انقالب فرھنگی در چين ،فرھنگ و ھنر ،دگر انديشی و جوش و خروش ....و
پيشبرد انقالب به سوی کمونيسم
مصاحبه با باب آواکيان -صدر حزب کمونيست انقالبی آمريکا
پيش نويس ضروری مترجم ٠١:با تبريک به مناسبت اول ماه می به تمام مردم زحمتکش،
انقالبيون و کمونيستھا ی جھان بجا ديديم که اين بحث را در اين روز انتشار دھيم .و در اين
راستا به جا ديديم که اين سخنرانی که در زير می آيد را برای جمعبندی از گذشته و پيش گذاشتن
رسيدن به جامعه ی کمونيستی ارائه دھيم .در اين جا ما فقط دو
مسيری برای رھايی بشريت و
ِ
عنوان فرعی ) که شامل -١ :تضادھا و چالش ھای مسير سوسياليستی در چين؛  -٢گسست و
فراتر رفتن از الگوی شوروی( از کل ھفت عنوان مصاحبه را انتشار می دھيم .و پنج عنوان
ديگر آنرا ) که عباتند از -٣ :انقالب فرھنگی :اھداف ،متدھا و تضادھای آن؛  -۴خيزش ھای
توده ای ،مبارزات انقالبی ،افراط ،و افق فراتر؛  -۵در باره فرھنگ و ھنر ،نگرش و متدلوژی؛
 -۶نقش ھنر و ھنرمند و رابطه آنھا با دولت ھا؛  -٧انقالب ،رھبری ،قدرت دولتی ،ھدف
کمونيسم و اھميت دگرانديشی و جوش و خروش در جامعه -ھسته محکم و انعطاف پذيری( در
آينده ای نزديک انتشار خواھيم داد.
برای عميقتر شدن درک خوانندگان و پويندگان راه آزادی بشريت ،آنھا را به خواندن مجموعه ی
مانيفست و بخصوص قسمت پنجم" :کمونيسم بر سر دو راھی :پيشاھنگ آينده يا بقايای گذشته؟"
تشويق می کنيم .در زير برای در جريان قرار دادن خواننده به محتوای جو سياسی مورد بحث
چند سطری را از " کمونيسم -آغاز يک مرحله نوين :مانيفستی از حزب کمونيست انقالبی
آمريکا" به عاريه گرفته ايم.
"زمانيکه رويزيونيستھا در سال  ١٩٧۶قدرت را در چين)بعد از مرگ مائو و کودتای
رويزيونيستی( کسب کرده و شروع به احيای سرمايه داری کردند ،نه تنھا تا مدتی خود را
کماکان کمونيست جلوه دادند بلکه ،به طور مشخص خود را ادامه دھندگان خط و مشی مائو و
ميراث انقالبی وی جا زدند .در آن اوضاع واقعا نياز مبرم کمونيستھای جھان داشتن حفظ روحيه
و برخوردی نقادانه و دست زدن به تحليلی عينی و علمی از آنچه اتفاق افتاده ،درک علل آن و
کشيدن خط روشن تمايز بين کمونيسم و سرمايه داری و مارکسيسم و رويزيونيسم ) با در نظر
گرفتن پيچيدگی مشخصه آن زمان( بود .اين کار ساده ای نبوده و اکثر کمونيستھای جھان که به
چين مائو به مثابه يک الگو و سنگر انقالبی می نگريستند در اين روند باز ماندند .آنان يا
کورکورانه دنباله رو حکام رويزونيست نوين چين شده و راه باتالق را در پيش گرفتند و يا به
اشکال ديگری از نگرش و اھداف انقالب کمونيستی کامال دست شستند .اما باب آواکيان در پاسخ
به اين نياز مبرم و با سرباز زدن از ھمراھی با آنچه در چين گذشته بود ،وظيفه انجام اين تجزيه
و تحليل علمی از واقعه چين و علل بروز آن را به عھده گرفته و برای درک و جا اندازی اينکه
يک کودتای رويزيونيستی و احيای سرمايه داری در چين بوقوع پيوسته مبارزه کرد .و به
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موازات اين مھم ،باب آواکيان به معرفی سيستماتيک راه و روشی که طبق آن مائو علم و
دوران جھت گم کردگی ،روحيه
استراتژی انقالب کمونيستی را تکامل داد ،پرداخت .در آن
ِ
باختگی و تشتت و پراکندگی ژرف در صفوف "مائوئيست ھای" دنيا ،اين کار آواکيان نقش بسيار
مھمی در تثبيت مبانی ايدئولوژيک و سياسی برای دوباره سازماندھی کمونيستھای باقيمانده پس
از شکست چين و تاثيرات ويران کننده ی آن بر جنبش انقالبی و کمونيستی سراسر دنيا بازی
کرد .اما نيازھای بزرگتری امروزه مطرح شده است .باب آواکيان در طی )بيش از( سی سال
گذشته ھمزمان با تامين رھبری حزب ما به تحليل ،تعميق و تکامل تجربه جنبش بين المللی
کمونيستی و برخوردی استراتژيک به انقالب کمونيستی پرداخته است .ثمره ی اين کار ظھور
بيشتر چھارچوب تئوريک برای پيشبرد اين انقالب بوده است".
