کنترل می کردند 
و پول قرض می دادند. این وضعیت قطب بندی طبقاتی را در روستاها تشدید 
اول،  جهانی  جنگ  از  قبل  دوران  شرایط  به  بازگشت  واقعی  بود. خطر  کرده 
مالکین بی گناه نبودند. بلکه  کشاورزی را تهدید می کرد. این کوالک ها صرفاً 
به  دست  بودند.  انداخته  راه  به  دسته هایی  و  دار  خود  حاکمیت  اعمال  برای 
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نیز در روستا  را  اجتماعی دیگر  نیروهای  و  بودند  رژیم زده  سازماندهی علیه 
بود.  کردن  اشتراکی  انقالبی،  رهبری  جواب  بودند.  کرده  جمع  خود  گرد  به 
زمین و ابزار زراعت تبدیل به مالکیت جمعی شدند. بین سال های 1930 تا 
1933، 14 میلیون دارایی های کوچک دهقانِی غیر کارآمد با 200 هزار مزرعه 
کلکتیو ادغام شدند. یک چنین مبادله پایه ای برقرار شد که دولت به این مزارع 
جدید تراکتور و ماشین آالت می داد و آن ها به دولت دانه های خوراکی تحویل 
برانگیخت.  را  مختلفی  اجتماعی  عکس العمل های  اشتراکی سازی  می دادند. 
بخش بزرگی از دهقانان فقیر به آن خوشآمد گفتند. بخش های دیگر دهقانان 
نمی خواستند با آن همراهی کنند. این اشتراکی کردن در برگیرنده ی اعمال 
بود. کارگران  اما یک جنبش اجتماعی  بود  این دهقانان  از  زور علیه بسیاری 
متعهد داوطلبانه به روستا رفتند تا در خط مقدم جبهه ی مبارزه علیه کوالک ها 
درگیر شوند و در اداره مزارع نقش رهبری را به دست گرفتند. در بسیاری از 
مناطق کارگران کشاورزی و دهقانان فقیر که سابق بر این مرعوب کوالک ها 
شده بودند، وقتی دولت را پشتیبان خود و در مقابل باندهای کوالک یافتند، 
دست به تصرف زمین زدند. زنان که زندگی شان توسط سنت ستمگرانه و قیود 
پدرساالرانه تعیین می شد، تبدیل به رانندگان تراکتور شدند. برای تیم ها در 
مزارع کشاورزی کتابخانه های سیار روانه شد. در برخی دیگر از مناطق مزارع 
گروه های تئاتر خود را سازمان دادند. دین، خرافه و سنت هایی که مثل موریانه 
مغز آدم ها را می خوردند، به چالش کشیده شدند. مردم سرشان را باال گرفتند 
و با ضرباهنگ جهت گیری نوین جامعه، هماهنگ و همراه شدند. مردم شروع 
کوالک ها  کردند.  ملی  وپیشرفت های  ملی  اقتصادی  برنامه  مورد  در  بحث  به 
تعریف  سوسیالیسم  مخالفین  که  داستان هایی  کردند.  مقاومت  انتقام جویانه 
»قربانی«  کوالک ها  که  می گویند  چنین  و  است  یک جانبه  همیشه  می کنند 
تهاجمات  و  کمونیست ُکشی  به  دست  کوالک ها  است.  دروغ  این  اما  شدند. 
خرابکاری  محصول  برداشت  در  میزدند،  اشتراکی  مزارع  علیه  یافته  سازمان 
می کردند و باندهایی را برای تجاوز به زنان به حرکت در می آوردند. کوالک ها 
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باالخره شکست خوردند، بسیاری دستگیر شدند و بسیار اخراج شده و کشته 
شدند. این یک »خونریزی استالینیستی« نبود، بلکه نبردی بود بر سر آینده 
و دگرگونی  آیا صنعتی کردن کشور  که  این  بر سر  نبرد  روستاهای شوروی. 
احیاء شده در روستا  این که سرمایه دارِی  یا  برود  به جلو  اجتماعی می تواند 
جلوی آن را خواهد گرفت. این مبارزه ی طبقاتی حادی بود که مرگ و زندگی 

قدرت دولتی را رقم میزد. 

اشتراکی کردن بخش مهمی از ساختمان اقتصاد سوسیالیستی است و این 
کار باید می شد. اما مائو تسه دون نسبت به روش های استالین در انجام این کار 
از  او گفت که در زمان استالین اشتراکی سازی قبل  انتقادهای جدی داشت. 
کسب تجربه ی دهقانان از طریق کار تعاونی در زمین و استفاده از ابزار صورت 
ایدئولوژیک که  و  پایه محکم سیاسی  دارای  این که دهقانان  و مضافاً  گرفت 
آگاهانه برای تحقق مالکیت اجتماعِی اشتراکی مبارزه کنند، نبودند. یکی دیگر 
اندازه  از  بیش  اشتراکی سازی شوروی آن است که دولت  به  مائو  انتقادات  از 
دانه های خوراکی را از روستاها به شهرها منتقل کرد. این مساله به روابط میان 
انتقادهای دیگر هم داشت و چین  مائو  زد.  لطمه  و روستایی  مناطق شهری 
مائوئیستی وظیفه اشتراکی سازی کشاورزی را بسیار متفاوت از شوروی انجام 

داد. که بعدا در باره آن صحبت خواهیم کرد. 

اما جنبش اشتراکی سازی در اتحاد شوروی بخشی از یک پیشتازی جسورانه 
و الهام بخش برای یافتن راهی بیرون از نظام کهنه مالکیت کوچک در کشاورزی 
و پیشروی بود. این جنبش به محرومان روستا امید بخشید و بدون آن، اتحاد 

شوروی نمی توانست آلمان نازی را شکست دهد. 
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بخش 6 
جهانی  جنگ  شوروی،  تجربه 

دوم و پس از آن
اواسط دهه 1930 مقدمه های جنگ جهانی دوم آماده می شد. در سال 1931 
ژاپن به منچوری در چین، واقع در مرز خاور دور اتحاد شوروی سوسیالیستی، 
حمله کرد. سال 1934 هیتلر پس از درهم شکستن حزب کمونیست آلمان 
اقتصاد  )میلیتاریزه(  کردن  نظامی  به  شروع  و  کرده  تحکیم  را  خود  قدرت 
کرده بود. انقالب شوروی به یک گرهگاه حساس نزدیک می شد. خطر جنگ 
می توانست  چگونه  سوسیالیستی  شوروی  اتحاد  بود.  کرده  رشد  امپریالیستی 
با این  خود را به لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی و اجتماعی برای مواجهه 

وضع آماده کند؟

 

نبرد استالینگراد
سال 1934، استالین و دیگر رهبران شوروی احساس کردند که زمان تحکیم 
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نوین در حال  پرولتری  انقالب است. دولت  دستاوردهای سیاسی و اجتماعی 
مواجه شدن با شرایط عینی بسیار سخت و پیچیدهای بود و افق جنگ نمایان 
می شد. هیچ تجربه تاریخی ای در مواجه با مشکالتی با این مقیاس از مسایل 
موجود نبود. رهبران شوروی باید خودشان را آماده می کردند. اما در راه جواب 
در  که  تغییراتی  اساس  بر  داد.  رخ  اشتباهاتی  عاجل،  ضرورت  این  به  دادن 
زمینه ی مالکیت به وجود آمده بود، سیاسِت باال بردن تولید در کارخانه جات 
و اعمال نظم بیشتر، در پیش گرفته شد. اما گفته شد که رشد نیروهای مولده 
ضامن سوسیالیسم است. رهبری هر چه کمتر بر فعالیت و ابتکار عمل آگاهانه 
توده ها تکیه کرد. تجارب رادیکال دهه 1920 و 1930 متوقف شد و تحکیم 
به گونه ای پیش رفت که روابط سنتی تر را تقویت کرد. سوسیالیسم در اتحاد 
شوروی باید مورد حمایت قرار می گرفت. اما رهبری شوروی دفاع از شوروی 
را مساوی و همسنگ منافع انقالب جهانی قرار داد، گویی تضادی بین این ها 
موجود نیست و در همان حال به جای انترناسیونالیسم پرولتری، میهن پرستی 

ناسیونالیستی را تشویق کرد.
 

استالین و »تصفیه های بزرگ«
به  امپریالیستی  امپریالیست ها و احتمال تهاجم  خطر فزاینده جنگ میان 
برای آنچه که محققین غربی »تصفیه های بزرگ«1  را  اتحاد شوروی صحنه 
کمتر  مدرن  تاریخ  در  می کرد.  آماده  نامیده اند،  شوروی  کمونیست  در حزب 
داستان سرایی  دیگر،  بار  یک  است.  شده  تحریف  اندازه  این  به  تا  موضوعی 
بورژوازی را در این باره می بینیم. به ما گفته می شود که استالین مسِت قدرت 
بود و می خواست قدرت مطلق داشته باشد و هر کس که با او کمترین مخالفتی 
می کرد را زیر پا له می کرد. اما واقعیت اوضاع این بود که انقالب با فشارها و 
مصاف های جدیدی مواجه شده بود و مبارزه سیاسی در درون حزب و حکومت 

1- Great Purges



تاریخ واقعی کمونیسم 214

مانند سیاست  بر سر مسائلی  مبارزه  این  بود.  تشدید شدن  در حال  شوروی 
داخلی و بین المللی از جمله اتحادهای بین المللی، جهتی را که انقالب باید در 
پیش گیرد و این که آیا انقالب می تواند دوام آورد یا خیر، درگرفت. به ما گفته 
می شود استالین پارانویا داشت. اما باید در مقابل بگوییم که دشمنان انقالب، 
واقعی بودند و نه خیالی. خراب کاری هایی که علیه انقالب صورت می گرفت 
بزرگ  بود. خطر  مانده در جامعه موجود  بود. جنبش های عقب  واقعی  بسیار 
آلمان واقعی بود و در سال 1934 کسی که بعد از استالین بزرگ ترین رهبر 

شوروی بود و از نزدیکان وی بود، ترور شد. فضای آن دوران این گونه بود.

باید تحقیقات بیشتری در مورد این  در مورد تصفیه ها صادقانه بگویم که 
که در دهه 1930 در درون حزب کمونیست شوروی واقعا چه خبر بود صورت 
بین المللی،  با تشدید تنش های  بود:  این  نظر می آید که مساله  به  اما  بگیرد. 
وضعیت حزب و ارتش، نگرانی استالین و دیگر رهبران انقالبی را برانگیخت. 
دالیل واقعی برای این نگرانی وجود داشت. آنان نمی دانستند در شرایطی که 
جامعه و اقتصاد به سرعت در حال حرکت به سوی جنگ بودند، می توانند برای 
پیشبرد رهنمودهای کشوری به رهبران منطق های حزب اتکاء کنند یا خیر. 
دالیل موجهی موجود بود که رهبران انقالبی در مورد قابل اتکاء بودن فرماندهی 
و  آلمان  اول،  از جنگ جهانی  بعد  باشند.  تردید  در  نیز  ارتش شوروی  باالی 
شوروی وارد توافقات همکاری های نظامی شده بودند. این توافقات شامل تعلیم 
میان  بندهایی  و  روابط  ایجاد  احتمال  مورد  در  بود.  اسلحه  فروش  و  افسران 
پرسنل ارتش شوروی و ارتش آلمان نگرانی موجود بود. سوال این بود که در 
آلمان می شد، می توانست  امپریالیسم  با  شرایطی که شوروی آماده رویارویی 
به ژنرال های شوروی تکیه کند یا این که این ژنرال ها با آلمان سازش خواهند 
آن  در  نظامی  و  حزبی  باالی  مقامات  تصفیه های  که  فضایی  بود  این  کرد؟ 
اجازه  نمی خواست  می جنگید.  انقالب  از  دفاع  برای  استالین  گرفت.  صورت 
این که در  یا  بازگردد  دهد که شوروی به سمت عقب یعنی به سرمایه داری 
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که  مبارزاتی  و  تضادها  از  استالین  درک  اما  درآید.  زانو  به  امپریالیسم  مقابل 
با  استالین  درک  بود.  غلط  گوناگون  جوانب  در  می کند  بروز  سوسیالیسم  در 
او  ماتریالیسم دیالکتیکی. روش های  با  نه  ماتریالیسم مکانیکی رقم می خورد 
نتایج وخیمی  در حل پیچیدگی های اوضاع دارای اشکاالت جدی بود که به 
دست  پلیسی  عملیات  و  تصفیه  به  مشکالت  حل  برای  استالین  شد.  منجر 
یازید. در حالی که می توانست توده ها را بسیج کند که مسائل عاجل سیاسی 
و ایدئولوژیک در مورد جهت گیری کلی کشور را بفهمند و بر اساس آن عمل 
کنند. مائو رویکرد استالین را نقد کرد و گفت استالین گرایش به آن داشت 
که دو نوع تضاد را که اساساً با هم متفاوتند مخلوط کند: تضاد میان مردم و 
دشمن و تضادهای میان خود مردم. سرکوب را که رویکرد مواجهه با دشمن 
است علیه مردمی که دشمن نبودند و صرفاً دچار اشتباهاتی شده بودند یا این 

که با سیاست حکومت ابراز مخالفت می کردند، به کار برده شد.
 

قهرمانی شوروی ها و شکست هیتلر
مدرن ترین  آن ها  کردند.  حمله  شوروی  اتحاد  به  نازی ها   1941 ژوئن  در 
ارتش جهان و اکثر قدرت نظامی خود را علیه شوروی به میدان آوردند. هیتلر 
برای سربازانش روشن کرد که این یک جنگ نابود کننده است و در این جنگ 
بی نظیری  قهرمانی  با  شوروی ها  بیاندازند.  دور  باید  را  بشری  اصول  گونه  هر 
زده،  یخ  سرزمین های  و  خانه  به  خانه  جنگ  شاهد  استالینگراد  جنگیدند. 
اقتصاد  آلمان، شوروی یک  بود. زمان حمله  تانک ها  نبردهای حماسی  شاهد 
برنامه ریزی شده داشت و همین به شوروی امکان داد که در عرض چند هفته 
1500 کارخانه عظیم را پیاده کرده و به مناطق شرقی اتحاد شوروی منتقل 
کند. بیش از 20 میلیون نفر از اهالی شوروی در جنگ جهانی دوم جان باختند. 
یعنی یک نفر از هر ده نفر. هر چند دروغ نویسان غربی به ما می گویند نقطه 
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عطف جنگ جهانی دوم »روز د«1 و پیاده شدن سربازان آمریکایی و بریتانیایی 
در منطقه نرماندی2 در شمال غربی فرانسه بود. اما واقعیت آن است که نبرد 
استالینگراد نقطه چرخش جنگ بود و شوروی ها در شکست هیتلر عامل اصلی 
عظیم  فداکاری های  و  بزرگ  عزم  بدون  پیروزی  این  بودند.  عمده  نیروی  و 
مردم شوروی تحت رهبری حزب کمونیست که استالین در رأسش بود، امکان 

نداشت. این نیز از دستاوردهای انقالب شوروی است. 

به لحاظ نظامی شوروی از جنگ جهانی دوم، پیروز بیرون آمد. اما انقالب 
جریانات  و  نیروها  بود.  شده  ضعیف  بسیار  ایدئولوژیک  و  سیاسی  لحاظ  به 
محافظه کار در حزب، حکومت و جامعه قوی شده بودند. پس از مرگ استالین 
قوی شده  در حزب کمونیست  که  بورژوازی جدید  نیروهای  در سال 1953 
به  را  مانور دادند. در سال 1956 خروشچف قدرت  برای کسب قدرت  بودند 
تحت  کرد.  تحکیم  را  جدید  سرمایه دار  طبقه  یک  حاکمیت  و  گرفت  دست 
به یک جامعه سرمایه داری  آن  تبدیل  و  تجدید ساختار شوروی  رهبری وی 
دولتی، به طور منظم پیش رفت. این پایان عمر اولین دولت پرولتری در تاریخ 

بود.
 

