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 Political  سياسی

  
   ١٩۵٧فبروری دون تسه مائو
  احمد پوپل: و ارسالتايپ باز
 ٢٠١٩ مارچ ٢٧

  

 سخنرانی در کنفرانس  کشوری
  حزب کمونيست چين
  در بارۀ کار تبليغاتی

  )١٩۵٧ مارچ ١٢(

٢  

  :  پنجمۀنکت

جنبش اصالح سبک کار  حزب . ی اصالح طرزتفکر وسبک کار استااصالح سبک کار به معن. ِاصالح سبک کار

و سپس طی جنگ  آزاديبخش وباالخره کمی پس از تأسيس کمونيست يکبار در ضمن جنگ مقاومت ضد جاپانی 

  ). ١(ی چين برپا گرديد ئجمھوری  توده 

ِ مرکزی حزب کمونيست تصميم گرفته است در سال جاری جنبش اصالح سبک کار ديگری در درون ۀکميتاکنون نيز 
افراد غير حزبی می توانند داوطلبانه  در اين جنبش شرکت جويند، ولی اگر نخواھند، اجباری در کار . حزب بر انگيزد

ِر وسبک کار اشتباه آميز ذيل استِھدف عمده در اين جنبش اصالح سبک کار، انتقاد از سه  طرز تفک. نيست ِ :

  . سوبژکتيويسم، بوروکراتيسم و سکتاريسم

ِاين بار نيز جنبش اصالح سبک کار مانند دوران مقاومت عليه جاپان اين طور آغاز می شود که ابتداء چند سند مورد  ِ
خود را مورد بررسی قرار می  اسناد مزبور افکار و کار ۀمطالعه قرار می گيرند وبه دنبال آن ھرکس بر اساس مطالع

                                                 
1 

ِجنبش اصالح سبک کار طی مرحل وديگر مناطق " ن آين " در چارچوب سازمان ھای حزبی شھر ١٩٤٢در سال   جنگ مقاومت ضد جاچانیۀِ
.به مقياس وسيع برای مبارزه عليه سوبژکتيويسم، سکتاريسم و الگوسازی در کار حزبی برپا گرديد پانی پپايگاه ضد جا  

 کار در اثنای جنگ آزاديبخش جنبشی بود که در يک مقياس  وسيع در چارچوب سازمان ھای حزبی مناطق آزاد شده در جنبش اصالح سبک
. حزب بر انگيخته شد در ھمسوئی با جنبش اصالحات ارضی برای تحکيم ١٩٤٨سال   

  ھمه ١٩٥٠ی چين آن جنبشی است که پس از پيروزی در سراسر کشور در سال ئجنبش اصالح سبک کار در اوايل تأسيس جمھوری  توده 
 ديد حزب شدت بخشد و نا روشنی ھایحزب را در برگرفت ھدفش اين بود که از يک طرف به کار تربيتی عدۀ زيادی از اعضای ج

ی را که بين اعضای قديمی حزب اان  را بر طرف سازد، واز طرف ديگر نخوت و خودپسندی ھا و ھم چنين سبک کار آمرانه ايدئولوژيک آن
   . در اثر پيروزی در سراسر کشور بروز کرده بود، مرتفع کند
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دھد، انتقاد و انتقاد از خود می نمايد، نواقص و اشتباھات را افشاء می کند و آنچه را که صحيح و خوب بوده، رشد می 

  .دھد

ًدر اين جنبش ما بايد از يک طرف جدی باشيم و در مورد نواقص و اشتباھات نه به طور سطحی وسرسری بلکه جدا و 

 و از طرف ديگر نبايد خشونت به کار بريم بلکه د و انتقاد از خود بپردازيم و سپس آنھا را اصالح نمائيمصادقانه به انتقا

"  مرض برای نجات بيمارۀمعالج" و " پند گرفتن از اشتباھات گذشته برای اجتناب از اشتباھات آينده " بايد از اصل 

  .مخالفت نمائيم" کار مردم را با يک ضربه ساختن " پيروی کنيم وبا اسلوب 

ولی ما ھنوز نواقص و کمبود .  يک حقيقت تأئيد گرددۀاين بايد به مثاب. حزب ما حزب کبير و پر افتخار و راستينی است

که درست باشد؛ در عين  ما ھيچ چيزی را نبايد تصديق کنيم مگر آن. ھائی داريم، اين نيزبايد به مثابه حقيقتی تأئيد گردد