سنتز نوين ،يعنی تکامل
ِ
اين ويراستار بروی صفحه آوردن مصاحبه باب آواکيان با مايکل اسليت "در زير سطح" )بينيت
دا سورفيس( ،که از راديو ک .پ .اف .ک (KPFK) .در لس آنجلس در  ٢٩ژوئيه  ٢٠٠۵پخش
شد ،می باشد.
بامشاد ميکائيليان -

دھم ارديبھشت  ١٣٩١برابر با بيست و نھم آوريل ٢٠١٢

*******************************

مايکل اسليت :بيائيد به کند و کاو انقالب فرھنگی چين ،که از اواسط سال ھای  ١٩۶٠شروع و تا
اواسط  ١٩٧٠ادامه يافت ،بپردازيم.
شما)باب آواکيان( کمونيستھای جھان را ) بعد از مرگ مائو و پيروزی رويزيونيستھا در کودتای
 (١٩٧۶در مبارزه برای درک و اھميت آن انقالب فرھنگی و الزام به حمايت از آن انقالب به
عنوان يک خط و مشی تعيين کننده و حياتی و درک آن در سطح باالترين عطف مبارزه طبقاتی
در جامعه بشری رھبری کرديد.
اگر چه نه فقط اين درک ،دانش عامه و معمول نيست بلکه حتی به سختی می توان متنی و کتابی
با اين نگرش و جمعبندی در قفسه کتابخانه ھا يافت .به جای آن می توان  ٧٠کتاب در باره چرايی
تخريب کننده انقالب فرھنگی و به باد دادن سعادت و آينده مردم به سادگی يافت .امروزه حتی
برخی که فقط  ٣٢سال از سن شان نمی گذرد با توپ ُپر مدعی تخريب حرفه و آينده طالئی شان
توسط انقالب فرھنگی ھستند ،سوای آنکه در آن زمان بيش از دو سال از سن شان نمی گذشت .اما
اين چنين تحريف ھا از آن انقالب فرھنگی تاثير بسيار منفی در اذھان مردم گذارده است.
به عنوان مثال شما با موسيقيدانانی که در گذشته در طيف طرفداران پر و پا قرص و اصلی انقالب
فرھنگی به حساب می آمدند بر می خوريد ،و يا در باره آنھا می خوانيد که امروزه داستان ديگری
می سرايند و می گويند چگونه به گمراھی کشيده شده بودند و يا با تمام مسائلی که در چين می
گذشت آشنا نبوده اند و نمی دانستند که مردم چقدر مور ِد ستم واقع می شدند .به عنوان مثال ،می
تمام آن چيزی که جريان داشت را درک نمی کردم ،من رنجی را که
گويند " :من گمراه شدم .من ِ
مردم می کشيدند درک نمی کردم ".و يا با اَشکال ديگر ھنری مثل فيلم "ويلون قرمز" که در واقع
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ھيچ ربطی به چين ندارد بر می خوريد که به طور غير مترقبه و بی ربط به ناگھان در البالی فيلم
اين صحنه در آن وجود دارد ،در آن جايی که )جوانان( گارد سرخ را نشان می دھد که درھا را
می کوبند و مردم را از خانه ھای شان ،برای پيدا کردن و شکستن آن ويلون قرمز که "سمبل
آزادی ھنر و خالقيت" می باشد ،بيرون می کشيدند .يا مثال فيلم "وداع با معشوقه ام" ) فيرول مای
کانکبابن( ،که يکی از شاخص ترين فيلم ھای از اين قبيل است را در نظر بگيريد ،بسياری از
دوستانم و بسياری از ھنرمندان و روشنفکرانی را می شناسم که اين فيلم را دو يا سه بار ديده اند،
و اين فيلم برای آنان مشخصه يک تجربه ی منفی است .با ديدن اين فيلم ،انقالب فرھنگی برايشان
نه تنھا يک پيشرفت برای بشريت به حساب نمی آيد بلکه ،آن انقالب را جزئی از سرکوب
روشنفکران و ھنرمندان قلمداد می کنند.
در اين باره سوالی دارم ،بياييم از آزادی انديشه صحبت کنيم ،که فکر می کنم با مقوله دگرانديشی
و اختالف عقيده داشتن گره خورده باشد.
شما در بحث ھای اخير تان در باره الزام جھشی خالقانه ی عميق و مداوم در ميان مردم و
ھمچنين در درون حزب و کمونيستھا به طور کل-در کار برد مارکسيسم به عنوان يک علم پويا
صحبت کرده ايد ،که شنيدن آن بسيار دلچسب بود و مملو از قوت قلب -اينکه علم ما ) با درک و
کاربرد صحيح آن( واقعا ً قادر به رھا سازی بزرگترين خالقيت ھای ممکن می باشد.
