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  ١گيرد رويزيونيسم فلسفي دوباره جان مي
    ۱۹۶۴ اگوست  ۱۸ مورخه "گفتگوهاي فلسفي مائو"نگاهي به 

باشد كه اتفاقاً بايستي به عنوان انحرافات حزب   دچار انحرافاتي مي،تاين كتاب كوچك كه حاوي سخنراني مائوتسه دون اس
باب آواکيان   توسطكه چنان(ها و تئوري سه جهان  يابي سه جهاني كمونيست چين و دوره پراتيك آن و يك علت جنبي قدرت

  .  آن اهميت دارداز اين جهت نقادي پرولتري. در نظر گرفته شود)  استشده و من غيرعمد به آن اشاره "تسامحا
  :گويد مائو مي

  ۳ ترجمه فارسي ص ».تواند وجود داشته باشد كه مبارزه طبقاتي وجود دارد، فلسفه مي فقط هنگامي«
  :نويسد وي در ادامه مي

مبنا علم اجتماع، .  اقتصاد سياسي-۳ فلسفه،-۲سوسياليسم علمي، -۱:  عبارتست ازسمسه عنصر اساسي تشكيل دهنده ماركسي" 
  )همانجا(» .زه طبقاتي استمبار

. تواند باشد توان گفت مبناي ماركسيسم مبارزه طبقاتي است؟ بدون شك مبارزه طبقاتي مبناي ماركسيسم نبوده  و نمي آيا مي
مبارزه طبقاتي، هنوز نه تنها ماركسيسم نيست ! خط تمايزي كه ماركسيسم در آن قرار ندارد كه به مبارزه طبقاتي قائل است يا نه

قرار دادن فلسفه برمبناي مبارزه طبقاتي آنجا كه از . است!  و ديگر چه؟–كه فقط ايدئولوژي پيش ماركسي بورژوايي بل
ها به سطح نازل يك ليبراليسم متعارفي بيشتر   ماركسيسم سخن در ميان است، تنزل ماركس و انگلس و لنين و ساير ماركسيست

 را ه همءالعموم صادق بوده و بدون استثنا اين حكم در مورد جوامع طبقاتي علي. ستتاريخ چيزي جز مبارزه طبقاتي ني. باشد نمي
. مي سازدن هم متمايز به اندازه يک ذره ليبرال -ولوگ بورژوائولي اين ابداً هنوز يك ماركسيست را از يك ايد. گيرد بر مي در

تواند هم  اً ماركسيسم  بر اين مبناي ويژه نبوده و نمياشان و اساس لنين و همه ماركسيست ها مكرراً توضيح داده اندكه فلسفه
  به وضوح به موضوع مبارزه طبقاتي پي »  سيمون«هاي بورژوا و مورخين دوره  ها قبل از ماركس، ايدئولوگ زيرا مدت. باشد

مارس طي نامه اي ماه پنجم  ۱۸۵۲ ماركس خود در سال . و بورژوازيپرولتاريابرده بودند و منجمله  از زمره آنها به مبارزه ميان 
  :دهد  مي تذكر“يدمراژوزف و"به 

كدام از   هيچ،ها نه كشف مبارزه ميان آن و اما در باره خود بايد بگويم، نه كشف وجود طبقات درجامعه كنوني و«
زي طبقات و اقتصاددانان بورژوا قبل از من مورخين بورژوازي تكامل تاريخي اين مبارزه ها مدت. خدمات من نيست

  ».اند تشريح اقتصادي طبقات را بيان داشته
بين بورژوازي و  «:دارد  ماركسيسم ابداً آگاهي نداشته باشد، اظهار ميي تو گويي از تاريخ تاكنون،به هرحال مائوتسه دون

  )۴ص . همانجا( ».اند برده آن پيوجود ماركس و ديگران به . پرولتاريا يك مبارزه وجود دارد
 پي » و پرولتاريازه طبقاتي ميان بورژوازيروجود مبا«گويد ماركس به  ايستي از نظر مائو افتاده باشد كه ميواقعيات تاريخي ب

از خدمات من  »ها كشف مبارزه طبقاتي ميان آن«: گويد كه خود ماركس مي درحالي! را كشف كرد  يعني آن، استبرده

                                                           
تنها نسخه کپي شده اين سند  که در دسرتس  ما بود  خوانا نبوده است و ما   پاره اي از کلمات در ١

نتشار بريوني، به منظور امانت داري، با گذاشنت چند نقطه، منت را ادامه هنگام تنظيم اين نوشته براي ا
  .داده امي
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نگري معمولي بورژوايي  سطحي به مثابه ه يك علم پديدار شد و نه زيرا مائوتسه دون فراموش كرده كه ماركسيسم به مثاب.نيست
كشف وجود « نظريه خودرا برمبناي  اند، شدهکه کمونيست  ماركس و انگلس ابداً و از آن زمان .»مبارزه طبقاتي«پيرامون 

كسي كه قبول دارد جامعه .  قبول تضاد، قبول ماركسيسم نيست. هستيتضادكه فقط  اين  يعني بردنه ا قرار نداد»مبارزه طبقات
 و چارچوب  اما فقط در ، كه قبول دارد در اين مبارزه حتي بايد شركت كرد،تشكيل گرديدهدو طبقه متضاد  داري از سرمايه

دامن «ولوژي را قبول دارند بلكه به آن ئمتفكران بورژوا چنين ايد.  و غيره هنوز ماركسيست نيست-داري  دايره وجود سرمايه
  و–بينيم كه مائوتسه دون تفاوت ميان كمونيسم وسوسياليسم تخيلي را  ولي با اين حال مي. كنند را ترويج مي و آن »زنند مي

   :گويد او مي. كند  بازهم در قبول و اتكاء به مبارزه طبقاتي خالصه مي- راساير انواع سوسياليسم 
.  نتيجه خواهد بود اين بي. تگيري از مستمندان ترغيب كنندكردند بورژوازي را به دس هاي تخيلي غالباً سعي مي سوسياليست«

   .. .بلكه الزم است به مبارزه طبقاتي پرولتاريا اتكاء شود
 ساعت كار درروز كمتر به سود ۱۲تحقيقات پارلمان انگليس نشان داد كه . در آن زمان اعتصابات زيادي وجود داشته است -

   ....ز ساعت كار در رو۸سرمايه داران است تا 
   ….  مبارزه طبقاتي است)كه مبناي ظهور ماركسيسم وجود يعني اين(. حركت از اين نقطه نظر بود كه ماركسيسم ظاهر شد با -
  )۶ و – ۴ص (»…نامم را دانشگاه مي  اين همان چيزي است كه من آن-بدست آوردن تجربياتي از مبارزه طبقاتي -

بارزه طبقاتي نبوده، بلكه به مثابه علم، نتيجه تكامل تماميت دانش بشري اعم از جانبه و ساده م اوالً ماركسيسم محصول يك
قبال . اندازد اي گسترده است از نظر مي اين مطلب را كه مبارزه طبقاتي، مبارزه» مائو«. فلسفه، اقتصاد سياسي و سوسياليزم است

