فشردۀ ازخد مات جاودان مائوتسه دون
درتکامل کيفی علم انقالب پرولتری
"مارکس درھمکاری با انگلس علم انقالب پرولتاريائی را کشف کرد واحکام پايه ای آنرا پی ريخت،
لنين آنرابه مرحله عالی تری)مارکسيسم -لنينيسيم( تکامل دادومائوتسه دون مارکسيسم -لنينيسم رابه
عالی ترين قلۀ آن تاامروزتکامل داد.مائوتسه دون مارکسيسم -لنينيسم را دربخش فلسفه ،اقتصاد سياسی،
سوسياليسم علمی ،بخش نظامی ،فرھنگی وروبنا تکامل داد.اوخدمات فناناپذيری رابه علم انقالب
پرولتری انجام داد.امروزھمه کمونيستھای انقالبی جھان علم انقالب خودرامارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم
می نامند .باين صورت بدون دفاع از)م ل م( وتکيه برآن نمی توان برانواع رويزيونيسم  ،امپرياليسم
وبطورکلی ارتجاع غلبه کرد" .ازجمله بزرگترين خدمات مائوتسه دون به مارکسيسم -لنينيسم تدوين
تئوری" ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا"است .تحليل پايه ای اين تئوری ازمسئله
گذارازسوسياليسم به کمونيسم ونيزمتود ولوژی پايه ای که رھنمای اين تحليل است ،کاربرد جھانشمول
دارد .تجربه انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی درچين يکی ازدست آوردھای بزرگ پرولتاريای جھان
است.بنابرين وظيفۀ مارکسيست -لننيست ھای انقالبی جھان است تابادفاع ازديکتاتوری پرولتاريا با
درکی عميق ترازتئوری" ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا" دست بزنند وازآن بدفاع برخيزند.
امروزدرجھان احزاب ،سازمانھا وافرادی ھستند که خودرامارکسيست -لنينيست انقالبی می خوانند؛
درلفظ می گويند به مائو تسه دون بحيث يک مارکسيست  -لنينيست بزرگ احترام دارند؛ عده ای می
گويند که اويک مارکسيست -لنينيست کبيراست وازتجارب انقالبی اومی آموزيم؛ عده ای ميگويند
ازآثاراوتاجای که به مارکسيسم -لنينيسم ھم خوانی داشته باشند ،استفاده می کنيم.مالحظه می شود که
اينھا خدمات ارزندۀ مائوتسه دون درتکامل کيفی علم انقالب را به لحاظ ماھيت واھميت علمی وانقالبی
آن ھم سطح وھم ارزش باخدمات مارکس ولنين ندانسته ومائوئيسم رامنحيث عالی ترين مرحله تکاملی
مارکسيسم -لنينيسم تاامروزنپذيرفته وآنرارھنمای مبارزۀ شان قرارنمی دھند .ادعای باوربه مارکسيسم
انقالبی وعدم پذيرش اين مرحله تکاملی علم انقالب پرولتری خود بنحوی سرباززدن ازپذيرش اين
حقيقت است .افراد وتشکالت پرولتری که باوردارند مارکسيسم -لنينيسم يک علم زنده ،نقادانه ودايما ً
درحال تکامل است؛ پس چرادرمورد پذيرش خدمات مائوتسه دون به علم انقالب پرولتاريائی وھم اينکه
مائوئيسم مرحله تکاملی کيفی مارکسيسم -لننيسم تاکنون است ،ترديد دارند؟.

عرصه ھای که مائوتسه دون مارکسيسم -لنينيسم را تکامل

داد:

 انقالب درکشورھای مستعمره و)نيمه مستعمره (:موضوع تئوری مارکسيسم واستراتژی مربوط به انقالب درکشورھای مستعمره وتکامل خط انقالب
درپيروزی انقالب دموکراتيک نوين وپيشرفت بسوی سوسياليسم درچين ،بکاربست تئوری واستراتژی
دموکراسی نوين درشرايط خاص چين وتکامل بيشترآن توسط مائوتسه دون:
لنين واستالين برای اولين باراين تزرامطرح کردند که :انقالبات درکشورھای آسيا ،انقالبات بورژوا
ديموکراتيک بوده ودوھدف رادربردارند .بيرون راندن امپرياليسم خارجی ودرھم شکستن آن بخشھای
ازطبقه سرمايه دارمربوط به آن می باشد؛ وحل مسئله زمين يعنی محوبقايای فئوداليزم وبه عمل
درآوردن شعار" زمين ازآن کشتگر".
مائوتسه دون تئوری وتاکتيک انقالب بورژوا -دموکراتيک)انقالب دموکراتيک نوين( وتئوری جنگ
انقالبی خلق را تدوين وآنرادرپراتيک مبارزه طبقاتی درچين بکاربست واين انقالب به انقالب
سوسياليستی گذارنمود وديکتاتوری پرولتاريا درچين استقراريافت.
پيروزی انقالب دموکراتيک نوين وتأسيس دولت دموکراتيک خلق ،ديکتاتوری طبقات انقالبی ومترقی
تحت رھبری طبقه پرولتاريا درچين وگذاربه سوسياليسم تجربه )نوينی( درپيروزی انقالب پرولتری
درکشورھای نيمه مستعمره ومستعمره ونيمه فئودالی درآسيا ،افريقا وامريکای التين برای پرولتاريای
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جھان بود که تحت رھبری حزب کمونيست چين دررأس آن مائوتسه دون انجام شد .مائوبا تحليل طبقاتی
ازجامعه آنزمان چين وشناخت تضادھای جامعه وتعيين تضاد اساسی ومشخص کردن تضادعمده
وطرح استراتژی جنگ توده ای طوالنی مبارزات خلق چين رادرجھت پيروزی انقالب ملی
دموکراتيک رھبری کرد .مائو به دفاع ازانترناسيوناليسم پرولتری برخاست ،به جنبشھای انقالبی جھان
کمک ھای بی شائبه نموده وروی نيازدايم به رھبری پرولتاريا تأ کيد کرد.
 جنگ انقالبی وخط انقالبی:پايه واصول اساسی خط نظامی مائو ،اولين خط نظامی مارکسيستی ھمه جانبه وجنگ توده ای
طوالنی:
مائوتسه دون برای فرموله کردن يک خط انقالبی درمورد جنگ وتئوری واستراتژی نظامی
مارکسيستی ازخدمات ونوشته ھای رھبران انقالبی مارکسيست وديگرنويسندگان ومتفکرين
اعصارگوناگون ،ھم ازچين وھم ازکشورھای ديگرآموخت وآنرا جمعبندی کرد .مارکس وانگلس که
ازنزديک وقايع تاريخی مانند جنگھای مترقی دراروپا وجنگ داخلی درامريکا وديگرنقاط جھان
رادنبال کرده بودند؛ بخصوص قيام کارگران درپاريس)کمون پاريس( که اولين حکومت کارگری
رابنيان گذاشتند ،وبه آن رھنمود دادند .آنھا اين اصول پايه ای مارکسيسم را بصورتی استواربنانھادند
که نابودی سرمايه داری ،برای پيشرفت به جامعه بی طبقه ،کمونيسم ،مستلزم سرنگونی قھرآميزدولت
سرمايه داری وسرکوب قھرآميزطبقه سرمايه دارسرنگون شده وعناصرسرمايه داربمثابه اولين قدم می
باشد.
لنين توجه خاصی به مسئله تاکتيکھای جنگ خيابانی وقيام مسلحانه که می بايست تکامل می يافت
تابتواند با قدرت نظامی تزارمقابله کند ،معطوف داشت .درقيام پيروزمند درروسيه دراکتوبر، 1917
لنين واستالين تئوری وپراتيک مارکسيستی دررابطه باقيام وجنگ درکشورسرمايه داری -اگرچه
باويژگيھای عقب مانده ھمچون بقايای فئوداليسم وشرايط عقب مانده درروستا -راتکامل دادند .مضافا ً
لنين واستالين تئوری مارکسيستی تاکتيکھا واستراتژی درجنگ انقالبی را بخصوص درجنگ داخلی که
بدنبال قيام پيروزمند اکتوبر 1917آمد ،تکامل دادند .دراين جنگ انقالبی بود که کارگران ودھقانان
روسيه وارتش سرخ برھبری حزب بلشويک دررأس آن لنين واستالين ،نه تنھا سرمايه داران
وفئودالھای سرنگون شده ،بلکه چھارده قدرت امپرياليستی وارتجاعی که درکنارضدانقالب مداخله کرده
بودند رامغلوب کرده وشکست دادند .درجنگ جھانی دوم درجنگ کبيرميھنی ،استالين بطوربرجسته ای
ارتش سرخ ومردم شوروی را بمثابه يک بدنه درجنگ انقالبی رھبری کرده وھجوم وجنگ
تجاوزکارانه ارتش نازی فاشيست را مغلوب کرد .که نقطه عطف وعامل تعيين کننده ای درجنگ
وشکست فاشيستھای محورشد .درطی اين جنگ استالين خدمات عظيمی به جنبش انقالبی بين المللی
واستراتژی وتاکتيکھای کمونيستی درجنگ وکاربرد مشخص آنھا انجام داد.
درميان رھبران بزرگ مارکسيست ،مائوتسه دون اولين کسی بود که خط نظامی مارکسيستی وسيستم
تفکردرامورنظامی را بصورتی کامل وھمه جانبه تکامل داد .مائوتسه دون بيش ازبيست سال حزب
کمونيست چين ،مردم چين ونيروھای مسلح تحت رھبری حزب کمونيست را درپيشبرد جنگ انقالبی
عليه فئودالھا ،عليه رژيم ارتجاعی چيانکايشک  ،سپس درجبھه واحد برعليه جاپان درجنگ ضدجاپانی
وسرانجام درجنگ رھائيبخش برعليه چيانکايشک وپشتيبانان امريکائی اش رھبری کرد وانقالب
دموکراتيک نوين درسال  1949ميالدی به پيروزی رسيد .تکاملی که مائو درمارکسيسم -لنينيسم
درابطه به جنگ بوجودآورد ،بطورفشرده ای باخصلت انقالب چين مرتبط بود .درطول ھدايت مبارزه
مسلحانه ازميان مراحل مختلف انقالب بود که مائوتسه دون خط نظامی واستراتژی مارکسيستی
وسيستم تفکردرامورنظامی که انقالب چين رابه پيروزی کامل رھنمون کرد وخدمات پايداری را
درجھت ھرچه غنی ترساختن مارکسيسم -لنينيسم درمسئله جنگ نمود ،تکامل داد .مائوبطوربرجسته
ای ماترياليسم ديالکتيک رادرمورد مسئله جنگ وتکامل استراتژی انقالبی برای جنگ درچين،
درمراحل مختلف انقالب چين بکاربست .درنتيجه آثارنظامی مائوگنجينه ای پربھا ،نه تنھا درمورد
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تفکرمارکسيستی درموردجنگ بلکه ھمچنين کاربرد اصول پايه ای مارکسيسم ،بخصوص فلسفه
مارکسيستی ھستند.
خط نظامی مائو دراين واقعيت اساسی ريشه داشت که جنگ انقالبی به توده مردم وابسته است وتنھا
وقتی می تواند دراساس موفق شود که ازحمايت ودرگيربودن فعال آنھا درمبارزه عليه نيروھای
ضدانقالب برخوردارباشد .اين کاربست مھم نه تنھا درکشورھای مثل چين بلکه درمقياس جھانی برای
مبارزه انقالبی درتمام کشورھا صادق است .اصول پايه ای خط نظامی مائو ،کاربرد عمومی برای
جنگ انقالبی درتمام کشورھادارد ،درحاليکه تاکتيکھای نظامی که مائو تکامل داد ازاھميت وارتباط
ويژه ای برای کشورھای مانند چين ،کشورھای نيمه مستعمره ومستعمره ونيمه فئودالی که دردوره
انقالب دموکراتيک نوين ھستند ،برخوردارمی باشند .درميان اصول پايه ای که مائودرطول انقالب
آنراپيشبرد بيشترتعميق داده،اين اصل ازاھميت بسياری برخورداراست که ،حزب بايد براسلحه
حکومت کند ونه بلعکس ،بعبارت ديگرحزب بايد نيروھای مسلح انقالبی ومبارزه مسلحانه را رھبری
کند .درھمين رابطه اينکه انسان درجنگ تعيين کننده است نه اسلحه ،واين حقيقتی اساسی بود که مائو
درمخالفت با اپورتونيسم ورويزيونيستھای کھن ونو ازبرنشتاين و کائوتسکی گرفته تا خروشچف وامثال
خروشچف ودرخودچين ،برای آن مبارزه نموده  ،ازآن دفاع کرده وآنرا تکامل داد.
ھمچنين مائوجھت گيری اساسی ای را که برای ملل تحت ستم وبرای کشورھای سوسياليستی
درمعرض تجاوزامپرياليستی وحتی برای تمام نيروھای انقالبی که بانيروی کوچک وياضعيف مبارزه
بادشمنان شان را آغازکرده اند کاربرد داشته ،تکامل داد .جھت گيری ای که نقطه عزيمت اش ازدفاع
استراتژيک وپيش بردجنگ بطريقی است که تدارکی برای گذاربه تعرض استراتژيک وبراين مبنا پيش
بردن جنگ تاپيروزی باشد .مائو درتکامل خطش درجنگ انقالبی ،خودرا به تحليل مارکسيستی مسئله
جنگ متکی نموده وباتوانائی برآن تاکيد کرد .ھمچنان مائوخاطرنشان ساخت که ":جنگ باپيدايش
مالکيت خصوصی وطبقات شروع شده وعالی ترين شکل مبارزه برای حل تضادھای بين طبقات،
ملتھا ،دولتھا وگروه ھای سياسی است که بمرحله معينی ازتکامل رسيده اند ".ونيزمائومی گويد":
وظيفه مرکزی وعالی ترين شکل انقالب تصرف قدرت بوسيله نيروی مسلح ،وحل مسئله ازطريق
جنگ است .اين اصل انقالبی مارکسيستی -لنينيستی درھمه جھان ،ھم درچين وھم درديگرکشورھا
صادق است".
 اقتصاد سياسی ،سياست اقتصای وساختمان سوسياليسم:مائووظايف نوين راتحليل کرد،ازدموکراسی نوين به سوسياليسم ،دوراه پس ازرھائی ،آموزش
ازتجربه منفی شوروی ،کمون ھای خلقی وجھش بزرگ ومبارزه دوخط:
کارل مارکس درھمکاری بافردريش انگلس ،دربنيان گذاری علم انقالبی پرولتاريا ،ابتدااقتصاد سياسی
سوسياليستی که جزء کليدی علم است را تکامل داد .مارکس به عمق ھزاران پديده روبنائی سرمايه
داری نفوذکرد وروابط عمده ای که مشخص کننده ای اين نوع جامعه بودرا تحليل نمود .مائوخاطرنشان
ساخت "مارکس ازکاال شروع کرد وسپس مناسبات ميان انسانھا راکه درپس کاالھا مخفی می باشند
آشکارساخت"...
مارکس درکتاب معروفش کاپيتال ،تضاداساسی سرمايه داری يعنی مالکيت خصوصی وتوليداجتماعی
راعريان ساخته ورازانباشت سرمايه دارانه يعنی استثمارکارگرمزدوردرپروسه توليد توسط مالکين
سرمايه داروابزارتوليد ،برای آفريدن ارزش اضافی که اين سرمايه داران آنرا مالک می شوند،
آشکارساخت .مارکس نشان داد که شيوه توليد سرمايه داری  ،آنطورکه مدافعين آن اعالم کردند ،عالی
ً
صرفاآخرين" فازتاريخی خاص درتکامل
ترين وکامل ترين ومرحله نھائی جامعه بشری نبوده ،بلکه
توليدرا نمايند گی می کند"  ،اين امرباالجبارباشيوه توليد عالی تروجديد تری ،يعنی کمونيسم خواھد بود.
که جھش کيفی بشريت رانمايندگی می کند وعبارت است ازنابودی تمام تمايزات طبقاتی وپيشرفت
عظيم ومتداوم نيروھای اجتماعی توليد.
لنين ثابت کردکه امپرياليسم نه تنھا به ھيچوجه تضاداساسی سرمايه داری را حذف نکرده ياتخفيف
نبخشيده است ،بلکه آنرابه سطح عالی تری رسانده است .لنين نشان داد که امپرياليسم نه تنھا آخرين
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مرحله سرمايه داری است بلکه آستانه انقالبات پرولتری نيزمی باشد .ولنين پرولتاريای روسيه
رادراولين انقالب پيروزمند پرولتری واستقراراولين دولت سوسياليستی  ،ھدايت کرد .لنين مارکسيسم
رابه يک سطح جديد وعالی ترتکامل بخشيد -وبخش مھمی ازاين تکامل اقتصاد مارکسيستی بود ،و
مارکسيسم ،مارکسيسم  -لنينيسم شد .لنين اصول علمی رادرمسايل معين مقابل پای دولت جديد
سوسياليستی ،منجمله درحيطه اقتصاد سياسی وساختمان اقتصادی بکارگرفت.به ثمررساندن اشتراکی
کردن سوسياليستی بھمراه صنعتی کردن سوسياليستی ومتحول کردن اتحادشوروی ازيک کشورنسبتا ً
عقب افتاده به يک کشور پيشرفته اقتصادی -که تمام اينھا درعرض بيست سال اززمان پايان جنگ
داخلی تاجنگ جھانی دوم انجام شد -دست آورد عظيمی برای طبقه کارگروسايرزحمتکشان اتحاد
شوروی تحت رھبری استالين بود .ازآنجاييکه تا قبل ازآن ھيچ تجربه قبلی درمورد ساختمان سوسياليسم
وجودنداشت ،الجرم استالين درتجربه ساختمان سوسياليسم دچاراشتباھات معينی نيزشد .آنگونه که
مائوتسه دون ازاشتباھات استالين منجمله درحيطه اقتصاد سياسی،سياست اقتصادی وساختمان
سوسياليسم ،ازآنجا وبدان درجه ای برخاست که استالين درکاربرد ھمه جانبه ماترياليسم ديالکتيک
درحل مشکالت ،منجمله درحل بسياری ازمشکالت نوينی که بظھورسيده بودند ،شکست خورد.
بعدازاشتراکی کردن کشاورزی وايجاد تحوالت سوسياليستی درمالکيت درصنايع که اساسا ً کامل شده
بود استالين خود برخی ازجوانب" تئوری نيروھای مئولده" را اتخاذ کرد .اوابتدا شعار" تکنيک ھمه
چيزراتعيين می کند" ،وسپس مرتبط بااين" ،باتکنيک مدرن ،کادرھای مسلط براين تکنولوژی ھمه
چيزرا تعيين می کند" رافرموله کرد .اين امردرواقع برعليه خط اولويت سياست بود وھمچنين به نقش
توده ھا ومشخصا ً الزام اتکاء برخالقيت توده ھا درتوليد سوسياليستی ،مانندھرحيطه ديگر ،کم بھاء داد.
ھمچنان گرايش استالين براين بود که صنعت رابه قيمت کشاورزی رشد داده وبدين ترتيب دھقانان را
باکمکھای بسيارکم بحال خودرھاکنند که ازطريق تالشھای خودانباشت کنند.
اگرچه استالين به برخی ازتضادھای مھمی که برای پيشرفت بطرف کمونيسم بايدحل گردند ،اشاره
کرد .اضافه برنابرابری بين شھروروستا ،اوتوجه ويژه ای به تضاد بين کارفکری ويدی کرد .استالين
تاکيدکرد که برای پيشرفت بطرف کمونيسم الزم است که اين تضادھا وھمچنين سايرتضادھای باقيمانده
ازجامعه سرمايه داری حل گردند -واختالف اساسی بين شھروده وکارفکری ويدی وغيره حذف گردد.
امادرھمان زمان ،استالين اين گرايش راداشت که مسئله حذف اين تفاوتھا راکامالً اززاويه رشدتوليد
وباالبردن سطح فنی ومادی توده ھا ونه اززاويه سياست وايدئولوژی ،ببيند .باوجوداينکه استالين اذعان
دارد که تضادبين مناسبات توليدی ونيروھای توليدی ،حتی تحت سوسياليسم ادامه می يابد زيرا" تکامل
مناسبات توليدی ازتکامل نيروھای مئولده عقب ترمی باشد وعقب ترخواھد بود" .استالين تاکيدکرد که
بادرفرماندھی قرارداشتن يک خط صحيح ،اين تضاد می تواند به يک تضادانتاگونيستی بدل نشود.
وچنانچه شيوۀ غلطی بکارگرفته شود ،اين امروارونه خواھد گشت .اماکمبود تحليل استالين ازاين مسئله
آن بود که به وجودتضادھای طبقاتی آنتاگونيستی بين پرولتاريا وبورژوازی وبه اين واقعيت که برخورد
صحيح به تضاد بين پرولتاريا وبورژوازی درپيشبرد مبارزه طبقاتی عليه بورژوازی می باشد ،معترف
نشد .استالين فقط صحبت ازمناسبات توليدی می کند وازروبنا ومناسبات بين روبنا وزيربنای اقتصادی
سخنی بميان نمی آورد ....استالين فقط درمورد اقتصاد صحبت می کند ونه سياست.
دراين انتقادھا که دراواخرسال  1950نوشته شده اند ،مائوتسه دون نه تنھا اختالف مھم معينی را که
حتی با خط اتحاد شوروی زمان استالين پيداکرده بود منعکس می سازد ،بلکه اوشروع به پيشبرد بيشتر
تئوری وپراتيک مارکسيستی -لنينيستی درمورد مسئله اقتصاد سياسی ،بخصوص درمورد رابطه بين
انقالب وتوليد ،می کند .البته اين مسئله فقط ازطريق مبارزه حاد بين دوخط درون حزب کمونيست چين
بدورھمان مسايل شکل گرفت .مبارزه ای که ادامه يافته وعميق ترگشت .مبارزه برعليه اين انحراف
پس ازکودتای رويزيونيستی خروشچف وشرکايش دراواسط دھه  ، 1950زمانی که مدل اتحاد شوروی
مدلی برای احيای سرمايه داری گشت،آنتاگونيستی گرديد.
مائوتسه دون درمقابله باھردوخط اپورتونيستی ،بطورفزاينده ای خط انقالبی را دررابطه به ساختمان
سوسياليسم تکامل داد ،خطی که درتجربه طوالنی درسھای انقالب چين درزمان مبارزه برای قدرت،
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وھم تعميق جمعبندی تجربه اتحاد شوروی ودرسھای مثبت ومنفی آن تحت رھبری استالين وسپس
پيروزی رويزيونيسم ،ريشه داشت.
درموردانجام گذارازدموکراسی نوين به سوسياليسم که حياتی بود ومائوچنين می گويد" :مبارزه برعليه
سرمايه داری بوروکراتيک يک خصلت دوگانه داشت :تابدانجا که مربوط به مبارزه عليه سرمايه داری
کمپرادوربود ،يک خصلت انقالبی دموکراتيک داشت ،اما تاآنجا که مربوط به مبارزه بابورژوازی
بزرگ بود خصلت سوسياليستی داشت"  .برقرارکردن اولويت بخش دولتی وبطورکلی کنترول اقتصاد
توسط دولت تحت رھبری پرولتاريا وحزبش -اين شرطی اساسی برای دست يافتن به گذاربه سوسياليسم
بود .اين سياست کليد حل تضاد ھای اصلی بود که خودرا دردوره بالفاصله کسب قدرت سياسی
سرتاسری نمايان کردند.
دراين مقطع مائوتحليل ھمه جانبه مھمی را انجام داد که باپيروزی سراسری انقالب دموکراتيک نوين"
دوتضاد اساسی درچين ھمچنان برجای خواھند ماند .اولی تضادی داخلی است يعنی تضاد بين طبقه
کارگروبورژوازی است ،ودومی تضادی خارجی است يعنی تضاد بين چين وکشورھای امپرياليستی".
مائوتسه دون وظايف حزب ودولت راباپيروزی انقالب دموکراتيک نوين وگذاربه سوسياليسم
خاطرنشان ساخت که" تحديد سرمايه درداخل کشورونظارت برتجارت خارجی ،وسياست اساسی
کشورما درمبارزه اقتصادی خواھد بود ،کسی که اين واقعيت راازديده فروگذارد وياکوچک بشمارد،
مرتکب اشتباھات بسيارفاحش خواھد شد" .ھمچنان مائومی گويد" :بدون اشتراکی کردن کشاورزی نمی
توان ازسوسياليسم کامل وپابرجا سخن گفت .اشتراکی کردن کشاورزی درجريان خود بايد بارشد يک
صنعت نيرومند که بخش عمده آنرا بنگاه ھای دولتی تشکيل داده باشند ھمگام گردند".
درمدت ھفت سال ازپيدايش جمھوری خلق دراکتوبر 1949اساس تحول سوسياليستی مالکيت ھم
درکشاورزی وھم درصنعت اساسا ً کامل شد .اما البته اين نيزبدون مبارزه طبقاتی ھم درجامعه
بطورکلی وھم درخود حزب کمونيست بدست نيامد .دراين دوره مبارزه طبقاتی -مبارزه بين راه
سوسياليستی وراه سرمايه داری -عمدتا ً بحول مسئله مالکيت دورمی زد .اما ھمچنين مبارزه شديدی
بحول مسايل مديريت ،اولويت ھای سرمايه گذاری وديگرموضوعات اساسی سياست اقتصادی
وجودداشت .پس ازفرموله شدن خطوط اساسی توسط مائوتسه دون حزب کمونيست خط مصادره سريع
اموال امپرياليسم وسرمايه داری بوروکرات رادرصنايع پياده کرد ودرھمان زمان گام به گام متحول
کردن سرمايه داری ملی رانيزاعمال می کرد .اين مسئله نه تنھا استفاده ازنقش مثبت سرمايه ملی
دراحياء ورشد اقتصادی بلکه ھمچنين استفاده ازسرمايه داران ملی درمديريت بنگاه ھای مشترک
دولتی -خصوصی که بمثابه حلقه مھمی درمتحول ساختن بوجودآورده شده بودند راموجب گرديد.
درھمان حال بنگاه ھای دولتی خودحجم عظيم سرمايه گذاری را دريافت کرد وبمثابه بخش عمده ساخته
شدند .اين دراستقراروحفظ سلطه مولفه اقتصادی دولت ودرپيشبرد تحوالت سوسياليستی درصنايع
دارای اھميت زيادی بود .مائوتسه دون درمورد کئوپراتيف ھای دھقانی چنين می گويد ":تنھاراه
پيشرفت به جلوسازماندھی دھقانان" درترکيب کردن بيشتربرمبنای اين کئوپراتيوھای کوچک نيمه
سوسياليستی وسازماندھی کئوپراتيوھای بزرگ کامالً ً سوسياليستی توليد کنندگاه کشاورزی می باشد".
مائوتسه دون ھمچنان که بررشد صنايع سنگين واولويت طوالنی مدت آن بطورکلی تاکيد می کرد اما
به اھميت ونسبت کشاورزی وصنايع سبک نيزنظرداشت .اوخاطرنشان می کرد که صنايع سبک
وکشاورزی نسبت به صنايع سنگين انباشت سريعتری را بھمراه می آورد ،بنابرين افزايش سرمايه
گذاری دراين بخشھا ،منجربه رشدعظيم تروسريع ترصنايع سنگين شده ،وازآنجا که معاش
وضروريات توده ھا رابرآورده می کند ،زيربنای محکمی رابريايه رشد صنايع سنگين
بوجودخواھدآورد .اين اساس سياستی بود که دراين فرمولی که کشاورزی شالوده اقتصادچين وصنعت
فکتورھدايت کننده است ،بيان گرديد .بعدھا مائوھمين برخورد ديالکتيکی را درتعيين اولويت ھا
درصنايع وکشاورزی درپيش گرفت .اوگرفتن فوالد بمثابه حلقه کليدی درصنعت وغالت بمثابه حلقه
کليدی درکشاورزی ،ودرعين حال براين مبنا تضمين رشد ھمه جانبه درصنعت وکشاورزی را فرموله
کرد .اين درعين حال مثالی بود ازقراردادن سياست درفرماندھی .بکاربست ماترياليسم ديالکتيک
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درمورد اين مسئله ،مائوخاطرنشان ساخت که تقليل ھزينه ھای ساختمان نظامی وتاکيد بيشترگذاردن
برساختمان زيربنای اقتصادی الزم است درغيراين صورت نه تنھا بطورکلی اقتصاد ضربه خواھد
خورد ،بلکه بمثابه يک نتيجه تبعی ،ساختمان نظامی نيزدردرازمدت ضربه خواھد خورد .طبق
نظرمائو تمام اينھا بايد برمبنای  -دراتحاد ديالکتيکی ونه بمثابه انتاگونيستی -بارھبری مرکزی منسجم
وقوی وبرنامه ريزی منسجم وديسپلين درسرتاسرکشور ..انجام می شد.
مائودرمقابله بارويزيونيسم درون حزب شعار" جھش بزرگ به پيش" راطرح کرد .اين سالی بود که
درسراسرروستاھای چين جنبش استقرارکمونھای خلقی بلند شد .دراين جنبش نه تنھا ابعاد وميدان عمل
مالکيت زمين به سطح باالتری ارتقا يافت ،بلکه درکمون ھای خلقی توده ھای دھقان توليد کوچک
صنعتی ،منجمله توليد مواد اوليه ای مانند فوالد ،وھمچنين بسياری ازپروژه ھای ساختمانی گوناگون
رادرپيش گرفتند .اين واقعه کامالً بی سابقه درروستای چين ويااصالً درھرکشورديگری ،بود .درھمين
زمان مائو خط عمومی برای ساختمان سوسياليستی رافرموله کرد .که ھمراه با" جھش بزرگ" وکمون
ھای خلقی به" سه پرچم سرخ" معروف شدند .اين خط عمومی عبارت بود از" باتمام قوا به پيش رفتن،
ھدف گيری عالی ودستيافتن به نتايج عظيم تر ،سريعتر ،بھترواقتصادی تردرساختمان سوسياليسم".
اين خط عمومی بيانی بود ازاينکه سياست وايدئولوژی بايد درفرماندھی باشد .اين ھم بازيک کاربست
درخشان ماترياليسم ديالکتيک درمقابل ماترياليسم ميکانيکی بود.

 فلسفه:تکامل ديالکتيکی خدمات فلسفی مائو :تئوری شناخت ،درباره تضاد ،ھمگونی ومبارزه اضداد ،عام
بودن وخاص بودن تضاد ،تضاد عمده وجھت عمده تضاد ،مقام انتاگونيسم درتضاد ،وحدت اضداد پايه
است ،مبارزه وسنتزوانقالب فرھنگی وتداوم مبارزه طبقاتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا.
تازمانيکه طبقات موجوداند ،ھرنوع فلسفه ای ،ماھيت طبقاتی دارد .و" فلسفه ھميشه درخدمت سياست
است" .مائوتسه دون به تاکيد می گويد ":مبنای فلسفه -درجامعه طبقاتی -مبارزه طبقاتی است ،واين
بويژه درباره فلسفه مارکسيستی صادق است .مائوتسه دون مسئله راچنين توضيح می دھد :بين
پرولتاريا وبورژوازی مبارزه ای وجوددارد ....ستمگران به ستمديدگان ستم می کنند .وستمديدگان قبل
ازاينکه بدنبال فلسفه بگردند احتياج به جنگ متقابل ويافتن راه خالصی دارند .تنھا بعدازاينکه مردم اين
را بعنوان نقطه ای حرکت شان قبول کردند مارکسيسم -لنينيسم پديدآمده وآنھا فلسفه رايافتند .ھمه ما
اينراازسرگذرانده ايم .مائو می گويد فلسفه بازتاب عظيمی درمبارزه طبقاتی دارد .مائوتوجه زيادی به
فلسفه مبذول داشت .اومرتبا ً تاکيد می کرد که فلسفه بايدازمحدوده مطالعه فضال آزادشده وتوسط توده
ھای وسيع خلق فراگرفته شود .چراکه پرولتاريا وتوده ھای وسيع بدون فراگيری آگاھانه فلسفه
مارکسيستی وشکستن قيود فلسفه طبقات استثمارگر ،نمی توانند زنجيرھای سرمايه داری وجامعه
طبقاتی راپاره کرده ،بشريت راآزاد وبه جھشی کيفی درسلطه خودبرطبيعت دست يابند.
مائوتسه دون شناخت ازقانون اساسی تضادرا سيستيماتيک وغنی نموده وتوده ھای خلق را نه تنھا
درچين بلکه درسراسرجھان به اين شناخت تعميق يافته مسلح کرد .اين است جوھرخدمت عظيم مائو به
مارکسيسم -لنينيسم درقلمروفلسفه.برای درک کامل مطلب الزم است خالصه ای ازاصول پايه ای فلسفه
مارکسيستی وتکامل شان ازدوره مارکس وانگلس بدست داده شود.
