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مقاله زير منعكس كننده روحيه و بينش كمونيستی كارگران در چين سوسياليستی تحت رهبری مائوتسه
دون است  .چين سوسياليستی جامعه ای بود كه در آن طبقه كارگر از طريق جنگ خلق ،سلطه
امپرياليسم ،سرمايه داری بوروكراتيك ،فئوداليسم را سرنگون كرده و قدرت سياسی را به كف آورده بود .و

با اتكا به اين قدرت سياسي به دگرگون كردن همه عرصه هاي جامعه پرداخت.

پرولتارياي چين با انجام

يك"انقلب در انقلب " كه به انقلب كبير فرهنگي پرولتاريائي معروف شد جامعه را هر چه انقلبي تر و

ساختمان سوسياليسم را هر چه عميق تر كرد.
اين مقاله نشان مي دهد كه يك كارگر آگاه و انقلبي چگونه بايد به خود ،جامعه و جهان نگاه كند و چگونه
مداوما آگاهي خود را از علم كمونيسم بال برده و با استفاده از آن براي تغيير جهان عيني بكوشد .اين
نگرش كامل در تضاد با ديدگاه هاي بورژوائي و خرده بورژوائي از طبقه كارگر و رسالت وي قرار دارد .ما به
مناسبت اول ماه مه اين مقاله را به كارگران انقلبي ايران تقديم مي كنيم تا با عزم و اراده و پيگيری انقلب

پرولتری در ايران را تدارك ببينند _

.نشريه حقيقت

من يك كارگر لوله كش هستم و در سال 1958مطالعه آثار فلسفی صدر مائو
را آغاز كردم  .و به انديشه فلسفي صدر مائو مسلح شدم ،و بيش از ده سال آنرا
بمثابه راهنماي خود در سه جنبش انقلبي بزرگ ـ مبارزه طبقاتي ،مبارزه براي توليد و
تجربه علمي_ بكار بردم و بر مشكلت زيادي غلبه يافته و خيلي از تضادها را در
جاده ادامه انقلب حل كردم .از طريق عمل به اين درك رسيده ام كه انقلب يعني حل
تضادها  .حل يك تضاد كوچك بمعني يك پيروزي كوچك ،حل يك تضاد بزرگ بمعني يك
پيروزي بزرگ ،و ادامه حل تضادها بمعناي پيروزي هاي مستمر است.

با روحيه انقلبي تضادها را حل كنيم
من در كودكي ،بعلت فقر شديد خانوادگي ،تحصيلت كمي داشتم .بنابراين وقتي
شروع به مطالعه آثار فلسفي صدر مائو كردم با مشكلت زيادي مواجه شدم .وقتي
كسي ميگفت فلسفه براي اشخاصي با تحصيلت پائين قابل درك نيست وآنرا فقط
افراد تحصيل كرده ميتوانند مطالعه كنند هراسناك ميشدم .فكر كردم "اين نميتواند
حقيقت داشته باشد"  ".آثار صدر مائو براي كارگران ،دهقانان و سربازان نوشته شده
است .اگر ما نتوانيم آنها را مطالعه كنيم ،پس چه كسي ميتواند؟ "به حرفهاي دلسرد

كننده آنها اهميتي نداده و به مطالعه پرداخته وآنرا با عمل پيوند زدم .بعضي مفاهيم
اصلي در آثار فلسفي صدر مائو را ياد گرفته و بسياري حقايق انقلبي را فهميدم.

در مقاله در باره تضاد ،صدر مائو بما آموخته است" :چيزي نيست كه تضاد
نداشته باشد؛ بدون تضاد چيزي وجود نخواهد داشت" .با مطالعه اين آموزه
هاي صدر مائو در پرتو عمل انقلبي ،من به درك عميقتري رسيدم كه :در ميان مردم
و در داخل حزب تضادها موجود هستند ،و تمام جهان پر از تضاد است ،بدون آن هيچ
چيزي وجود نخواهد داشت .بنابراين مسير انقلب ،حل بي وقفه تضاد ها است.

