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 )»ت بھ خلقخدم«شعار (دانشگاه سوربون در دست دانشجویان 
 

u  با سالم بھ رفیق گرامی امیر حسن پور و تشکر از اینکھ دعوت ما را برای
رفیق امیر بھ نظر : بدون مقدمھ بھ سراغ اصل موضوع می رویممصاحبھ پذیرفتھ اید، 

 قرن بیستم ٧٠ و ٦٠شما چھ دالیل و زمینھ ھایی باعث شد کھ در دھھ ھای 
گروھھایی از جوانان، دانشجویان و روشنفکران در اروپای غربی و آمریکای شمالی 

   بھ مائوئیسم گرایش پیدا کنند؟
 
š را بھ این مصاحبھ دعوت کرده ایدکنم از اینکھ م من ھم  تشکر می. 
  

 

دالیل و زمینھ ھای گرایش بھ مائویسم بھ ھم مربوط ھستند اما من از زمینھ ھا 
این گرایش، یعنی روکردن بھ مائویسم، از اوائل دھھء شصت شروع . کنم شروع می

 تاریخی آن-شد و شرایط اروپا و آمریکای شمالی را باید با توجھ بھ  زمینھ ی  جھانی
 .بررسی کرد

، جنگی کھ جھان سرمایھ داری، برای )١٩٤٥-١٩٣٩(در پایان جنگ جھانی دوم 
بار دوم  بھ فاصلھء بیست سال، بر مردم دنیا تحمیل کرد، کمونیسم اعتبار بی سابقھ ای 

دلیل اصلی نقشی بود کھ شوروی و جنبش کمونیستی در شکست فاشیسم ایفا . کسب کرد
 نقطھ عطف این جنگ ١٩٤٣در   استالینگرادزی در نبردشکست ارتش عظیم نا. کردند

اھمیت این پیروزی بھ اندازه ای بود . و آغاز سراشیب سقوط ماشین نظامی فاشیسم بود
آنرا جشن گرفتند ) لندن(و وایت ھال )  واشنگتن(کھ حتی دشمنان کمونیسم در کاخ سفید 

د شمشیری بھ آنھا ھدیھ و رئیس جمھوری آمریکا برای قدردانی از مردم استالینگرا



  !واقع بین باش، آنچھ را ممکن نیست طلب کن ■ ٤
 

ھنوز یکی از ایستگاھھای مترو نام  استالینگراد را حفظ و بروکسل در پاریس . کرد
. شود نامیده می» میدان نبرد استالینگراد«کرده است و یکی از میدانھای بزرگ شھر 

نقش احزاب کمونیست ایتالیا و فرانسھ در رھبری کردن و سازماندھی مقاومت مسلحانھ 
ینی علیھ فاشیسم چنان اعتباری برای این دو حزب کسب کرده بود کھ  بعد و زیرزم

در بالکان، کمونیستھای یونان و .  ازپایان جنگ نزدیک  بھ پیروزی درانتخابات بودند
یوگوسالوی و آلبانی، در شرایط اشغال کشورشان، مھمترین جنگھای پارتیزانی تاریخ 

در . شیستی ایتالیا و آلمان را درھم شکستندرا سازماندھی کردند و جبھھء ارتشھای فا
. خاور دور، کمونیستھای ویتنامی و چینی و کره ای امپریالیسم ژاپن را شکست دادند

جنگ امپریالیستی ھمھء تضادھای دنیا را شدت بخشید و ھرجا کمونیستھا خط  سیاسی 
.   تبدیل بکنندوایده ئولوژیک درستی  داشتند توانستند جنگ امپریالیستی را بھ انقالب

در ویتنام، شمال کشور آزاد شد؛ چھار سال بعد از جنگ، چین آزاد شد، و در اروپای 
یوگوسالوی، (و بالکان ) لھستان، چکوسلوواکی، بلغارستان، مجارستان، رومانی(شرقی 
 .احزاب کمونیست بھ قدرت رسیدند) آلبانی

م بھ حدی بود کھ روی آوردن روشنفکر ھا و گرایش افکار عمومی  بھ کمونیس
امپریالیسم تازه نفس آمریکا بھ تکاپو افتاد و برنامھء وسیعی برای مقابلھ با آن براه 
انداخت، از جملھ صرف ھزینھء  بسیار برای صدور فیلمھای آمریکایی بھ ایتالیا بھ 
منظور تغییر افکار عمومی، و سازمان دادن روشنفکران میانھ حال و محافظھ کار 

 .» کنگرهء آزادی فرھنگی«کا در تشکیالت بزرگی بنام  اروپا و آمری
اما درحالیکھ شرایط عینی برای رھایی  جھان از چنگال نظام طبقاتی فراھم شده 

روی آوردن روشنفکران و افکار . بود، شرایط ذھنی از شرایط عینی عقب مانده بود
عبارت دیگر، بھ . عمومی بھ کمونیسم  بھ معنی جھش فکری در جنبش کمونیستی نبود

ورشکستگی  تاریخی  سرمایھ داری،  کھ  بھ  وضوح در دو جنگ جھانیش، در 
فاشیسم، ژنوسید و کوره ھای آدمسوزیش، تحقق یافتھ بود، با جھشی تاریخی در 

در واقع، در حالیکھ سوسیالیسم از یک کشور . جھانبینی کمونیستی ھمراه نشد
گاھی در برابر اردوگاه سرمایھ داری بھ چند کشورگسترش یافت و بھ اردو) شوروی(

تبدیل گشت، در خود شوروی، کھ پایگاه انقالب پرولتری بھ شمار می رفت، پروژهء 
ساختمان سوسیالیسم بھ بن بست رسیده بود، روابط سرمایھ داری  بدون وقفھ رشد می 
کرد، و حزب کمونیست شوروی نھ تنھا نا توان از سد آن بلکھ خودش عامل عمدهء 

این حزب کھ  با رھبری لنین اولین جنگ امپریالیستی را بھ انقالب علیھ .  آن بودرشد
بورژوازی تبدیل کرد و انقالب سوسیالیستی را بھ انجام رساند و در سخت ترین شرایط 
حکومت شورا ھا را مستقر کرد، و با این حرکت مسیر تاریخ را عوض کرد، سی سال 

درک تئوریک مبارزهء طبقاتی در سوسیالیسم عاجز بعد، در پایان جنگ جھانی دوم، از 
از این رو، اگر بھ قدرت رسیدن احزاب کمونیست در اروپای شرقی و بالکان  و . بود

خاور دور موفقیت بزرگی برای طبقھء کارگر بھ شمار می رفت  درعین حال چالش 
ختند کھ بزرگی برای کمونیسم  بود زیرا این احزاب سوسیالیسم را در شرایطی می سا

الگوی آنھا، شوروی، بھ بن بست سیاسی و ایدئولوژیک رسیده بود و بھ سرعت در 
تا برگزاری کنگرهء بیستم حزب کمونیست . مسیر سرمایھ داری گام بر می داشت
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از جملھ  (، مقاومتھای بعضی از احزاب ١٩٥٦شوروی، یعنی کودتای خروشچف در 
 نادرست شوروی بیشتر در عرصھء سیاسی و در مقابل سیاستھای) چین، آلبانی و ویتنام

برای مثال، در . عملی بود و ھیچوقت بھ مبارزهء ایدئولوژیک و تئوریک نمی انجامید
پایان جنگ جھانی دوم  حزب کار آلبانی، کھ کشور را آزاد کرده بود برخالف حزب 

را کمونیست یونان، حاضر نشد بھ توصیھء  شوروی  اسلحھ را کنار بگذارد و قدرت 
فئودالھا و سرمایھ دارھای آلبانی بگذارد و یا احزاب »  حکومت در تبعید«در اختیار 

چین و ویتنام بھ توصیھ ھای سازشکارانھء شوروی وقعی ننھادند و مبارزه را تا کسب 
 .قدرت ادامھ دادند

بدون تردید، مبارزه بین دو خط  کمونیستی و بورژوایی بر سر انقالب سوسیالیستی 
برای مثال،  در شوروی از ھمان سال اول .  این احزاب در جریان بوده استدر درون

در مقابلھ با خط لنین قرار گرفت ولی در جریان »  چپ«انقالب جریان کمونیسم 
بعد از لنین، استالین، در مقابلھ با  .  مبارزه بین دو خط، درستی خط لنین روشن شد

داخت اما خودش در طول سی سال و راست، بھ فورمولھ کردن لنینیسم  پر» چپ«
َو راست در نوسان بود و نھایتا نتوانست پیچیدگی مبارزه » چپ«رھبری حزب بین 

طبقاتی را در جریان ساختمان سوسیالیسم درک بکند و دنیا را در شرایطی ترک کرد 
کھ بورژوازی نوین در درون حزب و در دولت قد علم کرده بود و در صدد ) ١٩٥٣(

 . برای بازسازی روابط سرمایھ داری بودبرنامھ ریزی
 برقرار بود اما تا حد زیادی تابع ای شرقی نیز مبارزهء درون حزبیدر اروپ

مبارزاتی بود کھ در  درون حزب کمونیست شوروی یا بین این حزب وسایر احزاب 
این احزاب در برخورد بھ مقاومت بورژوازی و مبارزات درون . جریان می یافت

توسل بھ خشونت در سرکوب این مقاومت ھا از . بھ  اعمال قھر می شدندحزبی متوسل 
 باعث نارضایی بعضی از ١٩٥٦جملھ حرکت اعتراضی در بوداپست در سال 

روشنفکران و فعاالن کمونیست درسراسر اروپا شد، وعده ای از روشنفکران و فعاالن 
ل کردند و یا تحت حزبی و غیرحزبی از اردوگاه شوروی  گسستند و یا مبارزه را و

 .بھ فعالیت ھای فکری و فرھنگی پرداختند» چپ نو«عنوان 
شکست پروژهء سوسیالیسم در شوروی و اروپای شرقی در شرایطی صورت می 
گرفت کھ ھمھء  تضادھای دوران بعد از جنگ شدت می گرفت، و مبارزه برای رھایی 

من بھ چند تضاد مھم در . بوداز نظام سرمایھ داری و نظام امپریالیستی در حال اعتال 
دوران بعد از جنگ تا کودتای خروشچف و انشعاب بزرگ در جنبش کمونیستی اشاره 

  :می کنم
  
 رشد تضاد بین امپریالیسم و خلقھای مستعمرات و نیمھ مستعمرات دور -١

نوینی از نھضت ھای رھایی بخش ملی در آفریقا، آسیا و آمریکای التین را 
) ١٩٥٤(ای مثال، انقالبیون ویتنام در جنگ  دین بین فو بر: بھ راه انداخت

 درگیر جنگ ١٩٥٩امپریالیسم فرانسھ را بھ زانو در آوردند و سپس از سال 
- ١٩٥٤سھمگینی با امپریالیسم آمریکا شدند؛  انقالبیون الجزایر در سالھای 

 فرانسھ را شکست دادند؛ انقالبیون کوبا در طی مبارزهء مسلحانھ در ١٩٦٢
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 کشورشان را از چنگال آمریکا در آوردند؛ جنبشھای ١٩٥٩-١٩٥٣الھای س
ضد استعماری در کشورھای عرب جان تازه ای گرفتند و بدون وقفھ 

حتی در کشورھایی کھ روابط عشیره ای و فئودالی . رادیکالیزه می شدند
 مبارزهء مسلحانھ علیھ سلطھء انگلستان ١٩٦٣َمسلط بود مثال در یمن در

حکومت  «١٩٦٩ و بھ چپ گرایید و در جنوب کشور در سال شروع شد
 بھ ١٩٦٥را تأسیس کردند؛ آزادیخواھان عمان از سال » سوسیالیستی

 بھ یک سازمان چپ با ١٩٧٦ تا ١٩٦٨مبارزهء مسلحانھ پرداختند و از 
جبھھء خلق برای رھایی عمان و «(لنینیستی تبدیل شدند - گرایش مارکسیست

ی از ظفار را آزاد کردند؛ در جنبش فلسطین، الفتح در و مناطق) »خلیج عربی
 مبارزهء مسلحانھ علیھ اسرائیل را شروع کرد و بعد  مبارزین ١٩٦٥سال 

در کردستان عراق، . چپ تشکالتی با گرایش بھ سوسیالسم  برپا کردند
) ١٩٦٠(در مادهء دوم اساسنامھء خود » دمکرات کردستان) حزب(پارت «

َتقریبا یک دھھ بعد جریان . لنینیسم الھام می گیرد- ارکسیسماعالم کرد کھ از م
سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان : کومھ لھ«رادیکال جنبش ملی کرد 

از جریان سنتی ) کردستان عراق(» لنینی- کومھ لھ ی مارکسی«و » ایران
طرفدار شوروی جدا شدند، و از خط مشی چین الھام گرفتند اگر چھ ھیچکدام 

در سرتاسر دنیا تحوالت مشابھی . توان مائوئیست بھ حساب آوردرا نمی 
- در بیشتر جنبشھای رھایی بخش ملی گرایش بھ مارکسیسم. صورت گرفت

بھ مائوئیسم قوی بود و بسیاری آنرا ایدئولوژی خود ) ١٩٦٤بعد از(لنینیسم  و
 اینھا درک ھای ناسیونالیستی خود را وارد مارکسیسماعالم می کردند اگرچھ 

می کردند، و در عین حال بعضی ھا از جنبش ملی می بریدند و بھ جنبش 
در ھر حال، زمانھ ای بود کھ مارکسیسم قطب جاذبھ . کمونیستی می پیوستند

 .ی قدرتمندی بھ شمار می رفت
اگر نھضتھای رھایی بخش رو بھ اعتال بودند، امپریالیستھای قدیم و جدید 

برای حفظ  ...)  آمریکا، ھلند، پرتقالفرانسھ، انگلستان،(و ریز و درشت 
نظام مستعمراتی ھمھ جا بھ  تجاوزات نظامی دست می زدند، برای مثال 
حمالت مداوم آمریکا بھ کوبا بعد از پیروزی انقالب، حملھء مشترک فرانسھ 

،  یا تجاوز آمریکا و متحدینش بھ )١٩٥٦(و انگلستان و اسرائیل بھ مصر 
َمثال ( حال، جبھھء امپریالیسم از طریق کودتا درعین).  ١٩٥٣- ١٩٥٠(کره 

حکومتھای استبدادی را روی کار می آورد ) ١٩٥٤ و گواتماال ١٩٥٣ایران 
و با فروش اسلحھ و تربیت نظامیان و مأمورین امنیتی و شکنجھ گر از 

  .رژیمھای وابستھ بھ خود حمایت تأمین می کرد
  
 دوباره بازسازی شد، ھم   با وجود اینکھ اروپای ویران شده در جنگ-٢

درغرب ھم در شرق، تضاد بین کار و سرمایھ ھمچنان رو بھ وخامت می 
 نگاه بکنیم، موجھایی ١٩٤٥اگر بھ گاھنامھء مبارزات کارگری بعد از . رفت

از اعتصابات بزرگ و کوچک در ھمھء کشورھای سرمایھ داری را مشاھده 
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؛ ١٩٤٦ معدنچی در ٤٠٠٠٠٠برای مثال، در آمریکا اعتصاب . می کنیم
 بطوریکھ رئیس جمھوری ١٩٥٠اعتصاب بزرگ کارگران راه آھن  در 

 ٢٠٠٠٠٠آمریکا ترومن ارتش را بھ کنترل راه آھن گماشت؛ اعتصاب  
؛ اعتصاب در حدود چھار میلیون فرانسوی در ١٩٦٣معدنچی در فرانسھ در 

ارزه  علیھ سیاست سختگیری و صرفھ جویی اقتصادی؛ درعین حال مب١٩٥٣
در آمریکا، کھ . برای تأمین حق تشکل و حق اعتصاب ھمھ جا ادامھ داشت

سرمایھ داران و دولتشان ھمیشھ با اتحادیھ ای شدن کارگرھا مخالفت کرده 
 بھ باالترین میزان تا آنزمان رسید ١٩٥٩اند، عضویت در اتحادیھ ھا در سال 

ادیھ ھا را ھمھء کشورھای سرمایھ داری بشدت اتح). نیروی کار% ٣٥(
.  تحت نظارت داشتند و مدام  برنامھء کمونیست زدایی را اجرا می کردند

کھ بھ دنبال »  فدراسیون جھانی اتحادیھ ھای کارگری«کمونیست ھا در 
، تأسیس شد بھ نیروی اصلی تبدیل شدند بطوریکھ دولتھای ١٩٤٥جنگ، در

ز فدراسیون جدا سرمایھ داری اتحادیھ ھای کشور خود  را وادار کردند کھ ا
کھ در مقابل » کنفدراسیون بین المللی اتحادیھ ھای کارگری آزاد«بشوند و بھ 

  .فدراسیون علم کردند بپیوندند
پیروزی انقالب در چین شکست بزرگی برای امپریالیسم بشمار می 

آزادیھای مدنی از » خطر کمونیسم«بھ بھانھء » دمکراسیھای لیبرال«.  رفت
آزادی عقیده، آزادی تجمع، و آزادیھای آکادمیک را زیر پا جملھ آزادی بیان، 

 سناتور ١٩٥٠در آمریکا در سال . گذاشتند و بھ تعقیب کمونیستھا پرداختند
مک کارتی پروژهء جدیدی برای سرکوبی قطعی کمونیستھا و آزادیخواھان 

 آمریکا، یعنی مجلس نمایندگان، عالیترین ارگان دمکراسی. را شروع کرد
» کمیتھء فعالیتھای غیرآمریکایی«ی شبیھ انگیزیسیون داشت بھ اسم دستگاھ

کھ بھ تفتیش عقاید می پرداخت، متھمین را محاکمھ می کرد و آنھا را در جو 
  .ترور و ارعاب بھ اعتراف کردن و لودادن ھمفکرانشان  وادار می کرد

 با شروع حرکات اعتراضی پایان یافت ٥٠باوجود این سرکوبیھا، دھھء 
 را می توان عصر شکوفایی جنبشھای اجتماعی از جملھ ٦٠ دھھء و

- جنبشھای دانشجویی، جنبشھای زنان، جنبشھای حقوق مدنی آفریقایی
در آمریکا، کانادا، استرالیا  (، جنبشھای مردم بومی )سیاھان(آمریکاییھا 

، جنبشھای کارگری، جنبش محیط زیست، جنبشھای صلح و ضد )وغیره
این سالھا بخشھای وسیعی از روشنفکران، از جملھ غیر در . جنگ  نامید

در اروپا روشنفکرانی از قبیل برتراند . کمونیستھا، بھ این مبارزات پیوستند
راسل و ژان پل سارتر دو دادگاه برای محاکمھء آمریکا بھ اتھام جنایات 
جنگی و ژنوسید در ویتنام  تشکیل دادند و با محکوم کردن آمریکا بھ جنبش 

 در ھمھ جا از مکزیک و شیلی ٦٠دھھء .  جنگ کمک شایستھ ای کردندضد
گرفتھ تا آفریقای جنوبی و ژاپن و کره و فیلیپین سالھای قیام علیھ وضع 

  .موجود و رادیکالیزه شدن مبارزه بود
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 ١٩١٧ تضاد بین نظام سرمایھ داری و سوسیالیسم کھ با انقالب اکتبر در -٣
 و ١٩٤٩جنگ جھانی دوم با انقالب چین در شروع شد، در دوران بعد از 

اما این تضاد در .  نیز تأسیس جمھوریھای توده ای شدت بیشتری گرفت
َسالھای بعد از جنگ پیچیده تر شد و می توان گفت کھ تقریبا دو دھھ بعد از 

منظورم اینست کھ . پایان جنگ در جھت منافع اردوگاه امپریالیسم تغییر کرد
ردوگاه سوسیالیسم می توانست جبھھء امپریالیسم را بشدت در حالیکھ تشکیل ا

تضعیف بکند و شرایط پیروزی انقالب را در بسیاری موارد تسھیل بکند، این 
و این تا حدی بھ خاطر این بود کھ بعد از پایان . پتانسیل بھ عمل درنیامد

جنگ، سیاست شوروی بیشتر حفظ وضع موجود بود و این سیاست بعد از 
. خروشچفیست ھا بھ سازش و رقابت با امپریالیسم آمریکا تبدیل گشتکودتای 

 تبدیل شوروی بھ یک قدرت سوسیال امپریالیستی ضربھ ای بود ٦٠در دھھء 
بھ طبقھء کارگر و جنبشھای رھایی بخش ملی و کمکی بود بھ اردوگاه 

، شوروی برای بسیاری از ١٩٦٨بھ این ترتیب درسال . سرمایھ داری
و جوانان شورشی نھ در کمپ انقالب بلکھ در کمپ امپریالیسم دانشجویان 
، امپریالیستھای غرب  بھ استقبال کنگرهء بیست ١٩٥٦در سال . قرارداشت

خروشچف علیھ استالین را بالفاصلھ ھمھ جا و » سری«رفتند و گزارش 
بزبانھای مختلف پخش کردند از جملھ در ایران کھ پخش گزارش ھر حزب 

با پیوستن شوروی و .  ر جای دنیا جرم بشمار می رفتکمونیستی از ھ
اقمارش بھ اردوگاه سرمایھ داری، چین آماج اصلی حمالت و توطئھ ھای این 

 سیاسی، ایدئولوژیک، –حملھ بھ چین ھمھ جانبھ بود . اردوگاه قرارگرفت
  .نظامی، اقتصادی، فرھنگی و فکری

  
بیستم حزب کمونیست کنگرهء (در فاصلھء کودتای خروشچفی : خالصھ کنم

، )١٩٦٤-١٩٦٣(تا شروع انشعاب در جنبش کمونیستی بین المللی ) ١٩٥٦شوروی در
آمریکا، ژاندارم جھان سرمایھ داری، .  دنیا بیش تر و بیش تر در جوش و خروش بود

ھمراه با متحدینش در ناتو با تمام سبعیتشان، توانایی حفظ  نظم امپریالیستی را نداشتند، 
 دنیا  حاضر بھ تحمل وضع موجود نبودند و ھمھ جا آتش قیام را روشن کرده زیرا مردم

در چنین شرایطی، حزب کمونیست شوروی کھ، بدالیل  تاریخی، رھبری جنبش .  بودند
بین المللی کمونیستی را بعھده داشت، بھ انقالب پشت کرد و احزاب کمونیست و 

این پروژهء سازش تاریخی تحت . آزادیخواھان دنیا را بھ سازش و مدارا دعوت کرد
، »گذار مسالمت آمیز«، »رقابت مسالمت آمیز«، »ھمزیستی مسالمت آمیز«شعارھای 

  .فورمولھ شد و بھ اجرا گذاشتھ شد» حزب تمام خلق«و »  دولت تمام خلق«
چپ «درحالیکھ شوروی پروژهء رفرمیسم را در مقابل انقالب تبلیغ می کرد و 

، یعنی تئوری و پراتیک احزاب اردوگاه »چپ سنتی«با ، تحت لوای مخالفت »نو
شوروی، ایدهء انقالب را کنار گذاشتھ بود، حزب کمونیست چین، بھ رھبری مائو، 

اھمیت این ندا تنھا در این نبود کھ  منطبق بر . »!شورش روا است«اعالم کرد کھ 
نقالبیون کوبا ھم در واقع ا. شرایط عینی دنیا بود و پروسھء انقالب را تقویت می کرد
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راه انداختن چند ویتنام «چنین پیامی را داشتند و چھ گوارا در عمل می خواست پروژهء 
حزب کار آلبانی نیز ھم در عمل و ھم در .  را بھ اجرا گذارد» علیھ امپریالیسم آمریکا

اما ھیچکدام از این . عرصھء  تئوری بھ مقابلھ با رویزیونیسم خروشچفی پرداخت
ا نمی توانست جنبش کمونیستی را از بیراھھ ای کھ دچارش شده بود نجات مقاومت ھ

. خود کوبا راه شوروی را در پیش گرفت و در ساختن سوسیالیسم شکست خورد. بدھد
آلبانی ھم راه شکست خوردهء استالین را ادامھ داد و نھ در تئوری نھ در عمل موفق بھ 

 مجموع مشی رویزیونیستی کنگرهء بیستم اھمیت مائو در این بود کھ. گسست از آن نشد
را زیر سؤال کشید و مشی نوین جنبش کمونیستی بین المللی را در تقابل با آن ترسیم 

لنین در سالھای قبل . آین کار مائو در ردیف مقابلھء لنین با انترناسیونال دوم بود. کرد
 راه انداخت جنبش از جنگ جھانی اول با انشعاب بزرگی کھ از انترناسیونال  دوم  بھ

کمونیستی را از قید وبند جھانبینی بورژوازی رھا کرد  و آنرا بھ سطح عالیتری ارتقا 
داد بطوریکھ توانست در بزرگترین مملکت دنیا جنگ امپریالیستی را بھ انقالب تبدیل 

مائو نیز با انشعاب بزرگی کھ براه انداخت کمونیسم را از چنگال بورژوازی . بکند
.  وی در آورد و بھ آن جان تازه ای بخشید و آنرا بھ سطح باالتری ارتقا دادنوین شور

، خواھان انقالب سوسیالیستی و »گذار مسالمت آمیز«او در مقابلھ با پروژهء 
، مبارزهء طبقاتی را »ھمزیستی مسالمت آمیز«دیکتاتوری پرولتاریا شد؛ در مقابل 

وری پرولتاریا را قرار داد؛ و بجای ، دیکتات»دولت تمام خلق«قرارداد؛ در مقابل 
  .بر طبقاتی بودن حزب تأکید کرد» حزب تمام خلق«

کھ در » انقالب کبیر فرھنگی پرولتاریائی«دو سال بعد ازانشعاب، در پروسھء 
 شروع شد، مائو تئوریھایی را کھ در نقد تجربھء شوروی، محدودیتھای ١٩٦٦سال 

حزب . دوین کرده بود در چین بھ کار گرفتنظری استالین، و رویزیونیسم خروشچفی ت
کمونیست کھ ارگان رھبری انقالب سوسیالیستی بشمار می رفت مورد حملھ کارگران و 
جوانان و دھقانان و گاردھای سرخ قرار گرفت و دولت نیز کھ مھمترین ابزار اجرای 

از جملھ جھشھای بزرگ مائو در عرصھء . برنامھء حزب بود آماج حملھ واقع شد
تئوری تأکید بر این بود کھ جامعھء سوسیالیستی از آغاز تا پایانش، کھ یک دوران 
طوالنی را در بر می گیرد، جامعھ ای طبقاتی است و تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی 
بھ اشکال مختلف از جملھ خصمانھ در جریان است؛ حزب و دولت ھر دو محصول 

 بر حزب بورژوایی باشد حزب کمونیست جامعھء طبقاتی ھستند و اگر خط مشی غالب
اگرچھ رجعت روابط سرمایھ داری و بازتولید این . بھ حزبی بورژوایی تبدیل می شود

روابط در عرصھ ھای مختلف صورت می گیرد، مھمترین جایگاه بورژوازی در درون 
اعضای بورژوازی کھن با دولتی و اشتراکی شدن تولید قدرت را از . حزب قرار دارد

 می دھند و بعد از سھ چھار دھھ ازبین می روند، اما بورژوازی بھ مثابھء یک دست
بھ عرصھء » بورژوازی نوین«طبقھ در شرایط جدید ادامھ حیات می دھد و در قالب 

اگرچھ مارکس و انگلس، کھ ساختن جامعھء . مبارزهء طبقاتی وارد می شود
ن پیچیدگیھای مبارزهء طبقاتی را سوسیالیستی را تجربھ نکرده بودند، نمی توانستند ای

یعنی تفاوت سوسیالیسم و (تئوریزه بکنند، خطوط کلی آنرا توانستند پیش بینی بکنند 
کمونیسم و طبقاتی بودن سوسیالیسم و ادامھء مبارزهء طبقاتی در سراسر دوران 
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لنین کھ مراحل اولیھء ساختمان سوسیالیسم را رھبری کرد، تئوری ). سوسیالیسم
را » بورژوازی نوین«ء طبقاتی در دوران سوسیالیسم را ارتقا داد و حتی مفھوم مبارزه

با وجود این، بعد از تثبیت . بھ آن معنی کھ مائو بھ کار برد برای اول بار بیان کرد
حکومت شوروی و بعد از لنین، درک حزب کمونیست از مبارزهء طبقاتی دچار 

ھفدھم حزب کمونیست شوروی اعالم شد برای مثال در کنفرانس . عقبگرد تاریخی شد
استالین، (» ما بطرف ایجاد جامعھء سوسیالیستی بدون طبقات پیش می رویم«کھ 

گزارش مشروح بھ کنگرهء ھفدھم حزب راجع بھ کار کمیتھء مرکزی حزب کمونیست «
). ٧٣٣، جلد دوم، ص مسائل لنینیسم، ١٩٣٤ ژانویھء ٢٦» اتحاد شوروی) بلشویک(

بھ معنی تخفیف مبارزهء » جامعھء بدون طبقات«ین متوجھ بود کھ بحث اگر چھ استال
» بورژوازی نوین«طبقاتی و تضعیف دیکتاتوری پرولتاریا نیست، اما درک درستی از 

جان سختی بقایای ایدئولوژی گروھھای در ھم «را در » دشمن طبقاتی«نداشت و 
سرمایھ داری بین نظام (و دشمن خارجی ) ٧٤٣ھمانجا، ص (» شکستھء ضد حزبی

این درک نادرست بھ عمل نادرست می انجامید، از جملھ .  خالصھ می کرد) المللی
از خارج در حزب رخنھ ] کھ[افکار ناسالمی «اعمال خشونت برای زدودن انحرافات و 

مائو، در پروسھء مبارزه بر سر خط مشی  جنبش کمونیستی و ). ٧٣٥ص (» می نمایند
، این درک ابتدایی از مبارزهء طبقاتی و نقش حزب »ب فرھنگیانقال«بویژه در جریان 

از دید مائوئیسم، حزب  کھ ارگان . و دولت در ساختمان سوسیالیسم را بھ نقد کشید
رھبری کنندهء ساختن سوسیالیسم است، خودش پدیده ای طبقاتی است نھ بھ این معنی 

