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تيادداش  

منطبق است با چاپ  "منتخب آثار مائوتسه دون  "ترجمه ي جلد پنجم        
از طرف اداره نشريات زبانهاي خارجي در پكن  1356انگليسي آن كه در سال 

  .منتشر شد

ترجمه ي حاضر داراي كمبود هائي است كه اميدواريم با كمك فعال      
  .ها قادر گرديمرفع آنبه خوانندگان در چاپ هاي بعدي 

برگرداندن اسامي از زبان انگليسي به فارسي خالي از اشكال نيست و     
ابق در بهمين خاطر با تمام سعي و كوشش ما برخي ناهمگوني ها و عدم تط

  .اسامي ديده ميشود
 

 

  پيام: توسط  باز تايپ
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!پرولتارياي سراسر جهان متحد شويد   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 مائوتسه دون

 

  

 فـهرست

  1                   توضيح ناشر  

  )1(و ساختمان سوسياليستي  دوره انقالب سوسياليستي

  ٥         ) 1949سپتامبر  21! ( خلق چين بپاخاسته است 

  ٩        ) ١٩۴٩سپتامبر  ٢٠! ( زنده باد وحدت کبير خلق چين 

  ١١     ) ١٩۴٩سپتامبر  ٢٠! ( ابدي بر قهرمانان خلق  افتخار

  ١٢  ) ١٩۴٩سپتامبر  ٢٦( مبارزه سخت را ادامه دهيد  . گي ساده همواره سبک زند

  ١٢   ) ١٩٥٠مارس  ١٢(نظر خواهي در باره ي تاکتيک بر خورد به دهقانان مرفه 

  ١۴ ) ١٩٥٠ژوئن  ٦( براي چرخش بنيادي در بهبود وضع مالي و اقتصادي کشور مبارزه کنيد 

  ٢٠      ) ١٩٥٠ژوئن  ٦( بهمه طرف ضربه نزنيد 

  ٢۴          ) ١٩٥٠ژوئن  ٢٣( يک انقالبي واقعي باشيد 

  ٢٨                      )١٩٥٠سپتامبر  ٢٥( شما براي تمام ملت نمونه ايد 

  ٢٩                     ) ١٩٥٠اکتبر  ٨( فرمان به داوطبين خلق چين 

  ٣٠                  ) ١٩٥١فوريه  ١٩........  ( داوطلبين خلق چين بايد هر تپه ، 

  ٣١      )١٩٥١ فوريه١٨( ........نکات عمده قطعنامه مصوبه جلسه وسيع بوروي سياسي کميته



 فهرست

 

  ٣١      ماه براي تدارک  بيست و دو -١

  ٣١ به کره  در برابر تجاوز اياالت متحده و کمک براي مقاومت کارزار تبليغاتي و آموزشي– ٢

  ٣٢                     رفرم ارضي - ٣

  ٣٢                    انقالبيون  سرکوب ضد -۴

  ٣٣  کارشهري  – ٥

  ٣٣  تحکيم حزب و ساختمان حزب  – ٦

  ٣٥                     کارجبهه واحدي – ٧

   ٣٥                         ـ جنبش اصالح سبک ٨

٣۷                       ) ١٩٥١مه ( در سر کوب ضد انقالبيون بايد از خط مشي توده اي حزب پيروي گردد   

۴٠            )١٩٥١سبتامبر_ ١٩٥٠دسامبر ( در سر ضد انقالبيون محکم، دقيق و بيرحمانه ضربه زنيد   

  ۴۴                ) ١٩٥١مه  ٢٠( توجه مبذول داريد " زندگي اوسون "به بحث در باره فيلم 

  ۴٦                     ) ١٩٥١اکتبر  ٢٣(پيروزيهاي عظيم در سه جنبش توده اي 

  ٥١                  )١٩٥۴ـ مارس ١٩٥١نوامبر " ( بالياي پنجگانه " و " بالياي سه گانه "رباره مبارزه عليه د

  ٥٨          )١٩٥١ـ دسامبر  ١٥( ساب آوريد ن در کشاورزي را وظيفه ي بزرگي بحکمک متقابل و تعاو

  ٥٩                            )١٩٥۴ژانويه  ١( پيام سال نو 

  ٦٠    )١٩٥٢آوريل  ٦( ابير کاربست ـ رهنمود کميته مرکزي حزب کمونيست چين درباره تد



 مائوتسه دون

 

  ٦۴                  ) ١٩٥٢ژوئن   ٦( ين است تضاد ميان طبقه کارگر و بورژوازي تضاد عمده در چ

  ٦٥                 ) ١٩ ٥٢اوت ۴( بگذار متحد شويم وبين خود و دشمن خط فاصل روشن بکشيم 

  ٦٩                      ) ١٩ ٥٢اکتبر ٢۴! ( عظيم داوطلبين خلق چين  درود بر پيروزي

  ٧١    ) ١٩٥٣ژانويه  ٥( با بوروکراسي ، کمانديسم و نقص قانون و انضباط مبارزه کنيد 

  ٧۴                      )   ١٩٥٣مارس  ١٦( شو نيسم خان را مورد انتقاد قرار دهيد 

  ٧٥                       )١٩٥٣رس ما ١٩( را حل کنيد " پنج افراط" مشکل 

ي اسناد بنام کميته  اجازهبي  ورـ کن بخاطر نقص انضباط و صدـ جي ويان شان انتقاد از ليوشائو 
  ٧٨                           ) ١٩٥۴مه  ١٩( مرکزي 

      ٧٩ووووووووو     ) ١٩٥٣ژوئن  ١٥( راست روانه منحرف از خط مشي عمومي را طرد کنيد نظرات 

  ٨١                  ) ١٩٥٣ژوئن  ٣٠( جوانان بايد در کار خود به خصوصيات جوانان توجه کند  سازمان

  ٨٧                       ) ١٩٥٣نيه ژو ٩( درباره سرمايه داراي دولتي  

  ٨٨                     )  ١٩٥٣اوت  ١٦( خط مشي عمومي حزب براي دوره گذار 

  ٨٩                      ) ١٩٥٣اوت  ١٢( د با افکار بورژوائي در حزب مبارزه کني

  ٩٨                    ) ١٩٥٣سپتامبر  ٧( تنها راه دگرگوني صنعت و بارزگاني سرمايه داري 

                        و کمک به  ه الت متحداپيروزي عظيم ما در جنگ مقاومت عليه تجاوز اي
  ١٠٢                               )١٩٥٣تامبر سپ ١٨-١٦( کره و وظايف آينده ما 

  ١٠٩                     )١٩٥٣سپتامبر  ١٨-١٦( ان شوـ مين  انتقاد از عقايد ارتجاعي لي



 فهرست

 

  ١١٩                   )  ١٩٥٣اکتبر و نوامبر ( ن در کشاورزي وتقابل و تعادوگفتگو درباره کمک م

 ١١٩                          اکتبر ١٥ـ گفتگوي  ١

  ١٢٣                                         نوامبر  ۴ـ گفتگوي  ٢

  ١٣٠                     ) ١٩٥۴ هژوئي ١۴( درباره طرح قانون اساسي جمهوري خلق چين 

  ١٣٨                                )  ١٩٥۴سپتامبر  ١٥( شيد واي ساختمان يک کشور سوسياليستي بکبر

  ١۴٠                 )  ١٩٥۴اکتبر   ١٦" ( روياي کابين قرمز " يق درباره رمان نامه اي پيرامون تحق

  ١۴٢                                 ) ١٩٥٥ژانويه  ٢٨( خلق چين را نميتوان با بمب اتمي بزانو در آورد 

  ١۴۴                                 ) ١٩٥٥مارس (  سخنرانيهائي در کنفرانس کشوري حزب کمونيست چين 

  ١۴۴                                         سخنراني افتتاحيه

  ١۴٨                                           سخنراني اختتام

  ١۴٩                        ـ ارزيابي ار کنفرانس کنوني ١

  ١٥١                        ـ درباره برنامه پنج ساله اول  ٢

  ١٥٢  ائوکان و رائوشو ـ شيـ درباره اتحاد ضد حزبي ک  ٣

  ١٦٠                        اره اوضاع کنونيـ درب  ۴

     ١٦٢              ـ براي برگزاري موفقيت آميز هشتمين کنگره کشوري کوشش کنيم در رد ٥

              ١٦٥                                     )  ١٩٥٥مه  ٢۴" ( همگوني افکار عمومي"در رد   



 مائوتسه دون

 

     ١٦٨     "                  مطالبي در باره دار دسته ضد انقالبي  هوفن"تار و يادداشتهاي سر دبير بر پيشگف

  ١٦٨                            پيشگفتار

  ١٧٠                        )منتخب ( شتهاي سردبير داياد

  ١٧٦                      ) ١٩٥٥ژوئيه  ٣١( درباره تعاوني کردن کشاورزي 

                             ي کردن کشاورزي بر اعضاي حزب و سازمان جوانان و دهقانان فقير ودر تعاون
  ٢٠٣                      ) ١٩٥٥سپتامبر   ٧( ميانه حال فقير تکيه کنيد 

  ٢٠٦               ) ١٩٥٥اکتبر  ١١( مباحثه درباره تعاوني کردن کشاورزي و مبارزه ي طبقاتي جاري 

  ٢٠٧             ن کشاورزي و دگرگوني صنايع و بارزگاني سرمايداريوـ مناسبات ميان تعا ١

  ٢١٢                     ـ جمعبندي مباحثه در مسئله ي تعاون ٢

  ٢١٥                 رنامه ريزي جامع و اعمال رهبري موثر تـ در باره مسئله ي بر ٣

  ٢٢٠                       ـ درباره مبارزه ايدئولوژيک ۴

  ٢٢٥                         ـ ساير مسايل ٥

  ٢٣٥               ) ١٩٥٥سپتامبر و دسامبر (  "اوجگيري سوسيالستي در روستاي چين" پيشگفتار بر 

  ٢٣٥                          ١پيسگفتار 

   ٢٣٩                           ٢پيشگفتار 

"                                                          چينوسياليستي در روستا اوجگيري س" ياد داشتها سردبير از 
  ٢٣٥                         ) ١١٥٥سپتامبر و دسامبر مه ( 



 فهرست

 

  ٢٧٨               ) ١٩٥٥دسامبر مه  ٢١( در خواست نظر درباره سند هفده ماده اي مربوط به کشاورزي 

  ٢٨٣                                ) ١٩٥٦رش ما ٥( کنيد  ي سوسياليستي منابع دستي را تسريعدگرگون

  ٢٨٥                           درباره ده مناسبات

  ٢٨٦    ـ مناسبات بين صنايع سنگين از يکسو و صنايع سبک و کشاورزي از سوي ديگر ١  

  ٢٨٩              ـ مناسبات بين صنايع در مناطق ساحلي و صنايع در مناطق دور از ساحل ٢  

  ٢٩٠                  تصادي و ساختمان دفاعيبات بين ساختمان اقـ مناس ٣  

  ٢٩٢                  ـ مناسبات بين دولت ، واحد هاي توليدي و توليد کنندگان ۴  

  ٢٩٥                   ـ مناسبات بين مقامات مرکزي و مقامات محلي ٥  

  ٢٩٩                    ـ مناسبات بين مليت خان و مليتهاي اقليت ٦  

  ٣٠٠                      ـ مناسبات بين حزبي و غير حزبي ٧  

  ٣٠٢                      ـ مناسبات بين انقالب و ضد انقالب  ٨  

  ٣٠٦                        ـ مناسبات درست و نادرست ٩  

  ٣٠٨                      ديگر کشور هاـ مناسبات بين چين  و  ١٠  

  ٣١۴                      ) ١٩٥٦ژونيه  ١۴ (امپرياليسم امريکا ببر کاغذي است 

  ٣١٨                ) ١٩٥٦اوت  ٢٠( وحدت حزب را استحکام بخشيد و سنن حزب را  ادامه دهيد 

  ٣٣٢                     ) ١٩٥٦سپتامبر  ٢٥( برخي تجارب در تاريخ حزب ما  

  ٣٣٩                       ) ١٩٥٦نوامبر  ١٢( بياد دکتر سون ياتسن 



 مائوتسه دون

 

    ني در پلنوم دوم هشتمين دوره کميته مرکزي حزب کمونيست چين   سخنرا
  ٣۴١                          )  ١٩٥٦وامبر ن ١٥(    

  هاي حزبي استان شهرستان و مناطق ئولين کميته سسخنراني درکنفرانس م
  ٣٦٣                       ) ١٩٥٧ژانويه ( خود مختار   

  ٣٦٣                       نويه اژ ١٨ـ سخنراني  ١  

  ٣٧٥                       ژانويه  ٢٧ـ سخنراني  ٢  

  ۴٠٥                      درباره مسئله حل صحيح تضاد هاي درون خلق

  ۴٠٥                        ـ  دونوع تضاد خصلتا متفاوت ١  

  ۴١۴                      مسئله سرکوب ضد انقالببيونـ  ٢  

  ۴١٨                      مسئله تعاوني کردن کشاورزيـ  ٣  

  ۴٢٢                                    انانصنايع و بارزگ مسئله صاحبانـ  ۴  

  ۴٢۴                                      سئله روشنفکرانمـ  ٥  

  ۴٢٦                                      مسئله اقليتهاي ملي ـ  ٦  

  ۴٢٧                                    ه کشي همه جانبه و تنظيم مناسبنقشـ  ٧  

    "                 ذار صد مکتب باهم رقابت کندصد گل بشکفد ، بگ"در باره  ـ ٨  
  ۴٢٨                                                   "همزيستي طوالني مدت و کنترول متقابل"   

    ۴٣٦                                ات بوسيله عده قليلي از مردمسئله اغتشاشم ارهبدرـ  ٩  

     ۴٣٨                                  ـ آيا ممکن است امر بد به آمر نيک مبدل کردد ؟١٠  

  ۴۴٠                                      ـ درباره صرفه جوئي ١١  



 فهرست

 

  ۴۴٢                       ـ راه صنعتي کردن چين ١٢  

   ۴۴۴       ) ١٩٥٧مارس  ١٢(غاتي  يکار تبلاره زب کمونيست چين دربکنفرانس کشوري حسخنراني در

    بر زندگي ماده و مبارزه سخت پافشاري کنيد، پيوند فشرده با توده ها را حفظ نمائيد
  ۴٦٣                                        ) ١٩٥٧مارس (    

           ۴٦٨                                    ) ١٩٥٧مه  ١٥( اوضاع شروع بتغيير کرده است 

  ۴٧٦                                ) ١٩٥٧مه  ٢٥(  حزب کمونيست چين هسته رهبري تمامي خلق چين است 

  ۴٧٧                        ) ١٩٥٧ژوئن  ٨( نيرو ها يمان را براي دفع حمالت وحشيانه راست ها جمع کنيم 

  ۴٨٠                  ) ١٩٥٧وئيه ژ ١( ون هوي بائو بايد انتقاد گردد " سمتگيري بورژوائي 

  ۴٨٦                   )  ١٩٥٧وئيه ژ ٩( وا را دفع کنيد حمالت راست هاي بورژ

  ٥٠٥                                       ) ١٩٥٧ژوئيه (   ١٩٥٧اوضاع در تابستان 

  ٥١٦                                     ) ١٩٥٧اکتبر  ٩( در ترويج انقالب فعال بايد باشيد 

  ٥٣٣                                 ) ١٩٥٧اکتبر  ١٣( عميقا به اکثريت خلق ايمان داشته باشيد 

  ٥٥٣                   ) ١٩٥٧نوامبر  ١٨( دت دروني حزبي برخورد ديالکتيکي به وح

       ٥٥٦                                    ) ١٩٥٧نوامبر  ١٨( کليه مرتجعين ببر کاغذي هستند 

  

  

  

 



دونسه مائوت  

    1 

 

  رـاشـح نـيـوضـت  
و آموزگار كبير ، صدر مائوتسه دون آثار تاريخي جاوداني ماركسيستي ـ  آثار رهبري

برطبق تصميم كميته مركزي حزب كمونيست چين ، جلد پنجم  . لنينيستي اند
اكنون انتشار مييابد و جلد هاي بعدي بترتيب انتشار  "منتخب آثار مائوتسه دون "

  .خواهد يافت
در  "منتخب آثار مائوتسه دون"هاي انتشار يافته قبلي يكم تا چهارم جلد   

جلد پنجم و جلد . بر گيرنده نوشته هاي مهمي از دوران انقالب دمكراتيك  نوين اند،
  .مهمي از انقالب سوسياليستي و ساختمان سوسياليستي ميباشدبعدي شامل آثار 

ين، رفيق مائوتسه ي نوين بعد از تاسيس جمهوري خلق چدر دوره تاريخ  
دون با پافشاري پيگيرانه بر اصل تلفيق حقيقت عام ماركسيسم ـ لنينيسم با شرايط 
مشخص پراتيك انقالب، ماركسيسم ـ لنينيسم را به ارث برد، از آن دفاع نمود و در 

ما در يكريشته مبارزات، آنرا تكامل بخشيد، اين مبارزات  جريان رهبري حزب و خلق
مبارزه براي انجام انقالب سوسياليستي ، مقابله با مشي هاي :  عبارت بودند از

يائو و وان ـ جان ـ جيان ـ ،  پن ته هوا ، ليوشائوچي ، لين پرويزيونيستي كائو ـ ژائو
يائو، مبارزه عليه رويزيونيسم مدرن كه دار و دسته مرتد رويزيونيستي شوروي در 

رفيق مائوتسه دون در تئوري، طي ايندوره بزرگترين خدمت . مركزش قرار دارد
در چين و درخارج ، تحليل  جمعبندي مرتبط تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا

تضاد ها ، طبقاتي و مبارزه طبقاتي در جامعه سوسياليستي از طريق اساسي ترين 
دت ضدين ، و بدين طريق آشكار نمودن ماترياليستي يعني وح مقوله ديالكتيك

سوسياليستي و آفرينش تئوري كبير ادامه انقالب تحت قانون تكامل جامعه 
رابطه با افكار و تز هاي نوين رفيق مائوتسه دون در . ديكتاتوري پرولتاريا ميباشد

يمي گنجينه تئوري ماركسيتي ـ لنينيستي را در حيطه انقالب پرولتري بطور عظ
 نها راه صحيحآنها نه ت. فلسفه، اقتصاد سياسي و سوسياليسم علمي غني نموده اند

لتاريا ، جلوگيري از احيا سرمايداري و خلق چين جهت تحكيم ديكتاتوري پرو
ساختمان سوسياليسم را ترسيم نموده اند، بلكه داراي اهميت عظيم و ديرپاي جهاني 

  .نيز ميباشد
تا  1949نوشته هاي مهمي از  "منتخب آثار مائوتسه دون "جلد پنجم   

در اين نوشته ها بود كه رفيق مائوتسه دون براي اولين . را در بر ميگيرد 1957پايان 



شرناوضيح ت  

 

بار، اين تز علمي را كه مبارزه ميان پرولتاريا و بورژواي، ميان راه سوسياليستي و راه 
سرمايداري، تا مدت زماني طوالني پس از اتمام اساسي دگرگوني سوسياليستي 

ه تمايز و حل صحيح مالكيت بروسايل توليد وجود خواهد داشت، و آموزش مربوط ب
يعني تضاد ميان ما و دشمن و دونوع تضاد ماهيتا متفاوت در جامعه سوسياليستي 

تضاد هاي درون خلق تئوري كبير ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا و عقايد 
بعد ها و بويژه طي . كرداساسي خط مشي عمومي ساختمان سوسياليسم را طرح 

و تكامل اين غنا بخشيدن  رفيق مائوتسه دون،ريا ئي ير فرهنگي پرولتاانقالب كب
  .مجموعه انديشه هاي درخشان را بر مبناي تجارب عملي انقالب ادامه داد 

انديشه . رفيق مائوتسه دون بزرگترين ماركسيست لنينيست عصر مابود  
مائوتسه دون پرچم ظقر نموني است كه تحت لواي آن حزب ما ، ارتش ما خلق ما 

واهد جنگيد و انقالب را ادامه خواهد داد؛ گنجينه اي است كه مشتركا به متحدانه خ
انديشه مائوتسه . پرولتارياي بين المللي و خلقهاي انقالبي همه كشورها تعلق دارد

  .دون  و آموزشهاي او براي هميشه زنده خواهد ماند
بعضي از نوشته هاي رفيق مائوتسه دون مربوط به دوره انقالب   

بچاپ رسيده  ي و ساختمان سوسياليستي كه در اين جلد آمده، قبالسوسياليست
ي  كه توسط او تدوين گشته ، دستخط هاي او و صورت شامل اسنادبقيه . است

ي تغييرات تكنيكي در جريان تاليف، بعض. هايش ميباشدمجلس رسمي سخنراني 
  .الزم در گزارشات سخنرانيها انجام گرفت

  مونيست چينكميسيون كميته مركزي حزب ك
  ه دون ـــوتســار مائــع و نشر آثـراي طبـب

  1977مارس  1
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  !خلـق چيـن بـپـاخاستـه اسـت 
  1944سپتامبر  21

  :دوستان نماينده 
بدينوسيله كنفرانس مشاور سياسي كه تمام ملت مشتاقانه در انتظارش بود 

  .افتتاح ميگردد
دركنفرانس ما بيش از ششصد نماينده شركت دارند كه تمام احزاب 

مناطق و مليت  دمكراتيك و سازمانهاي خلقي چين، ارتش آزادي بخش توده اي ،
هاي مختلف كشور و چيني هاي مقيم خارج را بعهده دارند، اين نشان ميدهد كه 

  . وحدت كبير خلق سراسر كشور در اين كنفرانس تبلوريافته است
اي وحدت كبير تمام خلق چين از آنجا بدست آمده كه ما حكومت ارتجاعي 

ظرف . شكست داده ايم  گوميندان را كه توسط امپرياليسم آمريكا پشتيباني ميشد
اندكي بيش از سه سال ارتش آزاديبخش توده اي قهرمان چين ، ارتشي كه جهان 
بندرت نظيرش را ديده، كليه حمالت نيروهاي چندميليوني دولت گوميندان را كه از 
پشتباني اياالت متحده برخوردار بود درهم كوبيد و به تعرض متقابل و حمله دست 

ش هاي صحرائي چند ميليوني ارتش آزاديبخش توده اي جنگ زد، در حال حاضر ارت
را به مناطق نزديك تايوان ، گوان دون ، گوان سي، گوجو، سي جوان و سين كيان 

ظرف اندكي بيش ار . كشانده اند و اكثريت عظيم خلق چين آزادي بدست آورده است
ز ارتش سه سال خلق سراسر كشور صفوف خود را در هم فشرده ، به پشتيباني ا

آزاديبخش توده اي برخاسته ، با دشمن جنگيده و پيروزي اساسي بدست آورده 
  .و در اين شرايط است كه كنفرانس مشاوره سياسي كنوني برگزار ميشود. است

كنفرانس كنوني ما كنفرانس مشاوره سياسي خوانده ميشود زيرا سه سال 
)  ١( ي برگزار كرديم قبل ما با گوميندان چانكايشك يك كنفرانس مشاوره سياس

نتايج آن کنفرانس بوسيله چانکايشک و همدستانش تخريب شد، معهذا کنفرانس 
اين نشانداده که بهمراه گوميندان چانکايشک، اين . تاثير ابدي برخلق بجا گذاشت

حتي . سک زنجيري امپرياليسم و همدستانش هيچکاري بنفع خلق نميشود کرد
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يب ميگرديد خاصيتي نداشت زيرا بمحض فرا رسيدن قطعنامه هائي که با اکراه تصو
تنها . زمان مناسب آنها را پاره کردند و جنگ بيرحمانه اي عليه خلق بر پا ساختند

مطلقا جاي هيچگونه مصالحه با : فايده ي آن کنفرانس درس عميقي بود که بخلق داد 
يا بايد .  گوميندان چانکايشک، سگ زنجيري امپرياليسم و همدستانش موجود نيست

اين دشمنان را سرنگون ساخت و يا تحت ستم آنها قرار گرفت و قتل عام شد، يا اين 
ظرف اندکي بيش از سه سال خلق چين تحت رهبري . يا آن ، شق ديگر وجود ندارد 

حزب کمونيست بسرعت بيدار گشت، خود را در جبهه واحد سراسري عليه 
وکرات و مظهر آنها حکومت ارتجاعي امپرياليسم ، فئوداليسم ، سرمايداري بور

گوميندان متشکل ساخت، از جنگ آزاديبخش توده اي پشتباني کرد، حکومت 
ارتجاعي گوميندان را اساسا شکست داد، امپرياليسم  را در چين سر نگون نمود و 

  .کنفرانس مشاوره سياسي را بازگردند
ي منعقد کنفرانس کنوني مشاوره سياسي خلق چين بر پايه کامال نوين

گرديده ؛ اين کنفرانس نماينده خلق سراسر کشور است و از اعتماد و پشتيباني آنها 
لذا کنفرانس اعالم ميکند که وظايف و اختيارات کنگره ملي خلق را اعمال . برخودار
کنفرانس طبق دستور جلسه ، قانون اساسي  کنفرانس مشاوره سياسي خلق . ميکند

جمهوري خلق چين برنامه مشترک کنفرانس خلق  چين قانون اساسي دولت مرکزي
کميته ملي کنفرانس مشاوره سياسي خلق  مشوره سياسي خلق چين را مقرر داشته ،

تخاب کرده ، پرچم و را ان چين و شوراي دولت مرکزي خلق  جمهوري خلق چين
سرود ملي جمهوري خلق چين را تدوين نموده و در مورد محل پايتخت جمهوري 

ميم گرفته و سنه تاريخي را که در اکثر کشور ها متداول است تدوين خلق چين تص
  .مي نمايد

دوستان نماينده ، ماهمگي معتقديم کار ما در تاريخ بشريت بثبت ميرسد و 
نشان خواهد داد که خلق چين که يکچهارم بشريت را تشکيل ميدهد بپا خاسته 

ه اند، تنها در عصر جديد چيني ها همواره يک ملت کبير ، شجاع و فعال بود. است
آنهم تماما بعلت ستم و استثمار امپرياليسم بيگانه و . است که آنها عقب افتادند
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پدران ما در طول يک قرن هرگز دست از مبارزه آشتي . دولتهاي ارتجاعي داخلي بود
كه توسط پيشاهنگ كبير  1911انقالب ناپذير عليه ستمگران داخلي و خارجي نکشيدند، 

آنها ما را به اجراي .  نقالب چين دكتر سون ياتسن هدايت ميشد از آنجمله استما در ا
ما صفوف خود را فشرده . و ما طبق آن عمل كرديم . وصاياي ناتمامشان فرا مي خواندند 

ساختيم و از طريق جنگ آزاديبخش توده اي ستمگران داخلي و خارجي را شكست 
از اين پس ملت ما به جامعه . داديم و اكنون تاسيس جمهوري خلق چين را اعالم مينمايم 

علق دارد و با شجاعت و پيشتكار براي شگوفائي ملل صلحدوست و آزاديخوا جهان ت
ملت ما ديگر . تمدن و رفا خويش و در عين حال ترويج صلح جهاني و آزادي كار ميكند

انقالب ما همدردي و . ما بپا خاسته ايم . ملتي محكوم به تحقير و توهين نخواهد بود
جهان دوستاني ما در سراسر . تحسين خلقهاي همه كشور ها را بخود جلب كرده است

  . داريم
اديبخش توده اي و جنبش انقالبي توده زكار انقالبي ما بپايان نرسيده، جنگ آ    

امپرياليستها و مرتجعين . اي كماكان به جلو ميشتابد و ما بايد كوششهايمان بيفزائيم
آنان . داخلي مسلما بĤساني بر شكست خويش صحه نميگذارند و تا آخرين دم ميجنگند 

از برقراري صلح و نظم در سراسر كشور ، بهر شيوه ممكن متوسل شده و هر  مسلما پس
روز و هر دقيقه دست به خرابكاري و اغتشاش خواهد زد، و ميكوشند تا دو باره بروي 

ما تحت هيچ شرائطي . . اين امر اجتناب ناپذير و دور از هرگونه ترديد است. صحنه بيايند
  .نبايد از هوشياري خويش بكاهيم

نظام دولتي ما ، ديكتاتوري دمكراتيك  خلق اسلحه قدرتمندي در حفظ ثمرات     
پيروزي  انقالب خلق و در خنثي ساختن توطئه هاي باز گشت دشمنان داخلي و خارجي 

در زمينه بين المللي ما بايد با تمام كشور ها و . اين سالح را بايد محكم بگيريم. ميباشد
درجه اول با اتحادشوروي و دمكراسي هاي نوين  خلقهاي صلحدوست وآزاديخوا و در

متحد گرديم تا آنكه در مبارزه براي حفظ اين ثمرات پيروزي و خنثي كردن توطئه هاي 
تا زمانيكه بر ديكتاتوري دمكراتيك خلق . بازگشت دشمنان داخلي و خارجي تنها نباشيم

  .زمند خواهيم بوداصرار ورزيم و با دوستان خارجي مان متحد گرديم ، همواره پيرو
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ديكتاتوري دمكراتيك خلق و همبستگي با دوستان  خارجي ما را قادر ميسازد 
ما ديگر با وظيفه ي ساختمان اقتصادي در . كه كار ساختمان را سريعتر با انجام  رسانيم

ميليون  475جمعيتي برابر  : سراسر كشور روبرو هستيم ما شرائط بسيار مناسبي داريم 
در پيش رويمان حقيقتا مشكالت . كيلو مترمربع 9،  6 00000ي به وسعت  نفر وسر زمين

ما قاطعانه معتقديم كه خلق كشور با مبارزه قهرمانانه اش بر . بسيار زيادي وجود دارد
خلق چين در چيرگي بر مشكالت تجربيات گرانبهائي دارد و . تمام آنها چيره خواهد شد

سالهاي طوالني مشكالت طاقت فرسا را تحمل كنيم و  اگر پدران ما و خود ما نيز توانستيم
مرتجعين قدرتمند داخلي و خارجي راشكست دهيم ، چرا پس از پيروزي نتوانيم  كشور 
ثروتمند و شكوفا بسازيم ؟ تازمانيكه به سبك زندگي ساده و مبارزه سخت وفادار بمانيم ، 

. ي دمكراتيك خلق پافشاري كنيم تا زمانيكه متحد باقي بمانيم و تا زمانيكه بر ديكتاتور
  .قادريم در جبهه اقتصادي پيروزي سريع كسب كنيم ،با دوستان خارجي متحد گرديم 

رونق در ساختمان اقتصادي ناگزير رونقي در زمينه ساختمان فرهنگي را     
ديگر دوراني كه خلق چين بي تمدن خوانده ميشد به پايان . بدنبال خواهد داشت 

  .اهر خواهيم گشتظهان ، بمثابه ملتي با فرهنگ پيشرفته رسيده، ما در ج
دفاع ملي مان تحكيم خواهد شد و ديگر هيچ امپرياليستي هرگز اجازه تجاوز 

نيروهاي مسلح توده اي ما و ارتش آزاديبخش توده اي . به سر زمين ما را  نخواهد يافت
كه نيروي هوائي و نيروي تنها ارتش قوي بل. ظ شود و تكامل يابدفبمثابه پايه بايستي ح

  .دريائي قدرتمند نيز خواهيم داشت
بگذار بگويند كه ما در !  بگذار مرتجعين داخلي و خارجي در مقابل ما بلرزند     

ما خلق كه جان خود را در جنگ آزادي بخش توده اي . اين امر و در آن امر وارد نيستيم 
  ! طر ما باقي ميماند و انقالب توده اي فدا نموده اند براي هميشه در خا

  !اديبخش توده اي و انقالب توده اي  زآزنده باد پيروزي جنگ 
  زنده باد تاسيس جمهوري خلق چين

  !زنده باد موفقيت كنفرانس مشاوره سياسي خلق چين 
  
  

  يـا د داشـتـهـا
سه دون  ـ  منتخب آثار مائوت ٢ياد داشت ". ـ تهاجم چانکايشک را با جنگ دفاع از خود در هم شکنيد  ١

 ۴جلد 
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  ! نـق چيـير خلـدت کبـاد وحـده بـزن
  1949سپتامبر  20    

  هم ميهنان ، 
ست مشاوره سياسي خلق چين وظايف خويش را با موفقيت آتجام اولين نش

سازمانهاي . اين نشست با شركت نمايندگان تمام احزاب دمكراتيك . داده است
مليتهاي مختلف كشور ، چيني هاي  .مناطق خلقي چين ، ارتش آزاديبخش توده اي ، 

مقيم خارج و ديگر دمكراتهاي ميهن پرست ترتيب يافته بود و اراده خلق تمام كشور 
  . آنان بودسابقه يب ورا نمايندگي مينمود و نمايشي از وحدت كبير 

اين وحدت كبير تمام خلق تنها پس از سالها مبارزه قهرمانانه و تنها زماني     
و ارتش آزاديبحش توده اي تحت رهبري حزب كمونيست، بدست آمد كه چين 

ارتجاعي گوميندان چانكايشك را كه توسط امپرياليسم امريكا پشتيباني  حكومت
بيش از يك قرن است كه پيشاهنگان خلق چين منجمله مردان . ميشد شكست داد

. اند را هدايت نموده 1911برجسته اي مانند انقالبي بزرگ دكترسون ياتسن كه انقالب 
توده ها را در مبارزات الينقطع جهت سرنگوني ساختن ستم امپرياليسم و رژيمهاي 

بي پروا اكنون سرانجام اين هدف در اثر كوششهاي . ارتجاعي چيني هدايت نموده اند 
اين نشست را اكنون در زماني برگزار ميكنيم كه خلق . و پيگيرانه  آنها بدست آمده

جمهوري خلق چين را . ، سيماي كشورش را تغيير داده چين بر دشمنانش پيروز شده 
ده ملتمان ليون خلق چين بپا خاسته ايم و آينمي 475اكنون ما . بر پا نموده است

  .بينهايت تابناك است
هبري صدر مائو رهبر خلق ما ، جلسه با شعور واحد و در تطابق با تحت ر    

مشاوره سياسي خلق چين ، اصل دمكراسي نوين كار كرده، قانون اساسي كنفرانس 
 كنفرانس و برنامه مشترك قانون اساسي دولت مركزي خلق جمهوري خلق چين

 پكن را بعنوان پايتخت جمهوري. مشاوره سياسي خلق چين را مقرر نموده است 
تعيين نموده، پرچم پنج ستاره بر روي زمينه اي سرخ را بعنوان پرچم ملي خلق چين 

سرود ملي تدوين كرده و سنه  را بعنوان  "داوطلبان مارش  ". جمهوري خلق چين 
شاوره كميته ملي كنفرانس م.برگزيد سيستم تقويم جمهوري خلق چين ميالدي را 

. خاب نمودسياسي خلق چين و شوراي دولتي مركزي خلق جمهوري خلق چين را انت
  .بدين ترتيب عصر نويني در تاريخ آغاز ميشود
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رديده و خلق چين اكنون دولت ن اعالم گنان،ايجاد جمهوري خلق چيهموط
ديكتارتوري  "برنامه عمومي دولت  "بر طبق . مركزي خويش را دارا ميباشد

دولت ارتش آزاديبخش توده . دموكراتيك خلق را در سراسر چين اعمال خواهد كرد
را در ادامه تا بĤخر جنگ انقالبي، از ميان برداشتن باقي مانده سربازان دشمن و اي 
وظيفه كبير وحدت چين ساختن سراسر قلمرو كشور جهت بانجام رساندن  آزاد

دولت خلق سراسر كشور را قدم بقدم در غلبه بر كليه مشكالت و . هدايت خواهدكرد
انجام كار سازندگي وسيع در زمينه اقتصادي و فرهنگي جهت محو فقر و ناداني كه از 

. هنگي خلق هدايت خواهد كردچين كهن بارث مانده و جهت اعتالء زندگي مادي فر
از منافع خلق حمايت كرده و تمام توطئه هاي ضد انقالبيون را در هم ميكوبد، دولت 

و نيروهوائي خلق را تقويت نموده ،دفاع ملي را تحكيم دولت ارتش ،نيروي دريائي 
كرده، تماميت ارضي و حاكميت ما را نگهباني نموده و عليه تجاوز هر كشور 

دولت ما با تمام كشور ها ، ملل و خلقهاي صلحدوست و . مي ايستدامپرياليستي 
آزاديخوا جهان و در درجه اول با اتحاد شوروي و دموكراسي هاي نوين وحدت نموده 

جنگ  ه هاي امپرياليستي براي برافروختنو اتحاد ميبندد و همراه آنان عليه نقش
  . شدمبارزه كرده و بدين ترتيب براي صلح پايدار جهان ميكو

هم ميهنان، ما بايد خود را بهتر متشكل سازيم ما بايد اكثريت عظيم خلق 
چين را در سازمانهاي سياسي ، نظامي، اقتصادي، فرهنگي وغيره متشكل سازيم و به 

لي كه مشخصه چين كهن بود پايان دهيم، بطوريكه قدرت دسته حالت غير متشك
تش آزاديبخش توده اي و براي بناي جمعي توده ها براي پشتيباني از دولت خلق و ار

  .چين نو، مستقل ، دمكراتيك ، صلح جو متحد و مترقي و قوي جريان يابد
قهرمانان خلق كه جان خود را در جنگ آزاديبخش توده اي و انقالب خلق 

  ! فدا نموده اند براي ابد در خاطر ما باقي ميماند 
  !زنده باد وحدت كبير خلق چين

  !ق چين زنده باد جمهوري خل
  !مت مركزي خلق زنده باد حكو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولين نشست وسيع کنفرانس مشاوره سياسي خلق چين تدوين اين بيانيه را بعهده رفيق مائوتسه دون 

" رهبر خلق ما  عبارت تحت رهبر صدر مائو،" گذاشت در هنگام تصويب بنابرپيشنهاد نمايندگان عبارت 
 .در بيانيه جا داده شد

 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

دونمائوتسه   

11 

 

  افتخار ابدي 

  !بر قهرمانان خلق 

  1949سپتامبر  30

افتخار ابدي بر قهرمانان خلق كه جان خود را در جنگ توده اي آزاديبخش   
  !و انقالب خلق در سه سال گذشته فدا كردند 

خش خلق كه جان خود را در جنگ توده اي آزاديب انافتخار ابدي بر قهرمان  
  ! گذشته فدا كردند  سال و انقالب خلق در سي

افتخار ابدي بر قهرمانان خلق كه جان خود را در مبارزات متعدد عليه 
 1940دشمنان داخلي  و خارجي و براي استقالل ملي و آزادي و سعادت خلق از سال 

  !تا حال فدا كردند 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .تدوين شد" ياد بود قهرمانان خلق " ه توسط رفيق مائوتسه دون براي بناي کتيبه اي ک
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  همواره سبک زندگي ساده و مبارزه سخت را ادامه دهيد
  1949اكتبر  26

  :ين سيا نو ـ كانس ان و هموطنان منطقه مرزي شنسي ـ رفقاي  ين
ين  1949تا  1936از . از دريافت پيام شادباش شما بسيار خوشحال ممنونم   

ين سيا مقر كميته مركزي حزب كمونيست چين و نان و منطقه مرز شنسي ـ كانسو ـ 
رز ين ان و منطقه ممردم . ي بودئپشت جبهه عمومي مبازره خلق چين براي رها

من برايتان وحدت پيگير، التيام سريع زخمهاي . اند خدمات بزرگي بهمه ملت نموده
رم كه كاركنان اميدوا. جنگ و پيشرفت در ساختمان اقتصادي و فرهنگي آرزو ميكنم

ك زندگي ساده و سخت كوشي ، كه بيش انقالبي سراسر كشور همواره به آن سب
ـ نين سيا  حفظ وكانس شنسي ـمرزي كنان ين ان و منطقه كارازيك دهه از جانب 

  .  شد ادامه دهند
  

  مائوتسه دون
  1949اكتبر  26

  
  نظر خواهي درباره تاکتيک برخورد به دهقانان مرفه

  1950مارس  12
رات موجود را درباره اري رفقاي رهبري استانتان لطفا نظدر جلسه ج

تاكتيك مورد  .نيدتاكتيك برخورد به دهقانان مرفه ، جمع آوري كرده بما تلگراف ك
ت گذاشتن دهقانان مرفه سرمايدار و همينطور دهقانان مرفه سوال عبارتست از راح

ن امسال در اياالت جنوبي و بعضي مناطق ازمست يارض نيمه فئودال در برنامه رفرم
شمال غربي و عقب انداختن حل مساله دهقانان مرفه نيمه فئودال تا چند سال 

داليل در پيش گرفتن اين روش  .اين روش مفيد تر است يا نهلطفا ببينيد آيا . آينده
سابقه است و احتمال بروز انحرافات ماوراء چپ يب اول، وسعت رفرم ارضي: عبارتند از 

ضربه بزنيم و دهقانان مرفه را راحت بگذاريم، دهقانان  ليكناگر ، تنها به ما. ميرود
در غير  تمايزكه جلوگيري از آندن و كشتن بدون ميانه حال را حمايت كنيم و از ز
ل در زمان دوم رفرم ارضي در شما. شگيري كنيماينصورت بسيار مشكل است پي

ولي حاال كه . جنگ كه اتمسفر جنگ براتمسفررفرم ارضي غالب بود انجام گرديد
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، رفرم ارضي شديداً برجسته ميشود، و ضربه ان براي جامعه شده م جنگ عمال تما
مرفه نيمه  اگر دهقانان. گوشخراش خواهد بود بويژه  ليكنماو فغان بويژه شديد 

احت گذاشته و چندسال تعد با آنها برخورد كنيم موقعيتمان فئودال را براي مدتي ر
م ما با بورژوازي ملي از سو. بتكار عمل بيشتري خواهيم داشتقويتر ميشود، يعني ا

ازي يم و از آنجا كه بورژونظر سياسي، اقتصادي و سازماني جبهه متحد تشكيل داده ا
بنظر ميرسد بهتر است كه دهقانان  ، مين وابسته استملي بطور فشرده اي با مسئله ز

  .مرفه نيمه فئودال را فعال راحت بگذاريم تا خيال بورژوازي ملي آسوده باشد
در جلسه بوروي سياسي نوامبر گذشته من مساله راحت گذاشتن فعلي 

يمي گرفته نه تحليل دقيق انجام گرفت ونه تصمليكن ،  دهقانان مرفه را مطرح كردم
و اسناد  "قانون زمين "بدنبال آن در. تصميم بگيريم  اكنون زمان آنست كه. شد

و جهت مطالعه ، به اطالع عموم . ديگر مربوط به رفرم ارضي بايستي تجديد نظر شود
تا امر رفرم ارضي . رفرم ارضي در آستانهائي كه آخيرا آزاد شده اند برسد كادرهاي

 وگرنه ما بدست خود لحظه. سهيل شودپائيز آغاز گردد ت از دروكه قرار است بعد 
ي بوروي ه نه تنها رفقات كبنابراين حياتي اس. مناسب و ابتكار را از دست ميدهيم

نوب چين، بوروي جنوب غربي بوروي تابع جرقي چين، مركزي جنوبي بلكه بوروي ش
ن تلگراف راجهت بحث به كميته هاي يرابحث كنند و ا غربي نيز مسالهو شمال 

استان و واليت و شهر هاي تابع مركزي زير دست رسانده، عقايد مخالف و موافق را 
  .جمع آوري و سريعا براي توجه ما در تصميم گيري به كميته مركزي تلگراف كنند

  
    

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخشنامه به بوروي مرکزي جنوبي کميته مرکزي حزب کمونيست چين و همزمان به بوروي شرق چين 

 ، بوروي تابع جنوب چين ، و شمال بوروي جنوب غربي غربي 
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قتصادي کشور مبارزه ادي در بهبود وضع مالي ايبراي چرخش بن
  کنيد

  1950ژوئن  6
جهاني صلح و  جبهه . ما مساعد است بين المللي كنوني بحال وضعيت

در تمام كشور ها جنبش . دموكراسي برهبري اتحادشوروي از پارسال قويتر است
جنبشهاي آزاديبخش ملي براي . ده استوخلقها براي صلح وعليه جنگ پيشروفت نم

بويژه ظهور جنبشهاي . ياليسم وسيعا توسعه يافته استسرنگون ساختن يوغ امپر
الت متحده و رشد جنبشها آزاديبخش اتوده اي خلقهاي ژاپن و آلمان عليه اشغال اي

همزمان تضاد هاي بين كشور هاي . توده اي ملل ستمديده در شرق قابل ذكرند
جدال . است الت متحده و انگلستان تكامل يافتهاامپرياليستي ، در درجه اول بين اي

. ميان گروهاي مختلف بورژوازي اياالت متحده و انگليستان نيز افزايش يافته است
اي  دهسي هاي توميان دمكرا. برعكس ميان اتحادشوروي و دمكراسي هاي توده اي 

اراي كه د) ١(د جديد ميان چين و اتحادشوروي قرار دا. وحدت قوي وجود دارد
. دوستانه ميان دوكشور را تحكيم نموده است ابطهر. اهميت تاريخي و عظيمي است

زادي و سرعت بيشتر ادامه دهيم قادر ميسازد ساختمان ملي را با آ اين قرار داد ما را
و دموكراسي و عليه و همزمان، مبارزه ، مبارزه قدرتمند خلقها جهان را براي صلح . 

و همچنين خطر جنگ از جانب اردوي امپرياليستي . يش ميراندجنگ و ستم به پ
ن نيرو هاي مقابله با خطر جنگ و يكول. امكان جنگ جهاني سوم موجود است

در حال رشدند وسطح آگاهي جلوگيري از وقوع يك جنگ جهاني سوم سريعا 
چنانچه احزاب كمونيست جهان بكار وحدت . باالميرود ثر خلقهاي جهانسياسي اك

شتر آنها كمك كنند، شايعه بي دادن همه نيروهاي طالب صلح و دموكراسي و بتكامل
  .جنگ توسط مرتجعين گوميندان براي فريب خلق بي پايه است

جمهوري  خلق دولت مركزي : وضعيت كنوني در كشور ما بدين قرار است   
اتحاد شوروي ، دمكراسي هاي توده  .هاي محلي بر قرار گرديده اندلتوو دچين خلق 

يا باكشور ما روابط ديپلماتيك برقرار لااي و تعدادي از كشور هاي سرمايه داري متو
ساخته اند ، جنگ در سرزمين چين اصلي اساسا به پايان رسيده و تنها تايوان و تبت 

در بعضي مناطق سرزمين . ليكن اين وظيفه مبارزه اي جدي ميطلبد . بايد آزاد گردند
 چين اصلي مرتجعين گوميندان به جنگ راهزانانه پاتيزاني توسل جسته و بعضي
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آنها تعداد زيادي عوامل مخفي . برانگيخته اند عناصر عقب مانده را عليه دولت و خلق
و جاسوس براي مخالفت با دولت ما سازمان داده و براي بي اعتبار ساختن حزب 

اين . احزاب دموكراتيك و سازمانها خلقي به شايعه پراكني پرداخته اندت سكموني
تخريب پروژه  هاي اقتصادي، ترور  عموامل مخفي و جاسوسان همچنين درگير

طالعات براي امپرياليستها و مرتجعين ازمانهاي حزبي دولتي و جمع آوري اكاركنان س
كليه اين فعاليتهاي ضد انقالبي از پشت صحنه توسط امپرياليسم . گوميندان ميباشد

ان همه اين راهزنان عوامل مخفي و جاسوس. و بويژه امپرياليسم امريكا هدايت ميشود
در سيزده ماه و نيمي كه از عمليات عبور از يانگ تسه . نوكران امپرياليسم اند

پس از پيروزيهاي تعيين كننده در سه كارزار  1949آوريل  21در ميگذرد،عملياتي كه 
ايپينك ـ تيسيان آغاز شد ارتش بزرگ ليا اوسي ـ شني يانگ، هواي ـ هاي وپ

ان و تبت تعدادي جزاير ن را با ستثناء تايومام قلمرو پيزدايبخش توده اي اشغال تآ
نيرو هاي راهزن  980000سرباز گوميندان ارتجاعي و  1830000باتمام رسانيده و 

د زيادي از در اين مدت ارگان هاي امنيت عمومي خلق تعدا. پاتيزاني اش را نابود نمود
زادشده در مناطق آ. عوامل ارتجاعي را كشف نموده اند گروههاي مخفي جاسوسي و

ادامه نابود كردن باقيماند راهزنان و  جديد ، وظيفه كنوني ارتش آزاديبخش توده اي
وظيفه ارگانهاي امنيت عمومي خلق ادامه ضربه زدن به گروههاي جاسوسي مخفي 

اكثريت عظيم مردم سراسر كشور بگرمي از حزب كمونيست، دولت . دشمن است
در ماههاي آخير دولت خلق . يكنندخلق و ارتش آزاديبخش توده اي پشتيباني م

وده و در موازنه در نمبركار مالي اقتصادي در مقياس ملي نظارت و رهبري متحدانه 
تمامي . ينه هاي بودجه ، مبارزه با تورم و تثبيت قيمتها موفقيت داشته استآمد و هز

از دولت ) 2(قرضه دولتي مردم با تحويل غله، پرداخت ماليات و خريد اوراق 
مناظق وسيعي از كشور مورد قهر طبيعت واقع  سال گذشته. يباني كرده اندپشت

ميليون نفر بدرجات مختلف  40 كشاورزي و بيش از زمين مو ميليون 120 گشت حدود
دولت خلق كمك گسترده اي براي قربانيان . دچار سيل يا خشكسالي گرديدند

. آب را در دست گرفتمتشكل ساخت و در بسياري نقاط ابتكار ايجاد ذخائر بزرگ 
. محصول امسال از سال پيش بهتر است و بطور كلي درو ي تابستاني خوب مينمايد
. چنانچه دروي پائيزي نيز خوب باشد، ميتوان نسبت به سال آينده اميدوارتر بود

باقي  سلطه طوالني امپرياليسم و مرتجعين گوميندان اقتصاد ما را در هرج و مرج
از زمان پيروزي در انقالب در مجموع بنيان . رديدشديد گگذشته و باعث بيكاري 

جديد سازمان شده و تعداد بيكاران باز هم افزايش اقتصادي كهن بدرجات مختلف ت
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ئله اقداماتي سدولت خلق براي حل قدم بقدم م اين مطلبي جدي است ،. يافته است
ينه فرهنگ و در زم. ايشان آغاز نموده استرب جهت كمك به بيكاران و يافتن كار

آموزش دولت فعاليت گسترده اي نموده و دانشجويان و روشنفكران بسياري به 
دولت نسبت به تنظيم متناسب . آموزش كار انقالبي و يا علوم جديد پرداخته اند

صنعت و بازرگاني و بهبود رابطه بخش دولتي با بخش خصوصي اقتصاد و ميان كار و 
  .اني معطوف اين اهداف ساخته استسرمايه اقداماتي نموده وسعي فراو

رايط بغرنجي دارد، بعالوه انقالب ابتدا در پردامنه ايست و شچين كشور   
بدينجهت در مناطق آزادشده . مناطق معين پيروز شد و آنگاه در سراسر كشور

رفرم ارضي تكميل يافته ، نظام ) ميليون نفر  160ي در حدود با جمعيت( قديمي 
كار ساختمان اقتصادي در جهت صحيحي آغاز شده، زندگي  عمومي برقرار شده ،

ارگران و روشنفكران حل شده اكثر مردم زحمتكشان بهتر شده ومسئله بيكاري ك
مثل شمال چين و استان . ( و يا نزديك بحل است) مثل منطقه شمال شرقي (است 

 از. خصوصيات ساختمان اقتصادي با نقشه در شمال شرقي شروع شده) . شانتون
چون ) ميليون نفر  310با جمعيتي تقريبا برابر ( سوي ديگر در مناطق آزادشده جديد 

 400000نميگذرد،هنوز بيش از چندين ماه يا شش ماه و يا يكسال بيشتر از آزاديشان 
راهزن پراكنده در مناطق دور افتاده آنها را بايستي از ميان برداشت، مسئله زمين 

بطور متناسب تنظيم نيافته ، بيكاري بطور جدي باقي حل نشده ، صنعت و بازرگاني 
يك كالم، شرائط براي ساختمان اقتصادي  در. است و نظم عمومي برقرار نگشتهمانده 

باين علت بود كه مدتي قبل گفتيم موفقيتهاي چندي در . با نقشه هنوز فراهم نيست
تقريبا متعادل جبهه اقتصادي بدست آورده ايم، مثال در آمد و هزينه هاي بودجه 

ش اند تمامي اينها حاكي از آغاز چرخبسوي تثبيت رفته  شده ، تورم متوقف و قيمتها
سه شرط براي چرخش . مثبت در وضع مالي و اقتصادي است، اما نه چرخش بنيادي 

ـ تنظيم  2ـ اتمام رفرم ارضي  1 :بنيادي براي بهبود اوضاع مالي و اقتصادي الزم است
انجام . ـ كاهش مخارج دولتي در مقياس وسيع  3بازرگاني و  مجدد مناسب صنعت و

تمام حزب و ملت ميبايست . اينها مدت زماني مثال سه سال يا كمي بيشتر الزم دارد
من معتقدم و همگي شما هم معتقديد كه ما . ندط كوشش نمايبراي تحقق اين شرائ

مالي و اقتصادي  طاساسي بسوي بهبود مجوعه شرائ مطمئنا ميتوانيم شاهد چرخشي
  .كشور مان باشيم
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د متحد گردند و وظايف زيرين را بخاطر اين هدف ، تمامي حزب و ملت باي   
  :را نمايند اج

نجا از آ) .  3(بايد قدم بقدم و بطور مرتبط بپيش رود  ـ كار رفرم ارضي  1
ا ت 1946كه جنگ در سرزمين چين اصلي عمدتا بپايان رسيده و اوضاع كامال با دوره 

و زندگي با مرتجعين  زاديبخش توده اي درگير مبارزه مرگهنگاميكه ارتش آ(  1948
فرق دارد ، اكنون دولت قادر است بخاطر ) گوميندان بود و نتيجه هنوز معلوم نبود

تا خسارات ناشي از دريافت زمين رهائي دهقانان فقير از مشكالت، بĤنها قرض دهد 
: در سياستمان نسبت به دهقانان مرفه الزمست بدين سبب تغيير . ان شودتر جبركم

از سياست مصادر زمين و ما يملك اضافي دهقانان مرفه به سياست حفظ اقتصادي 
و حمايت از دهقانان  ليكنآنان، تا در احياء سريعتر توليد روستائي و انفراد بهتر ما

  . جرين قطعات كوچك فرجي حاصل شودميانه حال و مو
كار مالي و اقتصادي و در كار  متحدانه درو رهبري  دانهكنترول متحـ  2  

مطابق . ازنه در آمد ها و هزينه هاي بودجه و تثبيت قيمتها بايستي تحكيم شودمو
. اين اصل، مالياتها تنها بايد مجددا تنظيم شود و متناسب با آن بار مردم سبك گردد 

عوامل، دركار اقتصادي  مطابق با اصل تهيه نقشه همه جانبه و با در نظر گرفتن تمام
بايد بتدريج بي هدفي و هرج و مرج محو شود، صنعت و تجارت موجود بايد مجددا 
بدرستي تنظيم گردد و رابطه بين بخش دولتي و بخش خصوصي و بين كار و سرمايه 

بدين ترتيب كليه بخشهاي اقتصادي طبق . بايد بطور موثر و متناسب اصالح شود
هبري بخش دولتي سوسياليستي بخود در احياء و تكامل تقسيم كار مناسبي تحت ر

تن سرمايه داري و يه برخي دائر بر امكان از ميان برداشنظر. كل اقتصاد عمل نمايد
  . تحقق سوسياليسم در آينده نزديك، نادرست ميباشد و با شرائط ملي ما تطابق ندارد

 1950ر ـ ارتش آزاديبخش توده اي باحفظ نيروهاي اصلي خود بايد د 3
قسمتا مرخص شود، بشرط انكه نيرويش براي آزاد ساختن تايوان و تبت ، تحكيم 

در مرخص نمودن سربازان ميبايست . دفاع ملي و سر كوب ضد انقالبيون كافي باشد
در سازمانهاي اداري . دقت كرد كه آنها بتوانند بخانه برگشته و بكار توليدي بپردازند

سب در اينجا هم بايد به كاركنان اضافي بطور منانيز تنظيم مجدد ضروري است و 
  .صيل پيدا كنندرسيدگي شود تا امكان كار يا تح

ش مدارس و موسسات فرهنگي قديمي جامعه را بايد وزـ اصالحات در آم 4
تمام روشنفكران ميهن پرست را بايد براي خدمت به . د با احتياط و قدم بقدم جلو بر
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مسامحه و اكراه در اجراي اصالحات و هم تعجيل و يا  باره هم در اين. خلق جلب كرد
  .هر كوشش در پيشبرد مستبدانه آن غلط است

ـ كارگران و روشنفكران بيكار بايد بطور جدي مدد شوند و براي كاريابي  5
بايد كوششها جدي در رساندن كمك به مردمي كه دچار . با نقشه با آنها كمك شود

  . دعي شده اند ادامه يابيآفات طب
ـ ما بايد جدا با تمام شخصيتهاي دمكراتيك در همه ي محافل متحد  6  

بر هر گرايش،  گرديم ، بĤنها كمك كنيم كه مسائل كار و تحصيل خود را حل كنند، و
بايد . يا سازش بيش از حد در كار جبهه واحدي فائق آئيم تمايل به در هاي بسته و

م كوچه و با زار فقيت آميز باشد تا مردمو)  4(كوشيد كنفرانسهاي مردم همه محافل 
يست براي تمام مسائل مهم دولتهاي خلق ميبا. گردند متحد يك كوشش مشترك در

به نمايندگان اين كنفرانسها . كنفرانسها ارجاع گردد بحث و تصميم گيري به اين
  .غلط است هر كوششي براي جلوگيري از اين امرميبايست حق اظهار نظر كامل داد، 

راهزنان، عوامل مخفي، مستبدين محلي و ديگر ضد انقالبيوني را كه ـ  7
در اين مورد ضروريست . همگي بحال خلق مضرند بايد با پيگيري ريشه كن ساخت

. سياست تركيب سركوب با نرمش را بدون تاكيد بر يكي و فراموشي ديگر بكار برد
دستان آنها كه يعني سياست مجازات معين براي مجرمين اصلي، عدم مجازات هم

 تمام حزب و ملت بايد هوشياري خود را عليه فعاليتهاي. خدمات مثبت انجام ميدهند
  .باالبرند توطئه گرانه ضد انقالبيون

ـ رهنمود هاي كميته مركزي در باره تحكيم و توسعه ي سازمان حزبي،  8
قاد از خود و در در باره تقويت پيوند ميان حزب و توده ها ، در باره پيشبرد انتقاد و انت

باره براه اندختن يك جنبش اصالح سبك در سراسر حزب همگي بايد اكيدا اجرا 
نفر افزايش يافته است ، از اين ببعد  4500000از آنجا كه تعداد اعضاي حزب به . گردد

يري از احتياط آميزي بكار بريم ، در جلوگ ، سياستبايد در توسعه سازمان حزبي 
ي در حزب سخت گير باشيم و اقدامات مناسب براي طرد عضويت حسابگران سياس

آنهائي كه قبال داخل شده اند اتخاذ نمائيم، براي افزايش در صد كارگران در 
. نقشه كارگران آگاه سياسي به حزب توجه نمائيم حزبي بايد به پذيرش باسازمانهاي 

در . ف شودكلي بايد متوق هات بطورددر مناطق آزاد شده قديمي ، عضو گيري در 
بدرون حزب  اد شده جديد ، جهت جلوگيري از نفوذ جسابگران سياسيمناطق آز

در . سازمانهاي حزبي در دهات بطور كلي نبايد قبل از اتمام رفرم ارضي توسعه يابد
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ك در تمام حزب بايد يك جنبش اصالح سب 1950طي تابستان ، پائيز و زمستان 
جهت . وظائف و نه جدا از آنها براه اندازدمقياس وسيع در همگوني فشرده با ديگر 

و حزب ، تصحيح اشتباهات در كار،  سياسي كادر ها و اعضا ارتقاء سطح ايدئولوژيك و
غلبه كردن بر غرور و خود پسندي افراد قديمي كه خود را بر جسته و كار آمد 

خلق ،  زب وو بهبود رابطه بين ح يسموروكراسي و كماندميدانند ، از ميان برداشتن ب
اع و ين ، جمع بندي از كار ، تحليل اوضبايد از شيوه هائي چون مطالعه اسناد مع

  .انتقاد و انتقاد از خود استفاده شود
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .گزارش کتبي به سومين نشست وسيع هفتمين دوره کميته مرکزي حزب کمونيست چين
  
  

  هاـاشتيادد
  .امضا شد ١٩٥٠فوريه  ١۴که در " قراداد دوستي ، اتحاد و کمک متقابل چين ـ شوروي " ـ اشاره به 1
  منتشر شد ١٩٥٠که توسط دولت مرکزي خلق در "قرضه يا ياياي پيروزي خلق " ـ اشاره است به ٢
را در مقياس  مناطق آزادشده جديد ، يکي پس از ديگر جنبش رفرم ارضي ١٩٥٠از زمستان ـ از آغ ٣

. اساسا تکميل شد بجز در بعضي مناظق اقليتهاي ملي ،رفرم ارضي  ١٩٥٢تا زمستان . بزرگ آغاز نمودند
ميليون  ٢٠٠در مناطق آزاد شده قديم و جديد در حدود . در مناطق اقليتها ملي، اساسا تکميل شد

  .يافت کردندميليون مو زمين در ٧٠٠دود دهقان بي زمين ياکم زمين ح
افل بر طبق فرانسها خلق از همه محي کنگره هاي خلق در تمام سطوح، کنـ قبل از انتخابات و برقرار ۴

جهت اجراي قدم بقدم کارها و اختيارات .  ١٩۴٩مشاوره سياسي خلق چين در  قرار هاي برنامه مشترک
  .کنگره هاي خلق منعقد گرديد
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  به همه طرف ضربه نزنيد

  
  1950ژوئن  6

  
مين نشست هفتمين دوره كميته مركزي پيروزي سراسري از زمان دو

در انقالب دمكراتيك نوين تحت رهبري حزب ما بدست آمده و جمهوري خلق 
يك پيروزي بيسابقه در  اين يك پيروزي بزرگ است،. چين بر پا گشته است

تاريخ چين ، پيروزي عظيمي كه به دنبال انقالب اكتبر ، داراي اهميت جهاني 
رفيق استالين و بسياري ديگر ار رفقاي خارجي همگي پيروزي انقالب . است

معذلك ، برخي از . چين را بمثابه يك پيروزي بغايت بزرگ محسوب ميدارند
ما . رفقاي  خودمان بعلت خو گرفتن شديد بمبارزه اين امر را درك نميكنند

بين توده ها  بايد اهميت عظيم پيروزي انقالب چين را وسيعا در درون حزب و
  .تبليغ نمائيم

ظيم، ما با مبارزاتي پيچيده و مشكالتي درگرما گرم اين پيروزي ع
  .متعدد روبروهستم

ميليون نفر جمعيت  160رفرم ارضي در بخش هاي شمالي كشور را كه 
بطور . دارد به پايان رسانيم و اين امر بايد بمثابه دستاوردي بزرگ تاييد گردد

پيروزي در سرنگون در جنگ آزاديبخش  ميليون نفر   160عمده با تكيه براين 
در پائيز امسال ما رفرم ارضي را در . انكايشك را امكان پذير ساختساختن چ

ميليون نفر براي سرنگون ساختن تمامي  310مناطق وسيعي با جمعيتي قريب 
دشمنان ما در رفرم ارضي به همان اندازه كه . ارضي آغاز ميكنيم ليكنطبقه ما

اول : آنان در مقابل ما صف كشيده اند. كثيرالعده اند نيرومندهم هستند
، دوم مرتجعين در تايوان و تبت سوم بقاياي نيروهاي گوميندان، امپرياليستها

ي و پنچم نيرو هاي ارض ليكنو رهزنان، چهارم طبقه ما مامورين مخفي
چين ايجاد ارتجاعي در مدارس ميسيونهاي مذهبي كه توسط امپرياليستها در 
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گرديدند و نيرو هاي ارتجاعي در محافل مذهبي و در آن دسته موسسات 
وميندان بجا مانده است ما ناگزيريم با تك تك آنها از گفرهنگي و آموزشي كه 

و تمامشان مبارزه نمائيم و در مناطقي به مراتب وسيعتر از گذشته رفرم ارضي 
  .حاد و بيسابقه در تاريخ است اين يك مبارزه بسيار. ا به سر انجام رسانيمر

ماندهي مجدد اقتصادي يروزي در انقالب به ساز، پدر عين حال
اين سازماندهي مجدد در عين ضرورت ، در حال . گرديده است اجتماعي منجر

عده زيادي بعلت اين سازماندهي مجدد . حاضر بار سنگيني بر دوش ما مي نهد
بازرگاني بوجود آورده است از  و بخاطر برخي اختالالت كه در جنگ در صنايع

و آنها  در حال حاضر روابط ما با بورژوازي ملي بسيار تيره است. ما ناراضي اند
روشنفكران و كارگران . بسيار نارضي اند معلق مانده و در ميان زمين و آسمان