جایگاه انقالب شوروی
اگر از چشم انداز گسترده ی تاریخی بنگریم، انقالب شوروی یک راهگشایی 
عظیم در زمینه ی رهایی مردم ستمدیده بود. توده های شوروی در مواجهه با 
فرایند  در  نوینی  جهان  رسیدند.  حیرت انگیزی  دستاوردهای  به  عظیم  موانع 
آفریده شدن بود. این انقالب الهام بخش ستمدیدگان جهان شد. پس از کمون 
پاریس انقالب اکتبر شوروی بازنمای اولین گام ها در جاده رهایی و به سوی 
جهانی عاری از ستم و از استثمار بود. اما پروژه رهایی در جا نمی زند و رشد و 

1- D-Day
2- Normandy
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تکامل می یابد. رهبران انقالبی بزرگ که دارای افق روشن و درک علمی هستند 
می توانند درس ها را جمع بندی کنند و درک های جدیدی را تکامل دهند و راه 
حل جدیدی را برای مواجهه با چالش های ایجاد یک جهان بدون طبقه، بیابند. 

مائو تسه دون پروژه کمونیستی را به سطح کیفیتاً عالی تری رساند.
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بخش 7
راهگشایی مائو: پیروزی انقالب 

در چین

اول اکتبر 1949، مائو تسه دون در مقابل میلیون ها نفر که در میدان صلح 
آسمانی در پکن گرد آمده بودند، سخنرانی کرد و تولد جمهوری خلق چین 
را به جهان اعالم کرد. او به مدت 20 سال مردم چین را در مبارزه مسلحانه 
بود. در  امپریالیست ها رهبری کرده  راندن  بیرون  و  برای سرنگونی فئودال ها 
این جشن پیروزی مائو اعالم کرد: »خلق چین به پا خاسته اند« و ولوله شادی 
جمعیت را فرا گرفت. اما مائو در عین حال که در شادی و غرور پیروزی آنان 
سهیم بود، به آینده نیز می نگریست. او گفت آن قهرمانی و فداکاری هایی که 
به جشن پیروزی امروز منجر شد »تازه اول کار است... صرفاً پیش درآمد کوتاه 
یک نمایشنامه طوالنی است«. به نظر مائو انقالب نمی توانست در جا بزند و 
تمام شود. انقالب در حال ورود به مرحله نوین دگرگونی سوسیالیستی اقتصاد، 
آفریدن نهادهای سیاسی نوین و شکلگیری ارزش های جدید مبنی بر کار برای 
اما در  بود.  نهایی کمونیسم، جهان بدون طبقات  بود. هدف  سعادت همگانی 
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رهبری حزب کسانی بودند که وضع را این طور نمی دیدند. از نظر آنان کسب 
قدرت در سال 1949 به منزله ی پایان انقالب بود و اکنون وظیفه یک چیز بود: 
ساختن چین مدرن. این بخشی از آن وضع چالشگر و پیچیده ای بود که مائو و 

توده های چین با آن مواجه شدند. 

بودند  حاضر  بودند  شده  سرنگون  که  سرمایه دارانی  و  زمیندار  طبقات  نه 
سرنوشت خود را قبول کنند و نه امپریالیست هایی که بر چین سلطه داشتند. 
هنوز یک سال از به قدرت رسیدن کمونیست ها در چین نگذشته بود که آمریکا 
جنگ کره را آغاز کرد. آنان جنگ را به نزدیک چین راندند و چین را تهدید 
به حمله هسته ای کردند. چین کمک های نظامی و نیروهای داوطلب را به کره 
اعزام کرد و آمریکا را به زانو در آورد. اما بهای آن گران بود. 200 هزار چینی 
در جنگ جان باختند و تعداد تلفات حدود 900 هزار نفر بود. آمریکا عالوه بر 
ناوگان ششم دریایی اش، شبکه ای از پایگاه های نظامی در تایوان، کره جنوبی 
و ژاپن علیه چین انقالبی به وجود آورد. به مدت 20 سال آمریکا و کشورهای 
غربی با اعمال تحریم اقتصادی علیه چین، مانع از آن شدند که چین با اغلب 
نقاط جهان وارد روابط تجاری شود. انقالب با یک فضای جهانی خصومت آمیز 

روبه رو شد.
 

چرا در چین انقالب شد
به تازگی یک کتاب ضد مائو به نام »مائو: داستان ناشناخته« نوشته جان 
با روش ضد کمونیستی  این کتاب  است.  منتشر شده  و جان ِچنگ  هالیدی 
متعارف ادعا می کند که انقالب چین محصول توطئه چینی های مائو تسه دون 
بود. در این کتاب طوری صحبت می شود که گویی پیش از انقالب، وضع چین 
خیلی خوب بود و ستم اجتماعی هم موجود نبود. بیایید نگاهی به چین پیش 
انقالب بیندازیم. اکثریت عظیم مردم چین دهقانانی بودند که روی زمین  از 
و  داشتند  اختیار  در  زمین  اندکی  مقدار  یا  نداشتند  زمین  اما  می کردند  کار 
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تحت سلطه ی زمین دارانی بودند که بر اقتصاد محلی و زندگی مردم حکمرانی 
در  دهقانان  می کردند.  تأمین  را  خود  بقای  زیاد  زحمت  با  دهقانان  می کرد. 
سال هایی که محصول کم بود، برگ و پوست درختان را می خوردند و مجبور 
می شدند فرزندان شان را بفروشند. یک سال سیل بود و یک سال خشکسالی. 
تا   1921 سال  بین  بود.  چین  کشاورزی  مشخصه ی  نشدنی  تمام  توالی  این 
از  را  نفر  هزار  صدها  و  می آمد  قحطی  یک  ساالنه  متوسط  طور  به   1943
پا  بستن  از شوهر،  بود. کتک خوردن  زندگی جهنم  زنان،  برای  می برد.  بین 
و  ماّلکین  با  اجباری  همبستری  شده،  تعیین  قبل  از  ازدواج های  کودکی،  از 
جنگ ساالران محلی، شمه ای از زندگی اکثر زنان چین در قبل از انقالب است. 
با هر معیاری که تصور کنید، توسعه اقتصادی در پایین ترین سطح قرار داشت. 
صنعت بسیار کم بود. برای مثال جمعیت نانجینگ1 700 هزار نفر بود که 200 
هزار نفرشان خدمتکار، گارسون، دختران میخانه ها، تن فروش، راننده گاری و 
از این قبیل بودند. فقط 16000 کارگر صنعتی موجود بود. در کارخانه جات 
نساجی شانگهای، زنان جوان را شب ها در محل کار حبس می کردند. مردم در 
اتاقی و در کوچه های تنگ و تاریک زندگی  کنار یکدیگر در دخمه های تک 
می کردند. در این شهر گروه های بهداشت شهرداری ساالنه 25 هزار جسد از 
خیابان ها جمع آوری می کردند. ولی مناطق تحت کنترل امپریالیست ها مملو از 
هتل ها و کلوب های شبانه لوکس بود. در چین قبل از انقالب، پزشکی سنتی 
میلیون جمعیت  برای کشوری که 500  اما  استفاده می شد  به طور گسترده 
از  نفر  بود. ساالنه 4 میلیون  تنها 12 هزار دکتر تحصیل کرده موجود  داشت 
بیماری های انگلی و مسری میمردند. چین 90 میلیون معتاد داشت. به این 
دالیل بود که مردم انقالب کرده و قدرت را در دست گرفتند. تحت رهبری 
مائو و حزب کمونیست چین، انقالب چین بالفاصله شروع به تغییر شرایط کرد.

 

1- Nanjing
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انقالب جامعه چین را به طور تعیین کننده تغییر می دهد
وقتی ارتش سرخ تحت رهبری کمونیست ها بر شهرهای بزرگ مسلط شد، 
بانک های بزرگ، کارخانه جات و دیگر شرکت ها را در دست گرفت. دارایی های 
و  از روزانه 12  نوین گذاشتند. ساعت کار  اقتصاد  را در خدمت یک  تولیدی 
ارتش های  انقالبی،  ارتش  وقتی  یافت.  تقلیل  روز  در  به 8 ساعت  16 ساعت 
چیانکایچک1 را که از سوی آمریکا حمایت می شد و نیروهای نظامی زمین داران 
حقیقت  در  شد.  سرنگون  سرعت  به  فئودالی  نظام  شکست،  درهم  را  محلی 
سرنگون کردن ستمگران در جریان جنگ انقالبی در مناطق آزاد شده شروع 
شده بود. تیم های کار تحت رهبری حزب، روستا به روستا می رفتند و دهقانان 
را آموزش سیاسی می دادند و جلساتی از دهقانان ترتیب می دادند تا آنان در 
پا  به  فرا می خواندند که  را  آنان روستاییان  بزنند.  مورد مشکالت خود حرف 
خیزند و خود را سازمان داده و زمین ها را تصرف کنند. پس از پیروزی در سال 
1949، اصالحات ارضی تبدیل به قانون شد و سراسر چین را فرا گرفت، درست 
دهقانان  چین،  سراسر  در  می شود.  سرازیر  و  می شکند  را  سد  که  آبی  مانند 
زمین، ابزار و حیوانات را تقسیم کردند. در کشوری که زنان هرگز با مردان برابر 

نبودند، نه فقط مردان بلکه زنان نیز زمین دریافت کردند. 

زنان سر خود را باال گرفتند. در سال 1950 قانون جدید ازدواج به تصویب 
رسید و ازدواج کودکان و ازدواج های از پیش تعیین شده را پایان داد. قانون 
جدید، حق طالق را برای زن و مرد تضمین کرد. اما از نظر مائو انقالب چیزی 
بیش از تصویب قوانین جدید بود. انقالب باید فکر مردم را عوض می کرد، باید 
روابط اجتماعی ستمگرانه ی کهنه را عوض می کرد و افکار و ارزش های کهنه 
که نگهبان آن روابط اجتماعی ستمگرانه بودند و در میان مردم فراگیر شده 

بود را تغییر می داد. 

1- Chiang Kai-shek
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زندگی نامه های ضد مائو و هیستریک به ما می گویند که مائو تشنه قدرت 
قدرت کهنه  انقالبی که  به  نسبت  است  اعتراضی  تهمت ها صرفاً  این  اما  بود. 
طبقات زمین دار، سرمایه داران بزرگ و سلطه گران خارجی را سرنگون کرد و 
قدرت نوینی به جای آن برقرار نمود. این قدرت نوین، یک شکل از دیکتاتوری 
پرولتاریا بود و به کارگران و دهقانان قدرت داد تا حاکمیت خود را بر جامعه 
آغاز کنند و استثمارگران قدیم و جدید را سرکوب کنند. به ما گفته می شود 
که مائو میلیون ها نفر را کشت. اما در واقع صدها میلیون نفر آزاد شدند، انقالب 
مائوئیستی یک نظام اقتصادی و اجتماعی نوین آفرید که زندگی های بی شمار 
را از نابودی نجات داد. در سراسر تاریخ به ستمدیدگان فقط به عنوان دو دسِت 
را داشتند  ایستادن  توان  و  آنان حق  اما  اکنون  است.  نگریسته شده  ُکن  کار 
آمریکا  در  که  بکنید  را  فکرش  بود.  خلق  رهایی بخش  ارتش  پشتوانه شان  و 
جامعه ای بسازیم که قدرت در دست ستمدیدگان و در خدمت به منافع آنان 
باشد. دولت به جای این که پلیس را به جان مردم محله های محروم بیاندازد، 
به مردم کمک کند که میراث تبعیض را ریشه کن سازند. در چین مائوئیستی 
آنانی که پیش از انقالب »عددی« نبودند، آزادی و قدرت آن را یافتند که حیات 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را دگرگون کنند.
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بخش 8 
مائو تسه دون، گسست از مدل 

اقتصادی شوروی و پیشروی

تعاون  اساس  بر  سوسیالیستی  اقتصاد  یک  آفریدن  تسه دون  مائو  هدف 
اجتماعی و مالکیت اجتماعی بود.

- اقتصادی که نیازهای مادی و اجتماعی مردم را برآورده کند بدون آن که 
بر استثمار تکیه داشته باشد.

- اقتصادی که مشکالت تاریخی چین مانند گرسنگی وسیع، سوء تغذیه و 
قحطی مکرر را حل کند.

یاری متقابل میان  روابط  از روستا،  به جای مکیدن منابع  اقتصادی که   -
صنعت و کشاورزی را به وجود آورده و تقویت کند.

- اقتصادی که به کم کردن و در نهایت از بین بردن شکاف میان شهر و 
روستا و نابرابری های منطقه ای خدمت کند.

- اقتصادی که در تولید بر دانش و مهارت جمعی تکیه کند.
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- اقتصادی که بتواند در مقابل حمله امپریالیسم ایستادگی کند.

چنین اقتصادی نمی توانست و نباید برای وام یا کمک متکی به امپریالیسم 
مائوئیستی  انقالب  باشد.  بازار جهانی سرمایه داری  نیازهای  یا جوابگوی  باشد 
کردن  انقالبی  به  خدمت  و  چین  جمعیت  اکثریت  نیازهای  به  خدمت  برای 
ایجاد  به  شروع  انقالب  این  آورد.  وجود  به  جدید  آموزشی  نظام  یک  جامعه 
به  این ها  کرد. همه  کهنه  فکری  علیه شیوه های  مبارزه  و  نوین  فرهنگ  یک 
ایدئولوژی کمونیستی ره گشود. هدف، رسیدن به کمونیسم بود یعنی جامعه ای 
بدون طبقات و عاری از هر شکل از ستم. استقرار یک قدرت دولتی جدید که 
بر اتحاد کارگر-دهقان متکی بود امکان دست زدن به تغییرات قاطع در شرایط 

دهشتناک چین را به وجود آورد.

یافت.  التیام  کاماًل  آموزش  و  وسیع  درمان  طریق  از  اعتیاد  جانکاه  زخم 
کارزارهای توده ای برای تمیز کردن شهرها به راه افتاد. وبا و دیگر بیماری های 
مسری محو و مهار شدند. کارخانه های جدید و مسکن برای کارگران به سرعت 
ساخته و بیمارستان ها و مدارس پزشکی ایجاد شدند. در سال 1965 چین 200 
ایجاد شد. کارزارهای  هزار دکتر عمومی داشت. یک نظام سراسری آموزشی 
اکثر دهقانان سواد خواندن  اواخر دهه 1950  افتاد و در  راه  به  سواد آموزی 

داشتند. 
 