 بھ این معنی کھ این پیشتاز سنتی کھ برای ھمیشھ پیشتاز طبقھء کارگراعالم بشود بلکھ
خودش ترکیبی از تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی است و خودش عرصھء اصلی 

این یک تضاد تاریخی است کھ  بھ اندازهء کافی تئوریزه . مبارزه بین دو طبقھ است
از بین بردن روابط سرمایھ داری و ساختن روابط کمونیستی با ابزار جامعھء : نشده بود
مائو این تضاد را بشیوهء پیچیده تری . یعنی حزب و دولت، انجام می شودطبقاتی، 

درحالیکھ باید تولید را : تئوریزه کرد و راه حل آنرا انقالب مداوم در روبنا می دانست
مدام بھ پیش برد، مبارزهء طبقاتی تعیین کنندهء سرنوشت انقالب سوسیالیستی است؛ 

و دولت، باید ھمیشھ آماج حملھء پرولتاریا قرار مھمترین پایگاه بورژوازی، یعنی حزب 
  .انقالب فرھنگی اولین تجربھء  مھم در این جھت بود. گیرد

این نوآوریھای مائو در عرصھء تئوری و پراتیک انرژی عظیمی بھ کمونیستھا و 
با وجود .  انقالبیون و بخصوص جوانان و دانشجویان شورشگر در سراسر دنیا بخشید

ا و ھوشی مین ھمانند مائو الھام بخش روحیھء شورشگرانھء جوانان و اینکھ چھ گوار
دانشجویان بودند، چھ گوارا و ھوشی مین و کاسترو نتوانستند معضل تاریخی جنبش 
کمونیستی زمان خودشان، یعنی رجعت سرمایھ داری در شوروی و اردوگاھش، را 

انشعابی بر اساس نظرات تعجب آور نیست کھ . درک بکنند و آلترناتیوی ارائھ بدھند
اینان در جنبش کمونیستی بین المللی صورت نگرفت و در واقع کوبا و ویتنام  تا وقتیکھ 

  .شوروی سوسیال امپریالیستی وجود داشت در اردوگاھش باقی ماندند
 تمایالت و خواستھ ھای گوناگون داشتند اما آنچھ کھ ١٩٦٨جوانان و دانشجویان در 

ر یک جبھھ قرار می داد تصمیم بھ دگرگون کردن این جھان بسیاری از آنھا را د
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. پوسیده و پر از ستم و استثمار بود
آنھا فرمھای نوینی از مبارزه خلق 
کردند، فرھنگ نوینی ساختند، روابط 
نوینی برقرارکردند، نظام آموزشی 
کھنسال را زیر سؤال کشیدند، فرھنگ 
مردساالنھ را زیر پاگذاشتند، بھ مقابلھ 

 نژادپرستی و شوونیسم پرداختند، با با
سرمایھ داری بھ نبرد پرداختند، با 
امپریالیسم مبارزه کردند، بھ مخالفت 
با جنگ و میلیتاریسم و سالح اتمی و 

شیمیایی دست زدند، بھ انترناسیونالیسم روی آوردند، و علیھ نورمھای اجتماعی جامعھء 
در این پروسھ .  و غذا خوردن شوریدندی از لباس پوشیدن گرفتھ تا آرایش مویبورژوا

بسیاری از دانشجوھا و جوانان و روشنفکران رادیکالیزه تر و انقالبی تر شدند و 
مخالفت با جامعھء سرمایھ داری بھ حدی بود کھ  عده . بسیاری بھ کمونیسم روی آوردند

معھء ای بھ امید سرنگون کردن آن بھ عملیات چریکی دست زدند درحالیکھ عده ای جا
در چنین شرایطی مائو بھ جای . شھری را ترک کردند و بھ کوه و بیابان روی آوردند

روی . تسلیم بھ وضع موجود، راه رھایی و راه انقالب بدون وقفھ را در پیش گذاشت
آوردن روشنفکران بھ مائو بھ خاطر نوآوریھای انقالبی او در تئوری و فلسفھء 

  .لنینیستی بود-مارکسیستی
   
  

vم اندازی کھ مائوئیستھا در آن دوره در مقابل جنبش دانشجویی و جنبش  چش
لفھ ؤاعتراضی جوانان قرار می داند بھ آن فرا می خواندند، از نظر شما دارای چھ م

ھای اصلی ای بود؟ بھ عبارت دیگر مائوئیستھا با فعالیت خود در جنبش دانشجویی 
ن دوره بدنھ این جنبشھا را بھ  و جنبش اعتراضی جوانان در ای٧٠ و ٦٠دھھ ھای 

لھ ارضی و مقولھ أچھ مسیری دعوت می کردند؟ آیا با توجھ بھ جنبھ برجستھ مس
محاصره شھر ھا  «دھقانان در نظر گاه سیاسی مائوئیسم و روشھای سیاسی ای نظیر 

 مائوئیسم در این جنبشھا دارای زمینھ واقعی و َاساسا... و » از طریق روستاھا
 و یا آن را صرفا می توان پوششی برای نوعی رادیکالیسم افراطی موضوعیت بود

 روشنفکرانھ محسوب داشت؟
  
š  بھ دنبال علنی شدن ٦٠ابتدا باید بگویم کھ مائوئیستھای غرب در اواسط دھھء 

انشعاب بزرگ پا بھ عرصھء تاریخ گذاشتند، آنھم بھ این ترتیب کھ از رویزیونیسم 
ی آن گسستند، و با یسوسیالیستی اما درمحتوا بورژواخروشچفی و اردوگاه بھ ظاھر 

 افق نوینی در مبارزه تاریخی بین پرولتاریا و ١٩٦٦شروع انقالب فرھنگی در 
حزب کمونیست چین : آنھا وظیفھء سنگینی برعھده داشتند. بورژوازی را مشاھده کردند
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در حدود : عتصاب عمومی ا-١٩٦٨ مھ ١٣
یک میلیون نفر در پاریس بھ مدت پنج ساعت 

دوگول «د و می گویند بھ تظاھرات می پردازن
دانشجوھا » !ھا تحویل بدھیدرا بھ آرشیو

کنند کھ  سوربون را دانشگاه آزاد اعالم می
  »!شب و روز درش بر کارگران باز است«

جا مورد بحث خط مشی عمومی جنبش کمونیستی بین المللی را ترسیم کرده بود و ھمھ 
ال ؤبایست گذشتھ را زیر س اما این کافی نبود زیرا مائوئیستھا در ھر کشوری می. بود

بایست شرایط پیچیدهء حال را کھ در آن قرار  بکشند و بھ تعبیر نوینی از آن برسند، می
داشتند بویژه انشعاب در حال تکوین را بفھمند و با اتوریتھء حزبی کھ نام پرآوازهء لنین 

بایست مبارزهء خود را در پرتو  کشید بھ مبارزه برخیزند، و ھمزمان می یدک میرا 
جوانان و دانشجویان بھ این ترتیب، . خواستند بسازند سازمان بدھند آینده ای کھ می

خالف دانشجویان آنارشیست، تروتسکیست، و خروشچفیست کھ تشکالت مائوئیست، بر
بایست مواضع و راه و رسم و  شتند میو سنتھا و مواضع جا افتادهء خود را  دا

  .سازماندھی خود را از نو و در تقابل با آنچھ موجود بود بسازند
دانشجویان و جوانان انقالبی، چھ 
مائوئیست چھ غیرمائوئیست، در فرانسھ و 

 جھان دیگری غیر از سرمایھ ١٩٦٨اروپای 
خواستند و آلترناتیوشان شوروی یا  داری می

آنچھ جوانان .  گوششان نبوداروپای شرقی بغل
 مائوئیست را از بقیھء چپ رادیکال متمایز می
کرد رویکردن بھ جھانبینی دیالکتیکی و 

 خالف موج شنا کردن، ھر –ماتریالیستی بود 
نوع اتوریتھ از جملھ اتوریتھء تشکیالت خود 

کارگران و ال بردن، بھ تودهء ؤرا زیر س
 گرفتن و ، از آنھا یادزحمتکشان اعتماد داشتن

مائو ... یاد دادن، نھراسیدن از سختیھابھ آنھا 
سرمایھ ! امپریالیسم ببر کاغذی است: گفت

داری در شوروی برگشتھ است و در چین ھم 
پایگاه بورژوازی !  امکان برگشتش ھست

باید این ستاد ! نوین در درون حزب است
  !بورژوازی را تسخیر کرد

ی اما پذیرفتن مشی نوین جنبش کمونیست
باید . کرد ھیچ فردی را یکشبھ مائوئیست نمی

در نظر داشت کھ مارکس خودش مارکسیست 
او از ابتدای زندگی سیاسی و . بھ دنیا نیامد

، یک دمکرات انقالبی بود و بھ تدریج، ھمراه با انگلس، بھ ١٨٤٣فکری خود تا سال 
تیب، لنین ھم بھ ھمین تر.  تحت عنوان مارکسیسم شناختھ شدَمواضعی رسید کھ بعدا

ی و روشنفکری روسیھ با یاو در جریان مبارزه در جنبش دانشجو. لنینیست بھ دنیا نیامد
مبارزه علیھ نظرات غیرپرولتری در درون جنبش  مارکسیسم آشنا شد و خیلی زود در

کمونیستی زمان خود، و در جریان رھبری اولین انقالب سوسیالیستی دنیا مارکسیسم را 
 با .در مورد  مائو ھم چنین بود. رفت لنینیسم نام گَ ارتقا داد کھ بعدابھ سطح باالتری

وجود اینکھ نظرات مائو در فلسفھ و سیاست و اقتصاد و امورنظامی قبل از کنگرهء 
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بیستم و پیش از انشعاب در خارج از چین ھم شناختھ شده بودند و بخشی از تئوری 
ع بعد از کنگرهء بیستم در مبارزه با رفتند، مائوئیسم در واق مارکسیستی بشمار می

رجعت سرمایھ داری در شوروی، مبارزه با رویزونیسم خروشچفی، رھبری کردن 
انشعاب، براه انداختن انقالب فرھنگی، و تکامل دادن تئوری و پراتیک دیکتاتوری 

  .پرولتاریا، پا بھ عرصھء تاریخ گذاشت
 تا مرگش ١٩٢٦از سال (یش اگر مائو خودش در طول پنجاه سال زندگی کمونیست

 حاکم بر جنبش کمونیستی و تئوری مارکسیستی دترمینیستیتوانست بر دید ) ١٩٧٦در 
 را در مقابل آن قرار بدھد و از این طریق موفق شد جنبش دیالکتیکیغالب شود و دید 

کمونیستی را نجات بدھد، بعضی از مائویستھا نتوانستند از دترمینیسم بویژه اکونومیسم 
و این تعجب آور نیست زیرا سیاست و ایدئولوژی پرولتاریا را اقیانوسی از . برندب

در واقع  دانشجویان و جوانان و .  کند سیاست و ایدئولوژی سایر طبقات جدا نمی
 شرکت کردند، خط مشی واحدی نداشتند و ١٩٦٨کارگران مائوئیست کھ در شورش مھ 

  .ندبسیاری ھنوز گرفتار تفکر اکونومیستی بود
ال قبلی اشاره ای بھ ؤال و نیز سؤکنید کھ تا حاال در پاسخ بھ این س توجھ می

لھء ارضی و دھقانی و یا محاصرهء شھرھا از طریق دھات نکرده ام، زیرا أمس
علت استقبال جوانان و روشنفکران اروپا و . لھء دھقانی نداردأمائوئیسم ربطی بھ مس

لھء دھقانی یا أن بود کھ مائوئیسم ربطی بھ مس ایَآمریکای شمالی از مائوئیسم دقیقا
اگرچھ مائو در این زمینھ ھا خدمات مھمی بھ تئوری و پراتیک . مبارزهء مسلحانھ ندارد
اگر مارکسیم ایده ئولوژی و تئوری و سیاست پرولتاریا در . مارکسیستی کرده است

مپریالیسم و عصر سرمایھ داری رقابت آزاد بود، و اگر لنینیسم، مارکسیسم عصر ا
 .سیم عصر سوسیالیسم بھ حساب آوردانقالبات پرولتری بود، مائوئیسم را باید مارک

لفھء مائوئیسم مبارزه طبقاتی در سوسیالیسم و تئوری دیکتاتوری پرولتاریا ؤمھمترین م
  .است

ال باید بگویم کھ مائوئیسم بیش از سایر ؤاز این رو در پاسخ بھ بخش آخر س
پوششی برای نوعی رادیکالیسم  ی زمینھء واقعی و موضوعیت بود و جھانبینی ھا دارا

 مائوئیسم بھ عنوان یک سیاست و ایدئولوژی .رفت افراطی و روشنفکرانھ بھ شمار نمی
چپ، رادیکال، و انقالبی بود و این چیزی بود کھ بسیاری از جوانان و دانشجویان و 

 و در سالھای دھھء شصت ١٩٦٨آنچھ در . خواستند باشند و بودند روشنفکران می
 ٦٠یم شورشھای سالھای یوقتیکھ بگو. گذشت رادیکالیسم افراطی و روشنفکرانھ نبود

بودند فرض بر این است کھ جوانان و » رادیکالیسم افراطی و روشنفکرانھ«جریانات 
خواستند رادیکال افراطی باشند زیرا آنھا کارگر  توانستند یا نمی  نمیَروشنفکران ماھیتا

این نظر درست نیست زیرا رادیکال بودن فرد بھ جایگاھش . نبودند و روشنفکر بودند
َ  یا الزاماَدر درون یک طبقھ بستگی ندارد و بھ ھمین دلیل اعضای طبقھء کارگر ماھیتا

مارکس و انگلس و لنین و مائو کارگر نبودند بلکھ روشنفکر . انقالبی و رادیکال نیستند
ی روا بودند ی قیامھا١٩٦٠مبارزات سالھای . ی انقالبی تر بودندگارگر بودند اما از ھر

علیھ جھانی کھنھ و پوسیده و گندیده، قیام علیھ طبقھ ای کھ مدت دو قرن بود بھ قدرت 
یا » برادری، برابری، آزادی«رسیده بود و ھنوز زیر شعار ھای دروغینی چون 
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نھ ترین خشونت نھ تنھا علیھ بھ  ارتکاب وحشیا» ھمھء انسانھا برابر خلق شده اند«
رادیکالیسم «واقع اگر ھم  در. پرداخت بلکھ ھمھء دنیا می» خودش«شھروندان کشور 

ی ینیاز بھ پوشش داشت لزومی نداشت زیر پوشش دھقان گرا» افراطی و روشنفکرانھ
و تئوری محاصرهء شھرھا خود را عرضھ بکند زیرا در اروپا و امریکا مدتھا بود 

مشی ( نداشت و اگر منظور مبارزه مسلحانھ است، گوارایسم و کاسترویسم دھقانی وجود
توانستند پوشش مناسبتری باشند و در واقع بیشتر جریاناتی کھ ھمین راه  می) چریکی

 در فراکسیون ارتش سرخھا در آمریکا یا » ودرمن «َمثال(چریکی را در پیش گرفتند 
ائو، در عرصھء نظامی مھمترین خدمت را بھ با وجود اینکھ م.  مائوئیست نبودند) آلمان

تئوری مارکسیستی کرده است، از دید او اسلحھ برداشتن بھ خودی خود عملی انقالبی 
توان برای نیل بھ اھداف رفرمیستی ھم اسلحھ برداشت و بسیاری این  نیست زیرا می

را تعیین ) برفرم یا انقال(از دید مائویستی، اسلحھ ماھیت سیاست .  راه را رفتھ ا ند
 مسلحانھ انقالبی است یا  یکند کھ مبارزه کند بلکھ خط سیاسی تعیین می نمی

تعجب آور نیست .  توان در مبارزهء مسلحانھ خالصھ کرد رفرمیست، و انقالب را نمی
 کھ مبارزهء چریکی ھوادار فراوان داشت، سازمان ١٩٦٠کھ در آمریکای سالھای 

 تبدیل شد »حزب کمونیست انقالبی آمریکا«بھ  َھ بعداک» اتحادیھء انقالبی«مائویستی 
ایدئولوژیک خودش بھ حساب می آورد، نقد مشی چریکی را یکی از مھمترین مبارزات 
  .مبارزه ای کھ باعث پاگرفتن و آبدیده شدنش شد

در رابطھ با دھقانی بودن مائوئیسم الزم است چند نکتھ را بگویم اگرچھ اندکی ما را 
ھم لنین و ھم مائو متھم شده اند کھ  نظراتشان . کند ی سوال دور میاز نکتھء اصل

» روسی«گویا لنین مارکسیسم را (و ناسیونالیستی است ) یعنی غیر پرولتری(دھقانی 
این اتھام بیشتر گویای نظرات متھم کنندگان است تا ). کرد» چینی«کرد و مائو آنرا 

 زمانی کھ روابط –کرد  دگی میمارکس کھ در اروپا ی قرن نوزدھم زن. متھمین
  –سرمایھ داری در روستاھای انگلستان و بلژیک وھلند و فرانسھ و آلمان غالب بود  

ھمھ «در رابطھ با انقالب در آلمان بھ انگلس نوشت کھ )   آوریل١٦ (١٨٥٦در سال 
 چیز در آلمان  بستگی خواھد داشت بھ امکان پشتیبانی از انقالب پرولتری با طبع دوم

لھء أاگر مارکس و انگلس در اروپای سرمایھ داری ھنوز بر اھمیت مس. »جنگ دھقانی
ی جھان انقالب را یکردند،  لنین و مائو در بزرگترین کشورھای روستا کید میأدھقانی ت

کردند، یعنی در شرایطی کھ اکثریت مردم دھقان بودند و در روابط فئودالی  رھبری می
کردند  لھء دھقانی نمیأاگر آنھا توجھ جدی و عمیق بھ مس. دبردن و نیمھ فئودالی بسرمی

استالین بالفاصلھ پس از مرگ لنین . توانستند مارکسیست باشند نھ انقالب بکنند نھ می
  :  نوشت١٩٢٤در جمعبندی از لنینیسم  در سال 

  
لۀ ئکنند کھ نکتۀ اساسی لنینیسم مس بعضی ھا تصور می

لۀ مربوط بھ دھقانان و ئم مسدھقانان بوده و سر منشاء لنینیس
این تصور بکلی عاری از . باشد نقش و درجۀ اھمیت آن می

لۀ ئموضوع اساسی لنینیسم و سر منشاء آن مس.  حقیقت است
لۀ دیکتاتوری پرولتاریا و شرایط بدست ئدھقانان نبوده بلکھ مس
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لۀ دھقانان، کھ ئمس. آوردن و شرایط استوار ساختن آن میباشد
ۀ یک ئلیا در مبارزه در راه تصرف حکومت مسبرای پرولتار

  .  موضوع فرعی و اشتقاقی استمتفق است، یک
 مسئلۀ دھقانان را از آن اھمیت جدی و َولی این قضیھ ابدا

حیاتی کھ این مسئلھ بدون شک برای انقالب پرولتاریائی دارد 
  . ...نمی اندازد

 از این حیث مسئلۀ دھقانان جزئی از مسئلۀ کلی و عمومی
دیکتاتوری پرولتاریا میباشد و بھ این شکل یکی از حیاتی ترین 

  . دھد مسائل لنینیسم را تشکیل می
     علت بی اعتنائی و حتی در پاره ای از اوقات رفتار منفی 
 احزاب بین الملل دوم نسبت بھ مسئلۀ دھقانان فقط شرایط

علت آن بیش از ھمھ  .مخصوص تکامل کشورھای غرب نیست
این احزاب بھ دیکتاتوری پرولتاریا ایمان ندارند، از اینستکھ 

انقالب ترسیده و در این خیال نیستند کھ پرولتاریا را بطرف 
حکومت ببرند و آنکس ھم کھ از انقالب بترسد، کسیکھ خیال 

 بھ متفقین َندارد پرولتاریا را بطرف حکومت سوق دھد مسلما
 باشد، برای او پرولتاریا در انقالب نیز نمیتواند عالقھ مند

روش .  مسئلۀ وجود متفق علی السویھ و دور از واقعیت است
پھلوانان بین الملل دوم، کھ موضوع دھقانان را مورد استھزا 
قرار میدادند، در نظر خودشان عالمت یک رویۀ پسندیده و 

و اما در واقع ذره . محسوب میگردد» حقیقی«نشانۀ مارکسیسم 
استالین، . ا. ی( وجود ندارد ای ھم مارکسیسم در این عمل
  ).٧١-٧٠. ، ص١٩٤٩مسائل لنینیسم، جلد اول، مسکو، 

  
پھلوانان «اگر . مائو و مائوئیسم  نوشتھ شده ستبارهء ی کھ این بحث دریگو

کھ با شروع جنگ جھانی اول بھ بورژوازی خودشان پیوستند » انترناسیونال دوم
امروز » پھلوانان«  را نداشتند، ازتجربھء دیکتاتوری پرولتاریا در شوروی و چین

رود کھ با تئوری و پراتیک رابطھء دیکتاتوری پرولتاریا و دھقانان  در دو  انتظار می
» پھلوانان«البتھ این انتظار تا حدی بیجا است زیرا اگر .  انقالب اکتبر آشنا باشند

بی (معرفتی دانند تنھا بخاطر اشکال  لھء دھقانی یکی میأامروز مائوئیسم را با مس
موضع سیاسی و ایدئولوژیکشان نیست بلکھ بخاطر ) اطالعی از موضع لنین و مائو

از انقالب و دیکتاتوری پرولتاریا در » پھلوانان انترناسیونال دوم« آنھا مانند .است
لھء اصلی مائوئیسم اعمال دیکتاتوری پرولتاریا در أھراسند و اگر بپذیرند کھ مس

م است دیگر نخواھند توانست راست روی سیاسی و سرتاسر دوران سوسیالیس
  .   ایدئولوژی غیرپرولتری خودشان را پرده پوشی بکنند
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w ال بسیار اساسی می پردازیم کھ در بحثھای مربوط بھ جنبش ؤبھ یک س
بھ : دانشجویی و تاریخ آن در فضای فکری ایران نیز بازتابھای زیادی داشتھ است

اتی شدید فعالین دانشجویی و جوانان معترض در دھھ ھای نظر شما دلیل عالقھ و سمپ
شاید  چین چھ بود؟» انقالب فرھنگی«اروپای غربی و آمریکای شمالی بھ  ٧٠ و ٦٠

بی فایده نباشد کھ در اینجا ذکر کنیم کھ جمعی از لیبرالھا و چپھای سابق کھ امروز در 
بی «و » نادانی«ا  لھ رأاین عرصھ ھا بھ اظھار نظرمی پردازند، دلیل این مس

دانشجویان از وقایع چین و جو ھیجان زدگی حاکم بر جنبشھای اعتراضی »  اطالعی
رادیکالیسم «آن دوره کھ فعالین را بھ واکنشھای احساسی و دفاع از ھر نوع  

فاجعھ «چین را ھم نوعی » انقالب فرھنگی«می کشاند  ذکر می کنند و  » سطحی
    شما در این مورد چیست؟نظر. بھ حساب می آورند» بشری

       
š  با وجود تنوع فکری و سیاسی و

ایدئولوژیک خارق العادهء دانشجویان، 
جوانان، و مبارزین نسل پیشین، آنچھ ھمھء 

داد این بود کھ  آنھا را در یک صف قرار می
خواستند  دنیایی خلق بکنند کھ در آن  می

آنھا .  استثمار و ستم و استعمار نباشد
 –اتیوی را کھ در جلو چشمشان بود آلترن

شوروی و جمھوریھای توده ای اروپای شرقی 
  از ھمان قماش سرمایھ داری بھ حساب می–
 رچھ بسیاری از گوارا و کاسترو وگا. وردندآ

گرفتند، ھیچکدام از این  ھوشی مین الھام می
رھبران نتوانستند از چھارچوب  مارکسیسم 

ا در استالینی خارج بشوند و بعضی ھ
  .خروشچفیسم فرورفتند

  

 نسل قبلی .ب فرھنگی فقط برای جوانان نبودباید توجھ کرد کھ جاذبھء انقال
روشنفکران و فعالین مارکسیست و چپ نیز، از جملھ روشنفکرانی چون سارتر، 

 Tel  یسیمون دو بوار، آلتوسر و حتی، برای مدتی، فوکو و گردانندگان نشریھ
Quel،  جاذبھء این انقالب بسیار بود، ھم در سطح .فرھنگی بودندثیر انقالب تأتحت 

درعرصھء تئوری، مھمترین جاذبھء آن این بود کھ برای .  تئوری وھم برای پراتیک
اول بار توضیح درستی از شکست مھمترین واقعھء تاریخ جامعھء طبقاتی یعنی 

اری را در  ارائھ داد و راھھای جلوگیری از رجعت سرمایھ دسوسیالیسم در شوروی
 بھ توضیح شکست پرداختھ َکسانی کھ قبال.  دوران ساختمان سوسیالیسم  ترسیم کرد

دراین تالش موفق نشدند و ) تسکی گرفتھ تا مکتب فرانکفورت و چپ نوواز تر(بودند 
 سوسیالیسم در شوروی بمراتب بدتر از این، کسانی چون کاسترو و چھ گوارا، شکست

ی چون جورج لوکاچ  بھ دفاع از رویزیونیسم خروشچفی یھادیدند و تئوریسین  را نمی

در ) سمت راست تصویر(سیمون دوبوار 
در » آرمان خلق «پاریس، دفتر نشریھ

 ١٩٧٠سال 
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این منتقدین کھ علل شکست را در بوروکراتیزه شدن انقالب یا روانیات  نظر. پرداختند
کند چیزی  یا تصفیھ ھای حزبی جستجو می) یعنی خلق و خوی و خشونتش(استالین 

 متکی بر َصوالکند، و ا جز یک توضیح سطحی نیست، معلول را با علت اشتباه می
 مائو این .طبقاتی در دوران سوسیالیسم نیستتئوری مارکسیستی در مورد مبارزهء 

 را بھ شکست سوسیالیسم در شورویتحلیلھا را کنار انداخت و درک تئوریک و فلسفی 
در . سطحی رساند کھ ھم مارکسیستھا و ھم ضدمارکسیستھا ناچار بھ موضعگیری شدند

چیز درک دترمینیستی را کھ در دوران رھبری  یش از ھرطی این مبارزات، مائو ب
ال کشید و درک ؤاستالین بر جنبش کمونیستی دنیا و مارکسیسم غلبھ داشت زیر س

 خبر از ١٩٦٤ھنگامیکھ مطبوعات چین درسال . دیالکتیکی را در مقابلھ با آن ارائھ داد
از مبارزهء طبقاتی دادند،  در واقع دور جدیدی » مبارزهء عظیمی در عرصھء فلسفھ«

مبارزه برای ادامھء انقالب سوسیالیستی بھ مبارزه بر سر دیالکتیک . شد شروع می
خط مائو تمام فلسفھ و پراتیک مارکسیستی آن زمان را بھ نقد کشید و . کشیده شد

از . »تبدیل دو بھ یک«است نھ » تبدیل یک بھ دو«استدالل کرد کھ جوھر دیالکتیک 
تضاد و مبارزهء  ء سوسیالیستی جامعھ ای طبقاتی است، مملو ازاین دیدگاه، جامعھ

طبقاتی بین راه سوسیالیسم و راه سرمایھ داری است، و امکان رجعت و رشد سرمایھ 
نظر دوم .  داری وجود دارد و راه حل این تضاد ھا ادامھء دیکتاتوری پرولتاریا است

 مبارزهء طبقاتی، تلفیق ، حذف)سرمایھ داری و سوسیالیسم(ترکیب دو سوی تضاد 
پرولتاریا و بورژوازی، و ترکیب مارکسیسم و رویزیونیسم، و ھمگونی سرمایھ داری 

َ بود یعنی آنچھ کھ بعدا» راست«این خط فلسفی جریان . کرد و سوسیالیسم را توجیھ می
این مبارزهء فلسفی . نامیده شدند» رھروان سرمایھ داری«

:  ب فرھنگی کشیده شددر عرض کمتر از یکسال بھ انقال
کارگران، دھقانان، دانشجویان، گاردھای سرخ و دیگر 

ی کھ خواھان جھش در ساختمان سوسیالیسم یکمونیستھا
بودند حزب کمونیست و دولت و سایر پایگاھھای 

راه «دو پروژهء . بورژوازی را مورد حملھ قراردادند
بایستی از ھم جدا  می» راه سرمایھ داری«و» سوسیالیسم

ھیچ سنتزی و ھیچ . بشوند، ھم در عمل و ھم در تئوری
  .ھمگونی بین این دو میسر نبود

برای » انقالب فرھنگی«اگر جھش تئوریک و فلسفی 
 خیره کننده ١٩٦٠روشنفکران انقالبی و کمونیست سالھای 

بود، تصویر صدھا ھزار دانشجو و جوان و گارد سرخ کھ 
 حزب و دولت، را اتوریتھء عالیترین مقام رھبری، یعنی

 اگر در .د بھ ھمان اندازه الھام بخش بودسرنگون کردن
خیابانھای شانگھای   دانشگاھا و اماکن دولتی و١٩٦٦سال 

و پکن بھ تصرف دانشجویان و کارگران درآمدند، دو سال 
در دست بعد دانشگاھھا، خیابانھا و کارخانھ ھا در فرانسھ 

در » ب فرھنگیانقال« اگر .دانشجویان و کارگران بود
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دانشجویان : لوساک - در خیابان گی١٩٦٣ مھ ١٠
برای ساختن باریکاد با تشکیل صفھای بلند سنگھای 

  .  سنگفرش خیابان را دست بدست منتقل می کنند
 

یکی از باریکادھای مابین خیابانھای : ١٩٦٨دھم مھ 
   لوساک و سن ژاک-گی

خاطرهء جمعی با روزنامھء دیواری، 
اعالمیھ، پوستر، پرتره و پالکارد و 
دیوارنگاری نقش بستھ است، شورش 