اين نا رضايتي در ميان تعدادي از پيشه وران . بيكار هم از ما ناراضي هستند
روستائي دهقانان نيز شكايت دارند،  در اكثر مناطق. يز موجود استخرده پا ن

آنها بايد بدولت غله  ق رفرم ارضي انجام نگرفته و بعالوهزيرا هنوز در آن مناط
  .نيز تحويل دهند

سياست عمومي ما در زمان حاضر چيست؟ سياست عمومي ما از 
زنان، سرنگون ساختن ميان برداشتن بقاياي نيروهاي گوميندان مامدرين مخفي، ره

ارضي، آزاد ساختن تايوان و تبت، و مبارزه تا به آخر با امپرياليسم  ليكنطبقه ما
ر شدن به آنان ، بايد اشخاص رد نمودن دشمنان بالفصل و حمله وبخاطر منف .است

ناراضي خلق را به پشتيبانان خود تبديل كنيم، گرچه در حال حاضر اين وظيفه 
  .ت، اما بايد باكليه وسايل ممكن بر اين مشكالت فائق آئيمآميخته با مشكالت اس

بايد نظم مناسبي در صنعت و كشاورزي برقرار سازيم تا كارخانجات بتوانند 
راي كارگران ميليون كتي غله ب ٢٠٠٠ بايد. آغاز بكار نمايند و مسئله بيكاري حل شود

جازه زمين و بهره زماني كه ا. مايت آنان را بدست آوريمبيكار فراهم نمود و ح
دهيم، راهزان و مستبدين محلي را سر كوب نمائيم و رفرم ارضي را عملي  راكاهش
نين بايد به پيشه وران خرد پا همچ. دهقان از ما حمايت خواهد كردتوده هاي  سازيم

ما بايد نظم مناسبي در زمينه صنعت و . جهت يافتن طرق كسب معاش كمك كنيم
 ترر سازيم تا رابطه خود را با بورژوازي ملي به عوض وخيم بارزگاني و ماليات برقرا
وناگون دوره هاي تربيتي ، كالج هاي نظامي و بايد انواع گ. كردن ، بهبود بخشيم

سياسي و موسسات انقالبي براي  روشنفكران دائر كنيم ، آنان را تربيت و نوسازي 
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ا دار سازيم تا تاريخ تكامل بايد آنها را و. نمائيم و از خدمات آنان بهره مند گرديم
ما حتي . اجتماعي ماترياليسم تاريخي و مطالب ديگر را مورد مطالعه قرار دهند

. آن داريم تا از مخالفت با ما بپرهيزندكساني را كه آيده آليست هستند برقادريم 
بگذار بگويند انسان توسط خدا آفريده شده، ما ميگوئيم انسان از ميمون تكامل 

برخي از روشنفكران كهنسالند، آنها بيش از هفتاد سال دارند و ما بايد تا . يافته است
  .زمانيكه از حزب و دولت خلق پشتيباني ميكنند زندگي آنان را تامين كنيم

ر جدي و با پذيرش سختي ها براي موفقيت كار جبهه تمامي حزب بايد بطو
اد ي ملي را برپايه اتحوازازي و بورژما بايد خرده بورژو. واحدي حزب كوشش نمايد

بورژوازي ملي سر انجام از . كارگران ودهقانان تحت رهبري طبقه كارگر گردهم آوريم
نيم و از سوي ديگر با او مبارزه كاما در اين مرحله بايد از يكسو با . ميان خواهد رفت

سازيم و با فاكت نشان دهيم كه  ها روشنبايد اين امر را براي كادر. گرديماو متحد
روشنفكران دمكراتيك  دت با بورژوازي ملي ، احزاب دمكراتيك ، شخصيت ها وحو

قبال بسياري از آنان دشمن ما بودند، اما اكنون از اردوي  .امري صحيح و ضروري است
و بايد با كليه اين افراد و افرادي كه ميتوان كم و  دشمن بريده و بسوي ما آمده اند
تكش است كه با اين به نفع توده هاي زحم. يم د شوبيش با آنان متحد گرديد، متح

  .ما اكنون به اتخاذ اين تاكتيك نياز داريم . آنها متحد گرديم 
در حدود سي ميليون  .وحدت با اقليت هاي ملي داراي اهميتي حياتي است

مناطق آنها داراي  اصالحات اجتماعي در. نفر از آنان در سراسر كشور وجود دارند
به هيچ ترتيبي نبايد نسنجيده  . و بايد محتاطانه انجام پذيردميت عظيمي است اه

هيچگونه اصالحاتي نبايد قبل از . كنيم ، زيرا بي صبري موجب مشكالت ميشودعمل 
همينطور، زمانيكه تنها يكي از شرايط فراهم است و بقيه . آمادگي شرايط انجام گيرد

البته اين بمعناي دست . دنبايد اصالحات مهمي را آغاز كر  شرائط موجود نسيت،
پيش بيني شده "برنامه مشترك"رهمانطور كه د. نزدن به هيچگونه اصالحاتي نيست

اما . ، ميتوان در زمينه سنن و آداب در مناطق اقليت هاي ملي دست به اصالحات زد
ت توده اي بدون بدون حماي. اين اصالحات را بايد خود اقليت هاي ملي انجام دهند

هيچگونه به  بدون كادر هائي از خود اقليت هاي ملي، نبايد خلق، نيروهاي مسلح
ما بايد به آنها كمك كنيم تا كادر . وده اي است دست زداصالحاتي كه داراي خصلت ت

  .هائي از ميان خود تربيت كنند و با توده هاي اقليت هاي ملي متحد گرديم
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طرف و ايجاد ضربه زدن بهمه . نيم بطور خالصه نبايد بهمه طرف ضربه ز
ما بهيچوجه نبايد دشمنان زيادي براي خود . تشنج سراسري امري نا مطلوب است

درست كنيم، بايد در بخش هائي امتيازاتي بدهيم و تشنج را تقليل بخشيم و حمالت 
بايد كارمان را بخوبي انجام دهيم تا از پشتباني . خود را دريك جهت متمركز سازيم

خرد پا برخوردار شويم، و اكثريت وسيع و پيشه وران تمامي كارگران ، دهقانان 
ي نيروهاي بدين طريق بقايا. ما محالفت نكنندبورژوازي ملي و روشنفكران با 

 ليكنهمانطور كه طبقه ما. گوميندان، مامورين مخفي و راهزان منفرد خواهند شد
كشور ما  ارضي و مرتجعين تايوان و تبت و امپرياليستها نيز خود را در مقابل خلق

اينست سياست ما، استراتژي ما و تاكتيك ما ، و اينست خط . رد خواهند يافتفمن
  .مشي سومين پلنوم هفتمين دوره كميته مركزي حزب
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. مرکزي حزب کمونيست پکن قسمتي از يک سخراني در سومين نشست وسيع هفتمين دوره کميته 

و " براي چرخشي اساسي بسوي بهبود و ضع مالي و اقتصادي مبارزه کنيد" اين سخنراني گزارش کتبي 
  .عقايد استراتژيکي و تاکتيکي آنرا روشن مينمايد
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  يک انقالبي واقعي باشيد
  1950ژوئن  23

اصول هدايت نشست كنوني  تجربه دوره گذشته مان را جمعبندي نموده و          
  . كننده گوناگون تعيين نمود

، ان تمام مليتها ، طبقات دمكراتيكمشتركا در اين تجمع نمايندگرا ار ما اين ك     
انجام يشه ها احزاب دمكراتيك ، سازمانها خلقي و شخصيتهاي دمكراتيك تمام پ

ركت رانس مشاوره سياسي خلق در بحثها شاي كميته ملي كنفنه تنها اعض. داده ايم 
يا كمسيونها ( داشتند، بلكه بسياري از كارد هاي دولت مركزي خلق و دولتهاي خلق 

، آستانها و شهر هاي تابع مركزي و )  ١( نواحي اداري بزرگتر ) نظامي و اداري
همچنين نمايندگاني از كميته هاي مشاوره استانها و كنفرانس هاي مردم كليه محافل 

ه بودند تهاي ميهن پرست نيز كه به ويژه دعوت شدو بسياري شخصي ) ٢(شهرستانها 
تمام اقشار  بدينترتيب ما قادر گشتيم نظرات. دكت نمودنحضور داشته و در بحثها شر

 رور نموده و اصول هدايت كننده طرحرا بهم نزديكتر نمائيم، كار گذشته مان را م
يسيونها نظامي و ا كمب( اميدوارم اين شيوه را ادامه دهيم و دولتهاي خلق . نمائيم
تا اكنون . شيوه را بكار برند ي اداري بزرگتر، استانها و شهرستانها نيز ايننواح)  اداري

كزي اما در عمل دولت مر. نشست هاي كميته ما در ماهيت امر مشورتي بوده است
مچنان كه مي بايست، بطور كلي مي پذيرد و آنرا خلق تصميمات جلسه ي ما را ، ه

  .دبعمل در مي آور
ناگوني در باره فعاليتهاي دولت خلق را ما گزارش كار كميته ملي و گزارش هاي گو     

به اتفاق آراء به تصويب رسانده ايم اينها گزارشاتي در باره رفرم ارضي، فعاليتهاي 
زش، و در باره كار ، فرهنگ و آموسياسي، نظامي، اقتصادي و مالي، درباره ماليات

در اين گزارشات تجربه كار گذشته مان بطور . وب استتمام آنها خ. قضائي بود
از آنجا كه از . مناسبي جمعبندي و اصول هدايت كننده كار آينده تعيين شده اند

ا آغاز گرديده يا توسعه يافته حكومت جديد فعاليت در همه زمينه ههنگام تاسيس 
كشور خلق با  در سراسر  .در دستور كار جلسه ما نيز مواد زيادي وجود داشت. است

را در تمام جبهه ها شگوفا ميسازد، قدرت يك مبارزه توده اي انقالبي اصيل و عظيم 
و مبارزه اي كه در جبهه هاي نظامي ، اقتصادي ، ايدئولوژيك و رفرم ارضي هم عظيم 

 .ول هدايت كننده داردمه زمينه ها نياز به جمعبندي و اصكار در ه. هم بيسابقه است
. ما برطبق قانون. ه اينهمه مسئله در دستور جلسه مان داريمبدين دليل است ك
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دونشست در سال برگزار خواهيم كرد، يكي با دستور جلسه ي كامل و ديگر با دستور 
اين كاريست كه بايستي انجام دهيم، زيرا چين كشور بزرگي با جمعيتي . جلسه كمتر

خي انقالب خلق ره تاريعالوه بر آن كشور مان در يك دو. ميليون است 475بيش از 
  . كه انجام داديم و فكر ميكنم كه كار درستي هم كرده ايم ياراينست ك. قرار دارد

نشست حاضر مطالب زيادي براي بحث داشت كه در مركز آن مسئله 
پيشنهادي كميته  "ما بر طرح قانون رفرم ارضي . دگرگوني نظام كهن زمين بود

مم ها و اضافات سودمند چندي هم مركزي حزب كمونيست چين كه به آن مت
من خوشحالم و ما مايلم به صداي ها . اين خوب است. تيم، صحه گذاشافزوديم

و بملت بخاطر . ميليون سكنه روستاي چين نو بخاطر شانس توفيق در كسب آزادي
دهقانان بدنه جمعيت . توفيق در احراز شرط بنيادي صنعتي شدن تبريك بگويم 

پيروزي در انقالب با كمك آنها به دست آمد، و باز هم كمك . چين را تشكيل ميدهند
در نتيجه طبقه كارگر بايد . آنها ست كه صنعتي شدن مملكت را ممكن خواهد ساخت

ه بورژوازي شهري و بورژوازي خرد. اجراي رفرم ارضي به دهقانان كمك كند فعالنه در
و بيش از آن احزاب بورژوازي ملي نيز بايد پشتيباني خود را بدهند،  وشهري 

جنگ و رفرم ارضي دو امتحان . سازمانهاي خلقي بايد پشتيباني كنند دمكراتيك و
هر فرد و هر حزب سياسي در چين در دوره دمكراسي نوين بايد از آن  است كه
هركس در سمت . هركس در سمت خلق انقالبي قرار گيرد انقالبي است. بگذرد

هركس . ري بوروكرات قرار گيرد ضد انقالبي استامپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايدا
تنها در حرف و نه در عمل در سمت خلق انقالبي قرار گيرد انقالبي حرفي است 

چنين در حرف در سمت خلق انقالبي قرار بگيرد يك انقالبي مهركس در عمل و ه
ا رضايتمندي خلق سراسر كشور م شده است و باامتحان جنگ اساسا تم. واقعي است

 اكنون بايد از امتحان رفرم ارضي بگذريم، اميدوارم ما بخوبي از آن گذشته ايم همه
بگذاريد در اينباره بيشتر فكر كنيم، . ان جنگ تبرئه شويمكه به همان خوبي امتح

هه بش رويم وجهمگام يكديگر پيمشورت بيشتر نمائيم، افكار مان را تنظيم كنيم، 
هدايت كنيم و  گاه قادر ميگرديم مردم رانمتحد ضد فئودالي بزرگي تشكيل دهيم، آ

يكه امتحانات جنگ و هنگام. موفقيت بگذرانندبĤنها كمك كنيم اين امتحان را با 
رفروم ارضي تمام شدند گذراندن امتحان باقي مانده يعني امتحان سوسياليسم و 

قالبي براي كساني كه در جنگ ان. دگرگوني سراسري سوسياليستي آسان خواهد بود
در سالهاي ساختمان اقتصادي و  ده اند وومين خدمت نمدر دگرگون انقالبي نظام زو 
ادامه ميدهند، هنگاميكه زماني ملي كردن رهنگي كه در پيش داريم نيز چنين ف
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)  كه هنوز كامال دور است ( فرا رسد صنايع خصوصي و سوسياليستي كردن كشاورزي 
ونگي چگ. ده تابناكي خواهد داشتفراموش نمي نمايد و آنها آينخلق آنها  را 

كشور ما از ميان جنگ گذشته و اينك : پيشرفت مداوم كشور ما بدينترتيب است
راند، و در آينده هنگاميكه اقتصاد و فرهنگ مان رفرمهاي دمكراتيك نوين را ميگذ

شكوفا گردد، ملت گذار را كامال مورد تامل قرار دهد و تصديق نمايد، كشور بدون 
من فكر ميكنم . ترتيبات مناسب وارد عصر نوين سوسياليسم ميگردد شتاب و با

:  نگران نباشد كهتا مردم اعتماد داشته باشند و  ضروريست اين نكته را روشن نمود
بود و حتي اگر آرزو هم بكنم فرصتي  نميدانم چند وقت ديگر مورد احتياج نخواهم "

. ين چيزي اتفاق نخواهد افتادچن خير ،.  "براي خدمت بمردم به من نخواهند داد
رد يا موقعيت كسب معاش و خلق و دولت وي هيچ دليلي ندارد تا كسي را كنار بگذا
او واقعا بخواهد بخلق خدمت  انجام خدمت به كشور را از او دريغ نمايد، بشرطيكه

وقتي خلق با مشكالت رو برو است او كمك نموده و خوب كار كند و  كند و بشرطيكه
  .بكار خوب خود ادامه دهد  كه در نيمه راه تسليم شودبدون اين

ر داشتن اين هدف بزرگ ، در صحنه بين المللي بايد در همه جا با در نظ
وده اي و نيرو هاي صلح و دمكراسي دموكراسي هائي تاستوارانه با اتحاد شوروي 

ر كشور د. متحد شويم و كوچكترين ترديد يا تزلزلي در اين مساله نبايد موجود باشد
مانهاي خلقي و ت دمكراتها، احزاب دموكراتيك، سازمان بايد تمام مليتها، طبقا

يثيتي راكه وجود د نمائيم و جبهه متحد بزرگ و با حاتهاي ميهن پرست را متحردمك
هر كس به تحكيم  اين جبهه متحد انقالبي كمك نمايد درست . دارد مستحكم نمائيم

ند غلط عمل آن لطمه ز م؛ و هر كس به تحكيمگوئيعمل ميكند و يا خوش آمد مي 
براي تحكيم جبهه متحد انقالبي بايد شيوه انتقاد . ميكند و بمخالفت با  او بر ميخيزيم

برنامه  "معيار عمده در تلفيق اين شيوه قانون اصلي ما ـ . و انتقاد از خود را بكار بريم
شست انتقاد و انتقاد از در اين ن "برنامه مشترك "ما با حركت از . است "مشترك 

 هر كدام از ما را مجبور ميسازد ازاين شيوه اي عالي است كه . خود را انجام داده ايم
حقيقت دفاع كنيم و اشتباه را اصالح نمائيم ، و براي تمام افراد انقالبي در يك كشور 

ديكتاتوري دمكراتيك خلق . توده اي اين تنها شيوه آموزش و نو سازي خويش است
شيوه ديكتاتوري را بكار ميبرد يعني براي هر نسبت به دشمن : شيوه بكار ميبرددو

مدت زماني كه الزم باشد بĤنها اجازه نميدهد در فعاليتهاي سياسي شركت كنند و 
وده اي يعني اشتغال بكار و در نتيجه بيك را مجبور مينمايد از قانون دولت تآنها 
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، شيوه دمكراسي و نه اجبار  ه خلق برعكسنسبت ب. دنيتبعيت نما انسان نوين شدن
را بكار ميبرد يعني لزوما بايد بĤنها اجازه شركت در فعاليت سياسي بدهد و آنها را 

زش و اقناع را م دهند بلكه شيوه ي دموكراتيك آمومجبور نسازند اين و يا آن را انجا
تقاد و انتقاد است و شيوه اصلي آن ان زشي براي خلق خود آموزچنين آمو. بكار بندد

اميدوارم كه اين شيوه توسط تمام مليتها، طبقات دمكراتيك ، احزاب . از خود است
  .دمكراتيك ، سازمانهاي توده اي و دمكراتها ميهن پرست در كشور بكار رود

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ه کمیته ملی کنفرانس مشاوره سیاسی خلق چینسخنرانی اختتامیه دومین نشست اولین دور
  

  ها ـداشت يا د
يعني شمال . تر تقسيم شده بودماني كشور به شش منطقه اداري بزرگدر آن ز ـ1

، چين شمالي چين شرقي، جنوب مركزي، جنوب غربي و شمال غربي، با سرقي
. مينمودزب كمونيست چين را نماينگي هر كدام از آنها كه كميته مركزي حبوروئي 

ارگان اداري . شش منطقه باستثناي چين شمالي ارگان اداري خود را داشتر كدام ازه
اين ارگان اداري شمال غربي دولت خلق . شمال غربي ارگان اداري خود را داشت 

ناميده ميشد در حاليكه در چهار منطقه ديگر اين ارگان به كميسيون نظامي و اداري  
چين تغيير نام يافتند و يك هاي اداري  آنها به شورا 1952 در نوامبر. معروف بودند

  .، تمام شورا هاي اداري منحل شدند 1954شد شورائي در چين شمالي هم تاسيس 
الت و شهرستان توسط ادر سطح اي م پيشهنفرانسهاي خلق از تماكميته مشاوره كـ 2

كنفرانس در  هنگاميكه. ها در همان سطح انتخاب ميگرديد م پيشهكنفرانس خلق تما
ه كمك بدولتهاي خلقي را در اجراي مصوبات كميته ها و ظيف بودشست نن حال

  .كنفرانسها داشت
كميته مركزي  "طرح قانون رفرم ارضي جمهوري خلق چين "ـ  اين اشاره است به  3

طرح را به دومين نشست اولين دوره كميته ملي  1950ژوئن  14نيست در حزب كمو
ن جهت بحث تقديم داشت، پس از آنكه نشست طرح را مشاوره سياسي خلق چي

قانون  "ژوئن همانسال مائو تسه دون صدر دولت مركزي خلق   30در . تصويب نمود
  .را اعالم كرد "رفرم ارضي جمهوري خلق چين 
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  ا برايشم

  تمام ملت نمونه ايد
  

  1950سپتامبر  25
  

مونه صنايع، ي ملي قهرمانان جنگ وكاركنان نسرفقاي نماينده يكنفران
  :كشاورزي و ارتش 

كميته مركزي حزب كمونيست چين ضمن فرستادن شادباشهاي گرم 
  .بكنفرانس شما ، بخاطر فعاليتهايتان از شما تشكر و قدرداني ميكند

ايت و شور رالت و سختيها  متعددي چيره گشته و شجاعت، دشما بر مشك
ش توليد صنعتي و كشاورزي به عظيمي در مبارزه براي نابودي دشمن و احياء و افزاي

شما براي همه ملت چين نمونه ايد، فعاليني هستيد كه امر . منصه ظهور رسانده ايد
خلق را در تمام زمينه هاي كار بجلو رانده و سر ستون استوار پشتباني از دولت خلق 

كميته مركزي حزب كمونيست چين تمام . و توده ها ميباشيد و پل رابط دولت خلق 
ملت را فرا ميخواند از شما بياموزند و در عين حال ، شما رفقا عزيز نماينده و  حزب و

تمامي قهرمانان جنگ و كاركنان نمونه كشور رافرا ميخواند به آموزش در جريان 
و خودپسندي و ادامه  تنها ازطريق مقابله باغرور.مبارزه و از توده ها ادامه دهيد

انجام خدمات برجسته به جمهوري  اهد بودخستگي ناپذير آموزش است كه قادر خو
  .كبير خلق چين را ادامه دهيد و در نتيجه شايسته ي نام خود باشيد
وظيفه ايكه داراي چين بايد دفاع ملي و اقتصادي قدرتمند بسازد، دو 

ن وحدت شما رفقا انجام اينها وابسته به بند هاي فشرده و آهني. اهميت عظيمي است
رزمندگان ارتش آزاديبخش توده اي و تمام كارگران و دهقانان  و هانبا تمام فرماند

در آستانه اولين سالگرد . ديگر بخشهاي خلق و كوشش منظم همگي شما است
ما براي شما . تاسيس جمهوري خلق چين جلسه شما داراي اهميت ويژه اي است

  .ده داريمهاي آين و پيروزيهاي بزرگ در كارتان در روز آرزوي موفقيت در كنفرانسها
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  هـفرمان ب

  داوطلبين خلق چين
  

  1950اكتبر  8
  

  : داوطلبين خلق چين در تمام سطوح به رفقاي رهبري 
مقامت در برابر حمالت . بخاطر پشتيباني از جنگ آزاديبخش خلق كره  ـ 1

امپرياليسم امريكا و سگهاي زنجيريش، و بخاطر حراست از منفع خلقهاي كره، چين 
چين فرمان ميدهيم  ي ديگر در شرق، بدينوسيله به داوطلبين خلقو تمام كشور ها

نگ با متجاوزين وكسب پيروزي ي كره حركت كرده و در جكه با سرعت بسو
  .يوندندند به رفقاي كره اي بپشكوهم

 داوطلبين خلق چين، در زمانيكه در كره هستند بايد نسبت به خلق، ـ2
گران و ديگر احزاب دمكراتيك كره و زب كاراتيك ، حرارتش توده اي ، دولت دمك

 درانه و احترام آميز ازاهمچنين رفيق كيم ايل سون رهبر خلق كره احساساتي بر
اين امر مهمترين . عايت كنندخود نشان دهند و شديدآ انضباط نظامي و سياسي را ر

  .پايه ي سياسي در تضمين اجراي وظيفه نظامي تان ميباشد
كالت اجتناب ناپذير را كامال پيش بيني شم بايد امكانات مختلف وـ   3

. آماده باشيد انموده و با شادي و شجاعت، مواظب و تحمل عظيم براي غلبه برآنه
تا زمانيكه . لي و داخلي در مجموع به نفع ما است به متجاوزينلماكنون اوضاع بين ال

شايسته با خلق آنجا و درجنگ با متجاوزين شما رفقا استوار و شجاع و در وحدت 
  . باشيد ، پيروزي نهائي از آن ما خواهد بود

  
  دون مائوتسه

  صدر كميسيون نظامي انقالبي خلق چين   
  ـ پكن 1950اكتبر  8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  به داوطبين خلق چين صادر گش شهائي از فرماني که توسط رفيق مائوتسه دونخب
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نـيـق چـلـين خـبـاوطلد  
بايد  هرتپه، هر رود خانه و   

ه را در کره هر پر کا   
رامي دارندـگ  

 
1951ژانويه  19  

 
يني و كره اي بايد مثل برادر باهم متحد شوند، باهم از سرما و رفقاي چ  

گرما بگذرند، در زندگي و مرگ باهم باشند و تا آخر براي شكست دشمن مشتركاً  
ي بايد امر كره را مانند امر خود در نظر بگيرند، وبه فرماندهان و رفقا چين. بجنگند

رزمندگان بايد دستور داده شود كه هر تپه ، هر رود خانه ، هر درخت و هر پر كاه را 
خي هم از خلق كره نگيرند، همانطور كه گرامي دارند، حتي يك سوزن يا تارندر كره 

اين . به خلق خوامان رفتار مينمائيمدر باره كشور خودمان احساس ميكنيم و نسبت 
ائي يكه بدينگونه عمل كنيم ، پيروز نهتازمان. پايه سياسي براي كسب پيروزي است

  .حتمي است 
 
 
 
 
 
   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رهنمود به داوطلبين خلق چين
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  نکات عمده قطعنامه مصوبه جلسه وسيع

  روي سياسي کميته مرکزي حزب کمونيست چينبو 
  1951فوريه  18

نمود كه در آن رفقاي  بوروي سياسي در اوسط فوريه جلسه اي برگزار  
ون مهمي مورد بحث ميته مركزي حضور داشتند و مسايل گوناگمسئول بورو هاي ك

  :بدينوسيله شما را از نكات عمده قطنامه مطلع ميسازيم . قرار گرفت
  

  و دو ماه تدارک ـ  بيست١
 "ده سال براي ساختمان اقتصادي با نقشه سه سال براي تدارك و "ريه نظ

را بايد براي تمام كادر هاي سطح استان و شهرستان بباال روشن ساخت از هم اكنون 
بيست و دو ماه براي تدارك باقي مانده از اينرو بايد كار مان را در تمام رشته ها شدت 

  .بخشيم
  

  مقاومت بليغاتي و آموزشي برايـ کارزار ت٢
  الت متحده و کمک به کرهاتجاوز اي در برابر 

نقاط  بايستي  پيگيرانه كوشيد تا اين كار زار را در سراسر كشور بجلو راند،
ست گسترش كه در حال اجرا است، بايد آنرا تعميق بخشيد و به نقاطي كه چنين ني"

  .افراد در همه جاي كشور رسيده است داد، بطوريكه اطمينان يابيم اين آموزش بهمه
  

  ـ رفـرم ارضي ٣
كار كشت، رفرم ارضي در تمام نقاط براي مدتي بايستي در طول فصل پر ـ 1

  .متوقف شود و تجارب جمعبندي گردد
  .براي برداشت محصول خوب در سال جاري كوشش كنيد ـ 2
  .ه كنيدـ به كنفرانس نمايندگان دهقانان بخشها و كالسهاي تربيتي تكي 3
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هرگاه و هر جا . ـ براي فراهم ساختن شرايط مناسب شديدا فعاليت كنيد4
  .زور جلو نبريدبشرايط آماده نيست، رفرم ارضي را 

زش ي ، به دو وظيفه بزرگ توليد و آموـ بمحض تكميل رفرم ارض 5
  .بپردازيد 

)  1(ه الضمانه بطور قسطي جشيوه چين شرقي در باز گرداندن وـ  6
   .رديدتصويب گ

ـ به دهقانان بفهمانيد كه عدم توسل به شكنجه كه امري غير قانوني 7
  . است، بنفع ما است

مناطق . ـ پس از رفرم ارضي، بخشها و دهستانهاي بيشتر ايجاد كنيد  8
  .تحت قلمرو هر بخش و دهستان را كاهش دهيد

  
  ـ سر کوب ضد انقالبيون۴

آنرا با توده ها در ميان گذاريد و  علي القاعده، قبل از صدور حكم اعدام، ـ 1
  .با شخصيتهاي دمكراتيك مشورت كنيد

ذر باشيد و از اشتباه رول شديد بكار بريد، از عمل بي تمايز بر حكنت ـ 2
  . پرهيز كنيد 
كه در  توجه كنيد، وبا دقت ضد انقالبيوني را)  2( "اليه مياني  "به  ـ 3

را بكار ما جلب شده اند پنهان گشته اند، ميان كاركنان قديمي و روشنفكراني كه اخي
  .وجين كنيد
توجه كنيد، با دقت ضد انقالبيوني را كه بدرون حزب   "اليه دروني  "ـ به 4

  .رخنه كرده اند و جين كنيد ، و كار حفظ اطالعات مخفي را بحدا كثر تحكيم نمائيد
  .ايت كنيد و از آنها در كار هايشان حم آموزش دهيد به كادر ها عالوه،ب ـ 5

  

  ـ کار شهري ٥
. ابعه كميته مركزي و هر كميته حزبي سطح استان هر بورو و بورو هاي ت ـ 1

 جلسه تعيين شده توسط كميته مركزي فرا داري موظف است در سال دوامناطق 
  . خواند و دوبار در اينمورد به كميته مركزي گزارش دهد
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ري تحكيم كنيد و رهبري كميته هاي حزبي را در كار مناطق شه ـ 2
  .     قطنامه مصوبه دومين نشست وسيع هفتمين دوره كميته مركزي را اجرا نمائيد

ـ كادر ها را بنوع تربيت نمائيد كه افكارشان نسبت به تكيه بر طبقه  3
  .كارگر روشن باشد

ـ حزب بايد در كار خانجات بر كار تشكيالت حزبي، مديريت، اتحاديه 4
نان ، در امر اجراي نقشه هاي توليدي كه وظيفه مركزي اجوهاي كارگري و سازمان 

  .ميباشد رهبري واحد اعمال كنيد
ـ براي بهتر نمودن تدريجي شرائط زندگي كارگران بر پايه ازدياد توليد ،  5

  .كوشش نمائيد
ـ ايده خدمت به نيازمنديهاي توليد و كارگران ميبايست بر كار تدوين  6

  .باشدنقشه مناطق شهري حكمفرما 
ـ فدراسيون سراسري اتحاديه هاي كارگري چين و سطوح باالي هر 7

  .اتحاديه بايد تاكيد را بر حل مسايل مشخص سطوح پائين قرار دهند
نمونه تاكيد ـ كميته هاي حزبي و اتحاديه هاي كارگري بايد به امر ايجاد  8

  .خود را در نقاط ديگر پخش كنند نمايند و بموقع تجارب
  

  حزب و ساختمان حزب ـ تحکيم ٦
حزب ما حزبي كبير، با شكوه و راستين است، اين جنبه اصلي است كه  ـ 1

وليكن بايد . شن گرددميبايست تاكيد گردد و براي تمام مادر ها در تمام سطوح رو
شن كرد كه مسايلي نيز وجود دارد كه ميبايست حل شود، و آن اينكه در براي آنها رو

ده اند بايد بر خوردي دور انديشانه نسبت به ساختمان حزب مناطقي كه تازه آزاده ش
  . در پيش گرفت 

مركزي و حكيم و ساختمان حزب بايستي تحت كنترول دقيق كميته ت ـ 2
 و سازمانهاي سطوح پائين تر در هيچ حالتي نبايد بميل خود عملهاي آن جريان يابد،بورو 
  .كنند

گامهائي كه بايد بر داشته  .دنجام گيرـ تحكيم حزب بايد ظرف سه سال ا 3
كناني براي كار تشكيالتي و به را به ترتيب كار)   1951(يكسال : شود بدين  قرارند 

ود اختصاص دهيد، به ه از يك كمونيست انتظار ميرره آنچزش وسيع در باآمو
در عين حال بايد از تجربه . داننديك كمونيست را ببطوريكه تمام اعضاء معيار هاي 
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سپس در پرتو تجارب بدست آمده به . د هاي برجسته نمونه سازي كردكار واح
در . گردد  شروع)  1951(؛ ليكن در شهر ها اين ميتواند در سال  تحكيم بپردازند

سپس بين .را كنار گذاشت)  3( "افراد گروهبندي چهارم "تحكيم حزب ابتدا بايد 
بگذاريد، و آنهائي را كه پس تمايز  "و افراد گروهبندي سوم  "افراد گردهبندي دوم"

اما . زب نميرسند از حزب كنار بگذاريد موزش هنوز بسطح معيار هاي عضويت حاز آ
اطمينان يابيد كه آنها كامال بميل خود از حزب بيرون ميروند و احساساتشان جريحه 

  .را تكرار نكنيد 1948در سال )  4(سنگها دور كردن تخته  "تجربه . دار نگردد
ر ساختمان حزب در شهر ها و مناطقي كه تازه آزاد شده اند در كا ـ4

شهر ها ابتدا بايد در  حزبي درسازمانهاي . بايستي سياست دورانديشانه تدوين گردد
در منطق روستائي تنها پس از تكميل رفرم ارضي . ميان كارگران صنعتي بر پا شود

را در نتيجه آموزش  است كه شعبات حزبي ميتوانند از طريق پذيرش كساني كه خود
سال اول عضويت،  ه در دوعلي القاعد. شايسته عضويت حزب ساخته اند برپا شوند

بايد در  هم در شهر و هم روستا ،. روستائي حزب نبايد از ده نفر تجاوز كند يك شعبه
موزش درباره چگونگي كمونيست شدن پرداخت و بعد از ميان فعالين آماده، به آ

  .عا شايسته عضويت حزب هستند، پذيرفتواقآنهائي را كه  چنين آموزش در باره
  

  ـ کار جبـهه واحـد٧  

بورو ها ، بورو هاي تابع كميته مركزي و كميته هاي حزبي در سطح  ـ 1  
براي  1951استانها، شهر هاي تابع مركز و مناطق اداري مكلفند دوجلسه در سال 

  . باره به كميته مركزي گزارش دهندبحث كار جبهه واحدي  فرا بخوانند و دوبار در اين
بايد براي كادر هاي روشن ساخت كه چرا ضروريست كار جبهه واحد ما  ـ 2
  .تحكيم گردد
هبي، ، صاحبان صنايع و تجار، رهبران مذضروريست كه روشنفكران  ـ 3

احزاب دمكراتيك و شخصيت هاي دمكراتيك را بر اساس مبارزه عليه امپرياليسم و 
 . حد كرد و كار آموزش را در ميان آنها به پيش بردفئوداليسم مت

دو وظيفه مركزي عبارتند از  ،وجدانا كار كنيدـ در ميان اقليتهاي ملي  4
بررسي كارمان، جمعبندي تجربه، افزايش دستاورد ها و غلبه بر اشتباهات و كمبود ها 

  .وبدين ترتيب تربيت كادرها
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  سبک ـ جنبش اصالح ٨     

هر زمستان يكبار براي مدت كوتاهي اجرا گردد؛ هدف  اين جنبش بايد
تجربه، افزايش دستاورد ها و غلبه بر  جمعبندي عبارتست از بررسي كارمان،

  .اشتباهات و كمبود ها و بدين ترتيب تربيت كادرها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مرکزي حزب کمونيست چين تدوين گرديده است بخشنامه درون حزبي که براي کميته

  
  هاـيادداشت

ره ميكردند مجبور بودند مقدار قابل زمين اجا ليكنـ قبل از آزادي، دهقاناني كه از ما1
در طول رفرم ارضي . توجهي وجه الضمانه پيشاپيش براي اجاره داري شان بپردازند

د و اين برگرداندن وجه الضمانه شدن ليكندهقانان خوستار باز پرداخت اين پول توسط ما
به آن مالكيتي كه شركتهاي صنعتي و تجاري را  اداره ميكردند و يا قادر . نام گرفت

 .نبودند پول را يكباره بپردازند اجازه داده شد كه وجه الضمانه را باقساط پس دهند
ه سه اليه وجود دارند كه بايد پاك گردند، الي در كار سركوب ضد انقالبيون ، 2

ني واشاره به بر مال كردن ضد انقالبي   "اليه خارجي "خارجي مياني و دروني ، پاك كردن 
اشاره به برمال كردن ضد انقالبيوني  "اليه مياني  "پاك كردن. است كه در جامعه پنهانند

اليه  "د، و پاك كردن و سازمانهاي دولتي ما جاگرفته ان است كه در واحد هاي نظامي
  .به برمال كردن ضد انقالبيوني است كه در حزب مخفي شده اند اشاره "دروني 

، اعضاي به چهار گروه تقسيم بندي شده  1951ـ در تحكيم حزب در سال  3    
عضاي شايسته بودند، دوم آنهائيكه اعضاي كامال شايسته نبودند و يا اول آنهائيكه : بودند 

ند و اگاهي سياسي شان باال رود ميبايستي نوسازي گرد و كمبود هاي نسبتا جدي داشتند
چهارم . ؛ سوم عناصر منفعل و عقب مانده كه با معيار هاي عضويت حزب تطابق نداشتند؛ 

نهان سياسي و عناصر فاسدي كه در حزب پ عناصر طبقاتي بيگانه مرتدين، حسابگران
  .شده بودند

در طي رفرم ارضي و تحكيم حزب توسط  "دور كردن تخته سنگها  "ـ  4    
او تعداد زيادي از كادر . ميگرديد در مناظق آزادشده مطرح 1948ليوشائوچي در سال 

و ميخواست . ئي ناميد كه بر گرده دهقانان سنگيني ميكنند "تخته سنگها "هاي روستا را 
  .حزب اخراجشان نمايداز  ها را از مقام خود بر كنار كرده وآن
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  سرکوب ضد انقالبيون بايد ازدر
  پيروي  گردد  ي حزبخط مشي توده ا

  1951مه 
جريان دارد ن كه اكنون در سرا سر كشور ـ جنبش سركوب ضد انقالبيو 1

در همه جا  تنها مشي كه برائيش در اينكار. يك مبارزه ي عظيم، شديد  و بغرنج است
يعني اعمال رهبري از طرف كميته هاي حزبي، . ب استزاي ح دهثابت شده مشي تو

، بيسج توده ها ، شركت احزاب دمكراتيك و شخصيت هاي بيسج كليه اعضاي حزب 
د، بررسي دقيق ليست افرادي كه بايد محافل، برنامه ريزي واحد، عمل واحكليه ي 

مبارزه، تبليغ و آموزش  دستگير يا اعدام شوند، توجه به تاكتيك در مراحل مختلف
و اجتماعات توده بر پا كردن كنفرانسهاي گوناگون، جلسات كادر ها ، جلسات ( وسيع 

ك ات خود رابيان كنند و مدارتهامبانيان ضد انقالبيون بتواند ااي كه در تمام آنها قر
يشبرد تبليغات از طريق  فيلم، نمايش عكس، تئاتر، جنايات بتواند بنمايش در آيد، پ

، ) بهر فرد بشناساند. روزنامه جزوات و اعالميه ها ، تا اينكه جنبش را به هر خانوار 
ني كنار گذاشتن پراتيك كار در پشت در هاي بسته و مخفي گرائي و مقابله يع

هر جا از اين مشي كامال پيروي گردد، كار نيز كامال . مصممانه با انحراف شتبابزدگي
هر جا از اين . هر جا از اين مشي پيروي نگردد، كار نيز نادرست است. درست ميشود

كار نيز بطور عمومي و نه بطور كامل درست  مشي عموما  اما نه كامال پيروي گرديد،
ق مبارزه ياتخاذ اين مشي براي كار تضميني است در تعمما معتقديم . بوده است

هاي آينده پيروزي كامل  در روز. كامل  پيروزيجهت سركوب ضد انقالبيون وكسب 
مهمترين كار، بررسي دقيق . كوب ضد انقالبيون امري اساسي استاين مشي در سر از
يست اشخاصي كه بايد دستگير يا اعدام شوند و پيشبرد موفقيت آميز تبليغات و ل

  .ايندو را بخوبي انجام دهيد آنگاه اشتباه رخ نميدهد. آموزش بطور وسيع است
اصل . حدود گردديون اعدامي بايد به تناسب معيني متعداد انقالبـ  2
يا مرتكب ساير جنايات  آن عده افرادي كه خون كسي بر گردن آنهاست: عبارتست از
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فوق العاده جدي شده اند و اعدامشان خشم مردم را تسكين ميدهد و آن عده 
گشته اند، بايد بدون ترديد افرادي كه موجب خسارات فوق العاده جدي بمنافع ملي 

در مورد آن دسته از افراد كه . حكوم گردند و بدون درنگ اعدام شوندبمرگ م
ت اما خون كسي را بگردن ندارند و مورد تنفر شديد جناياتشان مستحق اعدام اس

ت بسات جدي، ولي نه فوق العاده جدي نمردم نيز نميباشند و يا مرتكب خسار
بمنافع ملي گشته اند، سياستي كه بايد دنبال گردد عبارتست از صدور حكم اعدام، 

به . آنان اعطاي مهلت دوساله و گماردن آنها بكار اجباري و نظارت بر چگونگي رفتار
عالوه ، بايد صريحا تصريح كرد درموردي كه دستگيركردن يا نكردن تقاوت چنداني 

و در مواردي كه . ندارد، بهيچوجه نبايد توقيف كرد و جز اين عمل كردن خطا است
اعدام كردن يا نكردن نيز تفاوت ندارد، تحت هيچ شرائطي نبايد اعدامي انجام گيرد و 

  .ا استجز اين عمل كردن نيز خط
در دوران جنبش سركوب ضد  "چپ  "انحرافات براي جلوگيري از ـ  3

اول ژوئن در كليه مناطق كشور، منجمله مناطق كه تا  اين است كه انقالبيون، تصميم
كنون در آنها معدودي اعدام شده اند، اجازه توقيف بدون استثناء به اختيار مقامات 

اين . اختيار مقامات استان گذاشته شود تثنا بهشهرستان و اجازه اعدام بدون اس
مقامات نمايندگاني جهت رسيدگي به چنين مواردي به نقاط خارج از مركز استان 

  .ستار تغيير اين تصميم گردداهيچ محلي نبايد خو. اعزام خواهند داشت
ـ از هم اكنون ضروريست بارزسي با نقشه اي را از ضد انقالبيون پنهان  4

طبق رهنمود كميته مركزي . آغاز كرد "اليه دروني  "و  "ياليه ميان "شده در 
يوه اصالح سبك در تصميم بر اينست كه در اين تابستان و پائيز يك بازرسي اوليه بش

كه از زمان آزادي كماكان برسر كارند و در ميان روشنفكراني كه آخيرا ميان كاركناني 
طالعه اسناد مربوط به ارتست از مار عبو روش ك در كار مان درگير شده اند انجام گيرد

)  نه همه آنها ( سركوب ضد انقالبيون، سر زدن به آن عده افرادي از كاركنان فوقالذكر
كه سابقه شان مشكوك است و دعوت به اينكه برخوردي بي ريا و صادقانه در پيش 
گيرند و توضيح روشني از تاريخچه زندگي خود بدهند و هرچه را تاكنون در پيش 
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را بايد تحت مسئوليت  "پاك كردن خود "اين كار زار. نگاه داشته اند رو كنند خود
بايد اصل داوطلبي را بكار برد و به زور و . اعضاي رهبري سازمانهاي مربوطه قرار داد

  . فشار و توسل نجست
براي . مدت زمان  اين بازرسي در هر سازماني بايد كوتاه باشد نه كشدار 

عداد قليل وسيع و انفراد ت در زمستان ، تاكتيك جلب تعداد آمادگي بازرسي بيشتر
رسي بايد ابتدا در ارگانهاي رهبري، ارگانهاي امنيت عمومي و بايد اتخاذ شود اين باز

. آنگاه تجربه ي اندوخته شده را بايد متداول كردو  دگيرديگر ادارات حساس انجام 
كارخانجات ،ضروريست كه سي هائي در ادارات دولتي و مدارس و بازر ننيچطي 

افراد غير حزبي نيز در كميته هاي مسئول اين كار شركت داشته باشند تا از فعاليت 
  . ضاي حزب جلوگيري شودعانفرادي ا

ـ در مبارزه بزرگ كنوني براي سركوب ضد انقالبيون ، كميته هاي امنيت  5
كميته هائي بايد در چنين . عمومي بايد در همه جا در ميان توده ها سازماندهي شوند

محله شهر ها از طرف  هانو سازمان مدرسه، كارخهر دهستان درروستا و هر و اداره 
كميته ميتواند دست كم سه نفر و حد اكثر يازده نفر اعضاي . مردم انتحاب گردند

تا اينكه كميته گيرد، حزبي قابل اطمينان را نيز در بر بايد ميهن پرستان غير و باشد
زمان نوع جبهه واحدي جهت حفظ امنيت عمومي در سطح پايه اي ، يك سابصورت 

اين كميته ها مسئوليت كمك به دولت خلق جهت از ميان بر داشتن ضد انقالبيون، 
ملي و عمومي را بعهده و جاسوسان و حفاظت از امنيت  نپاسداري در مقابل خائني

در شهر هائي كه كار  ن مناطق روستائي كه رفرم ارضي بپايان رسيده يادر آ. دارند
سركوب ضد انقالبيون مدتي است آغاز گشته، تشكيل اين كميته ها بايدتحت رهبري 
 به پيش برده شود تا از فرصت طلبي و رخنه عناصر ناباب در اين كميته ها جلوگيري

  .شود
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستوراتي که توسط رفيق مائوتسه دون در هنگام تجديدنظر در طرح قطعنامه سومين کنفرانس کشوري 

  .پيرامون امنيت عمومي به اين طرح اضافه گرديد
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  در سرکوب ضد انقالبيون 
  محکم دقيق و بيرحمانه 

  ضربه زنيد
  1951ـ سپتامبر  1950دسامبر 

  )١(  
لطفا مطمئن شويد كه در سركوب ضد انقالبيون محكم، دقيق و بيرحمانه ضربه 

  ميزنيد
  ) 1951دسامبر  19( 

)2 (  
دسته اي از سران اشرار ، مستبدين مجلي و مامورين مخفي در بيست و 

لي در سال د و دسته ديگر نيز توسط مقامات محيك بخش هونان غربي اعدام شده ان
زيرا . يستضرور من فكر ميكنم تدابيري از اين نوع مطقا .اري اعدام خواهد شدج

ابانيم و روحيه ي خلق را تنها بدين صورت است كه ميتوانيم با نخوت دشمن را بخو
گار باشيم بخلق زيان ضعيف و مردد باشيم، اگر اغماضگر و سهل اناگر . باال بريم

  .رسانيده و از توده ها جدا خواهيم شد
حكم ضربه زدن بمعني توجه كردن به تاكتيك، دقيق ضربه زدن يعني م

بيرحمانه ضربه زدن يعني كشتن تمام آن عناصر . اجتناب از اعدام هاي نادرست
البته آنهائيكه مستحق نيستند اعدام ( ارتجاعي كه مستحق مجازات اعدامند 

نگران باشيم، و لو ماداميكه از اعدامهاي نادرست اجتناب ميورزيم نبايد ). نميشوند
  .اينكه بورژوازي هياهو براه بيندازد 
  )  1951ژانويه  17( 

3  
علي . درشانتون در برخي نقاط سستي و در برحي نقاط شتابزگي وجود دارد

يافت ميشوند و  القاعده، هر دوي اين انحرافات در كليه استانها و شهر هاي كشور
زيرا . خطر اصلي را تشكيل ميدهد بويژه شتابزگي. بايد به تصحيح آن توجه شود
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آنهائي كه دچار سستي اند سر انجام ميتوانند از طريق آموزش و اقناع فعال شوند، و 
اما . تفاوت زيادي هم نميكند كه يك ضد انقالبي چند روز زودتر يا دير تر اعدام شود
. ردشتابزگي و نسنجيدگي و دستگيري و اعدام نا حق تاثيرات بسيار بدي ببار ميĤو

لطفا در كار سركوب ضد انقالبيون نظارت اكيد نمائيد و اطمينان حاصل كنيد كه با 
ما بايد كليه ي . ونه انحراف شتابزگي را تصحيح نمائيديد و هر گاحتياط به پيش ميرو

گيري يا اعدام نادرست يم، اما بهيچ ترتيبي نبايد به دستضد انقالبيون را سركوب كن
  .دست زنيم

  ) 1951مارش  20(
4  

كميته مركزي در مورد ضد انقالبيوني كه در حزب كمونيست، ارتش        
آزاديبخش خلق، ارگان هاي دولت خلق ، و در محافل آموزشي، صنعتي ، تجاري و 
مذهبي، احزاب دمكراتيك و سازمانهاي توده اي از النه هايشان بيرون كشانده 

مستحق اعدام مرتكب نشده  آن كسانيكه جرمي: ميشوند، چنين تصميم گرفته است 
كوم شده و يا تحت نظارت و مراقبت ن ابد يا دوره هاي مختلف زندان محاند، به زندا

مجازات اعدامند،  در مورد ضد انقالبيون كه مستحق. عمومي قرار خواهند گرفت
اعدام محدود بكساني خواهد بود كه خون كسي بگردن دارند يا مرتكب جنايات مهم 

كه انزجار عمومي را بر انگيخته است، مانند تجاوز مكرر به ناموس ويا ديگري شده اند 
 چپاول مقادير زيادي دارائي و يا وارد كردن خسارات فوق العاده جدي به منافع ملي،

ت ما عبارت از صدور حكم اعدام ، اعطاي يك نسبت به ساير ضد انقالبيون سياس
ا ببينيم در اين مدت چگونه دوره، تآنها بكار اجباري در اين  مهلت دوساله و گرفتن

اين . اين يك سياستي كه ميتواند از بروز اشتباهات جلوگيري نمايد. رفتار ميكنند
اين سياست قادر است نيرو . جلب رضايت كليه اقشار جامعه را دارد سياست توانائي

اين  بعالوه. كمك نمايد  هاي ضد انقالبي را تجزيه كرده و به نابودي كامل ضد انقالب
سياست ميتواند ذخيره ي بزرگي از نيروي كار فراهم آورد كه براي امر احياي ملي 

در ميان كليه ضد انقالبيون . در نتيجه، اين سياست درستي است. سودمند است
، نظامي ، ، دولتيمستحق بمرگ كه از النه هايشان در سازمان هاي فوق الذكر حزبي
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كسانيكه تعداد تخميني  ون كشانده شده اند،بير صنعتي، تجاري و توده اي آموزشي،
در صد  20تا  10موجب خسارات جدي نسبت به منافع ملي گشته اند كم است، حدود 

نها اما مهلتي در آ ، در حاليكه آن عده از ضد انقالبيون كه به اعدام محكوم ميشوند
د در ص  90تا  80در صد راتشكيل ميدهند يعني ميتوان  90تا  80داده ميشود احتماال 

ضد انقالبيون خون كسي را بگردن ندارند ويا  اين. از ضد انقالبيون را نجات داد
گردد مرتكب نشده اند ويا سران  جنايات مهمي كه با كينه ي عميق توده ها مواجه

در مناطق روستائي و يا با مستبدين ي اشرار ،رهزنان اصالح ناپذير و مستبدين محل
ذير و يا رهبران دسته هاي جنايت كار و سران ن اصالح ناپسران اشرار ، راهزنامحلي 

مچنين با مامورين مخفي معيني كه انجمن هاي مخفي ارتجاعي در شهر ها و ه
، تفادت دارند،خسارات كه .سارات فوق العاده جدي نسبت به منافع ملي زده اندخ

اده جدي اينان به منافع ملي زده اند گرچه جدي بود، اما هنوز به حدي فوق الع
يات ن جنايا آنها مرتكب جنايات بزرگي شده اند، اما قربانيان مستقيم. نرسيده بود

اگر ما چنين افرادي را عدام كنيم نه توده ها به آساني آنرا . توده ها نبوده اند
را از عين حال مادر . ميفهمند و نه تاثير مساعد بر افراد سر شناس خواهد داشت

م خواهد كرد و به امر تجزيه صفوف دشمن ر محروذخيره بزرگي از نيروي كا
. ويمي نيز بشاينمورد دچار اشتباهاتنيزخدمت نميكند عالوه براين ممكن است ما در

ور حكم اعدام با دادن يك در نتيجه، كميته مركزي نسبت به اين افراد سياست صد
ر شان نظارت وان بررفتار اجباري را اتخاذ كرده است تا بتماشتن آنان به كامهلت و گ

اگر تعدادي از آنان اصالح ناپذير باشند و اعمال زشت خود را دنبال كنند، . كرد
از كليه مقامات محلي خواسته . ميتوان بعدا اعدامشان كرد چه ابتكار در دست ماست

 آموزشي،دولتي، نظامي  انقالبيون كه در سازمانهاي حزبي، ميشود در رفتار با ضد
وي نمايند براي ي كشف ميشوند از اصل فوق الذكر پيرصنعتي، تجاري و توده ا

تا  10كه در حدود ( احتياط ، بايد آن تعداد بسيار كم اعدامهائي هم كه انجام ميگيرد 
بدون استثناء براي تصويب به مناطق  )بمرگ است انشدگ در صد كليه محكوم 20

ه ممكن است در مورد افراد سرشناسي ك. بزرگ اداري يا نظامي گزارش داده شود
بايد اجازه مقامات مركزي كسب  كار جبهه واحدي ما تاثير بگذارد، اعدام آنها در
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ها آن عده اي را اعدام ميكنيم كه نتضد انقالبيون مناطق روستائي نيز در مورد . گردد
هيچكس اعدام نميشود مگر . شم مردم ضروري استعدامشان براي فرونشاندن خا

در مورد برخي ديگر نيز بطوري مشابهي سياست صدور  .توده ها خواستار آن باشند
اما افرادي كه توده ها . يك مهلت را بكار خواهيم بست نحكم اعدام با تعيي

تاخشم توده ها فرو نشيند و به امر توليد  دبايد اعدام شون داعدامشان را خواستارن
  .كمك گردد

    ) 1951مه  8(     
  5    

بمعناي عدم  "اي مهلت دوساله اعط "تحت هيچ شرائطي نبايد سياست 
اعدام جنايت كاراني تلقي گردد كه خون بگردن دارند يا مرتكب جنايات مهم ديگر 

بايد . اين نادرست ميباشد. شده اند و اعدام آنان از طرف توده ها خواسته ميشود
اص كه كينه ي براي كادر هاي بخش ها و دهات و براي توده ها روشن كنيم اشخ

جايع زشت خود بر انگيخته اند و الزمست تا براي فرونشاندن بخاطر فشديد همه را 
ن ضد در مورد آتنها . خشم خلق اعدام گردند ، بايد باين منظور كشته شوند

انقالبيوني كه مرتكب جنايات بزرگ شده اند اما كنيه عميق توده ها را برنيانگيخته و 
م با دو سال مهلت صادر اعدامشان از طرف توده ها خواسته، نميشود حكم اعدا

  .نه رفتار ميكندار اجباري ميگماريم تا ببينيم چگوميكنيم و آنان را بك
6  

د كميته در كليه سطوح بايد تحت رهبري واح كار سركوب ضد انقالبيون
فقاي رو حزبي قرار گيرد ، و رفقاي تحت رهبري واحد كميته حزبي قرار گيرد ، 

و ساير ارگان هاي مربوط به اين كار بايد مانند  مسئول  تمام ارگانهاي امنيت عمومي
  . هميشه و بدون قيد و شرط اين رهبري را بپذيرند

  ) 1951سپتامبر  10( 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د انقالبيون که براي کميته مرکزي حزب کمونيست د هائي مهم مربوط به جنبش سرکوب ضرهنمو

  .ين تدوين شدهچ
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  مـاره فيلـث در بـبه بح
  " زندگي اوسيون "  

  توجه جدي مبذول داريد
  ) 1951مه  20(

داراي اهميت مطرح شده ،   "زندگي اوسيون  "مسائلي كه در فيلم  
كه در سالهاي آخر سلسله تسين يعني دوران ) ١(افرادي چون اوسيون . اساسي است

ران خارجي و زمامداران مرتجع و فئودال ظيم خلق چين عليه تجاوز كابارزه عم
داخلي ميزيستند، حتي يك سر مو هم از زيربناي اقتصاد فئودالي و روبناي اجتماعي 
آن كم نميكردند بلكه  بر عكس با تعصب بكار تبليغ فرهنگ فئودالي مشغول بودند و 

( ند عالوه براين براي آنكه بعنوان مبلغ فرهنگ فئودالي براي خود مقامي كسب كن
از چاپلوسي نزد زمامداران فئودال ارتجاعي هيچ ) كه البته هيچگاه توفيق نيافتند

توان تحمل كرد كه يآيا م آيا بايد چنين عمل قبيحي را بستائيم ؛. ابائي نداشتند
چينين عمل زشتي در مقابل توده هاي مردم مورد تحسين قرار گيرد بويژه وقتيكه 

انجام ميشود و از شكست   "خدمت بخلق  "بي پرچم انقالچنين تحسيني در زير 
مبارزه انقالبي دهقانان بمثابه دستاويزي براي تحسين اين عمل سؤ استفاده ميگردد 

بمفهوم آنستكه تبليغات ارتجاعي را كه به مبارزه انقالبي  ؟ قبول يا تحمل تحسين
حق جلوه  دهقانان و تاريخ و ملت چين تهمت ميزنند قبول يا تحمل كنيم و آنرا بر

  .دهيم
تحسين بيسابقه را وسيون و اين و بويژه  "زندگي اوسيون  "پيدايش فيلم 

فرهنگي چين هرج مرج ايدئولوژيك موجود  م نشان ميدهد كه چقدر در محافلفيل
بنظر بسياري از نويسندگان ، تاريخ نه با نشستن نو بجاي كهنه  بلكه با . است

بسخن ديگر تاريخ نه . كهنه تكامل مي يابدمجاهدت فروان جهت جلو گيري از افول 
از طريق مبارزه طبقاتي براي واژگوني زمامداران ارتجاعي فئودال كه بايد واژگون 

ستمديدگان و تسليم در برابر اين  گردند بلكه بشيوه اوسيون با نفي مبارزه طبقاتي
نند چه علوم كنويسندگان ما تاريخ را مطالعه نكرده اندتا م. زمامداران تكامل مييابد
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دشمني سر  كسي دشمن ستمگر خلق چين بوده است وآيا آنهائيكه در مقابل چنين 
فرود آورده و بخدمت او در آمده اند، در خور تحسينند يانه ؟ بعالوه آنها  تعظيم

در چين چه   1840جنگ ترياك تحقيق نكرده اند كه در طول بيش از صد سال پس از 
) از جمله سياست و فرهنگ و غيره ( عي و روبناي آن اشكال نوين اقتصادي ـ اجتما

نبايد مورد  بايد و چه چيزكنند كه چه چيز  نپديد آمده اند، و بنابراين نمتوانند تعيي
  . يرد و چه چيز بايد محكوم شودتمجيد و تحسين قرار گ

بعضي از كمونيستها كه باصطالح ماركسيسم رافرا گرفته اند ، بخصوص 
؟ آنها با وجود اينكه تاريخ پيشرفت جامعه يعني ماترياليسم تاريخي .شايان توجه اند

نكه با يك واقعه مشخص تاريخي، يك چهره مشخص مطالعه كرده اند ولي بمحض آرا 
ه در خالف جهت تاريخ سير كند و يا يك تفكر مشخص ك) اوسيون مانند( تاريخ 

روبرو ميشوند، از انتقاد  ) و آثار ديگر در باره اوسيون "زندگي اوسيون "مانندفيلم (
برابر چنين نظرات ارتجاعي تسليم  يمانند و بعضي از آنها حتي دربه آن عاجز م

آيا اين واقعيت نيست كه نظرات ارتجاعي بورژوائي در حزب رزمنده . ميشوند
 دكمونيست نفوذ كرده اند؟ پس آن ماركسيسمي كه بعضي از كمونيستها ادعا ميكنن

  ست؟فرا گرفته اند كجا
و آثار و رساالت  "زندگي اوسيون "بنا بداليل فوق، بايد پيرامون فيلم 

ديگر كه در باره اوسيون نوشته شده ، بحث گردد تا بتوان بدينوسيله به هرج و مرج 
  . فكري كنوني در باره اين مسئله يكبار براي هميشه خاتمه داد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نوشته شده " زن مين ژيبائو " مقاله اي که براي روزنام متن اقتباس از سر

  يادداشتـهـا 
او .  ولگرد بود، متولد تانگي در ايالت شانتون ، اصال) 1838 – 96( ـ اوسيون  1         

ت، زمين خريد به به اخاذي از مردم پرداخ "مدارس از طريق خيرات  "تحت شعار 
 ليكناو با ما. فرع پول پرداخت سر انجام بيك مالك و ربا خوار بزرگ تبديل شد

جهت  "مدرسه بدون شهريه  "مستبد همدسته شده به تاسيس چند با اصطالح 
طبقه استثمارگر پرداخت و بدين ترتيب  پخش فرهنگ فئودالي و تربيت نوكران

  .تمجيد حكمرانان مرتجع رژيمهاي متعددي را بخود جلب كرد
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  مـظيـهاي عـروزيـپي
  در سه جنبش توده اي

  1951اكتبر  22
  

    :اعضاي كميته و رفقا 
اولين كميته ملي كنفرانس مشاوره سياسي خلق ما اكنون سومين نشست   

گاني نيز با نمايند گان كميته ملي،وه بر نماينددر اين نشست عال .افتتاح ميگردد
دعوت ويژه از داوطلبين خلق چين و ارتش آزاديبخش توده اي، از كارگران نمونه در 
مناطق پايگاهي قديمي، كاركنان آموزشي، ادبيات و هنر، صنايع و كشاورزي ، هيئت 

هنر، صاحبان  ، ادبيات ويگاهي قديمي، كاركنان آموزشياهاي نمايندگي از مناطق پ
ازرگانان، متخصصين رشته هاي مختلف، نمايندگان محافل مذهبي، اقليت صنايع و ب

نمايندگاني از كميته  هاي مشاوره  هاي ملي، چيني هاي مقيم خارج،زنان و جوانان
در ميان اعضاي . چنين تعداد زيادي از كاركنان دولت حضور دارندماستان و غيره و ه

ضور ين تعداد زيادي از كاركنان دولت حن و غيره و همچنمشاوره استان و شهرستا
در ميان اعضاي حاضر و شركت كنندگان در اين نشست تعدا زيادي از . دارند

قهرمانان معروف ميدانهاي جنگ و كارگران نمونه صنعت، كشاورزي و ديگر رشته ها 
ه وسعت و ابعاد اين نشست بخوبي نشان ميدهد كه جمهوري خلق چين ب. هستند

  .دستاورد هاي عظيمي در كليه جبهه ها نائل گشته است
جنبش . وسيع بر پاداشته ايم ياسكسال آخير ما سه جنبش را در مقيدر 

جنبش رفرم ارضي و جنبش سركوب مقاومت در برابر تجاوز امريكا و كمك به كره ،
 كلي، ضدبطور . ضد انقالبيون، در اين جنبش ها پيروزيها بزرگي كسب كرده ايم 

رفرم . انقالبيون باقيمانده در سرزمين چين اصلي بزودي از ميان برداشته ميشوند
بجز در برخي مناطق كه اقليتهاي ملي سكني دارند، بسر انجام  1952ارضي در سال 
در جنبش مقاومت در برابر تجاوز امريكا و كمك به كره، خلق چين . خواهد رسيد

اي مصممانه بر عليه نيرو هاي تجاوز كار  وسيعتر از هميشه متحد بوده و در مبارزه
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يندگي ميكنند داوطلبين خلق چين كه اراده كبير خلق چين را نما. ا در گيرنديكامر
ي امپرياليسم امريكا را در ق شده اند تا نقشه ي سفيهانه به ارتش خلق كره ملح

تسخير و اشغال جمهوري دمكراتيك خلق كره وسپس تجاوز به سرزمين چين اصلي 
بالهام گيري از اين امر ، خلقهاي صلحدوست كره، چين، آسيا و جهان . شكنندرهم د

ما . در دفاع از صلح و مقاومت در برابر تجاوز، پشت گرمي و اعتماد بيشتري يافته اند
بايد تبريكات خود را به داوطلبين قهرمان خلق چين و ارتش خلق كره ابراز داشته و 

  .مات خود را عرضه داريمااحتر
ش توده اي و در اثر كوششهاي كشور ما بشكرانه پيروزي در اين سه جنب

دولت خلق در تمام سطوح و كليه بخشها به وحدتي بيسابقه دست يافته  مشترك
مسئله تبت بشيوه اي مسالمت آميز حل شده است، دفاع ملي تقويت يافته . است
يمت كاال ها ارزش پول و ق. كيم گشته استدمكراتيك خلق تحديكتاتوري . است

تصادي، فرهنگي و عه در زمينه هاي مختلف ساختمان اقثابت مانده و كار احياء و توس
  .آموزش نيز گامهاي بزرگي برداشته است

جنبش رشد يابنده توسعه توليد در جبهه ي صنعت و كشاورزي پديده اي 
 رفرم ارضي در روستا و اصالحات دمكراتيك در. نوين و مسرت بخش در كشور ماست

نجات و ساير موسسات، كارگران و دهقانان ما را قادر ميسازد كه با شور و شوق اكارخ
گي دعظيمي فعاليت هاي ميهن پرستانه شان را در افزايش سطح توليد و بهبود زن

دت با كارگران و دهقانان ، در امر وحاگر . مادي و فرهنگي خويش به پيش برند
پرستانه افزايش ور قطع در جنبش ميهن آموزش و تكيه به آنان شايسته باشيم بط

