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یک تحليل مارکسيستی ــ لنينيستی از دگرگونی های اساسی و پدیده های جدید در 

با سازمان نوین توليد به بعد.  1990سيستم جهانی سرمایه داری از آغاز سال های 

کنون در غالب کرکتر بين المللی داشته و تحت  ،بين المللی، شيوه توليد سرمایه داری

 ی قرار دارد، که به تنهایی سيادت ميکند.سرمایه مالی بين المللفرمان 
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بمنظور تدارک یک نظام جهانی واقعا نوین، یعنی کشور های متحده سوسياليستی 
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 جمعبندی نمود: MLPDآلمان ، حزب مارکسيست ــ لنينيست 1979در سال  

 "انقالب کبير فرهنگی پرولتاریایی بدین معناست:

 در جامعه سوسياليستی،عاليترین شکل مبارزه طبقاتی . 1

به کمک انتقاد و  قشعور سوسياليستی توده های خلجهش آسای  تکامل. بيداری و 2

اندیشه های مائوتسه تونگ با کاربردی همزمان  انتقاد از خود و از طریق فراگيری

 و مشخص در پراتيک،

عليه بوروکراتيزه نمودن دستگاه حزب،  بکارگيری دیکتاتوری پرولتاریا. شکل مشخص 3

 دولت و اقتصاد (ضد اربابان قدرت، آنانی که به راه سرمایه داری می روند)،

 .ضد خطر بازسازی سرمایه داری. برپایی یک سد ایدئولوژیک ــ سياسی 4

عنای یک تکامل بسيار عالی در مارکسيسم ایده انقالب کبير فرهنگی پرولتاریا بم

ــ لنينيسم تحت شرایط مبارزه طبقاتی پرولتاریا در سوسياليسم ميباشد." 

درال آلمان"، ص. (ویلی دیکهوت، "سرمایه داری انحصاری دولتی در جمهوری ف

540( 

و  تحرکتجارب انقالب کبير فرهنگی پرولتاریایی، به انقالبيون جهان که برای یک 

 فراموشیک آموزش اعتالی جدید در مبارزه برای سوسياليسم می رزمند، 

به ميشود نگهداری کرد، هرگاه انقالبيون سوسياليسم  از نشدنی بخشيد:

توجه  گی مبارزه طبقاتی در سوسياليسمطوالنی بودن توأم با دشواری و پيچيد

در توده های وسيع چگونه نمایند. انقالب کبير فرهنگی پرولتاریایی نشان داد، که 

در مبارزه تاریخی عليه خطر بازسازی سرمایه تحت رهبری طبقه کارگر انقالبی 

به نحوی زایل  این آموزش گردند.مبدل بازیگران پيروزمندی می توانند به ، داری

پرولتاریایی در امر ساختمان  جهانیمبانی استراتژی و تاکتيک انقالب نی به نشد

 دارد.تعلق   سوسياليسم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــ
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 مباحثه بوسيله روزنامه های دیواری در جهت مکانيزه ساختن کشاورزی، چين

 

رگران، در مدارس و طبقه کارگر، از طریق همين کميته های شکل گرفته توسط کا

اما مامورین دانشگاه ها تقویت گردید. برعکس، معلمين و استادان دانشگاه، 

 حزبی نيز متعهد شدند، که بطور منظم در کارهای جسمی سهم گيرند.

همه این اقدامات انقالبی، توسط ستایشگران چين امروزی، که پس از مرگ 

ستی مبدل گردیده است، به مائوتسه تونگ به یک قدرت بزرگ سوسيال امپریالي

" آکنده از "قساوت"، بمثابه "هرج و مرج" و "دهشت" مثابه "اقدامات اجباری

 تحقير ميگردد.

بدون شک در انقالب فرهنگی، در این مبارزه مرگ و زندگی ميان انقالب و باز 

سازی (سرمایه داری ـ م)، همچنان زیاده روی ها و اشتباهاتی بعمل آمده 

مسئله ای اساسی نبود. انقالب کبير فرهنگی پرولتاریایی از نظر . مگر این است

که ابتدا بایستی مبارزه طبقاتی بود،  استثنایی یک شکل نوین ،تاریخی تا ایندم

در جسارت خود، در بسيج توده ها و در نتایج برجسته  راه خود را هموار ميکرد.

به وجد آورده و خود، جنبش انقالبی کارگری و بخصوص جوانان همه جهان را 

 بخشيد. یبرای شان تحرک جدید
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، بمثابه بورژوازی 1956در سال  KPdSUکمونيست شوروی در کنگره بيستم حزب 

 در قبال این تحول، توده ها آمادگی نداشتند! نوین قدرت سياسی را غصب نماید.

بورژوازی نوین، بازسازی سرمایه داری در اتحاد شوروی را براه انداخت. حزب 

قد کمونيست چين تحت رهبری مائو تسه تونگ، این تحول را بگونه اساسی به ن

کشيده و بدینسان، در موقعيت پيچيده جدید، برای انقالبيون در تمام جهان تکيه 

 گاهی بخشيد.

زمانيکه در چين نيز عقب گشتی سوسياليسم را تهدید ميکرد، آنگاهی که 

و دینگ سياو  "اربابان قدرت در راه سرمایه داری"، تحت ليو شاو چی رئيس دولت

نفوذ تهدید کننده ای کسب نمودند، پنگ منشی عمومی حزب کمونيست چين، 

تجمع نموده بودند، نيروهای انقالبی در حزب کمونيست که بدور مائوتسه تونگ 

تمام خلق چين را به یک "انقالبی که روح انسان را شاد ميسازد" فرا خواندند. 

بدینسان تفکر، احساس و عمل توده ها را  ،انقالب کبير فرهنگی پرولتاریایی

و بسيج گردیدند، عليه بازسازی شده  ميساخت، که آنها قادر  دگرگونبایستی 

بویژه جوانان سازمان یافته در "گارد های  سرمایه داری عرض اندام نمایند.

سرخ"، در روزنامه های بزرگ دیواری و تجمعات توده ای، محتویات و متدهای 

و  را در ساحه آموزش بوروکراتيکسوء حاالت بورژوایی، سياست ارتجاعی و 

بوروکرات های اصالح ناپذیر مورد  پرورش، فرهنگ و علوم به نقد کشيدند.

جنبشی بمنظور جهت یابی بر مبنای ایده های انقالبی  محاسبه قرار گرفتند.

کميته و جهت آموزش متودهای دیالکتيک، ميليون ها را فرا گرفت.  مائوتسه تونگ

بخشيدن به دیکتاتوری های انقالبی در کارخانجات و ادارات برای استحکام 

پرولتاریا  خدمت نموده و بخصوص کارگران جوان و زنان را نيز برای کارهای اداری و 

 نقش رهبری کنندهحکومتی تربيه کردند. 
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آموزه های ضد فاشيستی عميقا در تفکر، احساس معذلک  .برگردندهای قدرت 

 و عمل اکثریت مردم آلمان رسوخ یافتند.

د فاشيستی توانست که تحت حمایت در آلمان شرق یک نظام دموکراتيک ــ ض

برپا گردد، که بنيانی برای تأسيس بعدی جمهوری  نيروهای اشغال شوروی

 در آنجا Entnazifizierungنازی زدایی  1948. تا سال شد DDRآلمان  کدموکراتي

دادگستری، سيستم مدرسی و بخش  به پایان رسيده بود، کليت دستگاه اداری،

ز اعضای حزب هيتلر و سایر سازمان های ا شدیدا ،های اداری صنعت

هزار شخص از کار برکنار  520فاشيستی پاک گردیدند. در این ضمن جمعا حدود 

برای شان اختصاص تا آنجا که به غرب مهاجرت نکردند، کاری در صنایع  و شدند

بعدی جلسه  *Alterspräsident سالمند پارلمان نویسنده و  رئيس .داده شد

، مشخصه دولت Stefan Heymجدید پارلمان آلمان، اشتفن هيم افتتاحيه دوره 

 :تشریح می نمایدنوین را 

مالکيت  .سلب شده بود"قدرت از آنانی که مسئوليت نازیسم و جنگ را داشتند، 

  از مالکين سلب و در ميان خرده دهقانان و کارگران کشاورزی بزرگ ارضی

های بزرگ بيش از این به سرمایه تقسيم شده بود؛ بانک ها، معادن، کارخانه   

 Wege und، "راه ها و بيراهه ها Stefan Heym( داران تعلق نداشتند."

Umwege .250"، ص( 

 

 انقالب کبير فرهنگی پرولتاریایی

نظام اجتماعی سوسياليستی اتحاد شوروی که در قبال تمامی تهاجمات 

 نان داخلی خوددشمنان خارجی قهرمانانه ایستادگی نموده بود، مغلوب دشم

گردید. پيشرفت ساختمان سوسياليستی تحت شرایط محاصره سرمایه داری  

 کشورهای سوسياليستی، بدون یک مبارزه بسيار حاد طبقاتی طبقه کارگر 

با  و سپسقدرت و طبقات، قدیمی  با اربابان  بدوا هرگز امکان نداشت، انقالبی

شيوه تفکر خرده  یک هبری ایکه، ربوروکراسی در حزب، در رهبری دولت و اقتصاد

پس از  و جهت بازسازی سرمایه داری تالش ميکرد. هبورژوایی برآن مستولی بود

مرگ استالين، قشری از کادر های قلب ماهيت شده خرده بورژوایی در دستگاه 

حزب، دولت و اقتصاد توفيق یافت، که به مارکسيسم ــ لنينيسم خيانت نموده و 

 مسن ترين عضو پارلمان که دوره جديد پارلمانی را افتتاح و طی آن رئيس جديد انتخاب ميگردد ــ م* 
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حقيقت تعيين کننده تاریخی استالين" گویا دومين جنگ جهانی را تدارک دیدند، 

 پيش از آنکه آلمان پابرجا ميماند که: قرارداد برای اتحاد شوروی و مردمش، 

 

 1942هجوم توفانی ارتش سرخ برای آزاد سازی استالينگراد، 

 

هاجم نماید، تقریبا دو بر اتحاد شوروی ت 1941و در جون  کردههيتلری آنرا نقض 

 سال صلح را تأمين نمود.

پيروزی تاریخی نظام اجتماعی پيروزی اتحاد شوروی بر امپریاليسم آلمان یک 

بود، بر خشن ترین شکل نظام اجتماعی سرمایه  سوسياليستی بر فاشيسم

تحت همين  داری که بر انتی کمونيسم، راسيسم و ترور آشکار بنا یافته بود.