در جامعه كهنه ،ما كارگران همه داستان تلخ رنجبار خانوادگي داشتيم .تحت
رهبري صدر مائو وحزب كمونيست چين ،مردم چين امپرياليسم ،فئوداليسم و
سرمايه داري بوروكرات كه بمثابه سه كوه بر شانه هايشان سنگيني ميكرد را
سرنگون كردند  .حل تضاد بين مردم چين و اين سه دشمن ،آزادي را براي ما به ارمغان
آورد و ما ارباب خودمان شديم .انقلب به معني حل تضاد هاست و حل تضاد ها به
مفهوم مبارزه است  .وقتي كه يك تضاد حل ميشود ،انقلب پيشروي كرده و جامعه
ترقي ميكند  .امروزه با پيروي از صدر مائو و در ادامه انقلب ،ما در حال حل كردن تضاد
هاي دوره انقلب سوسياليستي و پيشبرد انقلب تا به آخر هستيم.

تضاد ها واقعيت هاي عيني هستند .ما نبايستي در برخورد به تضاد ها كه در
مسير انقلب ظاهر ميشوند منفعل باشيم ،بلكه در حل آنها بايد برخوردي فعال داشته
باشيم  .در سال ،1960تاسيسات شيميائي كي رين به ساختن چند برج مقاوم در
مقابل اسيد با آهن ضد زنگ وارداتي را آغاز كرده بود .وقتي رويزيونيستهاي شوروي
قرارداد خود را لغو كرده و از عرضه هر موادي خود داري كردند ،پروژه هنوز تمام نشده
بود .آنها فكر كردند كه از اين راه ميتوانند ما را خفه كنند .ما بايد چه ميكرديم؟ صدر
مائو بما مي آموزد" :ما ملت چين روح جنگيدن با دشمن تا آخرين قطره خون
وعزم پس گرفتن سرزمين از دست رفته مان از طريق تلشهاي خودمان را
داريم و قادريم در ميان خانواده ملل روي پاي خود بايستيم ".من بخود گفتم:

" رويزيونيستهاي شوروي قرارداد را لغو كرده اند ،كه چه؟ ما بدون مواد آنها ادامه
خواهيم داد  ،و حتي كارمان را بهتر انجام خواهيم داد !ما آهن ضد زنگ بكار ميبريم
چون در مقابل اسيد مقاوم است .آجر لعابي هم در مقابل اسيد مقاوم است ،چرا
نتوانيم آنرا جايگزين آهن ضد زنگ نمائيم؟ پس آزمايشات زيادي را در امتحان آجر هاي
لعابي كرديم و معلوم شد اين آجرها با دوام و به صرفه تر هستند و دقيقا اينها بدرد

ما ميخورند  .بهر حال ،با حل يك تضاد ،با تضاد ديگري روبرو شديم .ساختمان برج دوار
مقاوم در مقابل اسيد ،نيازمند تعداد زيادي آجر لعابي است كه بشكل مدور بريده
شود  .در ابتدا ،مقدار زيادي ضايعات بود چون هيچيك از آجرهائي كه بريديم ،قابل
مصرف نبود  .آيا هيچ راهي براي حل مشكل وجود نداشت؟ بعضي از كارگران كمي
نگران بنظر مي رسيدند .من به آنها دلداري دادم كه" :نگران نباشيد .جائيكه تضاد
باشد ،يك راه حل هم وجود دارد .آيا ما در جايگزين كردن آجر لعابي بجاي آهن ضدزنگ
پيروز نشده ايم؟ مطمئنا ما راه حل تضاد جديدي كه از برش آجر لعابي ظهور كرده را
خواهيم يافت".

پيشنهاد هاي زيادي شد ،اما هيچكدام چه برش با فلز يا برش با گاز نتوانست
مسئله را حل كند  .وقتي ما سعي كرديم اره بكار بريم آنهم كار نكرد؛ وقتي دندانه اره
كند ميشد بسختي بر سطح آجر اثر ميكرد .عده اي از كارگران در اين موقعيت دلسرد
شدند  .آيا ما بايد شاخ گاو را بگيريم يا در مقابل تضاد جديد تسليم شويم؟ با اتكاء به
تفكر فلسفي صدر مائو ،دانش جمعي مان را رويهم گذاشتيم و بالخره در ساختن يك
ماشين برش آجر لعابي موفق شديم كه ميتوانست دهها آجر را بدون هيچگونه ضايعه
اي در يك آن ببرد.