روشن است که فلسفه مارکسيستی ،وبطورکلی مارکسيسم ،بشکل کامالً پرورده ازسرمارکس بيرون
نجھيد .می گويند يکبارمائو بشوخی پرسيد آياد وقتی که مارکس بسيارجوان بود مارکسيسم رامطالعه
می کرد؟ فلسفه مارکسيستی ،توسط مارکس ودرھمکاری نزديک با انگلس وازطريق فشرده کردن،
بازسازی وقالب ريزی مجدد آنچه درروش ديالکتيکی ھگل وماترياليسم فوئرباخ صحيح بود تدوين شد.
اين دوکسانی بودند که مارکس درجوانی وقبل ازاينکه مارکسيست شود مکاتب فکری شان را به ترتيب
طی کرده بود .انگلس درکتاب "لودويک فوئرباخ وپايان فلسفه کالسيک آلمان" اين پروسه راجمعبندی
می کند .ونشان می دھد که تکامل فلسفه ھگل وفلسفه فوئرباخ -وھمينطورفلسفه خودمارکس وانگلس-
بارشد سرمايه داری وپيشرفتھای متوالی علوم طبيعی وتکنولوژی ،مبارزه طبقاتی وھمچنين خيزشھا
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وتغييرات برجسته اجتماعی مرتبط باآن ،بخصوص دراواخرقرن  18واوايل قرن  ،19پيوند نزديک
داشته است.
انگلس درموردفلسفه ھگل چنين می گويد:
اين فلسفه ديالکتيک بنای ھرگونه تصويری رادرباره حقيقت نھايی مطلق ودرباره حاالت مطلق بشری
مطابق باآن ،به ھمان سان باطل می سازد که بورژوازی کليه نھادھای پابرجاشده ای را که قرون
متمادی مورد تقديس بودند بوسيله صنايع بزرگ ورقابت وبازارجھانی ،عمالً باطل می نمايد .برای
فلسفه ديالکتيک ھيچ چيزی که يکباربرای ھميشه مستقروبالشرط ومقدس باشد موجودنيست .اين فلسفه
به ھمه چيزودرھمه چيزمھرونشان سقوط ناگزيررا مشاھده می کند ودرمقابل آن ،چيزی جزپروسه
الينقطع ظھوروزوال وصعود بی انتھا ازسفال به عليا يارای ايستادگی ندارد .خود فلسفه ديالکتيک ھم
تنھا انعکاس ساده اين پروسه درمغزانديشمنداست .ولی زمانيکه ھگل فلسفه اش را تکامل داد) چند دھه
اول قرن نوزدھم( رشد سرمايه داری درآلمان ھنوزضعيف وبطی بود .دولت آلمان تحت حاکميت
سرمايه داری متحد نبود ،انقالب بورژوازی به اتمام نرسيده بود وبورژوازی نوخاسته مجبوربه
مصالحه بااشرافيت فئودال وسلطنت که درشخص فردريک ويليام سوم پادشاه پروس تبلورمی يافت،
بود .اين ھمه تاثيرزيادی به نحوه تفکرھگل ،ھم ازنظرفلسفی وھم ازنظرسياسی ،برجای نھاد.
ھگل کوشيد سيستم فلسفی کامل بوجودآورد ،که پايه مادی اش شرايط متضاد آلمان آن زمان بود .به
ھمين دليل ،باوجود اينکه متد ھگل ديالکتيکی بود ،سيستم فلسفی وی بااعالم يک حقيقت مطلق متجسم،
که دقيقا ً توسط خود سيستم فلسفی ھگل نمايندگی می شد ،به متافزيک ختم گشت .رويھمرفته ھگل يک
ايده آليست بود که سيستم فلسفی اش ايده مطلقی خلق نمود که مقدم برطبيعت ومستقل ازطبيعت بود ،اين
ايده سپس ،از"خودبيگانه شده" وبدرون طبيعت"منتقل" گشته تارفته رفته توسط انسان درک شده
وسرانجام درسيستم فلسفی ھگل بصورتی کامل ونھايی تحقق يافت .چنانچه انگلس مطرح نمود:
کليه محتوی دگماتيستی سيستم ھگلی ،درتضادبا متود ديالکتيکی وی که ھرگونه دگماتيسم رانقض می
کند ،حقيقت مطلق اعالم می گردد .درنتيجه جنبه انقالبی درزيرسنگينی جنبه بيش ازحد تورم يافته
محافظه کارانه خفه می شود .وچيزی که درموردمعرفت فلسفی صادق است درموردپراتيک تاريخی
نيزصدق می کند .بشريت که دروجود ھگل رشته تفکررا تاحد دريافتن ايده مطلق رسانده است ،می
بايست دررشته پراتيک نيزبه حدی پيش رود که ديگربکاربردن اين ايده مطلق درواقعيت برايش
ميسرباشد درنتيجه ايده مطلق نبايد توقعات سياسی پراتيکی زيادی ازمعاصرين خود داشته باشد .بھمين
جھت است که ما درجمعبندی" فلسفه حقوق") ھگل( اطالع حاصل می کنيم که تحقق ايده مطلق بايستی
بصورت آن سلطنت زمره ای انجام پذيرد که فردريک ويليام سوم باآنھمه لجاج وبيھودگی به اتباع خود
وعده می داد) يعنی يک سلطنت ولی بخصوص پس ازمرگ ھگل بسال  1831کسانی بودند ،ازجمله
مارکس وانگلس ،که بخش انقالبی فلسفه ھگل ،يعنی متود ديالکتيکی اش را به ارث بردند .انگلس تاکيد
ورزيد که اگرچه سيستم ھگل به محافظه کاری درفلسفه وھمچنين سياست منجرمی گردد ،اما" ھرکس
متد ديالکتيکی رابعنوان مسئله اصلی درنظرگيرد می تواند به افراطی ترين نوع اپوزيسيون ،ھم
درسياست وھم درمذھب متعلق باشد " .انگلس ياد آورشد که پس ازسال  1940وقتی که درپروس"
رياکاری ارتودکسی وارتجاع استبدادی فئودالی دروجود فردريک ويليام چھارم به تخت نشست"،
مارکس -وخود انگلس بعنوان بخشی ازھگلی ھای جوان واردميدان اپوزيسيون شدند که موضع شان"
بيانگرفلسفه بورژوازی راديکال درحال رشد بود وخرقه فلسفی تنھا برای فريب سانسوربکارمی
رفت".
انگلس قدم بعدی تکامل شان را چنين توضيح می دھد:
سپس" جوھرمسيحيت" فويرباخ نوشته شد ...اين کتاب ماترياليسم رادوباره برتخت نشاند .طبيعت
مستقل ازتمام فلسفه ھا وجود دارد .طبيعت شالوده ای است که برمبنای آن ما انسانھا که خودمان
محصول طبيعتيم ،رشد يافته ايم .ھيچ چيزخارج ازطبيعت وانسان وجود ندارد ،وموجودات برتری که
خياالت مذھبی ما ساخته وپرداخته اند تنھا انعکاس عالی جوھرخود ماھستند .طلسم شکسته شده بود؛
سيستم) ھگلی( منفجرشده وبه کناری انداخته شد ....برای داشتن ايده ای ازتاثيرات آزاديبخش اين کتاب،
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شخص بايد خودش آنراتجربه کرده باشد .اشتياق وشيفتگی عموميت داشت .ھمه ما بالفاصله فويرباخی
شديم .اينکه مارکس باچه اشتياق وحرارتی ازاين درک جديد استقبال کرد وچقدر -عليرغم تمام قيود
منقدانه -تحت تاثيرآن قرارگرفت رامی توان درکتاب "خانواده مقدس" خواند.
ولی فويرباخ يک ماترياليست پيگيرنبود ووقتی توسط مقامات ارتجاعی به انزوا کشانيده شد درزمينه
فلسفی نيزعقب نشينی کرد .وی ماترياليسم پيگيرراردنمود ،چون به ماترياليسمی تن داد که مشخصه
قرن ھژدھم بود -ماترياليسم مکانيکی ،متافزيک ونه ديالکتيک -که بخصوص توسط ماترياليستھای
فرانسوی آن دوران نمايندگی می شد .اين ماترياليسم فقط حرکت کمی رابه رسميت شناخته وتقسيمات
موجود درطبيعت رامطلق می پنداشت .واين انعکاس سطح کشفيات علمی درآنزمان واين واقعيت بود
که سرمايه داری ھنوزجامعه رافتح نکرده بود ).دراين ميان انگلستان يک استثناء عمده بحساب می آمد
چرا که درآنجا سرمايه داری ھمراه تداوم سلطنت واشرافيت وابسته به زمين حاکميت يافته بود( .اين
نوع ماترياليسم اين واقعيت رادرک نمی کرد که ھمه چيز ،تضاد؛ است" نظام طبيعی" تغييراست
وتوسط جھشھا) تغييرات کيفی( مشخص می گردد؛ پديده ھای متضاد بھم پيوستگی دارد؛ تقسيم بندی
انواع مختلف ماده درحال حرکت تنھا نسبی است ونه مطلق .سرانجام خود فويرباخ سرازايده آليسم
درآورد .اگرچه اونشان داده بود که مذھب فقط نماينده تبارزتخيلی موجوديت طبيعی وبشری درذھن
انسان است ،اما کوشيد تابجای نسخ مذھب به روابط انسانی شخصيتی مذھبی دھد .آنگونه که انگلس
مشخص می کند:
بنابرنظرفويرباخ مذھب رابطه ای بين انسان ھاست که مبتنی برعواطف وقلب است ،رابطه ای که
تاکنون حقيقت خودرا درانعکاس خيالی واقعيت -درشکل يک ياچند خدا که انعکاسات خيالی ازخواص
انسانی ھستند -می جست ولی اکنون مستقيما ً وبالواسطه آنرا درعشق بين"من" و"تو" می يابد.
ودرنتيجه سرانجام ،درنظرفويرباخ عشق جنسی يکی ازعالی ترين ،اگرنه عالی ترين ،شکل پيروی
ازمذھب نوين وی می گردد.
ووقتی سيستم فلسفی واخالقی فويرباخ به زمينه ھای روابط اقتصادی ،اجتماعی وسياسی گسترش می
يابد ،ماجرازاين ھم بدترمی شود .انگلس باتحقيروتاسف اشاره کرد که بازاربورس می تواند واقعا ً
بعنوان يک نمونه کامل و"معبد" اخالقيات فويرباخ باشد ،چراکه درآنجا تمام افراد درگيربطوربرابر
حق خودرا برای سعادتمندی دنبال می کنند واخالق معادل موفقيت قرارمی گيرد .خالصه ،درتحليل
نھائی فويرباخ ازخود بورژوازی جلوترنرفت -يعنی جلوترازبرابری مقدس دربرابرقانون بعنوان
باالترين معيارجامعه .چنانکه انگلس گفت ":برش اخالق فويرباخ ھرچند که خودوی نخواھد وياتمايل
نداشته باشد ،ازروی الگوی جامعه سرمايه داری مدرن است".
درنتيجه اين امر ،برای طبقات مظلوم وبخصوص پرولتاريا درجامعه سرمايه داری ،فلسفه /اخالقيات
فويرباخ تنھا می تواند به موعظه تسليم طلبی درلوای"عشق" و" برابری" بپردازد .انگلس جمعبندی
کرد که :بدين ترتيب ازفلسفه وی آخرين بقايای جنبه انقالبی بباد می رود وتنھا ترانه ای قديمی می ماند
که :يکديگررادوست داشته باشيد -بدون درنظرگرفتن اختالف جنس ومنصب)طبقه( يکديگررا درآغوش
بگيريد -عيش آشتی ھمگانی رابربرپاسازيد.
جھش مارکس:
مارکس ازفويرباخ که ازدرون يک نوع ھگليسم ارتدکس تکامل يافته ولی قادربه انجام يک جھش کيفی
واقعی ورای ھگل وکالً ايده آليسم نبود ،جلورفت .اين مارکس بود که بيش ازھرکس ديگرجلوداراين
جھش شد .بقول انگلس ":ازدرون تالشی مکتب ھگل ،گرايش ديگری ھم پديد آمد واين تنھا گرايش
است که ثمرات واقعی داشته است .اين گرايش بطورعمده بانام مارکس مربوط است".
مارکس ،فويرباخ وھمچنين ھگل راکامالً کنارنگذاشت وی شکست فوئرباخ دربه پيش راندن
ماترياليسم به نقد کشيده وباديد انتقادی بخش ماترياليستی فوئرباخ را جذب نمود ".تزھايی درباره
فوئرباخ" که توسط مارکس درسال  1845نوشته شده ،بگفته انگلس" اولين سندی" است که نطفه
پرنبوغ جھانبينی نوين رادربردارد ".دراين" تزھا" مارکس نشان دادکه فوئرباخ يک ماترياليست تعقلی
بود :نقص عمده ھمه مکاتب ماترياليستی -وازآن جمله ماترياليسم فويرباخ -درآنست که شيئ ،واقعيت،
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حساسيت تنھا بصورت ابژه يا بصورت مشاھده درنظرگرفته می شود نه بصورت فعاليت حسی انسان،
يعنی پراتيک  ،نه بطورسوبژکتيو .ازاينروچنين رخ داده است که جھت فعال برخالف ماترياليسم،
بوسيله ايده آليسم تکامل يافته منتھا به شکل تجريدی ،زيرا بديھی است که ايده آليسم آنچنان فعاليت حسی
واقعی راقبول ندارد .به ھمين دليل مارکس گفت که فوئرباخ" ،طرزبرخوردتئوريک رابعنوان
طرزبرخورد واقعی انسان تلقی می کند ...ودرنتيجه وی نمی تواند به اھميت فعاليت" انقالبی"
و"پراتيکی ،انتقادی" پی ببرد" .اينجاست که برای اولين بارمارکس برنقش مرکزی وتعيين کننده
پراتيک درپروسه شناخت ،ونقش تعيين کننده آن درحرکت دانش تاکيد می کند .ھمانطورکه مارکس
اشاره می کند قبالً درماترياليسم ،ازجمله ازديد فوئرباخ ،واقعيت عبارت بود ازوجوداشياء خارج
ومستقل ازذھن انسان ،وفعاليت بشری بمثابه بخشی ازواقعيت عينی محسوب نمی شد .درنتيجه مارکس
درموردفويرباخ می گويد که وی" می خواھد اشياء حسی راواقعا ً ازاشياء تخيلی متمايزکند ،ولی اوخود
فعاليت بشری را بعنوان فعاليت عينی قبول نمی کند" .طبق اين نظررابطه انسان وطبيعت درپروسه
شناخت بطورساده اين است که انسان بايد واقعيت بيرونی را درفکرش منعکس کرده ويادرآن غورکند.
ولی اين به تنھائی نمی تواند اين سئوال راپاسخ گويد که آيافکرانسان بنحوی صحيح طبيعت را منعکس
می کند يانه؟ چنانکه مارکس تاکيد می کند:
مسئله اينکه آيا حقيقت عينی رامی توان به تفکرانسانی نسبت داد يانه -بھيچوجه مسئله تئوری نيست
بلکه مسئله پراتيک است .انسان بايد درپراتيک ،حقيقت يعنی واقعيت وتوانائی ،واينطرفی بودن
تفکرخودرااثبات کند .بحث درباره واقعيت ياعدم واقعيت تفکر ،مجزاازپراتيک ،مسئله ايست صرفا ً
"اسکوالستيک".
دراثر"لودويک فوئرباخ "...انگلس گفت ":سئوال بزرگ پايه ای کليه فلسفه ھا ،بخصوص فلسفه اخير،
عبارت است ازرابطه بين تفکرووجود ".مارکس درسال  1845درکتابش" تزھايی درباره فوئرباخ"
باشناختن پراتيک بعنوان مالک ومعيارحقيقت ،پايه ای برای پاسخ به اين سئوال فراھم آورده بود.
مارکس گفت :زندگی اجتماعی ...ذاتا پراتيکی است .کليد حل تعقلی ھمه آن رموزغيبی که تئوری رابه
عرفان کشانده ومنحرف می کند ،پراتيک انسان ودرک اين پراتيک است .واما درموردجامعه مارکس
توضيح داد که ماترياليسم تعقلی درنھايت به نقش افراد دررابطه با يکديگرمی پردازد .ونمی تواند
ازروابط اجتماعی که روابط اساسی انسانھا ھستند ،وياازشرايط مادی واقعی که پايه اين روابط
اجتماعی را استوارمی کنند ،پرده بردارد .مارکس نوشت ":فوئرباخ درنتيجه نمی بيند که"احساس
مذھبی" خود محصول اجتماعی است ،واينکه فرد تجريدی که مورد تحليل اوست درواقع به شکل
اجتماعی معينی متعلق است".
اشکال فوئرباخ دراين بود که آنجايی که" يک ماترياليست است ،اوبه تاريخ نمی پردازد ودرآنجا ييکه
به تاريخ می پردازد وی ماترياليست نيست .برای وی ماترياليسم وتاريخ ازھم ديگردورمی شوند"...
پس باآلخره ،ماترياليسم نوين -ديالکتيکی وتاريخی -درتقابل بافوئرباخ وکليه ماترياليستھای قبلی،
برمبنای اين درک پايه گذاری شده که" اين بشريت است که شرايط را تغييرمی دھد" وھمزمانی
تغييراوضاع وفعاليت انسانی فقط می تواند به مثابه پراتيک انقالبی بررسی گشته وتعقالً درک شود".
به عبارت ديگر ،نکته مورد تاکيد مارکس دراينجا اينست ھمانگونه که مردم ،درجامعه وازطريق آن
بايکديگردرارتباط اند وکالً توسط جامعه ای که درآن زندگی می کنند شکل می گيرند ،ازطرف
ديگرنيزمردم می توانند وبايد جامعه -وازطريق آن طبيعت -راتغييردھند .واين است اظھاريه
مشھورمارکس ":فالسفه تنھا جھان را ازطرق مختلف تفسيرکرده اند؛ اما نکته مھم تغييردادن آن است".
مارکس مکرراً تاکيد کرد که مردم تنھا می توانند پديده ھارا برطبق قوانين عينی آنھا ونه طوری که دل
شان می خواھد تغييردھند .واين مسئله چه درمورد طبيعت وچه درمورد جامعه صادق می باشد .جامعه
نھايتا ً توسط سطح تکامل نيروھای مئولده که نسل به نسل ارث برده می شود تعيين می گردد .ولی
جامعه تنھا به سادگی ازدل يکرشته تغييرات کمی که مشخصه اش فقط اضافه شدن نيروھای مئولده
است ،نمی گذرد .زندگی مادی جامعه ،بخصوص روابط اقتصادی ،پايه ای راتشکيل می دھد که
برمبنای آن موسسات سياسی ،رسوم ،قوانين ،ايدئولوژی ،فرھنگ وغيره سربلند می کنند؛ اينھا) روبنا(
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بنوبه خود تاثيرمتقابل شديدی برپايه اقتصادی اعمال کرده ودرزمانھای بخصوص تعيين کننده می
گردند .درمقاطع خاصی خود رشد نيروھای مئولده آنھارا به تقابل باروابط توليدی که مردم درآن
واردشده اند تانيروھای مئولده را موردبھره برداری قراردھند .درچنين زمانھايی يک انقالب اجتماعی-
يک تغييردرروبنا -برای تعويض روابط توليدی کھن باروابط توليدی نوين که بتوانند نيروھای مئولده
را آزادکنند ،الزم است.
ھمانطورکه مارکس درانتقاد ازانارشيست فرانسوی زمان خود ،م -پرودن مطرح کرد ":بابدست آوردن
نيروھای توليدی جديد ،انسانھا روش توليدی راتغييرمی دھند ،وبا تغييرروش توليد شان ،باتغييرنحوه
زندگی شان ،آنھا کليه روابط اجتماعی شان را تغييرمی دھند" .ولی بازبرای تغييرروابط اجتماعی شان
به انقالب اجتماعی احتياج است .لذاجامعه ازطريق يک سلسله ازچنين انقالباتی)جھشھای کيفی(
ازسطحی پائين تربه به سطحی باالترتکامل می يابد .اين مسئله) درجوامع طبقاتی( پس ازاينکه نقطه
مشخصی ازتکامل مبارزه بين طبقات فرامی رسد ،بوسيله سرنگونی يک طبقه توسط طبقه ديگراتفاق
می افتد ،درنتيجه تاريخ جوامع ،ازآغازپيدايش طبقات ،تاريخ مبارزه طبقاتی است.
مارکس وانگلس درتکامل فلسفه انقالبی شان ،ھگل رابدورنيفکندند ،بلکه قسمت انقالبی ھگل ،يعنی
متود ديالکتيکی اورانگاه داشتند وھمانطورکه انگلس گفت" )آنرا( ازپوسته ايده آليستی که ھگل بوسيلۀ
آن مانع بکاربست پيگيرش می شد رھا نمودند" .اکنون ديگرمسئله ،حرکت ديالکتيکی يک ايده مطلق
ويک روح بعنوان شکل دھنده جھان مادی نبود .بلکه کامالً برعکس ،اکنون مشخص شده بود که اين
ماده است که بطورابدی درحال حرکت وتغييربوده وخودرا به اشکال متفاوت مشخصی که خود
بوجودآمده وازبين می روند ،تبديل می سازد؛ وبعالوه ايده ھا ،آگاھی ،وروح چيزی نيستند که
مگرانعکاس اين پروسه درمغزانسان)که خود مادی است( وھمان قوانين تکامل را دنبال می کنند .اين
بود آن ماترياليسم ديالکتيک -ديالکتيک ماترياليستی -و ،بااعمال آن برتاريخ ،ماترياليسم تاريخی ،که
توسط مارکس وانگلس تکامل داده شده وسيستيماتيزه گرديد.
فلسفه مارکسيستی ،قانون ديالکتيکی تکامل راچه درجامعه وچه درطبيعت ،برسميت می شناسد.
ودرواقع مارکس وانگلس باتشخيص اھميت تغييرجھان -اھميت عمل نمودن درتطابق باجھان
وبخصوص جامعه ،درمتغييربودنش ،درحرکت وتکاملش ،وکمک به تسريع جھش انقالبی ازسرمايه
داری به کمونيسم -برماترياليسم ديالکتيک تاکيد ورزيد .اين فلسفه بسادگی ويااساسا ً محصول مغزھای
مارکس وانگلس نبود .اين فلسفه نتيجه رشد سرمايه داری ،علوم طبيعی ومبارزه طبقاتی؛ والبته
محصول پروسه ديالکتيکی تکامل خود فلسفه ومنعکس کننده تغييروتحوالت فاھش اجتماعی ودرک
وتسلط انسان برجھان طبيعی بود .به ھمين منوال ماترياليسم ديالکتيک وتاريخی تنھا مارکس وانگلس
ومعدودی ديگررانمايندگی نمی نمود ،اين فلسفه انقالبی پرولتاريا بوده وھست .ھم عينی است وھم
ذھنی ،ھم قوانين عينی تکامل طبيعی وتاريخی رامنعکس می کند وھم منافع ورسالت تاريخی پرولتاريا
راکه کامالً منطبق براين قوانين ھستند .زيرابرخالف کليه طبقات ديگردرتاريخ بشريت ،که پيش از
ازاين به حاکميت رسيده اند وجامعه را برطبق تصويرخود قالب ريزی کرده اند ،پرولتاريا ھدفش تنھا
کسب قدرت نيست ،ورسالتش نه بوجود آوردن يک سيستم اليتغيير" ابدی" بعنوان" نفطه پايان"
برتکامل بشريت ،بلکه ازميان بردن کليه تمايزات طبقاتی وقادرساختن بشريت به غلبه مداوم برموانع
پيش پای تکامل جامعه بشری ودگرگونی طبيعت است.
تا اينجا بدست دادن مختصرترين وعمومی ترين خطوط طرح تکامل تفکرفلسفی مارکس وانگلس
وچگونگی بنيان گذاری ماترياليسم ديالکتيک وماترياليسم تاريخی ازطريق اين پروسه وتوسط آن،
امکان پذيربوده است .ولی بايد اشاره کرد که باتدوين اين ديد علمی ازطبيعت ،جامعه وتفکرفلسفه به آن
گونه ای که درگذشته وجود داشت -بعنوان شاخه ای ازتفکرکه تنھا می توانست سعی کند قوانين ھمه
گيرطبيعت ،جامعه وتفکررا درپندارشکل دھد وبين پديده ھای بظاھرنامرتبط پل زده وآنھارا دريک
سيستم کامل وحدت بخشد -بجزدرسماجت تفکرکھن که منافع نيروھای ارتجاعی جامعه را نمايندگی می
کند،به پايان خود رسيد.ھمانگونه که انگلس موکداً مطرح کرد ،ماترياليسم تاريخی" فلسفه درقلمروتاريخ
به پايان می رساند ،درست به ھمان ترتيب که ديد ديالکتيکی نسبت به طبيعت) يعنی ماترياليسم
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ديالکتيک( ھرگونه فلسفه طبيعی را غيرالزم وغيرممکن می گرداند .اکنون ديگردرھيچ کجا وظيفه
اين نيست که روابط را درذھن اختراع کنيم ،بلکه عبارت ازآن است که آنھارا درواقعيات مکشوف
سازيم.
انگلس توضيح می دھد ... :ماترياليسم مدرن اساسا ً ديالکتيک است ،وديگربه کمک آن نوع فلسفه که
ملکه وارتظاھربه حاکميت برسايرعلوم می نمود ،نيازمند نيست .ھمينکه ھرعلم بخصوص مجبوراست
موقعيت خودرا درتماميت عظيم اشياء ودانش ما ازاشياء روشن نمايد ،وجود يک علم بخصوص که
بااين تماميت سروکارداشته باشد زايداست وياغيرضروری می گردد .آنچه ھنوزازکليه فلسفه ھای قبلی
باقيمانده است علم تفکروقوانين آن -منطق صوری وديالکتيک -است.ھرچيزديگری درعلم مثبت طبيعت
وتاريخ جای می گيرد .پايان دادن به چنين فلسفه کھنه ای آنقدرھا ھم آسان نيست .اين امرتنھا ياعمدتا ً به
دليل نارضايتی شديد فيلسوفھای حرفه ای نمی باشد ،بلکه باين دليل است که ،چنين فلسفه ای کھنه ای به
نيروھای ارتجاعی جامعه خدمت می کند .فلسفه مارکسيستی مجبوربوده است درھرگامی ازاين راه
برعليه فلسفه ھای منحط طبقات ارتجاعی مبارزه کند ودرتقابل بااشکال مختلف ايده آليسم ومتافزيک
تکامل يافته است .اين امرنه فقط انعکاس مبارزه عملی بين پرولتاريا وبورژوازی)وسايرطبقات
استثمارگر( بلکه خود بخش مھمی ازمبارزه سراسری اين طبقات می باشد.
درون جنبش طبقه کارگر -بين مارکسيستھا واپورتونيستھای رنگارنگ اين مبارزه درحيطه فلسفی ،که
منعکس کننده مبارزه علمی است ودرمجاورت باآن به پيش می رود ،بسيارحادبوده است .اين امر
درسراسرزندگی مارکس وانگلس صحت داشته ويکی ازنتايج آن سيستيماتيزه کردن وتعميق بيشتر
فلسفه مارکسيستی ازجمله دراثر برجسته انگلس" انتی دورينگ" بود.
لنين ازفلسفه مارکسيستی دفاع نموده وآنراتکامل داد:
لنين نيز ،بويژه بامبارزه حادی که برای افشاء وستيزه با مرتدين درون جنبش مارکسيستی به پيش برد،
ھمين پروسه راطی کرد .شديد ترين اين مبارزات درزمينه فلسفه ،آن مبارزه ای که بسيط ترين اثرلنين
دردفاع ازفلسفه مارکسيستی وتکامل آن را بوجودآورد ،انتقاد بيرحمانه لنين ازآن اپورتونيستھای سياسی
وفلسفی بود که بگردانديشه ارنست ماخ ،فزيکدان وفيليسوف اتريشی بسالھای  1900وخصوصا ً
دردوره بين انقالبھای  1905و 1917روسيه ،جمع شده بودند.
ماخيسم -رايج ترين امپريوکريتيسيسم درآنزمان -اساسا ً شکلی ازايده آليسم بود.ماخيسم روند
پوزيتيويستی درفلسفه که درآنزمان رشد کرده وباپراگماتيسم -شکل خاص امريکائی پوزيتيويزم که
باتکامل سرمايه داری امريکا به امپرياليسم بوجودآمد -مرتبط بود .برطبق نظريه آرنست ماخ :اشياء
ترکيباتی ازاحساسھا ھستند ،ايده آليسم ذھنی واحيای سادۀ برکلی گرائی است .برکلی می گويد :اجسام
"مجموعه احساسھا" ھستند .ھمانگونه که لنين نشان داد ماخيسم درکل سعی می کرد تامعجون ارتجاعی
فلسفس لرد جرج برکلی ،اسقف انگليسی قرن ھژدھم رااحياکند .ماخيست ھا ماترياليستھا رابه مسخره
می گرفتند زيرا ،آنطورکه لنين مطرح کرد ،ماترياليستھا " چيزی غيرقابل تفکروناشناخته را قبول
دارند -اشياء فی نفسه ،ماده درخارج ازتجربه ،وخارج ازدانش ما" .حال آنکه ماخيست ھا اصرارمی
کردند که دنيای واقعی تنھا از" احساسات" تشکيل می شود ،ازاشيايی تشکيل می شود که تنھا آنگونه که
ما درشناختمان آنھارا درک می کنيم موجودند وموجوديتی خارج ازشناخت ما ازآنھا ندارند .مابايد
ازانديشه واحساس به اشياء برسيم؛ خط ايده آليستی که توسط ماخ برگزيده شده است .درحاليکه خط
ماترياليستی که انگلس برگزيده شده است چنين است ":ما ازاشياء به احساسھا وانديشه می رسيم".
برطبق نظرماخيست ھا ،ماترياليستھا گمراه اند چراکه آنھا" معتقدند درماوراء ظاھر ،شيئ فی النفسه
وجوددارد؛ دروراء اطالعات حسی بالواسطه چيزديگری ،يک طلسم ،يک " بت" ،يک مطلق ،يک
منبع"ماورالطبيعه" يک المثنی ازمذھب) آنگونه که بازاروف می گويد"ماده مقدس" وجوددارد" (.چنين
است ادعاھای که ماخيستھا عليه ماترياليستھا مطرح می کنند.
لنين با نفی کامل نظرماخيستی نشان داد که ماخيسم نه تنھا بانظرات برکلی وحدت بنيادين دارد بلکه
رونويس نسبتا دقيق نظريات دوقرن پيش است .برکلی ناچاربود ايده آليسم رسوای خودرا -اصرارش
براينکه چيزھايی که ظاھراً خارج ازما موجودند ،چيزی نيستند مگربسط وگسترش مغز -بنحوی
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بااحساسی که ردآن مشکل بود) که اشياء نه تنھا برای افراد مختلف -مغزھای مختلف -موجودند ،بلکه
برطبق قوانينی که به اين اشياء متعلق اند مورد استفاده اين افراد مختلف قرارمی گيرند( جفت
وجورکند .برکلی درتوافق باايده آليسسم اش ھمه چيز را به خدا نسبت می داد ،يک نيروی روحانی که
تمام چيزھای موجود ،ازجمله اشخاص مختلف را آفريده ودريک کل عظيم -يک پديده مبسوط ازاين
روح -متحد می کند .برکلی ،وقتيکه اين مسئله را ازپيش پايش برداشت ،رضايتمندانه وجود واقعيتی
راکه عموما ً توسط انسانھای فانی معمولی دريافت می شود ،وحتی وجود قوانين طبيعی وابسته به اين
واقعيت رامجازشمرد .واينک جمعبندی طنزآلود لنين ازمسئله :برکلی منکروجود اشياء واقعی نمی
شود! برکلی درجھت مخالف عقيده تمامی بشريت نمی رود! برکلی "تنھا" آموزش ھای فالسفه را،
درقياس باتئوری شناخت که بنحوی جدی واستوار ،بازشناسی جھان خارجی وانعکاس آنرا دراذھان
انسان ھا بعنوان بنيان استدالل خويش می گيرد ،نفی می کند.
جوھرانکارماخيست ھا ھم جزاين نبود ھرچند که آنھا بشيوه برکلی به اختراع خدا اصرارنداشتند  .لنين
نوشت که ":رشته تفکربرکلی ...بدرستی ماھيت فلسفه ايده آليستی واھميت اجتماعی آنرا بيان داشته،
وما بعداً وقتی درمورد رابطه ماخيسم باعلم طبيعی صحبت می کنيم به آن برخورد خواھيم کرد"؛
وسپس" ماخيستھای  -اخير -حتی يک برھان عليه ماترياليستھا ارايه نداده اند ،که توسط اسقف برکلی
ارايه نشده باشد".
