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)رانی درجلسه نمايندگان احزاب کمونيست درمسکو بخشهائی از يک سخن(  
 

کنم برخورد ما نسبت به هر  فکر می. در رابطه با مسئله وحدت ما يلم چيزی در زمينه برخورد بگويم 
که او يک عنصر دشمن يا يک  شرط اين ه ب ،د باشد ، بايد وحدت طلبانه باشدخواه رفيق ، هر کس می

مقصود از . تيکی و نه متا فيزيکی در پيش گيريم کما بايد نسبت به او برخوردی ديال. کار نباشد  خراب
مامی که ت بول کردن اينق.  همه چيز است يکی چيست؟ مقصود تحليلی بودن نسبت بهتکبرخورد ديال

لنين . خاطر ارتکاب اشتباه  هکردن کامل شخص صرفا بگردند و نفی ن نوع بشر مرتکب اشتباه می
هر کسی محتاج حمايت . نفر وجود ندارد که مرتکب اشتباه نشود  بار گفت که در جهان حتی يک يک

نيلوفر آبی . يک آدم اليق محتاج کمک سه نفر ديگر است، يک پرچين به سه چوب احتياج دارد. است 
اينها مثالهای چينی اند . روی آب به برگهای سبز خود محتاج است  هش برای ماندن با با تمام آن زيبائی

 بگذارند مساوی جوکه هم روی هگويد سه کارگر ناشی که عقل خود را ب باز هم يک مثال چينی می. 
توانست کامل باشد ، او محدوديت  جوکه ليان به تنهائی هيچوقت نمی. گردند  ليان معمار بزرگ می

دوم ،  ما از پيش نويسهای اول ،.  کشورمان نگاه کنيد  ، اين اظهاريه دوازدهبه. های خود را داشت 
کنم گستاخی محض است اگر کسی  فکر می. ايم  پايان رسانده هرا ب سوم و چهارم گذشته ايم و صيقل آن

بنابراين چه برخوردی بايد نسبت به رفيقی که مرتکب اشتباه شده است . خداوار ادعای بی عيبی کند 
حزب . جای متا فيزيکی داشته باشيم  هتيکی ، بکحليلی باشيم و برخوردی ديالتپيش بگيريم ؟ ما بايد در 
بار در باتالق متافيزيک و در دگماتيسم گير کرد و هر کس را که نمی پسنديد کامال ازبين  يکما 
بق اين مفهوم ، ط بر .تيک آموختيم کرد کرديم و کمی بيشتر درباره ديالطبعدا ما دگماتيسم را . برد  می

ای برای زدودن افکار نا  با رفيقی که مرتکب اشتباه شده است چه بايد بکنيم ؟ اول ، بايد مبارزه
ما بايد از . ، نکته دوم کمک  نکته اول مبارزه. دوم ، بايد به او کمک نمائيم . ش انجام دهيم ا درست

.کنيم تا از بن بست نجات پيدا کند ش حرکت ا حيح اشتباهاتصنيت خوب کمک کردن به او برای ت  
سکی و چون تون تروچدر قبال افرادی چون . وع ديگری از افراد متفاوت است نلک ، رفتارما با امعذ

  در چين ، در پيش گرفتن برخوردی کمکی امکان ناپذير بودو کائوکانسيو ، جان گوتا ئو –چن دو 
انند هيتلر ، چانکايشک و تزار، که آنها هم اصالح و آدمهائی هستند م. چه آنها اصالح ناپذير بودند 

بدين معنا ماهيت آنها تنها . ديگربوديم   ، چه ما مطلقا دافع يکدردنگبايستی سرنگون  ناپذير بوده و می
ی و سرمايه ت نظام امپرياليسدر تحليل نهائی ، چنين چيزی در مورد. يک جانب دارد و نه دو جنبه 
. گزينی از جانب نظام سوسيا ليستی است  می که در آخر محکوم به جایداری نيز صادق است ، نظا

ايده آليسم خواهد شد و آته ايسم گزين  امر مشابهی در زمينه ايدئولوژی صادق است ، ماترياليسم جای
اما قضيه در مورد . کنيم  حبت میصجا ما درباره اهداف استراتژيک  در اين. خداپرستی گزين  جای

مريکا آآيا ما با . در اين مراحل ممکن است سازشهائی نيز انجام گيرد .  متفاوت است مراحل تاکتيکی
  درجه در کره سازش نکرديم ؟ آيا سازش با فرانسويها در ويتنام صورت نگرفت ؟38در مدار 

حال بگذاريد به مسئله . در هر مرحله تاکتيکی الزمست که در سازش همانند مبارزه مهارت داشت 
ی ميان رفقا وجود داشته کنم در مواردی که سوء تفاهمات پيشنهاد می. يان رفقا باز گرديم مناسبات م
که افراد به درون حزب  کنند همين ضی ها فکر میعب. گوهائی بين آنها برگزار گردد  و است گفت