اما بازتاب اين پديده شگرف)انقالب فرھنگی( در پيشرفت و گسترش حياتی مبارزه طبقاتی و
رسيدن به مارکسيسم-لنينيسم-مائوئيسم در منظر عامه مردم که بر طبق اين خرد متعارف )مطابق
آيين و سنن کھن غالب بر معرفت -مترجم( استوار است چيزی جز سرکوب آزادی ھنری و
روشنفکری نيست.
باب آواکيان :خوب ،اين سوال و مشکل پيچيده ای است که انقالب فرھنگی به دنبال پاسخگويی و
پرداختن به آن بود .و بار ديگر ما نياز داريم که بر مبنای آنچه که در پروسه تکامل انقالب چين
در حال وقوع بود) و نه ھمانند برخوردھای متداول در جامعه ( بپردازيم .آنھا نمی توانند ديناميک
واقعی اينکه چرا اين انقالبات در وھله اول ضروری بود ،و از دل چه برخاسته و ھنگام ظھور
)اين انقالب( با چه تضاد ھايی روبرو شدند را درک کنند .خيلی ھا درک می کنند که آری در چين
مردم فقير بودند .اگر کتاب ھای پرل باک را خوانده باشی که نسل ما آنرا ميخواندند ،دقيقا پی
ميبری که دھقانان زندگی وحشتناکی داشته اند ،و چرا خواھان به دور انداختن و ريشه کن کردن
آن ظلم و ستم بوده اند .اما بسياری از مردم بخصوص امروزه حتی آن درک را ھم ندارند .آنھا
نمی دانند که در چين چه می گذشت و چرا انقالب ضروری بوده و چگونه آن انقالب می بايست
صورت می گرفت.
خوب اين فقط يکی از مشکالت است .ديگر آنکه آنھا نه تنھا می بايست بر آن معضل و واقعيات
سترگ سلطه امپرياليستی که چين را قطعه قطعه و تسخير کرده بود ،غلبه می يافتند بلکه،
ھمچنان با کل تاريخ فئوداليسم ،استثمار گسترده ی دھقانان و صدھا يا در واقع ھزاران سال ،که به
خاطر آن اکثريت عظيمی بی شرمانه و بی نھايت فقر زده و استثمار شده بودند ،روبرو بودند .و
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آنھا از دل جامعه ای می آمدند که به خاطر تحت سلطه امپرياليسم بودن و به خاطر بقايای
فئوداليسم از لحاظ تکنولوژيک پيشرفت نکرده بود ،و يا اين تکنولوژی پيشرفته فقط در چند ناحيه
متمرکز بود .اما بخش وسيعی از کشور و افرادی که در آن زندگی می کردند مجبور به زندگی
تحت شرايط تحميلی عقب مانده ای قرار گرفته بودند.

نمائی از خيابان چين قبل از انقالب

دل چنين شرايطی سعی در جھشی برای غلبه بر
بنابراين شما با چنان شرايطی رو بروييد ،و از ِ
فقر و ستم توده ھای مردم می کنيد .در سال  ١٩۴٩به قدرت می رسيد ،و بالفاصله ،ظرف
يکسال به زور وارد گود جنگ با اياالت متحده در کره می شويد -جنگی که مک آرتور می گويد:
درون چين برويم و از مرز چين عبور کنيم .نه فقط به
بگذاريد جنگ را به چين بکشانيم .بياييد به
ِ
اختالف بزرگ مک
نزديکی مرز بلکه ،از آن عبور کنيم و انقالب چين را به عقب برگردانيم .اين
ِ
١
آرتور با ترومن بود.
و به اين ترتيب بدون اينکه فرصت يافته باشی که پيروزيت را جشن بگيری و آنرا تحکيم کنی ،به
زور وارد گود جنگ با اين نيروی قدرتمند امپرياليستی در آستانه درب خود ،مواجه می شوی؛ می
جنگی و نه فقط از پيشروی آمريکا جلوگيری می کنی بلکه ،می جنگی و آنرا شکست می دھی،
چرا که دليل اعظم شکست آمريکا و ممانعت آمريکا برای رسيدن به اھدافش در جنگ کره دخالت
چينی ھا در آن جنگ بود.