گسست از مدل شوروی
این ها دستاوردهای حیرت انگیزی بود. اما در درون حزب کمونیست بر سر 
راه و مفهموم پیشروی انقالب، مبارزه درگرفت. یکی از بزرگ ترین موضوعات 
از  را مدرن کنند. یک بخش  تکامل داده و آن  را  اقتصاد  بود که چگونه  این 
می گذاشتند.  جلو  را  سریع  کردن  برنامه ی صنعتی  کمونیست  رهبران حزب 
این بود که منابع را در بخش کارخانه جات بزرگ و تکنولوژی  رویکرد آن ها 
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پیشرفته متمرکز کنند. آن ها می خواستند توسعه در مناطق شهری را پیش 
از توسعه شهرها، مواهب آن به روستاها هم می رسد.  از نظر آنان بعد  ببرند. 
این رهبران می گفتند برای اداره اقتصاد ایجاد یک دستگاه برنامه ریزی متمرکز 
اداری جدید  ارگان های  و  اقتصاد جدید  پرسنل  تأمین  برای  و  است  ضروری 
الزم است که لشگری از متخصصین تعلیم یابند. آنان می گفتند برای انگیزه 
دادن به مردم و کارکنان مؤسسات اقتصادی مختلف باید بر تفاوت دستمزدها 
و پاداش های مالی تکیه کرد. این برنامه بازتاب نفوذ مدل شوروی بود که در 
دریافت  را  مدل  این  مائو مشکالت  اما  بود.  قوی  بسیار  در چین  دهه 1950 
در دهه 1950  و  است  آفریده  در شوروی چه مشکالتی  در عمل  که  دید  و 
مشاهده کرد که با عملی کردن آن در چین چه مشکالتی بروز کرده است. این 
راه توسعه، روی فناوری و تخصص تأکید می گذاشت و ابتکار عمل آگاهانه و 
فعالیت آگاهانه توده ها را کنار میزد. در مدل شوروی، کشاورزی را تابع و در 
خدمت صنعتی کردن شهرها کرده بودند. مائو این مدل را نقد کرد. او گفت اگر 
قرار است چین بتواند در مقابل حمالت امپریالیسم بایستد باید صنعت را غیر 
متمرکز کند و توسعه را در شهرها و سواحل که در مقابل تهاجم شکننده اند 
متمرکز نکند. مائو در تالش بود که یک راه متفاوت برای توسعه اقتصادی و 
اجتماعی بیابد. در واقع پس از کسب قدرت سیاسی سراسری در سال 1949 
مائو علیه دو گرایش مبارزه می کرد. اول و بیشتر از همه علیه میراث و فشارهای 
مبارزه می کرد. دوم در حال  امپریالیسم غرب  و  نفوذ سرمایه داری  و  مستمر 
بریدن از میراث توسعه ی مدل شوروی بود که از بعد از پیروزی انقالب در سال 

1949 در چین پیاده کرده بودند. 
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بخش 9 

جهش بزرگ به پیش
 

به پیش در سال 1958-1959 در روستاهای چین  جنبش جهش بزرگ 
به راه افتاد. این اولین گام جسورانه مائو در متولد کردن یک راه رهایی بخش 
بود. مساله مرکزی »جهش  توسعه سوسیالیستی  و  اقتصاد  زمینه ی  نوین در 
بزرگ به پیش«، ایجاد کمون های روستایی بود. کمون ها فعالیت های اقتصادی، 
اجتماعی، میلیشیا، و اداری را ترکیب کرده و تبدیل به واحدهای پایه ای قدرت 
پرولتری در روستاهای چین شدند. کمون های خلق محصول یک روند بسیار 
پیچیده و پویای مبارزه اجتماعی و اقتصادی و دگرگونی و خیزش توده ای و 
آزمون بود. در آغاز انقالب دهقانان با حمایت حزب، دست به تشکیل تیم های 
کمک متقابل زده بودند. اعضای تیم ها در زمینه کاشت و برداشت به یکدیگر 
تعاونی زدند.  ایجاد  به  آنان دست  انقالب  از  کمک می کردند. چند سال پس 
روستاییان عضو تعاونی ها به طور جمعی زمین خود را زراعت کرده و محصول 
زراعت را به نسبت زمین، ابزار و حیوان و کاری که هر خانواده در اختیار تعاونی 
قرار داده بود تقسیم می کردند. در اواسط دهه 1950 دهقانان دست به ایجاد 
تعاونی های سطح باال زدند. آنان اسناد مالکیت زمین های شان را سوزاندند زیرا 
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اکنون به  طور جمعی از زمین، ابزار و حیوانات استفاده می کردند. این یک روند 
پر از زیگزاگ بود که برخی از مناطق زودتر و برخی دیرتر به این مرحله رسیدند. 
برخی دهقانان وارد تعاونی ها شده و بعد خارج می شدند. اما مرحله ای رسید که 
دهقانان برای پیوستن به تعاونی ها در لیست انتظار نام نویسی کرده و منتظر 
ورود به تعاونی ها می شدند. بسیاری از دهقانان دست از قطعه زمین های منفرد 
خود کشیده، زمین و کارشان را یک کاسه کردند تا چهره زمین را دگرگون 
کنند. این امر به دهقانان امکان داد که بتوانند از تراکتور و ماشین آالت دیگر 
استفاده کنند در حالی که تا آن زمان فقط از شخم آهنی می توانستند استفاده 

کنند. این چارچوبه وقوع »جهش بزرگ به پیش« بود.
 

تولد کمون های خلق
کمون ها به  طور خودبه خودی شروع شدند. در سال 1957 در استان هونان1، 
با تعاونی های همسایه یکی کرده و یک  تعاونی های دهقانی نیروهای خود را 
به آن سوی کوهستان جهت  این سوی کوهستان  از  انتقال آب  پروژه عظیم 
آبیاری دشت های خشک راه اندازی کردند. دهقانان، تعاونی های خود را ادغام 
کرده و شکل نوینی آفریدند. یک شکل اقتصادی و سیاسی نوین که از طریق 
آن ده ها هزار تن زندگی اجتماعی مشترکی ایجاد می کردند. مائو به این مناطق 
کرد.  استفاده  »کمون«  کلمه  از  تحوالت  این  تشریح  برای  بعداً  و  کرد  سفر 
بسیاری اوقات جهش بزرگ به پیش به  عنوان یک آزمایش تخیلی غیرمعقول 
تخطئه می شود اما اگر از زاویه ی رهایی مردم و قدرت مولده ی آنان بنگریم، 
کمون چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی به جا و معقول بود. کمون ها 
نیروی کار ذخیره چین را که بسیار زیاد بود بسیج و سازماندهی کردند. در 
نتیجه توانستند کارهایی مانند آبیاری و کنترل سیل، راه سازی، احیاء جنگل ها، 
احیاء خاک و دیگر پروژه ها را در مقیاس های بزرگ برنامه ریزی و عملی کنند و 

1- Honan
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کارخانه های کود شیمیایی و سیمان و کارخانه های کوچک تولید برق بسازند. 
وجود  به  آزمایشگاهی  فضای  دهقانان  و  متخصصین  تیم های  برای  کمون ها 

آوردند تا بتوانند درگیر زراعت علمی و زمین شناسی و هواشناسی شوند. 

جهش بزرگ به پیش، زنان را از خانه ها بیرون کشید و آنان را وارد تندباد 
نبرد برای آفرینش جامعه نوین کرد. کمون ها برای تأمین نیازهای اجتماعی 
راه حل های جمعی پیش گذاشتند. به  طور مثال سالن های غذاخوری عمومی، 
مهدکودک و تعاونی تعمیرات خانگی ایجاد کردند. زنان در راه اندازی کارخانه های 
جدید و در پروژه های آبیاری مانند پروژه آبیاری مشهور به کانال پرچم سرخ، 
علیه خرافه،  گرفته شدند.  به چالش  کهنه  ارزش های  و  عادات  سهیم شدند. 
تعصب، اعتقاد به سرنوشت محتوم، و همچنین علیه سنن و آداب فئودالی که 
از گذشته بر جای مانده بود، مانند ازدواج قراردادی، مبارزه ایدئولوژیک به راه 
افتاد. کمون ها شبکه های مدارس ابتدایی و متوسطه و تسهیالت بهداشت به 

راه انداختند.

جهش بزرگ به پیش تأکید را بر مناطق روستایی گذاشت تا شکاف میان 
شهر و روستا و میان کارگر و دهقان را به تدریج ببندد. صنایع کوچک در روستا 
ریشه دواندند، دهقانان در به کار بردن تکنولوژی مهارت یافتند و دانش علمی 
رواج یافت. در مقایسه با جابجایی اهالی روستا و مهاجرت های بزرگ به شهرها 
که در کشورهای جهان سوم تحت سلطه امپریالیسم در جریان است، رویکرد 
برای کمونیست های  بود.  رهایی بخش  بدیل  یک  واقعاً  پیش  به  بزرگ  جهش 
چین روشن بود که با داشتن یک اقتصاد خودکفا که ظرفیت های صنعتی و 
فنی را به روستاها گسترش می دهد، بهتر می توان در مقابل حمالت و تهاجمات 

امپریالیستی ایستاد و از انقالب جهانی حمایت کرد.
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تهمت بی شرمانه
بی شرمانه  ناشناخته  داستان  مائو:  کتاب  در  هالیدی  جان  و  ِچنگ  جان 
کار  برای  بودند  پوششی  صرفاًً  کمون ها  و  پیش  به  بزرگ  جهش  می گویند 
بردگی! آن ها ادعا می کنند که در چین 30 میلیون نفر به دلیل سیاست های 
همان طور که  اوالًً  باید صریح و واضح داد.  را  اتهامات  این  مائو مردند. جواب 
توضیح داده ام، جهش بزرگ به پیش یک سیاست فکر نشده و خودبه خودی 
نبود بلکه سیاست های منسجم و اهداف روشنی راهنمای آن بود. آیا اشکاالتی 
یک  آن سال ها  اشکاالت  اما  بله.  مردند؟  قحطی  از  آیا کسانی  داشت؟  وجود 
مواد  تولید  در  شدید  افت  یک   1959 سال  در  است.  پیچیده  بسیار  موضوع 
قرن  یک  در  بی سابقه  طبیعی  فاجعه  یک  دچار  چین  آمد.  وجود  به  غذایی 
گذشته شد. سیل و خشکی نیمی از زمین های زیر کشت چین را در بر گرفت. 
مبارزه ایدئولوژیک میان چین انقالبی و شوروی شدت گرفته بود. مائو اعالم 
کرد رهبری شوروی، تغییر ماهیت داده و از راه سوسیالیسم خارج شده و در 
حال فروش منافع انقالب جهانی به امپریالیسم آمریکا است. به یک کالم او 
گفت رهبران شوروی رویزیونیست )سوسیالیست در حرف و بورژوا در عمل( 
از چین  را  خود  مشاوران  تمام  تنبیه چین  برای  جواب، شوروی  در  شده اند. 
بیرون کشید، کمک های اش را قطع کرد و نقشه های تأسیسات صنعتی نیمه 
می پرداخت،  فوراً  باید  که  قرضی  بار  زیر  را  چین  و  برد  خود  با  نیز  را  تمام 
برخی  مائو  گذاشت.  چین  اقتصاد  بر  بیشتری  فشارهای  مساله  این  کرد.  رها 
اشتباهات در زمینه سیاست های جهش بزرگ مرتکب شد. یکی از اشتباهات 
دهقانان  توسط  زیادی  کار  زمان  روستایی  مناطق  از  بسیاری  در  که  بود  این 
صرف پروژه های غیر کشاورزی شد. این ضربه ای به تولیدات مواد غذایی زد. 
تحت تأثیر هیجانات دوران انقالبی، اغلب مقامات محلی درباره سطح بازده و 
و  غالت  واقعی  موجودی  محاسبه  امکان  نتیجه  در  می کردند.  غلو  ظرفیت ها 
بود. ِچنگ و هالیدی مائو را متهم می کنند که در  برنامه ریزی دقیق مشکل 
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را  بود و مخصوصاً خبر مرگ و میر  مقابل سختی و رنج های مردم بی تفاوت 
اوضاع تحقیقات دامنه داری  واقعیت آن است که در مورد  اما  پنهان می کرد. 
در  و  شدند  کوچک تر  کمون ها  شد.  ایجاد  تعدیل  سیاست ها  در  و  شد  انجام 
سطح 15 تا 25 هزار تثبیت شدند. مقدار غالت تحویل شده به دولت کمتر شد. 
برخی پروژه های غیر کشاورزی محدودتر شدند به طوری که روستاییان بیشتر 
اوقات کار خود را صرف تولید مواد غذایی می کردند. غالت در سراسر کشور 
جیره بندی شد و ذخیره های اضطراری غالت به مناطق قحطی زده ارسال شد. 
در مورد اتهام مرگ 30 میلیون نفر باید گفت که اتهامی مزخرف و بی اساس و 
بر پایه تعصبات است و متکی بر منابع غیرقابل اتکا است. این آمار بر یک روش 
محاسبه قالبی اتکا دارد که شمار جمعیتی که »باید باشد« را با شمار جمعیتی 
که »هست« مقایسه می کند و نتیجه گیری می کند که رقم کسری جمعیتی 
است که مرده است. به عبارت دیگر کسانی که حتی به دنیا نیامده اند در ارقام 

مرگ و میر جای گرفته اند!

نکته عمده این است: در سال 1970، چین برای اولین بار در تاریخ خود 
و  غذایی  رژیم  حداقل  توانست  نوین  جامعه  کرد.  را حل  غذایی  مواد  مشکل 
امنیت غذایی را برای صدها میلیون نفر از مردم این کشور تضمین کند. این 
دستاورد کاماًلً با جهش بزرگ به پیش و تشکیل کمون ها مرتبط بود. مرتبط 
بود با بسیج جمعی مردم برای ساختن شبکه های آبیاری و سیل بندی، احیاء 
و بهبود خاک، مهارت یافتن در تکنیک های جدید کشاورزی، و ایجاد صنایع 
که  عموم  نیکبختی  برای  کار  روحیه  با  بود  مرتبط  کاماًلً  روستا.  در  کوچک 

انقالب سوسیالیستی در مردم می دمید.
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بخش 10 
انقالب کبیر فرهنگی 

پرولتاریایی در چین، نه یک 
تسویه حساب درونی بلکه 

رویارویی راه سوسیالیستی با 
راه سرمایه داری بود

سال های »جهش بزرگ به پیش« در چین سوسیالیستی سال های سختی 
بود. به دلیل بروز بحران غذایی و جابجایی های صنعتی در این دوره که مصادف 
رشته  یک  به  زدن  دست  شوروی ها،  فنی  کمک های  ناگهانی  قطع  با  شد 
تعدیل های اقتصادی و تشکیالتی ضروری شد. اما این تعدیل ها فرصتی را در 
اینان کسانی  نیروهای محافظه کار در حزب کمونیست چین گذاشت.  اختیار 
بودند که با »جهش بزرگ به پیش« مخالفت کرده و در هر گام برای تضعیف 
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آن تالش می کردند. در اوایل دهه 1960 این نیروهای محافظه کار رشد یافته و 
قوی شده بودند. آنان در تعیین اولویت های سرمایه گذاری، سودآوری را معیار 
قرار می دادند. می خواستند یک نظام آموزشی نخبه پرور را مستقر کنند. این 
را در نظر داشته باشید که در دوره پس از انقالب در سال 1949 نظام آموزش 
عالی در چین عمیقاًً تحت تأثیر مدل نظام آموزشی شوروی بود که بر سلسله 
مراتب، تخصص گرایی و قبول دانشجویان »تعلیم یافته تر« استوار بود. نیروهای 
محافظه کار در عرصه فرهنگ دست باال و سنگرهای محکمی داشتند. عرصه 
از  اپرا که در چین یکی  بود.  از سنگرهای قوی سنت  فرهنگی کماکان یکی 
محبوب ترین هنرها بود هنوز تحت تسلط مضمون ها و شخصیت های فئودالی 
بود. در زمینه بهداشت، سیاست این نیروهای محافظه کار، متمرکز کردن منابع 
در شهرها و فرودست نگاه داشتن روستاها بود. در زمینه سیاست به کارگران 
و دهقانان می گفتند سیاست کار شما نیست، آن را به کادرهای »با کفایت« 
حزب واگذار کنید، کار شما انجام بهتر شغل تان و تأمین زندگی تان است. این 
دهه  اوایل  در  و  بودند  منسجم  برنامه  یک  دارای  جدید  سرمایه دار  نیروهای 

1960 در حال مانور برای کسب قدرت بودند.
 

دروغ هایی که در مورد انقالب فرهنگی رواج داده می شود
که  را  کسانی  تا  انداخت  راه  به  را  فرهنگی  انقالب  مائوتسه  می شود  گفته 
خوش ندارد از حزب تصفیه کند. این بزرگ ترین دروغی است که به انقالب 
فرهنگی نسبت داده می شود. کتاب ارتجاعی، مائو: داستان ناشناخته می گوید 
که مائو از رهبران حزبی که جرئت کرده و با او مخالفت کرده بودند به  طور 
انقالب فرهنگی یک طرح بزرگ برای ترور و  انتقام می گرفت.... و  سادیستی 

توطئه بود. این ها دروغ های وقیحانه بیش نیست.