.) در آن زمان اعتصابات زيادي وجود داشته است(» رحركت از اين نقطه نظ«كه  ها به همين طريق و با اعالم آن اكونوميست
لنين در پاسخ به اين !  ساعت كار درروز، كارگران را به سوسياليسم مسلح خواهد ساخت۸مدعي بودند كه مبارزه پرولتاريا براي 

  :گويد انگلس مي. اد مورد برخورد قراردلمداد كه بايد ماركسيسم را مانند ع دسته تذكر مي
را مورد مطالعه  يعني آن. كند كه با آن چون علم رفتار كنند  از آن موقعي كه به علم تبديل شده است ايجاب ميسوسياليزم«-

هاي كارگر   و روشني است بايد بين تودهگسترشبدين طريق حاصل شده و به طور روزافزوني درحال  گاهي كهآاين . قراردهند
  ) لمانآ در ياندهقجنگ ( ».تر پراكنده نمود با جديتي هرچه تمام

آگاهي فقط با درنظر گرفتن مجموع . گردد  منشاء آگاهي طبقاتي نمي،به طور خودبخودي، تضاد به طور خودبخوديمبارزه 
كه  اين. آيد ها به طور عام و خاص حاصل مي  مسير تكامل آناز از آنها، جمعبندي استنتاجوضع جامعه و تاريخ آن و با 

 شركت داشتند، به معني آن نيست كه ماركسيسم نتيجه تكامل خود به انقالبات اروپا درره و ماركس و انگلس درمبارزه روزم
که كائوتسكي آن وقت . قرار داشت، بوده است اقتصادي ودمكراتيسم كه در آن زمان در سطح نازله کارگر  مبارزه طبقيخود

  : بود نوشتيک مارکسيست
قدر در روابط اقتصادي كنوني ريشه دارد كه مبارزه طبقاتي پرولتاريا در  نكه سوسياليسم به مثابه يك آموزش هما بديهيست«

 عليه فقر و مسكنت توده ها كه زاييده سرمايه داري است، ناشي مبارزه اين مبارزه  همان قدر هم زاييدهعيناً نظير. آن ريشه دارد
ها   پيدايش آن و دركنار يكديگر به وجود مي آيند زاييده ديگري نبوده، بكلهي يک ليكن سوسياليسم و مبارزه طبقاتي.گردد مي

 درحقيقت. تواند پديدار گردد معرفت سوسياليستي كنوني فقط برپايه معلومات عميق علمي مي. محصول مقدمات مختلفي است
رولتاريا كه پ حال آنو  علم اقتصاد زمان معاصر به همان اندازه شرط توليد سوسياليستي است كه فرضاً تكنيك كنوني هست هم

 يها از سير جريان اجتماعي كنوني ناشي م  هردوي آن، وتواند بوجودآورد يك را نمي با تمام تمايل خود، نه اين  و نه آن هيچ
 سوسياليسم كنوني نيز درمغز افرادي از اين قشر پيدا .حاصل علم هم پرولتاريا نبوده، بلكه روشنفكران بورژوازي هستند. شوند

را درجايي  ها سپس آن نآگردد و  اند، منتقل مي ها به پرولتارياهايي كه از حيث تكامل فكري خود برجسته شده و به توسط آن
طريق معرفت سوسياليستي چيزيست كه از خارج داخل مبارزه  بدين. نمايند كه شرايط مقتضي است در مبارزه طبقاتي وارد مي

  )يکائوتسک  Neue Zeit( »بارزه ناشي شده استطبقاتي پرولتاريا شده نه يك چيز خودبخودي كه از اين م
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او از اعتصابات به تنهايي سخن . چه چيزي اتكا كرده و بر اين زمينه بوجود آمده است پرسيم ماركسيسم بر ما از مائوتسه دون مي
  : دهد كهيلنين پاسخ مائوتسه دون را م. گويد مي
  !نه
داري به دست آمده بود تكيه كرد،  ماركس با بررسي قوانين  سرمايهماركس بر بنياد استوار معلومات بشري كه در دوران «

كه اين امر  تر اين سازد، پي برد و مهم  كار را به كمونيسم منجر ميهتكامل جامعه بشري به ناگزير بودن تكامل سرمايه داري ك
بوسيله فراگرفتن كامل تمامي داري و  ترين بررسي اين جامعه سرمايه ترين و عميق ترين و مشروح را فقط براساس دقيق

ماركس كليه دستآوردهاي جامعه بشري را نقادانه حالجي كرد و حتي يك نكته را  .  پيشين به ثبوت رسانيدعلمهاي  فرآورده
 در معرض انتقاد قرارداد و درجريان جنبش كارگري  وبشري را حالجي كرد هاي فكر ه وي تمام آفريد.هم از نظر دور نداشت

ي ئي يا افرادي كه در بند خرافات بورژوائهايي كرد كه افراد محدود درچارچوب بورژوا گيري چنان نتيجه  و آنوارسي نمود
  ) جوانان ي وظيفه سازمان ها–لنين (  ».را نداشتند گرفتار بودند قدرت آن

و ثانياً . وار گوناگون استطي اد فكري بشري در علم بودن ماركسيسم هم نتيجه ناگزير مطالعه تاريخ بشري و همه شعب فعاليت
 اين مطلب را تشريح كرده و در همان مارکس خود. وجه تمايز ماركسيسم به هيچ وجه برمبناي مبارزه طبقاتي بودن آن نيست

  :گويد نامه مذكور مي
  : ام اثبات نكات زيرين است اي كه من كرده كار تازه«
  . تكامل توليد استعينم اينكه وجود طبقات فقط مربوط به مراحل تاريخي -۱ 
   .سازد كه مبارزه طبقاتي ناچار كار را به ديكتاتوري پرولتاريا منجر مي اين -۲
 نامه –مارکس ( ».كه خود اين ديكتاتوري فقط گذاري است بسوي نابودي هرگونه طبقات و بسوي جامعه بدون طبقات  اين-۳

  )به ژوزف وايدمر 
به دقت مورد توجه قرار  هرگز مائوتسه دون اين نكته را! مبارزه طبقاتي نيستعمده اين آموزش،   و نكته ،آموزش ماركسدر

. نقيصه مي نگردبا  لنينيسم -اساساً برمبناي ماركسيسمزيادي حدود بسيار  اگرچه در جاهاي ديگر نشان داده كه تا و نداده است
تواند مبارزه طبقاتي را قبول  ال متعارض هم ميحتي يك ليبر. سازد اعتبار مي كلي بيه  اين آموزش را در اين اثر خود بليو

  . را پايه اتكاء فعاليت خود سازد داشته و آن
ولي اين . نويسند گويند و مي اين مطلبي است كه بسيار زياد مي. نكته عمده در آموزش ماركس، مبارزه طبقاتي نيست« -

