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  انقالب کلتوری و فرھنگی چین !
مصطفی سلطانی  -رشاد     

) ٢٠١٦ای (  م ٥١٣٩ ماە خرداد  

   
  ھمسر مائوتستونگ در دادگاە. یانگ چینگ،محاکمی خانم ج

ميآید ! درت سياسی از لول تفنگ بيرونمائو: ق  
ک مائو در کشور چین برھبری حزب کمونیست و شخص  میالدی ١٩٤٩انقالب سال  

س جھان ین مائو بر اساس تز ردکت .بوجود آورد تار پود روستائی داشت تحول عظیمی
رویزیونیزم در شوروی، مراحل دگردیسی خویش را باسرعت  ر و ترجم می گردید .تفسی

انقالبیون و آزادیخواھان جھان از این قطب باصطالح  چشمگیری از می پیمود . در صد 
 .و ، بسوی دکترین مائو سمت گیری کردەبودند  روی بر تافت منزجر و کمونیست

اگرچپ سنتی و کالسیک ایران ، بسوی دکترین مائو عالیق و سمت وسوئی 
، در اکادیمیای آثار مائو  جرمی مرتکب نشدەاند . گناە و قتأیداشتاند، حق

پس از دیگری بزبان  یکی و مترجم توانا در اختیار داشت ، پکن ک صدھا زبان شناس
 در محافل چپ کالسیک  ی فارسی آثار مائوترجمھا میگردید . ترجم ھای متفاوت
، از دیدگاە و  و این کتاب ھا قان زیادی داشت .تھران، مشتا خصوصأ در ودانشجوئی

ھمیش در ، بطور جدی تھدید می نمود و  سیستم شاھنشاھی را ارزیابی "ساواک " 
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بشمار  قاچاق وخطرناک ، از مدارک و آزادیخواھان دانشجویان تعقیب ھا و اسارت
 کیم ایل سونگ، مارکس، :کتاب ھای اندیشمندان دیگر مانند طرفداران .ندمی آمد
، ھوشی مین  ، انورخوج ، پلخانوف، برلینگوئرتروتسکی بوردیگا، لنین ، انگلس ،

کتاب ھای مائو باتوخ  اما گرایش بسویکم نبودند .  و زینویف چوئن الی،چگوارا، 
ی خاصی داشت .ئو روبنا ئیزیربنا ساختار بایران جاذب حزب کمونیست  ی جامع

درواقع شکست ھا و افتضاح ھای . کم نیاورد تبلیغات و بزرگنمائی  پروسی ،در چین
میالدی ھژمونی سیاسی را کسب کردە  ١٩١٧در سال  حزب کمونیست شوروی ، ک

ضعیفی کارگری  بافت ک حقیقتأ را در جامعای " سوسیالیزم " می خواستند بودند و،
حزب کمونیست چین گردید . ھمزمان بستر مناسبی برای مقبولیت  ند ،پیادە کن داشت

 ،بودە و یدول امپریالیسی با تمام قدرت در صدد بشکست کشانیدن رژیم نو پای شورو
 حزب کمونیست اسیرش کردە بودند . ی اقتصادیاصرە و تنگناحدر واقع بنحوی در م

ت بود ک، پرستش حزب داشت جامع ، چنان نفوذ و تسلطی یاف در ساختار  چین
 حزبیپروژەھای  د . اما  برنامھاوآمافتادەای در میروالی عادی و کلتور جا  بصورت

مائو انسانی   .ندکردنکمک چندانی  رشد و شکوفائی جامعی چین ب و، دەموفق نبو
تقریبأ  . داشت فوق العادە عظیمی در بسیج تودەھاقدرت  و خردمند ، ، تاریخدانآگاە

باتاکتیک  ،ە با مخالفین و دگراندیشان برای مبارزمی باید بعد از شانزدەسال دریافت،
لذا با مطرح کردن انقالب کلتوری و فرھنگی ،ک  میدان دور سازد .  تازەای آنھا را از

 و ناراضیان چینی را خلع عبور کرد، افکار عمومی جھان و کانال  وحشتناکی از مسیر
چیدە  جنبش د تر زمینھا و تدارک اینتماأل زوالدی و احمی ١٩٦٦در سال  . دسالح نمو
و ایین  افکار -١   برایند انقالب کلتوری بر روی چھار ستون تکی داشت :   شدە بود .

