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 ١٩٥٩) تفسيرهاي مجرد( نمونه هائي از ديالکتيک

  

 مائو تسه دون

    ، درک ديالکتيک استدرک آناليز -١ 

ـ  توان ميلنين گفت ديالکتيک را . درک ديالکتيک است ،ناليزدرک آ رين وحـدت  بعنـوان دکت
هسته مرکزي ديالکتيـک را فـورا مـي تـوان      ،نين کاري صورت گرفت، وقتي که چاضداد تعريف کرد

ـ  يمـوقت  ،وحدت اضداد، مشـروط  .شريح و تکامل اين دکترين ضروريست، اما تکرددرک  و از  راذ، گ
 .تکامل و حرکت مطلق است گونه که اضداد مطلق است همان ي مبارزه در حاليکه است،نسبي  اينرو

گذشت هر روز تعـادل   ماست که بابهم بخورد و اين مسئوليت  بنابراين تعادل موقتي است و مي تواند
را بـر حسـب    تـوان آن ينم، که به توانائي شخص مربوط مي شـود  تا آنجا. وارتري را بدست آوريمستا

بلکه بعد از اينکـه  ، ردجارستان و لهستان جلوگيري کند يا نه ارزيابي کاينکه مي توان از بروز وقايع م
  راهها و ابزاري براي حل مشکالت دارد يا خير؟بايد ديد  ،ي اتفاق افتادچنين وقايع

  ديالکتيک يعني ارائه دو روش قياس در مورد هر چيز  – ٢

 ،دو ايـن . ماترياليسم اسـت  ،پراتيک مشخص چين ـ ل ودر آميختگي حقيقت جهانشمول م  
کـه از   صرفا بـدان دليـل   مي شود ؟ چرا روي مشاجره اصرار .يکي هستندوحدت اضداد يعني ديالکت

 تجارب شوروي يک. ود را داردخيشبرد امور روش اتحاد شوروي براي پ. کتيکي طفره روندبحث  ديال
 هاي خوب رااتحاد شوروي بايد چيز. اضداد استاين وحدت  ؛طرف هستند و تجارب چين طرف ديگر

. کنار بگذارد بکشد و آنها را بيرون يروي کند و چيز هاي بد رابين تجاربش بيرون بکشد و از آنها پ از 
ميختن آنها با تجربه چين به معناي بيرون کشـيدن تجـارب   کنار گذاردن تجارب شوروي و عدم در آ

نيـد کـه   اگر شما روزنامه اي چاپ کنيد و در آن به روش پراودا بحـث ک . خوب و پيروي از آن نيست
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هر کـار نيازمنـد حمايـت    امه تان به طفل سه ساله اي مي ماند که براي روزن ؛شيوه اي تحليلي نيست
ز ضروريست کـه دو روش را  در هر چي. ود را از دست داده استچرا که تفکر مستقل خ ديگران است؛

  .غير از اين متافيزيکي خواهد بود. اين ديالکتيک است. کردن ارائه دهيم براي قياس

ديالکتيک به معناي بررسي گرايش عمده و موضوعات فرعي، بررسي باطن و تبارزات  - ٣
  بيروني است

وضوعات فرعي، بررسي باطن و تبارزات بيرونـي  ديالکتيک به معناي بررسي گرايش عمده و م
هـائي نظيـر   در گذشته خطا. جه دوم وجود دارنددر ميان  تضاد ها، تضاد عمده و تضادهاي در. است 

زيرا ما تضادهاي عمده و جوهر را درک نکرده بوديم و مي کوشيديم  ،پيشروي ماجراجويانه بروز يافت
که ما موضـوعات کنـاري را    نيز بدان دليله حل کنيم و تضادهاي درجه دوم را بعنوان تضادهاي عمد

شوراي دولتي و دفتـر سياسـي   . بعنوان گرايش عمده در نظر مي گرفتيم و جوهر را درک نمي کرديم 
را درک کميته مرکزي نشستهاي برگزار کرد و مسائل پراکنده بسيار را حل کرد، اما مسـائل اساسـي   

  .رائه کرديمه بجاي مانده براي مشاوره و حل اکه از گذشت يما مسائل بسيار، اين نشستدر . نکرد

  ن يک مسئله ضروريست که جوهر و گرايش عمده را مد نظر قرار دهيمودبراي آزم  -٤

و  گرايش عمده  زمودن يک مسئله ضروريست که جوهر،مارکسيسم به ما مي گويد که براي آ
پرياليسم در سـطح  در کشور، مقابله با ام سمتن سوسياليخاين به معناي سا .خط را مد نظر قرار دهيم

موضـوع يـک    اين سـه . بين المللي و فعاليت براي انترناسيوناليسم درون اردوگاه سوسياليستي است
پرياليسـم  ونيست چين، حزبي هستيم که عليه امما بعنوان اعضاي حزب کم. خط را تشکيل مي دهند

شور هـاي سوسياليسـتي   اتحاد شوروي و ساير ک. بوده و مدافع سوسياليسم و انترناسيوناليسم است
ما مي توانيم مقايسه کنيم و ببينـيم   رد؛را نمايش مي گذا ل  -اين جوانب جوهر خط م  .نيز چنين اند

آيا او استوار است؟ بنظر مـن   !تيتو را در نظر بگيريد ا در حد کافي مستحکم هستند يا نه؛ که آيا آنه
او هميشـه از ايـن   . و نمي خواهد بهيجوجه ضد امپرياليست باشـد او در هر سه زمينه لنگ مي زند، ا

  . تحاد شوروي بداصحبت مي کند که چقدر امپرياليسم آمريکا خوب است و چقدر 
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  وحدت اضداد و تغييرات متقابل  ـ ٥

مناطق خود مختار بايد هر دو ماه يکبار نشستهائي را براي بازبيني  شهرداريها و همه استانها،
فـر بـر   ن ١٠ – ١٢يا  د نشستهاي محدود با شرکت چند نفرآنها باي .شان فرا بخوانندفعاليتو جمعبندي 
در . ي و همکاري نيز آنها مي توانند هر دو يا سه ماه نشستي برگزار کننددر زمينه هماهنگ .گزار کنند

   .دل اطالعات بسيار ضروريستيک جنبش تغييرات زيادي مي تواند رخ بدهد و تبا

توليـد بايـد ريـتم     و فعاليـت . گزار مي شودماهنگ کردن آهنگ توليد برهدف هنشستها با 
زياد اين وحدت اضداد سرعت . حال موجي فرو مي نشيند موجي فرا مي رسد و در همان ؛داشته باشد

وج وار تحت خط عمومي حرکت با تمـام انـرژي، هـدف قـرار دادن     پيشرويها ي م. و سرعت کم است
نتايج بزرگتر، سريعتر، بهتر و با صرفه تر، وحدت اضداد سـرعت زيـاد و    ي بهرفيع ترين قله و دستياب

در ميـان باشـد،   اينکه فقط سرعت زياد و کـار   و نيز وحدت اضداد کار و استراحت؛ .سرعت کم است
   .اگر فقط کار باشد و استراحتي نباشد، چگونه مي توان ادامه داد .يکجانبه خواهد بود

شته ه سرعت کم وجود داشته باشد در گذک دوره سرعت زياد و يکدوردر انجام هر کار بايد ي
ـ    تراحت بـين دو کـارزار وجـود    هنگام پيشبرد يک جنگ، بايد دوره هاي تحکيم، تجديـد قـوا و اس

در پيشـبرد يـک جنـگ    . ير ممکنست که بتوان کارزاري از پي کارزار ديگر را پيش بـرد غ. داشتمي
آنجـا صـحنه   « . صد بلشويزه شده بـود  در رکزي شورائي صدمنطقه م. همچنين بايد يک ريتم داشت

ت، حرکـت بجلـو بسـوي پيـروزي و انجـام حملـه       تحکيم و نمايش قاطعيت، بي باکي، پيگيري، جرئ
  چگونه چنين چيزي ممکن است؟» .نانچانک بود «مستقيم بر

همچنـين آنهـا   . اين قـانون اسـت  . ، وحدت اضداد هستندنبرد سخت و استراحت و تحکيم 
] به ضد خـود [ هيچ چيز نمي توان يافت که متقابالً قابل تبديل  .تقابالً  به يک ديگر تبديل مي شوندم

ـ  .عکسرتبديل مي شود و بد، سرعت زياد به سرعت کم نباش ه اسـتراحت تبـديل مـي شـود و     کار ب
نبـرد  اسـتراحت، تحکـيم و   . نبرد سخت تبديل مي شود و الي آخـر استراحت و تحکيم به  .عکسرب

  .ت همگوني نيز دارندسخ
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يـک ضـرب المثـل قـديمي مـي      . بستر رفتن نيز وحدت اضداد استبه  برخاستن و از بستر 
يـداري تبـديل مـي شـود و     خواب به ب» .خاستن است، سر برکسي را که دير زمانيست خفته« :گويد

صله که يک نشست آغاز شد بالفا همين ؛تمه آن منجر مي شودشروع نشست به خا. واببيداري به خ
« : بـود   »سي فن وان « اين درست همان چيزي است که منظور. بهمراه داردنيز فاکتور خاتمه خود را 

ايـن   )1(» .ي تا ابد ادامـه پيـدا نخواهـد کـرد    گاه ميهمان ها سفره پيده باشند هيچحتي اگر کيلومتر
 زماني که. نباشد چنين باشد يا حقيقت است که تعيين ميکند. حقيقت دارد و تابع اراده انسان نيست

بعـد از اينکـه   . يگر پا مي دهديک نشست خاتمه يافت، مسائل انباشته مي شود و به انجام نشستي د
. براي مدتي وحدت برقرار شد، اختالفات عقيده بروز خواهد کرد و اين به مبارزه تبديل خواهـد شـد  

هـر سـال    که هر روز يـا  ودنمي ش .، جدائي شروع به پيدايش مي کندزمانيکه اختالفات سر بلند کرد
  .اتحاد داشت

 يعني وجـود [وحدت نبود .يعني عدم وحدت هم موجود است ،حرف مي زنيموقتي از وحدت  
صحبت مـي شـود هنـوز از آن خبـري      ]از وحدت[برخي اوقات حتي زمانيکه. نا مشروط است ]تضاد
  .هائي انجام دهيمابي به وحدت کاربنابراين الزمست که براي دست ي ،نيست

. الف مارکسيسـم اسـت  خ ،ن نگفتنکردن و هيچگاه از مبارزه سخ صحبت وحدت از هميشه
اين امر در مورد صفوف حزب، . مبارزه بدان دست يافت بايد از طريق ،پيش از آنکه وحدت بدست آيد

وحـدت دم   نمي توان فقط از .و برعکس وحدت به مبارزه تبديل مي شود. طبقه يا خلق صدق مي کند
ـ  اتحاد شوروي در باره تضادهاي بين رهبـري و رهبـري  . ها هيچ نگفتبارزات و تضادزد و از م ونده ش

تکامل و زندگي و خالصه هيچ چيزي وجود نخواهـد  ، جهان ،مبارزات وبدون تضادها . هيچ نمي گويد
بايـد مبـاني   ما . حوصله سر بر است. ، به يک آبگير راکد شبيه استهميشه از وحدت دم زدن. داشت
. وريميک مبناي جديد را بدست آ حدت برو و نيم، از دل مبارزه به پيش رويمتحاد را درهم شککهنه ا

کداميک بهتر است؟ يک آبگير راکد يا جريان پايان ناپذير آبهاي خروشان يانگ تسـه؟ ايـن هـم در    
   . وحدت -مبارزه -مي کند و هم در مورد خلق و طبقه؛ وحدت مورد حزب صدق
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بـه  توليد عکس، رتبديل مي شود و به مصرف توليد ب. که بايد انجام شودهايست کار بنابراين 
لکـه خـود   ب ،و توليد کنندگان صرفا در خدمت ساير کارگران نيسـتند  هدف مصرف صورت مي گيرد
توليد و مصرف، سـاختن و  . مارکس گفت که توليد مستلزم مصرف است .مصرف کننده نيز مي باشند

توليد کل کشور بخاطر مصرف، نوسازي تجهيـزات   . ابالً  قابل تبديلندنابودي وحدت اضداد بوده و متق
ـ      .يکبار صورت مي گيردچند دهه  و تاسيسات هر  .عکسرکاشت به برداشـت تبـديل مـي شـود و ب

شـد، آنهـا بـه جوانـه     انده شبعد از اينکه بذر اف ؛بهره برداري از بذر صورت مي گيردبذرفشاني براي 
 بعد از برداشت، بـذر جديـد  . فشانده نشود، جوانه اي در کار نخواهد بوداگر بذري ا ؛تبديل مي شوند
زندگي به مرگ مي انجامـد و پديـده هـاي    . نيز متقابالً قابل تبديلند گزندگي و مر .افشانده مي شود

کس که بـه مـرز پنجـاه سـالگي      راي هرمن قبول دارم ب ؛به پديده هاي زنده تبديل مي شوندبيجان 
گنـدم  . اين يـک قـانون طبيعـي اسـت    . د مردناهزيرا افراد به ناگزير خو .پا کردرسيد بايد جشني بر

کشـي  نخوکهـا را   اگر. بيشتر رشد مي کند ،يردمو هر چه بيشتر بسالي يک بار . گياهي ساالنه است
  . پيدا مي شود که آنها را تغذيه کند يچه کس] زيرا[ .شد خواهد کمتر تعدادشان

در آنجا گفته شده تبديل زندگي و . يها خالف عقايد من استشورو »فرهنگ فشرده فلسفي« 
لطفاً  بگوئيـد اگـر    :کيست ببينيم حق با. صلح انحرافي است و و تبديل جنگ ؛زيکي استيمرگ متاف

جهان از مواد ارگانيـک و  . دپديده هاي زنده از پديده هاي بيجان بوجود نمي آيند پس از کجا مي آين
ژن و ده عنصـر ديگـر بوجـود    هر ارگانيسم زنده از نيتروژن، هيدرو. تگانيک تشکيل شده اسرغير ا

پسران به پدران تبديل مـي  . پديده هاي زنده بالستثنا از پديده هاي بيجان بوجود آمدند. آمده است
اما بعد . مستقيم ممکن نيست تبديل .به نر تبديل مي شود و نر به مادهماده  .پدران به پسران شوند و

متقابـل   آيا تبـديلي صـورت نگرفتـه اسـت؟ تبـديل     د، پسران و دختران بوجود مياين از ازدواج که
دهقانان از طرف ديگر اشـاره  به مناسبات بين اربابان و سرمايه داران و کارگران و  ستمديده و ستمگر

ما از ديکتاتوري طبقاتي صـحبت مـي    ؛ستمگران طبقه حاکمه است و نه خلقالبته منظور ما از  .دارد
وقتـي  . صلح ضد جنگ است ؛عکسرجنگ به صلح تبديل مي شود و ب. دن منفرو نه از ستمگراکنيم 