در کار ما موفقيت ھا عمده اند، ولی نواقص و اشتباھاتی . که نادرست باشد بايد رد کنيم  مگر آنحال ھيچ چيزی را ھم ن

  .نيز وجود دارد

ِبه اين دليل است که ما به يک جنبش اصالح سبک کار نيازمنديم آيا حزب ما با گسترش انتقاد از سوبژکتيويسم، . ِ

عکس اعتبار  هدرست ب. ز دست می دھد؟ من می گويم خيربوروکراتيسم و سکتاريسم  در صفوف خود حيثيت خود را ا

ِجنبش اصالح سبک کار در جريان جنگِ مقاومت ضد جاپانی دليل بارزی . حزب ما در اثر اين انتقاد بيشتر خواھد شد ِ ِ
  .بر اين مدعاست

در ھای جديد امکان  اين جنبش ھم اعتبار حزب و ھم حيثيت رفقای حزبی و کادر ھای سابقه دار را باال برد و ھم به کا

کدام يک از اين دو از انتقاد می ترسد، حزب کمونيست  يا . داد تا در افکار خود به پيشرفت ھای بزرگی نايل آيند

  . گوميندان انتقاد را ممنوع کرد، ولی اين نتوانست آن را از شکست  نھائی نجات دھد! گوميندان؟ البته که گوميندان

  ی واھمه ندارد، زيرا ما مارکسيست ھستيم، حقيقت با ماست و توده ھای عمده ــ کارگران  ِحزب کمونيست از ھيچ انتقاد

ِھمان طور که ما سابقا گفتيم، جنبش اصالح سبک کار . و دھقانان در طرف ما ھستند ِ يک جنبش پر دامنۀ تربيت " ً

  ) .٢(است " مارکسيستی 

ِمنظور از اصالح سبک کار اين است که تمام حزب از طر يق انتقاد وانتقاد از خود مارکسيسم را مورد مطالعه قرار ِ

  .ما در جريان جنبش اصالح سبک کار به يقين می توانيم مارکسيسم را باز ھم بيشتر بياموزيم. دھند

چنانچه ما طرز تفکر وسبک کار مان را . نوسازی وساختمان چين به ما که مسؤول امر رھبری  ھستيم، بستگی دارد

.  از ابتکاری بيشتر از سابق بر خوردارخواھيم شد، کاردان تر خواھيم گشت و کارمان ھم بھتر خواھد شداصالح  کنيم،

کشورما به افراد زيادی نيازمند است که با جان و دل به خلق و امر سوسياليستی خدمت کنند و در اصالحات مصممانه 

  .شرکت ورزند

در گذشته در چين کھن صحبت از اصالحات جنايت محسوب می . ما کمونيست ھا بايد ھمگی افرادی از اين نوع باشيم

معھذا در چنين روزگاری . شد و کسانی را که از اصالحات دم می زدند يا سر می بريدند ويا  به زندان می افکندند

رايط سخت و دشوار کتاب و روزنامه چاپ می کردند، اصالح طلبان  مصممی  يافت شدند که بدون بيم وھراس تحت ش

  .خلق را تربيت می نمودند و متشکل می ساختند وبه مبارزه ای آشتی نا پذير دست می زدند

                                                 
  
2  

ِصالح سبک کار و جنبش عظيم  کار در بارۀ کار توليدی ارتش برای تأمين زندگی خود و در بارۀ اھميت جنبش عظيم ا« مراجعه شود به 
.، جلد سوم» آثار منتخب مائوتسه دون « ، » توليدی   
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که ھنوز  با وجود اين. ديکتاتوری دموکراتيک  خلق  راه رشد سريع اقتصاد و فرھنگ کشور ما را ھموارساخته است

ِی نگشته، ولی مردم می توانند به عيان شگوفائی و رونق بی نظير اقتصاد، فرھنگ، چند سالی از تشکيل دولت ما سپر ِ
  . آموزش و پرورش و علوم ما را مشاھده کنند

اما نيروی ما به تنھائی برای اينکار تکافو نمی . ما کمونيست ھا در امر ساختمان چين نوين از ھيچ مشکلی نمی ھراسيم

 آنھا آرمان ھای عالی انسانی است، احتياج  داريم تا بتوانند با ما بی ۀر حزبی که انگيزما به تعداد زيادی افراد غي. کند

  .پروا برای تحول و ساختمان جامعه در جھت سوسياليسم و کمونيسم مبارزه کنند

تأمين زندگی شايسته برای خلق چند صد ميليونی چين و ساختن کشورغنی و مقتدر با فرھنگی در سطح عالی از 