  . خواهيم بود يوفائي سراسرسطح توليد شاهد شك
در جبهه ي فرهنگ و آموزش و در ميان انواع مختلف روشنفكران يك 
جنبش خود آموزي و نوسازي در مقياسي وسيع و در تطابق با اصول تعيين شده از 

ديده اي نوين در اين نيز پ. ال شكوفائي استر حطرف دولت مركزي خلق د
در پايان دومين نشست كميته ملي من بكار برد . ماست كه مسرت بخش استكشور

نهاد پيشاين . نهاد كردمد را براي خود آموزي و نوسازي پيشانتقاد و انتقاد از خو
براي تكميل اصالحات دمكراتيك در كليه زمينه ها صنعتي . بعمل در ميايد تدريجا
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به ويژه در مورد انواع روشنفكران،  وسازي ايدئولوژيك، وشدن تدريجي كشور مان ، ن
از اينرو پيروزيهاي بازهم بيشتري را براي جنبش خود آموزي و  .شرايط مهمي است

  .نوسازي در سير پيشرفت تدريجي آن آرزومنديم 
واقعيات ثابت ميكنند كه اين نظام مايعني ديكتاتوري دمكراتيك خلق، 

در اين نظام ، مردم كشور ما . ي كشورهاي سرمايداريست بمراتب برتر از نظام سياس
و چنين قدرتي در مقابله با هر دشمني . قادرند تا قدرت بي پايان خود را بكار برند

  .شكست ناپذير است
اين  امريكا و كمك به كره ادامه دارد ومبارزه بزرگ مقاومت در برابر تجاوز 

موافقت صلح آميزنشان ندهد همچنان ادامه مبارزه تا زمانيكه دولت امريكا تمايلي به 
را نداريم ، و با تجاور امپرياليستها به  ماقصد تجاوز بخاك هيچ كشوري. خواهد داشت

و همانطوريكه همه ميدانند، اگر نيرو هاي امريكا تايوان ما  كشور خود مخالف هستيم
سوي  خلق كره تجاوز نميكرد و به را اشغال نكرده بود به جمهوري دمكراتيك

از كن يل. مرزهاي شمال شرقي ما پيشرفت نميكرد، خلق چين وارد جنگ بĤنها نميشد
ما حمله كرده اند، ما نميتوانيم كاري جز بر افراشتن آنجا كه تجاوز كاران امريكا ب

چنين امري مطلقا ضروري و هم عادالنه . پرچم مقامت در برابر تجاوز انجام دهيم
را در مقامت عليه تجاوز امريكا و كمك به كره تشديد است ما بايد فعاليت هاي خود 

نمائيم، بايد سطح توليد را افزايش دهيم و بخاطر كمك به داوطلبين خلق چين صرفه 
امروز اين وظيفه مركزي خلق چين بوده و همچنين وظيفه مركزي . جوئي پيشه كنيم

  .نشست حاضر ماست
ه كره بايد از طريق راز داشته ايم مسئلمدت ها طوالني است كه ما اب

اگر دولت امريكا بجاي تخريب . مسالمت آميز حل شود و هنوز هم چنين نظري داريم 
ي كه همواره در گذشته بدان متوسل ردن مذاكرات از طريق مختلف پنهانو سد ك

شده، مايل باشد اين مسئله را برپايه اي عادالنه منصفانه حل كند، مذاكرات آتش بس 
  .در غير اينصورت چنين امري غير ممكن است. ثمر ميرسدكره با موفقيت به 

در دوسال كه از تاسيس جمهوري خلق چين ميگذرد ما در تمام زمينه ها 
ما اين پيروزيها را با تكيه به كليه نيروهائي كه . به پيروزي هاي بزرگي نائل گشته ايم 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 ايدر سه جنبش توده  مـظيـهاي عـروزيـپي

48 

وار كليه در داخل كشور، ما بروحدت است. ميتوان متحد ساخت بدست آورده ايم
مليت ها طبقات دمكراتيك ، احزاب دمكراتيك ، سازمانهاي توده اي ، و دمكرات هاي 

از نظر بين . ميهن پرست تحت رهبري طبقه كارگر و حزب كمونيست تكيه كرده ايم
بر وحدت استوار اردوي صلح و دمكراسي به رهبري اتحادشوروي و  المللي ، ما

از اينروست . هان تكيه كرده ايمهمدردي عميق مردم صلحدوست سراسر ج
پيروزيهاي بزرگمان در كليه زمينه ها، چيزي كه دشمنان مان انتظار آنرا نداشتند، 
دشمنان ما همچنين ميپنداشتند كه از آنجا كه جمهوري نوزاد خلق چين با مشكالت 

ا برپرا هم عالوه بر آن بر عليه ما انه اي وبروست و از آنجا كه جنگ تجاوزكارفراواني ر
نموده اند، ما قادر نخواهيم بود بر مشكالت خود غلبه كنيم و ضربات متقابلي را بر 
متجاورين وارد آوريم ، اما برخالف انتظار آنها ماتوانائي خود را در غلبه بر مشكالتمان 

رد آوردن ضربات متقابل به متجاوزين وكسب پيروزيهائي بزرگ ثابت كرديم، و وا
كبير داخلي و بين  توانند درك كنند كه وحدتيستند، آنها نمدشمنان ما كوته بين ه

به  دتي قدرتمند است و تاسيس جمهوري خلق چين براي هميشهالمللي ما وح
ي كه خلق چين از طرف امپرياليستهاي بيگانه مورد آزار قرار ميگرفت پايان روزگار

وي سوسياليستي، توانند درك كنند كه با تولد اتحاد شوريآنها همچنين نم. داده است
جمهوري خلق چين و دمكراسي هاي خلق به وحدت استوار ميان دوكشور بزرگ 
چين و اتحادشوروي كه با قرار داد دوستي، اتحادو كمك متقابل تحكيم گشته، و با 
وحدت استوار تمامي اردوگا صلح و دموكراسي و همدردي عميق مردم صلحدوست 

ه امپرياليسم ميتوانست بر جهان سلطه جهان نسبت به اين اردوي عظيم، عصري ك
دشمنان ما از ديدن اين واقعيات عاجزند و . براي هميشه به پايان رسيده است افكند

زار قرار داده و بر جهان سلطه هنوز هم ميخواهند جمهوري خلق چين را مورد آ
انجام اما رفقا ، ميتوانم با اطمينان بگويم كه نقشه آنها بي ثمر، سفيهانه و . نندافك

برخالف آنچه كه فكر ميكنند، جمهوري خلق چين هيچگونه آزاري را . ناپذير است
تحمل نميكند، اردوي عظيم صلح به رهبري اتحادشوروي هيچگونه تجاوز را تحمل 

يروزي انقالب پرفقا . نخواهد كرد و خلقهاي صلحدوست جهان فريب نخواهد خورد
كه مردم جهان پيروزي  ساخته استسيوسياليستي اكتبر اين امر را قطعي  كبير
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بدست خواهدآورد و امروز با تولد جمهوري خلق چين و دمكراسي هاي خلق اين 
اريخي پس از در دوران ت اين حقيقتي است. چشم انداز نزديكتر و قطعيتر ميگردد

سه دولت امپرياليستي ـ آلمان، ايتاليا، اني و انقالب اكتبر در روسيه، جنگ اول جه
اين امر قبل از ايجاد جمهوري خلق چين . اي سلطه بر جهان تالش مينمودندژاپن ـ بر

اما نتيجه چه شد ؟ آيا نتيجه درست عكس آن چيزي . و دمكراسي هاي خلق رخ داد
آيا امپرياليستهائي كه بدنبال سلطه جوئي بودند خودشان به كه ميخواستند نشد؟  

ا رده؛ جمهوري كبير خلق چين بر پپائين كشيده نشدند؟ امروز شرايط كامال تغيير ك
 دمكراسي هاي خلق بر پا شده اند، سطح آگاهي سياسي مردم جهان باال رفته، گشته،

 و شمال افريقا اوج گرفته، قدرت بلوكمبارزه جهت رهائي ملي در سراسرآسيا 
پرياليستي در مجموع خود عميقا تضعيف گشته، و آنچه كه داراي اهميت حياتي ام

زديكترين متحد ما ، اتحادشوروي ، به مقياس بزرگي افزون گشته است، قدرت ن
اي در چنين اوضاعي اگر هر كشور امپرياليستي تالش نمايد تا گام در جاي پ. است

و كا مال قابل پيش بيني ا كاراپن گذارد ، آيا سر انجام سه متجاوز آلمان ، ايتاليا و ژ
يد جهاني متعلق به مردم باشد كه در نخواهد بود؟ در يك كالم، جهان از هم اكنون با

آن خلق هر كشوري امور خود را اداره كند، نه جهاني كه در آن امپرياليسم و 
اميدوارم خلق كشور ما بطور فشرده اي . نوكرانش به حكمروائي خود ادامه دهند

متحد گردد، با متحدمان اتحادشوروي، با كليه دمكراسي هاي خلق و كليه ملل و 
ن كه با ما همدردي ميكنند متحد شود و در مبارزه عليه تجاوز بسوي خلقهاي جها

ساختمان كشور بزرگ مان، بسوي پيروزي در پيروزي گام بردارد، بسوي پيروزي در 
اميكه چينين كنيم پيروزي رفقا ، اطمينان دارم ماد. دفاع از يك صلح پايدار جهاني 

  .قطعا بما تعلق خواهد داشت

    
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سخنراني افتتاحيه در سومين نشست اولين کميته ملي کنفرانس مشاوره سياسي خلق چين
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  يه ـلـارزه عـبـاره مـدربيه ـلـارزه عـبـاره مـدرب
   و " هـاي سه گانـاليـب"

  "ه ـج گانـنـاي پـاليـب"
 1952ـ مارس  1951نوامبر 

1  
اي مهم است كه به تمامي حزب ئله سحيف و ميل م وعليه فساد  مبارزه

ما محتاج  .ذول داريدبدان ما گفته ايم كه توجه جدي خود را بمربوط ميگردد و بشم
، متوسط يا يم كه كليه موارد فساد، خواه بزرگرفت و روب خوبي در سراسر حزب

ربات اصلي خود قرار دهد،  سازد و فاسدترين افراد را هدف ضكوچك را كالمال بر مال
ينكه سياست آموزش و نوسازي مختلسين متوسط و كوچك را دنبال مي در عين ا

تنها بدين صورت است كه ميتوانيم از خطر بزرگ . نمايد تا مرض آنها دوباره عود نكند
وازي جلوگيريم، به وضعي كه ادي زيادي از اعضاي حزب توسط بورژاسد شدن تعدف
پيش بيني شده بود پايان بال از طرف دومين پلينوم هفتمين دوره كميته مركزي ق

. بخشيم و اصل مبارزه با فساد را كه در آن زمان تدوين گشته بود بعمل در آوريم
  .ئل مبذول نمائيداما توجه خود را به مجموعه اين مسحت

  ) 1951نوامبر  30( 

2  

د كه فاسد كردن كادر ها توسط توجه ويژه اي نمو بايد بدين واقعيت
حتما كساني را كه در اين امر درگير بوده . مي انجامد وازي به موارد جدي فسادبورژ
ر نمائيد و اين امر را چون مبارزه اي مهم در نظ اتبيابيد، آنانرا افشا كرده و مجاز اند

  . گيريد

  ) 1951نوامبر  30( 
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3  

بر مبارزه عليه فساد ، حيف و ميل و بوروكراسي به همان اندازه تاكيد  بايد
همانند . بارزه براي سركوب ضد انقالبيون صورت ميگيردگذارده شود كه در مورد م

مبارزه براي سركوب ضد انقالبيون، بايد توده هاي وسيع، منجمله احزاب دمكراتيك 
. مبارزه ي كنوني را بايد وسيعا تبليغ كرد. چنين مردم اقشار مختلف بسيج شوندو هم

كار شوند و بايد از كادر هاي رهبري بايد شخصا مسئوليت را بعهده گرفته و دست ب
مال اعتراف نموده و در باره گناهان امردم دعوت كرد تا با عمال نادرست خويش ك

در موارد كوچك مجرم بايد مورد انتقاد قرار گرفته و . ديگران نيز گزارش دهند
ردد، مجازات شود ويا به م بايد از مقام خود معزول گآموزش يابد؛ در موارد بزرگ مجر

و بدترين افراد ميان آنها بايد ) تا از طريق كار بدني اصالح شود ( ددزندان محكوم گر
  .مسئله تنها بدين طريق قابل حل است. تيرباران شوند

  ) 1951دسامبر  8( 

4  

و در درجه اول شهر هاي بزرگ و متوسط، ما بايد به طبقه در كليه شهر ها 
ش هاي جمعيت شهري تكيه كنيم و با سرمايه داران تابع قانون و ساير بخ ركارگ

طريق رشوه، فرار از ماليات ،  متحد گرديم تا عليه آن دسته از سرمايه داراني كه از
ي اموال دولتي، تقلب در قرار داد هاي دولتي و سرقت اطالعات اقتصادي ، قانون دزد

اين مبارزه را بايدبا . را بزيرپا مي نهند، مبارزه اي بزرگ ، قاطع وريشه اي بر پا سازيم
ميل و بوروكراسي كه در داخل حزب، دولت، ارتش و  و بارزه عليه فساد، حيفم

چنين كاري هم ضروزي است و هم . توده اي در جريان است همگون نمود سازمانهاي
در اين مبارزه ، سازمانها حزبي كليه شهر ها بايد دقيقا نيرو هاي . بسيار بموقع

ار گرفتن تضادها ، تجربه كردن، متحد طبقاتي و توده اي را آرايش دهند و تاكتيك بك
شدن با عده وسيع و منفرد ساختن مشتي قليل را بكار برندتا اينكه در اين روند 
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در يك شهر بزرگ، . بسرعت شكل گيرد "بالياي پنج گانه " عليه جبهه واحد 
خوبي امكان دارد تا كامال به جريان افتاد، ب "بالياي پنج گانه "همينكه مبارزه عليه 

همينكه اين جبهه واحد شكل . د را در عوض سه هفته بوجود آوردنين جبهه واحچ
ناهان شده اند منفرد خواهد ايداران مرتجعي كه مرتكب بدترين گگرفت، آن سرم

گشت و دولت بدون اينكه بامقاومت زيادي روبرو گردد در موضع قدرتمندي جهت 
، دستگيري ، بط اموالبكار بردن مجازات هاي استحقاقي چون جريمه نقدي ، ض

بايد )منجمله مراكز استان ( كليه شهر هاي بزرگ ما. ن و اعدام قرار خواهد گرفتنداز
را در ده روز اول ماه فوريه آغاز كنندو لطفا اقدامات  "بالياي پنج گانه "مبازره عليه 

  .فوري اتخاذ نمائيد
  ) 1952ژانويه  26( 

٥  
عتي و تجاري در جريان جنبش د هاي صنـ اصول اساسي برخورد با واح 1

و سخت گذشته  نرمش نسبت به تخلف هاي: عبارتند از "بالياي پنج گانه "عليه 
بطور مثال ماليات هاي پرداخت نشده عموما فقط تا (  تازه گيري نسبت به تخلف هاي 

؛  نرمش نسبت به اكثريت و سخت )پرداخت شان عطف به ما سبق ميگردد 1951سال 
قليت كوچك، نرمش نسبت به آنهائيكه به جرائم خود اعتراف گيري نسبت به ا

 اضر به چنين كاري نيستند، نرمش نسبتنندو سخت گيري نسبت به آنهائيكه حميك
بطور كلي و  سبت به تجارت،و نرمش نبه تجارت نسبت به صنعت و سخت گيري

زبي كليه سطوح در خواست كميته هاي حاز . سخت گيري نسبت به نزول خواري
  .مايندپيروي  ن "بالياي پنج گانه "گردد كه از اين اصول در جنبش عليه مي

خصوصي صنعت و  واحد هاي "بالياي پنج گانه "ـ بخاطر جنبش عليه 2
دي هستند وتا ح د پيرو  قانونحآنها كه تا: بازرگاني بايد به پنج رديف تقسيم گردند

كه  ي بزير پا ميگذارند و آنهانيز قانون شكني مينمايند، آنها كه قانون را به طور جد
در  95در مورد شهر هاي بزرگ، سه دسته اول در حدود . كامال قانون رانقص مينمايند

اين در صد ها در شهر . در صد را 5صد را تشكيل ميدهند و دودسته بعدي در حدود 
در مورد شهر هاي متوسط، در صد ها بميزان . هاي بزرگ مختلف تقريبا مشابه است

  .متفاوتند وجهي با اين ارقامقابل ت
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ـ اين پنج رديف در مورد صنعتگران و پيله وران خانگي سرمايه دار و غير 3
در شهر . اما نه در مورد فروشندگان دوره گرد .سرمايه دار مستقل نيز صادق است

اما بهتر . هاي بزرگ فروشندگان دوره گرد را ميتوان در حال حاضر بحال خود گذاشت
در شهر هاي متوسط بهتر . يده كردنعتگران و پيله وران خانگي رسضع صاست به و

است در اين جنبش به وضع صنعتگران و پيله وران مستقل و فروشندگان دوره گرد 
در اين شهر هاي بزرگ و متوسط ما تعدادي وسيعي از صنعتگران و . رسيدگي شود

گرچه تعدادي كار ( د پيله وران مستقل موجودند كه كارگر يا شاگرد استخدام نميكنن
ند اما بسياري ديگر اساسا پيرو قانون. يرو قانون هستندري از آنان پبسيا)  آموزدارند

يعني مرتكب جرائيم جرئي چون فرار از ( اگر چه بخشي از آنرا هم بزير پا ميگذارند 
، و تعداد كمي از آنها هم تا حدي از قانون پيروي )ماليات در مقياس كوچك ميگردند

نند و تا حدي هم آنرا بزير پا مي نهند و در مقياس باالتري از پرداخت ماليات ميك
ما بايد به كار تعداد  "بالياي پنج گانه "در جنبش كنوني عليه. شانه خالي كرده اند

زيادي از سرمايه داران كوچك رسيدگي كنيم و درباره آنان قضاوت نمائيم، و تا آنجا 
گران و پيله وران مستقل كه تعداد شان تقريبا برابر با كه امكان دارد بايد بكار صنعت

اين امر به نفع جنبش جاري و . گي كنيمدسرمايه داران كوچك ميباشد نيز رسي
كوچك و همچنين  دارانه سرماي. ساختمان اقتصادي كه در پيش داريم خواهد بود

در باره صنعتگران وپيله وران مستقل عموما از تخلفات جدي مبرا هستند و قصاوت 
. ما باچنين اقدامي پشتيباني توده ها را بدست خواهيم آورد. ي آنان مشكل نيست

معذلك، اگر تعدادي از شهر ها فكر ميكنند كه راحت تر است تا در ابتدا در مورد 
پيله وران مستقل . واحد هاي صنعتي و بازرگاني سفير از واحد هاي صنعتگران 

  .نداردقضاوت كنند، چنين كاري نيز عيبي 
ـ  باتوجه به شرائط موجود در شهر ها ، ما تصميم گرفته ايم كه واحد هاي 4

نو به پنچ رديف تقسيم بندي  ، را بجاي چهار رديف گذاشته ازصنعتي و بازرگاني
ان قانون و اساسا پيروان كنيم، يعني آنهائيكه در رديف پيروان قانونند بايد به پيرو

از . ه رديف ديگر بدون تغيير باقي مي ماننديكه سد، در حالرديف  بندي شون قانون
منجمله صنعتگران و پيله وران مستقل، ( پنجاه هزار واحد صنعتي و بازرگاني در پكن 

 در صد را تشكيل ميدهند، 10حدود پيروان قانون در ) اما نه فروشندگان دوره گرد
رو قانون اند تا حدي دي پيدر صد و آنهائيكه تا ح 60اند كساني كه اساسا پيرو قانون 

صد ، آنهائيكه بطور جدي قانون را بزير پا ميگذارند در  در 25ميكنند نيز آنرا نقض 
د و آنهائيكه كامال از قانون تخلف ميورزند در حدود يك در صد را در ص 4 حدود
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ن ميان آنهائيكه كامال پيرو قانونند و از يكطرف تمايز گذارد. تشكيل ميدهند
پيرو قانونند اما مرتكب جرائم كوچكي شده اند و از طرف ديگر آنهائيكه اساسا 

برخورد متفاوت كردن نسبت به آن واحد هائي كه اساسا پيرو قانونند اما بميزان 
ده كوچكي از ماليات فرار كرده اند و آنهائيكه بمقياس بزرگي مرتكب چنين تخلفي ش

  .ي مهمي باشداند، ميتواند داراي ارزش آموزش
ضي از شهر هاي بزرگ و متوسط، كميته هاي حزبي جنبش عليه ـ در بع 5

تند، در حاليكه نه بهيچوجه با وضع دسته را با عجله براه انداخ "بالياي پنج گانه "
بندي واحد هاي صنعتي و بازرگاني آشنا بودند و نه ديد روشني از تاكتيك برخورد 

كه از طرف اتحاديه ) زرسيباههاي گرو يا( متفاوت داشتند، مضافا اينكه گروهاي كار 
سازمان يافته و تربيت شده  شلختگي هاي كارگري و دولت فرستاده شده بودند نيز با

اميد است كه كميته هاي حزبي . در نتيجه گيجي هائي بوجود آمده است. بودند
مربوط به اين وضع توجه كرده و كوشش نمايند تا بدون درنگ اين وضع را اصالح 

اين، بازرسي آن واحد هاي صنعتي و بازرگاني كه قانون را بزير پا نهاده عالوه بر . كنند
هيچ سازمان ديگري حق . اند بايد تحت كنترول شديد كميته حزبي شهر صورت گيرد

ه رسد به كشاندن سرمايه داران نه كساني را براي بازرسي ندارد، چفرستادن خودسرا
ه براي گرفتن اعتراف چه در جنبش بكار بردن شكنج. به اداره ي خود جهت باز جوئي

ممنوع است و بايد تدابير دقيقي جهت جلوگيري از   "گانه  بالياي سه"عليه 
تا بي ضروري است . در آن مناطقي كه خودكشي رخ داده است. خودكشي اتخاذگردد

درنگ تدابيري براي جلوگيري از وقوع مجدد آن اتخاذ گردد تا هم پيشرفت اين 
يح و بطوري سالم ادامه يابد و هم كسب پيروزي كامل آن جنبش در مسيري صح

  . تضمين شود
بالياي پنج گانه ".  "گانه  بالياي سه"ـ در حال حاضر جنبش هاي عليه  6

نبايد در شهرستانها بخشها و دهستانها براه افتد، كميته مركزي در مورد زمان و  "
در مورد معدودي كه . دچكونگي پيشبرد آنها تذكرات بيشتري در آينده خواهد دا

بالياي "بطور آزمايشي در مراكز  شهرستان و عليه  "بالياي پنج گانه "جنبش عليه 
در مراكز بخش بر پا گشته اند، بايد كنترول شديدي بعمل آند و نبايد براي "گانه  سه

بالياي "جنبش عليه . كشت بهاره و ديگر فعاليت هاي اقتصادي مانعي ايجاد گردد
نبايد همزمان در كليه شهر هاي متوسط آغاز گردد و بلكه بايد با موزون  "پنج گانه 

  .بوده وشديدا كنترول شود



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  دونمائوتسه 

55 

6  
، بايد هدف هاي  "بالياي پنج گانه "جريان و همچنين پس از مبارزه عليه  در      

  : زير نائل آئيم
ـ کامال در مورد وضع صنايع و بازرگاني خصوصي روشن شويم تا اينکه  ١

بورژوازي متحد گشته و آنرا کنترول کنيم و اقتصاد با نقشه کشور را توسعه  بهتر با
  .دهيم اگر در باره ي اوضاع روشن نباشيم اقتصاد با نقشه امکان ناپذير است

وازي ترسيم كنيم ، و در اتحاديه ژـ مرز روشني ميان طبقه كارگر و بور 2
وده ها ميگردد از بين هاي كارگري فساد و بوروكراسي را كه موجب ناخشنودي ت

چنين مزدوران و عناصر بينابيني . ببريم و مزدوران سرمايه داران را ريشه كن سازيم
ما بايد . كه ميان كار و سرمايه در نوسانند در كليه اتحاديه هاي كارگري يافت ميشوند

در طول مبارزه ، عناصر بينابيني را مورد آموزش قرار داده و بخود جلب نمائيم ، در 
  .حاليكه بايد آن مزدوراني را كه مرتكب جرائيم جدي شده اند اخراج كنيم

ـ شورا هاي صنعتي و انجمن هاي صنايع و بازرگاني را دوباره سازي  3
شده اند وكساني را كه كامال بي  "بالياي پنج گانه "كنيم، كساني را كه مرتكب همه 

و بجاي آنها كساني را بگماريم كه آبرو گشته اند از رهبري اين سازمانها بركنار سازيم 
بايد كليه بخش . در مبارزه عليه اين باليا خود را بطور نسبتا مناسبي تبرئه كرده اند

قانون را نقض كرده  هاي صاحبان صنايع و بازرگانان، به استثناي آن كساني كه كامال
  .شورا ها و انجمنها نمايندگي شوند  اند در اين

كمك كنيم تا  "كراتيك ساختمان ملي چينانجمن دم"ـ به رهبران 4
شده اند  "بالياي پنج گانه "تصفيه اي را به انجام رسانند، كساني را كه مرتكب همه 

و يا خود را در انظار عمومي بي آبرو ساخته اند اخراج كنند و افراد بهتري را بكار 
قادر شود بگمارند تا اينكه اين انجمن بتواند تبديل بيك سازمان سياسي گردد و 

منافع قانوني بورژوازي و بطور عمده بورژوازي صنعتي را نمايندگي كند؛ و همچنين 
بر مبارزه عليه  و در پرتو اصول حاكم "برنامه مشترك"قادر شود آنانرا با روحيه 

براي از بين بردن سازمانهاي مخفي گروهاي مختلف . آموزش دهد "ج گانهبالياي پن"
  .ي اتخاذ نمائيدتدابير مقتض) 2( "شام پنچ شنبه كلوپ"سرمايه داران، چون 

را از ميان برداريم و نزول خواري را از بين ببريم تا  "بالياي پنج گانه "ـ  5
آنكه مجموعه بورژوازي از قوانين و دستورات دولتي تبعيت كرده و به فعاليت هاي 

صنايع  .صنعتي و بازرگاني سودمند به حال اقتصاد ملت و معيشت خلق بپردازد
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خصوصي را در محدوده ي تعيين شده از طرف دولت توسعه دهيم و در عين حال 
در . نقشه دولت را تا حد در برگرفتن صنايع و بازرگاني خصوصي نيز وسعت بخشيم

بطوريكه بتوان مقداري . صد هاي جديدي براي سود سرمايه خصوصي تعيين كنيم
  .سود بدست آور دامانه سودي كالن

مخفي را از بين ببريم ، حسابها را علني كنيم و تدريجا  ـ حسابهاي 6
  .كنند برقرار سازيم تا كار گران و شاگرد مغازه ها بر توليد و مديريت نظارت سيستمي

سمت اعظمي از خسارات اقتصادي را كه بر دولت و توده ها وارد شده ـ ق 7
قدي و مصادره است از طريق گرفتن ماليات هاي پرداخت نشده ، غرامات، جرائم ن

  . تامين نمائيم
زبي را در ميان سسات خصوصي بزرگ و متوسط شعبات حوـ در كليه م 8

  .كارگران و كاركنان بر پاسازيم و كار حزبي را تقويت كنيم
  ) 1952مارس  23( 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .رکزي حزب کمونيست چين تدوين گرديدندرهنمود هاي مهمي که براي کميته م

  

  هاـيادداشـت
مبارزه اي بود عليه فساد، حيف و ميل و بوروکراسي که در " بالياي سه گانه "ـ  جنبش عليه  ١           

بالياي پنج " جنبش عليه . دولتي بر پا گشت در ميان کارکنان ادارات و موسسات   ١٩٥١پايان سال 
عليه رشوه ، فرار از ماليات ، دزدي اموال دولتي ، تقلب در قرار داد هاي دولتي و  مبارزه اي بود که گانه

در ميان صاحبان موسسات صنعتي و بازرگاني خصوصي  ١٩٥٢سرقت اطالعات اقتصادي در اوايل سال 
  .آغاز گشت
ود که در يک سازمان مخفي از تعدادي سرمايه دار در چون کين ب" کلوپ شام پنج شنبه "ـ  ٢           

اين کلوپ بر " بالياي پنج گانه " در جنبش عليه . نقض کامل قانون به فعاليت هاي نهاني مشغول بود 
  .مال و قدغن گرديد 
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  كمك متقابل و تعاون در

  شاورزي را وظيفه بزرگيك 
  بحساب آوريد 

  
  ١٩٥١دسامبر  ١٥

کشاورزي نامه در باره کمک متقابل و تعاون در توليد طرح قطع" به پيوست 
ارسال ميگردد و تقاضا ميشود آنرا جهت توزيع تا سطح کميته هاي حزبي " 

خواهشمند است بر طبق روح اين طرح ، درد داخل . شهرستان و بخش بچاپ رسانيد 
اين کار . و خارج حزب توضيحات فوري داده و ترتيب پياده کردن آنرا فراهم آوريد

ايان رسيده انجام گيرد ، و لطفا آنرا بمثابه بايد در کليه مناطقي که رفرم ارضي به پ
ريات داخلي حزب طرح قطعنامه را ميتوان در نش. وظيفه اي بزرگ در دست گيريد 

  .ه در روز نامه ها و مجالت ، چه هنوز يک طرح است منتشر کرد ، اما ن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئوجي با دگرگوني تعاوني زب که اهميتي تاريخي در دفع مخالفت ليوشابخشنامه داخلي ح
ليو شائوچي بدون اطالع رفيق مائوتسه دون و کميته مرکزي حزب  ١٩٥١در ژوئيه . کشاورزي داشت 

بنام خود نظريه اي نوشته و پخش کرد که در آن گزارشي را که از طرف کميته حزبي ايالت شنسي در 
ل و تعاوني در توليد کشاورزي عرضه شده بود ، مورد حمله لجام گسيخته اي قرار باره ترفيع کمک متقاب

در اين نظريه ، او با خط مشي رفيق مائوتسه دون در باره دگرگوني سوسياليستي کشاورزي به . داد
مورد " نادرست ، خطرناک و تصور خيالي سوسياليسم زراعتي " مخالفت برخاست و آنرا بمثابه يک نظريه 

قطعنامه " در سپتامبر همانسال رفيق مائوتسه دون شخصا مسئوليت تدوين . گوئي خود قرار دادبد 
را ) طرح ( کميته مرکزي حزب کمونيست چين در مورد کمک متقابل و تعاون در توليد کشاورزي 

رده دسامبر بهنگام پخش اين طرح قطعنامه ، او اين بخشنامه را به نگارش در آو ١٥بعهده گرفت ، و در 
  .و بتمامي حزب دستور داد تا کمک متقابل و تعاون را بمثابه وظيفه اي مهم در دست گيرند
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  پيام سال نو 
  ١٩٥٢ژانويه  ١

کادر هاي دولت خلق ، فرماندهان و رزمندگان _ اميد است که همگي ما 
داوطلب خلق و ارتش آزاديبخش خلق ، احزاب دمکراتيک ، سازمانهاي توده اي ، 

هاي ملي و خلق سراسر کشور ـ در هر جبهه اي از کار مان پيروزي کسب اقليت 
  .نمائيم 

اميد است که در جبهه جنبش مقاومت در برابر تجاوز اياالت متحده و کمک 
  . به کره پيروزي کسب نمائيم 

  !پيروزي در جبهه دفاع 
  !پيروزي در جبهه رفرم ارضي 

  !پيروزي در جبهه سرکوب ضد انقالبيون 
  !ي در جبهه اقتصادي و مالي پيروز

  !پيروزي در جبهه فرهنگي و آموزشي 
پيروزي در جبهه نوسازي ايدئولوژيک مردم ، کليه اقشار جامعه و عمدتا 

  !روشنفکران 
همچنين مايلم براي جبهه جديد نيز آرزوي پيروزي بنمايم ، يعني پيروزي 

دعوت شده است تا  در مبارزه بزرگي که در آن از تمامي خلق و کادر هاي کشور
شديدا و قاطعانه عليه فساد ، حيف و ميل و بوروکراسي نبرد کنند تا اينکه جامعه 

  !خود را از تمام کثافات و زهري که از گذشته بجاي مانده است پاک کنيم 
به پيروزي هاي بزرگي در تمامي اين جبهه ها ، که  ١٩٥١، ما در سال  ارفق

اميدواريم که در سال . زرگي بودند ، نائل آمديم بسياري از آنان پيروزيهاي بس ب
از هم بزرگتري در به انجام رساندن با کوشش مشترکمان به پيروزيهاي ب ، ١٩٥٢

  . وظايفمان نائل آئيم 
  زندباد جمهوري خلق چين
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  در باره تدابير کار در تبت
  رهنمود کميته مرکزي

  حزب کمونيست چين 
  

  1952آوريل  6
راتي را كه بوروي جنوب غربي و منطقه نظامي جنوب كميته مركزي دستو 
تلگراف كرده است، علي به كميته كار و منطقه نظامي در تبت  آوريل 2غربي در 

بجز نكته ( كميته مركزي معتقد است، كه سياستهاي اساسي . االصول تاييد مينمايد
ر تلگراف و اقدامات گوناگون مشخصي كه د) مربوط به تجديد سازمان سپاهيان تبتي 

نمود هاست كه ارتش تنها با پيروي از اين ره. مزبور مشخص گرديده صحيح اند
  .عيت آسيب ناپذيري در تبت برخوردار باشدميتواند از موق

شرايط تبت با شرايط سينكيان متفاوت است و تبت در مقايسه با سينكيان 
سينكيان نيز اما حتي در . خواه از نظر سياسي خواه اقتصادي عقب مانده تر است

د انجام دادند اولين اقدامي كه واحد هاي نظامي ما تحت رهبري وان چن بمحض ورو
خود و دست زدن به توليد عطف نهايت توجه به صرفه جوئي، اتكاء كامل به نيروي 

آنها اكنون جاي پاي خود را محكم كرده و . جهت رفع احتياجات خودشان بود
آنها مشغول تقليل اجاره بهاء و . ست آورده اندپشتيباني گرم اقليت هاي ملي را بد

در آن هنگام حتي از . بهره بوده و از زمستان امسال دست به رفرم ارضي خواهند زد
سينكيان توسط جاده هاي . پشتيباني بيشتري از طرف توده ها برخوردار ميشويم

بود امر كمك بزرگي به به با بخش مركز كشور مرتبط است و اينماشين رو بخوبي 
توان تا يتبت تقليل اجاره و رفرم ارضي را نماما در . رفاه مادي اقليت هاي ملي ميكند

در حاليكه چندين صد هزار نفر از مردم خان . حد اقل دو يا سه سال ديگر آغاز نمود
در سينكيان ساكنند، در تبت كه ارتش ما خود را دريك منطقه كامال متفاوت اقليت 

ما براي جلب توده ها و . مردم خان را يافت ازتوان كسي ملي مي يابد به سختي مي
قرار دادن خود در موقعيتي شكست ناپذير منحصرا بدو سياست اساسي تكيه 
ميكنيم، اولين آنها صرفه جوئي اكيد همراه با توليد جهت رفع احتياجات ارتش و لذا 

تي زمانيكه ح. اين حلقه كليدي است. تاثير گذاشتن بر توده ها از اين طريق است
له از طريق اين نيم روي حمل مقادير زيادي غشاهراه ها هم ساخته شوند، نميتوا
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احتماال هند با فرستادن غله و ديگر اجناس به تبت برپايه . شاهراه ها حساب كنيم
ما موضعي كه ما بايد اتخاذ كنيم آنستكه حتي اگر امبادله موافقت خواهد كرد، 
ارتش ما بايد توانائي ادامه كار خود را خود داري كرد،  هندنيز روزي از فرستادن غله

ما بايد بهترين كوشش خود را مبذول داريم و گامهاي مقتضي براي . داشته باشد 
جلب داالئي و اكثريت قشر باالئي دستگاه او برداريم، مشتي از عناصر ناباب را منفرد 

ونريزي در سيستم دگرگوني تدريجي و بدون خ سازيم تا با گذشت چند سال بيك
راي اين احتمال كه عناصر از طرف ديگر ما بايد ب. نائل گرديم اقتصادي و سياسي تبت

اهيان تبتي را به شورش كشانده و ما را مورد حمله قرار دهند آماده باشيم تا ناباب سپ
در صورت وقوع چنين احتمالي هم ارتش ما بتواند در تبت مانده و بكار خود ادامه 

و توليد ارتش جهت رفع احتياجات  به صرفه جوئي شديد اينها وابسته تمام. دهد
تنها با در پيش گرفتن اين مشي اساسي بمثابه سنگ بناي كارمان . خويش ميباشد

دومين سياستي كه ميتواند و بايد . است كه ميتوانيم به هدف هاي خود دست يابيم
طق دروني كشور و كسب توازن بعمل در آيد، برقرار نمودن رابطه تجاري با هند و منا

عمومي در صادرات و واردات تبت است، تا سطح زندگي مردم تبت بخاطر حضور 
اگر نتوانيم . نه تنها بهيچوجه تنزل نكند، بلكه با كوششهاي ماترقي بنمايد ارتش ما

مسئله ي توليد و تجارت را حل كنيم ، پايه مادي حضور خود را از دست خواهيم  دو
سو استفاده خواهندكرد و هر روز دست به تحريك اب از اين امر بنا داد و عناصر

عناصر عقب مانده در ميان خلق و سپاهيان براي مخالفت با ما ميزنند و سياست ما 
  . ا شكست مواجه خواهدشدانفراد مشتي قليل بي اثر گشته و بدر وحدت باكثريت و 

وب غربي تنها يك بوروي جن آوريل 2كر شده در تلگراف از كليه نظرات ذ
و آن مسئله عملي بودن و مصلحت آميز بودن تجديد . نكته تامل بيشتري را ميطلبد

ما نظر . سازمان سپاهيان تبتي و بر پا كردن يك كمسيون نظامي و اداري است
كه فعال سربازان تبتي نه بايد تجديد سازمان يابند و نه اينكه يك منطقه تابع  اينست

فعال همه چيز را همانطور كه هست . امي و اداري بوجود آيدنظامي يا كميسيون نظ
باقي بگذاريد، بگذاريد اين وضع ادامه يابد و اين مسائل را در نظر نگيريد تا اينكه 
يكي دوسال ديگر ارتش ما بتواند احتياجات خود را از طريق توليد تامين كند و 

اول آنكه سياست . جود داردپشتيباني توده ها را بدست آورد در اين مدت دو امكان و
حدت با عده وسيع و انفراد و جبهه متحد ما نسبت به قشر باالئي، كه يك سياست 

نزديكتر شود  مشتي قليل است ، موثر واقع گردد و در نتيجه خلق تبت تدريجا بما
امكان ديگر اينكه . سپاهيان تبتي جرات به شورش نكنندبطوري كه عناصر ناباب و 
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يم و ميتوان آزارمان داد، سپاهيان تبتي را به باين خيال كه ما ضعيف اصر ناباب ،عن
در اين صورت ارتش ما در دفاع از خود دست به حمله متقابل زده و . شورش بكشانند

. در هر دو حالت اوضاع به سود ما خواهد بود. خواهد كرد ضرباتي كاري به آنها وارد
اليل كافي براي پياده كردن كنون دمينگرد، اآنطور كه قشر باالئي تبت بمسئله 

اما . در تماميت خود و يا تجديد سازمان سپاهيان تبتي وجود ندارد) ١(موافقت نامه 
در مي  تا آن زمان آنها احتماال. در ظرف چند سال آينده اوضاع تغيير خواهد كرد

يابند كه راه ديگر جز اجراي كامل موافقت نامه و تجديد سازمان سپاهيان تبتي 
شورش هم بپا كنند و هر بار از طرف تي چند ح ابتي يك يتاگر سپاهيان . دارندن

ارتش ما به عقب رانده شوند، ما توجيه باز هم بهتري براي تجديد سازمان آنان 
خود داالئي و اكثر دار ودسته  بلكه)  2( "سيلون  "در ظاهرا نه تنها . خواهيم داشت

تا اين . ميورزند و مايل به اجراي آن هم نيستنداونيز از پذيرفتن موافقت نامه اكراه 
نه داراي يك پايه مادي براي اجراي كامل موافقت نامه هستيم و نه پايه اي ،  لحظه ما

به اجرا در آوردن جبري . بمعناي بر خورداري از حمايت توده ها يا قشر باالئي، داريم
آنجائيكه آنها مايل به اجراي از   .يشتر زيان آور  خواهد بود تا سودمندبموافقت نامه 

ال ميتوانيم آنرا بكناري نهيم و منتظر فعموافقت نامه نيستند، بسيار خوب، ماهم 
هر چند تاخير طوالني تر شود موقعيت ما محكومتر و موقعيت آنها ضعيف تر . بمانيم

بگذاريد . تاخير ضرري بما نخواهد زد، برعكس ممكن است به نفع ما باشد. خواهدشد
به شرارت هاي وحشيانه خود عليه خلق ادامه دهند، در حاليكه ما بسهم خود بر  آنها

سازي، خدمات پزشكي،كار  انجام كار هاي خوب تكيه ميكنيم ـ توليد، تجارت، جاده
و توده ها را بسوي خود جلب ) وحدت با اكثريت و آموزش صبورانه ( جبهه واحدي 

اگر . نامه در انتظار فرصت مي نشينيم  مي كنيم و تا زمان طرح اجراي كامل موافقت
  .متوقف شود بتدائي نيستند آن هم ميتواندآنها موافق براه انداختن مدارس ا

و ديگر  "سيلون "را نبايد تنها بعنوان كار دو  تظاهرات اخير در لهاسا
بلكه بايد آنرا بمثابه اشاره اي بما از جانب اكثريت دارو دسته  عناصر ناباب دانست ،

عرضحال آنها هم بسيار ماهرانه تنظيم شده است، چه اشاره اي به . ئي دانستداال
يكي از . خواست جدا شدن از ما نميكند، بلكه فقط خواستار كسب امتيازاتي از ماست

به سخني . شزدي ميكندن گوبه لزوم احياي روش سلسله تسيموارد اين عرضحال 
اما . نبايد در تبت مستقر گردد ديگر، يعني هيچيك از واحد هاي ارتش آزادي بخش

غير ممكن  اينبخوبي ميدانند كه  آنها. اين چيزي نيست كه آنها واقعا دنبالش هستند
در اين . ديگري معامله كنند كه اين شرط را با شرائطتالش آنها اينستكه .  ستا
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وليت عرضحال داالئي چهاردهم مورد انتقاد قرار ميگيرد تا او را از هر گونه مسئ
خود را حامي منافع مليت تبتي جا ميزنند آنها . ازنداسي در اين تظاهرات مبرا سسي

اليكه از نظر نيروي نظامي از ما ضعيف ترند، از نظر نفوذ اجتماعي چون ميدانند در ح
) نه در شكل آن ( ما بايد اين عرضحال را در محتوي خود . نسبت بما مزيت دارند

زمان تظاهرات كه قبل از ورود . ه را بعقب بيندازيمبپذيريم و اجراي كامل موافقت نام
آنها احتماال با تمام نيرو پس از ورود وي . بودپات چن به لهاسا صورت گرفت عمدي 

اگر ما به سهم خود كار مان را . و دسته شان ملحق شودررويش كار ميكنند تا به دا
ه شيگاتسه و سالم به صحيح پات چن هم در دام آنها نيفتد بلك بخوبي انجام دهيم و

فقدان  معذلك، چون فعال نه در. با نفع ما تغيير خواهد كرد اوضاع بيشتر هابرسد، آنگ
پايه مادي ما و نه در مزيت آنها در زمينه نفوذ اجتماعي تغيير بوجود ميĤيد، در بي 
. ميلي دار و دسته داالئي براي اجراي كامل موافقت نامه نيز تغييري روي نخواهد داد

 ما بايد ظاهرا به تهاجم به پردازيم و تظاهرات و عرضحال را بدليل غير قابل فعال
توجيه بودن آن و بخاطر تخريب آن در امر موافقت نامه محكوم كنيم، اما در واقع 
بايد آماده امتياز دادن باشيم و در آينده هنگاميكه شرائط آماده شد دست به تهاجم 

  ) جرا در آوريم يعني موافقت نامه را به آ( بزنيم 
  .نظر شما چيست ؟ لطفا مسئله را در نظر گرفته و پاسخ را تلگذاف بزنيد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين رهنمود به بوروي جنوب . طرح رهنمود درون حزبي تدوين شده براي کميته مرکزي حزب کمونيست چين

    .ن کيان نيز مخابره گرديدهت ارسال شده وبه بوروي کميته شمال غربي بوروي تابعه سيغربي و کميته کار در تب
  
    

  هاـتـيادداش
  

ميان دولت مرکزي خلق و دولت محلي  ١٩٥١مه  ٢٣موافقت نامه "ـ اين اشاره اي است به  ١
  "مسالمت آميز تبت ت در باره تدابير متحده جهت آزاديتب
که در اينجا بدانها " سيلون" دو . امات اداري تحت نظر داالئي بودندها باالترين مق" سيلون" ـ ٢

  .اشاره ميشود برده داران مرتجعي بنامهاي کوخانگوا و لورانگ تاشي بودند
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  انـاد ميـضـت

  طبقه کارگر و بورژوازي 

  تضاد عمده در چين است

  1952ژوئن  6

ات، تضاد ميان ارضي و طبقه سرمايه داران بوروكر ليكنبا سرنگوني طبقه ما
از اينرو بورژوازي ملي . اد عمده در چين در آمده استملي بصورت تض و بورژوازي

  .ديگر نبايد بمثابه يك طبقه مياني تعريف شود

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي کميته مرکزي حزب کمونيست ه واحنظر کتبي نوشته شده بر يک سند تدوين شده از طرف اداره کار جبه
مياني  هرا بخاطر اشتباهش در ارزيابي از بورژوازي ملي بمثابه يک طبقيس اين اداره رفيق مائوتسه دون رئچين، 

 .مورد انتقاد قرار داد
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  بگذار متحد شويم
  و بين خود و دشمن

  خط فاصل روشن بکشيم
در جهت تثبيت است كه همزمان مشغول جنگ، مذاكره و فعاليت  سال يك
  .اوضاع بوده ايم

ما آنموقع به سال گذشته تثبيت شد، ااوضاع جنگ در كره پس از ژوئيه 
قيمت ها اساس  " گفته بوديم. تصادي كشور اطمينان نداشتيمتثبيت وضع مالي و اق

يعني قيمت ها را هنوز نميشد تثبيت  "ثابت و در آمد ها و هزينه ها تقريبا متوازنند
هزينه ها از در آمد ها زياد تر بود و . ها و هزينه ها هنوز متوازن نبودندكرد و در آمد 

بدين دليل درسپتامبر گذشته كميته مركزي حزب . اين مشكلي را ايجاد ميكرد
كمونيست چين جلسه اي فرا خواند و خواستار توليد بيشتر و صرفه جوئي شديد 

ن نشست اولين كميته ملي من مجددا اين خواست را در سومي در ماه اكتبر. گرديد
در كارزاري كه بدنبال آن بخاطر افزايش . كنفرانس مشاوره سياسي خلق تكرار كردم

كراسي وتوليد و صرفه جوئي بر پاگشت، موارد نسبتا جدي از فساد، حيف و ميل و بور
و بدنبال آن جنبش  "بالياي سه گانه  "آشكار گشت، در ماه دسامبر جنبش عليه 

يت بپايان رسيده اند، اكنون هر دوجنبش با موفق. بر پا شد "پنجگانهبالياي "عليه 
  .اوضاع كامال روشن و عموما تثبيت شده است

 االت متحده ودر سال گذشته، مخارج ما در جنگ مقاومت در برابر تجاوز اي
امسال .  50 - 50كمك به كره كم و بيش با هزينه هاي ساختمان ملي برابر بود ، يعني 

از  سپاهيان ما. هزينه تخميني جنگ فقط نصف رقم سال قبل ميشود. اردوضع فرق د
جهيز شده اند مدتي بيش از دو دهه بدون نيروي هوائي نظر تعداد كمترند، اما بهتر ت

اكنون . جنگيديم و هميشه ما بوديم كه بمب هاي دشمن بر سر مان فرود مي آمد
. توپخانه و تانك هستيم ئي،خودمان همچنين توپ هاي ضد هوا داراي نيروي هوائي
چنين  و. ه بزرگي براي تمرينات نظامي بمقياس وسيع استاين جنگ آموزشگا
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اگر جنگ در طول سال آينده نيز ادامه يابد . ات بهتر از يك اكادمي نظامي استتمرين
  .تمام نيرو هاي زميني ما فرصت آموزش نظامي در كره را خواهد داشت

مان در اول توانائي : ن جنگ روبرو بوديم در آغاز با سه مسئله در اي
  .جنگيدن ، دوم توانائي مان در مقاومت، سوم توانائي مان در تغذيه خود

دشمن توپخانه بيشتري . مسئله توانائي جنگيدن در دوسه ماه اول حل شد
  .او از نظر ابزار غني بود، اما از نظرروحيه فقير. داشت اما روحيه اش پائين بود

پاسخ ما حفر تونل . ئي در مقاومت نيز در سال گذشته حل شدمسئله توانا
هنگاميكه دشمن حمله ميكرد ما . رديف استحكامات دفاعي ساختيم  ما دو. بود 

گاهي اوقات دشمن مواضع باالي سرمان را اشغال ميكرد، اما . بدرون تونل ها ميرفتيم 
آنها در مواضع ما قرار هنگاميكه . آنچه در زير قرار داشت در دست ما باقي ميماند

ما از اين . يني به آنها وارد مياورديمحمله متقابل ميكرديم و تلفات سنگ داشتند ما
دشمن در مقابله با . شيوه خانگي براي جمع آوري تفنگ هاي خارجي استفاده كرديم 

  .ما كامال درمانده بود
تدا اب. حل مسئله تداركات يعني تامين آذوقه مدت زيادي بطول انجاميد

حال ميدانيم هر لشكر ما . نميدانيستيم براي انبار كردن غله ميتوان تونل حفر كرد
براي سه ماه ذخيره غله دارد و محل خاصي براي اينكار دارد، و عالوه برآن يك سالن 

  .اجتماعات دارد، و سربازان ما به زندگي در تونل عادت كرده اند 
ان امن است و آذوقه مان مواضعم. امروز سياست ما روشن و معين است

  . تامين ، وهرسربازميداند كه بايد تا به آخر نبرد كند
دقيقا جنگ چه مدت طول ميكشد و مذاكرات دقيقا كي تمام ميشود؟ من 

، ولي آتش بس هم فرا جنگ هم همينطور. ميگويم مذاكرات ادامه خواهد يافت
  .ميرسد

ساله خيلي غير چرا ؟ آتش بس فرا ميرسد ؟ يك جنگ سي ساله يا صد 
  .زيرا يك جنگ طوالني خيلي بضرر اياالت متحده است. محتمل است
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اوال، جنگ قرباني ميطلبد آنها ميخواستند در جنگ حدود ده هزار اسير 
بهر صورت، آنها سربازان . جنگي بگيرند، اما در عوض بيش از سي هزار كشته دادند

  . بمراتب كمتري از ما دارند
امريكائي در د آنها بمراتب بيش از ده ميليارد دالر ثانيا ، جنگ خرج دار

مخارج ما خيلي كمتر است و امسال هزينه مان را به نصف سال . سال خرچ ميكنند
بالياي "و "بالياي سه گانه  "عليه پولي كه در جريان جنبش . كاهش ميدهيم بيش

از  و مقادير ناشي. بدست آيد براي هجده ماه ديگر جنگ كافي است "پنجگانه
  . افزايش توليد صرفه جوئي راميتوان بمصرف ساختمان ملي رسانيد

  .ثالثا، آنها با تضاد هاي الينحل در داخل و خارج روبرو هستند
كانون استراتژي امريكا در اروپا . رابعا، يك مسئله استراتژيك هم هست

ت آنها موقع گسيل نيروي تجاوزگر به كره ، پيش بيني نميكردند ما هم جه. است
  .كمك به كره داوطلب اعزام كنيم

 مور داخلي، ما صاحبدر ا. ن اوضاع براي ما آسانتر استسرو سامان داد
امريكا رئيس ستاد خود . اما ما رئيس ستاد اياالت متحده نيستيم. خانه خود هستيم

بنابراين، در اينكه آيا جنگ كره ادامه خواهد داشت يا خير ما و كره اي ها . را دارد
  .م اختياريمفقط ني

در يك كالم، تحت تاثير گرايش كلي، اياالت متحده رد آتش بس را 
  .مغايرمنافع خود خواهد يافت

قط براي ارعاب كليه سخنان در باره قريت الوقوع بودن جنگ سوم جهاني ف
شيم براي ساختن صنايع خود و ايجاد پايه هائي استوار يك بايد بكو. مردم است

  .فترت دهساله بدست آوريم
بايد صفوفمان را فشرده نمائيم و بين خود و دشمن خط فاصل روشن 

و همكاري كليه حاضرين در قدرتمندي امروزي ما وحدت تمامي ملت  علت .بكشيم
و خط فاصل روشن  وحدت. اينجا، كليه احزاب دمكراتيك و سازمانها توده اي ميباشد

مرد درستي بود اما  دكترسون ياتسن. بين خود و دشمن كشيدن اهميت حياتي دارد
كه او هدايت كرد با شكست مواجه شد ؟ دااليل آن عبارت بودند از ؛  1911چرا انقالب 
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قصور در درك لزوم سركوب ضد انقالبيون ، وسوم  وتاهي در تقسيم ارضي، دوم كاول 
كوتاهي در بر پا كردن مبارزه روشن عليه امپرياليسم عالوه بر تمايز ميان خود و 

در . ست تا در ميان صفوف خود نيز ميان درست و نادرست تمايز گذاريمدشمن، الزم
در رابطه با اكثر اختالس  بطور مثال ،. تمايز دوم ثانوي است مقايسه با تمايز اول ،

ضد انقالبيون تفاوت با كنندگان، مسئله فقط بر سر درست و نا درست است ، چه آنها 
  . دارند و ميتوانند اصالح شوند

بي كار آموزشي انجام در بين احزاب دمكراتيك و محافل مذهضروريست 
مثال بودائيسم . امپرياليست ها را نخورند و در طرف دشمن قرار نگيرند گيرد تا فريب

نداشته و پيوند هايش عمدتا با  بودائيسم تماس زيادي با امپرياليسم. گيريد نظررا در 
به مسئله زمين مربوط ميشود، چون مبارزه عليه فئوداليسم  . فئوداليسم ميباشد

گرچه من  اعتقادي به بودا ندارم، . آزاد ميگردند "لوچ ـ شن "بركاهنان معمولي چون
كه آنها را متحد كند و  يانجمن. اما مخالف تشكيل يك انجمن بودائي ها هم نيستم 

آيا جبهه واحد روزي از بين . قادر نمايد ميان خلق و دشمن خط فاصل روشن بكشد
رفت ؟ من بعنوان يك فرد طرفدار از بين رفتن آن نيستم ، ما بايد با هر كسي خواهد

متحد شويم ، بشرط آنكه او حقيقتا ميان خلق و دشمن تمايز گذارد و به خلق خدمت 
  .كند

در گذشته مطمئن نبوديم . آينده كشور ما تابناك و سر شار از اميد است 
در نتيجه ي دوسال و نيم مبارزه . دكه اقتصاد بتواند در عرض سه سال بهبود ياب

. سخت، اقتصادي بهبود يافته و بعالوه ساختمان بانقشه نيز به جريان افتاده است
بگذار همگي متحد شويم خط فاصل روشن ميان خود و دشمن بكشيم و براي 

  .پيشرفت دائمي كشور مان كوشش كنيم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولين کميته ملي کنفرانس مشاوره سياسي خلق  مکه درسي و هشتمين نشست کميته دائنکات برجسته سخنراني 

  .پين ايراد گرديد
  

  يادداشـتـها
که قبل از پيوستن به ارتش دهقاني در کوه " در حاشيه آب " ـ شخصيتي در رمان کالسيک چيني  ١

  . بود هاي ليان ـ شان يک کاهن بودائي معمولي
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  درود بر پيروزي عظيم

  !داوطلبين خلق چين 

  1952اكتبر  24

  

سپتامبر داوطلبين ماهمدوش ارتش خلق كره تهاجم متقابلي را  18از روز 
در كليه جبهه ها آغاز نموده و با نابودي يا زخمي كردن بيش ار سي هزار نفر از 

كميته . ورده اندسپاهيان دشمن در مدت زمان يكماه، پيروزي برجسته اي بدست آ
ركزي و كميسيون نظامي آن تبريكات صميمانه خود را بشما و كليه فرماندهان و م

ابتدا : رزمندگان عرض ميكنند، اين عمليات را ميتوان بشرح زير جمعبندي نمود
پا داشتن تمركز نيرو و آتش برتر در تعدادي از نقاط منتخب حساس تاكتيكي، بر 

مل دشمن در مقياس يك دسته، گروهان، گردان و يا بخش هاني و انهدام كاحمالت ناگ
در عمليات مكرر در  دوم، وارد آوردن تلفات سنگين به دشمن. بزرگي از اين واحد ها

حفظ استوار نقاط  سوم بر حسب شرايط،و . ست به حمله متقابل ميزندهنگاميكه او د
نميتوان ، تا آنكه دن آنهائي كه وو رها نم ظ نمودقوي تصرف شده اي كه ميتوان حف

اگر چنين عملياتي ادامه . براي تهاجمات متقابل آتي ابتكار در دست ما باقي بماند 
الحه و پايان دادن خواهيم فشرد و او را مجبور به مص يابد ما گلوي دشمن را در دست

از ژوئيه سال قبل كه نيروهاي ما جنگ موضعي مصرانه اي را . به جنگ خواهيم كرد
كه در كار زارهاي  ي است، تلفات وارده بر دشمن بمراتب بيشتر از تلفاتآغاز نمودند

از سوي ديگر ، تعداد تلفات ما به . متحرك قبلي بر او وارد گشته بودمتعدد جنگ 
از نظر تلفات، در عرض  پانزده ماهي كه از ژوئيه سال قبل . مراتب كاهش يافته

ا ، در مقايسه به هشت ماه قبل  از ميگذرد، معدل ماهيانه تنها در مورد داوطلبين م
اين امر بعلت نوع عملياتي است كه در باال ذكر . اين تاريخ دو سوم كاهش يافته است



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  دونمائوتسه 

69 

سپتامبر اين نوع عمليات  18در دوره پس از . شد، عمليات متكي به مواضع خودمان
بطور وسيعتر و بشكل سازمان يافته تري در سراسر جبهه انجام گرفته اند و بدين 

  .علت نيازمند توجه ويژه اي ميباشد

طلبين خلق چين به جنگ كره ، اميدواريم رود داودومين سالروز وبمناسب 
كه تجارب خود را جمع بندي كنيد، بازهم بر شعور سازماني خود بيفزائيد، سطح 
تاكتيكي خود را ارتقاء داده و در مهمات صرفه جوئي نمائيد، بازهم فشرده تر با رفقا و 

ه متحد شده و براي پيروزي هاي بازهم عظيم تري در عمليات آتي كوشش خلق كر
  . كنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رهنمود به اعضاء  رهبري داوطلبين خلق چين که براي کميته مرکزي حزب کمونيست چين و 

  .کميسيون نظامي آن تدوين گشت
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  وکراسي، کمانديسم وبا بور

  نقض قانون و انضباط  

  مبارزه کنيد

  1954ژانويه  5

امر مبارزه با بوروكراسي، كمانديسم و نقض قانون و انضباط بايد توجه ارگان 
  .دي رهبري را در كليه سطوح بر انگيزاه

حزب ما دو مسئله فساد و حيف و ميل را "بالياي سه گانه "هعلي در جنبش
كادر ها در چهار سطح مركزي ، مناطق بزرگ اداري، استان، شهر  در ميان بسياري از

حزب همچنين بر نوعي از . هاي تابع مركزي و واليت بطور اساسي حل كرد
بوروكراسي اساسا غلبه كرد، نوع كه موجب جدائي بسياري از كادر هاي رهبري از 

رشته هاي  كادر هاي زير دست خود ميگيرديد اما در بسياري از مناطق، ادارات و
تعداد از كادر هاي رهبري از . فعاليت، نوع زيرين بوروكراسي بطور اساسي حل نشد

از شرايط واحد هاي تابع خويش كه در فاصله كمي از دفتر كار سختي هاي خلق، 
شان قرار دارد بي خبرند ، از اين واقعيت آگاهي ندارند كه در ميان كادر هاي سطح 

د زيادي از افراد بد مبتال به كمانديسم و نقض قانون  شهرستان، بخش و دهستان تعدا
يا ممكن است تا حدي از وجود چنين افراد و اعمال نادرست . و انضباط موجودند

باخبر  باشند اما نسبت به آنها اغماض ميكنند، احساس انزجار نميكنند، از جدي 
دادن به افراد  بودن مسئله آگاه نيستند و از اينرو هيچ قدم مثبتي براي پشت گرمي

بطور . خوب و مجازات افراد بد، و يا تشويق اعمال خوب و سد اعمال بد بر نميدارند
گزارشات حاكي از آنند . مثال نحوه ي رسيدگي به نامه هاي توده ها را ذكر ميكنيم

كرده كه يكي از دولتهاي خلق در سطح استان بيش از هفتاد هزار نامه را بايگاني 
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دولتي در سطح پائين  اد نامه هائي كه توسط سازمان هاي حزبي ودر مورد تعد. است
. تر از استان بايگاني شده اند تاكنون اطالعي نداريم اما قاعدتا بهيچوجه كم نيستند

ري ديگري حاوي اتهاماتي اكثر نامه هاي براي حل مسائل از ما كمك ميطلبند و بسيا
نوني آنها نيازمند توجه فوري ما قا بر عليه كادر هاي معيني هستند كه رفتار غير

  .است

بوروكراسي و كمانديسم نه تنها امروز بلكه تا مدت هاي طوالني در آينده 
از نظر منشاء اجتماعي، بوروكراسي و كمانديسم  .نيز مسئله بزرگي براي حزب ماست

سبك كار نوع  يك( در درون حزب و دولت ما ، انعكاسي از بقاياي سبك كار ارتجاعي 
مربوط به نقش  آنچه.طبقات ارتجاعي حاكم در زمينه ي رفتار باخلق است) ندانگومي

بوروكراسي و كمانديسم . و شيوه هاي رهبري سازمانهاي حزبي و دولتي ما ميشود
ا وسبك كار مناسب بهنگام تعيين بمعناي قصور در روشن ساختن حدود سياست ه

امل به كادر هاي سطوح ظائف است، به سخني ديگر، قصور در دادن دستورات كو
يعني قصور در بازرسي . متوسط و پائيني بهنگام محول كردن وظائفي به آنها ميباشد

طح مناسب، در واقع عدم هرگونه بازرسي از كادر هاي درجات مختلف بويژه در س
صور در كار تحكيم حزب در اين سه سطح و يا يعني ق. شهرستان، بخش و دهستان

مبارزه عليه كمانديسم قصور در برانداختن . م آغاز شده استدر مواردي كه كار تحكي
يعني قصور در مبارزه و در از ميان . و بيرون كشيدن متخلفين  قانون و انضباط

برداشتن بوروكراسي كه هنوز در ميان كادر هاي سازمانهاي رهبري در سطح بخش به 
بت به رنج و مرارت توده باال وجود دارد و تبلور خود را در ناداني و بي عاطفه گي نس

ها و اوضاع سازمانها پايه اي نشان ميدهد، اگر ما نقش خود و شيوه رهبري را تقويت 
نموده و بيهبود بخشيم، آنگاه بوروكراسي و كمانديسم كه مضر بحال خلق است 
تدريجا كاهش يافته و بسياري از سازمانهاي حزبي و دولتي ما قادر ميگردند زودتر 

ه در سازمانهاي و آنگاه  افراد نابابي ك. گردانندن سبك كار گوميندان رها خود را از اي
حزبي و دولتي ما نفوذ كرده اند سريعتر بيرون رانده شده و اعمال نادرست فراواني 

  .كه امروز هم هنوز آشكار است از ميان برداشته خواهدشد
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نيد و لطفا از رسيدگي به نامه هاي توده ها شروع ك 1953 از اينرو، در سال
در مورد بوروكراسي و كمانديسم و نقض قانون و انضباط دست به تحقيق بزنيد و 
مبارزه اي استوار در همگوني با تحكيم حزب، حزب سازي و ديگر زمينه هاي كار 

اسي، كمانديسم و نقص قانون و انضباط را بايد زنيد، نمونه هاي معيني از بوروكر دامن
متخلفين جدي را بايد بمجازات قانون رساند و اگر . ردوسيعا در مطبوعات افشاء ك
كميته هاي . گردد د بر طبق انضباط حزبي با او رفتارمتخلف عضو حزب است باي

حزبي در كليه سطوح بايد مصممانه بكوشند تا متخلفين از قانون و انضباط را كه مورد 
لتي را از ازات نموده و سازمانهاي حزبي و دونفرت شديد توده ها هستند مج

براي فرونشاندن خشم مردم و كمك به تربيت كادر ها و توده .آنان پاك سازندوجود
معذالك، در مرحله مناسبي از اين مبارزه ي وسيع . ها ، بدترين آنها بايد اعدام شوند