اين ماشين ،كه مشكل برش آجر لعابي را حل كرده بود ،نميتوانست كار برش لوله
هاي لعابي را حل نمايد .در اين موقعيت بعضي ها اظهار داشتند " :اجازه داده شود
قبل از اينكه مشغول بكار شويم ابزار مورد نياز از خارج وارد شود ".من در اين مورد با
همكارانم صحبت كردم ،ما به توافق رسيديم از آنجائي كه توانستيم راه بريدن
آجرهاي لعابي را پيدا كنيم ،مطمئنا ميتوانيم ماشيني را بسازيم كه لوله هاي لعابي
را نيز ببرد  .با كاربرد همان اصول ما خودمان شروع به ساختن كرديم .در عرض دو هفته
ما دو عدد ماشين برش لوله هاي لعابي را بيرون داديم كه قيمت تمام شده آن براي
ما بسيار كم
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يوان قيمت داشته باشد .بعلوه ،ماشين ساخت ما ده بار كارآمدتر بود .اين ماشين
قادر بود در عرض سه دقيقه يك لوله را برش دهد در مقابل 30دقيقه اي كه ماشين
وارداتي بدان نياز داشت  .بدين طريق در همان حال به كارمان ادامه داده و روش هاي
صحيح انجام كارها را خوب وارسي كرده و تضاد ها را يكي پس از ديگري حل كرديم ،و
بزودي ساخت برج هاي مقاوم در مقابل اسيد را به پايان رسانديم.

حل تضادها يك مبارزه است .هر جا كه مبارزه است فداكاري هم لزم است .وقتيكه

ما با تمام وجود نسبت به منافع عموم تعهد داشته باشيم  ،در مبارزه براي تغيير
جهان عيني از سختي ويا از مرگ نمی هراسيم ،و فداكاري براي آرمان انقلب را
افتخاري براي خود ميدانيم.

هنگام يك آزمايش علمي بر اثر حادثه دوچشمم صدمه ديدند ،و مرا براي معالجه
به پكن فرستادند .وقتي كه در بيمارستان شنيدم تاسيسات شيميائي بطور شديدي
نياز به تعداد زيادي لوله زانوئي دارد ،ولي هيچ اقدام مشخصی در برآوردن نياز ها
نشده است .اين خبر مرا ناآرام كرد .بدون ترديد يك بليط قطار خريدم و به كارخانه ام
برگشتم  .وقتي به همكارانم از نياز فوري تاسيسات واهميت تهيه لوله هاي زانوئي
مورد نياز گفتم ،آنها گفتند" :ما لوله هاي زانوئي طرح چيني خواهيم ساخت و
براي صدر مائو افتخار خواهيم آفريد .ما اينكار را خواهيم كرد".

كارگران وسائل خوابشان را به كارخانه آوردند و شب و روز كار كردند و اجازه ندادند
كه مشكلت در راهشان خللي ايجاد كند .چشمانم بدتر و خونين شده بود .وقتي كه
رفقا كوشش كردند مرا قانع كنند كه به بيمارستان براي معالجه برگردم ،جواب دادم" :

اگر مي خواهيم انقلب كنيم بايد پر طاقت باشيم ".همه ما در اين مبارزه مقاومت
كرديم و در 27روز ما سه پرس هيدروليكي براي توليد لوله هاي زانوئي ساختيم ،بدين
وسيله وظيفه مهم كمك كردن به تاسيسات ديگر را به موقع انجام داديم.
عمل به من كمك كرده است كه حقايق بزرگي از آموزه هاي صدر مائو را درك كنم" :

ظهور بي وقفه و حل بي وقفه تضاد ها قانون ديالكتيكي تكامل پديده ها
است" .نظر كارگران انقلبي نسبت به تضاد ها مبارزه عليه آنهاست .ما بر روحيه
انقلبي همه جانبه اي تكيه كرديم كه عبارتست از نترسيدن از سختي يا مرگ و
مبارزه عليه زمين و آسمان و دشمنان طبقاتي مان .اينست ديدگاه پرولتاريائي ما در
باره تضاد ها.

تضاد ها را تحليل و حل كنيد
صدر مائو بما آموخته است" :جهانبيني ديالكتيكي بما ميآموزد مقدمتاً چگونه
حركات اضداد در اشياء مختلف را بررسي و تحليل كنيم ،بر اساس اين
تحليل ،روشهاي حل تضاد ها را تعيين كنيم" .جامعه انساني در طي آگاهي
يافتن دائمي و حل تضاد ها پيشرفت ميكند .شناخت از پراتيك و مهارت از كار ميايد .ما
كارگران بايد افكار فلسفي صدر مائو را بكار بنديم و دايما از طريق عمل راه هاي
جديدي بگشائيم و به حقيقت نزديك شويم.