 يبرا كه به شکلي ماركسيسم و جعل آن نيستي و از همين مطلب نادرست است كه اغلب تحريف اپورت.نادرست است
 بلكه كه آموزش مربوط به مبارزه طبقاتي را بوجود آورده  نيستزيرا اين ماركس. آيد بورژوازي پذيرفتني باشد حاصل مي

 كسي كه فقط مبارزه .پذيرفتني است و اين آموزش بطور کلي براي بورژوازي را بوجود آورده است  از وي آنقبلبورژوازي 
 تفكر بورژوايي و سياست بورژوايي خارج ارچوبي را قبول داشته باشد، هنوز ماركسيست نيست و ممكن است هنوز از چطبقات

  ) دولت و انقالب–لنين ( ».نشده باشد
در حقيقت ماركسيسم بطورعلمي و با . پرولتاريا عليه بورژوازي شاخص كرد» مبارزه طبقاتيبه اتكاء «ماركسيسم را نبايستي با 

داري توسط پرولتاريا   ابژكتيو جريان سرمايه داري و معيارهاي ذاتي آن، مبرهن ساخت انقالب اجتماعي و نفي سرمايه سيرلتحلي
، مستلزم »سرمايه داري به سوسياليسم« از ،»پروسه گذار از اولي به دومي«، »پروسه نفي«و ايجاد سوسياليسم ممكن است و اين 

كه   ولي چنان…برنده انقالب اجتماعي است و بناي سياسي دوران گذار و وسيله طبقه پيشديكتاتوري پرولتاريا به مثابه رو
اي در   كمترين اشارهانقالب اجتماعيداند، به   را پايه و اتكاي فلسفه ماركسيسم ميمبارزه طبقاتيخواهيم ديد، مائو همانطور كه 

بلكه در فلسفه هم به وجود تضاد و نه به ) ريك استنتاج نمي شودچيزي كه فقط از مبارزه طبقاتي از نظر تئو( كند اين زمينه نمي
تواند در  باالخره فلسفه نمي. اش در اينجا منطبق است فلسفه او با ديدگاه سياسي: كند اتكاء مي» نفي در نفي«سير حركت آن و 

  !طرف باشد اين ميان بي
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مورد تحريف . ست كه از سروته آن زده شود اعناي آن طبقات به مهمحدود ساختن ماركسيسم به آموزش مربوط به مبارز «-
ماركسيست فقط آن كسي است كه قبول نظريه مبارزه طبقات . قرارگيرد و به آنجا رسانده شودكه براي بورژوازي پذيرفتني باشد

  )همانجا(».را تا قبول نظريه ديكتاتوري پرولتاريا بسط دهد
 كه مبارزه  اين امر به طور علمي معرفت داردماركسيست به. هاي ديگر است ژياين وجه تمايز اساسي ماركسيسم و همه ايدئولو

پرولتاريا عليه بورژوازي به نابودي طبقات و انقالب اجتماعي يعني به نفي جامعه طبقاتي به طور كلي و جامعه سرمايه داري به 
  . انجامد طور اخص مي

زيرا اين امر با نتايج . گويد  سخني نمي....اش  اساسي سم و آنهم پايهمائوتسه دون در اين باره در مقدمه سخن خود از ماركسي
 ببرد كه به كار اگر كسي بگويد كه ماركسيسم برپايه مبارزه طبقاتي اتكاء دارد و از ياد.  متناقض است،اش كه درنظردارد فلسفي

 انقالبآنها و نهدام  و بالنتيجه ضرورت ادرنتيجه پايه ماركسيسم نه اين امر بلكه تاريخي بودن وجود طبقاته مارکس و تاز
  :  دهدي چه كرده است؟ لنين جواب م،اجتماعي است

با يك ماركسيست درهمين نكته ) و همچنين بورژوازي بزرگ(عميق بين يك خرده بورژواي عادي وجه تمايز كامالً « -
در داخل اين . ( كند ژوازي محدود مي قبول مبارزه طبقاتي را به دايره مناسبات بوره داير…  اپورتونيسم معاصر…است

اپورتونيستم !) ان نخواهد بودديگررومبارزه طبقاتي » اصولي«اي از قبول  دايره و در حدود آن هيچ ليبرال تحصيل كرده
 دوران سرنگونيه  بدوران گذار از سرمايه داري به كمونيسم،ه  طبقاتي را به نكته عمده يعني به قبول مبارزهبخصوص داير

هاي  درواقع اين دوران به طور ناگزير دوران مبارزه طبقاتي بي نهايت شديد و شكل. رساند نميو كامل بورژوازي و مح
براي پرولتاريا و به طور ( بشكل نوينلذا دولت اين دوران هم ناگزير بايد دولت دمكراتيك . نهايت حاد اين مبارزه است بي

  ».باشد) عليه بورژوازي  (بشكل نوينو ديكتاتوري ) كلي براي تهيدستان
به سراغ خود فلسفه برويم تا بتوانيم  و حال .صرف اتكا دارد» مبارزه طبقاتي«از لحاظ نظري، گفتگوي فلسفي مائو واقعاً بر 

دوباره به مبارزه طبقاتي برگرديم و نشان دهيم چطور مدافعين امروزي مائو بجاي درس گيري از انحرافات اين كمونيست و 
  .»!گيرند درس مي«هاي چين درست از انحرافاتشان  تكمونيسساير
  :دو يادداشت در حاشيه اين نوشته[

 :مندرج در» بازهم درباره ديالكتيك«واكيان درمقاله خود آباب  .۱

 Worker, No.95. 6. March 1981 Revolutionaryدر كتاب خود »  ولفنيل « و(Intoduction to 

Science of Revolution). بنابراين همراه با عبارات مورد استناد مائو . اند ه تاييد كرد،اند ه در اينجا نقد شدهنظرياتي راك
  .  قوانين ديالكتيك نيز خواهيم آورد] خود!يا به اصطالح رد و ابراز برائت [در ردا ر»  ولفنيل «تشريح و تفسيرات

اركسيسم لنينيسم پيشتاز شود تا رد م ست كه گويا كساني منتظرند شخصي در اترين نكته در اين دوره آن عجيب .۲
 :يك نمونه ديگر. نمي كند» فكر» «مغز خودش«با » !قطعنامه رنجبران«هيچكس به قول آن ! به دنبال وي بيفتند

داند كي بازگو كننده ساده نظريات درست و همچنين غلط باب  مي» خدا«اتحاديه كمونيستها، كه از اين پس تا 
  »!همه چيز« نهم در رشته فلسفه و دنباله روي آ ازآهخواهد بود، 
  :  سخنران اتحاديه گفت

  !»کرد شود، اشتباهي هگلي يداري نفي نفي م ماركس وقتي گفت سرمايه«
  
فلسفي مذكور ارائه ) يا گفتار(اي از مطلب مورد بحث مائوتسه دون را در نوشته  سعي مي كنيم حتي االمكان درك فشرده ما