 خوب و اعمال خوب را در عليه افراد بد و اعمال بد، ما بايد نمونه هاي بر جسته افراد
د رسيدگي، ارزيابي و تشويق قرار دهيم تا اينكه تمامي اعضاي نقاط مختلف مور

حزب بخاطر هم طرازي با اين نمونه هاي خوب بكوشند و آنچه درست است به آنچه 
بخشهاي مختلف كشور تعداد قابل  ما معتقديم يقينا در. ست غلبه كندكه شيطاني ا

  .مالحظه اي از اين نمونه هاي خوب يافت ميشوند

    

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ين تدوين گرديدحزب کمونيست چ هنمود درون حزب که براي کميته مرکزير
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  ان را ـسم خـو نيـش

  مورد انتقادقرار دهيد
  1953مارس  16

چنين . در برخي نقاط مناسبات ميان مليتها از وضع عادي بدور است
له رويم و افكار ما بايد به كنه مسئ. ل ناپذير استا تحموضعيتي براي كمونيسته

شونيستي خان را كه بطور جدي در ميان اعضا و كادر هاي حزب موجودند، يعني 
ارضي و بورژوازي يا افكار مشخصه گوميندان را كه در  ليكنافكار ارتجاعي طبقه ما

اهات در اين زمينه اشتب. مناسبات ميان مليتها آشكار ميشود مورد انتقاد قرار دهيم
كه گي به رهبري رفقائي دبايد هئيت هاي نماين. بايستي بفوريت اصالح گردند

باسياست ما در مورد مليتها آشنا بوده نسبت به هم ميهنان اقليتهاي ملي كه هنوز از 
تبعيض رنج ميبرند سرشار از احساس همدردي هستند، تشكيل شده جهت بازديد از 

قيق و بررسي و آنجا فرستاده شوند، با جديت دست به تحمناطق اقليتها ملي به 
ائل را يافته حل سب و سازمانها محلي دولتي كمك كنند كه محزمطالعه زنند و به 

ته مركزي كمي باشد "تماشاي گلها از روي اسب "باز ديد ها نبايد از نوع  اين. نمايند
ي القاعده هر جا سيده باين نتيجه رسيده است كه علبر اساس انبوه اطالعات ر

يتهاي ملي سكني دارند مسائلي موجود است و در برخي موارد اين مسائل بسيار لاق
آنچه ظرف . در سطح همه چيز آرام، اما در واقع مسائل بسيار جدي موجودند. مهم اند

ا در دوسه سال گذشته در مناطق مختلف بروز كرده مبين و جود شو نيسم خان تقريب
ع نداده در حزب و در ميان خلق قاطعانه بر شونيسم ورزش بموقاگر آم. همه جا است

خان فائق نگرديم، وضع بسيار خطرناكي پيش ميĤيد ، وجود شونيسم خان و نه صرفا 
ميان مليتها بقاياي شونيسم خان، مسئله اي جدي در مناسبات ميان مليتها است و 

بعبارت . ر ميسازداست و در مناطق بسياري خود را در حزب و در ميان خلق آشكا
ديگر بر ذهن آن رفقا و توده هائيكه آموزش ماركسيستي نداشته و سياست كميته 

از اينرو بايد . افكار بورژوازي حاكم است مركزي در مورد مليتها را درك نكرده اند
بعالوه مطبوعات . بطور فعال دست بكار تربيتي زد و بحل قدم بقدم مسئله نائل آمد

اقعيات مشخص ، مقاالت بيشتري در انتقاد علني از شونيسيم خان بايد بر پايه ي و
 .و اعضاي حزب و خلق را آموزش دهند منتشر كنند
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  را حل کنيد" پنج افراط" مشکل 

  ١٩٥٣مارس  19

کالت در اين مش. روستائي با مشکالتي روبرو استـ  کار ما در مناطق  ١
ت به توده هاي دهقاني و زيرپا زمينه بيگانگي جدي سازمانهاي حزبي و دولتي ما نسب

" پنج افراط" اين مشکالت تحت نام . گذاشتن منافع دهقانان و فعالين دهقاني است
عبارتند از افراط در تعيين وظائف، افراط در برگزاري " پنج افراط. "شناخته شده اند

جلسات وکالسهاي تربيتي، افراط در تهيه و انتشار اسناد، گزاريشات کتبي و ورقه 
اي آمار گيري، افراط در تعدد تشکيالت، و افراط در تعيين وظائف فرعي براي ه

در مورد برخي از آنان کميته مرکزي . اين مسائل مدتهاست موجود است. فعالين
هاي حزبي درجات مختلف ارسال نموده و تقاضا کرده که رهنمود هائي به کميته 

اما اين مسائل نه تنها حل . يندبدين گونه مسائل توجه الزم بنمايند و راه حل بجو
اين بدان علت است که اين . نشده اند بلکه بيشتر و بيشتر بصورت جدي در مي آيند

مسئله هيچگاه بطور مرتبط و در کليت خود طرح نگشته و از آن مهمتر، هيچگاه 
نج سطح خود ـ مرکزي، ارگان هاي رهبري حزب و دولت در پ مبارزه اي از طرف
، بخش و دهستان ـ عليه ) شهر هاي تابع مرکز ( ري، استان مناطق بزرگ ادا

در " افراطپنج " بطور کلي ،  . گرايشات عدم تمرکز و بوروکراسي صورت نگرفته است
بخشها و شهر هاي کوچک محصوالت محلي نيستند بلکه از سطوح باالتر ناشي 

گان هاي اربوروکراسي اند که بطور جدي در  ميگردند، آنها پيآمد عدم تمرکز و
پنج "تعدادي از اين. رهبري حزب و دولت از سطوح دهستان به باال موجود است

ست نخورده باقي که تا به امروز دارثيه دوران جنگ انقالبي و رفرم ارضي اند " افراط
از اينرو بخاطر پياده کردن رهنمود کميته مرکزي در زمينه نبرد با . مانده اند

تاکيد را روي بر  ١٩٥٣قانون و انضباط، بايد در سال بوروکراسي ، کمانديسم، نقض 
کراسي و عدم تمرکز در ارگان هاي رهبري بگذاريم و آن قواعد و بورو طرف کردن

تنها بدينگونه ميتوان مسائل را حل . تغيير دهيم روش هائي را که ديگر مفيد نيستند
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زمينه تعيين  اما در باره ي اختيارات ارگان هاي رهبري درسطوح مختلف در. کرد
وظائف، فراخواندن جلسات و سازماندهي کالسهاي تربيتي، انتشارات اسناد و ورقه 
هاي آمار يا درخواست گزارش از واحد هاي تابع، تعيين ساختمان تشکيالتي بخش ها 

از اين پس رفقاي مسئول کميته حزبي : و دهستان ها و بکار گرفتن فعالين در دهات 
باال بايد حدود مناسب را در پرتو آنچه که مسير است  و دولتي از سطح بخش به

را براي همه  مات مرکزي اند که بايد حدود مربوطتعيين کنند، در برخي موارد اين مقا
در گذشته بسياري از بخش هاي حزب دولت و سازمانهاي توده اي در . تعيين نمايند

وظيفه تعيين ميکردند،  تمام سطوح ، هرکدام به نوبه ي خود براي واحد هاي پائين تر
افراد زير دست و فعالين دهات را به جلسات يا کالسهاي تربيتي فرا گاه و بيگاه 

ميخواندند، سيلي از اسناد و ورقه هاي آمار صادر ميکردند و بدون هيچ مالحظه اي از 
تمام اين قوعد و روش هاي نامطلوب بايد . افراد ما دون و دهات گزارش ميخواستند

برداشته شود و بجاي آن از قواعد و روش هائيکه تحت رهبري يکسان قاطعانه 
اما در مورد کميته . گرديده و با احتياجات و شرائط واقعي تطابق دارند، استفاده شود

: ون در سطح دهستان و افراط در تعيين وظائف فرعي براي فعالينهاي فراوان و گوناگ
ده رزآند چه مانع توليد شده و توده ها را اينها هم بايد قاطعانه ولي تدريج تغيير ياب

  .ميکند
ـ در رابطه با بخش هاي حزب ، دولت و سازمانهاي توده اي در سطوح  ٢

کميته مرکزي به رفقاي بخش تشکيالت کميته مرکزي، شوراي اداري دولت : کشوري
مرکزي خلق و کميته ها مالي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، سياسي وقضائي تابع آن 

شده " پنج افراط" فه ميدهد که بسرعت تمام شيوه هاي کار را که موجب ايجاد وظي
اند از بين ببرند و قواعد و شيوه هاي مناسب را تعيين نمايند و به کميته مرکزي 

  . گزارش دهند
ـ در مناطق بزرگ اداري ، استان ها و شهرهاي تابع مرکزي، رفقا مسئول  ٣

کميته هاي حزبي استان و شهر هاي تابع و  تابعه، بورو هاي کميته مرکزي و بورو هاي
پيدا کردن راه " پنج افراط" دستگاه اداري هم سطح آنان، مسئول رسيدگي به مسئله 

بخاطر اين امر، از هر يک از بوروهاي . حل و ارسال گزارش به کميته مرکزي ميباشد
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در خواست ميشود کميته مرکزي، بورو هاي تابعه و کميته هاي استان و شهرهاي تابع 
گسيل داريد و " پنج افراط" رسي مسئله دسته هاي باز رسي با هدف مشخص برکه 

) يا دو منطقه يا محله  ر يکو در شهر ها د( وضعيت را در يک يا دو بخش و دهستان 
  .لب گرد آوري کنندي خود مورد رسيدگي قرار دهند و مطتحت اداره 
دايت بخش ها و دهستان ها براي ـ کميته هاي حزبي استان ها مسئول ه ۴

  . هستند" پنج افراط" حل مسائلشان در مورد مشکل 
ـ توليد کشاورزي وظيفه درجه اول را در مناطق روستائي تشکيل  ٥

بايد از هر گونه وظيفه يا . کليه وظائف ديگر نسبت به آن نقش ثانوي دارد. ميدهد
اقتصاد کشاورزي . ورزيد سبک کاري که از توليد دهقانان جلوگيري کند اجتناب

. کنوني ما اساسا بصورت يک اقتصاد پراکنده و کوچک دهقاني باقي مانده است
چنين وضعي . افتاده استفاده ميشود اقتصادي که در آن هنوز از ابراز قديمي و عقب

از اينرو در . کامال با کشاورزي مکانيزه و دسته جمعي اتحاد شوروي متفاوت است
نقشه  ي ما نميتوانيم بجز در مزارع دولتي توليد متحد و بادوره ي گذار کنون

ما تنها . بيش از حد در کار دهقانان مداخله کنيم کشاورزي را دنبال کنيم و نميتوانيم
ميتوانيم از طريق سياست قيمت گذاري خود و فعاليت هاي مناسب عملي اقتصادي و 

وليد صنعتي هماهنگ سازيم تا سياسي ، توليد کشاورزي را هدايت نمائيم و آنرا با ت
اي براي کشاورزي و يا " نقشه" هرگونه. بتوانيم آنرا با برنامه ملي اقتصادي در آميزيم

ئي که فراتر از اين حد برود قطعا غير عملي بوده و اي براي مناطق روستا" وظيفه"
ي ميگردد و حزب ما را از توده هاي دهقان نمطمئنا موجب برانگيختن مخالفت دهقانا

در واقع چنين . در صد جمعيت را تشکيل ميدهند بيگانه ميسازد ٨٠که بيش از 
در کار ما در بخش ها و " پنج افراط" مسئله . وضعي ميتواند بسيار خطرناک باشد

و . ( دهستان ها عمدتا انعکاس چنين دخالت هاي مفرطي در امور دهقانان است
احتياجات جنگ انقالبي و رفرم  بميزان کمتر باقي مانده ي روش هائي است که از

چنين روشهائي نارضايتي دهقانان را برانگيخته و لذا بايد تغيير ). ارضي ناشي ميشد
   .يابد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طرح رهنمود درون حزبي که براي کميته مرکزي حزب کمونيست چين نگاشته شده
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  شائو ـ چي انتقاد از ليو
  ويان شان ـ کن 

  بخاطر نقض انضباط و
  صدور بي اجازه اسناد  

  بنام کميته مرکزي 
  1953مه  15

1  
از اين ببعد، کليه اسناد و تلگراف هائيکه به نام کميته مرکزي صادر 

در غير اينصورت از درجه " ميشوند تنها پس از باز ديد من ميتوانند ارسال گردند،
  .فا بدين امر توجه کنيدلط" اعتبار ساقط اند

٢  
شده بنام کميته مرکزي  ـ لطفا مسئوليت بازرسي تلگرافها و اسناد صادر ١

يا کميته نظامي را از اول ماه اوت سال قبل تا پنجم ماه مه امسال بعهده بگيريد 
و ببينيد آيا ) آنهائيکه قبل از اول اوت صادر شده اند مورد بازرسي قرار گرفته اند(

که مورد بازرسي من قرار نگرفته باشد ؟ اگر چنين است چه تعداد  تعدادي هست
آنهائيرا که در زمان غيبت من بعلت سفر هاي بازرسي و يا کسالت صادر شده را (

  .سپس مرا از نتايج اين کار مطلع کنيد) . محسوب نداريد
که از طرف کميته مرکزي  نامه هاي مصوبه جلساتيعـ در چنديم مورد قط٢
. رسي نکرده بودم، بدون اجازه توزيع شده استشده بود و من آنها را بر هفراخواند

  .ض انضباط استقاين امر اشتباه بوده و ن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بي رفيق مائوتسه دون از ليوشا ئو ـ چي ويان شان ـ کنانتقاد کت
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  رات راست روانه نظ
  مشي عمومي را  منحرف از خط

  طرد کنيد
  ١٩٥٣ژوئن  ١٥

اساسا عبارتست ) ١(گذار خط مشي عمومي يا وظيفه عمومي حزب در مورد
از بسر انجام رساندن صنعتي کردن کشور و دگرگوني سوسياليستي کشاورزي، 

سال و يا کمي  ١٥تا  ١٠صنايع دستي و بازرگاني و صنعت سرمايه داري در عوض 
مشعل فروزاني است که کار مان را در تمام صحنه ها روشن مي اين مشي عمو. بيشتر
و " چپ" از اين مشي عمومي منحرف نشويد، در غير اينصورت اشتباهات. ميسازد

  .راست بوقوع خواهد پيوست
د طوالني است و بيش از ح برخي افراد فکر ميکنند که دوره گذار ،

. ميگردد" چپ"انحرافي شکيبائي خود را از دست ميدهند اين امر موجب اشتباهات 
. سايرين هنور درجائي قرار دارند که پس از پيروزي انقالب دمکراتيک قرار داشتند

آنها درک نميکنند که تغيير در خصلت انقالب روي داده است و بجاي گذار 
اين امر منجربه اشتباهات . شان را به پيش ميرانند" دمکراسي نوين"، تي  سسوسيالي

ر بگيريم، راه سوسياليستي يگانه مثال کشاورزي را در نظ. شد خواهد انحرافي راست
وظيفه مرکزي حزب در مناطق روستائي آنستکه جنبش . راه براي کشاورزي است

هاي کمک متقابل و تعاون را گسترش دهد و دائما سطح بازده توليد کشاورزي را 
  .ارتقاء بخشد

  :انحراف راست خود را در سه گفته متظاهر ميکند
اين يک " م اجتماعي دمکراتيک نوين را استوارانه برقرار سازيم نظ" 

در دوران گذار دائما تغييرات رخ ميدهند و هر روزه . فرمولبندي زيانبخش است
" نظم اجتماعي دمکراتيک نوين"چطور اين . عوامل سوسياليستي ظهور ميکنند

استوارانه "ست که بتوان گردد؟ در واقع امر بسيار مشکلي ا" استوارانه برقرار " ميتواند
بطور مثال صنايع و بازرگاني خصوصي در حال گذارند، و اگر نظمي !  کرد" برقرار" آنرا 

و . نخواهد ماند" استوار" شده باشد،  در سال بعد ديگر " برقرار"در نيمه دوم سال 
. همچنين در زمينه کمک متقابل و تعاون کشاورزي نيز هر ساله تغييرات بوجود ميآيد

تي ژرفتر از مبارزا مبارزه انقالبي کنوني ماح. زه استدوره گذار سر شار از تضاد و مبار
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انقالبي است که نظام سرمايه داري و ديگر نظامهاي . انقالبي مسلحانه در گذشته است
برقراري استوار نظم " يده ي ا. و براي هميشه بگور خواهد سپرد استثماري را يکبار
رکت ميکند و امر جهت مخالف واقعيات مبارزه ي ما ح در" نوين اجتماعي دمکراتيک

  .سوسياليستي را از پيشرفت باز ميدارد
، اين فرمولبندي مبهمي "از دمکراسي نوين بسوي سوسياليم حرکت کنيم" 

تنها حرکت به سوي هدف و نه چيزي ديگري ؟ هر ساله حرکت بسوي آن و پس از . است
وي آن ؟ صرف حرکت بسوي سوسياليسم بمعناي گذشت پانزده سال هم هنوز حرکت بس

فرمولبندي فوق خوش ظاهر است اما تحمل بررسي . آنستکه به هدف دست نيافته ايم
  .دقيق را ندارد

 از آنجا که دهقانان ميانه حال از انگشت نما". فظ کنيدمالکيت خصوصي را ح "
اس دارند، برخي افراد شود هر" اشتراکي" و از اينکه مبادا مايملکشان " دشدن بيش از ح

  .اما اين شعار درست نيست. ت کنندتا خيال اين گونه دهقانان را راح اين شعار را ميدهند
اين فرمولبندي . نهاد کرده ايم ذار قدم بقدم به سوسياليسم را پيشما يک گ

مقصودمان آنستکه قدم ها بايد در طول پانزده " قدم بقدم" وقتيکه ميگوئيم . بهتري است
بيش از حد سريع رفتن بمعناي خطا از . و هر سال در طول دوازده ماه برداشته شوندسال 

ما بايد با . از طرف راست است است برسر جاي ايستادن بمعناي خطا" چپ"طرف 
راست مخالفت ورزيم و گذار قدم بقدم سوسياليستي را به پيش بريم تا "چپ"رافاتانح

  .آنکه روند کامل شود
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اين . بخشي از سخنراني رفيق مائوتسه دون در جلسه بوروي سياسي کميته مرکزي حزب کمونيست چين
برقراري استوار نظم اجتماعي دمکراتيک "سخنراني ، رفيق مائوتسه دون نظرات انحرافي اپورتونيستي راست را چون 

  .طرد نمود. ف ليوشائو ـ چي و ديگران طرح ميشدکه از طر" نوين
  

  هاـياد داشت
  

دوره اي است که از تاسيس جمهوري خلق چين تا تکميل اساسي " دوره گذار"ـ در اينجا مقصود از  ١
زب در اين دوره گذار اساسا عبارت ظيفه عمومي حعمومي با وي مش. بر ميگيردگذار سوسياليستي را در 

ين و دگرگوني سوسياليستي کشاورزي، صنايع دستي و نيدن صنعتي کردن چز بسر انجام رسابود ا
گذار از نظر معنا با آن دوره گذاري که اين دوره . بازرگاني و صنايع سرمايه داري طي مدت نسبتا طوالني

و بعد از آن  ١٩٦٢رفيق مائوتسه دون در دهمين پلينوم هشتمين دوره کميته مرکزي حزب در سپتامبر 
  .دوره اخير اشاره به سراسر دوران تاريخي گذار از سرمايه داري به کمونيسم است. متفاوت است ياد کرد،
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  سازمان جوانان 
  بايد در کار خود به خصوصيات 

  جوانان توجه کند
  ١٩٥٣ژوئن  ٢٠

. ابراز استقالل سازمان جوانان از حزب ديگر امري مربوط به گذشته است
  .امروز اشکال سازمان جوانان عدم فعاليت مستقل آن ميباشد و نه ابراز استقالل

اما . ي  حزب همگوني کندسازمان جوانان بايد فعاليتهايش را با وظائف مرکز
در انجام اينکار بايد فعاليتهاي مستقل خود را داشته باشد و خصوصيات جوانان را در 

، در صحبتي با رفقاي کميته مرکزي سازمان جوانان، دو سوال  ١٩٥٢در . نظر بگيرد
اول حزب بايد چگونه کار سازمان را رهبري : مطرح کردم تا در باره اش بينديشند 

هر دو سوال به مسئله توجه به . وم، سازمان بايد چگونه کارش را انجام دهدکند و د
در نقاط مختلف کميته هاي حزبي از اينکه . خصوصيات جوانان مربوط ميگردد

سازمان جوانان کار خود را با وظائف مرکزي حزب همگون کرده است، اظهاررضايت 
در ترتيب فعاليتهاي مستقل حال زمان آنست که از قصور سازمان جوانان . کرده اند

ارگان هاي رهبري حزب و . که مناسب خصوصيات جوانان باشد اظهار نارضايتي کرد
آنها بايد . سازمان بايد چگونگي هدايت سازمان جوانان را در کار هايش بياموزند

بخاطر متشکل کردن و تربيت توده ي جوانان، در همگوني نمودن فعاليتهاي آن با 
  . ب و در نظر گرفتن خصوصيات جوانان ، توانا باشندوطائف مرکزي حز

تحت رهبري حزب ، سازمان جوانان در همه زمينه هاي کار انقالبي فعال 
بدون جوانان، امر انقالبي ما خواه در . بوده و از اعتبار فراواني برخوردار است

وانان ج. کارخانجات ، در مزارع، واحد هاي ارتشي يا در مدارس نميتواند موفق شود
چيني بسيار با انضباطند و تمام وظائفي را که حزب به آنها محول نموده به انجام 

اکنون که جنگ در کره دارد بپايان ميرسد و رفروم ارضي تکميل يافته، . رسانيده اند
در داخل کشور تاکيد کار هايمان بر دگرگوني سوسياليستي و ساختمان 

سازمان جوانان بايد بداند که . الزم دارد اينکار مطالعه. سوسياليستي چرخيده است
چگونه جوانان را هدايت کند تا مشترکا همراه با افراد مسن تر براي انجام بهتر کار ها 
در کشاورزي در روستا، در صنعت در شهر ها، در تحصيل در مدارس ،در انجام وظايف 
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دفاع ملي مان  در ادارات و همچنين در تربيت واحد هاي ارتش براي تبديل نيرو هاي
  .به يک ارتش مدرن کوشا باشند

کار نياز دارند، اما از آنجا که . جوانان چهارده تا بيست پنج ساله به تحصيل 
غفلت در توجه به سالمتي آنها خطرات زيادي ببار مي . جواني دوره رشد بدني است

يادبگيرند جوانان نيازمند مطالعه بيشتري هستند، زيرا بايد چيزي هاي بسياري . آورد
با وجود اين نبايد به آنها مطالعه يا کاربيش ار حد داده . که افرادمسن تر ميدانند

ده تا هجده ساله را نبايد با همان شدت بزرگساالن به کار ربخصوص جوانان چها. شود
جوانان ، بخاطر جواني ، وقت بيشتري براي بازي ، تفريح و ورزش احتياج . گماشت
در . با گذشت زمان آنها عاشق شده و ازدواج ميکنند. خواهند بودو گرنه شاد ن. دارند

  .تمام اين زمينه ها جوانان از افراد مسن تر متمايزند
آنها . پيشنهاد ميکنم که يکساعت بر ساعات خواب محصلين اضافه شود

قرار است هشت ساعت بخوابند، ولي در واقع تنها شش يا هفت ساعت ميخوابند و 
محصلين جوان آماده هيجانات عصبي بوده و . خوابي ميکنند عموما  احساس کم

ساعت خواب را به يک  ٩. اغلب خواب رفتن و بعدا بيدار شدن برايشان مشکل است
در اين . بايد طبق اين قاعده دستور صادر شده و اعمال گردد. قاعده تبديل کنيد

قداري خواب کافي بگذاريد هم جوانان وهم معلمين م. مورد جاي بحثي هم نبايد باشد
  .داشته باشند

انقالب براي ما بسيار چيز هاي خوب بهمراه داشت و در عين حال يک چيز 
همه آنقدر فعال و باشور شوق اندکه اغلب : هم که زياد خوب نيست به همراه آورده 

اکنون بايد کاري کرد که همه منجمله کارگران ، . در اثر خستگي از پاي در ميايند 
البته تندرست بودن . بازان، دانشجويان و کادر ها بتوانند تندرست بماننددهقانان، سر

لزوما به معني خوب بودن در امر تحصيل نيست، زيرا تحصيل رابطريقه مناسي بايد 
  . انجام داد

در حال حاضر کالسهاي مدارس متوسطه مقدماتي مقدار زياد از وقت 
جلسات فعالين زياد . بي کاهش دادمحصلين را ميگيرد و بهتر است آنرا به نحو مناس

هم تحصيل و هم تفريح ، استراحت و خواب بايد مورد توجه . است و بايد کم شود
در . کارگران، دهقانان و سربازان جوان در هنگام کار مي آموزند. کافي قرار گيرد

نتيجه بايد به کار و تحصيل آنها و همچنين تفريح، استراحت و خواب آنها توجه کافي 
  . ذول شودمب
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کار و در . ما بايد مسئله را از هر دو سر محکم بگيريم، دريک سر تحصيل 
در گذشته ما يک سر را محکم گرفتيم و اکنون . سر ديگر خواب، استراحت و تفريح 

ضروريست بعضي تفريحات را ترتيب داد و براي آن وقت و وسائل فراهم ساخت و اين 
رکزي حزب تصميم گرفته است که تعداد کميته م. سر ديگر را نيز محکم گرفت

جلسات و ساعات مطالعه را کم کند و شما بايد به اجراي اين تصميم همت گماريد و 
  .در مقابل هرکس که از اين کار سر بار ميزند بايستيد

بطور خالصه، جوانان بايد قادر باشند که تندرست بمانند و خوب تحصيل و 
ها به کار کشيدن از جوانان عالقه دارند و نسبت بعضي از رفقاي رهبري تن. کار کنند

. ميتوانيد مطالب باال را به آنها رو در رو نقل کنيد. به سالمت آنها کم توجهي ميکنند
حرف شما حسابي است؛ يعني عبارتست از حمايت از نسل جوان بطوريکه اين نسل با 

بوديم، زيرا اوليأ   ما افراد نسل مسن تر از حق خود محروم. بنيه اي قوي رشد نمايد
بزرگتر ها براي صرف غذاي خود . در مورد کودکانشان اصال بخود درد سر نميدادند
کودکان حق ابراز نظر در خانواده . ميز داشتند در حاليکه کودکان از آن محروم بودند

در چين نوين کنوني، ما . ئنا کشيده اي ميخوردندمنداشتند و اگر گريه ميکردند مط
  .د مان را تغيير دهيم و بيشتر به منافع کودکان و جوانان خود فکر کنيمبايد برخور

در عهد . کادر هاي جوان بايد به کميته مرکزي سازمان جوانان انتخاب شوند
در  وو، ساو ساو ارتش عظيم خود را براي حمله به قلمرو پادشاهي "پادشاهي سه گانه

ويو که در آن هنگام از نظر چ. شرق چين به طرف رود خانه يانگ تسه هدايت کرد
منصوب شد چنگ پو  ووبود بعنوان ژنرال فرمانده ارتش " عضو سازمان جوانان" سني 

و ديگر ژنرالهاي جنگ ديده اعتراض کردند، اما بعدا متقاعد به پذيرش فرماندهي 
هاي " چوپو" حاال ما ميخواهيم. چوپو شدند و در آخر نيز در جنگ پيروز گرديدند

کميته مرکزي سازمان جوانان باشند، اما اين حرف بگوش عده اي امروزي در 
تنها افراد مسن تر براي کميته مرکزي سازمان جوانان کانديد ميگردند ـ ! فرونميرود 

آيا اين کافيست ؟ البته ما نمتوانيم تنها بر مبناي سن . و تعداد بسيار کمي از جوانان
در آغاز، ليست کانديدا هاي کميته . آورد قضاوت کنيم ، توانائي را نيز بايد به حساب

در آغاز، ليست از کانديده هاي کميته مرکزي سازمان مافقط شامل نه . به حساب آورد
زب ، تعداد آنها به نفر کمتر از سي سال ميشد،  اما بعد از بحث کميته مرکزي ح

. شصت نفر افزايش يافت و تازه اين تنها کمي بيش از يکچهارم تعداد کانديدا هاست
معهذا . کانديدا هاي بيش سي سال هنوز قريب سه چهارم کل را تشکيل ميدهند

. من فکر ميکنم کامال کافي است. بعضي رفقا شکايت دارند که اين تعداد کافي نيست
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طمئن نيستند همگي اين شصت جوان از همه نظر صالحيت بعضي رفقا ميگويند م
اکثريت ثابت . اکثريت ثابت خواهند کرد که اعتماد داشته باشيم.  داشته باشيم

ممکن است تعداد کمي بي لياقت از کار . خواهند کرد که در کار شان شايستگي دارند
بدين . عوض کردآنها را ميشود در انتخابات بعدي . در آيند، ولي جاي نگراني نيست

پيران . جوانان دست کمي از ما ندارند. طريق سمت گيري اصلي نادرست نخواهد بود
، اما از طرف ديگر قدرت بدني آنها . با تجربه ترند که البته نکته ي برجسته اي است

رو به زوال است، بينائي و شنوائي آنها به شدت سابق نيست و اندام آنها به چابکي 
بايد رفقائي را که مخالفت ميورزند . اين قانون طبيعي است. يباشداندام جوانان نم

  .قانع نمود
تشکيالت سازمان جوانان ميبايستي به خصوصيات جوانان توجه نمايد و 

اما در عين حال بايد به رهبري کميته هاي حزب . عرصه فعاليت خويش را داشته باشد
از قديم همواره يکي از اصول  اين چيز جديد نيست بلکه. در سطح مربوطه گردن نهد 

آخراالمر ، جواني ، جواني است، . اين حرکت از واقعيت است. مارکسيسم بوده است
در غير اينصورت چرا دنبال سازمان جوانان برويم ؟ جوانان يا بزرگ ساالن فرق 

اگر اين خصوصيت را در نظر . ندارند و همينطور زنان جوان با مردان جوان متفاوتند
هم اکنون نه ميليون عضو در سازمان . خود را از توده ها جدا خواهيد نمود نگيريد،

اگر خصوصيات جوانان را فراموش نمائيد شايد فقط يک ميليون بقيه . جوانان داريد
  .اينکار را خواهد کرد

سازمان جوانان بايد در کارش اکثريت اعضايش را در نظر بگيرد و در عين 
اين امر ممکن است بعضي از عناصر پيشرو را قانع . دحال به اعضاي پيشرو توجه کن

نکند چونکه خواستار شدت عمل بيشتر نسبت به همگي اعضاي تشکيالت سازمان 
طرح . اين واقعا مناسب نيست و شما بايد کوشش کنيد آنها را قانع نمائيد. هستند

ايد مهلت اساسنامه سازمان و ظائف زياده از حد حقوق بسيار معدودي مقرر ميدارد؛ ب
داد تا اکثريت بتوانند همگام حرکت کنندو توجه خود را بايد معطوف اکثريت و نه 

در طرح اساسنامه شما آمده است که اگر عضو ي مدت چهار ماه . اقليت معدود کنيد
از شرکت در جلسات عادي حوزه غفلت ورزد، بطور اتوماتيک مثل اينستکه او از 

حتي اساسنامه حزب شش ماه . خيلي شديد است اين. سازمان جوانان استعفا داده
وقت ميدهد؛ شما نميتوانيد چنين کنيد ؟ آنچه را که اجرايش غير ممکن است و يا 
تنها براي يک ميليون عضو ممکن است و نه براي هشت ميليون بقيه، در اساسنامه 

د و بين آنچه که بايد باش. در بکار بردن اصول بايد نرمش داشت. سازمان نگنجانيد
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سالها طوالني ميکشد که بعضي قوانين کامال . آنچه که واقعا موجود است فاصله هست
جنبه برنامه اي دارند و به " قانون ازدواج" براي نمونه، بسيار از بندهاي . به اجرا در آيد

بند . اجرا در آمدن کامل آنها حد اقل دوره اي معادل سه برنامه پنچ ساله ميخواهد
در اساسنامه حزب . در حاليکه در اصل صحيح است" ت نکنيدپشت سر کسي غيب"

و در حزب نيز بميزان نه . مبارزه با ليبراليسم يک وظيفه دراز مدت است. زائد است
غيبت کردن را ميتوانيد ممنوع کنيد ولي در واقع تاثيري . چندان اندک وجود دارد

ايز نهادن روشن ميان خود اساس، تم. محدوديتهاي زياده از حد بوجود نياوريد.  ندارد
  .  و دشمن است

در گذشته بعضيها در ارتش براي خفت . اعتبار بتدريج  بوجود ميايد
ما چيزي را تحريم يا بازرسي نکرديم ، با وجود اين . ديگران تصنيف هاي ميساختند

هشت  ماده "و " سه اصل انضباطي" ارتش ما از هم نپاشيد ما تنها چندچيز مهم مانند 
. را محکم گرفتيم و نيروهاي مسلح ما تدريجا به راه صحيح هدايت شدند" تيمقررا

تمجيد حقيقي توده ها نسبت به رهبرانشان ناشي از شناختي است که آنها در طول 
اکنون . اعتماد از تفاهم واقعي حاصل ميگردد. عمل انقالبي از رهبران بدست ميآورند

اگرچه بعضي ها . تا زيادي برخوردار استکميته مرکزي سازمان جوانان از اعتبار نسب
وقتي جواني براي اولين .هنوز از آن تمجيد نميکنند، ولي در طول زمان خواهند کرد

جاي . بار مسئوليتي قبول ميکند ولي کارش را برجسته به حساب نمي آورند
بخاطر " پچ پچ ها" هيچگونه نگراني نيست؛ حتما بايد انتظار انتقاد و بدگوئي داشت 

اگر دمکراسي کاملي وجود داشته باشد و . وجود دارد" محيط اظهار نظر علني " دم ع
به ديگران اجازه دهيد در مقابله رو در رو به نقطه حساس شما انگشت بگذارند، 
آنوقت حتي اگر شما از ديگران بخواهيد که پچ پچ کنند، آنها خواهند گفت که حاال 

معهذا هميشه مسئله هست ، نبايد . دهند فرصت ندارند و ميخواهند بحث را خاتمه
تصور کرد که ميشود مسائل را يکبار و براي هميشه حل کرد؛ امروز مسائلي داريم ، 

  .فراد هم خواهيم داشت
به سر انجام رسانيدن : وظيفه عمومي حزب براي دوران گذار عبارتست از 

صنايع اساسي صنعتي کردن سوسياليستي و دگرگوني سوسياليستي کشاورزي، 
سه برنامه پنج . دستي و صنايع و تجارت سرمايه داري ، در طول سه برنامه پنج ساله

اگر هر سال گام کوچکي برداريم و هر پنج سال جهش . ساله پانزده سال طول ميکشد
بسر انجام رساندن . " بزرگي بکنيم، با سه جهش بزرگ کار تقريبا تمام ميشود

اين گفته که کار اساسا انجام گرفته . ستني" انجام شدن کامل" بمعني"اساسي
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بهتر است همواره و در هر کاري که انجام ميدهيم . دورانديشانه صحبت کردن است 
  . دورانديش باشيم 

در اين مرحله اقتصاد کشاورزي چين بطور عمده در ماهيت ، اقتصاد فردي 
طلبانه نه اصل شرکت داو. است و نيازمند دگرگوني قدم بقدم سوسياليستي ميباشد

بايستي در جريان جنبش ترويج کمک متقابل و تعاون در کشاورزي مورد اجرا قرار 
غفلت در ترويج اين جنبش ، به راه سرمايه داري منتهي ميگردد و يک انحراف . گيرد

. است" چپ"فشار زياد وارد آوردن هم بدرد نميخورد، زيرا يک انحراف . راست است
ما همواره مخالف . الزم قدم بقدم جلو برده شود اين جنبش بايد بعد از تدارک

جنگيدن در نبردي بدون تدارک و اطمينان از پيروزي و يا جنگيدن در نبردي با 
در دوره اي که با چانکايشک ميجنگيديم ، . ئن از پيروزي بوده ايممتدارک ولي نا مط

اين ذهنيگري در وحله نخست بعضي ها بعلت ذهنيگري اشتباه کردند، ولي بعدا که بر 
اکنون ما درگير نبرد براي . از طريق اصالح سبک غلبه کرديم، پيروزي بيرون آمديم

سوسياليسم هستيم، وبراي به سر انجام رساندن صنعتي کردن سوسياليستي و 
دگرگوني سوسياليستي کشاورزي، صنايع دستي و صنايع سرمايه داري و بازرگاني 

در مورد چگونگي . تمام ملت تعيين گشته اين وظيفه اي است که براي. ميجنگيم
اجراي اين وظيفه عمومي توسط سازمان جوانان، شما بايد در پرتو خصوصيات جوانان 

  .رهنمود هاي مناسبي تدوين کنيد
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  ارهـدرب

  سرمايه داري دولتي 
  

  ١٩٥٣ژونيه  ٩
ه اقتصاد سرمايه داري کنوني در چين چنان اقتصاد سرمايه داري است ک

بخش عمده آن تحت کنترول دولت خلق است و به اشکال گوناگون با اقتصاد دولتي 
اين يک اقتصاد سرمايداري . سوسياليستي پيوند دارد و موارد نظارت کارگران است

وجودش  .نوع جديد ويژه اي از آنست يعني يک اقتصاد سرمايه داري نوع جديد
دولت آنستکه احتياجات توده ها و  عمدتا براي سود سرمايه داران نيست بلکه براي

ه بخشي از سود توليد شده بوسيله کارگران به جيب درست است ک. را برآورده سازد
سرمايه داران ميرود، اما اين تنها بخش کوچکي از سود، يعني در حدود يکچهارم 

، براي دولت ) بشکل صندوق رفاه( سه چهارم ديگر صرف توليد براي کارگران . آنست
که بخش کوچکي از آن ( و براي توسعه ظرفيت توليدي ) ماليات بر در آمد  بشکل(

از اينرو اين اقتصاد سرمايه داري . ، ميگردد) براي سرمايه داران سود توليد ميکند
دولتي نوع جديد تا اندازه زيادي خصوصيت سوسياليستي بخود گرفته و به کارگران 

  .و دولت فايده ميرساند
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منعقده در تابستان " کنفرانس کشور در امور مالي و اقتصادي" نظر کتبي رفيق مائوتسه دون بر سندي از

  . ١٩٥٢سال 
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  خط مشي عمومي حزب

  براي دوره گذار

  ١٩٥٣اوت 

فاصله زماني ميان تاسيس جمهوري خلق چين و تکميل اساسي دگرگوني 
مشي عمومي حزب يا وظيفه عمومي آن براي . سوسياليستي ، يک دوره گذار است

دوران گذار اساسا عبارتست از بسر انجام رساندن صنعتي کردن کشور و دگرگوني 
رزي، صنايع دستي و بازرگاني و صنايع سرمايه داري طي يک سوسياليستي کشاو

اين مشي عمومي بايد مشعل فروزان هدايت کننده کليه . مدت زمان نسبتا طوالني
" چپ"فعاليت هايمان باشد، و هر جا از اين مشي منحرف شويم، به اشتباهات راست و 

مرکزي دوره  در قطعنامه اي که در نشست پلنوم دوم کميته. دچار خواهيم گشت
تصويب شد، بسياري از سياست هاي ناشي از اين مشي اساسا  ١٩۴٩هفتم در مارس 

با اين وجود بسياري از رفقا مايل نبودند که بر طبق . بودتدوين و تصويب شده 
تصميمات نشست پلنوم دوم کار کنند و در مورد برخي مسائل ترجيح ميداند که 
برخالف تصميمات نشست راه خود را بروند و يا حتي علنا اصول اين تصميمات را بزيز 

  .پا بگذارند

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" رهنمود مهمي که رفيق مائوتسه دون بهنگام مطالعه جمعبندي ايکه قرار بود رفيق چوئن ـ الي به 
 کند بر آن نگاشت عرضه ١٩٥٣منعقده در تابستان " کنفرانس کشوري در امور مالي و اقتصادي 
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  با افکار بورژوائي در حزب
  مبارزه کنيد

  1953اوت  12
  .ت آميز بوده و نخست وزير جو جمعبندي خوبي کرده استکنفرانس ما موفقي  
باليا " و " بالياي سه گانه" روشن است که از زمان جنبش هاي عليه  اکنون  
يک نوع آن . تا حال دو نوع اشتباه ماهيتا متفاوت در حزب پيدا شده است"  پنج گانه

ميتواند مرتکب اشتباهاتي است که هر کس " پنچ افراط" مثال . ماهيتي عادي دارد
تبديل " به پنج کمبود" پنچ افراط"امکان هم دارد که . شود و هر موقع ميتواند رخ دهد

اين نوع . مانند گرايش بسوي سرمايه دارينوع ديگر، اشتباهات اصولي است، . شود
ئي در درون حزب بوده و مربوط به داشتن موضعي شتباهات انعکاسي ار افکار بورژواا

  .ـ لنينيسم ميشودمغاير مارکسيسم 
ضربات سنگيني به افکار  "و بالياي پنج گانه" بالياي سه گانه" جنبش عليه   

ف و ميل از اما در آن زمان فقط در زمينه فساد و حي. ائي در حزب وارد آوردبورژو
گونه افکار بورژوائي که وبي کنده شد ، در حاليکه عليه آن افکار بورژوائي پوست خ

. بوط به مشي حزب آشکار ميساختند، اقدامي صورت نگرفتمسائل مر خود را در
اخير نه تنها در کار مالي و اقتصادي مان وجود دارد، بلکه در زمينه هاي  افکار

سياسي، قضائي ، فرهنگي و آموزشي و در ساير موارد ، و در ميان رفقاي محلي و 
  .همچنين در سطح کشوري نيز يافت ميشود

اقتصادي از دسامبر گذشته تا حال ، يعني از اشتباهات در کار مالي و   
تساوي موسسات عمومي " زمانيکه رفيق پواي ـ پو نظام مالياتي جديد خود را حاوي 

تقاد قرار معرفي کرد ، و همچنين در کنفرانس کنوني ، بسختي مورد ان) ١"(و خصوصي
ـ لنينيسم  مارکسيسمام اجازه رشد ميداديم ، آنگاه برخالف اگر بدان نظ. گرفته است

  .زب براي دوران گذار، ما را ناگزير به سرمايه داري ميکشانيدو مشي عمومي ح
ردد يا سرمايه داري ؟ مشي آيا دوران گذار ، به سوسياليسم منتهي ميگ

زب گذار به تدوين نظام مالياتي جديد ، برخالف اشتباهات جان تو ـ شان عمومي ح
ما بايد مبارزه اي را . ي عمومي حزب استشئولوژي و انحراف از ممربوط به ايد) ٢(
ر ايدئولوژيک به سه اعضاي حزب از نظ. ليه افکار بورژوازي در حزب دامن بزنيمع

لزل بوده و افکار شان استوار و بدون تز ابرخي رفق: يشونددسته تقسيم م
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بسياري ديگر اساسا مارکسيست ـ لنينيست اند، . مارکسيستي ـ لنينيستي است
ير مارکسيست ـ لنينيستي آلوده شان کرده است وتعداد کمي نيز خوب ولي افکار غ

د از برخي افراد در انتقا. افکار شان غير مارکسيستي ـ لنينيستي است نيستند،
خرده بورژوازئي ويند که اشتباهات او از فرد گرائي عقايد انحرافي پواي ـ پو ميگ

تا بخاظر افکار بورژوائي اش او را بايد عمد. زياد صحيح نيست اين. ناشي ميگردند
. سوسياليسم اندر بحال مض اعد سرمايه داري وافکاري که مسمورد انتقاد قرار داد  

" همچنانکه قبال  گفتيم ، اشتباهات اپورتونيستي. تنها چنين انتقادي درست است
اين افکار زماني بوجود . انعکاسي از تعصب خرده بورژوائي در درون حزب اند"  چپ

درسه دوره ايکه با بورژوازي همکاري کرديم ، . که ما از بورژوازي جدا شديمآمدند 
يعني در دوره اول همکاري ميان گوميندان و حزب کمونيست ، در دوران جنگ 
مقاومت ضد ژاپني و در دوران کنوني، اين ايدئولوژي بورژوائي بوده که در برخي از 

چنين بود که پو اي ـ پو به . ستاعضاي حزب نفوذ کرده و آنها را متزلزل کرده ا
  . اشتباه کشانده شد

نه تنها در  يک مورد منفرد نيست چنين اشتباهاتياشتباه پواي ـ پو 
سطوح کشوري ، بلکه در سطح مناطق بزرگ اداري، استان ها  و مناطق شهري نيز 

هر يک از مناطق بزرگ اداري و هر يک از استان ها و مناطق شهري ، . يافت ميشوند
پلنوم دوم کميته مرکزي و جمعبندي طعنامه ايد جلسه اي فراخواند و در پرتو قب

   .کنفرانس کنوني ،کار خود را مورد بررسي قرار دهد تا کادر ها آموزش يابند
بتازگي سفري به اوهان و نانکن کردم اين سفر بس سودمند بود و بسيار 

اطر هر چند يکبار به در پکن عمال چيزي بگوشم نميرسيد، و بدين خ. آموزنده 
ارگان رهبري کننده مرکزي همچون کارخانه اي است که . مسافرت خواهم رفت

اگر اين چه ميگذرد،  اگر اين ارگان نداند که در سطوح پائين تر. توليدش ايده است
خانه مواد خام و يا محصوالت نيمه تبديل شده در اختيار نداشته باشد، چطور ميتواند 

نمايد ؟ گاهي اوقات فرآورده اي توليد شده محصول ارگان هاي  فرآورده اي توليد
. محلي اند و ارگان رهبري کننده مرکزي تنها بايد آنرا در سراسر کشور تبليغ کند

هر . را در نظر بگيريد)  ٣( قديم و جديد " بالياي سه گانه "مثال جنبش هاي عليه 
ادارات تابع مقامات . ه انددوي اين جنبش ها بوسيله ارگان هاي محلي براه افتاد

فرآورده هاي اين ادارات بايد اعال . مرکزي به دلخواه خود بخشنامه صادر ميکنند
. باشد ، ولي در واقع کيفيت نامرغوب داشته و تعدادي کثيري کامال بي ارزش است
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ارگان هاي رهبري  درمناطق بزرگ اداري ، استانها و شهر ها ، کارخانجات محلي براي 
  .ايده هستند، و توليداتشان هم بايد اعال باشندتوليد 

اشتباهات او بسود . تظاهري از افکار بورژوائي است  پو ـ اي اشتباه پو
سرمايه داري و به زيان سوسياليسم و نيمه ـ سوسياليسم بوده و متضاد با قطعنامه 

  . پلينوم هفتمين دوره کميته مرکزي است
اين مسئله را  به طبقه ي کارگر يا بورژوازي ؟ تکيه کنيم ؟به چه کسي بايد        

ما بايد با : " قطنامه پلنوم دوم هفتمين دوره کميته مرکزي مدتها پيش روشن ساخت 
قطعنامه همچنين اظهار ميدارد که قاعده " . تمام وجود مان به طبقه کارگر تکيه کنيم 

ي در درجه اول قرار توليد صنايع دولت: ي احياء و رشد توليد بايد عبارت باشد از 
. توليد صنايع خصوصي در درجه دوم و توليد صنايع دستي در درجه سوم. دارد 

از پنج . تاکيد بر صنايع است و قبل از همه صنايع سنگين که در مالکيت دولت است
صنايع و بارزگاني . اقتصاد دولتي بخش هدايت کننده است بخش اقتصادي کنوني ما،
  . جا بسوي سرمايه داري دولتي هدايت شوندسرمايه داري بايد تدري

معيشت کارگران و ساير توده هاي قطنامه پلينوم دوم اظهاز ميدارد که 
ژوائي دارند افرادي که افکار بور. متکش بايد بر اساس رشد توليد بهبود يابدزح

ست پو يک نمونه از اينگونه افراد انکته نميکنند ، و پو اي ـ  هيچگونه توجهي به اين
ما بايد بر رشد توليد تاکيد گذاريم، اما بايد هم رشد توليد و هم بهبود معشيت خلق  ،

بايد براي بهبود رفاه مادي آنان کاري صورت گيرد، رفاه مادي نه بايد . را در نظر گرفت
در حال حاضر تعداد . بيش از حد مورد توجه باشد و نه اينکه نا ديده گرفته شود

که امر معشيت خلق را ناديده مي انگارند و نسبت به رنج زيادي از کادر ها هستند 
ک تيپ ارتش منطقه در استان کواي ـ جوي. شان نميدهندهاي مردم همدردي ن

اين امر يک تعدي جدي نسبت به . دهقانان را به اشغال خود در آورد وسيعي از مزارع
ما بايد تاکيد درست است، اناديده انگاشتن امر معيشت خلق نا. منافع توده ها است 

  .وليد و ساختمان گذاشت را بر ت
رمايه داري مسئله استفاده کردن ، محدود نمودن و دگرگوني بخش س

ن نشست قطنامه مصوبه اي. امال روشن گرديدلينوم دوم کاقتصادي نيز در نشست پ
 بدون ابراز ميدارد که نبايد به بخش سرمايه داري خصوصي اقتصادي اجازه داد

ا محدود کردن دامنه آنرا از چند جانب محدود نمود ـ ب کند بلکه بايدمحدوديت رشد 
مناسبات اقتصاد . فعاليت هايش، سياست مالياتي و قيمت گذاري و شرائط کار

در . سوسياليستي با اقتصاد سرمايه داري مناسبات ميان رهبر و رهبري شونده است
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از محدوديت عليه  دولت دمکراتيک نوين ، شکل عمده مبارزه طبقاتي عبارتست
تساوي ميان موسسات " ه ظام جديد مالياتي درباراما اکنون ن. مخالفت با محدوديت 

صحبت ميکند اين گفته مغاير آن مشي است که اقتصاد دولتي " عمومي و خصوصي 
  .را بخش هدايت کننده محسوب ميدارد

ينوم ي، قطعنامه پلاما در باره دگرگوني تعاون  زراعت فردي و صنايع دست
  :دوم کامال بروشني بيان ميدارد

هستند  اينگونه تعاوني ها سازمانهاي اقتصادي جمعي توده هاي زحمتکش
که بر اساس مالکيت خصوصي بر پا ميشوند و تحت هدايت قدرت دولت قرار دارند که 

ر فرهنگي عقب اين واقعيت که خلق چين از نظ. شودبوسيله پرولتاريا رهبري مي
ي در تشکيل تعاوني ندارد ، برايمان دشواري هائي را در امر تعميم مانده است و سنت

اما تعاوني ها را ميتوان و بايدتشکيل داد و . و رشد جنبش تعاوني بوجود مياورد
يم و فاقد اقتصاد تعاوني بوديم، اگر فقط اقتصاد دولتي داشت. تعميم و تکامل بخشيد

حمتکش را قدم بقدم بسوي جمعي ير ممکن بود بتوانيم اقتصاد فردي توده هاي زغ
بيم جامعه سوسياليستي آينده تکامل ياشدن هدايت کنيم ، غير ممکن بود بتوانيم از 

  . و غير ممکن بود رهبري پرولتاريا را در قدرت سياسي تحکيم نمائيم
رفقاي بتصويب رسيد اما بسيار از  ١٩۴٩در اين قطعنامه در ماه مارس سال 

نو ميرسد، ديگر امر تازه اي نيست، پواي آنان  نظرآنچه بحال ما بدان توجه نکردند و 
گفت که راه " تقويت کارسياسي حزب در مناطق روستائي "ـ پو در مقاله خود بنام 

خواب و خيالي " توليد فردي دهقاني به توليد جمعي از طريق کمک متقابل و تعاون 
د فردي بنا شده اند ، بيش نيست، چه اکنون دستجات کمک متقابل که برپايه اقتصا

نمتوانند تدريجا به مزارع کلکتيو تکامل يابند ، چه رسد به آنکه چنين راهي بتواندبه 
قطعنامه ي  لمقاب هچنين نظري نقط" دسته جمعي کردن مجموعه کشاورزي بيانجامد

  .حزب است
گر و راولي اتحاد طبقه کا. هم اکنون دو جبهه واحد يا دو اتحاد وجود دارد

از . گر و بورژوازي ملي استرديگري اتحاد طبقه کا. اين اساس است. ن استدهقانا
گر نيستند، اتحاد طبقه کارگر و دهقانان که دهقانان زحمکش بوده و استثمارآنجا 

با وجود اين ميان طبقه کارگر و دهقانان تضادهائي موجود . اتحادي دراز مدت است
بودن قدم بقدم از مالکيت فردي بسوي  ما بايد دهقانان را بر طبق اصل داوطلب. است

در آينده نيز تضاد هائي ميان مالکيت دولتي و مالکيت . مالکيت کلکتيو هدايت کنيم
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رف ديگر از ط. اين تضاد ها غير آنتاکونيستي هستند. کلکتيو وجود خواهد داشت
  .ونيستي اندتضاد هاي ميان طبقه کارگر و بورژوازي آنتاگ

گلوله هاي شکر آلودش را . را فاسد خواهدکرد ئنا مردم مبورژوازي مط
يکي . گلوله هاي شکر آلود او از دونوع اند، مادي و معنوي. بسوي آنها شليک ميکنند

او بدان علت مرتکب . از گلوله هاي معنويش به هدف يعني پو اي ـ پو  اصابت کرد
ديد مالياتي را مقاله او که نظام ج. ئي گرديدوذ افکار بورژواد که تسليم نفاشتباه ش

او قبل از . وشش آمد پو خ و پواي ـ. بورژوازي قرار گرفت ميکرد مورد تشويق وعظ
ولي به  زي نظر خواست و با آنها کنار آمد،اينکه نظام جديدمالياتي بکار افتد از بورژوا

ت بارزگاني و فدارسيون عرضه و در همان زمان وزار .کميته مرکزي گزارش نداد
ميليون نفر کادر ها  ١/١از . نارضي بودند و وزارت صنايع سبک هم فروش اعتراض کرد

مالي، اقتصادي و بازرگاني کشور، اکثريت عظيم خوبند و فقط تعدادي کمي    و کارکنان
د انقالبيون ض. آن کسانيکه خوب نيستند بدو بخش تقسيم ميشوند. چنين نيستند

اء حزب و افراد غير حزبي، که وند و انقالبيون ، منجمله اعضکه بايد از جا کنده ش
  .مرتکب اشتباه شده اند و بدين خاطر بايد از طريق انتقاد و آموزش نوسازي کردند

ما بايد بخاطر تضمين پيروزي آرمان سوسياليسم با گرايش هاي نادرست 
اپورتونيستي راست مبارزه کنيم ،يعني با افکار بورژوائي در سراسر حزب و قبل از 

گان هاي رهبري حزب،دولت، ارتش و سازمانهاي توده اي در سطح ار همه جا بايد در
 مناطق بزرگ. هري بمبارزه بر خيزيمکشور و مناظق بزرگ اداري ، استانها و مناطق ش

اداري، آستانها و شهر ها بايد در زمان مناسب جلساتي را با شرکت دبيران کميته 
ث نتقاد دامن زنند ، به بحفرا خوانند ، به ا) ۴(سر هاي بخش يکمهاي حزبي بخش 

  .بپردازند و مسئله راه سوسياليستي در مقابل راه سرمايه داري را روشن سازند
را اعمال کنيم براي تضمين پيروزي آرمان سوسياليسم بايد رهبري جمعي 

  .هني گري مبارزه نمائيمو با عدم تمرکز و ذ
کل پيشروي شنيم ، نه تنها در در حال حاضر بايد با ذهني گري مبارزه ک

در ايام انقالب دمکراتيک . شتابزده آن، بلکه همچنين در شکل محافظه کاري آن 
چن دو ـ . بوقوع پيوستند" چپ"نوين هر نوع اشتباهات سوبژکتيويستي راست و 

سيو و جان گو ـ تائو مرتکب اشتباهات راست روانه شدند و وان مين در ابتدا مرتکب 
جنبش اصالح سبک در ين ان کوشش خود را . رديدو بعدا راست گ" چپ" اشتباهات 

بروي مبارزه با دگماتيسم متمرکز ساخت و بطور ثانوي با امپريسم مخالفت نمود 
هيچ انقالبي به پيروزي . دگماتيسم و امپريسم هر دو اشکالي از ذهني گري هستند
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 مسئله در جنبش اصالح سبک. نمي رسد مگر انکه تئوري با عمل تلفيق داده شود
اين درست بود که ما سياست آموختن از اشتباهات گذشته را بخاطر جلو . حل شد

اين . گيري از ارتکاب آنها در آينده و معالجه مرض براي نجات بيمار در پيش گرفتيم 
بار نيز انتقاد سخت و تمام و کمال از پواي ـ پو بدانخاطر طرح ريزي شده است که به 

 کند تا اشتباهات خود را تصحيح نمايند و پيشرويآنهائيکه اشتباه کرده اند کمک 
در دوران کنوني انقالب سوسياليستي نيز . رددپيروزمندانه ي سوسياليسم تضمين گ

کاري هيچ يک اوضاع واقعي  پيشروي شتابزده و محافظه. ذهني گري مشاهده ميشود
ن غلبه بر هر دو ذهني هستند انقالب و ساختمان نمي تواند بدو. را در نظر نميگيرند

جنبش اصالح سبک در دروردان انقالب دمکراتيک . ذهني گري بموفقيت دست يابد
. در خدمت تصحيح اشتباهات ذهني گرايانه بود و در نتيجه تمامي حزب متحد گشت

هم آن دسته از رفقائي که از مشي صحيح پيروي کرده بودند و هم آن دسته که 
ن به جبهه هاي مختلف جنگ رهسپار آنها از اينا. مرتکب اشتباه گشته بودند

گرديدند و مجموعه حزب چون يک تن به پيش رفت و پيروزي را در سراسر کشور 
 و سطح سياسي شان نيز باالتر است امروز کادر ها بمراتب با تجربه ترند. کسب نمود

اساسي و اميد ميرود که مدت زمان زيادي طول نکشد تا در امور رهبري خود، بطور 
.          ري فائق آيند و با کوشش خود ذهن را با واقعيت عيني در تطابق در آورندبرذهني گ

ما . حل کليه اين مسائل بستگي به تقويت رهبري جمعي و مبارزه با عدم تمرکز دارد
در تمام اين مدت با عدم تمرکز مخالفت کرده ايم، بخشنامه اي که از طرف کميته 

ها و فرماندهان ارتش ارسال شد تصريح نمود که  به بورو ١٩۴١مرکزي در دوم فوريه 
نامه هاي درون حزبي که مربوط به امور عمومي اف ها، اظهاريه ها و بخشکليه تگر

ه کميته مرکزي در ماه ک. تصويب کميته مرکزي رسندکشور هستند بايد قبال به 
 بخشنامه اي صادر کرد و مناطق مختلف پايگاهي را به تبليغات خارجي متحدانه

کميته در ماه ژوئيه همان سال، در بيستمين سالگرد تاسيس حزب ،. دعوت نمود
مرکزي تصميم خود را در زمينه تقويت روحيه ي حزبي با تاکيد بر مبارزه باعدم 

کميته مرکزي بخشنامه ديگري را در همين مورد  ١٩۴٨در سال . تمرکز اعالم نمود 
سم گزارش  دهي در هفتم ژانويه و هم بخشنامه اي در مورد ايجاد يک سي. صادر نمود

بوروي سياسي در ماه سپتامبر . چنين بخشنامه ضميمه اي نيز در ماه مارس صادر کرد
خواست د گزارش دهي به کميته مرکزي و درمصوبه اي را در مورد قواعو مالقات کرده

مورد کميته مرکزي قراري در تامبر پدربيستم س. رهنمود از آنرا مورد تصويب قرار داد
کميته مرکزي  ١٩٥٣مارس  ١٠تقويت سيستم کميته هاي حزبي تصويب کرد در 
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تصميم در زمينه تقويت رهبري خود بر کار دولت اتخاذ نمود تا از خطر گريز ادارات 
  .دولتي از رهبري حزب جلوگيري بعمل آيد

از وقتيکه به شهر ها آمديم . تمرکز و عدم تمرکز در تضاد دائم با يکديگرند
ضاد، تمام مسائل اساسي و مهم قبل ار حل اين تبراي . تمرکز رشد کرده است عدم

و تصميم ابالغ بدولت براي اجرا بايد در ابتدا از طريق کميته هاي حزبي مورد بحث 
مثال تصميمات مهمي چون ايجاد بناي يادبود قهرمانان خلق در  گيري قرار گيرند

کن از طرف کميته مرکزي اتخاذ ي شهر پـ من و خراب کردن ديوار هاميدان  تين آن 
مسائلي که از نظر اهميت در درجه دوم قرار . شدند و بوسيله دولت به اجرا در آمدند

اين . ي دولتي ارجاع شود هدارد ميتواند به گروه هاي رهبري حزبي در ادارات مربوط
عدم  مبارزه با. درست نيست که کميته مرکزي همه چيز را در انحصار خود در آورد

در مورد بر خورد به مسئله . تمرکز حداکثر رفقاي حزبي خواستار رهبري جمعي اند
افراد دسته اول خواستار . رهبري جمعي رفقاي حزبي به سه دسته تقسيم ميشوند

رهبري جمعي اند آنهائي که در دسته دومند زياد خواستار آن نيستند و عقيده دارند 
ز سرشان بردارند ولي حاضرند که مورد نظارت که بهتر است کميته هاي حزبي دست ا

فقدان روحيه حزبي را آشکار ميسازد در حاليکه " دست از سرم بر داريد. " قرار گيرند
ما بايد اين . بي را نشان ميدهددرجه اي از روحيه مر"حاضرم مورد نظارت قرار گيرم"
غيت به اين رفقا را گرفته و از طريق آموزش و تر"  حاضرم مورد نظارت قرار گيرم "

در غير . کمک کنيم تا بر کمبود شان در زمينه فقدان روحيه حزبي فائق آيند
اينصورت هر وزارت خانه راه خودش را خواهد رفت و کميته مرکزي قادر به نظارت بر 
وزارت خانه نخواهد شد، وزارت خانه ها نميتوانند روساي ادارات  وبورو ها رامورد 

روساي قسمت ها نيز نميتوانند روساي بخش را نظارت کنند ـ نظارت قرار دهند ، و 
در نتيجه . بطور خالصه هيچکس نخواهد توانست ديگري را مورد نظارت قرار دهد 

افراد . پادشاهي خود مختار زاد ولد ميکنند و صد ها شاهزاده فئودال پديدار ميگردند
ا رد کرده و هميشه آنها بکلي رهبري جمعي ر. دسته سوم مشت قليلي بيش نيستند

تصميم حزب در مورد تقويت  .ترجيح ميدهند که دست از سرشان برداشته شود
روحيه حزبي تاکيد را بر رعايت اکيد انضباط تحت مرکزيت دمکراتيک ميگذارد، به 
گفته ديگر ، تبعيت اقليت از اکثريت، فرد از تشکيالت، سطح پائين از سطح باال و 

در اين مورد اکثريت تابع اقليت ، چه اين اقليت نماينده ( تمام حزب از کميته مرکزي 
ابراز عقيده شايسته استقالل است اما تخريب وحدت حزبي شرم ) . اکثريت ميباشد
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آور ترين چيزيهاست، رهبري راستين حزب و دولت و وحدت تزلزل ناپذير صفوف 
  . جمعي تضمين ميگردد انشحزبي فقط با تکيه بر تجربه سياسي و د

اين کنفرانس ليوشائو ـ چي ابراز داشت که مرتکب نوعي اشتباه شده  در
. ن نير گفت که او هم مرتکب برخي اشتباهات گشته استاست و رفيق دن شيائو ـ پي

هرکس که اشتباه ميکند بايد از خود انتقاد کند و همه کس بدون استثناء بايد خود را 
اين امر . ح مختلف قرار دهدبري کميته هاي حزبي در سطوحزب و ره تحت نظارت

اشخاص زيادي در سراسر کشور . مهمترين شرط به انجام رساندن وظائف حزبي است
اوهم . يافت ميشوند که از هرج و مرج لذت ميبرند و پواي ـ پو از اين نوع افراداست 

از نظر سياسي و هم از نظر ايدئولوژيک تا حدي فاسد شده و مطلقا بايد او را مورد 
  . قرار داد انتقاد

را  خواست يادگيري و پشتکار و استقامتتني ، ما بايد فرو. يک نکته آخر
  .پرورش دهيم

مثال در جنگ مقاومت عليه تجاوز امريکا و . ما بايد ثبات قدم داشته باشيم
پذير بود ضربه زديم و رعشه به امپرياليسم امريکا در جائيکه آسيب  کمک به کره ، ما

. اين يک دستاورد بود و عامل مهمي بود در ساختمان کشور مان. براندامش انداختيم
چيزيکه بيش ار همه اهميت داشت اين بود که بدين وسيله نيرو هاي مسلح ما 

درست است که . گان شجاعت وفرماندهان کارداني نشان دادنددرزمن. پوالدين شدند
ن ما مطلقا د وليکشديم و برايمان گران تمام شماقرباني داديم و متحمل مخارجي نيز 