چون چين که از نظر اقتصادی و فرھنگی عقب مانده است، وظيفه ای بس صعب و دشوار است و درست برای کشوری 

 آنھا آرمان ھای ۀکه ما بتوانيم اين وظيفه را به نحو ھر چه شايسته تر انجام دھيم و با افراد غير حزبی که انگيز اين

اری بھتری داشته باشيم، بايد در حال و آينده  عالی  انسانی است و برای شرکت در اصالحات مصمم شده اند، ھمک

  .ًجنبش ھائی  برای اصالح کار بر پا کنيم و دايما ھر آنچه را که نادرست است از خود بزدائيم

 مسؤوليت ھای خود بر ۀما اميدواريم  که ھمرزمان ما با جرأت از عھد. ماترياليست ھای تمام عيار افراد نترسی ھستند

 نترسند و از انتقاد از ما کمونيست ھا و يا طرح ء را بر طرف سازند، از شکست، يا طعنه و استھزاآيند و تمام مشکالت

  .     پيشنھاد ھای خود به ما پروائی نداشته باشند

ما در مبارزه  در راه . »کسی که از چھار شقه شدن نترسد، جرأت دارد که قيصر را ھم از اسپ به زمين بکشد « 

 خود بايد برای ھمکاران مان  ۀما کمونيست ھا به نوب.  متھورانه ای داشته باشيمۀ بايد چنين  روحيسوسياليسم و کمونيسم

 مشترک با آنھا  ۀ خوبی بر قرار سازيم و در مبارزۀشرايط مساعدی فراھم کنيم، در کار مشترکمان با آنھا مناسبات رفيقان

  .متحد شويم

  

  :  ششمۀنکت

به معنای مطلق فکر کردن است و به سخن ديگر، برخوردی متافزيکی  نسبت به گری نيکجانبه . گرین يکجانبه ۀمسأل

گری خواھيم نما در ارزيابی کار خود اگر ھمه چيز را مثبت يا ھمه چيز را منفی تلقی کنيم، دچار يکجانبه . مسايل است

ھمه چيز را مثبت تلقی .  زيادی در داخل و خارج حزب ھستند که در کار خود چنين شيوه ای را بر گزيده اندۀعد. شد

کردن يعنی فقط جنبه ھای خوب را ديدن ولی جنبه ھای بد را نديدن، فقط ستودن را جايز شمردن ولی به انتقاد راه 

  . ندادن

  .اين ادعا که گويا در کار ما ھمه چيز بر وفق مراد می چرخد، با واقعيت منطبق نيست

ولی اين ھم حقيقت ندارد که ھمه چيز . ا ھنوز نقص و اشتباه ھستاين حقيقت ندارد که ھمه چيز خوب است؛ در کار م

ھمه چيز را نفی کردن بدان معنی است که بدون . در اينجا تحليل الزم است. اين نيز با واقعيت منطبق نيست. بد است

ظيمی که در  عۀِتحليل کردن تصور شود که ھيچ چيز خوبی انجام نيافته و در امر بزرگ ساختمان سوسياليسم و مبارز

  . آن صد ھا ميليون نفر شرکت  دارند، آشفتگی کامل بوده و در آن ھيچ چيز قابل تحسينی نيست

گر چه بسياری از کسانی که چنين عقيده ای دارند، با آنھائی که نسبت به نظام سوسياليستی دشمنی می ورزند، فرق می 

اين نادرست . است وتنھا  می تواند باعث دلسردی خلق گرددًکنند،  معھذا اين عقيده ای کامال غلط  و بسيار زيانبخش 

  .است اگر کارمان را از اين ديدگاه که ھمه چيز مثبت است ويا از اين ديدگاه که ھمه چيز منفی است، ارزيابی کنيم
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ھا بايد با پيروی از اين ما بايد کسانی را که مسايل را به طور يکجانبه می بينند، به باد انتقاد بگيريم و البته در انتقاد از آن

به آنان » معالجه مرض برای نجات بيمار « و » پند گرفتن از اشتباھات گذشته برای اجتناب از اشتباھات آينده « اصل 

  .کمک کنيم

از آنجا که اکنون برای اصالح سبک کار جنبشی بر پا شده و ازھمه کس تقاضای اظھار نظر می : بعضی ھا می گويند