 تكرار -ها  اتحاديه كمونيست-ل فلسفه ماركسيسم اينجا و آنجا و درايران توسط دنباله روان ابدياين مباحث به مثابه تكام. دهيم
تا براي دنباله روان معناي . كوشيم بيشتر به جنبه عملي واقعي، يا بهتر پراتيكي نيز اشاره كنيم همين نسبت ما ميه ب! شوند مي

  !تئوري بيشتر روشن شود
  



  ۵

  )Synthesisتركيب ( سنتز چيست؟   
  

 يعني مارکسيسمنوشته فلسفي مائو چهار مقوله در ارتباط دروني باهم موجودند كه درهرچهار مورد انحراف از فلسفه در 
، تغيير كمي به كيفي و باالخره تبارز نفي نافيسنتز، : اين چهار مقوله عبارتند از . ماترياليسم ديالكتيكي كامالُ محسوس است

  مائوتسه دون در مورد سنتز مي. ضرورت و آزادي.... چه اجتماعي يا-بارزه ضدين چه فلسفي يعني درك از م.اجتماعي آن
  :گويد

  »سنتز چيست«
اين . خورده شدن ماهي كوچك توسط ماهي بزرگ. خورده شدن چيزي توسط چيز ديگر. خورد چيزي چيز ديگر را مي« -

  ۳۲ص »)سنتز(است تركيب 
گيرد تجزيه هم وجود  جود دارد و در مدت زماني كه تركيب صورت ميگيرد، تركيب نيز و وقتي تجزيه صورت مي« -

  ۳۳ص ».دارد
بديهي است كه تركيب و تجزيه همواره از نقطه نظر عيني . دو مقوله درمنطق ديالكتيكي هستند) سنتز(و تركيب ) آناليز(تجزيه 

جزا از چيز ديگر، وجود ندارد و هرگونه جهان مادي چيز م در زيرا در واقعيت عيني. مي توانند باهم وجود داشته باشند
 و مطالعه پراتيکاما درجريان . معني است كه تجزيه يا تجزاي مطلق امكان هستي دارد، بي  معني اينگسستگي در جهان مادي به

. ناسدش را  در شيئ نسبت به موقع و جايگاهشان دركل بررسي كرده و مي غيرو و ها، روندها ها، قسمت و آزمايش، انسان جنبه
 ..... خصوصيات،ها تواند به مفهوم عيني يعني به مفهوم موقعيت پس تجزا فقط مي. استعيني ديالكتيك ذهن انعكاس ديالكتيك 

كه مائوتسه دون چنين   از آنپيشها  انگلس سال.  درك شودكلها و روندهاي گوناگون يك  ها، قسمت  جنبه،ها ويژگي
  :گويد، تصريح كرده است كه

بدون . باشد كه اتحاد عناصر مرتبط به يك وحدت است ي موضوعات آگاهي به عناصرش مي انقدر شامل تجزيهانديشه هم« -
تواند بدون اشتباه، تنها آن عناصر آگاهي را دريك وحدت بگنجاند كه  كه، انديشه مي دوم اين. تجزيه تركيب وجود ندارد

كن را در وحدت  پاك من اگر يك ماهوت. وجود داشته استپيش شان، اين وحدت از  اوليه ها و يا در صور واقعي در آن
 )۴۳دورينگ ص آنتي( ».كن صاحب پستان نمي شود پستانداران بگنجانم، ماهوت پاك

  انگلس ».بدون تجزيه ترکيب وجود ندارد« -
( ، )و تجزيه(ب  بويژه از تركي،خورد كه چيزي، چيز ديگر را مي دركي كه مائوسه دون در اينجا ارائه داده است،حاكي از آن

تماماً برمبناي مكانيكي باقي مانده وتاحدي از ! )  شدن توسط يكديگره قبل از خوردوضع چيزهاشود  تجزيه در اينجا عبارت مي
  . هم درهم تر است آن

معين تا زماني كه پديده اي، هنوز هويت خودرا به مثابه كليت .  استعناصر از وحدتيهرپديده معيني، به لحاظ مادي و عيني 
ها و باالخره روندهاي  ها، قسمت ، جنبهعناصرتجزيه عبارتست از تشخيص . حفظ كرده، وحدتي از مجموعه عناصر خواهد بود

تركيب . ست از تشريح همبستگي، كليت و طرز هستي مجموع يا كل و يا سيستم اپديده از يكديگر و تركيب همانا عبارت
اين امر براي هرپديده  چه در درونش و چه در مناسبات كل و جزء با بيرونش . دبدون اجزاء و تجزيه بدون تركيب وجود ندار

  .مصداق عيني و همه شمول دارد
درك مكانيكي، نوع معيني از تجزيه و تركيب راكه از مكانيك جهان . معهذا درك مكانيكي را بايد در اينجا به دور ريخت

  . دهد ها قرار مي  و ساختار ديناميك ديالكتيكي آنريشه گرفته و بجاي مكانيسم) هم مكانيك نيوتوني آن(
تركيب چندين رشته به يك طناب، . تركيب كليتي متمايز از مجموع ساده جزئيات مي باشد. تركيب چيزي بيشتر از اجزاء است

به مراتب طور مكانيسم و ديناميسم تركيب  همين. كند  بسي افزونتر ميبا همها  تك آن قدرت مجموع آنها را از قدرت تك
  . اين هستي در تركيبات اجزاء مكانيكي مصداق دارد.  جداگانه است بطورتك اجزاء پيچيده تر از خواص تك



  ۶

!  حيات نخواهند داشتجداي از هماما اجزاء مجموعه .  عبارت است از حيات مجموعه) حيات(تركيب درمورد ارگانيسم زنده 
 نداده - تركيب–اند و بعد بدن را تشكيل   چشم جداگانه بوجود نيامده، قلب و، پا کرد، دستي تصور مکلسآنطوركه اميدو

 مركب  خودرا ، تركيب هستي دراجزاء. شوند مي با هم پديدار در هرپروسه و درهر مدرجي از تكاملش  و اجزاءکل .اند
هاي بي هوازي اين  رگانيسم چه بسا در ا-شود  ميسم در بدن انسان - يك مثال مكانيكي–همانطور كه سيانور هم . يابند درمي

  ! ضرورت هم بيابد، پروسه گردش مواد تسريعسم براي
  :ما هميشه با دو مسئله روبروئيم/ در مورد ارگانيسم پيچيده تر زنده 

  )Structure(ها  يعني بررسي اجزاء و ساختار آن: آناتومي
  )Function(يعني بررسي فونكسيون اجزا در كل : يژولفيزيو
.  ساخت متحرك استبلکهنبوده )  يكنوع تجزيه ميان ساختار وحركت–دو جنبه (است ساخت وحركت  عبارت ......