له گانسو نين سيا حم وقتيکه هو تسو ـ نان به منطقه مرزي شنسي ـ. نهراسيديم 
. ش برايمان باقي مانده بود ، عقب نشيني نکرديم کرد با وجوديکه فقط يک مرکز بخ

چنين است طاقت و . له نبوديه از برگ درختان نيز برايمان مسئدر وقت اجبار ، تغذ
  .ته باشيمتحملي که بايد داش

را پست تر از خود بشمار  بايد مطالعه کنيم و مغرور نشويم و ديگران
، تخم اردک احترامي به تخم مرغ نمي گذارد و فلزات آهني احترامي براي نياوريم

گرچه چين . فلزات کمياب قائل نيستند ـ چنين برخورد اهانت آميزي علمي نيست
ا دليلي براي پست شمردن کشور ها کشوري بزرگ و حزب ما نيز حزبي بزرک است ام

ما بايد هميشه آماده آموختن از خلق کشور هاي برادر . و احزاب کوچک وجود ندارد
تجارت خارجي مان  ردر کا. تي واقعي را حفظ کنيمسباشيم وروحيه انترناسيونالي

برخي اشخاص مغرور و از خود راضي اند ، اين نادرست است بايد در سراسر حزب 
بايد . ميان افرادي که در خارج از کشور کار مي کنند کارتربيتي انجام گيردبويژه در 
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و دگرگوني سخت مطالعه کنيم و سخت کار کنيم تا اينکه بطور اساسي صنعتي کردن 
زمان  در آن. انزده سال يا کمي بيشتر بسر انجام برسانيمسوسياليستي را در عرض پ

و هميشه آماده . ودبايد متواضع بوري نيرومند خواهيم داشت، اما هنوز هم کش
  .گرفتن باشيمديا

درنشست پلينوم دوم هفتمين دوره کميته مرکزي يک رشته مقرارت به 
جشن . اول منع برگزاري جشن هاي تولد. نامه نوشته نشدعتصويب رسيد ولي در قط

مسئله مهم آنستکه کارمان را خوب انجام . گردديباعث طوالني شدن عمر نم تولد
سوم بحد اقل رساندن رسم به . دوم منع هديه دادن ، ال اقل در درون حزب . دهيم 

چهارم بحد اقل . داد در برخي مواقع ميتوان اجازه چنين کاري. سالمتي نوشيدن 
ب ونه جلوگيري يا آته نبايد هيچ گالب. دن براي ابراز احساساترساندن دست ز

نجم منع پ. زنند انجام شودشور شوق دست مي سر توده ها که از روي  سردپاشي به
هم سطح قرار دادن رفقاي ششم منع . نام گذاري مکان هاي مختلف بنام اشخاص 

ارکس ، انگس، لنين و استالين مناسبات ميان شاگرد و آموزگار است وبايد چيني با م
  .رعايت اين مقرارت فروتني حقيقي است. چيني باشد 

بخواهيم که ياد بگيريم، پشتکار بطور خالصه ما بايد فروتن باقي بمانيم ، 
خود را حفظ کنيم و به سيستم رهبري جمعي وفادار باشيم تا اينکه دگرگوني 

  .براي سوسياليسم کسب نمائيم سوسياليستي را بسرانجام رسانده و پيروزي 

  هاـيادداشت
نظام  گرچه اين. در آمد بمرحله اجرا  ١٩٥٣تدوين شده و در ژانويه  ١٩٥٢ـ اين نظام جديد مالياتي در دسامبر  ١

الياتي مؤسسات است، ولي در واقع بار م" تساوي ميان موسسات عمومي و خصوصي" اظهار ميداشت که موافق 
صوصي را سبک کرده و بارمؤسسات دولتي و تعاوني را سنگين مي نمود و لذا به قيمت زير پا صنعتي و بازرگاني خ

کمي پس از آنکه رفيق . دمت ميکردشده و به سرمايه داران خگذاردن منافع مؤسسات دولتي و تعاوني تمام 
  . حيح شد ائوتسه دون از اين نظام انتقاد نمود اين اشتباه تصم
او بوسيله افکار . ـ جان تسو ـ شان  دريک زمان دبيرکميته واليتي حزب کمونيست چين در تين سين بود ٢ 

به اعدام " بالياي سه گانه "گشت و در جريان جنبش عليه بورژوائي پوسيده وفاسد وبيک ارتساء گر بزرگ تبديل 
  .محکوم گشت 

اسي براه بوروکر. فساد، حيف ميل  عليه ١٩٥١ قديم مبارزه اي بود که در سال" بالياي سه گانه" ـ جنبش عليه  ٣ 
مانديسم و نقص عليه بوروکراسي ، ک ١٩٥٣  جديد مبارزه اي بود که در سال" باليا سه گانه " جنبش عليه . افتاد 

    .قانون و انضباط براه افتاد
اين ادارات مؤسسات وابسته به شورا هاي خلق استان ها و مناطق . ـ اين کميسرها روسا ادارات کميسري بودند ۴ 

 .خود مختار بودند و بر چند شهرستان نظارت ميکردند
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  تنها را دگرگوني صنعت و
  بازرگاني سرمايه داري

  1953سپتامبر  7
از طريق سرمايه داري دولتي به  دني سرمايه داري به سوسياليسم بايدگرگو

  .انجام رسد 
کن بعلت اشتغال به يري کار کرديم لادـ در سال گذشته در اين مورد مق ١

عي بيشتر مصروف بعد بايد س از اين به. به انداره کافي کوشش نکرديم ،مسائل ديگر 
  .داريم

تجربه، ميتوان با اطمينان گفت سه سال  باپشت سرگذاشتن بيش از ـ ٢
راه سرمايه داري دولتي  ياليستي صنعت و بازرگاني خصوصي ازدگرگوني سوس

  .سياست وروش نسبتا صحيحي است
مقرر گرديده ) ١" ( برنامه مشترک" ٢١تي را که در بند ـ حاال بايد سياس ٣

" درک کردبروشني . " به روشني درک کرده و آنرا بطور مشخص قدم بقدم پياده کرد
ات رهبري در سطوح مرکزي و محلي هستند قبل از هر چيز يعني افراديکه در مقام

بايد قاطعانه معتقد باشند که سرمايه داري دولتي تنها راه دگرگوني صنعت و بازرگاني 
اين امر فعال نه در مورد . سرمايه داري و تکميل تدريجي گذار به سوسياليسم است

شست ن. د شخصيتهاي دمکراتيک صادق نيستدر موراعضاء حزب کمونيست و نه 
  . سيدن به اين هدف برگزار گرديده است براي ر )٢(کنوني 

. تابزدگي بيش از حد پرهيز نمائيدبطور استوار پيشروي کنيد و از ش ـ  ۴
سال طول مي کشد تا صنعت و بازرگاني خصوصي کشور را بطور   ٥تا  ٣حد اقل 

  .و دلهره مورد ندارد در نتيجه هراس. ولتي قرار دادري داساسي در راه سرمايه دا
ـ سه شکل سرمايه داري دولتي که در مورد صنايع خصوصي بايد اختيار  ٥

موسسات خصوصي  مديريت مشترک دولتي ـ خصوصي؛ دولت به: گردد عبارتند از 
ي وتمام کاال هاي توليد شده را م  اهم مي کند،مام مواد خام را فرسفارش ميدهد  و ت
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؛ سفارش دادن گيرد، موسسات خصوصي به تبديل مواد يا توليد جنس مي پردازند
  . ي گيردلت به جاي تمام کاال ها ، بيشتر شان را مکل قبلي است ولي دومثل ش

صوصي هم ميتوان سرمايه داري دولتي بکار برد، خ ـ در مورد بازرگاني ٦
ا تجربه ما محدود است اينج در. آن عذرش را خواست "  حذف کردن"زيرا نمي شود با 
  . روري است ومطالعه بيشتر ض

کارگر و کار  ٣٨٠٠٠٠٠قريبا دارا بودن ت ـ صنايع و بازرگاني خصوصي با ٧
آموز ، ثروت بزرگي براي کشور است و نقش عظيمي در اقتصاد ملي و معاش مردم 

رمايه و در بازي مي کند ، تنها در فراهم آوردن کاال براي دولت، بلکه در انباشت س
  .تربيت کادر براي دولت تير مفيدند

ـ بعضي از سرمايه داران از دولت خيلي فاصله مي گيرند و طرز تفکر  ٨
بعضي کارگران زيادي . خويش را دائر بر سود مقدم برهمه چيز ، تغيير نداده اند 
ما بايد در آموزش اين . تندميروند و نمي گذارند سرمايه داران اصال سود ببرند

) ه زودتر بهتر ولي هرچ( کنيم و کمک کنيم تدريجا ارگران و سرمايه داران کوشش ک
اينکه صنعت و بازرگاني  ست ازخود را با اين سياست دولت وفق دهند که عبارت

خصوصي چين بايد عمدتا در خدمت اقتصاد ملي ومعاش خلق در آمده و بطور غير 
ين طريق در جاده سرمايه داري تا از ا ه براي سرمايه داران سود کسب کند،عمد

  .دولتي قدم گذاريم
  :جدول زيرين تقسيم سود در مئسسات سرمايه داري دولتي رانشان ميدهد 

  %٥/٣۴      ماليات بر در آمد 
  %١٥/-      صندق رفاه

  %٣٠/-          انباشت سرمايه 
    %٥/٢٠                 سود سهم سرمايه داران 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  %١٠٠        جمع 
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ـ ضروريست به آموزش سرمايه داران در ميهن ـ پرستي ادامه داد، و به  ٩
اين خاطر بايد تربيت منظم تعدادي از آنها که ديدي  باز تر دارند و حاضرند به سوي 

ردند بپردازيم، تا اکثر سرمايه داران از طريق حزب کمونيست و دولت خلق متمايل گ
  .آنان قانع شوند

پياده کردن سرمايه داري دولتي نه تنها بايد بر پايه آنچه ضرورت دارد ـ ١٠
قرار گيرد، بلکه از جانب سرمايه ) رجوع کنيد" برنامه مشترگ" به ( و شدني است 

. ذيردداران نيز بايد داوطلبانه باشد، زيرا اين يک کار تعاوني است و تعاون زور نمي پ
  .رق داردکرديم ف ليکنبا کاري که ما با ما اين

هاي مختلف ، طبقاتي و احزاب دمکراتيک و  تيـ  در چند سال آخير مل ١١
سازمانهاي توده اي پيشرفت قابل مالخظه اي کرده اند و به نظر من پيشرفتهاي بازهم 

بنابراين انجام اساسي . عظيم تري در سه تا پنج سال آينده انجام خواهد گرفت
به جاده سرمايه داري دولتي در سه تا پنج وظيفه هدايت صنعت و بازرگاني خصوصي 

و تفوق موسسات دولتي  تضمين مادي است براي بپان  سال امکان پذير است
  . رساندن اين وظيفه 

 ـ در مورد تکميل وظيفه ي مربوط به تمام دوران گذار که شامل انجام١٢
دستي و اساس صنعتي کردن کشور و دگرگوني سوسياليستي کشاورزي، صنايع 

اني مي گردد، اين کار در عرض سه تا پنج سال شدني يع سرمايه داري و بازرگصنا
در باره اين مسئله . نيست، بلکه يک دوره چندين برنامه پنج ساله ميخواهد

ضروريست که با دو نظريه کار ها به آينده نامعلوم موکول کردن و پيشبردن شتابزده 
  .کار ها محالفت نمود

رهبري شونده است ؛ يکي بدنبال سود نيست  ـ  يکي رهبري و ديگري ١٣
در حاليکه ديگري هنور بدنبال مقداري معيني منفعت خصوصي است و غيروذلک ؛ 

اما تحت شرايط کنوني ، صنعت و بازرگاني خصوصي بطور عمده . تفاوت در اينجاست
که تا جائيکه به تقسيم سود مربوط ميشود، سه چهارم ( به اقتصاد ملي و معاش مردم 

ما مي توانيم و بايد  بنابراين. خدمت مي نمايد) ص ميدهدکل را به خود اختصا



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  ...تنها را دگرگوني صنعت و
 

100 

مانند کارگران موسسات دولتي عمل کارگران موسسات خصوصي را قانع کنيم که 
کنند، يعني توليد را زياد کنند ومقتصد باشند، در کار با يکديگر رقابت کنند، بازدهي 

ند و هم کميت و هم کيفيت را باالبرند، وبدين ند، هزينه توليد راکم کنباال برکار را 
  .ترتيب به منافع بخش دولتي و بخش خصوصي و منافع کار و سرمايه خدمت کنند

  

  يادداشتها
  

موسساتي که مشترکا توسط دولت و سرمايه : تصريح مي کند  "  برنامه مشترک"  ٣١ـ بند  ١
هر گجا که الزم و . ولتي اندخصوصي اداره مي شود، موسساتي با خصوصيت سرمايه داري د

 براي موسسات عملي بود سرمايه خصوصي تشويق مي گردد که از طرفي مثل قبول توليد کاال
موسسات با دولت يا به شکل امتياز اداره موسسات دولتي و استخراج  دولتي، اداره مشترک

  . "منابع ملي و غيره به سمت سرمايه داري دولتي تکامل يابد
کميسيون دائمي کميته ماي کنفرانس مشاوره ) وسيع (هل و نهمين جلسه اين اشاره يه چ

  .است ١٩٥٣سپتامبر   ٨ـ ١١سياسي در  
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  پيروزي عظيم ما در جنگ 
  الت متحده مقاومت عليه تجاوز ايا

  وکمک به کره و وظايف آينده ما 
  ١٩٥٣سپتامبر  ١٢

  
اوز اياالت متحده و كمك به كره سال ما در جنگ مقاومت عليه تج ٣پس از 

 .جنگ اكنون متوقف شده است. پيروزي عظيمي كسب كرده ايم

اين پيروزي مديون چيست؟ هم اكنون همكاراني آن را به حساب رهبري 
رهبري يك عامل است، هيچ چيزي بدون رهبري صحيح موفق نمي . صحيح گذاشتند

تمام ملت . مان جنگ توده اي بوداما ما عمدتا به آن خاطر پيروز شديم كه جنگ. شود
  .از آن پشتيباني نمود و خلقهاي چين و كره شانه به شانه جنگيدند

ما با امپرياليسم آمريكا جنگيديم، دشمني كه سالح هاي بمراتب بهتر از ما 
چرا آتش . معذالك، ما پيروز شديم و وي را مجبور به قبول آتش بس نموديم. داشت

  بس ممكن بود؟
اظ نظامي تجاوزكاران آمريكائي در موقعيت نامساعدي قرار اول، از لح

اگر آتش بس را قبول نكرده بودند تمام خط جنگي آنها در هم مي شكست و . داشتند
  .اين وضع در تابستان گذشته پيش آمد. سئول بدست خلق كره مي افتاد

مال ما واقعا يك . هر طرف متخاصم خط جنگي خويش را دژ آهنين ميخواند
سربازان و كادرهاي ما كاردان و شجاعند و جرات مقابله با مرگ را . هنين استدژ آ
در مقابل، سپاهيان تجاوزكاران آمريكائي از مرگ مي هراسند و افسران آنها . دارند

خط جنگي آنها مستحكم نيست و هر چه . بي انعطافند و نسبتا بدون نرمش هستند
  .بگوئيد هست، مگر دژ آهنين
ما با آنها روبرو بود در آغاز عبارت بود از اينكه آيا مي  مسائلي كه طرف

و . توانيم بجنگيم يا نه، بعد اينكه آيا مي توانيم خط جبهه خود را نگه داريم يا نه
سپس اينكه مي توانيم رسيدن آذوقه را تضمين كنيم يا نه و سرانجام اينكه ميتوانيم 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 ...پيروزي عظيم ما در جنگ 

102 

له يكي پس از ديگري پيش آمد و اين چهار مسئ. جنگ ميكروبي را خنثي كنيم يا نه
تا تابستان جاري ما . سپاهيان ما در جنگ قوي و قويتر شدند. تمام آنها نيز حل شد

ديگر قادر شديم در عرض يك ساعت يكي از مواضع دشمن را كه جبهه اي بطول 
بيست و يك كيلومتر داشت بشكنيم، چند صد هزار گلوله توپ را در يك حمله 

اگر ما اين . و تا هجده كيلومتر در منطقه دشمن نفوذ نموديم متمركز شليك كرديم
امر را ادامه داده بوديم و دو، سه يا چهار حمله ديگر برپا مي كرديم، تمام خط جنگ 

  .دشمن پاره پاره ميشد
دوم، از نظر سياسي دشمن تضادهاي داخلي الينحل بسياري داشت و مردم 

  .سراسر جهان خواهان صلح بودند
نظر اقتصادي دشمن مخارج زيادي در جنگ تجاوز به كره متحمل سوم، از 

تمام اين علل بروي هم دشمن را . ميشد و درآمد و هزينه هاي بودجه متوازن نبود
اولي علت اصلي بود و در صورت عدمش، آتش بس با دشمن . مجبور به سازش ساخت
اند؛ اگر برايشان  امپرياليستهاي آمريكائي بسيار از خود راضي. بسيار مشكل مي بود

ممكن باشد همواره از صحبت منطقي طفره مي روند، و تنها پس از آنكه به گوشه 
  .تنگي رانده شدند تا اندازه اي به آن تن درميدهند

طبيعتا . هزار نفر كشته و زخمي داد ٩٠در جنگ كره دشمن يك ميليون و 
ش بيني بود و هنگاميكه معهذا تلفات ما بمراتب كمتر از پي. ما نيز بهائي پرداختيم

ما از طريق جنگ قوي و قويتر . تونلها ساخته شدند اين مقدار باز هم كمتر شد
آمريكائيها نتوانستند ما را تضعيف نمايند، برعكس واحدهاي آنها دائما بدست . شديم

  .ما نابود ميشد
بنظر من رهبري يك عامل . همين حاال شما عامل رهبري را ذكر كرديد

مان انواع  كادرها و سربازان. همترين عامل، كمك نظري توده هاستاست، اما م
در ماه اول جنگ تلفات . بگذاريد مثالي بزنم. راههاي جنگ با دشمن را انديشيدند

چه مي بايست كرد؟ در حاليكه رهبري اقدامات متقابلي . كاميونهاي ما وحشتناك بود
پيش از ده هزار نفر . تكيه كرديم را طرح مي كرد، ما براي نظريابي عمدتا به توده ها

در دو طرف جاده به نگهباني گذاشته شدند تا براي عالمت نزديك شدن هواپيماهاي 
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با شنيدن اين عالمت، رانندگان ما از آنجا دور مي شدند و . دشمن، تيري شليك كنند
در عين حال جاده ها پهن شد و . يا محلي براي پنهان كردن كاميون خود مي يافتند

عداد ديگري جاده ساخته شد بطوري كه كاميونها مي توانستند بدون مانع در هر دو ت
درصد آغاز و به يك درصد  ۴٠بدين ترتيب تلفات كاميونها از . طرف حركت كنند

در . هاي بزرگ زيرزميني ساخته شد بعدا انبارهاي زير زميني و حتي سالن. رسيد
يخت، ما در زير زمين به جلسات خود حاليكه بمبهاي دشمن در باالي سرما فرو مير

وقتي آنها جبهه جنگ را ترسيم مي كنند، مردم ساكن پكن احساس . ادامه مي داديم
صحيح، خطر وجود داشت، اما تا . مي كنند كه اين جنگ بايد خيلي خطرناك باشد

  .هنگامي كه همه كس نظر ميداد، آنقدرها هم وحشتناك نبود
ده ها و رهبري نسبتا صحيح ما را قادر مي تجربه اين است كه تكيه بر تو

  .سازد تا با تجهيزات بدتر دشمن مجهزتر را شكست دهيم
پيروزي در جنگ مقاومت عليه تجاوز اياالت متحده و كمك به كره پيروزي 

اول، ما همراه خلق كره جنگ كنان تا مدار : كبيري است و داراي اهميت اساسي است
زيرا اگر تا بازگشت . اين بسيار مهم است. ه داشته ايمبازگشته ايم و آنجا را نگه ٣٨

و " يالو"نجنگيده بوديم و خطوط جلوي جبهه ما در طول رودخانه هاي  ٣٨به مدار 
غير " فو شون"، "آن شان"، "شن يان"باقي مانده بود، براي ساكنان اياالت " تومن"

  .ممكن بود كه كار توليدي را بدون نگراني ادامه دهند
نيروهاي زميني، هوائي و دريائي، . تجربه نظامي كسب كرده ايم دوم، ما

لشكرهاي پياده نظام، توپخانه، مهندسي، تانك، راه آهن، دفاع هوائي و ارتباطات و 
همچنين واحدهاي پزشكي و سررشته داري و غيره داوطلبان خلق چين همگي در 

ما اين بار . دندجنگ با سپاهيان تجاوزگر اياالت متحده تجربه عملي بدست آور
ه باشيد به داگر هرگز با آنها مصاف ندا. نيروهاي مسلح اياالت متحده را سنجيديم

ماه با آنها جنگيديم و فهميديم از چه تواني  ٣٣ما . احتمال زياد از آنها مي ترسيد
امپرياليسم آمريكا ترسناك نيست و چيزي نيست كه درباه اش هاي و . برخوردارند

  . اين چنين است تجربه ما و واقعا هم تجربه بينهايت با ارزشي است. هوي براه انداخت
  .هوشياري سياسي خود را باال بردسوم ، خلق سراسر کشور 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 ...پيروزي عظيم ما در جنگ 

104 

يک جنگ تجاوز : از سه نکته باال مي توان نکته چهارمي استنتاج نمود 
جهاني سوم به عقب انداخته شده کارانه جديد امپرياليستي عليه چين و يک جنگ 

  .است
مردم چين : ان فرو کنند که امپرياليست بايد اين را در گوششتجاوزکاران 

وقتي خشم آنها برانگيخته شود، وضع . اکنون متشکل اند ، آنها را نبايد ناچيز شمرد 
  . مي تواند خيلي سخت شود 
روع نکند ، مطمئنا  جنگ را شروع کند ، وحتي اگر هم ش امکان دارد دشمن
سيل ما مورين مخفي براي انجام فعاليتهاي خرابکارانه ، از همه طريق منجمله گ

وي شبکه وسيعي از سازمانهاي جاسوسي در محل هائي مانند . مشکالت ببار آورد 
ما ما در جنبش مقاومت عليه تجاوز ا.. تايوان ، هنگ کنگ و ژاپن بر پا نموده است 

که توده ها را بسيج يم و تا زماني ه و کمک به کره تجربه به دست آورداياالت متحد
  .نمائيم و بر خلق تکيه کنيم ، مي دانيم چگونه با دشمن مقابله نمائيم 

آيا تجاوزکاران . فرق دارد  ١٩٥٠شرايط کنوني براي ما  با شرايط زمستان 
آنها در آنسوي رود . بودند؟  خير ؟ نبودند  ٣٨ف مدار رنطامريکائي در آن هنگام در آ
آيا ما در آن زمان تجربه اي جنگ با تجاوزکاران . ودندخانه هاي يا لو و تومن ب

کائي مي ما چيز زيادي درباره سربازان امريامريکائي داشتيم ؟ خير ، نداشتيم آيا 
فرض کنيم . حاال همه اينها عوض شده است . دانستيم ؟ خير ، نميدانستيم 

من مي : " گويد امپرياليسم امريکا جنگ تجاوزکارانه جديد خود را به عقب نيندازد ب
اما فرض . ، آنوقت ما مي توانيم با تکيه بر سه نکته اول با او مقابله کنيم ! " م جنگ

اين است دليل . ، آنوقت نکته چهارم معتبر است! " من مي جنگم : " کنيم بگويد 
خواهيم کرد ؟ خير ما به  يک خلق ما ، آيا ما بديگران تجاوزبرتري ديکتاتوري دمکرات

اما اگر ديگران به ما تجاوز کنند، ما در مقابل . هيچ کجا تجاوز نمي کنيم هيچکس در 
  .خواهيم جنگيد و تا پايان کار هم مي جنگيم 

ما طرفدار صلحيم ، ولي از جنگ : خلق چين ار اين موضع پيروي مي کند 
در جنگ مقاومت . ماپشتيباني خلق را داريم . نمي ترسيم ، براي هر دو آماده ايم 

متحده و کمک به کره ، مردم براي پيوستن به جنگ از سرو کله  تجاوز اياالتعليه 
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نفر انتخاب  يک نفر از صدتنها . شرايط براي نام نويسي سخت بود. هم باال مي رفتند
. مردم مي گفتند شرايط دشوار تر از شرايط انتخاب شوهر براي دختر است . مي شد

از نو آغاز کند ، ما دوباره آنرا شروع مي  اگر امپرياليسم امريکا مي خواهد جنگ را
  .کنيم 

الت متحده و کمک اجنگ مقاومت عليه تجاوز اي مذالک. جنگ خرج دارد
ن مخارجي جنگ چند سال ادامه يافت ، ليک ه براي ماخيلي گران تمام نشدو اينبه کر

ي بود البته بهتر م. يع و بازرگاني بود که تحميل گرديد کمتر از ماليات يک سال صنا
زيرا امروز ساختمان کشور هزينه . اگر مجبور نبوديم بجنگيم و اين پول را خرج کنيم 
سال پيش و سال قبل از آن ماليات . هائي را مي طلبد و دهقانان هنوز مشکالت دارند

" آنها خواستار . بعضي دوستان را بصدا در آورد و در نتيجهکشاورزي اندکي زياد شد ، 
شدند، گوئي که آنها منافع دهقانان را نمايندگي مي " اهي سياست بعضي خير خو

در آن زمان مجبور بوديم براي . آيا ما موافق اين نظر بوديم ؟ خير ، نبوديم . کردند
پيروزي در جنگ مقاومت عليه تجاوز آمريکا و کمک به کره حد اکثر کوششمان را 

ک به نفع شان بود ؟ فعال براي دهقانان، براي مردم تمام کشور کدام ي. بکار بريم 
شيدن ؟ يا مقاومت نکردن در برابر تجاوز مل سختي را کردن و براي پيروزي کوتح

اياالت متحده و کمک نکردن به کره تا بتوان چند شاهي پس انداز کرد؟ بدون شک 
از آنجا که جنگ پول الزم داشت ، در سال گذشته و . پيروزي در جنگبه نفع آنان بود 

ما ماليات کشاورزي را . آن کمي بيشتر ماليات کشاورزي جمع کرديم سال قبل از 
  . د نکرديم و براي کل آن حد معين نموديم زيا

اما سياست حد . ما هم البته طرفدار آنيم " سياست خير خواهي "در مورد 
براي . اکثر خير خواهي چه بود ؟ مقاومت عليه تجاوز اياالت متحده و کمک به کره 

 کاري هم مي بايست انجام مي گرفت ،ياست حد اکثر خير خواهي ، فدااجراي اين س
ر اينکه فقط به خاط. بيشتر هم جمع مي گشت پول خرج مي شد و ماليات کشاورزي 

آنها حتي مدعي گشتند منافع . ماليات بيشتر جمع شده ، بعضي ها هيا هو بپا کردند
  . ا تاييد نمي کنم من اصال اين حرفها ر. دهقانان را نمايندگي مي کنند 
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مقاومت عليه تجاوز اياالت متحده و کمک به کره پياده کردن سياست خير 
  . و امروز هم پيش  بردن ساختمان صنعتي اجراي اين سياست است . خواهي بود

مربوط به منافع فوري مردم يکي : سياسيتهاي خير خواهانه بر دو نوعند 
ا ، مانند مقاومت عليه تجاوز اياالت است، ديگري مربوط به منافع دراز مدت آنه
اولي سياست خير خواهي کوچکتر و . متحده و کمک به کره و ساختن صنايع سنگين 

نادرست است . ر گرفت دو را بايد در نظهر . دومي سياست خير خواهي بزرگتر است
اما تاکيد را بايد در کجا قرار داد ؟ برسياست خير خواهي . اگر اين کار را نکنيم 

در حال حاضر تاکيد سياست خير خواهي ما بايد بر ساختن صنايع سنگين . زرگترب
بنابراين ، . ساختمان پول مي خواهد . ساختمان صنايع سنگين قرار گيرد. قرار گيرد

اگر چه زندگي مردم نيازمند بهبود است ، فعال نمي تواند اين بهبود بميزان زيادي 
حال که مجبوريم معيشت مردم را بهبود بخشيم به بيان ديگر ، در عين . انجام گيرد

کنيم زياده از حد باشد ؛ و در حاليکه بايد براي آن سهمي قائل شويم ، ،نبايد سعي 
پرداختن به سياست خير خواهي کوچکتر بقميت . نبايد سهم آنرا بيش از حد کنيم 

  . سياست خير خواهي بزرگتر ، جدا شدن از جاده صحيح است 
ستان تاکيد يک جانبه اي بر سياست خير خواهي کوچکتر اکنون بعضي دو

مي گذارند ، در واقع آنها از ما ميخواستند که جنگ مقاومت عليه تجاوز اياالت 
نايع سنگين مي خواهند ساختن ص ما متحده و کمک به کره را رها کنيم و حاال  هم از

اين نظرات در حزب . ما بايد از اين نظرات اشتباه آميز انتقاد کنيم . را رها کنيم
ما در منطقه  ١٩۴١در . کمونيست نيز پيدا مي شوند ؛ ما در ين ان بدانها برخورديم 

غله جمع آوري کرديم ، و  )١(  پيکول  ٢٠٠٠٠٠نين سيا ،  مرزي شنسي ـ کانسو ـ 
بعضي افراد بناي فرياد را گذاشتند که حزب کمونيست مالحظه ي دهقانان را نمي 

کادر هاي رهبري حزب نيز اين داستان سياست خير خواهي راطرح تعدادي از . کند
سياست خير خواهي حد . من از اين نظر به حتي در آن موقع انتقاد کردم . کردند

اگر ما مقادري غله اي را . اعلي در آنوقت چه بود ؟ سرنگون کردن امپرياليسم ژاپن 
بور بوديم اندازه ارتش مججمع مي شد کم کرده بوديم ،  نکه مي بايست از دهقانا

بنابراين . ع امپرياليسم ژاپن مي بودن به نفاي. هارم نوين را کوچک کنيم هشتم و چ
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آنهائي که اين نظر را داشتند در واقع از جانب امپرياليسم ژاپن صحبت مي کردند و 
  . به آن خدمت مي نمودند

ف شده اکنون جنگ مقاومت عليه تجاوز اياالت متحده و کمک به کره متوق
. را مجددا آغاز کند ، ما نيز جنگ خواهيم کرد اگر اياالت متحده بخواهد جنگ. است

، روي آنها کار کنيم و آنها را در آنصورت ما ناچاريم از دهقانان غله جمع کنيم 
 ودن راستينبدينگونه عمل کردن خدمت نم. متقاعد سازيم که سهم خود را بپردازند

و هوي راه انداختن ، در واقع خدمت نمودن به منافع  هاي. به منافع دهقانان است 
  . امپرياليسم امريکا است 

سطح زندگي خلق در سراسر . هم اصول مهم و هم اصول جزئي وجود دارند 
اگر اين سطح خيلي زياد . کشور بايد بطور ساالنه افزايش يابد ، ولي نه بيش از حد 

ومت عليه تجاوز اياالت متحده و کمک باال رفته بود ، ما نمي توانستيم در جنگ مقا
. با تمام قدرتمان جنگيديم  ما در اين جنگ استوارانه وبا جديت و. به کره بجنگيم 

. م مي گذاشتي م در اختيارشاگر جبهه کره طلب مي کرد، ما هر چه در کشور داشتي
  . ده است وضع در چند سال گذشته چنين بو

   

  هاـيادداشت
  
کيلو گرام  ١٥٠شنسي ـ کانسو ـ نين سيا ، ي براي غله در منطقه مرزي ـ  پيکول، واحد وزن ١

  .اما معيار در جاي هاي مختلف فرق مي کرد . بود 
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  انتقاد از عقايد ارتجاعي
  ليان شو ـ مين  
  1953سپتامبر   18 ـ16

است ؟ در دوران مذکرات ”  انسان شرافتمندي”ليان شو ـ مين  ـ آيا آقاي ١
  چه نقشي بازي کرد ؟  صلح او

انسان شرافتمندي قلمداد ميکند ، نشريات ” آقاي ليان شو ـ مين خود را 
فرستنده دانند يارتجاعي هنگ کنک وي را از شريفترين افراد سرزمين چين اصلي م

اگر ! داريد ؟ " شرافت" آيا شما واقعا . هاي تايوان نيز با همه نيرو و شما را ميستايند 
مخالفت کرده خ گذشته خود را که چگونه با حزب کمونيست و خلق داريد پس تاري

طي که با هان فو ـ چو ، چان تونگ ـ سون ، مردم را با قلم خود ترور ميکرديد و رواب
. آنها همگي دوستان نزديک شما بودند. چن لي ـ فووچانگ چون داشتيد بر مال کنيد

ا راضي بودند و شما را آقا صدا آنها خيلي از شم. واقعا من اين تعداد دوست ندارم 
من نميدانم شما با کدام حزب يا . ميزدند " راهزني"من تهمت به ميکردند در حاليکه 

  .نه فقط من بلکه بسياري ديگر هم همين شک را دارند! گروه هستيد 
از سخنراني نخست وزير جوکه هم اکنون ايراد شد روشن است که در دو 

داشتيم مواضع آقاي ليان حمايت کامل از چانکايشک  مذاکره صلحي که با گوميندان
هنگاميکه چانکايشک با مذاکرات صلح موافقت کرد فقط ظاهر . در موقع حساس بود

امروز همراه ما در اينجا نمايندگاني هستند که براي مذکرات صلح به . فريبي ميکرد
   . نه پکن آمدند و همه آنها ميدانند چانکايشک واقعا طرفدار صلح بود يا 

حقيقت اينستکه چانکايشک قاتل با تفنگ است و ليان شو ـ مين قاتل با 
کشتن با قلم راه . يکي با تفنگ و ديگري با قلم : دوجور ميشود مردم را کشت  .قلم

شما از اين نوع قاتلين . بسيار هنر مندانه و پنهاني است که خون جاري نميکند
  .هستيد

ت، ليکن او اينرا مطلقا انکار ميکند و ادعا ليان شو ـ مين کامال ارتجاعي اس
آقاي فو با اينکه در . او مثل آقاي فوستو ـ پي نيست . دارد که فردي نمونه است 

جريان آزادي مسالمت آميز پکن خدمتي به مردم کرد، آشکارا مي پذيرد که ارتجاعي 
زندگيتان  ليان شو ـ مين ، شما چه خدمتي انجام داديد ؟ در تمام. کامل بوده است

ذره هم نکرده  آيا هرگز خدمتي به خلق کرده ايد ؟ نه حتي کمترين مقدار، حتي يک
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معذلک شما خود را بمثابه زيباي بي همتائي که از سي شي ووان چائو ـ چون  .ايد
  . تابناکتر بوده و با يان کوي ـ في رقابت ميکند، توصيف مي نمائيد

را بکار برده ، مدعي " و جهنم نهم  آسمان نهم"ـ ليان شو ـ مين استعاره  ٢
کارگران در باال در آسمان نهم قرار دارند درحاليکه دهقانان در پائين در " است که 

کنند در و کارگران ميتوانند به اتحاديه هاي کارگري رجوع " جهنم نهم بسر ميبرند
،  حاليکه اتحاديه هاي دهقاني ، حزب ، سازمان جوانان، فدراسيون زنان و غيره

هيچيک را نميتوان به حساب آورد، تمام آنها از نظر کيفي و کمي پائين تر از معيارند 
" . وحتي از فدراسيون صنايع و بازرگاني نيز پائين ترند ـ پس به آنها اعتمادي نيست 

ديد صد در  اين يک! ناميد ؟ خير " پشتيباني از خط مشي عمومي"آيا ميتوان اين را 
اين يک پيشنهاد ارتجاعي است نه . ر ذره اش اينطور استاست ، ه صد  ارتجاعي

  . آيا دولت خلق ميتواند اين نوع پيشنهادات را بپذيرد ؟ فکر نميکنم بتواند. منطقي
اطالعات بيشتري در  "ـ آقاي ليان شو ـ مين در خواست ميکنند به او ٣

ازه دهيم شخصي من با اينهم مخالفم و بر عکس ما نبايد اج. "باره نقشه ها داده شود
به شخصي . بهتر  مثل آقاي ليان زياد راجع به مطالب محرمانه ما بداند ، هرچه کمتر

ميتوانيم به ديگران اجازه دهيم اطالعات . مثل ليان شو ـ مين نميتوان اعتماد کرد 
ويا هنگامي که يک جلسه که تا حدي . محرمانه بيشتري داشته باشند ولي نه به شما 

  .احزاب دمکراتيک برگزار ميشود ، به حضور شما احتياجي نيست سربسته است از
ـ آقاي ليان همچنين از ما در خواست نموده او را در رديف غير مترقي  ۴

بايد چکار کنيم ؟ من فکر ميکنم . تقرار ندهيم و ميگويد که او جز و دسته مترقي اس
  .رت فريب ميخوريم در غير اينصو. يد محتاط باشيم و بدون مطالعه قولي ندهيم با

نموده مدعي است دهها سال  ـ آقايان ليان تصوير زيبائي از خود نقش ٥  
پيش روياي با شکوهي براي نو سازي کشورمان در سر مي پروراند که نقشه آن گويا با 

  . بود بسيار نزديکدمکراسي نوين و سوسياليسم 
يشناسم و مالقاتي ؟ ابدا من او را نسبتا خوب م آيا او واقعا اينقدر زيباست

يکبار در جلو رويش به او . نبود که در آن من از عقايد نادرستش  انتقاد نکرده باشيم 
چين بدون "به تمام صحبتهاي او مثل " . هرگز مزخرفات شما را باور نميکنم "گفتم 

يک دولت "چين محتاج " مسئله چين مسئله فقر فرهنگي است ". "طبقات است 
ست ، و انقالب چين اصال علت دورني ندارد بلکه تنها داراي علل ا) ١" (بيرنگ شفاف 
و " آسمان نهم و جهنم نهم "حاال بايد صحبتهاي در خشانش در باره ي " خارجي است 

فدارسيون صنايع حزب کمونيست به اندازه "، "حزب کمونيست دهقانان را رها کرده " 
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آيا من ميتوانم اينها را . ضافه نمودو غيره و ذلک را ا" و بارزگاني قابل اعتماد نيست 
ـ نيمه  به او گفتم که خصلت چين اينست که کشوري نيمه مستعمره! باور کنم ؟ خير 
پرياليسم و فئوداليسم کمک از آنجاکه اينرا نمي پذيريد ، به ام. قئودالي است 

مردم حزب کمونيست را . بنابر اين هيچکس به مزخرفات شما اعتقاد ندارد. ميکنيد
هيچکس بجز مرتجعين و کودن ها نه کتاب شما را ميخواند و نه به حرف . قبول دارند

آقاي ليان با چانکايشک هم مخالف عالوه بر اين بنظر ميرسد . شما گوش فرا ميدهد 
از آنجا که همه نوشته هايش را نخوانده ام و به همه گفته هايش گوش نداده . نيست 

ز بطور علني با چانکايشک و گوميندان ارتجاعي اش ام رسيدگي به اين امر را که هرگ
  .يا نه ، به شما واگذار ميکنم  مخالفت کرده

آيا چنين شخصي شايسته آنست که از يک دولت خلق بخواهد به او اجازه 
. دست رسي به نقشه ها و مطالب محرمانه بيشتري بدهد ؟ بنظر من شايسته نيست 

  . نميکنم آيا بايد تقاضايش را بپذيريم ؟ فکر 
ـ آقاي ليان در خواست ديگري هم دارد ، دائر براينکه او را جز و مترقي  ٦

ئله اين يک مس. و ارتجاعيون جاي دهيم ها يا انقالبيهاي و نه در رديف غير مترقي ها 
است ، در اينباره بايد چکار کنيم ؟ از نقطه نظر شرائط فوق الذکر آيا " تعيين وضع"

ترقي ها يا انقالبي ها بدانيم ؟ چه ترقي خواهي در او وجود دارد؟ ميتوانيم او را جزو م
چه وقت اصال او در انقالب شرکت کرده است ؟ بنابراين نبايد به آساني در خواستش 

  . بايد منتظر شد و ديد. را بپذيريم 
در چند سال گذشته تعدادي نامه از مردم دريافت کرده ام که پرسيده  ـ ۷

ا با مرتجعين همکاري ميکند و در همين رابطه حرفهائي هم اند حزب کمونيست چر
مرتجعيني که به آنها اشاره ميشود کساني هستند که هيچگاه حاضر . شنيده ام 

نبودند در نشريات ويا در مراسم عمومي در مخالفت با امپرياليسم ، فئوداليسم ، 
ز حد اقل يک چانکايشک و گوميندان ارتجاعي خود را متعهد سازند و مواضعشان ا

از آنجا که اين اشخاص بويژه مايل به مخالفت با . کارکن دولتي هم پائين تر است
چانکايشک نيستند ، فرستنده هاي تايوان و روزنامه هاي هنگ کنک بيش از حد 

با "کنند، بلکه آنها را يمعمول براي ابراز تشکر از آنها کوشيده، هرگز به آنها توهين نم
ليان شو ـ مين جزو اين . زمين چين اصلي توصيف ميکنند شرف ترين مردمان سر

از سوي ديگر اين فرستنده ها و روزنامه ها در بر چسب زدن و بد نام کردن . باند است
البته ستودگان تايوان که هرگز تحقير . شان بريد است بعضي از دوستان ما ترمز

   .تعداد شان کم است ليکن مستحق توجه دقيقند نميشوند 
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ص هم هستند که تا به امروز حاضر بودند بميرند ولي کلمه اي عليه اشخا
چانکايشک نگويند، گرچه ايرادي نمي بينند که چند کلمه اي عليه امپرياليسم  

آنها چه در مطبوعات وچه در بيانيه هاي عمومي جرات پيش کشيدن گذشته . بگويند
  . تعداد شان زياد است به گمانم. را ندارند ، زيرا نسبت به آن کماکان حساسند 
اصيل ، دغلکارانه ، و نيمه اصل ـ نيمه : سه نوع ميهن پرستي وجود دارد

. ليان شو ـ مين هم همينطور. ميداند که جزو کدام است هرکس .دغلکارانه يا متزلزل 
ما به تمام آنهائيکه حقيقتا رابطه خود را با امپرياليسم و باند تايوان قطع کرده اند 

ميهن . آنها ميهن پرستان اصيلند . قب افتاده باشند خوش آمد ميگوئيم هرقدر هم ع
ميهن . پرستان دغلکار ماسک قشنگي ميزنند ولي پشت ماسک چيزي ديگري است

نيم اصيل و نيم  رستي خودپرستان متزلزل نوع سوم هستند، آنها در ميهن پ
ر جنگ جهاني سوم اگ. دغلکارند و با تغيير جريان ، تغييرجهت داده و عوض ميشوند

اگر جنگ . شروع نشود  به چانکايشک بازنگردد ، آنها با حزب کمونيست کنار ميايند 
کدام يک از اين سه . جهاني سوم آغاز گردد ، آنها در کار خود تجديد نظر ميکنند 

ميهن پرستان اصيل در چند . ميهن پرستان اصيل  نوع اکثريت را تشکيل ميدهد ؟
دياد بوده اند، نيمه اصيل ـ نيمه دغلکاران تعداد شان کم است و سال گذشته رو به از

شما بايد به دقت به . ميهن ـ پرستان دغلکار مشتي بيش نيستند ولي وجود دارند 
  . اين ارزيابي رسيدگي کنيد

اينکار . بايد انجام دهد ـ کاري هست که فکر ميکنم ليان شو ـ مين  ٨
از دولت خلق نيست ، بلکه حساب " رهائي آنان در خواست " و " نمايندگي دهقانان "

ارتجاعي اش طي ساليان متمادي عليه خلق روشن پيرامون تکامل عقايد  پس دادن
،با حزب  ليکنه به نمايندگي مااو بايد روشن کند که چگونه در گذشت. است
 ليکننيست و خلق مخالفت مينمود ، و چگونه حاال موضع خود را از نمايندگي ماکمو
هنگاميکه بتواند چگونگي اين تغيير را . تغيير داده است" نمايندگي دهقانان "به 

توضيح دهد و باالتر اينکه توضيح قانع کننده باشد ، فقط آنوقت ميشود گروهبندي 
تغيير موضع ارتجاعي اش بنظرم ميرسد که او هيچگاه در باره . او را معين کرد 

لجه مرض براي نجات بيمار ، به او براي ، معهذا پيشنهاد ميکنم جهت معانينديشيده
بررسي خودش فرصت داده شود و ما هم بجاي قضاوت فوري ، مسئله را به کميته 

  .ملي کنفرانس مشاوره سياسي ارجاع نمائيم 
و اگر کمي چنين احساسي )  ٢" (همه کس احساس خجالت ميکند"  ـ ٩

در باره مسئله دهقاني از  آقاي ليان ميگويد که. نداشته باشد ، عالج ناپذير است 
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آيا کسي اينرا باور ميکند ؟ اين مثل اينست که . حزب کمونيست با درايت تر است 
کسي در مقابل لوپان استاد نجاري بخواهد مهارت خويش را در بکار بردن تبر نشان 

مائوتسه دون در ايفاي نقش از " آيا اوج بيشرمي نخواهد بود که مثال گفته شود . دهد
مي الن ـ فانگ ، در کندن تونل از داوطلبين ، ويا در پرواز از قهرمان نيروي آقاي 

؟ بنابرين مسئله اي که آقاي ليان طرح ميکند هم " استهوائي چائوپائو ـ تونگ برتر
او اظهار ميکند در . جدي است و هم جدي نيست و بوي مهمل بودن از آن بر ميخيزد 

  آيا اين مسخره نيست ؟. يسته تر است نمايندگي دهقانان از حزب کمونيست شا
هستند، ولي واقعا چه کسي را " نمايندگان دهقانان "عده زيادياينروز ها 

نمايندگي ميکنند ؟ آيا دهقانان را نمايندگي ميکنند؟ فکر نمي کنم اين نقش برازنده 
ي را نمايندگ ليکنآنها طبقه ي ما. ي آنها باشد ، دهقانان نيز همينطور فکر ميکنند 

است که کلماتي  ليان شو ـ مينمعروفترين آنها . ميکنند وبه آن خدمت مي نمايند 
بعضي از آنها افراد کودني . زيبا برلبانش جاريست اما در واقع به دشمن کمک ميکند

. هستند و حرفهاي احماقانه هم زده اند ، اما ميهن پرستند و چين در قلب آنها ست 
ديگري شبيه او نيز وجود وکسان . نوع ديگر است ين ليان شو ـ م. اين يک نوع است 

يک عده افراد انقالبي موجودند . ظاهر ميگردند " نمايندگان دهقانان "دارند که نقش 
اينها هر يک دمي شبيه روبا دارند و اين براي همه . که داريم با آنها روبرو ميشويم 

دو شکل درآيد ولي سيون او ـ کونک ميمون قادر است به هفتاد و . آشکار است
 و او خود را بصورت يک معبد. که هميشه با آن روبرو است تغيير دم است مشکل

دمش را بصورت ميله پرچم در ميآورد ، اما خداي جنگ يان ار ـ النگ حيله ي او را 
يک نوع افراد هستند که هر طور خود را . چگونه ؟ با شناختن دمش . مي فهمد 

  . دم خود ناتوانندبپوشانند، از پنهان کردن 
وقتي . روست  يک دسيسه کار جاه طلب ويک آدم دوليان شو ـ مين 

او درگير چيزي . نيست دروغ ميگويد ه اي به سياست ندارد و دنبال مقامعالقميگويد 
ئي بود ؟ ساختن " ساختن روستا" ميناميد، و اين چه نوع " ساختن روستا" بود که آنرا 

  ! و نابودي ملي  ، تخريب روستا ليکنبراي ما
. ـ اگر با آن شخص سرو کار داشته باشيد نميتوانيد او را جدي بگيريد ١٠

هرگز نميتوانيد مسئله را با او حالجي کنيد ، زيرا از هيچ منطقي پيروي نميکند و 
بنابراين پيشنهاد ميکنم که مسئله ي وي را به کميته ملي . تنها ياوه سرائي ميکند 
در . آن ارجاع کنيم بار ي براي بحث در جلسه هر دو هفته يککنفرانس مشاوره سياس

اين . هشدار دهم اميدي يافتن يک راه حل حقيقي در سر نپرورانند  عين حال مايلم
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بعد از مشورت تصميمي : " حاصل فقط ميتواتد چنين باشد . مطلقا غير ممکن است
لسه نتيجه ثمر و در پايان جگرفته نشد ، با وجود تصميم عملي صورت نگرفت ، 

معهذا ، اندرز من به شما اينستکه اين امر را در نشست نيم ـ ". بخشي وجود نداشت 
براي استماع مزخرفات " دو نفر  فرستادن" ماهه بررسي کنيد، زيرا اينکار بهتر از

  .اوست
ـ آيا ما اين فرصت را براي قطع رابطه با او بکار خواهيم برد و ديگر به او  ١١
او مايل است با ما رابطه  هتا زماني ک. ؟ خير ،ما اين کار را نخواهيم کرد  کاري نداريم

هنوز اميدوارم که او در دومين نشست وسيع . داشته باشد ، ما هم متقابال حاضريم 
زيرا هنوز . کميته ملي کنفرانس مشاوره سياسي مجددا به کميته ملي انتخاب شود

نقش او بمثابه . او را بخوبي نمي شناسندکساني مستعد فريب خوردن از او هستند و 
بنابراين شايسته ي انتخاب مجدد است ، مگر . ندار تمام نشده است جا يک آموزنده

اينکه خودش مايل نباشد از تربيون کنفرانس مشاوره سياسي براي پخش عقايد 
  . ارتجاعيش استفاده کند

ده و بدرد همانطور که قبال گفتيم ، ليان شو ـ مين ذره اي خدمت نکر
آيا او مانند صاحبان صنايع و بازرگانان بدرد اين ميخورد که . هيچکاري نميخورد

آيا  او بدرد . آمد بپردازد ؟ خير، بدرد نميخورد رايمان توليد کند و ماليات بر درب
آيا او هرگز . توسعه ي توليد و غني ساختن اقتصاد ميخورد ؟خير ، بدرد نميخورد 

اصال چه موقع با چانکايشک و امپرياليسم . ر ، نکرده استقيامي کرده است ؟ خي
اصال چه موقع کاري کرده تا در برانداختن امپرياليسم و . مخالفت کرده ؟ هرگز 

خدمتي انجام بنابر اين هيچ . فئوداليسم با حزب کمونيست همکاري کند؟ هرگز 
متحد ز اياالت ن آدم حتي در مبارزه عظيمي مثل جنبش مقاومت عليه تجاويا. نداده

پس چرا در کميته . و کمک به کره نه بعلت موافقت ، بلکه بعنوان مخالفت سرتکان داد
ملي کنفرانس مشاوره سياسي قرار دارد ؟ پس چرا حزب کمونيست چين او را کانديد 
عضويت در اين کميته نموده است ؟ دقيقا بخاطر اينکه او هنوز ميتواند عده اي را 

اعتبار او حيله گري است و اين دقيقا چيزي . گي معيني داردفريب دهد و فريبند
  . است که او دارد

است و " نظربلند" از نظر ليان شو ـ مين هرکس در تاييد او سر تکان دهد
ولي حد . نداريم "  نظربلندي" متاسفانه ما چندان . هرکس کوتاهي کند چنين نيست 

ـ مين بتوانيد بعنوان عضو کميته ملي  داريم که شما ، ليان شو" ربلندنظ"اقل اينقدر 
  .کنفرانس مشاوره سياسي کماکان بکار ادامه دهيد
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ي مثل ـ من معتقدم کنفسيوس هم بنوعي مثل آقاي ليان معايب ١٢
از زماني " کنفسيوس گفت . دمکراتيک نبودن و نداشتن روحيه انتقاد از خود داشت 

سه بار " مدرسه او ) ٣" (د نشيندم که زو لو به شاگردي گرفتم هرگز در باره خودم ب
شائوشنگ مائو را سه ماه پس از بقدرت رسيدن " و او ) ۴" (سه بار خالي شد ، و پر

من . او نزديک به ديکتاتور شدن بود و بوي گند فاشيسم ميداد  –) ٥" (اعدام کرد 
. اميدوارم که دوستان من و بخصوص شما آقاي ليان نمونه کنفسيوس را دنبال نکنيد 

  . اگر نکنيد مايه شادماني بسيار است 
ـ اگر نقشه واالي آقاي ليان دنبال ميشد، نه تنها سوسياليسم در چين  ١٣

و کشور ما ) احزاب ديگر و همينطور حزب کمونيست ( غير ممکن بود، بلکه احزاب ما 
اشتباه پواي ـ پو انعکاس عقايد . مشي او مشي بورژوازي است. همگي نابود ميشد 

  . اما پواي ـ پو از ليان شو ـ مين بهتر است . ژوازي در درون حزب استبور

در " و دهقانان " در باال در آسمان نهم اند" ليان شو ـ مين ميگويد کارگران 
واقعيت چيست ؟ فاصله اي واقعا وجود دارد و کارگران بيش " پائين در جهنم نهم اند

ف ، دهقانان ديگر زمين و خانه دارند و رنطاما از رفرم ارضي باي. از دهقانان ميگيرند
بعضي دهقانان حتي بهتر از کارگران زندگي . زندگي آنها هر روز بهبود مييابد 

چگونه بايد به دهقانان . بعضي از کارگران هنوز با مشکالت دست بگريبانند. ميکنند
ا کمک بشود تا بيشتر بگيرند؟ ليان شو ـ مين ، آيا پيشنهادي داريد ؟ بنظر شم

نظر شما اين نيست که ). ٦" (در کمبود نيست بلکه در تقسيم ناموزون استمشکل "
دهقانان را وادار کنيد تا با کوشش در افزايش توليد در آمد شان را افزايش دهند، 
بلکه براي مساوي کردن در آمد کارگران و دهقانان ميگوئيد قسمتي از در آمد 

اگر نظريه شما پذيرفته ميشد آيا . قسيم کردکارگران را بايد گرفت و بين دهقانان ت
بمعناي ويراني صنايع چين نميبود ؟ چنين تغييري در درآمد کارگران بمعناي نابودي 

  . فقط براي حزب کمونيست است ، احزاب دمکراتيک نيز در آن سهيم خواهند بود 
 شما ليان شو ـهستند  پس " در باال در آسمان نهم " شما ميگوئيد کارگران 

مين در چه آسمان قرار داريد ؟ شما در باال در آسمان دهم ، يازدهم ، دوازدهم ويا نه 
رگر در آسمان سيزدهم هستيد ، زيرا شما حقوقي به مراتب بيشتر از مزد يک کا

يشنهاد ميکنيد مزد کارگران کم شود نه حقوق خودتان معهذا اول از همه پ! ميگيريد 
گر ميخواهيد عادل باشيد ، اول حقوق خودتان را کم کنيد ا. من اينرا ظالمانه ميدانم . 

  ! قرار داريد " آسمان نهم" زيرا شما خيلي باالتر از 
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. دهقانان دفاع کرده است  حزب مابيش از سه دهه از اتحاد کارگران
. مارکسيسم ـ لنينيسم دقيقا طرفداري اتحاد و همکاري بين کارگران و دهقانان است

بقه ي کارگر با دهقانان است و ديگري اتحاد طبقه ي کارگر با در چين دو اتحاد ط
اساتيد، تکنيسين هاي ارشد، ژنرالهاي گوميندان که بطرف ما آمده . سرمايه داران 

هر دو . اند، رهبران مذهبي، احزاب دمکراتيک و دمکراتهاي بدون وابستگي حزبي
يک پايه است و داراي اهميت از ميان ايندو کدام. اتحاد ضروري است و بايد ادامه يابد

ليان شو ـ مين اظهار ميدارد که اتحاد . درجه اول ؟ اتحاد طبقه ي کارگر با دهقانان 
به . کارگران ـ دهقانان رو به ويراني است و اميدي براي ساختمان ملي وجود ندارد 

 اتحاد کارگران ـ دهقانان امکان موفقيت. بيان ديگر اگر عقايد او بکارگرفته نشود
بواقع ! ندارد، ساختمان ملي پيش نخواهد رفت و اميدي براي سوسياليسم نيست 

ه ليان شو ـ مين در نظر دارد، اميدي وجود ک" اتحاد کارگران ـ دهقانان "نوع براي آن 
اگر مشي شما دنبال ميشد، حاصل . عقيده ي شما يک مشي بورژوائي است. ندارد 

فئودالي بر ميگشت و  نيمه مستعمره ـ نيمهويراني کشور بود، چين به جاده قديمي 
. براي خوش آمد گوئي به چانکايشک و آيزنها ور در پکن ميتينگ برگزار ميشد

  ! بگذاريد تکرار کنم ، ما هرگز مشي شما را اختيار نخواهيم کرد 
ليان شو ـ مين اظهار ميدارد ما از زمانيکه به شهر ها آمده ايم روستا را 

شده است و اين تالش براي نفاق " بي اعتباري "و روستا چيز "فراموش کرده ايم "
ما در سه سال گذشته کوشش عمده خود را مصروف کار روستا کرده ايم . افکني است 

دست زده ايم تنها امسال ما به انتقال تعداد زيادي از کادر هاي رهبري به کار شهري . 
. ، بخشها و دهستانها هستند  ، ليکن هنوز هم بخش اعظم کادر هاي ما در شهرستانها

  !پس چطور اظهار ميشود که ما روستا را فراموش کرده ايم 
" عقب مانده"ليان شو ـ مين همچنين ما را متهم ميکند که کار روستائي ما 

آنچه دهستان " قانون و انضباط تخلف ميکنند"است و کادر هاي درجه ي پائين ما از 
مناطق روستائي وجود دارد، ولي تعداد شان چقدر عقب مانده ناميده ميشود واقعا در 

چرا عقب مانده اند ؟ عمدتا بعلت اينکه عوامل ارتجاعي ، . در صد  ١٠است ؟ فقط 
ارتجاعي ، اوباش و گردن کلفت ژاندارمها و مامورين دشمن ، سران انجمنهاي مخفي 

و قدرت را در و دهقانان مرفه در آنها نفوذ کرده و تبديل به کادر شده  ليکنها، ما
ادارات دهات غصب کرده اند و بعضي از ايشان حتي بداخل حزب کمونيست خزيده 

هائي را تشکيل ميدهند که متهم به تخلف جدي از در صد کادر  ٩٠تا  ٨٠اينها . اند
بنابر اين ، مسئله . بقيه ي متخلفين کادر هاي فاسد ميباشد . قانون انضباط هستند
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نده کوبيدن ضد انقالبيون و همچنين ريشه کن کردن کادر عمده در دهستانها عقب ما
در  ٩٠در صد دهستانهاي خوب و نسبتا خوب در کل کشور چيست ؟ . هاي فاسد است

ما بايد در باره اين وضع آيده ي روشني داشته باشيم و نگذاريم ليان شو ـ مين . صد 
  .ما را تحسين کند 

باهات را ميپوشانيم ؟ اگر نوع تشحال ها را  رد ميکنيم و اـ آيا ما عرض ١۴
ناميده شود من اعالم " عرضحال " عقايد مطروحه از جانب آقاي ليان شو ـ مين 

ما قاطعانه . وشانيم پاما ما اشتباهات را نمي ".عرضحال را رد ميکنيم" ميکنم که ما 
يع کارگران ، دهقانان ، صاحبان صنا( طرفدار رهبري پرولتاريا بر همه کس و همه چيز 

و ) و بازرگانان ، صنعت، کشاورزي ، امور سياسي و نظامي ، بطور خالصه همه چيز 
اگر نظر ما را بخواهيد مي فهميد که اين يک امر ماهيتا . طرفدار وحدت و مبارزه ايم 

  آيا غير از اينست ؟. اساسي است و يک مطلب جرئي نيست
دو مانند قضيه ي  ـ مسئله ليان شو ـ مين براي تمام کشور اهميت دارد ١٥

  . پواي ـ پو بايد تمام حزب و تمام ملت آنرا دنبال کرده و بحث کنند
در . يکي شيوه انتقاد از خود و ديگر شيوه انتقاد: وجود دارد  دو شيوه انتقاد

مورد شما ليان شو ـ مين چطور ؟ آيا انتقاد از خود خواهد بود؟ خير ، انتقاد خواهد 
  .بود

مين فقط متوجه او نيست ، از طريق او آن عقايد  انتقاد از ليان شو ـ
با اينکه ليان شو ـ مين اينقدر . ارتجاعي را که او نمايندگي ميکند افشا ميکنيم 

ارتجاعي است، معهذا ما به مسئله ي او بمثابه مسئله که در چارجوب نوسازي 
رد يا نه مسئله اينکه آيا او را ميتوان نوسازي ک. ايدلوژيک قرار دارد برخورد ميکنيم 

راي اين مهم نيست که او و. ود به احتمال زياد او نوسازي نميتواند بش. ديگري است
با وجود اين بحث با او سودمند است و . زيرا او فقط يک فرد است. نوسازي قرار گرفته 

فکر نکنيد ما داريم کاهي را کوهي ميکنيم و ارزش زحمت دادن بخود را ندارد و بحث 
ته باشد ، در شر وجود او نفي هم دااگ. مسئله روشن شود مک ميکند کهما با او ک

يست ؟ مگر بحث خط مشي عمومي مسئله ي مورد بحث کنوني چ. همين است
  .؟ روشن نمودن اين مسئله براي همگي ما خوبست نيست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يق مائوتسه دون از ليان شو ـ مين در بيست و هفتمين نشست شواري دولت مرکزي خلق قسمتهاي اصلي انتقاد رف

فرانس مشاوره سياسي خلق چين ناي کميته ملي کضر پکن برگزار گرديد ، بعضي از اعد ١٩٥٣سپتامبر ١٨ـ  ١٦که 
  . نيز که در آن هنگام در پکن بودند در نشست حضور داشتند 
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  يادداشتها

  
را موعظه  ميکرد ، دولتي که ” يک دولت بيرنگ شفاف ” طرفداري از يک  ـ ليان شو ـ مين١

  .ماورأ طبقات باشد ” يک وجود بيرنگ شفاف ” هر رنگ حزبي با دسته اي آزاد باشد و 

  . ١بخش ” کائوزو” ـ مسيوس  ٢

رولو شاگردو . يک سند تاريخي چين باستان است ” اسناد تاريخي ” ـ اين نقل قول از  ٣
بعد از اينکه رولو مالزم کنفسيوس شد، هيچ عقيده ي مخالفي بگوش . کنفسيوس بودمالزيم 

  .کنفسيوس برسيد 

در باره پيشگوئي خاي ” نقل قولي است از ” سه بارخالي شد  و ـ مدرسه کنفسيوس سه بار پر۴
کنفسيوس مدرسه اي در . توسط وان چونگ از سلسله خان ” مقاالت انتقادي ” در ” شاد 

گ مائو هم مدرسه اي را شائوچن. براي تمجيد از نظام ارتجاعي برده داري اداره ميکرد دولت لو
در نتيجه مدرسه . اداره ميکرد و شاگردان کنفسيوس غالبا براي شنيدن او جمع ميشدند

  .شائوچنگ مائو پر بود در حاليکه مدرسه کنفسيوس اغلب خالي ميماند

س نخست وزير موقت  پعنوان وزير دادگستري و سنفسيوس ب، ک” اريخي تاسناد ” ـ بنابر  ٥
و او رقيب خود شائوچنگ مائو را ظرف سه ماه پس از احراز مقام نخست  و خدمت کرددولت ا

  . وزيري کشت 

  ،”جي شيد ” ،  ١٦کتاب ” قطعات ادبي کنفسيوس ” ـ  ٦
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  ن در كشاورزي ودو گفتكو در باره كمك متقابل و تعا

  1953اكتبر و نوامبر 
  ر باکت ١٥ـ گفتگوي ١

دسته هاي  هآنگا. تعاونهاي توليد کنندگان کشاورزي را موفق گرانيد 
  . متقابل وسيعا توسعه مي يابد 

در منطق آزادي شده جديد ، هر شهرستان خواه بزرگ ، متوسط يا کوچک 
يا دو تعاوني موفق بر پا کند؛  بايد بعد از تدارک کامل ، در اين زمستان و بهار بعد يک

اينکه کار چقدر خوب انجام شده باشد، دست کم يک ، بطور متوسط يک يا بسته به 
سهميه را خيلي . دو و حد اکثر سه تعاوني بر پا کنيد ، بايستي سهميه تعيين کرد

بزرگ معين کردن بمعني پيشرفت شتابزده است وخيلي کوچک کردن آن بمعني 
آيا . ن به درازا کشاندن کار هاستسهميه را به دلخواه گذاشت. راست مي باشدانحراف 

بخواند، با قواعد و قطعنامه ها تا آنجا که تعاونيها با مقررات  سه تعاوني امکان دارد؟
مطابق داشته باشد ، بر پايه داوطلبانه بنا شده باشد ، داراي کادر رهبري قوي باشد 

،  داره شود، و خوب ا) دو کيفيت اصلي آنها با انصاف بودن و صالحيت داشتن است (
: گفت )  ١(آنوقت بقول هان سين که باره تعداد سر بازاني که مي تواند فرماندهي کند 

  .هر چه  بيشتر بهتر  
بايد کميته هاي حزبي واليت و شهرستان را به کوشش شديد و انجام خوب 

