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   ١٩۵٧فبروری ٢٧دون تسه مائو 

 باز تايپ احمد پوپل
  ٢٠١٨ اکتوبر ١٧

  ألۀ مسۀ دربار
   * درون خلقیتضادھا حل صحيح

  )١٩۵٧ فبروری ٢٧(

٢  
  

  :به ادامۀ گذشته

.  است یجديدألۀ  درون خلق مسی در حل تضادھاکراتيک دمیاربرد شيوه ھاکألۀ به ه مسکنند ک ی گمان میزيادۀ عد

 مردم ی تواند به توده ھایه امر پرولتاريا فقط مک اند هسيست ھا ھمواره بر اين عقيده بودکمار.  درواقع چنين نيستیول

ار برند و ک اقناع و تربيت را به کيراتکدمۀ نند، بايد شيوک یار مکن ه بين زحمتكشاک یمونيست ھا وقتکند و ک ءاکات

 - یسيستکمونيست چين از اين اصل مارکحزب  . به ھيچ وجه مجاز نيستی و جبریمانديستک یتوسل به شيوه ھا

  دو ک خلق بايد برای حلراتي دموک یتاتوريکه در شرايط دکما ھمواره برآنيم  .ندک ی میصداقت تمام پيرو  بایلنينيست

 و یتاتوريک دیمختلف يعنۀ  دو شيو ــ  درون خلقیو تضادھا ـ تضاد بين ما ودشمن اوت متفًخصلتانوع تضاد 

   .اربرده شودک به یراسکودم

حزب به دفعات توضيح داده شده ل ؤو مسیادر ھاک از ی بسيارھای ی حزب ما و سخنراناد از اسنیاين نظر در بسيار

  : ر شده امک، متذنوشته ام"  خلقکراتيوک دمیتاتوريکدۀ دربار " عنوان تحت ١٩۴٩ه من در ک یدر مقاله ا .است

 یل مکي خلق را تشکيراتوک دمیتاتوريک بر مرتجعين، دیتاتوريک خلق و دی برایراسوکدم تركيب اين دو جھت، "

جبر ۀ اقناع و نه شيوۀ  شيوی است، يعنکيراتوک بريم، دمیار مکه ما به ک یشيوه ا"ل درون خلق ي حل مسایو برا" دھد

 یديكتاتور" :گفتمی  سياسشورای مشورتی يۀاجالسۀ  در دومين دوری نطقی ط١٩۵٠  در جون من ھمچنين" ورو ز

ه ک ی بدين معن،ی برد به كار میديكتاتورۀ  در مقابل دشمنان شيو.  کند یمختلف استفاده مۀ  خلق از دو شيوکدمكراتي

ه از قوانين کند ک ی سازد و آنان را مجبور می ممنوعم ،ه الزم باشدک ی تا مدتی سياسی را در فعاليت ھاھات آنکشر

  .راز نوين بدل گردندت یبه انسان ھاار بدنی  وسيلۀ  کو به ی نمايند ار يدک ،نندک تبعيت یئ دولت توده

ند، بدين ک ی استفاده ميکراتوک دمیه از شيوه ھاک برد، بلیار نمک جبر و زور به  شيوۀ س، در مقابل خلق کعه  بیول

نمايد، می ار مجبور نک و يا آن ينند و آنھا را به اکت ک شری سياسیان دھد تا در فعاليت ھاکه بايد به خلق امک یمعن

 و  در درون خلق است و انتقادِیآموز   خودتربيتاين . ندک ی تربيت و اقناع ميکراتوک دمیه آنھا را با شيوه ھاکبل

 يک راتوک دمیاستفاده از شيوه ھاۀ رات دربارک ما درگذشته به ." می باشد ی اين خودآموزی از خود متد اساسانتقاد
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 از یو بسيار ار برديم کار خود اين اصل را به کرديم و به طور عمده نيز در ک صحبت لق درون خی حل تضادھایبرا

  ألۀنند اين مسک ی تصور میه ھنوز عده اک علت چيست ی ول.رده اندک درکادرھا و مردم اين اصل را در عمل ک

 درگير بود و ازاين رو یخارج و ی بين ما و دشمنان داخلیبسيار حادۀ ه درگذشته مبارزک است؟ علت اين است یجديد

   . شدیمتر از امروز توجه مک درون خلق یبه تضادھا

اد تض بين ما و دشمن و یتضادھا -ديگر متفاوتند  يک با یه ازنظر ماھوک توانند بين اين دو نوع تضاد ی نمی زيادۀعد

رد كه اين دو نوع تضاد کبايد قبول  .نندک ی اين دو را باھم مخلوط میشند و به آسانک بی مرز دقيق-   درون خلقیھا

ھم  ار خود اين دو نوع تضاد را باکه ما در ک افتاد یدرگذشته اتفاق م . شوندی باھم مخلوط می اوقات به آسانیبعض