لنين بانقد ورد تفکرماخيستھا نه تنھا صحت ماترياليسم ديالکتيک را اثبات نمود ،بلکه باادغام
پيشرفتھای علمی درفلسفه انقالبی ،که اصول اساسی آن کامالً اکتشافات جديد را دربرگرفته وبنوبه خود
توسط آنھا غنی ترمی گشت ،درک ازفلسفه ماترياليسم ديالکتيک را تکامل داد .آزمايشات نشان می
دادند که جرم قادراست به انرژی تبديل گردد .بسياری ازاين امرچنين نتيجه گيری کردند که "ماده
ناپديد می شود" .وازنظرفلسفی منطقی به نظرمی رسيد که ازاين امرنتيجه گيری شود که ماده نمی
تواند ذات واقعيت وپايه آگاھی باشد .لنين دربرابراين نظرات توضيح داد که" ماده ناپديد می شود"
درواقع به اين معناست که " حدودی که ما تا کنون درون آن ماده راشناخته ايم درحال ازميان رفتن بوده
ومعرفت مادرحال تعميق است؛ وھمچنين خواص ماده که سابقا ً مطلق ،تغييرناپذيرومقدم به نظرمی
رسيدند ،درحال محو شدن اند ..... ،واکنون فاش شده است که نسبی بوده وتنھا خاص حاالت معينی
ازماده اند".لنين معيارتعيين کننده درمورد نقش ماده درفلسفه ماترياليستی را توضيح داد :تنھا"خاصيت"
ماده که ماترياليسم فلسفی دربه رسميت شناختن آن مقيداست ،خاصيت واقعيت عينی بودن خارج ازذھن
ما وجودداشتن است" .بعبارت ديگرآنچه درکشيدن خط تفاوت اساسی بين ماترياليسم وايده آليسم
درفلسفه تعيين کننده می باشد ،اين نيست که ماده خاص درھرزمان به چه حالتی موجوداست ،بلکه اين
است که درھمه حاالت ماده وجودارد ،وجودش مستقل ازآگاھی وايده ھای انسان بوده وپايه ای برای
آنھاست .لنين می گويد ":ماترياليسم ديالکتيک برخصيصه تقريبی ونسبی ھرتئوری علمی درباره
ساختمان ماده وخواص آن تاکيد می ورزد؛ برنبودن مرزھای مطلق درطبيعت ،برديگرگونی ماده
متحرک ازيک حالت به حالتی ديگراصرارمی ورزد ...ماترياليسم ديالکتيک برخصيصه موقتی ،نسبی
وتقريبی کليه اين پيشرفتھا درمعرفت ازطبيعت که توسط علم پيشرونده انسان بدست آمده تاکيد می کند.
الکترون ھمانقدرپايان ناپذيراست که اتم .طبيعت بی نھايت است ،ولی بطوربی نھايت وجوددارد".
لنين بااتکاء به ماترياليسم ديالکتيک خصوصيات اساسی رويزيونيسم راآشکارساخت ":سياست
رويزيونيستی عبارت است ازتعيين روش خودازواقعه ای تا واقعه ديگر ،تطبيق حاصل کردن باحوادث
روزوباتغييرات وارده درجزئيات سياسی ،فراموش کردن منافع اساسی پرولتاريا وخصايص اصلی کليه
سيستم سرمايه داری وکليه تکامل سرمايه داری ،قربانی کردن اين منافع درمقابل منافع آنی واقعی
يافرضی ،وازخود ماھيت اين سياست ھم آشکارا برمی آيد که می تواند شکلھای بی نھايت گوناگون
بخودبگيرد وھرمسئله ای که تا حدی" تازگی" داشته باشد وھرتغييری درحوادث که کمی غيرمنتظره
وپيش بينی نشده باشد ،ولوفقط سرمويی وبرای مدت کامالً کوتاھی مشی اصلی تکامل را تغييرداده
باشد ،ھميشه به ناگزيرموجب پيدايش انواع مختلف رويزيونيسم خواھد گرديد".
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نبرد لنين بارويزيونيسم درحوزه فلسفی بامبارزه سياسی عليه آن گره خورده بود.ولی جدال
بارويزيونيسم فلسفی خودازاھميت بسياربرخوردارگشت .درواقع بدون دفاع ازماترياليسم ديالکتيک
وپاسخ گويی تمام وکمال به" تجديد نظرھا" وحمالت بی پرده به آن ،بويژه بااحياء ايده آليسم درشکل
ماخيسم ادامه يک جنبش مارکسيستی وحفظ پيشقراول پرولتری غيرممکن می بود .اينجاست که اھميت
ايدئولوژی -وفلسفه بمثابه يک بخش تعيين کننده آن -بطورکلی ،ونقش عظيم کتاب" ماترياليسم
وامپريوکريتيسيسم" لنين بطورمشخص ،روشن بود .جوھروھدف اين اثربزرگ ،دفاع ازماترياليسم
درمقابل حمالت واختراعات ايده آليستھای"اخير" درھمان زمان بود .اما اين کاربدون بکارگيری
ديالکتيک وتاکيد برآن درمقابل متافزيک امکان نداشت چراکه تنھا ماترياليسم ديالکتيک می توانست
پيشرفتھای اخيردرعلم طبيعی را توضيح داده وتفسيرھای ايده آليستی ازآنھارا کامالً ردکند .لنين باانجام
اين کارنه تنھا ماترياليسم ديالکتيک مدرن ،فلسفه مارکسيستی ،راتائيد کرد ،بلکه آنرا موکد نيزنمود.
لنين درنوشته ای به نام" درباره مسئله ديالکتيک" گفته است که" شکستن يک کل واحد وشناخت اجزاء
متضادآن...جوھرديالکتيک)واگرعمده ترين نباشد ،يکی ازعمده ترين ويکی ازاساسی ترين
خصوصيات ومشخصات آن( می باشد".
وی سپس گفت که بازشناسی ھمگونی  ،ياوحدت اضداد ،کليد درک حرکت کليه پروسه ھاست .وی
اينرادقيقا ً درتقابل باادراک متافزيکی که حرکت رافقط ميکانيکی ،فقط افزايش وکم شدن کمی وتکرار
می دانست ،قرارداد .لنين ادراک يادشده را" بی جان ،رنگ پريده وخشک" خواند ،درحالی که درک
ديالکتيکی" به تنھايی کليد به " جھشھا،به "انقطاع دراستمرار" ،به "تبديل شدن به ضد"  ،به ازبين
رفتن کھنه وپيدايش نو ،رابدست می دھد".
لنين بصورتی فشرده ،رابطه بين وحدت) ياھمگونی( ومبارزه اضدادرا بيان نمود .اوگفت که وحدت
)ياھمگونی(" شرطی ،موقتی ،ناپايدار ،نسبی است" درحاليکه مبارزه اضداد" مطلق است ،ھمانگونه
که تکامل وحرکت مطلق ھستند".
استالين؛ مارکسيسم ،ماترياليسم ديالکتيک وتاريخی وخطاھای ميتافزيکی او؛ دررابطه به درک واعمال
اصول مھم ماترياليسم ديالکتيک وتاريخی توسط استالين:
مائوتسه دون درمورد استالين چنين می گويد:استالين درحيطه اقتصاد سياسی ،سياست اقتصادی
وساختمان سوسياليسم" ،تئوری رشد نيروھای مولده را فرموله نمود که؛ تکنيک مدرن ،کادرھای
متخصص ومسلط براين تکنالوژی ھمه چيزراتعيين می کند ".اودردوران سوسياليسم به انقالبی کردن
ديگرعرصه ھای مناسبات توليدی) مناسبات بين مردم درتوليد وتوزيع( توجه نکرد .اواين اشتباھات را
برمبنای اين ديد غلط انجام داد که تااواسط دھه  30قرن بيست طبقات متخاصم دراتحاد شوروی ازبين
رفته است؛ زيراتغييرات مالکيت سوسياليستی عمدتا ً انجام شده است .باآنکه او قاطعانه عليه تالشھای که
برای احيای سرمايه داری ازجانب نيروھای انحرافی درشوروی صورت می گرفت مبارزه کرد
ودراين زمينه چنين گفت ":نبايد تضادھای سيستم سرمايه داری راپنھان کنيم ،بلکه بايد آنرا فاش ساخته
وازآنھا پرده برداريم"  ،ليکن اودرعمل درپيشبرد مبارزه طبقاتی عليه بورژوازی درون حزب ودولت
معترف نه شد .واين اشتباھات اودرزمينه فلسفه وبخصوص درموردديالکتيک ارتباط نزديک داشت.
مائوتسه دون درمورد استالين واثر" اصول لنينيسم" چنين می گويد-":اصول لنينيسم -نشانگردرک
واعمال اصول لنينيسم ،مارکسيسم عصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری است ودرعين حال باتحليل
خصلت خاص امپرياليسم روسيه تزاری درچارچوب اين تضاد عمومی روشن ساخت که چراروسيه
زادگاه تئوری وتاکتيک انقالب پرولتاريائی گرديده وچگونه خصلت عام تضاد دراين خصلت نھفته
است".
استالين درپرتوانديشه ھای انقالبی پرولتری ،تئوری"ملت" را تدوين کرده وراه حل اصولی" مسئله
ملی" را ارايه داد .دورساله استالين" مارکسيسم ومسئله ملی"و" مسئله ملی ولنينيسم" نقش بارزی
رادرآگاھی ورھنمائی پرولتاريا وزحمتکشان مليتھای مختلف درروسيه آنزمان ايفا نمود .وبدين طريق
اسلحه انترناسيوناليسم پرولتری ويگانگی وجدائی ناپذيربودن مبارزه طبقاتی رابمقابل انديشه ھای
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انحرافی ناسيوناليستی قرارداد .ھمچنين استالين دردفاع ازمارکسيسم -لنينيسم وکمک به جنبشھای
انقالبی جھانی خدمات شايانی نمود.
استالين درراس کشورشوراھا درجريان جنگ بين المللی دوم ،با استفاده ازتضادھای درونی اردوگاه
امپرياليستی بنفع اتحاد شوروی پاليسی پيوستن به "جبھه متحد برضد فاشيسم" را اتخاذ نمود .ليکن
رھبران اتحاد شوروی وکمينترن درپيشنھاد تعميم سياست" جبھه متحد ضد فاشيسم" دچاراشتباه شدند.
آنھا سياست" جبھه متحد ضد فاشيسم" را به خط استراتژيک جنبش بين المللی کمونيستی درآن شرايط
تبديل کردند ،واين سياست مغايرانترناسيوناليسم پرولتری ومصالح انقالب جھانی بود؛ زيرا اصل عمده
مصالح انقالب جھانی است ،وياارجح شمردن انقالب جھانی برحفظ کشورسوسياليستی .ومنافع انقالب
جھانی تحت الشعاع دفاع ازمنافع اتحاد شوروی قرارگرفت .بعبارت ديگراستالين به اھميت اصل عمده
"تضادبين دفاع ازموجوديت کشورسوسياليستی وگسترش انقالب جھانی" توجه ننموده ورشد انقالب
جھانی راناديده گرفت .ھمچنين استالين درجريان جنگ جھانی دوم بااقدامی نادرست بين الملل سوم
)کمينترن( رامنحل کرد .اين نھاد انقالبی که نمادی ازانترناسيوناليسم پرولتری ووسيله ای درتحکيم
وھمبستگی پرولتاريا وخلقھای جھان بود.
استالين اصول اساسی خدمات لنين به مارکسيسم منجمله تئوری ديکتاتوری پرولتاريا بمثابه يکی
ازنکات اصلی خدمات وی را جمع بندی کرد؛ او بدرستی مسئله گذاربه جامعه کمونيستی رابه مثابه
يک نبرد ومبارزه طوالنی ،ھم عليه بقايای طبقات حاکم جامعه کھن سرنگون شده وھم عليه نفوذ توليد
کنندگان کوچک وجھانبينی آنھا ،مبارزه ای که مستلزم متحول ساختن طرزتفکرنه تنھا دھقانان وتمام
عناصرخرده بورژوا بلکه ھمچنين توده ھای کارگرکارخانه ھا ،ارايه داده ونشان داد که اين مبارزه
بخشی ازوظيفه اساسی پرولتاريا می باشد .ليکن اودرگزارش به کنگره ھژدھم حزب درسال) (1936
گفت ":ويژگی ايکه جامعه امروزشوروی را ازھرجامعه سرمايه داری متمايزمی سازد آنست که
ديگردارای طبقات متخاصم وانتاگونيستی نمی باشد" .درحاليکه برخالف اين ديد طبقات انتاگونيستی
کماکان تحت سوسياليسم موجوداند ومبارزه طبقاتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا بايد بدون وقفه ادامه يابد.
اشتباه ديگراستالين اين بود که بجای اتکای کافی برتوده ھای خلق برای افشای ضدانقالبيون
وطردآنھاازحزب ودولت ،بيش ازاندازه به روشھای بوروکراتيک وتقريبا ً منحصراً بردستگاه اطالعاتی
شوروی تکيه کرد.استالين بدرستی منبع فعاليتھای ضدانقالبی رادرک ننموده واين
فعاليتھارابطورخاص)نشئت گرفته( ازمنابع خارجی می ديد وخصوصا ً که درشيوه برخورد باآنھا
اشتباھاتی رامرتکب شد وبيشتربه غلط آماج حمله را وسعت داده وتضادھای ميان خلق را باتضادھای
ميان خلق ودشمن که ازنظرماھوی متفاوت اند ،درھم آميخت .تمام اين مسايل باعث شدند که وی
دررابطه به سرکوب ضد انقالبيون نيزدچاراشتباھاتی شود .به دليل تحليل غلط ازجامعه سوسياليستی
وتضادھای اين دوران ،اوفکرمی کرد که تمام ضدانقالبيون بايد اساسا ً ازمنابع سرمايه داری خارجی
سرچشمه گرفته باشند وگماشتگان آنھا اند ،تا ازتضادھای طبقاتی درون سوسياليسم.
استالين برمبنای اين تحليل غلط اين موضع رااتخاذکرد که تنھا دليل ادامه ديکتاتوری پرولتاريا،
محاصره اتحاد شوروی توسط دشمنان امپرياليست است .وباين ترتيب اونظرداشت که دراتحاد شوروی
طبقات متخاصم وجودندارد .البته ازجھتی استالين باآنانيکه می خواستند ديکتاتوری پرولتاريارا منحل
کنند بدرستی خواھان حفظ آن بود وبه قاطعيت ازديکتانوری پرولتاريا دفاع می کرد .ھمچنين اوفکرمی
کرد که درشرايط سوسياليستی ،طبقات انتاگونيستی وزمينه احيای سرمايه داری ازبين رفته است.
بھرحال مشکل استالين دربرخوردھای اين چنينی اش بمسايل ،ميافزيزم وماترياليسم ميکانيکی بود.
مائوتسه دون می گويد ":استالين درسالھای آخرعمرش دررابطه به تحليل بعضی ازتضادھای خاصی
که تحت سوسياليسم ،خصوصا ً دراتحاد شوروی کماکان وجودداشت دست به تالشھای زد .اين تحليل
بخصوص دريکی ازآثاروی يعنی" مسايل سوسياليسم دراتحاد شوروی" به چشم می خورد .استالين
دراينجا برروی اين واقعيت که بطورخاص تضاد بين مناسبات توليدی ونيروھای توليدی کماکان تحت
سوسياليسم ادامه دارد واگربدرستی به اين تضادھا ،برخورد نشود ميتواند به تضادھای انتاگونيستی بدل
گردد وحتی زمينه ای را برای برخاستن عناصرسرمايه داری وبه عقب کشاندن جامعه فراھم آورد،
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تاکيد گذارد .استالين به ادامه حضورتضاد بين زيربنا وروبنا برخورد نکرده ومضافا ً اوجمعبندی نکرد
که تضادبين نيروھای مولده ومناسبات توليدی وزيربنا وروبنا تنھا دربرگيرنده تضادھای بنيادين
درجامعه سوسياليستی ھستند .بلکه ھمچنين درسرتاسردوران سوسياليسم عمدتا ً دروجودعناصر
بورژوازی وپرولتاريا ومبارزه بين آنھا ،بعنوان يک تضاد آشتی ناپذيرطبقاتی ،تبلورميابند.
بادرنظرداشت بعضی ازمواضع فکری وسياسی غلط استالين واشتباھات اودرمسايل داخلی شوروی
ومسايل جنبش بين المللی کمونيستی ،ريشه درمحدوديتھای وی دردرک عميق ازديالکتيک ماترياليستی
داشت واودچارمتافزيک ،ذھنی گرائی ودگماتيزم گرديد .ھمچنان موارد شدت عملی که عليه مخالفين
سياسی اعمال کرد ،بابرخورداصولی وانتقادی به آنھا می نگريم .ولی استالين بحيث يک مارکسيست-
لنينيست پيگيرودوست خلقھای زحمتکش جھان ،درکنارديگررھبران بزرگ پرولتاريای جھان مقام
وحيثيت درخورخودراداراست .ازاينکه امپرياليسم وارتجاع بين المللی وبطورخاص سرسختھای
ضدانقالبی ودشمن انديشه ھای انقالبی پرولتری درمورد اشتباھات اوخاينانه بگونه مبالغه آميزتبليغات
سوء می نمايند ،ناشی ازخصومت ورزی آنھا به ايدئولوژی کمونيسم انقالبی است .اينھا ھدف دارند تا
باتمسک به برخی ازاشتباھات استالين ،اذھان کارگران وسايرزحمتکشان جھان را نسبت به انديشه ھای
نجاتبخش پرولتاريا وخلقھای جھان ،متوھم سازند.
مختصری ازتکامل ديالکتيکی خدمات فلسفی مائوتسه دون:
تکامل فلسفه مارکسيسم -لنينيسم توسط مائوتسه دون خود مبين قوانين ديالکتيک ماترياليستی است .اين
امردررابطه ديالکتيکی باتکامل کلی انقالب چين وازطريق تجارب اتحادشوروی وسنتزدرسھای مثبت
ومنفی آن ازجمله درحيطه فلسفی ،صورت گرفت .مائوتسه دون گفت ":حقيقت درمقابل کذب قراردارد.
درجامعه بشری نيزھمانند طبيعت ،ھروجود واحد ناگزيربه اجزاء مختلف منقسم می شود که تحت
شرايط مشخص مختلف ،برحسب مضمون وشکل خودگوناگون اند .پديده ھای غلط وزشت ھميشه
موجود خواھند بود ،اضدادی چون درست وغلط ،نيکی وبدی وزيبائی وزشتی ھميشه موجودخواھند
بود .اين درباره گلھای خوشبووگياھان سمی نيزصادق است .رابطه آنھا برمبنای وحدت ومبارزه ضدين
استواراست .بدون مقايسه نمی توان تميزداد ،بدون تفاوت گذاشتن ومبارزه ،رشد وتکامل نيست .حقيقت
ازطريق مبارزه عليه کذب تکامل می يابد .مارکسيسم اين چنين تکامل يافت .مارکسيسم درمبارزه عليه
ايدئولوژی بورژوائی وخرده بورژوائی تکامل يافت .وتنھا ازطريق مبارزه است که می تواند تکامل
يابد .اين امردرمورد تکامل مارکسيسم ،ازجمله درزمينه فلسفه ،توسط مائوتسه دون ،ھم قبل وھم بعد
ازکسب قدرت سياسی سراسری ،ھم درزمان انقالب دموکراتيک نوين وھم درطول انقالب سوسياليستی
صادق بود .ودرھردوره ،مبارزه درزمينه فلسفه که مائو درآن وازميان مراحل وزيرمرحله ھای مختلف
انقالب چين نيروھای پرولتری رارھبری نمود،درتعيين جھت ونتيجه مجموعه مبارزه انقالبی ازاھميت
بسياربرخورداربود.
مائوتسه دون مبارزه درحيطه فلسفه رادرمراحل مختلف مبارزه طبقاتی وملی بعنوان بخش مھمی
ازتکامل ،دفاع وکاربست خط انقالب دموکراتيک نوين وبخصوص سياستھای مبارزه ضد جاپانی که
زيرمرحله ای ازمرحله انقالب دموکراتيک نوين بود ،به پيش برد .اين مبارزه بخصوص عليه تمايالت
دگماتيستی)ودردرجه دوم امپريستی( که منعکس کننده نحوه تفکرايده آليستی وميتافزيکی ودرتقابل
باديالکتيک ماترياليستی بودند ،نشانه گيری شده بود .انتقاد مائوتسه دون ازاين تمايالت خصوصا ً
دردورساله " درباره پراتيک" و" درباره تضاد" آمده است ،اين دورساله ازنخستين وعمده ترين
آثارفلسفی مائوتسه دون بشمارمی روند .اين دواثر ،فلسفه مارکسيستی راغنا بخشيدند.
موضوع " شناخت وپراتيک" دراثر" درباره تضاد" برنقش محوری پراتيک ،وبويژه پراتيک
اجتماعی ،تئوری شناخت مارکسيستی وماترياليستی ديالکتيکی راازنوتاييد نموده وآنرافشرده ساخت.
مائوتسه دون درادامه و تکامل آنچه که مارکس در" تزھای فوئرباخ" به پيش گذاشته بود ،نوشت":
ماترياليسم پيش ازمارکس مستله شناخت را جداازخصلت اجتماعی انسان وتکامل تاريخی بشريت
مالحظه می کرد وازاينرونمی توانست وابستگی شناخت رابه پراتيک اجتماعی ،يعنی وابستگی شناخت
رابه توليد ومبارزه طبقاتی درک کند" .دراينجا نيز ،مائوتسه دون ديد ماترياليستی ازرابطه بين
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تفکرووجودرا) که انگلس آنرا مسئله اساسی فلسفه خواند( تاييد کرده وبکارمی گيرد .مائوچنين توضيح
می دھد :تنھا زمانيکه پرولتاريای مدرن ھمراه بانيروھای عظيم مئولده)صنايع بزرگ( پابعرصه
وجودگذاشت ،بشرتوانست درکی ھمه جانبه وتاريخی ارتکامل تاريخ جامعه بيابد وشناخت
خودراازجامعه به علم،علم مارکسيسم ،مبدل سازد".اين برخوردمائويک برخوردماترياليستی
وديالکتيکی است .ھرآنچه درمورد جامعه وطبيعت صدق می کند درمورد انديشه نيزصادق است.
خودشناخت پروسه ديالکتيکی بوده وتابع ھمان قوانين حرکت است که ماده درطبيعت واعمال وروابط
انسان درجامعه ازآنھا پيروی ميکند .مشخصا ً ومھمتراينکه مائومراحل پروسه شناخت وجھش ازيک
مرحله به مرحله ديگررا تحليل می کند .مائو نقش تعيين کننده پراتيک وھم اينکه شناخت چگونه
ازپراتيک نشئت گرفته ودرخدمت آن درمی آيد را ،توضيح داده وتاکيد می کند که اين مفاھيم"
ديگرظواھر،جوانب جداگانه وروابط خارجی اشياء وپديده ھا نيستند ،بلکه ماھيت وبطن ،مجموع
وباآلخره روابط درونی اشياء وپديده ھارا دربرمی گيرند .بين مفھوم واحساس نه فقط ازنظرکمی بلکه
ازنظرکيفی نيزتفاوت وجوددارد" .اين مرحله درک ،قضاوت واستنباط درسراسرپروسه شناخت انسان
ازيک شئ ياپديده مرحله مھمتری راتشکيل می دھد ،اين مرحله شناخت تعقلی است".
مائوتسه دون توضيح می دھد" :احساس فقط مسئله ظواھرخارجی راحل می کند ،درصورتيکه تنھا
تئوری می تواند مسئله ماھيت باطن را حل کند ".احساس تنھا بيان شناخت ازظواھراشياء است ،بگونه
ای که آنھاتوسط حواس منعکس شده وبصورت تاثيراتی درمغزثبت می شوند ،مفاھيم ،شناخت تعقلی
وتئوری ،سنتزاين احساسات فشرده نمود ذاتی آنھا وروابط درونی شانرا نمايندگی می کنند ،ازاينجا
ميتوان اھميت عظيم ونقش تئوری رابطوراعم وباالخص درجنبش انقالبی درک کرد .مائو تسه دون
توضيح می دھد که چگونه پراتيک ازجھات مختلف نسبت به تئوری اولويت داشته ودرکل ازآن
مھمتراست .وی می نويسد ":حسی وتعقلی کيفيتا ً بايکديگرفرق می کنند ،ولی ازھم جدا نيستند ،بلکه
براساس پراتيک به يک کل واحد تبديل می شوند .پراتيک ماثابت می کند که آنچه بطورحسی برداشت
می شود نمی تواند بالفاصله ازطرف مامفھوم شود وفقط آنچه که مفھوم شده است می تواند عميقترحس
شود ".وی می گويد " :پراتيک منبع تئوری است .تئوری چکيده پراتيک است؛ احساس ،موادخام مفھوم
است ،مفھوم محصول سنتزاحساس می باشد .ولی مفاھيم ،شناخت تعقلی وتئوری بايد به پراتيک
برگردانده شوند که دراين پروسه نه تنھا شناخت تعقلی به آزمايش گذارده می شود ،بلکه برای تعميق
شناخت تعقلی موادخام تازه جمع آوری می گردد .اين امربصورت يک مارپيچ بی پايان پيشرونده ادامه
می يابد.
مائوتسه دون می گويد :حرکت شناخت بشرھرگزپايان نميگيرد .اوقوانين اين پروسه را جمعبندی کرده
وتوضيح می دھد:
بوسيله پراتيک حقيقت راکشف کردن وبازدرپراتيک حقيقت را اثبات کردن وتکامل دادن؛ فعاالنه
ازشناخت حسی به شناخت تعقلی رسيدن وسپس ازشناخت تعقلی به ھدايت فعال پراتيک انقالبی برای
تغييرجھان ذھنی وعينی روی آوردن ،پراتيک ،شناخت ،بازپراتيک وبازشناخت -اين شکل درگردش
مارپيچی بی پايانی تکرارمی شود وباھرسيکل محتوی پراتيک وشناخت به سطح عالی تری ارتقاء می
يابد .اينست تمام تئوری ماترياليستی ديالکتيک شناخت ،اينست تئوری ماترياليستی ديالکتيکی وحدت
دانستن وعمل کردن .عبارت حرکت شناخت بی پايان نبايد به اين مفھوم تلقی شود که درھرزمان
تشخيص درست ازغلط غيرممکن است .يکی ازپايه ھای تفکرمارکسيسم ھميشه اين بوده که حقيقت
عينی وجوددارد ،ودانستن آن ممکن است .بدون اين درک ،ماترياليست بودن غيرممکن می گردد .ولی
نه تنھا حقيقت عينی وجوددارد ،بلکه چيزی بنام حقيقت مطلق ھم ھست .ولی ازطرف ديگربيشترحقايق
نھايتا ً نه مطلق بلکه نسبی خواھند بود .مارکسيسم می گويد که ھم حقيقت مطلق وھم حقيقت نسبی
وجوددارد .مارکسيستھا معتقداند بيشترحقايق نسبی اند ولی درعين حال مارکسيستھا نسبی گرانيستند.
مائوتسه دون رابطه بين حقيقت نسبی ومطلق رابدين گونه توضيح می دھد :مارکسيستھا معتقداند که
درپروسه مطلق وعمومی تکامل عالم ،تکامل ھرپروسه مشخص نسبی است وازاينرودرسيراليزال
حقيقت مطلق ،شناخت انسان ازھرمرحله مشخص درمراحل معين تکاملش فقط حقيقتی نسبی است.
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حاصل جمع حقايق نسبی بی شمارحقيقت مطلق را می سازد .بعبارت ديگرحقيقت مطلق به معنای
واقعی ،حاصل جمع حقيقت ،کل حقيقت است.

درباره تضاد:
مائوتسه دون دراين مقاله عصاره ای ازاصول فلسفه مارکسيستی رابدست می دھد ":قانون تضاد
دراشياء وپديده ھا ،يعنی قانون وحدت اضداد ،اساسی ترين قانون ديالکتيک ماترياليستی است".
اواعالم ميدارد که اين قانون" قانون اساسی طبيعت وجامعه بوده وازاينرو قانون اساسی تفکراست".
قانون تضاد بصورت جھانشمول ،ھم ماده غيرمتفکروھم ماده ذيشعورونيزرابطه بين آنھارا دربرمی
گيرد .پس صحيح است که بگوييم قانون تضاد ،قانون اساسی طبيعت ،رابطه متقابل وسازمانيافته انسانھا
باطبيعت وباخودشان دراين پروسه -جامعه -وبنابرين قانون اساسی تفکراست .مائواين موضوع راچنين
جمعبندی می کند ":اين جھانبينی ديالکتيکی پيش ازھرچيزبما می آموزد که چگونه حرکت
اضدادرادراشياء وپديده ھای گوناگون مشاھده کرده وتحليل نموده ،وبراساس اين تحليل شيوه ھای حل
تضادھارا نشان دھيم .ازاينروبرای ما درک کنکرت قانون تضاد دراشياء وپديده ھا ازاھميت بسيار
برخورداراست" .مائودرادامه ازعام بودن تضاد واينکه ازچه اھميتی برخورداراست؛ توضيح می
دھد ":عام بودن يامطلق بودن تضاد معنای دوگانه دارد :اول اينکه ،تضاد درپروسه تکامل کليه اشياء
وپديده ھا موجوداست؛ دوم اينکه حرکت تضاد ازابتدا تاانتھای پروسه تکامل ھرشيئی ياپديده ديده می
شود .ونيز :وابستگی متقابل وجوه متضاد درھمه چيزوجود دارد ،ومبارزه ميان اين وجوه ،تعيين کننده
حيات کليه اشياء وپديده ھا است وتکامل آنھارا به پيش می راند .ھيچ شئ ياپديده ای نيست که درون
خودتضادی نھفته نداشته باشد ،ھيچ چيزعاری ازتضاد نيست.
ھمگونی ومبارزه اضداد :مائوتسه دون توضيح می دھد که ھمگونی اضداد دو معنی دارد .اولی
وابستگی متقابل آنھا وھزيستی شان دريک وجود واحداست .مائومی ادامه می دھد ،که مسئله به اينجا
ختم نمی شود"بلکه مھمترازآن ،تبديل اضداد به يکديگراست .يعنی اينکه ھريک ازدو وجه متضاد يک
شيئی ياپديده تحت شرايط معين به ضد خود بدل می گردد وبه جای آن می نشيند .مثال آن ،بورژوازی
وپرولتاريااست؛ که چگونه پرولتاريا می تواند ازطبقه محکوم به طبقه حاکم بدل شود وطبقه بورژوازی
ازطبقه حاکم به طبقه محکوم .مائوتاکيد کرد که درمناسبات بين ھمگونی ومبارزه اضداد ،ھمگونی
نسبی بوده ولی مبارزه مطلق است .ومبارزه اضدادازآغازتاپايان پروسه جريان داشته ومنجربه تبديل
يک پروسه به پروسه ديگرمی شود ....امتزاج ھمگونی مشروط ونسبی بامبارزه غيرمشروط ومطلق
موجب حرکت وجوه تضاد درکليه اشياء وپديده ھا می گردد".ھمچنان مائودرمقابله باگرايشات
دگماتيستی درحزب کمونيست چين ،به جنبه خاص بودن تضاد بيش ازعام بودن آن توجه معطوف
داشت .درباره انتاگونيسم ونقش آن درتضاد ،مائومی گويد :آنتاگونيسم يکی ازاشکال مبارزه اضداد
است ،ولی يگانه شکل اين مبارزه نيست".
مائوتسه دون تاکيد نمود ":مابايد وضعيت مبارزه معين اضداد گوناگون رابطورکنکرت بررسی کنيم
وھيچگاه نبايد فرمولھای فوق الذ کر)ضرورت سرنگونی قھری طبقات ارتجاعی( را بيموقع وبی جا
درموردھمه اشياء وپديده ھا بکارببنديم .تضاد ومبارزه عام ومطلق ھستند ،ولی شيوه ھای حل تضادھا،
يعنی اشکال مبارزه  ،بعلت گوناگونی خصلت تضادھا مختلف است .بعضی ازتضادھا خصلت
آنتاگونيستی آشکارنشان می دھند ،درصورتيکه برخی ديگردارای چنين خصلتی نيستند .برطبق تکامل
مشخص اشياء وپديده ھا ،پاره ای ازتضادھا که درابتدا غيرآنتاگونيستی ھستند،به تضادھای آنتاگونيستی
بدل می شوند ،حال آنکه برخی ديگرکه درآغازآنتاگونيستی ھستند ،به تضادھای غيرآنتگونيستی
تغييرمی يابند".
مائوتسه دون می گويد :تضادھای که ازنظرکيفی گوناگون اند ،فقط بااساليبی می توانند حل شوند که
ازنظرکيفی متفاوت اند .مائو ادامه می دھد :پروسه ھا وتضادھای کھنه ناپديد می گردند ،پروسه ھا
وتضادھای نوظاھرمی شوند وبنابرين اساليب حل تضادھا نيزتغييرمی کنند.
عام بودن وخاص بودن تضاد :مائومی گويد؛ بدون درک عام بودن تضاد نمی توان علل عمومی
ويااساس عمومی حرکت ياتکامل اشياء وپديده ھارا بازشناخت .ھمچنان بعلت تنوع فراوان اشياء وپديده
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ھا وخصلت نامحدود تکامل آنھا آنچه که دريک مورد مشخص عام است ،درموردمشخص ديگرخاص
می شود .وبلعکس آنچه که دريک مورد مشخص خاص است ،درمورد مشخص ديگرعام می شود.