هنگامی كه در تاسيسات كلسيم كاربيدكريم ،كانال زه كشي شده با زائدات
شيميائي مسدود شده بود  .اگر زائدات سريعا پاكسازي نميشد بايد توليد قطع ميشد.

بعلت اينكه كانال چند كيلومتر طول ،ده متر عرض و حدود دو متر عمق داشت،
ميتوانست بوسيله چند صد نفر كارگر در مدت يكسال پاكسازي شود .براي ما خيلي
سخت بود كه فقط با 12نفر در گروه ،در مدت كوتاهي بتوانيم چنين كاري را انجام
دهيم.

ما چگونه ميبايستي اين تضاد را حل كنيم؟ بعضي پيشنهاد كاربرد تلمبه مكنده را
دادند  .بهر حال ،با اين روش می شد فقط آب را تخليه كرد نه مواد زائد را .ما در باره
ساختن كشتي لروب فكر كرديم ،اما هيچ يك از ما هرگز كشتي لروب نديده بود.

صدر مائو بما آموزش داده است" :براي كمونيستها هيچ چيز سختي وجود ندارد
كه نتوانند بر آن فائق آيند" .ما رزمندگان پيشاهنگ پرولتاريا هستيم؛ اگر ما
ديالكتيك ماترياليستي را بمثابه اسلحه تيزمان بكار بنديم ،قادر خواهيم بود هر دژي را
با حمله فتح كنيم  .چون ما كارگراني با تجربه عملي هستيم ،ماداميكه داريم كارمان را
انجام ميدهيم ،اگر مغزمان را بكار بنديم و سخت فكر كنيم ،مطمئنا ميتوانيم راه حل
پاكسازي مواد زائد كانال را پيدا كنيم.

ابتدا ما قايق بخاري را مطالعه كرديم .وقتي پروانه ها گردش ميكنند ،آب را بعقب
ميرانند ،و عكس العمل آب قايق را به جلو حركت ميدهد .بهر حال ،آب خيلي زياد
بعقب رانده نمي شود  .نياز به ساختن قايقي كه قادر باشد آب را تا كرانه كانال براند،
و روشی كه بتواند اين حجم آب را جمع كند ،بود البته اين كار بوسيله يك قايق
معمولي ممكن نبود .بنابراين به هواپيماي جت فكر كرديم .آنها شبيه قا يق بخاري
براساس فشار عكس العملي بجلو رانده ميشوند .اين هواپيما ها مخزن احتراق دارند؛
از سوراخهاي جلو هوا وارد ،وبا فشار زِياد از طريق لوله تخليه پشتي خارج ميشود .اگر
ما ميتوانستيم اين اصول را بكار بسته ويك قايق لروبي ميساختيم ،ديگر سئوالي در
مورد لروبي مواد زائد كانال پيش نخواهد آمد.
بر اساس اين اصل ،ما وسيله لروبي را طراحي كرديم كه نتيجه مورد انتظار را داد.

اما كانال براي دور زدن قايق خيلي تنگ بود .با بكاربست همان اصولي كه در ساخت
موتور ماشينها بكار ميرود ،ما مكانيسمي را بدان اضافه كرديم كه كشتي را قادر به
حركت به جلو و عقب نمايد .بدين طريق ما طرحي ريخته و وارد عمل شديم ،در طي
عمل آنرا توسعه داديم ،ما بتدريج دانشمان را با قوانين عيني تطابق داديم .پس از

تكرار پروسه"عمل ،شناخت ،باز پراتيك و باز شناخت" ،ما بالخره موفق به ساختن
كشتي لروبي شديم كه به سرعت توانست مواد زائد كانال را پاك كند.

هنگامی كه ما در تعمير عاجل يك كارخانه در نوامبر 1968شركت كرديم ،بايد ده ها
ستون بتوني مسلح ،كه هر يك بيش از ده متر بلندي داشت ،خراب شده و بجايش
كارگاه ساخته ميشد  .ابتدا ما سه روز تلش كرديم تا آنها را با پتك هاي بزرگ12

پوندي سرنگون كنيم ،اما پيشرفتي در اين كار نداشتيم و فقط قادر شديم چند سوراخ
در ستون ايجاد كنيم .همه ميدانستند كه اين راه حل مشكل نيست .چندين شب
نگران بودم و به خواب نرفتم  .چشمانم خونين و سرم به دوران افتاده بود .چونكه نمي
توانستم استراحت كنم ،تني از رفقا مرا به اطاقي هل داده و در را برويم قفل كردند.