 ی اشخاص بد گرفته میً اوقات اشخاص خوب اشتباھا به جایعض بیوب عناصر ضدانقالبکدر سر .مديرک یاشتباه م

شده است  اشتباھات ما بسط نيافته است، زيرا در سياست ما قيدۀ  دامنیول . شودی امروز نيز ديده میموارد  شدند؛ چنين

     .  رخ دھد، بايد اصالح شودئی خطایشيده شود و وقتک بين خود و دشمن یه بايد خط فاصل دقيقک

  ـ خواه ندک ی در ھمه جا صدق ماين قانون.  اساسی عالم استه قانون وحدت اضداد قانونکآن است  بریسيستک مارفۀفلس

 يکِو جھت يك تضاد در ضمن وحدت با د .ھار انسان کو يا در تف بشری ۀ وخواه در جامعدر طبيعت باشد

تضادھا  . گرددیيير اشياء و پديده ھا مت و تغکحره موجب ست کو درست ھمين وحدت ومبارزه ا اند مبارزه يگردرد

وحدت اضداد  .گوناگون استھای متنوع برحسب ماھيت مختلف اشياء و پديده ، ولی ماھيت آنھا  اندموجود  جا ھمهدر

لنين  .اضداد مطلق استۀ ه مبارزک ی، درحالی است و گذرا است و ازاين رو نسبی، موقت  يا پديده مشروطیءش ھریبرا

  .  يابندی اين قانون دست مک به دری بيشتریدر كشور ما پيوسته انسان ھا .به وضوح تمام بيان كرده استن را قانو اين

. ديگر ِل مطلبيخورد با مسار و بیآن در بررس مطلب است و استفاده ازيک قانون  قبول اينیزيادۀ  عدیبرامعذالک 

درست ھمين  تضادھا وجود دارند وزما ھنوشورکق درون خل درهک نمايند ارا قبولکه آشکنند ک یت نمأ جریزيادۀ عد

   .رانند یما را به پيش مۀ ه جامعکتضادھا ھستند 

 یو به اين جھت در برخورد با تضادھاھنوز موجود ھستند  یسوسياليستۀ جامعه تضادھا درک قبول ندارند یزيادۀ عد

 حل ۀ در پروسی سوسياليستۀ جامعیگمبستھوه وحدت ک نندک ی نمک شوند؛ آنھا دریت و دچار انفعال مأم جرکجامعه 

   . گرددیمم ترکبه روز مستح تضادھا روزیميصحيح و دا

 یشناخت تضادھا ھا درمان توضيح دھيم تا به آنی ادرھاک اول به ۀدرجد اين موضوع را به خلق و درما باي ازاين رو

.  صحيح حل نمايندیضادھا را با شيوه ھاه چگونه بايد اين تک در ضمن بيآموزند شده باشد ویکمکی سوسياليستۀ جامع

 ی فرق م-ی  سرمايه دارۀ جامعیمانند تضادھا - ھن ک جوامع ی با تضادھای به طور اساسیسوسياليستۀ  جامعیتضادھا

   .نندک

 سرمايه  سيستمخود يابند وی شديد بيان میطبقاتۀ ارزمب درآنتاگونيسم وتصادم سخت ویسرمايه دارۀ  جامعیتضادھا

 ۀ جامعیس تضادھاک به عیول .ندکھا را حل  تواند آنی میه فقط انقالب سوسياليستکر به حل آنھا نيست، بل قادیدار

 سيستم ِخود  ۀ  به وسيلی پس از ديگریيک توانند ی نيستند و می و اين تضادھا آنتاگونيست اند ديگرِ مطلبیسوسياليست

  .  حل شوندیسوسياليست

تضاد بين  مولده وینيروھا ویتضاد بين مناسبات توليد :ھمچنان عبارت ھستند از یسوسياليستۀ  جامعی اساسیتضادھا

 یھا نيروی وًتا با تضاد بين مناسبات توليدخصل یسوسياليستۀ  جامعیمعھذا اين تضادھا .ی اقتصادیروبنا و زيربنا

 سيستم .ندک ی پيدا می ديگریل ھاک دارد و شیھن فرق اساسک جوامع ی اقتصادی بين روبنا و زيربنادتضامولده و

   . داردیھن برترک دوران یاجتماع سيستم شور ما به مراتب برک ینونک یاجتماع
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 ما هک یوقت . توانست مستقر گرددی نوين نمی اجتماعسيستم شد وی كھن واژگون نمی اجتماعسيستم بود، یاگر چنين نم

مولده  یامل نيروھاک ت و تواند با رشدیھن مکن  دورایمناسبات توليداز  بھتری سوسياليستی گوئيم مناسبات توليدیم