ميليون شهروند شوروی فقط زندگی خود را از دست ندادند؛  20ز ترور، بيش ا

 31850همچنان  UdSSRفاشيست ها در خاک اتحاد جماهير اشتراکيه شوروی 

 1135کارخانه صنعتی را که در آنها حدود چهار ميليون کارگر اشتغال داشتند، 

نرژی و کارخانه های توليد ا کارخانه از بزرگترین 61کارخانه استخراج ذغال، 

دایره المعارف اتحاد جماهير اشتراکيه "بسياری دیگر را تخریب نمودند. (

 )Sp ،871/872، 1، جلد "شوروی

پاشيد و قدرت های  هنگاميکه پس از جنگ دوم جهانی ائتالف ضد هيتلر فرو

آلمان غرب  امپریاليستی یک جنگ سرد را عليه اتحاد شوروی به پيش بردند، در

نقض گردیده و مسئولين فاشيسم  Postdamer Abkommen ماموافقتنامه پوستد

، توانستند که به اهرم Thyssen توسنو  Kruppو جنگ، انحصارگرانی مثل کروپ 
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"حکومت چين کمک اقتصادی را در شکل قرضه های بدون سود یا با درصد سود 

هرگاه ضروری باشد، بازپرداخت قرضه می تواند به تعویق  نازل منظور ميدارد؛

 .افتد، تا حتی االمکان فشار کمتری بر کشور دریافت کننده تحميل نمود

هدف از کمکی که حکومت چين برای کشور های دیگر منظور ميدارد، این نيست 

که با اتکاء  که کشور دریافت کننده را به چين وابسته ساخت، بلکه آنرا کمک کرد

("روزنامه  بر نيروی خود، بتدریج به توسعه مستقل اقتصادش تحقق بخشد."

 )15، ص. 1972، سال 17پکنگ" شماره 

ن انقالبی یک سهم آگاهانه همبستگی عملی و بدون کمک انکشافی چي

و مسخ اقتصاد ملی بوجود  تا کمک کرد که بر عقبماندگی منفعت خودی بود،

 آمده توسط امپریاليسم در کشور های نومستعمراتی، فایق آمد.

 

 سياست صلح سوسياليستی

د، در کشور هایی که انقالب پرولتاریایی پيروز و ساختمان سوسياليسم آغاز ش

و مبانی سياست  گردیدهریشه های جنگ های امپریاليستی و فاشيسم نابود 

تا هنگامی که اتحاد شوروی و جمهوری  .شدندصلح سوسياليستی پی ریزی 

 پای بندمارکسيستی ــ لنينيستی  ارزیابیخلق چين انقالبی بودند، به این 

آورد. از این جهت که امپریاليسم به نحوی قانونمند جنگ ها را بوجود مي ماندند،

که خود شان را هم برای دفاع خویش آماده سازند و هم سياست  موظف بودند،

تجاوزکارانه امپریاليستی را برمال ساخته و از مبارزه خلق ها برای صلح و به 

 مردمی و جنگ های آزادیبخش عادالنه حمایت نمایند. اتهمينسان از انقالب

ن، ایتاليا، جاپان دومين جنگ بزرگ زمانيکه قدرت های امپریاليستی آلما

سعی بعمل آورد  1939در سال  امپریاليستی را آغاز کرده بودند، اتحاد شوروی

عليه آلمان  را استراتژیککه با بریتانيای کبير و فرانسه، یک پيمان دفاعی 

دولت های امپریاليستی بازهم برای با این حال ؛ منعقد سازدفاشيستی تجاوزگر 

همين  نافرجام ماندنيه اتحاد شوروی کار کردند. درست پس از جنگ آلمان عل

، اتحاد شوروی با پيشنهاد آلمان یک پيمان عدم تهاجم با آلمان مذاکرات

Nichtangriffspakt.اگر انتی کمونيست ها هنوزهم همواره   ، موافقت نمود

لر ــ مدعی ميگردند، که با پيمان عدم تهاجم آلمان ــ شوروی، "دیکتاتورها هيت
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در پيوند با پيشنهاد های لنين و استالين، جمهوری خلق چين در سال پيش راند. 

 ، پنج اصل بسيار مهم پرنسيپ همزیستی مسالمت آميز را فرموله کرد:1954

ت و تماميت ارضی، عدم تجاوز متقابل، عدم مداخله "احترام متقابل به حاکمي

، همزیستی مسالمت و منفعت متقابل تساوی حقوقمتقابل در شئون داخلی، 

(در: "پلميک پيرامون خط مشی عمومی جنبش بين المللی کمونيستی"،  آميز."

 )300ص. 

 

ت ایاالت ، مشاور امنيت ملی رئيس جمهور وقHenry A. Kissingerدکتور هنری ا. کسينجر 

متحده، با صدر حزب کمونيست چين، مائوتسه تونگ، در دیداری جهت تقویت وظيفه مشترک 

 )1973برای تحقق بخشيدن به عادی سازی روابط ميان دو کشور.(

 

ــ خود یک کشور روبه توسعه سوسياليستی ــ با از  جمهوری خلق چين

 یک  ه کمک نمود.خودگذری و بدون منفعت خودی، به کشورهای دیگر روبه توسع

به  1975عالی احداث راه آهن ميان زامبيا و تانزانيا بود. این راه آهن در سال  مثال

اتمام رسيد و برای هر دو کشور این امکان را فراهم گردانيد، ک خود را از کنترول 

رها سازند. این متناسب بود با حمل و نقل مس خویش بوسيله امپریاليست ها 

 هاخلق چين برای کمک به کشور های دیگر، که در آن پرنسيپ های جمهوری

 آمده است:
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Freiheitsberaubung می نامند. این یک اتهام بی شرمانه است. برای آقایان >

 ... دنماینامری غير معمول نيست که آزادی انسان ها را غصب امپریاليست 

بکار تردیدی وجود ندارد که سيستم سرمایه داری، یک چنين شور و شعف 

آگاهانه و داوطلبانه زحمتکشان را، نه می شناسد و نه هم هچگاهی خواهد 

 ) 133/134"،ص. 1976-1949( چوئن الی، "سخنرانی ها و نبشته ها  شناخت."

 50، اضافه از 2010جنوری  8" در Die Weltبا این وجود، نشریه انحصاری "دنيا 

سال بعد، بدون هيچ سند و برهانی نفرت پراگنی می نماید، که حزب کمونيست 

نمی گذارند بدون مقاومت به کمون  چين گویا بر این وقوف داشت، "که دهقانان

های مائو  یاتحت فشار قرار گيرند، تا رو یا برای ذوب فوالد شدههای خلق رانده 

ستی آنها را در تحت فشار نگهدارد، تا اینکه عصيانی را برآورده سازند. ترور بای

 وجود نداشته باشد."

این طبيعتا از افق دید یک ژورناليست بورژوا که کامال در خدمت بحد اکثر رسانيدن 

عليه کار قرار گرفته، تجاوز می نماید، که کارگران سرمایه داری سود و تحریک 

یرا این به بنای کشور سوسياليستی داوطلبانه و با شور وشعف کار می نمایند، ز

 خدمت می نماید. و بدینسان به آینده فرزندان شان شان

 

 و همزیستی مسالمت آميز انترناسيوناليسم پرولتری

هم اتحاد شوروی در دوران لنين و  ،اساس سياست خارجی سوسياليستی

هر دو  و هم چين در زمان مائوتسه تونگ، انترناسيوناليسم پرولتری بود. استالين

کشور از این حرکت نمودند، که فقط مبارزه انقالبی طبقه کار در کشورهای 

 امپریاليستی، در اتحاد با مبارزه آزادیبخش توده ها در کشورهای تحت سلطه،

می تواند امپریاليسم را ضربه زده و انقالب جهانی را بجلو سوق دهد. اتحاد 

 ردید.سوسياليستی مبدل گ جهانیبه دژ انقالب شوروی 

ستی در کنار یکدیگر قرار اما تا زمانيکه کشورهای سرمایه داری و سوسيالي

بایستی به توافق تن داده و بر بنيان  کشورهای سوسياليستیداشتند، 

    ، روابطی را با کشورهای دارای نظام اجتماعی دیگر همزیستی مسالمت آميز

هدف آن بود که از ند. ــ همچنين با کشورهای امپریاليستی ــ برقرار می نمود

تضاد های ميان امپریاليست ها بهره برداری نموده و پروسه انقالب جهانی را به 
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 راه سوسياليستی رهایی ملی

در بسياری کشورهای را خلق ها  ،انقالب اکتوبر در روسيه و انقالب چين

مستعمره و نيمه مستعمره تشجيع نمودند، که راه سوسياليستی رهایی ملی، 

کشورهای دیگر تحت ستم استعمار،  راه اعتماد بر نيروی خودی را طی نمایند.

که نيروهای انقالبی در آنها، خود شان را تحت رهبری بخش هایی از بورژوازی و 

تالش برای آزادی خویش از امپریاليسم، شکست  خرده بورژوازی قرار دادند، در

آنها سریعا باردیگر به وابستگی نو استعماری به بازار جهانی سرمایه خوردند. 

 داری و تحت سيادت انحصارات بين المللی درآمدند.

دچار این تالش نگذاشت  ،1949چين پس از تأسيس جمهوری خلق در سال 

 در صنعت، کشاورزی و ساختار زیربنایی گمراه کننده گردد، که عقبماندگی خود 

ــ ميراثی از مناسبات گذشته نيمه فئودالی و نيمه مستعمره ــ را از طریق اخذ 

جمهوری  قرضه های خارج و بواسطه سرمایه گذاری های خارجی مرتفع سازد.

راه بسوی عدم وابستگی و در به نيروی خود،  دخلق چين صبورانه و با اعتما

نهاد. از منابع خودی کامال بهره برداری نمود، بر تجربه و نيروی استقالليت گام 

از همه معارف علم تمام جهان و همه تجارب تاریخ چين  خلق اتکاء جست،

 کرد.استفاده 

صدراعظم شورای دولتی جمهوری  1976تا  1949، از سال Zou Enlaiچوئن الی 

 26ملی خلق در خلق چين، در گزارش خود به کميسيون دایمی دومين کنگره 

پيرامون "جنبش توده ای بی نظير در تاریخ کشورما جهت بنای  1959اگست 

 اقتصاد" شرح ميدهد:

"یکی از مهمترین ابعاد همين جنبش توده ای این بود که ميليون ها انسان برآن 

استخراج نموده و  Kohle و ذغال سنگ Erz مواد معدنی حاوی فلزاتشدند، 

توده های خلق پی بردند که جنبش وسيع و  د ذوب کنند.مقادیر بزرگ آهن و فوال

نيرومند توده ای در جبهه اقتصادی، یک توسعه به نحوی خارق العاده سریع 

و سيمای کشور فقير و عقبمانده ما را نسبتا سریع  تأمين نمودهاقتصادملی را 

یک شور و شعف خارق العاده برای کار را  آنها بدین ملحوظ دگرگون ميسازد.

داخلی  مرتجعين تکامل دادند، که طی آن بعضا خوراک و خواب را فراموش کردند.