مائوتسه دون می گويد :رابطه بين عام بودن وخاص بودن تضاد ،رابطه بين خصلت عمومی وخصلت
خصوصی تضاداست .منظورازخصلت عمومی اينست که تضادھا درکليه پروسه ھا موجوداند ودرابتدا
تاانتھای ھمه پروسه ھا نفوذ می کنند .حرکت ،اشياء وپديده ھا ،پروسه ھا ،تفکر -ھمه اينھا تضاداند.
نفی تضاد بمعنای نفی ھمه چيزاست .اين حقيقت عامی است که برای ھميشه ودرکليه کشورھا بالاستثنا
صادق است .ازاينجاست که خصلت عمومی ومطلق تضاد پديد می آيد .ولی اين خصلت عمومی
درھرخصلت خصوصی ھستی می يابد .بدون خصلت خصوصی ،خصلت عمومی نيست .ازآنجا که
ھرتضاد دارای ويژه گی خاص خوداست ،خصلت خصوصی پديد می آيد .تمام خصايل خصوصی
مشروط،،موقتی ،وازاينرونسبی ھستند.اين حقيقت -حقيقت درباره خصلت عمومی وخصلت خصوصی،
مطلق ونسبی -جوھرمسئله تضاد ذاتی اشياء وپديده ھاست که عدم درک آن بمعنای رد ديالکتيک خواھد
بود.
مشخصه تضاد اساسی :تضاداساسی پروسه تکامل ھرچيزی ،درسرتاسرآن پروسه بچشم می خورد
وجوھرآن پروسه را ازابتدا تا انتھا تعيين می کند .تنھا باحل تضاد اساسی مشخصه وتعيين کننده جوھر
آن پروسه خاص است که آن پروسه خودرابه پروسه ديگری تبديل کرده وتضاداساسی نوينی پديد می
آيد .ولی دردرون پروسه ای که توسط يک تضاداساسی خاص مشخص می شود مراحلی وجود دارند،
زيرا" ازميان تضادھای بزرگ وکوچک متعدد که بوسيله تضاداساسی تعيين می شوند وياتحت تاثيرآن
قرارمی گيرند ،بعضی ھا حدت می يابند و برخی بطورموقت ياجزئی حل شده وياازحدت شان کاسته
می شود وپاره ای تضادھای نوين پديدارمی گردند .تضادھای ديگربرروی تضاداساسی تاثيرگذارده
ودرعين حاليکه عمدتا ً توسط تکامل تضاداساسی تعيين می شوند ،آنھانيزبنوبه خود نقشی درتکامل آن
بازی می کنند .درنتيجه تکامل تضاداساسی ازدرون مراحل مختلف ودريک مارپيچ به پيش می رود".
مشخصه تضاد عمده :مائوتوضيح داد :درپروسه مرکب تکامل ھرپديده تضادھای بسياری موجوداند که
يکی ازآنھا حتما ً تضادعمده است .موجوديت ورشد اين تضاد عمده تعيين کننده موجوديت ورشد
سايرتضادھاست ويابرآنھا تاثيرمی گذارد ....درھرمرحله ازتکامل يک پروسه فقط يک تضادعمده
وجوددارد که نقش رھبری کننده رايفاء می کند ...لذا درمطالعه يک پروسه که حاوی دوياچند
تضاداست ،بايد نھايت سعی دريافتن تضادعمده شود .بمجرديکه تضادعمده معين شد ،کليه مسايل را می
توان به آسانی حل کرد.
فی المثل درجامعه سرمايه داری دونيروی متضاد ،پرولتاريا وبورژوازی ،تضادعمده راتشکيل می
دھند؛ تضادھای ديگرمانند تضادبين بقايای طبقه فئودال وبورژوازی ،تضادبين خرده بورژوازی
دھقانی وبورژوازی ،تضادبين پرولتارياوخرده بورژوازی دھقانی،تضاد ميان بورژوازی
غيرانحصاری وبورژوازی انحصاری ،تضاد بين دموکراسی بورژوائی وفاشيسم بورژوائی ،تضادھای
ميان کشورھای سرمايه داری ،تضادھای بين امپرياليسم ومستعمرات وسايرتضادھا -ھمه اينھا بوسيله
اين تضادعمده معين می شوند وتحت تاثيرآن قرارمی گيرند.
درکشورھای نيمه مستعمره رابطه بين تضاد عمده وتضادھای غيرعمده تصويربغرنجی بدست می
دھد .موقعيکه امپرياليسم عليه چنين کشوری به جنگ تجاوزکارانه دست ميزند ،طبقات مختلف آن
کشور ،باستثنای مشت ناچيزی خائنين به ملت ،ميتوانند موقتا ً برای جنگ ملی عليه امپرياليسم
بايکديگرمتحد شوند .درچنين صورتی تضادبين امپرياليسم واين کشوربه تضادعمده بدل می شود وتمام
تضاد ھای موجود درميان طبقات مختلف کشور) منجمله تضاد عمده يعنی تضادبين نظام فئودالی وتوده
ھای عظيم مردم( موقتا ً برديف دوم ميروند وجنبه تبعی بخود می گيرند .ولی درھرحالت تضادھا جای
خودراعوض می کنند .چنانچه امپرياليسم برای سرکوب کشورھای نيمه مستعمره به جنگ متوسل
نشود ،بلکه بوسيله نرم تر -سياسی ،اقتصادی وفرھنگی -دست اندازد ،طبقات حاکمه اين کشورھا
دربرابرامپرياليسم تسليم می شوند وسپس جھت سرکوب مشترک توده ھای عظيم مردم بين آنان اتحادی
برقرارمی گردد .درچنين حالتی ،توده ھای عظيم مردم برای مقاومت درمقابل اتحاد امپرياليسم وطبقه
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فئودال اکثراً به جنگ داخلی بمثابه شکلی ازمبارزه روی می آورند ،حال آنکه امپرياليسم برای کمک
به ارتجاع کشورھای نيمه مستعمره درجھت سرکوب توده ھای مردم بجای اينکه مستقيما ً اقدام کند،
اغلب به شيوه ھای غيرمستقيم توسل می جويد ،بدين سان تضادھای داخلی بخصوص حدت می يابند.
رابطه بين تضاد عمده وتضاد اساسی که جوھرھرتضاد رادرکل تعيين می کند،چيست؟ تضادعمده
درھرمقطع اززمان ،تضاداصلی درآن مرحله خاص ازتکامل پروسه ايست ک توسط تضاد اساسی
تعريف می شود .تضادعمده نمی تواند تبديل کل)يااساس( يک پروسه به پروسه ديگرباشد ،چراکه
صرفا ً حل تضاداساسی می تواند به اين امرصورت واقع دھد .تضاد عمده می تواند دقيقا ً ھمان
تضاداساسی باشد ولی الزاما ً اين چنين نيست .تضادعمده می تواند مبين تضاداساسی درمرحله معينی
ازتکامل آن باشد بدون اينکه تضاداساسی را درکليت خود نما يند گی کند .زيراجوھرکل پروسه
راتضاداساسی تعيين می کند .ولی تنھا وقتی که تضادعمده مبين کل تضاد اساسی باشد ،حل تضادعمده
می تواند تبديل پروسه کھن به يک پروسه نوين ،يعنی حل تضاد اساسی کھن ،وپيدايش تضاداساسی
نوين ،رابجودآورد.
جنبه عمده تضاد :درھرتضاد ،دوجھت متضاد بطورناموزون رشد وتکامل می يابند .گاھی چنين
بنظرمی رسد که ميان آنھا تعادلی برقراراست ،ولی تعادل فقط موقتی ونسبی است ،درحاليکه تکامل
ناموزون ھمچنان اساسی باقی می ماند .يکی ازدوجھت متضاد الجرم عمده وديگری غيرعمده است.
جھت عمده جھتی است که نقش رھبری کننده رادرتضاد بعھده دارد .خصلت يک شيئ ياپديده اساسا ً
بوسيله جھت عمده تضاد معين می شود -.جھتی که موضع مسلط گرفته است .مائوتسه دون اضافه می
کند ":ولی اين وضع ثابت نيست :وجه عمده ووجه غيرعمده يک تضاد بيکديگرتبديل می شوند
وخصلت اشياء وپديده ھا نيزبرطبق آن تغييرمی يابد".
وحدت اضدادپايه است :مائوتسه دون دربحث فلسفی ،تکامل بيشترديالکتيک مارکسيستی را عنوان
نمود .اومی گويد" انگلس درباره سه مقوله صحبت نمود .اما من به دوتا ازاين مقوالت اعتقاد ندارم".
دراينجا اشاره مائو به تبديل تغييرات کمی وکيفی به يکديگرونفی درنفی است که انگلس درکناروحدت
اضداد ازآنھا بعنوان سه قانون پايه ای ديالکتيک نام می برد) "انتی دورينگ ،قسمت اول فلسفه"(.
درباره کميت وکيفيت مائوتسه دون می گويد که " تبديل کمی وکيفی بيکديگر ،وحدت اضداد کميت
وکيفيت است" .وچنين بحث می کند که" نفی درنفی اصالً وجودندارد ".بطورخالصه مائوچنين می
گويد ":درکنارھم قراردادن تبديل کمی وکيفی بيکديگر ،نفی درنفی وقانون وحدت اضداد دريک
سطح "،سه گانگی" بوده و" يگانگی" نيست .پايه ترين مسئله ،ھمان وحدت اضداداست.
اما چرامائوتسه دون اصرارمی ورزد که" چيزی بنام نفی درنفی وجود ندارد ؟" .
توضح :اثبات ،نفی  ،اثبات ،نفی ...درتکامل اشياء وپديده ھا ،ھرحلقه ای درزنجيره اتفاقات ،ھم اثبات
است وھم نفی .جامعه برده داری ،جامعه بدوی رانفی نمود ،اما دررابطه باجامعه فئودالی بنوبه خود
دربرگيرنده اثبات بود .جامعه فئودالی دررابطه با جامعه برده داری نفی راتشکيل می دھد .ليکن باتوجه
به جامعه سرمايه داری ،اثبات بود .جامعه سرمايه داری نفی جامعه فئودالی بود ،اما بنوبه خود ازبرای
جامعه سوسياليستی اثبات است.
دراينجا ممکن است بنظرآيد که مائوآنقدرھم نفی درنفی راانکا نکرده است بلکه کابرد ديالکتيکی
آنراتصحيح می کند .آنچه که اوبکارمی برد قانون" يک به دوتقسيم می شود" است وچيزی که اوتالش
می کند اثبات نمايدآنست که درپروسه ای که وی تعريف می کند -رشدجامعه بشری تاکنون ،درمراحل
مختلف ازجامعه کمون اوليه تاسوسياليسم -نمی توان ازنفی درنفی بعنوان يک قانون عام نام برد .بعنوان
مثال ،آيا فئوداليسم دررابطه با جامعه اوليه نفی درنفی رانمايندگی می کند؟ ياسرمايه داری دررابطه با
برده داری؟ ياسوسياليسم دررابطه با فئوداليسم؟
اين درست است که دررشد جامعه بشری چيزھايی می توان يافت که می شود آنھارا نفی درنفی تعريف
نمود .بااين وجود ،اين مسئله اثبات نفی درنفی بعنوان يک قانون ديالکتيکی نيست بلکه درحقيقت وحدت
اضداد بمثابه قانون پايه ای ماترياليسم ديالکتيک است .دانه -گياه -دانه) دانه ھا( ،وحدت اضداد دانه
وگياه است .انگلس می گويد که البته اگراين دانه راآسياب کنيد به گياه تبديل نمی شود .اما يک دانه
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آسياب شده نيزنشان دھنده قانون تضاداست .دراينجا وحدت ومبارزه اضداد بين دانه ونيروی آسياب
کننده وحل آن -دانه آسياب شده -وجوددارد .دراينجا نفی درنفی وجودندارد بلکه قانون موجود قانون
تضاداست .مائوبه قانون نفی درنفی بعنوان يک قانون ديالکتيکی اعتراض دارد زيرا منجربه بروز يک
ديدگاه غلط ازسنتزويابخشی ازسنتزمی شود.
رساله ھای"درباره تضاد" و"درباره پراتيک" اسلحه پرارزشی درانقالب چين درآنزمان بود ونقش
عظيمی درترسيم راه انقالب چين ازطريق دموکراسی نوين به سوسياليسم ايفا نمود .امابزرگترين تکامل
وکاربردمارکسيسم -لنينيسم توسط مائوتسه دون ،پس ازکسب قدرت سياسی سراسری يعنی
دردوران انقالب سوسياليستی صورت گرفت .وبخش بسيارمھمی ازاين امرتکامل وکاربرد فلسفه
مارکسيست -لنينيستی ،يعنی ديالکتيک ماترياليستی توسط وی بود.
مبارزه وسنتز:
درطول چند ده سال مبارزه بی امان برای"جھش بزرگ" ،مائو درسال  1962تحليل تاريخی خودرادال
براينکه جامعه سوسياليستی دوره گذاردرازمدتی است که درطول تمامی آن دوره ،طبقات ومبارزه
طبقاتی وخطراحيای سرمايه داری) وھمچنين خطرحمله خارجی ازطرف دشمنان طبقاتی( وجود دارد،
مطرح نمود .اين تحليل بصورت خط اساسی حزب کمونيست چين برای تمامی دوره سوسياليسم درآمد.
اين خط نماينده پيشرفتی تاريخی مارکسيسم -لنينيسم ونتيجه کابرد ماھرانه قانون اساسی تضاد درجامعه
سوسياليستی بود .مائو اين قانون را درشرايط مادی وايدئولوژيک دوران سوسياليسم بکاربرده ونشان
داد که چگونه بورژوازی بطورمداوم ازدرون اين شرايط وتضادھايی که مشخصه سوسياليسم
ازآغازتاپايان ھستند ،تجديد حيات می يابد .واگربورژوازی وپرولتاريا درطول دوران سوسياليسم
موجودبوده ويک تضاد – درواقع تضاد عمده راتشکيل می دھند ،پس نه تنھا بين آنھا بايد مبارزه
درگيرباشد بلکه ھمچنين بايد اين امکان وجودداشته باشد که بتوانند به ضدخود تبديل گردند .بعبارت
ديگرآنکه بورژوازی می تواند قدرت را ازپرولتاريا ربوده ودرنتيجه احيای سرمايه داری می تواند
تحقق پذيرد .رويزيونيستھای درون حزب کمونيست چين به اين تئوری راھگشا وخط مائوحمله
ورشدند .حتی ازسال  "،1958يان سين چن" باتاکتيک جديد مائو وستاد فرماندھی پرولتری درحزب را
به اتھام اينکه" صرفا ً درباره مبارزه اضداد ونه وحدت شان سخن ميگويند" ،موردحمله قرارداد.
دراينجا" يان سين چن" نادی وحدت اضداد شد و" استفاده ازھمگونی تضاد" رابافرياد تبليغ کرد.
ياوه گوئی" يان" دراوايل دھه  ،1960مشخصا ً درسال  ، 1962-1961ھنگامی به اوج خودرسيد که
خرابکاری رھبران اتحاد شوروی  ،آفات طبيعی وخيانت رويزيونيستھادردرون حزب کمونيست چين
نيزھمگی به منتھا درجه بوقوع می پيوستند ،ومی رفتند تا مجموعا ً به مانعی بزرگی برسرراه پيشروی
سوسياليسم درچين تبديل گردند .دراين زمان" يان" اصرارداشت که وحدت اضداد بمعنی" نقاط
مشترک" ميان آنھاست وآنکه مردم وانقالب چين" نقاط مشترکی" باامپرياليسم امريکا و" نقاط مشترکی
درعين وجود بعضی اختالفات" بارويزيونيسم شوروی دارند .اين تئوری" دودريک جمع می شود"
درمقابله مستقيم با بيان ديالکتيکی منسجم مائو)"يک به دوتقسيم می شود" بود که وی درگذشته
آنرافورمولبندی نموده بود .درسال  1964ليوشائوچی وديگررويزيونيستھای بلند پايه دررھبری حزب
کمونيست چين آشکارا تئوری ارتجاعی خودرا مبنی براينکه" دودريک جمع می شود" رامطرح کردند.
قصد آنھا ازاين عمل ،ايجاد مقبوليت فلسفی برای خط رويزيونيستی "،اضمحالل مبارزه طبقاتی" خود
شان بود.
دراينجا مسئله سنتزونقش آن درتضاد ازاھميت خاصی برخورداراست ".يان سن چون" می گفت"
آناليزبه معنای -يک به دوتقسيم می شود -است درحاليکه سنتزبمعنای -دودريک جمع می شود -است".
يعنی آنکه دراناليزيک تضاد ،صحيح آنست که آنرا به دوجنبه متضاد آن تقسيم نمود .اما ھنگام يافتن راه
حل تضاد -يادرحقيقت آشتی دادن -دو جنبه آن بايد دريک وجه جمع گرديده وباصطالح دريک"نقطه
مشترک" متحد شوند .اين درمخالفت با درک صحيح ،ديالکتيکی وماترياليستی ای است که می گويد:
فلسفه مارکسيستی بما می گويد که آناليزوسنتز ،يک قانون عينی اشياء وپديده ھا بوده وھمچنين اسلوبی
برای درک آنھا توسط مردم است .اناليزبما نشان می دھد که چگونه يک واحد به دوتقسيم می شود
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وچگونه اين دو ،اجباربه مبارزه بايکديگرقراردارند .سنتزبما نشان می دھد که چگونه ازمبارزه بين
اين دوجنبه ،يکی پيروزمی شود وديگری راشکست می دھد وازميان می برد ،چگونه تضاد کھنه حل
می شود وتضاد نوينی پديد می آيد ،وچگونه شيئی ياپديده کھنه ازميان برده می شود وشيئی ياپديده نو
پيروزمی گردد .بکالم ساده ،سنتزيعنی آنکه يکی ديگری را" می بلعد".
تفاوت دراينجا ،يعنی قلب مبارزه درپھنه فلسفه ،فقط يک بحث اکادميک صرف نيست بلکه مبارزه بين
دوخط اساسا ً متفاوت است -يعنی خط انقالبی حل تضاد ازطريق مبارزه ،درمقابل خط ارتجاعی تالش
برای آشتی دادن وجوه تضاد ازطريق تسليم پيشروان به ارتجاعيون ،پيشرفته به عقب مانده ،کھنه به
نو ،صحيح به غلط وغيره .وبويژه تحت سوسياليسم ،اين امرمتمرکزترين بيان سياسی خودرابصورت
مباره بين پيشبرد خط مارکسيستی -لنينيستی مبارزه طبقاتی بمثابه حلقه کليدی وخط رويزيونيستی"
اضمحالل مبارزه طبقاتی" می يابد.
اين قانون سنتزدرتمام تضادھا ،چه تضادھای انتاگونيستی وچه غيرانتاگونيستی دارای کاربرداست.
درھردومورد ،نو ورشد يابنده ،کھنه وپوسيده را" می بلعد" .فقط ،شيوه وابزار" بلعيدن" متفاوت است.
پرولتاريا بابرپايی مبارزه طبقاتی عليه بورژوازی ،باربودن قدرت سياسی ازکف او ،اعمال ديکتاتوری
براو وادامه مبارزه طبقاتی تحت شرايط ديکتاتوری پرولتاريا عليه او ،بورژوازی را" می بلعد" .اين
يک تضا انتاگونيستی است وازطرق انتاگونيستی حل می شود .ازسوی ديگر ،تضا بين صحيح وغلط
دربين مردم ازطريق غيرانتاگونيستی وبامبارزه ايدئولوژيک حل می شود .اما دراين روند نيزصحيح
غلط را" می بلعد" .اين موضوع ھمچنين درباره سايرتضادھای غيرانتاگونيستی ھم صحت دارد.
سنتزازطريق مبارزه ،يک قانون عمومی است که ازقانون اساسی وحدت اضداد سرچشمه می گيرد.
بدون وجوداين درک صحيح ازسنتز ،امر" يک به دوتقسيم می شود" به التقاط -به تشخيص جنبه ھای
متضاد ولی کوشش برای آشتی دادن آن  ،يعنی پيوند دادن دوشيئی يادوپديده متقابالً منحصربفرد -منتھی
می شود .بعبارت ديگر به " دودريک" تبديل می گردد .بزبان عامه ،اين مطلب بصورت" درھرقضيه
ای دوطرف وجود دارند" بيان می گردد -يعنی آنکه تشخيص درست ازغلط ،خوب ازبد وغيره ممکن
نيست.
مائودر"ياد داشت ھای اجمالی" خودبرموضوع اقتصاد سياسی شوروی ،دراين باره صحبت کرد.
اوگفت که اعتقاد به تضادھای" آشتی پذير" ،حتی تحت سوسياليسم " ،باقوانين ديالکتيک مبنی برآشتی
ناپذيری کليه تضادھا مطابقت ندارد .آيا ھرگزتاکنون يک تضاد آشتی پذيروجودداشته است؟ بعضی
تضادھا انتاگونيستی ھستند وبعضی غيرانتاگونيستی ،اما نبايد فکرکرد که تضادھای آشتی پذيروآشتی
ناپذيرھم وجوددارند"}.مائومی گويد ":انتاگونيسم فقط يکی ازاشکال مبارزه اضداداست ،ولی بھيچوجه
يگانه شکل آن نيست؛ ازاينرو فرمول انتاگونيسم رانمی توان ھمه جا وبطورميکانيکی بکاربرد .تاريخ
بشربه انتاگونيسم ميان طبقات که بيان خاصی ازمبارزه اضداداست ،شھادت می دھد .لنين می گويد":
انتاگونيسم وتضاد بھيچوجه ھمانند نيستند .درشرايط سوسياليسم اولی ناپديد ميگردد ،ولی دومی باقی می
ماند{".
 فرھنگ وروبنا:انقالب فرھنگی وانقالبی کردن فرھنگ ،خط مائودررابطه به ادبيات وھنر،توده ای کردن وارتقاء
سطح ،گسست راديکال درزمينه فرھنگی ومبارزه درجبھه فرھنگی:
درسال  1967دراوج جنبش توده ای انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی درچين ،گفته ذيل ازطرف
مائوتسه دون بعنوان خطوط رھنمای تعيين کننده برای مبارزه بی سابقه بجلوگذاشته شد ":پرولتاريابايد
ديکتاتوری ھمه جانبه بربورژوازی را ،درقلمروروبنا ،منجمله زمينه ھای مختلف فرھنگ اعمال نمايد.
دراينجا مائونه تنھا براھميت عظيم روبنا بصورت عام بلکه فرھنگ بطورخاص تکيه می کند .واوتنھا
برلزوم اعمال ديکتاتوری پرولتاريا بربورژوازی درعموم بلکه بخصوص درکنارزدن بورژوازی
ازصحنه فرھنگی وشکست مقاصدش درتسلط براين حيطه که نقش مھمی درزمينه ايدئولوژی ودرشکل
گيری افکارعمومی وتاثيرگذاری برپايه اقتصادی  -که پايه ساختمان اجتماع است -دارد ،تکيه می
کند.ازھمان آغازچه درطول مرحله انقالب دموکراتيک نوين وچه درمرحله سوسياليستی انقالب
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درچين ،مائوتسه دون اھميت بزرگی برای نقش فرھنگ قايل شد وبه تدوين وتعميق يک خط انقالبی
برای رھنمای مبارزه دراين صحنه پرداخت .درواقع تکامل بيشترتئوری مارکسيستی درباره فرھنگ
وبوجودآوردن خط پايه ای برای فرھنگ ،خود يکی ديگرازخدمات فناناپذيرمائورا تشکيل می دھد.
مائوبه خصوص درزمينه ھای ادبيات وھنرونقش کلی آنھا درمبارزه طبقاتی تکيه فراوان نمود .وتحت
رھبری خط او ،مردم چين جھشی کيفی دراين عرصه حساس ،به ماوراء ،ھرآنچه که قبالً بوسيله
بشريت ،حتی درکشورھای سوسياليستی بدست آمده بود ،کردند .البته دراين زمينه نيزمانند زمينه ھای
ديگر ،مائو درعرضه خدمات فناناپذيرخود برروی شانه ھای مارکسيستھای کبيرپيش ازخود خصوصا ً
مارکس ،لنين واستالين بود .بنابرين درست خواھد بود که خدمات مائورا برزمينه تکامل تئوری
مارکسيستی ھنرکه قبل ازاوانجام شد مبتنی سازيم.
نکته آغازين برای مارکسيسم اين است که فعاليت ذھنی انسان که ادبيات وھنربخشی ازآن ھستند،
بخودی خود ومجزا ازچيزھای ديگروجود نداشته والبته واقعيت راھم خلق نمی کنند ،بلکه ھمانطورکه
که مارکس درجمله مشھورش می گويد ":اين شعورانسانھانيست که موجوديت شانرا تعيين می کند،
بلکه برعکس اين وجوداجتماعی آنھاست که شعورشان را تعيين می کند" .به عبارت ديگرنقطه
آغازين ،دنيای مادی وفعاليت اقتصادی مردم می باشد .شرايط مادی تعيين کننده فعاليتھا ،تکامل
ومحصوالت مغزبشرمی باشند ونه بلعکس ...پايه ای واقعی که روبنای سياسی وقانونی ای برآن بنا می
شود که اشکال معينی ازشعوراجتماعی برآن منطبق می شود .درمجموع ،شيوه توليدی زندگی مادی،
شکل دھنده پروسه زندگی اجتماعی ،سياسی وفکری می باشد .مارکس می گويد ":زيربنای اقتصادی
پايه واقعی کل روبنای قانونی ،سياسی ايدئولوژيک وفرھنگی جامعه است .نھادھای سياسی،
ساختارھای قانونی ،عادات ،رسوم وسنتھای ھنری ،فلسفه ھا ،نوع تفکروجھانبينی وغيرۀ يک جامعه
درزمانی مشخص ،ھمه تعلق به روبنادارد .اين ھمانطورکه درباره فلسفه ،فرھنگ وغيره طبقه ياطبقات
تحت ستم صادق است درباره طبقه حاکم ھم صادق می باشد .اما ھمانطورکه مارکس وانگلس می
گويند ":انديشه ھای حاکم برھردوره ھميشه عقايد طبقه حاکم آن بوده اند" .بطورخالصه ،برای اينکه
يک طبقه مشخص تسلط خودرا درحيطه ايدئولوژی ،فرھنگ وغيره برقرارکند ،اول ازھمه می بايستی
قدرت سياسی رابدست آورده وخودرا بعنوان طبقه حاکم دراين بخش مھم ازروبنا مستحکم کند.
ادبيات وھنروفرھنگ کالً قسمتی ازروبناھستند .اما بايد بخاطرداشت ودوباره برآن تکيه نمود که رابطه
بين زيربنا وروبنا ،ساکن ،يکطرفه وغيرقابل نفوذ نيست .مارکسيسم ھمانطورکه ماترياليسم ھست
ديالکتيکی ھم می باشد .روبنا اثرمنفعل زيربنا نبوده وبين آنھا دايما ً تاثيرمتقابل وجوددارد.
دررجوع به بنيان گذاران سوسياليسم علمی ،دراينجا مھم است بخاطرداشت که مارکس ،تاآنزمان که
زنده بود ،بخصوص دراروپا ،نظرگاه وروش ماترياليسم ديالکتيک وتاريخی راعمدتا ً دراقتصاد سياسی
سرمايه داری وبعد درزمينه تحليل مبارزه طبقاتی ودرحال رشد بکاربرد .بعدازھمکاريھای اوليه اش
باانگلس)در"خانواده مقدس"و"ايدئولوژی آلمانی"(  ،مارکس ديگرکوششی درتوسعه سيستيماتيک وھمه
جانبه تئوری درابعاد ايدئولوژی ومبارزه طبقاتی بطورعام) که شامل فرھنگ می شود( ،وادبيات
وھنربطورخاص ،نکرد.ازطرف ديگر ،انگلس بخشی از کارسيستيماتيک خودرا بخصوص در"آنتی
دورينگ" ودر" لودويگ فوئرباخ وپايان فلسفه کالسی آلمان" وھمچنين درمقاله ھای پراکنده) بعنوان
مثال درمقدمه برچاپ انگليسی" سوسياليسم علمی وتخيلی"( به اين مسئله اختصاص داد .اما انگلس ھم
ھيچ توجه سيستيماتيک به ھنرنکرد .تنھا چيزی که ازمارکس وانگلس دراين باره داريم ،کم وبيش
نظريات آنھا درباره کارھای نويسندگان گذشته ومعاصرخودشان می باشد.
مارکس دريکی ازنوشته ھايش می گويد ":انقالب اجتماعی قرن نوزدھم)منظورمارکس انقالب
پرولتری است( نمی تواند شعرخودراازگذشته الھام بگيرد ،بلکه فقط ازآينده می تواند ....انقالبات قبلی
برای تخديرخود دررابطه بامحتوای خودشان نيازمند يادآوری گذشته بودند .انقالب قرن نوزده برای
دست يافتن به محتوای خود؛ بايد بگذارد که مردگان رامردگان دفن کنند ".اين گفته وتکيه اش برروی
فرق بزرگ بين انقالب سوسياليستی پرولتاريائی وتمام انقالبات گذشته وھمچنين تعميم ھمين مسئله به
عرصه ھنروفرھنگ پرولتاريائی ،موضوعی است که درخدمات مائو دراين حيطه بسياربرجسته است.
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لنين نيزيک تئوری تمام وکمال وکامل درباره ھنروفرھنگ راتوسعه داد .اما لنين البته دريک انقالب
موفقيت آميزپرولتاريائی وبنابرين دربوجودآوردن يک جامعه سوسياليستی ازنزديک درگيربود .لنين
اصول پايه ای مشخصی را که نقش کليدی دريايه ريزی يک فرھنگ وھنرانقالبی ودرخدمت مبارزه
پرولتاريا قراردارند به پيش گذاشت .چيزی که لنين دراين باره تکيه می کرد ،لزوم ادغام عميق فرھنگ
پرولتاريائی باجنبش انقالبی پرولتاريا درکل بود .برای مثال درطغيان انقالب  1905روسيه ،لنين
ازلزوم بوجودآمدن وتوسعه" ادبيات حزبی" گفته وپرسيد :اصول ادبيات حزبی چيست؟ اين به سادگی
به اين معنا نيست که برای پرولتاريای سوسياليست ،ادبيات نمی تواندوسيله غنا بخشيدن به افراد ياگروه
ھا باشد :اين درواقع نمی تواند يک فعاليت فردی جداازخواسته عمومی پرولتارياباشد .سرنگون باد
نويسندگان غيرمتعھد! سرنگون بادادبيات مافوق بشر! ادبيات بايستی بصورت بخشی ازخواسته عمومی
پرولتاريا" پيچ وپيچ گوشتی" يک ميکانيزم بزرگ سوسيال -دموکراتيک)کمونيستی( که بوسيله
پيشروان سياسی تمام طبقه کارگربحرکت درآورده شده است ،درآيد .بايد بصورت بخشی ازکارمتشکل
وبانقشه والينفک حزبی سوسيال -دموکراتيک درآيد .لنين برھمين مطلب ،بعدازپايه گذاری جمھوری
شوراھا ودرزمانی که او درسال) (1920پيش نويس اليحه ای درباره فرھنگ پرولتاريايی را که اولين
بند آن درپائين آمده است ،تھيه کرده بود ،تاکيد می کند.
تمام کارھای تربيتی درجمھوری شوروی کارگران ودھقانان ،درزمينه تربيت سياسی بطورعام
ودرزمينه ھنربطورخاص ،بايد باروحيه مبارزه طبقاتی ای که پرولتاريا برای دستيابی موفقيت آميز به
اھداف ديکتاتوری خودبرپاکرده است ،اشباع گردد ،يعنی سرنگونی بورژوازی ،ازميان بردن طبقات
وازميان بردن تمامی اشکال استثمارانسان توسط انسان.
درآن وقت نيزبودند کسانی که ازچنين سخنانی غضبناک گشته وبه اين بھانه که اين سخنان با
"فردگرائی" و"آزادی" ای که باصطالح برای آفرينش ھنرالزم است ،ھمگونی ندارد ،به آن حمله
ورشدند .لنين چنين نظری را بعنوان فردگرائی بورژوائی توصيف کرده وبه اين اشاره کرد که چنين
حرفھايی درباره آزادی مطلق ازدھان ھنرمندان درجامعه بورژوايی ،دورويی خالص ياخودفربی است.
اوتوضيح داد.
درجامعه ای که پايه ھای آن برقدرت پول بناشده است ،درجامعه ای که توده ھای کارگردرفقرومشتی
دولتمندان بصورت انگل زندگی می کنند ،ھيچگونه" آزادی" واقعی وموثرنمی تواند وجودداشته باشد.