اوالًً، مائو دشمن اختراع نمی کرد. به  واقع در حزب نیروهای قدرتمند بورژوایی 
استقرار  برای کسب قدرت و  بودند که در حال تدارک و سازماندهی  موجود 
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یک نظام سرمایه داری دولتی بودند. اگر فکر کنیم که این غلو است و یا این 
که مائو پارانویا گرفته بود، نگاهی به چین کنونی بیندازید. چین سوسیالیستی 
تبدیل به یک مشقت خانه تولیدی و بهشتی برای سرمایه داری بین المللی شده 
است. ثانیاًً، انقالب فرهنگی حتی ذره ای به تصفیه و خونریزی توده ای شباهت 
نداشت. برای مائو روشن بود که تصفیه های استالین مشکل ممانعت از احیاء 
ضدانقالب را در شوروی نتوانست و نمی توانست حل کند و آن را به  روشنی 
تجزیه و تحلیل کرده بود. مائو گفت در شوروی، توده ها را منفعل کرده بودند و 
اغلب به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی بسیج نبودند. اهرم ها و اقدامات تشکیالتی 
نمی تواند به توده ها توانایی آن را بدهد که تمایز میان برنامه و بینش هایی که 
جامعه را به  سوی کمونیسم سوق می دهند و برنامه و سیاست هایی که آن را به 
عقب به  سوی سرمایه داری می رانند، تشخیص دهد. برای مائو چالش این بود: 
چگونه می توان توده ها را برای گرفتن نقش تعیین کننده و آگاهانه جهت پیش 

روی جامعه، برانگیخت. 

مائو به دنبال راه حلی برای این مشکل بود که انقالب ها شور اولیه و تازگی 
خود را از کف داده و با خطر عقب گرد مواجه می شوند. او در سال 1967 گفت: 
پیش  فرهنگی  عرصه  در  و  کارخانه ها  در  روستایی،  مناطق  در  گذشته  »در 
بردیم و جنبش آموزش سوسیالیستی به راه انداختیم. اما هیچ یک از این ها 
نتوانستند مشکل را حل کنند زیرا ما شکل و روشی را نیافتیم که بتوانیم از 
طریق آن توده ها را برانگیزیم که برخیزند و از پایین جوانب تاریک ما را افشا 
کنند.«1 مائو در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکل تاریخی جهانی انقالب 
کمونیستی بود. باب آواکیان مساله را این طور توضیح می دهد: » در یک کشور 
سوسیالیستی چگونه می توانیم در عین حال که با تالش های بورژوازی برای 
سرنگون کردن حاکمیت پرولتاریا مقابله می کنیم، این واقعیت را بازتاب دهیم 

1- Quoted in the “9th National Party Congress Report,” from 9th National 
Congress of the Communist Party of China (Documents), Peking: FLP, p. 
27
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که دیکتاتوری پرولتاریا از طریق توده ها حکومت می کند. و این امر چه اشکال 
کنکرت و نهادینه ای را باید بیابد و دولت سوسیالیستی چگونه به موازات قوی تر 
شدن، صاحب تمایزات کیفیتاً بیشتری با دولت های پیشینی شود.«1 به عبارت 
دیگر، جلوی ضدانقالب را با چه روشی باید گرفت که در تطابق با شیوه ها و 

اهداف انقالب کمونیستی باشد؟ 

برخی  می خواهم  اول  اما  پرداخت.  خواهم  هم  فرهنگی  انقالب  تجربه  به 
انقالب در کشور سوسیالیستی  مسائل تئوریک را که هنوز چالشی در مقابل 
است، بیشتر باز کنم. مائو بر اهمیت تئوری تأکید کرد. او گفت خط سیاسی 
و ایدئولوژیک تعیین کننده است. این مربوط است به این که ما دنیا را چگونه 
می فهمیم تا تغییرش دهیم: درک تئوریک ما از قوانین حرکت و رشد جوامع 
و جهان چیست و سیاست هایی که این درک را بازتاب می دهند کدم اند. آن 
گروه از رهبران حزب کمونیست که می خواستند چین را به راه سرمایه داری 
بکشند تئوری ها و استدالل های خود را برای این برنامه تکامل داده بودند. مائو 
در مقابل آنان و در حال رهبری نیروهای انقالبی و خدمات تاریخی به تکامل 
میان  برخورد  بود.  سوسیالیستی  جامعه  دینامیک های  از  کمونیست ها  درک 
این چشم اندازهای تئوریک متفاوت، بخشی حیاتی از مبارزه طبقاتی در چین 

انقالبی بود.

1- Avakian, Bob - Life and Death Situations...The Exercise of Power and 
the Rights of the People- Revolutionary Worker NO 1224, December 28, 
2003.
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بخش 11 
مائو درباره تضادهای جامعه 

سوسیالیستی
 

مائوتسه دون، مارکسیسم را به لحاظ تئوریک تکامل داد. او تحلیل کرد که 
در جامعه سوسیالیستی تضادهای طبقاتی خصمانه کماکان ادامه دارد و مبارزه 
طبقاتی در سوسیالیسم، میان پرولتاریا که حاکم است و بورژوازی که تحت 
حاکمیت است، کماکان ادامه دارد. این مساله پیچیده ای است زیرا بورژوازی 
در جامعه سوسیالیستی همان بورژوازی نوع قدیم که رسماً دارای سند مالکیت 
و اوراق بهادار است، نمی باشد. بله، در سال های اولیه سوسیالیسم هنوز بقایای 
علیه  گام  هر  در  که  قدیم  نوع  از  سیاسی  مرتجعین  انواع  و  قدیم  بورژوازی 
پیشروی  با  اما  داشت.  خواهند  وجود  می دهند،  سازمان  را  خود  جدید  نظام 
انقالب و تحکیم اقتصاد سوسیالیستی، یک نوع بورژوازی جدید نیز به وجود 
و  اقتصادی  سیاسی،  ساختارهای  و  روابط  درون  در  جدید  بورژوازی  می آید. 
ایدئولوژیک جامعه سوسیالیستی زندگی می کند. این مساله به لحاظ سیاسی 
بسیار پیچیده است. اگر بورژوازی نوین در تلویزیون ظاهر می شد و به توده ها 
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را  فروریزیم و شما  را  بنای سوسیالیسم  ما می خواهیم کل  می گفت: »آهای، 
درون  در  بورژوازی  این  خیر!  اما  بود.  راحت تر  خیلی  مساله  کنیم«  استثمار 
چارچوب نهادینه سوسیالیسم و در زیر پوشش ادبیات شبه مارکسیستی و شبه 
سوسیالیستی خود را سازمان داده و تالش هایش را پیش می برد. این، دقیقاً 

مربوط است به خصلت متناقض جامعه سوسیالیستی.
 

نابرابری در جامعه سوسیالیستی 
سوسیالیسم یک جهش بزرگ به پیش است. در این سخنرانی من در مورد 
سوسیالیسم  اما  کردم.  صحبت  دارد  بشریت  برای  که  عظیمی  دستاوردهای 
که  است  جامعه ای  سوسیالیسم  است.  گذار  حال  در  جامعه  یک  همچنین 
و  تکامل صنعت  میان  منظور چیست؟  دارد.  تن  بر  را  زخم های جامعه کهن 
کشاورزی، شهر و روستا و مناطق مختلف با یکدیگر، ناموزونی هست. مهم تر 
آن که هنوز میان کار فکری و کار بدنی شکاف است: یعنی میان کسانی که 
که  با کسانی  فرهنگی هستند  فعالیت های  و  اداری  فکری،  کار  درگیر  عمدتاً 
عمدتاً درگیر کار با دستان خود هستند. هنوز اختالف درآمد موجود است. هنوز 
پول، قیمت و قرارداد نقش مهمی در اقتصاد بازی می کنند. برای رسیدن به 
کمونیسم باید بر این ها و دیگر نابرابری های اجتماعی و همچنین بقای مبادله 
کاالیی فائق آمد. این تمایزات بر افکار و ارزش های مردم تأثیر می گذارد. برای 
رسیدن به کمونیسم باید به لحاظ ایدئولوژیکی این ها را به چالش طلبید و بر 
آن ها فائق آمد. اما این کار طول خواهد کشید و نیازمند یک پروسه طوالنی 
و پیچیده ی مبارزه انقالبی و دگرگونی انقالبی است. مائو تحلیل کرد که این 
تفاوت های اجتماعی و روابط کاالیی خاکی است که نیروهای ممتاز جدید و 
یک بورژوازی جدید در جامعه سوسیالیستی از آن بر می خیزند. مائو این تحلیل 
را گسترش داده و نشان داد که هسته بورژوازی نوین در رده های باالی حزب 

کمونیست شکل می گیرد. چرا؟
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حزب پیشاهنگ به مثابه نقطه اصلی تضادها
در جامعه سوسیالیستی، حزب کمونیست نهاد سیاسی رهبری کننده و نیروی 
هدایت کننده اصلی اقتصاد است. توده ها نیازمند یک رهبری انقالبی هستند 
تا مبارزه را برای انقالبی تر کردن جامعه سوسیالیستی پیش برند. یک رهبری 
پیشاهنگ و یک دولت پرولتری برای هدایت جامعه و هماهنگ کردن اقتصاد 
به نفع توده ها و در خدمت به پیشروی انقالب جهانی الزم است. یک دولت 
پرولتری قوی برای مقابله با امپریالیستی که دولت سوسیالیستی را محاصره 
می کنند ضروری است. تمام پیچیدگی مساله در این جا نهفته است. در رده های 
باالی رهبری حزب و دولت سوسیالیستی نیروهایی به ظهور می رسند که برای 
یک خط بورژوایی کار کرده و تالش می کنند. منظورم از خط بورژوایی بینش 
و سیاست هایی است که برای بسط نابرابری هایی که در باال در موردش صحبت 
محدود  را  توده ها  عمل  ابتکار  که  سیاست هایی  و  بینش  می کند.  کار  کردم 
می کند. آن نیروهایی که در مقامات باالی رهبری هستند و یک خط بورژوایی 
را دنبال می کنند در موقعیت استراتژیک برای عملی کردن برنامه های شان قرار 
دارند و از این موقعیت برای تصویب و عملی کردن سیاست ها و برای بازسازی 
اقتصادی و اجتماعی در یک جهت سرمایه دارانه استفاده می کنند.  مناسبات 
سوسیالیستی  جامعه  در  گذاشت.  سرمایه داری«  »رهروان  را  اینان  اسم  مائو 
این  به  اتکا  با  و  دارند  قرار  این رهروان سرمایه داری در موقعیت های کلیدی 
موقعیت می توانند بخشی از نیروهای جامعه را به حول برنامه نوکاپیتالیستی 
یک باره حزب  اگر  برخی ها می گویند  درآورند.  به حرکت  و  کرده  بسیج  خود 
پیشاهنگ و دولت را منحل کنیم این معضل حل می شود. اما این معضل نه 
با تضادهایی که  این ترتیب حل نمی شود بلکه پرولتاریا را در مقابله  تنها به 
شرح دادم شکننده تر و بی قدرت تر می کند. و با این کار بورژوازی سریع تر به 
قدرت باز می گردد. یعنی حزب پیشاهنگ از یک طرف باید پروسه پیشروی 
از طرف دیگر خودش مرکز ثقل تضادهای جامعه  اما  انقالب را رهبری کند. 
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سوسیالیستی است. و مبارزه میان راه سوسیالیستی و راه سرمایه داری در درون 
حزب، مرکز ثقل مبارزه طبقاتی در سوسیالیسم است. روشن کردن این واقعیت 
در مورد خصلت متناقض جامعه سوسیالیستی، یک کشف راهگشا و بی سابقه 
بود که توسط مائوتسه دون انجام گرفت. به عالوه، مائو پیشتاز کشف راه ها و 
روش های حل این معضل نیز بود: بسیج توده ها از پایین و سرنگونی سیاسی 
مراکز قدرت بورژوای در درون حزب و انقالبی کردن حزب و نهادهای جامعه 
سوسیالیستی و دست زدن به مبارزه ایدئولوژیک با هدف دگرگون کردن افکار 
و درک های مردم. به این ترتیب انقالب سوسیالیستی خاکی را که تولید کننده 

سرمایه داری است شخم می زنند. 

حال با توجه به این پیش زمینه تئوریک می توانیم نگاهی به وقایع انقالب 
فرهنگی بیندازیم.
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بخش 12 
انقالب فرهنگی، آتشفشان 

رهایی بخش

به  بالکن مشرف  مائو تسه دون در پکن، در همان  اوت 1966 است و   18
میدان »صلح آسمانی« که در سال 1949 پیروزی انقالب را اعالم کرد، ایستاده 
است. با این تفاوت که این بار در حال تماشای اولین رژه ی جوانان انقالبی گارد 
سرخ است. یک میلیون نفر از آنان در این جا جمع شده اند. آنان جشن گرفته اند 
زیرا دو هفته پیش مائو تسه دون در یک روزنامه دیواری شعار خارق العادهای 
رهبر  هیچ  که  بود  کاری  این  کنید!  بمباران  را  فرماندهی  مقرهای  نوشت:  را 
انقالبی در قدرت، و در واقع هیچ فرد قدرتمند دیگر در تاریخ، انجام نداده بود. 
مائو مردم را فراخواند که ساختارهای ستمگرانه ی حاکم را به چالش بطلبند. 
برخیزند و مقامات باالی حزبی را که سعی می کنند چین را به راه سرمایه داری 
از  آن بخش هایی  پایین،  از  فراخواند که  را  او مردم  بکشانند، سرنگون کنند. 
قدرت سیاسی و آن بخش هایی از اقتصاد، فرهنگ و آموزش که به زیر سلطه 
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رهروان سرمایه داری رفته بود را باز پس گیرند.

مائو در حال راه انداختن انقالبی در انقالب، بود. 
 

گاردهای سرخ کاتالیزور انقالب فرهنگی
در رژه ی ماه اوت، مائو جمعیت را تشویق کرد و بازوبند گارد سرخ را به بازو 
بست. این عالمت حمایت از جوانان انقالبی و قوت قلب دادن به آنان بود. او 
می خواست روحیه چالشگری و شورشگری جوانان را رها کند. به این ترتیب، 

گارد سرخ نقشی کلیدی در راه افتادن انقالب فرهنگی بازی کرد. 

باید درک کنیم. همان طور که گفتم،  را  وضعیت جامعه ی آن زمان چین 
بخشی از رهبران قدرتمند حزب و دولت، سیاست های بورژوایی را تحت پوشش 
مارکسیستی، رواج می دادند. خیلی از کارگران و دهقانان فکر می کردند چون 
رهبران شان خود را کمونیست می خوانند، پس باید آدم های خوبی باشند. مائو 
می خواست در این گرایِش همراهی با وضع موجود که در توده ها بود، اخالل 
ایجاد کند و در هیبت متفرعن رهروان سرمایه داری خدشه وارد کند. واقعیت 
به  انتقاد  از  مردم  روستایی  مناطق  و  کارخانه ها  از  بسیاری  در  که  است  آن 

رهبران می ترسیدند.