 < و >غصب آزادی Zwangsarbeitخارجی این را >کار اجباریو 
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، از اینطریق که د وغيره. بر اهميت حفاظت محيط زیست توسط رهبری چينگردی

تأکيد بعمل  (این مسئله) با خط انقالبی مائوتسه تونگ در ارتباط قرار داده شد،

صرفه جویی، استفاده چندین باره، اهتمام به محيط زیست محلی، غير  .آمد

ساخت که  و یک کاهش در شهرنشينی، از چين کشوری مرکزی ساختن صنعت

محيط زیست آن، چنان معلوم ميشود که سرمشق باشد."  آگاهی حفاظت

 Holger("حفاظت محيط زیست در جمهوری خلق چين"، هولگر ستروحم  

Strohm .12(ناشر)، ص( 

که در آغاز سال  .K.William Kapp Professor Dr پروفسور دکتور ک. ویليم کپ

ه حفاظت محيط زیست در جمهوری خود را به نحوی متمرکز با مسئل 1970های 

یک استراتژی بخصوصی را " چين که نمودخلق چين مشغول ساخت، تصدیق 

افکار عمومی را برای همکاری بدست آورده است،  با موفقيت تکامل داده و

همکاری ایکه از آنچه در دیگر کشورهای رو به توسعه یا کشورهای صنعتی قابل 

 )74(همانجا، ص.  "تشخيص است، بسيار فراتر ميرود.

آلمان شرقی سوسياليستی، جمع آوری و استفاده دوباره  با حرکت ازهمچنين 

نمونه ای سازمان یافته بود. منابع خصوصی  از به اصطالح "مواد خام ثانوی" بطور

 بطری ها و گيالس ها/ها به همان اندازه که منابع دولتی، کاغذ های کهنه، بوتل

کارآمد و لباس های کهنه را جمع آوری غير همينطور بعدها همچنين اشيای

 قبال هم در مدارس، تعامل درست با همين مواد خام ترویج گردید. نمودند.

کودکان، جوانان و نوجوانان ــ سازمان یافته در تشکالت خویش ــ به فعالين 

جمع آوری مواد قابل حفاظت محيط زیست مبدل گردیده و با عواید همين 

، کار خویش را از نظر مالی تأمين Wertstoffsammlungenاستفاده دوباره 

استفاده دوباره از مواد ثانوی، با فقر  بسيار گسترده اتاقداماین  بوسيلهنمودند. 

 مواد خام آلمان شرقی نيز مقابله بعمل آمد. 

پایه و اساس بسيار پيش بينانه سياست محيط زیست در سوسياليسم، 

بود، که با فایق آمدن بر شيوه توليد سرمایه  مناقشه اجتماعی پيروزمندانه ای

هدف و شرط بنيادین اقتصاد  داری مبتنی بر به حد اکثر رسانيدن سود،

می تواند قسما بازسازی، تحکيم و تکامل عاليتر وحدت انسان و  سوسياليستی

  طبيعت گردد.
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  1973بهره برداری از واحات در صحرا، چين سال 

 

لکتيکی با مشکالت آلودگی محيط یک نقطه عزیمت مرکزی همانا رویکردی دیا

 . در یک کمپاین توده ای بطور مثال به بحث گرفته شد که:زیست بود

"چنانچه ... برحسب دیالکتيک ماتریاليستی عمل شود، آشغال و غير آشغال 

مفاهيمی نسبی ميباشند. هيچ چيزی در جهان وجود ندارد، که مطلقا آشغال 

تحت شرایطی دیگر چيز  ،باشد. یک شئی تحت شرایطی آشغال است

ارزشمندی؛ آنچه در رابطه با یک محصول آشغال است، به ماده خوبی برای 

 )8، ص. 1971، سال 6("روزنامه پکن" شماره  محصولی دیگر مبدل ميگردد."

بدینسان یک کمپاین توده ای جهت وحدت دیالکتيکی سياست اقتصادی و 

توجه ر تمامی جهان سياست محيط زیست سوسياليستی تکامل یافت، که د

در مقدمه ای بر گردآوری  Sylvia Rogge  خانم نویسنده برانگيخت. عمومی را

"حفاظت محيط زیست در جمهوری خلق چين" می  پيرامون اسناد و مدارک

 نویسد:

"حفاظت محيط زیست، مدت ها قبل از آنکه این موضوع بعنوان مثال در جمهوری 

 قابل فهم و فراگير بر یک پایه توده ای، موضوعی مدرن گردد BRDفدرال آلمان 

بنابه دستورهای صدر مائو، مورد استفاده قراردادن چند جانبه متحقق  گردید.

مدفوعات انسانی و حيوانی به کود شيمایی گردید، رودها و دریاها پاکيزه شدند، 

دستگاه ها و کارخانه های تصفيه ساخته شد، مواد خام جمع آوری مبدل گردید، 
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بقا را ایجاد نماید. اینها پروژه های بزرگ غول آسایی بودند، که قبل از همه دفاع 

از سوسياليسم را می باید در نظر می داشتند. فشار عظيم اردوگاه 

به نحوی امپریاليستی بر اتحاد شوروی سوسياليستی، سياست اقتصادی آنرا 

، که بگونه بخشا به صوب پروژه های بزرگ و اقداماتی سوق دادگمراه کننده 

مخرب بر وحدت انسان و طبيعت اثر گذاشتند. چين سوسياليستی از این تحول 

ونگ زندگی بر پایه شناخت علمی آنوقتی، تا هنگاميکه مائوتسه ت آموخت.

ميکرد، یک حفاظت محيط زیست نمونه ای را در ساحات بسياری متحقق 

 5از  UNO ملل متحد در اولين کنفرانس حفاظت از محيط زیست سازمان گردانيد.

 Tang Ke، رئيس هيئت اعزامی چين Stockholmدر  1972جون سال  16تا 

 گزارش داد:

در تطابق با پرنسيپ از می نماید، که ما اکنون بر وفق برنامه کار را بدان آغ دولت"

های برنامه ریزی همه جانبه، توزیع عقالیی، استفاده برای مقاصد چندگانه، 

تبدیل مضر به مفيد، اتکاء بر توده ها، مشارکت همگانی در حفاظت از محيط 

از آلودگی های صنعتی محيط زیست بواسطه گازات زیست و برای رفاه خلق، 

 جلوگيری کرده و Abfälle و زباله ها Abwässer فاضالب  ،Abgase (اگزوز) سمی

توده ای ميهن  یاز سال های زیادی بدینسو، ما جنبش های آنرا از بين ببرد.

، بهبودی را راه انداختيم کاری پرستانه برای بهداشت و جنبش هایی برای جنگل

کهنه  ، از فرسایش خاک وقایه نمودیم، شهرهایو اصالح زمين را تمرکز بخشيده

را فعاالنه تغيير شکل دادیم، مناطق جدید صنعتی و معادن را بروفق برنامه اعمار 

نمودیم وغيره، تا بدینسان از محيط زیست انسانی نگهداری کرده و آنرا بهبود 

واقعيات به اثبات رسانيدند، که تکامل صنعت به رفاه خلق خدمت می  بخشيم.

 صنعتی می توانند حل گردند، هرگاه خلقنماید، و اینکه معضالت ناشی از تکامل 

آقای کشورش باشد، حکومت واقعا به خلق خدمت کند و از منافع خلق   

، 1972سال  24" شماره ،Peking Rundschau("روزنامه پکن   مواظبت نماید."

 )7ص. 
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عقبمانده کشور رفته، تا در آنجا از دهقانان بياموزند و با شناخت خویش، به امر 

بيش از دیگر دانشجویان  هنگی کمک نمایند.ساختمان اقتصادی، سياسی و فر

این برحسب نتایج امتحان خویش انتخاب نمی گردیدند، بلکه توسط تعاونی های 

در کار شان به تحصيل اعزام می شدند. تحت شعار "به خلق خدمت کنيد"، آنها 

آنجایی کار ميکردند که برای شان فوری ترین نياز بود، نه در آنجایی که جالب 

بدینسان جوانان تربيه شدند که  بود. برای شان احت ترین یا سودآور ترینترین، ر

خویشتن را، در توليد، در کار علمی و در مبارزه ایدئولوژیک ــ سياسی، در صدر 

 ترقی اجتماعی قرار بدهند.

که  قدرتی ،مبدل گردیدند یک قدرتبود که جوانان سازمان یافته به این مهمتر 

، در ميان توده ها در کردساختمان سوسياليسم نمایندگی  خط انقالبی را در امر

و بدین نهج آنرا عليه مشی بوروکراتيک و ارتجاعی  استحکام بخشيدتمام کشور 

گيری سمت این قدرت همچنين پيشآهنگ عملی مبارزه ضد  .نموداعمال 

، از بپيمایدرا  سرمایه داری راهمی خواست در چين که بود، رویزیونيستی 

، منفعت شخصی را سازد، خود را به خارج وابسته بشویدچين دست  استقالل

و توليد را در مبارزه رقابت با دیگران، بر مبنای پاداش  نمایدهدف زندگی اعالم 

 .دهدو نه ارضای نيازمندی های جامعه سازمان نقدی 

 

 حفاظت محيط زیست در سوسياليسم

ه ای دیالکتيکی کمونيست کارل مارکس در کتاب خود "سرمایه"، همچنين خط پای

 ها پيرامون رابطه انسان و طبيعت را تکامل بخشيد:

"حتی تمام یک جامعه، یک ملت، آری در مجموع تمامی جوامع در یک زمان، 

، بهره مندان از آن ميباشند، و بایستی مالکين زمين نيستند. آنها فقط صاحبان آن

به  بهبود یافتهبه نحوی   boni patres familias نرا بمثابه پدران خوب خانواده هاآ

 )784، ص. 25انگلس، آثار، جلد /("کپيتال"، مارکس بجا گذارند." آینده نسل های

این رهنمود را، به دليل شرایط تاریخی فورا  کشورهای سوسياليستی نتوانستند

همه جانبه درک کرده و متحقق سازند. اتحاد شوروی سوسياليستی بایستی 

ميداد، تا توليد بزرگ سوسياليستی را راه بياندازد یا مساعی جسيمی بخرج 

مبارزه برای آماده سازد و اساس صنعتی خود را برای تهاجم فاشيسم هيتلری 
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آوردند. فراگيری شغل در مدارس مربوط به کارخانه ها و مدارس حرفه آموزی برپا 

 می گردید.