 نیز در اعالمیھ و پوستر و ٦٨مھ 
 دیوارنگاری و پرتره و پالکارد و

اگر . مشتھای گره خورده  شکوفا شد
مبارزه بین خط » انقالب فرھنگی«

ون حزب را ی دریپرولتری و بورژوا
بھ عرصھء جامعھ کشاند، دانشجویان 
و جوانان فرانسھ مبارزه بین سرمایھ 
داری و سوسیالیسم را بھ خارج از 
دانشگاھھا و بھ کارخانھ ھا و خیابانھا 
بردند و برای مقابلھ با خشونت 
سازمان یافتھء دولت بھ سنگربندی در 

دانشجویان . خیابانھا پرداختند
نده بودند و درحالیکھ ناظر بھ آی

این آینده را در چین انقالبی  تصویر
 بندی درکردند، با سنگر مشاھده می

کردن  پا خیابانھای پاریس بھ بر
 .وبارهء کمون پاریس می اندیشیدندد

ماوی گاالن، یکی از شرکت کنندگان 
در شورش مھ، نوشتھ است کھ در 
ماھھای مھ و ژوئن قفسھء 
کتابفروشیھای پاریس از کتابھای 
مربوط بھ کمون خالی شده بود زیرا 

این نقطھ  ھمھ جویای آگاھی بیشتر از
 جای شگفتی .عطف مھم تاریخ بودند

نقالب ا«نیست کھ در دوران 
 »کمون پاریس«چین، » فرھنگی

سرمشقی بود برای انقالبی تر کردن 
انقالب سوسیالیسستی، و در شورش 

الھام » انقالب فرھنگی«مھ فرانسھ، 
نسل جدید انقالبیون بخش و سرمشق 

بھ این ترتیب تعجب آور نیست .  شد
 کھ بورژوازی و مرتجعین در سراسر دنیا با خشم و خشونت بھ انقالب فرھنگی می

ھمچنین تعجب آور نیست کھ پھلوان جدید محافظھ کاران، سارکوزی رئیس  .تازند
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ین انتخابات لھء اأمس« اعالم کرد کھ ٢٠٠٧انتخابیش در  جمھوری فرانسھ، در کارزار
  .» باید ادامھ یابد یا برای ھمیشھ سر بھ نیست بشود٦٨اینست کھ آیا میراث 

را ناشی از » انقالب فرھنگی« بھ ٧٠ و ٦٠کسانی کھ عالقھء دانشجویان سالھای 
دانند، بھ  می» جو ھیجان زدگی«آنھا از وقایع  چین و » بی اطالعی«و » نادانی«

کنند بلکھ  ن را از تاریخ این مبارزه برمال مینظر من نھ تنھا بی اطالعی خودشا
  .گذارند تعھدات سیاسی و ایدئولوژیک خودشان را بھ نمایش می

فراوان بود بویژه در » انقالب فرھنگی« باید بگویم کھ اطالعات در بارهء َاوال
بسیاری از جوانان و .  ی از قبیل ھندوستانیکشورھای سرمایھ داری غرب و کشورھا

 کمونیست و غیرکمونیست  از اروپا و آمریکای شمالی بھ چین مسافرت میروشنفکران 
کردند و جلسات سخنرانی  برگذار  کردند، و سفرنامھ ھا و مطالعات متعددی منتشر می

این، نشریات ادواری، کتاب، جزوه، فیلم، صفحھء گرامافون، و  عالوه بر. کردند می
در ھر کشوری سازمانھای دوستی .  ودپوستر از چین و ویتنام بھ راحتی در دسترس ب

کردند کھ ھمھء اینھا علنی بودند و نشریھ داشتند وسفر  با جمھوری خلق چین فعالیت می
پکن «شد مجلھء  در اروپا و آمریکای شمالی بھ آسانی می. دادند بھ چین را سازمان می

 سرویس .شدند آبونھ شد و سایر نشریات را کھ بھ چند زبان غربی منتشرمی» ریویو
داد کھ  خارجی رادیو پکن برنامھء وسیعی بھ زبانھای مختلف از جملھ فارسی ارائھ می

عالوه بر . شد از اخبار گرفتھ تا تحلیل وقایع سیاسی و قرائت آثار مائو را شامل می
اینھا، بنگاھھای انتشاراتی خصوصی و دولتی در اروپا و آمریکا چندین نشریھء ادواری 

کردند و  الت مجلھ ھای تئوریک و روزنامھ ھای چین منتشر میمخصوص ترجمھء مقا
  .بیشتر کتابخانھ ھای دانشگاھی این نشریات را آبونھ بودند

 می) فعالین و روشنفکران نسل قبل(، آنچھ ھم در بین جوانان و ھم بزرگساالن َثانیا
نقالب  اچھ ھیجان برای، اگر»جو ھیجان زدگی«بی بود نھ شد بھ وضوح دید شور انقال

اندیشیدند، ھم  ی بشریت میی برای آنانی کھ بھ رھا.ھم ضروری است و ھم زیبا
بگذار . ی شور انقالبی بھ راه انداختیدنیا» انقالب فرھنگی« و ھم ١٩٦٤انشعاب 

) ١٩٦٤-١٩١٥(مثالی بزنم آنھم بھ نقل از مطالعھ ای کھ پارسال در بارهء کلودیا جونز 
 کلودیا زن کمونیست ١).، نوشتھء کارول دیویس»سمت چپ کارل مارکس«(منتشر شد 

جنبش  متولد ترینیداد بود کھ در دوران کودکی بھ آمریکا مھاجرت کرد، و بعد ھا در
کمونیستی فعال شد و بعد از چند بار زندانی شدن و پیگرد مداوم از آمریکا تبعید شد و 

او از جملھ . ت بھ انگلستان رفت و در آنجا بھ حزب کمونیست پیوس١٩٥٥در سال 
ی زنان و بویژه یمردساالری بود و مبارزه برای رھاگویاترین مبارزین علیھ نظام 

 ١٩٦٢کلودیا در سال .  درون حزب کمونیست آمریکا کشیدیھا را بھیآمریکا-ییآفریقا
بدعوت یکی از سازمانھای زنان شوروی از این کشور بازدید کرد و دو سال بعد، پس 

تی از آمریکای أدر جنبش کمونیستی، عازم چین شد و، ھمراه ھیاز علنی شدن انشعاب 
کلودیا با وجود اینکھ از دست آوردھای زنان شوروی ابراز . التین، مائو را مالقات کرد

اما دیدارش از چین افق . خوشحالی کرده بود، از وضع شوروی خیلی ذوق زده نشد
                                                           

١ Carol B. Davies, Left of Karl Marx. Durham, NC: Duke University Press, 2007. 
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ینان، گھوارهء «عنوان داد و باشوروشوق در شعری تحت  نوینی در برابرش قرار
بھ ارمغان آورده » فکر درخشانی برای آیندهء بشریت«نوشت کھ مردم چین » انقالب

کلودیا در کوران مبارزه علیھ سرمایھ داری آمریکا در ھارلم نیویورک گداختھ .  اند
او افقی را کھ مائو ترسیم کرده بود . شده بود و درعرصھء فکری نیز بسیار فعال بود

سالھای . ش یافت اگرچھ آنقدر نزیست کھ غلیان انقالب فرھنگی را ببیندی بخیرھا
 برای کسانی کھ نمی توانستند َشور انقالبی بود مخصوصا  دوران انفجار١٩٦٠

  .شوروی و اروپای شرقی را دنیای ایده آلشان را بھ حساب بیاورند
 درست بھ حساب می آورند» فاجعھء بشری«را نوعی » انقالب فرھنگی«آنھا کھ 

گویند اما از آنجا کھ بشریت بھ طبقات متخاصم و بھ سیاست ھا و ایدئولوژیھای  می
 .رای ھمھ معنی واحدی داشتھ باشدتواند ب متضاد تقسیم شده است، ھیچ انقالبی نمی

بھ درستی فاجعھ ای بود برای بورژوازی چین، بویژه بورژوازی » انقالب فرھنگی«
درست بھ ھمین دلیل بود کھ با توسل بھ . نداختھ بودنوین کھ در حزب و دولت لنگر ا

در طی . را با خشونت سرکوب کردند» انقالب فرھنگی«ارتش کودتا کردند و رھبران 
 نوشتھ و خاطره منتشر گذرد ھزاران  سی و دو سالی کھ از کودتای بورژوازی می

بھ . کنند معرفی می"  فاجعھء بشری"را یک » انقالب فرھنگی«کرده اند کھ در آن 
رفت گ نظر من اگر این انقالب این چنین مورد حملھء بورژوازی چین قرار نمی

برای بورژوازی » انقالب فرھنگی« در ھمان حال .شایستھء نام انقالب نمی بود
رفت زیرا  می شان فاجعھ ای بشمار»کمونیست«شوروی و اروپای شرقی و احزاب 

ھمچنین .  افق انقالب علیھ آنھا را گشودنقاب سوسیالیسم را از چھرهء آنھا برداشت و
دند برای بعضی جریاناتی کھ خود را بخشی از جنبش کمونیستی بھ حساب می آور

رود کھ  تسکیست ھا انتظار میو برای مثال، از تر.فاجعھ بود»  انقالب فرھنگی«
در جزوه ای » اسپارتاکوس یوث لیگ«شوروی را سوسیالیست بھ حساب نیاورند اما 

چرا اتحاد جماھیر شوروی سرمایھ داری : تروتسکیسم در برابر مائوئیسم«وان تحت عن
را تخطئھ کرد و از بورژوازی بھ قدرت » انقالب فرھنگی «١٩٧٧در سال » نیست؟

» انقالب فرھنگی«بورژوازی غرب نیز از ھمان آغاز.  رسیده در شوروی دفاع کرد
در سی سال : ا سازمان داده استآنرا فاجعھ بھ حساب آورد و حملھء وسیعی علیھ آنر

 تحقیق آکادمیک، مواد درسی،  کنندگان در انقالب، فیلم مستند،اخیر خاطرات شرکت
 نمایشگاه آثار ھنری، و مجموعھء اسناد بالانقطاع انقالب را بمثابھء فاجعھ معرفی می

  .کنند
شیوه مقابل این جبھھء وسیع بورژوازی کسانی ھستند کھ از انقالب فرھنگی بھ  در

 موبو گائو، کھ خودش در برای مثال،. کنند ھای گوناگون و در سطوح مختلف دفاع می
کرد در کتابی کھ امسال در لندن منتشر شده و نیز  دوران انقالب در روستا زندگی می

 انقالب کند و بھ دفاع از مائو، بودن را رد می» فاجعھ«در سایر آثارش ادعای 
مائو و : جنگ بر سر گذشتھء چین«کتاب ( پردازد  فرھنگی و دست آوردھایشان می
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 بھ چین رفت و ١٩٤٦ی کھ در ی و یا ویلیام ھینتن، کشاورز آمریکا٢).»انقالب فرھنگی
بھ انقالب پیوست و در حدود سھ دھھ در چین بھ کشاورزی مشغول بود، کودتای 

. ستانقالب مرده ا«: خواند و گفت» تراژدی« رھروان سرمایھ داری را یک ١٩٧٦
  ).١٩٩١، نوامبر ٦، شمارهء ٤٣مقالھ در مانتلی ریویو، سال (» زنده باد انقالب

بھ قدرت رسیدن بورژوازی نو بھ معنی شکست انقالب سوسیالیستی بود و ضربھء 
بزرگی بر جنبش کمونیستی و جنبشھای انقالبی دنیا وارد کرد و تا امروز ھم باعث 

 از دید دیالکتیکی، شکست پدیده ای قائم اما. درگمی در جبھھء انقالب شده استسر
 انقالب فرھنگی .دھد بالذات یا مستقل نیست و تنھا در تضاد با پیروزی معنی می

حرکتی موفق برای حل تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی در یک مرحلھ از ساختمان 
 رھبری انقالب بارھا اعالم کرد کھ بورژوازی نو ھمچنان .یالیسم در چین بودسوس

کند و انقالب را پایانی نیست و چنین ھم شد و مانند مار  برای کسب قدرت تالش می
- ١٩٦٦بھ این ترتیب، شکست بورژوازی در سالھای . زخم خورده بھ حملھ پرداخت

 ١٩٧٦بود و بھ قدرت رسیدن مجددش در » انقالب فرھنگی« نتیجھء پیروزی ١٩٧٧
 کار کمونیستھا .یان انقالب نیستاما این شکست پارود،  شکست انقالب بھ شمار می

و تئوریزه کردن دقیق » انقالب فرھنگی«شکست - باید جمعبندی از دیالکتیک پیروزی
  .تر و پیچیده تر مبارزهء طبقاتی در دوران سوسیالیسم باشد

کنند و انقالب فرھنگی را   را بھ اتھام نادانی محکوم می٦٨آنان کھ شورش مھ 
ند بیش از آنکھ دچاراشتباه شده باشند بھ بیان یک فاجعھء بشری بھ حساب می آور

  را با مفاھیمی مقایسھ کنید کھ فاجعھ مفھوم  . سیاسی و ایدئولوژیک می پردازندموضع
، فتنھ:  و دھقانھا بھ کار برده اندطبقات حاکم علیھ مبارزات برده ھادر طول تاریخ 

یاری مفاھیم وعبارات  و بسنافرمانی، سرکشی، غائلھ، عصیان، طغیان، فساد، بغی
 در مقابل این زبان و سیاست و ایدئولوژی طبقات حاکم، زبان و بیان و سیاستی  .مشابھ

در (را برای بار اول بمثابھء یک مفھوم مثبت بھ کار برد » انقالب«قراردارد کھ واژهء 
شاعر رمانتیک انگلیس ).  در انقالب بورژوازی فرانسھ علیھ دولت فئودالی١٧٨٩
چھ «:  در مدح انقالب فرانسھ نوشت١٨٠٥در سال ) ١٨٥٠-١٧٧٠( وردزورث ویلیام

.   »)در آن ایام(سعادتی بود زیستن در آن سپیده دم، و اما بھشت آسا بود جوان بودن 
صد سال بعد از انقالب بورژوازی فرانسھ، اوژن پوتیھ، بالفاصلھ بعد از آنکھ 

انترناسیونال را   قتل عام کرد، شعربورژوازی کموناردھای پاریس را با نھایت توحش
بخشد فتح و شادی، خدا، بر ما ن«: ندای پیروزی را سردادسرود و در تاریکی شکست 

تا ظلم از عالم . با دست خود گیریم آزادی، در پیکارھای بی امان. نھ شھ، نھ قھرمان
یرت، و یا کسانی مانند سالووی ژیژک، کھ با ھمین روحیھ و بینش و بص»  ...بروبیم

بھ دفاع از ) ٢٠٠٨، چاپ »در دفاع از آرمانھای از دست رفتھ«(در کتاب جدیدش 
انقالبیگری ژاکوبین ھا، کمون پاریس، انقالب اکتبر و انقالب فرھنگی برخاستھ و 

در اینجا . دھد کھ باید دوباره انقالب کرد حتی اگر باز ھم شکست بخورد ھشدار می

                                                           
٢ Mobo Gao, The Battle for China’s Past: Mao and the Cultural Revolution. London: 
Pluto Press, 2008. 
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 مقابل متافیزیک تسلیم بھ وضع موجود قرار میمبارزه در -شکست- دیالکتیک مبارزه
  . گیرد

  
  

x  در فرانسھ و در جنبش ٦٨بھ طور مشخص مائوئیستھا در جریانات می 
 - مارکسیست (اتحادیھ جوانان کمونیست «دانشجویی این کشور نقش مھمی در قالب 

از آلن گیسمار یکی از فعالین این جریان بھ .  ایفا نمودندUJC(ML)» )لنینیست
جمع بندی و .  نام برده می شود٦٨عنوان یکی از رھبران اصلی اعتراضات می 

 در فرانسھ بھ طور ٦٨ارزیابی شما از نقش، عملکرد و کارنامھ مائوئیستھا در می 
  کلی و این اتحادیھ و این فرد بھ طور خاص چیست؟

  
š  ئو در ، جریانات مخالف رویزیونیسم خروشچفی و طرفدار اندیشھء ما٦٨قبل از مھ

فرانسھ شکل گرفتھ بودند، در جنبش شرکت کردند، اما وزنھء سیاسی آنھا در ماھھا و 
  .سالھای بعد از مھ سنگین شد

باید در نظر داشت کھ انشعاب از اردوگاه شوروی و شکل گیری سیاسی و 
ر کشوری ویژگیھای خودش را ایدئولوژیک و تشکیالتی جنبش نوین کمونیستی در ھ

ب کمونیست فرانسھ بعد از جنگ جھانی دوم، یکی از بزرگترین و  حزَمثال. داشت
و در جنبش ھای  بود،) خارج از کشورھای سوسیالیستی(قویترین احزاب کمونیست دنیا 

. ی، زنان، و روشنفکری و تشکالت آنھا نفوذ و اعتبار فراوان داشتیکارگری، دانشجو
افتاده  جریانھای رادیکال جا تسکیسم نیزوعالوه بر این، در فرانسھ آنارشیسم و تر

بایست درتقابل با این جریانات خط سیاسی و ایدئولوژیک و  مائوئیستھا می. بودند
تشکیالتی خودشان را ترسیم می کردند و برنامھء مبارزاتی خود را بھ اجرا می 

ی و ھم در سازمانھای یقبل از ماه مھ، ھم در سازمانھای جوانان و دانشجو. گذاشتند
. بایست با این جریانات دست و پنجھ نرم می کردند ن جریانات مائوئیستی میبزرگساال
جدا شدند کھ یکی از آنھا، » حزب کمونیست فرانسھ« دو گروه از ١٩٦٤در سال 

 بعد از مبارزه بر ١٩٦٧ درسال (MCF)»  جنبش کمونیستی فرانسھ«موسوم بھ 
- حزب کمونیست مارکسیست «سرتشکیل حزب یا ایجاد جبھھ ای از مائویستھا بھ ایجاد

در تشکالت جوانان و دانشجویان نیز .   دست زد(PCMLF)» لنینیست فرانسھ
سازمان دانشجویان « عده ای از ١٩٦٦در اوائل . تحوالت زیادی صورت گرفت

اتحادیھء «بود انشعاب کردند و » حزب کمونیست فرانسھ«کھ متعلق بھ » کمونیست
  . را تشکیل دادندUJC(ML)» )ستلنینی-مارکسیست(جوانان کمونیست 

دفاع از ویتنام و کار در کارخانھ ھا و » اتحادیھ«بخش مھمی از برنامھء عملی 
، بزرگترین »ت.ژ.س«رھبران این سازمان معتقد بودند کھ . اتحادیھ ھای کارگری بود

کارگری کھ وابستھ بھ حزب کمونیست بود، عرصھء مھم مبارزه علیھ جریان  اتحادیھء
برای » لنینیست فرانسھ- حزب کمونیست مارکسیست«نیستی است در حالیکھ رویزیو

کارگری - جنبش مھ گرایشات اکونومیستی. اولویت قائل بودایجاد حزب پیشتاز
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  لوساک قبل از حملھء پلیس-شب باریکادھا در خیابان گی: ١٩٦٨دھم مھ 

 در آستانھء نبردی کھ. را رو کرد» )لنینیست-مارکسیست(نان کمونیست جوااتحادیھء «
 در آستانھء نبردی کھ . رو کردرا» )لنینیست-مارکسیست (اتحادیھء جوانان کمونیست«

، اتحادیھ با برپا کردن سنگر در محلھء ) مھ١٠(مشھور شد » شب سنگرھا«بھ 
مخالفت کرد و استدالل کرد کھ انقالب کار کارگرھا ) کارتیھ التن(ی پاریس یدانشجو

است و ھر مبارزه ای بدون کارگران بی معنی است، و دانشجویان را دعوت کرد کھ بھ 
حزب «اگرچھ  .  بندی کارتیھ التن بھ کارخانھ ھا و محالت کارگری بروندجای سنگر

نظرات مشابھی در مورد رابطھء جنبش » لنینیست فرانسھ- کمونیست مارکسیست
شب «کرد، در  ی داشت و با مبارزات خودبخودی مخالفت مییکارگری و دانشجو

ن پشتیبانی کردند و قیام دانشجویا اما اتحادیھ ھای کارگری از. شرکت کرد» سنگرھا
اشغال کارخانھ ھا دست زدند و با این حرکتشان فرانسھ  خودشان بھ اعتصابات وسیع و

بھ » ی طوالنییراھپیما«بھ جنبش پیوست و » اتحادیھ«این شرایط   در .را تکان دادند
بھ این ترتیب خط . طرف کارخانھ ھا را بھ پشتیبانی از کارگران سازمان داد

ی و ھم در یمخالفتش با جنبش دانشجو رمائوئیستی این تشکیالت ھم دراکونومیستی و غی
ی یک جنبش یاعتقادشان بھ اینکھ جنبش دانشجو(دفاعش از جنبش کارگری نمایان شد 

ی است و اگر زیاد رشد کند جنبش کارگری را تحویل بورژوازی می یخرده بورژوا
اما پیوستن تشکیالت . )رھبری جنبش را در دست می گیرد" خرده بورژوازی" دھد و

-حزب کمونیست مارکسیست«بھ نظر برخی از اعضای . بھ جنبش دردی را دوا نکرد
، رژیم دوگل بھ این دلیل جان سالم »اتحادیھ«و نیز عده ای در خود » لنینیست فرانسھ

بھ در برد کھ حزبی در میان نبود کھ بتواند و مایل باشد بھ انرژی عظیمی کھ شورش 
بھ این انتقادھا و راھیابی آن بازھم » اتحادیھ«اما پاسخ . بود جھت بدھدمھ رھا کرده 

 در برخورد بھ این بحران، دانشجویانی را کھ در کارخانھ ھا کار: اکونومیستی بود
و . گرفتھ بودند از کارخانھ بیرون کشیدند تا راه و چاه را در مطالعھء متون پیدا بکنند
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Libérez nos camarades!  
 !پلیس از کارتیھ التن بیرون برود! رفقای ما را آزاد کنید

 جدیدی ییالت و تجزیھء آن و شکل گرفتن صف آرااین آغازی بود بر پایان این تشکی
  .در جنبش مائوئیستی

  
رمجاز در سھ کمک فراوان بھ اعتصابھای غی» اتحادیھ«قبل از ماه مھ، فعالین 

برپاکرده بودند » پایگاه سرخ« آنھا در نانتر، در دانشکدهء ادبیات .کارخانھ کرده بودند
برای نشان دادن . پرداختند می گران مھاجرو از آنجا بھ فعالیت در زاغھ نشینھای کار

در شمارهء » آرمان خلق«: کنم درک اکونومیستی این جریان بھ دو نقل قول اکتفا می
 ما با قراردادن خودمان تحت رھبری توده ھای وسیع کارگری می«: اول مھ نوشت

ما :  بدھیمسعی بکنیم بھ آنھا پاسخ بگیریم کھ نیازھای مبارزاتی آنھا چیست و توانیم یاد
ی چند روز بعد یاما قیام دانشجو. »از آنھا یاد خواھیم گرفت، آنھا استادان ما خواھند بود

 پیش نویسی برای انتقاد از َنوشتھ ای کھ ظاھرا در. کرد را بھ کلی غافلگیر» اتحادیھ«
 مھ ١٤ تا ١٠خود است و در ماه ژوئن نوشتھ شده، و بھ بحث در بارهء وقایع روزھای 

  :ص دارد، چنین آمده استاختصا
  

ما در طول این مدت از نقش جرقھ زدن بھ انفجار کارتیھ التن 
غفلت کردیم، و کم بھا دادیم بھ نقشی کھ، در یک مرحلھء 

توانست  اولیھ، جنبش خشن ضد دوگل دانشجویان و جوانان می
 ناگھانی درگرفت، آنھم نھ بر َجنگ ضد دوگل کامال... ایفا بکند

 ستم بر طبقھء کارگر، دستمزدھای سرمسائلی چون
آموزشی ] نظام[بخورونمیر، یا بیکاری، بلکھ براساس نقد 

پوسیده، کھ بھ سرعت بھ نقد انقالبی ایدئولوژی و فرھنگ 
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 گرد :١٩٦٨ مھ ١٣سوربون 
ی عمومی دانشجویان بدنبال یھمآ

قول و قرارھای پمپیدو در مورد 
. خاتمھ دادن بھ خشونت پلیس

دانشجویان درحالیکھ از پشتیبانی 
 برای ،افکار عمومی برخوردارند

 مبارزه بھ بحث و برنامھ  یادامھ
شعار آویزان .  پردازند ریزی می

  : گوید شده می
 »!پرولتاریای جھان متحد شوید«
 

ما نھ در . جامعھء امپریالیستی محتضر ما گسترش یافت
کارمان با دانشجویان و جوانان و نھ در سازماندھی سیستم 

دی آماده  انقالب فرھنگی با چنین ابعاتبلیغاتیمان برای یک
 بعضی مواضع در مبارزهء این باعث شد کھ. نبودیم

ایدئولوژیک را کھ اھمیت انقالبی داشتند، ھم برای طبقھء 
کارگر و ھم برای جوانان، خرده بورژوا و ضد کارگر بھ 

  ٣.حساب بیاوریم

  
ارگری و کمونیستی مائوئیستی از مبارزهء طبقاتی بویژه رابطھء جنبش کدرک غیر

ی کھ جریانات یگو. زند تمامی مواضع این جریان مدعی مائوئیسم را رقم می
: کارگریست امروز ایران، کھ ضد مائوئیستند، سخنگویان وفادار این جریان ھستند

 شدن و سختی کشیدن کارگران انقالبی می ھردو طبقھء کارگر را بھ خاطر استثمار
دو از  طبقھ ایست کھ ھیچ نوع تعلقات مالکیت ندارد؛ ھردانند نھ بھ خاطراینکھ تنھا 

دو جنبش  عاجزاند؛ ھر ی مبارزات اقتصادی طبقھء کارگریدرک خصلت بورژوا
دو  دانند؛ ھر بودن و زحمتکش نبودن غیرانقالبی می ی را بھ خاطر روشنفکریدانشجو

 دو می  را مزاحم جنبش کارگری و تھدیدی برای آن می بینند؛ ھرییجنبش دانشجو
بدھند؛ ھردو » خصلت کارگری«ی بھ آن یخواھند برای انقالبی کردن جنبش دانشجو

  .ی را بھ پشت جبھھء جنبش کارگری تبدیل بکنندیخواھند جنبش دانشجو می
ھنگامیکھ  جنبش مھ ماھیت انقالبی خود را نشان داد، گرایش اکونومیستی درون 

ھیچیک از مبارزات کارگری  .دھم ماھیت غیرانقالبی خود را رو کر» اتحادیھ«
چشمگیر و برجستھ ای کھ تا آنزمان بھ آن پرداختھ بود نتوانست عقب ماندگیش را از 

ضاد بین شورانقالبی دانشجویان و خط سیاسی ت . حرکت انقالبی ماه مھ جبران بکند
عقب مانده سازمان بھ اندازه ای بارز بود کھ چاره ای جز انحالل فوری آن نبود و در 

داد، کھ افرادی از چند گروه مائویستی را » چپ پرولتری« جای خود را بھ ٦٨پتامبر س

                                                           
٣ Alain Schnapp et Pierre Vidal-Naquet, Journal de la commune étudiante: Textes et 
documents, novembre 67-juin 68. Paris: Éditions du Seuil,  1969, p. 347. 
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پلیس آماده جنگ در خیابانھای اطراف 
 ١٩٦٨ مھ ٦: کارتیھ التن

  .بولوار سن ژرمن: ١٩٦٨ مھ ٦ 
  رد با پلیس از کارتیھ التنخو و شروع زد

گرفت و خیلی زود بھ یک وزنھء سیاسی مھم  فرانسھ تبدیل شد، و بھ قول  در برمی
چپ «مد منظور  آیکی از ناظرین، اگر در فرانسھ بحثی از مائویستھا بھ میان می

 .بود» پرولتری
 دبیر کرد و  در دانشکدهء علوم تدریس می٦٨و قبل از مھ ا: در مورد آلن گیسمار
. این اتحادیھ، تحت رھبری گیسمار، از شورش مھ دفاع کرد. کل اتحادیھء استادان بود

در روزھای نبرد ماه مھ، بویژه بعد از نبرد روز ششم کھ منجر بھ زخمی شدن و 
معتقد » یان فرانسھاتحادیھء ملی دانشجو«دستگیری دانشجویان شد، گیسمار و رھبر 

توانند برای آزادی دانشجوھا و پایان دادن بھ اشغال سوربون توسط پلیس،  بودند کھ می
اما دانشجویان این کار را پشت کردن . از موضع قدرت با حکومت وارد مذاکره بشوند

بھ مبارزه تلقی کردند و گیسمار بعد از بھ نتیجھ نرسیدن مذاکره متوجھ اشتباه خودش 
ی گیسمار ناراضی بود، و در نتیجھ از رھبری آن یحادیھء استادان از چپ گراات. شد

» چپ پرولتری«جنبش مائوئیستی، بعد از ماه مھ و در  گیسمار در).  مھ٢٧(استعفا داد 
     .نقش فعال تری داشت

   

y و بھ ٦٨ نظرتان در مورد عملکرد مائوئیستھای فرانسھ در دوران پس از می 
و رھبران آن چیست؟ پس از می » چپ کارگری«ن احزاب و بھ ویژه طور مشخص ای

 دغدغھ ھا و مباحث مائوئیستھا در فرانسھ حول چھ مسایلی جریان داشت، با چھ ٦٨
ھدفی دست بھ تشکیل این حزب زدند و برای چھ انشعاب در بین آنھا رخ داد؟ عملکرد 

 ١٩٧٠ر دادگاھی در سال  را چگونھ ارزیابی می کنید؟ گیسمار د٦٨آنھا پس از می 
 گویا بنی لوی بعد از می  او االن چھ می کند؟ لھ چھ بود؟أمحاکمھ شد، دلیل این مس

و بھ قول بعضیھا مسیری از ( مدتی منشی سارتر بود و بعدھا بھ یھودیت گروید ٦٨
 ارزیابی خود را از ھر کدام این مسایل ارائھ دھید کھ َلطفا). پیمود» مائو بھ موسی«

   .مطرح شده اند» ٦٨مائوئیستھای فرانسھ پس از می «حور حول م
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š توان نقطھ عطفی در شکل گیری مائوئیسم در فرانسھ بھ حساب  جنبش مھ را می
 انقالبی ترین مخالفین رژیم دوگل خودشان را مائوئیست می ١٩٦٨پس از مھ .  آورد