بنابراين اين شرايطی است که با آن مواجه ھستيد و می خواھيد بر تمامی مشکالتی که اين کشور
با آن روبروست ،فائق آييد -کشوری که فقير و عقب مانده و تحت سلطه امپرياليسم قرار داشته
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بطوريکه در پارک ھايش از جمله پارکی در شانگھای با عالمت ھايی روبرو می شوی که می
خواند" :سگ ھا و چينی ھا اجازه ورود ندارند ".که اين خود به تنھايی نشاندھنده ی زندگی مردم
در مناطق شھرنشين است ،حتی اگر شما از طبقه تحصيل کرده باشيد درست مثل صحبتی که شما)
مايکل اسليت( به آن اشاره کردی -بسياری از مردم )بعد از پيروزی انقالب در سال  (١٩۴٩به
چين باز گشتند ،و آنھا ھمراه روشنفکران و ديگرانی که در چين بودند بسيار مشتاق و عالقه مند
تمامی اين مشکالت فائق آيند و
به جامعه ی نوينی که به وجود آمده بود ،بودند -و می خواستند بر
ِ
بتوانند چين را که توسط امپرياليستھا به قھقرا کشانده و تکه تکه شده بود را در موقعيتی قرار دھند
يوغ اين قدرت ھای خارجی
که مردم چين و ملت آن بتوانند روی پای خود ايستاده و ديگر به زير ِ
نروند.
تضادھا و چالش ھای مسير سوسياليستی در چين
اما اين خود مقوله ای است متضاد ،که در گفته مائو تجلی می کند که "تنھا سوسياليسم می تواند
چين را نجات دھد ".منظورم از اينکه می گويم ،اين در واقع يک نظر متضاد است ،چون او گفت:
که بدون سير مسير سوسياليسيم ،چين نمی تواند از زير فقر و سلطه امپرياليسم بيرون آمده و
رھايی يابد ،پس تضاد در اينجاست که تعداد زيادی از مردم که ھنوز به ديدگاه کمونيسم نرسيده و
طرفدار ادامه راه
به آن درجه تکامل نيافته بودند کماکان حامی انقالب خواھند بوده و حتی
ِ
سوسياليسم خواھند بود چون از لحاظ عينی ھيچ راه ديگری برای پايان دادن سلطه امپرياليسم و
شرايط عقب ماندگی ،وجود نداشته و ندارد.
از يک سو ،بديھی است که در اين يک جنبه ی مثبت موجود است .بسياری از مردم ،از جمله در
اقشار نسبتا بورژواتر با شعف فراوان خواھان پيمودن مسير سوسياليستی ھستند چرا که نشان
ِ
دھنده ی راه برای برون رفت چين از آن شرايط است .اما از سوی ديگر ،آنھا بيشتر با عزيمت
از نقطه نظر ناسيوناليستی و حتی بورژوائی به آن می پيوندند .آنان می خواھند چين به جايگاه بر
حق خود در جھان دست يابد .آنان نمی خواھند که چين زير پای خارجی ھا لگد مال شود و غيره
که اين قطعا مشروع ]به حق[ و نکته ای است که می بايست با آن متحد شد .اما مقوله ای است
متضاد و حامل تضاد.
و اين پديده )مقوله متضاد( مھم ،نه تنھا در خارج از حزب بلکه به ميزان بسيار زيادی در داخل
خود حزب چين نيز موجود بود .بسياری از مردم با آن داليل ]ذکر شده در باال[ به حزب کمونيست
چين پيوستند .آنھا لزوما به طور کامل از لحاظ ايدئولوژيکی در جھانبينی خود کمونيست نشده
بودند ،و واقعا ً راھنمای راھشان رسيدن به جھان کمونيستی و ايفای نقش انترناسيوناليستی خود به
عنوان بخشی از انقالب تمام جھان و در صورت لزوم فداکاری کردن برای آن نبود ،بلکه بيشتر
از نقطه نظر آنکه اين تنھا راھی است که چين می تواند روی پای خود بايستد و به جايگاه بر حق
خود در جھان دست يابد ،است .خوب ،بسياری از اين افراد برای مدت زمان طوالنی در حزب
بودند .بسياری از آنھا از کار کشتگان و جانبازان راھپيمايی طوالنی بوده و فداکاريھای قھرمانانه
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نموده بودند ،اما در واقع ھرگز به طور کامل به جھانبينی کمونيستی صعود نکرده بودند ،که البته
اين جھانبينی بطور قطع ايده ی ريشه کن کردن سلطه خارجی ھا و فقر و عقب ماندگی در
روستاھا و فئوداليسم را در بر می گيرد ،اما خيلی بسيار بيشتر و فراتر از آن است.
در نتيجه اين يکی از مشکالت است :تضادھايی که از بدو تولد در حزب کمونيست چين موجود و
شاخص مبارزات درونی آن بوده است .و سپس بُعد ديگر اين تضاد اين است که ھر کس خال
مادرزادی را از بدو تولد با خود ھمراه دارد ،و اين در مورد موقعيت چين در جھان و انقالب
صدق می کند .جامعه نوين از دل چين کھنه برخاست ،و آن خال مادرزاد ،يعنی نابرابری ھا و
غيره را با خود حمل می کرد.