گری چنين به نظر می رسد که نری امری اجتناب ناپذير است، و از اين رو با دعوت به رفع يکجانبه گنشود، يکجانبه 

  .ًشما واقعا نمی خواھيد  ديگران نظر خود را بيان دارند

انسانھا ھميشه بر اساس . گری بسيار مشکل استنی درست است؟ البته پرھيز صد در صد از يکجانبه ئآيا چنين ادعا

ل  را بررسی و با آنھا برخورد می کنند و نظر خود را بيان می دارند، وناگزير نيز گاھی تا اندازه تجربيات خود مساي

  .گری می شوندنای  دچار يکجانبه 

  گری خود را رفع کرده وبه  مسايل به طور ھمه جانبه بنگرند؟نولی آيا ما نبايد از آنھا تقاضا کنيم که قدم به قدم يکجانبه 

ا در غير اين صورت از حرکت باز خواھيم ايستاد؛ اگر ما نخواھيم که ھر روزو ھر سالی که می زير! به عقيدۀ من چرا

گری را تأئيد کرده وعليه  ھدف نًگذرد، باز ھم افراد بيشتری به مسايل به طور نسبتا ھمه جانبه بنگرند، آنگاه يکجانبه 

  .جنبش اصالح سبک کار عمل نموده ايم

 انسانھا تقاضا کنيم ۀما می خواھيم ديالکتيک را به تدريج اشاعه دھيم و از ھم. ستگری ناقض ديالکتيک انيکجانبه 

پاره ای از مقاالتی که نوشته اند، فوق العاده درشت و . رفته رفته استفاده از اسلوب علمی ديالکتيک را فرا گيرند

از تعداد .  ھيچ وجه قانع کننده نيستندمطنطن ولی تو خالی، فاقد تحليل مسايل وعاری از ھر گونه دليل و منطق بوده وبه

  .چنين مقاالتی بايد روز به روز کاسته شود

ًبلکه بايد خود را با خوانندگان کامال در !" من چقدر برجسته ھستم" ھنگامی که انسان مقاله ای می نويسد، نبايد فکر کند 

که چيز نادرستی بگوئی، از طرف  ِرد اين کار انقالبی تو بگذرد، به مجۀھر قدر ھم که از سابق. يک سطح قرار دھد

 مقاالتت ۀتو ھر قدر بيشتر فخر بفروشی، مردم کمتر روی تو حساب خواھند کرد و به مطالع. ديگران  رد خواھد شد

  .کمتر توجه خواھند نمود

 قانع کننده بنويسيم و درستی تجزيه و تحليل کنيم، مقاالتما بايد کار خود را با صداقت انجام دھيم، اشياء و پديده ھا را ب

  .ھرگز ديگران را با الف و ژست گرفتن مرعوب نسازيم

. گری اجتناب کرد، ولی در مقا الت کوتاه ممکن نيستنبعضی ھا می گويند که در مقاالت طويل می توان از يکجانبه 

ًگری معموال  اجتناب ناپذير ن کوتاه  بايد ھميشه يکجانبه باشد؟ ھمان طور که در باال اشاره کردم يکجانبه ۀآيا يک مقال

  . است و اگر نسبتش کم باشد، چندان اھميتی ندارد

.  انتقاد گرفته خواھد شدۀًچنانچه از ھمه خواسته شود که مسايل را کامال  به طور ھمه جانبه بنگرند، جلو بسط  و توسع

نگرند و ھنگام نوشتن مقاالت دراز و کوتاه ًولی ما بايد از ھمه بخواھيم تا بکوشند مسايل را به طور نسبتا  ھمه جانبه  ب

  . گری پرھيز نمايندنو منجمله مقاالت طنز آميز از يکجانبه 

بعضی ھا می پرسند در مقاله ای که فقط حاوی چند صد يا يک تا دو ھزار لغت است، چگونه  می توان به تجزيه و 

ن کار را نمی کرد؟ اسلوب تحليلی  اسلوب  اي» لوسين«چرا که نمی توان؟ آيا : تحليل پرداخت؟ ولی من می گويم

بدون آشنائی با زندگی و بدون درک . ِمنظور ما از تحليل، تحليل تضاد ھای  ذاتی اشياء و پديده ھاست. ديالکتيک است

  .ِواقعی تضاد ھای مورد نظر نمی توان تحليل درستی از آنھا به عمل آورد
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گری بودند، زيرا در آن نعميق وپر قدرت وھم بری از يکجانبه آواخر عمرش می نوشت، ھم » لو سين«مقاالتی که 