 

گارد سرخ وارد صحنه می شود
میتینگ های  و  تظاهرات  کردند.  ایجاد  جامعه  در  هیجانی  سرخ  گاردهای 
بحث راه انداختند. سطوح مختلف مقامات حزبی و دولتی را به انتقاد گرفتند. 
نسل  کردند.  افشا  هیاهو  با  را  می کردند  رفتار  مستبدانه  که  مدارس  رؤسای 
قدیم در دهه 1930 و 1940 تجربه ی انقالب و جنگ ضد ژاپنی و سرنگون 
کردن نیروهای چیانکایچک که تحت الحمایه آمریکا بود را، از سر گذرانده بود. 
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اکنون یک نسل جدید انقالب می کرد. دولت به جوانان اجازه داد تا رایگان با 
قطار به سفر بپردازند. گاردهای سرخ به اقصی نقاط کشور رفتند، دسته دسته 
روی کامیون های ارتشی سوار شده و خود را به مقصد می رساندند. به روستاها 
می رفتند تا با دهقانان حرف بزنند. در حالی که قباًل یاد گرفته بودند همه چیز 
را از باال نگاه کنند و هیچ ارتباطی با توده ها نداشتند. گاردهای سرخ کاتالیزور 
بودند. آنان به مردم جرئت دادند که سر خود را باال بگیرند، جرئت کنند حرف 

بزنند، و جرئت کنند انتقاد کنند. به گفته ی یکی از دهقانان گوش کنید:

گاردهای سرخ خیلی سازمان یافته بودند. آنان میان 
خود تقسیم کار می کردند و به همه خانه های روستا 
سر می زدند. نقل قول هایی را برای ما می خواندند و 
به ما در مورد انقالب فرهنگی در پکن و شانگهای 
می گفتند. پیش از آن هیچ وقت این همه بیگانه به 
سؤال  زندگی مان  مورد  در  آنان  بود.  نیامده  روستا 
بیاموزند.  چیزهایی  ما  از  می خواستند  و  می کردند 
از ما می پرسیدند اوضاع مان در بریگاد چگونه است. 
و  می شدند  بریگاد  رهبری  کادرهای  با  بحث  وارد 
در مورد امتیازات کاری پرس و جو می کردند. آنان 
کردند.  توزیع  خانه ها  همه  در  را  مائو  سرخ  کتاب 
دست آخر، به همه ما یک جلد کتاب سرخ رسید. 
آن گاردهای سرخ برای ما خیلی عزیز بودند. پس از 
این که از این جا رفتند، ما به خواندن آن نقل قول ها 
و  خودمان  وضع  با  و  خوانده  را  آن ها  دادیم.  ادامه 
آن طور که امور در این جا می گذرد مقایسه کردیم و 
به این نتیجه رسیدیم که خیلی چیزها باید عوض 
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شود.1 
 

جهت گیری مائو برای انقالب فرهنگی
»کنترل  عنوان  به   را  آن  است.  متنفر  چین  فرهنگی  انقالب  از  بورژوازی 
افکار« تعریف می کنند. تصویرسازی آنان از گارد سرخ این طور است که یک 
عده دیوانه مرتباً این طرف و آن طرف می رفتند و همه چیز را نابود می کردند. 
انواع و اقسام »پژوهش های« سنگین و خاطرات منتشر کرده اند تا ثابت کنند 
انقالب فرهنگی هیچ نبود جز خشونت و انتقام گیری. اما حقایق اساسی انقالب 

فرهنگی در تضاد 180 درجه با این تصویرسازی است.

اوالًً، انقالب فرهنگی یک خشونت بی بند و بار نبود. رهبری مائوئیستی برای 
پیشبرد انقالب فرهنگی راهنمای عمل مشخصی را منتشر کرده بود. یکی از 
اسناد عمده که همه باید بخوانند به اسم بیانیه ی 16 نکته ای بود. در این جا 

گزیده ای از آن رهنمودهای مائو را می خوانیم:

یاد  و  تعلیم دهند  را  در جریان جنبش خودشان، خود  توده ها  بگذارید   -
بگیرند که درست و غلط را از هم تمیز دهند و میان روش های صحیح انجام 

کارها و روش های غلط، تمایز قائل شوند.

راست های  از  معدودی  عده ی  به  زدن  ضربه  روی  را  خود  نیروی  تمام   -
افراد  آن  اخیر  جنبش  عمده ی  آماج  کنید.  متمرکز  ارتجاعی،  اولترا  بورژوای 
حزبی هستند که در مقامات اتوریته می باشند و راه سرمایه داری را در پیش 

گرفته اند.

- اکیداً باید میان دو نوع تضاد تمایز گذاشت: تضاد درون خلق و تضاد میان 
ما و دشمن.

1- Myrdal, Jan and Kessle, Gun (1972) China: The Revolution Continued - 
New York – Vintage – pp:106-107
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- وجود نظرات متفاوت در میان مردم امری عادی است. هر جا که مناظره 
است، جدل ها باید بر مبنای استدالل و ارائه دلیل اداره شود و نه با توسل به 

زور.1

این جهت گیری مائو بود. آیا بی نظمی هم بود؟ بله. آیا افراط و خشونت هم 
بود؟ البته که بود. این یک انقالب بود. اما انقالبیون مائوئیست تالش کردند این 
جنبش را در جهت صحیح و با گذشت از تالطم نگاه دارند: بحث های توده ای، 
انتقادهای توده ای، و بسیج سیاسی توده ای. یک صحنه ی جالب این نکته را 
دانشجویی،  مختلف  فراکسیون های  میان  سینهوا2  دانشگاه  در  می دهد.  نشان 
دعوای زیادی موجود بود که به خشونت کشید. در جواب به این واقعه، رهبری 
مائوئیست یک تیم از کارگران غیر مسلح به دانشگاه اعزام شد که مسائل را 

بررسی کرده و به حل آن ها کمک کند.
 

1- “Decision of the Central Committee of the Chinese Communist Party 
Concerning the Great Proletarian Cultural Revolution” - Adopted on Au-
gust 8, 1966 - in Important Documents on the Great Proletarian Cultural 
Revolution in China – Peking - Foreign Languages Press, 1970
2- Tsinghua
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بخش 13 

انقالب فرهنگی، مبارزه ای 
پیچیده و رهایی بخش

یکی از تحریف های بزرگ در مورد انقالب فرهنگی آن است که تمام این 
ماجرا، طرح و نقشه مائو بود. گفته می شود پشت هر حرکت و مبارزه ای که در 
طول انقالب فرهنگی انجام گرفت، مائو ایستاده بود. او مسئول همه موارد قهر 
و خشونت بود. خالصه، این درک القاء می شود که همه چیز از یک مرکز قدرت 
و تصمیم گیری، صادر می شد. طبقات و نیروهای اجتماعی مختلفی در انقالب 
فرهنگی درگیر بودند. در حزب و تشکالت توده ای، مائوئیست های اصیل بودند. 
اما گروه بندی های ضد مائو هم بودند که دانشجویان و کارگران و دهقانان را 
سازماندهی می کردند. نیروهای نظامی محافظه کار، گروه بندی های اولترا چپ، 
تشکالت توده ای که به دو اردوی شورشگران و محافظه کاران تقسیم می شدند، 
و به یک کالم منافع و انگیزه های طبقاتی متفاوت، همه در میدان حاضر و فعال 
بودند. بعضی ها از انقالب فرهنگی برای تسویه حساب های شخصی سوءاستفاده 
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بودند،  سیاسی  حمله ی  زیر  که  کسانی  یعنی  در حزب  مائو  دشمنان  کردند. 
فرهنگی،  انقالب  نام  به  و  پیش می گرفتند  در  را  مائو  از  دفاع  تاکتیک  اغلب 
را  کار  این  هدفمند  به  طور  آنان  می زدند.  دامن  را  و خشونت  فراکسیونیسم 
می کردند تا مبارزه را منحرف کرده و جنبش انقالبی را بی اعتبار کنند. واقعیت 
انقالب فرهنگی مبارزه ای پیچیده بود بر سر این که کدام طبقه  این بود که 
اکثریت  که  متحدانش  با  ائتالف  در  پرولتاریا  آیا  کند:  رهبری  را  جامعه  باید 
جامعه را تشکیل می دهد باید به انقالب ادامه داده و جامعه را دگرگون کند 
یا این که یک طبقه بورژوازی نوین مهار جامعه را به دست گیرد. با وجود این 
انقالبی  رهبری  و  مائو  فرهنگی،  انقالب  در  گوناگون  کشش های  و  گرایش ها 
قادر بودند آن را در جهت مشخصی هدایت کنند. یعنی، تمرکز مبارزه سیاسی 
را علیه رهروان سرمایه داری نگاه دارند، جامعه را انقالبی تر کنند و توده ها را 
قدرتمند کنند. فقط فکرش را بکنید که چه اتفاقی داشت می افتاد. مائو در حال 
شکستن قفل انرژی و ابتکار عمل صدها میلیون نفر بود، تا درگیر جدل بر سر 
جهت گیری جامعه شوند و مسئولیت سرنوشت آن را به دست گیرند. در آمریکا 
و دیگر دموکراسی های بورژوایی، زندگی سیاسی با رأی دادن تعریف می شود. 
هر چهار سال یک  بار آدم ها در آئینی که نظم موجود را تقویت می کند و آنان 
انقالب  دوران  انقالبی  چین  در  اما  می کنند.  شرکت  می دارد،  نگاه  منفعل  را 
فرهنگی، یک جوشش و غلیان باور نکردنی در جریان بود. جوشش و غلیانی 
که برای جامعه عالی است. قدر مسلم است که در چنین وضعی، روندهایی با 
جهات گوناگون به راه می افتد و جامعه به سمت های مختلف کشیده می شود. 
می بینیم که در جریان انقالب فرهنگی، گاردهای سرخ به افراط در غلتیدند 
و در تالش برای زدودن اثرات بورژوایی از جامعه، زیاده روی کردند. در چنین 
انقالبی، توده ها را در زمینه تجزیه و تحلیل و  فضایی بود که مائو و رهبران 
حل مشکالت و جمع بندی از درس ها و روش های مبارزه و تحکیم دستاوردها، 

رهبری می کردند. 
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مبارزه طبقاتی در جامعه بر سر این که جامعه در راه سوسیالیسم پیشروی 
می کند یا به عقب به  سوی سرمایه داری باز می گردد، در رده های باالی حزب و 
دولت تمرکز یافته بود. در رویکرد به این مساله، برخالف تبلیغاتی که می شود، 
می توانست  او  نبود.  خودش  برای شخص  قدرت  آوردن  چنگ  به  دنبال  مائو 
همه ی مخالفینش را دستگیر کند اما، همان طور که در بخش های قبل گفتم او 
این کار را نکرد زیرا این کار، راه حل ممانعت از احیای سرمایه داری و واژگون 
شدن انقالب نبود. مائو حاضر بود به خاطر بسیج سیاسی توده های میلیونی، 
به خاطر این که این توده ها بیدار شده و با مسائل بزرگ جامعه رو در رو شوند 
و سرنوشت آن را به دست گیرند، همه چیز را به خطر بیندازد. او خطر اتکا 
به توده ها را به جان خرید. مائو تأکید کرد که انقالب فرهنگی مبارزه ای است 
برای سرنگون کردن رهروان سرمایه داری اما در سطوح عمیق تر در برگیرنده ی 
مسائلی است مانند جهان بینی و توان بخشی به توده ها که بتوانند آگاهانه جهان 

را درک کنند و آگاهانه جهان و خود را تغییر دهند.

یک جنبش توده ای بی نظیر
بود.  بزرگ  چالشگری های  و  بزرگ  مناظره های  شاهد  فرهنگی  انقالب 
تجمعات  و  راهپیمایی ها  اعتراضی،  گردهمایی های  سیاسی،  تظاهرات های 
سیاسی توده ای، مشخصه ی انقالب فرهنگی بود. روزنامه های محلی در همه جا 
منتشر می شد. فقط در پکن 900 روزنامه در می آمد. اوراقی که با ماشین های 
ساده چاپ شده و روزانه پخش می شد، غیرقابل شمارش است. مصالح مورد نیاز 
برای این فعالیت ها مجانی بود: کاغذ، جوهر، پوستر، ماشین های چاپ، بلندگو، 

استفاده از سالن ها و میدان ها برای گردهمایی و غیره.

گارد سرخ برای گسترش این جنبش به پرولتاریا، کمک کرد. وقتی انقالب 
فرهنگی در میان کارگران پایه گرفت، نقطه عطفی رخ داد. در سال 1967-

1968، چهل میلیون کارگر درگیر مبارزه ی طبقاتی حاد، خیزش ها و مبارزات 
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توده ای پیچیده ی برای پس گرفتن قدرت از ارگان های حزبی محالت و شهرها 
مناظره  و  آزمایش کردن  از طریق  توده ها  بود.  محافظه کاران  دژهای  که  شد 
ارگان های قدرت سیاسی  مائوئیست ها،  با رهبری  و جمع بندی کردن، همراه 

پرولتری نوینی را برپا کردند. 

انقالب فرهنگی، در زمینه میدان فکر و عمل و شدت جریان، در تاریخ بشر 
بی نظیر است. زندگی روزمره بی مهابا برهم زده شد. مردم از هر بخش جامعه 
درگیر مناظره و بحث های سیاسی و ایدئولوژیک بزرگ شدند. دهقانان درگیر 
بحث و تجزیه و تحلیل در مورد بقایای ارزش های کهنه و ارتجاعی کنفوسیوسی 
شدند که هنوز در زندگی آنان پابرجا بود. کارگران کارخانه های شانگهای به 
آزمایش اشکال جدید مدیریت مشارکتی پرداختند. هیچ چیز و هیچ کس در 
توده ها  از  که  آموزشی  و  اداری  سیاسی،  مقامات  نداشت.  قرار  انتقاد  ماورای 
در  نمی توانست  مقامی  دیگر هیچ  گرفتند.  قرار  انتقاد  مورد  بودند،  جدا شده 
دفتر خود سنگر گرفته و از آن جا دستور و رهنمود صادر کند. اکنون باید قدم 
رنجه می کرد و همراه با کارگران و دهقانان بخشی از وضعیت انقالبی می شد. 
انقالب فرهنگی، یک روند خود آزمونی ایدئولوژیک عمیق به راه انداخت. مائو 
گفت بدون دگرگون کردن سنت ها، عادات، و طرز تفکر، انقالب امکان ندارد. 
انقالب باید افکار نوین، روابط نوین میان مردم به وجود آورد. »خدمت به خلق« 
انقالب فرهنگی فراگیر شد. »خدمت به خلق« هیچ  شعاری بود که در دوره 
شباهتی با رویکرد خیرخواه مأبانه ی بورژوایی که پولدارها نسبت به فقرا دارند، 
نداشت. بلکه ناظر بر نیازهای اکثریت عظیم جامعه و آرمان کمونیسم جهانی 
بود. همچنین چالشی بود علیه طرز تفکر »اول من« که سرمایه داری اشاعه 
می دهد. آنچه مائو تأکید می کند این است که می توان اقتصاد سوسیالیستی 
نشود،  تقویت  بزرگ تر  اجتماعی  مصالح  برای  کار  روحیه ی  اگر  اما  داشت، 

مالکیت سوسیالیستی تبدیل به یک ظرف توخالی می شود.
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تأثیرات بین المللی
بگوییم  قدر  از چین، هر  بر مردم خارج  فرهنگی  انقالب  تأثیرات  در مورد 
کم گفته ایم. دورانی بود که یک خیزش انقالبی رادیکال در سراسر جهان در 
جریان بود. دوره ای بود که اتحاد شوروی تبدیل به نیرویی شده بود که کاماًلً با 
انقالب پرولتری ضدیت می ورزید. در چین، مائو در حال ارائه ی چشم انداِز یک 
انقالب کمونیستی پیگیر بود. می توانم از تأثیراتی که گارد سرخ بر روی شخص 
من در آمریکا داشت صحبت کنم. آن زمان من دبیرستانی و یک دانش آموز 
شورشگر بودم. من هم می خواستم مانند آنان باشم. یادم می آید وقتی مائو آن 
بیانیه ی معروفش را در دفاع از خیزش سیاهان آمریکا در آوریل 1968 پس از 
به قتل رسیدن مارتین لوترکینگ1 صادر کرد، چقدر روی من تأثیر گذاشت و 
به من الهام بخشید. چین مائوئیستی فقط از انقالب های سراسر جهان حمایت 
نمی کرد بلکه در خود جامعه ی چین هم در حال انجام انقالبی دیگر بود. و این 

برای من حیرت انگیز بود. و هنوز هم هست...