کج کردن پا سنت ی بود که قوس پا و انگشتان پا ی دختران جوان )بين سنين دو و شش( شکسته می شد و سپس با کج
کردن تنگ دردناک ھر پا ،از رشد بيشتر جلوگيری می شد .اين عمل عمدتا در ميان طبقات مرفه انجام می شد .پاھای
بسيار کوچک و باريک ،زيبا در نظر گرفته می شد و حرکات راه رفتن يک زن را زنانه تر و خوش طعم تر از ديد مردان
تلقی می شد.
کج کردن پای زنان وابستگی زنان به خانواده ھای خود ،به خصوص به مردان خانواده ھای آنھا تلقی می شد .وقتی انقالب
در سال  ١٩۴٩به پيروزی رسيد و جامعه نوين تاسيس شد ،کج کردن پا به عنوان يک گام به سوی رھايی بخش زنان
ممنوع اعالم شد.
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گسست و فراتر رفتن از الگوی شوروی
باب آواکيان ادامه می دھد :انقالب چين حتی بر مبنای ابعا ِد مھم ديگری بسيار مھم بود از جمله
مدل(
اينکه دست زدن به انقالب به عنوان بخشی از جنبش بين المللی کمونيستی که در آن الگو ) ِ
انقالب اتحاد شوروی يگانه راه کاری برای چگونگی انقالب کردن و چگونه سوسياليسم را بنا
ساختن ،بود .خوب چيز جالبيست ،و خود اين ھم يک تضاد ديگر است که مائو با بخشی از آن
الگو بُريد .برای انجام انقالب در چين ،آنھا مجبور شدند از الگوی اتحاد شوروی که طبق آن بايد
در شھرھا متمرکز شويد ،بر طبقه کارگر تکيه نمائيد و در شھرھا قدرت را به تصرف در آوريد و
سپس آنرا به روستا ھا )حومه شھر( گسترش دھيد ،گسست نمايند.
پس از تحمل شکست ھای پی در پی و مواجھه با موانع جدی ،خونريزی ھا و راه افتادن حمام
خون و خرد شدن توسط نيروھای دولت چيانگ کای شک ،٢در پی پياده کردن الگوی مبارزات
شھری ،برخورد چينی ھا که مائو فرموله کرد چيزی کامال برعکس) الگوی شوروی( بود ،و
اينکه :ما بايد از روستاھا شروع کنيم ،چرا که اين کشوری است عقب افتاده و ما می توانيم جنگ
چريکی را در روستاھا که اکثريت مردم زندگی می کنند ،شروع کنيم و سرانجام برای تسخير
عکس آنچيزی بود که در روسيه انجام داده شد .اين
شھرھا آنرا گسترش دھيم .بنابراين ،اين درست
ِ
درست است که در روسيه نيز اکثريت مردم در روستاھا زندگی می کردند ،اما نوع جامعه ی
روسيه با چين متفاوت بود .و واقعا ً در روسيه امکان راه انداختن جنگ چريکی از طريق روستاھا
به ھمان شيوه ی که در چين انجام شد ،موجود نبود .اينجا بود که مائو می بايست از الگوی اتحاد
چگونگی ساختار انقالب در چين و به طور کلی در
شوری بُريده و يک مدل نوينی برای
ِ
کشورھای شبيه چين را طرح کند .و مائو دقيقا چنين کرد.
و بعد از طی آن مسير و پيروزی انقالب و در عمل به قدرت رسيدن با اين سوال مواجھه شدند که
خوب حاال چه ،چگونه سوسياليسم را در چين بنا کنيم؟ ما در قدرت ھستيم ،در حال حاضر ما قص ِد
ساختن سوسياليسم )در چين( را داريم ،اتحاد شوروی وجود دارد که به مقدار مشخصی از حمايت
ھا و کمک ھای مادی برای ساختن سوسياليسم به چين دريغ نمی کرد .و آنھا )چين( مدل ديگری )
به جز الگوی ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی -مترجم( را برای خود نداشتند .و آنھا )
کمونيستھای چين( نتوانستند بالفاصله تشخيص دھند که در وھله اول الگوی اتحاد جماھير شوروی
مشخص کشوری مانند چين مناسب
در خودش دارای مشکالتی ست ،و دوما لزوما برای شرايط
ِ
نبوده و نيست .در آن موقع تاکيدی که اتحاد شوروی ،تحت رھبری استالين با ھزينه بر )و به
ضرر( کشاورزی روی توسعه ی صنايع سنگين می گذاشت عليرغم اينکه )چنين تاکيدی(
مشکالت واقعی برای خود اتحاد شوروی بوجود آورده و چنين حرکتی برای چين به مراتب زيان
بارتر می بود ٣.پس از تقريبا ده سال تجربه در تالش برای ساختن سوسياليسم در چين ،در
بزنگاھی مائو يک بار ديگر درست مانند کاری که در ايجاد انقالب ) تبيين راه انقالب در چين
برای کسب قدرت سياسی از طريق محاصره شھر ھا از طريق روستاھا ( کرده بود به اين
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جمعبندی می رسد که اين مدل ساختار سوسياليسم در شوروی-به خاطر تاکي ِد بيش از ّحدش بر
صنايع سنگين-در خود دارای مشکالت فراوانی است ،و اين راھی نيست که ما واقعا ً بتوانيم جامعه
دھقانی را با فدا کردن ھمه چيز و فقط با تاکيد يک جانبه برای توسعه صنايع سنگين ،روانه ی
مسير سوسياليستی سازيم ...و غيره.