فرھنگ باستانی   -٤ مردم  عادات و رسوم دیر پای -٣  دیرینسنتھای کھن و -٢ قدیمی 
حزب  جلوھای متفاوتی داشت . شدیدأ نوسان و م ،پالتفور نقاط ضعف این  . پایدارو 

گاردھای  . یاد گرفت  رنجبران سختکوش  صحیح را می باید از مسیر ، ک توصی میکرد
یک ب ابزار سرکوب انقالب لقب گرفت بودند ،  اما در پراکت سرخ بازوی توانمند

یافت بود استحال در دوران این جنبش   . ندو، تودەھای مردم را زیر فشار گذاشت
و  ، کج اندیشیآمران جای خویش را ب تحکم  تدالل و اقناع،رھنگی و کلتوری ، اسف

  د .نوفادار باش شست و رھبریمردم ب حزب کمونیمی بایست آحاد ،دادە بود و تحجر
پدیدە سانسور دولتی و پنھان کاری موذیان، و دوری از شفافیت سیاسی ک سالیانی 

 و، ند جا افتادە بود جایگاە و ارزشی نداشتند، در چینمختصات، بود در جوامع غرب
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در کشورھای  اکنونخاورمیانمـشاھدە می گردید . در این پدیدە تاثیرات و انعکاس
نپال، سریالنکا ، بوتان، ھند، فیلی پین، کلمبیا، انگوال، نامیبیا و اکوادور  احزاب 

زب ، خائن برچسب ھای مالک ، دشمن ح طرفدار خط مشی مائو فعالیت می کنند .
 ک بر پیشانی سرخ  قرار گرفتضر و آمادە در دسترس گاردحا القابی ،دشمن مردم 

گاە آموزگاران و اساتید دانش دبیران، ستاتوس و اعتبار دگراندیشان کوبیدە می شد .
و منگنھای گارد سرخ قرار گرفت . در زمان جنبش  ھا ، بشیوەای دردناک  زیر ساطور

فرھنگی دروازەھای دانشگاە ھا برای مدتی بست شدند و، دانشگاھیان با پرنسینب ، 
 زحمات  مشمئزکنندە ، باج سنگینی را پرداخت کردند .در برابر برچسب ھای کذائی و 

لی دەسازجوان پان یک درسطحی بود ک می بایست معلمان کمر شکن و پر مشقت
طیف میلیونی و بی  . بگیردیاد بشناسد و راالفبائی  دوھزار سمبول و نیشانیچینی 

نسبت  ،یافتند تافرصت و مجال تاریخی نھایت وسیع دانش آموزان را بمیدان کشیدە و
 روند مبارزات دانش آموزان از کانال گستاخی و شقاوت نشان دھند. اوج ارانزگب آمو

آموزگاران  اساتید و تعداد دانش آموزانی ک در قتل  " می گذشت .انتقام  انارشیزم و "
د از مرگ مائو بع با پرنسیب، شریف و بیگناە محاکم شدند قطرە در برابر دریا بود .

 " چھار نفرە " تبھکار باندکشیدە و عنوان  ھای ایاالترا ب دادگاە نمایندگان فکریش
دگاە ھای فرمایشی اعتراف در دایانگ چینگ ھمسر مائو جرا ب آنھا دادند . از خانم  

: بخاطر ھمسرش ، ایدەھا و   محابا خطاب ب ماسمیدیا گفتبی ایشان گرفت و
سیست ، جامعشناسان و متفکران مارک *انی می گردد دستورات مائو اسیر شدە و قرب

  * می کنند . فرھنگی را فاجعای در تاریخ ذکر ، این جنبش با گذشت فراوان 
این نھضت کلتوری را   از مارکسیزم دارند جھان ک تفسیر لوژیک و منطقیانقالبیون 