، با بنا نهادن بر کار راهگشای اتحاد انقالب کبير پرولتاریایی در جمهوری خلق چين

مدارس  قيات بازهم بيشتری در تربيه سوسياليستی دست یافت.شوروی، به تر

و دانشگاه ها، کارگاه های خود، کارخانه های بزرگ، مدارس و دانشگاه های 

متعلق بخود را تأسيس نمودند. شاگردان و معلمين، دانشجویان و استادان با 

ان همکاری نزدیک ميمشترکا در کار مولد سهم گرفتند. کارگران و انجنيران 

کادرهای رهبری کننده، تکنيسين ها و کارگران در امر ساختمان سوسياليستی، 

نه فقط به پيشرفت های مهمی در علم و تکنيک منجر گردید، بلکه به همين 

ترتيب همچنين صدها هزار، آری ميليون ها نيروی متخصص از طبقه کارگر پرورش 

 یافتند.

 ROTFÜCHSENو   * REBELLتصویری از کمپنگ (اردوگاه) تابستانی 

 

، رهبری انقالبی چين هشت ميليون جوان شهری را 1960در پایان سال های 

 شان به بخش های دورافتاده و  پس از پایان تعليمات مدرسیبسيج نمود، که 

* REBELL (شورشگر) سازمان جوانان حزب مارکسيست ـ لنينيست آلمانMLPD  و

ROTFÜCHSEN ودکان حزب هستند ــ مترجم.(روباه های سرخ) تشکل ک 
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 جوانان در سوسياليسم

 یکی از بدترین جنایات سرمایه داری رفتار غير مسئوالنه اش با جوانان ميباشد.

جوانان بمثابه پربهاترین نيرو از يسم است، که خصلت مميزه سوسيال ،برخالف

"اکنون بگذارید،  .داشته باشد توقع هم برای آینده جامعه حمایت کند و از آنها

آنچه را که آنها می توانند، نشان بدهند!"، مائوتسه تونگ چالش ها در برابر 

("مالحظاتی مقدماتی از >اعتالی  جوانان و سياست جوانان را خالصه نمود.

) پرورش همه 296، ص. 5"، منتخبات، جلد وسياليستی در روستای چين<س

سيستم  راهنمای، سازندگان آینده سوسياليسم، های جوانان استعدادجانبه 

جوانان جهت فعاليت مستقالنه و  آموزشی و تربيوی سوسياليستی گردید.

ن سازمان یافته در امر ساختمان سوسياليسم بسيج شدند. اتحادیه های جوانا

به پيشگامان ساختمان سازماندهی کردند که جوانان  ،با ميليون ها عضو

چنانچه  ،سوسياليستی و به پيشآهنگان عملی مبارزه طبقاتی در سوسياليسم

در اتحاد شوروی یا با گارد  Subbotniksبطور مثال در شنبه های کمونيستی 

 ، مبدل گردیدند.های سرخ در اثنای انقالب فرهنگی در چين

"پيوند زود و بموقع کار مولد با تدریس، یکی که  ل مارکس قبال تأکيد نموده بودکار

(نقد برنامه گتا"،  از نيرومندترین وسایل دگرگونی جامعه کنونی ميباشد."

 )32، ص. 19انگلس، آثار، جلد  /مارکس

 پولی تکنيک یعرصه تدریسبا همين روح، در کشورهای سوسياليستی یک 

تکامل داده شد، که همه اطفال  های تکنيکی ــ م) (مجموعه ای از رشته

تدریسی به آنها  عرصهاین  مدارس را خيلی زود به کار جسمی سوق ميداد.

ــ ماتریاليستی را می آموخت، آنها را به احترام در برابر  یتفکر و عمل دیالکتيک

يه مهمی عل بدینسان یک مانعه کار و در قبال کارگران و دهقانان تربيه ميکرد.

 بنا نهاده شد. گرا یک شعور نخبهپيدایش جدایی کار فکری و یدی و عليه 

بر نهاد آموزشی از  را تدریس بر بنيانی علمی قرار داشت؛ کليسا ها نفوذ شان

جدایی کليسا و دولت پيگيرانه به واقعيت انجاميد. شاگردان همه دست دادند. 

ی به زبان مادری خویش مليت ها متساوی الحقوق بودند؛ در مناطق مختلف مل

آموزش می دیدند. دختران و پسران عين شانس برای آموزش را بدست می 
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بوط به زنان بویژه بر افزایش ارقام سياست مر سوسياليستی از نو معين گردیدند:

این به طور عينی  مرد بنا گذارده شد. مراقبت ازوالدت و شعور زنان بر مادری و 

به مناسبات خانوادگی خرده بورژوایی کمک نموده و از تکامل آزاد زنان جلوگيری 

 نمود.

توانست که از تجارب اتحاد شوروی  دونچين سوسياليستی در زمان مائوتسه 

های خالقی را استخراج نماید. در چين شرایط آغازین برای توده زنان بدوا   درس

 اصال، 1950مشکلتر بود. در نخستين قانون خانواده از سال  ،هنوز بگونه نابرابر

بر ضد تعدد زوجات  می بایست برای مردان نيزmonogame Ehe تک همسری 

Polygamie ودکان می باید ممنوع معمول برای اینان، اعمال می شد، ازدواج ک

مباحثات توده می شد و حق انتخاب آزاد شریک زندگی و طالق مسجل ميگردید. 

ازدواج در سن متأخر و تقليل خواست ای و کار سخت اقناعی الزمی بود، تا 

تا راه اشتغال متکی بر حسب هر خانواده را در مبارزه بدست آورد،  تعداد فرزندان

اجع به زندگی خویش را، برای زنان و دختران ممکن به خود و تصاميم مستقالنه ر

 گردانيد.

عکاس زن  Gun kessleبرای گون کسله   Liu linخانمی جوان از روستای ليو لين 

سویدنی، از مبارزه زنان بر سر شرکت فعال در حيات اجتماعی و در اتخاذ تصاميم 

 سياسی گزارش ميدهد: 

شده بودند، که همه خانم بسته نخ محکم به "در گذشته پا های دختران چنان 

، آنانی که فقط به زحمت می توانستند بجلو حرکت های بالغ معلول گشتند

برای  برای رها ساختن پای ها. معذلک طوالنی و دشوار. مبارزه ای بود نمایند

خيلی طوالنی تر به درازا انسان ها را از تصورات معلول شان آزاد گردانيد،  اینکه

 .بدست نميآیددر یک روز یا در یک مباحثه می کشد و این 

مدت ها مردان می گفتند که آنها گویا نمی توانستند از فرزندان مواظبت نمایند، 

. پس از همه این مباحثات بزرگ در سال های انقالب شتندبرای اینکه پستان ندا

آنها نمی خواهند این را با صدای بلند بگویند، اما من معتقدم، خيلی فرهنگی، 

ها هنوز هم چنين فکر می نمایند. برای این منظور هنوز به مباحثات بزرگ و 

 )59("زندگی زنان در یک روستای چينی"، ص. بسياری نياز ميباشد."  یطوالن
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، آغاز بدان کودکستان هابه تعداد رو به افزایشی  مساکن مشترک رهایشی و 

خانواده گردید که کار خانگی را اجتماعی ساخته و راه را برای الغای تدریجی 

گشود. شرکت دادن زنان در توليد اجتماعی نه فقط انفرادی بمثابه واحد اقتصادی 

رهایی  به اعتالی اقتصادی کمک کرد، بلکه در عين زمان یک شرط مهم مادی

 و برابری واقعی اجتماعی زنان بود. مبتنی بر اعتماد بنفس

طرح و اما نظام خانواده سنتی بدینوسيله هنوز هيچگاهی از ميان نرفته بود. 

به تنهایی  تصویب قوانين مترقی و گوناگون ترین اصالحات اقتصادی و سياسی

الق بورژوایی و اخ نمی توانند از امروز به فردا بر قيد و بند های سنتی بجامانده از

با توجه به تصورات عميقا شکل  فایق آیند.جوامع استثماری پدرساالرانه  فئودالی

گرفته مذهبی و فئودالی همچنين در ميان توده ها، این پيشرفت ها بخشا حتی 

با یک جنبش فراگير زنان ــ  مورد سوء استفاده قرار گرفتند.به نحوی تمام عيار 

حيت تصميم گيری برحسب یک سيستم نمایندگان و سازمان یافته و دارای صال

بر روی ها  وردآمناقشات توده ای ــ مساعی بزرگی مبذول گردید، تا این دست

کاغذ باقی نماندند. بر سر آگاهی سوسياليستی از ضرورت رهایی زن، چنانچه 

شرط های مادی برای آن در امر ساختمان پيشبه همينسان بر سر 

 مبارزه بعمل آمد. ماتيک، بگونه سيستسوسياليسم

، همچنين در تحت تأثير KPdSUحزب کمونيست اتحاد شوروی  1936در سال 

تهدید فاشيستی و ضرورت متحد گردانيدن کشور برای جنگ کبير ميهنی، 

نقش زنان و شيوه زندگی  دستآورد های مهم رهایی زن را دوباره کنار گذاشت.
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ميگردد، که قيد و بندهای جهانبينی و اخالق بورژوایی را منفجر گردانيده و راه را 

 برای فعاليت خالق سوسياليستی هموار کرد.

 

 رهایی زن در سوسياليسم

اگر در همان کمون پاریس ــ اولين دولت کارگری ــ قوانين سمت و سو دهنده ای 

رهایی زن به تصویب رسيده و واقعيت یافتند، به همينسان انقالب اکتبر در برای 

روسيه به عالمتی در مقياس جهانی مبدل گردید، که سوسياليسم چه نيروی 

و مبارزه برای رهایی محرکه قدرتمندی را برای رهایی زن به نمایش ميگذارد ــ 

 زن چگونه اعمار سوسياليسم را بجلو سوق ميدهد.

سم به ستم هزاران ساله بر زن در جوامع ارتجاعی طبقاتی و سوسيالي

ساختارهای پدرساالرانه آنها اعالم جدال می نماید. رهایی زن در سوسياليسم 

آنکه بر دیگری ستم اعمال ميکند، خود از این شناخت پيروی می نماید که: "

ماید: نمی تواند آزاد باشد!" فریدریش انگلس در "انتی دورینگ" فرموله می ن

"جامعه مسلما که نمی تواند خودش را آزاد سازد، بدون آنکه هر فردی آزاد 

 )273، ص. 20انگلس، مجموع آثار، جلد  /(مارکس گردد."

قانون یک  بدنبال این خط مشی در اتحاد شوروی بالفاصله اعمالی انجام یافت.

ازدواج را بعنوان یک مسئله انقالبی، چند هفته ای پس از انقالب اکتوبر،  خانواده

خصوصی اعالم داشت؛ یک ثبت عقد ساده دولتی، جای تا آنوقت تنها عقد نکاح 

حق طالق این امکان را برای زن فراهم گردانيد، که  معتبر توسط کليسا را گرفت.

با  Nichteheliche فرزندان نامشروع از شوهر خود بدون موافقت وی نيز جدا شود.