 یعتر دھد تا با چنان سیان مک مولده امی به نيروھای سوسياليستیه مناسبات توليدک اين است نما  منظور،ندتطبيق ک

 روز ی ھایند و نيازمندکيدا ًما بسط و توسعه پي يابند و بدين وسيله توليد دااملک ترشد و ، ن نبودکھن ممک ۀجامعه درک

  .افزون مردم به تدريج برآورده شود

 یندُک مولده به یقرار داشت، نيروھا ک راتيک بورویفئوداليسم و سرمايه دار امپرياليسم،ۀ ه تحت سلطکھن کدر چين 

 یبدون توليد استان ھاــ توليد فوالد در چين   ۀ حجم ساليانیآزاد  بيش از پنجاه سال قبل ازی ط.ی يافتندامل مکرشد و ت

ه ک شود ی اگر اين استان ھا را نيز به حساب آوريم، آنگاه مالحظه میتن نبود؛ ول  بيش از چند ده ھزاری ــال شرقشم

والد حجم توليد ف ١٩۴٩در   . بيش از نھصد ھزار تن بوده استیشور ما فقط قدرکتوليد فوالد ۀ ثر حجم ساليانکحدا

چھار توليد ما به حجم ساليانه شور ک یسال پس از آزاد ٧فقط  یول . شدیصد ھزار تن م  بيش ازیمکبالغ برفقط شورک

  . صد ھزار تن رسيدچندميليون و 

 سخنبتوان  یھواپيما ساز وی از صنايع اتومبيل سازی و به طريق اولیھن از صنايع ماشين سازکچين درل است کمش

ک بوروکراتي یم، فئوداليسم و سرمايه دارامپرياليسۀ ه خلق سلطک نپس ازآ. اينھا ايجاد گشته اندۀ نون ھمک ای، ولگفت

ی  يا به سوی سرمايه داری سوــ بهجا برود که چين بايد به ک روشن نبود وز از مردم ھنی بسياریبرا ،انداخت بررا

   . تواند چين را نجات دھدیه مکفقط سوسياليسم است :  دھندی واقعيات به اين سؤال چنين جواب م سوسياليسم؟

 ی دشمنان خارجی حترا مولده را به طور سريع به پيش رانده است، اين واقعيت ی نيروھای سوسياليستنظامما   شورکدر

  . نندکار ک توانند انینيز نم

   .م نگرديده استک مستحًامال ساخته وک ھنوز نظامما تازه مستقرشده است؛ اين شورک در ی نظام سوسياليستیول

 استثمار ی، يعن  گيرندی م)١(ح ثابت ربی و بازرگانی صنعت ــ خصوصییداران در مؤسسات مختلط دولتھنوز سرمايه 

 از یبرخ.  نيافته اندیًامال خصلت سوسياليستکه اين مؤسسات ھنوز کيت بايد گفت ک ازنظر مالست؛ھنوز موجود ا

 کئوپراتيون آ درید و حتن باشی می ما ھنوز نيمه سوسياليستی و صنايع دستیشاورزک ی توليد)تعاونی (ی ھائوپراتيوک

  .يت به طور مداوم حل شوندک به مالمربوطی ل معيني نيزھنوز بايد مسایًامال سوسياليستک )تعاونی (یھا

ال ک گردند و اشی به تدريج برقرار می ما طبق اصول سوسياليستِی اقتصادیروابط بين توليد و مبادله در تمام شاخه ھا

تيو کلکيت ک و مالیيت ھمگانک مالــ ی اقتصاد سوسياليست ازو بخشدر درون د . شوندی پيدا میروزبه روز مناسب تر

 آورد ی را به وجود می بغرنجۀ لأ تناسب بين انباشت و مصرف مس،یل اقتصاد سوسياليستک بين اين دو شتمناسباو در

ھم  یاليست سوسيیبه طور خالصه، مناسبات توليد .ردک حل یًامال منطقک باره و يکه بتوان آن را به کل است کو مش

به  یمال خيلکۀ  اين مناسبات از درجینند؛ ولک ی متطبيق مولده یھاامل نيروک گشته اند و با رشد و تنون ديگر ايجادکا

 و یتضاد بين مناسبات توليده برتطابق وعالو . در تضاد است مولدهیامل نيروھاکدور است و اين نقض با رشد و ت

  .  نيز تطابق و تضاد وجود داردی اقتصادیا و زيربنا، بين روبن  مولدهیامل نيروھاک و ترشد

                                                 
1 

می غرامت که دولت ما در جريان تحول سوسياليستی  در مورد وسايل توليد بورژوازی ملی تعقيب  ربح ثابت شکلی است از سياست پرداخت  
 کليه مؤسسات صنعتی و بازرگانی سرمايه داری  به مؤسسات مختلط دولتی ــ خصوصی بدل گشتند ، دولت ملی ١٩۵۶پس از آن که  در . کند 