. نـگ شـد  ج ،زمانيکه تخاصمات در مدار سي و هشت درجه بروز کـرد . جنگ نبود صلح برقرار است
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. امور نظامي يک نـوع خـاص سياسـت اسـت     .باره صلح برقرار مي شودوزمانيکه جنگ خاتمه يابد د
   .سياست نيز نوعي جنگ است. استجنگ ادامه سياست 

ـ  .عکسرکميت به کيفيت تبديل مي شود و بدر تمامي موارد،  . تدگماتيسم در اروپا شديد اس
اگـر مـا هـم     ترتيـب،  ، تغيير مطلقا ضروريست و به هميني داشتهشوروي کمبودها آنجا که اتحاد زا

ع ما در جهان رتبه اول را کسـب  اگر زماني صناي. ، دچار تغيير و تبديل خواهيم شدکار نکنيمدرست 
اليتنـاهي بـه متنـاهي بـدل شـود و       .شـويم ميشک مغزي و دچار خ کند ما احتماال بخود غره شده

ديالکتيک کهن به متافيزيک قرون وسـطي تبـديل شـد و متافيزيـک قـرون وسـطي بـه         .عکسرب
  .چنين استجامعه نيز . کائنات تغيير مي يابد .ديالکتيک مدرن

کمونيسم نيز تغيير خواهـد   .سپس به کمونيسم تبديل مي شود وسياليسم وسرمايداري به س
شـايد ايـن مراحـل    . مسلماً به مراحلي تقسيم خواهد شـد . بود را نيز آغار و پاياني خواهد آن. يافت

در کـار  اگر فقط تغييرات کمي باشند و تغييرات کيفـي  . کمونيسم ثابت نخواهد ماند. نامگذاري شوند
. هيچ چيز در اين جهان نيست که ظهور و تکامل و نابودي را طي نکند. الکتيک استنباشد، خالف دي

. واهدشـد ري کلـي نـابود خ  سر انجام نوع بشر بطـو . و انسان ظهور کرد ؛تميمون به انسان تغيير ياف
. نيز ديگر موجوديت نخواهد داشت منظومه شمسي. تبديل شود ييز ديگرامکان دارد که انسان به چ

هم خورشيد در مقايسه با دوره هـاي قـديم بطـرز قابـل      حتي همين حاال. د خواهد شدخورشيد سر
 ١٢ ،در دوران يخبندان براي اينکه تغييـر و تبـديالتي صـورت بگيـرد    . مالحظه اي سردتر شده است
بسيار زيادي از موجـودات زنـده از بـين     وقتي يخها آب شدند، تعدادي. ميليون سال طول مي کشيد

دور  بنابرين مي توان فهميد کـه در زمانهـاي بسـيار   . ب جنوب معادن زغال وجود داردقط زير. رفتند
در بخش ين چان فسيلهائي از خيزران بدست آمده که مربوط بـه سلسـله   . آنجا بسيار داغ بوده است

  .خيزران وجود داشته اما اينک وجود ندارد ،در دوران قديم در ين چان. سون است

ـ   . غاز و پاياني دارندديده ها بدون استثنا آپ  .زمـان و فضـا  : اهي هسـتند فقـط دو چيـز اليتن
  .انواع مختلف پديده ها به تدريج تکامل و تغيير مي يابند. متناهي ها تشکيل شده انداز اليتناهي ها 
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عدم آمـادگي مغـز بسـيار     .ماز همه اينها صحبت کردم تا ذهنمان را فعال کنم و وسعت بخش
. ، استان، مناطق و بخشها همگي بسيار اهميت دارندي و کادرهاي مرکزکادرهاي رهبر. تخطرناک اس

ت خود را صـرف  قنبايد همه و. يش از اين بينديشندآنها بايد ب. همه سيستمها صدها هزار کادر دارند
  .مطالعه آثار کالسيک کنند، بلکه بايد مغز خود را بکار اندازند تا تفکر شان را تحريک بخشند

  ان مبارزه با خط ناصحيح شکل مي گيرديخط صحيح در جر -٦

اشـتباه کـردن يـک    . مرتکب اشتباه نشدن امکان ندارد. د دادنرخ خواه اشتباهات همچنان
رجوع به يـک خـط    ،صحبت از خط صحيح. پيش شرط حتمي براي شکل گيري يک خط صحيح است

 . دوي اينها وحدت اضداد هستندهر . غلط را معني مي دهد

تـوان از   صحبت از اينکه مي. صحيح شکل مي گيرداان مبارزه با خط نيک خط صحيح در جري
 –د، يک ديدگاه مارکسيسـتي  نبطوريکه فقط چيزهاي صحيح بر جا بمان ،هر اشتباهي جلوگيري کرد

درست و نادرسـت  . ا کوچکتري مرتکب شويميمسئله اين است که اشتباهات کمتر . لنينيستي نيست
ـ . نبه اي صحيح است و تئوري تک جنبـه اي ناصـحيح   تئوري دو ج. هستند وحدت اضداد لحـاظ  ه ب

اين صـرفا نفـي   . دهاي صحيح و عاري از خطا وجود داشته باشنتاريخي هرگز ديده شده که فقط چيز
اگر تنها مردان وجود داشتند و زنان نبودند يا اينکه . اين ديدگاه متافيزيکي است .وحدت اضداد است

ي کرديم؟ اين امکان وجود دارد که براي رسيدن بـه کمتـرين حـد    موجوديت زنان نفي مي شد چه م
توانسـتند چنـين   لنـين  همانگونه که مـارکس و  . چنين کرد مي توان و بايد. ارتکاب خطا تالش کنيم

  .کنند

  پديده ها بدون استثنا بسوي اضداد خود حرکت مي کنند  -۷

کتيک يونان، متافيزيک قرون ديالي. پديده ها بدون استثنا بسوي اضداد خود حرکت مي کنند
 رقابت صد مکتب فکـري در دوره . چين نيز چنين است. اين يک نفي در نفي است. وسطي و رنسانس

حـاال مـا برگشـته ايـم و      ؛ي بودنددولتهاي آشوب زده و آموزش کالسيک عهد فئودالي، متافيزيک ي
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له ب بـا ايـن مسـئ   تـو خـو  » فان ون الن« نيست؟ رفيق  اينطور. درباره ديالکتيک صحبت مي کنيم
. حتما باد به غبغب خواهيم انداختسال ما  ١٥من اينطور به قضيه نگاه مي کنم که با گذشت . آشنائي

الش کـنم کـاري   من جز اينکه به حد اکثر ت. زيرا امور بسمت اضداد خود حرکت مي کنند ،بدون شک
باز هم بسـوي ضـد خـود     ،د کندحتي اگر در آينده شوونيسم ملت بزرگ سر بلن .نميتوانم انجام دهم
ي  اگر چيزي صحيح جايگزين ملت بزرگ شود چه جاي ترس اسـت؟ بـراي همـه   . حرکت خواهد کرد

ديالکتيک لنين، متافيزيک اسـتالين و  . ستي امکان شوونيست شدن وجود ندارديسوسيال کشورهاي
  .اينها نيز همه نفي در نفي است. ديالکتيک امروز

  رامش و استراحتهم کشمکش هست و هم آ – ٨

بـه وجـود   . من طرفدار کشمکش دائمي نيستم. هم کشمکش هست و هم آرامش و استراحت
در استانهاي . فشار زياد فائده ندارد. کار بيش از حد خوب نيست .کشمکش و آرامش هر دو نياز است

مه چيز اما ه. اين خيلي خوب است. حوپه و هونان مدارس سرخ و متخصص را وسيعا سازمان داده اند
اما جرئـت از حـال   د معلمين نيز خسته مي شون. ندمردم در کالس از حال مي رو. خيلي فشرده است

ون « اگر کشمکش بدون آرامش وجود داشت، حتي . ما بايد هم سريع باشيم و هم کند. رفتن را ندارد
کشـمکش وجـود    و اگر آرامش بدون ؛براي مدت زياد دوام بياورند هم نمي توانستند» ووشا « و » شا 

مقدس هستند اما باعث نمي شود که بتوانند يکجانبه  ،هر دو اين شاهان. داشت باز هم چنين مي شد
نمي شود فقـط يکـي از    .هم وحدت هست و هم مبارزه. هم کشمکش هست و هم آرامش .عمل کنند

 ،فصـل پائيزنـد  هان حسابرسي بعـد از  اخو که مردد و کساني» توماسهاي « ما بايد عليه  .دو باشد اين
 .اما هدف از اينکار رسيدن به وحدت است ،مبارزه کنيم

را عميقا جريحه دار کرده اين است کـه بـه او اجـازه شـرکت در     » آه کيو« آنچه احساسات  
اول . ه اصالح شـود خوب نيست که مداوما از او انتقاد کنيم و کمکش نکنيم ک. انقالب داده نشده است

معنـائي   اين هيچ. ا نيات بد داشتن، بد استبد جنسي ي. خوش قلب باشيم ا بايد م. مبارزه دوم کمک
يک آدم بيشتر داشتن بهتر است يا کمتـر؟  » .از سر راهم کنار برو تا جايت را بگيرم« ندارد جز اينکه 

  .ما بايد همه عوامل مثبت را بکار بگيريم. افراد بيشتري داشتن بهتر است



  ١٩٥٩) تفسيرهاي مجرد( نمونه هائي از ديالکتيک  

 

9 

 

  تبديل اضداد – ٩

فقير بودن به . چنين يک خصلت دوگانه دارد هم. چين فقير و بکر است .دارديک امتياز  چين
امـا مـي   . حدود داشته باشـيم شناخت م خوب نيست که فقط. معناي آن است که انقالب ضروريست

جاي زيادي براي . استيک طرف آن نوشته شده . ئله را به يک برگ کاغذ سفيد تشبيه کردتوان مس
روي آن خيلي چيز ها مي . طرف ديگر آن نوشته نشده است و سفيد است .وجود ندارد نوشتن بيشتر
  .و بعد از گذشت چند دهه قادر خواهيم بود به پاي کشورهاي خارجي برسيم توان نوشت

  مبارزه مرگ و زندگي ي مسئله  - ١٠

آيا بايـد   .ده هزار سال مبارزه مرگ و زندگي وجود داشته است : مسئله مبارزه مرگ و زندگي
هماننـد   .نمي شود فقط مرگ در بين باشد. بين نباشد مرگي درگ را بحساب آورد يا نه؟ نمي شود مر

ايـن نکتـه کليـدي     تمس در حاليکه زندگي نيز در. مرگ ضامن يک نکته کليدي است ،سهميه فوالد
 مرگ و زنـدگي اسـت و از   ي بر گيرنده ي درنسيستم درمان رايگان همگا. آن نيست عقرار دارد و مان

ه هر دو جنبه را متحد تمرکز و عدم تمرکز است ک، جنبه مرگ و زندگي دو. همه کس مراقبت مي کند
دت تضاد هاي ميان مـرگ و زنـدگي   ستم درمان رايگان همگاني دقيقا وحسي. مي کند و در خود دارد

  .اين نيرو استز روي جبري و پراکنده کردن بخشي ااين اصل در نظر گرفتن اجراي ني. است

  .صحيح نتيجه مبارزه با نا صحيح است .د هستندحقيقت و کذب متضا -١١

و زشتي اضـداد  زيبائي . صحيح استصحيح نتيجه مبارزه با نا .ب متضاد هستندحقيقت و کذ
عکس، اگر افراد بسـيار خـوب نباشـد،    رد بود و بنفراد بد هم نخواهااگر افراد خوب نباشند،  .هستند

ياهان گما از  ؛هم گياهان هرزه سميو ند هم گلهاي خوشبو وجود دار. د بودنهنخواهم  افراد بسيار بد
 زحقـايق ا  .براي ريشه کن کردنشان خواهند آمدوقتي که قد کشيدند، همه  . هرزه سمي ترس نداريم

 زتعداد افـراد خـوب افـزوده شـده و ا     در جريان اين مبارزات بر. دل مبارزه با کذبها تکامل مي يابند
 . کم مي شودتعداد افراد بد 
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 پـيش  حدود صد سـال . گياهان هرزه سمي چه هستند؟ زماني اين سوال را از بولگانين کردم
از شخصـيتهاي تـاريخي    يبسـيار مردم، بودم که  هشنيد. گوجه فرنگي را در اروپا سمي مي دانستند

حساب و احزاب کمونيست را گياهان سمي بي، گاليله، کوپرنيک، مارتين لوتر، سون ياتسن مثل عيس
مطمـئن اسـت کـه     را گياه سمي بداند در حاليکه طبقه ديگر يک طبقه ممکنست چيزي. مي آوردند

جان فاستر والس براي مثال براي بورژوازي آمريکا يک گل خوشبو است اما مـردم  . خوشبو است يگل
 در. چطـور؟ زمـاني او خوشـبو بـود     چانکايچک. سراسر جهان به او بعنوان يک گياه سمي مي نگرند

ارتشبد  .زنده باد چيانکايچک :طي جنگ مقاومت مردم فرياد ميزدند. دوران انقالب بزرگ خوشبو بود
فقط وقتـي کـه مقايسـه     .دت اضداد، مبارزه اضداد استحدوست قديمي من بود، همه اينها و چانک

 زماني کـه مقايسـه اي در   .رسيم کرد و تکامل را عملي ساختصورت گيرد مي توان يک خط تمايز ت
ل  درجريان مبارزه با بورژوازي تکامل  -ست تکامل و آفرينش صورت گيرد؟ مکار نباشد چگونه ممکن

  .يافته است

  اضداد شکل يافته – ١٢

براي مثـال  . يک نوع ابتدا در جامعه موجود بوده است. دو نوع اضداد شکل يافته وجود دارند
وقتي که ما . يک سوال سياسي است ،نباشند اجازه دهيم آزاد باشند يااينکه به آنها  ؛دست راستي ها

تصميم گرفتيم يک جريان باز ابراز نظر سازمان دهيم، به آنها اجازه داديم سربلند کننـد تـا بعنـوان    
اضداد خدمت کنند و زحمتکشان را به بحث و جدل با آنهـا ، ضـديت بـا آنهـا و شکسـت دادنشـان       

سيصـد هـزار دسـت    و از  ها دست راستي بودنـد  خيلي ،ن معلمان مدارس ابتدائيدر بي .برانگيختيم
وجود  در فرد فرد اين سيصد هزار دست راستي اضداد.نصفشان معلمان مدارس ابتدائي بودند ،راستي
ـ . داشت ود و بتوانـد آنهـا را مـورد    ما به آنها اجازه داديم تا آزاد باشند تا بدين ترتيب خلق تربيت ش
 . تحليل قرار دهد و تجزيه

. دار اسـت رکه از شرايط مادي بـر خـو  بل داردنع ديگر اضداد شکل يافته وجود در طبيعت، نو
براي مثال، ] يعني چنانچه شرايط مادي آن وجود داشت ميتوان به برقراري مصنوعي اضداد دست زد[