 طبق یک . ندکرد خواندند، و طیف وسیعی از روشنفکران از مائوئیستھا دفاع می
 تعداد بیست ویک سازمان مائوئیستی کوچک و بزرگ، ١٩٧٧برآورد، در تابستان 

این سازمانھا پراتیک و مواضع متفاوت . محلی و سراسری، در فرانسھ وجود داشت
داشتند، اما دغدغۀ آنھا، مانند مائوئیستھای سایر کشورھا، ساختن جنبش کمونیستی 

آگاھی بھ تنوع این تشکالت و تجارب آنھا، فقط بھ دو من با . نوینی با افق نوین بود
 بیشتر شناختھ شده اند و مورد بحث قرارگرفتھ اند ١٩٦٨گرایشی کھ در رابطھ با مھ 

  .کنم اشاره می
 بعد از مھ غیرقانونی (PCMLF)» لنینیست فرانسھ- حزب کمونیست مارکسیست«

 بسیار محدود شد و مواضعش کرد و دامنۀ فعالیتش اعالم شد و بشیوۀ مخفی فعالیت می
اما عده ای با . کرد تبلیغ می) اومانیتھ سرخ (اومانیتھ روژرا از طریق نشریۀ 

زیرزمینی شدن مخالفت کردند و این اختالف باعث انشعاب و اخراج عده ای از اعضا 
سازی حزب دستگیر  دیگر از رھبرانشان بھ اتھام باز، عده ای١٩٧٠در سال .  شد

یید چین بود، از أحزب مورد ت.   ادامھ داشت١٩٧٦یل دستگیریھا تا سال شدند و این قب
 یعنی پس از ١٩٧٦کرد و ھنگامی کھ  درسال  سیاستھای دولت چین دنبالھ روی می

مرگ مائوتسھ دون، بورژوازی نوین با یک کودتا قدرت را بدست گرفت و احیای 
کودتاچیان پرداخت، در سرمایھ داری در چین را آغاز کرد، این حزب بھ دفاع از 

 این حزب .رکت کرد و در دھۀ بعد زوال یافت در انتخابات پارلمانی فرانسھ ش١٩٧٨
بسیاری از . نھ در تئوری نھ در عمل بھ گسست از جنبش کمونیستی سنتی دست نیافت

 .گروھای مائوئیستی در نتیجۀ انشعاب از این حزب شکل گرفتند
در پاسخ بھ سرکوبی جنبش مھ » ت فرانسھلنینیس- حزب کمونیست مارکسیست«اگر 

-مارکسیست(اتحادیۀ جوانان کمونیست «و غیرقانونی شدنش زیر زمینی شد، فعالین 
در پاسخ بھ غیرقانونی شدن تشکیالتشان بھ مبارزۀ علنی و نیمھ علنی روی » )لنینیست
و گروه ابتدا، بالفاصلھ بعد از مھ، گروھی معتقد بھ انحالل تشکیالت بودند . آوردند

چند . را بوجود آوردند»  چپ پرولتری«دیگر بھ دنبال بازسازی یا نوسازی رفتند و 
چپ «، » مارس٢٢جنبش «، با پیوستن عدۀ زیادی از فعالین ١٩٦٩ماه بعد، در اوائل  

 ھمزمان با این صف بندیھا، یک گروه .اعتبارو نیروی بیشتری یافت» تریپرول
 .را بوجود آورد) ١٩٧١-١٩٦٩(» البزنده باد انق «مائوئیست تشکیالت

توان بھ اختصار توضیح داد زیرا این  را نمی» چپ پرولتری«تئوری و پراتیک 
سازمان در چند سال حیات خود تجربۀ مبارزاتی وسیع و متنوع داشت و از نظر تئوری 

 تئوری و کنم و آنھم لھ اشاره میأمن فقط بھ یک مس. نیز بھ تالش ھای مھمی دست زد
  .یک این سازمان در رابطھ با حزب استپرات

ِاز انقالب فرھنگی پرولتری در چین سوسیالیستی کھ خود حزب » چپ پرولتری«
.  الھام می گرفتکمونیست چین را بھ عنوان ستاد بورژوازی مورد حملھ قرار داده بود

 و با درک محدودی کھ از آن داشت،  تالش  کرد» انقالب در انقالب «با الھام از این
کھ در تشکیالت نوینش نظم سنتی سلسلھ مراتب برقرار نشود و بویژه در دو سال اول 



  !واقع بین باش، آنچھ را ممکن نیست طلب کن ■ ٢٨
 

فعالیتش در زمینۀ تشکیالتی و سیاسی نظام سلسلھ مراتب مبتنی بر رھبر و غیررھبر 
برای مثال، فعالیت خود را نھ از یک مرکزحزبی بلکھ از طریق کمیتھ . را برھم زد

کرد و تصمیم گیری این کمیتھ ھا از  ی میھای محلی، منطقھ ای و کشوری رھبر
البتھ در این پروسھ . گرفت صورت می» شورای عمومی کارگران«طریق جلسات 

شدند اما   شناختھ می» رھبر«عده ای بھ عنوان )  و بطور اجتناب ناپذیرَعمال(
تشکیالت با تمایز بین رھبران و غیررھبران مخالف بود و برابری سیاسی در شوراھا 

بھ این ترتیب، در عرصۀ تئوری نیز، برخالف دید لنینیستی و .  کرد ویق میرا تش
. بھ جوشش تشکیالتی خودبخودی بودمائوئیستی، مخالف حزب پیشتاز بود و معتقد 

درادبیات مربوط بھ جنبش کمونیستی این سالھا، خط مشی این سازمان بھ عنوان 
در واقع، .   شناختھ شده است»مائوئیسم ضدسلسلھ مراتب«یا » مائوئیسم خودبخودی«
بدیلی کھ در مقابل احزاب کمونیست سنتی قرار داد نھ یک حزب » چپ پرولتری«

ی، یدارای ساختاری نوین بلکھ الغای حزب بود و تقدیس خودجوشی و تجربھ گرا
  .پراگماتیسم و روزمرگی بود

، مخالف دنبالھ روی از مبارزات »چپ پرولتری«مائوئیسم، برخالف درک 
ی یدبخودی و روزمرگی است و معتقد است کھ انقالب کردن بھ منظور خلق دنیاخو

فارغ از استثمار و ستم  امری بسیارآگاھانھ، چالش گرانھ و پیچیده است و بدون تئوری 
انقالبی و رھبری انقالبی یعنی  بدون  حزب میسر نیست، آنھم حزبی کھ نھ تنھا توان 

داشتھ باشد بلکھ دارای دیسیپلین انقالبی و تقسیم تئوریک و آگاھی و چشم انداز درست 
حزب خودش پدیده ای طبقاتی و محصول جامعۀ طبقاتی است، و بھ این .  کار باشد

ترتیب بھ کارگرفتن آن بھ منظور از بین بردن جامعۀ طبقاتی کار آسانی نیست و تئوری 
ا استفاده از ابزاری از بین بردن طبقھ ب(مارکسیستی، قبل از مائو، بھ  درک این تضاد 

لۀ أمارکسیسم و لنینیسم بھ مس. توجھ نکرده بود) کھ خودش محصول جامعۀ طبقاتی است
مائو از اوائل زندگی کمونیستی اش بھ تدریج بھ درک .  دولت توجھ بیشتری کرده بودند

تاریخی و دیالکتیکی از این تضاد رسید و تئوری مارکسیستی را در این زمینھ بھ سطح 
حزب کمونیست، مثل ھر پدیدۀ دیگر، از شبکھ ای از تضادھا بوجود .  ری ارتقا دادباالت

. ی استیآمده کھ مشخصۀ آن وحدت ضدین بین خط مشی پرولتری و خط مشی بورژوا
از جملھ رابطھ دیالکتیکی میان ( سایر تضادھای تشکیل دھندۀ حزب این تضاد

رھا، رھبری و اعضا،  حزب و دمکراسی و سانترالیسم، حزب و طبقھ، رھبری و کاد
تا وقتیکھ .  دھد را شکل می) توده ھا، روشنفکران و توده ھا، و کار فکری و بدنی

ی در حزب ی در جامعۀ سوسیالیستی، خط مشی بورژوااز جملھجامعھ طبقاتی است و 
 بھ بعد در دست و پنجھ نرم کردن با این ١٩٣٠مائو از سال ھای . وجود خواھد داشت

ھم در (» مبارزۀ دو خط«، »مشی توده ای «ذاشت از جملھی پیش گی حلھالھ راهأمس
 از دید مائوئیسم، ھیچ .»)ییروبنا(انقالب فرھنگی «، و )درون حزب و خارج از آن

تضمینی نیست کھ حزب، ارگان رھبری انقالب، بتواند برای ھمیشھ انقالبی و 
ۀ مدام میان خط مشی کمونیستی بماند و از این رو باید خودش در پروسۀ مبارز

 خودش باید آموزش ،آموزگار«ی انقالبی بشود، و بھ قول مارکس یکمونیستی و بورژوا
می توانند بھ ابزاری » حزب«و » نظم تشکیالتی« بھ این ترتیب، باوجود اینکھ .»ببیند
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ی درون حزب تبدیل شوند اما یدر دست خط بورژوا
 ، این مشکل را نمی»چپ پرولتری«خالف تصور بر

توان با حذف حزب و لغو تقسیم کار بین رھبر و 
غیررھبر و کنار گذاشتن سلسلھ مراتب تشکیالتی حل 

  .کرد
از حزب با ھمۀ مواضع و » چپ پرولتری«درک 

فعالیت در کارخانھ ھا .  پراتیکش ھمخوانی داشت
رھبری . س برنامھ قرار داشتأھمچنان در ر

 تحت نفوذ یکی از بزرگترین اتحادیھ ھا کھ(» ت.ژ.س«
بھ کار سیاسی مائوئیستھا ) حزب کمونیست فرانسھ بود

در بعضی . کرد در کارخانھ ھا با خشونت برخورد می
ھم حضور نداشت، مدیران » ت.ژ.س«موارد کھ 

با وجود اینکھ فعالین .  دادند کارخانھ ھا کار کنترل فعالین را با کمک پلیس سازمان می
دام دستگیر می کردند، سازمان ھمچنان بھ کار در کارخانھ ھا را م» چپ پرولتری«

 آنرا  حکومت تصمیم گرفت کھ سرکوب١٩٧٠ داد بطوریکھ در مارس خود ادامھ می
ابتدا وزیر کشور این سازمان را غیرقانونی اعالم کرد و ارگان .  بھ عھده بگیردَمستقیما

 Le(و لو بری دو ویراستار نشریھ، لو دانتک . توقیف شد» آرمان خلق«علنی آن یعنی 
Brisو Le Dantec( ، دستگیر شدند و پلیس بھ تصرف روزنامھ و دستگیری 

ی کشید کھ فروش روزنامھ منجر بھ یک سال زندان و یفروشندگان پرداخت و کار بھ جا
در این شرایط سازمان تصمیم گرفت کھ . محرومیت دائم از مشاغل دولتی می شد
 طریق ارگانھای علنی وسعت بدھد و آلن مبارزۀ علنی را بھ شیوه ھای مختلف از

 در ٦٨او قبل از مھ  اشاره کردم، َھمانطور کھ قبال. گیسمار سخنگوی اصلی آن شد
حکومت او را از شغل . کرد و دبیر کل اتحادیۀ استادان بود دانشکدۀ علوم تدریس می

 تدریس محروم کرد و خودش تحت فشار اتحادیۀ استادان، کھ از شورش مھ دفاع می
  . او ناراضی بود، از رھبری آن استعفا دادییکرد اما ازچپ گرا

بھ ) حکومت دوگل(در دادگاه، شاکی .   دستگیر شد١٩٧٠گیسمار در ژوئن 
لھ اساسی است کھ بدانیم آیا أمس«بر سر این صراحت اعالم کرد کھ محاکمۀ مائوئیستھا 

ل این وقایع تفصی. »ی بمانیمباق]  در عرصۀ قدرت[بشویم یا ] آنھا [خواھیم تسلیم  ما می
خالصھ بکنم، مجازات . بسیار دارد و اطالعات زیادی دربارۀ آنھا در دست است

گیسمار از قبل برنامھ ریزی شده بود و بھ ھیجده ماه زندان محکوم شد کھ پنج ماه آنرا 
  .در زندان انفرادی گذراند

ل زیادی بھ راه مبارزات رادیکا» چپ پرولتری«اگرچھ سرکوب ادامھ یافت اما 
 انداخت و بیش از سایر سازمانھای چپ مطرح بود و مورد حملۀ رژیم دوگل قرارمی

بسیاری بھ دفاع از آن برخاستند از جملھ  سیمون دوبوار و ژان پل سارتر در .  گرفت
 روزنامھ ویراستارانش بھ فروش و توزیع اینو » آرمان خلق«اعتراض بھ توقیف 

روش روزنامھ پرو، ناشرو کتابفروش، بھ اتھام نگھداری و فپرداختند و فرانسوا ماس

 »آرمان خلق«نشریھ          
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 برای کمک بھ انتشار مداوم روزنامھ، سارتر ویراستاری آنرا .تحت تعقیب قرارگرفت
صدھا نفر از دستگیرشدگان زندانھا را بھ عرصۀ نوینی از مبارزه علیھ . بھ عھده گرفت

ا وضع زندانھا و زندانیھا در این زمان میشل فوکو در رابطھ ب. دولت تبدیل کردند
  .کرد فعالیت و تحقیق می

 کھ (Overney) یکی از اعضای این تشکیالت بھ نام پیر اورنی ١٩٧٢در سال 
کرد و اخراج شده بود و برای پخش اعالمیھ بھ کارخانھ رفتھ  در کارخانھ رنو کار می

. رگزار شدمراسم عظیمی بھ یاد او ب. مورین امنیتی کشتھ شدأبود بھ ضرب گلولھ م
با . کارگران برای شرکت در این مراسم از محالت خود بھ طرف پاریس حرکت کردند

از کارگران خواستھ بود کھ در این مراسم شرکت نکنند اما عده » ت.ژ.س«وجود آنکھ 
کارگران و دانشجویان و دانش آموزان . ای از اعضای این اتحادیھ در آن شرکت کردند

  .بازو با پرچم ھای سرخ سرود انترناسیونال می خواندندو روشنفکران چپ بازو در 
رسید زیرا با خط مشی و پراتیک  داشت بھ پایان خود می» چپ پرولتری«اما 

توانست در طوالنی مدت در مقابل حمالت دولت دوام بیاورد و نھ از  خودبخودی نھ می
داوم، تمایل بھ  مدر پاسخ بھ  سرکوب. کار عمومی ھمچنان برخوردار باشدپشتیبانی اف

زیرزمینی شدن رشد کرد و شاخۀ نظامی بوجود آورد کھ چند آکسیون از جملھ دو مورد 
یکی خودداری از عملیات نظامی :  دو گرایش متفاوت شکل گرفت.ی انجام دادیآدم ربا

 با ایجاد ١٩٧٣و باالخره  رھبری در سال .  دیگری توسل بھ مبارزۀ مسلحانھو
 تصمیم بھ انحالل سازمان گرفت، اگرچھ (NRP)»  خلقی نوینمقاومت«تشکیالتی بنام 

بعضی از پایھ ھای آن مقاومت کردند و تا چند سال بھ فعالیت تحت نام سازمانشان ادامھ 
 چند سال بعد از .کردند  منتشر می١٩٧٦را تا » آرمان خلق«دادند و عده ای روزنامھ 

، محدودیتھای یک Béni Lévy)(ِ یکی از رھبران، بنی لوی ١٩٧٧انحالل، گفتۀ 
 لوی گفتھ است کھ از:  کند سازمان دارای خط و تشکیالت خودبخودی را روشن می

آنجا کھ خودش در مورد انقالب تردید پیدا کرده بود و چون امکان داشت کھ سازمان بھ  
شاخۀ نظامی تھدید . تصمیم گرفت کھ آن را منحل بکندمبارزۀ مسلحانھ بپردازد، خودش 

عاب کرده بود و یکسال طول کشید تا لوی بتواند نظرش را در مورد انحالل بھ انش
افتخار میکنم کھ بھ » چپ پرولتری«من حاال ھمانقدر بھ منحل کردن  «: تحمیل بکند

ما جلوگیری کردیم از تولد یک گروه تروریستی برخاستھ از . سیس آن افتخار میکنمأت
و » چپ پرولتری«وعیت برخاستن از کھ میتوانست توانائی و مشر» چپ پرولتری«

  ٤.» را پیدا بکند١٩٦٨در نتیجھ از مھ 
انقالب،  از» چپ پرولتری«توان درک غیرانقالبی رھبران  در این سخنان لوی می

در حالیکھ سران .  را دریافت٦٨سیاسی، و جنبش مھ  حزب، مبارزۀ مسلحانھ  و
 بودند کھ نظامشان در خطر  معتقدایھ داری از ژاپن گرفتھ تا مکزیکحکومتھای سرم

 در .کردند است، لوی و گیسمار و امثال آنھا نیز از پیشرفت انقالب احساس خطر می
 فرانسھ در محاکمۀ گیسمار و در پنجمخود فرانسھ، ھمانطور کھ گفتم، سران جمھوری 

                                                           
œ Ronald Fraser et al, 1968: A Student Generation in Revolt. London: Chatto and 

Windus,  1988, p. 296. 
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لۀ حیاتی ألۀ حفظ قدرت برای آنھا مسأموارد دیگر بھ صراحت اعالم کردند کھ مس
بھ رئیس جمھوری لیندن جانسن ) آی. بی. اف(مریکا، مسئولین امنیتی آ  در.است

 نمی توانند امنیت کشور را  جواناناخطار کرده بودند کھ در صورت تداوم شورش
ن و رمایھ دارھای آمریکای شمالی، ژاپ، گروھی از س١٩٧٣ در سال .مین بکنندأت

ھیابی برای تثبیت نظام سیس کردند کھ ھدف آن راأرا ت» کمیسیون سھ جانبھ«اروپا 
اخطار » بحران دمکراسی«آنھا در گزارش مفصلشان تحت عنوان . سرمایھ داری بود

ی حکومت یتوانا» دمکراسی زیاده از حد«کردند کھ دولتھای سرمایھ داری بھ علت 
ویلیام داگالس، لیبرال ترین قاضی دیوان عالی کشور  ٥.را از دست داده اندکردن 

او در . بھ نحو دیگری جنبش دانشجویان و جوانان را مھار بکندخواست  آمریکا، می
 نوشت کھ این شورشھا برای نجات دمکراسی لیبرال ضروری است زیرا ١٩٦٩سال 

اگر بھ خواستھ ھای آنھا علیھ فقر، قوانین تبعیض آمیز، آموزش غلط، نقض آزادیھای 
» چپ پرولتری«ھبران   ر٦.شوند مدنی و غیره توجھ نشود آنھا بھ انقالب متوسل می

از جملھ گیسمار و لوی، مانند دولتمردان سرمایھ داری، از پروسۀ رادیکالیزه شدن بی 
! واقع بین باش«: رفت وقفۀ جنبش بھ وحشت افتادند، جنبشی کھ با این روحیھ پیش می

  »!آنچھ را ممکن نیست طلب کن
مدھایش برای سیاست  گفتھ است کھ درس ھای انقالب فرھنگی و پیاَآلن بادیو اخیرا

ی بخش  ھنوز آموختھ نشده اند اگرچھ سرچشمۀ الھام قطعی برای مائوئیسم یھای رھا
مائوئیسم فرانسوی تنھا «رفتند و   بھ شمار می١٩٧٥ تا ١٩٦٧فرانسھ در سالھای 

 یک بھ دو تقسیم می«مقالۀ (»  بود١٩٦٨گرایش سیاسی نوآورانھ در فرانسھ بعد از مھ 
ست کھ درس ھای انقالب فرھنگی ھنوز آموختھ نشده اند، و   درست ا٧).»شود

ال مھم اینست ؤمائوئیسم عرصۀ سیاست را در فرانسھ برای مدتی  دگرگون کرد اما س
کھ چرا مائوئیست ھا در شرایط مناسب تر فرانسھ و در کوران پراتیک فشرده و وسیع 

 بھ بعد ١٩٨٠سالھای  از  حزب مائوئیستی دست نیافتند بلکھاین سالھا نھ تنھا بھ
درعرصۀ سیاسی و ایدئولوژی حضوری نداشتند درحالیکھ در آمریکا، در شرایطی 
بسیار متفاوت و دشوارتر، جھش بزرگی در عرصۀ تئوری و ایدئولوژی کردند، و در 

  جنبش بین المللی مائوئیستی نقش برجستھ ای برعھده گرفتھ اند؟
 آنچھ تا حدی روشن است اینست کھ . داردال نیاز بھ تحلیل پردامنھؤپاسخ بھ این س

اکونومیسم بودند ھمانطور کھ   گرفتار»  چپ پرولتری«مائوئیستھای فرانسھ بویژه 
اما اگر در آمریکا، . جنبش مائوئیستی آمریکا ھم  با ھمین مشکل دست بھ گریبان بود

 و عمل مائوئیستھا مبارزۀ عظیمی علیھ اکونومیسم براه انداختند و آنرا در تئوری

                                                           
٥ Michel Crozier, Samuel Huntington, and Joji Watanuki, The Crisis of Democracy: 
Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New 
York: New York University Press,  1975.   
٦ William Douglas, Points of Rebellion. New York: Vintage Books Edition,  1970. 
٧  S. Budgen, S. Kouvelakis, and S. Zizek (editors), Lenin Reloaded: Toward a 
Politics of Truth. Durham: Duke University Press, 2007, p. 12. 
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 رابطۀ تئوری و عمل را »چپ پرولتری«. ، در فرانسھ با آن سازش کردنددورانداختند
زد  کرد، بھ عمل خارق العاده و گیرا دست می مائوئیستی درک نمی-بھ شیوۀ دیالکتیکی

  .خواست تئوری را از عمل  و از وقایع بیرون بکشد می و
نوشتۀ گیسمار، ژولی،  (Vers la guerre civile)» بسوی جنگ داخلی«کتاب 

اتحادیۀ جوانان « منتشر شد، بھ تعمق و جمع بندی از دودلی ١٩٦٩و موران، کھ در 
اما جمع بندی . پردازد در شرکت در جنبش مھ می» )لنینیست-مارکسیست(کمونیست 

مبارزه بھ عرصۀ تئوری پختۀ » روزمرگی«ین اشتباه نتوانست آنھا را از عرصۀ از ا
مائوئیستی مبارزۀ طبقاتی، و درک دیالکتیکی از رابطۀ بین -یلنینیست-مارکسیستی

 مبارزۀ مسلحانھ و سیاسی تئوری و عمل، رابطۀ جنبش کمونیستی و کارگری، و رابطۀ
درکی » چپ پرولتری« در زمینۀ تشکیالتی نیز، ھمانطور کھ اشاره کردم، .برساند

 فتگی سیاسی و ایدئولوژیکلنینیستی و مائوئیستی از حزب پرولتری نداشت، و با این آش
اوضاع عالی فرانسھ برای دامن زدن بھ امواج انقالب سازمان یافتھ استفاده  نتوانستند از

ھمین سالھا با وجود شرایط متفاوت دو کشور با چالش   مائوئیست ھای آمریکا در.ندنبک
خالف رفقای اما آنھا بر.  و عمل مواجھ بودندھای مشابھی در عرصۀ تئوری

، ناسیونالیسم، اکونومیسم )مشی چریکی(یشان بھ نقد تئوریک عمیق آوانتوریسم فرانسو
و پراگماتیسم دست زدند و تالش ھای مھمی برای درک تئوریک انشعاب در جنبش 

نیز دچار کمونیستی بین المللی و انقالب فرھنگی پرولتری کردند و در زمینۀ تشکیالتی 
مشخصا باب (ھ مائوئیست ھای آمریکا تعجب آور نیست ک. توھمات لیبرالی نشدند

سھ جھان و کودتای دن » تئوری«) آواکیان کھ رھبر حزب کمونیست انقالبی آمریکاست
و امروز نیز بھ مجموعھ تجارب .  بالفاصلھ  رد کردند سیائو پین را بدون تردید و

مائوئیستی -جنبش کمونیستی از جملھ انقالب فرھنگی و خود  مائو برخوردی انتقادی
  .می کنند

جمع بندی از مائوئیسم فرانسھ کار آسانی نیست و علیرغم اینکھ تحقیقات در این 
. دانم  تحلیل مائوئیستی کافی در دسترس نیست ی کھ من مییزمینھ فراوان است، تا جا

واقع «یک تحلیل مائوئیستی مقالۀ . اطالعات و تحلیل بھ زبان فارسی محدود تر است
است کھ در مجلۀ »  در کشورھای امپریالیستی٦٠دھۀ :  کنبین باش، ناممکن را طلب

بھ مناسبت بیستمین  ، منتشر شده است و١٣٦٧، سال ١٢، شمارۀ »جھانی برای فتح«
  در این مقالھ، کھ نقد چند کتاب مربوط بھ ٨. استسالگرد جنبش مھ نوشتھ شده

ات ، نظر»چپ پرولتری« است، در ضمن اشاره بھ رادیکالیسم ١٩٦٠جنبشھای 
  .نادرست آن دربارۀ انقالب بھ نقد کشیده شده است

باید بگویم کھ » از مائو بھ موسی«ال مربوط بھ دگردیسی بنی لوی ؤدر پاسخ بھ س
تبدیل بعضی از کمونیستھا یا سایر انقالبیون بھ ضدکمونیست یا ضدانقالبی نھ تنھا 

چھ در شرق . استتعجب آور نیست بلکھ بخشی از پروسۀ پر از تضاد مبارزۀ طبقاتی 
 و چھ در غرب،  افرادی در جنبش کمونیستی از مبارزه علیھ دنیای کھن  روی بر می
 گردانند و با پناه بردن بھ دین و عرفان و ناسیونالیسم بھ کرنش بھ وضع موجود می

                                                           
    http://www.sarbedaran.org/rim/jbf/j12dahe60.htm  
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در میان تئوریسین ھای . شود و این در بین ھمۀ جریانات کمونیستی دیده می. پردازند
، ھورکھایمر بھ عرفان یھودی رسید و یا روشنفکران غیرکمونیست مکتب فرانکفورت

 انتقاد از َالبتھ فوکو بعدا(ایران رفتند » انقالب اسالمی«نظیر میشل فوکو بھ استقبال 
اما . توضیح این پروسھ از دید تئوری مارکسیستی مشکل نیست). ِخود مالیمی کرد

ین ارادۀ انقالبی و خط مشی سیاسی مائوئیسم در تکامل درک ھای مارکسیستی، رابطۀ ب
  .و ایدئولوژیک را بھ شیوه ای پیچیده ترمطرح کرده است

ھیچ فردی کمونیست، آنارشیست، انقالبی، لیبرال یا . کنم ابتدا از بدیھیات شروع می
ھمچنین، بھ قول مارکس، نمایندگان ادبی و سیاسی یک . محافظھ کار بھ دنیا نمی آید

اکثر کارگران نھ سوسیالیستند نھ کمونیست یا اکثر . ن طبقھ نیستند اعضای آَطبقھ الزاما
تجربھ کردن استثمار بھ خودی خود ھیچ کارگری را کمونیست . زنان فمینیست نیستند

. کند نمی کند ھمانطور کھ تجربۀ روزمرۀ ستم مردساالری ھیچ زنی را فمینیست نمی
تی و در جریان مبارزۀ طبقاتی افراد مواضع سیاسی را در طی زندگی در جامعۀ طبقا

فعالیت سیاسی خود  مارکس و انگلس و لنین و مائو نیز در آغاز. کننند کسب می
بھ عبارت دیگر ھمۀ کمونیستھا با گسست از جھانبینی غیرکمونیستی . کمونیست نبودند

اما گسست سیاسی و . شوند و ضدکمونیستی حاکم در جامعۀ طبقاتی کمونیست می
گاھی بعضی کمونیستھا غیرکمونیست  ای ھمھ قطعی و ھمیشگی نیست وئولوژیک براید

بھ این ترتیب، ھم گسست این قبیل مبارزین از طبقات . شوند و ضدکمونیست می
با عاریھ گرفتن از زبان موالنا جالل (» اصل خویش«ھم برگشت آنھا بھ  استثمارگر و
در ایران  کسانی .  ودر بخشی از پروسۀ مبارزۀ طبقاتی بھ شمار می) الدین رومی

از جھانبینی و » پیکار در راه آزادی طبقۀ کارگر«ازالھوتی شاعر گرفتھ  تا سازمان 
یکی از دوستانی کھ در . سیاست دینی شروع کردند و با گسست از آن کمونیست شدند

 بھ خاطر فعالیت سیاسی برای مدتی در زندان قصر بھ سر برد، ١٣٤٣اردیبھشت 
یکی از ھم بندیھایش آخوندی بود کھ بھ اتھام کمونیست بودن زندانی کرد کھ  تعریف می

مور کرده بود کھ ردیھ ای أرژیم م) زمانی کھ ھنوز آخوند بود(این شخص را . شده بود
او این کار را کرده بود و ردیھ اش .  اثر ژرژ پلیتسر بنویسداصول مقدماتی فلسفھبر 

لف و عنوان کتاب یادم ؤده ام اما اسم ممن خودم این کتاب را خوان. منتشر شده بود
این شخص در جریان مطالعھ و تالش برای رد فلسفۀ مارکسیستی بھ رد نظرات . نیست

  .خودش و قبول فلسفۀ مارکسیستی رسیده بود
این نیز روشن است کھ در دوره ھای بحرانی و بویژه در شرایط انقالبی، ھنگامی 

شود، بسیاری بھ انقالب می  نی ترسیم میکھ شور انقالبی برقرار است و افق نوی
جویند و  پیوندند و در دوران شکست یا فرونشست آن بسیاری از مبارزه دوری می

 بھ َ معموال.ک این روندھا ھم کار مشکلی نیستدر. کنند بعضی بھ  آن پشت می
 ِثیرمنفی منافع شخصی،عالیق خانوادگی، عقب ماندگی، خودخواھی و غیره اشاره میأت