کار روستائي ، بورو هاي کميته مرکزي و همچنين کميته ادارات . کار ها تشويق کرد
بي استان و شهرستان بايد اين مسئله را محکم در دست گرفته و آنرا مرکز هاي حز

  .ثقل کار خود قرار دهيد
تقسيم بندي . بندي شود بايستي ارقام کنترول داشت و سهميه ها تقسيم 

بعد از کنفرانس اکتبر ، چهار ، پنج ماه باقي مي . بدون اجبار ـ اين کمانديسم نيست 
بر امسال و ژانويه و فوريه سال ديگر و در شمال همچنين ماه ماند ، که نوامبر و دسام

مارس را شامل مي شود ، ما از حاال بروشني اعالم مي کنيم که در اوائل سال بعد 
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جلسه ديگري براي کنترل کار ها فراخوانده مي شود در آن وقت بطور قطع پيشرفت 
  . کار ها مورد رسيدگي قرار مي گيرد

اي ملي که رفروم ارضي در آنجا تکميل نگرديده مي تهبعضي از مناطق اقلي
آن تعداد کمي از شهرستانها که بد اداره . توانند از بر پا کردن تعاوني ها معاف شوند 

در صد کل  ۴٠تا  ٣٠ شده اند مثال شهرستانهائي که در آنجا دهستانهاي عقب مانده 
ندارند و نقاطي که در را تشکيل مي دهد ، نقاطي که در آنجا دبيران حزبي صالحيت 

آنجا شروع کار حتما به اشکال بر مي خورد فعال معاف شوند وبه آنها سهميه  اي داده 
کميته هاي استان واليت بايد مسئوليت کمک به آنها و مرتب کردن معذلک . نشود 

کار ها را بعهده بگيرند و شرايط را براي شروع کار در زمستان آينده پس از درو پائيز 
  .آورند  بوجود

طرح کلي ، حرکت از دسته ي کمک متقابل به تعاوني است ، اما اجازه داريد 
اگر راه مستقيم را گرفتيد و موفق شديد . براي بر پا کردن مستقيم تعاوني کار کنيد 

  .پس چرا نشود امتحان کرد؟ مي شود . کار تسريع مي شود
تقابل و تعاون ادارات کار روستا در همه ي سطوح بايد به مسئله کمک م

دهقانان با کار بروي زمين خود مي . بمثابه يک موضوع داراي اهميت حياتي بنگرند 
بنابراين ما بايد کمکهاي متقابل و توانند توليد را بمقياس وسيعي توسعه دهند ، 

اگر سوسياليسم مواضع روستائي را اشغال نکند ، سرمايه . تعاون را تشويق کنيم
آيا ممکن است بجز سرمايه داري يا سوسياليسم . ا خواهد کرد داري ناگزير اينکار ر

راه ديگري را در پيش گرفت ؟ راه سرمايه داري هم مي تواند به ازدياد توليد ختم 
سرمايه داري نمي  بهما. مي کشد و راه آن درد آور است  شود ، اما بيشتر طول

پيش نگيريم سرمايه داري معهذا اگر راه سوسياليسم را در . پردازيم، اين معلوم است
  .حتما بي حساب گسترش مي يابد

مشي عمومي ، برنامه عمومي ، وصنعتي کردن و دگرگوني سوسياليستي 
  . بايد و کنفرانسي که در اکتبر در پيش داريم بحث شود 

بنفع دهقانان )  ٢" (چهار آزادي بزرگ"و هم " حفظ مالکيت خصوصي " هم 
پس چرا قانون در اين باره تصريح کرده ، ولي . ه استمرفه و دهقانان ميانه حال مرف
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فروشند که کار بعضي دهقانان دارند زمينهاي خود را مي . در آن نيست " حفظ" کلمه 
را از اين کار منصرف  گرچه قانون آنرا منع نکرده ،ما بايدبکوشيم آنها خوبي نيست ؛

متقابل بخودي خود براي دسته هاي کمک . راه حل ، برپا کردن تعاوني هاست . کنيم 
باز داشتن دهقانان از فروش زمينهايشان کافي نيست ، تنها تعاونيها و آنهم تعاوني 

بعالوه يک تعاوني بزرگ شامل يکصد يا . هاي بزرگ مي توانند اين کار را بکنند
، يتيمان ، و کسانيکه نان  دويست خانوار مي تواند با پذيرفتن خانواده هاي بيوه ها

اين مسئله که  . رند ، نياز بعضي دهقانان به اجاره دادن زمين را از ميان بر داردآور ندا
. آيا تعاوني ها کوچک هم مي توانند چند خانوار را بپذيرند يا نه بايد مطالعه شود 

آور ندارند زن ها ، يتيمان وکساني که نان دسته هاي کمکهاي متقابل نيز بايد بيوه 
. يک تعاوني بزرگ بر پا کنيد ، متوسطش را امتحان کنيد کمک کنيد ، اگر نميتوانيد

اگر نميتوانيد تعاوني متوسط بر پا کنيد ، کوچکش را امتحان کنيد ، اما هر کجا امکان 
دارد ، تعاوني متوسط يا بزرگ را هدف قرار دهيد ، و از مشاهده ي يک تعاوني 

. دلگير نشويد وني بزرگ متوسط يا بزرگ را هدف قرار دهيد ، و از مشاهده ي يک تعا
يک تعاوني يکصد تا دويست خانواري را مي توان بزرگ بحساب آورد ، ولي تعاوني 

بر پا کردن تعاونيهاي تابع يک . سيصد تا چهار صد خانواري هم امکان پذير است
اداره . تعاوني بزرگ ، يک نوآوري است و بهيچوجه الزم نيست آنرا منحمل ساخت 

انواع تجارب را جذب . معني رساندن همه چيز بحد کمال نيست خوب يک تعاوني به 
    . کنيد و يک طرح واحد را همه جا پياده نکنيد 

اما بعضي . در مناطق آزاد شده قديمي بايد تعاونيهاي بيشتر تشکيل شود
اما بعضي مناطق آزاد . مناطق آزاد شده قديمي بايد تعاونيهاي بيشتري تشکيل شود 

. توانند تعاونيها را با سرعتي بيش از بعضي قديمي ها بر پا دارند شده جديد نيز مي
شنسي مرکزي مي تواند سريعتر از فوپينگ و محلهاي شبيه به بعنوان نمونه ، دشت 

آن ، ما بايد اين نظريه را که مناطق آزاد شده جديد محتوم به کندروي هستند دور 
ي قديمي نيست ، بخش جنوبي در واقع شمال شرقي يک منطقه آزاد شده . افکنيم 

جيان سي و منطقه هان جو ـ . وب ديوار بزرگ زياد فرقي نداردآزاد شده ي جديد جن
هستاني آزاد شده قديمي در شانتون و شمال ياسين ـ هوچو احتماال از مناطق کوچ
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بطور کلي به مناطق آزاد شده جديد . چين جلو خواهد زد مبايد اينکار را هم بکند 
بيشتري براي کار هايشان داد ، اما در جا هائي که کادر ها قوي هستند  مي شود وقت

، جمعيت متراکم است و زمين مسطح ، باحتمال زياد بمحض بر پا شدن چند نمونه ، 
  .تعاونيها نسبتا بسرعت رشد مي نمايند

اگر قرار است تعداد دو برابر . در شمال چين شش هزار تعاوني وجود دارد 
اگر قرار است سه برابر شود ، بايد با . يدرنگ سهميه ها را تقسيم کردشود، مي توان ب

افراد مربوطه مشورت اما بايد سهميه ها را بطور منطقي تقسيم کنيم و ارقام کنترول 
شمال شرقي . باشيم ، در غير اينصورت بدون اهداف و روشن کار خواهيم کردداشته 

ارقام . ياد کند و شمال چين هم همينطورز در صد ٢٠٠تا  ١٥٠ ، ١٠٠بايد تعاونيها را 
انجام بيش از . کنترول نبايد خيلي باال باشد تا محل ها بتوانند از آنها جلو بزنند 

  .برنامه شور وشوق توده ها را بمقدار زيادي باالميبرد 
از اقصاد . ت و اقتصاد بکوشيم در توسعه تعاونيها ما بايد براي کميت ، کيفي

نشدن است ؛ ورشکستگي باعث اتالف انرژي دهقانان بوده و ور مان ورشکست منظ
هدف نهائي ما توليد . نتيجه نا مطلوب آن ضرر سياسي و خسارت در توليد غله است

راه ديگر بجز افزايش توليد غله . يره است له ، پنبه ، چغندر قند ، سبزي و غبيشتر غ
  .نيست ، و گرنه دولت و خلق را سودي نيست

و گر نه . گري نداريم مگر توليد سبزيجات بيشتر در حومه همچنين راه دي
دولت و خلق را سودي نيست از آنجا که بخشهاي اطراف شهر ها خاکي حاصل خيز و 
گشتزار هاي مسطح ، اکثر مالکيت عمومي دارند، تعاونيها بزرگ را مي توان اول در 

ائي براي شلختگي جخواهد و  البته اين کار مساعي فراوان مي. آن نقاط بر پا کرد
بايد تعاونيهاي نمونه درست کنيم و . نيست زيرا کشت سبزي  با کشت غله فرقي دارد

  .جلوگير پيشرفت شتابزده باشيم 
جهت برآوردن احتياجات سبزيجات در شهر ها ، نمي توان بر عرضهء 

هم توليد . محصول در بازار از جانب دهقاناني که براي خود کار مي کنند تکيه کرد
در مورد سبزيجات براي . کنندگان و هم تعاونيها عرضه و توزيع بايد راهيابي  کنند

  . شهر هاي بزرگ تضاد بزرگي در حال حاضر بين عرضه و تقاضا وجود دارد
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و تقاضا در مورد غله و پنبه تضاد هائي موجود است ، که بزودي ميان عرضه 
تقاضا بسرعت افزايش . دددر مورد گوشت ، چربي وروغن خوراکي هم آشکار مي گر

  . مي يابد و نمي تواند بر آورده شود
براي حل تضاد عرضه و تقاضا ، ضروري است که تضاد ميان مالکيت و نيرو 

آيا مالکيت بايد خصوصي باشد يا جمعي ؟ مالکيت سرمايه . هاي توليدي را حل نمود
يت خصوصي داري يا سوسياليستي ؟ عرضه ي فراوان با روابط توليدي تحت مالک

بايد گذاري از مالکيت خصوصي به مالکيت کلکتيو وبه . اصال تطابق ندارد 
در بعضي تعاونيها ابتدائي زمينها بصورت سهام ادغام شده و . سوسياليسم انجام گيرد

تعاونيها پيشرفته اي هم وجود دارد که در آنها زمين در مالکيت مشترک يعني در 
  . مالکيت تعاوني است 
مالکيت دولتي با . ف خط مشي عمومي حل مسئله مالکيت است بمعناي هد

دو نوع . ايجاد موسسات دولتي و تعمير و توسعه موءسسات قديمي توسعه مي يابد 
و مالکيت خصوصي مالکيت خصوصي ، يعني مالکيت خصوصي مردم زحمتکش 

آميزي به در ( بورژوازي را بايد به ترتيب به مالکيت کلکتيو و مالکيت دولتي بدل کرد 
تنها بدين طريق نيرو هاي ). سوسياليسم از طريق اداره مشترک دولتي ـ خصوصي 

تنها هنگاميکه . توليدي مي تواند توسعه يابد و صنعتي شدن چين انجام پذيرد 
  .نيروهاي توليدي تکامل يابند مي توان تضاد ميان عرضه و تقاضا را حل کرد

  نوامبر ۴ـ گفتگوي  ٢
. واقعيت تطبيق کند ، در غير اينصورت نادرست است هر عملي بايد با 

بخاطر انجام آنچه با واقعيت تطابق دارد بايد آنچه ضروري و امکان پذير است در نظر 
آنچه نيز امکان پذير است وابسته به شرايط سياسي و اقتصادي و وضع کادر . گرفت 

آن واحد هم تعاونيهاي توليدگان کشاورزي در  در حال حاضر توسعه. ها است 
زيرا براي آن پتانسيل عظيمي موجود است ، قصور در . ضروري و هم امکان پذير است

پا هاي ما براي راه رفتن . بکار برد اين پتانسيل بمعني درجا زدن وپيش نرفتن است
انحالل تعاونيهاي حائز مقررات بروز ، شرايط هر . رواست  همواره ايستادن نا. است 

جلوگيري از تندروي و پيشرفت " کارزار . درست نيست چه مي خواهد باشد، 
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يک باد نگهاني بود مگر نه ؟ از آنجا که از باال وزيد تعدادي از تعاونيهاي " شتابزده 
در باره چنين . توليد کنندگان کشاورزي را که مي بايست باقي مي ماندند از ميان برد

وگر نه کادر . اهات پذيرفته شودنتايج اعالم شود و اشتب. تعاونيهائي بايد تحقيق شود
  .دهقان در آن محل ها شکايت هاي رسيدگي نشده خواهند داشتها و فعالين 

يک ديد " حفظ مالکيت خصوصي . " ما بايد براي سوسياليسم کار کنيم 
تمام روز با هم بودن و هرگز راجع به مسائل اساسي حرف نزدن بلکه . " وائي استژبور

هرگز راجع ! " . "وچک دلخوش بودن ـ واقعا نوميد کننده است تنها به تقديم هدايا ک
بمعني هرگز براي سوسياليسم حرف نزدن ، هرگز براي " به مسائل اساسي حرف نزدن 
اعتبارات کشاورزي ، غله کمکي ، ماليات بر طبق . سوسياليسم کار نکردن است

ژه هاي کوچک پرومدارج معين ، کم کردن ماليات و معافيت از آن بر طبق قانون ، 
ذخيره آب ، چاه و کانال ، تخم عميق و کشت فشرده ، بکار بردن صحيح کود 
شيميائي ، توده اي کردن خيش هاي نوع جديد دستي ، چرخ آب ، دارو پاش ، حشره 

اما انجام همه اينها بر مبناي اقتصاد دهقاني . کش و غيره ـ همه اينها عالي هستند
. سم ، تقديم هداياي کوچک به دهقانان استکوچک بجاي تکيه بر سوسيالي

هنگاميکه اين چيز هاي خوب با مشي عمومي و با سوسياليسم پيوند يابند ، قضيه 
ما بايد بخاطر سوسياليسم کار کنيم و . فرق کرده و ديگر هداياي کوچک نخواهند بود

چهار "و " حفظ مالکيت خصوصي "در مورد . دهيم  اين چيز هاي خوب را به آن پيوند
ايائي به دهقانان مرفه و ميانه حال مرفه مي ، حق داريم اينها را هد" آزادي بزرگ

در فزوني عظيم توليد غله ، در حل مسئله غذا ، و در حل اهم مسائل يعني . باشند 
اقتصاد ملي و معيشت خلق ، اميد خود را بجاي سوسياليسم بر استفاده از اقتصاد 

واقعا نوميد " کوچک بر اساس اقتصاد فردي دادن ـ کوچک دهقاني و تقديم هداياي 
  ! ".کننده است 

تا طناب اصلي تور ماهيگيري را بکشي، تمام شبکه " به قول يک گفته قديمي           
تنها با محکم گرفتن حلقه کليدي است که همه چيز بجاي خود ". هايش باز مي شود

سوسياليسم و سرمايه داري و  تضاد بين. حلقه کليدي يعني موضوع عمده. مي افتد
اين حلقه کليدي را محکم . حل تدريجي اين تضاد ، اين تم عمده ، حلقه کليدي است
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بدهقانان تحت آن قرار مي بگيريد ، آنوقت هر کار سياسي و اقتصادي براي کمک 
  .گيرند 

در داخل و در خارج از تعاونيهاي توليد ـ کنندگان کشاورزي تضاد موجود 
يهاي موجود نيمه سوسياليستي اند ، در حاليکه دهقاني که در خارج از تعاون. است

. تعاونيها براي خودشان کار مي کنند کامال تحت سيستم مالکيت خصوصي قرار دارند
دسته هاي کمک متقابل با تعاونيهاي توليد . در نتيجه ميان اين دو تضادي هست

جمعي هستند و کاري به مالکيت  کنندگان کشاورزي فرق دارند، زيرا آنها فقط در گير
تعاونيها کنوني بر پايه مالکيت خصوصي بر پا شده اند، در آنها زمين شخصي . ندارند 

از اينرو . ، حيوانات بارکش و وسايل کشاورزي بسيار بمثابه سهم ادغام شده است
تضادي نيز در درون تعاونيها ميان عوامل سوسياليستي و مالکيت خصوصي وجود 

در آينده هنگاميکه مالکيت نيمه . ضادي که بتدريج بايستي حل گردد دارد، ت
کلکتيو تکامل يافت ، اين تضاد حل عمومي، نيمه خصوصي کنوني ما به مالکيت 

خواهد شد ، ما منظم گام بر ميداريم ، نخست از دسته هاي کمک متقابل که مبادي 
ي نيمه سوسياليستي و بعد معيني از سوسياليسم در بر دارند حرکت کرده به تعاونيها

که آن را کماکان تعاونيهاي توليد کنندگان کشاورزي ونه مزارع ( کامال سوسياليستي 
بطور کلي دسته هاي کمک متقابل اساس تعاوني هاي . مي رسيم ) کلکتيو مي ناميم 

  .توليد ـ کنندگان کشاورزي باقي ميماند
به کمک متقابل و تعاون زماني در تعدادي از اسناد ما هيچگونه اشاره اي 

نشده بود ؛ من به تمام آنها کلماتي داير بر اينکه کمک متقابل و تعاون مي بايد توسعه 
بعضي ها مي . يابد و با کار الزم و ممکن سياسي و اقتصادي انجام گيرد اضافه کردم 

خواستند اقتصاد کوچک دهقاني را بزرگ کنند وبه اين خاطر تمرکز شان بر مخالفت 
اينکه آن موقع قدري دخالت زيادي صورت . دخالت زيادي در کار دهقانان بوديا 

از باال از طريق کانالهاي مختلف به سطوح پائين " پنج افراط " . ميگرفت درست است
خواه در ده يا " پنج افراط . " اعمال ميگرديد و باعث مشکالت زيادي ميگشت 

کميته مرکزي چندين سندي . ل شودکارخانه يا واحد هاي نظامي هيچگاه نبايد تحم
از  منظور . ست و اين اثر خوبي داشتبراي مبارزه با دخالت هاي زيادي صادر کرده ا
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هني متضاد با واقعيت و بدون توجه به خالت زيادي چيست ؟ طرح نقشه هاي ذد
ضرورت و امکان ، و يا حتي اجراي طرحهاي واقع بينانه از طريق کمانديسم هميشه 

تي ده هزار سال ديگر هم بد خواهد بود ؛ هم براي اقتصاد کوچک پراکنده  بد است وح
اما انجام کار هاي ضروري و ممکن و انجام آنها از . دهقاني و هم براي تعاونيها بد است

بهنگام مرور کارمان، . طريقي جز کمانديسم ، اينرا نمي توان دخالت زيادي ناميد 
در . آنچه ذهنيگرانه و غير واقعي است غلط است . مطلب باال بايد معيار کار ما باشد 

از حد عملي گذاشتن يک انحراف به جا زدن و پيش نرفتن انحراف به راست است ؛ 
قصور  ،پيش رفت شتابزده غلط است . هر دوي آنها تبلور ذهنيگري است. است" چپ"

  . ي بدتردر برپا کردن بموقع تعاونيها نيز غلط است و انحالل اجباري تعاونيها حت
زندگي در دهات سخت است ، اوضاع تعريفي ندارد و اقدامات اتخاذ شده " 

چنين شکاياتي در داخل و همچنين در  . " با اقتصاد کوچک دهقاني مطابقت ندارد 
درست است،  زندگي در دهات کمي سخت است اما بايد . خارج حزب وجو دارد 

خانوار هاي کم غله تنها . ت نيست در واقع زندگي آنقدر ها سخ. درست تحليل کنيم 
و ديگر افراد در صد ند ، و از آنها نصفشان خانوار هاي بيوه ها ، يتيمان   ١٠در حدود 

بدون نان آور هستند که به علت نداشتن نيروي کار مشکالت عظيمي دارند، ليکن 
ه رويهمرفت. دسته هاي کمک متقابل و تعاونيها مي توانند به آنان قدري کمک کنند

زندگي . وضعشان از دوره گوميندان خيلي بهتر است و زمين ميانشان تقسيم گشته 
واقعا براي صدمه ديدگان آفات طبيعي سخت است ، اما آنها غله کمکي گرفته اند ـ 

در صد  ٩٠تا   ٨٠باين دليل . زندگي دهقانان عموما خوبست و رو به بهبود نيز هست
در صد جمعيت روستا ،  ١۷در حدود . مي کنندآنها خوشحالند و از دولت پشتيباني 

در دهات سخت است و وضع آنجا . "و دهقانان مرفه از دولت ناراضيند  ليکنيعني ما
بعضي ها از ماهيت پراگنده و . ـ اين قطعا نظر من نبوده است" وحشتناک است 

، که عبارت است از ماهيت پراگنده همچنين سختي هاي دهات صحبت مي کنند 
دگرگوني . کوچک دهقاني ؛ اما ذکري از تشکيل تعاونيها بميان نمي آورند اقتصاد

سوسياليستي اقتصاد فردي ، توسعه کمک متقابل و تعاون وبر پا کردن تعاونيها ، تنها 
  .يک سمت حرکت نيست ، بلکه وظيفه فوري در مقابل ما است 
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وت برگزار شد اگر بخاطر کنفرانس در باره کار مالي اقتصادي که در ژوئيه و ا
هدف آن کنفرانس عمدتا . مسئله مشي عمومي براي بسيار از رفقا حل نمي شد. نمود

ما از پواي ـ پو دقيقا بخاطر اشتباهش در جدائي از مشي عمومي . حل اين مسئله بود
 انجام تدريجي صنعتي کردن سوسياليستي کشور مان و دگرگوني سوسياليستي

خريد و عرضه ي با . سرمايه داري استبارزگاني  کشاورزي ، صنايع دستي و صنعت و
جلسه کنوني . نقشه غله که آخيرا باجرا در آمد به سوسياليسم تحرک بزرگي داده 

ي دير برگزار مي شود ، بآن تحرک يعني کنفرانس در باره کمک متقابل و تعاون که کم
متقابل و بخاطر اين واقعيت که بيشتر امسال کار زار کمک . زرگ ديگري وي دهدب

اما بايد . تعاون جلو نمي رفت، کنفرانس حاضر بايد در اين زمينه فعالتر باشد 
  . اعالم سياستها يمان اهميت فراوان دارد . سياستهايمان را بروشني توضيح دهيم 

بيشتر امسال . ـ اين بيان خيلي خوب است"منظم هبري فعال و توسعهر "
با . اين درست نيست . فتي در جا زده است کارزار جلو نرفته و بدون هيچگونه پيشر
بعد از هر . اين مانند جنگيدن در نبرد است. وجود اين جنبه مثبتي در آن وجود دارد

اشکال . نبردي و قبل از شروع نبرد بعدي بايد فرصت براي استراحت و تحکيم باشد 
که در نقاط کار اين است که در بعضي جا ها بسياري از مواضع ما رها شدند ، در حالي

ديگر اشکال نه رها کردن مواضع زيادي ، بلکه قصور در تکامل در نقاط ممکن ، و 
قصور در اجازه يا تاييد هرگونه تکامل بوده ، در نتيجه تکامل بطورغير قانوني انجام 

در اين دنيا اغلب خيلي چيز هاي نوظهور صحيح را غير قانوني مي . گرفته است
اما  .بود" قانوني"يم در حاليکه گوميندانبود" غير قانوني"  خود ما در گذشته. خوانند

. اين تعاونيهاي غير قانوني تا امروز استقامت کرده اند و کامال هم خوب کار مي کنند
آيا هنوز مي توانيد آنها را برسميت نشناسيد؟ شما مجبوريد بپذيريدکه آنها قانوني 

  .سر انجام پيروزي متعلق به آنهاست. اند
اما بايد بعضي . نس ، رهبري و فعال ورشد پيگير را بحث نمودکنفرا

ممکن است در باره فعال و پيگير بودن حرف زد ، اما در . مشکالت را پيش بيني کنيد
فعال و پيگير بودن . عمل و در اعمال رهبري فعال و يا رشد پيگير غفلت نمود

. انجام آنهاست، تعيين وظايف وسپس رسيدگي به  مستلزم تعيين ارقام کنترل
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در انجام آنچه انجام شدني است مجاز کوتاهي . کوتاهي در انجام آنچه انجام آنهاست 
 ١٠تا  ٥نيست ، نشانه عدم شور وشوق براي سوسياليسم است بنابر نتايج تحقيقات ما 

. در توليد شان کاهش نشان مي دهند و خيلي خوب کار نمي کنند در صد تعاونيها
البته ، چندتائي از تعاونيها بخاطر مديريت . بري فعال استاين ناشي از عدم ره

در صد تعاونيها يا بيشتر  ٢٠معهذا اگر . ضعيف ، ناگزير در توليد شان کاهش ميدهند
  .در توليد کاهش نشان دهند ، آنوقت مسئله بزرگ مي شود

بگفته ي . مفهموم مشي عمومي تغيير تدريجي در روابط توليدي است 
از اين رفقا بايد فهم روشني ) .  ٣( م مالکيت اساس روابط توليدي است نظا: استالين 

امروز، مالکيت خصوصي مالکيت عمومي سوسياليستي هر دو . نکته داشته باشند
حفظ مالکيت . " قانوني هستند، اما مالکيت خصوصي تدريجا غير قانوني مي شود

عناي رشد عده کمي از بم" چهار آزادي بزرگ " سه مو زمين و بکار بردن " خصوصي
  . دهقانان مرفه و دنبال کردن راه سرمايه داري است

کادر هاي شهرستان و بخش تدريجا بايد کار شان را از کمکهاي متقابل و 
اگر براي سوسياليسم نه . تعاون در توليد کشاورزي به توسعه سوسياليسم بچرخانند 
يران کميته هاي حزبي ، پس براي چه کار مي کنند ؟ براي اقتصاد فردي ؟ دب

. شهرستان و بخش بايد به کار در راه سوسياليسم بمثابه امر بسيار مهمي بنگرند 
 دبيران بورو. ر کميته مرکزي هستم دبيران حزبي بايد مسئوليت بگيرند و من هم دبي

دبيران کميته هاي حزبي استان ، واليت، شهرستان و بخش و  مرکزيهاي کميته 
در حال . وح بايد مسئوليت گرفته شخصا تحقيق و بررسي کننددبيران در تمام سط

در صد کوشش خود را مصروف دگرگوني سوسياليستي  ٨٠تا  ۷٠حاضر کميته مرکزي 
همينطور، دگرگون صنعت و بازرگاني سرمايه داري نيز کار کردن . کشاورزي مينمايد 

مه حاضران در رفقاي ادارات کار روستا در همه سطوح و ه. براي سوسياليسم است
اين کنفرانس بايد متخصص در دگرگوني سوسياليستي کشاورزي و استاد در تئوري ، 

  . مشي ، سياست و سبک شوند
شهر . تهيه سبزيجات براي شهر ها عمدتا به عرضه با نقشه بستگي دارد

هاي بزرگ و در حال توسعه که جمعيت متراکمي دارند چگونه مي توانند بدون 
اگر امکان پذير نيست که توليد و . ؟ اين مسئله بايد حل شود  سبزيجات سر کنند

عرضه سبزيجات را با بر پا کردن دسته هاي کمک متقابل در حومه تضمين کرد، مي 
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ا کامال سوسياليستي نيهاي نيمه سوسياليستي ويانيد آن مرحله را رها کرده و تعاوتو
  . بر پا نمائيد و اين مسئله محتاج بررسي است

قرار است . ي براي توسعه تعاونيهاي توليدي ـ کنندگان عرضه شده نقشه ا
. تعاوني برپا شوند  ٢٢٠٠٠در اين زمستان و بهار آينده و تا هنگام درو پائيزي بيش از 

اما افزايش ناگهاني را بايد هر موقع انتظار . مي رسد  ۷٠٠٠٠٠تعداد شان به  ١٩٥۷تا 
، بطور خالصه. د بيشتر مي رسد ک ميليون يا شايامکاناتا ي داشت که با تعداد تعاونيها

تعاونيها را به تعداد زياد بر پا کنيد ، آنها را بخوبي اداره کنيد ، رهبري فعال اعمال 
  . نمائيد و آنها را پيگيرانه تکامل دهيد 

اگر آنرا برگزار نکرده بوديم و تا ژانويه بعد . اين کنفرانس ثمر بخش بود 
کنفرانس . ي دير مي شد و زمستان هم از دست مي رفت منتظر مي شديم ، خيل

مارس سال بعد برگزار مي کنيم و آنموقع به چگونگي پيشرفت نقشه  ٢٦ديگري در 
اين عقيده خوبي  است که اين کنفرانس تاريخ جلسه بعدي . مان رسيدگي مي کنيم 

را مرور را هم تعيين کند و تصميم بگيرد که اجراي مصوبات تدوين شده در اينجا 
بعد نيز کنفرانس ديگري براي بحث و تصميم گيري درباره وظايف  پائيز. خواهد کرد

  .زمستان بعد بر گزار مي کنيم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سومين " از  کميته مرکزي حزب کمونيست چين قبل و بعد" اداره کار روستائي " با اعضاي مسئول . دو گفتگ
 ١٩٥٣نوامبر  ٥اکتبر تا  ٢٦که توسط کميته مرکزي از " تقابل و تعاون در کشاورزيکنفرانس در باره کمکهاي م

  .برگزار گرديد

  
  يادداشتها 

  
بنابر . گ اولين امپراطور سلسله هان بودانين يک ژنرال رهبري تحت فرمان ليويـ هان س 1
او . سين پرسيد چقدر سرباز رامي تواند فرماندهي کند، ليويانگ يکبار از هان "اسناد تاريخي"

  "هر چه بيشتر بهتر " جواب داد 
  .رجوع کنيد ١٣۷ـ به صفحه  ٢
  ،  "ماترياليسم ديالکتيک و تاريخي " استالين . و . ـ ي  ٣
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  در باره طرح قانون اساسي

  جمهوري خلق چين 
  ١٩٥۴ژوئن  ١۴

يباني توده اي برخوردار طرح قانون اساسي بديهي است که از پشت اين
از بحث هاي بيش از پانصد نفر در پکن و بحث هاي فعالين محافل گوناگون در . است

استانها و شهرستانها يعني از بحث هاي وسيع بيش از هشت هزار نفر نمايندگان 
سراسر کشور، مي توان گفت که متن مقدماتي کامال خوب بوده و مورد تاييد و 

  . در نشست امروز نيز بسياري در تاييد آن صحبت کردند . پشتيباني عمومي است 
اول ، آيا چيزي . چرا اين بحث هاي وسيعر ا سازمان داديم ؟ چند فايده دارد

؟ بحثها نشان مي عده کمي تهيه شده باشد به تصويب عده زياد مي رسد که توسط 
ي وجود دهند که در مورد مواد عمده و اصول اساسي متن مقدماتي موافقت عموم

اين واقعيت که . تمام نکات منطقي موجود در متن مقدماتي ، حفظ شده است . دارد
دست آورده نشان ميدهد که اين عقايد ب عقايد چند رهبر موافقت چندين هزار نفر را

دوم ، . اين به ما اعتماد بنفس مي دهد. اساس درستي داشته ، مناسب و عملي هستند
اينها . گرد آوري شد) که شامل سئواالت نمي شود ( اد پيشنه ٥٩٠٠در بحثها بيش از 

نوع دوم شامل . نوع اول شامل پيشنهاداتي است که نادرستند . سه نوع اند 
نشان بر نادرستي شان مي چربد و بهتر است پيشنهاداتي است که مناسب نبود

؟ آيا  اگر قرار است پذيرفته نشوند پس چرا آنها را گرد آوري کنيم. پذيرفته نشوند 
ما را متوجه مي سازد که چنين نظراتي در باره . اينکار هيچ فايده اي دارد ؟ بله ، دارد 

نوع سوم . قايسه کنيم هزار نفر وجود دارند تا آنها رامقانون اساسي در ميان هشت 
اگر اين . اينها البته خيلي خوب و الزمند. پيشنهاداتي است که پذيرفته شده است 

د ، متن مقدماتي اگر چه اساسا صحيح است ولي ناقص ، اشتباه آميز پيشنهادات نبودن
طرح در شکل فعلي اش ممکن است هنوز .  و خوب بررسي نشده باقي مي ماند
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تا . اشتباهات و نقائصي داشته باشد و ما نظر مردم را در سراسر کشور خواهيم پرسيد
اين نتيجه پذيرفتن مبرا است و آنجا که فعال مي شود گفت، طرح نسبتا از نقص 

  . پيشنهادات منطقي است 
چرا طرح قانون اساسي مورد حمايت توده ها قرار گرفت ؟ فکر مي کنم يک 
دليل اين بود که در طرح آن ما شيوه پيوند دادن عقايد رهبري با عقايد توده ها را 

زار اين طرح قانون اساسي عقايد چند رهبر را با عقايد بيش از هشت ه. اتخاذ کرديم 
نفر ترکيب نمود ، و پس از انتشار مورد بحث تمام ملت قرار مي گيرد تا عقايد کميته 

پيوند رهبري با توده ها و تعداد اين شيوه . مرکزي با عقايد تمام خلق پيوند يابد 
ما اين شيوه را در گذشته بکار برديم و در آينده نيز چنين . است وسيعي ار فعالين 

با کمک اين شيوه ما . ايد در تمام قانونگذاريهاي مهم بکار برداين را ب. خواهيم کرد
از  اکنون يک طرح قانون اساسي درست کرده ايم که نسبتا خوب است و تا حدودي

  .نقص مبرا است 
چرا همه ي حاضرين در اين جا و تعداد وسيعي از فعالين از طرح قانون 

يکي : دليل عمده وجود دارد اساسي حمايت کرده و آنرا رضايت بخش مي يابند ؟ دو 
که اصول را با  گري ايناين است که طرح تجربه گذشته راجع بندي مي کند و دي

  .نرمش پذيري ترکيب مي کند
اول ، طرح تجربه گذشته و بويژه تجربه انقالب و ساختمان پنج سال 

طرح تجربه انقالب خلق تحت رهبري پرولتاريا . گذشته مان را جمع بندي مي نمايد
ليه امپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايه ـ داري بوروکرات را و همچنين تجربه رفرم ع

اجتماعي ، ساختمان اقتصادي و فرهنگي و کار دولت در چند سال گذشته راجع بندي 
بعالوه ، اين طرح تجربه تدوين قانون اساسي از سالهاي آخر سلسله تسين . مي کند 

در روز هاي  )١" (ده گانه قانون اساسي هاي نوز بند" را جمع بندي مي کند، يعني از 
قوانين  ١٩١٢در ) ٢(جمهوري چين " آخر سلسله تسين تا قانون اساسي موقتي 

اساسي گوناگون و طرحهاي قانون اساسي حکومتهاي ديکتاتور هاي نظامي شمال 
جمهوري چين در دوره تحت قيمومت سياسي رژيم " قانون اساسي موقتي  " ،)٣(

، را جمع چانکايشک درست تا زمان قانون اساسي دروغين چانکايشک  ارتجاعي
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قانون اساسي "از اينرو . قيه منفييکي از اينها در ماهيت مثبت بود و ب. بندي مي کند 
البته نقص ها و . نسبتا خوب  بود براي زمان خود ١٩١٢جمهوري چين در " موقتي 

د ، ليکن بعضي چيز هاي انقالبي و بواشتباهات خود را داشت و ماهيتا سرمايه داري 
قانون اساسي مختصربود گفته مي شود که با اين . دمکراتيک در آن وجود داشت 

در . عجله تدوين گشته و از زمان نوشتن تا تصويب اش تنها يکماه وقت گرفته بود
طرح . مورد قوانين اساسي و طرحهاي قانون اساسي ديگر ، همگي ارتجاعي بودند

ما عمدتا جمع بندي تجربه انقالب و ساختمان خودمان است، ليکن در  قانون اساسي
قانون اساسي ما از نوع . عين حال ترکيبي از تجربه داخلي و بين المللي نيز مي باشد 

اما از عوامل خوب . سوسياليستي است و عمدتا برپايه تجربه خودمان تهيه شده 
. اي توده اي نيز بهره گرفته استموجود در قانون اساسي اتحاد شوروي و دمکراسي ه

ستان ، فرانسه يا بورژوازي چه در انگل. دم بوددر مورد قانون اساسي بورژوازي پيشق
دوره اي انقالبي بود و اين دوره بود که بورژوازي شروع به در اياالت متحده براي 

ما نبايد با يک حرکت قلم بر دمکراسي بورژوازي خط . تدوين قانون اساسي نمود
معهذا . و منکر مقامي در تاريخ براي قانون اساسي بورژوازي شويم طالن بکشيم ب

آنها بدند ، بويژه قوانين . قوانين اساسي بورژوازي کنوني بهيچ وجه خوب نيستند 
اساسي کشور هاي امپرياليستي که براي فريب و سرکوب اکثريت مردم طرح شده 

ياليستي است و با هر نوع  بورژوازي آن قانون اساسي ما از نوع جديد ، نوع سوس. اند
آن فرق مي کند ، بمراتب از قوانين فرق مي کند ، بمراتب از قوانين اساسي بورژوازي 

ما از بورژوازي . اساسي بورژوازي حتي در دروران انقالبي بودنش هم مترقي تر است
  . برتريم 

دو . کند دوم ، طرح قانون اساسي ما اصول را با نرمش پذيري ترکيب مي 
دمکراسي ، دمکراسي . اصل اساسي وجود دارد ، اصل دمکراسي و اصل سوسياليسم

يعني ديکتاتوري دمکراتيک خلق . سرمايه داري نيست بلکه دمکراسي توده اي است 
اصل دمکراسي توده اي در . تحت رهبري پرولتاريا و بر پايه اتحاد کارگران و دهقانان 

. اصل ديگر ، اصل سوسياليسم است. ابد سراسر قانون اساسي تجلي مي ي
يح مي کند که دگرگوني قانون اساسي تصر. ور ما وجود داردامروز در کشسوسياليسم 
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سوسياليستي بايد انجام گيرد و وصنعتي شدن سوسياليستي  بايد انجام گيرد و 
براي اجراي . اين اصل ما است. صنعتي شدن سوسياليستي کشور جامه عمل بپوشد 

ل سوسياليسم ، آيا بايد سوسياليسم را يکشبه در تمام زمينه ها در سراسر اين اص
کشور به عمل در آورد ؟ اين ممکن است خيلي انقالبي بنظر آيد ليکن بخاطر عدم 
نرمش پذيري اصال عملي نمي شود ، با مخالفت روبرو گرديده وبه شکست مي انجامد 

. د بايد فرصت داد تا تدريجا عملي گردددر نتيجه آنچه که فعال نمي تواند انجام گير. 
براي نمونه سرمايه داري دولتي بايد همانطور که تصريح گشته تدريجا بعمل در آيد و 

. دولتي ـ خصوصي به خود مي گيرد وناگون و نه فقط شکل مديريت مشترکاشکال گ
توجه کنيد يعني سرمايه داري دولتي در اشکال " گوناگون"و " تدريجا"لمات به ک

. گوناگون بايد تدريجا بعمل در آيد تا مالکيت سوسياليستي تمام خلق کسب گردد
مالکيت سوسياليستي تمام خلق اصل است ، اما براي عملي کردن اين اصل مي بايد 

پذيري يعني سرمايه دولتي نه تنها يک و نرمش . آنرا با نرمش پذيري ترکيب کنيم 
جامه عمل مي " تدريجا" يکشبه بلکه  نه بخود مي گيرد و" گوناگون"بلکه اشکال 

ما در قانون اساسي مان آنچه را که اکنون عملي . اين در مورد نرمش پذيري . پوشد 
بگذار براي نمونه تضمين مادي حقوق . است آورديم و آنچه را که نيست حذف کرديم 

خواهد ئنا در آينده که توليد افزايش يابد توسعه ماين حقوق مط. اجتماعي را بگيريم 
اين . آمده است " تدريجا توسعه مي يابد " يافت ، ليکن در قانون اساسي تنها بصورت 

اين در . جبهه متحد نمونه ديگري را بگيريم ؛ . هم به معني نرمش پذيري است 
بيان  طرح قانون اساسي نيز" مقدمه"ا در ثبت است ، و اکنون مجدد" برنامه مشترک"

تحد دمکراتيک وسيع خلق متشکل از تمام طبقات جبهه م" وجود يک . شده است 
اين . ضروري است " احزاب و گروه هاي دمکراتيک و سازمانهاي توده اي دمکراتيک، 

امر به اقشار گوناگون اجتماعي ، بورژوازي ملي و احزاب دمکراتيک و همچنين  
ملي  ديگر مسئله اقليتهاي. دهقانان و خرده بورژوازي شهري اطمينان مجدد مي دهد

مواد عمومي قانون اساسي . است   است که هم عموميت خود و هم ويژگي خود را دارا
ر اقليتهاي ملي از نظ. يژگي هاي آن به عموميت آن تلفيق مي يابد و مواد ويژه به و

خصوصيات . سياسي ، اقتصادي و و فرهنگي خصوصيات خويش را دارا هستند
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طرح قانون اساسي ما مي گويد چهار شکل  ٥اقتصادي آنها چيست ؟ براي نمونه بند 
در واقع اشکال ديگر . مالکيت بر وسايل توليد در جمهوري خلق چين وجود دارد 

آيا مالکيت اشتراکي بدوي هنوز در . مالکيت هم در مناطق اقليتهاي ملي ما موجودند 
. اقليتهاي ملي وجود داردکشور ما وجود دارد ؟ متاسفانه بله ، در ميان بعضي 
از نقطه نظر امروزي نظام . همينطور برده داري و مالکيت فئودالي هنوز وجود دارد

برده داري ، نظام فئودالي و نظام سرمايه داري تماما بد هستند ؛ ليکن از نظر تاريخي 
اين نظامها در آغاز ولي نه بعدا مترقي . آنها پيشرفته تر از نظام اشتراکي اوليه هستند

طرح قانون  ۷٠ماده . نوبت ديگري را از ميدان بدر کردندبودند و بهمين جهت ب
در پرتو خصوصيات سياسي ، " اساسي ما تصريح مي کند که مناطق اقليتهاي ملي 

اقتصادي و فرهنگي مليت يا مليتهاي يک منطقه معين مي توانند مقراراتي در باره 
ردي از تلفيق همه اينها موا" . خود مختاري و همچنين مقرارات مشخص تدوين کنند

  .اصل بانرمش پذيري مي باشد 
ين و پشتيباني عمومي را اساسي حاضر دقيقا به اين علل تحس طرح قانون
شته را جمع بندي مي طرح بدرستي و بطور مناسب تجربه گذ: . بدست آورده است

و اگر نه فکر . کند و بدرستي و بطور مناسب اصل را با نرمش پذيري پيوند مي دهد
  . ردم آنرا تحسين و پشتيباني مي کردند نمي کنم م

البته اين . کامال ممکن و ضروري است که اين طرح قانون اساسي اجرا گردد 
هنوز يک طرح است اما تا چند ماه ديگر ، بعد از اينکه به تصويب کنگره ملي خلق 

ما اکنون بايد براي به اجرا در آوردن آن . رسيد ، قانون اساسي رسمي خواهد بود
هنگاميکه به تصويب رسيد تمام ملت از کوچک و بزرگ بايد آنرا . اده شويم آم
رند بايد درجه اول آنهائي که در اينجا حضور دا کارکنان دولتي و در. راعات نمايندم

  .قصور در مراعات قانون اساسي تخلف از آن است. شنددر مراعات آن پيش گام با
ء ه باطالع عموم رسيد پشتيباني باتفاق آراطرح قانون اساسي ما ، هنگاميک           

يک سازمان و . بدست مي آورد و شور و شوق خلق را باال مي برد  همه خلق را
قانون اساسي يک رشته قوانين . همينطور يک دولت بايد قوانيني داشته باشد 

تدوين اصول دمکراسي توده اي وسوسياليسم بصورت  .استعمومي يا قوانين اساسي 
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ن بنيادي، به شکل قانون اساسي ، در برابر خلق سراسر کشور راهي روشن يک قانو
قرار مي دهد ؛ به خلق در پيش داشتن راهي روشن، دقيق و صحيح احساس اطمينان 

  . مي دهد و شور و شوق وي را باال مي برد
آيا هنگاميکه اين طرح قانون اساسي باطالع همگان برسد تاثير نيز در 

بله ، هم در اردوي دمکراسي و هم در کشور هاي سرمايه داري  جهان خواهد داشت ؟
دقيق و صحيح را طرح . مردم اردوي دمکراسي از ديدن اينکه مايک راه روشن . 

. خوشحالي آنها به سبب خوشحالي ما چني ها است . نموديم و خوشحال مي شوند
 از آن مطلعمردم تحت ستم و استثمار در کشور هاي سرمايه داري نيز هنگامي که 

امپرياليسم و : البته بعضي ها هم خوششان نمي آيد . خوشحال خواهند شد. گردند
فکر مي کنيد چانکايشک شادمان خواهد شد؟ من مي گويم شما بدون . چانکايشک 

ما چانکايشک را بخوبي مي شناسيم ،  .پرسش مي دانيد که او شادمان نخواهد بود
رزيدنت آيزنهاور هم خوشحال نخواهد بود و مي مطمئنا او مخالف آن خواهد بود و پ

آنها خواهند گفت که قانون اساسي ما راه روشن ، دقيق اما . گويد که بدرد نمي خورد
خيلي بدي را طرح کرده است ؛ راه غلط و اينکه سوسياليسم و دمکراسي توده اي 

همه آنها  بيش از. آنها نرمش پذيري را نيز رد خواهد کرد . اشتباهات بزرگي هستند
اينکار واقعا . مايلند که سوسياليسم را يکشبه سر هم کنيم و همه چيز را بهم بريزيم 

همينطور آنها مايل نيستند چين يک جبهه متحد داشته . آنها را خوشحال مي کند
قانون اساسي ما داراي . را اجرا کنيم " بازي يک حزبي "باشد؛ آنها مي خواهند ما 

ال خصائل بين المللي است ، يک پديده ملي و همچنين بين حخصائل ملي و در عين 
بسياري از ملل همانطور که ما يک زمان بوديم ، زيرا ستم امپرياليسم و . المللي است

داشتن يک . جمعيت جهان را نيز تشکيل مي دهند   فئوداليسم قرار دارند و اکثريت
راهي روشن ، دقيق و  قانون اساسي انقالبي ، يک قانون اساسي دمکراتيک خلقي و

  . صحيح از جانب ما ، به خلقهاي اين کشور ها کمک مي کند
. هدف کلي ما کوشش براي ساختن يک کشور سوسياليستي کبير است 

امر صنعتي کردن سوسياليستي و دگرگوني . ميليون جمعيت دارد  ٦٠٠کشور بزرگ ما 
کشور کبير  به يک و مکانيزه کردن سوسياليستي و کشاورزي و تبديل چين
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سوسياليستي چه مدت طول خواهد کشيد ؟ فعال يک محدوده زماني جدي نمي 
آيا . احتماال پايه گذاريش سه برنامه پنج ساله ، پانزده سال طول مي کشد. گذاريم 

من فکر مي کنم براي ساختن يک . آنوقت چين کشور عظيمي خواهد شد ؟ لزوما نه 
. ه سال ، يا ده برنامه پنج ساله کافي خواهد بودکشور کبير سوسياليستي احتماال پنجا

حاال چه چيزهائي . با حاال کامال متفاوت خواهد بود  آنموقع وضع چين خوب بوده و
مي توانيم بسازيم ؟ مي توانيم ، ميز و صندلي، فنجان و قوري چاي خوري بسازيم ، 

  .م آرد در آوريم ، و مي توانيم کاغذ بسازيغله توليد کنيم و بصورت 
بنابر اين . اما يک اتومبيل ، هواپيما، تانک يا تراکتور نمي توانيم بسازيم 

البته منظورم اين نيست که وقتي اولين . نبايد الف بزنيم و از خود راضي باشيم 
اتومبيل ساختيم   ١٠راضي شويم و وقتي خود اتومبيل را توليد کرديم مي توانيم از 

بيلهاي بيشتر و بيشتري ساختيم بازهم خود بين تر بين تر گرديم ، و وقتي اتومخود 
حتي بعد از پنجاه سال که کشور مان در وضع خوبي قرار . اين درست نيست . شويم 

اگر در آن زمان مغرور گرديم و به . گيرد ما بايد هنوز به اندازه حاال فروتن باقي بمانيم
ديگري هم نبايد مغرور  ديگران به ديده تحقير بنگريم ، بد خواهد بود حتي صد سال

  .هرگز نبايد از خود راضي باشيم . شويم 
اين قانون اساسي ما از نوع سوسياليستي است، اما هنوز يک قانون اساسي 

ما بايد در . اين قانون اساسي براي دوره گذار است . کامال سوسياليستي نيست 
کشور را متحد  مبارزه براي ساختن يک کشور سوسياليستي کبير ، تمام خلق سراسر
قانون اساسي . کنيم و با تمام نيرو هائي که مي توان و بايد متحد شد وحدت کنيم 

  . بطور مشخص بدين منظور تدوين گرديده است 
عده اي مي گويند بند هائي از . در آخر ، يک کلمه محض توضيح بگويم

اين .  طرح قانون اساسي بعلت فروتني استثنائي بعضي افراد ، حذف گرديده است
مسئله فروتني در ميان نيست بلکه گنجاندن اين . طريقه درست توضيح آن نيست 

در يک دولت دمکراتيک خلق . بندها نا مناسب ، توجيه ناپذير وغير علمي است 
هيچ ما . مانند دولت ما چنين بند هاي نامناسبي نبايد در قانون اساسي نوشته شود 

در رابطه با علم . ، بعلت فروتني حذف نکرديم چيز را که مي بايست گنجانده مي شد 
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ما بايد تنها به علم معتقد باشيم و نه چيز . ، فروتني يا فخر فروشي مسئله علمي است
آنچه درست است . ديگري ، يعني ما نبايد ايمان کورکورانه به هيچ چيز داشته باشيم 

ها باشد يا خارجي ، درست است و آنچه غلط است ، غلط است ، خواه مربوط به چيني 
اعتقاد است ما بايد به آنچه درست .  ها ، خواه مربوط به مردگان باشد يا زندگان
مسئله . اه باستاني باشد و خواه مدرن وخ. داشته باشيم و نه به آنچه که نادرست است
اين تنها برخورد علمي است . انتقاد کنيم . تمام نيست ، ما بايد از آنچه نادرست است

.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   سخنراني در سي امين نشست شوراي دولت مرکزي خلق 

  

  يادداشتها

بوسيله حکومت  ١٩١١گانه قانون اساسي است که در نوامبر  دهبند هاي نوز" ـ اين اشاره به  ١

  .تسين اعالم شد

داکتر سون ياتسن پس از احراز مقام رياست  جمهوري چين را" قانون اساسي موقتي "  ـ  ٢

  .، اعالم کرد  ١٩١١جمهوري موقت چين بعد از انقالب 

حکومت  ١٩١۴" قانون اساسي موقتي " و  ١٩١٣" قانون اساسي معبد آسماني " ـ اين به  ٣

کومت ح ١٩٢٥طرح قانون اساسي " حکومت زائو کون و  ١٩٢٣يوان شي ـ کان قانون اساسي 

   .کند ي ـ جوي اشاره ميموقت توان چ
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  براي ساختمان يک کشور سوسياليستي بکوشيد
  

  ١٩٥۴سپتامبر  ١٥
  :همکاران نماينده 

اولين نشست نخستين کنگره ملي جمهوري خلق چين امروز در پايتخت ما 
  . پکن افتتاح ميگردد

نفر  ١٥نفر از آن حاضر هستند و  ١٢١١نفر استکه  ١٢٢٦تعداد کل نمايندگان 
بيماري يا علل ديگر نتوانستند در اين کنگره شرکت جويند و اجازه غيبت بخاطر 

نفر از نمايندگان بخاطر بيماري يا ساير علل نتوانستند در جلسه در  ۷٠. خواستند 
نفر است  ١١۴١جلسه امروز شرکت جويند ، تعداد نمايندگان حاضر در جلسه امروز 

  .    که حد نصاب را تشکيل ميدهد

ست نخستين کنگره خلق جمهوري خلق چين و وظايف مهمي محول به اولين نش
  . گشته است 

  وظايف نشست کنوني عبارتند از ، 

  تصويب قانوا اساسي ؛

  وضع يک رشته قوانين مهم ؛ 

  بررسي گزارش کار دولت ، و 

  . انتخاب اعضاي جديد رهبري دولت

نشان اين نشست . نشست کنوني ما داراي  اهميتي بزرگ و تاريخي است 
پيروزي ها و دستاورد هاي نوين خلقمان از زمان تاسيس جمهوري خلق در سال 

قانون اساسي که در اين نشست به تصويب مي رسد بطور . تا کنون است  ١٩۴٩
  .برجسته اي امر سوسياليسم را در کشور مان ترفيع خواهد داد
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مبارزه بخاطر  وظيفه ي عمومي ما اين است که تمام خلق را در امر
سياليستي بزرگ ، دفاع از صلح جهاني و پيشبرد آرمان ساختمان يک کشور سو

بشريت متحد سازيم و پشتيباني کليه دوستانمان را در خارج از کشور کسب ترقي 
  .نمائيم 

کشور ما بايد سخت کار کنند ، بهترين مساعي خود را براي کسب  مردم
، صادق و کوشنده  بکار برند تجربه پيشرفته اتحاد شوروي و ديگر کشور هاي برادر

ني و تکبر برحذر باشند ، و براي ساختمان کشور مان ، که در حال باشد ، از الف ز
حاضر از نظر اقتصادي و فرهنگي عقب مانده است ؛ و تبديل آن بيک کشور بزرگ 

  . صنعتي با سطح باال فرهنگ مدرن در طي چندين برنامه پنج ساله ، کمر همت بندند 
  .امر عادالنه در برابر هر دشمني شکست ناپذير است . امر ما عادالنه است             

  .را به پيش ميراند ، حزب کمونيست چين است مرکزي ثقلي که امر ما            
  .اساس تئوريکي که افکار ما را هدايت مي کند مارکسيسم ـ لنينيسم است           
ه قادريم بر کليه مشکالت و سختي ها فائق آئيم و ما اطمينان کامل داريم ک           

  .کشور مان را بيک جمهوري بزرگ سوسياليستي مبدل سازيم 
  .ما در حال پيشرفتيم           
هم اکنون ما به امر کبير و شکوهمند دست زده ايم که هيچگاه از طرف           

  .نياکانمان صورت نگرفت 
  .يابيم ما بايد به هدفمان دست          
  . هدفمان بدون شک دست يافتني است          
ميليوني کشور مان متحد شود و بخاطر تحقق امر  ٦٠٠بگذار تمام خلق          

  ! مشترکمان کوشش نمايد 
  !زنده باد ميهن کبير مان           

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتتاحيه در اولين نشست نخستين کنگره ملي جمهسخنراني ا  
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  نامه اي پيرامون تحقيق در باره رمان 

  "رويا كابين قرمز  "

  ١٩٥۴اکتبر  ١٦

خواهش مي کنم . و ضميمه مي کنم مه دو مقاله در انتقاد از پوپين ببا اين نا
نظرات اشتباه آميز  ، سال ٣٥اين نخستين بار است که طي بيش از . آنها را مرور کنيد

، بطور جدي " روياي کابين قرمز" باصطالح سر رشته داران در زمينه تحقيق در باره 
آنها . نفر از اعضاي سازمان جوانان اند  نويسندگان مقاالت دو. بتوپ بسته مي شود 

 کردند که آيا مي توان ازنوشتند و سئوال ) مجله ادبي " ( ون اي بائو " ابتدا نامه اي به 
از اين جهت آنها ناگزير . و انتقاد کرد يا خير ؟ ولي بسئوال آنها توجهي نشد پو پين ب

نامه اي به معلم خو در دانشگاه شاندون ـ دانشگاهي که سابقا در آنجا تحصيل مي 
نکاتي چند " مقاله آنها در رد . کردند ـ ارسال داشتند و مورد پشتيباني قرار گرفتند 

، ارگان ) ادبيات، تاريخ و فلسفه " (ون شي چه " در مجله " قرمز در باره روياي کابين 
مسئله دوباره در پکن مطرح شدو بعضيها در خواست . آن دانشگاه انتشار يافت 

بچاپ برسد تا آنکه بحثي در گيرد و " مين ژيبا ئو ژن " کردند که اين مقاله در روزنامه 
از طرف بعضي ها بعناوين مختلف  دادر خواست آنها مجد. دامنه انتقاد گسترش يابد 

نوشته شده و روزنامه " مقاله توسط آدمهاي کوچک" بطور عمده باين بهانه که اين (
ولي . يق نتوانست تحقق يابد نظررد شد و بدي" ) ارگان حزب جاي بحث آزاد نيست 

 کمي. چاپ شود" ون اي بائو " باالخره موافقت شد که بگذارند مقاله مزبور در مجله 
، مقاله اين " ميراث ادبي " در ستون مخصوص " گوان مين ژيبائو " بعد ، روزنامه 

" تحقيق در باره روء ياي کابين قرمز "دوجوان را در رد کتاب پوپين بو تحت عنوان 
" حوشي " بنظر مي رسد که مبارزه عليه ايده آليسم بورژوائي مکتب . بچاپ رساند 
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سال افکار جوانان را مسموم کرده بود ،  ٣٠از که در زمينه ادبيات کالسيک بيش 
آدمهاي " شروع شد ولي " آدم کوچک "اين کار توسط اين دو . گسترش يابد بتواند
آنها با . جهي بدان مبذول نمي دارند و حتي کار شکني هم مي کننداغلب تو "بزرگ 

طيب نويسندگان بورژوائي بر اساس ايده آليسم جبهه واحد تشکيل مي دهند  وبا 
اسرار کاخ " وضع اين زمان با موقعي که فيلمهاي . آيند خاطر باسارت بورژوازي در مي

بمعرض نمايش گذارده مي شد ، تقريبا " زندگي اوسيون " و  ) ١" (سلسله تسين 
که بعنوان يک فيلم ميهن پرستانه " سلسله تسين اسرار کاخ " فيلم . يکسان است 

انت ملي است ، از زمان نمايش در سراسر کشور تا قلمداد مي گردد در واقع فيلم خي
زندگي "با وجود اينکه فيلم . کنون مورد انتقاد قرار نگرفته و محکوم نشده است

مورد انتقاد قرار گرفته و محکوم شده است ، معذلک تا کنون از آن درس " اوسيون 
ست که عبرت گرفته نشده است و بعالوه اتفاق عجيب ديگري رخ داده و آن اين ا

آدمها کوچک "ايده آليسم پوپين بو تحمل گرديده و در راه چاپ مقاله زنده و انتقادي 
  . بدين نکته بايد توجه کرد. اشکال تراشي شده است " 

و پين بو بايد چون پبديهي است که در بر خورد با روشنفکران بورژوائي 
را که ذهن جوانان را روش وحدت را در پيش گرفت ، ولي بايد افکار اشتباه آميز آنان

  .  مسموم مي کند ، مورد انتقاد قرار داد و هرگز نبايد در برابر آنها تسليم شد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نامه برفقاي بوروي سياسي کميته مرکزي حزب کمونيست چين و رفقاي مربوط ديگر 

  يادداشتها    
يک فيلم ارتجاعي بود که جنبش ميهن پرستانه اي هوتان در " سلسله تسين اسرار کاخ"ـ  ١

ليوشائوچي اين . را بد نام کرده به تبليغ تسليم در برابر امپرياليسم مي پرداخت ١٩٠٠سال 
 . لقب داده آنرا ستايش ميکرد" ميهن پرستانه " فيلم خيانت ملي را 
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  خلق چين را نميتوان با بمب اتمي 

  آورد  بزانو در
  ١٩٥٥ژانويه  ٢٨

مناسبات ميان ما بر اساس پنج اصل . چين و فنالند دوکشور دوست اند 
  . همزيستي مسالمت آميز بنا شده است 

در گذشته ، .  چين و فنالند هيچگاه با يکديگر به کشمکش نپرداخته اند
ه تزاري جنگهاي چين با کشور هاي اروپائي تنها با انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، روسي

تمام اين کشور ها از فواصل دور . ، ايتاليا ، امپراطوري اترش  ـ مجارستان و هلند بود 
مثال آن تهاجم نيروهاي متحد انگلستان ـ . نند آمدند تا عليه چين دست به تجاوز ز

شانزده . فرانسه  ونيرو هاي متحد هشت کشور منجمله اياالت متحده و ژاپن بود 
. کارانه عليه کره شرکت کردند، منجمله ترکيه و لوگزامبورگ کشور در جنگ تجاوز 

تمام اين کشور هاي متجاوز مدعي بودند که صلح  دوست اند و به چين و کره مهر 
  .زدند تجاوز گر

امروز خطر جنگ جهاني و هم چنين تهديدات نسبت به چين عمدتا از 
ما وتنگه تايوان را اشغال آنها تايوان . سوي جنگ افروزان اياالت متحده بر مي خيزد 

اول ، ما جنگ نمي : ما دو اصل داريم . نموده و در فکر يک جنگ اتمي هستند 
اين . خواهيم دوم، اگر کسي بما حمله کند قاطعانه به او ضربه متقابل خواهيم زد 

خلق چين با . اصول است که ما به اعضاي حزب کمونيست و تمام ملت مي آموزيم 
 ٦/٩ميليون جمعيت و   ٦٠٠کشور ما . ت متحده بزانو در نمي آيد شانتاژ اتمي اياال

بمب اياالت متحده نمي تواند با ذخيره کوچک  .ميليون کيلو متر مربع وسعت دارد 
حتي اگر بمبهاي اتمي امريکا آنقدر نيرومند . هاي اتمي خو د ملت چين را ازبين ببرد

ين بوجود آورد و يا حتي کره باشند که بهنگام سقوط بر چين سوراخي در قطر زم
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زمين را منفجر کنند، چنين حادثه اي اهميتي براي کائنات ندارد ، گرچه ممکن است 
  . واقعه مهمي براي منظومه شمسي باشد

ما اصطالح داريم ، ارزن بعالوه تفنگ در مورد اياالت متحده  هوا پيما  
ا بعالوه بمب اتمي اش جنگ اما اگر اياالت متحده با هوا پيم. بعالوه بمب اتمي است

تجاوز کارانه اي را عليه چين بر پا نمايد آنگاه چين با ارزن بعالوه تفنگ خود يقينا از 
. مردم سراسر جهان از ما پشتيباني خواهند کرد. اين جنگ پيروز بيرون خواهد آمد 

. ندارضي و سرمايه داران روسيه نابود شد ليکندر نيتجه ي جنگ اول جهاني تزار ، ما
ارضي در چين سرنگون شدند و  ليکندر نتيجه جنگ دوم جهاني ، چان کايشک و ما

اگر اياالت . آسيائي آزاد گشتندکشور هاي اروپاي شرقي و تعدادي از کشور هاي 
سال  ١٠متحد جنگ جهاني سوم را بر پا کند و فرض کنيم که اين جنگ هشت تا 

اکم در اياالت متحده ، انگلستان و بطول انجامد ، نتيجه اش از بين رفتن طبقات ح
ساير کشور هاي همدست آنها و دگرگوني اکثر جهان به کشور هائي تحت رهبري 

جنگ هاي جهاني به نفع جنگ افروزان خاتمه نمي يابد . احزاب کمونيست خواهد بود
. بلکه به سود احزاب کمونيست و توده هاي انقالبي کليه سرزمين ها پايان مي پذيرد 

نگ افروزان بخواهند جنگي را دامن زنند ، آنوقت ديگر نبايد ما را بخاطر اگر ج
اگر آنها دست از جنگ . نکوهش کنند " فعاليت هاي خرابکارانه " انقالب يا بقول آنها 

اما هرچه زودتر . بر دارند آنوقت مي توانند مدتي بيشتر بروي اين زمين زنده بمانند 
آنوقت يک . ر از صحنه گيتي پاک خواهد شدجنگ براه اندازند همانقدر سريعت

پا خواهد شد ، شايد در شانگهاي ، شايد جائي در اروپا و يا سازمان ملل توده ها بر 
البته بشرطي که جنگ افروزان اياالت . ممکن است بار ديگر در نيويورک بر پا شود

  .متحده نابود شده باشند
    

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نکات اساسي گفتگو رفيق مائوتسه دون با کارل ـ يوهان ساسدستروم نخستين سفير فنالند به چين بهنگام تسليم 
 .استوار نامه او 
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  سخنرانيهائي در كنفرانس كشوري 
  حزب كمونيست چين 

  ١٩٥٥مارس 
  سخنراني افتتاحيه 

  ١٩٥٥مارس  ٢١
  : ي حزب کمونيست چينرفقاي نماينده به کنفرانس کشور

ـ برنامه پنج  ١: دستور جلسه کنفرانس کنوني ما از سه بند تشکليل ميشود
ـ گزارشي در باره اتحاد ضد  ٢ساله اول رشد اقتصادي ملي و گزارشي در اين مورد ، 

  .ـ ايجاد يک کميسيون کنترل مرکزي  ٣حزبي کائوکان و ژائوشو ـ شي ؛ و 
ي لنين در باره دوره گذار، تجربه ي کسب کميته مرکزي بر اساس آموزشها