برخی از نوشته ھای لنين را نيز می توان در زمرۀ مقاالت کوتاه . ديگر بر ديالکتيک تسلط يافته بود» لوسين«موقع 

  .گری در آنھا ديده نمی شودناين مقاالت طنز آميز و گوشه دار ھستند ولی اثری از يکجانبه . محسوب کرد

 ءکه مقاالت لنين بخشی به دشمنان و بخشی به رفقا عليه دشمن معطوف است، در حالی» لوسين« ًريبا تمام مقاالت تق

می توان اشتباھات و کمبود ھای درون خلق را مورد انتقاد  » لوسين « آيا با مقاالتی از نوع مقاالت . اختصاص دارند

  .قرار داد؟ من فکر می کنم که می شود 

 به ھيچ وجه نبايد موضع آنتاگونيستی اتخاذ کرد وبا آنھا  ء و خودی به روشنی فرق گذاشت؛ در مقابل رفقابايد بين دشمن

وقتی که انسان شروع به سخن می کند، بايد دفاع پر شور از امر . آن چنان رفتار نمود که با دشمنان  رفتار می شود

 بگيرد ويا مورد حمله قرار ءکه ديگران را به باد استھزا نخلق و باال بردن آگاھی سياسی خلق  را در نظر بگيرد، نه اي

  .دھد

اگر کسی جرأت مقاله نويسی نداشته باشد، چه می شود؟ بعضی ھا می گويند که حتی اگر چيزی ھم برای گفتن  داشته  

  .      رندکه  مبادا ديگران را برنجانند و مورد انتقاد قرار بگي باشند، جرأت نمی کنند روی کاغذ بياورند تا اين

ی ست که شرايط مساعدی  برای مقاله ئدولت ما دولت دموکراتيک توده . به عقيده من، اين فکر را بايد به دور انداخت

  .نويسی در خدمت به خلق فراھم می سازد

ضامن ديگری برای رشد و تکامل " بگذار صد مکتب  با ھم رقابت کنند " و " بگذار صد گل بشکفد " رھنمود سياسی 

ھرگاه آنچه را که می گوئی درست باشد، ديگر احتياجی به ترس از انتقاد نداری و می توانی نظر . م و ھنر استعل

  .درستت را از طريق بحث باز ھم به طور روشن تری تشريح کنی

ه عار اگر آنچه که می گوئی اشتباه باشد، آن وقت انتقاد در تصحيح اشتباھات  به تو کمک خواھد کرد و اين به ھيچ وج

ِ ما انتقاد رزمندۀ انقالبی و ضد انتقاد اسلوب سالمی است که برای کشف و حل تضاد ھا از آن استفاده  ۀدر جامع. نيست
  .می شود، علم و ھنر را شکوفا می کند و موفقيت ما را در تمام کار ھای مان تأمين می نمايد

  

  : ھفتمۀنکت

بگذار " و " بگذار صد گل بشکفد . "ای ست مربوط به رھنمود سياسی؟ اين مسأله "جلو گرفتن " يا " راه باز کردن " 

رھنمود سياسی موقتی نيست بلکه يک رھنمود سياسی اساسی است که مدتھا ھم چنان " صد مکتب با ھم رقابت کنند 

رکزی حزب کميته م. من نظر آنھا را درست می دانم. مخالفت کردند" جلو گرفتن " در بحث با ءرفقا. معتبرخواھد ماند

  . عکس بايد راه را برای  آن باز نموده  آزاد جلوگيری کرد، بلکه بۀکمونيست بر اين عقيده است که نبايد از اظھار عقيد

راه " در رھبری کشور ما می توان دو اسلوب مختلف يا  به عبارت  ديگر دو رھنمود سياسی مختلف  به کار بست ــ 

 خود را ابراز دارند ۀی  آنست که بگذاريم  ديگران آزادانه عقيدابه معن"  باز کردن راه". " جلو گرفتن " يا " باز کردن 

که جرأت به صبحت، جرأت به انتقاد و جرأت به بحث پيدا کنند؛ از نظرات اشتباه  آميز و چيزھای  زھرآگين  تا آن

 بگذاريم تا انتقاد و ضد انتقاد آزادانه نترسيم ، بحث و انتقاد را ميان افرادی که با ھم اختالف نظر دارند، تشويق کنيم و

  . صورت گيرد، نظرات اشتباه آميز را خفه نکنيم بلکه مردم را با دليل و منطق قانع کنيم