لۀ مھم این است کھ کسانی کھ در مقابلھ با سختیھا تسلیم أدید مائوئیسم، مس اما از. شود
 بند منافع خصوصی ھم نیستند، گاھی در عرصۀ ذھنی تسلیم می و شوند و در قید نمی

 اسلحھ برداشتن علیھ استثمارگران و .و این فقط یک اشکال معرفتی نیستشوند 
و . ی خود استتن اسلحۀ فکری علیھ جھانبینستمگران بھ مراتب آسان تر از برداش



  !واقع بین باش، آنچھ را ممکن نیست طلب کن ■ ٣٤
 

چگونھ است کھ اوژن پوتیھ بر ویرانھ .  ابطھ ی بین این دو مبارزه استلۀ اصلی رأمس
 ١٩١٧ را ترسیم کرد؟ چگونھ لنین در آوریل ١٩١٧ھای کمون پاریس افق انقالب 

یش برنامۀ انقالب را، علیرغم مخالفت تمام اعضای حزب، مطرح کرد، و آن را بھ پ
یا چگونھ مائو در مقابلھ با دھھا چالش عظیم از کشتارحزب کمونیست توسط  برد؟  و

گومیندان گرفتھ تا اشغال کشور توسط ژاپن، تھدید اتمی آمریکا، کودتای خروشچف و 
تھاجم رھروان سرمایھ داری تسلیم نشد؟ اما چگونھ است کھ مائوئیستھای نپال در 

و بین المللی، در زمانی کھ ھمھ جا مرگ کمونیسم شرایط  دشوار کشوری و منطقھ ای 
وجود این  را جشن گرفتھ بودند، با جسارت تئوریک و سیاسی بھ انقالب پرداختند و با

از ده سال مبارزه درحالیکھ بسیاری از مناطق کشور را آزاد کرده اند در مقابلھ با  بعد
 با چالش مھمی از قبیل حملۀ شوند؟  و یا استالین کھ در مقابلھ مشکالت دچار تردید می

ارتش نازی تسلیم نشد و نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم ایفا کرد، در عرصۀ 
ذھنی از درک مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ سوسیالیستی عاجز ماند و راه را برای بھ 
قدرت رسیدن بورژوازی نوین باز گذاشت؟  چگونھ استالین با درک نادرست از مبارزۀ 

در جامعۀ سوسیالیستی ھم بھ خشونت متوسل شد و ھم از مبارزه علیھ طبقاتی 
لۀ تربیت کردن أالھا و نیزمسؤماند؟ مائوئیسم پاسخ بھ این س بورژوازی نوین باز

ی چون آزادی و ضرورت، یرا در درک دیالکتیکی از تضادھا» جانشینان انقالب«
، و کار فکری و بدنی آگاھی و ماده، تئوری و عمل، ذھن و عین، روبنا و زیربنا

سفانھ تئوری مارکسیستی بھ وحدت ضدین بین آزادی و ضرورت، أمت. کند جستجو می
بویژه در جریان ساختمان سوسیالیسم، توجھ کافی نکرده است و این مانع ذھنی بزرگی 

االت زیادی پاسخ ؤدر تئوری مارکسیستی، س. در انقالبھای سوسیالیستی بوده است
ا این پروسھ تمام نشدنی است، ھیچ پاسخی ابدی و قطعی نیست، و درست گرفتھ اند ام

  .تضاد بین آگاھی و ماده پایان ناپذیر است و نیروی محرکۀ تکامل کمونیسم است
  

zعضو حزب َ گویا برخی از روشنفکران مارکسیست مطرح در فرانسھ  کھ بعضا 
ایش پیدا کرده بودند نیز در این دوره بھ مائوئیسم گر) PCF( کمونیست فرانسھ

از افرادی نظیر آلتوسر، پوالنزاس، بالیبار و بھ شکل مشخصتر و پررنگ تر . بودند
گویا این جو بھ شکل کلی در میان . بتلھایم در این رابطھ نام برده می شود

روشنفکران فرانسوی وجود داشتھ است و حتی ھنرمندانی نظیر ژان لوک گدار 
تحلیل شما از دالیل . سیاسی را دنبال می کرده اندنیز این گرایش ) کارگردان مشھور(

شکل گیری چنین گرایشی در بین روشنفکران تراز اول فرانسھ چیست؟ برخی از 
مائوئیسم در کافھ ھای کارتیھ «گرایش مائوئیسم در بین روشنفکران فرانسھ با عنوان 

 و  و سطحیکالیسم روشنفکرانھ افراطینام می برند و منظور آنان نوعی رادی» التن
نوعی فیگور رادیکال روشنفکری است کھ بھ علت جوزدگی در قالب مائوئیسم بیان 

کھ در فرانسھ ( منجر بھ تولید محصوالتی نظیر پل پت َخود را می جستھ است و بعضا
تببین شما از زمینھ ھای شکل گیری این گرایش در . نیز شده است) تحصیل می کرد

 مھ آنان چیست؟بین روشنفکران فرانسھ و کارنا



 ٣٥ ■  و مائوئیسم١٩٦٨جنبش مھ 

  :َآندره کوتن
  ھشت قرن خشونت در کارتیھ التن

 :» La liberté guidant le peupleآزادی ھدایت کنندۀ مردم«
 ١٨٣٠ دوالکروا  اثر اوژن

 
š کمونیست  غیرَدرست است کھ در این دوره  گرایش روشنفکران کمونیست و بعضا

 و این نیز درست است کھ بعضی ھا .  وسیع بود و نھ تنھا در فرانسھبھ مائوئیسم
گرایش مائویستی روشنفکران و ھنرمندان و فعالین سیاسی را رادیکالیسم افراطی و 

 اما این برداشت نھ .ر کارتیھ التن بھ حساب می آورندطحی و پزدادن و کافھ نشینی دس
نادرست است بلکھ از نظر سیاسی و ایدئولوژیک ) آنچھ اتفاق افتاد(تنھا از نظر تجربی 

 .روشنفکران در مبارزۀ طبقاتیبرخوردی بسیار محافظھ کارانھ است بھ انقالب و نقش 
 ١٩٦٠ادعا، گرایش روشنفکرھا بھ مارکسیسم در سالھای در واقع، درست برعکس این 

َ  اگر جوی وجود داشت،  کھ مسلما.دن آنھا  بود  نھ  سطحی بودنشانناشی از عمقی بو
 جملھ عوامل ساختن این جونقالب بود، خود این روشنفکرھا ازوجود داشت و آنھم جو ا

  .ببرد» واقعی«ز دنیای بودند نھ اینکھ جو آنھا را با خودش مثل گردبادی بھ دور ا
در پاسخ . ال دربارۀ گرایش روشنفکران مارکسیست فرانسھ  بھ مائوئیسم استؤس

باید قبل از ھر چیز بھ این واقعیت توجھ کنیم کھ در کشورھائی مثل فرانسھ، انگلستان و 
.  یست ھا بودندسایتالیا، مھمترین نظریھ پردازان بویژه در علوم اجتماعی و انسانی مارک

رجستھ ترین مورخین و جامعھ شناسان اروپا بخشی از جناح روشنفکر احزاب ب
بھ این ترتیب اگر کسی گرایش مائوئیستی افرادی . کمونیست فرانسھ و انگلستان بودند

نظیر آلتوسر و سارتر را بھ کافھ نشینی در کارتیھ التن نسبت بدھد متوجھ نقش 
باید اشاره بکنم کھ کارتیھ التن در در ضمن .  روشنفکران در مبارزۀ طبقاتی نیست

کافی است بھ کتاب آندره کوتن .  تاریخ انقالب در اروپا جایگاه بسیار برجستھ ای دارد
 انتشار ١٩٦٨، کھ بھ مناسبت اولین سالگرد مھ »ھشت قرن خشونت در کارتیھ التن«
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لی تبدیل   کارتیھ التن، از زمانی کھ بھ محلۀ موسسات آموزش عا٩.یافت، مراجعھ کنیم
مشھور شده اند، بھ عنوان سنگر » سنگر آزادی«شد، مانند دانشگاھای ایران کھ بھ 

، کارتیھ التن مرکز مبارزات ١٧٨٩ی یقبل از انقالب بورژوا. مبارزه شناختھ شد
ضدارتجاعی و ضدفئودالی بود و بعد از آن پایگاه مقاومت در مقابل نیروھای 

 و» بینوایان«مردم دنیا از طریق رمان . ه بودضدانقالب و بورژوازی بھ قدرت رسید
 با سنگرھای کارتیھ التن در جریان »دوالکروا«فیلمھا و اجرای موزیکال آن و نقاشی 

گرفت   کھ در شرایط  نوینی صورت می١٩٦٨قیام مھ .   آشنا ھستند١٨٣٠انقالب 
انقالب ثر از أو مت) بعد از تجربۀ بھ قدرت رسیدن طبقۀ کارگر در شوروی و چین(

ی بخش ملی در سھ قاره بود، درعین حال یفرھنگی پرولتری چین و مبارزات رھا
چیکدۀ قرنھا مبارزۀ دانشجویان و جوانان بود کھ در بسیاری موارد، با ھمراھی و 
ھمگامی کارگران و زحمتکشان، کارتیھ التن را بھ میدان مبارزه علیھ طبقۀ فئودال و 

ی از یدر دو قرن گذشتھ درھمین کافھ ھا نسلھا .کردند سپس بورژوازی تبدیل می
  .روشنفکران بھ برنامھ ریزی مبارزه و بحث تئوری و پراتیک کمونیسم پرداختھ اند

گرایش روشنفکران کمونیست بھ مائوئیسم یا مائوئیست شدن آنھا دالیل مختلف 
 کرد در ھمۀ از ھمھ مھمتر این بود کھ مارکسیسمی کھ شوروی نمایندگی می. داشت

. اد، تئوری، سیاست، و ایدئولوژیزمینھ ھا بھ بن بست رسیده بود، ازجملھ دراقتص
ضی از روشنفکران عکودتای خروشچف و حملۀ او بھ استالین باعث رویگرداندن ب

آن عده از روشنفکران . لنینیسم و ھر نوع مبارزه شد-حزبی و غیرحزبی از مارکسیسم
دند تجربۀ ناموفق ساختمان سوسیالیسم را در ی کھ مبارزه را ادامھ دایکمونیست اروپا

جلوی چشم خود در آلمان شرقی، چکوسلواکی، مجارستان، بلغارستان و لھستان و غیره 
کھ خواھان ی یی بھ دنیایی پاسخگوی مارکسیسم احزاب کمونیست دیگر توانا.دیدند می

ت، کھ گسست از احزاب کمونیستی در قدرت و خارج از قدر. انقالب بود را نداشت
لھ أتحت رھبری جریان خروشچفی، بھ مانعی در مقابل انقالب تبدیل شده بودند، بھ مس

اما این گسست کار آسانی نبود، و نیاز بھ جسارت فکری و . ای جدی تبدیل شده بود
بعضی ھا راه حل ھای تئوریک از قبیل اومانیسم  یا بریدن از لنینیسم و .  عملی داشت

 ر پیش گرفتند و یا بھ دنبال استقالل احزاب از شوروی میرا د» برگشتن بھ مارکس«
 و بویژه ١٩٦٠ و اوائل سالھای ٥٠ امواج مبارزات سالھای اواخر دھۀ اما. رفتند

 .لنینیستی را تقویت کرد-مارکسیستانشعاب در جنبش کمونیستی بین المللی جریان 
 . صورت گرفتتحت عنوان لنینیسممقابلۀ حزب کمونیست چین با جریان خروشچفی 

شدند حزب خود را ابتدا با صفت  شوروی جدا می» کمونیسم«احزابی کھ از 
از احزاب » مائو اندیشۀ- لنینیست-مارکسیست« و سپس »لنینیست-مارکسیست«

انشعاب بزرگ در جنبش کمونیستی و بھ دنبال آن . کردند رویزیونیست متمایز می
را قطعیت بخشید و » تبدیل یک بھ دو«انقالب فرھنگی پرولتری این پروسۀ دیالکتیکی 

                                                           
٩ André Coutin, Huit siècle de violence au Quartier latin. Paris: Editions Stock, 
1969. 
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انقالب فرھنگی ھم در عمل و ھم در تئوری راھھای . بھ آن شتاب فوق العاده ای داد
  .خروج از بن بست را ارائھ دادند

قبل از انشعاب نیز روشنفکران کمونیست اروپا خودشان برای درک تحوالت 
ن سوسیالیسم دست زده ی کھ بھ دنبال جنگ جھانی دوم بھ ساختمایشوروی و کشورھا

اما نقد حزب کمونیست چین از رویزیونیسم خروشچفی . کردند بودند تالش می
. بزرگترین واقعھ ای بود کھ بسیاری را جذب چین سوسیالیستی و مائوتسھ دون کرد

جملھ سود را در اقتصاد   خروشچفی روندھای سرمایھ داری ازرویزیونیست ھای
ھانی انقالب علیھ دولت ھای ارتجاعی و شوروی تقویت کردند و در سطح ج

امپریالیستھا را منتفی و بی ثمر اعالم کردند و بھ مردم جھان گفتند کھ بھترین راه 
استالین «احزاب کمونیست اروپا اقدام . وضع موجود حمایت از شوروی است» تغییر«

رویزیونیست ھای خروشچفی را بزرگ می کردند تا مانع از آشکار شدن » ییزدا
ی از استالین، انتقادات یاما در مقابل انتقادات بورژوا. اھیت سرمایھ داری آنان بشوندم

ز آن، مائو تئوری  پس ا.ون قدرت و جذابیت کمونیستی داشتمارکسیستی مائوتسھ د
مورد دالیل احیای سرمایھ داری در یک کشور سوسیالیستی، ماھیت  ھای مھمی را در

 کھ موجب رشد یک» گذاری« اجتماعی ظاممتناقض سوسیالیسم بھ مثابھ یک ن
در درون خود » بورژوازی نوین«می شود، و جایگاه اصلی این » بورژوازی نوین«

ی یحزب کمونیست، ارائھ داد و ھمۀ اینھا دروازۀ بزرگی بر روی درک علل سیر قھقرا
وقوع انقالب فرھنگی در خود چین، پراتیک این . سوسیالیسم در شوروی باز کردند

  .ی ھا بود برای جلوگیری از احیای سرمایھ داریتئور
ی بسیاری از جریاناتی را کھ بھ سوی مائوئیسم یعامل بزرگ بعدی کھ سرنوشت نھا

ھمانطور کھ مائو . گرایش یافتھ بودند تعیین کرد احیای سرمایھ داری در خود چین بود
ین گرایشات کید کرده بود، در خود چین سوسیالیستی و در حزب کمونیست چأبارھا ت

ھستھ ھای این جریان رویزیونیستی در دوران انقالب . رویزیونیستی قوی موجود بود
فرھنگی از قدرت سرنگون شدند اما این گرایش از بین نرفت و ھمانطور کھ مائو 
ھشدار داده بود، ھر آن می توانست رشد کرده و بھ موضع قدرت بازگردد کھ این طور 

واقع بھ قدرت رسیدن  ست ھا پس از مرگ مائو دررویزیونیقدرت گیری . ھم شد
قدرت . ن را بھ جادۀ سرمایھ داری کشیدخیر چیأبورژوازی نوخاستھ بود کھ بدون ت

گیری رویزیونیستھا در چین واقعۀ بسیار بزرگی بود کھ مسیر تکاملی جھان را عوض 
 دنیا بود، ھمانطور کھ انقالب سوسیالیستی در چین وزنۀ سنگینی در سیر تحوالت. کرد

این دومین شکست . تبدیل شدن آن بھ کشور سرمایھ داری ھمھ چیز را عوض کرد
بزرگ سوسیالیسم پس از احیای سرمایھ داری در شوروی سوسیالیستی بود و خالء 
ایدئولوژیک بزرگی را برای انقالبیون کمونیست جھان ایجاد کرد حتی برای آن دستھ 

نستند اما مخالف مائوئیسم بودند مثل از کسانی کھ خود را کمونیست می دا
 کشوری سوسیالیستی بھ وسعت چین و یک چھارم جمعیت جھان، بدیل .تسکیستھاوتر

وقتی چین از . اجتماعی و اقتصادی عظیمی در مقابل نظام سرمایھ داری جھانی بود
فتح شد این بدیل از ) با کمک بورژوازی بین المللی از بیرون(درون توسط بورژوازی 

ی ین رفت و دست سرمایھ داری جھانی برای حملھ بھ مردم دنیا، بھ جنبش ھای رھابی
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در واقع با . بخش، بھ ایدۀ سرنگونی سرمایھ داری، و بطور کلی بھ کمونیسم بازترشد
احیای سرمایھ داری در چین، یک دوره تاریخی از انقالب پرولتری در جھان تمام شد 

ظ ھای الزم را نکرده است، چھ بھ لحاو دورۀ نوینی شروع شد کھ ھنوز جھش 
ی اسالمی و پست مدرنیسم بھ عنوان یرشد بنیادگرا. تئوریک و چھ در زمینۀ پراتیک

ایدئولوژی ھای آلترناتیو در مقابل سرمایھ داری جھانی، در شرایط شکست بزرگ 
  .سوسیالیسم در چین صورت گرفت

تاریخی -ارچوب جھانی چسرنوشت افراد و گروه ھای مائوئیست را باید در این
این طرفداری .  عدۀ زیادی طرفدار چین سوسیالیستی بودند١٩٦٠ در دھۀ .بررسی کرد

نوینی از  بر پایھ درک و قبول تئوریک و ایدئولوژیک مائوئیسم بھ عنوان مرحلۀ َلزوما
ی یچین سوسیالیستی در جھان محبوب بود چون نمایندۀ دنیا. تکامل مارکسیسم  نبود

ر در مقابل سرمایھ داری بود، و یک بدیل سوسیالیستی واقعی در مقابل دیگر و بھت
ی بھ دلیل ی بسیاری از جریانات انقالبی خرده بورژوا.رفت سرمایھ داری بھ شمار می

و رژیم ھای ارتجاعی را رد کرده بود و مبارزۀ مسلحانھ علیھ امپریالیسم آنکھ شوروی 
معروف شد و » سھ مسالمت آمیز«بھ تزھای آنچھ (فراخوان ھمزیستی با آن را می داد 

. بھ حمایت از چین برخاستھ بودند) پس از مرگ استالین توسط خروشچف ارائھ شد
زیرا حزب کمونیست چین این تزھا را نقد کرده بود و سیاست شوروی را رویزیونیستی 
 خوانده بود و بر ضرورت مبارزه مسلحانھ علیھ امپریالیستھا و دولت ھای ارتجاعی

با بلوک » ھمزیستی« وقتی شوروی از ١٩٧٠در اواسط دھھ . کرد کید میأت
امپریالیستی غرب وارد رقابت امپریالیستی با آن شد، شروع بھ حمایت از مبارزات 
مسلحانۀ نھضت ھای ملی و ضدامپریالیستی در سھ قارۀ آسیا و آفریقا و آمریکای التین 

ی یی از جریانات چریکی و مبارزات رھابا این شیفت در سیاست شوروی، بسیار.  کرد
در ایران نیز بخش عمدۀ جریان چریکھای . بخش ملی بھ سمت شوروی گرایش یافتند

ی بھ  حمایت از شوروی پرداختند و مواضع بنیان گذاران سازمان علیھ یفدا
بعضی از جریانات ملی کھ در  کشورھای .  رویزیونیست ھای شوروی را رد کردند

رژیم ھای دست نشاندۀ آمریکا مبارزه می کردند بھ امید گرفتن کمک از سھ قاره علیھ 
مقصود از این حرفھا این است کھ . چین خود را طرفدار مائو معرفی می کردند

طرفداران چین سوسیالیستی طیف گسترده ای با گرایشات طبقاتی متفاوت بودند و با 
ری جھانی بسیاری از اینان شیفت ھای بزرگ در صحنھ بین المللی بھ نفع سرمایھ دا

بھ عالوه، در خود حزب کمونیست چین در دوران . نیز بھ قولی ھم رنگ جماعت شدند
سوسیالیسم در چین ی موجود بود کھ با تکامل یمائوتسھ دون، یک گرایش بورژوا

 این خط در دوره ھای مختلف سربلند کرده بود و میان دو خط مشی  .مخالفت می کرد
این دو خط در ھمھ زمینھ ھا در . یھ داری مبارزه راه افتاده بودرماسوسیالیستی و س

تضاد با ھم بودند از جملھ در زمینھ سیاست ھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، و 
یکی سیاست تکامل سوسیالیسم و کمک بھ پیشبرد انقالب جھانی را . روابط خارجی

ت احیای استثمار، بھ قیم» رشد نیروھای مولده«پیش می گذاشت و دیگری خط 
گسترش تمایزات اجتماعی بجای محدود کردن آنھا، و تقویت فرھنگ سنتی اطاعت بھ 

 یک مبارزۀ مھم در .رھنگ کھنھ و مذھب و نابرابری ھاجای فرھنگ شورش علیھ ف
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مونیستی کردن روستاھا یعنی کلکتیوی کردن و ک» جھش بزرگ بھ پیش«جریان جنبش 
کل گرفت مقابلھ با رویزیونیست ن انقالب فرھنگی شدیگری کھ در جریا. بروز کرد

 و لزوم مقابلھ با خطر »رشد نیروھای مولده«ی بود کھ تحت عنوان ضرورت یھا
خواھان وحدت چین با آمریکا و ) کھ در مرزھای چین ارتش مستقر کرده بود(شوروی 

 پس ١٩٧٦اینھا در سال   .وصل کردن چین بھ بازار جھانی سرمایھ داری غرب بودند
دھھ در اواسط . از مرگ مائو قدرت را بدست گرفتند و برنامھ خود را عملی کردند

با غرب بھ سیاست رقابت با بلوک » ھمزیستی« با گذر شوروی از سیاست ١٩٧٠
امپریالیستی غرب بھ سرکردگی آمریکا، خطی در حزب کمونیست چین تحت رھبری 

 و مقابلھ با خطر حملۀ آمریکا را لین پیائو سربلند کرد کھ سیاست وحدت با شوروی
پیش می گذاشت، و در واقع خواھان تبدیل چین بھ قدرت بزرگ امپریالیستی از طریق 

این گرایشات، کھ ھیچ یک پنھان نبود و جنبش کمونیستی جھان . وحدت با شوروی بود
ثیر قرار می أآن را دنبال می کرد، جریانات گوناگون جنبش کمونیستی را نیز تحت ت

ثیر می گذاشت زیرا تنھا أمبارزۀ طبقاتی در چین سوسیالیستی بر روی ھمھ ت. ادندد
. کشور سوسیالیستی بود و مبارزات حیاتی بین دو طبقھ را در سطح جھانی رقم می زد

  .توانست ھم باشد جھان یکدست نبود و نمی» مائوئیستی«از این رو جنبش 
طرفدار چین سوسیالیستی، قدرت بنابراین تعجب آور نیست کھ بعضی از جریانات 

ی استقبال کردند و یگیری رویزیونیستھا و احیای سرمایھ داری در چین را با گشاده رو
میان احزاب و در نتیجھ ھ رویزیونیسمی کھ در چین بھ قدرت رسید خوش آمد گفتند، و ب

طرفداری از رویزیونیستھای ی کھ بھ یآن بخش ھا. ی مائوئیست انشعاب شدگروه ھا
ین بلند شدند در اروپا کم کم بھ صف احزاب حکومتی پیوستند و بعضی ھا در احزاب چ

عده ای  . سوسیال دموکرات ادغام شدند و برخی دیگر در احزاب طرفدار شوروی
. تبدیل شدند» دفتر منافع تجاری چین«وابستھ بھ چین سرمایھ داری شدند و بھ قولی بھ 

حالیکھ بخشی تبدیل بھ احزاب در.  منوال بودقاره نیز وضع بر ھمیندر کشورھای سھ 
بھ اصطالح مائوئیست ستایشگر نظم موجود شده و بھ اتحاد با این یا آن جناح 

قب گرد چین بھ سوی سرمایھ داری را دیدند و بورژوازی دست زدند، بخش دیگرع
 اما در مقابل این. اعالم کردند کھ چین دیگر ھیچ وجھ اشتراکی با سوسیالیسم ندارد

شکست عظیم عدۀ زیادی نیزمنفعل شدند و بطور کل مبارزه برای سوسیالیسم را کنار 
فقط بخش کوچکی توانست بقدرت رسیدن سرمایھ داری در چین را در .  گذاشتند

نقالب سوسیالیستی توضیح بدھد و مائوئیسم را، در پرتو چھارچوب تئوری مائوئیستی ا
بھ عنوان سومین مرحلۀ تکاملی تجربۀ شکست سوسیالیسم در شوروی و چین، 

در این زمینھ بطور مشخص باید بھ حزب کمونیست انقالبی . مارکسیسم تکامل بدھد
آواکیان نھ فقط از خدمات مائو دفاع . آمریکا و رھبران آن بویژه باب آواکیان اشاره کرد

آواکیان جمع بندیھای .  کند می کند بلکھ  اشتباھات او را نیز ردیابی کرده و فرمولھ می
 از تجربھ سوسیالیسم در شوروی و در چین بسیار فراتر است از آنچھ خود مائو و

کمونیستھا در چین خیلی زود . دلیلش ھم واضح است. مائوئیستھای چینی انجام دادند
 و جنبش کمونیستی بین المللی ) سال بعد از شروع انقالب فرھنگیده(شکست خوردند 

  .جمع بندی از این تجارب برعھده بگیرد  دربیرون از چین باید نقش فعالی
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 و می(در مورد افرادی کھ نام بردی، آلتوسر، پوالنزاس، بالیبار، بتلھایم و گودار 
، باید بگویم )توان اسامی دیگری را نام برد از جملھ سیمون دو بوار و ژان پل سارتر

آنھا قبل .  ثیر گذاشتندأ بودند و ھم بر آن ت١٩٦٠ثر از این مبارزۀ سالھای أکھ آنھا ھم مت
از انقالب فرھنگی ھم نظر انتقادی راجع بھ مارکسیسم احزاب کمونیست خط شوروی 

  .داشتند
از جملھ روشنفکران کمونیست است کھ نظراتش مورد ) ١٩٩٠- ١٩١٨(آلتوسر 

 عضو حزب کمونیست فرانسھ بود و ١٩٤٨او از سال . بحث بسیار قرارگرفتھ است
توان او را نمونۀ  می. از آن نبرید مدام با آن در جدل بود َاگرچھ ھیچوقت رسما

ِروشنفکرانی بھ حساب آورد کھ از رکود و جمود مارکسیسم احزاب کمونیست 
کردند کھ بعد از کودتای خروشچف پاسخی برای شکست  سرخورده بودند، تالش می

در بیاورند و سوسیالیسم در شوروی بیابند، تئوری را از بن بستی کھ گرفتارش شده بود 
خطی » چپ نو«ی و یبجای جریان اومانیستی پاگرفتھ در احزاب کمونیست اروپا

  .انقالبی در پیش بگیرند
 و ١٩٥٦برای توضیح رابطۀ آلتوسر و مائوئیسم باید بھ کودتای خروشچف در سال 

در نتیجۀ . گزارش سری کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی علیھ استالین برگردیم
اگر محافظھ :  صف آرائی نوینی بر سر کمونیسم و نقش استالین شکل گرفتاین کودتا،

کاران و لیبرالھای بورژوا مدت سھ دھھ بود حملھ بھ کمونیسم را با حملھ بھ استالین 
کردند و اگر تروتسکیست ھا استالینیسم را مانع عمدۀ پیروزی انقالب اکتبر  شروع می

ج حملۀ شوروی و احزاب کمونیست ھم خط بھ حساب می آوردند، اکنون استالین آما
ِخرشچف قرار گرفت و حزب کمونیست فرانسھ، مانند سایر احزاب ھم خط خروشچف،  ِ ِ

. آلتوسر راه دیگری در پیش گرفت. ستالین ستیزی را در پیش گرفتندی و ایاستالین زدا
» چپ«و دیگری نقد » راست«او معتقد بود کھ دو نوع برخورد وجود دارد، یکی نقد 

باید علل شکست » انحراف استالینی«بھ باور او نقد چپ از .  از استالین و دوران او
 کھ استالین و ییانقالب را نھ در شخص استالین بلکھ در تئوری و سیاست و پراتیکھا

آلتوسر دو روند اصلی این انحراف را . کردند جستجو بکند جنبش کمونیستی دنبال می
دانست کھ بھ نظراو مشخصۀ خط مشی  می) یین گراانسا (اومانیسم و اکونومیسم

از اکونومیسم این است کھ ساختن سوسیالیسم  منظور. ھستند احزاب استالین ستیز نیز
ِموکول بھ رشد نیروھای مولده بشود و بھ تغییر ز  .یربنای اقتصادی تقلیل داده بشودِ

آگاھی، سیاست، (نا اکونومیسم تئوری و خط مشیی است کھ نقش فعال و تعیین کنندۀ روب
را در برچیدن روابط سرمایھ داری ...) حزب، ایده ئولوژی، فلسفھ، تئوری،علم ، دولت

 .کند  مبارزۀ طبقاتی را انکار میِلیسم نمی بیند و در نتیجھ اھمیتو ساختن سوسیا
و فرد و نھ طبقات را عامل تحول تاریخی بشمار می آورد و در » انسان«اومانیسم، 

ِ تفاوتھا و تضادھای طبقاتی و منافع آشتی ناپذیر بین طبقات متخاصم را نتیجھ اھمیت
ِبھ این ترتیب فراموش کردن مبارزۀ طبقاتی اومانیسم و اکونومیسم را بھ ھم . نمی بیند
  .کند لحیم می

اومانیسم ابتدا این بود کھ جنبش کمونیستی  بھ /بدیل آلتوسردر مقابلھ با اکونومیسم
اگر ژان پل سارتر و . دد و مارکسیسم را بھ عنوان علم بشناساندمارکس انقالبی برگر
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دیدند کھ روشنفکرھای کمونیست کارگر نیستند،  این می برخی دیگر مشکل را در
آلتوسر معتقد بود کھ مشکل در دورشدن ازعلم مارکسیسم است و آنچھ خصلت 