خط مشي  ١٩٥٢شده پس از تاسيس جمهوري خلق چين را جمعبندي نمود و در سال 
ي احياء اقتصادي ملي عمومي حزب را براي دوره گذار ، در آستانه ي پايان مرحله 

دست يابي قدم بقدم به امر : اين خط مشي عمومي عبارتست از . چين تدوين نمود
کردن سوسياليستي کشور ، همراه با ديگرگوني سوسياليستي کشاورزي،  صنعتي

صنايع دستي ، صنعت و تجارت سرمايه داري در مدت زمان تقريبي سه برنامه پنج 
. ساله و بدين ترتيب دست يابي به هدف ساختمان يک جامعه سوسياليستي در چين 

اي اجراي اتخاذ صحت مشي عمومي حزب و صحت سياست ها و تدابير مهمي که بر
با همت و کوشش کليه رفقاي حزبي و خلق سراسر . شد، در عمل نشان داده شده 

اما کمبود ها و اشتباهاتي . کشور ، به دستاورد هاي بزرگي در کار مان نائل شده ايم 
نيز موجود بوده اند و امکان ندارد که تعداد زيادي از تدابير اتخاذ شده در تمام 

باشند ، اين تدابير بايد در پرتو تجارب نويني که در حين اجراي جوانب مناسب بوده 
  . آن بدست ميآيد تکميل شده و مورد تجديد نظر قرار گيرد

گام مهمي است در تحقق خط  اولين برنامه پنج ساله رشد اقتصاد ملي
اين کنفرانس کشوري بايد مجدانه اين پيش نويس برنامه را در . مي حزب مشي عمو

عملي مان مورد بحث قرار دهد تا آنرا از نظر محتوي نسبتا صحيح  و  پرتو تجارب
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ر ما ر بزرگي چون کشوساختن جامعه اي سوسياليستي در کشو. نتيجتا عملي نمايد 
امکان دارد . با اقتصاد قبال عقب مانده اش کار ساده اي نيست  با وضعيت بغرنج خود و

، اما براي  نامه پنج ساله بسازيمبتوانيم جامعه ي سوسياليستي را طي مدت سه بر
ساختمان کشور نيرومند و از نظر صنعتي پيشرفته سوسياليستي ، چندين دهه کار 

وظيفه . سخت الزم است ، مثال پنجاه سال يا بگفته ي ديگر تمام نيمه دو قرن کنوني 
به ما حکم ميکنند که مناسبات ميان خلق را بخوبي حل کنيم ، بويژه مناسبات ميان 

به ما حکم ميکند که مناسبات ميان مليت هاي گوناگون را . بقه کارگر و دهقانان را ط
در عين حال وظيفه به ما حکم ميکند که مساعي خود را  براي . نيز بخوبي حل کنيم 

پيشبرد همکاري نزديک با اتحادشوروي که يک کشور بزرگي و پيشروفته 
بريم و همکاري خود را با کليه سوسياليستي است و يا جمهوري هاي خلق ، بکار 

  . کشور هاي صلحدوست و مردم جهان سرمايه داري رشد دهيم 
اغلب ميگوئيم نبايد بخاطر اينکه کارمان را خوب انجام داده ايم مغرور 
شويم و ما رفقا بايد فروتن باقي بمانيم و از کشور هاي پيشرفته ، توده ها و از يکديگر 

فکر ميکنم که هنوز الزم است تمام . ت کمتري گرديم بيآموزيم  تا مرتکب اشتباها
جريان ضد حزبي کائو کان و ژائوشو ـ . اين مطالب را در کنفرانس حاضر تکرار کرد

ع ميان رور خود پسندي موجود است و در واقشي روشن ميکند که در حزب ما غ
ن از انجام عدم توانائي در فائق شدن بر آ. برخي از رفقا به ميزاني جدي يافت ميشود

  . وظيفه  بزرگمان در ساختمان يک جامعه سوسياليستي جلوگيري خواهد نمود
همانطور که تمام شما رفقا ميدانيد ظهور اتحاد ضد حزبي کائو کان و ژائوشو 
ـ شي به هيچوجه تصادفي نبود بلکه بروز اين اتحاد ضد حزبي تظاهر حادي از مبارزه 

هدف جنايت کارانه اين اتحاد ضد . کنوني است شديد طبقاتي در کشور ما در مرحله 
حزبي ، منشعب کردن حزب ما و غصب قدرت نهائي در حزب و دولت با توسل به 

حزب ما تحت . توطئه بود تا زمينه را براي يک باز گشت ضد انقالبي فراهم آورد
رهبري متحد کميته مرکزي اين اتحاد ضد حزبي را در هم شکسته و باز هم متحد تر 

مستحکم تر گرديده است و اين پيروزي مهمي در مبارزه ما بخاطر امر سوسياليسم و 
   . است
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ه شي درسي مهمي براي حزب ماست ، کليقضيه کائوکان  و ژائوشو ـ  
شابهي در حزب اشند و يقين حاصل کنند تا موارد ماعضاء حزب بايد هوشياري ب

توطئه چيدند ، مخفيانه در حزب  کائوکان و ژائوشو ـ شي نقشه ريخته و. تکرار نگردد
فعاليت کردند و بطور پنهاني در ميان رفقا تفرقه افکندند ، اما در انظار عمومي نقاب 

اين دقيقا از آن نوع فعاليت هاي . به چهر خود زدند تا فعاليت هاي خود را بپوشانند
يشد ارضي و بورژوازي بدان متوسل م ليکنپستي است که در گذشته معموال طبقه ما

کمونيست ها از پنهان : " ميگويند " مانيفست حزب کمونيست " مارکس و انگلس در. 
ما همگي بعنوان کمونيست ، چه برسد به ". کردن نظرات و هدفهاي خود اکراه دارند 

کادر باالي حزبي ، بايد از نظر سياسي بازو رو راست باشيم ، هميشه آماده باشيم تا 
د هر مسئله مهم سياسي علنا ابراز داريم و موضع موافق نظرات سياسي مان را در مور

و ژائوشو ـ شي پيروي کرده  ماهيچگاه نبايد از نمونه کائو کان. يا مخالف اتخاذ نمائيم 
  .طئه گري توسل جوئيم وبه تو

کميته مرکزي ، بخاطر ساختمان يک جامعه سوسياليستي ، در مقطع کنوني 
کميسيون کنترول مرکزي ايجاد نمايد که  زب يکالزم ميداند که بر طبق اساسنامه ح

هدف از ايجاد اين کميسيون . قديم گردد "کميسيون نظارت بر انظباط " جايگزين
آنستکه به تقويت انضباط حزبي در دوران جديد مبارزه حاد طبقاتي بپردازد ، عليه 

ائي چون باط دست بمبارزه زند و بويژه از تکرار قضايانواع سرپيچي از قانون و انض
ع حزبي را مورد مخاطر قرار قضيه کائو کان و ژائوشو ـ شي که بطور جدي مناف

  . ، جلوگيري نمايد ميدهد
کميته مرکزي و کميته هاي حزبي در تمام سطوح با توجه به درسهاي 
مختلف گذشته ، و اين واقعيت که دانش فردي تنها از طريق درهم آميختن با دانش 

ود مند گردد و در کارمان اشتباههات کمتري بوقوع پيوندد جمعي است که ميتواند س
، بايد از اصل رهبري جمعي پيروي کنند و به مخالفت با دو انحراف ديکتاتوري فردي 

 بايد درک کنيم که رهبري جمعي و مسئوليت فردي دو. و عدم تمرکز ادامه دهند 
مسئوليت فردي و ه بلکه با بکديگر مرتبطند جنبه هستند که مخالف يکديگر نبود

  .ديکتاتوري فردي ، که اصل رهبري جمعي را نقض ميکند ، دو چيز کامال متفاوتند
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اردوگاه . اعد است لمللي شرائط ساختمان سوسياليسم مساز نظر بين ا
، درحاليکه . سوسياليستي برهبري اتحاد شوروي نيرومند بوده و صفوفش متحد است

ت به گريبان تضاد ها و بحران هاي العالج اردوگاه امپرياليستي ضعيف بوده و دس
، بايد درک کرد که ما هنوز از طرف نيروهاي امپرياليستي باوجود اين . متعدد ميباشد 

اگر در آينده . بايد براي کليه حوادث اضطراري آماده باشيم  در محاصره ايم و
اني به امپرياليستها جنگي بپا کنند ، احتمال زيادي هست که همانند جنگ دوم جه

از اينرو بايد از نظر مادي و معنوي آماده باشيم تا . يک حمله غافلگيرانه دست زنند 
از جانب . اين يک جنبه موضوع است . چنين واقعه ي ناگهاني غافلگيرمان نکند 

ديگر آنستکه هنوز بقاياي نيروهاي ضد انقالبي در داخل کشور بسيار فعالند و ما بايد 
ضربات بيشتري بر آنان وارد . رنامه وبارعايت اصل تمايز گذاري بر اساس واقعيات با ب

آوريم تا اين ضد انقالبيون پنهاني را باز هم بيشتر تضعيف نموده و امنيت ساختمان 
و جانب اتخاذ نمائيم يندبطه با ااگر تدابير الزمه را در را. سوسياليسم را تضمين کنيم 

، در غير اينصورت ممکن است دچار ميتوانيم از ضربات دشمن جلوگيري کنيم . 
  .اشتباه شويم

براي کشوري در . ما اکنون در يک دوره نوين تاريخي بسر ميبريم رفقا ، 
ميليوني انقالب سوسياليستي کردن ، چهره کشور و مسير   ٦٠٠شرق با جمعيتي 

تاريخي آنرا تغيير دادن ، بسر انجام رساندن اساسي صنعتي کردن و دگرگوني 
تي کشاورزي صنايع دستي و صنعت و بارزگاني سرمايه داري طي يک سوسياليس

دوره تقريبا معادل سه برنامه پنج ساله و رسيدن يا پشت سرگذاردن نيرومندترين 
کشور هاي سرمايه داري در جهان طي چندين دهه ـ انجام تمام اين کار ها بطور 

با وجود اين ، . واجه بوديم اجتناب ناپذير با مشکالتي که در انقالب دمکراتيک با آن م
ز نظر ا. رفقا ، ما کمونيست ها را بخاطر بي پروائي مان در قبال مشکالت مي شناسند 

تاکتيکي بايد تمام مشکالت را جدي داشته باشيم ، شرايط الزم را فراهم آوريم ، 
 شيوه هاي مقابله آن را مورد مطالعه قرار دهيم و يک به يک و دسته به دسته بر آنها

در دهه هاي گذشته نشان ميدهد که با هر مشکلي مواجه  تجربه مان. فائق آئيم 
گشتيم موفق شديم بر آن چيره گرديم ، هر مشکلي بايد در مقابل کمونيست ها 
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کوه ها سر شان را خم ميکنند و رود : "تسليم شود ، درست مانند مثالي که ميگويد 
در . ه ميتوانيم مشکالت را خوار شماريم درسي که ميگيريم آنستک" ها راه باز ميکنند

مشکل هر چند . صحبت ميکنيم در مجموع خود ،  نجا داريم از استراتژي ، از اوضاعاي
مشکالت يعني آنچه . بزرگ باشد ، ما قادريم با رغبت به مقابله با آن برخيزيم 

ياليستها ميدانيم که امپر. دشمنانمان در جامعه و طبيعت در سر راهمان قرار ميدهند 
، ضد انقالبيون داخلي و مزدوران شان در حزب غيره ، نيروهائي محتضرند ، در 

در مقابل آنان ما همواره . و حقيقت را در سوي خو داريم  حاليکه ما نيروئي نو نهاليم
. نگاهي به تاريخ مان به ما امکان ميدهد که اين نکته را دريابيم . شکست ناپذيريم 

تاسيس شد حزب بسيار کوچکي بود بيشتر از چند نفر  ١٩٢١وقتيکه حزب در سال 
، ليکن بعد از نظر نيرو رشد کرد و موفق شد تا دشمنان قدرتمندي عضو نداشت 

. طبيعت نيز ميتواند همانند يک دشمن تسخير گردد . داخلي خود را سرنگون سازد 
بر عکس ، . د کليه نيروهاي نونهال در طبيعت ، همانند جامعه، ذاتا شکست ناپذيرن

از اينرو ما . تمام نيرو هاي کهن ، هر چقدر هم زياد باشند ، محکوم به نابودي اند 
ميتوانيم وبايد کليه مشکالتي را که در اين دنيا با آنها مواجه ميشويم ، هرچقدر هم 

اين خوش . چنين است خوش بيني ما . عظيم باشند ، خوار شماريم ، نا چيز و خوار 
چنانچه ما در باره مارکسيسم ـ لنينيسم و علوم . اي علمي بنا شده است بيني بر پايه

، بيشتر بدانيم و اشتباهات ذهني کمتري طبيعي ، و بطور خالصه در باره جهان عيني
مرتکب شويم ، آنگاه مطمئنا به هدف هايمان در امر انقالب و ساختمان سوسياليستي 

  .دست خواهيم يافت

  سخنراني اختتام  
  ١٩٥٥س مار ٣١

  :رفقا 
اکنون من چند کلمه اي . سخنراني هاي شرکت کنندگان پايان يافته است

ارزيابي از کنفرانس کنوني ، برنامه پنج ساله ، : در باره مسائل زير صحبت خواهم کرد 
  . قضيه کائو کان و ژائو شو ـ شي ، اوضاع کنون کنگره هشتم 
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  ـ ارزيابي از کنفرانس کنوني  ١
فقند که اين کنفرانس موفقيت بزرگي به همراه داشته و خود اکثر رفقا موا

دمکراسي . سبک ين ان بوده استجلسه اصالح سبک ديگري پس از جنبش اصالح 
امري که بما امکان داد تا ترفيع داده شد و انتقاد و انتقاد از خود انجام گرفته است ، 
مشترکي دست وبه تفاهم يکديگر را بهتر بشناسيم ، افکارمان بيکديگر نزديکتر شود 

ر ميان ما وجود داشت، اما نظرات متفاوتي در مورد مسائلي تفاهم مشترک د. يابيم 
حزب ما . چند نيز موجود بود و اين کنفرانس بما امکان داد که درک مان را يک کنيم 

براين اساس ، يعني بر پايه تفاهم مشترک از ايدئولوژي ، مشي و سياستهاي مختلف 
بقول رفيق جوئن الي، همانطور که هفتمين کنکره حزب و . واهد شد متحد تر خ

لوژيکي حزب را جنبش اصالح ايدئولوژيک و سياسي ما قبل آن ، اساس وحدت ايدئو
دتي که ما بر اساس آن پيشرفته و در انقالب دمکراتيک عليه پايه گذاري کرد، وح

کسب کرديم ، کنفرانس  امپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايه داري بوروکرات پيروزي
  .کنوني نيز بما امکان خواهد داد تا در راه سوسياليسم پيروزي کسب کنيم 
حزب ما نه . اين کنفرانس ثابت کرد که حزب ما ارتقاء سطح پيدا کرده است

تنها از کنگره هفتم يعني ده سال پيش به اين طرف ، بلکه از پلينوم دوم و سوم 
، نيز گامهاي بزرگي بجلو برداشته  ١٩٥٠و  ١٩۴٩لهاي کميته مرکزي دوره هفتم در سا

  . اين امري خوبي است و کنفرانس کنوني پيشرفت ما را نشان ميدهد. است
مابه دوره جديدي در تاريخ مان گام نهاده ايم ، دوره اي که طي آن اراده و 
افکار مان را معطوف صنعتي کردن سوسياليستي ، دگرگوني سوسياليستي و مدرنيزه 

. در زمينه انرژي اتمي نيز کار مشابهي را آغاز نموده ايم  . کردن دفاع ملي کرده ايم 
در مورد مجموعه حزب ، برخي رفقا وظائفشان را محکم در دست گرفته اند ، در 

سئله در مورد رفقاي ا چنين چيزي صدق نميکند ، و اين محاليکه در مورد ساير رفق
مثال در مورد دکتر ها ، بعضي از دکتر . ادق استشرکت کننده در اين کنفرانس نيز ص

ها ميتوانند جراحي کنند ، بعضي ها نميتوانند ، بعضي ها ميتوانند در داخل رگ 
دکتر . کنند ، بقيه نميتوانند و تنها بلدند چگونه به زير پوست تزريق کنندتزريق 
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ر سطح هائي هستند که جرات نميکنند زير پوست کاري کنند و فقط ميتوانند د
گرچه برخي از رفقا وظائفشان را محکم در دست گرفته اند ، وليکن . پوست کار کنند

اکثر رفقا کار هايشان را محکم در دست گرفته و بنظر ميرسد کار شان را خوب 
اين امر در کنفرانس حاضر ثابت . فراگرفته و حتي تخصصي هم در آن کسب کرده اند

ال حاضر با مسائل جديدي روبرو هستيم ، ر حما دچه . شد و امر بسيار خوبي است
دگرگوني سوسياليستي ، ايجاد يک سيستم جديد صنعتي کردن سوسياليستي ، 

ساير زمينه هاي جديد تطبيق دهيم ، کارمان را محکم در دست گيريم و  ودفاعي 
از اينرو الزمست به آن کسانيکه نتوانسته اند کار شان را محکم در . متخصص شويم 

  . يرند و سطحي مانده اند آموزش داد تا اينکه به متخصص تبديل گردنددست گ
مبارزه عليه اتحاد ضد حزبي کائو کان و ژائو شو ـ شي براي حزب ما گامي 

  .به جلو خواهد بود 
ميليون روشنفکر داخل و خارج  ٥ديالکتيک را ميان  ما بايد ماترياليسم

يم ، تا ماترياليسم ديالکتيک را درک حزب و در ميان کادر هاي کليه سطوح تبليغ کن
کنند و عليه ايده آليسم به نبرد پردازند؛ آنگاه خواهيم توانست ارتش نيرومندي از 

اينهم امري بسيار خوبي . ريک سازمان دهيم که نياز مبرم ما است کارگران تئو
  .خواهد بود 

 ما بايد نقشه اي براي تشکيل يک سپاه چند ميليون نفري جهت مطالعه
ماترياليسم ديالکتيک و تاريخي ، يعني اساس تئوريک مارکسيسم ، طرح ريزي کنيم 
و عليه تمام اشکال ايده آليسم و ماترياليسم مکانيکي دست بمبارزه زنيم و هم 
اکنون بسيار از کادر ها مشغول کار تئوريک اند، اما هنوز سپاهي از کارگران تئوريک 

بدون چنين سپاهي امر تمامي حزب ، . ومندوجود ندارد ، چه رسد به سپاهي نير
صنعتي کردن و دگرگوني سوسياليستي کشور مان ، مدرنيزه کردن دفاع ملي مان و 

از . تحقيقاتمان در زمينه انرژي اتمي نميتواند به پيش رفته و موفقيت بدست آورد
 بسياري از آدمها از فلسفه. شنهاد ميکنم که شما رفقا فلسفه بخوانيد اينرو پي

اينگونه رفقا . خوششان نمي آيد و عادت به مطالعه آنرا در خود رشد نداده اند 
ميتوانند با خواندن جزوات يا مقاالت کوتاه شروع کنند و پس از آنکه عالقه شان 
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. هفتاد يا هشتاد هزار و سپس چند صد هزار کلمه اي بخوانند برانگيخه شد ، کتابهاي 
ود، فلسفه مارکسيستي ، اقتصاد مارکسيستي مارکسيسم از چند شاخه تشکيل ميش

، فلسفه  يعني تئوري مبارزه طبقاتي ؛ اما پايهو سوسياليسم مارکسيستي ، 
يم ، زبان مشترک يا شيوه کناگر فلسفه مارکسيستي را درک ن. ت مارکسيستي اس

و آنوقت ممکن است ساعتها با يکديگراستدالل کنيم . خواهيم داشت مشترکي ن
شد ، از  کهمينکه ماترياليسم ديالکتيک در. مسائل روشن تر شوندبدون اينکه 

ها نجات مي يابيم و از ارتکاب بسياري از اشتباهات جلوگيري  بسياري درد سر
  .خواهد شد 

  ـ درباره برنامه پنج ساله اول  ٢
که در هنگام بحث برنامه پنج ساله اکثر سخنراني ها خوب  رفقا ميگويند

برخي از سخنراني ها بسيار . خنراني ها احساس رضايت ميکنند بود وکليه رفقا از س
خوب بود، چه سخنرانان مطلب را کامال تشريح نموده و تقريبا متخصص بينظر مي 

اما تعدادي از سخنراني ها که از طرف ادارات مرکزي ايراد گرديد از نظر . آمدند 
چنين امري در مورد . اشتندمحتوي تقريبا فقير بوده و از نظر تحليل و انتقاد کمبود د
ديگري هم بعالوه مسئله . تعدادي از سخنراني هاي رفقاي محلي نيز صدق ميکند

در برخي از سخنراني ها ماهيت واقعي و جدي حيف و ميل وساير . وجود دارد
برخي . اشتباهات افشاء گرديدند ، اما چيزي در باره طرق مبارزه با آنان گفته نشد

  . من فکر ميکنم حق دارند. ي ها ناراضي اندرفقا از اين سخنران
اميدوارم همگي دبيران کميته هاي حزبي استان ها شهر ها و بخش ها 
ورفقاي مسئول ادارات مرکزي کوشش کنند تا در کار سياسي و اقتصادي در سطح 

آنها بايد در هر دو زمينه کارسياسي و . باالتري از مارکسيسم ـ لنينيسم خبره شوند
اما در باره کار ساختمان . يک و ساختمان اقتصادي بخوبي انجام وظيفه کنند ايدئولوژ

در رابطه با بسياري از . اقتصادي ، ما بايد واقعا براي درک چگونگي آن کوشش کنيم 
مسائلي که مقامات محلي شرکت کننده در اين کنفرانس به مقامات مرکزي ارائه 

ا آن دسته از اين مسائل را که کميته در دادند تا راه حل پيدا شود ، بايد کوشيد ت
ر مورد ساير مسائل ، دبير خانه د. هائي تعيين کرده است ، حل نمودمورد آنها رهنمود 
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کنفرانس بايد با همکاري رفقائي که اينگونه مسائل را طرح کرده اند مشترکا راه حلي 
  .ه دهندبيابند و گزارش کار خود را براي تصميم گيري به کميته مرکزي ارائ

ر مرکزي مايلند همکاري الب بسيار ديگري وجود دارد که دوايبازهم مط
در خواست ميشود که از کميته هاي محلي حزبي . مقامات محلي را جلب نمايند

موسسات دواير مرکزي را در مناطق مختلف تحت نظارت گيرند، به ويژه در رابطه با 
کميته هاي محلي حزبي واجب است  بر. کار سياسي و ايدئولوژيک به آنها کمک کنند

 محلي مقاماتاينرو نه تنها از . که بدين موسسات در اجراي وظائفشان ياري رسانند 
اولين . مرکزي دارند ، بلکه متقابال نيز امر مشابهي موجود است تقاضا هائي از نقامات 

مرکزي و برنامه پنج ساله تنها زماني ميتواند بطور موفقيت آميز پيش رود که دواير 
کميته هاي محلي حزبي کوشش خود را همسو کنند و با تقسيم کار مناسب بايکديگر 

  .همکاري نمايند
  

  درباره اتحاد ضد حزبي کائوکان و ژائو شو ـ شي ـ ٣         
آيا چنين اتحادي وجود داشت يا نه ؟ شايد دو " ميپرسند برخي : اولين نکته           

تعدادي از رفقا " ت تک رو بودند، و نه يک اتحاد ؟ شاهي مستقل يا دو شرکدپا
ميگويند که سندي نديده اند و اگر کائوو ژائو اتحادي داشتند ، بايد نوعي موافقت 

درست . نامه وجود ميداشت ، و توافق بايد با جوهر سياه روي کاغذ سفيد نوشته شود
يم کائو کان و ژائوشو ـ ما ميگوئ. است، موافقت نامه کتبي وجود ندارد که بتوان يافت 

ماچگونه اين مسئله را دريافتيم ؟ اوال، ما . شي در واقع يک اتحاد را تشکيل ميداند 
زماني متوجه اين مسئله شديم که کائو کان طي کنفرانس امور مالي و اقتصادي دست 

کار ميکرد ثانيا زماني دريافتيم که ژائوشو ـ شي در جريان  در دست ژائوشو ـ شي
س کار تشکيالتي ، در فعاليت هاي ضد حزبي با چان سو ـ شان همکاري کنفران
از اين : "  دريافتيم، او گفتشي  هاي خودژائوشو ـ ثالثا ، ما مسئله را از گفته. ميکرد

ژائوشو ـ شي " . خواهد بود " داير تشکيالت کميته مرکزي" به بعد کوفن محور 
بسيار . کانوکان ميبايستي محور باشدبود و کوفن، محرم " دايره تشکيالت " مسئول 
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رابعا، ما مسئله را وقتي دريافتيم که کائوکان و ژائو شو ! چه وحدت کاملي ! عاليست 
تي بوروي سياسي را که بطور مخفيانه بوسيله آن تسو ـ ون ـ شي صورتي از اعضاي آ

 ر اين عملش اخطاربخاطبه آن تسو ـ ون .  تنظيم شده بود ، وسيعا پخش کردند
تمام  شي و سايرين اين صورت را در ميان کائوکان و ژائوشو ـ. انضباطي داده شد

شرکت کنندگان کنفرانس کار تشکيالتي پخش کردند ، وحتي در اياالت جنوبي نيز 
هدف آنان از بخش وسيع اين صورت اعضاي پيشنهادي بوروي . آنرا منتشر نمودند

ريافتيم که کائوکان در باره بمن ابراز سياسي چه بود ؟خامسا ، ما مسئله را زماني د
داشت که مايل است از ژائوشو ـ شي  محافظت شود ، در حاليکه ژائوشو تا به آخر به 

کائوکان گفت که اکنون ژائوشو ـ شي در موقعيت . حمايت خود از کائو کان ادامه داد
از طرف از او سوال کردم تو چرا . خطرناک است و از من خواست که به او کمک کنم 

او صحبت ميکني ؟من در پکن هستم و ژائوشو ـ شي هم در اين شهر است و چرا او 
پيش نمي آيد ؟ او اگر حتي در تبت  ااز تو ميخواهد که برايش صحبت کني و مستقيم

وقت ديگر . او همين پکن است و دو پا هم دارد  .هم بود ميتوانست تلگرافي بفرستد 
ان بود، و او يکبار ديگر تالش کرد که از ژائوشو ـ شي ، روز قبل از افشاء شدن کائوک

ژائوشو ـ شي تا به آخر در محافظت کردن از کائوکان پافشاري کرد و . محافظت کند 
در نشست وسيع . را اصالح کند هاي نسبت به کائوکان " بي عدالتي " ميخواست 

گفتم که دو  بوروي سياسي کميته مرکزي که بخاطر افشاء کائوکان برگزار شد، من
ستاد اول که بوسيله من فرماندهي ميشود تند . ستاد فرماندهي در پکن وجود دارد 

ستاد دوم که . باد آشکاري را بحرکت در آورده و آتش آشکاري را بر افروخته است 
باد منحوسي را به حرکت در آورد و آتش شومي را بر  بوسيله ديگران هدايت ميشد،

آيا رهبري سياسي از يک منبع ناشي . خفيانه کار ميکردافروخت ، ستادي بود که م
ميشد يا چند منبع ؟ با توجه به واقعيات ذکرشده ، آنها يک اتحاد ضد حزبي داشتند 
و در پادشاهي مستقل يا دو شرکت تک رو نبودند که هيچ کاري با يکديگر نداشته 

  .باشند 
ون يک موافقت نامه و اما در مورد برخي رفقا که اظهار ترديد ميکنند که چ

چنين نظري . کتبي در ميان نبود ، شايد با همه اين حرفها ، اتحادي وجود نداشت 
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بمعناي آنستکه اتحاد هاي ضد حزبي را که با توطئه سر هم بندي ميشود بطور کلي 
همانند اتحاد هاي علني و رسمي سياسي و اقتصادي بدانيم و ايندو را از يک نوع به 

آيا يک توطئه احتياج به موافقت نامه کتبي . ها توطئه مي چيدند آن. حساب آوريم 
بعنوان فقدان اتحاد است ، پس در مورد هر کدام دارد ؟ اگر فقدان موافقت نامه کتبي 

از دارو دسته هاي ضد حزبي که بطور جداگانه از طرف کائوکان و ژائوشو ـ شي 
هدايت ميشدند چه بايد   يهدايت ميشدند چه بايد گفت ؟ کائو کان و ژائوشو ـ ش

گفت ؟ کائوکان هيچگونه عهد نامه اي با چان سو ـ شان ، چان مين ـ يوان ، چائوته ـ 
تسون ماهون و کوفن که در دارودسته اش بودند امضاء نکرد، الاقل ما که هيچگونه 
موافقت نامه کتبي از آنها نديده ايم پس آيا بايد وجود اين دارودسته ضد حزبي را هم 

نکار کرد ؟ همچنين ما هيچگونه عهد نامه اي را که توسط ژائوشو ـ شي يا سيان ا
پس گفتن اينکه چون موافقت نامه کتبي . شده باشد نديده ايم  مين و يان فان امضاء

  .در کار نيست پس اتحادي هم وجود ندارد نادرست است 
ر گرفتند چه ئو قراوژافقائيکه تحت نفوذ کائوبرخورد آندسته از ر: نکته دوم 

برخي بطور . ت مختلف دارند بايد باشد ؟ کسانيکه تحت تاثير قرار گرفته بودند درجا
عداد کمي از ت. کائووژائو به تن اينان سائيده ت تاثير قرار گرفتند ، تنها تن کلي تح

رفقا عميقا تحت نفوذ کائووژائو قرار گرفتند ، دست به فعاليت هاي مخفي زدند و 
اما اکثر رفقا ، . ميان ايندو دسته از افراد تفاوت وجود دارد . خش کردندنظراتشان را پ

حال بهر درجه که تحت تاثير چنين نفوذي قرار داشتند ، برخورد تعدادي از رفقا 
برخورد برخي . بسيار خوب بود اين مسئله از طرف همه مورد استقبال قرار گرفت 

طرف اکثريت رفقا مورد استقبال قرار  ديگر از رفقا تقريبا خوب بود و اين مسئله از
تعدادي از . گرفت ، گرچه آنچه اين دسته از رفقا ابراز داشتند عاري از کمبود نبود 

دشان را دنبال کميلي خود برخوريش نرفتند اما امروز با اظهارات ترفقا بقدري کافي پ
تند که تعدادي از سخنراني ها در مجموع خوب بودند، اما بخش هائي داش. نمودند

جا نرانان کم بيش روشن کردند که در کبهر حال ، تمام سخ. کامال درست نبود
از هر چه بگذريم ، آنها براي روشن . ايستاده اند ، و ما بايد از آنها استقبال کنيم 

 دتعداد کمي از رفقا که ميخواستند صحبت کنن. کردن موضعشان اقدامي مي کردند
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. ميتوانند به کميته مرکزي گزارش کتبي بفرستند اما بعلت کمبود وقت موفق نشدند
کشانده شده و محرم آنها . در مورد کسانيکه صحبت نکرده اند مسئله جدي نيست 

اما در ميان . برخي از فعاليت هاي کائووژائو بودند اما اين فعاليت ها را بر مال نکردند 
يزي را پنهان ميدارند کسانيکه صحبت کرده اند ، آيا افرادي وجود ندارند که هنوز چ

؟ بسيار خوب ، بگذار هم اکنون تصميم گرفته شود که اين دسته از رفقا ميتوانند 
سخنراني ها و گزارشات خود را براي تجديد نظر در آن پس بگيرند ، خواه اين 
سخنراني ها و گزارشات در باره برنامه پنج ساله باشد خواه در باره اتحاد ضد حزبي 

ن دسته از رفقا ميتوانند فرمول بندي هاي خود را دقيقا مورد بررسي اي. کائووژائو 
قرار دهند و پنچ روز فرصت دارند تا هر چه را که بطور نا مناسبي گفته شده يا کامال 

شما اجازه داريد که اظهارات . صحيح نبوده است، آينده را بر او تيره و تار نسازيد 
  .ه تان متن نهائي خواهد بودخود را تصحيح کنيد و متن تجديد نظر شد

ما بايد چنين برخورد را نسبت به اين رفقا در پيش گيريم ، يعني ، ما نه 
تنها بايد آنها را مورد نظارت قرار دهيم بلکه بايد به آنها کمک کنيم ، با اين اميد که 

به عبارت ديگر ما نبايد فقط آنها را مورد نظارت . آنها اشتباهاتشان را تصحيح کنند
تشان را تصحيح ميکنند يا خير ، بلکه بايد به آنها قرار دهيم تا ببينيم آيا اشتباها

نيلوفر آبي با تمام آن  .همه کس محتاج کمک است. کمک کنيم که چنين کنند 
يک پرچين . زيبائيش بخاطر باقي ماندن بروي آب محتاج برگهاي سبز خود است

. ادر محتاج کمک سه نفر ديگر است حمايت سه تير چوبي را الزم دارد ، يک شخص ق
و اين امر در مسئله . به تنهائي رفتن خوب نيست و کمک ديگران هميشه الزم است

نظارت قرار داد بايد اين افراد را مورد . بحث مان بيش از هر چير ديگر الزم استمورد 
است ،  اما تنها نظارت کردن کاري منفعل. و ديد آيا خودشان را اصالح ميکنند يا خير 

در مورد رفقائي که تحت نفوذ . از اينرو همچنين الزم است که به آنها کمک نمود 
کائووژائو قرار گرفتند ، صرفنظر از اينکه مقدار اين نفوذ چقدر بوده است ، بايد از 
اينکه خود شان را اصالح کنند خوشحال باشيم و نبايد تنها اين رفقا را تحت نظارت 

اين چنين است برخورد مثبت . ايد به آنها کمک هم بنمائيم خود قرار دهيم بلکه ب
  . نسبت به رفقائي که مرتکب اشتباه شده اند
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شوند بلکه بايد خود را  مغروررفقائي که زير نفوذ آنها قرار نگرفتند نبايد 
در ميان رفقائي که . اين امر بسيار مهمي است. در برابر چنين امراضي مصون بدارند 

اما اين . شايد تعدادي گول خوردند و بقيه عميقا در گير بودند . رفت قبال ذکر شان 
و درآينده از . رفقا ممکن است پس از ارتکاب اشتباهاتشان کم بيش هوشيار شوند

پس از ابتال به برخي امراض است که در . ارتکاب اشتباهات مشابهي دوري جويند 
رنده دارد ، ولي ضامن مطمئني واکسيناسيون يک اثر جلوگي. برابر آن مصون ميشويد 

ينرو بهتر است که واکسين ديگري از ا. هم ممکن است که آبله بگيريدنبوده و هنوز 
لسه ديگر همانند جلسه کنوني پس از گذشت سه تا پنج سال بزنيم ، در مورد ما ـ ج

ساير رفقا نبايد مغرور باشند بلکه بايد . پس از گذشت سه تا پنج سال بر پا کنيم 
ه ارتکاب اشتباهات پاسداري کنند ، چرا کائوکان و ژائوشو ـ شي بدين رفقا علي

دسته اول از آن رفقائي تشکيل ميشود . نزديک نشدند ؟ چندين دسته وجود دارند
که کائووژائو آنها را دشمن خود بحساب ميآورند، و طبيعتا تالشي هم براي زير نفوذ 

ني است که کائووژائو آنها را ناچيز مي دسته دوم شامل کسا. در آوردن آنان نکردند
شمردند و لذا به حسابشان نمي آوردند، و از اينرو در آن مرحله احتياج به زير نفوذ 

کشور "در آوردن آنها حس نميکردند ، چه فکر ميکردند اين دسته افراد زمانيکه 
ز آن دسته سوم عبارت ا. خود بخود بطرف آنها مي آيند" کامال تحت کنترول در آمد

را پيدا نکردند، شايد بخاطر اينکه کساني است که کائووژا جرات نزديک شدن به آنها 
. اين افراد مصون بودند و بنظر نميرسيد از آن نوع آدمها باشند که آنها ميخواستند 

شمردند ، با  گرچه آنها افراد اين دسته را از دشمنان خود يا آدمهاي بي تاثير نمي
چهارم عبارت از کساني  دسته. دن به آنها را پيدا نکردند شوجود اين جات نزديک 

اين نوع آفت وقت . است که کائووژائو فرصت نفوذ کردن در آنها را پيدا نکردند
اگر يکسال فرصت بدهي آنوقت نميتواني مطمئن باشي که . ميخواهد که رشد کند 

لکه دار  کن ، مگر تو نگاه: "، بنابراين الف نزنيد که  عده بيشتري مبتال نشده باشند
يکسال به عقب انداخته اگر امر افشاگري ! " نشدي ؟اما ببين من چقدر پاک هستم 

  . ميشد به جرات ميتوانم بگويم که بسيار از افراد آلوده ميشدند 
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از رفقائي را که زير نفوذ  فکر ميکنم اين مطالب بايد توجه هر دو دسته
  .بخود جلب کندائو قرار گرفتند يا نگرفتند ، کائووژ

ما بايد در زمينه مسائل اصولي دائما هوشيار باشيم و زمانيکه : نکته سوم 
. رفقائي اظهارات يا اعمالشان برخالف اصول حزب بود ، از آنها مقداري فاصله بگيريم 

هر زمان که اظهارات و اعمال آنها بر خالف اصول حزبي است و بيزار مان ميکند، 
اما در . ها در چنين موارد و در چنين شرائطي هم هويت کنيم نبايد خودمان را با آن

مينه هائي مانند با اصول حزبي تطابق دارند ، در ز مورد اظهارات و اعمال آنها که
برنامه پنج ساله ، قطع نامه و گزارش درباره اتحاد ضد حزبي کائووژائو ، رهنمود هاي 

ز آنها قويا پشتيباني کنيم و خودمان صحيح ما و قوانين و مقررات حزبي ، البته بايد ا
ما بايد از هر چه که با اصول حزبي تطابق ندارد فاصله . را با آنان هم هويت گردانيم 

؛ به سخن ديگر ، بايد خط و مرز روشني بکشيم و اينگونه گفتار و اعمال را در بگيريم
طر اينکه فردي ما نبايد حفظ اين فاصله را صرفا بخا. همان لحظه و در جا طرد کنيم 

يک دوست ، ما فوق ، زير دسته همکار قديمي يا يک همکالسي ويا همشهري است ، 
ما مکررا اين تجربه را در قضيه ضد حزبي حاضر،کائووژائو و در . زيرا پا بگذاريم 

اگر بخاطر يک رابطه قديمي : مبارزات گذشته ميان دو خط مشي در حزب داشته ايم 
، بي پرده سخن گفتن برايتان مشکل باشد و در حفظ فاصله و نزديک با افراد معيني

مرزبندي با آنان ناتوان باشيد، خود را هر چه بيشتر و عميقتر در گير و احاطه شده در 
  .از اينرو بايد موضع بگيريم و از اصول پيروي کنيم . آنان مي بايد " شبح"

ل نا شايست ما از برخي اعما" هارم ؛  تعدادي از رفقا ميگويند نکته چ
بنظرم من در اينجا دو " . کائووژائو مطلع بوديم ، اما توطئه آنها را تشخيص نداديم 

دسته اول کسانيکه از کائووژائو مطالب بسياري شنيدند که . دسته افراد يافت ميشوند
ائووژائو در مورد برخي از فعاليتهاي ضد صول حزبي بود، و عالوه بر اين ، کمغاير ا

اينگونه افراد ميبايست توطئه آنها را تشخيص . مشورت کردندآنها حزبي خود با 
دسته دوم ، کسانيکه بطور کلي از اعمال ناشايست آنها مطلع شدند، اما . ميدادند 

اينگونه افراد را نبايد مقصر دانست ، چه تشخيص توطئه . متوجه توطئه آنها نگشتند 
ته مرکزي توطئه ضد حزبي آنها را بود که کمي ١٩٥٣سال . براي آنها ساده اي نبود 
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پس از آنچه در کنفرانس امور مالي و اقتصادي و کنفرانس کار تشکيالتي . کشف کرد 
اتفاق افتاد و پس از تمام فعل و انفعاالت قبل از کنفرانس امور مالي و اقتصادي بود که 

ن فعاليت هاي غير عادي آنان در جريا. عادي نيستما متوجه شديم رفتار آنها 
بنابراين از آن . کنفرانس امور مالي و اقتصادي کشف شد و در هر مورد توبيخ شدند 
تا مدتها ماهيچ . به بعد آنها کامال تغيير روش داده و مشغول فعاليت هاي مخفي شدند

اين نوع چيز ها قبال هم . فکر نميکرديم که کائووژائو  شو ـ شي آدمهاي نا بابي باشند
شتند و دوره مبارزه در کوهستان جين گان تعدادي مرتد وجود دا در. اتفاق افتاده بود

حتما شما هم تجارب . نها به انقالب خيانت خواهد کردما هرگز فکر نميکرديم که آ
  .مشابهي داريد

برخي . گمراهتان کند گذاريد ظواهر کاذب ب: بايد در اينجا درسي بياموزيم 
در هر چيزي بين ظاهر و . ميشوند از رفقا مابسادگي از طرف ظواهر کاذب گمراه 

پديده است از طريق تحليل و مطالعه کردن ظاهر يک . وجود دارد  ماهيت آن تضاد
در . از اينروست که احتياج به علم بوجود مي آيد . ي ميبردکه انسان به ماهيت آن پ

غير اينصورت اگر انسان ميتوانست باحدس و گمان به ماهيت چيزي دست پيدا کند ، 
قت ديگر علم چه موردي داشت ؟ مطالعه چه فايده اي داشت ؟ مطالعه درست آنو

وليکن ميان ظاهر . بدين خاطر مطرح ميشود که بين ظاهر  و ماهيت تضاد وجود دارد 
: هست ، بخاطر اينکه دومي کاذب است از اينرو بايد درس بگيريم اذب تفاوتو ظاهرک

  .نده گمراهتان نکندآنجا که ميتوانيد بکوشيد تا ظاهر فريبتا  
امر ما براي پيروزي به .  الف زن نباشيد . خطر خود پسندي: نکته پنجم 

در حاليکه عده کم ، . را بازي ميکنندعده زيادي متکي است و عده کم نقش محدود 
يعني رهبران و کادر ها ، نقشي ارزنده بازي ميکنند ، اما اين نقش اهميت برجسته اي 

مناسبات صحيح ميان کادر ها و توده . ا توده ها بازي ميکنندنقش برجسته ر. ندارد 
را  ها آنچنان است که کادر ها گر چه الزم اند ، اما اين توده ها هستند که کار واقعي

انجام ميدهند و کادر ها اعمال رهبري ميکنند ، نقشي که نبايد در مورد آن مبالغه 
کار ها بدون شما ميتوانند به آيا بدون وجود شما وضع آشفته خواهد شد ؟ . شود

آيا کار . کمااينکه تاريخ و بسياري از واقعيات زندگي دال براين امر است . پيش روند 
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ها مثال بدون کائوکان و ژائوشو ـ شي آشفته شدند ؟مگر نه اينکه کار ها روبراهند؟ 
لو بدون تروتسکي ، بدون جان گوتائو ، بدون چن دو ـ سيو هم کار ها خيلي خوب بج

مرده است و کنفسيوس قرنهاست که . تمام اين افراد تيپ هاي نابابي بودند . رفته اند 
  .ما امروز در چين يک حزب کمونيست داريم که حتما عاقل تر از کنفسيوس است

و اما در . جلو ببريم  اين نشان ميدهد که ما قادريم بدون کنفسيوس کار ها را بهتر
آيا بدون آنها زمين از . هم جبران ناپذير نيستند  اين آدمها. ي خوب مورد آدمها

. چرخيدن باز خواهد ايستاد ؟ زمين همانند گذشته به گردش خود ادامه خواهد داد 
  .کار ها بطور عادي پيش خواهند رفت ، شايد هم بهتر 

دسته دوم ، . دست اول کادر هاي قديمي هستند . ما دو نوع آدم داريم 
کداميک از اين دو آينده تابناکتري دارد ؟ بدون شک . نند خون تازه ، آدمهاي جوا

برخي از رفقا تنها بخاطر اينکه . خون تازه ، همانطور که رفيق چوئن الي امروز گفت 
قرار به اگر . اين کامال بي جاست . کادر هاي قديمي انقالب اند، از غرور باد کرده اند 

اما در مورد آدمهاي بيش از چهل يا پنجاه . باليدن باشد ، اين جوانان بايد بخود ببالند 
سال ، آنها هر چه مسن تر بوده و هرچه تجربه بيشتر داشته باشد ، بايد همانقدر 

بگذاريد رفقاي جوان خودشان دريابند که واقعا با تجربه هستيم . بيشتر فروتن باشند
ببين ، چقدر فروتن  .ما نبايد به آنها کم بها دهيم . اين قديمي ها واقعا تجربه دارند:"

اگر آدمهاي مسن تر از چهل يا پنجاه سال ، با وجود تجارب غني شان ،   ".هستند
اين مسئله جوانان را واميدارد که ! خود پسند شوند ، به چه وضع اسفناکي درميآيند 

". تمام تجارب شما بدرد نميخورد شما داريد مثل کودکان رفتار ميکنيد: " بگويند
ان دوست داشته باشند که خود شان را مقداري برخ ديگران بکشند ممکن است کودک

اما براي آدمهائي که داراي که دارند پا به سن ميگذارند و . ميشود فهميد  ا، اينر
تجربه پشت سر خود دارند ، اگر خود پسند شده و اينقدر از خود راضي اينقدر از 

مواظب : " مثلي ميگويند  همانطور که. شوند ، اين ديگر به هيچوجه جايز نيست 
؛ بشر دم ندارد اما چرا درباره گذاردن آن "رفتارت باش و دمت را الي دوپايت بگذار

بعضي وقتها سگ . در ميان دوپا صحبت ميکنيم ؟ بگذاريد از يک سگ مثال بياورم 
دمش را باال ميگيرد و بعضي وقت هم دمش را الي دو پايش ميگذارد که کتک خورده 
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اميدوارم تمام رفقاي ما ، و . ني آنرا باال نگاه ميدارد که وضعش خوب است باشد و زما
بيش از همه رفقاي کادر هاي قديمي مان ، بيک معنا دمشان را عوض آنکه باال بگيرند 

ندي و بي مالحظه گي باشند ، ، در ميان دو پايشان بگذارند ، مواظبت خود پس
  . ادامه دهند  باقي بمانند و به پيشروي خودهميشه فروتن 

بهتر " عده اي ميگويند . و راست باشيد " چپ"مواظب انحراف : نکته ششم 
در واقع . اين حرف توسط بسياري از رفقا تکرار ميشود ". بود تا راست " چپ"است 

اما اين حرف " . چپ"بهتر است راست بود تا " بسياري هستند که بخود شان ميگويند 
پس ايندو نقطه نظر . يکه صادق هستند علنا ميگويندفقط کسان. را بلند نميگويند

چيست ؟ بمراتب جلو تر از زمان حرکت کردن ، سريعتر از جريان " چپ. "موجودند
جاري گام برداشتن ، شتابزدگي در عمل و در موارد اصولي و سياسي ، و ضربه زدن 

" چپ"نحرافات بدون تمايز گذاري در مبارزات و در موارد مورد مجادله ـ تمام اينها ا
و فقدان  داشتننعقب افتادن از زمان ، با جريان جاري گام بر . است و خوب نيست 

در حزب ما افرادي هستند . رزمندگي ـ انحرافات راست است و آن هم خوب نيست 
باشند ، وعده زياد ديگري هم هستند که ترجيح " چپ"که ترجيح ميدهند در طرف 

وضعي در طرف راست مرکز بگيرند ، هيچکدام از ميدهند در طرف راست باشند يا م
ما بايد مبارزه اي را در دو جبهه به پيش بريم و با هر دوي انحراف . اينها خوب نيست 

  . و راست نبرد کنيم " چپ"
اين تمام چيزي بود که ميخواستم در باره اتحاد ضد حزبي کائوکان و ژائوشو 

  .ـ شي بگويم 

  ـ درباره اوضاع کنوني  ۴
در رابطه با شرائط بين المللي ، در کشور و در حزب چگونه است ؟  وضع

کدام غالب است ، جانب روشن يا جانب تاريک ؟ بايد تاکيد کرد که جانب روشن از 
همچنين است در . لحاظ بين المللي ، در کشور با حزب بر جانب تاريک غلبه دارد

نتقاد از خود کرده اند فکر نکنيد اينکه بسياري از رفقا اتنها بخاطر . مورد کنفرانس ما
اين رفقا تکيه را بر کمبود ها و اشتباهاتشان گذاشتند و . که همه چيز تيره و تار است
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نکات مثبت خود را نگفتند ، چيز هائي چون زمانيکه به انقالب پيوستند ، نبرد هائي 
ناگفته را که در آن پيروز شدند و موفقيت هائي را که در کار شان کسب نمودند ، 

اگر شما آنها را تنها بر اساس انتقاد از خود شان مورد قضاوت قرار دهيد ، . گذاردند 
آنوقت چيزي جز تاريکي باقي نميماند، اما در واقع اين فقط يکجانب قضيه در مورد 

مسئله در مورد کائوکان و ژائوشو ـ شي و پنج . بسياري از رفقا ، جانب فرعي آنست 
شان ، چان مين ـ يوان ، چائوته ـ تسون ، ماهون و کوفن ، فرق معاونشان چان سو ـ 

چه جانب . اين ارزيابي که جانب روشن غالب است در مورد آنها صادق نيست . ميکند 
چه جانب روشن غالبي در مورد کائوکان . غالبي در مورد آنها صادق نيست روشن 

ر ماه و نه نور خورشيد وجود دارد ؟ سراسر تاريک است، توده سياهي است که نه نو
کمي  تعداد. اما وضع در مورد رفقاي ما کامال متفاوت است. قادر به نفوذ در آن نيست 

لکه سياه بدن آنها را آلوده کرده است ، لکه هائي که ميتوانند با شستشوي مکرر پاک 
  .شوند

چرا ما از آمادگي در مقابل تغيير سريع اوضاع ، در مقابل خطر احياء ضد 
بي و در مقابل وقوع مکرر حوادثي از نوع کائو ـ ژائو صحبت ميکنيم ؟ به خاطر انقال

در انجام هر . اينکه اگر براي بدترين حالت آماده باشيم چيزي را از دست نخواهيم داد
بدترين اتفاقات . ترين امکانات را در نظر گرفته و مطابق آن نقشه بريزيم بد کاري بايد

راه افتادن جنگ جهاني جديد از طرف امپرياليست ها ، ب: ممکنه به قرار زيرند 
بازگشت چان کايشک سوار بر اسب در پکن ، وقوع دوباره حوادثي چون اتحاد ضد 
حزبي کائو ـ ژائو ، بد تر از آن ، ممکن است نه فقط يک مورد، بلکه دهها وحتي صد 

ک ديده باشيم ، اما در صورتيکه از قبل تدار. ها مورد از اين حوادث بوقوع پيوندد
اگر ده مورد . تعدادي اين حوادث هر چقدر باشند ، دليلي براي ترس وجود ندارد 

و اين نيازي به هياهو ندارد چون ما آنرا پيش . بوقوع پيوست ، يعني فقط پنج جفت 
امپرياليسم بمب اتمي و هيدروژني خود را برخ ما ميکشد تا ما را . بيني کرده ايم 

دنيا طوري بر پا گشته که هميشه پديده اي . آنهم ما را نميترساند وحشت زده کند اما
زماني که چيزي مورد حمله است ، حتما چيزي ديگري . برپديده ديگر غلبه ميکند
را بخوانيد مي ) ١" (ستايش قهرمانان " اگر شما داستان . براي غلبه برآن وجود دارد
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در واقع تعداد . ر وجود ندارد شکست ناپذي" سالح سحر آميز"بينيد که چيزي بنام 
ما معتقديم تا . در هم شکسته شده اند " سالحهاي سحر آميز "بيشماري از اين 

شکست ناپذيري " سالح سحر آميز "زمانيکه به توده ها تکيه کنيم در اين دنيا هيچ 
  .وجود نخواهد داشت

  ـ براي برگزاري موفقيت آميزهشتمين کنگره کشوري کوشش کنيم ٥
مرکزي تصميم گرفته است که هشتمين کنگره کشوري حزبي را در کميته 
ـ  ١: سه نکته در دستور کار کنگره خواهد بود . برگزار کند  ١٩٥٦نيمه دوم سال 

ـ انتخاب کميته  ٣ـ تجديد نظر در اساسنامه حزب  ٢گزارش کار کميته مرکزي 
ز ژوئيه سال آينده به انتخاب نمايندگان و آماده کردن اسناد بايد قبل ا. مرکزي جديد

ما دعوت ميکنيم که در مدت زماني کمتر از يکسال گامي بزرگ در کليه . اتمام رسد
اقتصاد ، فرهنگ و آموزش ، امور نظامي ، حزب ، : زمينه هاي کاربر داشته شود 

  .سياست و ايدئولوژي ، سازمانهاي توده اي جبهه واحد و اقليت هاي ملي 
ما بايد با . مورد کار در زمينه اقليت هاي ملي در ضمن ، چند کلمه اي در

فکر نکنيد که اين مليت  خان بوده که اقليت هاي ملي . شونيسم خان مبارزه کنيم 
در واقع اين اقليت هاي ملي بوده اند که کمک هاي فراواني به . کمک کرده است 

هاي ملي شده برخي از رفقا مايلند در باره کمکي که به اقليت . مليت خان نموده اند
است الف بزنند، اما آنها درک نميکنند که ما بدون اقليت هاي ملي نميتوانيم 

در صد خاک کشور زندگي ميکند ، خان  ٦٠تا  ٥٠چه کسي در . هيچکاري انجام دهيم 
در اين مناطق منابع غني و ثروت هاي . ها يا اقليت هاي ملي ؟ اقليت هاي ملي 

ما تا کنون به اقليت هاي ملي کمک ناچيزي کرده ايم . زيرزميني فراواني وجود دارند 
و در برخي مناطق هيچگونه کمکي انجام نگرفته است ، در حاليکه اقليت هاي ملي به 

وليکن برخي از اقليت هاي ملي قبل از آنکه بتوانند کمکي . خان ها کمک کرده اند 
ملي کمک هاي بزرگي به از نظر سياسي اقليت هاي . بما بکنند بايد از ما کمک بگيرند

شرکت آنان در جامعه ملل چين کمکي به مليت خان محسوب . مليت خان کرده اند 
. مردم سراسر کشور از اينکه اقليت هاي ملي و خان ها متحدند خرسندند . ميشود

از نظر سياسي ، اقتصادي و امر دفاع ملي کمک بزرگي به بنابراين اقليت هاي ملي 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 ..... س سخنرانيهائي در كنفران

162 

اگر فکر کنيم که تنها خان . نادرست است . ملت چين کرده اند تمام کشور، به تمام 
ها به اقليت هاي ملي کمک کرده اند ، يا بخاطر کمک ناچيز که به اقليت هاي ملي 

  . کرده ايم غرق غرور شويم 
وقتکه ميگوئيم بايد در عوض يکسال گام بزرگي در تمام زمينه ها به پيش 

در . و اشتباهات افشاء شده بايد اصالح گردندبگذاريم مقصودمان آنستکه کمبود ها 
اين کنفرانس فقط قول ندهيد وسپس اين کمبود ها و اشتباهات را تا زماني برگزاري 
. هشتمين کنگره حزب در سال آينده، دست نخورده و اصالح نشده باقي بگذاريد 
ات مقصود ما از کوشش بخاطر برگزاري کنگره هشتم دقيقا رفع کمبود ها و اشتباه

جمل و حيف و ميل و سبک مثال بايد کوشش صادقانه اي بعمل آوريم تا با ت. مان است 
معماري مجلل مبارزه کنيم در اين جا قول ندهيد و آنوقت دقيقه  اي که بخانه 

  .رسيديد دراز کشيده و بخواب فرورويد 
عده اي پيشنهاد ميکنند که بايد هر سال ياهر دو سال يکبار کنفرانسي از 

فکر ميکنم  .نوع برگزار گردد تا اينکه ميان رفقا نظارت متقابل  وجود داشته باشد اين
چه کسي بايد برافرادي نظير ما نظارت . بايد اين پيشنهاد را مورد مطالعه قرار داد

کند؟ نظارت متقابل فکري خوبي است ، چه پيشرفت سريع امر خوب و دولت را 
مدت ده سال است که کنگره . زمنديم نه کندما به پيشرفت سريع نيا. ترفيع ميدهد 

حزبي نداشته ايم البته در پنچ سال اول ، فرا خواندن کنگره ديگري درست نميبود، 
چه جنگ با تمام سنگيني و فشار خود در جريان بود و کنگره هفتم نيز برگزار شده 

اما . ديد گردر دوره پنج ساله دوم کنگره اي ميتوانست برگزار بشود اما برگزار ن. بود
بهتر بود که قبل از برگزاري کنگره ته و توي . با برگزار نکردنش چيزي کسب کرديم 

قضيه ي کائوو ژائو در ميآمد وگرنه آنها از کنگره هشتم استفاده کاملي براي پيشبرد 
در حال حاضر برنامه پنج ساله ما بخوبي به جريان افتاده . هدف هايشان ميکردند
ي براي دوران گذار را به پيش نهاده ايم و از طريق چنين است ، خط مشي عموم

ئل گشته ايم و از اينرو راه براي برگزاري کنفرانس هائي بوحدت فکري بيشتري نا
در کنگره آينده هر نماينده اي مجبور به . هشتمين کنگره کشوري هموار گشته است 

مبود ها و اشتباهاتمان در کار از خود نخواهد بود، اما بايد بطور علني از ک انتقاد انجام 
  . انتقاد و انتقاد از خود کنيم و درست نيست که اين اصل مارکسيستي بکار نرود 
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من در اين کنفرانس انتقاد تعدادي از رفقا را . انتقاد بايد صريح باشد 
اگر شما . به نظر ميرسد که آنها از رنجاندن ديگران واهمه دارند. چندان صريح نيافتم 

افي صريح نباشيد ، اگر نيش به قلب نرسد ، فرد مورد انتقاد دردي را احساس بقدر ک
فرد را با نام و اداره مربوطه اش مشخص . خواهد کردنائي نيز ننکرده و توجه و اعت

اگر احساس رنجش ميکني ، خوب بوده است و من راضي نيستم و بد کار تو . کنيد 
دست دادن راي است و ترس از مناسبات  ترس از رنجاندن ديگران تنها ترس از. بکن 

ناراحت کننده در کار با ديگران آيا اگر شما بمن راي ندهيد من کاسه برنجم را از 
در واقع ، اگر شما فکر تان را بگوئيد و . دست خواهيم داد؟ بهيچوجه چنين نيست 

. کردمسائل را صريحا طرح کنيد  در اين صورت همکاري با ديگران را آسانتر خواهيد 
گاو نر چرا دو شاخ دارد ؟ براي جنگيدن ، دفاع از خود و . شاخ هايتان را توي نکشيد 

رفقا . يا خير دارند " شاخ " من اغلب از رفقا مي پرسم که آيا روي سر شان . حمله 
رفقائي را مي بينم که شاخ دارند ، عده . به بينيد شاخ داريد يا نه بسرتان دست بزنيد 

بعقيده من بهتر . لي زياد تيز نيست ، وسايرين اساسا شاخ ندارنداي شاخ دارند و
يکي از اصول مارکسيسم . م  استاست که شاخ داشت چه اين به نفع مارکسيس

  .قاد از خود استانتقاد و انت
از اينرو ترتيب دادن جلساتي با فاصله ي منظم براي انتقاد و انتقاد از خود 

متقابل  در ميان رفقا و تسريع پيشرفت امر تدبير خوبي است جهت ايجاد نظارت 
من به شما رفقا کميته هاي استان و شهر پيشنهاد ميکنم که در اين . حزب و دولت 

شما ميخواهيد از نمونه . مورد فکر کنيد و ببينيد آيا ميتوانيد شما نيز چنين کنيد 
  انيد  کميته مرکزي پيروي کنيد مگر چنين نيست ؟ فکر ميکنم در اينمورد ميتو

  :در آخر ، من از شما رفقا در اينجا و تمام اعضاي حزب دعوت ميکنم 
 ١٩٥٦براي برگزاري موفقيت آميز هشتمين کنگره کشوري حزب در سال 

  !کوشش کنيد 
  !براي بسر انجام رساندن موفقيت آميز اولين برنامه پنج ساله کوشش کنيد 

  يادداشتها
" چو" و"  شان " نه ي کشمکش دولتهاي باستاني ـ يک رمان افسانه اي چيني که بر زمي ١

  .جريان دارد 
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  "همگوني افكار عمومي  "در رد 
  ١٩٥٥مه  ٢۴

مينامد ، در واقع بمعناي آنستکه " همگوني افکار عمومي " آنچه را که هوفن 
اين واقعا . به ضد انقالبيون اجازه ي  ابراز نظرات ضد انقالبي خود داده نميشود

ام ما کليه ضد انقالبيون را از آزادي سخن محروم نموده و اين آزادي حقيقت دارد ، نظ
را تنها در ميان خلق نظريات متفاوت موجود باشد يعني آزادي انتقاد، ابراز عقايد 

وجود داشته ) يعني ماترياليسم ( مختلف و طرفداري از خدا پرستي و يا آته ئيسم 
دو نوع مردم و دو نوع عقيده موجود باشد ، در هر جامعه و در هر زماني ، همواره 

شرو عقب مانده ، که ايندو  بصورت ضدين با يکديگر در مبارزه اند و عقايد است ، پي
نه " همگوني افکار عمومي . " پيشرفته همواره بر عقايد عقب مانده چيره ميگردند

نچه يک جامعه تنها زماني ميتواند پيشرفت کند که به آ. امکان پذير ونه صحيح است 
اما در . پيشرو است امکانات کامل داده شود و بر آنچه عقب مانده است غلبه شود

عصر که هنوز در درون کشور و خارج از آن طبقات و مبارزه طبقاتي وجود دارد ، 
طبقه کارگر و توده ها که قدرت سياسي را بدست آورده اند بايد مقاومت کليه طبقات 

در مقابل انقالب سرکوب نمايند ، تالش هاي آنان را  ، گروه ها و افراد ضد انقالبي را
براي باز گشت خنثي کنند و آنان را از سو استفاده از آزادي سخن بخاطر مقاصد ضد 

ناراحتي آنان دقيقا چيزي است که ما ميخواهيم و دقيقا . خود مي يابند انقالبي 
ا در آن واحد هم افکار عمومي در کشور م. چيزي است که براي ما اسباب راحتي است

در ميان خلق ، هم عناصر پيشرو و هم عقب مانده . همگون است و هم نا همگون 
آزادند تا از روز نامه ها ، مجالت ، مجالس بحث عمومي و غيره براي رقابت با يکديگر 
استفاده کنند تا اينکه پيشرو ها بتوانند با شيوه ي دمکراتيک اقناع ، عقب مانده ها 

هنگاميکه .  ه قادر گردند بر عقايد و نظامهاي عقب مانده غلبه نمايندرا آموزش داد
د ميشود تضادي حل ميشود تضاد هاي جديدي پديدار ميگردند و مجددا رقابت ايجا

حل . وجود تضاد بمعناي ناهمگوني است .ا به پيش ميرودو بدين طريق ، جامعه دائم
هاي جديد پديدار ميگردد که  اما بزودي تضاد. تضاد به همگوني موقت مي انجامد 

تضاد ميان خلق . بمعناي نا همگوني است و آن تضاد ها نيز بايد بنوبه خود حل گردد 
و ضد انقالبيون مقوله اي است مربوط به اعمال ديکتاتوري خلق تحت رهبري طبقه 

در اينجا شيوه ديکتاتوري بکار ميرود ، . کارگر و حزب کمونيست عليه ضد انقالبيون 
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قالبيون بايد درست رفتار کنند و در حرف و عمل ندمکراتيک، بعبارت ديگر ، ضد انه 
. در اين رابطه نه تنها افکار عمومي بلکه قانون نيز همگون است. اجازه تمرد ندارند

ممکن است استدالالت هوفن و ديگر ضد انقالبيون در اين زمينه بنظر حق بجانب 
نيدن چنين اظهارات ضد انقالبي بنوع خود برخي افراد کودن باشرسد و ممکن است 

" فقدان افکار عمومي " يا" همگوني افکار عمومي "را خطا کار بيابند خوب ، مي بينيد ، 
، آيا اينها بنظر هولناک نميرسند ؟ اين آدمها نميتوانند ميان دو "سرکوب آزادي"يا 

رج از آن قرار دسته ي مختلف ، ميان آنچه در درون صفوف خلق است يا آنچه در خا
در دورن صفوف خلق ، سرکوب آزادي، سرکوب انتقاد . دارد خط فاصل روشن بکشند

بحث در محافل  خلق از کمبود ها و اشتباهات حزب و دولت يا سرکوب آزادي
و ليکن ، سرکوب همه اينها در . اين نظام ما است. رانه استآکادميک ، جنايت کا

از صفوف خلق ، اجازه تمرد در حرف در خارج  .کشور هاي سرمايه داري قانوني است 
يا عمل به ضد انقالبيون دادن ، جنايتکارانه است و اعمال ديکتاتوري بر ضد 