 

1- Martin Luther King
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بخش 14 
انقالب فرهنگی٬ دستاوردهای 

فرهنگی و آموزشی
»روایت کالنی« که مطالعات معاصر غربی درباره انقالب فرهنگی را جهت 
می دهد و کم و بیش »تاریخ رسمی« است که توسط رژیم های ضد مائو در 
آغازگر یک »عصر  فرهنگی  انقالب  که  دارد  این حکایت  از  ایجاد شده  چین 
تحریف شده  نظام مند  به صورت  فرهنگی  انقالب  بود. دستاوردهای  تاریکی« 

است. ولی اتفاقات فوق العاده ای رخ داد.

آموزش : گسترش و نوآوری
علیه  مائو  که  است  این  شایع  اتهام  یک  کنیم.  آغاز  آموزش  با  می توانیم 
داستان  مائو:  کتاب  در  هالیدی  جان  و  ِچنگ  جان  بود.  یادگیری  و  آموزش 
ناشناخته تا جایی پیش می روند که رویکرد مائو به آموزش را این می دانند که 
توده های مردم را تسلیم سرنوشت »بردگان کارگر بی سواد یا نیمه بی سواد« 

کرده بود. باز می گوییم، واقعیت کاماًلً وارونه جلوه داده شده است.
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شاهد 1: منابع آموزشی در سطح وسیعی در مناطق روستایی افزایش یافتند.

در بین سال های 1965 و 1976 ثبت نام در دوره ابتدایی از 115 میلیون 
-تقریباً  میلیون   58 به  میلیون   15 از  راهنمایی  دوره  در  و  میلیون   150 به 
روستایی،  ابتدایی  مدارس  شبکه  به  دهقانان  کرد.  پیدا  افزایش  برابر-  چهار 
در  داشتند.  دسترسی  کمونی  دبیرستان های  و  راهنمایی  مشترک  مدارس 
مناطق کوهستانی کالس های سیار درس وجود داشت. در 1973، 90 درصد از 
کودکان در سن مدرسه، به مدرسه می رفتند. در دهه 1970 ثبت نام دهقانان 

و کارگران در دانشگاه ها رشد زیادی داشت.

شاهد 2: حمله به نخبه گرایی در آموزش عالی

تا قبل از انقالب فرهنگی دانشگاه ها قلمرو فرزندان اعضای حزب و طبقات 
ممتاز بود. بچه ها برای ورود به سلسله مراتب مدارسی که بچه ها را برای ورود 
در  رقابت  به  مجبور  بودند،  گزینشی  به شدت  و  می کردند  آماده  دانشگاه  به 
فئودالی-کنفوسیوسی  آموزشی  نظام  از  طوالنی  تاریخ  چین  بودند.  امتحانات 
داشت که طبقه کوچکی از نخبگان را به وجود آورده و آن ها را از مردم عادی 
این نظام نخبه گرا و  انقالب فرهنگی  و کارگران تولیدی جامعه جدا می کرد. 
در  دانش آموزان  دبیرستانی،  تحصیالت  اتمام  با  کرد.  لغو  را  رقابتی  امتحانات 
می یافتند.  کارخانه ها  در  شغلی  یا  می کردند  کار  و  زندگی  روستایی  مناطق 
داشتند،  که  طبقاتی  زمینه  هر  با  دانش آموزان  سال،  سه  یا  دو  از  بعد  تنها 
فرایند  از  بخشی  کنند.  اقدام  دانشگاهی  تحصیالت  شروع  برای  می توانستند 
واحدهای  افراد  که  بود  نامه هایی  توصیه  بررسی  شامل  دانشگاه  در  پذیرش 
کاری برای جوانان می نوشتند. برنامه درسی قدیم به عنوان بخشی از براندازی 
نخبه گرایی مورد بازبینی قرار گرفت. درس خواندن با کار تولیدی ترکیب شد. 
انقالبی را درک می کردند. شیوه های قدیمی  انقالبی و سیاست  مردم تئوری 
تولید که در آن دانش آموز دریافت کننده ی منفعل دانش است و معلمان قدرت 
مطلق را دارند، مورد انتقاد قرار گرفته شد. انقالب فرهنگی ایده نخبه گرایانه ی 
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بورژایی را که در آن دانش به عنوان نردبانی برای »جلو افتادن« از دیگران یا 
شیوه ای برای به دست آوردن مهارت هایی که افراد را در موقعیتی ممتاز نسبت 
به سایرین قرار می دهد، به چالش کشید. این امر ضد روشنفکری نبود، بلکه 
بیشتر مساله قرار دادن دانش در خدمت جامعه ای بود که کمر همت به نابودی 

نابرابری های اجتماعی بسته بود.

شاهد 3: تحقیقات »درهای باز« 

یکی از هیجان انگیزترین دستاوردهای انقالب فرهنگی چیزی است که به 
تحقیقات »درهای باز« معروف است. در مناطق روستایی، ایستگاه های علمی در 
نزدیکی زمین های کشاورزی برپا می شدند. دهقانان در کنار محققان شهری بر 
روی بذرهای ترکیبی، چرخه حیات حشرات و سایر جنبه های علمی کشاورزی 
تحقیق می کردند. این مساله به توده ها کمک می کرد تا سؤاالت و روش های 
علمی را بهتر بفهمند و به محققان نیز کمک می کرد تا شرایط جامعه از جمله 
جامعه روستایی را بهتر درک کنند. در شهرها، مؤسسات تحقیقی و آموزشی 
پیشرو با کارخانه ها، کمیته های محلی و سایر سازمان ها ارتباط برقرار کردند. 
مردم به آزمایشگاه ها می آمدند و آزمایشگاه ها به میان مردم می رفتند. و شما 
فعالیت های نوآورانه ای نظیر این دارید که زنان کارگر کارخانه های همسایه که 
قطعات پیشرفته کامپیوتر تولید می کردند -نه مانند کارگران فوق استثمار شده 
جهان سوم- بلکه در بخشی از یک رابطه مبتنی بر همکاری بین آزمایشگاه و 
موسسه، درباره علم و مسائلی از این قبیل کار می کردند و درباره دانش این کار 

آموزش می دیدند.

متخصصان به مناطق روستایی می روند
و  فنی  و  علمی  کارکنان  پزشکان،  هنرمندان،  از  فرهنگی  انقالب  طی  در 
تا  بروند  دهقانان  و  کارگران  میان  به  تا  شد  خواسته  مردم  تمامی طیف های 
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بگیرند،  کار  به  جامعه  نیازهای  کردن  برطرف  خدمت  در  را  مهارت های شان 
مردم  از  و  کنند  دانش  مبادله  تا  شوند،  سهیم  آن ها  با  کارگران  زندگی  در 
عادی بیاموزند. به ما گفته شده است که به روستاها رفتن نوعی تنبیه برای 
چه  می شود؟  هم  دهقانان  حال  شامل  مساله  این  آیا  خوب  بود.  متخصصین 
مناطق  در  که  می خواهند  واقعاً  آن ها  آیا  که  است  پرسیده  دهقانان  از  کسی 
روستایی زندگی کنند؟ حقیقت این است که سیاست فرستادن متخصصان به 
مناطق روستایی بخشی از تالش آگاهانه برای از بین بردن ناموزونی و اعوجاج 

جامعه و کاهش دادن شکاف فرهنگی و شکاف بین شهر و روستا بود.

این سیاست چگونه اجرا شد؟ با توسل به اسلحه؟ نه. اول از همه، به منافع 
و آرمان های متعالی خدمت به جامعه متوسل می شدند. دوم این که، دست به 
مبارزه ایدئولوژیک میزدند و یک سوال را به طور فراگیر در سطح جامعه طرح 
کردند: کدام یک مهم تر است؟ این که یک دکتر ماهر از »حق« یک زندگی 
مرفه در شهر برخوردار باشد یا این که خدمات بهداشتی در سطح وسیع تری 
قابل دسترس باشد؟ سوم این که، بسیاری مردم این مساله را با اشتیاق و تعهد 
این که درجه ای از اجبار وجود  انجام دادند و برای دیگران الگو شدند. نهایتاًً 
همه  ولی  شد.  نهادینه  روستایی  مناطق  به  مردم  فرستادن  سیاست  داشت. 
الغای سیاست جداسازی  دولت حق  آیا یک  مثال،  برای  نیستند.  بد  اجبارها 
باشند؟ همان طوری  با آن مخالف  این که عده ای  ندارد ولو  را  نژادی مدارس 
مناطق  به  رفتن  به دعوت  اشتیاق  با  بسیاری  و جوانان  گفتم متخصصان  که 
روستایی پاسخ دادند. من قویاً توصیه می کنم که مردم نگاهی به کتاب بعضی 
از ما1 بیندازند. این کتاب مقاالت متعددی دارد که توسط زنان چینی که در 
انقالب فرهنگی مشارکت داشته و اکنون در غرب زندگی می کنند، نوشته شده 
است. آن ها از این می گویند که چقدر تجربه رفتن به مناطق روستایی مثبت 
و متحول کننده بود: این که چگونه از دهقانان آموختند، کارهایی انجام دادند 

1- Some of Us - New Brunswick: Rutgers University Press, 2001



253ریموند لوتا

که قباًل هرگز فکر نمی کردند قادر به انجام باشند و نوعی احساس قدرت به 
عنوان زن کسب کردند و چگونه انقالب فرهنگی روحیه تفکر انتقادی را تشویق 

می کرد.

فرهنگ 
یک  به  فرهنگی  انقالب  که  شده  گفته  ما  به  برویم.  فرهنگ  سراغ  بیایید 
برهوت فرهنگی تبدیل شد. ولی حقیقت بسیار متفاوت است. یک انفجار هنری 
در میان کارگران و دهقانان در شعر، نقاشی، موسیقی، داستان کوتاه و حتی 
اجراهای  جدید  اشکال  و  توده ای  هنری  پروژه های  بود.  آمده  وجود  به  فیلم 
از جمله در روستاها و مناطق  هنری مردمی و مشارکتی در مناطق مختلف 
دور افتاده، گسترش یافت. آثار مجسمه سازی کلکتیو در مقیاس بزرگ، مانند، 
مجسمه های دربار جمع آوری اجاره بها به درجه باالیی از بیان هنری و محتوی 
انقالبی رسیده بودند. انقالب فرهنگی آنچه »آثار انقالبی مدل« نامیده می شود 
چین  سراسر  در  مردم  که  بودند  پیشاهنگی  نمونه های  آن ها  کرد.  تولید  را 
استفاده  نمونه  عنوان  به  آن  از  خود  هنری  بی شمار  کارهای  در  می توانستند 
باله های مدل، مردم را در مرکز و روی صحنه قرار داد. آن ها  اپراها و  کنند. 
زندگی شان را، نقش شان در تاریخ و جامعه را بیان می کردند. این آثار مدل در 
سطح فوق العاده باالیی بودند و فرم های سنتی چینی را با ابزار و تکنیک غربی 
انقالبی  اپراهای  اصلی  قدرتمند، شخصیت های  بسیار  زنان  ترکیب می کردند. 
بودند. شرکت های مختلف اپرای پکن در مناطق روستایی تور برگزار می کردند 
و به توسعه گروه های فرهنگی محلی کمک کرده و در عین حال از اجراهای 
محلی نیز می آموختند. اجازه بدهید که یک نمونه برای تان از کسی مثال بزنم 
که درباره آثار انقالبی مدل و تأثیر عمومی فرهنگ انقالبی بر دهکده اش صحبت 

می کند. وی می گوید:
من شاهد یک پیشرفت بی سابقه در فعالیت های 
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 )Gao( فرهنگی و ورزشی در دهکده زادگاهم در گائو
بودم. روستاها برای اولین بار گروه های تئاتر تشکیل 
دادند و اجراهایی را به صحنه بردند که ترکیبی از 
محتوی و ساختار 8 مدل اپرای پکنی و موسیقی و 
زبان محلی بود. دهقانان نه تنها خودشان را سرگرم 
خواندن  نمایش ها،  متن  طریق  از  بلکه  می کردند، 
مسابقات  و  دیدارها  آن ها  گرفتند.  یاد  را  نوشتن  و 
ورزشی با روستاهای همسایه ترتیب می دادند. همه 
می داد  را  فرصت  این  روستاییان  به  فعالیت ها  این 
ارتباط  همدیگر  با  کنند،  مالقات  همدیگر  با  که 
به آن ها  فعالیت ها  این  و عاشق شوند.  برقرار کنند 
حسی از نظم و سازماندهی داد و یک سپهر عمومی 
اجتماعی ایجاد کرد که در آن مالقات ها و ارتباطات 
ورای خانوارهای سنتی و کالن های دهکده می رفت. 
چنین مساله ای هرگز قباًل رخ نداده بود و از آن زمان 

تاکنون نیز رخ نداده است.1

1- Mobo Gao, “Debating the Cultural Revolution,” Critical Asia Studies, 
34:3 – 2002- pp: 427-28
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بخش 15
 انقالب فرهنگی: بهداشت و 

درمان و اقتصاد

بهداشت و درمان
بیایید به بهداشت و درمان در دوران انقالب فرهنگی نگاهی بیندازیم. اجازه 
بدهید با عبارات ساده بگویم. چین مائوئیست، که کشور ثروتمندی هم نبود، 
توانست چیزی را خلق کند که ایاالت متحده حتی نتواسته بود به آن نزدیک 
بسیار  هزینه  با  بهداشتی  خدمات  فراگیر.  درمان  و  بهداشت  نظام  یک  شود: 
اصول مشارکتی  با  و درمان  بهداشت  نظام  و  ارائه می شدند،  رایگان  یا  پایین 
و برابری خواهانه راهبرده می شد. در چین مائوئیستی تأکید بر پیشگیری از 
بیماری ها، بهداشت و سایر مالحظات بهداشتی و سالمتی عمومی بود. در طی 
انقالب فرهنگی،تمرکز بودجه ها و تخصیص منابع به مناطق روستایی منتقل 
شد. بهداشت و درمان حتی در شهرها هم به صورت عمومی بهبود پیدا کرد. 
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حتی در مناطق دورافتاده بعضی خدمات درمانی قابل دسترس شد. در مناطق 
روستایی هر کمونی یک شبکه بهداشتی داشت که شامل یک کلینیک بزرگ 
بود.  روستا  حد  در  پزشکی  اتاق های  و  بهداشت  ایستگاه های  بیمارستان،  یا 
هزینه متوسط خدمات بهداشتی برای روستاییان، یک یا دو دالر بود. یکی از 
هیجان انگیزترین پیشرفت های انقالب فرهنگی جنبش »پزشکان پابرهنه« بود. 
این ها روستاییان جوان و جوانان شهری بودند که با سرعت در زمینه ی پزشکی 
با هدف خدمت به نیازهای محلی تعلیم یافته و به روستاها اعزام شدند. آن ها 
آموزش های بهداشتی و درمانی اولیه دیده بودند و قادر بودند که بیماری های 
شایع در سطح روستاها را درمان کنند. پزشکان شهری هم در هر زمانی به 
مناطق روستایی می رفتند و یک گروه سوم از پزشکان شهری نیز بودند که در 
مناطق روستایی کار می کردند. و مراقبت های درمانی در شهرها هم بهبود پیدا 
کرد. در اوایل دهه 1970، شانگهای نرخ مرگ و میر نوزادان پایین تری نسبت 
این سخنرانی  آغاز  در  و همان طوری که  زمان داشت.  نیویورک در همان  به 
گفتم: میانگین طول عمر در دوران مائو دو برابر شد و از 32 سال در 1949 به 
65 سال در 1976 رسید. شما درباره این اتهامات که مائو مسئول مرگ های 
زیادی بود بسیار می شنوید. ولی حقیقت ماجرا این است که جان ده ها میلیون 
انسان با انقالب سوسیالیستی نجات پیدا کرد. اجازه بدهید که تمام مرگ های 
زودرس و قابل پیشگیری که ناشی از سوء تغذیه، فقر، کمبود خدمات پزشکی 
و فقدان آمادگی و توانایی نهادهای )دولتی( در مواجه با بالیای طبیعی بود را 

هم به آن اضافه کنیم. اصاًل قابل مقایسه نیست.