حزب *   .ارزیابی می نمایند  دالتیعلغزش ھا و بی  کج روی، ، از اشتباھات ،مشحون
انعکاس و  در مورد یش ،کمونیست چین در کنفرانسھا، سمپوزیوم ھا و کنگرەھا

کسیزم بیگان بود ک درواقع با مبانی مارحرکت اجتماعی پیامدھای این رویداد و
الیان طوالنی ب چین نگ ک پس از سگ کوونو جزیرەی ھ کردەاست .،مطلقأ سکوت 

با اساسنامی حزب  ، ک دیگری کومتیسیستم ح اکنون با نظام ود گردیدە ، مستر
بسوی  فرار مغزھا . ادارە میگردد و مغایرت کامل قرار دارد کمونیست چین در تضاد
ثروتمندان و  ، ک سرمای قابل اتکای چین است، ادام دارد. اروپا و امریکای شمالی

و  ، امکانای مادی خویش را در پروسای آھست در چین کارتلی بان فوندھایصاح
   پیوست ،بکشورھای غربی انتقال دادەاند .
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  ھا بعد از  جنبش فرھنگی :ینتیجگیر 
حزب کمونیست چین . از ابزاری برای نابودی دگر اندیشان و مخالفان در حقیقت   .١

اجز عی عو اجتما ، سیاسیدیل مشکالت اقتصاح زب را ک ازحو،  کرد بھرەبرداری
زب را تصفیی ح در این بستر نیروھا و مخالفین ،و  ەماندە بود کمک شایانی نمود

 تاریخی نمود .
٢ . شدند باصطالح آنھائی ک جرم ھای ساختگی  ، در مالء عام مجرم شناخت ب

شاعران ، نویسندگان ، ھنرمندان  و زیر فشار گارد سرخ اعتراف کردند . و بی اساس
دل خوشی نداشتند بیرحمان متخصصین  و موسیقیدانان ک از مشی حزب ،

 گرفتند . کوت و مورد نفرت گارد سرخ قرار، بایسانسور
علم کردە بود ، نیسم ، ک در جنبش ھای کارگری قدپدیدەی نوظھور رویزیو    .٣

وسی را رویزیونیست ھای ر افل چینی ک مواضعمح خیانت کاران ارزیابی شد .
، م رویزیونیسم در رسان ھای گروھیمستقی نوان نمایندەگانتبلیغ می کردند ، بع

  معرفی شدند.
مخالفت ھای  دە بود ،رناسیونالیزم ک در جنبش کارگری چین رشد ک گویا با . ٤ 

   اینجا و آنجا می گردید .
 حزب کمونیست چین ، پالتفورم ،تاکتیک و استراتژی بعدا از انقالب فرھنگی.  ٥

ی شکوفائی اقتصاد، ھا زمین در باز سازی گردید و وعدەھای فراوانی ترمیم و
   .  ە شدداد ب مردم اجتماعی رفاە تکنیک و

  **   *  *  * 
 پایان

 
 اکثرأ با زبان ھای لنینیسم  –: ایدەھا و تفکرات مارکسیزم یک نکتی تاریخی  

، در قدم دوم ب زبان ھای انگلیسی، فرانسوی   سی و آلمانی نوشت شدەو،رو چینی ،
عربی ، ترکی و فارسی  بزبان ھای  ر قدم سوم د و،  اسپانیائی و چکی برگرداندە
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، فارسی و ترکی ب زبان ھای عربی از  در مرحلی چھارم و بعضأ،  ترجم گردیدە و
سیستم کدھای مغزکردستان  آزادیخواھان .  شدەاند زبان کردی ترجم با  شانی،ک 

 .تشان میرسیدبدس چھارم سوم و دست ترجمھای دست ، آرایش نیافت  "مادریزبان  "
ھ البتی  با دخالتھای ااین ترجمب شیوعی عراقاحزانا مسئوالن حزب  ، و سوری

  انجام می گرفت.  حزب کمونیست ترکی تودەی ایران و