بعد از ساختن يک سد ما مي توانيم شيوه هاي مصنوعي برقراري اضداد را بکار بگيريم تـا سـطح آب   
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براه انداختن يک . ين وسيله نيروي برق توليد شود يا قايقراني انجام گيرداپائين رود و به بتواند باال و 
ـ » آنشان « مجتمع فوالد .کارخانه نيز يک نحوه برقرار کردن مصنوعي اضداد است ط ژاپنـي هـا   توس

توسـط   اين اضداد است که .بود جديد» چان چون « وليد موتور ماشين در تمجتمع . درست شده بود
امـا بايـد مبنـاي     ،وجود ندارد را مي توان بطور مصـنوعي سـاخت   تعيآنچه در طب. لق برقرار شدخ

اکم بـر آنهـا   حزمانيکه قوانين . ضا پرتاب کردندماهواره ها را مصنوعا به ف .ماديش وجود داشته باشد
  .مي توان آنها را به فضا فرستاد، کشف شد

بنظر مـن  . عي استييرا انشعاب يک پديده طبما عيني گرا هستيم و از انشعاب نمي ترسيم ز
لوچـان  «  ،»چن دوسيو « چون  ياقدامات انشعابگرانه افراد. انشعاب مولوتف به نفع اتحادشوروي بود

» چـپ  « و خط انحرافي » وان مين« بنفع ما بود و همينطور خط »  کائوکان « و » تائو جان گو« ، »لون
همگي سودمندي خـود   ،اين اضداد بيشمار. را آموزش داد برخاسته در دوره جنگ داخلي که حزب ما

 . را دارند

 .درست کنـيم » چن دوسيو « ا  ي» کائوکان « ، »مولوتف « البته الزم نيست که بطور مصنوعي 
ما بايـد بـر آنهـا    . بنابراين نبايد ترسيد. آنها سربلند خواهد کرد ،وقتي که فضاي معيني موجود باشد

نـد  لوقتي راستها سر ب. هائي هم داريموش بيني وجه عمده ماست، ما نگراني باصطالح خ .غلبه کنيم
آيا کسي بود که نگران نباشد؟ من کمي نگران بودم و براي من الزم بود که در مورد هنـر   ،کرده بودند

اگر کسي از قبل دورنگري . بدين معنا که امر بد را به امر خوب تبديل کنم. رهبري کردن صحبت کنم 
افتاد مي توانست آنرا بـه   تفاقيا بعد از اينکه ا ،از بروز اين مسائل جلو گيري کند ي توانستداشت م

باشـند   يا سـي هـزار هوشـيار و دورنگـر      ٢٠ميليون عضو حزب،  ١٢اگر بين . امر خوب تبديل نمايد
مـا  . چيزي براي ترسيدن وجود ندارد ؛در هر صورت از چه چيز بترسيم ؛کافيست که از چيزي نترسيم

اما اگر مجبور شـديم  هـم نبايـد    . مبارزه خواهيم کرد که مجبور نشويم وارد يک جنگ جهاني شويم
 .ا در مورد آينده هوشيارتر باشيددقت به گذشته نگاه کنيد ت با« ن است؛ سياست عمومي اي. بترسيم

ه زند اجاه خطي شدکه مرتکب اشتبا يافراد ما بايد به» .نجات دهيدبيماري را درمان کنيد تا بيمار را 
همه چيز آرام اسـت و در مرکـز و منـاطق     .ما امروز خيلي متحد هستيم. دهيم خود را تصحيح کنند
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کرده ايم و بريک اساس جديـد بـه    ما اينک مسئله پيشروي الک پشتي را حل. همه چيز خوب است
  .دتي نوين دست يافته ايمحو

  برقراري اضداد بسيار مهم است  - ١٣

اگـر مـا بـه    . ي اضداد بسيار مهم استررابرق. ني موجود استيوده ها به لحاظ ععمل ت ابتکار
مـا اينکـار را بـراي    . راستها اجازه دهيم آزادانه به ميان بيايند يا صحبت کنند منطبق بر نقشه اسـت 

و باز سازي اهميت بـيش  برخي رفقا به مسئله اصالح  ،بعد از کارزار اصالحي. برقراري اضداد مي کنيم
عليـه اسـراف و محافظـه    ( ندازه داده و بر استفاده از پوستر هاي بزرگ ديواري و جنبش دو ضـد  از ا

باصطالح اضداد فقط مي توانند در صورتي برقرار شوند  . جهت برقراري اضداد تاکيد گذاشتند) کاري 
نـوان  لحاظ عيني موجود نيست را نمي توان بـه ع ه چيزهاي که ب. که امور بلحاظ عيني موجود باشند

  .اضداد برقرار کرد

  به عقايد مخالفين گوش کنيد – ١٤

ما بايد به عقايد مخالف گوش . توجه به ديالکتيک ماترياليستي به معناي تشويق مباحثه است
  .کنيم ، سوال مطرح کنيم و اضداد را آشکار نمائيم

  مسائل ديالکتيک را مطالعه کنيد – ١٥

کلکتيـو بـزرگ و آزادي   « مسئله » چن چو « فرانس کدام يک از رفقا بود که در کن نمي دانم
جـود  و» گ و کلکتيـو محـدود   بـزر آزادي « اگر . بهر حال خيلي خوب بود. را بميان کشيد» محدود 
مـا بايـد   . از آن استقبال مـي کردنـد  » چون اي جن« و » هوان يان يه «، » جان فاستر دالس« داشت 

. پا نيز وحدت اضـداد اسـت   راه رفتن روي دو .د است اين وحدت اضدا. توليد و معيشت را نيز بفهيم
 . متعلق به عرصه ديالکتيک است همه اينها

باعث پيشرفت بزرگي در  ١٩٥٩تئوري کارل مارکس در مورد ديالکتيک ماترياليستي در سال  
مثالً ، تحت پيش شرط اولويت قائل شدن براي تکامل صنايع سنگين؛ ما رشد همزمـان  . کشور ما شد
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 ،موسسات بـزرگ  ،کشاورزي، صنعت سنگين و صنعت سبک، صنايع سراسري و صنايع محلي صنعت
شيوه هاي سنتي و مدرن را  نيز متوسط و کوچک، گروههاي کوچک سنتي و گروههاي بزرگ مدرن و

 .به پيش برديم

مي اداري محلي رهبري متحد مرکزي و سلسله مراتب شامل  هنکته بعد سيستم اداري بود ک 
انها، مناطق، بخشها، آباديها تحکومت مرکزي به پائين يعني به اساز  ،يته بايد در تمامي نقاطاتور. شد

ايـن مفـاهيم   . آنها هيچ اتوريته اي ندهيم به اصال سودمند نيست که. يم شودسقو تيمهاي توليدي ت
چـک و  اي سـنتي کو ههوگر. ته و اين امر بسيار خوبي استگوناگون در حزب ما مورد تاکيد قرار گرف

بـراي  . وجود دارندهم گروههاي مدرن متوسط . گروههاي مدرن بزرگ بطور همزمان تشويق شده اند
وچک مـدرن هـم   کآنها گروههاي ] بين[متوسط نيستند؟ آيا » لين يون کان« و» تان شان « مثال آيا 

چيـده  به يک کـالم مسـئله پي   .ههاي مختلط مدرن سنتي هم هستندوگرعالوه ه ب . وجود دارند؟ بله
را غير مشروع و غير مجاز مي دانند اما مـا   هابرخي کشور ها در اردوگاه سوسياليستي اين چيز. است

العاده فقير است، سازمان دادن برخـي گروههـاي   ي مثل ما که فوق وردر کش. ه مي دهيمزاجابه آنها 
ت خواهد تمرکز بر سازماندهي گروههاي مدرن بزرگ خيلي يکنواخ. کوچک سنتي بسيار خوب است

  . بود

. زمينهاي مرتفع و زمينهاي پست وجـود دارنـد  . در کشاورزي نيز مسئله بسيار پيچيده است
ـ  » نظام سه ثلثـي « سياست . زمينهائي هم هستند که هم بخش مرتفع دارند و هم پست  وراينـک بط

يـن  در کنفـرانس پتـاي هـو ا   . ذاشته شده که يک ابتکار توده هاستگگسترده در کشاورزي به اجرا 
که طبق آن يک سوم زمين براي کشت مواد غذائي ، يـک سـوم ديگـر بصـورت     . بيرون آمد سياست

ممکن است که اين سياسـت بـه رونـد    . وم بقيه براي درخت کاري تخصيص يافته استآيش و يک س
هم » منشور هشت نکته اي کشاورزي« بعالوه کنفرانس مزبور يک . رايج توسعه کشاورزي تبديل شود

حفاظت از محصول، بهبود ابـزار   رده،شاري، کود، بهبود خاک، بذر، کشت فت که شامل آبيجلو گذاش
و همينطور . مي تواند بکند ن بدون آب هيچ کاريانسا. آبياري  يعني آب .زراعي و مديريت مزرعه بود

  .گياهان بدون آب هيج کاري نميتوانند بکنند
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يـت  بسر مي بريم که در آن دونـوع مالک ما در مرحله سوسيالستي  ،از نظر نظامهاي اجتماعي
مالکيت جمعي در بر گيرنـده عوامـل مالکيـت    . دت اضداد هستندحشانه هم وجود دارند و وه شانه ب

اً گفت که چين در ارائه اين ديدگاه که مالکيت جمعـي  ريوچين اخي. کمونيستي توسط همه خلق است
الکيت تمام مالکيت جمعي اتحاد شوروي و مو اينکه . در بر گيرنده عوامل کمونيستي است، حق دارد 

داري اجازه سازماندهي ه رمايسجامعه . نيستي است، نيز درست استهاي کموخلقي نيز حاوي فاکتور
ـ اجـازه   به عوامل کمونيستي اما بايد. شيوه توليد کلکتيو سوسيالستي را نمي دهد وند تـا در  داده ش

سه نـوع  استالين در مطلق ديدن . د کنندشرستي تحت رهبري احزاب کمونيست موسسات سوسيالي
مالکيت يعني مالکيت جمعي، مالکيت سوسياليستي توسط تمام خلق و مالکيت کمونيسـتي توسـط   

رنـده  يو آيا ايـن در بـر گ   هم اشتباه مي کردزده هائي کامال جدا ايآنها بعنوان پد تمام خلق و توضيح
  تکامل ديالکتيک است يا نه؟

« و  »کلکتيـو بـزرگ و آزادي محـدود   « : شعار ها را جلو گذاشـت  اين»چنک چو « کنفرانس 
 موضـوع در » چـو چـان   « کنفرانس . اين به معني بسط ديالکتيک است. »معيشت را دريابيد و توليد

هنگام طراحي يک نقشه که مـي توانـد افـت و خيـز      .ارائه داد راي ملآميختن شور شوق با تحليل ع
. بلکه بايد تحليل عميقا علمـي هـم داشـت   ده قوي و هدف عالي است قط به اراداشته باشد، نياز نه ف

بنظر مي آيد کـه بهتـر اسـت بـه اجـرا      . مسلما چنين قطعنامه اي تمامي مسائل را حل نخواهد کرد
يک اطالعيـه بسـنده    ما در حال حاضر به صدور. گذاشتن اين نقشه را براي مدتي به تاخير بياندازيم

و اينکـار   م کـرد يمارس ما قطعنامه کنگره سراسري خلق رامنتشر خواه سال آينده در ماه. مي کنيم
. خواهـد شـد   مانع ،است را ٥٨نظرات غير عملي که نتيجه اي از جهش بزرگ به پيش در سال برخي 

زماني من موافـق توليـد   . واهد بودخ اراينکار از قدرت اجرائي بيشتر و تحليل علمي قويتري بر خورد
ندان ايده جـالبي  چفکر کردم که  ،رسيدم» ووچان« وقتي که به . ر سال بودمسي ميليون تن فوالد د

 هسـت يـا نـه و    زمي کردم که به چنين چيزي نيـا در آنموقع من فقط به اين مسئله فکر . هم نيست
بعد ها بود که به مسئله امکان پذير بودن يـا نبـودن   . ذير بودنش را در نظر نمي گرفتمپمسئله امکان 
  .هم پرداختم
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اينکه سـال  . ميليون تن خودش براي ما مشکل بزرگي ايجاد کرده است ١٠/  ٧امسال توليد   
ميليون تن ارتقاء  ١٢٠اين رقم را  ١٩٦٢ميليون و سال  ٦٠آينده سي ميليون تن توليد کنيم و سال بعد 

نکه آنرا ش دهيم نه ايدر حال حاضر ما بايد سهم توليد ثابت را کاه. دهيم يک امکان غير واقعي است
نقشـه   زجايگاه بـاالتري ا  بايد برخي چيزها را مجاز بشماريم و بگذاريم پراتيک توده ها ما. باال ببريم

و پراتيـک تـوده هـا در برگيرنـده      کتيـک اسـت  به ديالاين نيز يک مسئله مربوط . مان داشته باشد
دهـيم ولـي عمـل ايـن      قـرار  اگر ما سهميه را کمي پائينتر. هست ها نيزالشهاي ما در رهبري کادرت

توليد فوالد مرتبا بـاال مـي    ،بعد از پيروزي انقالب .سهميه بيشتر شود، به معناي فرصت طلبي نيست
را فرصـت   چطور مي توان اسـم ايـن  . نيفتاده بود يدر اين دنيا در گذشته هيچگاه چنين اتفاق. رفت

گاه سوسياليستي تحت رهبـري  اردو. طلبي گذاشت؟ اينجا يک حلقه ارتباطي بين المللي در کار است
له مـا  سـئ اين مدر مورد . گر سراسر جهان پيوند داردطبقه کاراتحاد شوروي با همبستگي بين المللي 

   .همه جلوتر باشيم نبايد تالش کنيم که از

اگر ما بايد اولين کشـوري  . در حال حاضر برخي کشور ها براي نوعي از برتري مبارزه مي کنند
«  ،»ليـائونين «  منطقـه ، »فوشـان « ، »آنشـان « بايد مجتمع فـوالد  ،م مي رسيمباشيم که به کمونيس

پيش از همه وارد شـدن بـه    بنظر مي آيد که براي چين .وجود داشته باشد» تين سين«  و» شانگهاي
 . مونيسم خجالت آور استک

تعـداد  . امکان چنـين چيـزي وجـود دارد يـا نـه     اينها اصال اين سوال مطرح است که  زجدا ا
شوروي چندين ميليون روشـنفکر طـراز   . دانشمندان اتحادشوروي به يک و نيم ميليون نفر مي رسد

. الت متحده بيشـتر اسـت  امهندسين شوروي نيم ميليون نفر هستند و همه اين ارقام از اي. اول دارد
ـ و اين در حالي  ميليون تن فوالد توليد مي کند  ٥٥انباشت آنها    ا بسـيار است که رقم توليد فوالد م

 به همين خـاطر . فقط در آغاز کاريم اما ما ،آنها همچنان در حال رشد استانباشت . کمتر از اينهاست
ف بدين اشاره کرده که شوروي آماده مـي  چشوخر. بودن بايد فکر کرد است که به مسئله امکان پذير