و هند در  اشاره می کند که چین  این  به  نوبل،  برنده جایزه  آماراتیا سن1 
1949 شباهت های بسیار زیادی در توسعه اقتصادی و اجتماعی داشتند. ولی 
آماراتیا سن می گوید در طول سه دهه ی بعد از آن »شکی نیست که از نظر 
واگیردار،  بیماری های  و کنترل  میر  نرخ مرگ  نظیر طول عمر،  شاخص هایی 

1- Amartya Sen
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چنین  آماراتیا سن  است«.  گذاشته  سر  پشت  زیادی  فاصله  با  را  هند  چین، 
توزیع  و  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  نظام  هند  اگر  که  می کند  نتیجه گیری 
غذایی مائو را داشت در سال 1986 چهار میلیون انسان کمتر جان خود را از 
دست می دادند. 1 نوام چامسکی با استفاده از داده های سن، محاسبات جالبی 
انجام داده است. یک کتاب ضد کمونیستی به اسم کتاب سیاه کمونیسم2 وجود 
کمونیسم  که  امر  این  و  کمونیسم«  بزرگ  »شکست  درباره  کتاب  این  دارد. 
باعث مرگ 100 میلیون نفر شد، صحبت می کند. حتی اگر این ارقام واقعی 
بدهید  اجازه  نیستند،  می کند،که  برخورد  آن  با  چامسکی  که  طوری  باشند 
صحبت چامسکی را این جا نقل کنم »از 1947 تا 1979 »تجربه« دموکراسی 
کاپیتالیستی در هند تعداد مرگ و میری به بار آورده است که شمار آن بیش 
از مجموع مرگ و میری است که در آنچه »تجربه ی کاماًلً شکست خورده« 
کمونیسم نامیده می شود، در سراسر جهان از سال 1917 صورت گرفت. یعنی 
100 میلیون کشته در فاصله ی 1949-1979 در هند و ده ها میلیون نفر از 

1979 تاکنون.«3 

تحوالت اقتصادی
بی سابقه ای کسب  اقتصادی  مائوئیستی رکوردهای  اقتصادی، چین  نظر  از 
کرد. چین به دستاوردهای خیره کننده ای در کشاورزی، صنعت، حمل نقل و 
ساختمان سازی دست پیدا کرد. در دوران انقالب فرهنگی، اقتصاد رشد سالیانه 
10 درصدی داشت که حتی با معیارهای سرمایه دارانه، نرخ باالیی است. چین 
بدون اتکا به وام ها یا سرمایه گذاری های خارجی یک شالوده ی صنعتی مدرن 

1- Dreze, Jean and Sen, Amartya (1989) Hunger and Public Action – Ox-
ford - Clarendon Press – pp: 205, 214
2- The Black Book of Communism
3- Chomsky, Noam “Millennial Visions and Selective Vision, Part One,” Z 
Magazine January 10, 2000
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همگام  کشاورزی  آورد.  وجود  به  بود  سبک  و  سنگین  صنایع  از  ترکیبی  که 
با نرخ رشد جمعیت، رشد سالیانه سه درصدی داشت. از شکاف بین شهر و 
روستا کاسته شد و رفاه اجتماعی دهقانان در همه جنبه ها بهبود پیدا کرد. 
همان طوری که قباًل گفتم، در 1970 تولید و توزیع غذا در چین، این کشور 
را قادر به جلوگیری از قحطی و سوء تغذیه کرده بود. این امر از طریق نظام 
بودند.  در خدمت کشاورزی  آن صنایع  در  انجام شد که  مرکزی  برنامه ریزی 
نظامی از کشاورزی اشتراکی که بسیج مردمی را تشویق می کرد به وجود آمد. 
بلند مدت در زیرساختارهای مناطق روستایی و  مهار سیالب، سرمایه گذاری 
بین دهقانان و جیره بندی مواد غذایی اصلی  توزیع تساوی گرایانه ی غذا در 
این  می برد.  پیش  را  زندگی  نیازهای  تأمین حداقل  برای  مردم  همه  بین  در 
به  نزدیک  که  دنیایی  در  بود.  از گذشته چین  ریشه ای/رادیکال  یک گسست 
یک میلیارد نفر از سوء تغذیه و قحطی رنج می برند، این ها درس های عمیقی 

هستند. 

چین مائوئیست راه یگانه ای در توسعه اقتصادی در پیش گرفت. یک فرایند 
صنعتی شدن جریان یافت که در عین حال مصادف با روند پر هرج و مرج و 
گسترش یابی بی برنامه ی شهری نبود. تالش های آگاهانه ای برای محدود کردن 
رشد و اندازه شهرها و ایجاد شهرهای با مقیاس کوچک و متوسط در جریان 
بود. از صنایع مرکز زدایی شده بود تا بر نابرابری های منطقه ای غلبه شود. منابع 
به مناطق فقیرتر منتقل می شدند. تراکتور و ماشین هایی که مناسب شرایط 
این ها درس های مهمی برای دنیای  روستایی بودند، مورد تأکید بودند. تمام 
امروز دارند. سوسیالیسم به خاطر نظام های برنامه ریزی بیش از حد بوروکراتیزه 
شده اش، مورد انتقاد قرار گرفته است. بله، این خطری بود که باید به رسمیت 
شناخته و محدود می شد. ولی در چین مائوئیست، یک رویکرد منعطف تر قادر 
نوآوری های محلی ترکیب و آن را کنترل  با  را  بود که مشارکت های مرکزی 
کند. شرکت های صنعتی و کشاورزی با همدیگر همکاری می کردند. سالمتی، 



259ریموند لوتا

وقتی  بود.  برنامه ریزی محلی  از دغدغه های  کارگران  امنیت  و  زیست  محیط 
بالیای طبیعی رخ می داد، دولت پرولتری منابع را به کار می گرفت و مردم را 
برای اجرای عملیات مشترک و اجرای برنامه های منسجم بسیج می کرد. توسعه 
اقتصادی در چین مائوئیستی قبل از هر چیزی بر توده های مردمی متکی بود 
که به فهم سیاسی اهداف و تضادهای انقالب سوسیالیستی و نقش تعیین کننده 
خودشان در نوسازی جامعه مسلح بودند. نظام مرکزی برنامه ریزی هدایت شده 
در  دارد.  تفاوت  سرمایه داری  اقتصاد  با  دنیا  یک  سوسیالیستی  اصول  توسط 
سرمایه داری اصل سودآوری تعیین می کند که چه کاری انجام می شود و این 
خود  منافع  هرکدام  سرمایه،  خصوصی  واحدهای  می شود.  انجام  چگونه  کار 
با یکدیگر رقابت می کنند. در این نظام هرج و  را دنبال و در مقیاس بزرگی 
مرج، هیچ برنامه ریزی عقالنی، برای بر طرف کردن نیازهای اجتماعی وجود 
ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد. نگاه کنید ببینید سرمایه داری جهانی چه 
چیزی تولید می کند؟ منظورم تشدید شکاف بین فقیر و غنی است... من درباره 
کالن شهرهای جهان سوم با حاشیه های زاغه نشین آن صحبت می کنم... من 
درباره مناطق بزرگ استثماری صحبت می کنم که برای خدمت به شرکت های 
طبیعت  از  بی امان  کاالیی  استفاده  درباره  است...من  شده  ایجاد  ملیتی  چند 
صحبت می کنم، من از ثبت حق انحصاری1 بذرها و ترکیبات طبیعی گرفته تا 
خصوصی سازی آب در کشورهای خشک و کم آب آفریقایی صحبت می کنم.

چین مائوئیست در یک جهت کاماًلً متفاوت حرکت می کرد.

1- patent
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بخش 16 
شکست سوسیالیسم در چین و 

درس های آن برای آینده

چین دیگر سوسیالیستی نیست
چین دیگر جامعه ای نیست که من توصیفش کردم. چین دیگر سوسیالیست 
نیست. در سال 1976 دن سیائو پنگ کودتایی را رهبری کرد که حاکمیت 
پرولتاریا را برانداخت. جاده صاف کن های سرمایه داری که مائو مردم را به مبارزه 
علیه آن ها فراخوانده بود، پیروز شدند. سیاست های این طبقه جدید سرمایه دار 
به قطب بندی های شدید اقتصادی و اجتماعی منجر شد. چین به زمینی برای 
بله، بعضی از مردم  نیروی کار ارزان برای شرکت های بین المللی تبدیل شد. 
در چین بسیار ثروتمند شدند و یک طبقه متوسط جدید به سرعت رشد کرد. 
ولی تمام این مسائل برای توده های وسیع مردمی به چه معنایی است؟ یک 

پاسخ سریع:

به کار در -  را  ویژه کارگران  اقتصادی  کارخانه ها در مناطق 
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ساعت های بسیار طوالنی غیرقابل تحمل وا می دارند، غذا زیر استاندارد 
و خوابگاه های تنگ و کوچک است و کارگران توسط کارفرمایان مورد 

و سوء استفاده قرار می گیرند.

و -  هستند  سنگین  مالیات های  پرداخت  به  مجبور  دهقانان 
دولت از پرداخت بهای محصوالت کشاورزی سرباز می زند. دولت های 
بزرگ  زمین خواری های  در  دهندگان  توسعه  با  همکاری  در  محلی 
برانگیخته  را  دهقانان  اعتراضی  موج های  مساله  این  هستند.  دخیل 

است. 

200 میلیون کارگر دهقان مهاجر بدون هیچ تضمینی برای - 
کار یا سرپناه، در مناطق روستایی در جستجوی کار سرگردان اند.

در فاصله سال های 1995 و 2000، به تنهایی 48 میلیون - 
کارگر از بخش های دولتی اخراج شدند.

فحشا در شهرها شیوع گسترده ای دارد. و اکنون یک بازار - 
جهانی در حال توسعه برای نوزادان دختر ناخواسته در چین شکل 

گرفته است.

ممنوع کردن کمون ها در مناطق روستایی به فروپاشی نظام - 
گسترش  اصلی  عامل  مساله  این  شد.  منجر  بهداشتی  مراقبت های 
اپیدمی سارس در سال 2003 بود. صنعت سکس در حال رشد، رشد 
روزافزون مواد مخدر و این واقعیت که دهقانان مستأصل خون خود را 

برای زنده ماندن می فروشند، به بحران ایدز دامن زده است.

که -  است  معنا  این  به  روستایی  مناطق  در  آزاد  بازار  آغاز 
مدارس اکنون شهریه اخذ می کنند و نتیجه آن برای روستاییان فقیر 
مدارس  به  کودکان شان  فرستادن  به  قادر  دیگر  آنان  که  است  این 

نیستند.



تاریخ واقعی کمونیسم 262

شهرها از آلودگی خفه شده اند، ضایعات صنعتی به رودخانه ها - 
ریخته می شوند، ذخایر جنگلی ته می کشند، این ها هزینه های محیط 
زیستی هستند که برای رشد بی امان اقتصادی نابود کننده در چین 

پرداخته می شود. همان رشدی که در غرب مورد ستایش است.

می گفت  پنگ  سیائو  دن  کنید«  خدمت  خلق  »به  گفت  مائو  که  زمانی 
»ثروتمند شدن باشکوه است«. سرمایه داری در چین احیا شده است. 

تکیه کردن بر موج نخست انقالب های سوسیالیستی
شکست انقالب چین در سال 1976 پایانی بر یک مرحله بود. اولین موج 
اولین  بلشویکی 1917  انقالب  است.  پایان رسیده  به  پرولتاریایی  انقالب های 
بنا کردن یک جامعه  برای  قدرت  از  استفاده  و  قدرت  راه کسب  در  موفقیت 
نوین بود. انقالب چین، به ویژه انقالب فرهنگی، یک جهش فراتر از تجربیات 
این  از  تا  می کرد  جستجو  را  شیوه هایی  و  ابزار  تسه دون  مائو  بود.  شوروی 
راه  او  کند.  جلوگیری  بگیرد،  دست  به  را  قدرت  دوباره  سرمایه دار  طبقه  که 
جدیدی را برای حل این مساله باز کرد، او یک راه دگرگونی انقالبی را بازگشود 
-1917( بود  سوسیالیستی  که  دورانی  در  شوروی  اتحاد  مورد  به  نسبت  که 

سازگارتر  بسیار  کمونیستی  انقالب  اهداف  و  ابزار  با  و  رهایی بخش تر   )1956
بود با این وجود پرولتاریا در 1976 در چین شکست خورد. امروزه هیچ کشور 
سوسیالیستی در دنیا وجود ندارد. ولی ما هنوز در نقطه ای از توسعه اجتماعی 

هستیم که در آن بشر باید به ورای مرزهای سرمایه داری برود.

سرمایه داری پایان تاریخ نیست. سرمایه داری در واقع مانع اصلی در راه تحقق 
توان بالقوه یک دنیای متفاوت است. این چرایی است که ما باید از موج های 
نخستین انقالب های سوسیالیستی بیاموزیم. ما باید بر بهترین جنبه های تجربه 
شوروی و تجربه چین مائوئیستی تکیه کنیم. اما همچنین باید آن چیزهایی 
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که مانعی در راه پیشروی به سوی کمونیسم بودند را به نقد بکشیم. ما به یک 
سنتز و درک نوین مارکسیست لنینیست مائوئیستی نیاز داریم. و این دقیقاً 
انقالبی آمریکا، به  باب آواکیان صدر حزب کمونیست  همان چیزی است که 
پیش گذاشته شده است. من قویاً توصیه می کنم که مردم آثاری از این قبیل 
را مورد مطالعه قرار دهند: پایان یک مرحله-آغاز یک مرحله جدید، دیکتاتوری 
و دموکراسی و گذر سوسیالیستی به کمونیسم، گذر کردن از دو مانع بزرگ و 

مورد تازه انتشار یافته مالحظاتی بر هنر، فرهنگ، علم و فلسفه.

باب  توسط  سوسیالیسم  دوباره  تجسم  نتیجه گیری: 
آواکیان 

باب آواکیان یک مدل رادیکال جدید از جامعه سوسیالیستی را ارائه کرد. 
دیکتاتوری پرولتاریا شکل قدرت دولتی و حاکمیت طبقاتی است که پرولتاریا و 
متحدانش را قادر می سازد تا کنترل جامعه را به منظور دگرگونی آن در دست 
بر  مبتنی  وادارند، جامعه ای  به حرکت  راستای کمونیسم  در  را  آن  و  بگیرند 
همکاری آزادانه انسان ها. شما به یک رهبری قاطع و آرمان خواه نیاز دارید تا 
بتوانید مبارزه پیچیده و پر تضاد برای نیل به جامعه بی طبقه را هدایت کنید. 
شما باید قدرت را حفظ کنید. شما نمی خواهید که به سرمایه داری اجازه دهید 
که قدرت را از شما باز پس بگیرد. ولی همان طوری که باب آواکیان می گوید، 
این قدرت جدید باید ارزش حفظ آن را داشته باشد. سوسیالیسم باید جایی 
زنده و هیجان انگیز باشد که مردم دوست داشته باشند که در آن زندگی کنند... 
و درها را به سوی کمونیسم بگشاید. آواکیان طوری به جنبه های مختلفی از 
این جا  در  است.  داده  گسترش  را  مارکسیستی  افق  که  پرداخته  مبارزه  این 
می خواهم برخی از نگرش های باب آواکیان در مورد جوشش فکری در میان 

روشنفکران و مخالفت و نارضایتی در جامعه ی سوسیالیستی تأکید بگذارم.
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اهمیت جوشش فکری در میان روشنفکران
اداره و تغییر جامعه به  انرژی توده های مردم برای  در دوران سوسیالیسم 
سوی هدف کمونیسم رها می شود. این جامعه ای است که شما مایلید و نیاز 
دارید که بخش های وسیع مردمش را برای فهم هدف کمونیسم و خلق یک 
دنیای نوین متحد کنید. آواکیان توجه ما را به اهمیت حوزه های روشنفکری، 
هنری و علمی در جامعه سوسیالیستی و به ویژه به نقش ویژه ای که روشنفکران 
و  روشنفکران  می کند.  جلب  کنند،  بازی  می توانند  سوسیالیستی  جامعه  در 
جوش و خروش های فکری می تواند به پویایی و روحیه بحث و جدل که باید 
خصلت جامعه سوسیالیستی باشد، کمک کند. یکی از جنبه های بسیار مثبت 
زندگی روشنفکری تمایل به نگاه کردن به امور به شیوه جدید و از زاویه جدید 
و به چالش کشیدن وضعیت موجود و تفکر کوته بینانه است. این مورد حتی در 
دوران سوسیالیسم بیشتر مورد نیاز است. غلیان های علمی و روشنفکری برای 
جستجوی حقیقت ضروری هستند. وقتی که مردم دنیا را عمیق تر بفهمند، آن 
را بنیادی تر دگرگون خواهند ساخت. مردم طبقات فرودست جامعه تاریخاً از 
قلمرو »کار با ایده ها و کار نظری« محروم بوده اند. جامعه بورژوازی جزیره ها 
و حلقه هایی می سازد که اقلیتی بتوانند در عرصه ی ایده ها و کار نظری درگیر 
بشوند در حالی که اکثریت جامعه بشری مورد استثمار قرار می گیرد و از دنبال 
کردن فعالیت های فکری محروم می ماند. جامعه سوسیالیستی باید این وضعیت 
را دگرگون سازد. باید که به استثمار مردم خاتمه دهد و توده های مردم را قادر 
سازد تا با ایده ها کار کنند و هرگونه سوالی را مطرح کرده و در تمامی جوانب 
جامعه مشارکت کنند. این آن چیزی بود که انقالب فرهنگی قویاً در پی آن بود.