"اصالحات ارضی جمھوری خلق چين" به مالکيت صاحبان زمين و حکومت استبدادی شان بر دھقانان پايان داد.

مائو تالش کرد که از اين الگو نيز بُگسلد .و اين واقعا ً آن جريان بد خيم "جھش بزرگ به جلو" ٤
بود که به گونه ای می خواست ،تا به آن گسست دست يابد .عالوه بر آن زمانيکه مائو تالش کرد
که از اين مدل گسست کند تا از زير سلطه و بال شوراھا بدر آيد ،دولت شوروی بر عليه او شد و
در عوض از بعضی افراد در حزب کمونيست چين در عمل برای فشار آوردن بر مائو ،نه برای
براندازی وی بلکه برای بازگشت به زير سلطه ی اتحاد شوروی کشاند ِن چين و ادامه آن الگو،
پشتيبانی کرد .و درست زمانی که چينی ھا در تالش برای ايجاد جھش در اقتصاد خود بودند،
]شوروی ھا[ کمک ھای فنی شان را متوقف کرده و تمام نقشه ھا و ابزار آالت خود را بيرون
کشيدند.
اينجاست که مائو در صدد ايجاد راه سوسياليسم برای چين است و درست ھمانطور که قبال برای
ايجاد راه و روشی ]مسيری-الگويی[ که در عمل به تسخير قدرت سياسی ختم شد ،اما اين
زمانيست که قدرت در دست آنھاست و او در صدد ايجاد الگويی نوين و متفاوت برای ساختار
بخش قابل توجھی از حزب کمونيست
سوسياليسم است .اما در مقابل او نه تنھا اتحاد شوروی ،بلکه
ِ
چين صف آرايی کرده اند .از يک طرف ،بسياری از آنھا واقعا ً-ھمانطور که مارکس گفت از افق
ق آنھا از سوسياليسم ھمانند
حق بورژوائی گسست ننموده و فراتر از آن نرفته بودند ،و درک و اف ِ
تنگ سيائو پين بود که بعد از به قدرت رسيدنش )پس از مرگ مائو( به وضوح به پياده کردن اين
برنامه که چين را بايد به يک کشور قدرتمند تبديل شود ،حتا اگر به اين معنا باشد ،که آن را با
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سرمايه داری انجام دھيم ،پرداخت .آنھا به ھيچ وجه برای رسيدن به کمونيسم ]در مبارزه خود[ به
مقابل درک مائو از
عنوان بخشی از کل مبارزه جھانی فکر نمی کردند .پس بنابراين در
ِ
سوسياليسم با درک ديگری رو بروييد .از يک طرف شما با اين پديده درگير يد و از طرف ديگر
پديده ای ديگر که عده ای ھمچنان سعی در ايجاد بنای سوسياليسم در چين ھمگون )و ھمسان( با
الگوی اتحاد شوری و روشی که آن کشور) ھمانطور که قبال صحبت کرديم( در حال پياده کردن
آن بودند ،مواجه ھستيد .و مائو در تالش برای يافتن راھی برای گسست از آن الگو و چگونگی
مسير سوسياليسمی در چين که بطور فزاينده تری توده ھا را آگاھانه در اين روند در گير کند،
مواجه ايد .مائو در انتقاد به استالين به عنوان مثال در اوايل سالھای  ،۶٠نظراتی را در باره
برخی از نوشته ھای استالين در مورد سوسياليسم بيان نمود .او گفت :که استالين بيش از حد در
مورد تکنيک و مسائل فنی صحبت می کند ،اما نه به اندازه کافی در مورد توده ھا؛ و او بيش از
حد از کادرھا ،مديران و پرسنل فنی صحبت می کند ،اما به اندازه ی کافی در مورد توده ھا و
آگاھی صحبت به ميان نمی آورد.