آقای نويسنده ،آياشما درمقايسه باناشربورژوازی خود ،دررابطه بامردم بورژوائی که ازشما می خواھند
رمانھا ونقاشيھای خودرا برای آنھا پرازپورنوگرافی کرده وفاحشه گری را بعنوان"کمک" به ھنر
مجلسی"مقدس" تقديم کنيد،آزادھستيد؟ اين آزادی مطلق يک عبارت بورژوائی ياانارشيستی
است)ازآنجاييکه بعنوان يک جھانبينی ،انارشيسم يک فلسفه بورژوائی است که پشت روشده است .به
عقيده انارشيسم تازمانی که شخصيت ازقيد نرھد،رھائی توده ھا ميسرنيست وبه ھمين جھت شعارآن
چنين است ":ھمه چيزبرای شخصيت"( .نمی توان درجامعه زندگی کرد وازآن جدابود .آزادی نويسنده
ياھنرمند ياھنرپيشه بورژوا صرفا ً نقابی است که برروی وابستگی آنھا به پول ،فساد وفحشا کشيده شده
است) يابطورفريبکارانه کشيده شده است(.
درجامعه طبقاتی غيرممکن است که ھنروادبيات جداازطبقات بوده ويک نظرطبقاتی رابيان نکرده
ويادرخدمت منافع طبقه ای نباشد .ازطرف ديگرلنين متذکرشد که اين طبقات باھم برابرنبوده وھدف
کمونيستھا اين است که ... :ادبيات واقعا ً آزاد که باپرولتاريا مرتبط خواھد بود ،درمقايسه با اين ادبيات
که بطورمزورانه ای آزاد است که درواقع بابورژوازی پيوند دارد .آن يک ادبيات آزادخواھد بود،
زيراعقيده سوسياليسم وھمبستگی بامردم کارگرونه حرص وآزوخودپرستی ،ھمواره نيروھای نوينی به
صفوف آن اضافه خواھد شد .آن يک ادبيات آزاد خواھد بود ،زيرانه به برخی قھرمانان شکم سير ،نه
به " ده ھزارنفراقشارباالئی" بی حوصله که ازفساد چربی رنج می برند ،بلکه ميليونھا ودھھا ميليون
مردم کارگرکل مملکت ،توانائی وآينده اش ،خدمت می کند.
استالين :استالين ادامه دھنده کارلنين دررھبری پرولتاريای شوروی ودرساختمان سوسياليسم ودفاع
ازآن درمقابل دشمنان خارجی وداخلی بود .اوھمچنين بسياری ازدست آوردھای مارکسيسم منجمله
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تئوری ھنروادبيات رابرافراشته داشته وبسياری ازآنھارابکاربست .تحت رھبری استالين بود که حزب
کمونيست شوروی مفھوم رئاليسم سوسياليستی رابسط داد ،مفھومی که بانظرگاه پرولتاريائی
درھنروادبيات مطابقت داشته وبخش مھمی ازپايه خدمات مائورادراين زمينه بنانھاد .درسال ،1932
بارای کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی ،يک کميته برنامه ريزی برای اولين کنگره
کشوری نويسندگان شوروی بوجودآمد که اول ازھمه مفھوم رئاليسم سوسياليستی را فرموله کرد.
دراساسنامه اتحاديه نويسندگان شوروی چنين گفته می شود ":رئاليسم سوسياليستی متود اساسی ادبيات
ونوشتجات شوراھا ست ازھنرمند می خواھد که واقعيت را درطول تکامل انقالبی اش به صورت
حقيقی وتاريخا ً کنکرت نشان دھد".
ھنرپرولتاريائی ،متعھد می باشد وقسمتی ازمبارزه انقالبی طبقه کارگربوده ودربرگيرنده حقيقت است.
درواقع ھمانطورکه مائومی گويد ":چنين ادبيات وھنری دقيقا ً به اين خاطرحقيقی ھستند که منعکس
کننده وخادم نظرگاه ومنافع طبقه کارگرھستند .وبرای اين حقيقتی است که کنه سيرتکامل تاريخ وجامعه
را که انقالبی است،آشکارمی سازد".
ھمانطورکه اسم" رئاليسم سوسياليستی" خود نشان می دھد ،اشکال ديگررئاليسم ھم درھنروجودداشته
اند -برای مثال رئاليسم بورژوائی .اين رئاليسم زمانی نقش مترقی بازی می کرد ،ھمانطورکه خود
بورژوازی ،وقتی که ھنوزطبقه ای درحال صعود بود .اما البته حتی درآن زمان ھم نمايش واقعيت
ازطرف بورژوازی باھمان محدوديتھای جھانبينی سرمايه داری حاشيه بندی می شد .بزرگترين نمايش
واقعيت ازطرف بورژوازی می تواند جھان يک فردخودبين باشد که به ھيچوجه نه تمام واقعيت ونه
بخش بزرگترآن والبته نه جوھرآن است .ھمانطورکه بورژوازی مبدل بيک طبقه تماما ً ارتجاعی شده
است ،واقع گرائی اش نيزبه عکس خود بدل شده ومردم را درپست ترين ،حيوانی ترين وشک گرايانه
ترين صورت ويادرخيال واھی وگريزگرائی تصويرمی کند.
درھمان زمان که رئاليسم سوسياليستی بعنوان راھنمای کارادبی وھنری دراتحادشوروی به پيش
گذاشت شد ،ھمچنين برروی اين مسئله تکيه شد که رئاليسم سوسياليستی بارومانتيسم تناقض نداشته بلکه
شامل رومانتيسم نوين -رومانتيسم انقالبی -بود .زيرابرای نشان دادن واقعيت درمسيرپيشرفت انقالبی
خود ،تشريح فداکاری وافرمردم ووسيع ترين افق پيشرفت انسانی اجتناب ناپذيراست .ھمانطورکه
ظھوراين مفھوم وايده آل رئاليسم سوسياليستی) شامل رومانتيسم انقالبی بعنوان قسمتی ازآن( يک ترقی
واقعی درتکامل ھنرپرولتاريائی بود ،امادرنظرگاه استالين دراين زمينه اشتباھاتی نيزوجودداشت .يکی
ازاشتباھات اواين است که بزرگترين مسئله درصحنه فرھنگی باالبردن استاندرد فرھنگی کارگران
ودھقانان شوراھاست وعالوه برآن نگاه کردن به اين" باالبردن استاندرد فرھنگی" تنھا ازيک زاويه
تکنيکی وکمی .ورئاليسم سوسياليستی بدان صورت که دراتحادشوروی تصورمی شد وبدان عمل شد،
شامل ضعفھای بود که به اين اشتباھات استالين ارتباط داشتند.
مائودربرخورد به تضاد بين توده ای کردن وباالبردن استانداردھا ،بطورمشخص به اين مسئله
پرداخت:
استالين يک مارکسيست بزرگ بود .انتقاد او ازادبيات مدرن وھنروبورژوازی بسياربرنده بود .اما او
غيرمنتقدانه چيزھايی را که کالسيک ھای شوروی واروپا ناميده می شدند اتخاذ کرد .واين امرعواقب
بدی داشت .ادبيات وھنرکالسيک چين واروپا)منجمله روسيه( وحتی فيلمھای امريکائی ،تاثيرفراوانی
برمحافل ادبی وھنری گذاشته اند وبرخيھا به آنھا به چشم نوشته ھای مقدس نگاه کرده وآنھارابطورکل
قبول کرده اند .مابايد ازتجربه استالين درس بگيريم .آثارقديمی وخارجی نيزبايد مطالعه شوند واجتناب
ازخواندن آنھا اشتباه است؛ اما بايد ما آنھا رانقادانه مطالعه کنيم تاگذشته به خدمت امروزوآثارخارجی
به خدمت چين درآيند.
مائو درباره اھميت روبنا:
مائوسته دون تئوری مارکسيسم -لنينيسم را درزمينه ادبيات وھنروفرھنگ درمجموع ،بطورتعيين کننده
ای ارتقاء داد .اين امرباپيشرفت ھمه جانبه ای که اودردرک صحيح ازنقش روبنا ،بويژه دردوران
سوسياليسم بوجودآورد درارتباط نزديک است .اين پيشروی ،بنوبه خود ،بايک جمعبندی ازتئوری
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وعمل مارکسيست -لنينيستھا ،وبخصوص ازبرخی اشتباھات استالين دراين زمينه ھمراه بود .بدين گونه
مائو ،دراواخرسالھای  "1950نقدی برمسايل اقتصادی سوسياليسم دراتحادجماھيرشوروی" استالين
رابابيان اينکه  "،کتاب استالين ازاول تابه آخردرباره روبنا ھيچ صحبتی نمی کند .دررابطه با مردم
چيزی نمی گويد ،اشياء رادرنظردارد ،نه مردم را " ،آغازمی کند .اين اثراستالين که ،درچند سال
آخرزندگی اش نوشته شده ،بينشھای پرارزشی ھمراه باتجزيه وتحليل ازجنبه ھای مھم پيشرفت
ازسوسياليسم به کمونيسم راکه ھدف نھائی انقالب پرولتری می باشد ،دربرداشت .اما ،چنانکه
مائوخاطرنشان می کند ،استالين تمايل داشت که برای حل اين مشکالت" ...ازنقطه نظرپيشرفت توليد
وباالبردن سطح مادی وفنی توده ھا ونه چندان ازنقطه نظرسياست وايدئولوژی" حرکت کند.
البته بسياری ازبزرگترين خدمات مائو ،دقيقا ً بررشد وتوسعه درکی صحيح ازماھيت جامعه
سوسياليستی ومتعاقب آن ،تاکيد برروی اين مسئله تمرکزيافت که ،حتی بعدازاينکه تحوالت سوسياليستی
درشکل مالکيت بطورعمده تکميل شده اند ،الزم است که انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا ادامه يابد.
اين امربا تکاملی بيشترکه مائودرتئوری مارکسيستی درمورد اثرمتقابل زيربنا وروبنا)بخصوص
دردوران سوسياليسم( داد ،درارتباط بود .مائوتسه دون نشان داد که انقالبی کردن روبنا وھمينطور
زيربنای اقتصادی ،بطورمداوم ،ازاھميت تعيين کننده ای برخورداراست .اونه تنھا درک ديالکتيکی
ازرابطه بين زيربنا وروبنا راتصديق نمود -که نشان می دھد ،درکل زيربناعمده وتعيين کننده است ،اما
گاھی اوقات روبنا درتعيين ماھيت وتکامل زيربنای اقتصادی عمده وتعيين کننده می گردد .اوھمچنين
جمعبندی کرده وآموخت که دردوران سوسياليسم ،نقش روبنا حتی ازاھميت بزرگتری برخورداربوده
وکشمکش درروبنا حادتروپيچيده ترمی گردد .حتی زمانيکه پرولتاريا قدرت سياسی درسرتاسرجامعه
رادردست دارد ،بورژوازی ممکن است درروبنا بخشھائی را عمالً تحت کنترول خود داشته باشد.
)وياممکن است که بعضی واحدھا وبخشھای اقتصادی راکنترل کند( .مائوھشدارداد که ،بخصوص
ايدئولوژی عرصه ای خواھد بود که درآن مبارزه ای طوالنی وپرپيچ وخم بين پرولتاريا وبورژوازی
درخواھد گرفت .حتی دراوايل سال  ،1957بعنوان يک بخش مھم ازخط انقالبی ای که مائو درمقابله با
رويزيونيستھای که موعظه می کردند" مبارزه طبقاتی درحال ازبين رفتن است" ،تکامل داده بود.
اومئوکداً بيان داشت ":درزمينه ايدئولوژی اين مسئله که درمبارزه بين پرولتاريا وبورژوازی کداميک
برديگری پيروزخواھد شد ،ھنوزواقعا ً حل نشده است .ماعليه ايدئولوژی بورژوائی وخرده بورژوائی
ھنوزمبارزه ای بس طوالنی درپيش داريم".
البته فرھنگ ،ازجمله ھنروادبيات ،کامالً درداخل زمينه ايدئولوژيکی قراردارند .ماھيت رابطه ميان
زيربنا وروبنا ،تضادی را تشکيل می دھد که درمجموع درآن زيربنا جنبه عمده را داراست .ولی
درشرايط مشخصی روبنا می تواند عمده شود .مضاف براين ،روبنا نقش محرک را درتغييرزيربنا
بازی می کند .بواسطه اين دودليل است که درھرانقالبی ،روبنا ازاھميت حياتی برخورداراست.
ھمه اينھا بانيروی ھرچه بيشتری درباره انقالب پرولتری وجامعه سوسياليستی صادق می باشد .برای
اينکه اين انقالب ،برخالف تمام انقالبات ديگردرتاريخ بشريت ،قصدآن ندارد که طبقه جديدی
ازاستثمارگران رابقدرت برساند بلکه ھدف طبقه کارگرريشه کن کردن ھرگونه استثماروستم است.
ھدف غائی آن ازميان بردن ھمه طبقات است ،يعنی کمونيسم .پس سوسياليسم -دورانی است که
ھنوزطبقات ومبارزه طبقاتی موجوداند وطبقه کارگردرجامعه حکومت می کند -ھدف نھائی انقالب
پرولتری نبوده بلکه مرحله انتقالی به آن ھدف است .سوسياليسم بخاطرچنين ماھيت انتقالی که دارد،
بايد دايما ً بجلو وبطرف کمونيسم پيش رود .درغيراين صورت ناگزيربه عقب يعنی به سرمايه داری
بازخواھد گشت .اين بيش ازھرچيزبدين دليل است که دردوران سوسياليسم ،ناگزيريک بورژوازی
نوبوجودمی آيد که درداخل خود حزب کمونيست ريشه دارد ،بخصوص رويزيونيستھا که درمقامھای
رھبری حزب النه می کنند و می توانند قدرت را ازدست پرولتاريا ربوده وسرمايه داری رااحياکنند.
اين چنين است که درشوروی اتفاق افتاده وبعدازمرگ مائو نيزدرچين يک کودتای رويزيونيستی بوقوع
پيوست وروند احيای سرمايه داری انجام پذيرفت.واکنون بيش ازسه دھه است که رويزيونيستھای"سه
جھانی" حاکم برحزب ودولت ھستند وباويرانی پايگاه انقالب جھانی ودولت سوسياليستی چين رابيک
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کشورسوسيال امپرياليستی مبدل کردند .نه تنھا رھبران »حزب کمونيست« ودولت بورژوازی که سران
طبقه سرمايه دارنوظھورحاکم رادرچين تشکيل می دھند که سرمايه ھای بزرگ امپرياليستی خاصتا ً
امريکا خلق چين را بخاطرکسب سود مافوق به شدت مورد استثماروستم قرارمی دھند.
ضدانقالب توسط بورژوازی نوخاسته درروبنا کارش راشروع می کند -اينجا روبنا ،ھم نقش تعيين
کننده وھم نقش آغازگررابازی می کند .ودرمھيا ساختن شرايط برای چنين کودتايی ،اين تازه انگل ھای
سرمايه دارتوجه فروانی به مبارزه درزمينه ايدئولوژی ازجمله ادبيات وھنرکردند .بطوريکه مائو
درسال 1962ھوشيارانه خاطرنشان نمود که ":نوشتن رمان دراين روزھا بسيارپرطرفداراست .اين
طورنيست؟ استفاده ازرمان وداستان برای فعاليتھای ضدحزبی اختراع بزرگی است .ھرکسی که می
خواھد يک رژيم سياسی را سرنگون کند بايد افکارعمومی خلق کند ومقداری کارآمادگی ايدئولوژيک
انجام دھد .اين امردرمورد طبقات ضدانقالبی ھمچون طبقات انقالبی صادق است".
ازھمين سبب است که مائوروی اعمال ديکتاتوری بربورژوازی تاکيد فراوان دارد ومی گويد":
پرولتاريا بايد ديکتاتوری ھمه جانبه ای رابربورژوازی درزمينه روبنا ،که عرصه ھای مختلف
فرھنگ رادربردارد ،اعمال کند".
بزرگترين خدمات مائوتسه دون درزمينه روبنا دررابطه بارشد فرھنگ پرولتری وکاربرد آن درتحکيم
ديکتاتوری پرولتاريا وپيش برد انقالب تحت اين ديکتاتوری بود ،اوخطوط اساسی رادراين رابطه حتی
قبل ازاينکه قدرت سياسی درسرتاسرکشوربرقراروانقالب وارد مرحله ،سوسياليستی شود ،طرح کرد.
يکی ازداليلی که وی قادربه انجام چنين کاری بود اين است که انقالب چين آنطورتکامل يافت که قوای
رژيم کھنه نه يکباره ويادرمدتی نسبتا ً کوتاه ،بلکه درجريان يک مبارزه مسلحانۀ درازمدت بود که
سرنگون شد ....درمناطق آزادشده ،روبنای جديد وھمچنين مناسبات جديدی درتوليد بوجودآورده شدند
تادرخدمت مبارزات رشد يابندۀ توده ھا قرارگيرند .اگرچه ھنوزمناسبات سياسی ،اجتماعی واقتصادی
درنھاد ،سوسياليستی نبودند -واين خودرا درزمينه ايدئولوژی وفرھنگ منعکس می کرد -بااينحال،
جنبه ھايی ازآينده سوسياليستی مانند نقش رھبری پرولتاريا وايدئولوژی اش که مائوھمواره دردفاع
ازآن ،برعليه عناصربورژوازی)وفئودال( ،درداخل وخارج ازحزب کمونيست چين جنگيد ،وجود
داشتند.
مائودراثرپايه ای خود" درباره دموکراسی نوين" نه تنھا استراتژی انقالب چين درآن مرحله را
جمعبندی کرد -انقالب دموکراتيک نوين -بلکه تاکيد بخصوصی براين واقعيت گذاشته وگفت که"،
ماکمونيستھا طی ساليان درازنه تنھا بخاطرانقالب سياسی واقتصادی چين ،بلکه بخاطرانقالب فرھنگی
آن نيزمبارزه کرده ايم" ،وچين نوينی که ازطريق انقالب داشت پا به عرصه ھستی ميگذاشت" نه تنھا
دارای سياست نوين واقتصاد نوين ،بلکه دارای فرھنگ نوين نيزخواھد بود ".اومشخصات کلی اين
فرھنگ جديد راطراحی کرده وتاکيد داشت که ":فرھنگ انقالبی برای توده ھا سالح نيرومند است.
فرھنگ انقالبی پيش ازآنکه انقالب فرارسد ،انقالب راازلحاظ ايدئولوژيک تدارک می بيند ودرجريان
انقالب ،بخش ضروری ومھم جبھه عمومی انقالب است ".ھمچنين مائوروشن کرد که؛ "ھنربايد برای
توده ھای زحمتکش وستمديده انجام شود .بايد توسط توده ھا پذيرفته شود ودرمبارزات شان چون
سالحی بکاررود .اوتاکيد کرد که کارنويسندگان وھنرمندان ماآفرينش آثارادبی وھنری است ،ولی مقدم
ترين وظيفه آنان درک مردم وشناخت عميق آنھاست".
مائودقيقا ً بواسطۀ عمده قراردادن جنبۀ جايگاه طبقاتی فرھنگ وھنربود که توانست اين خط را توسعه،
وچنين خدماتی راارايه دھد.اين چيزيست که مائوبارھا وبارھا برآن تاکيد نمود،ھمانطورکه
اودرسخنرانيھايش درمحفل ادبی ينان گفت ":دردنيای امروزھرفرھنگ ،ھرادبيات وھنری متعلق به
طبقه معينی است وازمشی سياسی مشخصی ناشی می شود .درواقع ھنربرای ھنر ،مافوق طبقات،
وھنری که جدا يامستقل باشد ،وجود ندارد".
اين است ماھيت وکنه تمام جھت گيری ھای اساسی مائو ،چون ھنرھميشه باطبقۀ مشخصی گره خورده
است ،بھمين دليل ازسياست ومبارزۀ طبقاتی جداشدنی نيست".
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بامطرح کردن اين مسايل ،مسلما ً منظورمائو اين نبود که فرھنگ وھنر فی النفسه مساوی سياست اند،
يادرشکل ديگری ،بامبارزه طبقاتی يکسانند ،ويااينکه برای فرھنگ وھنربه تنھائی ودرخود ھيچ نقشی
وجود ندارد .کامالً برعکس .مائوتاکيد نمود که درواقع بين محتوای سياسی وشکل ھنری تضاد
موجوداست ،وبرای اينکه اثرفرھنگی رابتوان واقعا ً ھنرخواند بايد که ازلحاظ تکنيکی ھم خوب باشد،
بايد شکل مطبوع ومناسبی داشته باشد ،ومحتوای خودرا نيزبھمين طريق بيان کند.
خط مائووخط پرولتری ،درزمينه ھنر ،ادبيات وفرھنگ بطورکلی ،درحزب کمونيست چين وجنبش
انقالبی ،بدون مبارزه پيروزنشد .برای آن می بايستی بصورتی پرحرارت ودايمی درسراسردوره
انقالب چين مبارزه می شد .اين مطلب درسال  1942وحتی بيشترازآن زمانيکه انقالب چين رشد نمود
وطبقات استثمارگرگذشته راسرنگون وبه کناری نھاد ويا با پايه ريزی جمھوری خلق درسال 1949
واردمرحله سوسياليستی شد ،صادق بود.
" بگذارصدگل بشکفد ،بگذارصد مکتب باھم رقابت کنند" :
اين شعارھا طبق اوضاع مشخص چين وبراساس قبول اين حقيقت که درجامعه سوسياليستی
ھنوزتضادھای مختلف موجوداند،وھمچنين براساس نيازمبرم کشوردرتسريع رشد وتکامل اقتصاد
وفرھنگ  ،تدوين گشته اند .اين رھنمودی است چنانکه مائوخاطرنشان ساخت ،که بعنوان سياست
درازمدت سبب " تسريع رشد وپيشرفت ھنر ،علوم ويک فرھنگ شکوفای سوسياليستی درکشورما می
گردد ".بجلوبرده شد .اشکال وسبکھای گوناگون ھنرمی توانند آزادانه تکامل يابند ومکاتب مختلف علوم
می توانند آزادانه باھم رقابت کنند.
دراين زمينه مائو وحزب کمونيست چين مشابه ھمان خطی رادنبال کردند که استالين برای آن مبارزه
می نمود و درباره آن نوشت" مجموعا ً اينطورتشخيص داده شده است که ھيچ علمی بدون نبرد عقيدتی
وبدون آزادی انتقاد شکوفا نخواھد شد ".مائو اين ارزيابی رابه به ماوراء ،علوم ،وبه ھنر نيزگسترش
می دھد:
مامعتقديم که استفاده ازتدابيراداری برای تحميل سبک خاصی ازھنريامکتب فکری خاصی وممانعت
ازسبکھا ومکاتب ديگربرای رشد ھنروعلم زيان می رساند .مسئله حق وناحق  ،درستی يانادرستی
درھنروعلوم ،بايد ازطريق بحث آزادانه درمحافل ھنری وعلمی وازطريق پراتيک ھنری وعلمی حل
شوند .نه ازطريق سطحی وساده ،برای تشخيص صحت وياسقم يک مطلب اکثراً احتياج بيک مرحله
آزمايشی است اما البته ،اين به معنای مبارزه بين انواع اشکال ھنری ومکاتب درعلم است.
بايد درعرصه علم وھنردرتشخيص صحيح ازناصحيح محطاط بود ،بحث آزادانه راتشويق نمود
وازنتيجه گيريھای عجوالنه خودداری کرد .بنظرما چنين برخوردی می تواند به تکامل نسبتا ً موفقيت
آميزعلم وھنرکمک کند .مارکسيسم نيزدرجريان مبارزه تکامل يافته است .مارکسيسم درابتدا موردآماج
گوناگون قرارمی گرفت وعلف سمی شمرده می شد وھنوزدربسياری ازنقاط جھان موردحمله قرار می
گيرد وبمثابه علف ھرزه محسوب می شود .ومائوپس ازعنوان مطلب باال بالفاصله تاکيد می کند که اين
امربخشی ازکل مبارزه درجامعه سوسياليستی است:
مبارزه طبقاتی ھنوز تمام نشده است .مبارزه طبقاتی بين پرولتاريا وبورژوازی ،مبارزه طبقاتی بين
نيروھای سياسی گوناگون،ومبارزه طبقاتی بين پرولتارياوبورژوازی درزمينه ايدئولوژيک ھنوزمبارزه
ای طوالنی وپيچيده خواھد بود وحتی گاھی بسيارحدت خواھد يافت .پرولتاريا کوشش می کند تاجھان
را طبق جھانبينی خود تغييردھد ،وبورژوازی نيزھمچنين .دراين مورد ،مسئله" پيروزی کی برکی" ،
سوسياليسم ياسرمايه داری ،ھنوزحل نشده است ...برای اينکه درکشورما نتيجه مبارزه ايدئولوژيک بين
سوسياليسم وسرمايه داری معلوم شود ،ھنوزدورانی بس طوالنی الزم است.
البته ھمانطورکه مائوگفته است :ظاھراً اين دوشعارھيچگونه خصلت طبقاتی ندارند -يعنی آنکه طبقات
مختلف می توانند ازآنھا درراه ھای مختلف وھريک به نفع خود استفاده کنند .طبقات ،قشرھا وگروه
ھای اجتماعی ھرکدام درباره اينکه گل خوشبو چيست وعلف سمی کدامست نظرات خاص دارند .حال
به بينيم ازديدگاه توده ھای وسيع مردم چه چيزی می تواند برای ما معيارتشخيص گلھای خوشبو
ازعلفھای سمی باشد؟ ودرزندگی سياسی خلق ما چگونه صحت وسقم گفتاروکرداررا تشخص داد؟
27

پرولتاريا مالک سنجش خودرا برای قضاوت درباره چيزھايی که سربيرون خواھندآورد" -برای
تشخيص گلھای خوشبوازعلفھای سمی" ،خواھد داشت .مائوچندی ازاين معيارھاراذکرمی کند که
مھمترين آنھا سودمند بودن شان برای تغييرسوسياليستی جامعه وھمچنين کمک به محکم ترکردن نقش
رھبری حزب کمونيست می باشند .به کالمی ديگر ،ھرفکرياکارھنری که سرش راتحت اين سياست
بلند می کند غنچه شکوفنده ای نيست .بعضی ازآنھا علفھای ھرزه خواھند بود وبايستی که ريشه کن
گردند .اما اين واقعيت که تحت اين سياست بعضی علفھای ھرزه جوانه می زنند بمعنای بدی اين
سياست نيست .برعکس" .علفھای ھرزه حتی تاده ھزارسال ديگرنيزخواھند روئيد وازاينرومابايد آماده
باشيم تابرای مدتی طوالنی باآنھا مبارزه کنيم ".به کالمی ديگر؛ عقايد بدومضرتحت سوسياليسم برای
مدتی طوالنی) وحتی تحت کمونيسم( وجودخواھند داشت .پرولتاريا وتوه ھای مردم بايدآمادگی مبارزه
ای استواروھميشگی را عليه آنھا داشته باشند .اما عالوه براين ،سياست اجازه به شگفته شدن صدگل و
رقابت صد مکتب فکری" اغلب می تواند درعلنی نمودن اين عقايد ومبارزه باآنھا وريشه کن کردن
شان سودمند باشد ودرحقيقت اين ھمان چيزی است که درسال  1957اتفاق افتاد .راستھای بورژوا
درچين ازفرصتی که اين سياست به آنھا داده بود برای آغازحمله ھای بزرگ استفاده کردند .سپس
پرولتاريا وحزبش ازاين فرصت برای دفع کردن حمله وداغان نمودن اين مرتجعين استفاده نمودند.
بعضی ازدست راستی ھا شکوه کردند که به آنان کلک)حيله يانيرنگ ( زده شده است .درحاليکه
قرارگفته مائواين يک نقشه آشکاربود .زيراما اينرا قبالً برای دشمن روشن کرديم .فقط ارواح وھيوالی
مھيب ظاھرگردند می توانيد نابودشان کنيد .تنھا ھنگاميکه به علفھای سمی اجازه دھيد ازخاک جوانه
بزنند می توانيد آنھاراريشه کن کنيد .دشمنان طبقاتی ناگزيردنبال فرصت می گردند تاخودراتثبيت کنند.
مبارزه طبقاتی يک واقعيت عينی مستقل ازاراده انسان است .يعنی مبارزه طبقاتی اجتناب ناپذيراست.
بورژوازی تحت سوسياليسم به حيات خويش ادامه خواھد داد وعليه پرولتاريا حمالتی را به پيش
خواھدبرد .بعضی اوقات بھترين تاکتيک برای پرولتاريا عبارت ازآنست که به آنھا اجازه آشکارشدن
بدھد.
مائوتسه دون می گويد ":پس ما چه سياستی بايد نسبت به نظرات غيرمارکسيستی اتخاد کنيم؟ اين مسئله
درمورد ضدانقالبيون شناخته شده وخرابکاران درامرساختمان سوسياليستی به آسانی حل می شود:
مابطورساده حق بيان راازآنھا سلب می کنيم .ولی برخوردباافکارنادرست دردرون خلق کامالً مطلب
ديگری است .آيا عملی خواھد بود اگرما چنين افکاری راقدغن کنيم وازآنھا امکان ھرگونه تظاھری را
بگيريم؟ يقينا ً خير! سعی درحل مسايل ايدئولوژيک درون خلق ويامسايل جھان معنوی انسانھا بوسيله
شيوه ھای سطحی وساده نه تنھا موثرنيست ،بلکه فوق العاده زيان بخش است .ممکن است که بتوان
ازبيان نظرات نادرست جلوگيری کرد ،ولی نظرات نادرست مع االسف ھمچنان باقی خواھند ماند،
وانگھی اگرنظرات صحيح درگلخانه رشد کرده باشند وبادوباران نديده ومصئونيت پيدا نکرده باشند،
دربرخوردنظرات ناصحيح پيروزنخواھند شد .ودرانتقاد واقناع است که ميتوان افکارصحيح راواقعا ً
رشد داد وافکارناصحيح را برطرف ساخت وفقط ازاين طريق است که ميتوان مسايل راحل کرد".
بورژوازی وخرده بورژوازی ناگزيرايدئولوژی خودرا بيان خواھند کرد .آنھا بدون ترديد باسرسختی
وبطرق مختلف درمسايل سياسی وايدئولوژيک اظھاروجودخواھند کرد ،شما نمی توانيد ازآنھا متوقع
باشيد که طورديگری عمل کنند .مانبايد باتشبث به جبروزورازتظاھرآنھا جلوگيری کنيم ،بلکه بايد به
آنان اجازه تظاھردھيم ودرعين حال باآنھا به مباحثه به پردازيم وآنطورکه شايد وبايد آنھارامورد انتقاد
قراردھيم .شکی نيست که مابايد انواع افکارنادرست را موردانتقاد قراردھيم .اين بدھی است که نبايد که
ازانتقاد سرباززد وبا بی اعتنائی نظاره گراشاعه افکارنادرست وتصرف بازارازطرف آنان بود.
اشتباھات بايد مورد انتقادقراربگيرند ،ھرجا که علفھای سمی برويند ،بايدازريشه کنده شوند .ولی چنين
انتقادی نبايد دگماتيکی باشد ،نبايد به شيوه متافيزيکی ،بلکه بايدکوشش کرد تا شيوه ديالکتيکی بکاربرده
شود .آنچه که مابدان نيازمنديم ،تحليل علمی وداليل قانع کننده است ،ھيچ مسئله ای را باانتقاد دگماتيکی
نمی توان حل کرد.
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نبرد درزمينه فرھنگی شدت می گيرد :علی الرغم مبارزات ھمه جانبه درعرصه ھای مختلف،
بورژوازی بھيچوجه نابود نگرديد .نيروھای بورژوازی بطورفزاينده درخودحزب کمونيست بخصوص
دررده ھای باالتمرکرنموده وپرقدرت وبااھميت باقی ماندند .ودرحقيقت نيروی آنان بدرجات فراوان
درزمينه ھای ھنروفرھنگ تمرکزيافته بود .نظام آموزشی يکی ازتکيه گاه ھای آنھا بود ،که مائودرباره
آن درطی بررسی اولين سال انقالب فرھنگی درسال  1967گفت ":آنطورکه می بينيم روشنفکران،
منجمله روشنفکران جوان که ھنوزدرمدارس تعليم وتربيت می بينند ،ھنوز يک جھان بينی پايه ای
بورژوائی دارند ،چه آنھا درداخل حزب باشند وچه درخارج آن .اين باين دليل است که برای ھفده سال
بعدازآزادی ،محافل تربيتی وفرھنگی تحت تسلط رويزيونيسم قرارداشته اند .درنتيجه ،عقايد بورژوازی
به خون روشنفکران تزريق می گردد".