ی  آنست که نگذاريم کسانی که عقيده ديگری دارند، صحبت کنند و نظرات اشتباه آميز خود را  به معن" جلوگرفتن " 

اين اسلوب به حل تضاد ". کار آنھا را با يک ضربه بسازيم " سخن گشودند، به اصطالح ًبيان نمايند و اگر احيانا لب به 

  .ھا کمکی نخواھد کرد، بلکه باعث حدت آنھا  می گردد
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ما رھنمود اول را بر می گزينيم  . ــ بين اين دو رھنمود سياسی بايد يکی را انتخاب کرد" جلوگرفتن"يا " راه باز کردن"

  .ی ست که به استحکام کشور و رشد و تکامل  فرھنگ ما مساعدت  می کندد سياسيزيرا اين رھنمو

با چندين ميليون روشنفکر متحد شده  و بينش کنونی آنھا را " راه باز کردن"ما حاضريم  با استفاده از رھنمود سياسی 

ا خواھان پيشرفت و تجديد تربيت  ھمان طور که در باال متذکر شدم، اکثريت  عظيم  روشنفکران کشور م. تغيير دھيم

  .خود ھستند و برای آنھا تجديد تربيت  خود امری امکان پذير است

مسألۀ روشنفکران  باالتر از ھر چيز .  می کندءی که ما اتخاذ می کنيم،  نقش بزرگی را ايفادر اينجا رھنمود سياسي

شن و اعمال زور در حل وفصل مسايل ايدئولوژيک توسل به شيوه ھای تند و خ. مسأله ای  مربوط به ايدئولوژی است

ويژه تغيير جھان بينی آنھا پروسه ای بسيار ه تجديد تربيت روشنفکران و ب. نه تنھا سودمند نيست، بلکه زيانبخش است

  . طوالنی  است

م گيرد؛ آنھا رفقای ما بايد درک کنند که تجديد تربيت ايدئولوژيک کاری ست بس طوالنی که بايد با حوصله و دقت انجا

ھا سال زندگی عملی  به وجود آمده، در چند جلسه يا طی چند درس  نبايد تالش کنند که ايدئولوژی ديگران را که طی  ده

  .   ديگران را نه با زور و فشار بلکه فقط با دليل و منطق می توان قانع کرد. عوض کنند

چنين شيوه ای  . اقناع آنان به وسيلۀ زور تالشی عبث استتالش در . زور وفشار ھرگز به اقناع  آنان منجر نخواھد شد

ِحال اگر ما طرز اقناع  ديگران را بلد .  و دوستانءفقط در بر خورد با دشمنان جايز است ولی نه در برخورد با رفقا
ق بحث و استدالل ما بايد شيوۀ زدودن  نظرات نادرست را از طري. نباشيم، چه بايد بکنيم ؟ باالخره بايد آن را ياد بگيريم

  .بيآموزيم

" بگذار صد مکتب با ھم رقابت کنند " شيوه ای ست که موجب شکوفائی ھنر می شود، " بگذار صد گل بشکفد " 

 علم وھنراست ، ۀاين رھنمود سياسی نه تنھا اسلوب خوبی برای بسط و توسع. اسلوبی است که سبب رشد علم می گردد

  .ُ مناسبی برای تمام کار ھای ماست وبه ما کمک می کند کمتر دچار اشتباه شويمبلکه در يک مقياس وسيع شيوۀ بسيار

چيزھای بسياری  ھست که ما نمی فھميم و از اين رو قادر به انجام آنھا نيستيم، ولی باالخره از طريق بحث و مبارزه با 

 بحث بين نظرات مختلف رشد می حقيقت از طريق. آنھا آشنا خواھيم شد و شيوۀ حل مسايل را نيز ياد خواھيم گرفت

اين شيوه در مورد ھر آنچه که زھر اگين و ضد مارکسيستی است، قابل اجرا ست، چه مارکسيسم  در مبارزه عليه . يابد

  .اين تکاملی ست که در اثر مبارزه اضداد جريان می يابد، تکاملی بر حسب ديالکتيک. خود رشد می کند

وجود .  حقيقت، خوبی و زيبائی صحبت نمی کردند؟ کذب، بدی و زشتی ضد آنھا ھستندآيا از قديم االيام مردم در بارۀ

 بشری نيز ھمانند طبعيت ھر وجود ۀدر جامع. حقيقت در مقابل کذب قرار دارد. اولی بدون دومی امکان پذير نيست