)Motional  Structure (،و بيش به كليت  کم اخالل در ساخت)به طرق گوناگون صدمه وارد ) يعني ساخت متحرك
. دارد  باز مي..... عملكرد حياتي و از؛سازد  فونكسيون يك جزء،  بخش ديگري از ساخت را مختل مي دركند و اخالل مي
مانند و باالخره بعضي  بعضي بيش از حد بلند و يا سنگين مي گردند و بعضي بسيار كوتاه باقي مي. شوند ور بعضي نازا ميطاين

  . يابند مي) از لحاظ طبيعي(اندامي ناقص 
 هتركيب حركت ماد. گيرد  با توجه به موقعشان صورت مي-تركيب، همواره حركت است وحركت همواره دركليت اجزاء

  . متشكل معين است
سازمان زماني و مكاني كل پروسه تركيب، همان . دهد تجزيه و تركيب درمورد طبيعت حيواني، آموزش عظيمي را به دست مي

پاولف ثابت كرد چگونه تكامل . همه چيز پيچيده تر است) طبيعت حيواني(اينجا . ست در يك ياخته ساده ني،و هستي اجزاء
و داروين قبالً نشان داد . آيد  خارجي معين تنظيم ارگانيسم با محيط بوجود مي–انعكاسات دروني ) و يا بهتر ديناميسم (سممكاني

 موجودات داراي سيستم عصبي مركزي هزش در مورد هماكنون اين دو آمو. رسيم كه چگونه از تطبيق به توارث و موتاسيون مي
همانطور كه تطابق . آنگاه ما خواهيم ديد كه هرگونه عدم تطابق ممكن است منبع يك نوع جديد شود. بايد به كار برده شوند

 يا دريا، نوع پس يك دسته از مرغان در باتالق يكنوع و همان دسته در كنار رود. هاي جديدي را بوجود مي آورد انواع و رده
  . ديگري و دريك جزيره پرت افتاده نوع سومي را از لحاظ گونه و حتي فيزيولوژي بوجود مي آورند

   يا از پديده جزئي به پديده كلي تر –از ساده به پيچيده- در هرمورد يعني در هر سطحي از بررسي پديده
 انواع و اقسام مراحل و چگونگي تكامل ماده از مراتب كليت و جزئيت در بررسي.  هرجزئي كل است.هركلي جزء است( 

  .)دكارت! »انسان ماشين است«> -- ساعت. مكانيك به اين امر توجه ندارد. اهميت زياد برخوردار مي باشد
  چه از برون و چه در- چه از درون–زيرا جهان ماده از هرسو .  تجزيه و تركيب بايستي به طور مشخص ارزيابي و تعيين گردد

  .  بي پايان است- زماندامتدا
علم ). ذرات بنيادي(بنيادي ) جزئي( تركيبي از اجزاء ؛اما عناصر به نوبه خود تركيبند. تركيبي از عناصر. ست املكول تركيب

ها هم هنور براي ما گام  اوربيتال. ها وجود دارد  نمايشي، فقط در كتاب....پيوندهاي. ها نيست ثابت كرد، ملكول تجمع اتم
و خوردن در » خورند مي«بلكه هردوچيز يكديگر را  » .خورد چيزي چيز ديگر را نمي«دهند كه  ها نشان مي  ولي اربيتال.اولند

ملكول .  مناسباتي با هم دارندخرهاألبهم » جامد«اي  ههسته. انگارانه ماهي در شكم كوسه را نبايد تداعي كند اينجا مفهوم سهل
اكسيژن هم  هم هيدروژن و ، كه درآب وجود دارنديولي هيدروژن و اكسيژن. نآب، تركيب است از هيدروژن و اكسيژ

خورد و نه دومي اولي  نه هيدروژن اكسيژن را مي. خوبي نبود) الكتروليز (-آب هيدروليز. ودباگر اينطور . ملكولي منفك نيستند
ها،  ها و هسته  تضادهاي درهم تنيده اربيتالازفي اينكه مجموع كال . مجموع چيزي ديگر است. خورند  يكديگر را ميهر دورا، 

 ،رونده و از هم بيرون آينده  فرودر همهاي  هاي گوناگون و در نتيجه ميدان  اسپين باها ها، الكترون ها و پروتون الكترون
  . ندارد» ماهي خورده شده توسط كوسه«كمترين شباهتي به 
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  يا هر چيز ديگري تغيير ميمشخصتركيب به تجزيه . رود  از بين ميتركيب فقط ثبات نسبي دارد و در عدم ثبات مركبيت آن
به مجموع نيروهاي دروني هسته، ( بنوبه خود تركيبي در مركب است حتيالكترون و پروتون، اگر شما هسته اتم را كه . كند

ها،  اشعه. بوديگر روبرو خواهيد آنگاه با چيزي د.)  نوتروني و نيروي نوتروني توجه كنيد- پروتونيبين...نيروهاي واندروالد و
 - عملكردي و غيرهيا اعم از عنصري - اجزاء ازهاي گوناگون در هرتركيب، دسته.  از اجزاءيهاي ديگر ذرات جديد و تركيب
پس تجزيه به . ماده اشكال بي پايان دارد. گويند هم سخن مي) گراويتون(» ذرات جاذبه«حاال علما از . مي  توان سراغ گرفت

 World is nothing but matter in(اما در هرسطح معين از هستي يعني ماده متحرك . اياني مي تواند صورت بگيردپ بي

motion (هيچ مركبي .  ضدين يا اجزاء عام وخاص خويش استههر مركب درگير مبارز. توان صورت داد تجزيه مستقيمي مي
اگر .  اگر مبارزه و وحدت ضدين نبود اين مركب نبود.رزه ضدينتركيب يعني وحدت ومبا. بدون مبارزه اضدادش وجود ندارد

كل ديگري با اجزاي نوين و . شود  متالشي كند، كل ما نابود مي راوحدت) در مفهوم عام و خاص خود( مبارزه ضدين اجزاء 
تركيب يعني چيزي « :گويد وقتي مائو مي.  وحدت ضدين است وراز هستي كل مبارزه. مبارزه و وحدت نويني بوجود مي آيد

يك تركيب است كه درآن مبارزه به . دهد بكلي خودرا به نوعي مكانيك ماترياليستي تنزل مي. »خورد چيز ديگر را مي
 ي فقط در آن هنگام خورده م، با هم مي جنگند،تركيب نوضدين تا پيدايش . شود و آن تركيب نو است منجر مي» خوردن«

 كه جذب به مركز ....مثل.  ولي آن هنگام ديگر هستي ندارند-بلكه هردو توسط يكديگر ، يكي توسط ديگري نه آن هم-شوند
ل زمين به دور خورشيد دور هسته، مثه كه الكترون را مدار ثابتي ب» تامپسون«تضاد اتم .  شوديآن در خود منحل م. دببيا
 را ....بود زيرا اتالف انرژي» منحلي«بتدا  تركيب از ا-تركيب او.  تئوري اورا شكست داد- کردي تصور منيعي-چرخاند مي