باآلخره درسال  1965بعدازھدايت کلی امرآماده سازی خلق افکارعمومی انقالبی ،وواردکردن اولين
ضربه به مرکزحياتی فرھنگ ،مائويک ضد حمله مستقيم سياسی را آغازنمود .جالب ومھم است که اين
نيزبه زمينه فرھنگ مربوط بود .رويزيونيستھا نمايشنامه ای رانوشته وبه صحنه آورده بودند که داستان
آن درگذشته اتفاق می افتاد ،امادرتحليل مستقيما ً مائوتسه دون را موردحمله قرارمی داد .نمايشنامه"
ھای جوی ازاداره اخراج می شود" نام داشت وظاھراً ازمردی دفاع می کرد که دردوران فئودالی
گذشته اخراج شده بود ،اما باتحليل روشن درواقع مائورابدليل بزيرکشيدن وزيردفاع سابق" ،پنگ ته
ھوای"  ،که جھش بزرگ به پيش را دراواخرسالھای دھه  50موردحمله قرارداده بود ،به زيرحمالت
خودمی گرفت .ھمان طورکه مائو دردسمبر 1965خاطرنشان ساخت:
معمای "ھای جوی ازاداره اخراج می شود" درسأل اخراج) (1966 -1952نھفته بود.
امپراتورچياچينگ)ازسلسله مينگ ته ھوای راازاداره اخراج کرد .درسال  1959پنگ ته ھوای را
ازادراه اخراج کرديم .وپنگ ته ھوای ھمان "ھای جوی" است.
انقالب فرھنگی وانقالبی کردن فرھنگ:
دراينجا بطورمرکزی سيمای فرھنگ وھنرمورد توجه قرارگرفته است .والبته اين جنبۀ مرکزی اين
انقالب بود -اين انقالب را بی دليل انقالب فرھنگی نامگذاری نکردند .بگفتۀ کميتۀ مرکزی حزب
کمونيست چين ،اين تصميم توسط خود مائو اتخاذ شده بود .وچنين تذکريافته بود:
اگرچه بورژوازی سرنگون شده است ،ولی ھنوزدرتالش استفاده ازعقايد ،فرھنگ ،سنن وعادات
قديمی طبقات استثمارکننده برای فاسد کردن توده ھا ،به اسارت درآوردن اذھان وکوشش برای بازگشت
است .پرولتاريا بايستی دقيقا ً عکس آن عمل کند :اوبايستی مستقيما ً به ھرگونه مبارزه جويی بورژوازی
درزمينه ايدئولوژيک پاسخ داده وبااستفاده ازعقايد ،فرھنگ ،سنن وعادات نوين پرولتاريا ،بينش فکری
تمام جامعه را عوض نمايد .اکنون ،ھدف ما عبارت است ازمبارزه عليه کسانی که درقدرت ھستند وراه
سرمايه داری را پيش گرفته اند ،وسرنگونی آنان عبارت است ازبه نقد کشيدن وطرد" مقامات"
ارتجاعی بورژوائی اکاد ميک وايدئولوژی بورژوازی وتمام ديگرطبقات استثمارکننده ومتحول نمودن
تعليم وتربيت ،ادبيات وھنروتمام آن بخش ھائی ازروبنا که درانطباق باپايۀ اقتصادی سوسياليستی نبوده
اند ،وبدين ترتيب تسھيل امراستحکام ورشد سيستم سوسياليستی.
بنابرين ،اگرانقالب فرھنگی مسلما ً عطف توجه اش رافقط منحصربه کارھای ادبی وھنری نکرد ونه
حتی صرفا ً بطورعام به فرھنگ محدود نمی گشت ،امادرنھايت)ازآنجاييکه يک انقالب واقعی بود(
باالجبارتمرکزش براين سوأل سياسی بود که چه کسی قدرت رادرجامعه دردست خواھدگرفت .امابااين
وجود ،زمينه ھای فرھنگ بطورکلی وادبيات وھنربطوراخص ،عرصه ھای مھمی بودند که درآن اين
سوأل سياسی بمورد مبارزه گذاشته بود .بنابرين مبارزه درزمينه ھنربسيارحاد بود.

عرصه فرھنگ درواپسين نبرد بزرگ مائو:

انقالب فرھنگی تماما ً پيشرفت دريک خط مستقيم نبود ،مانندھرچيزديگر ،آن يک انقالب بود .والبته
درمقابل آن ضدانقالب بسختی به رھبری رھروان سرمايه داری درخودحزب مقاومت کرد .پيچ
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وتابھای زيادی درمراحل مختلف وجود داشت که تاکتيکھای مختلفی رابرای برخورد به شرايط جديد
می طلبيد.
مرحله آخرانقالب فرھنگی ،صحنه آخرين نبرد بزرگ مائو باشکست خيانت لين پيائوکه درپائيزسال
 1971درسقوط ھواپيما ودرحال فرارازکشور،بعدازشکست درترورمائو وبه انجام رسانيدن کودتا کشته
شد ،آغازگرديد .اما اين ازبسياری جھات درھمراھی با انقالب فرھنگی شناخته شده بود ،به ھمين علت
خيانت او فرصتی داد به بسياری ازکسانی که درطول انقالب فرھنگی به زيرکشيده شده بودند وکسانی
که ازابتدا باآن مخالفت می کردند ويابعدھا سرمخالفت باآن برداشتند .بيشترازآن ،دست راستيھا ازاين
مسئله سودجوئی نمودند که درطول اين مرحله چين بابرقراری روابط ديپلوماتيک باامريکا وغرب
برای ازتعادل خارج نمودن شوروی که بصورت خطری مستقيم آنی برای چين درآمده بود ،وارد
سازشھای مشخصی شده بود .اين آخرين نبرد ،بعدازمرگ مائو باکودتای ضدانقالبی دراکتبر1976
وبادستگيری نزديکترين رفقای مائو ،رھبران پرولتاريای چين که رويزيونيستھا نام» گروه چھارنفره«
رابرآنان گذارده اند ،پايان يافت.
لين پيائومانند ديگررھروان سرمايه داری)اپورتونيستھا ورويزونيستھای درون حزب کمونيست چين(
باجانب داری ظاھری ازانقالب فرھنگی باين علت انقالب فرھنگی راھمراھی کرد تارقبايش را
ازدورخارج کند .اووزيردفاع بود وبااستفاده ازآشفتگی موجود درجريان انقالب کبيرفرھنگی برای
پرکردن خالء ايجاد شده ناشی ازاخراج وبرکناری بسياری ازکدرھا ومسئولين دولتی وبی سرپرست
ماندن نھادھای قديمی استفاده نمود .پايه قدرت اوعمدتا ً درارتش بود اوتالش نمود تا پستھای خالی را
توسط افراد وابسته بخودش پرکند .لين پيائو زمانی که مائو يکبارديگردرمورد ضرورت تداوم انقالب
سخن گفت ،اساسا ً متذکرشد که انقالب فرھنگی به اھداف خودرسيده واکنون زمان پيشبرداقتصاداست.
لين پيائوتوسط مائو موردسرزنش قرارگرفت ودر"گزارش سياسی" به کنگره نھم حزب درسال 1969
باگذاردن تاکيد براھميت ادامه انقالب فرھنگی ،بازنويس شد .اوباآلخره درنيمه سال  1971بيک توطئه
نظامی مبادرت کرد.
درتابستان سال  ،1975درحاليکه مبارزه طبقاتی درمجموع به حدت خودمی رسيد ،مائوازادبيات وھنر
بعنوان اسلحه ای برنده دراين نبرد استفاده نمود .بخصوص اوتوجھش رامعطوف به رمان
تاريخی"حاشيه آب" کرد ).رمانی که قھرمانش سونگ چاينگ درواقع خاين به شورش دھقانی بود که
ازدرون صفوف اين شورشھا به رھبری رسيده بود (.وفراخوان انتقادانقالبی ازآن را داد .ھمچون
اشخاصی درچين امروزکه درمرحله دموکراتيک به صفوف انقالب پيوسته بودند ،اماھرگزانقالبی
پيگيرنبوده وھرگزگسستی قطعی ازايدئولوژی بورژوائی نکردند.
درزمانی که اين نبرد جوشانتروآشکارترشد ،مبارزه ھمه جانبه درقلمروتعليم وتربيت وفرھنگ،
سنگرھای بی اندازه پراھميتی بودند .درکنارتوجه برروی نبرد درزمينه تعليم وتربيت درواخرسال
 1975واوايل  1976وباجلب توجه به اين واقعيت که اين انعکاسی برنده ازمبارزه طبقاتی درمجموع
درآن زمان بود ،مائورھبری نيروھای انقالبی را درمبارزه درزمينه فرھنگی بعنوان صحنه مھم
ديگری اززورآزمايی ھمه جانبه بعھده گرفت .اينگونه نبود که گلوله ھای اصلی شليک شده توسط
مائوتسه دون درموردھنربود ،بلکه اوازھنربه مثابه شکلی استفاده می کرد .بطورمشخص ،مائو
ھمانطورکه قبالً نيزاين کاررا انجام داده بود ،ازشعربعنوان صالی جنگ درمبارزه استفاده کرده
وبطورمشخصی دوشعر ،که مائو ابتدا درسال 1965آنھاراسروده بود ،درروزسال نو درسال 1976
دوباره چاپ گرديدند .اين پيامی بود به مردم چين مبنی براينکه درآن زمان نيز ،درست مانند
دوران ،1965خطرعظيم آنکه رويزيونيستھا قدرت گرفته وسرمايه داری را احياء کنند ،وجوددارد،
وبنابرين به يک مبارزه بزرگ وھمه جانبه برای پيشگيری ازچنين عقبگردی نيازبود)ھرچند که اشکال
اين مبارزه ممکن است باآغازانقالب فرھنگی دربعضی موارد تفاوت داشته باشد(.
دراين آخرين نبرد ،بارديگرفرھنگ وھنرعرصه مھم مبارزه بودند ،رويزيونيستھا تالش کردن تا
پيروزيھايی راکه پرولتاريا درتمام جبھه ھا منجمله) وحتی بخصوص( دراين جبھه ،بدست آورده بود
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واژگون کنند .رويزيونيستھای ضدانقالبی ،انقالبيون رامتھم به جلوگيری ازخالقيت ھنری کرده
وشکايت می کردند که به اندازه کافی" گلھای شکوفنده" وجودندارد .واين تالشی بود برای القاء سياست
اجازه دادن به شکوفائی صدگل بامحتوای بورژوائی وقراردادن آن درمقابل اين خط مائو که" پرولتاريا
بايد ديکتاتوری ھمه جانبه بربورژوازی را درتمام حيطه ھای روبنا ،منجمله حيطه ھای مختلف فرھنگ
اعمال کنند" چيزی که مائو دروحدتی ديالکتيکی باسياست" صدگل بشکفد و "....ارايه نموده وپايه
پرولتاريايی اين سياست رامحکم ترنموده بود .درکنارتمام اينھا ،رويزيونيستھا به تحوالتی که
درآموزش وپرورش وزمينه ھای علم وتکنالوژی که ازطريق انقالب فرھنگی ايجادگرديده بود حمله
برده و ناله می کردند که اين سياست ھای جديد ھمه چيزرا»خراب« کرده وبخصوص آنکه چين را
ازرسيدن وپيشی گرفتن ازکشورھای" پيشرفته" جھان يعنی امپرياليستھا بازداشته است.
پيروزی رويزيونيستھا دراين آخرين نبرد وقدرت گرفتن آنان ،دقيقا ً نشان دھنده صحت خط مائو است
مبنی براينکه درتمام دوران سوسياليسم ،طبقات ومبارزه طبقاتی وخطربازگشت سرمايه داری
)وھمچنين حمله توسط امپرياليسم ياارتجاعيون خارجی ديگر( وجود داشته وبنابرين الزم است که
انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا ادامه پيداکند .اين بطورمشخص نشان می دھد که تاچه اندازه خط
مائودرباره نقش روبنا صحيح بود -نه تنھا بخاطراينکه دردوران سوسياليسم ازاھميتی فراوان
برخورددارمی گردد بلکه آنکه بعضی مواقع نقش اساسی وتعيين کننده رابازی می کند .کودتای
رويزيونيستی ،که سرآغازتغييرکيفی ودقيقا ً شروع پروسه واژگون ساختن انقالب واحياء سرمايه داری
بود ،درست درروبنا اتفاق افتاد وطبيعتا ً جای ديگری نيزنمی توانست اتفاق بافتد.
مضافا ً خوداين آخرين نبردمائو ،مانند تمامی مبارزات قبلی درچين سوسياليستی -ودرمرحله پيشين
انقالب چين -نه تنھا نشان دھنده اھميت فراوان روبنا بطورعام بلکه بطورخاص نشان دھنده اھميت
عظيم عرصه فرھنگ ومبارزه درآن است .اين نشان می دھد که تاچه حد سياست ھا ودست آوردھايی
که تحت رھبری خط انقالبی مائو درحيطه فرھنگ وروبنا تکامل کرده وتدوين گشته اند صحيح بوده
وچه خدمت عظيمی بوسيله اين فرمولبندی دقيق مائو انجام گرفته که پس ازگرفتن قدرت اين تعيين کننده
است که" پرولتاريا ديکتاتوری ھمه جانبه بربورژوازی رادرقلمروروبنا منجمله زمينه ھای مختلف
فرھنگ اعمال کند" ،وھمچنين سياستھا ودست آوردھايی را که تحت ھدايت خط انقالبی مائو درزمينه
فرھنگ وروبنا بدست آمده اند ،بکارگيرند .وھيچ کودتای رويزيونيستی وعقبگرد موقتی درچين نمی
تواند به ھيچ وجھی ازخدمات واقعا ً فناناپذيرمائوتسه دون ،ازجمله درعرصه حياتی ادبيات وفرھنگ
بطورکل ،کاسته وياآنرا نفی نمايد.
سوسياليسم علمی:
"سوسياليسم علمی دراساس تئوری طبقات ومبارزه طبقاتی ،وارتقاء مبارزه طبقاتی تاسطح قبول
ديکتاتوری پرولتاريا وادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا ،وتداوم مبارزه طبقاتی دردوران
سوسياليسم تامحو کامل طبقات ورسيدن به جامعه بدون طبقه وکمونيسم است ".مائوتسه دون بادرک
عميق ازديالکتيک ماترياليستی وباشناخت ازساختاراجتماعی اقتصادی جامعه چين وتحليل تضادھای
طبقاتی واجتماعی بطورخاص وجوامع کشورھای تحت سلطه امپرياليسم) کشورھای نيمه فئودالی ونيمه
مستعمره( بطورعام ،استراتژی وتاکتيک ھای مرحله انقالبی ملی -دموکراتيک )انقالب دموکراتيک
نوين( رادرکشورچين طرح وبا تشکيل ارتش خلق وجبھه متحد ملی ازطبقات کارگرودھقان ،طبقه
خرده بورژوازی وطبقه بورژوازی ملی وروشنفکران مترقی تحت رھبری حزب کمونيست درمبارزه
عليه طبقات ارتجاعی فئودال وبورژوازی کمپرادوروامپرياليسم متحد کرد .ازآنجاييکه درکشورھای
باساختارھای اقتصادی اجتماعی نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ومستعمره قطب بندی تضادھا پيچيده
است؛ ازاينرودرمرحله انقالب ملی  -دموکراتيک بايدھمه طبقات واقشاروسازمانھا وافراد انقالبی
ومترقی را درمبارزه عليه فئوداليزم وکمپرادوريزم وامپرياليسم دريک جبھه متحد وسيع مترقی تحت
رھبری طبقه کارگرمتحد وبسيج کرد .درمرحله انقالب دموکراتيک نوين چين ،حزب کمونيست چين
تحت رھبری مائوتسه دون بدرستی سياست اتحاد بابورژوازی ملی را بادرنظرداشت خصلت
وگرايشات اين طبقه بمثابه قطب مخالف بورژوازی بزرگ کمپرادور -تابدان جا که امکان پذيربود
31

درپيش گرفت .پس ازتحول سوسياليستی مالکيت) که عمدتا ً تاسال 1956بدست آمد( بورژوازی ملی
درچين -که ازھرگونه مالکيت خصوصی باقيمانده کنارزده شد  -مشکالت بسيارکمتری به نسبت
عناصرجديدالظھورسرمايه داری ورويزيونيستھای درون خودحزب ،بخصوص آنانی که درسطوح باال
بودند رابوجودآورد.
انقالب درکشورھای تحت سلطه ازدومرحله می گذرد :مرحله انقالب ملی  -دموکراتيک ومرحله
انقالب سوسياليستی .درمرحله انقالب دموکراتيک نوين رھبری پرولتاريا حتمی است .دراين مرحله
ازانقالب ديکتاتوری بوسيله طبقات انقالبی ومترقی تحت رھبری طبقه پرولتاريا) طبقه تاآخرانقالبی(
وحزب انقالبی آن اعمال می شود .دراين دوران خصلت انقالب ملی  -دموکراتيک است نه سوسياليستی
 .ليکن اين انقالب يک مرحله جداگانه نيست وبخشی ازانقالب سوسياليستی می باشد .پيروزی اين
انقالب درھمه عرصه ھا زمينه رابرای انقالب سوسياليستی آماده می سازد.
طرح استراتژی انقالب دموکراتيک نوين درکشورچين ورھبری مبارزات توده ھای خلق که ستون
فقرات ارتش خلق رادھقانان فقيرتشکيل می دادند وطرح استراتژی جنگ انقالبی خلق)وجنگ توده ای
درازمدت( وايجاد پايگاه ھای انقالبی يعنی ھسته ھای حاکميت نوين خلق درجريان اين جنگ
درروستاھا که درعرصه ھای مختلف تاحدی شرايط زندگی نوين رابرای توده ھای خلق بوجودآورد.
وتکامل اين مبارزه ومحاصره شھرھا ازطريق دھات .ازجھت ديگرمبارزه درجھت بيداری وبسيج
کارگران وزحمتکشان واقشارتھيدست شھری وروشنفکران مردمی عليه دولت وامپرياليستھای حامی
آن؛ انقالب دموکراتيک نوين به پيروزی رسيد .مالحظه می شود که مائوتسه دون درعصرامپرياليسم
وانقالبات پرولتری تئوری جنگ انقالبی خلق رادرجھت سرنگونی ارتجاع فئودال کمپرادوری وسلطه
امپرياليسم تدوين کرده ومبارزات طبقاتی وملی توده ھای خلق رابرھبری حزب کمونيست به پيروزی
رساند .محتوی اين تئوری اينست که درعصرامپرياليسم وانقالبات پرولتری که امپرياليسم باحمايت
وکمک ھمه جانبه طبقات ارتجاعی برسرنوشت خلقھا مسلط اند ،توده ھای خلق بدون ارتش انقالبی که
تحت فرماندھی انديشه انقالبی پرولتری)حزب کمونيست انقالبی( باشد ،ھيچ چيزندارند .وبدون داشتن
چنين ارتشی شکست ارتش ضدانقالب وسرنگونی قدرت طبقات حاکم وسلطه امپرياليسم
ازکشوروايجاد جامعه نوين که توده ھای خلق به سرنوشت خود حاکم گردند ،ناممکن است "،سياست
ازلوله تفنگ بيرون می آيد".
تئوری جنگ انقالبی وتشکيل ارتش خلق وتجربه پيروزی انقالب دموکراتيک نوين وتشکيل دولت
دموکراتيک خلق)دولت ديکتاتوری طبقات انقالبی ومترقی( تحت رھبری طبقه کارگربرای کشورھای
باساختاراجتماعی اقتصادی نيمه فئودالی ونيمه مستعمره )ويامستعمره( راه انقالب رادراين کشورھا
نشان داد.
مائوتسه دون دردوران جنگ عليه امپرياليسم جاپان تئوری واستراتژی دموکراسی نوين وبکاربست
آن درشرايط خاص چين درآن زمان را تکامل بيشتری داد ".انقالب چين وحزب کمونيست چين" که
دردسمبر 1939و" درباره دموکراسی نوين" که درجنوری  1940نوشته شدند؛ ھردواثرعمده اين دوره
ھستند که درآنھا مائوتسه دون خط انقالب دموکراتيک نوين راتکامل داد .مائودرباره خصلت انقالب
چين گفت :انقالب بورژواد -موکراتيک کنونی چين ،ديگرانقالب بورژوا -دموکراتيک معمولی طراز
قديم نيست که کھنه شده ،بلکه انقالب بورژوا -دموکراتيک طرازنوين ونوع ويژه ای است .اين نوع
انقالب اکنون درچين ودرتمام کشورھای مستعمره ونيمه مستعمره گسترش می يابد وماآنراانقالب
دموکراتيک نوين می ناميم.
اين انقالب دموکراتيک نوين جزئی ازانقالب پرولتاريايی سوسياليستی جھان است ،زيرا اين انقالب
قاطعانه عليه امپرياليسم يعنی عليه سرمايه داری بين المللی مبارزه می کند .ازنظرسياسی ،اين انقالب
مبين ديکتاتوری مشترک طبقات انقالبی است وعليه امپرياليستھا ،خاينين ملی ومرتجعين وبرضد تبديل
جامعه چين به جامعه ديکتاتوری بورژوايی مبارزه می کند .ازنظراقتصادی ،مضمون انقالب عبارت
ازاين است که سرمايه ھای کالن وموسسات بزرگی که به امپرياليستھا ،خاينين ملی ومرتجعين تعلق
دارند ،دردست دولت قرارگيرند ودولت آنھارا اداره کند ،زمينھای مالکان ارضی بين دھقانان تقسيم
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شوند ،درعين حال موسسات خصوصی سرمايه داری بطورموقت حفظ می گردند واقتصاد دھقانان
مرفه ازبين برده نمی شود .بھمين جھت اين انقالب دموکراتيک طرازنوين ازيک طرف راه رابرای
سرمايه داری ھموارمی کند ،ولی ازطرف ديگرشرايط مقدماتی را برای سوسياليسم فراھم می آورد.
مرحله کنونی انقالب چين مرحله گذاراست که وظيفه آن عبارت است ازپايان دادن به جامعه مستعمره،
نيمه مستعمره ونيمه فئودالی وايجاد کردن جامعه سوسياليستی ،يعنی اين جريان انقالب دموکراتيک
نوين است اين جريان پس ازجنگ اول جھانی وانقالب اکتوبرروسيه بود که آغازيدن گرفت ودرچين
باجنبش  4می  1919شروع شد .انقالبی که ما آنرا انقالب دموکراتيک نوين می ناميم ،انقالب
ضدامپرياليستی وضدفئودالی توده ھای وسيع خلق برھبری پرولتارياست .تنھا ازراه اين انقالب است
که جامعه چين می تواند به سوسياليسم برسد ،راه ديگری وجود ندارد.".
مائوتسه دون باتحليل طبقاتی جامعه چين طبقات خلق وضد خلق ،دوستان ودشمنان خلق ،تضادھای
جامعه چين وتضاداساسی وتضادعمده وتضادھای درون خلق رامعين ومشخص نمود؛ اوتوانست با
تحليل ديالکتيکی جامعه چين وشناخت ازموقعيت تضادھا جبھه متحد ضدارتجاعی وضدامپرياليستی
راتحت رھبری طبقه کارگروحزب کمونيست ايجادکند .بعدازپيروزی انقالب وبوجودآمدن جامعه
دموکراتيک نوين اودقيقا ً متوجه تضاد ھای اين دوران نيزبود .اوشيوه حل تضادھای طبقاتی وتضادھای
درون خلق رابادرنظرداشت خصلت اين تضادھا بدرستی تعيين نمود .مائوتسه دون بادرک اينکه دوران
سوسياليسم دارای تضاداست ودرتمام اين دوران طبقات متخاصم وجود دارند؛ اوتاکيد کرد که مبارزه
طبقاتی دراين دوران بايد ادامه يابد .اوتئوری" ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا" راتدوين کرد.
اوصحت اين تئوری انقالبی رادرپراتيک مبارزه طبقاتی ،براه اندازی انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی
درچين ،مبارزه طبقاتی دردوران سوسياليسم به ثبوت رساند .انقالب فرھنگی پرولتاريائی تحت رھبری
مائوتسه دون وديگرکمونيستھای انقالبی چين درپرتوعلم انقالب پرولتاريائی وتئوری" ادامه انقالب
تحت ديکتاتوری پرولتاريا" عمالً حزب ودولت چين را ازسلطه بورژوازی درون حزب که مقامات
عالی حزب ودولت رااشغال کرده بودند؛ برای يک دھه نجات داد .اين تئوری انقالبی يکی ازدست
آوردھای بزرگ پرولتاريای جھان است .تجربه ناگوارشکست انقالب درروسيه وچين واحيای سرمايه
داری درآنھانشان ميدھد که تنھا پيروزی انقالب سوسياليستی واستقرارديکتاتوری طبقه پرولتاريا
وساختمان سوسياليسم بمعنای پيروزی کامل طبقه پرولتاريا ورسيدن به کمونيسم نيست .وتجربه انقالب
فرھنگی پرولتاريائی ثابت کرد که پرولتاريا با تطبيق تئوری ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا
وانجام انقالب فرھنگی پرولتاريائی ميتواند درمحوکامل طبقات ورشد وتکامل انسان به انسانی نوين
وجامعه نوين بدون طبقه پيروزگردد.
ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا:
لنين درباره ديکتاتوری پرولتاريا می گويد ":اغلب گفته ونوشته می شود که نکته عمده درآموزشھای
مارکس مبارزه طبقاتی است .وازھمين مطلب نادرست است که اغلب تحريف اپورتونيستی مارکسيسم
نشئت می گيرد  ...کسانی که فقط مبارزه طبقاتی راقبول داشته باشند ،ھنوزمارکسيست نيستند وممکن
است ھنوزازچھارچوب تفکربورژوائی وسياست بورژوائی خارج نشده باشند...مارکسيست فقط آن
کسی است که قبول نظريه مبارزه طبقاتی را تا قبول نظريه ديکتاوری پرولتاريا بسط دھد .وجه تمايز
کامالً عميق بين يک بورژوای عادی)وھمچنين بورژوای بزرگ( بايک مارکسيست درھمين نکته
است" .ولی امروزبادرنظرداشت اين خدمت بزرگ وارزنده مائوتسه دون به مارکسيسم -لننيسم ،تدوين
تئوری -ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا ،-اين حدود ھم بايد توسعه داده شود وآن عبارت است
از " :مارکسيست انقالبی فقط آن کسی است که قبول نظريه مبارزه طبقاتی راتا قبول نظريه ديکتاتوری
پرولتارياونظريه ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا بسط دھد -توضيح اخيرازمن است."-
امروزھمانند زمان لنين ،موضع درست درقبال ديکتاتوری پرولتاريا عميق ترين تفاوت بين يک درک
وراھنمای عمل مارکسيستی وغيرمارکسيستی دررابطه باجامعه وتاريخ است .بخصوص اين امرخط
فاصل عميق سياسی بين مارکسيسم ورويزيونيسم می باشد .ودقيقا ً دراين عرصه کامالً مھم است که
مائوتسه دون مھمترين خدمات فناناپذيررابه مارکسيسم -لنينيسم وآرمان پرولتاريای بين المللی انجام داد.
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مائوتحليل مارکسيستی -لنينيستی ازاينکه ديکتاتوری پرولتاريا چيست راتعميق نمود ،وبانشان دادن
اينکه چگونه طبقات کماکان به موجوديت خود تحت سوسياليسم ادامه می دھند،چگونه اين طبقات به
مبارزه ادامه می دھند وچگونه طبقه کارگربايد مبارزه اش را تحت اين شرايط نوين ادامه داده وبايد
انقالب را تحت ديکتاتوری پرولتاريا به پيش راند؛ مارکسيسم -لنينيسم را بطورمطلقا ً غيرقابل انکاری
تعميق بخشيد .امروزوظيفه کليه مارکسيست ھای انقالبی ھمان است که دردوران لنين مطرح بود :دفاع
ازديکتاتوری پرولتاريا .بنابرين وظيفه حياتی مارکسيست -لنينيست ھاست که به درکی عميق ازادامه
انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا دست يابند وازآن بدفاع برخيزند .اين عظيم ترين خدمت مائوتسه دون
است.
تئوری ديکتاتوری پرولتاريا وکشف قوانين عمومی تکامل تاريخی جامعه بشری توسط مارکس:
مقوله ديکتاتوری پرولتاريا ازلنين يامائوآغازنشد ،بلکه ازھمان ابتدا بخشی ازمارکسيسم بود .دردوره
ای که مارکس می رفت تا بمثابه يک مارکسيست مطرح شود ،اظھارات عميقی را دراين باب درنامه
ای مطرح نمود.
"واما درباره خود بايدبگويم ،نه کشف وجود طبقات درجامعه کنونی ونه کشف مبارزه ميان آنھا،
ھيچکدام ازخدمات من نيست .مدتھا قبل ،مورخين بورژوازی تکامل تاريخی اين مبارزه طبقات،
واقتصاد دانان بورژوازی تشريح اقتصادی طبقات رابيان داشته اند .کارتازه ای که من کرده ام اثبات
نکات زيرين است -1:وجود طبقات مربوط به مراحل تاريخی معين تکامل توليداست -2،اينکه مبارزه
طبقاتی ناچارکاررا به ديکتاتوری پرولتاريا منجرمی سازد -3،اينکه خود اين ديکتاتوری فقط گذاری
است بسوی نابودی ھرگونه طبقات وبسوی جامعه بدون طبقات".
} اين مطلب زمانی نوشته شده است که مارکس ھنوزکاربزرگ سيستيماتيک خودش دررابطه با اقتصاد
سياسی را انجام نداده است{.
در"مانيفست کمونيست" می خوانيم  ":قدرت حاکمه سياسی بمعنای خاص کلمه عبارت است ازاعمال
زورمتشکل يک طبقه برای سرکوب طبقه ديگر.ھنگاميکه پرولتاريا برضد بورژوازی ناگزيربصورت
طبقه ای متحد گردد ،وازراه يک انقالب ،خويش را به طبقه حاکمه مبدل کند وبعنوان طبقه حاکمه
مناسبات کھن توليد را ازطريق اعمال جبرملغی سازد ،آنگاه ھمراه اين مناسبات توليدی شرايط وجود
تضاد طبقاتی رانابود کرده ونيزشرايط وجود طبقات بطورکلی ودرعين حال سيادت خودراھم بعنوان
يک طبقه ازبين می برد".
آنچه که مارکس وانگلس تاکيد می کنند آنست که ديکتاتوری پرولتاريا يک ابزاراست ،ودرخودپايان
نمی پذيرد ،ابزاری برای گذاربه کمونيسم ،به جامعه بی طبقه است .اين ازلزوم حاکميت پرولتاريا يک
ذره ھم نمی کاھد بلکه براين واقعيت تاکيد می گذارد که ديکتاتوری پرولتاريا دقيقا ً برای دست يافتن به
ھدف واقعی انقالب پرولتاريائی -يعنی پاک کردن تمام تمايزات طبقاتی الزم است .مارکس می گويد":
اين سوسياليسم عبارت است اعالم مداوم بودن انقالب ،اعالم ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا بمثابه نقطه
گذارالزم بسوی امحاء کليه تمايزات طبقاتی ،بسوی الغاء تمامی مناسبات توليدی که پايه اين تمايزات
راتشکيل می دھند ،بسوی ازميان برداشتن کليه مناسبات اجتماعی مرتبط بااين مناسبات توليدی ،وبسوی
انقالبی کردن کليه ايده ھای که ازاين مناسبات اجتماعی ناشی می شوند.
کمون پاريس دراواخرجنگ پروس وفرانسه زمانی که بورژوازی فرانسه تسليم پروس گشت بوجود
آمد .اما کارگران پاريس ھنوزبرای جنگيدن مسلح بودند ،آنھا بپاخاسته وقدرت را درپاريس دردست
گرفته وشروع به دفاع ازشھرھم درمقابل متجاوزين پروسی وھم درمقابل بورژوازی فرانسه ،که به
ورسای گريخته ويک حکومت ارتجاعی درست کرده وشروع به سازش باارتش پروس درحمله به
پاريس نموده بودند ،پرداختند .بطوريکه کميته مرکزی گاردملی کارگران درمانيفست خودش در18
مارس  1871اعالم نمود:
پرولتاريای پاريس درميان شکستھا وخيانتھای طبقات حاکم ،فھميده است که زمان آن فرارسيده تا
بابکف گرفتن جھت امورعمومی جامعه اوضاع رادردست خودبگيرند ...آنھا درک کردند که اين وظيفه
خطيروحق مسلم آنان است که باکسب قدرت حکومتی ،اربابان سرنوشت خودگردند.
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مارکس اعتقاد داشت که کمون درحفظ قدرتش موفق نخواھد بود .درسال قبل آن خاطرنشان ساخته بود
که شرايط برای قيام توسط کارگران فرانسه آماده نبوده وباالجبارمدتی پس ازکسب قدرت پرولتاريا
مغلوب خواھند گشت .امازمانی کارگران قيام کرده و"بھشت راتسخيرکردند")چنانکه مارکس
آنراتوصيف می کند( اوازآنان حمايت کامل ومطلق کرده واتحاديه بين المللی کارگران مردم رابه نيابت
ازکمون پاريس بسيج کرده واعالم کرد که "،چه انعطافی ،چه ابتکارتاريخی ای ،چه ظرفيتی برای
فداکاری دراين پاريسی ھا! ...تاريخ ھيچ مثال مقايسه ای راباعظمتی مشابه ندارد".