کل خود گونا ِواحد ناگزير به اجزای مختلف منقسم می شود که تحت شرايط مشخص مختلف، برحسب مضمون و ش

  .گونند

اضدادی چون خوب و بد، نيکی و بدی و زيبائی و زشتی ھميشه . پديده ھای غلط و زشت ھميشه موجود خواھند بود

رابطۀ آنھا بر مبنای وحدت و مبارزۀ . اين در بارۀ گلھای خوشبو و گياھان سمی نيز صادق است. موجود خواھند بود

  .بدون تفريق و مبارزه، رشد و تکامل نيست. يستبدون مقايسه تفريق ن. ضدين استوار است

  . ِچنين است راه رشد و تکامل مارکسيسم. حقيقت در مبارزه عليه کذب رشد می يابد

مارکسيسم در مبارزه عليه ايدئولوژی ھای بورژوائی  و خرده بورژوائی رشد می يابد و تنھا از طريق اين مبارزه است 

  .که می تواند رشد بيابد
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ھستيم؛ ولی تا کنون نه تنھا اين شعار را به طور وسيع شکوفا نکرده ايم، بلکه آن را به " راه باز کردن " ر ما طرفدا

مارکسيسم حقيقت علمی . از ابراز عقيدۀ آزاد، از انتقاد و گياھان سمی نبايد ترس داشت. اندازۀ کافی تحقق نبخشيده ايم

اين در بارۀ حزب کمونيست و دولت توده ای . ه وسيلۀ انتقاد نابود گردداست که نه از انتقاد ترسی دارد و نه می تواند ب

  . آنھا را نيز از انتقاد ترسی نيست ونمی تواند به وسيلۀ انتقاد سرنگون شوند. نيز صادق است

در اين اواخر چند قطعۀ زشت و . اين به ھيچ وجه ترس انگيز نيست. پديده ھای نادرست ھميشه سر بلند خواھند کرد

من معتقدم که وجود کمی  .  اين وضع از کوره در رفتندۀ با مشاھدءبعضی از رفقا. ذموم به روی صحنه آورده شده اندم

از آنھا مانعی ندارد؛ اين گونه قطعات طی چند ده سال آينده از صحنه ناپديد خواھند شد و شما آن وقت اگر ھم بخواھيد، 

ندازيم وعليه آنچه نادرست است، ايد آنچه را که درست است، پيش بي بما. ديگر فرصتی برای ديدن آنھا نخواھيد يافت

  .که مردم با چيزھای اشتباه آميز تماس پيدا می کنند، مضطرب شويم مبارزه کنيم، ليکن نبايد از اين

ز در که مردم نبايد با پديده ھای ھرزه و ناشگون و با نظرات اشتباه آمي ًصرفا با صدور دستورات اداری مبنی بر اين

البته من . تماس آيند ونبايد قطعات زشت ومذموم را روی صحنه تآتر تماشا کنند، ھيچ مسأله ای را نمی توان حل نمود

وجود بعضی ". وجود کمی از آنھا مانعی ندارد " ھم طرفدار پخش و انتشار اين چيزھا نيستم، بلکه ھمان طور که گفتم، 

عکس اين کمک خواھد  هوجه نبايد باعث اضطراب خاطر شود؛ بلکه بچيزھای نادرست شگفت انگيز نيست وبه ھيچ 

 بشری درست از ميان  ۀجامع. حتی طوفان ھای عظيم نيز ترسناک نيستند. کرد تا انسانھا شيوۀ مبارزه را بھتر فرا گيرند

  .ھمين طوفان ھای عظيم است که به پيش می رود

 ايدئولوژی ضد مارکسيستی، برای مدتی طوالنی ھنوز به جا در کشور ما، ايدئولوژی بورژوائی و خرده بورژوائی،

ما در تحول مالکيت بر وسايل توليد ھم . سيستم سوسياليستی در کشور ما به طور اساسی مستقر شده است. خواھد ماند

  .  ايم سياسی و ايدئولوژيک ھنوز پيروزی کامل حاصل نکردهۀاکنون به پيروزی ھای اساسی نايل گشته ايم، ولی در جبھ

در زمينۀ ايدئولوژی اين مسأله که در مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی کداميک بر ديگری پيروز خواھد شد، ھنوز 

  .ما عليه ايدئولوژی بورژوائی و خرده بورژوائی ھنوز مبارزه ای بس طوالنی در پيش داريم. ًواقعا حل نشده است