ت بتدريج به يـک نـوع   دو نوع مالکي ،نجا قرار استآسال ديگر به کمونيسم برسد و در  ١٥شود که تا 
و حتي اگر براي ما هم ممکن بود که اولين کشور باشـيم کـه    اين چيز خيلي خوبي است. تبديل شود
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آيا ما تماما از . مسئوليت انقالب اکتبر بر عهده لنين بود. نبايد چنين مي کرديم ،وارد کمونيسم شويم
الش بـراي رفـتن پـيش کـارل     لنين آموزش نمي گيريم؟ اين عجله براي چيست؟ هيج نيست مگر ت

المللي مرتکب خطـا   اگر چنين باشد ما احتماال در مورد يک مسله بين. و از او جايزه خواستنمارکس 
کتيـک بطـور   ديال. ره منافع متقابل صحبت کنـيم ما بايد دربا. اين هم يک مشکل است. خواهيم شد

  .ده استواقعي تکامل يافته و بطور بالوسطه اين مسئله را به پيش پا نها

  ديالکتيکي ضروريست يبکاربست روشها ،درمعالجه رفقا - ١٦

يـا خرابکـار    دشـمن يعني تا وقتي که عنصـر   ه کسي باشد،چمهم نيست که  ه رفقا،در معالج
 .يزيکينباشد ما بايد رفتار وحدت طلبانه و روشهاي ديالکتيک را بکار بگيـريم و نـه روشـهاي متـاف    

نـيم و اينـرا   ت؟ منظور اين است که ما بايد هر چيزي را تحليل کشهاي ديالکتيکي چيسومنظور از ر
هيچکس را نبايد بخاطر اشتباه کـردن   در کلتثنا مرتکب اشتباه مي شوند و اسبدانيم که اشخاص بال

نکـرده  لنين زماني گفت که حتي يک نفر در کل جهان نمي توان پيدا کرد که هيج اشتباهي . نفي کرد
. مرا آمـوزش داد و اين اشتباهات به حال من سودمند بود .ي مرتکب شده ام من اشتباهات زياد. اشدب
يک پرچين  ،نفر ديگر استکمک سه  محتاجيک آدم اليق « . داردبه حمايت ديگران نياز ر شخصي ه

 :ک ضرب المثل چيني ديگر مـي گويـد  ي. اين يک ضرب المثل چيني است» به سه چوب احتياج دارد
 محتـاج هـاي سـبزش بـراي مانـدن روي آب     گزيبا و خوب است اما به بر ارهر چند نيلوفر آبي بسي«

. خروشچف هم اگر چه زيباست اما براي ماندن روي آب نيازمنـد برگهـاي سـبز اسـت     نيلوفر» .است
مـا در چـين يـک ضـرب     . پس خيلي بيشتر به حمايت برگها سبز نياز دارد ،نيست زيبا ما نيلوفر آبي

که معمار » يان چو کول« ارگر ناشي که عقل خود را بر روي هم بگذارند با سه ک« : المثل ديگرهم داريم
چـو  « . له رهبري جمعي دست پنجـه نـرم مـي کنـيم    ئما داريم با مس» .ي کنندمبزرگ است برابري 

برخـوردي  بنظـر مـن ايـن    . اگر تنها باشد کامل نيست و هميشه کمبودهائي خواهد داشت» کوليان 
با اين حساب . ئي تلقي کنيمارا قادر مطلق بدانيم و او را صاحب قدرت خده يک نفر کناسنجيده است 

يريم؟ ما بايد روش تحليلـي  گب ما بايد چه رفتاري در قبال رفقائي که مرتکب اشتباه شده اند در پيش
حزب ما درگذشـته از طريـق    .آنها بر خورد کنيم و نه متافزيکيرا بکار بگيريم و بطور ديالکتيکي به 

ه متافيزيک و دگماتيسـم سـقوط کـرده    طبه ور ندافرادي که مطابق ميلش نبودستن کامل درهم شک
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ايـه اي  نقطه نظـر پ . گذشت زمان ما دگماتيسم را نقد کرديم و ذره ذره ديالکتيک را آموختيم با. بود
ه مرتکب اشتباه شده کاين نقطه نظر، ما بايد با رفيقي بعد از شناخت  .ديالکتيک، وحدت اضداد است

چکار کنيم؟ اوال بايد مبارزه اي را براي نقد عميق و ريشه کن کردن کامل ايـدئولوژي انحرافـي او بـه    
با حرکت از اينجاست کـه مـا بـه او    . دوم کمک ،مبارزهاول . به او کمک خواهيم کرد دوما. ريمپيش بب

  .اشتباهات خويش را نفي کرده و بدين ترتيب نجات يابد ،کمک خواهيم کرد

منظور افرادي مثل تيتو يا . ا  به افرادي که از قماش ديگر هستند متفاوت خواهد بودبرخورد م
چرا که . در مورد آنها راهي براي بکاربستن برخورد ياري کننده وجود ندارد. سيو در چين استوچن د

. کرد تزار نيز اصالح ناپذيرند و فقط بايد سرنگونشان افرادي مثل هيتلر، چانکايچک و. عالج ناپذيرند
در تحليل نهائي برخورد ما به . بلکه يگانه اند ،علت آنست که از نظر ما آنها يک خصلت دوگانه ندارند

ئنا جـاي خـود را بـه نظـام     مآنها سرانجام مط. داري نيز چنين استيه نظامهاي امپرياليستي و سرما
ماترياليسـم را بجـاي    ما. اين مسئله در مورد ايدئولوژي هم صدق مي کند. د دادنسوسياليستي خواه

 يدر اينجا ما مسائل را بطور اسـتراتژيک . آته ايسم را جانشين خداپرستي خواهيم کردو  ،ايده آليسم
آيا در کره ما با . نجام سازشها ضروري خواهد بوداو . ت استدر تاکتيک مسئله متفاو. مطرح مي کنيم
يتنام سازش صورت نگرفت؟ در هـر  ر وسازش نکرديم؟ آيا با فرانسوي ها د درجه ٣٨امريکا در مدار 

شـها نيـز از   ززمـان در انجـام سا  زه مهارت داشته باشيم و همرله تاکتيکي ما بايد در پيشبرد مباحمر
پيشنهاد مي کنم در مواردي . ين رفقا بر مي گرديم بحاال به مسئله مناسبات . ر باشيممهارت برخوردا

بعضي ها فکـر مـي کننـد    . هائي بين آنها برگزار شودگفتگو  ،که سوء تفاهماتي بين رفقا وجود داشته
هيچگونـه اخـتالف و سـوء     و همگي مقدس مي شـوند  فراد به عرصه کمونيسم پا گذاشتندهمينکه ا
نمي تواند موارد تحليل قـرار  يا فکر مي کنند که حزب . شداوجود داشته ب نميتواند ين آنها بتفاهمي 

د که هر به نظر مي آياينطور . رو نيازي به گفتگو نيست ينيعني يکپارچه و يکدست است و از ا د،گير
 ،در واقعيـت . کمونيسم پا گذاشت بايد صد در صد مارکسيست باشـد  هکسي به محض اينکه به عرص

 ۶۰درصـد،  ۷۰در صد، ٩٠،در صد داريم ١٠٠مارکسيستهاي  .طيف گوناگون از مارکسيستها وجود دارند
و يا چنـد  آيا ما نمي توانيم د. در صد مارکسيست هستند ۲۰يا  ۱۰برخي افراد فقط  .درصد ۵۰درصد و 
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ا حرکت از خواست وحدت و با روحيـه کمـک متقابـل بـه گفتگـو      بو کنيم؟ گهم گفت نفره در اتاقي با
در . البته من از گفتگو درون صفوف کمونيستها صحبت مي کنم نه گفتگو بـا امپرياليسـتها   بپردازيم؟

 ۶۰آيا در سطح بين المللـي بـيش از   . نيستيمهم  ديگر در حال گفتگو باکشور  ۱۲حال حاضر آيا ما و 
بعبارت ديگر بشرط آنکـه بـه اصـول    . گفتگو هستندحزب در حال گفتگو نيستند؟ چرا آنها در حال 

لنينيسم خدشه اي وارد نيابد، ما برخي نظريات ديگران کـه قابـل قبـول باشـد را مـي       -مارکسيسم
 بـدين ترتيـب مـا دو   . کنار مي گـذاريم  ،که بتوان کنار گذاشت را خودمانپذيريم و برخي از نظريات 

دست ديگر براي گفتگو  و ؛ا رفيقي که مرتکب اشتباه شده استيک دست براي مبارزه ب. ست داريمد
. اين يک دسـت اسـت  . ل است -م ول صهدف مبارزه حفظ قاطعانه ا. ا وي جهت به وحدت رسيدن ب

خروج براي او و سازش  هدف وحدت فراهم آوردن راه . وحدت است دست ديگر صحبت بر سر مسئله
. ل اسـت  -اصول با انعطاف پذيري يک اصـل  م تلفيق .  انعطاف پذيري مي گويندرا اين راه . با اوست

  .اين وحدت اضداد است

ـ  . قاتي هميشه سرشار از تضادهاستطبجامعه  يهر دنيائي، بويژه دنيا  کمي گويند کـه در ي
. رح مطلب نادرست اسـت طبنظر من اين شيوه . »پيدا کرد«  توان تضادها را يليستي مجامعه سوسيا

جائي نيست که تضاد  .ز تضاد استاوقتي که جهان پر  ،صحبت کرد هاتضاد» پيدا کردن« توان از  ينم
اين تفکر کـه شخصـي مـي    . را مورد تحليل قرار دادهيچ شخصي نيست که نتوان  او . موجود نباشد

درون آن پـر از تضـاد و   . نگاه کنيدک بمب اتم يبه درون . زيکي استيمتاف ،ليل ناپذير باشدتواند تح
الکترونها وحدت ضدين وجـود داد و درون نـوترون نيـز    و بين هسته هاي اتمي . وحدت اضداد است

بر سر نقطه نظـر  . حدت ضدين بطور پايان ناپذير وجود داردودرون يک هسته . نوترون و ضد نوترون
بايـد محافـل   کتيـک مـا   ديال. گسترده اي را به پيش ببريمبايد تبليغات  ،ت اضداد و ديالکتيکوحد

ـ . سيع برودوبه ميان توده هاي گفته  کفالسفه را تر ن مسـئله در نشسـتهاي   پيشنهاد مي کنم که اي
ونيست تمامي کشور ها و در سـطوح گونـاگون   مک و جلسات پلنوم کميته مرکزي حزب اسيدفتر سي

کتيک مر دبيران شاخه هاي حزبي ما ديالدر واقعيت  ا. هاي محلي حزبي مورد بحث قرار بگيردکميته 
معموال دو نکتـه را بـروي    ،زماني که آنها گزارش براي کنگره آن شاخه مي نويسند. را درک مي کنند
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 يک به دو تقسيم مي شود، ايـن پديـده جهانشـمول   . اول دستاوردها دوم کمبود ها. کاغذ مي آورند
  .اين دقيقا ديالکتيک است. است

  مناسبات بين درست و نادرست -۱۷

صي که برخورد به اشخا. درست تشخيص دادچه بيرون آن بايد درست را از نا ،چه درون حزب
بـه  به هر کس اين است که  خوردروش صحيح  در بر. مسئله مهمي است، مرتکب اشتباهاتي شده اند

« ه سياسـت عمـومي   ضروري است ک ،تي کسي مرتکب اشتباه شدوف. بدهيمآنها اجازه انقالب کردن 
و معالجه بيماري بـه منظـور نجـات     نظور هشياري بيشتر نسبت به آيندهته به مشدر نظر داشتن گذ

سر گذشـت واقعـه آه   «  .به آنها در تصحيح خويش کمک کند را در پيش گرفته و بکار بسته و» بيمار
ئي که آنرا خوانده اند توصيه مي کنم بار ديگر بخوانند و رفقائي من به رفقا .داستان خوبي است» کيو 

در اين داستان سـر  » لوسيون« . طالعه کنندمتوصيه مي کنم آنرا به دقت  که هنوز با آن آشنا نيستند
او کسي اسـت کـه از انتقـادات سـايرين     . گذاشت يک دهقان عقب مانده و نا آگاه را تصوير مي کند

از  ييروي کله او لکه هـا . ا بر مي خيزدبا هر کس که از او انتقاد مي کند به دعو سان بوده وابسيار هر
نه خود دوست دارد در مورد آنها صحبت کند و نه مايل است سايرين در » آه کيو« زخم وجود دارد و 

مورد بـا او صـحبت    ند، مردم بيشتر در اينکاو بيشتر چنين رفتار مي چه  هر. اين مورد حرفي بزنند
« بويژه يک فصل را تحت عنـوان  » لوسيون«  .ر موضع تدافعي قرار مي گيردوي د انجامسر. کنند مي
 را از انجـام » آه کيـو « مطرح مي کند که » چائو « نوشته است که در آن دادستان » م از انقالب ومحر

راي خـودش  ا بهانقالب مي ناميد صرفا غارت برخي چيز» آه کيو« البته آنچه . تمانع شده اس انقالب
همانطور کـه در مـورد رفقـائي    . هم ندادرا حتي به او اجازه اين نوع انقالب » چائو« اما دادستان . بود

که مرتکب اشتباهاتي شده اند برخي افراد مي گويند بايـد صـبر   » چان سيويون«و » هوان فن« چون 
تـا   نبايد فقـط صـبر کنـيم   ين است که ما حرف من ا. کنيم که ببنيم آنها خود را اصالح ميکنند يا نه

يعني در درجه اول مراقب باشيم و در درجه دوم به . دنيد به آنها کمک کنيم که اصالح شوما با .ببينيم
. نمي تواند صـحيح باشـد  » کمک نشده«ايدئولوژي افرادي که به حدي کافي به آنها . آنها کمک کنيم

نيـز  » کائو کـان  «. به معناي سکتاريسم است اگر افراد اشتباه کنند و شما از بدبختي آنها لذت ببريد،
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او با ادعاي اينکه باندي چهار نفره وجود دارد يا دو مغازه در بـازار  . به سقوطش منجر شدو چنين کرد 
. او بايد دو کار مـي کـرد   ،ها واقعيت داشتتي اگر اين ادعاح. دزبدومي کوشيد پاپوش  ،باز شده است

تا آنجا کـه بـه   . ه ديگر نتوانست بلند شودکآنچنان زمين خورد  او سر انجام. يکم مراقبت، دوم کمک
بجز معدودي افراد . مسئله انقالب مربوط مي شود هر چه افراد بيشتري در آن شرکت کنند بهتر است

اتشان پافشاري مي کنند و هميشه در هر اشتباهي سهم دارنـد، اکثريـت افـرادي کـه     اشتباه برکه 
اين دقيقا مورد افرادي است که قبال مبتال به بيماري . وانند اصالح شوندمي ت ،مرتکب اشتباه شده اند