درعين حاليکه مارکس اين قيام را بمثابه شکوھمند ترين اوجی که طبقه کارگردرمبارزه انقالبی اش
دست يافته بود ستايش می نمود ،وی ھمچنين بااشتياق کمون ودرسھای تاريخی عظيم اشرا بخصوص
دررابطه به شکلی که حاکميت طبقه کارگربخود می گيرد ،موردمطالعه قرارداد.
مارکس کمون را باين صورت خالصه کرد :کمون اساسا ً حکومت طبقه کارگربود ،محصول مبارزه
طبقه توليد کننده برعليه طبقه مالک ،شکل سياسی ای که باآلخره کشف شد تا تحت آن رھايی کاربدست
آيد ...،بنابرين کمون قراربود بمثابه اھرمی درخدمت ريشه کن کردن پايه ھای اقتصادی ای که
موجوديت طبقات ،وبنابرين حاکميت طبقه برآن استواراست درآيد .بارھايی کار ،ھرانسانی يک کارگر
می شود ،وکارتوليدی ديگرمختص يک طبقه نمی باشد.
مارکس می گويد" :مسئله عمده درباره ديکتاتوری پرولتاريا عبارت است ازخصلت آن بمثابه يک
شکل گذاربه کمونيسم .وطبقه کارگربايد اينکه ابتدا حاکميت اش را تحکيم بخشيده وبطرف کمونيسم
پيشرفت کند ،بايد ماشين دولتی کھنه بورژوائی ،باتمام بوروکراسی حکومتی ،پليس وارتش وسيستم
قضائی وزندان وغيره اش را خردکند .ھمچنين مارکس می گويد :بويژه آنکه کمون ثابت کرد که" طبقه
کارگرنمی تواند بطورساده ماشين دولتی حاضروآماده ای راتصرف نمايدوآنرا برای مقاصد خويش
بکاربه اندازد".
مارکس دراثر" نقدبرنامه گوتا" می نويسد ":بين جامعه سرمايه داری وکمونيستی دوره ای ازتحول
انقالبی يکی به ديگری وجود دارد .درانطباق بااين ،ھمچنين يک دوره گذارسياسی وجود دارد که درآن
دولت ھيچ چيزديگری نمی تواند باشد مگرديکتاتوری پرولتاريا".
مارکس ھمچنين نشان داد که چه تفاوت مھمی برحسب تشکيالت اقتصادی بين سوسياليسم وکمونيسم
وجود دارد .اين تفاوت را می توان درشکل دوشعاربادواصل بيان کرد.
اصل جامعه سوسياليستی عبارت است از :ازھرکس به اندازه توانش وبه ھرکس به اندازه کارش .اين
منطبق است برسطح عمومی تکامل مناسبات توليدی ای که مشخصه جامعه سوسياليستی می باشد)که
بنوبه خود نھايتا ً توسط سطح تکامل نيروھای مولده تعيين می شود( .اين به آن معنا است که ،درحاليکه
برای آنانی که قادربه کارکردن نباشند وغيرتدارکی ديده می شود،وپس ازاينکه مقدارمعينی برای
انباشت ،خدمات عمومی ،وغيره کنارگذاشته می شود ،عموما ً ھرفردی معادل ارزش کارش کاالھای
مصرفی دريافت می کند .تحت سوسياليسم ،بدليل تحول سيستم مالکيت ازسرمايه داری به سوسياليستی،
عملکرد سيستم کاالئی وقانون ارزش محدود می باشد .وخود نيروی کارتحت سوسياليسم ديگريک کاال
نمی باشد -يعنی اينکه افراد نمی توانند ثروتی را که توسط کارديگران برمبنای مالکيت خصوصی
ابزارتوليد آفريده می شود تحت مالکيت درآورند ،وبجای آن درآمد ھرفردی فقط ازکاراوحاصل می
شود -البته تازمانيکه مناسبات سوسياليستی توليد بطورواقعی وجود داشته باشد .اما سرسختی مناسبات
کاالئی،ھم بقايای مناسبات اقتصادی سرمايه داری رانمايندگی می کند وھم تضادی راکه
عناصربورژوامی توانند درتالش برای احيای سرمايه داری ازآن استفاده کنند.مارکس می گويد ":حقوق
مساوی تحت سوسياليسم ھنوزدراصل يک حق بورژوايی است ."...اين برابری ھمچنين به اين دليل
بورژوايی می باشد که ھنوزبرابری رسمی است.آنگونه که مارکس می گويد ":اين حق مساوی عبارت
است ازيک حق نامساوی برای يک کارنامساوی ....بنابرين درمحتوايش مانند ھرحقی ،حق نابرابری
است" .افراد مختلف درمھارتھای شان بايکديگرتفاوت خواھند داشت ،درموھبت ھای طبيعی ،دراين که
چند نفرديگرراممکن است متکفل شوند وغيره فرق خواھند داشت .بنابرين درواقع ،علی الرغم برابری
رسمی ،يک فرد ازديگری بيشترخواھد داشت ،يکی ثروتمند ترازديگری خواھد بود.
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اين حق بورژوايی -اين برابری که ھنوزرسما ً بورژوايی ،وبنابرين بواقع ھنوزنابرابری می باشد ،که
درپيشرفت بسوی جامعه کمونيستی مغلوب خواھد شد ،جامعه ای که درآن بقول مارکس اصل:
ازھرکس به اندازه توانش وبه ھرکس باندازه نيازش غلبه می کند .بنابرين ھدف عمومی پرولتاريا
عبارت است از :نابودی حق بورژوايی .مارکس اينرا بمثابه مسئله ای که ھم غلبه برتمايزات اجتماعی
وتاثيرات ايدئولوژيک باقيمانده ازسرمايه داری وھم دستيابی به وفورمادی الزم برای کمونيسم ،که
ھردو بروشنی ازنزديک بطوردرونی باھم مرتبط اند،ارايه داد.
اما اين واقعيت که" نشانه ھای جامعه کھن" نه تنھا برای مدت زمان درازی تحت سوسياليسم به زندگی
ادامه خواھند داد بلکه ھمچنين مرتبا ً بورژوازی جديد را متولد خواھند کرد ،اينکه گذاربه کمونيسم،
گذاری بسيارطوالنی خواھد بود که درسرتاسرآن طبقات ومبارزه طبقاتی وجود خواھند داشت ،واينکه
نيروی محرکه درپيش بردن جامعه بطرف کمونيسم مبارزه طبقاتی پرولتاريا برعليه بورژوازی می
باشد -يعنی درسرتاسرسوسياليسم ،تضاد بين پرولتاريا وبورژوازی ،تضاد عمده ومبارزه طبقاتی بين
آنھا حلقه کليدی خواھد بود ،ھمان طورکه مائوآنراشرح داد -تمام اين توسط مارکس دريافت نشد،
چراکه اوفقط تجربه کوتاه مدت کمون پاريس به مثابه يک واقعه معين حاکميت طبقه کارگررا داشت که
ازآن بتواند نتيجه گيريھای تئوريکی)بعالوه درسھای عامی که ازسرمايه داری وجوامع طبقاتی قبل
ازآن بيرون کشيد( راجع به ماھيت دولت بطورعام وديکتاتوری پرولتاريا بطورخاص تکامل دھد .اين
درک فقط بعدھا بخصوص توسط لنين ومائو -توسط لنين بصورت نطفه ای وبخشا ً وسپس توسط مائو
بمثابه يک خط سيستيماتيک -ومائوبرمبنای تجربه بيشتردرپراتيک ديکتاتوری پرولتارياوباتکيه برنتيجه
گيريھای مارکس بمثابه زيربنا ،تکامل داد.
لنين بااتکاء به مارکسيسم انقالب اکتوبررابطرزموفقيت آميزی رھبری کرد ،اين امردوجنبه داشت.
ازيکطرف بمعنای کاربست مارکسيسم درجامعه روسيه دراوضاع معين ومتغييرآنزمان که ويژگی
عمده اش عبارت بود ازتکامل سرمايه داری بمرحله نوين يعنی امپرياليسم وازطرف ديگربمعنای دفاع
فعاالنه -حتی قيامگرايانه -ازبرخی اصول اساسی مارکسيسم بود که رويزيونيستھای بين الملل دوم
تالش می کردند آنھارادفن کرده به باد " فراموشی" بسپارند .کاراوليه لنين دربارۀ تئوری ديکتاتوری
پرولتاريا برجنبه دوم متمرکزبود ،که اوابتدادرنوشتن اثر" دولت وانقالب" انجام داد .درآنجا لنين
خاطرنشان ساخت که ،بدليل رشد ونفوذ رويزيونيسم ..." ،اکنون درواقع بايد دست به حفريات زد تا
مارکسيسم تحريف نشده ای رادرمعرض افکارتوده ھای وسيع قرارداد" .تتبع وتحقيق لنين دراين کتاب
شامل تاريخچه تکامل نظريات مارکس وانگلس درمورد دولت بود .درطول يادآوری اين تکامل ،برخی
نکاتی وجود دارند که لنين بمثابه آموزشھای حياتی مارکس وانگلس درباره دولت ،برآنھا تاکيد گذارد.
لنين باقدرت تمام خاطرنشان کرد که قبول ديکتاتوری پرولتاريا تفاوت مھم بين مارکسيسم واشکال
مختلف ايدئولوژی منجمله رويزيونيسم می باشد .ث ً
انيا ،اوتاکيد کرد که قبول اين مسئله فقط بمعنای
برافراشته داشتن ضرورت انقالب قھرآميزازطرف طبقه کارگروخردکردن دستگاه دولتی بورژوازی
می باشدً .
ثالثا ،اوھمچنين برماھيت گذاری دوره سوسياليسم تاکيد کرد.
برمبنای پراتيک انقالبی پرولتاريای روسيه تحت رھبری لنين وحزب بلشويک ،دراعمال ديکتاتوريش
درھفت سالی که لنين زنده بود ،اوشروع به انجام پيشرفتھای معين بيشتری دردرک تئوريک
مارکسيستی ازدولت ،ازپراتيک ساختمان سوسياليسم واعمال ديکتاتوری پرولتاريا کرد .درطول اين
سالھا طبقه کارگرروسيه ،بادشمنان خارجی وداخلی جنگيد ،ومبارزه ای حادی را برعليه بورژوازی
وديگراستثمارگران درون جمھوری شوروی وھمچنين برعليه امپرياليستھا وديگرمرتجعين خارجی که
بايکديگربرای درھم شکستن دولت جديد پرولتری متحد شده بودند ،به پيش برد .ازاين تجربه ،لنين نتايج
بسيارمھمی درموردخصلت ادامه دارمبارزه برای پيشرفت بسوی کمونيسم،درموردسرسختی
بورژوازی ،نفوذ بورژوازی ومناسبات بورژوائی ،وبازتوليد عناصربورژوائی تحت سوسياليسم ھم
ازمنابع درون خود جامعه سوسياليستی وھمچنين ازمنابع بين المللی ،بيرون کشيد.لنين دوسال پس
ازانقالب اکتوبر ،شروع به جمعبندی ازحاکميت طبقه کارگردريک مقاله مھم درپراودا به نام" اقتصاد
وسياست درعصرديکتاتوری پرولتاريا" ،کرد.دراينجا اوخاطرنشان می سازدکه طبقات ھنوزموجوداند.
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طبقات دردوران ديکتاتوری پرولتاريا باقيمانه اند وباقی خواھند ماند .ديکتاتوری زمانی غيرالزم خواھد
بود که طبقات ازبين بروند .طبقات بدون ديکتاتوری پرولتاريا ازبين نخواھند رفت.
لنين می گويد :طبقات باقی مانده اند وھمه جا ،پس ازتصرف قدرت توسط پرولتاريا سالھا باقی خواھند
ماند ...محو طبقات معنايش اين نيست که فقط مالکين وسرمايه داران بيرون ريخته شوند -اين کاررا ما
نسبتا ً به آسانی انجام داده ايم -بلکه ھمچنين معنايش آنستکه مولدين کوچک کاال نيزمحو گردند
وامااينھارانمی توان بيرون ريخت اينھارانمی توان سرکوب نمود باآنھا بايد مداراکرد ،آنھا
راميتوان)وبايد(اصالح نمود وبشيوه نوين تربيت کرد ولی فقط ضمن يک کارسازمانی طوالنی وبطی
وبااحتياط .دراينجا اونه تنھا به تجارکوچک وديگرعناصرخرده بورژوازی شھرھا ،بلکه بخصوص
دھقانان درروستاھا اشاره دارد .لنين توليد کوچک را به مثابه منبع اصلی احيای سرمايه داری دانسته،
ودرعبارت معروف ديگری می گويد :توليد کوچک است که ھمواره ،ھمه روزه ،ھرساعته ،بطورخود
بخودی وبمقياس وسيع ،سرمايه داری وبورژوازی را پديد می آورد.
بدين گونه لنين خطرات عمده دراحيای سرمايه داری رانشئت گرفته ازطبقات حاکم سرنگون شده
وسرسختی توليد)کوچک( خرده بورژوائی می ديد .بنابرين درادامه چنين می گويد که :وظايف عمده
پرولتاريا ،دربجلوراندن جامعه سوسياليستی بطرف کمونيسم وجلوگيری ازحرکت قھقرائی آن بسوی
سرمايه داری عبارت است ازسرکوب مقاومت زمينداران وسرمايه داران قديم ونابود کردن تدريجی
توليد کوچک .تضادھای طبقاتی ای که پرولتاريا می بايد قبل ازتحقق جامعه بی طبقه کمونيستی ازبين
ببرد ،ازيک طرف ،تضاد با بقايای طبقات استثمارگرکھن وازطرف ديگرتضاد بادھقانان می باشد.
واوتشخيص داد که برای حل اين دوتضاد مختلف بايد دووسيله مختلف به کارگرفته شود -اولی
آنتاگونيستی ودومی غيرانتاگونيستی.
اين چکيده نقطه نظرلنين درمورد جامعه سوسياليستی بوده اماتمام تحليل او دراين موردنمی باشد .لنين
ھمچنين شروع به برخورد وسيع به اين مسئله که چگونه بورژوازی جديد نمی تواند دردرون جامعه
سوسياليستی آغازبه رشد کند ،کرد .بدين ترتيب اودرسال  1918می گويد ":بلی باسرنگون کردن
مالکين وبورژوازی ماراه راپاک کرديم اما عمارت سوسياليسم رانساختيم .برزمينی که ازيک نسل
ً
مکررادرتاريخ
بورژوازی پاک شده است ،تازمانيکه زمين به توليد شان پادھد ،نسلھای جديدی ازآنھا
پديدارمی شوند ،وزمين ھرشماری ازبورژوازی را متولد می کند .آنھايی که به پيروزی برسرمايه
داران مانند خرده مالکين می نگرند " -آنھا قاپيدند ،بگذارمن ھم تالشی بکنم" -درواقع ھرکدام ازآنھا
منبع يک نسل جديد بورژوازی ھستند.
طوريکه مالحظه می شود ،لنين اين خطررادراينجا تقريبا ً بطورمنحصربه فردی باتوليد خرده
بورژوائی يکی می کند ودرواقع درھمان سخنرانی اوچنين می گويد ":درگذارازسرمايه داری به
سوسياليسم دشمن اصلی خرده بورژوازی ،عادات وموقعيت اقتصاديش می باشد".
بايدخاطرنشان کرد که لنين ،ھمچنانکه به روشنی دراينجا می گويد ،درباره گذارازسرمايه داری به
سوسياليسم -يعنی ازمالکيت سرمايه داری به مالکيت سوسياليستی -صحبت می کند که جمھوری
شوروی درراھش گام گذارده بود .بعبارت ديگر ،دراينجا اومسئله گذاربه کمونيسم را مورد بحث
قرارنمی دھد ).وبايدھمچنين اشاره کرد که وقتی لنين می گويد که خرده بورژوازی" دشمن اصلی" می
باشد ،منظورش اين نيست که بايد به خرده بورژوازی بطورانتاگونيستی برخورد کرد ،بلکه منظورش
اين است که توليد وتجارت کوچک وطرزتفکرتوليد کنندگان کوچک که اساسا ً بورژوائی است -مشکل
ترين مانع مقابل پاخواھد بود(.
تذکار :تجربه پيروزی انقالبات پرولتری درچندين کشورجھان درقرن بيستم نشان می دھد که با
پيروزی انقالب سيلی ازروشنفکران بورژوازی وخرده بورژوازی ،اقشارخرده بورژوازی وخرده
مالک باخصلت متردد ومتزلزل شان بدنبال پرولتاريا می افتند .درپيروزی انقالب خاصتا ً درکشورھای
نيمه فئودالی ونيمه مستعمره مليونھا تن ازدھقانان بيزمين وکم زمين بخاطرنجات ازاستثماروستم طبقات
ارتجاعی فئودال وکمپرادوروسلطه امپرياليسم ورسيدن به مالکيت ورونق کاروزندگی بھتردرپروسه
انقالب ملی  -دموکراتيک نيروی عمده انقالب را تحت رھبری طبقه پرولتاريا وحزب انقالبی اش
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تشکيل می دھند؛ ديگراقشارخرده بورژوازی وخرده مالک درجامعه خاصتا ً روشنفکران به
منظورتامين وتضمين منافع قشری شان تحت رھبری طبقه پرولتاريا دراين پروسه به جريان مبارزه
انقالبی می پيوندند .اگرچه اينھا تازمانيکه عليه امپرياليسم وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورمبارزه
می کنند ،مترقی وانقالبی اند.ولی اين طبقات واقشاربنابرماھيت وخصلت طبقاتی وقشری شان مانند
طبقه پرولتاريابطورپايه دارودوامدارتارسيدن به ھدف نھائی ،پيروزی کمونيسم ورسيدن به جامعه بدون
طبقه انقالبی نيستند .وبعد ازپيروزی انقالب دموکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی بايد جداًمتوجه بود
تا آنھا تحت تربيت سياسی ايدئولوژيک قرارگيرند تا به لحاظ خصلت اجتماعی تجديد تربيت شده
وبشمول طبقه کارگربه انسانھای نوين تحول کنند .البته اين پروسه طوالنی خواھد بود ،تازمانيکه
زيربنای مادی چنين افکاری يعنی توليد کوچک وبقايای جامعه کھن ازجامعه نوين محوگردد .ھمچنين
اگردرجامعه انقالبی دشواريھای برای انقالب پيش آيد ،اين اقشاردچارسراسيمگی وترس می شوند .ويا
درشرايطی که انقالب ھنوزاستحکام الزم نيافته باشد وطبقات بورژوا ومالک شکست خورده بتوانند
بکمک امپرياليسم وارتجاع بين المللی دست به شورش وخرابکاری عليه دولت انقالبی بزنند؛ اين
خطروجود دارد که بخشھای ازاين اقشاربراساس خصلت طبقاتی متزلزل شان فريب خورده وبدنبال
طبقات ارتجاعی به افتند .اگرچه بعد ازپيروزی انقالب اقشارمختلف خرده بورژوازی )غيرازدھقانان
که مالک زمين می شوند( به لحاظ موقعيت اجتماعی به تدريج متحول شده واکثريت آنھا موقعيت
اجتماعی سابق شان راازدست داده وبه پرولترتبديل می شوند .ليکن چيزی که مھم است زدودن خصلت
اجتماعی اين اقشارخصوصا ً اقشارروشنفکربورژواوخرده بورژوااست که تا مدتھای مديدی باقی می
ماند وازطريق کارسازمانی منظم ودوامداروارتقای سطح آگاھی سياسی ايدئولوژيک آنھا ست که اين
اقشاربه لحاظ فکری وخصلتا ً متحول می شوند.
يک سال بعد لنين بطورمشخص به" بورژوازی جديدی که درکشورما متولد شده است اشاره می کند.
بعنوان منبع رشد اين بورژوازی ،لنين ازاين واقعيت که " بورژوازی درحال ظھور...ازميان کارمندان
حکومت شوروی ما می باشند" صحبت می کند -که بسياری ازآنان درواقع روشنفکران بورژوائی
بودند که درجامعه کھن تربيت شده بودند .اما اوادامه داده ومی گويد که" فقط تعداد معدودی ازآنان می
توانندازصفوف شان برخيزند" واينکه بورژوازی جديددرحال ظھورعمدتا ً" ازصفوف دھقانان وصنعت
گران "...است که پديدارمی شوند.
درھمان زمان لنين دربرخی ازنوشته ھايش ھمچنين شروع به پيش گذاردن اين مسئله کرد که مبارزه
برای رسيدن به کمونيسم ونابودی طبقات ،درازمدت ودشوارخواھد بود .بطورمثال ،درمقاله مھمش،
"يک شروع بزرگ" اوتاکيد می کند که :بروشنی ،برای نابودی کامل طبقات کافی نيست که
استثمارگران ،مالکين وسرمايه داران سرنگون شوند ،کافی نيست که حقوق مالکيت آنان ازبين برده
شود؛ الزم است که تمام مالکيت خصوصی برابزارتوليد نيزازبين برده شوند؛ الزم است که تمايزدربين
شھروروستا ،وھمچنين تمايزبين کارگران فکری وکارگران بدنی ازبين برده شوند .اين نيازمند يک
دوره بسيارطوالنی می باشد.
دراينجا لنين به روشنی می گويد که دوره سوسياليسم ،دورگذاراست که مرتبا ً بايد بطرف کمونيسم
حرکت کند وديکتاتوری پرولتاريا نه تنھا بايد مقاومت استثمارکنندگان سابق را سرکوب کند وتفاوت بين
کارگرودھقان رازميان بردارد ،بلکه بايد تمام تضادھايی را که به پيدايش طبقات دامن می زنند ،حل
کند -باين پيامد که ديکتاتوری پرولتاريا يک دوره نسبتا ً طوالنی رادربرخواھد داشت.
درھمان مقاله لنين ھمچنين به جنبه ديگری ازماھيت گذاری دوران سوسياليسم ،واين واقعيت که
سوسياليسم ميدان جنگی است بين کمونيسم که برای رشد مبارزه می کند ،وسرمايه داری که درمقابل
نابودی مقاومت می کند ،اشاره می کند .بخصوص لنين توجه رابه" جوانه ھای" معينی ازجامعه
کمونيستی آينده که درمراحل اوليه سوسياليسم درجمھوری شوروی رشد يافتند ،معطوف می سازد .لنين
دراين مقاله ،برمبنای پراتيک محدود ديکتاتوری پرولتاريا تابه آن زمان ،شروع به خاطرنشان کردن
جوانب مھمی ازاين ديکتاتوری کرد که بعدھا مائوتسه دون ،برمبنای تجربه تاريخی بسيارگسترده
تروعميق ترازديکتاتوری پرولتاريا ،آنھارا بطوربسيارکاملتری تکامل بخشيد .بخصوص لنين به اين
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واقعيت اشاره کرد که وظيفه اين ديکتاتوری ،مبنی برنابودی طبقات ورسيدن به سوسياليسم ،برای
ازبين بردن تمام تضادھای بنيادينی که به طبقات پا می دھند) بطوربرجسته تضاد بين کارفکری ويدی(،
مستلزم يک مبارزه طوالنی وپيچيده ای است که استفاده ازابزارمختلف بسياری رادربرخواھد داشت
واشکال بسياری بخود خواھد گرفت .اما درآن زمان لنين به نظريه ای که بعداً توسط مائو تکامل يافت
فقط اشاره ای می کند وآنھم اينکه درسرتاسردوره سوسياليسم ،طبقات انتاگونيستی ومبارزه انتاگونيستی
بين پرولتاريا وبورژوازی وجود خواھد داشت.
نقش استالين دررابطه به ساختمان سوسياليسم و پيشبرد ديکتاتوری پرولتاريا:
استالين حزب کمونيست اتحاد شوروی وازطريق آن توده ھای کارگروزحمتکشان اتحاد شوروی را
درحفظ حاکميت طبقه کارگروساختمان سوسياليسم به مدت سی سال رھبری کرد .وپيشبرد يک چنين
وظيفه ای خطيری آنھم تحت سخت ترين شرايط )اقتصاد عقب مانده ونابسامان،ساختارطبقاتی روسيه و
پيچيدگی تضاد ھای طبقاتی وملی ناشی ازآن ومحاصره امپرياليسم وارتجاع بين المللی بعد ازپيروزی
انقالب اکتوبر (1917وبدون تجربه تاريخی قبلی واقعا ً خدمت بزرگی ازجانب استالين محسوب می
شود .اما دراين پروسه اواشتباھاتی نيزداشت که برخی ازآنھا کامالً جدی می باشد .بنابرين جمعبندی
درست ازنه تنھا خدمات استالين بلکه ھمچنين اشتباھات او ،بخصوص پيرامون مسئله تعيين کننده
ديکتاتوری پرولتاريا ،بسيارمھم است.
دراثر" اصول لننيسم" که درست پس ازمرگ لنين درسال 1924نوشته شده است ،استالين اصول
اساسی خدمات لنين به مارکسيسم ،منجمله تئوری ديکتاتوری پرولتاری بمثابه يکی ازنکات اصلی
خدمات وی راجمعبندی کرد.استالين بدرستی مسئله گذاربه جامعه سوسياليستی را بمثابه يک نبرد
ومبارزه طوالنی ،برعليه بقايای طبقات حاکم جامعه کھن وھم برعليه نفوذ توليد کنندگان کوچک
وجھانبينی آنھا -مبارزه ای که مستلزم متحول ساختن طرزتفکرنه تنھا دھقانان ،نه تنھا تمام عناصر
خرده بورژوازی ،بلکه ھمچنين توده ھای کارگر ،منجمله کارگران کارخانه می باشد -نشان داد که،
اين مبارزه بخشی ازوظيفه اساسی ديکتاتوری پرولتاريا می باشد.
استالين درھدايت طبقه کارگردرپيشبرد مبارزه بسيارحاد وپيچيده عليه دشمنان طبقاتی ھم درداخل وھم
درخارج حزب ،اين اصول راکماکان حفظ کرد .بخصوص اومبارزاتی رارھبری نمود که باعث شد
ترتسکی ،بوخارين وديگرافراديکه بويژه دررھبری حزب بودند وخط شان می توانست بطريقی
سوسياليسم را خردکرده وسرمايه داری رادراتحاد شوروی احياء کنند ،مغلوب شوند .اين مھمترين
بخش ازرھبری استالين درانجام دگرگون سازی سيستم مالکيت درشرايط پيچيده اتحاد شوروی بود.
متحول ساختن سيستم مالکيت نه تنھا شامل تعويض مناسبات سرمايه داری بامناسبات سوسياليستی بود
بلکه ھمچنين شامل پيشرفت ازبقايای اشکال فئودالی مالکيت درابعادعظيم درروستاھا به اشکال
سوسياليستی مالکيت -ازطريق مراحل اشتراکی کردن )کلکتيو( -بود .اما پس ازاينکه تحول
سوسياليستی درمالکيت ،بخصوص درسالھای ميانی واواخرسالھای) ،(30کامل شده بود ،استالين به
نتيجه گيريھای جداً غلطی درمورد ماھيت جامعه شوروی وتضاد ھای مشخصه آن رسيد.
اين اشتباه ھا بطورمثال ،درنقل قول زيرين ازگزارش استالين درمورد پيش نويس قانون اساسی اتحاد
جماھيرشوروی" درسال 1936نمايان ھستند :بدين ترتيب پيروزی کامل سيستم سوسياليستی درتمام
حيطه ھای اقتصاد ملی اکنون يک واقعيت است .واين به چه معناست؟ اين به معنای آنست که
استثمارانسان توسط انسان نابود وازبين برده شده است .بدين ترتيب اکنون تمام طبقات استثمارگرنابود
گرديده اند.استالين ادامه داده ومی گويد که ھنوزطبقه کارگر ،طبقه دھقان وروشنفکران وجوددارند،
اما" خطوط تمايزبين طبقه کارگرودھقان ،بين اين طبقات وروشنفکران درحال زدوده شدن است"....
اينکه تضادھای اقتصادی بين اين گروه ھای اجتماعی درحال نزول بوده ودارند زدوده می شوند"
واينکه "تضادھای سياسی بين آنان ھم درحال نزول وزدوده شدن است".
اين تحليل استالين را آنجا می کشاند که درگزارش اش به کنگره ھژده حزب درسال  1939بگويد":
ويژگی ای که جامعه شوروی راامروزه ازھرجامعه سرمايه داری متمايزمی سازدآنست که
ديگردارای طبقات متخاصم وانتاگونيسی نمی باشد ،يعنی اينکه طبقات استثمارگرنابود شده اند ،حال
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آنکه کارگران ،دھقانان وروشنفکران که جامعه شوروی راتشکيل می دھند ،درھمکاری دوستانه به کار
وزندگی مشغولند.
مائو پس ازتجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا دراتحاد شوروی وپس ازتجربه تاريخی انقالب چين
وديگرکشورھای سوسياليستی وبا جمعبندی ھای تئوريک اين درک را عميق ترکرده وتکامل داد؛ که
طبقات انتاگونيستی کماکان تحت سوسياليسم موجود اند ،آنچه که سوسياليسم را ازسرمايه داری
متمايزمی سازد آن نيست که طبقات متخاصم ناپديد گشته اند ،بلکه اين واقعيت است که طبقه کارگر ،به
جای طبقه محکوم ،طبقه حاکم می باشد.
ازاينکه استالين ازيکطرف باقاطعيت ازديکتاتوری پرولتاريا دفاع می کند ،اما ازطرف ديگر،
بخصوص دراين دوره ،آنچه راکه بااتکاء برآن ازلزوم ديکتاوری پرولتاريا دفاع می کند بھيچوجه
کامالً درست نبوده ودرواقع منعکس کننده اشتباھاتی جدی درطرزتفکراوبود .ھمچنين استالين براين
نظربود زمانيکه مالکيت سوسياليستی شد ،طبقات انتاگونيستی وزمينه داخلی احيای سرمايه داری
دراتحاد شوروی ازبين رفته است.
بورژوازی درحزب:
ديالکتيک بما می آموزد زمانيکه مبارزه اضداد ازيک تحول کيفی برخوردارمی گردد ،ھرکدام اضداد
نيزدچارتحول می گردند .اين درمورد مبارزه بين پرولتاريا وبورژوازی نيزصادق است .وقتی
پرولتاريا قدرت را ازبورژوازی می گيرد ،ديکتاتوری خودرا بربورژوازی برقرارکرده ومالکيت
رااجتماعی می کند .پرولتاريا ازطبقه محکوم به طبقه حاکم وازمحروم ازتمام مالکيت وابزارتوليد به
مالک اشتراکی ابزارتوليد مبدل می شود .اما اين ھنوزبه معنای حذف پرولتاريا نيست؛ پرولتاريا
تاکمونيسم ونابودی تمام تمايزات طبقاتی وازبين رفتن زمينه ھای آن به موجوديت خود ادامه می دھد.
بنابرين بايد متضادش -بورژوازی -وجود داشته باشد ،چراکه پرولتاريا بدون بورژوازی وبلعکس نمی
تواند وجود داشته باشد .درواقع بورژوازی درجھتی مخالف دچارديگرگونی شده است؛ ازطبقه حاکم به
محکوم وازطبقه صاحب مالکيت برابزارتوليد به طبقه محروم ازمالکيت توليد مبدل شده است.
اين مسئلۀ بورژوازی تحت سوسياليسم راازنزديک بررسی کنيم .دراينجا بورژوازی عبارت است از
طبقه اجتماعی ونه افرادی که درھرمقطعی آنراتشکيل می دھند -وبه خصوص ،نه صرفا ً يا حتی عمدتا ً
سرمايه دارانی که ھنگامی که ديکتاتوری پرولتاريا برای اولين باراستقرارمی يابد ،سرنگون می
شوند)که برای وضوح می توان به آن بورژوازی قديم گفت( .مواردی تحت سوسياليسم ھستند که
مالکيت خصوصی واستثمارکارمزدوری درحقيقت وبه معنای واقعی کلمه درھمان شکل اساسی دوران
سرمايه داری انجام می گيرد .بطورعام برای پرولتاريا امکان ندارد که پس ازگرفتن قدرت تمام
ً
مضافا ،حتی پس از اينکه بورژوازی قديم کامالً
موسسات انتفاعی بورژوائی را يکباره مصادره کند.
ازسرمايه قبلی اش محروم گرديده است ،موارد کارھای غيرقانونی کماکان وجود دارد -کارگاه ھای
زيرزمينی تحت مالکيت خصوصی وغيره.معذالک ،مناسبات بين رھبری توده ھادراقتصاد سوسياليستی
ازاھميت بسياربيشتری برخورداراست .اگريک مارکسيست لننيستی درفرماندھی باشد ،آنگاه اين
مناسبات ،اگرچه دارای نابرابريھايی است ،عبارت خواھد بود ازھمکاری رفيقانه -وچنان نابرابريھای
گام به گام محدودترخواھد شد .اما اگريک خط رويزيونيستی درفرماندھی قرارگيرد،آنگاه اين امر،
مناسبات بين رھبران ورھبری شوندگان را به مناسبات ستم کارانه واستثمارگرانه مبدل خواھد کرد.