حق سرپرستی یکسان قرار داده شدند. والدین  ehelichenفرزندان مشروع 

مشترکی را بدست آوردند، حقوق اطفال تقویت گردیده و تنبيهات بدنی ممنوع 

 بدست آوردند.عين حقوق مالکيت را مثل مردان شدند. زنان 

مجازات سقط جنين و همجنس ، رابطه جنسیجدید پيرامون  حقوق جزاییدر 

با امکانات  ،برای تن فروشان .وشی ممنوع شدبازی ملغی شده بود. تن فر

 یک دورنما داده شد.جهت فراگيری حرف، پرورشی 

برای زنان بویژه برای مادران اعمال شد.  حقوق حمایتی و امتيازات ،فابریک در کار

 تحت شعار "برای یک شيوه نوین زندگی"، با برپایی کانتين ها، لباس شویی ها، 
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"فقط بهترین بحد کفایت خوب است". برنامه ریزی شدند، تحت این شعار: 

ن زیا سرگی آی Schostakowitsch Dmitiriکویتج تری شوستايکمپوزهایی از دم

، عکس برداری هایی از الکساندر رودشنکو Sergej Eisensteinاشتاین 

Alexander Rodtschenkoوالدیمير  و اشعار از  ، پوسترها، نمایشنامه ها

امروزه هم گویا معيار های شناخته شده  Wladimir Majakowskiمجاکوسکی 

 یک هنر انقالبی مرتبط با توده ها را معين می نمایند.

هنر و فرهنگ همچنان به نحوی شایان توجه روحيه مبارزاتی ارتش سرخ و توده 

زرگ ميهنی ضد ارتش های فاشيسم هيتلری تقویت نمودند. در ها را در جنگ ب

روزه لنينگراد، بيش از یک ميليون انسان از گرسنگی مردند،  900اثنای محاصره 

بعنوان فاکتوری مهم جهت تقویت  یک ميليون دیگر در دفاع از شهر کشته شدند.

انه اراده برای زندگی، همبستگی و روحيه مبارزاتی، حزب کمونيست در مي

همين مبارزه برای محض زنده ماندن، فعاليت های گوناگون فرهنگی را سازمان 

در  1942دميتری شوستاکویتج "لنينگراد" در اگست سال داد. سنفونی هفتم 

هایی توأم  بازدید Eremitag3لنينگراد، در بحبوحه یک بمباردمان به اجرا درآمد. در 

های  ی خالی تابلو های نقاشی کارگاهدر جلو قاب ها نوجوانانبرای  با راهنمایی

اقال با  ،ایشان را با گنجينه های فرهنگی آنها، تا هنری تخليه شده اجراء شد

 موثر آشنا گردانيد. آشکاراتوصيفات 

، با وجود سخت ترین DDRهمچنان سال های اعمار جمهوری دموکراتيک آلمان 

 ی تشخص می یافتند.شرایط پس از دوران جنگ، با حالتی از یک اعتالی فرهنگ

کتاب های نویسندگان مترقی از ادبيات آلمانی و همچنين بين المللی، در تيراژ 

های بزرگ و به قيمت های مناسبی انتشار یافتند. تقریبا هيچ کارخانه بزرگتری 

آلمان شرق، بی موجب بمثابه  ساکنان بدون کتابخانه خود کارگاه باقی نماند و 

 به مطالعه محسوب نگردیدند. عالقمند ترین مردم جهان

"خدمت نمودن بخلق" در سوسياليسم، هنر و فرهنگ تحت مشی رهبری کننده 

به همانگونه که برای توده ها ــ به ابزارهای  یفرهنگ آفرینندگانبرای  ــ

به نيروهای محرکه ارتقای سطح فرهنگی و فایق آمدن بر تمایزات آزادیبخش، 

توده ای پيرامون هنر و فرهنگ محرکه مهمی  مناقشه طبقاتی مبدل ميگردند.

                                                
.3 یک موزه مهم هنر
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بقایایی ــ  کشانندانحطاط  فساد و ــ به نمایش خودییعنی هنر برای هنر و 

 تيپيک از نظام اجتماعی بورژوایی.

در او  به رابطه صحيح انقالب و سياست، هنر و فرهنگ پرداخت. دونمائوتسه 

در محفل تبادل نظر پيرامون ادبيات و سخنرانی ها سخنرانی های معروف خود "

 می نویسد: هنر در ین ان"

بر اهميت ادبيات و هنر که تا سطح مزخرف و نامعقول  حد"ما با تأکيد بيش از 

 ولی به عين اندازه هم با کم بها دادن به اهميت آن.پيش ميرود، موافق نيستيم، 

ادبيات و هنر تابع سياست هستند، اما بنوبه خویش همچنان نفوذ بزرگی بر 

یک ادبيات و هنر  چه بسا در وسيع ترین و  چنانچهسياست اعمال می نمایند ... 

کلی ترین مفهوم کلمه هم وجود نداشته باشد، آنگاه جنبش انقالبی نمی تواند 

، جلد سوم، ص. دون(منتحبات مائوتسه  ، نمی تواند پيروز گردد."پيشروی کند

95/96( 

  1974آموزش با سعی و اشتياق، چين سال 

 

اده خوب در مبارزه عليه بيسوادی، در اتحاد در عين حال با پيشرفت های فوق الع

شوروی جوان دروازه های تياتر، کتابخانه ها و باشگاه های ورزشی، وسيعا برای 

 Alltags-undساختار هایی با کاربرد بخصوص و روزمره توده ها باز شدند. 

Zweckbauten  ،همچون مترو مسکو (راه آهن زیر زمينی)، کلوپ های کارگری

  مجتمعات رهایشی توسط معروفترین مهندسين ساختمانیا یا کودکستان ه
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شناس ــ انسان  Alain Peyrefitte آلن پيرفيته مراقبتی معالجه مرتبط گردانيد.

Anthropologe دیپلومات و برای مدتی وزیر آموزش و پرورش فرانسه، پيرامون ،

 معالجه بيماران در جمهوری خلق چين گزارش ميدهد:

">در صورتی که مریض موافق نباشد، شما چه می کنيد؟< > در سابق با بيمار 

بگونه یک شئی رفتار ميکردیم؛ اکنون سعی می نمایيم که او را قانع 

حل می کنيد؟< >سياست در < >ناآرامی یا بی تابی وی را چگونه .سازیم

اطاق عمليات نيز یک نقش بزرگ ایفا می نماید. ما از بيمار تقاضا می نمایيم که 

بر ترس از درد فایق آید، از اراده اش که شفا یابد و زندگی نماید؛ ما می خواهيم 

.< آدم بنابراین ب مبارزه کنداو را قانع سازیم، که این وظيفه اش است، برای انقال

غرور شهروندی بيمار را بيدار گردانيده و به وی نشان ميدهد که سرنوشت 

شخص او بخشی از یک برنامه بزرگ ميباشد، که انرژی زندگی اش را بایستی 

 Wenn sich China(آلن پيرفيته،"وقتی که چين بپا خيزد...  ارتقا بخشد."

erhebt .145"، ص( 

باورمندی ام اجتماعی اعجاب برانگيز سوسياليستی، بسيج توده ها، نظ اعماردر 

و ابتکار آنها در تحت رهبری طبقه کارگر و حزب مارکسيستی ــ لنينيستی آن، 

 تعيين کننده را بازی نمودند.قاطع و نقشی 

 

 فرهنگ سوسياليستی

در مقياس جهانی، دستاوردهای سوسياليسم در عرصه فرهنگی، نيروی جاذبه 

 بواسطهگی بر دست اندرکاران فرهنگی اعمال کرده، و اعمار سوسياليسم بزر

 ، تسریع و تقویت گردید.تکامل زندگی فرهنگی غنا یافته

یک مبارزه شدید بر سر عالیق درست متقابل ميان انقالب و فرهنگ مشتعل 

هنر و فرهنگ را وسيله  تا گشت. در یکسو گرایشات سکتاریستی وجود داشت

محض برای اینکه نظریات حزب را عامه پسند گردانند، اما آزادی قرار دهند، 

در سوی ضروری خالقيت فرهنگی توده های وسيع را جبونانه محدود سازند. 

جدا از منافع و نيازمندی های توده ها و  که ،دیگر، این دیدگاه عمل ميکرد

شان، برای خود، آنها را ، به کار هنر و فرهنگ پرداختهساختمان سوسياليستی
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و فراگيری یک حرفه، حق همچنين به همان اندازه و بدون پرداخت، حق آموزش 

 تأمين سالمتی و پرستاری و همينطور فرهنگ را تضمين می نمودند.

شوروی سوسياليستی تعداد پزشکان، بيمارستان ها و آسایشگاه ها در اتحاد 

سيستم صحی بطور  از تمامی خدمات می توانستندچند برابر شد؛ توده ها 

. فقط داروهایی را بایستی خریداری می نمودند، که به رایگان استفاده نمایند

قيمت های قابل پرداخت عرضه می گردیدند. در نتيجه، ميزان مرگ و مير اطفال 

سخت کار و در تمامی کشور کاهش یافت. بيماری هایی که نتيجه شرایط 

 عمر بطور عمومی باال رفت. طول .ناپدید گشتندزندگی بودند، هرچه بيشتر 

 عقبماندهدر جمهوری خلق چين، تکامل در شهرها مشابه بود. در مناطق 

های پرورش یافته در محل ــ بدوا کمک  پرستارروستایی، "دکتوران پابرهنه" ــ 

اما همواره  کار ميکردند، یا کشتزارها های اوليه را انجام ميدادند. آنها در مزارع

می دیدند، تا یاد بگيرند، بيماری هایی را که بيشترین شيوع را  آموزش بيشتر 

اعمار  بتوانند در همه جا بيمارستان هاداشتند، معالجه نمایند، قبل از آنکه 

سيستم نوین سالمتی، طب سنتی چينی را با نتایج تحقيقات غربی  .گردند

از سالمتی را با وقایه را در مقام اول قرار داده، مواظبت و نگهداری پيوند داد. 

 متدهای با تحرکات گروهی جهت تحقق مناسبات بهداشتی و به همينسان 

 

 خانه سازی در اتحاد شوروی سوسياليستی بود. راهنمای اصل انسان در مرکز توجه ــ این

 1930-1928عمارت مسکونی در کيف 
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نمودند، به  می برخی ها برای اینکه تقلب دریافت می نمود و دیگری خير.اضافی 

کار ميکردند،  و ناقص سرسریبگونه از اینطریق که  درآمدی جانبی دست یافتند:

شاید آنها اینکار را ماهرانه انجام  وليد می نمودند.نسبت به دیگران متر بيشتری ت

ميدادند که کنترول متوجه آن نمی شد، مگر همکاران این را می دانستند و از این 

به  بابت برآشفته می شدند، که کار سرسری و ناقص هنوز پاداش نيز می یافت.