آنهـا ميتواننـد درسـهايي را بـراي آينـده از      . تيفوس شدند و نسبت به آن مصونيت پيدا کرده انـد 
بـراي   يآمـادگي بيشـتر   برعکس افرادي که هرگز اشتباه نکـرده انـد،  . اشتباهاتشان بيرون بکشند

بايد مواظب بود کسي که براي ديگران چاه مي کند . شوند ميمغرور زيرا آسانتر . ارتکاب اشتباه دارند
مرتکب اشـتباه شـده انـد را معالجـه     اگر ما صادقانه افرادي که . اغلب خود به چاه مي افتد سرانجام 

اتخـاذ برخـورد   . ريـم وپشتباني مردمي را بدسـت آ و نيم مي توانيم حمايت توده اي را جلب کرده ک
يـک معيـار    ،رفقا، رفقائي که مرتکب اشتباه شده اندي خورد کمک کننده جهت معالجه خصمانه يا بر

 ،لجه بيمار بمنظور نجـات بيمـار  اسياست عمومي مع. براي تشخيص افراد بد طينت و خوش قلب است
  .ر دست بگيريمما بايد اين سياست عمومي را محکم د. سياست عمومي متحد کردن کل حزب است

  مسئله ده انگشت – ١٨

برخي اوقات ما به علـت بـي   . مجاز است اما نبايد زياده از حد احساساتي شد بروز احساسات
شـته مسـائل   مثال در مـورد يـک ر  . ا متحمل شوندکه توده ها شکستهائي ر تجربگي باعث مي شويم

ادي کئوپراتيو بوجود آمده و بايـد  افرادي بودند که مي گفتند تعداد زي. اشتباهاتي صورت گرفته است
ـ . شخم توسط چرخ دو تيغه بدنام شده اسـت  ،در منطقه جنوب. صد هزار تاي آنها را تعطيل کرد ال اح

امـا   ،به يک نکته در اين زمينه حمله کرد» سون يو« . ائيد به اشعار هرزه يک فرد بوالهوس بپردازيميب
همـين روش بـه مـا حملـه      رو ها نيز بـا  راست. تاين روش خوبي نيس. در مورد بقيه اش ساکت ماند

لجه ااگر يکي از آنها آماس کند، شخص بايد به دکتر مراجعه کند و آنرا مع. فرد ده انگشت دارد. کردند
غالبا ديده مي شـود  . نه انگشت ديگرش هنوز خوب کار مي کند. کندنبايد آن انگشت را قطع . نمايد

. خمي است مي گويند که هر ده انگشـت چـرک کـرده اسـت    که افراد وقتي مي بينند يک انگشت ز
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بـه مسـائل    تبرخي اوقا ،افراد خود نيز ،با اين وجود. روها به ما به همين شکل حمله کرده اند راست
خـواه   ،افراد مي تواننند پيشرفت کننـد . همينطور افرادي از درون حزب کمونيست .ي نگرندمچنين 

. ، خواه اهل کسب و کار يا روشنفکران کـار آزمـوده  باشند کمونيست يا احزاب دمکراتيکعضو حزب 
 ،اگر به اکثريـت اعتقـاد نداشـته باشـيد    . رو ها هم مي توانند دوباره خوب شوند حتي اکثريت راست

 ٨٠تا  ٧٠امروز . و از دست دادن اعتماد به امر خلق چيز خوبي نيست  ؛اعتمادتان را از دست مي دهيد
رو ها فقط دو تا سه  اما راست. شده اند هائي مي آيند که طبقه استثماره در صد دانشجويان از خانواد

غير از چند مورد، اين دانشجويان از محـل تحصـيل اخـراج    . در صد دانشجويان را تشکيل مي دهند
  .با در پيش گرفتن اين سياست مي توانيم آنها را اصالح کنيم. نخواهد شد

  و يک انگشت انگشت نُهمسئله    -١٩

پـيش  هر وقت چيزي درست  .ده انگشت خود دچار گيج سري هستندلبا در مورد اما غ يرفقا
 ،بودي درون صف زحمتکشـان بـروز کـرد   هر وقت کم. ي کنندمآنها ده انگشت را فراموش  ،نمي رود
. اسـت هر وقت رفقاي ما اشتباهاتي مي کنند نيز چنين . انگشت و يک انگشت مطرح است نُه  مسئله

. صحبت نمـي کـنم  » لي فن« و » چن ساي لي«، »پان« ،»لي شي نون«  ،»کوتا تسون« در اينجا من از
راني خـود  نچرا هيئت نمايندگي منطقه آن وي در سـخ . راني خيلي خوبي کردنسخ» ووپوچي« رفيق 

اما نـه   ،صحبت کرد» شاون هان«از » چه کيان«ه نزد؟ هيئت نمايندگي منطق» لي شي نون« حرفي از 
ها بايد عقايد ارزشمند خود را ابراز کنند و بگذارند که همگان در تجربه و شناخت آنها نآ .به حد کافي
انگشـت   نُـه  اين افراد به مقوله يـک انگشـت و   ؟دنکردن يافراد صحبت در مورد اينچرا . سهيم شوند

«  .هم همينطـور » چن ساي لي« .کسي است که ده انگشت پليد دارد» شاون هان«. مربوط نمي شوند
رفقائي کـه مرتکـب اشـتباه    . يش تميز استفقط يکي از انگشتها. پليد دارد انگشت نُه» ي نونلي ش

 آنهـا در دورانهـاي  . يک انگشـت هسـتند   انگشت ونُه  ن از آنها صحبت کردم افرادي باشده اند و م
 نـه آن  بودنـد و گونه افـراد   منظور من اين. شان روشن استاما اينک ديد. نددتوفاني تزلزل نشان دا

ما بايد با فعالين در سطوح مختلف متحد شويم و از آنها حفاظـت کنـيم و در   . چند نفري که نام بردم 
آنها در جريـان ابـراز   . فعالين هستند وآنها هر چند مرتکب اشتباه شده اند، جز. اين کار اصرار ورزيم
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 نها اصرار ورزيـم آن اگر ما بر حفاظت از آ. به آتش کشيدن خود هراس داشتنداز کامل و صريح عقايد 
در جريـان  . دهم را تشکيل مـي دهـد  اشتباهات آنها فقط يک  .واهد رفتوقت مسائل خوب پيش خ

تسين « اين مسئله در اسناد کنفرانس . ها پافشاري کنيمحي ما بايد بر حفاظت از اين کادرکارزار اصال
تضادهاي درون صـفوف   ،بگذاريماگر موارد منفرد را کنار همانطور که قبال  گفتيم . منعکس است» تائو

راهـان    در مورد نيمه. نمايندگي مي کنند را نُه انگشت و يک انگشت زخمتکشان عمدتا مناسبات بين
در مـورد آنهـا پـنج     ،زي آلـوده انـد  اهاي بورژوزاند و به چي بورژوازي يعني کساني که وسط ايستاده

 ،چيز هاي بورژوازي ايسـتاده انـد   کساني که در سمت چپ اين. انگشت و پنج انگشت صدق مي کند
انگشـت   سمت راست آن ايسـتاده انـد شـش هفـت     کساني که در. انگشت خوب دارند   شش هفت

بـاره خـود را   و بنابراين نمي تواننـد يک  آنها مدتهاست که با ايدئولوژي خلق ضديت ورزيدند. معيوب
ايدئولوژي بـورژوائي کماکـان خواهـد    . پاکسازي دوباره و دوباره آنها الزم است ينو بنابرا.  پاک کنند

بنطر مي آيد که احياء چندان عظيمي در کار نباشد بلکه در سطح محدودي . کوشيد خود را احياء کند
گفت که احياء ضد انقالبي هنوز مي تواند در راه باشد و او از مشي توده اي صحبت » لو« . صورت گيرد

ما هنوز در  يو برخي از رفقا در است توفان بپا کندبدون شک بورژوازي نيز قا. حرفي خوبي زدکرد و 
را بـدنبال  احيـاء   ،زمانيکه آشوب بـراه بيفتـد  . هند شددرجه اي متزلزل خوا ١٢با يک توفان   مواجه

و آبدبـده مـي    ذشته از سر مي گذرانـد گزب يک سال ديگر را با تجربه سال اما کل ح. خواهد داشت
مـا در دوره اي کـه وقـايع     .مواج محکم در قـايق خـود بنشـيند   و اعليرغم توفان  دشود و بايد بتوان

ه توفان سـال گذشـته خيلـي    چ و اگر. لهستان و مجارستان اتفاق مي افتاد هيچ مسئله اي نداشتيم
چـرا چنـين   « برخي افراد مي گويند که سر مقاله ما تحـت عنـوان   . ما واژگون نشدقايق  ،بزرگ بود
ي از چپ روها بـه  خبر ،اگر ما بيشتر صبر مي کرديم. نبودچنين اما . قدري زود منتشر شد» چيزي ؟ 

ست راسـتي را  دهزار  از صدما هنوز بيش  ،مثال بعد از دسامبر سال گذشته. وضع ناجوري مي افتادند
 يل سيصد هزار نفـري دسـت راسـتي هـا    ن مدارس ابتدائي افشاء مي کرديم که نصف کعلمااز بين م

آيا همان موقع . سپس آنها دست به حمله جنون آسا عليه ما زدند. سراسر کشور را تشکيل مي دادند
آنهـا ديگـر بـه مـا      ،روها را محصور کردند بروشني راست» لو« و » چان«مطرح نشد که بعد از اينکه 

اينکـه اوضـاع   به محض . نددحمله نخواهند کرد؟ تا ما ديديم که آنها همچنان به حمالت خود ادامه دا
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نُه انگشت و يک انگشت را . شته بروز خواهد يافتينگونه امور به همان شيوه گذسد ابدرجه معيني بر
فرامـوش   ١٩٥٦ما دقيقا همين مسئله را در جريان پيشروي ضد شتابزدگي به سـال  . فراموش نکنيد

  .ما بايد به جوهر مشکالت نگاه کنيم و از آن درسهائي بيرون بکشيم. کرده بوديم

  مسئله ده انگشت  - ٢٠

 ما بايد کادر ها را تشويق کنيم که بخـوبي بياموزنـد  . آدم ده انگشت دارد .ده انگشت مسئله
بـين نُـه   . يا اکثريت انگشتها را از اقليت انگشتها تشخيص دهند ،چگونه نُه انگشت را از يک انگشت

مـي  ما خيلي از افراد آنـرا ن ا ،بظاهر ساده مي آيد مسئلهاين . انگشت تفاوتي وجود داردانگشت و ده 
 بين عام و امـور  ،بين اوضاع عمومي و اوضاع محلي .ما بايد اين نقطه نظر را وسيعا رواج دهيم .فهمند
ـ ايد با ذهن باز روند عو ما ب عات کناري تفاوتي وجود داردوبين روند عمده و موض، منفرد ده را درک م
در اينجا هـم مسـئله    .له سرنگون خواهيم شدکبدون شک با  ، نيمکگر ما چيزي غلط را درک ا. کنيم

ما از يک انگشت و نُه انگشت صحبت ميکنـيم زيـرا مثـال    . ئله منطقتشخيص مطرح است و هم مس
همـواره  ، اگر در خط پايه اي ما اشتباهاتي بروز نکند. با شرايط کاري ما همخوان است زنده اي است و

اين نحوه صحبت کردن را در  ،با اين وجود. مي توانيم دستاوردهاي مهمي  در فعاليتمان داشته باشيم
روها که بسياري از آنهـا   براي مثال تقريبا همه ده انگشت راست. مورد برخي افراد نمي توان بکار برد

روان عـادي بـيش از يـک     ثريت راستکا ،دربين دانشجويان. معيوب است ،رو افراطي هستند راست
بـه همـين خـاطر اسـت کـه      . ن نيستوجود همه انگشتهايشان چني ناما با اي. انگشت معيوب دارند

  .کماکان مي توانند در مدرسه باقي بمانند

ايـن  » .تا مي توانيد اغراق کنيد و از بقيه غفلـت کنيـد   ،بر يک يا چند نکته حمله ور شويد «
 اين روشي است که مورد اسـتفاده راسـت  . شيوه متافيزيکي است که از شرايط واقعي جدا شده است

ه ب. براه انداختند ١٩٥٧ي که حمالت ديوانه وارشان را عليه سوسياليسم در سال زمان. روان بورژوا بود
 اين طي دوره اي بـود . حزب ما بواسطه استفاده از چنين شيوه اي لطمات بزرگي خورد ،لحاظ تاريخي

تونيسم راست نيز رويزيونيسم يا اپور. چنين بود نيز» لي سانلي « خط . دگماتيسم قادر مطلق بود که
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ژاپنـي نيـز    طي جنگ مقاومت ضد» نيوان م« و خط » چن دو سيو« خط . دشيوه را بکار بستن همين
  .بکار بردرا نيز چنين شيوه اي » جان گو تائو« ١٩٣۴چنين بود در سال 

ديالکتيک به معناي بر خورد به مسائل از طريق اضداد و اتحاد يعني بـه نحـو همـه      - ٢١
  جانبه است

با اين وجود، بين آنها يـک ربـط   . نتاگونيستي و متضاد هستند، آجنگ و صلح ،مرگ و زندگي
خورد بر ه ما در نحو. به همين خاطر اين اضداد برخي اوقات مي توانند متحد شوند .دروني وجود دارد

ما بايد به تحليلي همه جانبه دست بزنيم . مسائل نمي توانيم صرفا يک جنبه را در نظر بگيريمبه خود 
به همين ترتيب زمانيکه در مورد شخصي قضاوت مي کنـيم  . ر مسئله را عميقا دريابيمتا بتوانيم جوه

تي يک نکته حآنطور که . يا تماما بد ور کلي در يک مقطع تماما خوب استنمي توانيم بگوئيم که او بط
ي توانيم شـرايط عينـي را بـراي ارزيـابي از     مچرا حق با حزب است؟ زيرا ما . شدمثبت هم نداشته با

قـا  لنه مط بدين ترتيب کار ما مي تواند نسبتا و. نقطه شروع خود قرار دهيم ،مامي مسائل و حل آنهات
  .کامل باشد

  تئوري انقالب مرحله اي تئوري انقالب بي وقفه و – ٢٢

موجي از پي موجي ديگر فرا مي رسـد و  . مستلزم پيشرفت موج وار استتيوها تکامل کئوپرا
  .نظير دره اي که بين دو کوه موجود است. دارددر بين آنها انقطاعي وجود 

و  امر گذر از امواج را بخوبي هدايت کند ،بر حسب شرايط ،رهبري مي بايد بر مبناي جهت باد
ايط مسـاعد بايـد ذهـن افـراد را     درشر .رايط نامساعد است بايد فورا از ترمز کمک بگيردشزمانيکه 