 -بايست باشد علم اين تضاد را حل كرد و فقط همانطور كه مي. ساخت» منحل«درون كرده و در نتيجه اتم را در خود ه ساقط ب
  . با تضادي ديگر

پس .  مربوط استه با گسستگييتجز. هم به مطلب فوق مربوط مي شود) پيوستگي و گسستگي(تضاد ميان اتصال و انفصال 
االبد كوچك كرد و بازهم ساختمان كلي تجانس سبب را  نمي توان يك سيب را علي.  دهديه، تركيب نوين را به دست ميتجز

علم بعداً حق را در مورد . ولي تجزيه او ذهني و انعكاسي محدود از عينيت بود. دمكرتيوس  از تجزيه به اتم رسيد. حفظ كرد
 همه : آنچه وجود دارد آنتي اتم است) ATOMَ(اتم وجود ندارد . اما نه درمورد آنكه اتم وجود دارد. اتم به دمكرتيوس داد

اين تجزيه . حق فقط در مورد تغيير ساختار تجانس سيب مي توانست با دمكرتيوس باشد.  شوديچيز مركب است پس تجزيه م
  . ساده بود

 اصلي اين ارگانيسم اجتماعي را ازهم هشكلت يعني چه؟ يعني عناصر و  مدرمورد جامعه تجزيه. در مورد جامعه هم همينطور است
 يعني تا كاال تجزيه –اش  داري را تا ريشه ماركس جامعه سرمايه.  آنها را ترسيم كردن کلمتمايز كردن و تركيب يعني روند

 به تجزيهپس از . يش رو گذاشت پتحقيق...او تركيب را. او در سطوح گوناگوني تجزيه كرد و سپس به تركيب پرداخت. كرد
ماركس .  حركت كردتجزيه به تركيبيعني از .  نمودبازسازياش   با روابط واقعي–او تركيب نو .  آن دست يافتعناصر اصلي

  :ماركس بود كه نوشت.  بود و توانست ارتباط ذاتي تركيب و تجزيه را بخوبي دريابد و به نحو ماترياليستي به كار بنددنابغه
 اقتصادي، نخست از جمعيت، آنگاه از توزيع اين جمعيت به طبقات و يا در –م بررسي كشوري معين از نظر سياسي هنگا« -

هاي متفاوت توليد، صادرات و واردات، توليد و مصرف   ساليانه، قيمت كاالها و  شهر، روستا، سواحل و جزايز و از شاخه
  .  کنيميغيره آغاز م

از همين رو در اقتصاد .  رسديدرست به نظر م ور واقعي و مشخص مي گذارد، ظاهرابر اميك چنين روشي كه بناي كاررا  -
اما با تعمق بيشتر نادرستي اين نظر . همه بايد ازجمعيت كه پايه و موضوع تمامي عمل اجتماعي توليد است، آغاز كرد

  )(…Grundrise Page. 25». شوديآشكار م
  : است زيراچنين

همين طور طبقات هم عبارتي ميان تهي . ت متشكله آن ناديده گرفته شوند انتزاعي بيش نيستجمعيت اگر مثالُ طبقا« -
از (كارمزدي يا مزدبگيري، سرمايه و غيره . اگر با عناصري كه اين طبقات متكي به آنها هستند آشنا نباشيم. خواهد بود
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مثالً سرمايه بدون كارمزدي، . اند ها و غيره ، قيمتاينها هم به نوبه خود مسبوق به مبادله، تقسيم كار) جمله اين عناصرند
با اين حساب اگر بنا بود با مفهوم كلي جمعيت شروع كنيم، ناگزير به .  بدون ارزش، پول، قيمت و غيره هيچ نيست

  همانجا» .رسيديم آشفته مي) Vorstellung(دريافتي 
  پس چه بايد كرد؟ 

يعني از واقعيت ملموس و مشخص اندك .  به مفاهيم بيش از پيش بسيط تر رسيدگام به گام) اي تجزيه(توان با تحليلي  مي« -
  همانجا» .ترين مفاهيم و مقوالت دست يافت تر و سرانجام به بسيط اندك به مجردات لطيف

  .سپس وقتي به اينجا رسيديمو 
ر واقعي مشخص، مثالً به يعني بايد از مفاهيم مجرد شروع كرد وبارديگر به عناص. اينجا حركتي معكوس الزم است« -

اي سرشار از تعينات و  با اين روش به خالف روش اول به جاي دريافتي آشفته از يك امر كلي، به مجموعه. جمعيت رسيد
  همانجا» .روابط پيچيده خواهيم  رسيد

   : يا كلي چه ويژگي دارد–مگر مشخص .  شودياي درتفكر طي م از چه رو چنين پروسه
 ]ولي. [ت بسيار و بيانگر وحدت درگوناگوني استينا تعهص است كه در حكم تركيب به هم برنهادمشخص از آنرو مشخ« -

از ديد انديشه نوعي سنتز، نوعي نتيجه است ونه نقطه عزيمت، حتي اگر در عمل به صورت نقطه عزيمت و بنا براين نقطه 
  . عزيمت مشاهده و ادراك ما باشد

براساس تعينات مجرد .) بيند اي كه واقعيت را نوعي سنتز يا نتيجه تحول تاريخي مي شهيعني از ديد اندي( در صورت دوم ... -
  همانجا». راه انديشه رسيدازميتوان به بازتوليد واقعيت مشخص 

  بنابراين منظور از بازتوليد دراينجا از نقطه نظر ماركسيستي چيست؟
اما اين به هيچ . ست اه واقعيت مشخص و بازتوليد انديشيده آنمنظور از رسيدن به مشخص از طريق انديشه همانا دست يافتن ب«

  همانجا» .وجه روي به معناي تعيين روند تكويني خود واقعيت مشخص نيست
  : شودتعبير ارزش مبادله اي به اين ترتيب چگونه بايد -الا ساده ترين مقوله اقتصاد سياسي يعني ك

چون ) واقعيات مشخص(بل مبتني بر وجود .)  نيستمازاييده انديشه (اي،  هترين مقوله اقتصادي، يعني ارزش مبادل ساده« -
اين .  و غيره است) يا كشور( از خانواده، آبادي يا دولت يافراد جمعيت در شرايط معين يا در نوع معين جمعيت و عمل توليد

داده شده، و  مشخص ه كل زندتواند هستي ديگري جز به صورت يك رابطه انتزاعي و يك جانبه در درون يك مقوله نمي
   صروندريسهگ (».اي به عنوان يك مقوله، عمري به قدمت توفان نوح دارد و اين در حاليست كه ارزش مبادله. داشته باشد
۲۵,۲۶,۲۷.(  

  
  :بدين ترتيب به يك خط مشي فلسفي متدولوژيك دست يافت كهمارکس 

  .اش تجزيه كند هحتي االمكان به اجزاء ممكنرا تركيب  -كل را :  اوالً
   رابطه دروني اين اجزاء را از نقطه نظر منطقي كشف كند و: ثانياً
  .تاريخ اين رابطه دروني را برمال سازد:  ثالثاُ