بعمل  امور کارخانه بحث شود، پيرامون مزد دعواجای اینکه راجع به بهبودی 

ميآمد. از این جهت است که توده ها این سيستم مزد را به نقد کشيدند، فقط 

اربابان قدرت، که راه سرمایه داری را برای مدتی طوالنی نتوانستند در قبال 

پيشه نموده بودند، اعمال نفوذ نمایند.  تازه در توفان انقالب فرهنگی، بساط اینها 

 )83/84(ص.  .<"برچيده شد

کتاب "مبارزه بر سر شيوه تفکر در جنبش کارگری" اهميت  1995در سال 

 برجسته مبارزه بر سر همين بارآوری کمونيستی کار را تعميم بخشيد:

پایه شيوه تفکر پرولتری در مرحله تکامل یافته اقتصاد "این مولدیت کار بر 

این می تواند فقط با عميق ترین باورمندی،  بنا می یابد؛سوسياليستی 

بر  بدون رقابتبانه، شعوری و در همبستگی متحدانه انسان های کارکن، داوطل

پيشرفته ترین تکنيک را بخدمت  هموارهسر منفعت شخصی بوجود آید، و این 

آهسته و معتاد و محافظه کاری برای آن بيگانه ميباشند."  حرکتميگيرد، 

 )94، ص. (اشتفن انگل، "مبارزه بر سر شيوه تفکر در جنبش کارگری"

 

 اجتماعی سوسياليستی نظام

بنابر مفهوم دوگانه توليد از مارکس و انگلس، هر جامعه ای بواسطه دو نوع توليد 

و بازتوليد تشخص می یابد: اوال توليد و بازتوليد وسایل معيشت و کاالهای مادی 

بر این اساس، این معيار ثانيا توليد و بازتوليد خود زندگی انسانی.  به همينسان و

برای یک نظام اجتماعی ميگردد، که چگونه مناسبات زندگی توده ها را  مهمی

 سازمان می بخشد.

دموکراتيک و ــ  فاشيستیحاد شوروی، در چين و در دوران ضد در ات

مناسبات زندگی ای ایجاد  (DDR)سياليستی جمهوری دموکراتيک آلمان سو

بلکه  ،و مسکن یداشتن فرصت کار برایبرای توده ها نه فقط  حق ، که شدند
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تضاد کار فکری و یدی و بدینسان کار فکری و جسمی، نخست با نابودی  بر

با این  طبقات در گذار از سوسياليسم به کمونيسم، کامال غلبه حاصل ميشود.

وجود، شرایط غلبه بر همين قيد و بندهای عظيم نيروهای مولده در 

هنگی سوسياليسم نضج می یابند. به اینصورت این یک رکن مهم انقالب کبير فر

پرولتاریایی در چين بود، که "کارگران فکری" مثل شاگردان مدارس، دانشجویان، 

در صنعت یا کشاورزی  بطور منظم در کار جسمی ،معلمين، استادان دانشگاه

کارگران بدليل قدرت سياسی و آزادی خویش از استثمار و ستم،  سهم گرفتند.

مسئوليت برای  ،توانستند بهترامکانات جدید آموزشی بدست آورده و همواره 

 برنامه ریزی، هدایت و کنترول توليد و کليت حيات اجتماعی را متقبل گردند.

نکات مورد اهتمام مبارزه طبقاتی در توليد سوسياليستی و بارآوری کار 

. مباحثه فراگير پيرامون آن از نظر جهان بينی، یکی از هستندسوسياليسم 

ی در چين سوسياليستی بود. در سال فرهنگ وردهای انقالبامهمترین دست

، در آن هنگام پروفسور در رشته علوم Klaus Mehnertکالوس مهنرت   1971

در کتاب سياسی در دانشگاه تکنيکی آخن، از جمهوری خلق چين دیدن نمود. 

ــ قدری کنایه آميز ــ گزارش  China nach dem Sturm„ چين پس از توفان„خود 

رگران را راجع به مناقشه شدید همه جا موجود در آنزمان ، که جگونه او کاميدهد

 مورد پرسش قرار ميدهد: Liu Shaoqiبا ليو شاوچی رویزیونيست 

می  (ليوشاوچی ـ م) ">من همواره از بدجنسی و شرارت این آدم

 ، پاسخ این بود،بدجنسی در چه بود؟< او می خواست شنوم<،پرسيدم. >این

مشخص در همين فابریک اثر . >این چگونه به نحوی به راه سرمایه داری برود که

گذاشت؟< >طور مثال بدینسان که طرفداران وی، که همچنان نزد ما در فابریک 

قدرت را در دست داشتند، برای فعاليت های بخصوص، به بودند و در آنوقت 

آنکه بيش از دیگری توليد  .کارگران منفرد درآمدهایی جانبی فراهم می نمودند

بوی تعلق ميگرفت،  کتگوری مزدشبدليل  این خود کهبرعالوه مزد خود،  ،ميکرد

و ترغيب وی به از راه برانگيختن اگوئيسم بدست ميآورد. هم درآمد های اضافی 

این منفعت مادی، او بایستی به انجام فعاليتی بزرگتر سوق داده می شد.<...>

دت درونی کارگران را روش مزدی رویزیونيستی و سرمایه دارانه  رویهمرفته وح

بطور در ماه  Yüanیوان  6 یبرهم می زد. مناقشاتی وجود داشت که چرا یک
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تا  1950تنها از  توسط دولت توليد صنایع سلب مالکيت شدهدرصد رشد نمود؛ 

 درصد ارتقا یافت. 74,8به نسبت  1953

ی بيش از دو سال پس از تأسيس تقریبا کم، 1952در همان سال  در چين

جمهوری خلق، توليد در زمينه محصوالت مهم صنعتی و زراعتی، از تمامی ارقام 

قبال سال های زیاد جنگ و توليدی سابقه فراتر رفت ــ و این هم پس از آنکه، 

جنگ داخلی خرابی های عظيم و فاقه گی بزرگی را ببار آورده بودند. برای 

غلبه حاصل شد، گرسنگی ایکه در شرایط قبل از چين  نخستين بار بر گرسنگی

 انقالبی، هر سال به قيمت قربانيان بی شماری تمام می شد.

پيروزی های ساختمان سوسياليستی در چين بویژه در مقایسه با هند نيمه 

تا  1948/49فئودالی و نيمه مستعمره آشکار گردیدند. در طی یازده سال، از 

روپيه ارتقا  237به  224,2ساليانه هندی ها فقط کمی از ، درآمد سرانه 1959/60

 روپيه، تقریبا دو برابر شد. 528,6به  278یافت، و از چينی ها برخالف، از 

آزاد سازی نيروهای توليدی از قيد و بندهای قانون سود، در اقتصاد برنامه ریزی 

لبه شده سوسياليستی پيش شرط هایی را ایجاد نمود، که دو آفت اساسی غ

ناپذیر در تحت سيادت طبقاتی سرمایه داری، بتوانند مورد تهاجم قرار گيرند: 

ــ به همين سان  جدایی صنعت و کشاورزی بدینوسيلهــ و  جدایی شهر و روستا

 .جدایی کار یدی و فکری

پيرامون ساختمان  1971سال  17شماره  “Peking Rundschau„ در روزنامه 

خلق در کشاورزی در حومه شهرهای بزرگ چنين برنامه ریزی شده کمون های 

 آمده بود:

"کشاورزی در مناطق حاشيه ای مستقيما به شهر خدمت می نماید، از اینطریق 

به شهر تضمين نموده و  راکه تحویل غالت، سبزیجات و مواد غذایی اضافی 

صنعت شهری، نيروهای تکنيکی  شرایط را برای توسعه صنعتی ایجاد می نماید.

، برای ماشينی شدن، برای ساختمان گسترش یافته هيزات مادی راو تج

تأسيسات آبياری، برای استفاده از نيروی برق و کاربرد پردامنه کود شيمایی، در 

از طریق چنين کمک و حمایت . اختيار کشاورزی در مناطق حاشيه ای قرار ميدهد

 )17(ص.  متقابل، صنعت و کشاورزی باهم تکامل می یابند."
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نه برای شعور سوسياليستی به نحوی هدفمند مورد حمایت قرار گرفت، که 

سوسياليسم را مشترکا به پيش  و کار کرد استثمارگران، بلکه برای دولت خود

برای این منظور، توده ها سطح تخصصی و فرهنگی خویش را ارتقا  رد.ب

ایفا  را هنوز هم سهم بزرگتری سوسياليسم،، تا در زمينه ساختمان ندبخشيد

 “Subbotnik„ــ در روسيه  های کاری شنبه هاشيفت نمایند. در این مورد، 

ی برجسته انجام می یافت، اهميت رایگانناميده می شدند ــ که داوطلبانه و 

 داشتند، که لنين با شور و شعف در مورد شان می نویسد:

شنبه های کاری کمونيستی< بدین جهت حایز اهميت عظيم تاریخی ">

در امر تکامل  را ميباشند، زیرا که آنها برای ما ابتکار آگاهانه و داوطلبانه کارگران

رایط اقتصاد و زندگی آوری کار، در گذار به یک دیسيپلين نوین کار، در ایجاد ش بار

، ص. 29("ابتکار بزرگ"، لنين، محموعه آثار، جلد  ."سوسياليستی نشان ميدهند

413( 

ست که کارگر در سرمایه داری، دیگر نه کاالیی ا از آنجایيکه نيروی کار، آنگونه که

بلکه بنيان ساختمان سوسياليستی فروشد، ميدر بدل مزد برای سرمایه دار 

ار اضافی نيز دیگر وجود ندارد. هم در اتحاد شوروی و هم در ميباشد، نيروهای ک

بر بيکاری و فقر در فرصت کوتاهی غلبه حاصل شده و جمهوری خلق چين، 

 نيرومند غير وابسته به امپریاليسم برپا شود.ملی مقدور گردید، یک اقتصاد 

اعتالی اقتصادی روسيه عقبمانده و ویران گردیده در طی هفت سال جنگ 

ناظرین را در تمام جهان شگفت زده ساخته یا به هيجان ی و جنگ داخلی، جهان

اتحاد جماهير اشتراکيه شوروی  1928روسيه و در سال  1913آورد. در سال 

UdSSR  مقام  1956و  1935از رهگذر توليد صنعتی مقام پنجم، و در سال های

 در جهان احراز نمود.را  دوم 

سابق نيز، در اولين سال های ساختمان  (DDR)در جمهوری دموکراتيک آلمان 

سوسياليستی، موفقيت های قابل توجهی وجود داشت، چنانچه به این فکر 

، و اینکه برخالف آلمان غرب درصد صنعت آن در جنگ ویران شده بود 45شود، که 

بود،  تحت فشار قرار گرفتهکه اقتصادش به نحوی تمام عيار توسط متفقين غربی 

مجموع توليد حاصل از جنگ را بدهکار بود.  عظيم غراماتی به اتحاد شورو

 176به  42,9، از 1953تا  1946، و از 1936صنعتی، برحسب ارزش های سال 
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کارگران و دهقانان کشورهای سوسياليستی بيش از این، براه اندازد.  مولدیت کار

نه ارزش اضافی برای سرمایه داران و زمينداران بزرگ، بلکه وسایل توليد برای 

 و مواد مصرفی برای خود توليد نمودند.جامعه سوسياليستی 

کسی برحسب امکانات  پرنسيپ توزیع سوسياليستی اقتضاء داشت که هر

وی متناسب با خود، در توليد اجتماعی سهم گيرد، و تضمين می نمود که 

فعاليتش، از کاالهای توليد شده دریافت کرده و اینکه جامعه به حال سالمندان، 

برای اولين بار در تاریخ بشریت، برای کارکنان  رسيدگی نماید. معلولينبيماران و 

د پرداخت می شد، زیرا استثمار کارمزدی لغو برحسب فعاليت کاری شان مز

بودجه دولت دیگر به بازتوزیع ثروت خلق جهت افزایش سود انحصارگران  شده بود.