مسئله نيـاز   ،برخي افراد. ضروريست ،رخوت شده اند که اذهان دچار زماني ،زيرا اينکار بخشدک تحر
«  .هـا نيـاز داريـم   ايـن چيز  هما مسلما ب. را زير سوال مي برندفرامين يا امور خدشه ناپذير  ،به توجه
نيز سـه اصـل    ،»مينک«يکي از شخصيتهاي داستان زيارت غرب مربوط به دوران سلسله » چوپاچي

ترمز ضروري يا بستن  ، وقفه هاي ضروري ،استراحت ضروري ما به. فرمان داشتپنچ  خدشه ناپذير و
وقتي که ما مواجه مي شويم که افراد دچار تفرعن شده اند از اين روش استفاده مـي  . درها نياز داريم
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يتا بهتر کارها که اينـک  مثل همين محرک انجام کيف. کنيم که براي شان وظايف جديدي تعيين کنيم
  .عن به آنها دست دهدساس تفرحآنها فرصت آنرا ندارند که ا رتيببدين ت. ايمرفته پيش گ

  يک جانبه نگري خصلت دوگانه دارد – ٢٣

در  ،هـم » لـوتينگي « ). رويزيونيسم ( دگماتيسم و اپورتونيسم: داريم دو نوع يکجانبه نگري 
ر صـد  صـد د . دگماتيستها مي خواهند همه چيز را مورد تاکيد قرار دهند. مقاله اي چنين گفته است

)  ١٩۴٥تـا   ١٩٣٥از ( دهسال ز بعد ا. ل پرداختيمعدها ما مقداري به مراقبت و کنترب. بلشويک هستند
آنهـا  . ماتيسـتها هـم در چـين موجودنـد هـم در کشـورهاي خـارجي       گد. آنها تقريبا از بين رفتند

. مـي کننـد  لنينيسم را با ديدگاه متافيزيکي توضيح مي دهند و بنابراين آنرا يکجانبـه   -مارکسيسم
مثبـت صـحبت    هـاي  نبهه شما اجازه مي دهند که فقط از جب وقتي درباره فعاليتها صحبت مي کنند

محاصره و سر کوب وان من « در . شما فقط حق تحسين داريد نه انتقاد. منفي هاي کنيد و نه از جنبه
وان من « برداريم و خيالبگذاريد حاال محاصره را . من هم يک ارزيابي غلو شده از فاکتها ارائه دادم ،»
آيـا بـدين معناسـت کـه او از      مـا ا. زيـادي وجـود دارد  در آثـار او مسـائل نـاجور    . را راحت کنيم» 

  لق حرف بزند؟ بوروکراتيسم نمي توانست انتقاد کند يا در محافل رسمي در مورد خ

ي ساده باعث برخ اما ،طبقاتي خيلي شناخت داشتيم از مبارزه در صحبتدر گذشته ما مسلما 
با توجه به اضطرار در سازماندهي  پيش ترها،. ه به احکام اداري نيز شديمهاي بيش از حد و تکي کردن

. بحثهاي طوالني برگزار کنـيم  ،مسلما نمي توانستيم براي پيدا کردن راه حل مسائل ،مبارزات انقالبي
براي آنها که فقط . ا گرفتندبرخي رفقا اين سبک کار را فر. اين شيوه عمل ما در دوره کسب قدرت بود

مدتي طـوالني در   بويژه کساني که براي  ،و فقط اين سبک کار را مي شناسند اين نوع تجربه را دارند
مرتکـب چنـين   مـي تواننـد    بکار گيري چنين روشي ساده بوده و براحتـي  ،کار نظامي درگير بودند

آزاديبخش براي  رتشا زواحد معدود اشبيه اعزام چند  ،مينسرکوب وان محاصره و . اشتباهاتي شوند
نفـي   - »ز منفي شـود يهمه چ« ک جانبه نگري اين است که نوع ديگر ي. محاصره دشمن در نبرد بود

ي مبارزه صد ها ميليون مردم که باعث مي شود اعتماد شان را از فن ،دهقانانو دستاورد هاي کارگران 
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 اين حرف هم که همه.  با واقعيات خوانائي ندارد اين. دست بدهند و تيره و تار تصوير کردن همه چيز
با واقعيـات خوانـائي    ،وظيفه عظيم ساختمان سوسياليسم بخوبي پيش مي رود هم چيز در امر انجام

  . داد ارائه در افشاء کمبود هاي امور سينمائي کار خوبي» تي في چون« .ندارد

اما ما بايـد  . ص شده را تصحيح کنيمخشتا تمام کمبودهائي که تا کنون م بايد مراقب باشيم ما
نادرسـتي   يمقاله چن چي تون و سه مقاله ديگـر پيامهـا  . چيز هاي يک جانبه را خاطر نشان سازيم 

 مـن قـبال  . من بسيار با آن مقاله مخـالفم . خودشان بگويم را مي توانم در رو در روي امروز اين. دارند
بقه کارگر است که مبتني بـر احسـاس تنفـر از    فظ منافع حزب طحگفتم که خواست آنها تالش براي 

و سـاير  » وان مـن «  ،»شـکفتنها  « گذشت فقط چنـد مـاه از   اما بعد از . گياهان هرزه سمي مي باشد
اين عقيده ابراز شده که دستاورد ها کم و اشتباهات بـزرگ بـوده   . هيوالها و شياطين سر بلند کردند

شرايط چنان است کـه بنظـر   » .شبحي ظهور يافته است. تاتفاق بدي افتاد اس. گزارش به ارباب« .اند
ـ از او ادرستخوب اين يک ارزيابي ن. يافت مي آيد يقينا به اين زوديها خاتمه نخواهد انه اي ضاع و نش

ساده کردن بـيش از   ،شيوه اي که در اينجا دنبال شده. ومي حزب استماز ترديد در مورد سياست ع
« شيوه  ،بکار گرفته شد» وان من« شيوه اي که براي انتقاد از . داردن اين شيوه قدرت اقناع . حد است

آشـنائي   مـن . من که قانع نشـدم . قانع نمي شوند و افراد با مطالعه اين نقد  است» شوک کوتاه مدت
  . اما قانع نشدم ،هم ندارم يوند خويشاونديپبا او . ندارم» وان من« شخصي با 

ائيد قرار يکي همه چيز را مورد ت .يک جانبه نگري هستند نوع از دگماتيسم و اپورتونيسم دو
زيکي فکـر مـي   يماتيستها و اپورتونيستها هر دو متافگد. ي مي کندفرا ن چيزمي دهد و ديگري همه 

اينهـا صـرفا مشـکالت    . با اين وجود بايد کمک کنيم که آنها اشتباهاتشان را تصـحيح کننـد   .کنند
آنهـا دگماتيسـتها و اپورتونيسـتهاي     .عظيمي از مردم هستندارآنها نماينده شم. صي آنها نيستشخ

 ،زب هـيچکس وجـود نـدارد؟ بـين پـنج ميليـون نفـر       بيرون حآيا . درون اعضاي حزب کمونيستند
رو ها وجود  و راست» چپ روها « درون حزب کمونيست . د دارندوجودگماتيستها و اپورتونيستها نيز 

  . ا و اپورتونيستهاستاي وجود دگماتيستهناين به مع. دارند
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اين اظهاريه حاوي نکته .نا ممکن است ،نبودن برخي افراد مي گويند در نوشتن يک جانبه نگر
و خواهـان ايـن    ن زيادي بيان تفکر مارکسيستي اسـت االن گفتم بميزا نيچيزي که من هم. اي است

. قعيات هم نمي خوانـد او اين امکان پذير نيست و با. است که همگان يک جانبه نگري را کنار بگذارند
، طـرف ايسـتادن   همه کس بر مبناي تجربه شخصي خود و در يـک  ،در واقع به هنگام انجام انتقادات

 ا حق داريم که بگـويم بايـد  م. ک استيک جانبه نگري عليه ديالکتي، اما از طرف ديگر. ندحرف مي ز
تـا بتـدريج    را رواج دهـيم  تيـک بتـدريج ديالک ان دارد که ما کشتر ديالکتيکي عمل کرد يا نه؟ امبي

 ،افراد بيشـتري  ،هر سال و هر روز. يمديالکتيکي تر عمل شود يا نه؟ بنظرم مي توانيم و بايد چنين کن
بـه  . نويسندگان و استادان بيشتري به ميدان مي آيند که به مسائل همه جانبه تر برخورد مـي کننـد  

لبـه  غ اما مـن خواهـان   ،عيت استقک واوجود يک جانبه نگري ي ،همين علت است که من مي گويم
  .تدريجي بر آن هستم

حتي ده هزار سال بعـد هـم يـک     !ري نخواهيم بود؟ چراگآيا در آينده ما شاهد يک جانبه ن 
بعبـارت  . تکامـل يابـد  ما بايد ديالکتيک را رواج دهيم و ديالکتيک نيز بايـد  . بود نگري خواهد جانبه
ن يششصد ميليون ديالکتيس بطوري که در آينده. الکتيک هستمرواج گام بگام دي من خواهان  ،ديگر

در . تحليل و اقناع ضروريسـت  ،صفوف خلق مربوط مي شود تا آنجا که به مسائل درون. داشته باشيم
نوشـته  . بلکه بايد ديالکتيـک را بکاربسـت  . اين زمينه نبايد اتکاء را بر توهين و تحقير افراد گذاشت

دفتر يا اداره اي نشسـته   ،ه به اينکه ما در راس وزارتخانهبا توج ،بعالوه. باشدما بايد قانع کننده هاي 
مـا بايـد   . اينگونه نظرات بايد کنار گذاشته شـود . نبايد دچار ژستها يا اعمال بوروکراتيک شويم ، ايم

 مممکنست مقـا . در يک سطح قرار دهيمفراموش کنيم که صاحب مقامي هستيم و خود را با سايرين 
باال نبود؟ اما ديديم  آيا مقام استالين. فرقي نمي کند ،اما وقتي مرتکب اشتباهي شويم .باال باشدشما 

وقتي من داشتم « برخي افراد ژست قديمي بودن مي گيرند و مي گويند . که او هم مرتکب اشتباه شد
ـ  راگر چنين خطي  ؛».له بازي مي کرديانقالب مي کردم تو هنوز داشتي تي هـيچکس   ،دا بکـار ببندي

. متافيزيک نيز تدريجا زائل مي شـود  ،تيککبا بسط تدريجي ديال. نخواهد کرد ديگر به حرفتان گوش
  .اهد رفتورتيب يکجانبه نگري تدريجا کنار خبدين ت
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  دونوع يک جانبه نگري – ۴٢

مارکسيستها هستند کـه اکثريـت   . درون صفوف حزب کمونيست همه نوع افراد وجود دارند
داراي تفکـرات   ،بخشي از افـراد . آنها نيز کمبودهائي دارند اما جدي نيست. مي شوند عظيم را شامل

 .نـد ه ادو کرد که خود را وقف اين ور هستندشبه حزب و ک اکثر اينها افرادي وفادار. دگماتيک هستند
ـ  .است» چپ«فقط شيوه برخورد آنها به مسائل يک جانبه نگرانه و  ه ايـن يـک جانبـه    زمانيکه آنها ب

  .بر خواهند داشت پيش هگام بزرگي ب ،گري پايان بخشندن

ايـن   .تفکرات اپورتونيستي راست يا رويزيونيستي هستند ويفراد دنباله رابخشي ديگري از  
آنهـا تمايـل   . زيرا تفکر آنها بازتابي از ايدئولوژي بورژوائي درون حـزب اسـت  . افراد نسبتا خطرناکند

مناسبات آنها با روشنفکران بـورژوا در جامعـه   . ي همه چيز دارندشديدي به ليبراليسم بورژوائي و نف
چند ماه است افراد از دگماتيسم انتقاد مي کند اما رويزيونيسم را فراموش کرده . بسيار پيچيده است

قرار نگيـرد بسـياري از تفکـرات     اگر دگماتيسم مورد اتنقاد .دگماتيسم بايد موضوع انتقاد باشد. اند
. يـرد گه رويزيونيسم مورد انتقاد قـرار ب اما اکنون بايد تضمين کنيم ک. وان اصالح کردتيدرست را نمنا

سيسـم رونـد يـا بسـمت     يعني بسـمت مارک  ؛اضداد را در پيش بگيرند سمتدگماتيستها ممکنست 
تجربه حزب ما نشان مي دهد بيشتر دگماتيستها سمت مارکسيسم را گرفته اند و فقـط  . رويزيونيسم

علت اين است که آنها يک جناح ايدئولوژيک از . وده که بسمت رويزيونيسم رفته اندبموارد معدودي 
کـه  » دگماتيستها « ز برخي ا. ندتنظر شتابزده خرده بورژوازي آلوده گش هنقطبه پرولتاريا هستند که 

. ودندواقع افرادي بودند که در فعاليتهايشان دچار اشتباهاتي شده ب در ،ار گرفته بودندرمورد حمله ق
آنهـا از جانـب   . قرار گرفته بودند در واقع مارکسيست بودنـد که مورد حمله » دگماتيستها« برخي از

دگماتيسـتهاي  . افرادي مورد حمله قرار گرفته بودند که به اشتباه آنها را دگماتيسـت مـي دانسـتند   
خواست انقـالب  اين منطق نشان . راست بهتر است زا» چپ « واقعي از اين منطق پيروي مي کنند که 

از » چـپ «  ،رهاي واقعي که به انقالب مي زننـد با اين وجود در چارچوب ضر. کردن از جانب آنهاست
  .بنابراين اين را بايد قاطعانه تصحيح کرد. راست بهتر نيست

  



  ١٩٥٩) تفسيرهاي مجرد( نمونه هائي از ديالکتيک  

 

29 

 

  سرخ و سفيد رمسئله وقايع نشاط آو - ٢٥

  بنيادي ترين قانون کائنات است ـ ،تغييرات ناگهاني -

شته وقتي ما از مواجهه با تغييرات بزرگ ناگهاني در گذ. نشاط آور سرخ و سفيدقايع مسئله و
مردم . مان مسائل مربوط به جنگ يا انشعاب درون حزب بودعمدتا منظور ،محتمل صحبت مي کرديم

بنظـرم در  . يد مي خوانندفآور س سرخ و تشيع جنازه را واقعه نشاط نشاط آور هعروسي را واقع ،چين
توليـد فرزنـدان را    ،ازدواج .مردم چين ديالکتيک را مي فهمنـد . ريها نکته اي وجود داردگذا اين نام
سـه   ،پيما هاي گوناگون تقسيم مي شود و دوامادر همانند يک اسکادران هوائي به هو .ي گرددمسبب 

انسـان ديگـر را    ،وجود بشريمي يک وقت. بچه زيادي هم خوب نيست . و حتي هشت تا بچه مي زايد
مردم بخـاطر مـرگ   . مي شود و دو به چهار ليک به دو تبدي. است راي نشاط آو د مي کند واقعهمتول

مردم بالاستثنا خواهد . اين نيز واقعه اي نشاط آور است .مي گريند و مراسم عزاداري برگزار مي کنند
ز دو بـيش ا . رکت داشـت شن نان اگر کنفوسيوس هنوز زنده بود و در متينگ کنوني در هواي چ. مرد