ماركس بخوبي پروسه مذكور را . سپارد  مي.... او از ساده به مركب، از تجزيه به تركيب و از تاريخ موجود به موجود تاريخي
   :كند خالصه مي

  گروندريسه» با روند تاريخي خود واقعيت منطبق است. رسديكه از ساده به مركب ممجرد،  انديشه مشي«
 در حاليكه ماركس واقعيت را تاريخي د؛اكنون در پرتو اين آموزش عميق به تعليمات مكانيكي مائوتسه دون در اثرش نگاه كني

آموزش -مائو آنرا به . مي كند» بازتوليد«يني را برمبناي علمي برد و واقعيت ع پيش مي... و تجزيه را تا تاريخ مركبشماردمي 
  .      دهدي تنزل م-معمولي
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بديهي است كه تحقيق و .  دهد كه در اين جا تجزيه و تحليل به چه مفهوم و معنايي بايد به كاربرده شودي ماركس توضيح م
  :كنند تشريح از اين جهت مسيرهاي متفاوتي را طي مي

تحقيق وظيفه دارد موضوع مورد مطالعه را درتمام . الب بايد صريحاً از اسلوب تحقيق متفاوت باشد تشريح مطکسب« -
تنها پس از انجام اين .  ارتباط دروني آنها را كشف نمايد،دهرجزئيات آن بدست آورد و اشكال مختلفه تحول آنرا تجزيه ك

 ژانويه ۲۴گفتار چاپ دوم كاپيتال  پي(» .تشريح گرددكار است كه حركت واقعي مي تواند با سبك بياني كه مقتضي است 
۱۸۷۳(  

از تجزيه و تحليل : در اينجاست كه ما پس از كشف ساختار و تركيب اجزاء به كليت موضوع موردبحث خود، جامعه پي ميبريم
  .به تركيب و بعكس

  
هايي روبروييم و  ا چه اجزاء و چه ويژگيسياسي و طبقاتي به ما نشان مي دهد ب -و قبل از هرچيز تجزيه اقتصادي–پس ابتدا 

يعني ( و سپس قدم به قدم با تشخص بخشيدن به اين كليت واقعي -منجمله با چه طبقاتي، بر اساس تضادها و روندهاي جامعه
تصوير جامعي از مبارزه في مابين اجزاء و منجمله طبقات كه درجامعه طبقاتي كامالً در سطح ) تشخص تئوريك دادن بدان

سنتز يعني در واقعيت مبارزه، درهم فرورفتگي و بيرون آمدگي طبقات را برمبناي تجزيه يعني ! تماعي قابل مالحظه استاج
) و در اينجا اجزاء( تركيب يعني مبارزه ضدين .  تركيب-مبارزه، تجزيه- تضاد: كشف قبل و زيربنايي تضادهايشان توضيح دادن

جنگند و دراين مجموعه حضور دارند، يك  ا چند طبقه عليه طبقات ديگري ميي وقتي دوا درجامعه طبقاتي ت. دريك كل
 گردد، طرف ديگر محونكه يكي از طرفين تضاد بنحوي آبه مجرد .  نشان ميدهند-موجود واحد را در مراحل متفاوت تكاملش

بورژوازي دهقاني روبرو خواهيم  هداينجا ما با خر. ده به آن  محو فئودال مرادف است با محو دهقان بهره. نيز محو خواهد شد
. ك. ر.  مبادله را بخاطر آوريدگردشمفهوم تاريخي مقوله > -- منجمله حقوق بورژوايي(محو سرمايه داري و لوازمش . بود

 يد نم نابوييك.  بلكه بورژوازي هم پرولتاريا را ميخورد؛خوردمي را پرولتاريا بورژوازي نه تنها .يعني محو پرولتاريا) سطور قبلي
روند و چيز جديدي بوجود مي آيد كه ديگر نه با پرولتاريا و نه با  هردو از بين مي.  شوندي نابود مهر دو بماند يشود تا ديگر

 سوسياليسم هيا عليه بورژوازي در دورپرولتاريعني مبارزه مطلق و دائمي ) سنتز نهايي(تركيب نهايي . بورژاوزي سنخيت ندارد
 هر آينه تركيب نهايي از شكل گيري بازايستد، طبقات احياء و .بر مي دارددو را ازميان  هر)  شودي مثجلوتر مفصال بح(

ثبات نسبي هنوز بر آن تركيبي كه . تركيب را نبايستي بجز در ثبات نسبي و حركت مطلق نگريست. دشخواهند  تحكيم اًمجدد
 اش را به   استوار است وتحرك ناچيزش هستيبلنسبهي تركيب. يعني حركت و مبارزه اضداد در آن ضعيف است. غلبه دارد

آنرا هاي  ولي تكامل درمدارج باالتر حركت را تسريع و تركيب. العموم ديرپا است  علي....چنانكه هرتركيب. افكند مخاطره نمي
ي  و ادوار آن و سرعت  تاريخ انسانه مقايس-حيواني-كبيولوژي- تاريخ تكامل جغرافيايي همقايس. سازد  بيشتر ناممكن ميهر چه

 و پيچيدگي حركت به سطوح و درجات تكامل عالي پديده مربوط سرعت دهد ياين ادوار از لحاظ تاريخي بخوبي نشان م
  . رو با سرعتي بيشتر تغيير خواهد كرد  از اجزاء دارد و از اين تر آتي تركيبي به مراتب متحركجامعهپس . است

.  چيزهاي كهنه روبروييمدر دلديگر روبرو نيستيم بلكه از آن بيشتر با پيدايش چيزهاي نو در طبيعت با خوردن چيزها توسط يك
اي كه ابداً به ماترياليسم  نظريه.  پديداري اعتقاد دارد- ....ديگري را ميخورد در تكامل به كنار همبودگي» چيز« ،»چيزي«

 از تجلي تكامل مطلق را با ....زيرا هگل بودكه چنين.  استديالكتيك يا بهتر ديالكتيك ماترياليستي منسوب نبوده بلكه هگلي
  .  كند كنارهمبودگي تشريح مي

تكامل به طور . گردد و بطور كلي از آن متفاوت است اش حاصل مي  تركيب كهنه و تجزيه» انحالل«نو از » تركيب«نو، » چيز«  
  نبوده، بلكه پيدايش نوزادان تركيب كهنه با انحالل آنساده سرايت چيزي در چيز ديگر يا حتي تناول چيزي توسط چيز ديگري

بحث بر سر تركيب ذاتي و خود . خورد ماهي كوچك را مي) كوسه(ماهي بزرگ . بيند تركيب مائو اين حقيقت را نمي . ستا
 ۱۸نيست هاي قرن اين ديدگاه  ما را به ياد مكا.  بحث بر سربيرون بودگي اجزاء از تركيب و تضاد از متضاد است. اشياء نيست