  اين ربح کماکان خصلتی استثماری دارد. اند ، ساليانه ربح ثابت می پردازد  کار انداختهزمان معينی به سرمايه داران برای سرمايه ای که به 
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 یلنينيسم ھدايت م ــ سيسمک مارۀه به وسيلک ی سوسياليستیايدئولوژخلق ويک راتوک دمیتاتوريک و قوانين دیسيستم دولت

 نقش فعال شور ماک  دریسوسياليستارک و ايجاد سازمان ی تحول سوسياليستِی روبنا، در تسھيل پيروزۀشود، اينھا به مثاب

 وجود یول  تطابق دارد؛ سوسياليستی وليد با مناسبات تی يعن سوسياليستی اقتصادیه با زيربناکند ک ی مء ايفایه اکمحرو

از حلقه ھای مبود ھای بعضی  و ک ِی دولتی در ارگان ھاتيکراکار بوروک سبک ی و تا حدودئیی بورژواايدئولوژ

نان بايد طبق شرايط ما اين تضاد ھا را در آينده ھمچ . در تضاد ھستندیاليست اقتصاد سوسيیما با زيربناسيستم دولتی 

ه ک نوين پديد خواھند گشت یل نوين و تضادھاي مسا،ه اين تضادھا حل شدندک البته به محض اين . نيمکمشخص حل 

 ی مدتیه براک جامعه ی ھای تضاد بين توليد جامعه و نيازمند فی المثل.ند انسان ھا آنھا را حل نمايندک یايجاب م

  . توازن يابندی دولتی نقشه ھاۀ وجود خواھند داشت، بايد اغلب به وسيلی به طور عينیطوالن

 سازد تا ی بين انباشت و مصرف برقرار میند و تناسب صحيحک ی تدوين میاقتصادۀ  نقشيکما ھمه ساله شورک

در پايان ھرسال چنين .  اضداد استی و نسبی، وحدت موقتاز تعادل منظور.  ھا ايجاد گرددی بين توليد و نيازمندیتعادل

 و تعادل به عدم تعادل و وحدت به د يابی وحدت تغيير م، چنين شودیاضداد مختل مۀ  مبارزۀ درمجموع به وسيلیتعادل

   .ساختر  برقرای سال آينده تعادل و وحدتیالزم است برا شود و بازیعدم وحدت بدل م

 ی ھرماه و يا طیاين تعادل و وحدت درحقيقت ط . يابدی میما تجلۀ اقتصاد با نقش یبرتره کت در ھمين جا است درس

عدم تطابق تدابير ۀ  اوقات تضادھا درنتيجیگاھ . احتياج به تنظيم داردًقسمتاو  ی خورد به ھم میھر سه ماه تا حدود

   . ناميمیردن مکه ما اشتباه کاست  یاين ھمان چيز . شودی گردند و تعادل مختل می پديد می با واقعيت عينیذھن

   . اشياء و پديده ھایتيكکامل ديالکِ اين است قانون تی شوند ــ آيند و حل میتضاد ھا به طور مداوم پديد م

 دوران انقالب ديگر به طور عمده به یئ توده یوفان آساط وسيع و یطبقاتۀ مبارز :است ازاين قرار اوضاع امروز

 جديد نظام طرف از يک وسيع مردم ازی خاتمه نيافته است؛ توده ھایلک ھنوز به یطبقاتۀ  مبارزیپايان رسيده، ول

 تجربه یافک ۀ ھنوز به اندازیارمندان دولتکًامال بدان خو نگرفته اند؛ ک ز از طرف ديگر ھنوینند، ولک یاستقبال م

   .پردازند مشخص بی و تحقيق سياست ھایھا بايد به طور مداوم به بررس، آنندوخته اندني

 اين مردم به یام يابد، توده ھاک ما ھمچنان استقرار و استحی سوسياليستنظامه ک  است تا اينکاره وقت ببه سخن ديگر، 

 ی مليت ھايۀلک به خاطر وحدت یدر چنين لحظه ا .ندوزند بيآموزند و تجربه بيی دولتیادرھاکنظام نوين خو بگيرند و 

ه ک اينمان و به خاطر  و فرھنگياتامل اقتصادک و به خاطر رشد و ت ــبا طبيعتنبرد ــ  نبرد نوين يک یشور براک

،  نوين و ساختمان دولت جديدماننظامام کند، به خاطراستحک یًنسبتا با موفقيت طا  رینونکگذارۀ خلق بتواند مرحلتمام 

 درون یحل صحيح تضادھا ۀلأ بين ما و دشمن و نيز طرح مسی درون خلق از تضادھای تشخيص تضادھاۀ لأمسطرح 

  .ندک یالعاده پيدا مضرورتی فوق خلق 

  ادامه دارد

  
  

  

  
 
 

 
  