نبـود مـرگ ناصـحيح و     ،لکتيکي صـحبت کنـيم  ااگر بخواهيم دي. اين امر بدي بود. هزار سال داشت
  .را نوعي پديده طبيعي ناميد بايد آن ،وقتي که يک بدبختي بروز مي کند. زيکي استيمتاف

اگـر  . ي هسـتند تولد و مرگ تغيير ناگهـان . تغييرات ناگهاني بنيادي ترين قانون کائنات است 
امـا  . ريخـت ما اشکي نخـواهيم   ،اگر جان فاستر دالس بميرد. ايد دست بزنيمشايچک بميرد ما چانک

ز دست رفـتن پايگاههـاي مـا در    روس يا ا ١٩٠٥وقتي چيزهاي خوب نابود شوند مثال شکست انقالب 
نهال را از جـاي بکنـد مسـلما امـر خـوبي       ،زمانيکه توفان يا تگرگ. آنوقت امر خوبي نيست ،جنوب
حزب ما اميدوار است که امور تغييري را  .زيرا مشکل کاشتن فوري نهال جديد مطرح مي شود .نيست

  . از آنچه که در گذشته بوده متفاوت خواهد بود ،باصطالح جهش به پيش. ندناراز سر بگذ

يک تغييـر ناگهـاني    ،سال يا به امريکا طي ده يا حتي پانزده سال ٧رسيدن به انگلستان طي 
 ٧دن به انگلستان طي يسبراي ر. يک شبه صورت نخواهد گرفتسلما اين تغيير ناگهاني م. خواهد بود

طـي  . روز دارد ٣٦٥ماه و  ١٢ ،فصل ۴هر سال . مرحله تقسيم کنيم ٧ سال را به ٧سال ضروريست که 
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اما بخش عمـده را تغييـرات   . تغييرات ناگهاني قسمي بسيار اتفاق خواهد افتاد ،اين روز هاي بيشمار
مي توانيم طي دو تا سه سال از انگلستان ما زمينه ذغال سنگ بطورمثال در . تشکيل خواهد داد کمي

  . از يک تغيير کمي است در اين زمينه يک تغيير ناگهاني بهتر. پيشي بگيريم

هيچ ، اگر تغيير کمي در کار نباشد. تغيير ناگهاني هم نخواهد بود ،نباشد اگر تغيير کمي در کار
بعد از اينکـه  . ناگهاني وجود نخواهد داشت و اين کار ماجراجوئي خواهد بود تغييرانجام  مبنائي براي

ـ پديده ها از يک عدم تعادل به سوي يک تعادل توين حرکـت خواه  ،تعادل به هم خورد در . کـرد  دن
رفت را امري شآنها پي ،ايع متالوژي و وزارت زمين شناسييعني وزارت صن ،اولين وزارت ماشين سازي

ايـن  . گيرنـد  شان را تحت نظر مينزديک کار زا فشار مي گذارند و اهمه به روي آنه. شوار مي بينندد
در حاليکه عـدم تعـادل،   . اموري موقتي و نسبي هستند ،وحدتو  تغيير کمي ،تعادل. امر خوبي است

. ي آوردموظيفه وحدت را پيش  ،وجود دو نفر. دائمي اندو اموري مطلق  ،تغيير ناگهاني و عدم وحدت
  .صد ميليون نفر در ميان باشد با قوت بيشتري مطرح استششاين مسئله وقتي که پاي 

انسـي را  رنظـرات مختلـف کنف   بـا  بنظر من اين حرکت صحيحي است که نمايندگاني دائمي 
چنـک  «  و» نانينـک « ديون کنفرانسهاي را م کنگره حاضر با آرامش به پيش رفت و اين. برگزار کنند

زيرا هر سال عدم وحدت وجـود  . له در مورد امر وحدت بحث کنيماالزم است که هر س .يمهست» نون 
 ،مانيکه سطح اعضاي حزب يکسـان نيسـت  ز. خواهد داشت و هر کس به شکلي متفاوت فکر مي کند

ما سال آينده هـم نشسـتي   . ه نشستي برگزار شود و نظرات منطقي تري را اتخاذ کنندکضروريست 
در اين کنفـرانس دبيـران   . رين حالت اين است که هر سال کنگره اي برگزار شودبهت .خواهيم داشت

  . آنها نظرات خوب بسياري را ارائه کردند. برخي از کميته هاي محلي و بخشها شرکت مي کنند

مانند آنچـه  . زيرا هر روز عدم وحدت وجود دارد بت کنيموحدت صحما بايد هر روزه در باره 
 ،اگر سـلولهاي کهنـه نميرنـد   . م گيردرد، متابوليسم بايد درون سلولها انجادر بدن يک کودک مي گذ

« است که جاي خود را به آقـاي » شن« آقاي متابوليسم همانند کار. کرد رشد کودک را مختل خواهند
را بيـرون  » چـن بـودا  «از اين حرف منظورم اين نيست که مي خـواهم همـين حـاال    . مي دهد »شي
تمامي امور تغييـري را از سـر   . ندموج قبلي را به جلو مي را ،هر موج جديد» هيانک تس« در. دازمبيان
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  ١٠٢اما هزاران هزار سال ديگر احتمـاال شـمار عناصـر    . عنصر داريم  ١٠٢در حال حاضر . ي گذارنندم
  . تا هم بيشتر است ٢٠٠ز بلکه ا ،نخواهد بود

ميليـون عضـو حـزب     ١٢ما  .د بودو اين تغيير بسمت اضداد شان خواه. نيازمند تغييرند امور
« ان در اسـت . انتقاد مـي شـوند   هر روز برخي از آنها صفوف حزب را ترک مي کنند يا مشمول. داريم
چه « استان در . به ديوار زده اند انتقاد به يکديگر وستر هاي ديواري درپبرادر و خواهر جواني » هويه
و پـدر مخـالف    پسر طرفدار اينکار بـود  .تکشت فشرده بحثشان شده اس پدر و پسري بر سر» کيان
 پسـر  و] بر پسر [ عقايد پدر ،بمثابه يک قانون عمومي. برد نتيجه آن شد که پدر باخت و پسر  ؛اينکار

آنها بايد قبول کنند که از پسر يـا خـواهر کوچکترشـان    . اما مهم نيست. لب مي شودغا ]بر خواهر [ 
  . شکست خوردند

حزب مـا چهـار   . »کائوکان« و » مو«مانند مورد  درون حزب است بحث من از جدائي هاي مهم
 و» جـان گـو تـائو   «سومي  ،»لولون چانک« دومي  ،»چن دوسيو«اولي . جدائي را از سر گذارنده است

خود را در سه مورد به عنوان شکل مشـروعي از   ،»وان مين» «چپ«رافي حخط ان .»کائوکان«مي رچها
معالجه بيماري به قصد نجات بيمـار را در پـيش    ي رخورد به او شيوهما در ب. انشعاب بنمايش گذاشت

تا زماني که حـزب وجـود   . انشعابات جديد محتملند. گرفتيم و به وحدت از طريق انتقاد دست يافتيم
احتمـال  . حتي صد سال ديگر هم ايـن امکـان وجـود دارد   . دارد امکان بروز انشعاب نيز موجود است

ينـده  آسال  ١٥مگر نه اينکه در . د داردوجو رر يک سال آينده يا حتي کمتجهان دتغييرات عظيم در 
   .خواهد رسيداتحاد شوروي به امريکا 

ـ بنظـر ميآ . ه شما ناراحت مي شويديد که وقتي من اينطور حرف مي زنم همآبنظر مي  د کـه  ي
است که همه از که فقط آنوقت . فته شد مي توان براحتي خيال دست يافتگفقط بعد از اين که حرفها 

. در آمريکا در نظـر بگيريـد   را» فاستر« آيا يوگسالوي انشعاب نکرد؟ . لحاظ ذهني آماده خواهيم شد
 ،»تين لـين « خيرا ا. يدند انشعاباتي را سازمان دهندکوش» کائو« و » چان« ، »لو«  ،»چن« در گذشته 

خيلي ها در  .چنين کردند... و » چن ساي لي«  ،»سون سوني«  ،»لي شي نون«  ،»چاون ها« ،»لي فن«
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چه اشکالي دارد که اين افراد شاهد سـقوط  . ادبي و هنري پکن سرنگون شدند ،قانوني ،نظامات اداري
  . باشندخود 

به آن خواهـد  هميشه نو خواهد آمد و کهنه جايش را . واهد بودخهميشه در جهان انشعاباتي 
سال . ه سلولها مي ميرنددرست همانطور ک .ي خواهد بودشعاباتان ،ماه بعد از ماه ،سال بعد از سال. داد

که سـلول هـا پـرورش مـي      بود درست همانطور خواهد. اتحادهائي خواهد بود ،ماه بعد ماه ،بعد سال
. تکامل و نـابودي را از سـر گذراندنـد    ،و دوم و سوم همگي جريان ظهور انترناسيونال هاي اول. يابند

قـبال هـر وقـت    . را کنار گذاشـت  خاتمه داد و کنفرانس مسکو آن دفتر اطالعاتي نيز به موجوديتش
. کشور را شخصا براي نشسـت فـرا مـي خوانـد     ١٢اتحاد شوروي نمايندگان  ،مشکالتي بروز مي کرد

به علت نارضايتي لهستان اين قطعنامه انتشار علنـي  . شوراي دروني قطعنامه اي را به تصويت رساند
  .نيافت

هميشـه در   اثبات و نفـي ت کيفي و کمي و قانون قانون تغييرا ،دقانون وحدت اضدا -٢٦
  تمامي موارد وجود دارد

که بـه شـرايط درونـي     تا آنجا ،از اينکه طبقات کامال نابود شدندبعد  ،دوره گذار ي در خاتمه
امـا در آنموقـع نيـز    . سياست بطور کامل مربوط به مناسبات درون خلق خواهد بـود  ،مربوط مي شود

ير غ. بارزات سياسي و انقالباتو همينطور م. زات ايدئولوژيک بين مردم وجود خواهد داشتهنوز مبار
کيفـي و   قـانون تغييـرات کمـي و    ،قانون وحدت اضداد. ممکنست که بتوان از اين چيزها پرهيز کرد

که در  نظير آنچه ،ا ماهيت مبارزات و انقالباتما. اره در تمامي موارد وجود داردو نفي همو اثباتقانون 
بلکه مبارزات بين مبـارزات بخـش پيشـرفته و     ،طبقاتي در کار نخواهد بود. نخواهد بود ،گذاشته بود

گـذار از  . پيشرفته و عقب مانده در علوم و تکنولوژي خواهـد بـود   عقب مانده در صفوف خلق و بين
دوران کمونيستي  بعد از اينکه ورود به. سوسياليسم به کمونيسم يک مبارزه و يک انقالب خواهد بود

مناسبات بين اين مرحله با آن مرحلـه بـه   . متحقق شد مسلما مراحل تکامل بسيار مطرح خواهد بود
تمـامي انـواع تغييـرات ناگهـاني و     . بـود  ناگزير مناسباتي از نوع تغييرات کمي و تغيير کيفي خواهد
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تئـوري عـدم   « بنابراين . رسدکه بايد از طريق مبارزات به انجام  جهشهاي بلند از نوع انقالب هستند
  .متافيزيکي است» درگيري 

  ـ مسئله دو احتمال ٢٧

و نهـار خوريهـاي عمـومي مـي      شير خوارگاهها ،رانينآيا سالن هاي سخ. مسئله دو احتمال
ضـي از آنهـا   اما ما بايـد در برابـر شکسـت بع   . نه؟ بنطر مي آيد که مي توانند توانند پا برجا بمانند يا

اگـر مـا آمـاده    . وجـود دارنـد  بطور همزمان ، احتمال يعني تحکيم و سقوطدو . اشيمآمادگي داشته ب
اگر برخـي  . امکان پذير سازيم عزم ما اين است که تحکيم آنها را. ممکنست شکست بخوريم ،نباشيم

شـير خـوار   براي مثال چند بچـه در  . وبي به پيش بردخکار تحکيم را نميتوان ب ،نها سقوط نکنندآاز 
اگر قـرار اسـت در ايـن خانـه هـاي      . دند و چند فرد مسن نيز در خانه سالمندان جان دادندگاهها مر

که آنهـا در   چطور مي توان گفت ،ديگر خوشبختي وجود نداشته باشد) خانه سالمندان ( خوشبختي 
ـ  يخوريهابعضي از نهار ند؟رموقعيت عالي قرار دا و يـا بـرنج بـدون    د عمومي نيز اگر برنج سرد بدهن

اگر فکر کنيم که هيچکدام از آنها شکست نمـي  . شکست خواهند خورد ،ت جلو مردم بگذارندشخور
در . اين خيلي منطقي اسـت  .آنها بعلت سوء مديريت شکست مي خورند. خالف واقعيت است ،خورند

  . و تحکيم است روند عمومي توسعه. ت قسمي و موقتي استسکه در نظر بگيريم شک مجموع 

زمـاني در  . يکي احتمال تحکيم و ديگر احتمال انشـعاب  :احتمال روبروست حزب ما نيز با دو
کميتـه مرکـزي را   » تـائو جـان گو « طي راهپيمائي طوالني . دشانگهاي کميته مرکزي تقسيم به دو ش

انشعابات قسـمي  . نماينده يک انشعاب قسمي بودند» جائو جوشي « و » کائو کان« .تقسيم به دو کرد
ننده نيمي از بخشـهاي کشـور   انشعاباتي درون گروههاي رهبري ک ،از سال گذشته. غالبا وجود دارند

رشـد  . و اين امر از کودکي نيـز وجـود دارد   در بدن انسان همه روزه سلولهائي مي ميرند. اند هرخ داد
 ،اگر انسـان نميـرد  . بشر بقاء نخواهد يافت ،اگر مرگي نباشد. فقط بدين طريق مي تواند صورت بگيرد

انشعابات قسمي هر روز . باروري زمين نتيجه آنست ،مرگ سودمند است. کان نخواهد داشتام اينکار
يز که ابـزار مبـارزه طبقـاتي    حزب و دولت ن. نيز يک ناگزيري تاريخي است ،نابودي کامل. وجود دارد
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تحکـيم  مسئله  ،ام رسداما قبل از اينکه وظيفه تاريخي حزب به انج .باالخره بايد نابود شوند ،هستند
اگر آماده باشيم  . ما خوش نداريم که انشعابات رخ دهد اما بايد براي آنها آماده باشيم. آن مطرح است

حادثـه  . متوسـط مـوقتي هسـتند    وت بـزرگ  بااانشع. ات بزرگ را خواهيم گرفتاحتماال جلو انشعاب
هـر  . وسـط بودنـد  انشعابات مت»  مو« و » کائو«در حاليکه حوادث  ،مجارستان يک انشعاب بزرگ بود