اگرکادرھای رھبری درکارتوليدی به ھمراه توده ھا شرکت نکنند؛ اگرھمزمان آنان ازطريق اختالف
مزد فزاينده ،پاداشھای متناسب بامزدھا وغيره به افزايش درآمد شان نسبت به توده ھا بپردازند ،اگرآنھا
سود رادرفرماندھی قراردھند ،واگرآنھا مديريت وبرنامه ريزی را درانحصارخود درآورند وبجای آنکه
ازنظرسياسی به فعال کردن کارگران يدی پرداخته وآنان رادرنظارت برکادرھای رھبری فعال کنند
ازدخالت آنان دراين اموربطورموثرجلوگيری بعمل آورند ،آنگاه سوأل اين است که ازنظرمحتوی
چقدرمناسبات بين کادرھای رھبری وتوده ھای کارگرازمناسبات بين کارگران وسرمايه داران درجامعه
سرمايه داری متمايزاست؟ ودررابطه با مقامات باال که دررھبری وزارتخانه ھا ،امورمالی وتجارت
وغيره قراردارند ،اگرآنھا ازھمان خط رويزيونيستی پيروی کنند ،خودرا ازتوده ھا وکارتوليدی جدا
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سازند وبطورموثری کنترول براين عرصه ھا رادرانحصارخود درآورند ،سوال اين است که چقدربين
آنان ومديران شرکتھای بزرگ کشورھای سرمايه داری فرق است؟
البته يک تفاوت اساسی وجود دارد -تفاوت بين سوسياليسم وسرمايه داری .يعنی اينکه ،اين
رويزيونيستھا حتی اگرآنھا کنترول عرصه ھای مھمی ازاقتصاد  ،بخشھايی از قدرت سياسی وغيره را
درسوسياليسم تحت اختياربگيرند ،معذالک ھنوزدرحال عمل کردن درشرايطی ھستند که بطورکلی
درجامعه طبقه کارگردرقدرت می باشد واقتصاد سوسياليستی است .اين مھمترين دليل برای اين
امراست که آنان بايد تالش ھمه جانبه ای برای گرفتن قدرت انجام دھند که بتوانند بطورکامل منافع
بورژوائی شان را ازطريق احيای سرمايه داری دنبال کنند .اين ھمان پروسه ايست که دراتحاد شوروی
اتفاق افتاد.
اگرچه اين مسئله اين واقعيت راعوض نمی کند که حتی تحت سوسياليسم چنان رھروان سرمايه داری
نه فقط ظھورخواھند کرد بلکه ،درھرکجا وتاھراندازه که بتوانند خط رويزيونيستی شان را به عمل
درآورند ،مناسبات بين خود وآنانی که تحت رھبری شان ھستند ،بخصوص توده ھای کارگررابه يک
مناسبات ستمگرانه ودرمضمون استثمارگرانه تبديل خواھند کرد.اين رويزيونيستھا درجستجوی
يکديگرخواھند بود ،دسته بنديھا وبلوکھا ودم ودستگاه خودرا دردرون حزب ودولت)وبيرون آن(
درمقابله با اصول حزب ،درمقابله باخط اساسی حزب ورھبری نيروھای انقالبی درون آن ،وھمچنين
توده ھای مردم تشکيل خواھند داد .بنابرين می توان ديد که آنان درواقع بورژازی -ياقلب آن -دردرون
جامعه سوسياليستی می باشند وخصوصيات اين طبقه را درشرايط سوسياليسم دارند.
درجامعه سوسياليستی ،قدرت برابزارتوليد وھمچنين برتوزيع بمثابه قدرت رھبری سياسی تمرکزمی
يابد .درھرکجا وتا به ھراندازه که قدرت دردست مارکسيست ھا وتوده ھا نبوده بلکه دردست
رويزيونيستھا باشد ،آنگاه مناسبات توليدی بورژوائی می تواند حتی دردرون شکل کلتيو بوجود آيد،
اگرچه کسب قدرت توسط بورژوازی -تحت رھبری رھروان سرمايه داری درمقامات باالی رھبری
حزب -الزمه تکامل مناسبات توليدی بورژوائی واحيای سرمايه داری درجامعه بطورکلی ،می
باشد.ازاين می توان ديد که چرا نه تنھا صحيح بلکه الزم است که ازبورژوازی دردرون حزب
ورھروان سرمايه داری که درقدرت می باشند -سخن رانده شود .چراکه اکثريت بزرگ افرادی که
درپستھای رھبری دراقتصاد درسطوح مختلف را دردست دارند دقيقا ً اعضای حزب می باشند .اين آنھا
ھستند که) بخصوص پس ازسالھای اوليه سوسياليسم( بطورعمده مديران ،برنامه ريزان ،روسای
وزارتخانه ھا وغيره نھاد ھا راتشکيل می دھند .وآن افرادی ازآنان که راه سرمايه داری رادرپيش
گرفته وخطی رويزيونيستی رااعمال می کنند درواقع به بورژوازی درون حزب -بادردست داشتن
قدرتی که ازموقعيت رھبری شان بلند می شود -تبديل می شوند .اين امرھم ازتضاد ھای سيستم
سوسياليستی ،آن گونه که قبالً گفته شد ،وھم ازاين واقعيت که اقتصاد سوسياليستی اقتصادی کلکتيواست
که دولت واحد اقتصادی مھمی درآن بوده وحزب نيروی رھبری کننده آن می باشد ،نشئت می گيرد.
البته اين به آن معنانيست که ،تمام بورژوازی درحزب کمونيست النه می کنند .بسياری عناصر
بورژوازی ھستند که دربيرون حزب بوجود می آيند)ياباقيمانده ازجامعه کھن ھستند( .اما ھسته مرکزی
بورژوازی تحت سوسياليسم ،آنھاييکه درمقام اعمال عظيم ترين قدرت دررابطه با اقتصاد وھمچنين
روبنای سياسی ،فرھنگی وغيره می باشند ،به روشنی آنانی ھستند که درخود حزب اند بخصوص آنانی
که درباالترين سطوح ھستند .تحليل اين مسئله ،وتکامل ابزارمبارزه برعليه اين نيروھا بمثابه ھدف-
عمده مبارزه طبقاتی برعليه بورژوازی ،حقيقتا ً ازخدمات بزرگ مائوتسه دون می باشد.

انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی:
مائوجمعبندی نمود که صحبت برسرانقالبی کردن مداوم حزب بمثابه بخشی ازامرانقالبی کردن جامعه
بمثابه يک کل می باشد .مائوتسه دون اين مھمترين نکته را ازتجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا
درچين ودرجاھای ديگربخصوص تجربه قدرت گيری ضدانقالب دراتحاد شوروی راجمعبندی نمود
وشروع به تکامل راه ھا وابزاربازسازی وانقالبی کردن حزب وتصفيه آن ازرھروان سرمايه داری
)بورژوازی درمقامات عالی حزب ودولت( کرد .اين عمل دراتکاء به توده ھای خلق چين انجام شد.
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درجريان انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی مائوتسه دون اعالم نمود ":انقالب کبيرفرھنگی برای
چيست؟ برای دست زدن به مبارزه طبقای است .لين پيائوازتئوری» اضمحالل مبارزه طبقاتی« دفاع
کرد ،ولی خودش ھرگزازمبادرت به مبارزه طبقاتی بازنه ايستاد.اودرپی حفاظت ازدارودسته مرتد
خودش وپيروان قسم خورده خود بود ،لين پيائو درپی سرنگونی پرولتاريا بود وبه انجام کودتا مبادرت
کرد."...
ً
با" افراط" دربيان اين حقيقت مشھود -ضرورت تداوم انقالب -ودقيقا جھت تاکيد براھميت عظيم
ودرازمدت آن ،مائوگفت که نيازبه انقالب فرھنگی ھميشه وجود خواھد داشت .به اين دليل تازمانی که
توده ھا ستم احساس کنند وتازمانی که تضاد وجود داشته باشد به انقالب فرھنگی نيازاست .دراينجا
مائوتسه دون توجه را باين مطلب جلب می کند که حتی تحت کمونيسم ھم ھنوزتضاد وجود خواھد
داشت ومبارزه برای حل تضاد وتغييرکيفی) جھش( ،وباين ترتيب ،انقالب وجود خواھد داشت.
دراوايل سال  ،1958زمانيکه مائوتسه دون تکوين اساس تئوری عظيم" ادامه انقالب تحت ديکتاتوری
پرولتاريا" را آغازنموده بود چنين اظھارنمود ":ھمواره درباره اتحاد يگانه صحبت کردن وازمبارزه
سخن نگفتن مارکسيستی -لنينيستی نيست .اتحاد ازمبارزه گذرمی کند .تنھا ازاين طريق اتحاد بدست می
آيد .درون حزب ،ھمين طورطبقات ودرميان مردم ،نيزبھمين گونه است .اتحاد به مبارزه تبديل می شود
ومجدداً بوجود می آيد .ما نمی توانيم تنھا درباره اتحاد يکپارچه صحبت کنيم ودرباره تضاد ھا ومبارزه
سخن بميان نياوريم.اتحاد شوروی ازتضاد بين رھبران ورھبری شوندگان سخن نمی گويد .اگرتضاد
ومبارزه ای وجود نداشت ،جھان ،پيشرفت ،حيات وھيچ چيزديگراصالً وجود نمی داشت .ھمواره
درباره اتحاد صحبت کردن ھمانند "حوضی ازآب راکد" است ،اين ديدگاه ميتواند به رخوت منجرشود.
مابايد اساس کھنه اتحاد راويران کنيم ،راه مبارزه را طی کنيم .دوباره براساس نومتحد گرديم .کداميک
بھتراست -حوض راکد ،يارودخانه " يان تسه" ی آرامش ناپذيروغران.
زيربنای تئوريک انقالب فرھنگی ،واينکه چگونه مائوتسه دون برمبنای آن تئوری انقالب کبيرفرھنگی
را رھبری کرد ،نمايندۀ عظيم ترين خدمات فنانا پذيرمائوتسه دون به علم مارکسيسم -لنينيسم است.
انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی سال  1966نه تنھا درچين بلکه درتاريخ سوسياليسم بی سابقه بود.
انقالب فرھنگی اساسا ً دراتکاء به توده ھای خلق بود.درواقع رھبران واعضای حزب درمعرض انتقاد
تودھا قرارگرفتند وبازسازی شدند .ھدايت ورھبری اين انقالب ازجانب مقرھای فرماندھی پرولتری
درحزب کمونيست که تحت رھبری مائوبود صورت می گرفت .واحدھای حزبی درسطوح مختلف
بازسازی شده وبرمبنای اصول تشکيالتی سانتراليزم -دموکراتيک بيکد يگرمرتبط گشتند .مائوجمعبندی
نمود که يک حزب درقدرت کما کان بايد وسيله نقليه ای باشد برای رھبری پرولتاريا درادامه مبارزه
طبقاتی تحت سوسياليسم .فقط بسيج توده ھا واتکاء به آنھا ،تحت رھبری يک خط مارکسيستی -لنينيستی
است که ميتواند اين مشکل راحل کند .دراين انقالب طبقه کارگروتوده ھای مردم تحت رھبری مائو
وانقالبيون کمونيست ديگر ،تحوالت بی سابقه ای رابه پيش بردند .دراين انقالب تمايزات ونابرابری ھا
بين بخشھای مختلف جامعه منجمله شھروروستا تقليل يافت .گروه ھای انقالبی فرھنگی ،کميته ھا
وديگراشکال تشکيالتی خلق شده توسط توده ھا دربسياری مدارس وواحدھا چيزھای جديدی بوده
وازاھميت تاريخی برخورداراند .گروه ھای انقالبی فرھنگی ،کميته ھا وکنگره ھا اشکال نوين عالی ای
ازتشکل می باشند که توده ھا می توانند درآنان خودراتحت رھبری حزب کمونيست آموزش دھند.
دراين انقالب مائوتسه دون توده ھای وسيع را ازپائين برانگيخته وآنان را درمبارزه ومغلوب کردن
دشمنان طبقاتی ھدايت کرد .آن گونه که مائوجمعبندی کرد انقالب فرھنگی متودی جديد برای مغلوب
ساختن رھروان جان سخت سرمايه داری وانقالبی کردن جامعه ،منجمله حزب بود .مائوتسه دون
گفت ":انقالب فرھنگی ،درعين جلوگيری ازکسب قدرت توسط رويزيونيستھا واحياء سرمايه داری
درآن زمان مشکل رايکباروبرای ھميش حل نکرد ونمی توانست حل کند .انقالب بايد تحت ديکتاتوری
پرولتاريا بمدت طوالنی ادامه يابد-درواقع درسراسردوره گذارسوسياليسم درسراسردوره ديکتاتوری
پرولتاريا ،تازمانی که بورژوازی وتمام طبقات استثمارگرديگروطبقات بطورکلی ،وزيربنای که به
برخاستن آنھا پا می دھد کامالً ازبين بروند ".مائودرمورد ھدف انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی
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گفت ":مبارزه برعليه رھروان سرمايه داری درحزب يک وظيفه عمده است ،اماھدف نيست .ھدف
عبارت است ازحل مشکل جھانبينی وپاک کردن رويزيونيسم ".مائوگفت :ديکتاتوری پرولتاريا فقط
زمانی می تواند واقعا ً ديکتاتوری پرولتاريا باشد که ديکتاتوری اش توسط خود توده ھای وسيع اعمال
گردد ،واين بمعنای بسيج ومسلح ساختن آنان با خط مارکسيست -لنينيستی برای مبارزه برعليه دشمنان
طبقاتی -وتواناساختن آنان درتشخيص خط درست ازنادرست ومنافع واقعی پرولتاريا ازمنافع بورژوائی
درجريان مبارزه خودشان ومطالعه مارکسيسم -لنينيسم برای تسلط برمواضع اساسی ،ديدگاه ومتودآن-
می باشد".
تئوری مارکسيستی -لننيستی دولت وديکتاتوری پرولتاريا توسط مائوتسه دون تکامل داده شد واعمال
اين ديکتاتوری وانجام آن درسراسردوره گذارتاکمونيسم فقط ميتواند به معنای "ادامه انقالب تحت
ديکتاتوری پرولتاريا" باشد .اين تئوری محصول بکاربستن ماترياليسم ديالکتيک درجامعه سوسياليستی
توسط مائوتسه دون بوده وبزرگترين خدمات جاودان مائوتسه دون به مارکسيسم -لننيسم ومبارزه
انقالبی پرولتاريای بين المللی رانمايند گی می کند .علی الرغم آنچه که رويزيونيستھا درچين ممکن
است بگويند ياانجام دھند وعلی الرغم تھمتھا وتحريفات مرتجعين واپورتونيستھا بطورعام ،اين تئوری
بمثابه اسلحه ای قدرتمند دردست پرولتاريا خواھد ماند وديريازود توسط آن درتمام کشورھا درپيشبرد
گذاربه طرف ھدف تاريخی کمونيسم به کارگرفته خواھد شد.
درطی سالھای  1976-1973آنچه که کليه نقطه نظرات وخطوط مخالف درون حزب کمونيست چين
رادرخود فشرده می کرد ،ھمانا مسئله چگونگی ارزيابی ازانقالب فرھنگی بود .برای اين امردودليل
وجود داشت .اول اينکه انقالب فرھنگی به اتمام نرسيده بود .علی الرغم اينکه درخارج ازچين چنين
شايع بود که انقالب فرھنگی درسال  1969پايان يافته است .دوم آنکه ،تحوالتی که انقالب فرھنگی
راباخود به ھمراه آورده بود کانون مبارزه شديدی درتمامی سطوح حزب وجامعه گرديد .نيروھای
انقالبی سعی درحفظ وگسترش اين تحوالت داشتند وتالش نيروھای راست درمحدود نمودن ،بی محتوی
ساختن ونھايتا ً محوکردن اين تحوالت بود.
انقالبات بزرگ عالوه برھمراه آوردن تحول وپيشرفت ،منشاء نوعی واکنش نيزھستند .طبقات سرنگون
شده ھرگزبه سرنوشت محتوم شان تسليم نمی شوند بلکه ھمان گونه که انقالب چين نشان داد ،ھمراه
باادامه انقالب پرولتری برای ريشه کن ساختن نابرابريھا وتقسيم بنديھای جامعه طبقاتی ،عده ای يافت
می شوند که ازانجام وظايف نوين روزسربازمی زنند .کمونيستھای يافت می شوند -بويژه بعضی
ازرھبران حزب -که قصد توقف نمودن انقالب رادارند وبه مخالفت باآن برمی خيزند وازآنجاکه خود
آنھا صاحب قدرت اند ،به موانعی درراه پيشرفت انقالب تبديل می شوند که می بايست ازسرراه
برداشته شوند .انقالبی وکمونيست بودن آنھا صرف به نام است .انقالب فرھنگی چين مبارزات وصف
بنديھای نوينی راباعث گرديد.
ھمانگونه که توضيح داده شد روش برخورد ھرفرد به انقالب فرھنگی سنگ بنای موضع وی نسبت به
حاکميت طبقه کارگربود .ومائوتسه دون بيش ازھمه به آن آگاه بود .اودرسال  1969توضيح داد":
ازآنجا که پايه ما محکم نيست بنظرمی رسد که کاربدون انجام انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی پيش
نخواھد رفت .باتوجه به مشاھدات من متاسفانه دراکثرکارخانه ھای ما -منظورم ھمه آنھا ويااکثريت
بزرگی ازآنھا نيست -رھبری دردست مارکسيستھای واقعی وتوده ھای کارگرنبود ....درميان دبيران،
معاونين دبيران واعضای کميته ھای حزب ودربين دبيران شاخه ھای حزب افراد خوبی وجودداشتند،
ولی آنھا باروی آوردن به انگيزه ھای مادی ،قراردادن سود درمقام فرماندھی ودادن پاداش وغيره
بجای ترغيب سياستھای پرولتری ،بد نبال خط ليوشائوچی افتادند .ولی افراد بسياربدی نيزدرکارخانه ھا
وجوددارند .اين نشان می دھد که انقالب پايان نگرفته است ".بعبارت ديگر ،اگراين انقالب )فرھنگی(
انجام نمی پذيرفت قدرت ازکف می رفت .بعالوه ،اين انقالب پايان نيزنپذيرفته بود .حدود دو ونيم سال
بعد ،مائوچنين گفت" :مدت پنج سال است که سرود انترناسيونال رامی خوانيم ،بااين ھمه در درون
حزب کسانی يافت می شوند که ده ھا باردرمتالشی نمودن آن کوشش کرده اند ،وبنظرمن ،ده ،بيست
وياسی بارديگرنيزممکن است بدين کارمبادرت ورزند".
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مائوتسه دون بال فاصله درسالھای پس ازطوفانی ترين مقاطع انقالب فرھنگی تاکيد نمود که اين مسئله
که آيا انقالب درمسيردرپيش گرفته شده ادامه خواھد يافت -يعنی اينکه آيا چين درمسيرسوسياليسم پيش
خواھد رفت -يانه ،ھنوز ،حل نشده است .ودرحقيقت مبارزات مھمی پيش خواھد آمد که نتايج آنھا حيات
انقالب راتعيين خواھد نمود .اين مبارزات صرفا ً مانورھای دفاعی وانفعالی طبقه کارگرنبودند .انقالب
فرھنگی واقعه ای منحصربه فرد درتاريخ بودکه درطی آن برای نخستين باردريک جامعه سوسياليستی
يک مبارزه انقالبی توده ای عليه عناصرنوين استثمارگرکه دردرون حزب وساختارھای دولتی
رشدکرده بودند ،بوقوع پيوست .اما نتايج انقالب فرھنگی بسيارفراترازضربه زدن به آن نيروھا
وبازپس گرفتن نھادھای اجتماعی غصب شده بود.
دربحث ودفاع ازخدمات مائوتسه دون به علم انقالب پرولتاريائی ونقش افرادی مانند مائوولنين درجنبش
انقالبی پرولتری نکته ای نيست که گفته شود که رھبران بزرگ ھرگزاشتباه نمی کنند ويااينکه تاريخ
بوسيله قھرمانان ساخته می شود ونه توده ھا .بزرگترين رھبران انقالبی کفشھای شانرايک به يک مثل
بقيه ما پا می کنند وآنھا مانند ما می خورند ومی خوابند .ودرواقع توده ھا ھستند که تاريخ رامی سازند.
وبطوراساسی اين توده ھا ھستند که رھبران بزرگ انقالبی را " می سازند" واين مبارزه انقالبی توده
ھاست که رھبران را می پروراند .رھبرھا بنوبه خود نقش عظيمی را درمبارزه انقالبی توده ھا بازی
می کنند .اما آنھا درصورتی می توانند نقش مثبتی راايفاء کنند ودرتحليل نھائی ،اھميت قابل توجھی
داشته باشند که بامبارزه توده ھا ودرمرکزاين مبارزه ايستاده وآنرابه جلوھدايت کنند .دراين عصر
درراديکال ترين انقالب تاريخ که عبارت است ازانقالب پرولتری ،اين بدان معناست که آنھا نقش شان
را درکاربرد علم مارکسيسم -لنينيسم ھم برای آموختن ازتوده ھا وھم ھدايت مبارزه ايفا می کنند .به اين
ترتيب آنھا می توانند نفوذ عظيمی برروی جنبش توده ھا اعمال کرده ودرواقع می توانند پروسه اجتناب
ناپذيرانقالب راتسريع کنند درست ھمانطورکه آنھا می توانند براثراشتباھات وانحراف ازمارکسيسم-
لنينيسم آنراکند سازند( .انقالبيون بزرگ نقش شان را بعنوان رھبران انقالبی انجام می دھند .آنھا اين
کاررادقيقا ً باتسلط يافتن وکاربردعلم مارکسيسم -لنينيسم ،بطورزنده ودرانطباق باشرايط مشخص
کشورشان وتمام جھان انجام می دھند .پس نکته دقيقا ً اينست که باتمرکزبرروی نقش وخدمات بزرگ
اين چنين رھبرانی ازآنھا آموخته وقدرت عزم کليه افراد جنبش انقالبی برای تسلط يافتن وکاربرد
مارکسيسم -لنينيسم تقويت شود .تاازاين طريق آنھا عظيم ترين خدمات" خود" رابه ماموريت تاريخی
پرولتاريا انجام دھند.
بعنوان بخشی ازاين ،بايستی درک شود که ھيچکس نمی تواند ازاشتباه مبراباشد ،مھم نيست اووتاچه
اندازه خدمتش بزرگ است .البته که اين درمورد رھبران بزرگ نيز ،ازجمله مائونيزصادق است.
درعين اينکه ازخدمات عظيم شان می آموزيم وآنرا ارج می نھيم وازآنھا وھمچنين نقش کلی يک چنين
رھبرانی درمقابل حمله به آنھا دفاع می کنيم ،ھمچنين الزم است که اشتباھات آنھارا درک کرده وازآن
درس بگيريم.
باب آواکيان دررابطه به مائوتسه دون می گويد :بنظرمی رسد که گرايشی وجود داشته است که بيش
ازحد تجربه انقالب چين رابه مقياس جھانی تعميم می دھد .اوعالوه می کند که اين امربخصوص شکل
نسبت دادن يک خصلت يا جنبه ملی به مبارزه در)حداقل برخی از( کشورھای سرمايه داری ويا حتی
امپرياليستی ،درشرايطی که چنين جنبه ای نمی توانست نقش مترقی ايفاء کند ،بخود گرفت .ھمچنين او
می گويد که اين مسئلۀ بی نھايت پيچيده ای است واينجا نمی توان تحليل عميقی ازآن انجام داد وحتی
بطورجدی بدان پرداخت .درعوض ،بصورتی بسيارخالصه به چند نکته اشاره خواھد شد.
اين بطورنزديکی درارتباط است بامسئله چگونگی حل تضاد بين دفاع ازکشورسوسياليستی ازيک
طرف وازطرف ديگرپيشبرد مبارزه انقالبی درديگرکشورھای که ھنوزپرولتاريا به قدرت نرسيده،
بخصوص درکشورھای سرمايه داری وامپرياليستی که خطرعمده درآن زمان مشخص برای کشور
سوسياليستی نمی باشند ).يابخشی ازبلوک کشورھايی که امپرياليست سرکرده آن چنين خطرعمده ای
رابرای کشورسوسياليستی ارايه می دھد ،نيستند( .اين بخصوص درشرايطی پيچيده وحاد می شود که
جنگ بين دولتھای امپرياليستی نزديک است واحتمال حمله به دولت سوسياليستی بخصوص بوسيله يک
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بلوک امپرياليستی بطورجدی افزايش می يابد .خصوصا درچند سال آخرعمرمائو واضح گشت که اتحاد
شوروی خطرعمده برای چين بشمارمی رفت وبخصوص برتسريع تحوالت بسوی جنگ امپرياليستی
بين امريکا وشوروی يک حمله وسيع ازطرف اتحادشوروی وشايد يک اشغال نظامی تمام عيارعليه
چين بسيارمحتمل بود .درچنين وضعيتی برای چين کامالً درست بود که روابط ديپلوماتيک معين
وديگرحرکات را برای بھم زدن توازن اتحاد شوروی واستفاده ازتضادبين دوبلوک امپرياليستی
بکاربرد ،تاچين را دريک موضع قدرت درمقابل حمله شوروی قراردھد .اما اين بايستی به نحوی انجام
گيرد که درمجموع به رشد مبارزه انقالبی جھانی کمک کند وانقالبيون را درکشورھای بلوک امريکا به
دست کشيدن ازمبارزه برای انقالب يامحدود کردن" انقالب" به مبارزه برعليه اتحادشوروی فرانخواند.
بطورکلی مائو وستاد پرولتری تحت رھبری او درحزب کمونيست چين) که باصطالح" باندچھارنفر"،
ھسته فعال رھبری آن بودند( بااين تضاد به طريقی انقالبی درگيرشدند .آنھا برای پشتيبانی ازمبارزات
انقالبی واقعی درديگرکشورھا ازجمله آنھايی که دربلوک امريکا بودند مبارزه کردند ودرعين حال به
انقالبيون اخطارمی دادند که به اتحادشوروی اجازه ندھند که نفوذکرده واين مبارزه را بانام" کمک"
به زائده خود تبديل کند .باالترازاينھا سرسختانه عليه خط وابستگی ودرحقيقت تسليم به امپرياليسم
امريکا وفروش انقالب درخودچين بنام» مدرنيزه کردن کشور« و»تقويت دفاع« عليه اتحاد شوروی،
جنگيدند .اما ازطرف ديگرآنھا اين تحليل را برگزيدند که اتحادشوروی خطرناک ترين منبع جنگ می
باشد ،براساس شبيه به آنچه استالين دراواخرسالھای  1930بيان کرد که امپرياليستھای فاشيست دشمن
عمده اند .اين تحليل تاحدی خط" مبارزه ملی" راعليه شوروی درکشورھای سرمايه داری وامپرياليستی
که باامريکا يک بلوک امپرياليستی را می سازند ،تبليغ می نمود) درست ھمان کاری که استالين مشابھا ً
درسالھای  1930دررابطه با کشورھايی که مخالف بلوک امپرياليستی فاشيستھا بود ،انجام داد(.
باب آواکيان ادامه می دھد :اين اشتباه تااندازه ای رويزيونيستھادرچين راتقويت کرد ،رويزيونيستھای
که مطرح می کردند ومی کنند که خطرشوروی برای چين حذف انقالب درداخل وخارج راطلبيده
وتوجيه می کند .بطوريکه ذکرشد اين نوع اشتباه ازجانب انقالبيون ،درسالھای  1930درجنبش بين
المللی کمونيستی وجود داشته است ،وبطورمبرمی الزم است به جمعبندی عميقتيروانتقاد ازآن اقدام شود
تاازتکرارآن درآينده اجتناب بعمل آيد .درعين حال حزب ما بدرستی وپيگيرانه بين خط وسياست مائو
ورفقای انقالبی اش ازيک طرف وازطرف ديگرخاينين رويزيونيستی که قدرت را ازطريق داغان
کردن ستادپرولتری درحزب کمونيست چين بعدازمرگ مائو واحيای سريع سرمايه داری وتسليم به
امپرياليسم غصب کردند ،خط روشنی کشيد .وھمچنين بايداشاره شود که مائوورفقايش درچين
ازاشتباھات استالين ،دررابطه باتضاد بين دفاع ازکشورسوسياليستی وپيشبرد مبارزه جھانی درس
گرفته وآنراتصحيح کردند .آنھا به اين موضع که ھمه چيزبايستی تحت الشعاع دفاع ازچين قرارگيرد
نيافتادند .آنھا بخصوص اھميت رھبری مبارزه طبقاتی پرولتاريا برعليه بورژوازی درچين وادامه
انقالب دردوران سوسياليسم ورابطه ديالکتيکی آن وخط صحيح برای دفاع ازچين را می شناختند .اما
بيشترازآن ھمانطورکه بيان شدآنھاھمچنين به مبارزه برای پشتيبانی ازمبارزات انقالبی درديگرکشورھا
حتی آنھاييکه دردرون بلوک امريکا بودند ،ادامه دادند.
بانگاھی مختصروھمه جانبه به نقش مائو وخدمات اوبطورکلی ،آنچه که برجسته ترازھرچيزديگری
نمايان می شود ،آنچه که بيش ازھرچيزبرای درسگيری اساسی تراست ،عبارت است ازپيگيری مائو
درکاربرد موضع ،نظرگاه ،ومتود مارکسيستی -لنينيستی وبخصوص بکاربست ديالکتيک درضديت با
متافزيک توسط او .ظھوروحل بی پايان تضادھا درتقابل باکليه نظرات مطلق گراوايستا -اين آن چيزی
است که مائو به منزله نيروی محرکه درتکامل ھمه چيز ،درطبيعت ،جامعه وتفکر ،می شناسد .واين
درک ھمچنين خط سرخی است که درسراسرنوشته ھا واعمال مائو بچشم می آيد .بطورمشخص تر،
کابرد ديالکتيک توسط مائو درفھم وتوضيح رابطه بين ماده وشعوروتبديل دايمی يکی به ديگری ،باعث
شد که بطورصحيحی تاکيد فراوانی برنقش روبنا ،سياست وآگاھی ،دررھبری پراتيک انقالبی برای
تغييرجھان وازجمله مردم ،بگذارد .اين يک نکته اساسی است که اھميت فراوانی را ،ھم درتدارک
برای گرفتن وھم ادامه انقالب بعدازاينکه قدرت سياسی بدست آمده ،داراست .اين نکته اساسی است که
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ھمچنين لنين دررھبری جنبش انقالبی برآن تاکيد داشت بطوريکه اودراثرتاريخی اش" چه بايدکرد؟ "
وھمچنين درجاھای ديگرآن رامطرح کرده است .اما درعين حال ،اين نکته ای است که مائوبمعنای
واقعی آنرااحيا کرد وآنرا درپروسه رھبری مردم چين وپرولتاريای بين المللی به رفيعترين قله ای که
تاکنون به آن دست يافته اند ،تکامل داد .مائوتسه دون چه درمبارزه طبقاتی ازجمله جنگ انقالبی،
درتوليد وياآزمون علمی ،برآگاھی فعال توده ھا تکيه وتاکيد نمود ،نه برتکنولوژی وتکنيک ،برروی
مردم نه براشياء .به اين خاطرالبته ،بورژوازی ،رويزيونيستھا واپورتونيستھا ازھمه نوعش ،داخل
وخارج چين ،ھمه مائورا» ايده آليست« خواندند .اما مائويک ماترياليست پيگيربود .اوخود رابرجھان
واقعی ،وبرپروسه دايمی حرکت وتغييرازدانی به عالی ،وغلبه اجتناب ناپذيرنوبرکھنه  ،متکی کرد .به
اين دليل اوھرگزرابطه بين حال وآينده ووجودعناصری ازآينده درحال ،واين واقعيت که مبارزه
پرولتاريا درسراسرجھان برعليه بورژوازی وھمه ارتجاع سرانجام وبطورسازش ناپذيری علی الرغم
پيچ وخمھا وبرگشت ھا وعقب نشينيھای موقتی ،بشررابه ھدف تاريخی کمونيسم خواھد رساند)ھدفی که
خود بوسيله تضاد ومبارزه به جلوخواھد رفت( ،ازديده فرونگذارد ومرتبا ً اين ارتباط را درک کرد .اين
آن چيزی است که آثارمائووخدمات حقيقتا ً فناناپذيرش را برجسته می کند .ومھمترازھمه ،اين آن چيزی
است که ھمه آن کسانی که مصمم به انقالب پرولتری ھستند وآرزوی رسيدن به ھدف غائی کمونيسم
رادارند می توانند وبايستی ازمائوتسه دون بياموزند.
منابع استفاده شده:
 خدمات فناناپذيرمائوتسه دون) اثرباب آواکيان( آثارمائوتسه دون ومائوپنجمی بود) ازريموند لوتا( 24مارچ  4 )2010حمل (1389
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