همزمان باب آواکیان به این نکته اشاره می کند که جامعه سوسیالیستی باید 
به روشنفکران، هنرمندان و دانشمندان میدان و فضا بدهد. شما نمی خواهید 
روابط برج عاج نشینی که در جامعه طبقاتی سرمایه داری سرمایه داری وجود 
دارد را استمرار ببخشید یا بازتولید کنید ولی شما نمی خواهید که روشنفکران را 
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خفه و سرکوب هم کنید. شما می خواهید که با آن ها متحد شوید و رهبری شان 
کنید. این جا این نکته باید گفته شود که در جوامع قبلی سوسیالیستی مشکلی 
در این زمینه وجود داشت. تمایلی بود که فعالیت های روشنفکری که مستقیماً 
در خدمت یا مربوط به اهداف دولت سوسیالیستی در هر دوره زمانی مشخص 
نبود را بی اهمیت و یا حتی مخرب آن اهداف ببیند. با مطرح کردن این درک 
و اشاره به این نقاط ضعف، آواکیان تجربه انقالب پرولتری در حوزه های علمی 

و فکری را ردیابی می کند.

درس های ماجرای لیسنکو
در  اتحاد شوروی  بذرشناس  یک  لیسنکو  است.  معروفی  ماجرای  لیسنکو1 
تئوری  این  از  او  برمی خاست.  پرولتری  زمینه طبقاتی  از  بود که  دهه 1930 
دفاع می کرد که ویژگی های اکتسابی می توانند به ارث برسند. این تئوری با 
زیست شناسی مدرن و علم ژنتیک ناهمخوان بود. ولی از این جهت جذابیت 
و  بود.  خوراکی  دانه های  تولید  سریع  بسیار  افزایش  بخش  نوید  که  داشت 
شوروی ضرورتی  در  گفتم  شوروی  اتحاد  درباره  در صحبتم  که  همان طوری 
واقعی برای حل مشکالت عمده اقتصادی وجود داشت. استالین لیسنکو و افکار 
با ایده لیسنکو مخالف  او را مورد حمایت قاطع قرار داد. بسیاری کسانی که 
بودند از اعضای قدیمی دانشگاه و بعضی از آن ها از نظر سیاسی ارتجاعی بودند 
برحق  علمی  نظر  از  آن ها  که  بود  این  مساله  شد.  سرکوب  آن ها  انتقادات  و 
در  موجود  مشکل  از  نمادی  را  این  آواکیان  می کرد.  اشتباه  لیسنکو  و  بودند 
جنبش کمونیستی بین المللی می بیند. تمایلی وجود داشت که تصور کند که 
حقیقت تنها نزد مارکسیست ها است. تمایلی بود که فرض را بر این بگیرد که 
اگر فردی از نظر سیاسی ارتجاعی است به این معنی است که ایده های علمی 
مارکسیستی  رویکرد  این یک  ولی  و غلط هستند.  نیز مضمون  یا فکری وی 

1- Lysenko
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نسبت به حقیقت نیست. حقیقت، صرف نظر از این که از کجا می آید، حقیقت 
است. مرتجعین نیز می توانند به حقایق قسمی دست یابند. خاستگاه پرولتری 
داشتن یا به مارکسیسم و تحوالت انقالبی تعهد داشتن تضمین نمی کند که 
قرار  قضاوت  مورد  علمی  مبنای  بر  باید  نظریه ها  باشد.  فرد  آن  نزد  حقیقت 
بگیرند. مارکسیسم را باید به عرصه های گوناگون پژوهش وارد کرد، آن را در 
زیرا مارکسیسم منظم ترین و علمی ترین  به کاربست  دست گرفت و خالقانه 
بازتاب واقعیت مادی متغیر است. مارکسیسم اجازه غنی ترین سنتزها از افکار 
و کاوش های متفاوت را می دهد. مارکسیسم اجازه می دهد تا از مسائل مختلف 
در جهت منافع مردم و برای تغییر دنیا جمع بندی و نتیجه گیری شود. ولی 
مارکسیسم نمی تواند جایگزین ویژگی های خاص این و یا آن عرصه ی دانش 
و  نیستند  نظر صحیح  دارای  مارکسیست ها همیشه  و  علمی شود.  پراتیک  و 

دیگران اغلب حقیقت را در دست دارند.

باشید،  پویایی داشته  خوب، شما می خواهید که در جامعه سوسیالیستی، 
جایی که برای حقیقت با همه غنا و برهم کنش های درونی اش مبارزه می کنید، 
جایی که مارکسیسم پیش برده و خالقانه به کار بسته می شود. شما می خواهید 
از حقیقت و به هر جایی که حقیقت شما را به آن هدایت می کند، پیروی کنید. 

این برای رسیدن به کمونیسم حیاتی است. 

نارضایتی و حقوق مردم
جامعه  در  نارضایتی  نقش  بر  آواکیان  باب  سوسیالیسم،  دوباره  تجسم  در 
سوسیالیستی تأکید کرده است. وی می گوید که نه تنها باید به این مخالفت ها 
اجازه بروز داد بلکه باید آن ها را فعاالنه پرورش داد. این مساله شامل مخالفت ها 
با دولت نیز می شود. این مساله ای بسیار جدید در فهم از کمونیسم است. چرا 
نواقص و مشکالت  این دلیل که آن ها  به  این حد مهم هستند؟  تا  نارضایتی 
جامعه جدید را آشکار می کنند... به این علت که خدمت می کند به روحیه ی 
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برای  جستجو  و  باشد  آن  از  مملو  باید  سوسیالیستی  جامعه  که  انتقادی ای 
به مبارزه  این خاطر که مخالفت ها می تواند  به  به پیش می راند...  را  حقیقت 
برای دگرگونی فراتر جامعه کمک کند. شما بدون این دگرگونی های عمیق به 
کمونیسم دست نخواهید یافت. چیزی که من االن درباره آن صحبت می کنم 
نمی توانید  شما  است.  پرولتاریا  دیکتاتوری  در  دموکراسی  جنبه های  از  یکی 
را  خودشان  سوسیالیستی،  نظام  براندازی  برای  که  بدهید  اجازه  مردم  به 
در  مانند وضعیت شوروی  موقعیتی  نمی خواهید  ولی شما  سازماندهی کنند، 
دوران استالین ایجاد کنید که در آن مردم از صحبت کردن علیه رژیم هراس 
باید حس کنند که فضایی برای مخالفت  داشتند و سرکوب می شدند. مردم 
و  امکانات  باید  جامعه سوسیالیستی  و  دارند  قدرت هستند  در  که  با کسانی 
منابع برای بیان نظرات در اختیار مردم بگذارد. جامعه سوسیالیستی برای نیل 
به هدف نابودی همه طبقات و تمایزات طبقاتی، برای غلبه بر همه نظام ها و 
روابط استثماری، برای غلبه بر همه نهادها و روابط ستمگرانه، مانند ستم بر 
زنان باید مردم را برای به دور انداختن همه ارزش ها و ایده های سرکوبگرانه و 

اسارت بار توانا سازد.

این هدف در قانون اساسی کشور سوسیالیستی قید خواهد شد. این قانون 
اساسی همچنین حق اکثریت غالب جامعه برای ابراز عقیده، مخالفت، اعتصاب، 
و  شده  قدرت  خلع  حاکمه  طبقه  ولی  می کند.  نهادینه  را  غیره  و  اعتراض 
نمایندگان و ُعمال آن ها چنین حقوقی نخواهند داشت. و کسانی که فعاالنه 
برای نابودی دولت سوسیالیستی تالش می کنند حقوق شان ملغی خواهد شد و 
یا این که به نسبت جرائمی در جامعه قدیم یا در جامعه نوین مرتکب شده اند، 

حقوق شان کم خواهد شد.

تصمیم  دلبخواهی  سوسیالیستی  جامعه  در  نمی توان  مسائل  این  درباره 
گرفت. این مسائل از طریق آیین های دادرسی و که طبق قانون اساسی تعیین 
شده، پیش خواهند رفت. دیدگاه های ارتجاعی سیاسی و ایدئولوژیک از جمله 



تاریخ واقعی کمونیسم 268

دیدگاه  کسانی که با نظام سوسیالیستی و سیاست های دولت مخالفت می ورزند، 
سرکوب نخواهند شد. مگر این که در عمل برای نابودی دولت سوسیالیستی 
که خوب  است  کرده  قید  آواکیان  بزنند.  برنامه ریزی  و  سازماندهی  به  دست 
است که در نظام سوسیالیستی حتی به ارتجاعیون هم اجازه بدهیم که کتاب 
چاپ کنند و نظرات شان را بیان کنند. این امر کمک می کند که مردم دنیا را 
کامل تر بفهمند و عمیق تر این مساله را درک کنند که چه چیزی با واقعیت 
همخوانی دارد و چه چیزی ندارد و چه چیزی با منافع بنیادین شان در نابود 
کردن استثمار، ستم و نابرابری های اجتماعی همخوانی ندارد. این شیوه مهمی 
است که از طریق آن توده های مردم بهتر قادر خواهند بود که در اداره جامعه 
مشارکت کنند و جامعه و دنیا را به عنوان یک کل در جهت رسیدن به اهداف 

کمونیسم دگرگون سازند. 

چالش های پیش روی ما
این مدل جامعه سوسیالیستی در آنچه آواکیان آن را »هسته مستحکم با 
االستیسیته باال« می نامد، فشرده شده است. قدرت باید حفظ شود، جامعه باید 
به جلو و در جهت کمونیسم حرکت کند و نه به عقب و به سمت سرمایه داری. 
این است هسته محکم. و در چارچوب جامعه ای که در حال غلبه کردن بر همه 
اشکال استثمار، ستم و نابرابری است باید که االستیسیته وجود داشته باشد. 
یعنی مناظره های بزرگ، نارضایتی ها، آشوب، تجربه کردن ها، خیزش و حرکت 
انقالب های  آواکیان تجربه  باب  مردم در همه گونه جهات خالق و گوناگون. 
سوسیالیستی را به شیوه انتقادی و چالشگرانه ی خود مورد مطالعه قرار داده 
است. این مطالعه از چشم انداز چگونگی نایل شدن انسان به کمونیسم است. 
آواکیان مجموعه کاملی از آثار تولید کرده است. و من مردم را به خواندن آثار 
وی دعوت می کنم. من تصور می کنم که مردم با خواندن آثار وی برانگیخته و 

شگفت زده بشوند و از این آثار الهام بگیرند.
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اجازه بدهید که نتیجه گیری کنم. من با صحبت کردن درباره اضطرار این 
لحظه در تاریخ جهانی شروع کردم. آیا بشریت محکوم به شرایط بی رحم کنونی 
نفس گیر  و  عمیق  به صورت  دنیایی  است؟...  ممکن  دیگری  دنیای  یا  است؟ 
پرولتری  انقالب ها  تجربیات  نقش  است.  ممکن  چیزی  چنین  آری  متفاوت؟ 
که  می گویم  من  بزرگ.  نقش  یک  چیست؟  باره  این  در  گذشته  سال   100
تاریخی.  شروع  یک  زد...  رقم  را  شروع  مرحله  کمونیستی  انقالب  اول  موج 
بیشتری کسب  باید دستاوردهای  ما  دستاوردهای بی نظیری کسب شد. ولی 

کنیم. ما باید فراتر برویم و بهتر عمل کنیم.
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امیر حسن پور:

این کتاب شرح رویدادها یا سرگذشت نامداران جنبش کمونیستی و کارگری نیست. 
این کتاب در مورد تحریف شده ترین و پُر مناقشه ترین فصل از تاریخ جامعه ی بشری 
است. در این کتاب تاریخ پر فراز و نشیب موج اول انقالب های کمونیستی اولین تالش 
بی طبقه  جامعه  به سوی  گذار  و  کهنه  طبقاتی  جامعه ی  گذاشتن  پشت سر  در  واقعی 

کمونیسم را می خوانیم. 
انقالب های  با  بیستم  قرن  در  و  شد  برداشته   1871 پاریس  کمون  در  گام  اولین 
پرولتری به ویژه در روسیه )1917( و چین )1949( ادامه یافت. اما این انقالب ها، با وجود 
جهش های بزرگ در تغییر نظام اجتماعی، شکست خوردند. هم به دلیل جنگ بی وقفه ی 
بورژوازی علیه آن ها و هم به خاطر محدودیت های تئوری و سیاسی و ایدئولوژی. امروز 
جنبش  نوسازی  و  بازسازی  برای  مبارزه  و  شکست ها  این  از  جمع بندی  اصلی  چالش 

کمونیستی است. 
در این کتاب، ریموند لوتا، به این چالش پاسخ می دهد و مسائل، موانع، جهت ها، و 
آواکیان، صدر حزب کمونیست  باب  نزدیک  رفیق  لوتا  را ترسیم می کند.  آن  مسیرهای 
و  تئوریک  مبارزات  مهم ترین  جریان  در  اخیر  دهه ی  سه  در  که  است  آمریکا  انقالبی 
ایدئولوژیک بعد از شکست سوسیالیسم در چین، موفق به ارایه ی سنتز نوینی از کمونیسم 
و تجسم دوباره کمونیسم شده است. آواکیان و لوتا هشدار می دهند موج اول انقالب های 
پرولتری پایان یافته است و وظیفه ی امروز تبدیل شکست به پیروزی و آغاز مرحله ی 
نوین انقالب است و موج جدید انقالب های پرولتری هرگز و در هیچ شرایطی نمی تواند 
به طور خودجوش سربلند کند. رسیدن به جامعه کمونیستی حتمی و اجتناب ناپذیر نیست 
و به همین دلیل الزاما تالشی آگاهانه، هدفمند و سازمان یافته است. جنبش کمونیستی 
آینده  پیشاهنگ  باید  را رهبری کند  پرولتری  انقالب های  بتواند موج دوم  این که  برای 
باشد و نه زائده ی گذشته. اهمیت سنتز نوین در این جا است. کتاب حاضر به زبانی ساده 
و بر بستر تشریح موج اول، مسائل پیچیده ی نوسازی جنبش کمونیستی بین المللی را 
توضیح می دهد. خواندن دقیق این کتاب و ترویج گسترده آن اهمیت فوق العاده ای در 

مقابله با دروغ ها و جعلیات بورژوازی در مورد تاریخ کمونیسم دارد. 

انتشارات حزب کمونیست ایران )مارکسیست لنینیست مائوئیست(
1394