بنابراين با چنان راه کارھايی ،مائو برای ساختار يک مدل متفاوت از سوسياليسم که واقعا ً توده ھا
را ھر چه آگاھانه تر به ميدان مبارزه بياورد ،تالش و مبارزه می کرد .و اين را ھم بايد در نظر
داشته باشيم که در آن زمان نظام آموزشی و فرھنگ و تماميت روبنا]ھمانطور که در باره آن
صحبت کرده ايم[ واقعا بدون ھيچ تغيير با جامعه کھن و دست نخورده باقی مانده بود .بسياری از
مردم ،حتا درون حزب کمونيست ،به صورت جدی ھيچ مشکلی با فرھنگ سنتی چين که به مقدار
فراوان از محتوای فرھنگ فئودالی برخوردار بود ،نداشتند ،و از طرف ديگر بدون ھيچ انتقادی به
تکرار و اقتباس فرھنگی از کشورھايی که چين را به سلطه کشيده بودند ،می پرداختند .برای ھمين
مائو می گفت :ما چگونه بايد از اين قالب خود را بيرون بکشيم که ما را به جايی که می خواھيم
برويم ،يعنی ساختار سوسياليسم در چين ،ھدايت نمی کند؟
مائو در مقابله با آنانی قرار گرفته بود که واقعا ً برای تغيير کل جامعه و از بين بردن تمام روابط
نابرابر و تقسيمات ظالمانه ،انگيزه ی زيادی نداشتند ،بلکه فقط خواھان ساختن يک کشور قدرتمند
بودند .او در برابر افرادی قرار گرفته بود که حتی اگر به اين مسائل فکر ميکردند ،راه حلشان
رھبری خروشچف  ۵نيز که
چيزی جز راه و روش اتحاد شوروی به رھبری استالين )و حتی تحت
ِ
مشغول تعديالتی بود جنبه ھايی از آن را در مورد ساختار اقتصادی دنبال می کرد( نبود .او در
مقابل تمامی فرھنگ و روبنا که ھمواره روابط کھنه و گذشته را بازتوليد و تقويت می کرد ،قرار
داشت ،و برای حل اين معضل دست به ابتکارات و مدل ھای مختلفی زد.
من می گويم "مائو" ،اما ھرچند او تنھا نيست ،اما به حد قابل توجھی ،صادقانه بگويم فقط خود او
بود و خودش .زيرا در سطوح رھبری حزب ،افراد زيادی نبودند که حتا اين تضادھا را تشخيص
بدھند چه برسد که به آن درک رسيده باشند که راھی که آنان طی می کنند به جائی بجز آنچه آنان
در سر دارند خواھند رسيد ،يعنی در تحليل نھائی برگشت به نوعی سرمايه داری .پس تا حد قابل
مالحظه ای و اگر چه افرادی ديگری ھم در رھبری حزب وجود داشت اما به طور عمده کسی
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بجز مائو نبود .اين عمدتا مائو بود که می گفت :ما بايد گسست نماييم و در اينجا)چين( به نو آوری
و الگوی متفاوتی نياز داريم.
مائو دست به ابتکارات مختلفی از جمله جنبش ھای آموزش سوسياليستی زد ،که از طريق کانال
ھای حزب ،بينش اعضای حزب و توده ھا را در باره احتياج به ساختمان سوسياليسم در چين ،و
اينکه محتوای آن چيست ،و رابطه آن با باال بردن سطح و دگرگون کردن روابط اقتصادی مردم
در توليد چيست ،و اين که چرا بايد بر روابط اجتماعی ميان زن و مرد و نابرابری ھای اجتماعی
مختلف مھم ديگر ،و ساختارھای سياسی و فرھنگی فايق آمد ،بطور فزاينده تری افزايش می داد.
اما اين ]آموزش سوسياليستی از طريق کانالھای حزبی[ تنھا چند قدمی بيشتر پيش نرفت و واقعا ً
نتوانست به قلب و يا به ريشه مشکالت دست يابد و در آن رسوخ نمايد :زيرا ھمچنان نيروھای
مختلفی که در حال برگرداندن چين در مسير سرمايه داری فعال بودند ،وجود داشت -اگر چه به
اشکال مختلف -اما معجونی از کپی کردن )و الگو برداری( آنچه در کشورھای امپرياليستی می
گذشت ھمراه با آنچه در اتحاد شوروی گذشت ،بود .که در شرايط چين -تکرار آن ]استفاده از ان
راه کارھا و شيوه ھا[ ھمانطور که مائو به طور فزاينده ای تشخيص داد -برگشت و سرازير شدن
به طرف سرمايه داری بود .پس ھمه اين ھا زمينه چينی است ] پرده پشت صحنه فعاليت ماست[ و
دليل اينکه من تا اين حد به جزئيات می پردازم ،اين است که اين زمينه يی است برای درک اينکه
چرا انقالب فرھنگی ضروری بود؟ و مائو در آغاز انقالب فرھنگی گفت :ما تالشھای مختلفی را
مشکل قرار گفتن در مسير سرمايه داری) احياء سرمايه داری( به کار گرفتيم.
حل
ِ
برای ِ

دانشجويان دانشگاه در شھر پکن پوستری با خط بزرگ را به نمايش می گذارند ،شکلی از دموکراسی توده ای که از
طريق آن مردم می توانند نظرات خود را در مسائل عمده اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و فرھنگی بيان کنند.