وجود نمی آيد و يا فکر  هگونه اختالف و سو تفاهمی ميان آنان ب شوند و هيچ کمونيست آمدند ، مقدس می
رو  تواند مورد تحليل قرار گيرد ، يعنی يکپارچه و يک دست است و از اين کنند که حزب نمی می

که در حزب هستند بايد صد در صد مارکسيست  که آدمها همين مثل اين. گو نيست  واحتياجی به گفت
 80  ،90 ،  درصد100که  سانیهای مختلف وجود دارد ، هستند کدر واقع مارکسيست با درجه . باشد 

.  در صد مارکسيست اند 20 يا 10ويا هستند کسانی که تنها ت اند س درصد مارکسي50 و يا 60 ، 70، 
 روحيه  با حرکت از خواست وحدت و باگو کنيم ؟ وتوانيم دو يا چند نفره با هم در اتاقی گفت آيا ما نمی



کنم  گو در درون صفوف کمونيستی صحبت می وز گفت؟ البته من ا پردازيمبگو  وکمک متقابل به گفت
آيا . بگذاريد مثالی بزنيم ) . کنيم  گو می واگر چه ما با آنها نيز گفت( گو با امپرياليستها وو نه گفت

آيا بيشتراز شصت حزب نيز در حال  گو نيستند ؟ ودوازده کشور ما در موقعيت کنونی در حال گفت
به اصول که  شرط آن هب: به سخنی ديگر . ا مشغول چنين کاری هستند گو نيستند ؟ چرا ، اتفاق وگفت

  می،باشد ، ما برخی از نظرات ديگران را که قابل قبول  لنينيسم خد شه ای وارد نيايد–مارکسيسم 
رو ما در  از اين. پذيريم و برخی از نظرات خودمان را که بتوان کنار گذاشت به کناری می نهيم 

دست برای مبارزه با او و دست  که مرتکب اشتباه شده است دو دست داريم ، يکبرخورد با رفيقی 
ای اصولی بودن نمع ههدف مبارزه حفظ اصول مارکسيسم است ، و اين ب. ديگر برای وحدت با وی 

هدف وحدت فراهم آوردن راه خروج . برای وحدت با اوست دست ديگر . دست است  اين يک. است 
تلفيق اصول با نرمش پذيری . معنای نرمش پذير بودن است  ها اوست ، که بازبن بست يعنی سازش ب

. لنينيستی است و اين يک وحدت اضداد است–مارکسيستی  اصليک   
گويند که در جامعه  بر خی می. ويژه دنيای جوامع طبقاتی سر شار از تضاد است  ههر دنيائی و البته ب

ه نکت. اما من معتقدم اين شيوه طرح مطلب نادرست است ، " پيدا کرد"سوسياليستی بايد تضادها را 
که جامعه سوسياليستی است  اين نيست که تضادهائی وجود دارند که بايد آنها را پيدا کرد ، بلکه آن

يچ شخصی نيست که نتواند مورد هچنين  هيچ کجا بدون تضاد نيست ، هم. سرشار از تضاد است 
. ن است شخصی نتواند مورد تحليل قرار گيرد ، متا فيزيکی است اين تفکر که ممک. رار گيرد قتحليل 

در يک اتم وحدت اضداد وجود دارد ، هسته هست و . ببينيد ، يک اتم مجتمعی است از وحدت اضداد 
باز در . موجود است  هان نوتروووحدت اضداد بين پروتونها در يک هسته باز هم يک . الکترون 

به . ، نوترون هست و ضد نوترون  در درون نوترونها.  و ضد پروتونپروتون هست خود پروتونها ، 
تيک ، بايد وسيعا کمفهوم وحدت اضداد ، ديال. طور خال صه ، وحدت اضداد در همه جا موجود است 

به ميان توده گويم ديالکتيک بايد از محدوده محفلهای کوچک فالسفه خارج شود و  من می. تبليغ شود 
کنم که اين مسئله در جلسات بوروهای سياسی و جلسات پلنوم کميته  پيشنهاد می.  های وسيع خلق برود

در جلسات کميته های حزبی تمامی سطوح اين احزاب مورد بحث چنين  مرکزی احزاب مختلف و هم
که  ؛ چه زمانی کنند  را درک میتيکديالک ، دبيران شاخه های حزبی ما در واقعيت امر. رار گيرد ق

 معموال دو مطلب را در دفترچه های خود می نمايند ی جلسات شاخه حزبی آماده میگزارشی برا
گير است ، و  و اين يک پديده عالم -شود يک به دو تقسيم می. ؛ دوم کمبودها  اول ، دستاورد ها-نويسند

.اينست ديالکتيک   
 

  315 – 314اين مقاله در جلد پنجم از منتخب آثار مائو تسه دون است صفحه 