 اما . بودنش)پرولتری(ھ طبقاتی کند علمی بودن آن است ن مارکسیسم را تعیین می
توانست بحران سیاسی و تئوریک  بھ مارکس نمی» بازگشت«بزودی روشن شد کھ 
 بھ زودی آلتوسر مجبور شد . و جنبش کمونیستی را پاسخ بگویدحزب کمونیست فرانسھ

بھ لنین برگردد و متوجھ شد کھ جنبش کمونیستی نیازمند بازگشت ھم بھ مارکس است و 
آنچھ آلتوسر را بھ لنین .  مارکسیست بود و لنینیست نبودتوان ھم بھ لنین، و دیگر نمی

یکی امواج مبارزات کارگری در اروپا، جوشش جنبشھای : برگرداند دو تحول مھم بود
غلیان جنبشھای اجتماعی بویژه در اروپا و آمریکای  ی بخش ملی در سھ قاره، ویرھا

نیست چین از تحول دیگر علنی شدن و رسمیت یافتن انشعاب حزب کمو. شمالی
 ھر دو تحول دلیلی بر اجتناب ناپذیری .ونیسم خروشچفی و اردوگاه آن بودرویزی

 آلتوسر در بازگشتش بھ لنین .ونیستی در عصر امپریالیسم بودندلنینیسم برای جنبش کم
در واقع . ثر از مائو، مبارزۀ ضد رویزیونیستی او  و انقالب فرھنگی بودأبوضوح مت

 بھ اھمیت نظرات ١٩٥٣ب در جنبش کمونیستی، آلتوسر در سال مدتھا قبل از انشعا
 ١٩٦٢کھ در سال » تضاد و اوردترمیناسیون«مائو اشاره کرده بود و نوشتۀ مشھورش 

 عرصۀ دیالکتیک بوجود آورده تھا پیش دردثیر جھشی بود کھ مائو مأمنتشر شد تحت ت
ش کمونیستی بین المللی،  حزب کمونیست فرانسھ، بویژه در شرایط انشعاب در جنب.بود

-، فیلسوف١٩٦٣نگران گرایش آلتوسر بھ حزب کمونیست چین بود بطوریکھ در اکتبر 
 در کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست فرانسھ (Lucien Sève)روانشناس لوسین سو 

 نوامبر، حزب جلسۀ ٣٠آلتوسر را متھم بھ مائویست بودن کرد و یک ماه بعد، در 
اصالت مارکسیستی  در این نشست، آلتوسر از. رتیب دادمحاکمۀ تئوریک برای او ت

نظرات مائو دربارۀ تضاد دفاع کرد و، برای پایان دادن بھ این مقابلھ، اظھار کرد کھ 
  .باید بین این نظرات و استفادۀ حزب کمونیست چین از آنھا تفاوت قائل شد

یطی کھ حزب در شرا. البتھ نگرانی حزب از گرایش مائوئیستی آلتوسر بیجا نبود
انشعاب در  کمونیست چین و حزب کار آلبانی از اردوگاه رویزیونیستی جدا شدند و

رویزیونیستی در حزب کمونیست فرانسھ و  سایر احزاب در جریان بود، ھستھ ھای ضد
  و نیز در بین (UEC)» اتحادیۀ دانشجویان کمونیست«ی آن یسازمان دانشجو

یوگرافی نویسان آلتوسر گفتھ اند کھ نفوذ او در بین ب. گرفت ِدانشجویان آلتوسر شکل می
 در واقع بالفاصلھ . بسیار وسیع بود١٩٦٨ تا مھ ١٩٦٥جوانان چپ فرانسھ بویژه از 

بارۀ انقالب در«، آلتوسر مقالھ ای تحت عنوان ١٩٦٦بعد از شروع انقالب فرھنگی در 
منتشر شد » کمونیستاتحادیۀ  جوانان «نوشت کھ در مجلۀ گروه مائوئیستی » فرھنگی

دارای اھمیت «و » یک فاکت تاریخی بدون سابقھ«و اعالم کرد کھ این انقالب 
  .»تئوریک عظیمی است

حالیکھ حزب با کار تئوریک و سیاسی آلتوسر مخالف بود وشرایط ارعاب او اما در
شکیالت ال مطرح است کھ چرا آلتوسر حاضر بھ ترک این تؤکرد، این س را فراھم می

ھابسبام، مورخ  اریک .کرد خالف سنت خودش، او را اخراج نمیو حزب نیز، برنبود 
  :ی، در بارۀ این سالھا نوشتھ استیمارکسیست بریتانیا
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ِاتمسفر کارتیھ التن آلتوسری، اتمسفری است کھ ھر دانش آموز 
ِیا دانشجوی چپ درست و حسابی مائوئیست است و یا حد اقل  ِ

ِرتر یا ھانری لوفور یک بنای کاستروئیست است کھ در آن سا
یان نسل جدیدی از شورش... یادبود باستانی بھ شمار میروند

 نیاز بھ روایت جدیدی از ایدئولوژی انقالبی دارد، و آلتوسر
 یک تندرو ایدئولوژیک است کھ بھ مقابلھ با نرمش َاصوال

  ١٠.خودش می پردازد بر و سیاسی و فکری دور
  

ِ سالھا نوشتھ است کھ در پاریس اواخر سالھای ھمچنین رژی دبره دربارۀ این ِ
شناختھ » عالیترین مرحلۀ عقالنیت تاریخی«، مائوئیسم بھ عنوان ١٩٧٠ و اوائل ١٩٦٠

رسد کھ در چنین شرایطی، حزب کھ اعتبار خودش را بویژه در   بھ نظر می ١١.شد می
حالیکھ آلتوسر راما د. داد حاضر بھ از دست دادن آلتوسر نبود  از دست میبین جوانان

در بین جوانان محبوب بود، بخشی از نسل قدیم کمونیست ھا، چھ حزبی و چھ آنھا کھ 
 برای مثال در .پرداختند از احزاب بریده بودند یا غیرحزبی بودند، بھ رد نظراتش می

، جان لویس، از فیلسوفان حزب کمونیست بریتانیا، مقالۀ بلندی در نقد او در ١٩٧٢سال 
توان بھ آسانی  پاسخ مفصل آلتوسر را نمی.  نوشت» مارکسیسم امروز «ِمجلۀ حزبی

راه رسیدن » انحراف استالینی«: توان گفت کھ جان کالمش اینست خالصھ کرد، اما می
کرد  بھ کمونیسم را نھ در مبارزۀ طبقاتی بلکھ در رشد نیروھای تولیدی جستجو می

 اکونومیستی و اومانیستی را ادامھ ، و خروشچف ھمین سیاست)اکونومیسم و اومانیسم(
فتن اومانیسم خروشچفی توان اومانیسم استالین را با در پیش گر داد درحالیکھ نمی

یدئولوژیک بھ تئوری و پراتیک ا آلتوسر در این مبارزات تئوریک و .برطرف کرد
 در پاسخش بھ ١٩٧٢او در سال . کرد انقالب چین بویژه انقالب فرھنگی استناد می

  :لویس از جملھ نوشتجان 
  

اگر ما نگاھی بھ کل تاریخ چھل سال اخیرمان یا بیشتراز آن 
کھ کار (بکنیم، بھ نظر من، در تصفیھ حساب کردن با آن 

  از شالوده ھای   موجودَتاریخا) ِچپ(» ِنقد«، تنھا )آسانی نیست
 خود این ِمعاصر  کھ در عین حال –» انحراف استالینی«

ِیجھ قسمت بیشتر آن بھ قبل از کنگرۀ  انحراف است، و در نت
ِ یک نقد مشخص است، نقدی کھ موجودیتش –بیستم برمیگردد 

                                                           
١٠ Eric Hobsbawm, Revolutionaries: Contemporary Essays. London: Quartet, 1982, p. 145. 
١١ Régis Debray, Critique of Political Reason. London: Verso, 1983, p. 8. 
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در فاکت ھا، در مبارزه، در خط مشی، در پراتیک ھا، در 
  ١٢.اصول و فرمھای انقالب چین قراردارد

  
کند کھ اھمیت نقد مائو از خط شوروی در این است کھ  کید میأدر اینجا، آلتوسر ت

کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی سال (مدتھا قبل از کودتای خروشچفی  َاوال
شروع شده بود، یعنی ھمزمان با انحرافاتی کھ در جریان بود و شوروی را ) ١٩٥٦

 این نقد ریشھ در تئوری و پراتیک انقالب  َبرد، و ثانیا بسوی رجعت سرمایھ داری می
  .چین داشت
چیزی جز حملھ بھ » استالینیسم«رژوازی از کرد کھ ھدف نقد بو کید میأت آلتوسر

بھ مقابلھ با این » انحراف استالینیستی«از » چپ«کمونیسم نیست و باید بوسیلۀ نقد 
کوشش ھای وی در مطرح کردن درک دیالکتیکی از . کمونیستی پرداخت- جریان آنتی

 با او. مباحث پایھ ای مارکس در مورد روابط تولیدی و زیر بنا و روبنا مھم است
ی متھم می کردند مقابلھ کرد و از ینظراتی کھ مارکس را بھ اکونومیسم و تاریخ گرا

ھمچنین با درک تک خطی .  ثیرات امپریسیسم و پراگماتیسم بر مارکسیسم انتقاد کردأت
مقابلھ کرد و )  و ھنوز ھم ھست(کھ در میان مارکسیست ھا رایج بود » معلول- علت«

ِھ ھا و پدیده ھا بھ تداخل دیالکتیکِی تضادھای متعدد نشان داد کھ شکل گیری پروس
 از آن دفاع نکرد و حتی مانند حزب کمونیست آن ٦٨او در آغاز جنبش . مربوط است

ی آلتوسر یبھ ساختارگرا. خود انتقاد کرد» اشتباه« از َدانست اما بعدا» چپ روی«را 
در کل از تالش . ر گیردانتقادات زیادی شده است کھ باید در جای خود مورد بحث قرا

بازگشتش بھ . ی کرد کھ در اینجا امکانش نیستھای تئوریک او باید جمع بندی انتقاد
بھ عنوان یک فیلسوف یا روشنفکر معرفی  خواست او را لنین محدود بود و بیشتر می

 برای مثال .از جملھ دیالکتیک را قبول نداشتبکند، و حتی بیشتر مواضع فلسفی او 
ن در مورد پیچیدگیھای ساختمان سوسیالیسم کھ بھ بحث ھای رجعت سرمایھ نظرات لنی

اگرچھ از چین سوسیالیستی .   کرد شود نظر او را جلب نمی  مربوط میَداری مستقیما
و مائو دفاع می کرد، ھیچوقت نگفت کھ مائوئیست است، با وجود این، ھنگامیکھ 

ِپاتریک کسل  ِ(Kessel) سم کرد بھ مقابلھ با او پرداختئوئیما- او را متھم بھ آنتی .
ی آن است کھ برای ییکی از گفتھ ھای معروفش در مورد انقالب فرھنگی پرولتاریا

عده زیادی از . دیدن پراتیک تئوری ھایش می توان بھ این انقالب مراجعھ کرد
ی، از جملھ پوالنزاس و بالیبار، در مکتب آلتوسر مارکسیسم را یمارکسیست ھای اروپا

شکست جنبش کمونیستی بین المللی بھ دنبال بھ قدرت رسیدن رھروان .  وختندآم
 بر آشفتگی فکری آلتوسر افزود ١٩٧٦سرمایھ داری در حزب کمونیست چین در سال 

-ی مارکسیستیو باالخره تحت عنوان بحث تئوریک لزوم تئوری و از جملھ تئور
ِبسیاری از روشنفکرھای چپ خالف  شد، برچھ دچار بدبینیاگر. لنینیستی را رد کرد

  .ۀ انقالب و مارکسیسم دست نزدخططرفدار مائوئیسم، بھ ت

                                                           
١٢ Louis Althusser, “Note on ‘The critique of the personality cult’” (1972), in Essays on Self-
criticism. Translated by Grahame Lock. London: New Left Books, 1976, p. 92. 
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از جملھ کسانی بود کھ از نزدیک با آلتوسر کار ) ١٩٧٩- ١٩٣٦(نیکوس پوالنزاس 
 فعالیت ١٩٥٠ی اواخر سالھای یاو در آتن متولد شد و در جنبش دانشجو. کردند می

.  بھ حزب کمونیست یونان پیوست١٩٦٠ داشت، و بعد از رفتن بھ پاریس در سال
او این نظر (نظرش در مورد دولت و طبقھ بیشتر از ھرچیزی مورد توجھ قرار گرفت 

دولت از » استقالل نسبی«را کھ دولت ابزار طبقھ است رد کرد و بھ جای آن نظریۀ 
عدھا او ب .و بودثیر گرامشی و مائأپوالنزاس مانند آلتوسر تحت ت).  طبقھ را مطرح کرد

 سپس بھ سوسیال دموکراسی خواھان استقالل احزاب کمونیست اروپا از شوروی شد و
دانست و نھ بھ عنوان یک مائوئیست شناختھ  او نھ خودش را مائوئیست می. پیوست

  .شده است
از شاگردان آلتوسر بود و مانند آلتوسر و پوالنزاس ) ١٩٤٢متولد (اتین بالیبار 

 بتلھایم .ثر از شارل بتلھایم بودأیسم فاصلھ بگیرد، ومتھ از اکونومکرد ک تالش می
 ھا عضو در آغاز طرفدار نظرات و افکار تروتسکی بود و تا مدت) ٢٠٠٦-١٩١٣(

تسکی بھ مباحث و اختالفات درون و طرفداری اش از تر.حزب کمونیست فرانسھ بود
تلھایم ب. برمی گردد» جامعھ گذار« و تئوری ١٩٢٠نیست شوروی در دھۀ حزب کمو

ھنگامی کھ بھ حمایت از انقالب فرھنگی در چین روی آورد از اشتباھات خود انتقاد 
در ھر حال او از . کرد اما می توان گفت کھ پایھ ھای افکار گذشتھ خود را حفظ کرد

خدمات مائو بھ سوسیالیسم و کمونیسم دفاع کرد و پس از مرگ مائو و افتادن قدرت بھ 
اظھاراتش در مورد . ب کمونیست چین، آنھا را محکوم کرددست رویزیونیست ھای حز

 مقالھ ای نوشت و مواضعش را ١٩٧٧ در مھ َمشخصا. چین سر و صدای زیادی کرد
بھ در این نامھ می نویسد، . ی از این نامھ در لوموند ھم چاپ شدیبخش ھا. روشن کرد

 سیاسی بود كھ و آغاز یك چرخش... یک کودتا « قدرت رسیدن حاکمان جدید در چین 
 .» انقالبی و پرولتری پیشین كردیك خط رویزیونیستی و بورژوائی را جایگزین خط

بنابراین مواضعش بسیاری از کمونیست ھا را . بتلھایم فرد با نفوذ و شناختھ شده ای بود
کھ در مورد اوضاع چین گیج شده بودند تشویق کرد کھ بھ جای اینکھ ازعوامفریبی 

یھ داری در چین دنبالھ روی بکنند، بھ تحلیل عمیق و جدی ھای رھروان سرما
او در نوشتھ ھای مختلفش دروغ بودن اتھامات حكام تازه بھ قدرت رسیده  را . بپردازند

اسمی بود کھ رویزیونیست ھای » باند چھار نفره«(افشا کرد » باند چھار نفر«علیھ 
و چن ] ھمسر مائو[ل چیان چین چین بھ رھبران انقالب فرھنگی داده بودند؛ اینھا شام

چان چیائو و دو نفر دیگر از اعضای کمیتھ مرکزی بودند کھ پس از مرگ مائو در یک 
 در دادگاه ھای مسخره ای چیان چین و چن چان چیائو. ی شدندکودتا دستگیر و زندان

و . این دو رھبران انقالب فرھنگی بودند. محاکمھ شدند و بھ طرز نامعلومی درگذشتند
 چن چان چیائو رھبر کمون شانگھای بود و کتاب مھم اقتصاد سیاسی َشخصام

بتلھام نشان داد کھ رھروان ).  سوسیالیستی شانگھای تحت نظارت او نوشتھ شده است
سرمایھ داری نوشتھ ھای مائو را جعل كرده اند تا چھار نفر را کھ رھبران خط 

  .سوسیالیسم بودند محاکمھ کنند
 کارش بھ جمع بندی ھای بیشتر از تجربھ سوسیالیسم در چین بتلھایم در ادامۀ

اما باید گفت کھ تحلیل ھای بتلھایم از . پرداخت کھ در اینجا وقت پرداختن بھ آنھا نیست
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 ھم دارای جوانب روشن بینانھ و عمیق  تکامل سوسیالیسم در شوروی و چینمسائل
راتیک بھ تجربھ سوسیالیسم است و ھم  دارای جوانبی است کھ با عینک سوسیال دموک

ضد « یکی از جمعبندی ھایش این است کھ وجود روش ھای  َمثال. نگریستھ است
لۀ أاین جمع بندی مس. از موانع راه تکامل سوسیالیسم بوده است» دموکراتیک

ترین و در عین حال دموکراتیک ترین » ضد دموکراتیک«دیکتاتوری پرولتاریا را کھ 
لۀ دموکراسی بھ طور طبقاتی نگاه أنار می گذارد و بھ مسخصلت سوسیالیسم است ک

نظرات او در مورد مسائل کلیدی مارکسیستی مانند رابطۀ روبنا با زیربنا و .  نمی کند
 با نظرات مائو متفاوت است و گاه در تضاد با َادامھ انقالب در سوسیالیسم و غیره کامال

ثیر تبیین ھای أستالین، تحت تتحلیل ھای او در مورد شوروی دوران ا.  آن است
بوروکرات «و حاکمیت  » بوروکراسی«تسکی بود کھ معتقد بود معضل شوروی وتر
ثیر نقد ھای مائو بھ شوروی دوران استالین تا حدی این أبتلھایم تحت ت.  است» ھا

مواضع خود را عوض کرد اما منبعی از او در دست نیست کھ نشان دھد بھ تحلیلھای 
 بھ َاو در تحلیل از معضالت جامعۀ سوسیالیستی مشخصا.  نقدی داردگذشتھ خود چھ

 م می پردازد اما راه حل آن را دراستمرار شکاف  میان کار فکری و یدی در سوسیالیس
می بیند و نھ در سیاست دولت و حزب پرولتری در حل این » رشد نیروھای مولده«

 تر کردن افکار و روابط تضاد و دیگر تضادھای جامعھ از طریق ھر چھ انقالبی
در اینجا بھ روشنی می بینیم کھ علیرغم دفاع از . تولیدی و اجتماعی میان انسان ھا

 در تضاد َمائو، خط بتلھایم در مورد دینامیسم مبارزه طبقاتی و تکامل سوسیالیسم کامال
  .با خط مائو است

ارد و نظرات در ھر حال جمعبندی از تجربھ سوسیالیسم در شوروی و چین ادامھ د
ی با نقد مائوئیستی از یبرای آشنا.  او در این رابطھ باید مورد بررسی قرار گیرند
 ٥ شماره کمونیست در نشریھ ١٩٧٩نظرات بتلھایم می توانید بھ مقالھ ای کھ در سال 

عنوان این .  منتشر شد رجوع کنید)ریک حزب کمونیست انقالبی آمریکاارگان تئو(
ترجمۀ فارسی این مقالھ در (است » ری پرولتاریا و پرفسور بتلھایمچین، دیکتاتو«مقالھ 
 خود این مقالھ را ھرچند). اورگ موجود است.در سایت سربداران» کتابخانھ«بخش 

نیز باید با دیدی انتقادی و تازه نگریست اما نسبت بھ زمان خودش، در پرتو درس ھای 
ایم می کند کھ بھ نظریھ ھای بتلھمبارزه طبقاتی در چین سوسیالیستی، نقدھای مھمی 

ضمن، این مقالھ منبع با ارزشی برای آشنا شدن با مباحث مھمی در. قابل توجھ است
است کھ احیای سرمایھ داری در چین در میان کمونیست ھا و فیلسوفان چپ و 

وران نگاھی بھ مباحث فیلسوفان مھم این د. روشنفکران مھم آن دوران بھ راه انداخت
در مورد چین سوسیالیستی و بطور کلی مبارزه برای ژک و آلن بادیو مانند ژی

ھستند  ھنوز جزو مسائل مھم بحث ھاسوسیالیسم و رفع موانع آن نشان می دھد کھ این 
کھ باید در عرصھ نظری بر سر آنھا جدل کرد و بھ یک جمع بندی علمی و منظم 

  .رسید
ط پیچیدۀ مبارزۀ سیاسی و ھم شرای  مائوئیستیرابطۀ ژان پل سارتر با جنبش

ھ امروز در دھد و ھم برای درک مبارزه ای ک  را نشان می١٩٦٠ایدئولوژیک سالھای 
ھست کھ بھ این رابطھ اشاره کمتر نوشتھ ای در بارۀ سارتر . پیش است اھمیت دارد
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بھ » ١٩٨٠- ١٩٠٥سارتر «او تحت عنوان  برای مثال فصلی از بیوگرافی مفصل .نکند
  ھمچنین رسانھ ھای ١٣.اختصاص دارد» مابین فلوبر و مائوئیستھا«ش بررسی جایگاھ

  .نوشتند سارتر در بارۀ مائوئیسم او تفسیر می» سالھای مائوئیستی«چپ و راست در 
، او بھ عنوان )فلسفھ، رمان، نمایشنامھ، نقد ادبی(اگرچھ آثار سارتر متنوع اند 

ی از یو از مبارزه عملی برای رھاکار فکری ا.  فیلسوف اگزیستانسیالیست مشھور است
نظام سرمایھ داری و آزادی بشریت از چنگال آن جدا نبود و بھ ھمین دلیل برخوردش 

او با حزب کمونیست فرانسھ نزدیکی . یسم از دید اتحاد و انتقاد بودبا مارکسیسم و کمون
پیدا با آن اختالف ) ١٩٥٦(بسیار داشت اما بر سر برخورد حزب بھ قیام مجارستان 

و باالخره برخورد حزب بھ )  ١٩٦٣(ی بخش الجزایر یکرد و سپس بر سر جنبش رھا
 و ٦٨ در جریان جنبش مھ . از پشتیبانی از حزب دست برداشت١٩٦٨جنبش مھ 

ھنگامیکھ مائوئیستھا نیروی عمده ای در عرصۀ مبارزه بودند، در مقابلھ با حملۀ پلیس، 
 بھتر است این رابطھ را از زبان .تشان شرکت کرد در مبارزابھ دفاع از آنھا پرداخت و

این . (ھ اش با مائوئیسمآنتوان بورنیھ دربارۀ رابط-ز مصاحبھ با میشل ا،نقل بکنمخودش 
 Tout va bien  منتشر شد و سپس در Actuel نشریۀ ٢٨مصاحبھ ابتدا در شمارۀ 

لیسی در   و بھ ترجمۀ انگ٣٠- ٣٥، صص ١٩٧٣ مارس ٢٠-  فوریھ٢٠شمارۀ چھارم، 
 بورنیھ بھ سارتر می).  ، تجدید چاپ شد١٩٧٣، تابستان ١٦  شمارۀ Telosمجلۀ  

بھ نظر میرسد کھ «کنید و  گوید کھ شما در بسیاری از فعالیتھای مائوئیستھا شرکت می
 کھ با  حزب کمونیست و َشما بھ مراتب بھ آنھا نزدیکترید و بیشتر درگیر ھستید تا قبال

این را چگونھ توضیح . از قبیل جبھۀ رھائیبخش ملی الجزایر بودیدجنبشھای آزادیبخش 
  :گوید سارتر در پاسخ می. »؟...میدھید

  
را بعد از » آرمان خلق«] ویراستاری[ من سرپرستی 

.  پذیرفتم١٩٧٠دستگیری دو سرپرست قبلی در بھار 
مائوئیستھا فکر نمیکردند کھ پایگاه پشتیبانی وسیعی برای انجام 

خواست بھ آنھا تحمیل کند  یرزمینی کھ دولت میعملیات ز
 و ھم بھ سرکوبی برای اینکھ ھم بھ این پروسھ. شندداشتھ با

از من خواستند بھ آنھا برخورد بکنند، آنھا پیش من آمدند و 
 در عین حال، این نشاندھندۀ برخورد جدیدی از .کمک بکنم

ن طرف آنھا بود در رابطھ با توجھ بھ روشنفکرھا و فھمید
آنھا بھ . اینکھ چگونھ روشنفکران میتوانند بھ آنھا خدمت بکنند

اعتماد نداشتند اما در عین حال بھ » استارھا-سوپر«
روشنفکران شناختھ شده مراجعھ میکردند تا جلوی حملھ ھای 

» چھرۀ سرشناس«آنھا  مفھوم . مارسلن را بگیرند
(celebrity) حق  و– را علیھ خود بورژوازی بھ کار گرفتند 

من احساس میکنم کھ یک نویسندۀ سرشناس نقش . با آنھا بود
                                                           

١٣ Annie Cohen-Solal, Sartre 1905-1980. Paris: Gallimard, 1985.   
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  بین رھگذران در پاریس در  »آرمان خلق«تی یسنشریھ مائوئژان پل سارتر و سیمون دوبوار در حال توزیع 

او خودش است، و در عین حال چھرۀ عمومی : دوگانھ ای دارد
است کھ ھیچ کنترلی بر آن ندارد مگر اینکھ آنرا بازیابد تا با 

  . متفاوتی آنرا بھ کار گیردَشیوه ھای کامال
، و آنھا در آغاز روشن بود کھ با مائوئیستھا موافق نبودم

ھده گرفتم نھ من مسئولیتی قانونی بھ ع. ھم با من موافق نبودند
 را دادم تا روزنامھ بتواند تداوم داشتھ من فقط اسمم. سیاسی

باشد و مبارزین بتوانند آنطور کھ میخواستند عمل بکنند و 
 را Tout va bienو بر ھمین منوال من سرپرستی . بنویسند

شرایط بود کھ بھ عنوان شاھد در بر عھده گرفتم؛ و در ھمین 
 و روالن کاسترو Vive la Révolutionمحاکمۀ مبارزین 

از آن زمان تا کنون، من از طریق یک سری . حاضر شدم
آکسیون و مبارزات بھ طور روزافزون بھ  برداشت ھای 

 .نزدیکتر شده ام» آرمان خلق«
  

  

از  ربارۀ مخالفت او با یکیالی دؤپاسخ بھ س مصاحبھ، سارتر در از دیگری بخش در
  :گوید می» چپ پرولتری«مواضع 

  
ھ علیھ ن: در آغاز من با مائوئیستھا سر ھیچ چیز موافقت نداشتم

اما کم کم، پشتیبانی من از آنھا بیشتر از . آنھا، بلکھ جدا از آنھا
کردم  من مکرر با آنھا مالقات می. پشتیبانی قانونی بوده است
ی یاندک اندک ھمگرا: دادم ند میو خودم را بھ آنھا پیو

(convergence)١٤. بوجود آمد  
    

در سالھای مائوئیستیش فعالیت «نویسد کھ  سوالل در بیوگرافی سارتر می-کوھن
، روزنامھ نگاری انقالبی، جدل تئوریک و محکوم کردن حکومت ھمان اندازه ]سیاسی[

تی کھ در درون یک برای سارتر ھمان اندازه مھم بود کھ احساس رفاقت و صمیمی
                                                           

١٤ “On Maoism: An interview with Jean-Paul Sartre,” Telos, No. 16, Summer 1973, 
pp. 92-93. 
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. م. سارتر با فآنگاه بھ این نقل قول از مصاحبۀ و . »سازمان مائوئیستی تجربھ کرد
  :کند اشاره می) ١٩٧٨ اکتبر ٢٣(سامولسن 

  
و تروتسکیست ھا ] حزب کمونیست فرانسھ[من با کمونیستھا 

ما از سیاست .  ام، اما بدون ھیچ احساس رفاقتتماس داشتھ
حالیکھ با مائوئیستھا یک رابطۀ ین، درکردیم و ھم صحبت می

کردیم، ما  وقتیکھ با یکدیگر صحبت می. انسانی واقعی داشتم
فقط عده ای بودیم کھ تصمیم گرفتھ بودیم با ھم یکی دو کار 

را ببینیم  توانستیم ھمدیگرمھم انجام بدھیم اما بھمان راحتی می
ِبنی من مدام با . تا بھ سینما برویم یا کار مشابھی بکنیم

(Benny)من بھ برداشت اخالقی ... کردم  بحث فلسفھ می
برای من مائوئیستھا .  آکسیون و روابط انسانی کشیده شده بودم

  ١٥.این بودند
  

توانستند نوه ھای او  این دانشجویان جوان کھ براحتی می«گوید  سوالل می-کوھن
 سارتر خوشی بحث کردند، باعث شدند کھ باشند و خیلی چیزھا آنھا را از او جدا می

  .»...فلسفھ را باز یابد
 و مبارز با رابطۀ سارتر با مائوئیسم رابطۀ یک روشنفکر غیرکمونیست آزادیخواه

 در ١٩٧٠ و اوائل سالھای ١٩٦٠او در سالھای پرآشوب  . جنبش کمونیستی است
ابی  ارزی١٩٨٠ی و مرگش در ینابینا. دید و جذب آن شد ِمائوئیسم پتانسیل انقالب را می

 ثیری کھ جوانان مائوئیستأ درعین حال، ت.کند از سالھای آخر زندگیش را مشکل می
بر زندگی سیاسی یکی از برجستھ ترین روشنفکران فرانسھ گذاشتند، پتانسیل جنبش 

  .دھد مائوئیستی را در این سالھا نشان می
 فکری افرادی کھ بھ آنھا پرداختیم گروھی انگشت شمار از جمع بزرگی از فعالین

 و چند سال بعد درگیر ١٩٦٠بودند کھ در محیط زنده و شکوفا و انقالبی سالھای 
لۀ پایان بخشیدن بھ أمس: لۀ تاریخ جامعۀ طبقاتی بودندأمبارزه بر سر مھمترین مس

ِجامعۀ طبقاتی و آغازیدن تاریخ انسان » ِماقبل تاریخ«مارکس جامعۀ طبقاتی را . ِ
تاریخی پرولتاریا را  عملی کردن گذار از ماقبل بشریت بھ حساب می آورد و نقش 