غيـر ممکنسـت کـه هـيچ     . برخي مرتکب اشتباه مي شوند. راندشاخه حزبي تغييري را از سر مي گذ
  .صورت نگيرد يتغيير

 .پيـروزي يـا نـابودي    :چيزي بال استثنا با دو احتمـال روبروسـت  هر لنين اغلب مي گفت که  
ما صاحب بمب اتـم  . يا نابوديپي پيروزي  پيروزي از :لق چين نيز با دو احتمال روبروستجمهوري خ

به کوهسـتان خـواهيم رفـت و جنـگ      ما ،کند هاي و وهان را اشغالگپکن و شان ،اگر دشمن. مينيست
ـ   . چريکي را شروع خواهيم کرد ر مـي  ما ده بيست سال عقب خواهيم رفت و دوباره بـه دوره ينـان ب

ان را بر روي توليـد ده ميليـون تـن    هايم انرژي ،ک همه جانبه اي ببينيماربنابراين ما بايد تد. گرديم
 زا بر پا داريم تـا اينکـه وضـعمان ا   طي سه تا چهار سال متمرکز کنيم و يک زيربناي صنعتي ر ،فوالد

کـه  « اول بخاطر تـوپ بـاران    .اينک اسم ما در سراسر جهان بر سر زبانهاست. حاال مستحکمتر باشد
بخاطر ايـن   يد کهآبنظر مي . ميليون تن فوالد ١٠/  ٧هاي خلق و سوم بخاطر دوم بخاطر کمون ،»موي

و  فقيـر « مـا هنـوز   . قدر زياد نيست ما قدرت ما اينا. مي پيدا کرده ايمعظيچيز هاي مختلف هيبت 
ه هنوز يک ابزار آهني يک اينچي هم در دست نداريم و هنوز هيچ چيز را به انجام نرسـاند  ما» ريمبک
ما از لحاظ سياسي . عا ضعيف استاما کشور ما واق ،صاحبيم را ناينچ آه کن يدرست است که اال. يما
به همين خاطر وظيفـه تبـديل نقـاط    . و از لحاظ اقتصادي و نظامي ضعيف. ور قدرتمندي هستيمشک

  . دوش مان قرار دارد ضعيف به نقاط قوت بر

 طي سه سـال مـا  . در جهت بهبود طي سه سال آتي کنيم ما بايد انرژي مان را بذل يک تعيير
از گذشت چهار سـال بـيش از    پس .فقط تغيير پايه اي فقط مي توانيم تغيير قسمي داشته باشيم و نه

خواهد  و هيبت ما با واقعيت مان سازگار سال همه چيز بهتر خواهد شد ٧يعني در مجموع بعد از  اين
ـ اين مسئله را با .يبتي عظيم داريم و قدرتي نا کافيه در حال حاضر. شد جانبـه درک  ر همـه  ويد بط

کرديد و آنرا پـر از تفسـير   ن کرد يا روزنامه اي را باز سيخارجي شما را تحبه محض اينکه يک . کنيم
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در واقـع ميـزان   . شـويد  نبايد بخود غره ،معجزه آساي ما يافتيد وق پايان ناپذير و اقداماتششور و 
بايد سـي در صـد   وله شده را لليد فوالد تو. ميليون تن ارتقا يافته است ٩فقط به سطح  بفوالد مرغو

غالت زيادي توليد . نبايد خودمان را گول بزنيم. يعني فقط شش ميليون تن است .کمتر از اين دانست
ميليـارد کـاتي رسـيده     ٨٦٠توليد در همه نقاط به  ،از اينکه تقليل ها مجاز شمرده شدبعد . شده بود

که بعد از مقداري جسـتجو ايـن   ش اين است معناي .ميليارد کاتي است ٧٥٠ما گفتيم که اين رقم. بود
ميليارد کاتي که جمع آوري شده بود را قبال بحسـاب   ١١٠. اين رقم کمي باالتر رفت ،طرف و آنطرف 

يعنـي  . هيچکس واقعا لطمه نمي بينـد  ،ينکه  چنين چيزي محاسبه نشده بودالبته از ا. نياورده بودند
فقط از کمبود ترسيده بوديم و بنـابراين  ما که  ن بودمسئله اي .جاي خودشان هستندمسائل هنوز سر 

که يک چهـارم   بود مي شد اجازه دادميليارد کاتي  ٨٦٠اينکه محصول  دليلبه  .دست به تقليل زديم
  .ف کاشت مجدد شودمحصول صر

منطقه يا بخـش نشسـتي    ،هر شهرستانبايد در . بيان کنيم روشنيه کته را بنشايد بايد اين  
من گوش  يبرخي افراد دوست ندارد که به اين حرفها. مورد اين مشکالت تشکيل شودبراي بحث در 

، مشکل هر چه باشـد . دهنده صحبت کنماما من اصرار دارم که در مورد اين مسئله بسيار آزار  ،کنند
ما يـک   ،باره آغاز شودووريهاي عمومي با شکست روبرو گردد يا جنگ چريکي دمثال کمونها يا نهار خ

منظور اين است که همه چيز هاي تاسـف  . مارکسيستي داريم که براي همه مسائل راه حل دارد قانون
. لحاظ تاريخي اين نکته را به اثبات رسانده اسـت ه شکستهاي بسيار ما ب. بار موقتي و قسمي هستند

ـ    ٢٠هزار به کمي بيشتر از  ٣٠٠طي راهپيمائي طوالني شمار نيروهاي ما از  مار هزار کـاهش يافـت و ش
در . ائلي موقتي و قسمي بودهزار فقط به چند هزار نفر رسيد که اينها همگي مس ٣٠اعضا حزب نيز از 

ي سوسياليسـم مـوقتي   د و شکست يا نابودگرعقب. نابودي بورژوازي و امپرياليسم دائمي است ،مقابل
ـ  اتي اگـر  ح. ء خواهد شددتي دوباره احيااز م ا بعدزير. خواهد بود م هـم شکسـت   حيـاء  سوسياليس

ما سالح برداشتيم و يک جنـگ   ١٩٢٧بعد از شکست انقالب بزرگ . قتي خواهد بودوباز هم م ،بخورد
. باد غير قابل پيش بيني ممکنست به ناگهـان در آسـمان ظـاهر شـود     و ابر« . چريکي را آغاز کرديم

بايـد آمـاده   همه مـا  » دفتاتفاق بي اقبال و بدبختي ممکنست در فاصله يک صبح تا شب براي شخص
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» .سالگي را پشت سر گذشته باشد ٧٠بندرت آدمي پيدا مي کني که «: مثلي قديمي مي گويد . باشيم
هـر  . هر شخصي باالخره مي ميرد و نمي تواند ده هزار سال عمر کنـد . انسانها بال استثنا خواهند مرد

همـه افـراد خواهنـد    . اين حرفها مالل آور است. شخصي بايد قبل از مرگ امورش را جور کرده باشد
براي امـر   .خواهيم مرد يم،اگر قرار باشد بمير. کردبه عنوان يک کليت رشد خواهد  اما نوع بشر ،مرد

  .ود را وفق آن کنيمخ ،م براي چند سال بيشتر هم که شدهما هنور مي خواهي ،سوسياليسم

  نوع احتمال عملي دوـ  ٢٨

اگر شخصي . اقع بينانه و ديگر غير واقع بينانهيکي احتمال و. دو نوع احتمال عملي وجود دارد
يک احتمال  هينددر آهر چند ممکنست . يک احتمال غير واقع بينانه است ،بخواهد به کره مريخ برود

يک احتمال واقع بينانـه   ،را به واقعيت تبديل کرد اگر بتوان آن. احتماالت دو نوعند. ع بينانه باشدقوا
ماتيسم صد در صد خـود را  گمثال در گذشته د. قعيت تبديل کردبه وانوع ديگرش را نمي توان  .است

اثبات شده مطرح نمي کرد؟ و آيا آنها در همه جا کنار گذشته نشدند؟ بنظر من عقب انداختن ازدواج 
  .هزار کاتي در مو برسد نيز يک احتمال غير واقع بينانه است ٨٠٠تا وقتي که محصول به 

  است ـ پيشروي موج وار ناگزير ٢٩

اينطـور  . پيشروي آرام و عقبگرد همراه نباشد ساختمان اقتصادي چيزي نيست که با حرکات
 ساختمان مي تواند برخي اوقات حجم بيشتري داشته باشد. نيست که همواره و مطمئنا پيشرفت کند

اسب زمـاني عقـب   . يورتمه اسب برخي اوقات تندتر است و برخي اوقات کندتر. و برخي اوقات کمتر
علتش اوال اين است که ما بـي  . هر دوي اين شرايط کامال امکان پذيرند. ي ماند و زماني جلو مي زندم

بـراي مثـال   . اينکه ساختمان اقتصادي ما تحت شرايط معيني انجام مـي گيـرد   دومام و يتجربه هست
شـرايط  دوره  گذشته مي شد با سرعت بيشتري به انجام رساند زيـرا در آن  ررا د ساختمان اقتصادي

وقت واجب است که ما صنايع سـنگين را در مقيـاس    آن ،اگر جنگ حتمي باشد. ي وجود داشتجنگ
ساختمان اقتصادي موج وار پيش مي رود يعني افت خيـز دارد و مـوجي از پـي     .عظيم توسعه  دهيم

دوباره معني اش اين است که تعادل و اختالل وجود دارد و بعد از هر اختالل . موجي ديگر فرا مي رسد
اگـر خيلـي بـزرگ    . وج وار نمي تواند خيلي بزرگ باشدمالبته پيشرويهاي  . تعادل برقرار خواهد شد
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رانه خواهد و باز هم يکباره به پيشروي محافظه کاباشد ناگهان به پيشروي شتابزده تبديل خواهد شد 
. ي کردن نـاگزير اسـت  تبعيت ساختمان اقتصادي از پيشرويهاي موج وار و ترق ،با اين وجود. انجاميد

و سـال بعـد    ،اگر اين نکته را تشخيص دهيد آنوقت از اينکه امسال پيشروي شتابان داشـته باشـيم  
کليـت   رساله ما را د اگر برنامه اول پنچ. همه مسئله اين است. يکه نخواهيد خورد ،تر جلو برويمکند

  .برنامه صحيحي بوده است ،خود در نظر بگيريد

  استقالل خود را دارد وـ هر چيز وحدت  ٣٠ 

هـر   .اينک بگذاريد در مورد مسئله استقالل هر کارخانه تحت رهبري متمرکز صـحبت کنـيم  
حاال که اين نشسـت  . انسان نيز وحدت و استقالل خود را دارد. چيزي وحدت و استقالل خود را دارد

برخـي  . الل اسـت اتمه يافت به معناي استقخوقتي نشست . د به معناي وحدت استدارد پيش مي رو
وند که مطالعه کنند و برخي براي صرف غذا مـي  ربرخي ديگر مي  ،که پياده روي کنندافراد مي روند 

هـم  . حس انضباطي و حس بي نظمي پديده هائي متقابال متضادند. کس استقالل خود را دارد هر. روند
« و هـم  هـم داشـتن کلکتيويسـم ضروريسـت     . حس انضباط ضروريست و هم حس عـدم انضـباط  

 است،»ليبراليسم« وکه به مفهوم عدم انضباط  ،اگر ما به شخصي استقالل بعد از جلسه را .»ليبراليسم
 ،خانهاد نخواهند مرد؟ بنابراين هر کارآيا همه افر ،ادامه دهيم )يا خاتمه(جلسه را بدون وقفه  وندهيم 

ما . لي که به وحدت پيوسته استاستقال. هر کئوپراتيو و هر شخصي بايد استقالل خود را داشته باشد
وقتـي شخصـي بـه ششصـد     . بايد مراقب همه کارگران کارخانه ها و همه دهقانان کلکتيوها باشـيم 

  .ما بايد توجه حزب را به اين نکته جلب کنيم. دازد با مسئله بزرگي روبروستميليون انسان مي پر

  واهيم و هم ويژگيهاخـ ما هم وحدت مي  ٣١

هر مکاني بايد ويژگيهاي خود را با . بعالوه ما خواهان ويژگيها هم هستيم. م ما خواهان اتحادي
چنـين  . توجه به شرايط محلي داشته باشد با اين هدف که ابتکـارات محلـي را کـامال عملـي سـازد     

اين ويژگيها در خدمت کلکتيو قرار دارد و براي . فرق مي کند» کائو کان«  عويژگيهائي با ويژگيهاي نو
  .حدت ملي واجب استتقويت و
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  ــ ما بايد ابتکار عمل مناسب و استقالل مناسب داشته باشيم ٣٢

نواحي و  ،مناطق ،همه شهرستانها. مناسب داشت باشيمعمل مناسب و استقالل  ما بايد ابتکار
شـهرداريها را  حکومت مرکزي نبايـد شهرسـتانها و   . شهرکها بايد چنين چيزي هائي را داشته باشند

 در مقابل شهرستانها و شهر داريها هم نبايد به مناطق و و. نگاه کند ه يا بستهد محدودنگرانزياده از ح
همه کساني را که مي توان متحـد کـرد بايـد    . رانه برخورد کنندگبخشها و نواحي و شهرکها محدود ن

منـاطق  . نبايد به زور متحد کرد و نبايد متحد کرد ،که نمي توان متحد کرد را همه کساني. متحد کرد
ايـن نـوع   . ترسـند رائي بگد و نبايد از خوردن بر چسپ محلي گوناگون بايد براي اين حق مبارزه کنن

اسمش را نمي توان محلـي  . نه منافع محلي مي خيزد واز منافع کل کشور بر ،چنين حقيمبارزه براي 
اسـمش را   .استقاللي که به تصويب حکومت مرکزي برسد يک استقالل مناسب اسـت . گرائي گذاشت

  .نمي توان سماجت بر استقالل گذاشت
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  »سيا« جمع آوري شده توسط سازمان  ،ه صدر مائو بزبان انگليسيدنکترجمه شده از آثار پرا

  

  

  :مترجم  توضيح

در ضمن . بخشهائي از اين مقاله در جلد پنج منتخب آثار مائو بصورت اديت شده موجود است
في نوشته چم خروشسست حزب کمونيست چين از رويزيونسيگقبل از وجه کنيد که اين سخنراني ت

و رسيدن يک کشور به  »نفي در نفي«ن اصل فلسفي آمائو چند سال بعد از  افزون بر اين. شده است
  .کمونيسم را مورد نقد قرار داد

  

  

  :توضيح ويراستار

فوق را در مجموع  متنعلي رغم اينکه ما هنوز به متن يا متون اصلي دست نيافته ايم، اما 
چنانچه به متن اصلي دست يابيم ميتوانيم با  .مطابق با آراء و نظرات مائو تسه تونگ ارزيابي ميکنيم

ضمنا در متن فوق، . قرار دهيم مورد بررسيتجزيه و تحليل کرده و آن را  ينان بيشتريضريب اطم
    . تکلمات و عباراتي که در کروشه قرار داده شده است از ويراستار اس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