  :ماركس نوشت.  کردندي اشياء مالحظه مبين اشياء را نديده و تضاد را در دروناندازد  كه  تضاد در  مي
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انحالل اين ساختمان عناصر آن . داري از ساختمان اقتصادي جامعه فئودال بيرون آمده است شالوده اقتصادي جامعه سرمايه« -
  )Capital. V. 1. 648(».شالوده را آزاد ساخت

 مكانيك ساده را جايگزين ديالكتيك پيچيده و – كه فعالً مورد بحث ماست - رسد كه مائوتسه دون در اين اثر خوديبه نظر م
چرا كه درك سنتز به مفهوم . باشد نيز مي» تنبل«خورده شدن به معناي تركيب، مبناي ديدگاه اولوسيون . سازد پرتحرك مي

خوردن « شود كه يمنجر م» تدريج گرايانه« التقاطي –ي بسادگي به اين ديدگاه متافيزيكي خورده شدن الاقل درعرصه اجتماع
ئولوژيسم درنظر لدرك ديالكتيكي واقعي، تجزيه و تركيب، با نوعي ت. توسط پرولتاريا امكان دارد» سرمايه داري» «تدريجي

دردل مثالً نظام ) بالقوه(» مضمر«داري كوچك  ك سرمايهئولوژيسم حتماً يلطبق اين ت. مائوتسه دون مستتر است، نيز تمايز دارد
 ميمون يا حتي مطابق اقوال و اوهام قرون وسطايي در اسپرماتوزوييد موجود است مثالً در  و يك انسان كوچك،اشتراكي بدوي

ولي خورده شدن . شود يم» بالفعل«ميمون » خوردن«از طريق » مضمر«انسان كوچك . يابد كه بعداً به انسان تكامل يا تظاهر مي
  .  تفاوت بسيار دارنداز همديگرت اجتماعي نظاماا ينين جو تكامل » واقعي«

چرا كه در .  اهميت بسيار است داراي طبقاتي پرولتاريايي و امر انقالب اجتماعيهاين طرز تلقي مخصوص در رابطه با مبارز
آنها يعني دوران گذار از كاپيتاليسم به كمونيسم خالص نه تنها ) يتاريخ (...همبارزه تاريخي ميان پرولتاريا و بورژوازي در دور

 خورده شدن،  اينبلكه با.  شوديم» خورده«توسط پرولتاريا ) يعني سرانجام حقوق بورژوازي( مفهوم كامل كلمه بهبورژوازي 
 بورژوازي " تصور خورده شدن مثال:نابودي بورژوازي يعني نابودي طبقه كارگر. الواقع خود پرولتاريا نيز خورده خواهد شد في

 تاريخي پرولتاريا درضديت رسالتنين استنباطي با چ!  يعني تصور سنتز به مثابه ابديت پرولتاريا،يکجانبهبه توسط پرولتاريا بطور 
  . نگرش في الواقع بر اين اثر مائوسته دون حاكم است ازي  ا نحوهچنيناكنون جلوتر خواهيم ديد كه اين. قراردارد

 Negation of Negationفي نفي ن .۳

 . ادامه اين نوشته در دسترس ما نيستمتاسفانه
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  : اطالع خواننده در رابطه با ناقص بودن اين نوشتهيتوضيحي کوتاه برا
 !خواننده گرامي

از کردستان عراق به اروپا توسط » دگانسازمان رزمن«سفانه دو نسخه اصلي و کامل اين نوشته به هنگام انتقال بسته هاي پستي أ مت
ين مقاله به هنگام اقامت رفيق داريوش در ا. ار ما گذاشته نشديده در اختي عديبه بهانه ها» اتحاديه کمونيست هاي ايران«

بعد از دستگيري رفيق داريوش در کردستان ايران توسط مزدوران رژيم جمهوري اسالمي، .  شده بود هاکردستان عراق نوشته
تالش ما براي انتقال همه نوشته و اسناد باقي مانده از رفيق داريوش و ساير رفقا  به اروپا، تنها از رجوع کردن ما به احزاب و 

روزي  آن» حزب کمونيست« و» کومله«از آنجا که . گروه هاي سياسي اي که امکان رفت و آمد  به آنجا را داشتند، ميسر بود
کوتاه رفيق داريوش رجوع شود به يادداشت (ي مي کردندارزياب» عظمت حزبي شان» «مزاحم« حضور رفقاي ما را در کردستان

اي موارد سنگ اندازي در رابطه با فعاليت  ، و سياست بايکوت عملي در کمک کردن و در پاره)»رابطه رزمندگان و کومله«
 در رابطه با انتقال اسناد به ساير جريانات سياسي  ما مجبور بوديم،رفقاي ما را در چهارچوب امکاناتشان در پيش گرفته بودند

در اين رابطه دو بسته پستي ما که حاوي بسياري از نوشته ها از جمله اين سند کمونيستي بود، در آن جا در اختيار . رجوع کنيم
شايد هم اين ( به بهانه اين که اولين بسته پستي را اتحاديه. رابط اتحاديه قرار مي گيرد، تا در اروپا به آدرس ما تحويل داده شود

 بعد از بسته يدومين بسته پستي را که در واقع مدت.  به ما تحويل نداد،در فرودگاه عراق گم شده است) مورد حقيقت داشته باشد
 دستگير پستي اول در اختيار رابط اتحاديه درکردستان عراق قرار مي گيرد، اتحاديه به بهانه اين که پليس سوئد رفيق رابطشان را

 تا اين که پس از مدتي بسته .نمود به ما براي مدتي دريغ آنهاکرده است و اسناد در اختيار پليس سوئد است،  از تحويل دادن 
وقتي اين بسته با ليست محتواي بسته که از کانال . به ما تحويل داده مي شود» باز شده«دوم توسط يکي از مسئولين اتحاديه 

 تنها ، که توسط آن ها اختراع شده بودي و نه پليس»اتحاديه« شديم که رار گرفته بود، مقايسه شد، متوجهيار ما قديگري در اخت
منظور روشن شدن مطلب ه ما ب. مربوط مي شد، به زير تيغ سانسورش برده است» يا مائوئيسم اتحاديه و«نوشته هايي را که به نقد 

در يکي از شهرهاي اروپا تماس گرفته و اعتراض خود را اظهار » حاديهات«با يکي از مسئولين ) ۱۳۶۵-۱۳۶۶(در آن زمان 
چنانچه اتحاديه اين موضوع را تا يک هفته ديگر نه «: مسئول اتحاديه در اين نشست اظهار بي اطالعي نموده و ادعا کرد. نموديم

 نه تنها ». خواهد دادء از تشکيالتشان استعفاتنها براي ما بلکه براي خود وي نيز روشن نکند، او در اعتراض به اين عمل اتحاديه،
 . اتحاديه هيچ پاسخي براي ما در اين رابطه نداشت،پس از يک هفته بلکه پس از گذشت ماه ها و سال ها