، ١٨٧١کمون پاریس . تاریخ بھ آغاز تاریخ، یعنی جامعۀ بی طبقھ، ترسیم کرده بود
 و برخی  انقالبھای دیگر کھ در قرن بیستم ١٩٤٩ و انقالب اکتبر ١٩١٧انقالب اکتبر 

 انشعاب بزرگ ٦٠اما در اوائل دھۀ . ی در این مسیر بودندیصورت گرفت ھمھ گامھا
را اعالم ) ١٩١٧انقالب (در جنبش کمونیستی شکست مھمترین انقالب طبقۀ کارگر 

 برنامھ ای عملی و تئوریک برای ییکرد و چند سال بعد انقالب کبیرفرھنگی پرولتاریا
حزب کمونیست چین . تداوم انقالب و پیشگری از رجعت سرمایھ داری ارائھ داد

                                                           
١٥ Annie Cohen-Solal, Jean-Paul Sartre: A Life. New York: The New Press, 2005, 
pp. 484-485. 
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سالھای «راتلج   انتشارات شرکت
مجلھ تاریخ، سیاست و  :شصت

را بھ مناسبت چھلمین » فرھنگ
 منتشر ١٩٦٨سالگرد جنبش مھ 

آین مجلھء آکادمیک . کرده است
شود و  ھر سال دو بار منتشر می

 آن بطور محتویات شماره اول
 .مجانی قابل دسترسی است

وسیالیستی و تداوم مبارزه بر سر ماھیت جامعۀ س
ری مبارزۀ طبقاتی و جلوگیری از رجعت سرمایھ دا

دیگر ھیچ جریان . را بھ بحثی جھانی تبدیل کرد
کمونیستی نمی توانست بدون درگیری در این 

 ١٩٦٠پاریس در سالھای . مبارزات جدی گرفتھ بشود
 –نقش چشمگیری در این مبارزه برعھده گرفت 

، )١٧٨٩(بورژوازی پاریس مرکز بزرگترین انقالب 
 و باالخره ١٩٤٩-١٩٤٨، انقالب  ١٨٣٠انقالب 

، یعنی اولین حکومت کارگران و ١٨٧١پایتخت کمون 
زحمتکشان شھری، پایگاه مقاومت علیھ اشغال نازیھا 

با وجود .  ١٩٦٨، و قلب شورش مھ )١٩٤٥-١٩٣٩(

، ٧٠این در اواخر دھۀ بعد، یعنی نیمۀ دوم سالھای 
، ١٩٨٣اندرسن در سال ِ پری .ورق برگشت

دربررسی ترازنامۀ مارکسیسم، گفت کھ فرانسھ در سھ 
، پایان جنگ جھانی ١٩٤٥بعد از (دھۀ بعد از آزادی 

کرده بود  در دنیای مارکسیسم اھمیتی جھانی پیدا) دوم
قرن (عصر روشنگری  بطوریکھ بلندپایگی فرانسھ در

پاریس امروز «اما . را بھ خاطر می آورد) ١٨
، و سقوط فرانسھ » ارتجاع فکری اروپا استپایتخت

  ١٦.لھ ای فقط  کشوری نیستأدر این زمینھ مس
آنھم در » پایتخت ارتجاع فکری اروپا« بھ ١٩٦٨سقوط پاریس از قلب شورش مھ 

مل بسیار است ھمانطور کھ رجعت سرمایھ داری در چین أعرض مدت کوتاھی جای ت
در پاسخ بھ این .  ال برانگیز استؤگی سسوسیالیستی بھ دنبال ده سال انقالب فرھن

پاسخھای ممکن مطرح شده اند اما این بحثی بسیار  االت قبلی جوانبی ازؤال و سؤس
       .  حیاتی است کھ نیاز بھ  بررسی جداگانھ دارد

  
  : و کامبوجدر مورد پل پت

  

یکی از  در پاریس بود کھ پس از بازگشت بھ کامبوج، کامبوجی ییپل پت دانشجو
 کھ این حزب بخشی از حزب کمونیست ھندوچین بود. ھبران حزب کمونیست شدر

نامی » خمرھای سرخ«. سیس شده بودأت) ١٩٢٠در دھھ (تحت رھنمودھای کمینترن 
حزب کمونیست کامبوج علیرغم نامش یک . است کھ پادشاه کامبوج بھ آنھا داده بود

سرنگون وان منبع حمایت برای بھ چین سوسیالیستی بھ عنبود کھ  جریان ناسیونالیستی
  .نگاه می کردکردن حکومت وابستھ بھ آمریکا در کامبوج 

                                                           
١٦ Perry Anderson, In the Tracks of Historical Materialism. London: Verso, 1983, p. 
32.  
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البتھ این کار مشکلی . بررسی واقعیات کامبوج برای کمونیست ھا بسیار مھم است
است زیرا حقایق در زیر کوھی از تبلیغات امپریالیسم آمریکا و بورژوازی بین المللی 

پژوھشی عمیق و تکان مقالھ » جھانی برای فتح«ی مجلۀ مائوئیست. پنھان شده است
عنوان این .  توصیھ می کنمبارۀ این وقایع  نوشتھ است کھ مطالعۀ آن رادھنده ای در

است کھ در سایت » چگونھ رژیم پل پت بھ کجراه رفت: ناجیان فروتن«مقالھ 
  .قابل دسترس است» جنبش بین المللی«سربداران در بخش 

 سقوط سایگون در ویتنام، خمرھای سرخ موفق بھ سرنگون  پیش از١٩٧٥در سال 
 ماه بیشتر دوام نیاورد و با حملۀ ٤٤اما این رژیم . کردن رژیم وابستھ بھ آمریکا شدند

حزب کمونیست کامبوج، در دورۀ حاکمیتش در جریان . ارتش ویتنام از قدرت ساقط شد
، سیاست ھای ارتجاعی مانند اداره جامعھ و مقاومت در مقابل حمالت آمریکا و ویتنام

تخلیۀ اجباری شھرھا و از بین بردن پول و غیره را در پیش گرفت کھ منجر بھ فجایع 
اما ارتش آمریکا، کھ شھرھای کامبوج را بی وقفھ بمباران می کرد، . انسانی بزرگی شد

  .بھ ھمان ترتیب مرتکب جنایت علیھ بشریت و جنایات جنگی علیھ مردم کامبوج شد
این واقعیت ندارد و بیشتر . بودند» مائوئیست« گفتھ می شود کھ اینھا  اغلب

پل پت، در جریان انقالب فرھنگی در چین .  تبلیغاتی است برای بدنام کردن مائوئیسم
پس از بھ قدرت رسیدن، . ن از انقالب فرھنگی حمایت نکردبود اما حتی در آن زما

تقاد کرده و می گفت انقالب خودشان چند چین از سوسیالیسم ان» عقب ماندن «بارھا بھ
از لنین «است، و تکرار می کردند کھ حزب کمونیست کامبوج، » جلوتر از چین«دھھ 

  .است» سرتر و از مائو برتر
البتھ این حزب در جریان کسب قدرت توانست بخش کثیری از اھالی کامبوج را بھ 

ت مردم کامبوج از آن گسترده حمای. حرکت در آورد و در میان آنھا پایھ عمیقی داشت
 مقاومت آنھا در .ه بود بھ چھل ھزار نفر رسید١٩٧٣آن در سال  یارتش انقالب. بود

ی ھا مجبور ی کھ آمریکا١٩٧٣پس از ژانویھ . مقابل ارتش وحشی آمریکا ستودنی است
 بی شدند پای مذاکره با انقالبیون ویتنام نشستھ و دست از بمباران ویتنام بکشند، بمباران

را بمباران کردند و مقدار  روز كامبوج ١٤٠بھ مدت . وقفۀ کامبوج را از سر گرفتند
ی بود کھ در مراحل آخر جنگ یبمبی کھ روی مردم این کشور ریختند بھ اندازۀ بمبھا

ی ھا بھ بار آوردند ی فجایعی کھ آمریکا.ی دوم روی ژاپن ریختھ بودندجھان
حیوانات . برنج توسط بمب از بین رفتی لیزارھا از شایحداقل نیم. بسیارھولناک است

 از بین رفتند، نیمی از جمعیت کشور آواره شدند، و رودخانھ ھا َیان کامالیاھلی روستا
ی بخش یی برای نیروھای رھایدرک شرایطی کھ امپریالیستھای آمریکا. بالاستفاده شدند

آنان کھ در نھایت فاجعھ کامبوج بوجود آورده بودند مھم است زیرا بسیاری از اقدامات 
  . تخلیھ اجباری شھرھا، در این شرایط صورت گرفتَآمیز بود مثال

یط ھرچھ باشد، طرز تفکر و مشی سیاسی و ایدئولوژیک ھر ابا این وصف، شر
 ھیچ شرایطی .اتی کھ می گیرد تعیین کننده استجریانی در کاری کھ می کند و تصمیم

ھمانطور کھ گفتم، پل پت و دیگر . یھ بکندتواند رفتار خمرھای سرخ را توج نمی
 بالعکس انقالب َرھبران حزب کمونیست کامبوج خود را مائوئیست نمی دانستند و اتفاقا

ر سخنرانی پیروزی چنین ، پل پت دَمثال. می دانستند» ی و بی نظیریاستثنا«خود را  
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 ما بدون ییعن.  و تمیز دست یافتھ ایمی كامل، قطعیا بھ یك پیروزم«: می گوید
 کھ البتھ دروغ بود، چون اینھا بدون  » پیروز شده ایمیھیچگونھ رابطھ یا دخالت خارج

انقالب خمر «کردند کھ  اینھا ادعا می. کمک ویتنام و چین مشکل بود بھ پیروزی برسند
 برتر ی پول و تخلیھ شھرھا، از ھمھ انقالبات جھانیبھ خاطر ویژگیھایش، مانند الغا

 دستمزد یچین بھ كارگران دولت«: نقالب چین انتقاد می کردند و می گفتندو بھ ا» .است
 آدم پول ی شود، چون وقتی می منتھی دستمزد بھ مالكیت خصوص.و غیره  دھد،یم

ول از مقالۀ نقل ق( ». كندی خرید این چیز و آن چیز پس انداز میداشتھ باشد برا
د می کردند کھ نتوانست از مالکیت اینھا بھ انقالب چین انتقا  ).»...ناجیان فروتن«

خصوصی دھقانان و خرده بورژوازی شھری لغو بکند، و بھ انقالب خودشان بخاطر 
کامبوج بیست سی سال «: بی نظیر بودنش در این زمینھ افتخار می کردند و می گفتند

 ، با صدور فرمان افتخار می کرد کھ  حزب کمونیست کامبوج.»از چین جلوتر است
اما در عمل نھ تنھا دین از بین نرفت بلکھ خود حزب در اداره . ه استغو كرددین را ل

کشور از بدترین نوع ناسیونالیسم و افتخار نژادی استفاده می کرد کھ فرقی با دین 
  .نداشت

جالب توجھ آنست کھ نظریھ ھای حزب کمونیست کامبوج بیشتر شبیھ آن دستھ 
ف مرحلۀ انقالب دموکراتیک نوین بوده نظریات درون جنبش چپ ایران است کھ مخال

 تئوری انقالب دو مرحلھ ای  وھستند» انقالب سوسیالیستی یک ضرب«و خواھان 
 باید بگویم کھ حزب کمونیست کامبوج نھ تئوری .ی می دانندیمائوتسھ دون را بورژوا

جام  انھدفآنان نمی فھمیدند کھ . انقالب دموکراتیک مائو را فھمید و نھ سوسیالیسم را
 ھموار کردن راه ی پرولتاریا در کشوری مثل چینانقالب دموکراتیک تحت رھبر

در مورد سوسیالیسم ھم فکر می کردند کھ با تصویب قانون و . استقرار سوسیالیسم بود
حالیکھ در کامبوج در.  کشور سوسیالیستی می شودوصیلغو کردن قانونی مالکیت خص

ما در عمل آن را بر پایھ ھمھ اصول و قواعد  مالکیت خصوصی لغو شده بود اَقانونا
  .سرمایھ داری و در ادغام با نظام سرمایھ داری جھانی اداره می کردند

اما . بھ کمونیسم رسیده اند» یک ضرب«سران دولت پول پت ادعا می کردند کھ بھ 
ی از این قبیل فقط بھ یکمونیسم بھ یک ضرب قابل دسترسی نیست و ھر گونھ ادعا

کمونیسم جامعھ ای است کھ بر مبنای . بی و ضدیت با مارکسیسم ختم می شودعوامفری
 .دھی می شودسازمان» از ھركس بھ اندازه توانش، بھ ھركس بھ اندازه نیازش «اصل 

ی در آن لغو ی این مرحلھ برسد، باید حق بورژوابرای اینکھ یک کشور سوسیالیستی بھ
این اصل . کند کھ کار می کند دریافت بی یعنی ھرکس بھ اندازه اییحق بورژوا. شود

است کھ تمایز آفرین » ییحق بورژوا«ی یا، بھ گفتۀ مارکس، یھنوز یک اصل بورژوا
در جامعھ کمونیستی، ھر کس بھ اندازه ای کھ . کند است و نظام طبقاتی را بازتولید می

رسیدن . ی کندمی تواند کار می کند اما از جامعھ بھ اندازه تمام نیازھای خود دریافت م
بھ این مرحلھ نیازمند جھش ھای بزرگ در تعمیق سوسیالیسم در یک کشور و ھمزمان 
رشد انقالب جھانی و برقراری کمونیسم در سطح جھان است زیرا در سطح جھان است 

بھ این ترتیب ادعاھای رژیم پل پت در .  تواند بطور کلی  اجتماعی بشود کھ تولید می
  .مائوئیسم است- لنینیسم-متضاد با اصول مارکسیس
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اید در فرصت دیگری بھ آن در ھر حال، این بحث الزم و مفصلی است کھ ب
بھ سایر جوانب تکان دھندۀ این حکومت مانند اعمال » ناجیان فروتن« مقالۀ .پرداخت

شکنجھ علیھ مخالفین نیز پرداختھ و طرز تفکر پشت این اعمال را تجزیھ و تحلیل کرده 
ن آن را با رویکرد مائو و چین سوسیالیستی بھ مخالفت ھا و مبارزات و تفاوت بنیادی

 كھ مائو یدر چین، ھنگام«: درون حزب کمونیست چین نشان می دھد و می نویسد
 موجود است، او و سایر ی بورژواییتحلیل كرد كھ در درون حزب یك مقر فرماندھ

ه ھا بردند و انقالب  مورد جدل را بھ میان تودیحزب موضوعات اساس) چپ(رھبران 
  را دری بورژوایی را برپا داشتند تا خطوط و سیاستھای پرولتاریاییكبیر فرھنگ

 ھنوز پایھ یلھ كھ در جامعھ سوسیالیستأآنھا این مس. معرض انتقاد توده ھا قرار دھند
 نوین موجود است را تبدیل بھ یك موضوع فراگیر توده ی و امكان ظھور بورژوازیماد

سیاستھای حزب کمونیست چین بھ منظور زیرورو كردن گام بھ گام .  »... كردندیا
 توده ھا و ی كند توضیح داده شد وآگاھی در آن رشد میكھ بذر بورژواز» یخاك«آن

 و نقد كامل و ھمھ جانبھ ی و بررسی ماركسیستیحزب را از طریق مطالعھ آثار پایھ ا
 حزب ھنگامی کھ احساس خطر یھبراما در كامبوج، ر.  ارتقاء دادندیخطوط بورژوای

  . آوردی، شكنجھ و اعدام روی كاریکرد بھ مخف
شروع جنگ میان کامبوج و ویتنام نیز فصل دیگر و عبرت انگیزی است از فاجعھ 

: خالصھ کنم. در اینجا فرصت بازگوئی آن نیستبار بودن خط ناسیونالیستی کھ 
ز مبارزات بسیار مھم دھۀ ی بخش در ھندوچین، بخصوص ویتنام، ایمبارزات رھا

ھر چند این مبارزات انقالبی توانستند ماشین نظامی مرگ آور .  بودند١٩٧٠ و ١٩٦٠
امپریالیسم آمریکا را شکست بدھند و برای کشورھای خود استقالل بھ دست بیاورند، اما 

آنھا پس از آن . نتوانستند ورای این رفتھ و تبدیل بھ انقالب ھای سوسیالیستی بشوند
فداکاری ھای عظیم و امیدآفرینی ھای بزرگ، بالفاصلھ پس از کسب استقالل در شکلی 
جدید در نظام سرمایھ داری جھانی ادغام شده و مردمش تبدیل بھ بردگان سودآفرین 

وارونھ شدن روند انقالب در ھندوچین و دیگر نقاط جھان . سرمایھ داری جھانی شدند
ھ روند انقالب پرولتری در سراسر جھان وارد ضربۀ مھمی ب) از جملھ در اندونزی(

کرد و مھمتر از ھمھ ضربۀ مھمی بھ روند تعمیق انقالب سوسیالیستی در خود چین زد 
ویتنام پس از . و موجب تقویت جریان ھای رویزیونیستی در حزب کمونیست چین شد

بیرون راندن آمریکا، در بلوک سرمایھ داری شرق ادغام شد و پس از فروپاشی 
شوروی دوباره در نظام سرمایھ داری غرب ادغام شد و مردم کامبوج نیز بھ بردۀ 

  .بانک جھانی و صندوق بین المللی پول تبدیل شدند
با نگاھی بھ گذشتھ می توان دید کھ بھ خاطر افق ھا و برنامھ ھای ناسیونالیستی کھ 

 این جوامع از فرآیند گسست. س این انقالب ھا بود، چیزی جز این مقدور نبودأدر ر
نظام سرمایھ داری جھانی و پایھ ریزی یک جامعۀ نوین سوسیالیستی کاری سھمگین و 
پیچیده است کھ فقط از عھدۀ پرولتاریای آگاه و رھبری یک حزب کمونیست بر می آید 
کھ دارای یک مقر فرماندھی کمونیستی است کھ جنگ طبقاتی ھمھ جانبھ را ھدایت می 

  .یون ھا کارگر و دھقان و زنان و خلق ھای تحت ستم اتکاء داردکند، و بر آگاھی میل



 ٥٣ ■  و مائوئیسم١٩٦٨جنبش مھ 

 ١٩٦٠ و ١٩٥٠ی بخش ضداستعماری در دھۀ یکم و بیش ھمۀ جنبش ھای رھا
اما . چین سوسیالیستی از ھمھ این جنبش ھا حمایت می کرد. دچار این سرنوشت شدند

 منظورم این .نمی توان گفت کھ وظایف کمونیستی اش را در مورد آن ھا ادا می کرد
 بھ حمایت از مبارزات عادالنۀ این َاست کھ وظیفۀ چین سوسیالیستی نمی بایست صرفا

بایست افق ھا و برنامھ ھای ناسیونالیستی آنان را نیز  جنبش ھا خالصھ می شد و می
نقد می کرد و بھ این ترتیب برای شکل گیری یک جریان کمونیستی در میان این جنبش 

» مونی طلبھژ«چین سوسیالیستی از این وظیفھ تحت عنوان . ھا راه باز می کرد
این رویکرد غلط در واقع ریشھ در جمع بندی نادرست مائو از . نبودن امتناع می کرد

این جمع بندی باعث شد کھ مائو برنامھ . تجربۀ منفی کمینترن در دورۀ استالین داشت
می توانست مرکزی برای ای برای تشکیل دوبارۀ یک انترناسیونال کمونیستی، کھ 

باید گفت این عملکرد . ترویج و گسترش کمونیسم در کشورھای جھان باشد، ارائھ ندھد
یخ جنبش این فصل از تار. یک انحراف از اصول انترناسیونالیسم پرولتری بود

 بھ این صورت جمعبندی» جنبش انقالبی انترناسیونالیستی «١٩٨٤کمونیستی در بیانیۀ 
مقابلھ  لنینیست در-ھ رشد احزاب مارکسیستکمونیست چین اگر چھ بحزب «: شده است

با رویزیونیستھا توجھ بسیار مبذول داشت اما بھ اشکال و طرق ضروری جھت تکامل 
می توانید این بیانیھ را در سایت (» ...وحدت بین المللی کمونیستھا دست نیافت 

 جمعبندی این بیانیھ از چندھر). بخوانید» جنبش بین المللی«سربداران در بخش  
را می گذارد اما کمینترن و نقش حزب کمونیست چین در جنبش بین المللی، پایۀ درستی 

 و نقش جنبش ١٩٧٠-١٩٦٠ تجربۀ کمینترن و تجربھ جھانی دو دھھ .ھنوز کافی نیست
کمونیستی بین المللی را باید در تئوری ھای تکامل یافتھ تری فرمولھ کرد تا بتواند بھ 

 .نمای موج بعدی انقالب ھای سوسیالیستی تبدیل شودراھ
  
کارنامھ و عملکرد مائوئیستھا در آمریکای شمالی چگونھ بوده است؟ گویا باب  }

آواکیان کھ اکنون مھمترین تئوریسین بین المللی مائوئیسم محسوب می شود، از 
گر از  آمریکا بوده است کھ بھ ھمراه برخی دی١٩٦٠رھبران جنبش دانشجویی دھھ 

را تشکیل داده اند و بھ فعالیت ) RCP(» حزب کمونیست انقالبی«رھبران این جنبش 
جمع بندی شما از کارنامھ و عملکرد این گرایش در آن . در قالب آن مشغول ھستند

  دوره و دوره کنونی چیست؟
  
š  کارنامھ و عملکرد مائوئیستھا در آمریکای شمالی و بویژه درایاالت متحدۀ آمریکا

جنبش کمونیستی نوین آمریکا، مانند فرانسھ، تحت .  فاوتھای چشمگیری با فرانسھ داردت
 انقالب فرھنگی َثیر مستقیم انشعاب در جنبش کمونیستی بین المللی و مخصوصاأت

شکل ١٩٦٠ی چین و البتھ در شرایط غلیان جنبشھای اجتماعی سالھای یپرولتاریا
 داری پیشرفتھ ھستند و انقالبیون بورژوا در آمریکا و فرانسھ کشورھای سرمایھ. گرفت

رابطۀ نزدیک ) ١٧٨٩ و فرانسھ ١٧٧٦آمریکا در  (١٨طول انقالب خودشان در قرن 
 تا حد زیادی ١٩٦٠اما نسل جدید کمونیست ھای دو کشور در سالھای . با ھم داشتند
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 آنھم بدون شک نقطۀ اشتراک قوی ھم داشتند کھ. کردند مستقل از یکدیگر مبارزه می
در جمعبندی از بھ قدرت (خط سیاسی و ایدئولوژیک بود کھ حزب کمونیست چین 

رسیدن بورژوازی در حزب کمونیست شوروی و شکست انقالب اکتبر و مقابلھ با 
فورمولھ کرده بود و اما ھر حزبی در ) رجعت سرمایھ داری از طریق انقالب فرھنگی

مل بدھد، ا را بھ کار ببرد، آنرا تکبایستی خط مشی نوین شرایط خاص کشور خود می
ھمانطور کھ مارکس و .  برخورد بکند جنبش نوین را بسازد، و بھ مسائل خاص کشور

مبارزۀ پرولتاریا علیھ « اشاره کرده اند، ١٨٤٨در » مانیفست کمونیست«انگلس در 
پرولتاریای . بورژوازی در آغاز مبارزه ای ملی است اگر نھ در محتوی بلکھ در شکل

البتھ اگر چھ تجزیۀ . » با بورژوازی خودش یکسره بکند باید کار راَھر کشوری طبعا
کشوری ھنوز ادامھ دارد و تا پایان سلطۀ بورژوازی - پرولتاریا بر اساس مرزھای ملی

در سطح جھانی ادامھ خواھد یافت، این سرنوشت محتوم جنبش کمونیستی نوین فرانسھ 
بین المللی . ھ در حالت انزوای نسبی مبارزه بکنندو آمریکا و سایر کشورھا  نبود ک

و تشکیالتی جنبش کمونیستی ) سیاسی-ایدئولوژی(ِبودن، نھ ملی بودن، خصلت خطی 
زند، و این چیزی نیست کھ بھ شیوه ای خودجوش و در روند مبارزات  را رقم می

اروپا و بویژه بدون تردید در بعضی نقاط دنیا، از جملھ در .  خودی بوجود بیاید-بھ-خود
ِفقدان یک . در آلمان، فرانسھ و ایتالیا، مائوئیستھا رابطۀ نزدیکتری با ھم داشتند

کرد، و این در حالی بود کھ  ِانترناسیونال احزاب مائوئیست این پراکندگی را تقویت می
، رویزیونیستھای خروشچفی اردوگاه بزرگی داشتند با شبکۀ گسترده و متشکل احزاب

وجود اینکھ مسائل عام و جھانی   درعرصۀ پراتیک، با.انھ ھای جمعینشریات و رس
 از یک طرف مبارزه علیھ تجاوزآمریکا بھ ویتنام یا رقابت و َفراوان بود، مثال

پشتیبانی از  ھمکاریھای اردوگاھای امپریالیستی آمریکا و شوروی، و از طرف دیگر
ملی - رد ھم چھارچوب کشوریی بخش ملی در سھ قاره، اما درھمین موایمبارزات رھا

برای . شد مانع ھماھنگ کردن مبارزات و جمعبندی از آنھا در سطح بین المللی می
چپ «ن از مخالفت ائوئیستھای آمریکا یا چین یا ژاپتوان پرسید کھ آیا م مثال، می
فرانسھ با ایدۀ حزب لنینیستی با خبر بودند، و اگر بودند چھ مبارزۀ خطی بر » ِپرولتری

بدون تردید، ھر کشوری . ال البتھ منفی استؤپاسخ این سلھ انجام دادند؟ أاین مسسر 
و ) سیاھان(یھا یآفریقا- یی در آمریکا، مبارزات آمریکاَمسائل خاص خود را دارد، مثال

و یا در .  جنبش ھای مردم بومی، برخالف فرانسھ، بخشی از چشم انداز سیاسی است
 جھانی دوم، برخالف حزب کمونیست آمریکا، فرانسھ، حزب کمونیست بعد از جنگ

رفت و در واقع قوی ترین  یک وزنۀ سیاسی، فرھنگی، و فکری سنگین بھ شمار می
 از دید مائوئیستی باید گفت در ھمین .مونیست اردوگاه سرمایھ داری بودحزب ک
برای مثال، ). دیالکتیک خاص و عام(را دریافت » عام«توان  می» خاص«راستای 
 این عرصھ ھای متنوع مبارزه، چھ در آمریکا، چھ در مراکش، چھ در در ھمۀ

بایستی با موانعی چون آوانتوریسم، اکونومیسم،  وستان و فرانسھ، مائوئیستھا میدھن
عالوه بر این، در مقایسۀ مائوئیسم . ناسیونالیسم، امپیریسیسم و پراگماتیسم مبارزه بکنند

اص وعام توجھ کرد، بلکھ نقش فرد و حتی آمریکا و فرانسھ، باید نھ تنھا بھ خ
در ). »ضرورت و تصادف«بھ معنی فلسفی تضاد بین (را در نظر گرفت » تصادف«
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رابطھ با نقش فرد، باب آواکیان بیش از ھمھ  در رشد جنبش مائوئیستی 
توان تا حدی پیش بینی کرد کھ در روند تحول جنبش  ثیر گذاشت و میأت

  .ثیر بگذاردأکمونیستی در آینده نیز ت
آواکیان، رھبرحزب کمونیست انقالبی آمریکا، 

 در یک خانوادۀ ارمنی تبار ١٩٤٣در سال 
 او یک تئوریسین برجستۀ .ی  بھ دنیا آمدیآمریکا

مارکسیست است کھ در عین حال یک حزب 
داری  کمونیست انقالبی را در قلب سرمایھ

وجود نقش بسیار   با.امپریالیستی رھبری می کند
 ی کھ، بعد از رجعت سرمایھ داری در چین، درمھم

کرد،  مبارزه با رویزیونیسم و ارتقای مائوئیسم ایفا
نظراتش پایۀ زیادی در میان احزابی کھ امروز خود 

چھ در جنبش اگر. ا مائوئیست می خوانند نداردر
-١٩٦٤سالھای (» جنبش آزادی بیان« برکلی و در–ی در دانشگاه کالفرنیا یدانشجو
آواکیان خیلی زود بھ جریان . ی نبودی فعال بود، او از رھبران جنبش دانشجو)١٩٦٥

  .پیوست و برای مدتی از فعالین آن حزب بود» پلنگان سیاه«رادیکال 
جنبش . جنگ ویتنام بود مرکز جنبش ضد١٩٧٠ و اوایل ١٩٦٠ آمریکا در دھھ

ی یجنبش رھا«و » یجنبش حقوق مدن«ی پیشتاز این مبارزه بود و در اتحاد با یدانشجو
در جنبش ھای . اتحاد و پیوستگی نزدیکی داشت) سیاھان(» یانیآفریقا-ییبخش آمریکا

 آمریکا ھمھ ضد جنگ ویتنام و ستم بر سیاھان و نابرابری میان زن و مرد ٦٠سالھای 
و ستم ھای امپریالیستی و مستعمراتی بودند اما یک گرایش معتقد بود کھ این ھا 

 »کارکرد«بود معتقد بود کھ اینھا  است و دیگری کھ گرایش انقالبی نظام» اشتباھات«
بسیاری از . نظام است و چاره ای جز سرنگونی آن و ایجاد جامعۀ سوسیالیستی نیست

لنارد برنشتاین . ھنرمندان سرشناس و روشنفکرھا بھ این گرایش انقالبی رو آوردند
برای حزب ) » ساید استوریوست«سازندۀ موزیکال (ی یموسیقیدان معروف آمریکا

پلنگان سیاه میھمانی جمع آوری کمک مالی می گذاشت و این حزب معروف بود بھ 
 در جریان .قل قول ھای مائو را حمل می کنندحزبی کھ افرادش اسلحھ و کتاب ن

 باب آواکیان توسط .یشات مائوئیستی نیز قوی تر شدندگرارادیكالیزه شدن جنبش، 
آواکیان و رھبران حزب پلنگان سعی می . ائوتسھ دون آشنا شدین حزب با مرھبران ا