حتي موقعي كه در بستر بودم ،نمي توانستم بخواب روم .ناگهان تصويري از مواد
انفجاري كه در انفجار آشيانه مسسل بكار ميرفت در ذهنم جرقه زد .آيا با خاك يكسان
كردن ستون هاي سيماني مي تواند سريع و ايمن باشد؟ من پيشنهاد كردم كه
امتحانش كنيم  .رفقا با آن موافقت كردند اما ميترسيدند انفجار به وسائل كارگاه ،لوله
ها و سيم كشي صدمه بزند.

حال چگونه بدان مي پرداختيم؟ ما انديشه فلسفي صدر مائو را بكار برديم و
سئوال اينكه انفجارات بيشترين تاثيرات را بر مواد سخت و كمترين تاثير بر مواد نرم
دارد را تحليل كرديم  .بر اساس اين آناليز ،ما ستون ها را قبل از منفجر كردن با پوشش
حصيري كه از ني ضخيم بافته شده پوشانديم .اين روش ثمر داد .وقتي انفجار صورت
گرفت ستونهاي بتوني مسلح قطعه قطعه فروريختند ،و حال آنكه وسائل ،لوله ها و
سيم پيچي صدمه نديدند  .در 15شبانه روز اين كار عاجل باتمام رسيد.

عمل به من ثابت كرد كه ماترياليسم ديالكتيك ،كليد ورود به دفينه اسرار عالم
است  .اگر ما به اين اسلحه ايدئولوژيك مسلح شويم ،بروشني مسائل را خواهيم ديد
و آگاهانه خواهيم توانست قوانين حاكم بر پديده هاي عيني را كشف كرده و در
پيشروي مان به پيش ،بر مشكلت پيروز شويم.

حل تضادها در مبارزه دو خط
در كارم اغلب با تضادهاي ويژه توليد مواجه ميشدم .البته تمام اين تضادها با بكار
بردن انديشه فلسفي صدر مائو حل ميشدند .اما مقصود ما از مطالعه انديشه
فلسفي صدر مائو اول بكار بردن آن بعنوان راهنماي ما در مبارزه طبقاتي و حل تضاد

عمده مبارزه بين خط انقلبي پرولتري و خط ارتجائي بورژوائي ميباشد .فقط از اين
طريق مي توانيم به انقلب ادامه داده و ديكتاتوري پرولتاريا را تحكيم و تقويت كنيم.

اگر ما فقط مشغول چنگ زدن به تضادهاي مخصوص توليد ميشديم ،تحمل مان را در
مبارزه طبقاتي پيچيده از دست داده و در مبارزه دو خط مردد ميشديم .فقط
موقعي خواهيم توانست جهت سياسي روشني داشته باشيم ،كه خط اساسي
حزب را در مغزمان حك كرده باشيم.

در دوران انقلب كبير فرهنگي ،ما بشدت محفل رويزيونيستي ضد انقلبي
كه"جايگاه اول را به تكنيك ميداد " را مورد انتقاد قرار داديم و روشنتر فهميديم كه يا
جايگاه اول را به تكنيك ميدهيم يا اجازه ميدهيم سياست در رهبري قرار گيرد و اين
مبارزه دو خط بين راه سرمايه داري و راه سوسياليستي بود .لئوشائو ـ چي مرتد و
خائن شناخته شده و كارگزارانش با "دادن جايگاه اول به تكنيك "در رسيدن به هدف
خود يعني احياي سرمايه داري پافشاري ميكردند.

سال گذشته هشت كارگر جوان به تيم ما پيوستند .ابتدا ،آنها كامل خوب كار
ميكردند  .اما آنها بزودي از لوله كش بودن ناراضي شده و فكر ميكردند كه كاري خسته
كننده و كثيف است .زمانيكه ما مشغول ساختن لوله هاي زانوئي بوديم ،همه ما
خسته و غرق عرق بوديم  .يكي از آنها اظهار داشت كه در اين كار يك شخص چقدر
بايد عرق بريزد .من باو گفتم " :ما در انقلب نبايد از عرق كردن و خستگي ترسي
داشته باشيم  .ما بايد بار سنگين انقلب را بدوش بكشيم ،حتي اگر عرق ما آنقدر زياد
باشد كه بتواند يك كشتي را شناور كند".