به عنوان مثال در اتحاد شوروی ھمانطور که مائو آنرا به نقد کشيد از جمله :مديريت تک فردی
در کارخانه ھا به جای اينکه کارگران را به شکل فزاينده ای واقعا ً آنھا را درگير کارھايی چون
اداره ی امور کارخانجات و توسعه تکنولوژی و برنامه ريزی توليد کند ،وجود داشت .آنھا
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]شوروی ھا[ اساسا در روابط کھن يخ زدند ،در چارچوب مالکيت دولتی گير کرده و اساسا در آن
چارچوب ھمان روابط را باز توليد می کردند .اين يک مشکل بزرگی برای سوسياليسم در قالب
الگوی شوروی بود .مائو به طور فزاينده ای آنرا تشخيص داد .و شوروی ھا به کارھايی دست
زدند که بيشتر مانوس با جوامع سرمايه داريست ،مانند افزايش انگيزه مردم برای مقاطعه کاری و
پاداش به جای اينکه افزايش انگيزه ايدئولوژيک آنھا که توسط آن خواھان باال بردن سطح توليد
برای پيشرفت انقالب در چين و حمايت از انقالب در سراسر جھان.
برای ھمين مائو گفت :که ما بايد اين چيزھا را بروبيم)بيرون بيندازيم( ،اما تا به حال فقط ما تالش
کرده ايم آن را از طريق کانال ھای حزبی حل کنيم ،مانند جنبش ھای آموزش سوسياليستی که
واقعا جوابگو نبوده و به خاطر چرائی ساختار حزب و نگرش اکثريت رھبری حزب از
سوسياليسم ،که ما را در عمل از سوسياليسم دور می کند .بنابراين اگر ما فقط آن را از طريق
کانال ھای حزبی پيش ببريم ،در نھايت به ھيچ جا ختم نشده ،و يا در نھايت به تقويت آنچه که در
حال حاضر داريم ،خواھد پرداخت .ما به چيزی اساسا متفاوت احتياج داريم که از اين معضل
گسست کنيم ،به دگرگون کردن آنچه در روند اقتصاد در تکوين است ،بپردازيم ،به دگرگون کردن
پروسه واقعی تصميم گيری در جامعه ،دگرگون نمودن فرھنگ و افکار مردم که در عاقبت مائو
گفت :که ما بالخره چنان فرمی )يا کالبدی( که از طريق آن ،ھمانطور که سرانجام ما چنان فرمی
را در انقالب فرھنگی پيدا کرديم ،فرمی که از طريق آن توده ھا بتوانند جوانب تاريک ما را افشا
و مورد نقد قرار دھند ،و آنھم به شکل توده ای و از ريشه.

منابع و توضيحات
 -٠١اين توضيبح ضرور ی انتخاب مترجم است .مترجم اين متن ،توضيحی را برای آشنائی خوانندگان از بخش
چھارم کتاب " کمونيسم :آغاز يک مرححله نوين -مانفيستی از حزب کمونيست انقالبی آمريکا" ،انتخاب کرده
است.
http://www.sarbedaran.org/library/manif-rcp0909final2010n.htm
 -١جنگ کره در  ٢۵ژوئن ١٩۵٠ ،آغاز و  ٢٧جوالی  ١٩۵٣به پايان رسيد .ژنرال داگالس مک آرتور
فرماندھی سازمان ملل متحد در جنگ کره از سال  ١٩۵٠تا  ١٩۵١به عھده داشت .ھری ترومن رئيس جمھور
آمريکا او را از فرماندھی در آوريل سال  ١٩۵١برکنار نمود.
 -٢چيانگ کای شک ،ژنرال مورد حمايت اياالت متحده بود که رھبری مومينتانگ )حزب ناسيوناليست( را در
برابر نيروھای کمونيست انقالبی در ابتدای حدودا  ١٩٢٧رھبری نمود .جنگ برای آزادی وارد مراحل مختلف و
اغلب پيچيده شد ،و در نھايت در  ١اکتبر ١٩۴٩ ،با پيروزی به پايان رسيد.
 -٣نگاه کنيد به "در باره کمونيسم ،رھبری ،استالين ،و تجربه جامعه سوسياليستی "،گزيده ای از مصاحبه مايکل
اسليت با باب آواکيان که در سال  ٢٠٠۵انجام گرفت .چکيده ی آن نشريه در انقالب شماره  ،١۶٨در  ٢١ژوئن
 ٢٠٠٩منتشر شد:
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revcom.us/avakian/on_communism-en.html
 -٤نگاه کنيد به " پروژه تحريف زدائی از تاريخ ...بخش  - ٩جھش بزرگ به جلو چين ) ،(١٩۶٠-١٩۵٨در
لينک زير http://www.sarbedaran.org/hagh/hagh31/h31-socialism9.htm
.thisiscommunism.org

 -٥نيکيتا خروشچف رئيس دولت در اتحاد جماھير شوروی از سال  ،١٩۵۶زمانی که سرمايه داری احيا شده
بود ،تا سال .١٩۶۴
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