آثار . یان و جنبش ضدجنگ پیوند بزنندیآمریکا-ییکردند کمونیسم را  با جنبش آفریقا
حمایت حزب پلنگان از . مائوتسھ دون بطور گسترده در میان این جوانان خوانده می شد

چند اعالم جنگ علیھ دولت ھر. اشکال مبارزه قھرآمیز بر محبوبیت آن می افزود
با خود »  قدرت خلق«آمریکا ندادند اما جوانان رزمنده این حزب برای نشان دادن 

این حزب  در میان کارگران و فقیرترین اقشار سیاھان . سالح حمل می کردند
ت حاکمھ آمریکا أ البتھ ھی.و و شیکاگو و میشیگان پایھ داشتبخصوص در سانفرانسیسک

.  گسترده ای علیھ اینھا دست زدھ حمالت امنیتی و پلیسی و نظامیتاب نیاورد و ب
تا سال . در زندان ھستند بعضی ھنوز رھبران آن را بھ قتل رساند، بھ زندان انداخت، و
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در .  ارتباط با این حزب پیش می برد درَ باب آواکیان فعالیت ھای خود راعمدتا١٩٦٩
ست واحد، ھمراه با عده ای دیگر در  در تالش برای ایجاد یک حزب کمونی١٩٦٩سال 

 ١٩٧٠را تشکیل دادند و در اواسط دھۀ » اتحادیھ انقالبی«ی بھ نام یکالیفرنیا، کلکتیوھا
را بنا ) آر سی پی(» حزب کمونیست انقالبی آمریکا«

  .گذاشتند
» اتحادیھ انقالبی«یکی از فعالیت ھای تئوریک 

ارۀ  بود کھ شمPapers Red» اوراق سرخ«انتشار 
احیای سرمایھ  بھ تجزیھ و تحلیل از) ١٩٧٤(ھفتم آن 

داری در شوروی و تبدیل آن بھ یک کشور سرمایھ داری 
امپریالیستی اختصاص داشت و این یک اثر تئوریک 

حزب «، بھ ابتکار ١٩٨٣در سال . بسیار مھم بود
، و با ھمکاری عده ای از »کمونیست انقالبی آمریکا

نس تاریخی چھار روزه با آکادمیسین ھا، یک کنفرا
این .  نفر در دانشگاه کلمبیا برگزار شد٨٠٠شرکت 

کنفرانس مناظره ای بود میان طرفداران تئوری احیای 
سرمایھ داری در شوروی با کسانی کھ می گفتند شوروی 

در این . است»  موجودَسوسیالیسم واقعا«با تمام معایبش 
تر توسط بھ شکلی کامل » اوراق سرخ«مناظره، تزھای 

حزب کمونیست انقالبی «از افراد برجستھ  (ریموند لوتا 
کھ در زمینھ اقتصاد سیاسی و تاریخ مبارزه »  آمریکا

در تقابل با ) طبقاتی در چین سوسیالیستی تخصص دارد
استاد جامعھ شناسی دانشگاه (نظرات آلبرت ژیمانسکی 

اقتصاد سیاسی کنونی «اورگان و نویسنده کتاب 
کل این مناظره ھا  . ارائھ شد) ١٩٧٩سال در » شوروی

  ١٧.بھ شکل دو کتاب منتشر شد
باب آواکیان خدمات مھمی در زمینۀ جمع بندی از تجربھ انقالب سوسیالیستی در 

 در ١٩٨١در سال . چین و شوروی و احیای سرمایھ داری در آنھا انجام داده است
یک » ایده ھای کھنگسست از «دیگرش و سپس اثر» فتح جھان «اثری تحت عنوان

بنا بھ نقد آواکیان، دو . رشتھ انتقادات بھ انحرافات جنبش بین المللی کمونیستی کرد
کشور شوروی و چین زمانی کھ سوسیالیستی بودند گرایشات ناسیونالیستی از خود 

بخصوص شوروی در (بروز دادند و این ناسیونالیسم بھ این شکل بروز کرد کھ این ھا 
تغییر و تحوالت و منافع کشور سوسیالیستی را باالتر از منافع پیشروی ) زمان استالین

                                                           
بھ خاطرات باب آواکیان تحت  برای شرح مفصل شکل گیری جنبش کمونیستی نوین در آمریکا می توانید  ١٧

  : برای ترجمھ فارسی مراجعھ کنید بھ. رجوع کنید» تا مائو) آیزنھاور(از آیک «عنوان 
  http://ketabmlm.blogfa.com/post-71.aspx  
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 در جریان جنگ جھانی دوم، شوروی َمثال. انقالب جھانی در کلیت خود قرار دادند
انترناسیونال سوم را برچید و بھ احزاب کمونیست کشورھای مختلف رھنمود دادند کھ 

یا بھ روابط چین . بکنند» فاشیسمجبھھ واحد ضد«ست ھای مبارزات خود را تابع سیا
مائوئیستی با آمریکا و دول مرتجع جھان سوم انتقاد کرده و می گوید این سیاست بھ 

مبنای این بررسی بر. مونیستی در سطح جھان تمام شدضرر پیشرفت و تکامل جنبش ک
ھا و ھمچنین بررسی جدید  پویش ھای سرمایھ داری امپریالیستی و ادغام جھان، درک 

وی . یع تر و درست تری از شالوده ھای انترناسیونالیسم پرولتری ارائھ می دھدوس
معتقد است عرصھ جھانی، در یک مفھوم نھایی و کلی، عامل تعیین کننده در تحوالت 

شالوده ) تعیین کننده بودن عرصھ جھانی(ھمین واقعیت عینی . ھر کشور است
تیجھ می گیرد کھ این واقعیت، بر  تشکیل می دھد و نری راانترناسیونالیسم پرولت

رھیافت ھا و رویکردھای ھر حزب انقالبی در جریان ھدایت انقالب در کشور خود 
مھمتر اینکھ بر سیاست ھا و رھیافت ھای یک کشور سوسیالیستی، در . ثیر می گذاردأت

در چنین . ثیر تعیین کننده داردأشرایطی کھ توسط جھان سرمایھ داری محاصره شده، ت
بپردازند و دارای این جھت » حفظ خود«انی، اگر کشورھای سوسیالیستی فقط بھ جھ

گیری استراتژیک نباشند کھ تقویت انقالب جھانی مھمتراز حفظ کشور سوسیالیستی در 
ی شده کھ  موجب تضعیف جریان ی دچار خطاھای بورژواَخود و برای خود است، حتما

کمونیست و دولت سوسیالیستی می ی در حزب یکمونیستی و تقویت جریان بورژوا
شود، و در نھایت، امکان سرنگون شدن دولت سوسیالیستی توسط بورژوازی درونی و 

وی می گوید کشورھای سوسیالیستی سابق در این زمینھ . جھانی را بیشتر می کند
  .ثیر داشتأاشتباھات مھمی کردند کھ درنھایت در تضعیف و شکست آنھا ت

آغاز دوره «مبارزه برای سوسیالیسم و » پایان یک دوره«ا آواکیان دورۀ کنونی ر
می خواند و معتقد است برای تکامل پیروزمند این دوران نوین باید تئوری » ای نوین

او دوره کنونی را با دوره مارکس مقایسھ می کند، زیرا . ھای کمونیستی را تکامل داد
ی نیاز بھ یک چارچوب در آن دوره ھم مانند امروز برای ساختن جنبش کمونیست

. کید می کند کھ ما برخالف دوره مارکس، در نقطھ اول نیستیمأآواکیان ت. تئوریک بود
امروز تدوین چارچوب تئوریک نوین با ایستادن بر دوش چارچوب تئوریک بنیان 
گذاری شده توسط مارکس و تکامل یافتھ توسط لنین و مائو، با جذب دانشی کھ طبقھ ما، 

م در جریان سرنگون کردن سرمایھ داری و تغییر جھان، انباشتھ کرده در قرن بیست
لیستی موجود نیستند اما تجربھ او می گوید امروز دولت ھای سوسیا. است، شدنی است

ھا و بدنھ تئوری انقالبی و علمی کمونیستی موجود است و این بدنھ تئوریک با درس آن
امل تر شده و چھارچوب شکل گیری گیری از تجربھ ھای عظیم قرن بیست می تواند ک

یک جنبش کمونیستی جدید شده و راه انقالب ھای کمونیستی قرن بیست و یکم را باز 
نیست بلکھ تکامل بدنھ  تئوری ھای علمی » بازگشت بھ نقطھ اول«لھ أیعنی مس. کند

باب آواکیان در این زمینھ جنبھ ھای بسیار اساسی و مھمی از تئوری .  کمونیستی است
کید بر أ در عرصھ فلسفھ و متد، ضمن تَمثال. ای کمونیستی را غنی تر کرده استھ

) قدرگرایانھ(علمی و درست بودن اساس فلسفھ و متد مارکس، بھ رگھ ھای دترمینیستی 
 بھ نظر وی، در مفھوم اولیھ ای کھ مارکس از تکامل تاریخی .آن انتقاد کرده است



  !واقع بین باش، آنچھ را ممکن نیست طلب کن ■ ٥٨
 

» اجتناب ناپذیر«آن را ایش کمرنگی ھست کھ جامعھ بشری بھ سوی کمونیسم داده، گر
ھگل است کھ می تواند گرایش بھ » نفی ِ نفی«ثیر مقولھ أ و این جلوه ای از ت.جلوه دھد

برای مثال این تحلیل شکل چنین ادعای  تئوریکی . درک ھای قدرگرایانھ را دامن بزند
تی نفی می شود، و توسط جامعھ طبقا) کمونی(جامعھ بی طبقۀ اولیھ : بھ خود می گیرد

این نیز بھ نوبھ خود با ظھور مجدد جامعھ بی طبقھ، ولی این بار بر یک شالوده ای 
بھ نظر آواکیان، این نوع . عالی تر، با تحقق کمونیسم در سراسر دنیا، نفی می شود

َ نظریھ پردازی یک روند فوق العاده پیچیده و متنوع تاریخی را ساده می کند و عمال
 و گرایش بھ آن  از این مسیر باشد انکار می کند،مسیری را کھ انحرافاحتمال ھر 

را در این فرایند تکاملی نادیده گرفتھ و آن را فقط متکی بر » تصادف«دارد کھ نقش 
َ این گرایش کم رنگ در فلسفھ و متد اساسا. بکند» آزادی- ضرورت«کنش دیالکتیکی 

بھ تفکرات مکانیستی تی تبدیل درست مارکس در تکامل جنبش بین المللی کمونیس
با : می گوید» مانیفست«بھ نام » حزب کمونیست انقالبی آمریکا«ز سندی ا. استالین شد

وجود آنکھ مائو گسست ھای مھمی از این تفکرات مکانیستی و متافیزیکی استالین کرد 
وی کھ جامعھ بشری باالجبار بھ س(ثیرات تفکر قدرگرایانھ أاما در او نیز می توان ت

از کمونیسم » سنتز نوینی« گفتھ این سند، باب آواکیان بھ بھ.  را دید) کمونیسم می رود
حزب کمونیست  «.رود ادامھ گسست ھای  مائو از استالین بھ شمار میپردازد کھ  می

تی توسط آواکیان می گوید کھ در مورد تکامل تئوری ھای مارکسیس» انقالبی آمریکا
کردن بھ دانش قبلی نیست بلکھ شامل گسست از جوانب » اضافھ«فقط » تکامل«این 

خود آواکیان بھ درستی می گوید کھ تکامل تئوری . نادرست شناخت گذشتھ نیز ھست
ا در ھای کمونیستی بدون جذب نقادانۀ انتقاداتی کھ بھ تئوری ھای ما و تجربھ م

طھ ھای و بدون جذب نقادانۀ شناختی کھ بشر در حیساختمان سوسیالیسم شده است 
اگرچھ او تالش . اعی تکامل داده است، ممکن نیستمختلف علوم و تحلیل ھای اجتم

دیگر نمی داند بلکھ تالش » ایسم«می خواند، اما آن را یک » سنتز نوین«ھای خود را 
مانند دیکتاتوری و دموکراسی (برای احیا و بسط حلقھ ھای گم شدۀ مارکسیسم 

 بر پایھ ھای علمی اش و البتھ بھ روز کردن آن می و باز نھادن مارکسیسم) پرولتاریا
  .داند

آثار باب آواکیان در زمینۀ جمع بندی از تجربۀ چین و شوروی و تئوری ھای 
مارکسیستی از مارکس تا مائو بسیار مھم ھستند و شامل موضوعاتی مانند 

ر مثال،  بھ طو.تاریا می باشدانترناسیونالیسم پرولتری، دیکتاتوری و دموکراسی پرول
نظراتی کھ در مورد خصلت دیکتاتوری پرولتاریا و جامعھ سوسیالیستی بھ مثابھ گذار 

البتھ این نظرات مبتنی بر درک مائو در مورد . بھ کمونیسم فرمولھ کرده بسیار مھم اند
خصلت جامعھ سوسیالیستی بھ مثابھ گذار بھ کمونیسم و تضادھا و مبارزات مشخصھ 

وی معتقد است در شوروی و . اما صحیح تر و غنی تر استاین دوران گذار است، 
چین سوسیالیستی بھ نقش روشنفکران و ھنرمندان در فرآیند سوسیالیسم، چھ در شکل 
تولید آثار فکری و چھ بھ صورت دامن زدن بھ نقد و جوشش فکری، کم بھا داده شد و 

ای محرکھ از قونگریستھ می شد تا بخشی » معضل« بھ آنان بھ صورت َاصوال
آواکیان بر یک واقعیت دیگر انگشت می گذارد و آن این است کھ  .پیشروی سوسیالیسم



 ٥٩ ■  و مائوئیسم١٩٦٨جنبش مھ 

 افراد و گرایشات متعدد و متفاوتی وجود خواھند داشت َدر جامعھ سوسیالیستی ضرورتا
و این امر، در نھایت، می تواند بھ فرایند دستیابی بھ حقیقت امور و سوق دادن جامعھ و 

» یکسان«وی می گوید وظیفھ دیکتاتوری پرولتاریا . ونیسم کمک کندجھان بھ سوی کم
کردن گرایش ھای گوناگون نیست بلکھ بھ کارگرفتن این قوه محرکھ برای سرزنده تر و 

او این متد را در یک جملھ . با دوام تر و انقالبی تر کردن جامعھ سوسیالیستی است
و می گوید البتھ این کار آسانی . ارداشتن ھستھ مستحکم و انعطاف بسی: خالصھ می کند

و سوق دادن جامعھ در جھتی کھ باید » کشیده شدن بھ جھات مختلف«میان این . نیست
) کھ دولت سوسیالیستی را رھبری می کند(برود، کشمکش است ولی حزب کمونیست 

نھ بخاطر . باید خطر چارشقھ شدن را بھ جان بخرد اما دست از این دیالکتیک نکشد
ی را بھتر از بورژوازی عملی کند یکشور سوسیالیستی باید دموکراسی بورژواآنکھ 

. بلکھ بخاطر آنکھ این دیالکتیک، از قوای محرکھ مھم تکامل جامعھ سوسیالیستی است
در ھمین رابطھ بھ مسائلی مانند رابطھ میان نقش رھبری حزب کمونیست در جامعھ 

یالیستی، از یک بودن دولت سوسسوسیالیستی از یک سو، و ضرورت غیرایدئولوژ
 وی می گوید، در جامعھ سوسیالیستی، اقشار و گروه ھای .سوی دیگر می پردازد

  .مختلف مردم باید فعالیت ھای خارج از حیطھ نفوذ و نظارت دولت داشتھ باشند
» حقیقت طبقاتی«یکی از مباحث مھم و تحریک آمیز آواکیان در مورد حقیقت و 

یقت یک مقولۀ عینی است و بھ دیدگاه طبقاتی کسی کھ در او می گوید حق. است
دیدگاه طبقاتی ھرکس می تواند در کشف آن دخالت . جستجوی آن است وابستھ نیست

 اگر بھ درستی –دیدگاه و روش علمی کمونیسم . کند اما حقیقت یک مقولھ عینی است
 –ه و نھ یک دگم در دست گرفتھ شود و بھ کار بستھ شود، یعنی بھ مثابھ یک علم زند

اما این فرق می کند با این . ھمھ جانبھ ترین وسیلھ رسیدن بھ حقیقت را بدست می دھد
کھ بگوییم حقیقت خصلتی طبقاتی دارد یا اینکھ کمونیست ھا چون روش و متد 
کمونیستی دارند در رابطھ با ھر چیزی بھ حقیقت دست پیدا کنند و افرادی کھ دیدگاه و 

 بھ کار نمی بندند یا حتی مخالفش ھستند نمی توانند بھ حقایق مھم روش کمونیستی را
آواکیان می گوید این نوع نگرش ھا بھ درجات و شکل ھای مختلف در . دست پیدا کنند

جنبش کمونیستی وجود داشتھ است و خصلت آن ماتریالیسم عامیانھ و خالف نقطھ نظر 
 از مباحث مھم دیگر وی در زمینھ یکی. و روش واقعا علمی ماتریالیسم دیالکتیک است

حتی (وی می گوید از طریق ایدئولوژی . حقیقت، تفاوت میان ایدئولوژی و علم است
برای این کار، روش علمی الزم . نمی توان بھ حقیقت دست یافت) ایدئولوژی پرولتری

کید می کند کھ حتی علم کمونیسم کھ علمی جانب دار است، درستی خود را از أاست و ت
 در ھمین زمینھ، .د بلکھ از علمی بودن کسب می کندانب دار بودن کسب نمی کنج

وی عبارت .  نقد و رد می کندَحمالت کارل پوپر بھ علمی بودن مارکسیسم را قویا
را نادرست و التقاطی می داند و نگرش » کمونیسم یک ایدئولوژی علمی است«
  .بھ علم کمونیسم را مشکل آفرین می داند» ایسمی«

بر پایھ این تجزیھ و تحلیل ھا، آواکیان سیاست ھا و وظایف جدیدی را برای  دولت 
اما می گوید از این ھا نباید نتیجھ گیری ھای لیبرالی . ھای سوسیالیستی تعیین می کند

کرد کھ گویا پرولتاریا و حزب کمونیست پس از کسب قدرت سیاسی و استقرار 
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اگر ! بھ ھیچ وجھ. اردن قدرت سیاسی باشندسوسیالیسم، باید ھر لحظھ آماده واگذ
پرولتاریا و حزب کمونیست قدرت دولتی را از دست بدھند، طبقھ بورژوازی آن را 
گرفتھ و با استفاده از اھرم قدرت دولتی، روابط اقتصادی و اجتماعی استثمار و ستم 

فھ اصلی از بنابراین، وظی. سرمایھ داری و افکار و سنن مربوط بھ آن را احیاء می کند
اما  کشف تضادھا و پویش ھای جامعھ سوسیالیستی و عمل . کف ندادن این قدرت است

دیکتاتوری (کردن بر طبق آن ھا، بھ با دوام تر و پویا تر کردن قدرت سیاسی پرولتاریا 
  .منجر می شود و عمل نکردن بر طبق این واقعیات آن را شکننده تر می کند) پرولتاریا

ع مباحث، وی بھ یکی از اشکاالت جنبش کمونیستی در مورد در رده ھمین نو
این مفھوم، در اینجا، بھ معنای . پرولتاریا انتقاد می کندReification » شیئی کردن«

تقلیل دادن منافع گسترده و تاریخی طبقۀ پرولتاریا بھ منافع این قشر و آن قشر این طبقھ 
  .است

رک از انقالب پرولتری را از گرد و خاک کید می کند کھ باید دأدر ھمین راستا، ت
صورتی کھ او می گوید، پرولتاریا فقط در. دھای اکونومیستی و سطحی اش پاک کر

-ی تاریخیرا داشتھ باشد می تواند رسالت انقالب» نجات دھنده نوع بشر«جھت گیری 
شتھ  طبقھ پرولتر باید درک استراتژیک از انقالب پرولتری دا.جھانی خود را عملی کند

این انقالب نھ ربطی بھ انتقام محکوم از حاکم دارد و نھ بھ تغییر جایگاه یک طبقھ . باشد
این انقالب برای . ھا» اولی«ھا بھ » آخری«در چارچوب تنگ نظرانھ تبدیل شدن 

قطب . دگرگون کردن کل دنیاست، بھ نحوی کھ دیگر ھیچ کس نھ اول باشد و نھ آخر
 سوسیالیستی ھمیشھ عبارتست از الغای ھمھ تمایزات ستم نمای انقالب پرولتری و دولت

 نوین َگرانھ و روابط استثماری میان انسان ھا و پیش روی بھ طرف یک عصر کامال
  .در تاریخ بشر

کید أطول مبارزات خود، بھ عنوان یک رھبر کمونیست، ھیچ وقت از تآواکیان در
 ھم مفاھیم آن را غنی تر و خستھ نشده است و خودش» چھ باید کرد؟«بر اھمیت اثر 

این اثر بی نظیر لنین گرایش اکونومیستی در جنبش کمونیستی را . وسیع تر کرده است
این گرایشی است کھ توجھ طبقھ کارگر را بر شرایط و مبارزه روزمره . افشا می کند

خودش متمرکز می کند و این را بھ عنوان بھترین و عملی ترین روش برای جذب طبقھ 
َ ، لنین شدیدا»چھ باید کرد؟« در .یالیسم و کمونیسم قلمداد می کند بھ سوی سوسکارگر

ی در جنبش کمونیستی مورد انتقاد قرار یاین گرایش را بھ عنوان یک انحراف بورژوا
می دھد و نشان می دھد کھ این روش ھیچ وقت بھ یک جنبش انقالبی کھ ھدفش انقالب 

بلکھ برعکس، جنبش و توده ھای . می شودسوسیالیستی و کمونیسم است، منتھی ن
این بھ معنای عدم شرکت . درگیر در آن را در چارچوب سرمایھ داری محدود می کند

کید کرد کھ أ لنین ت.ری کارگران و دیگر توده ھا نیستکمونیست ھا در مبارزات جا
ا  کمونیست ھا باید در این مبارزات شرکت کنند و حتی سعی کنند بسیاری از آن ھا ر

ت و نماینده اتحادیھ کارگری رھبری کنند، ولی باید این کار را نھ بھ عنوان سندیکالیس
 بھ عنوان کمونیست بکنند و از طریق تبلیغ و ترویج بھ موقع و موثر اعتقادات و بلکھ

اھداف کمونیستی، ماھیت نظام سرمایھ داری و دولت را افشا کنند و مبارزات و جنبش 
نقالب سوسیالیستی و کمونیسم پیوند بدھند و مدام مانع از آن ھای روز را با ھدف ا
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ی یشوند کھ جنبش ھای خودبخودی کارگران و توده ھا بھ سوی گرایش ھای بورژوا
اکونومیست ھا ھمواره تمرکز اصلی کار کمونیست ھا را بھ شرکت و . منحرف شود

 اقشار گوناگون کمک بھ سازماندھی مبارزات اقتصادی کارگران و بطور کلی مبارزات
آواکیان می گوید علت اصلی غلبھ چنین گرایشی در میان جنبش . مردم تقلیل می دھند

می دانند، در عمل، » کمونیست«ھای چپ امروز آن است کھ حتی احزابی کھ خود را 
امکان انقالب و کمونیسم را چیزی مجرد کھ متعلق بھ آینده دور و  نامعلوم است و 

برای ھمین، یا کار انقالبی و کمونیستی . امروز ندارد، می بینندربطی بھ مسائل زنده 
را کنار گذاشتھ و یا اینکھ حداکثر آن را بھ یک چیز خالی از محتوی و بی ربط بھ 
فعالیت جاری حزب کرده و بطور رقت انگیزی بھ فعالیت ھای رفرمیستی شان وصلھ 

  .این بھ معنی دفن انقالب و کمونیسم است. می کنند
 بھ فکر وادار می کند این َ از ھشدارھای آواکیان کھ ھر کمونیستی را عمیقایکی

است کھ آیا می خواھیم پیشاھنگ آینده باشیم یا زائده ھای گذشتھ؟  او می گوید پایھ ھای 
مادی انقالب کمونیستی در جھان قوی تر شده و ضرورت آن ھرگز تا بھ این حد نبوده 

او برای رساندن منظور ! بین المللی بسیار بد استاست، اما وضعیت جنبش کمونیستی 
استفاده می کند، زیرا پس از » جنبش کمونیستی بھ نخی بند است«خود حتی از عبارت 

احیای سرمایھ داری در دو تجربۀ مھم شوروی و چین و بخصوص در مقابل حملھ ھای 
نیست ھا شدید بورژوازی بھ تجربھ سوسیالیسم در قرن بیستم، بخش بزرگی از کمو

 از آن رویگردان شده و دستاوردھای عظیم آن کشورھا را در ساختن جوامع نو و َکامال
ثیرات شگرف آن کشورھا بر فضای سیاسی جھان را کامال فراموش أی بخش و تیرھا

و بسیاری از آنان کھ بھ دفاع از آن تجارب و سوسیالیسم ادامھ می دھند، دچار . کردند
یک عده بدون جمع بندی علمی از دستاوردھا و خطاھای : دو گرایش انحرافی ھستند

گذشتھ، از آن دفاع می کنند و یک عده، محتوای لیبرالی و سوسیال دموکراتیک بھ 
اولی ھا در واقع از سوسیالیسم یک دگم مذھبی درست کرده اند و . سوسیالیسم داده اند

دستھ دوم، . مذھبی استدفاع از کشورھای سوسیالیستی قرن بیستم برای آنھا یک آئین 
برای اینکھ سوسیالیسم را مقبول بورژوازی و خرده بورژوازی کند آن را از محتوای 

این در .  کرده است١٨ی قرن یواقعی اش خالی کرده و تبدیل بھ ایده آل ھای بورژوا
اولی ھا زائده . است کھ می خواھد با نظم موجود ھمزیستی کند» سوسیالیسمی«واقع 

  . درغلتیده اندییند و دومی ھا بھ انحطاط بورژواھای گذشتھ ا
آواکیان می گوید با ھیچ کدام از این ھا نمی توان جنبش کمونیستی را بازسازی و 

 ضیعف و تا در واقع ھر دوی این گرایشات تا کنون جنبش کمونیستی را. تقویت کرد
گیر شدن عمیق  کمونیست ھا فقط با گسست از این گرایشات و در.مرز نابودی برده اند

در دیدگاه و روش ھا و اصول کمونیسم تا آنجا کھ تا کنون تکامل یافتھ و بیشتر باید 
. تکامل پید اکند، می توانند بھ چالش ھای امروز جواب داده و پیشاھنگ آینده باشند

بخاطر مبارزه برای جھانی نوین و بھ پیروزی رساندن انقالب کمونیستی باید تجارب 
دھای تاریخی جنبش بین المللی کمونیستی و کشورھای سوسیالیستی را مثبت و دستاور

ی و از آن ھا گسست کرد و پیکره یزنده کرد و ھم زمان خطاھای آن ھا را شناسا
  .تئوری ھای کمونیستی را صحیح تر و تکامل یافتھ تر کرد
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ی انقالبی یپرولتاریا لنین در بارۀ حزب«
نوشتھ ھای لنین در بارۀ [» طراز نوین

 ١٩٦٠ ، چاپ پکن، سال]حزب

، »مدرن لنینیسم و رویزیونیسم«
 ١٩٦٣پکن،  چاپ

 در بارۀ«: مارکس، انگلس، لنین
 ١٩٧٥   ، پکن،»دیکتاتوری پرولتاریا

 در بارۀ اعمال دیکتاتوری ھمھ«
 ١٩٧٥، پکن، »جانبھ بر بورژوازی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  مھرگز مبارزه طبقاتی را فراموش نکنی
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  زبان پوسترھای انقالببھ انقالب فرھنگی 
 

 ان پوسترھاب بھ ز٦٨مھ 

  خیابانھا عرصھء مبارزه
 

  بسوی ساختن کمون ھا

 »تسلیم طلبی« نقد  کارزار کارزار مطالعھء  تئوری و

قاطعانھ از مبارزهء خلقھای آسیا، «
 »!آفریقا و آمریکای التین پشتیبانی کنید

 )١٩٧١(» زنده باد مارکسیسم، لنینیسم و اندیشھء مائو«

  )١٩٧٦بھار( »  انحراف راست«نقد 
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Be Realistic, Demand the Impossible! 

Soyez réalistes, Demandez l’impossible! 
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  انتشارات نشریھ دانشجویی بذر

  ١٣٨٨شھریور 

  

 کارسیاسی خود را در دوران »دکتر امیر حسن پور«
ستان در مھاباد شروع کرد و در جنبشھای دانشجویی دبیر

او بھ دنبال .  در تھران فعالیت می کرد١٣٤٠دھھ ی  
آشنایی با مارکسیسم ھنگام تحصیل در دانشگاه تھران و 

- دانشسرایعالی، بھ تحقیق وسیعی راجع بھ تاریخ اجتماعی
اقتصادی کردستان و تحوالت فورماسیون فئودالیسم و 

دراوج شکوفایی انقالبی سال .  ی دست زدمبارزه ی طبقات
 در آمریکا و فرانسھ بود و با مبارزات انقالبی این ١٩٦٨

 بھ  ١٩٧٢از  بعد.  از نزدیک آشنا شد دو کشور
» کنفدراسیون جھانی محصلین و دانشجویان ایرانی«

پیوست، و در جریان شرکت در مبارزات ضد جنگ ویتنام 
کا، بھ آزمودن انشعاب و دیگر جنبشھای اجتماعی در آمری

بزرگ در جنبش بین المللی کمونیستی و انقالب فرھنگی 
پرولتاریایی چین و پروسھ ی پاگرفتن جنبش نوین 

بعد از انقالب، بیشتردر کردستان بھ .  کمونیستی پرداخت
فعالیت سیاسی مشغول بود و درسالھای اخیر برای آشنایی 

و نپال و کوبا با تجربھ ی انقالب بھ کشورھای خاورمیانھ 
در دو دھھ ی گذشتھ در دانشگاھای کانادا بھ . مسافرت کرد

تدریس و تحقیق در باره ی جنبشھای اجتماعی خاورمیانھ، 
متدولوژی   رسانھ ھا و ارتباطات جمعی و مسائل تئوری و

  .     مشغول بوده است