 دولتی از  عوایدصنعتی یا بانکی خدمت نميکرد. در اتحاد شوروی سه چهارم 

 

. گروه جهت بهبودی وسایل زراعتی وجود داشت 300چين بيش از   Hsinghöدر منطقه 

 1978مشورت با دهقانان برای بهبود بخشيدن به ماشين زرع برنج، 

 

(ماليات بر درآمد،  کارخانه های دولتی و اقتصادیات تعاونی وجوه قابل تأدیه

ناشی می شد، پرداخت بخشی از سودها، سهميه های بيمه های اجتماعی) 

 نمی گردید.در حاليکه ماليات و وجوه پرداختی مردم حتی بالغ به پنج درصد هم 

زحمتکشان مجبور نبودند که سهميه بيمه اجتماعی بپردازند، برای اینکه 

 نهادهای اجتماعی توسط دولت تأمين مالی ميگردید.



 10 یسپيده دم انقالب جهانی سوسياليستمستخرجی از کتاب  

در  ".بخشدتأکيد داشت، که می خواهد ارزش روسيه را "نه باال ببرد و نه تقليل 

 ، او از دید خویش بر شخصيت پهلوی بسياری خاطرات مشخص فراموش ناشدنی

يتلری، که خلق های های رهبری کننده اتحاد شوروی، پيروزی بر فاشيسم ه

 اتحاد شوروی تحت رهبری استالين برایش مبارزه نمودند، قضاوت نمود:

بر همين نکته در مفهومی برای جهان نيز  ،"ارزش و بزرگی او برای مردم روسيه

شکست خورده  آیزن هاورو نه  استالينبنا می یابد. چه این را که هيتلر توسط 

 اهد داد؛  آیزن هاور ثمرات پيروزی های است، هيچ کسی مورد تردید قرار نخو

بدون شک لنين روح بزرگتر، همچنان کرکتر منزه و باصفاتر بود. روس را برچيد ... 

بدون روح و خرد م اما استالين را بخواهيم بسادگی به مثابه یک نوع آدمخوار بيرح

 دروغ ، کامال بيمورد و نابجاست ... آنچه در باره استالين محموعامتوصيف نمایي

." (پاول دیستل بارث، "روسيه امروز"، پردازی شده است، خشم برانگيز ميباشد

 )92ص. 

عدم پيشداوری و عينيت بجای مالحظه کاری های انتی کمونيسم مدرن، 

اطمينان و اعتماد بنفس در قبال نفرت پراگنی عليه به اصطالح "استالينيسم" و 

اینکه دیکتاتوری  تاساسی، "مائوئيسم" ــ اینها هستند پيش شرط هایی ا

 بتواند در اندیشه و عمل استراتژیک طبقه کارگر مدخلی یابد.پرولتاریا 

مبارزه طبقاتی ميباشد، در بدو امر جهت  دیکتاتوری پرولتاریا به معنای پيشبرد

سرکوب استثمارگران قدیمی، سپس همواره به هدف ایجاد پيش شرط های 

تصادی و اکولوجيک گذار به جامعه بی طبقه همه جانبه ایدئولوژیک، سياسی، اق

کمونيسم. به همان پيمانه ایکه به این امر در سطح بين المللی توفيق حاصل 

گردد، نه فقط دولت بتدریج زوال خواهد یافت، بلکه دیکتاتوری پرولتاریا نيز باآلخره 

 و ناپدید خواهد شد.زاید 

 

 توليد سوسياليستی و بارآوری کار

يستی و بنای سوسياليسم، نيروهای مولده اجتماعی را از قيد و انقالب سوسيال

شيوه توليد سرمایه داری آزاد کردند. بدون استثمار، رقابت و اجبار جهت  بند های

به حد اکثر رسانيدن سود، نيروی خالقه توده های زحمتکش قادر گردید که در 

ی را در توليد و پيشرفت های فوق العاده اچهارچوب برنامه ریزی سوسياليستی، 
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نتيجه تجارب خویش را به دفتر شکایات کميساریای کارگران  <هجوم>کنندگان در

 و دهقانان گزارش دادند.

بدستور دفتر شکایات، کنون در یک تياتر بزرگ در مسکو، یک دادگاه کارگری در 

کارگر برپا گردید، که بوروکرات های غافلگير شده در اثنای  2000یبا محضر تقر

 دادگاه، برعالوه آمر دفتر شکایات، از ده خالف کاری را احضار و علنا محاکمه کرد. 

اهميت و مضمون این کارگر کارخانه تشکيل یافت. احکامی که اتخاذ گردیدند، 

 بقدر کفایت مشخص ميسازند.نخستين گام تهاجم توده ای عليه بوروکراتيسم را 

 باید محضر یک جمعيت کارگران  بزرگ درتاالری  در ميان محاکمه شدگانی که در

از خود دفاع می نمودند، و به اخراج از کار، انتقال محل کار، توبيخ یا مجازات 

دیگری محاکمه شدند، همچنان مامورین ارشد دولتی وجود داشتند، که 

(مجله  "می نمودند. لمساری در اتحاد شوروی را موجودیت یک دموکراسی پرولت

در: "فرجام  2ـ  1فرهنگ، اقتصاد و ادبيات "روسيه جدید"، سال ششم، دفترچه 

 )21سوسياليسم؟"، ص. 

امروزه با اشتياق  سيل الفاظ رکيک بورژوایی برای بدنام کردن دیکتاتوری پرولتاریا

ده، که بعنوان "مستبد"، نفرت پراگنی عليه یوزف استالين گره خورخاصی با 

آیا اتحاد شوروی بایستی  2معرفی گردیده است"قاتل جمعی" یا "بيمار روانی" 

ی و خواست سرنگونی غسل دیده با تمام آب های جاسوسی اربابان به رخنه گر

قدیمی قدرت، گویا آزادی عقيده و عمل دموکراتيک را تضمين می نمود؟ آیا 

انه ارتش های تجاوزگر امپریاليستی یا اتحاد انقالبيون گویا به تهاجم بيرحم

شوروی به فاشيسم هيتلری، بجای اینکه قهرمانانه مبارزه کنند، سر فرود می 

 آوردند؟

 Rowohlt Verlagــ در ميان جنگ سرد ــ در چاپخانه معروف روولت  1954در سال 

 Paulبورژوایی پاول دیستل بارث  و تحليل گر سياسی گزارش خاطرات ناشر

Distelbarth  انتشار یافت، شخصی که بویژه بر دیدگاه بيطرفانه و خواست خود

مارچ سال  5تا مرگش در  1922یک همرزم نزدیک لنين بود. از  nJosef Stali. یوزف استالين 2

و رهبر به  KPdSU (B)منشی عمومی حزب کمونيست اتحاد شوروی (بلشویک)   1953

 رسميت شناخته شده جنبش بين المللی مارکسيستی ــ لنينيستی، انقالبی و کارگری بود.
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د بورژوازی) دیکتاتوری (بر ض بطرزی جدیدبرای آنانی که فاقد مالکيت هستند)، و 

 )425، ص. 25 د، جل(لنين، مجموع آثار باشد."

کارگران و دهقانان بودند که قدرت را  )شوراهای (در اتحاد شوروی این سوویت ها

بدست گرفتند. یک چنين دولت طبقه کارگر هرگز اجازه ندارد کشور های دیگری 

داده و غارت  ميدان جنگ های غارتگرانه سازد یا ملل دیگری را تحت ستم قراررا 

نماید. از این جهت نخستين اقدام تاریخی دولت جدید شوروی هم این بود، که 

 به مشارکت روسيه در جنگ اول جهانی پایان بخشد. 

، "تقسيم قوای" بورژوایی از ميان برداشته شد، که بموجب آن ارگان شوراهادر 

به اینکه در  ، چه رسدنيستند مسئول اعمال نمودن مصوبات خودهای قانونگذار 

اعضای شوراها نه فقط در پيرامون قوانين به  زمينه ملزم به گزارش دهی باشند.

شور و مشورت می پرداختند، بلکه مسئول اجرای آنها نيز بودند. لنين تأکيد نمود 

 ممرد تمامی"برای نخستين بار بدان مبادرت ميگردد، که واقعا که بدین شيوه 

("وظایف آتی  به اداره کردن نمایند."آغاز بياموزند و اداره کردن را  ،بدون استثنا

 ) 263، ص. 27قدرت شوروی"، لنين، مجموع آثار، جلد 

برای توده های مردم که تحت رهبری طبقه کارگر در انقالب سوسياليستی پيروز 

و به همينسان  آزادی و دموکراسیميزانی از  ،گردیده بودند، نظام اجتماعی نوین

جربه نشده در تاریخ بشریت را عرضه داشت، که در امور دولتی امکانات هرگز ت

. یک مثال برجسته برای آن، یک "دادگاه کارگری عليه بوروکرات مشارکت نمایند

 در مسکو برگزار شد: 1920ها" بود، که در پایان سال های 

، در این روزها توجه در نوع خود "یک مرافعه دادگاهی تا ایندم بی نظير

 سکو را بخود جلب نمود.زحمتکشان م

 پيشينه این مرافعه خواهی بگونه آتی ميباشد: 

کارگر از چندین کارخانه بزرگ در همآهنگی با کميساریای کارگران و  1500

سازمان بر بسياری از ادارات دولتی را  <هجومی>، در پایان فبروری1دهقانان 

ری به ادارات دولتی نمایند آن مراجعينی که  برای انجام کا امتحاندادند، تا 

ميروند، چگونه توسط کارمندان استقبال و با ایشان رفتار ميشود. شرکت 

                                                
ABI1  .یک کميساریت خلق (وزارت) حکومت شوروی و مامور نظارت دستگاه دولتی بود 
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 از آنوقت تا کنون، تمامی ضد کمونيست ها تحریکات خود شان را بر "دیکتاتوری

پرولتاریا" متمرکز ميسازند، دیکتاتوری ای که برای آنها می تواند فقط عدم آزادی 

با ترور دولتی دیکتاتورهای و ایشان آنرا عوامفریبانه  و استبداد رأی معنی دهد

مندان از شگفت آور نميباشد که بهره  نظامی فاشيستی یکسان ميدانند.