  .ئولوژيک خطاست ايدۀعدم درک اين حقيقت و دست کشيدن از مبارز

ِتمام افکار اشتباه آميز، تمام گياھان سمی و تمام اھريمنان افعی صفت بايد مورد انتقاد قرار گيرند و به ھيچ وجه نبايد راه  ِ
ًولی اين انتقاد بايد کامال مستدل، تحليلی و قانع کننده باشد، نه خشن، بوروکراتيک، .  آنھا باز گذاشتۀرا برای اشاع

  .ماتيکیمتافزيکی و دگ

ًاين کامال الزم است، ولی اغلب به انتقاد از رويزيونيسم توجھی  مدتھا ست که دگماتيسم مورد انتقاد شديد قرار می گيرد؛

ِمارکسيسم به يقين به پيشرفت خود ادامه می دھد، ھمپای . دگماتيسم و رويزيونيسم  ھر دو ضد مارکسيسم اند. نمی شود
چنانچه مارکسيسم از حرکت بايستد وبالتغيير بماند، . ھرگز از حرکت باز نمی ايستدپيشرفت، پراتيک رشد می يابد  و 

  .روح و حيات خود را از دست خواھد داد

.  ولی اصول اساسی مارکسيسم ھرگز نبايد نقض گردد، چه در غير اين صورت اشتباه امری اجتناب نا پذير خواھد شد

انکاراصول اساسی .  چيز بی جانی تلقی کردن دگماتيسم استۀ را به مثاببه مارکسيسم از ديدگاه متافزيک نگريستن و آن

  . رويزيونيسم نوعی از ايدئولوژی بورژوائی است. و حقيقت عام مارکسيسم، رويزيونيسم است

رويزيونيست ھا تفاوت بين سوسياليسم و کاپيتاليسم، فرق بين ديکتاتوری پرولتاريا و ديکتاتوری بورژوازی را انکار 

در . آنچه که آنھا از آن طرفداری می کنند، در واقع مشی سوسياليستی نيست، بلکه مشی سرمايه داری است. کنندمی 
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 ۀيکی از وظايف مھم کنونی ما در جبھ. شرايط کنونی، رويزيونيسم به مراتب زيانبخش تر از دگماتيسم است

  .ايدئولوژيک،  گسترش انتقاد از رويزيونيسم است

  

  :مباالخره نکته ھشت

 استانھا، شھر ھای تابع دولت مرکزی و مناطق خود مختار بايد  خود را با مسايل  ايدئولوژيک ۀ کميته ھای حزبی ھم

کميته ھای حزبی . بعضی از رفقای حاضر در جلسه می خواستند که من در اين مورد ھم صحبت کنم. مشغول سازند

  . نساخته اند ويا خيلی کم به آن پرداخته اندمحل ھای زيادی ھنوز خود را با مسايل ايدئولوژيک مشغول

طرح اين  " پرداختن به اين کار" منظور من از . ولی بايد به اين کار بپردازند.  وقت استیعلت آن به طور عمده ضيق

 ۀی که مشخصئدر کشورما، مبارزات طبقاتی وسيع و طوفان آسای توده .  آنھا ستۀمسايل در دستور روز و مطالع

 سياسی و ايدئولوژيک ۀ طبقاتی، به طورعمده در جبھۀمعذلک مبارز. ًانقالب است، اساسا پايان پذيرفته استدوره  ھای 

  . ادامه دارد وخيلی ھم شديد است

ً حزبی بايد شخصا به مسايل ايدئولوژيک ۀدبير اول ھر کميت. مسايل ايدئولوژيک  در اين دوره اھميت خاصی می يابند

انسان توجه را به اين مسايل معطوف دارد و آنھا را مطالعه کند، می تواند راه حل صحيح آنھا تنھا موقعی که . بپردازد

سازمان ھای حزبی محلی بايد کنفرانس ھای نظير اين کنفرانس در بارۀ کار تبليغاتی  فرا خوانند و در بارۀ کار . را بيايد

  .ايدئولوژيک وساير مسايل مربوط بحث کنند

ند، نيز  ابايد تنھا اعضای حزب، بلکه اشخاص غير حزبی و ھمچنين افرادی که دارای عقايد ديگردر اين کنفرانس ھا ن

دھد که اين امر برای جريان کنفرانس نه تنھا زيانبخش نيست، بلکه بسيار   کنفرانس کنونی نشان میۀتجرب. شرکت کنند

  .سودمند است

  
  
  

 