بعداً من فكر كردم كه تعليم و تربيت در زمينه خط سياسي و ايدئولوژيك نبايد
تدريجگرايانه باشد  .ما بايد بطور اساسي آگاهي كارگران جوان را در مورد مبارزه
طبقاتي ومبارزه دو خط رشد دهيم و به آنها كمك كنيم تا در جانشيني امر انقلب
بحد كمال برسند.

در يك مجمع كلس تعليم و تربيت ،من به رفيق پائو چينگ ـ هانگ يك كارگر قديمي
در تيم گفتم " ،يائو خوبه كه تو بما بگي چطور توسط مالك ارضي استثمار شده و
تحت ستم بودي  .وچطور تو و برادر بزرگترت براي معاش مي بايست در جامعه كهن
گدائي ميكردي " ...همانطور كه پائو نزديك به نصف روز شرح زندگي اش را ميداد،
كارگران جوان آموزش عميقي از تفاوت آشكار ميان جامعه نوين وجامعه كهنه بدست
آوردند .در پرتو اين بحثها كارگران جواني كه از ساخت لوله زانوئي شكايت داشتند،

تحت تأثير قرار گرفتند .ما با آنها درباره داستان مبارزه تيم برای ساخت اين نوع
زانوئي تحت فشار بال صحبت كرديم .من به آنها گفتم با وجود اينكه زانوئي
چيزي كوچك است ،ولي در عين حال محصول مبارزه ما عليه خط رويزيونيستي ضد
انقلبي و عليه رويزيونيستها و امپرياليستها بود.

قبل از انقلب كبير فرهنگي پرولتاريائي ،ما اين زانوئي ها را از كشورهاي سرمايه
داري وارد ميكرديم و آنها تا جايی كه می توانستند برايمان مشكل بوجود می آوردند.

ما كارگران تصميم گرفتيم با ساختن زانوئي ها توسط خودمان وضعيت را تغيير
دهيم .در آزمايشاتمان با مشكلت زيادي روبرو شديم .مثل ،هنگامی كه يك
لكوموتيو قطاری را ميكشد ،به 17اتمسفر فشار احتياج دارد ،ساختن زانوئي ها نياز
به 600اتمسفر فشار دارد .از نظر تكنيكي و در ابزار بايستي بر مشكلت زيادي غلبه
ميكرديم  .يك "مقام "ارتجاعي سعي كرد ما را از ميدان بدر كند " :يك استوانه اكسيژن
ميتواند در مقابل 100اتمسفر فشار مقاومت كند ،وقتي منفجر شود حدود 300متر
قطعاتش پرتاب ميشوند  .چون براي ساختن اين زانوئي ها به 600اتمسفر فشار نياز
است ،روغن حتي از يك ترك نازك بمانند تيري فوران خواهد كرد ،اگر مواظب نباشيد
شكمتان را سوراخ ميكند ".ما از اين حرفها نترسيديم.

صدر مائو بما آموخته است" :آيا چيني ها در مقابل مشكلت از ترس زانو
خواهند زد ،با وجوداينكه آنها از مرگ نمي هراسند؟ "ما جسارت برخورد با هر
مانعي را داريم .در آزمايشات بدون آنكه شكستها از پيگيري ما بكاهد مرتبا تجربيات
مان را جمعبندي كرديم و بطور آزمايشي يك پرس هيدروليكي  600آتمسفري توليد
كرديم و بالخره زانوئي خودمان به خط توليد رسيد ،و كيفيتش خيلي بهتر از نوع
وارداتي آن بود  .آموزش خط سياسي و ايدئولوژيك با مثال هاي زنده شبيه بال به
كارگران جوان كمك كرد كم كم آگاهي خود را از مبارزه طبقاتي مبارزه بين دو خط
افزايش دهند.

به عمل درآوردن اِيده ها در مبارزه به من كمك كرده است درك عميقتري از
ماترياليسم ديالكتيكي و ماترياليسم تاريخي بدست آورم كه اساس تئوريك خط
انقلبي صدر مائو هستند .فقط با مسلح كردن خودمان به ماترياليسم ديالكتيك و
دگرگون كردن مجدد جهان بيني خود مي توانيم پيوسته آگاهي مان را در پياده كردن
خط انقلبي صدر مائو بال ببريم .ض