 دیکتاتوری انحصارات، با توجه به دیکتاتوری پرولتاریا، دچار هيستری گردند. 

  1933، مسکو سال Kugellagerwerkگردهمآیی کارگران 

مهتم به جاه و مقام، با ی ها به همينسان تعجب آور نيست، هر گاه خرده بورژوا

انگشت بلند داشته به قدرت کارگران با بدگمانی و تفرعن نگاه نمایند. با این 

از قيد و بند ضد کمونيستی مالحظات عليه را  شوجود، هر انقالبی می باید خود

 دیکتاتوری پرولتاریا آزاد سازد.

امعه در جانگلس نظریه دیکتاتوری پرولتاریا کارل مارکس و فریدریش 

سوسياليستی را بمثابه پاسخی ضروری به دیکتاتوری بورژوازی در جامعه 

تفکر اوليه آنها ساده بود و توسط لنين در "دولت و  سرمایه داری، تکامل دادند.

انقالب" به نحوی دقيق تشریح گردید. او پيرامون مبارزه بر سر ساختمان 

 سوسياليستی می نویسد:

جتناب ناپذیر، یک دوره مبارزه طبقاتی فوق العاده "در واقعيت این دوره بطور ا

و اشکال فوق العاده شدید همين مبارزه ميباشد. و از اینرو دولت همين سخت، 

دموکراتيک (برای پرولتارها و اصال  بطرزی جدیددوره هم  بطور اجتناب ناپذیر باید 
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سوسياليسم بمدت چند دهه، برای استثمار شدگان و ستمدیدگان تمامی 

تجربه به آسانی  کشورها، دورنمایی بوده است روح انگيز و تشجيع کننده؛ این

حافظه جمعی جنبش بين المللی مارکسيستی ــ لنينيستی، محو نمی گردد. 

در امان خواهد اغوای ضد کمونيستی و تحریک مردم  از سيلانقالبی و کارگری 

این جنبش قبال هم در قبال بدنام سازی ضد انقالبی یا فاشيستی و . ماند

باآلخره  نه از خود دفاع نموده است.، پيروزمنداسرکوب مبارزه آزادیخواهانه خویش

، به مقاومت برخاستاین جنبش همچنان در برابر انحطاط رویزیونيستی 

که توانست جنبش قدیمی کمونيستی و کارگری بين المللی را تا حد  انحطاطی

 بدون استثناء همه کشورهای سابقا سوسياليستی را ، وساخته زیادی نابود

 و سوسياليسم را به کثافت کشاند. باردیگر به سرمایه داری مبدل

امکان (برپایی ـ مترجم) یک نظام اجتماعی سوسياليستی و برتری آن بر نظام 

که امروزه انسان ها در جستجوی خویش اند سرمایه داری ــ اینها پرسش هایی 

آموزش از تجارب تاریخی  برای یک بدیل تاریخی، می خواهند بدان پاسخ بدهند.

تی، تا بر معضالت زمان حاضر و آینده فایق آمد ــ این به ساختمان سوسياليس

 تنهایی بنيان یک اعتالی نوین مبارزه برای سوسياليسم را بوجود ميآورد.

یک خالصه کوتاه از مهمترین پيشرفت های اجتماعی ای که در کشورهای سابقا 

کمونيسم را بر /سوسياليستی می توانستند متحقق گردند، تفوق سوسياليسم

مایه داری نشان ميدهد. این مبرهن ميسازد که: با وجود مشکالت و همچنان سر

پيروزی های فناناپذیری اشتباهات غير قابل اغماض، پرولتاریا توفيق یافت که به 

چند دهه ساختمان سوسياليستی، تا  نایل آید. در امر ساختمان سوسياليسم

 ترین پيروزی انقالب جهانی ميباشند.پردامنه ایندم 

 

 دیکتاتوری پرولتاریا و دموکراسی سوسياليستی

در روسيه، کارگران، دهقانان و سربازان تحت رهبری  1917پس از انقالب اکتوبر 

بلشویک ها، دیکتاتوری پرولتاریا را بنا نهادند. آنها آموزه های استخراج شده 

دستگاه کهنه را فراگرفتند، که  1871توسط کارل مارکس از کمون پاریس در 

 .دکنونی سرکوب گرد لتی بایستی درهم شکسته شده و طبقه حاکمه تادو
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 پيروزی های فناناپزیر

 در امر ساختمان سوسياليسم

تأیيد استراتژی و تاکتيک مارکسيستی ــ لنينيستی انقالب جهانی، بزرگترین 

 . ه استبدست آوردخود را تا ایندم در دستآوردهای ساختمان سوسياليستی 

 "پرچم جمهوری، برای نخستين بار 1871اریس در یدریش انگلس، کمون پبرای فر

("مقدمه ای بر اثر مارکس >جنگ داخلی در فرانسه<"،  را برافراشت. جهانی"

و  1917از انقالب پيروزمند اکتوبر  پس )193، ص. 22جلد  انگلس، آثار،/مارکس

برای  بشریتثلث پيدایش اردوگاه سوسياليستی بعد از جنگ دوم جهانی، یک 

 استثمار و ستم سرمایه داری آزاد شده بود.از  مدتی

انتی کمونيسم مدرن، تاریخ سوسياليسم را با یک هاله منفی درماندگی و 

ميدهد "جنایاتی حاکی از خودکامگی" را بدان نسبت ، داردمی شکست احاطه 

بارزه برای سوسياليسم و برای "قربانی های بيهوده ای" سوگند می خورد، که م

، که نظام اجتماعی سرمایه گرددباید تلقين بدینسان  .ه استداشت گویا در بر

این امروزه  مشهود آن، بی بدیل ميباشد.خيلی  ، با وجود بحرانی بودنداری

در سطح بين المللی است، که در ميان توده ها نگرانی های ضد  یدکترین دولت

با  جدی و ابژکتيف. این یک مناقشه را برانگيختسوسياليسم  کمونيستی عليه

 تجارب ساختمان سوسياليستی را به نحو قابل توجهی دشوار ميسازد.

مارکسيست ــ لنينيست ها انکار نمی نمایند که در کشور های سوسياليستی، 

تحوالت نادرست یا همچنان جنایت عليه بشریت بعمل آمده است. اشتباهات، 

این زمينه دارند، تا  آنها خود بزرگترین عالقمندی را در تنویر افکار  بدون نقصان در

از آن برای آینده بياموزند. آنها اما در موقعيتی هستند، که ميان نفرت پراگنی ضد 

و یک ، تحریف غير علمی تاریخ و اغوای  ذهنيت عمومی از یکسو، کمونيستی

بازنگری انتقادی و انتقاد از خود تجارب اولين کشور های سوسياليستی در رابطه 

تفاوت سوی دیگر، از بارزه برای رهایی از استثمار و ستم تاریخی آن از موضع م

در این ضمن آنها آنچه را که اساسی، مترقی و فراموش ناشدنی قایل شوند. 

 است، حفظ خواهند کرد



پيشگفتار

 خوانندگان عزیز،

جزوه ای که در پيشروست، مستخرجه ای از کتاب "سپيده دم انقالب جهانی 

" Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolutionسوسياليستی 

هرچه بيشتر اشاعه  امروزه ميباشد. یک مباحثه انتقادی پيرامون سرمایه داری،

این کتاب می خواهد که در زمينه، به پرسشی راجع به یک بدیل  می یابد.

 اجتماعی بنيادین، پاسخ بدهد.

حزب انقالبی و چپ یک بمثابه  MLPDحزب مارکسيست ــ لنينيست آلمان 

فقط همين سوسياليسم راه قی را متجسم ميسازد. حقيسوسياليسم رادیکال، 

 حلی است، که سرمایه داری بحران زده را ریشه کن ميکند. 

گونه  و نهاد دولت چسان در چاقتصاد در این مورد پرسش های زیادی وجود دارد. 

 یک نهاد آموزش و پرورش سوسياليستی چگونهسوسياليسم  عمل می نماید؟ 

زهای مربوط به سالمتی به چه نحوی سازمان داده به نظر می آید، تأمين نيا

انتی   حایز چه اهميتی ميباشد؟ به محيط زیست در اینجا اهتمامميشود؟ 

کمونيسم مدرن مدعی است، که سوسياليسم بگونه ای که مارکس و لنين 

گویا هيچگاهی کارکردی نداشته و سرمایه داری بی بدیل برای آن مبارزه نمودند، 

 ميباشد.

حث "پيروزی های فناناپزیر در امر ساختمان سوسياليسم" (از کتاب سپيده در مب

با اقامه دليل  )، انتی کمونيسم مدرنــ مترجم دم انقالب جهانی سوسياليستی

که آنها رد گردیده و کارنامه های تحسين برانگيزی به اثبات می رسند،  و برهان

 رده اند.را انسان ها در سوسياليسم، قبال در تاریخ پدید آو

   Stefan Engelانگل  اشتفن            



 سخنی از مترجم

 

 ؛خوانندگان فارسی زبان هتقدیم ب

به همه آنانی که از سنگينی بار استبداد، استثمار، تبعيض و نابرابری های عریان 

راستای دستيابی ستوه بوده، ولی هماره در  حاصل از مطلقيت قهار سرمایه در

بهتر انسانی مجاهدت می یک دنيای  برای و براین مبنا،آن بدیل اجتماعی  به

 نمایند،

آنانی که اندیشه خرافی "نظم جاودان طبيعت" را با منطق علم رهایی بخش به 

ز یک سخریه گرفته، و  به همينسان پندار واهی "پایان تاریخ" را نيز، چيزی غير ا

 شوخی گستاخانه تاریخی نمی دانند،

آنانی که گرد و غبار شایعه پراگنی های مستدام و دغلکاری های بی شرمانه 

، ساختهعين بدسگال از هر قماشی، هيچگاه دیده بصيرت شان را مکدر نجمرت

و در هر  بی محابابندی ميان راست و دروغ،  برای شناخت صحيح و سقيم و مرز

 عينی و پراتيک اجتماعی تمکين می نمایند،واقعيت  بر موردی

آنانی که در برابر سمپاشی ها و افتراآت ضد تاریخ انتی کمونيسم، حاضرند که با 

 ،رویکردی همچنان تاریخی و با تمسک به سالح نقد انقالبی به مصاف برخاسته

 مصمم و بيباک مبارزه کنند.

 :که می گوید جاآنچه زیباست سروده انقالبی معروف ــ برتولت برشت، 

 

 آنکه می رزمد، ممکن است بازنده شود

 !آنکه مبارزه نميکند، هر آینه بازنده است
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