اين نظام ما است ، عکس اين امر در کشور هاي سرمايه داري . انقالبيون، قانوني است 
ي توده در آنجا بورژوازي ديکتاتوري اعمال ميکند و تحت اين ديکتاتور. صادق است

مواظب رفتار خود " نيستند و بايد " تمرد در حرف يا عمل " هاي انقالبي مجاز به 
استثمارگران وضد انقالبيون هميشه و در هر کجا در اقليت اند در حاليکه ". باشند

از اينرو ، ديکتاتوري دومي ها کامال صحيح . استثمار شوندگان همواره در اکثريت اند
: وباز هوفن ميگفت . ري اولي ها در همه جا غلط ميباشد است در حاليکه ديکتاتو

". اکثريت عظيم خوانندگان به تشکيالتي متعلق اند که اتمسفر آن خفقان آور است"
نيم و از شيوه دمکراتيک و در ميان خلق ، ماشيوه ي جبر آميز کمانديستي را رد ميک

اکثريت ". غلط است" اجباري" يروي مي نمائيم در اينجا محيط بايد آزاد باشد، اقناع پ
در طي هزاران سال . ـ اين عالي است" عظيم خوانندگان به تشکيالتي متعلق اند 

هيچگاه چنين امري بوقوع نپيوسته بود تنها پس از گذارندن مبارزه اي سخت و 
طوالني برهبري حزب کمونيست بود که خلق توانست از حالتي چون شن هاي 

استثمار و ستمگران ارتجاعي بود، خارج شده و به صورتي وضعي که به نفع . پراکنده 
وخلق اين وحدت کبير را در ميان صفوف خود در عرض چند سال از . متحد در آيد 

، جبري است که ما بر آنهائيکه "اجبار"منظور هوفن از . پيروزي در انقالب بدست آورد
ند و احساسي رس ميلرزآري، آنها از ت. در طرف ضد انقالب قرار دارند روا ميداريم 

ميکنند، يا " کتک خوردن در هراس است عروس بيچاره اي که هميشه از"چون
چنين چيزي . ما اينرا عالي ميدانيم ". يک سرفه هم گزارش داده ميشود" نگرانند که 
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تنها پس ار آنکه حزب کمونيست خلق را در . طي هزاران سال بوقوع نپيوسته بود 
هدايت کرد، اين فرومايگان اينقدر احساس ناراحتي  مبارزه اي سخت و طوالني

همه ساله . در يک کالم ، روز خوش براي خلق روز عزاي ضد انقالبيون است. ميکنند
هوفن همچنين . بويژه اين امر را جشن ميگيريم " روز ملي"بهنگام فرا رسيدن 

کانيکي آسان و اما در باره ادبيات و هنر ، در اين مورد در واقع برخورد م" ميگفت 
اصطالحي تحقير آميز براي ماترياليسم " برخورد مکانيکي" اينجا . "ترين چيز است

ايده آليسم و . ناميدن مزخرف محض است" آسان ترين چيز"ديالکتيک است، و آنرا 
زيرا اين دو از آنجا که نه بر پايه واقعيت . متافيزيک در دنيا آسان ترين چيز است

از سوي ديگر . جازه ميدهد بدلخواه مزخرف بگويند عيني نميدهد به مردم ا
ايندو بايد بر پايه واقعيات عيني بنا شده . ماترياليسم و ديالکتيک جد و جهد ميطلبد

بدون اين جد و جهد، انسان محکوم به انحراف بسوي . از بوته آزمايش آن در آيند
ولي مطرح کرده که سه سوال اص) ١( هوفن در نامه اش. ايده آليسم و متافيزيک است 

عالوه بر آن ، هوفن در . ما ضروري ديده ايم آنها را بطور نسبتا طوالني رد کنيم 
در حال حاضر ، در همه جا خواست به مقاومت هست ، در همه جا " برنامه اش نوشت 

در آن زمان ، تازه بدنه اصلي . بود  ١٩٥٠اين در سال ". خواستهاي بيشتري وجود دارد
هنوز  بر داشته شده بود مي چانکايشک در سر زمين چين اصلي از مياننيرو هاي نظا

بسياري از نيرو هاي مسلح ضد انقالبي که بصورت راهزن در آمده بودند ميبايست از 
ميان بر داشته ميشدند، هنوز جنبش هاي بزرگ رفرم ارضي و سرکوب ضد انقالبيون 

ينه هاي فرهنگي و آموزشي به آغاز نگشته بود و هنوز کار تنظيم مجدد امور در زم
آنچه هوفن ابراز داشت وضع آن زمان را منعکس ميکرد ، اما او . انجام نرسيده بود

اگر ما گفته هاي او را بيان کنيم ، گفتارش اين چنين . مسئله اي را ناگفته باقي گذارد
 اکنون در همه جا ضد انقالبيون تمايل به مقاومت در برابر انقالب نشان: ميشود 

ستهاي بيشتري توسط انواع مختلف ضد انقالبيون وجود دارد اميدهند، در همه جا خو
  . که بدنبال فتنه گري عليه انقالب اند

  
  

  ها ـيادداشت
به مريد  ١٩٥٠اوت  ١٣ـ اين اشاره اي است به يک نامه محرمانه ضد انقالبي هوفن که او در  ١

 .خود چان چون ـ سيائو نگاشت 
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  رـر بـيـر دبـهاي سـدداشتاـفتار و يـشگـپي
  "مطالبي در باره دارو دسته ضد انقالبي هوفن  " 

   ١٩٥٥مه و ژوئن 

  پيشگفتار 
  ١٩٥٥ژوئن  ١٥

ما براي اينکه حاجت عموم خوانندگان را بر آوريم ، از مطالب مربوط به دارو 
ن ژوئ ١٠مه و  ١٣مابين " روز نامه مردم " دسته ضد انقالبي هوفن که در سه بخش در 

مجموعه اي " روز نامه مردم " ئن ژو ١٠منتشر شد و همچنين سر مقاله ي  ١١٥٥
مطالبي پيرامون دارودسته " تحت عنوان " انتشارات خلق" درست کرده ايم که توسط 

براي اينکه خواننده اين ضد انقالبي دو رو را . توزيع مي نمائيم " ضد انقالبي  هوفن 
متعلق به هوفن را در ضميمه کتاب بعد از مطالبي که " انتقاد از خود من " بشناسد، ما 

ما . تهيه شده آورده ايم تا بعنوان يک منبع مورد استفاده واقع شود)  ١(از جانب شوو 
چند تغيير انشائي در يادداشتهاي سر دبير و زير نويسهاي سه بخش مطالب داده ايم 

ه کرديم و در بخش دوم دو اضاف در بعضي زير نويسها تجديد نظر کرديم ، به بعضي. 
در " دسته ضد حزبيدارو "بخاطر يکنواخت شدن، عبارت . دداشت سر دبير افزوديم يا

که در بخش سوم آمده بود ، " دارودسته ضد انقالبي" عنوان بخش اول و دوم را به 
  .بغير از اينها متن دست نخورده است. تغيير داديم 

، انتشار اين " روزنامه مردم" انتشار اين مطالب در انتظار مي رود که همانند             
از يک طرف ضد انقالبيون به آن . کتاب نيز توجه دو نوع افراد را بخود جلب کند

توجه خواهند کرد، از طرف ديگر توده هاي خلق ، که توجه حتي بيشتري به آن مي 
  . کنند

نقالبي معيني هستند در ضد انقالبيون و آن عده اي که داراي عقايد ضد ا           
دسته اش براستي هوفن و دارو. مکاتبات عمال هوفن اظهار همدردي مي بينند 

سخنگويان همه طبقات ، گروهها و افراد ضد انقالبيند ، و تمام آن ضد انقالبيوني که 
فرستند و  را که اين دارودسته به انقالب مي اين کتاب را بچنگ آورند لعنت هائي
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ين مي کنند و از اين ر فعاليتهاي خود بکار مي برند تحسکه آنان دتاکتيکهائي را 
معهذا ، اين امر . طبقاتي مي گيرندکتاب آموزشهاي ضد انقالبي در باره مبارزه 

نوشته هاي عمال هوفن مانند تمام نوشته . بهيچوجه آنها را از نابودي نجات نمي دهد
ميندان چانکايشک که در مخالفت هاي ارتجاعي حاميانشان ، يعني امپرياليتها و گو

اين نوشته ها حتي دارو دسته . با خلق چين بود ، اسناد شکست هستند نه پيروزي 
  .خودشان را هم از نابودي نجات نداد

ضد انقالبيون چگونه . توده هاي خلق باين مطالب حاجت فراوان دارند
 ظاهر قالبي شان بفريبخويش را بکار مي گيرند ؟ آنها چگونه با تاکتيکهاي دو رويانه 

هزاران هزار نفر  ما مشغولند در حاليکه نهاني کار هائي مي کنند که ما انتظار نداريم ؟
بدين خاطر نيز بسياري از ضد . ت در اين باره هيچ نمي داننداز مردم خوش ني

 رادافمردم ما تيز چشم نيستند، و در تشخيص . انقالبيون بدرون صفوف ما خزيده اند
ط عادي عمل مي کنند ، ما بد را از خوب تشخيص مي دهيم ، اما در تشخيص در شراي

عمال هوفن ضد . آنهائي که در شرايط غير عادي عمل مي کنند مهارت نداريم 
انقالبيوني هستند که براي پوشاندن چهر ي ؛ واقعي خود و تا ثيرگذاري کاذب، 

شاندن کامل چهره واقعي اما چون با انقالب مخالفت مي کنند ، پو. ماسک مي زنند
دسته هوفن ، آنها چه پيش  و در مورد ارواح هدايت کننده دار. شان غير ممکن است

آنها در حرف و در عمل . از آزادي و چه بعد از آن در مورد متعددي با ما بحث داشتند 
ثيري از انقالبيون و دمکراتهاي غير حزبي نيز نها با کمونيستها بلکه با تعداد کنه ت
دند که ما مقادير زيادي ين دليل اخيرا بطور کامل افشاء  شآنها فقط بد. ق دارندفر

بسياري از افراد دارودسته هوفن به اين دليل . شواهد محکم عليه آنها پيدا کرديم 
قادر به فريب ما شد بودند که سازمانها حزبي ارگانهاي دولتي ، سازمانهاي خلقي ، 

شي که بايست قبل از پذيرفتن آنها بدقت گذشته دوائر فرهنگي و آموزموسسات يا 
علت ديگر اينکه اخيرا دوران . شان را بررسي ميکردند، در اين امر کوتاهي کردند

افراد در تالش بودند تا به ما توفاني انقالب را گذارنديم و پس از پيروزي همه جور 
با خوب  در نتيجه بطور اجتناب ناپذيري آب گل آلود گشت ، بد. ديک شوند نز

بعالوه، . هنوز فرصت غربال کردن بريشه اي آنها را نيافته ايم مخلوط شد و ما 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  مائوتسه دون

169 

موفقيت دريافتن و بيرون ريختن عناصر بد به ترکيبي از هدايت صحيح از جانب 
اما در . ارگانهاي رهبري و درجه باالئي از آگاهي سياسي از جانب توده ها بستگي دارد

  .همه اينها برايمان مايه عبرت است. بدون نقض نبود اين رابطه کار ما در گذشته 
اهميت قضيه هوفن در اين است که مي خواهيم آنرا در آموزش توده هاي 

براي ارتقاء . بکار بريم خلق و بيش از همه کادر هاي قادر به خواندن  و روشنفکران 
و  اين مطالب بخاطر صراحت. آگاهي سياسي شان اين مطالب را توصيه مي کنيم 

کنند و توده  د انقالبيون طبيعتا به آن توجه ميض. روشني بي حدش قابل توجه است
اگر توده هاي انقالبي خلق از اين قضيه و از . هاي انقالبي حتي بيشتر توجه مي کنند 

اين مطالب چيزي ياد بگيرند و شور انقالبي و توانائي تمايز نهادن خود را ارتقاء دهند 
  .بيون مخفي را بر مال خواهيم کرد، ما انواع ضد انقال

  

  )منتخب ( يادداشتهاي سر دبير 
  ١٩٥٥مه و ژوئن 

١  
"  محفل" مردم امروزه آنرا" هم مسلکان"يک گروهبندي که اجداد مان آنرا 

کساني که فعاليتهاي گروه . مينامند ، در نزد ما چيزي کامال آشنا است " دسته" يا
اهداف سياسي خود ديگران را به گروه گرا بودن گرايانه  دارند اغلب براي رسيدن به 

و مي گويند گروه گرائي درست نيست ؛ در مورد خودشان مدعي . متهم مي نمايند 
دنباله روان هوفن ملقب . اند که درست کارند و افراد درستکار را با گروه گرائي چکار

و تحت " رمورد تنف" شده بودند که " نويسندگان انقالبي " نويسندگان جوان"به 
دارد و " تئوري هاي بورژوائي" کمونيست يعني آن گروهبندي که حزب " تعقيب

مسئله . قلمرو مستقلي تشکيل داده است ؛ بنابراين هوفن و شرکاء  انتقام مي جويند"
وجه يک مورد بهيچ" بود و " ت غنيمت شمرده اي فقط فرص) "  ٢" (مجله ادبي " 

و نشان داد که مسئله " بسط و تعميم داد" د که آنرا نبود، بسيار ضروري بو" استثنائي 
مسئله " سلطه گروهگرايانه و ديکتاتوري نظامي" و آنهم " ، سلطه ي گروهگرايانه است
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با  ".ک کردندشکي"از جا کندن ما مقدار زيادي مهمات آنقدر جدي بود که آنها براي 
دقيق در باره بسياري از بعد از تحقيقات . اين کار هوفن و شرکاء جلب توجه نمودند 

گروهي " سابقا بعنوان . اين اشخاص، معلوم شد که اين دارو دسته نسبتا بزرگ است 
خير ، اينطور نيست ؛ آنها بدرون ادارات سياسي ، نظامي  . معروف بود" کوچک

 آنها يک گروه انقالبيرسيد  ابقا بنظر ميس. اقتصادي ، فرهنگي و آموزشي خزيده اند 
روز روشن عمل مي کنند  خير ، اينطور نيست ؛  اکثر آنها گذشته تاريکي اند که در 

نيروي عمده اين دارو دسته از مامورين مخفي امپرياليسم و گوميندان، . دارند 
تروتسکيستها ، افسران مرتجع ارتش و مرتدين از حزب کمونيست تشکيل يافته 

هبندي ضد انقالبي مخفي در ستون فقرات، يک گرواست؛ و با وجود اين افراد بمثابه 
اين گروهبندي ضد . اردوي انقالب و يک قلمرو مستقل زيرزميني تشکيل يافته بود

انقالبي، اين قلمرو زير زميني ، در مقابل خود وظيفه سرنگوني ساختن جمهوري خلق 
آنها هر وقت و هر کجا . چين و احيا سلطه امپرياليستي و گوميندان را قرار داده بود 

باشد ، بدنبال کمبود هاي ما مي گردند و آنرا مستمک خرابکاري  قرار مي  مقدور
آزادي ، اين بعد از . هر جا آنها افرادي دارند اتفاقات عجيبي مي افتد . دهند

دارودسته ضد انقالبي توسعه يافت و اگر مورد رسيدگي قرار نگيرد بيشتر توسعه مي 
روشن گرديد ، مي توان پديده هاي  اکنون که حقيقت در باره هوفن وشرکا. يابد 

  . بسياري را بطور رضايت بخش توضيح داده فعاليتهاي آنان را متوقف نمود

٢  
همانطور که انتظار مي رفت ، هوفن بعدا بر اساس پيشنهاد لوتين مبني 

بهمين جهت براي تقاضاي کار به . بربکاربردن تاکتيک حمله بخاطر دفاع ، عمل کرد
کلمه اي به  ٣٠٠٠٠٠شد که قضيه ي او بحث شود و يادداشت خواستار . پکن آمد

را براي شروع حمله غنيمت " مجله ادبي" کميته مرکزي تسليم کرد وسر انجام مسئله 
وفق مراد شان نيست ، از  نمايندگان طبقات استثمارگر ، عموما وقتي اوضاع بر. شمرد

ي کنند تا امروز زنده بمانند تاکتيکهاي تهاجمي بمثابه وسيله اي براي دفاع استفاده م
از باد هوا شايعه مي تراشند و بدون خجالت درو غپردازي مي کنند؛ . و فردا رشد کنند
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و بعضي پديده هاي سطحي را براي حمله به اصل مسائل مستمسک قرار مي دهند؛ 
بعضي افراد را مي ستايند در حاليکه ديگران را محکوم مي کنند ، و در مطالب 

و ما را در وضع " در نقطه معيني سد شکني کنند " کنند تا  راق مي تحريف و اغ
کتيکهائي عليه ما بکار تابطور خالصه آنها در مطالعه اينکه چه . مشکلي قرار دهند 

خود  "گاهي . بخاطر کسب اهدافشان بسيار فعالند " جاسوسي کردن کشور"برند و در 
آنها در مبارزه . مي گردند " م متقابلتهاج" خوشي مي زنند و منتظر فرصت براي را بنا

طبقاتي ساليان دراز تجربه دارند و در ؛ شکال مختلف مبارزه ، قانوني و غير قانوني ، 
ما انقالبيون براي شکست دادن آنها بايد حيله هاي آنان را بدانيم و تاکتيک . ما هرند

ه مبارزه بغرنج و ساده لوح نباشيد کهرگز آنقدر کتابي . هايشان را مطالعه کنيم 
  .طبقاتي ، بمثابه مسئله اي ساده برخورد کنيد 

٣  
خود پسندي و از خود راضي بودن ، عدم هوشياري و غرق شدن در کار روز 
مره بقميت فراموش کردن سياست از جانب ما انقالبيون ، به بسياري از ضد انقالبيون 

ود به افراد دارودسته هوفن آنها بهيچ وجه محد" . ما نفوذ کنند" جگر" امکان داده به 
  .نمي شوند، بسياري ديگر ار مامورين مخفي و عناصر بد نيز بداخل خزيده اند 

۴  
وقتي يک عضو حزب بخاطر گرايشات ليبراليستي مورد انتقاد قرار مي 

اگر اراده مبازره اش " ، "حمله قرار گرفته مورد " گيرد ، عمال هوفن مي گويند او 
يعني در واقع اگربه موضع ليبرالي اش نچسبد بلکه حاضر به " . نسبتا ضعيف باشد

پذيرش انتقاد حزب بوده به سوي موضع صحيح بيايد ، آنگاه دارودسته هوفن از او 
اراده مبارزه " برعکس اگر . سلب اميد مي کنند چون نمي توانند او را منحرف کنند 

باشد او " نسبتا قوي" لکه نبوده ب" نسبتا ضعيف" در چسبيدن به مواضع ليبرالي " اش 
" زمينه اي " ئنا مآن وقت عمال هوفن مط. در معرض خطر منحرف شدن قرار دارد 

آيا اين نبايد هشداري باشد ؟ پس برخورد . مي خوانند " رفيق"دارند و ديگر او را 
حزب موقعي که بعلت اشتباهات ايدئولوژيک وسياسي مورد انتقاد قرار مي گيرد  عضو



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 .… رر بير دبهاي سدداشتافتار و يشگپي

172 

نخست اينکه اشتباهاتش را تصحيح نموده و : راه مي تواند برگزيند شد ؟ دوچه بايد با
عضو خوبي براي حزب بشود؛ ديگر سقوط بيشتر در کوره راه و حتي افتادن در دوزخ 

شق دوم واقعا وجود دارد و امکانا ضد انقالبيون با اشاره سرو دست . ضد انقالب است
  . او فرا مي خوانند

٥  
ن نيروها را در مبارزه طبقاتي بين المللي و وازدائما ت ماکه  درست همانگونه

اما از آنجا که دشمنان ما . داخلي ارزيابي ميکنيم ، دشمن نيز همين کار را مي کند 
آنها نسبت به . عقب مانده ، زوال يابنده و ارتجاعي اند ، محکوم به نابودي هستند 

تافزيکي است و در نتيجه همواره م. قوانين جهان عيني نادانند، تفکر شان ذهنيگرا 
آنها تحت تاثير غريزه طبقاتي شان با سنگدلي به اين . در ارزيابي شان در اشتباه اند 

. ترند و نيروهاي انقالبي هيچ گاه چيزي نمي شودعتقاد کشانده مي شوند که خيلي برا
ي يک آنها همواره بقدرت خود پربها و بقدرت ما کم بها مي دهند  ما شاهد سرنگون

بيک بسياري از ضد انقالبيون ، حکومت سلسله تسين ، ديکتاتورهاي نظامي شمالي ، 
آنها در فکر و عمل . ميليتاريست هاي ژاپني ، موسوليني هيتلرو چانکايشک بوده ايم 

تمام امپرياليستهاي معاصر حتما . در اشتباه بودند و نمي توانستند جز اين عمل کنند 
ار مي کنند ، آيا اين مضحک نيست ؟ بنابر گفته عمال هوفن چنين اشتباهاتي را تکر

هستند و چيزي " محکوم بفنا" نيرو هاي انقالبي خلق چين به رهبري حزب کمونيست
هاي ضد انقالبي بنمايندگي  نيرو. نمي باشند" جسدفاسد" و " برگ زرد پژمرده"مگر 

اما تعداد " . ي شوند له م نابعضي جوانه هاي طريف امکا "عمال هوفن چطور ؟ گرچه 
اگر تا امروز در . خواهد کرد" استوارانه رشد " زيادي از جوانه ها سد مي شکنند و 

آنگاه با . مجلس ملي بورژوائي فرانسه نمايندگان سلطنت ـ طلب يافت مي شوند 
احتمال قوي پس از نابودي کامل تمام طبقات استثمارگر از صحنه ي جهان ، اينجا و 

سرسخت . دگان سلسله ي چانکايشک بطور فعال باقي خواهند مانداينآنجا بعضي نم
زيرا آنها مي بايست هم خود و هم . ترين آنها هرگز شکست را پذيرا نخواهند شد 

  .ديگران را فريب دهند ، وگر نه نمي توانند ادامه دهند
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٦  
آن نيروهاي ماسک دار فئودال ديوانه وار مردم را مي "در اين نامه عبارت 

نشان مي دهد که دار و دسته ضد انقالبي هوفن از مبارزه ي بزرگ نيرو هاي " کشند
اين احساس . انقالبي خلق ما جهت سرکوب ضد انقالبيون بشدت هراسان شده اند

آنچه در قلوب آنها . ، و افراد ضد انقالبي استکليه طبقات ، گروهها  ءصهمشخ
و هاي انقالبي را شادمان مي سازد وحشت بپا مي کند دقيقا همان چيزي است که نير

با ستثناء انقالبي که نظام جامعه . ـ اين نيز درست است" بي سابقه در تاريخ " 
اشتراکي اوليه را با نظام برده داري جابجا نمود ، يعني نظام غير استثماري را با يک 

به  نظام استثماري عوض کرد، تمام انقالبات گذشته به جانشيني يک نظام استثماري
جاي ديگري منتهي گرديدند ، و در نتيجه نه عملي و نه ضروري بود که کاري ريشه 

تنها انقالب ما انقالب توده هاي خلق . اي در سرکوب ضد انقالبيون انجام گيرد
نهائي تمام نظامهاي استثماري و برهبري پرولتاريا و حزب کمونيست براي نابودي 

جه طبقات استثمارگر در حال نابودي تمام طبقات هدف گيري مي کند؛ در نتي
ناگزيرند بر آورند و از طريق احزاب يا گروههاي سياسي ضد انقالبي و يا افراد معيني 

توده هاي خلق نيز بنوبه خود بايد متحد گردند و اين نيروي مقاوم را . مقاومت نمايند 
نين سرکوبي تنها در اين زمان چ. استوارانه ، ريشه اي تماما و کامال سرکوب کنند

ـ اين نيز " مبارزه بطور اجتناب ناپذيري عمق يافته است . " ضروري و ممکن است
اين بيان . غلط است" نيروهاي ماسک دار فئودال " وليکن عبارت . کامال صحيح است

ديکتاتوري دمکراتيک خلق برهبري پرولتاريا و حزب کمونيست "تحقير آميزي براي 
"  وسط اين دارو دسته بمثابه اصطالح تحقير آميزي بجايت" مکانيکي"کلمه و بر پايه 

  .بکار مي رفت" ديالکتيک ماترياليستي 

۷  
او شامه ي ضد انقالبي . اينجا مجددا به جان چون ـ شيائو بر ميخوريم 

هوشي در استشمام سياسي ، از  و از لحاظ سطح آگاهي طبقاتي و تيزنسبتا قوي دارد 
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بسياري از افراد . ي زند ي منجمله کمونيست ها جلو مانقالب بسياري از افراد صفوف
ما بايد . خود در مقايسه با افراد دارودسته هوفن ، از اين لحاظ خيلي پائين ترند

.  مطالعه کنيم و هوشياري طبقاتي خود را باال بريم و شامهء سياسي خود را تيزتر کنيم
ين است که در جريان مبارزه اگر دارودسته هوفن نکته ي مثبتي داشته باشد ، همانا ا

شورانگيز کنوني ، آگاهي سياسي و حساسيت خو را بيشتر ارتقا ء مي دهيم قاطعانه 
تمام ضد انقالبيون را سرکوب مي کنيم و ديکتاتوري انقالبي مان را شديدا تقويت مي 
نمائيم ؛ بدين صورت انقالب را تا بآخر پيش برده و اهدافمان در ساختمان يک کشور 

  .ياليستي کبير نائل مي گرديم سوس
  
  
  

  هاـيادداشت
است که توسط شوو يکي از " بعضي مطالب در باره دارو دسته ضد انقالبي هوفن " ـ اشاره به  ١

از يک رشته نامه هاي محرمانه ضد انقالبي هوفن را که حثهائي شد و باعضاي دارو دسته ارائه 
  . دارد قبل  و بعد از آزادي به شوو نوشته بود در بر 

" فدراسيون محافل ادبي و هنري چين " هيئت رئيسه  ١٩٥۴ ـ از اوخر اکتبر تا اول دسامبر  ٢
" مجله ادبي " جلسات مشترک وسيعي جهت بررسي اشتباهات " اتحاديه نويسندگان چيني " و 

" در سرکوب انتقادات نويسندگان جوان در باره عقايد بورژوائي غالب در مطالعات مربوط به 
او در نامه . وياي که موقع مناسب فرا رسيده و شروع به حمله به حزب کمونيست نمودر

اين فقط روزنه اي است که مستمسک قرار گرفته، :" گفت ش روانمحرمانه اي به يکي از دنباله 
  " .بسيار ضروري است که آنرا توسعه و تعميم بخشيم 
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  درباره تعاوني كردن كشاورزي 

  ١٩٥٥ژوئيه  ٢١

١  

ر روستاي سراسر کشور ، زمينه اعتالء نوين جنبش سوسياليستي توده اي د         
اما برخي از رفقاي ما انسان را بياد زني مياندازند که پا هايش در بند . فراهم ميآيد

و پشت سرهم گله ميکنند که چرا ديگران تند . و در واقع حرکت تلوتلو ميخورد است
ر در کار هاي کوچک سختگير باشند ، بيهوده به خرده آنها ميپندارند که اگ .ميروند 

ي امر نهي بيشمار مبادرت جويند، مشگيري بپردازند ، پيوسته دلهره داشته و به 
  . صحيح رهبري جنبش سوسياليستي توده اي را در نواحي روستائي يافته اند 

  . اين سياسيت بهيچوجه صحيح نيست اشتباه آميز است. نه 
اعي در روستا ها ، يعني اوج تعاوني کردن هم اکنون در اوج تحوالت اجتم

اين يک . بعضي نقاط پديد گشته است و بزودي سراسر کشور را فرا خواهد گرفت 
ميليون نفر از جمعيت  ٥٠٠جنبش انقالبي پردامنه سوسياليستي است که بيش از 

ما بايد . ستروستا ها را در بر ميگيرد و داراي اهميت فوق العاده عظيم جهانشمول ا
اين جنبش را بطور فعال ، با حرارت و منظم رهبري کنيم، نه اينکه آنرا با اين يا آن 

اشتباه در جريان چنين جنبشي ناگزير و قابل درک است و . وسيله بعقب سوق دهيم 
نواقص يا اشتباهات کادر ها و دهقانان فقط . اصالح آن نيز چندان مشکل نيست 

کادر ها و دهقانان . ميشوند که ما به آنها فعاالنه کمک کنيم بشرطي اصالح و بر طرف 
در بعضي از نقاط ، .با رهبري حزب به پيش ميرود و جنبش علي االصول سالم است

مثال از يکسو مانع ورود دهقانان فقير به : اشتباهاتي در کار خود مرتکب شده اند 
سوي ديگر دهقانان  و از ت آنان را نديده مي گرفتندتعاونيها ميگرديدند و مشکال

. و بمنافع آنها لطمه ميزدند. ميانه حال حرفه را به ورود به تعاونيها مجبور ميساختند
بايد اين اشتباهات را از طريق آموزش رفع کرد و به سرزنش هاي پياپي قانع نشد 

ما بايد جنبش کنوني را جسورانه . وسيله ميسر نيست زيرا که حل مسئله به اين 
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اژدهائي که رو بروي ماست و ببري که پشت "نيم نه چنانکه گوئي از رهبري ک
مبارزه با تجربه خويش تجديد آموزش و کادر ها و دهقانان طي " . سرماست ميترسيم 

بايد به آنها امکان عمل داد تا در عمل آزموده شوند و استعداد . پرورش خواهند يافت 
ما . ه اي که قدم بعرصه خواهند گذاشته بسا اشخاص ارزندآنگاه چ .خود را بپروراند

" ترس از اژدهائي که رو بروي ماست و ببري که پشت سر ماست " با روش مبتني بر 
ضرورتا بايد گروه هاي بزرگي از کادر ها را که . قادر بپرورش کادر ها نخواهيم شد

 آموزش کوتاه مدتي ديده باشند بروستا ها فرستاد تا نهضت تعاون را در کشاورزي
کادر هائي که از باال فرستاده ميشوند نيز بايد طريقه  ولي. رهبري و مساعدت کنند

و شنيدن ده ها نکته گذراندن  دوره هاي آموزش . کارکردن را از خود جنبش بياموزند
  .که ميتوان کار خود را از پيش بردلزوما دليل آن نيست  در کنفرانس ها

ولي در . بال جنبش توده اي بماندسخن آنکه رهبري هرگز نبايد در دن هوتاک
وضعي که ما هستيم همانا جنبش توده اي بر رهبري پيشي گرفته است و رهبري بآن 

  . بايد اين وضع را عوض کرد. نميرسد 

٢  
امروز که جنبش تعاون در سراسر کشور به مقياس پردامنه به پيش ميرود ، 

ميتوانند آيا تعاونيها : ما هنوز در مرحله بحث راجع به چنين مسائلي هستيم که 
توسعه يابند ؟ آيا ميتوانند تحکيم شوند؟ ظاهرا گره کار برخي از رفقا در اينجاست 
که با نگراني از خود ميپرسند آيا اين چند صد هزار تعاوني نيمه سوسياليستي که 
بوجود آمده اند ـ غالبا کوچک تند و بطور متوسط بيش از بيست چند خانوار ندارند ـ 

و طبيعتا اگر اين کار ممکن نيست ديگر توسعه آنها مطرح  انند تحکيم شوند ؟ميتو
نظر برخي از رفقا که تاريخچه تکامل تعاون را طي سالهاي اخير مورد. نخواهد بود 

. چه خواهد شد  ١٩٥٥ببينند در سال  قرار داده اند هنوز بآن اعتقاد ندارند و منتظرند
منتظر بمانند و فقط آنگاه که  ١٩٥٦ني تا سال شايد هم ميخواهند يک سال ديگر يع

تعداد زياد تري از تعاونيها پا برجا شدند  امکان تعاون در کشاورزي و صحت سياست 
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از اينجهت کار امسال و سال آينده داراي اهميت . کميته مرکزي حزب ما را بپذيرند 
  .بسيار است

و پيش است  بمنظور نشان دادن امکاناتي که براي تعاون کشاورزي در
اثبات صحت سياست کميته مرکزي حزب ما در تعاون کشاورزي ، مسلما  بمنظور

  . بيفايده نيست که اينک تاريخچه چنين تعاون کشاورزي را در کشور از نظر بگذرانيم
حزب ما همچنان پيش از تاسيس جمهوري خلق چين طي بيست و دو سال 

هقانان را پس از رفرم ارضي به تشکيل جنگ انقالبي ، در اين امر تجربه اندوخت که د
گروه هائي که نطفه هاي . گروه هاي کمک متقابل در توليد کشاورزي رهنمون شود

در آن دوره گروه هاي کمک متقابل و دسته هاي شخم زني در . سوسياليسم بود
استان جيان سي ، گروه هاي مبادله کار در شمال شنسي و گروه هاي کمک متقابل 

بوجود آمده بود تعاونيها توليد چين شرقي تلف شمال و شرق و شمال در نواحي مخ
کشاورزي از نوع نيمه سوسياليستي و سوسياليستي نيز بطور منفرد قدم بعرصه نهاد 

مثال در دوره جنگ مقاومت ضد ژاپني يک تعاوني توليد کشاورزي از نوع . 
در آن هنگام  ولي. سوسياليستي در شهرستان ان سه در شمال شنسي تشکيل شد 

  .تعاونيهائي از اين نوع هنوز گسترش پيدا نکرده بود 
حزب ما پس از تاسيس جمهوري خلق چين دهقانان را رهبري کرد که 
بمقياس بازهم وسيع تري به تشکيل گروه هاي کمک متقابل در توليد کشاورزي 

هاي کمک  بپردازند و به تشکيل تعداد کثيري تعاوني توليد کشاورزي ، بر اساس گروه
  .اين امر مربوط به شش سال پيش است. متقابل ، دست زد 

که کميته مرکزي حزب ما طرح نخستين قرار ي، وقت ١٩٥١دسامبر  ١٥در 
و تعاون در توليد کشاورزي را در سازمان هاي محلي حزب مربوط به کمک متقابل 

وعات بصورت قرار رسمي حزب در مطب ١٩٥٣اين سند فقط در مارس ( توزيع کرد 
بيش از  و آن را بمثابه آزمايش در نقاط مختلف بموقع اجرا گذاشت،) انتشار يافت 

 ١٦سيصد تعاوني کشاورزي در کشور وجود داشت ، دوسال بعد هنگامي که در 
ورزي را منتشر کميته مرکزي حزب ما قرار در باره تعاونيها توليد کشا ١٩٥٣دسامبر
  . برابر شده بود ۴٦گذشته يعني در عرض دو سال  ١۴٠٠٠عاونيها از تعداد اين ت. ساخت 
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برداشت محصول در  ١٩٥٣در قرار مذکور گفته شده بود که از زمستان 
يعني فقط . برسد  ٣٥٠٠٠به  ١۴٠٠٠بايد تعداد تعاونيهاي توليد کشاورزي از  ١٩٥۴پائيز 

عني بيش ي درسي ١٠٠٠٠٠ولي در عمل در آن سال تعداد تعاونيها به . دو برابر ونيم شود
  .از هفت برابر شد

کميته مرکزي حزب ما تصميم گرفت که تعداد تعاونيها شش  ١٩٥۴در اکتبر 
پس  ١٩٥٥در ژوئن . رسيد  ٦۷٠٠٠٠در عمل به . رسيد  ٦٠٠٠٠٠به  ١٠٠٠٠٠برابر شود و از 

باقي  ٦٥٠٠٠٠از تعداد تعاونيها کم شد و  ٢٠٠٠٠از نخستين تجديد نظري که بعمل آمد 
تعداد خانواده . بيش از رقم پيش از رقم پيش بيني شده در نقشه بود  ٥٠٠٠٠ماند که 

بالغ ميشد از قرار هر تعاوني  ١٦٩٠٠٠٠٠هاي دهقان که به تعاوني ها پيوسته بودند به 
   .خانوار  ٢٦بطور متوسط 

اين تعاونيها اکثرا در استانهاي مختلف شمال است که پيش از نواحي ديگر              
نيز تعدادي تعاوني توليد  در غالب استانهائي که بعدا آزاد شده اند. ده اند آزاد ش

نها هنوز اکشاورزي بوجود آمده که در ان هوي و چه جيان نسبتا زياد و در ساير است
  . کم است

ني ها کوچکند ، ولي عده قليلي تعاوني بزرگ در ميان بطور کلي اين تعاو
خانوار و بعضي بيش از صد خانوار و حتي چند  ٨٠تا  ۷٠آنها وجود دارد که هر يک 

  .صد خانوار را در خود جمع کرده اند 
نيهاي مذکور بطور کلي از نوع نيمه سوسياليستي هستند ، وهمچنين تعا

ولي عده قليلي از آنها بمرحله باالتر قدم گذاشته و بصورت تعاونيهاي نوع 
  .سوسياليستي در آمده اند 

 ترش جنبش تعاون در توليد کشاورزي در بينشور ما همزمان با گسکدر 
در سال . تي سوسياليستي نيز بر پا شده است دهقانان ، تعداد قليلي مزرعه دول

مو زمين را  ١٦٨۷٠٠٠٠مزارعه دولتي وجود خواهد داشت که  ٣٠٣٨تعداد  ١٩٥۷
 مرکب از آنهائي که( واحد از آنها مزارع مکانيزه خواهد بود  ١۴١ .زراعت خواهد کرد

نيز وجود داشتند و آنهائي که در طي نقشه پنج ساله اول بوجود  ١٩٥٢در همان سال 
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در طي نقشه پنج ساله دوم و . مو در زير کشت ۷٥٨٠٠٠٠که ) آمده و خواهند آمد 
  . سوم ، ما شاهد گسترش پردامنه بخش دولتي کشاورزي خواهيم بود

اد تعاونيهاي کميته مرکزي حزب ما تصميم گرفت که تعد ١٩٥٥در بهار 
در صد افزايش يابد  ٥٠يعني فقط کمي بيش از . توليد کشاورزي به يک ميليون برسد 

بنظر من اين . تعاوني ديگر بوجود آيد ٣٥٠٠٠٠تعاوني سابق ، فقط  ٦٥٠٠٠٠و عالوه بر 
را تقريبا دو برابر کرد و به  ٦٥٠٠٠٠شايد الزم باشد که رقم . افزايش کافي نيست 

دهستان کشور ما باستثناي برخي از  ٢٠٠٠٠٠رسانيد تا در هر يک از    ١٣٠٠٠٠٠حدود 
نواحي مرزي ، يک يا چند تعاوني کوچک توليد کشاورزي از نوع نيمه سوسياليستي 

و اين تعاونيها جديد تجربه بدست خواهند آورد . بوجود آيد که بتواند نمونه قرار گيرد
. يگران از آنها خواهند آموخت کسوتاني خواهند شد که ددر عرض يکي دوسال پيش

باقي است بايستي  ١٩٥٦در طي چهار ده ماهي که تا برداشت محصول در پائيز 
اميدوارم رفقاي مسئول استانها و . بشودچنين نقشه ايجاد تعاونيها را عملي ساخت

ئله بپردازند ، نقشه اي لف پس از باز گشت به بررسي اين مسنواحي خود مختار مخت
خاص خود تنظيم کنند و در عرض دو ماه به کميته مرکزي گزارش  مناسب شرايط

آنوقت ما مجددا به بحث در باره اين مسئله خواهيم پرداخت تا به تصميم . بفرستند 
  .قطعي برسيم 
يگويند برخي م. خن بر سر آنست که آيا ميتوان تعاونيها را تحکيم کردس

يلي پر مدعا وحساب نشده بود و ختعاوني  ٥٠٠٠٠٠که نقشه سال قبل دائر بر ايجاد 
آنها . تعاوني را مي طلبد داراي همان نقايص است  ٣٥٠٠٠٠نقشه امسال که ايجاد 

  ترديد دارند در اينکه بتوان اين همه تعاوني را تحکيم کرد ؟ 
  قعا ميتوان اين همه تعاوني را تحکيم کرد ؟اآيا و

يچيک آسان البته صنعتي کردن سوسياليستي و تحول سوسياليستي ، ه
 بهره برداريميليون خانوار دهقاني از بهره برداري فردي به  ١١٠تبديل تقريبا . نيست 
سپس دست زدن و تحول فني در کشاورزي ، واقعا با دشواريهاي بيشمار  ي وجمع

روبرو است ؛ ولي بايد ايمان داشته باشيم که حزب ما قادر است توده هاي را در غلبه 
  .بري کند بر اين دشواري ها ره
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: به نظر من در مورد تعاون کشاورزي ، ما بايد بدو چيز ايمان داشته باشيم 
 ) ١(اول اينکه دهقانان تهيدست و قشر هاي پائيني دهقانان ميانه حال جديد و قديم 

تمايل فراوان به راه سوسياليستي دارند و به نداي حزب ما در باره تعاون با شور و 
که وضع اقتصادي دهقانان تهيدست سخت است و يا شوق پاسخ ميگويند زيرا 

زندگي قشر هاي پائيني دهقانان ميانه حال ، اگر چه پس از آزادي کشور بهتر شده 
هنوز مرفه نيست ؛ و در اين ميان ، بويژه آنهائي که سطح آگاهي شان نسبتا باالتر 

  .است فعال ترند 
است خلق سراسر کشور دوم ، ما بايد ايمان داشته باشيم که حزب ما قادر 

مکراتيک توده اي حزب ما انقالب د. را بسوي جامعه سوسياليستي رهبري کند 
راتيک خلق را که طبقه کارگر در راس عظيمي را به پيروزي رسانده و ديکتاتوري دمک

و مسلما خواهد توانست خلق ما را چنان رهبري کند  .آن است بر قرار ساخته است 
ستي و تحول سوسياليستي کشاورزي ، پيشه وري و که صنعتي کردن سوسيالي
نج ساله آينده اساسا داري تقريبا در عرض سه نقشه پ صنعت و بازرگاني سرمايه

شاورزي مانند ساير رشته ها دالئل قانع کننده در اين موضوع ، رشته ک. ملي گردد ع
ي و گروه تعاون ١٣٧٠٠تعاوني ، گروه دوم  ٣٠٠مثال گروه اول . محکمي بدست ميدهند

تعاوني همه اينها پيش از پائيز  ١٠٠٠٠٠مجموعا . تعاوني را در نظر بگيريد  ٨٦٠٠٠سوم 
تعاوني گرو چهارم که  ٥٥٠٠٠٠پس چرا . تاسيس يافته و همگي تحکيم شده اند  ١٩۴٥

اين رقم موقتي است ( تعاوني  ٣٥٠٠٠٠تاسيس يافته اند و  ١٩٥٥تا سال  ١٩٥۴از سال 
 ١٩٥٦تا سال  ١٩٥٥گروه پنجم که بايد از سال  ) تصميم قطعي بود و بايد در انتظار 

   تاسيس يابند تحکيم نخواهند شد ؟
اين دو اصل _ مابايد به توده ها اعتماد کنيم ،ما بايد به حزب اعتماد کنيم 

چنانچه ما نسبت به اين دو اصل شک و ترديدي بخود راه دهيم ، قادر . اساسي است
  .واهيم بودبه انجام هيچ کاري نخ

ريج در سراسر روستاي چين عملي دبراي آنکه تعاون کشاورزي را بت
  .گردانيم بايد در تعاونيهائي که هم اکنون وجود دارد جدا تعديل و تنظيم بعمل آوريم 
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بايد به کيفيت تعاوني ها بسيار اهميت بدهيم ؛ بايد با هر گرايشي که 
ا فقط مصروف افزايش تعداد تعاوني ها و کليه مساعي ر. کيفيت را از ديده فرو گذارد 

از اينجهت است که بايد  .رداند مبارزه کنيم يا تعداد خانوار هاي دهقاني عضو آنها گ
   .به تجديد نظر در تعاونيها توجه زياد معطوف داشت

. امر تعديل و تنظيم نه فقط يک بار بلکه دو سه بار در سال بايد انجام پذيرد               
ي از تعاونيها هم اکنون در طي شش  ماهه اول امسال مورد تعديل و تنظيم تعداد

بنظر ميرسد که اين کار در بعضي از جا ها خيلي سطحي صورت گرفته ( واقع شده اند 
يز و زمستان امسال ئمن پيشنهاد ميکنم در پا) . و کوشش کافي بعمل نيامده است 

. براي سومين بار تعديل و تنظيم بعمل آيد براي دومين بار و در بهار و تابستان آينده 
جديد است که تاريخ ايجاد آنها زمستان و  ٥٥٠٠٠٠تعاوني که بوجود آمده  ٦٥٠٠٠٠از 

ناميده )  ٢" (درجه اول " بهار گذشته ميباشد و درميان آنها تعاونيهائي هستند که
تعاونيهاي  ١٠٠٠٠٠اگر تعاونيهاي آخير را بر . کام يافته اند ميشوند و نسبتا استح

آيا اين تعاونيهائي که . استحکام يافته سابق بيفزائيم رقم نسبتا درشتي بدست ميآيد 
هم اکنون استحکام يافته اند نميتوانند ساير تعاونيها را نيز بتدريج براه استحکام 

  . بکشانند ؟ البته که ميتوانند 
ور از دهقانان و کادر ها بظهما بايد کمتر ابتکار سوسياليستي را  که                  

. ما بايد در سرنوشت اعضاء . نعي در برابر آن بگذاريم ميرسد ترغيب کنيم نه اينکه ما
کادر هاي شهرستانها ، بخشها و دهستانها شريک باشيم و همان هواي آنان را 

  .استنشاق کنيم نه اينکه ابتکار آنان را فرونشانيم 
تقريبا همه آنها مصمم به ترک تعاوني فقط آنگا که همه اعضا تعاوني يا 

هستند ميتوان تصميم بانحالل آن گرفت ، هرگاه فقط عده اي مصمم بترک تعاوني 
هرگاه . هستند بايد گذاشت آنها کنار بروند و اکثريت به کارتعاوني ادامه دهند 

 اکثريت مصمم به ترک تعاوني است و اقليت مخالف است بايد ادامه دهد ، اين بهتر از
در تعاوني بسيار کوچکي در استان حه به که . آن است که همه تعاوني بهم بخورد 

فقط شامل شش خانواده بود سه خانواده از دهقانان ميانه حال سابق جدا از ادامه 
شرکت در تعاوني خود داري کردند و باالخره کنار رفتند در حاليکه سه خانواده ديگر 
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رکت در تعاوني م گرفتند که بهر قيمت شده بشکه از دهقانان تهيدست بودند تصمي
سمت حرمت اين سه )  ٣(ايداري کردند و سازمان تعاوني حفظ شد آنها پ. ادامه دهند

انصد ميليون دهقان سراسر تهيدست در حقيقت همان سمت حرکت پ ده دهقانخانوا
د رفت کليه دهقاناني که منفردا کار ميکنند بر انجام بهمان راهي خواهن. کشور است 
  .يش گرفتند انواده دهقان تهيدست مصممانه در پکه اين سه خ

تقليل " نکه در استان حه به  جيان سياستي اتخاذ شد که سياست پس از آ                
ناميده ميشود ـ و اين امر بدون قرار کميته حزبي آن استان عملي گرديد ـ از " جدي 
. منحل گشت  خانوار دهقان ۴٠٠٠٠٠شامل بر  تعاوني ١٥٠٠٠تعاوني آنجا يکباره  ٥٣٠٠٠

اين امر موجب نا خشنودي شديد توده ها و کادر ها گرديد و بهيچوجه عملي معقوالنه 
سرگشتگي کامل اتخاذ شده بود و چنين در شرايط " تقليل جدي " سياست . نبود 

رکزي بويژه که کميته م. اقدام مهم بدون جلب موافقت کميته مرکزي نيز درست نبود 
گرفتار آمد و به  ١٩٥٣نبايد به اشتباهات سال : " هشدار داده بود  ١٩٥٥از آوريل 

ولي برخي ". انحالل وسيع تعاونيها دست زد ، و گر نه بار ديگر بايد انتقاد از خود کرد 
  . از رفقا ترجيج دادند که نشنوند 

ادرست احتراز جست ؛ يکي بايد از دو گرايش نبنظر من در برابر موفقيت                   
" چپ روانه " سر مستي از موفقيت که باعث خود پسندي ميشود و به اشتباهات 

" ديگري هراس زدگي در برابر موفقيت که سياست . البته اين بد است . ميانجامد 
. منتهي ميشود که قبال از آن ياد کرديم و اشتباه راست روانه اي است " تقليل جدي 

ا از پيدايش صد قبرخي از رف. عجالتا گرايش دوم غلبه دارد . بد است اين گرايش نيز 
  . ها هزار تعاوني کوچک دچار هراس شده اند 

  . پيش از ايجاد تعاونيها بايد به کار تدارکي جدي و سزاوار دست زد                 
ه از آغاز بايد مراقب کيفيت تعاونيها بود ، بايد با گرايشي که فقط در انديش  

  .تعداد است به مبارزه پرداخت 
ردي که تدارک نشده است ، به نبردي که فرجامش نامعلوم هيچگاه به نب   

. ف حزب ما در دوره جنگهاي انقالبي گذشته وچنين بود شعار معر: است دست نزنيد 
زي اگر ميخواهيد از پيرو. است اين شعار در امر ساختمان سوسياليسم نيز صادق 
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اهيد تعاونيهاي اگر ميخو. ازيد و عميقا بپردازيد يد کار تدارکي بپردمطمئن باشيد با
توليد کشاورزي جديد در استاني ، واليتي و يا شهرستاني ايجاد کنيد نخست بايد کار 

انتقاد از  ـ١: کار مذکور بطور عمده عبارت از اينهاست . مقدماتي بسياري انجام دهيد 
ـ تبليغ  ٢. در طي کار بدست آمده است ندي تجاربي که نظرات نادرست و ترازب

کشاورزي در  منظم و مداوم اصول ، سياست ها و تدابير حزب ما در مسئله تعاون
در ضمن بايد نه فقط مزاياي تعاون بلکه دشواري هاي عملي .  ميان توده هاي دهقان

 ساختن آن رانيز به توده هاي دهقاني توضيح داد تا دهقانان از لحاظ روحي آمادگي
ـ تنظيم نقشه کلي توسعه تعاون کشاورزي براي هراستان ، هر  ٣. کامل داشته باشند 

واليت ، هر شهرستان ، هر بخش و هر دهستان با توجه به شرايط عيني آنها ، و 
کالس هاي کوتاه ـ تربيت کادر براي تعاونيها در  ۴. تنظيم نقشه ساالنه بر اين اساس 

ه هاي کمک متقابل براي توليد کشاورزي بمقياس گسترش گروـ   ٥         . مدت 
ه و به تعداد زياد ، و در صورت امکان ، متحد ساختن آنها با يکديگر و تشکيل نپردام

  . ني فراهم آيد وور تاسيس تعاتر بطوري که زمينه تجمع بعدي بمنظگروه هاي بزرگ 
را که  هاگر اين شرايط آماده گردد ميتوان در توسعه تعاونيها اين مسئل  

اينکه باال  اما اين امر ما را از. اسا حل کردا مراعات شود اسکميت و کيفيت آنها متقارب
فاصله پس از ايجاد گروهي از تعاونيها به تجديد نظر در آنها بپردازيم بي نياز 

  . نميگرداند
حکيم آنها اوال وابسته ت امکان آمدپس از آنکه گروهي از تعاونيها بوجود    

  .نگي کار مقدماتي قبلي و ثانيا به چگونگي کار تجديد نظر بعدي است به چگو
تکيه بر حوزه هاي حزب و  بايد بايدايجاد تعاونيها و تجديد نظر در آنها 

از اينجهت وظائف مذکور بايد بطور فشرده . سازمان جوانان در روستا ها صورت گيرد 
  .ستا ها در پيوند باشد با ساختمان و تحکيم تشکيالت حزب و سازمان جوانان در رو

چه در کار ايجاد تعاونيها و چه در کار تجديد نظر در آنها کادر هاي محلي 
پشتيباني کرد و نيز بايد بايد از آنها در کار شان . روستائي بايد نيروي عمده باشند 

فرستاده ميشوند نيروي کمکي اند و نقش " از باال  "کادر هائي که . مسئوليت داد  بآنها
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ا عبارت است از اينکه رهبري کنند و کمک بدهند نه اينکه همه کارا در دست آنه
  .خود بگيرند 

٥  
در زمينه توليد ،تعاونيهاي توليد کشاورزي بايد محصولي بيش از دهقانان 

قبول نيست که بهيچوجه قابل . منفرد و گروه هاي کمک متقابل بدست آورند 
گروه هاي کمک متقابل بدان رسيده اند محصول آنها در سطحي که دهقانان منفرد و 

 اين امر بمعناي شکست است و در اينصورت چرا بايد تعاوني تشکيل داد ؟. باقي ماند 
در صد از  ٨٠بيش از . کمتر بودن محصول تعاونيها بطريق اولي قابل قبول نيست 

تعاوني توليد کشاورزي که هم اکنون وجود دارند محصول خود را افزايش  ٦٥٠٠٠٠
اين منظره نيرو بخشي است و گواه ابتکار بزرگ اعضاء تعاونيها در افزايش . اده اند د

محصول است و نيز گواه برتري آنها بر گروه هاي کمک متقابل و بطريق اولي بر 
  .دهقانان منفرد است 

ـ بايد اصل داوطلبي و سود متقابل را  ١: براي افزايش محصول کشاورزي 
برنامه گذاري و رهبري امر توليد ( ايد مديريت را بهبود بخشيد ـ ب ٢دقيقا اجرا کرد ؛ 

شخم عميق ، ( کشت را بهتر کرد ـ بايد تکنيک  ٣) ، سازمان دادن کار و غيره 
اني انبوه ، افزايش مساحت زمينهائي که در پرورش زمين و بهبود کشت ، نهال نش

شيوع استفاده از رغوب ، عرض سال چندين بار حاصل ميدهند ، بکار بردن بذر م
بيماري هاي نباتات و حشرات زيانکار و غيره  مدرن کشاورزي ، مبارزه عليه افزار هاي

زمين ، کوه ، و سايل آبياري ، دامهاي کاري ، افزار هاي (ـ فزايش وسايل توليد  ۴) : 
اينهاست شرايط الزم براي تحکيم تعاونيها و تامين افزايش ) کشاورزي ، و غيره 

  .توليد
مورد مراعات اکيد اصل داوطلبي و سود متقابل ، اکنون بايد در صدد  در

ـ آيا بهتر نيست که واگذاري دامهاي کاري و افزار هاي  ١: حل مسايل زيرين برآمد 
بزرگ کشاورزي به تعاوني را يکي دو سال بعقب بيندازيم ؟ آيا قيمتهاي مناسبي بر 

ـ آيا رابطه  ٢زياد طوالني نيست ؟ آنها گذشته شده و آيا مدت پرداخت قيمت آنها 
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ميان سهمي که در مقابل زمين پرداخت ميشود و سهمي که در برابر کار پرداخت 
ـ تراکم منابع سرمايه گذاري تعاوني از کجا حاصل ميشود ؟  ٣ميشود درست است ؟ 

عضاي تعاونيها ميتوانند قسمتي از اوقات خويش را در توليدات اـ آيا بعضي از  ۴
از آنجا که تعاونيهاي توليد کشاورزي که ما اينک تاسيس ( صروف دارند ؟ جنبي م

کرده ايم عموما از نوع نيمه سوسياليستي است بايد مراقب بود که چهار مسئله باال 
راه حل مناسبي بيابد تا از نقص اصل سود متقابل در مورد دهقانان تهيدست و نيز 

طلبي فقط براساس سود متقابل ميتواند دهقانان ميانه حال پرهيز شود ، و اصل داو
ـ چه مقدار زمين بايد براي بهره برداري شخصي در اختيار اعضاء  ٥) . مبتني باشد 

   .ـ مسئله ترکيب طبقاتي عضويت تعاوني و غيره  ٦تعاونيها باقي گذاشت ؟ 
. اينکه ميخواهم در باره مسئله ترکيب طبقاتي عضويت تعاوني گفتگو کنم 

ا بايد در طي يکي دو سال آينده در هر جا که تعاونيها رو به گسترش بعقيده من م
نهاده و يا بتازگي ايجاد شده اند ، يعني االن در اکثر مناطق ، در درجه اول به متشکل 

ـ دهقانان تهيدست  ١: ساختن عناصر فعال اين قشر ها در ميان روستائيان بپردازيم 
ـ فشر پائيني دهقانان ميانه حال  ٣. يد ـ قشر پائيني دهقانان ميانه حال جد  ٢

نبايد عناصري از اين قشر ها را که هنوز فعال نيستند به اجبار به تعاونيها . قديم
بايد منتظر بود که آگاهي سياسي آنان اعتال يابد و به تعاوني عالقه مند . کشانيد 

نان از لحاظ اين قشر هاي دهقا. و آنگاه آنها را دسته دسته وارد تعاوني کرد شوند
دهقاناني که اين قشر ها را تشکيل . وضع اقتصادي خويش بسيار بهم نزديکند 

است وضع دهقانان تهيدست که زمين چنين ( ا هنوز زندگي سختي دارند ميدهند ي
دريافت داشته اند و زندگيشان پس از آزادي کشور بهبود بسيار يافته است ولي هنوز 

که از فقدان نيروي کار و دامهاي کاري و افزار هاي با دشواري هائي دست بگريبانند 
چنين است وضع قشر پائيني ( ويا هنوز زياد مرفه نيستند ) کشاورزي ناشي مي شود 

از اين جهت همه آنها تمايل شديد دارند که به تشکيل تعاوني ) . دهقانان ميانه حال 
برخي : يکسان نيست ولي معذلک درجه فعال بودن همه آنها بعلل مختلف . بپردازند 

شور شوق زياد بخرج ميدهند ، برخي ديگر عجالتا زياد شائق نيستند ، و برخي ديگر 
پس ما بايد تا مدتي بکار آموزش و . ح ميدهند که در انتظار حوادث بنشينند ترجي
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د به تعاوني مرددند ، حتي اگر از دهقانان در ورو پرورش در ميان آنهائي که عجالتا
از قشر پائيني دهقانان ميانه حال باشند ، ادامه دهيم و صبورانه منتظر تهيدست و يا 

نبايد اصل داوطلبي را نقض کرده و دهقانان را . شويم که آگاهي سياسي آنان باال رود 
  . به اجبار به تعاونيها کشانيد

دهقانان وابسته به قشر باالئي دهقانان ميانه حال قديم يا جديد  در مورد 
ني که از لحاظ اقتصادي تا حدي مرفه اند ، باستثناي آنهائي که آگاهي يعني دهقانا

بدست آورده اند که بايد راه سوسياليسم را برگزينند و واقعا خواستار پيوستن به 
تعاونيها هستند ـ و ميتوان آنها را پذيرفت ـ ، هيچيک  از آنان را نبايد تشويق کرد 

نبايد بدين کار مجبور ساخت ، علتش  که االن وارد تعاوني شوند و بطريق اولي
اينست که اينان هنوز براي پيوستن براه سوسياليسم آگاهي کافي ندارند و آنگاه به 

به تعاونيها پيوسته ورود در تعاونيها تصميم خواهند گرفت که اکثريت اهالي روستائي 
ه معتقد شده باشند و بازده اراضي اين دهقانان مرفه و يا بيشتر از آن باشد ، آنگاه ک

باشند که کار انفرادي بسود شان نيست و از شرکت در تعاوني سود بيشتر خواهند 
  . برد 

پس نخستين کاري که بايد در طي چند سال آينده انجام داد اينست که 
در صد جمعيت  ۷٠تا   ٦٠و ( دهقاناني را که تهيدست اند و يا هنوز مرفه نيستند 

ب درجه آگاهي سياسي بتدريج و دسته دسته در بر حس) روستا را تشکيل ميدهند 
تعاونيها متشکل ساخت و سپس دهقانان ميانه حال مرفه را به تعاوني جلب کرد و به 

  .اين طريق ميتوان از دستور دهي اداري احتراز جست 
در طي چند سال آينده در مناطقي که اکثريت اهالي به چنين تعاوني              

. چوجه نبايد مالکان ارضي و دهقانان مرفه را در تعاونيها بپذيريم نپيوسته اند ما بهي
نيهاي استحکام يافته اند تعاودر مناطقي که اکثريت اهالي به جنبش تعاوني پيوسته 

مي توانند مالکان ارضي سابق و دهقانان مرفه سابق را که خيلي پيش دست از 
قانون را مراعات ميکنند تحت استثمار برداشته و اينک اهل کار و زحمت شده اند و 

شرايطي و دسته بدسته بپذيرند تا به آنان امکان شرکت در کار جمعي و ادامه تجديد 
  . تربيت در جريان کار داده شود
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٦  
د انتقاد شود سرعت اکنون در مسئله گسترش تعاونيها گرايشي که باي

ترش تعاونيها خطاست اگر گفته شود که آهنگ فعلي گس. ي نيست زيادي در پيشرو
" . از سطح آگاهي توده ها گذشته است " و يا " از حد امکانات واقعي گذشته است " 

نظر به جمعيت عظيم چين ، ناکافي بودن زمينهاي قابل : وضع چين از اين قرار است 
کشور بهر نفر سه مو زمين ميرسد ، و اين حد متوسط در بسياري در مجموع ( کشت 

ي از هر سال مناطق وسيع( ، نظر به کثرت آفات طبيعي ) ميابد از نواحي کمتر تنزيل 
خشکسالي ، باد ، يخبندان ، تگرگ و يا حشرات زيان کار مزارع کشاورزي از سيل ،

، و شيوه هاي عقب مانده کشت ، اگر چه سطح زندگي ) کم و بيش صدمه مي بينند 
ي در جا هائي بهبود توده هاي وسيع دهقانان پس از رفرم ارضي بهبودي يافته و حت

زياد يافته است ، بسياري دهقانان  هنوز گرفتار مشکالتند و به رفاه نرسيده اند، و 
تعداد آنان که برفاه رسيده اند نسبتا کم است ؛ در اثر کليه اين علل اکثريت دهقانان 
تمايل شديدي به راه سوسياليستي دارند و صنعتي شدن سوسياليستي کشور ما و 

براي آنان راه ديگري جز . ش  پيوسته موجب تقويت اين تمايل مي شود پيشرفت هاي
در صد کليه اهالي روستا را تشکيل  ۷٠تا  ٦٠سوسياليسم وجود ندارد و اين دهقانان 

پس براي اکثريت دهقانان اگر ميخواهند از فقر رهائي يابند ، زندگي خويش  .ميدهند
د ، چاره ديگري نيست جز اينکه متحد را بهبود بخشند ، از عهده آفات طبيعي برآين

اين احساس روز بروز بيشتر در ذهن توده . شوند و در راه سوسياليسم به پيش روند 
دهقانان چيز دار و . هاي دهقانان فقير و آنها که غير مرفه هستند جايگير ميشود

رددند آنها م. در صد اهالي روستا را تشکيل نمي دهند  ٣٠تا  ٢٠يانسبتا مرفه بيش از 
ونيز همانطور که قبال گفتيم . و برخي صريحا ميکوشند که براه سرمايه داري بروند

هستند در اثر پائين بودن سطح عده زيادي از دهقانان تهدست و آنها که غير مرفه 
آگاهي سياسي در انتظار نشسته و همچنان مرددند ولي نسبت به دهقانان چيزدار، 

معذلک برخي از . چنين است وضع کنوني . وندآسانتر سوسياليسم را پذيرا ميش
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رفقاي ما از اين واقعيات غافلند و ميپندارند که اين چند صد هزار تعاوني کوچک 
از حد امکانات واقعي گذشته " توليد کشاورزي جديد التاسيس نيمه سوسياليستي 

آنان اين به آن معني است که ". از سطح آگاهي توده ها گذشته است " ، و يا " است 
فقط دهقانان چيزدار را مي بينند که تعداد شان نسبتا کم است و دهقانان تهيدست 

اينست نظريه . غير مرفه را که تشکيل دهنده اکثريت عظيم اند از ديده فروميگذارند 
  .اشتباه آميز اول 

شتيباني پر شور و اين رفقا به نقش رهبري حزب کمونيست در روستا و به پ
رند که تحکيم آنها ميپندا. ان از حزب کمونيست ، کم بها ميدهندشوق توده هاي دهق

کوچک براي حزب ما دشوار است و گسترش وسيع تعاوني چند صد هزار تعاوني 
کشاورزي را به طريق اولي قابل تصور نميدانند و وضع کنوني کار حزب را در رهبري 

از "رند که اين کار تعاون کشاورزي با رنگ هاي تيره اي ترسيم ميکنند و عقيده دا
البته انقالب سوسياليستي انقالب جديد است و ". سطح تجارب کادر ها گذشته است 

ما فقط تجربه انقالب دمکراتيک بورژوائي را داريم و نه تجربه انقالب سوسياليستي 
آيا بايد نشست و دست روي دست ولي چگونه ميتوان اين تجربه را بدست آورد ؟. را

مبارزه در راه انقالب سوسياليستي پرداخت و طي مبارزه آموزش گذاشت يا بايد ب
يافت ؟ اگر ما نقشه پنج ساله را عملي نسازيم ، اگر به اجراي صنعتي کردن 
سوسياليستي نپردازيم چگونه ميتوان اميدوار بودکه تجربه صنعتي کردن پيدا کنيم 

ما دهقانان را رهبري  اگر. ؟ بخشي از نقشه پنج ساله مربوط به تعاون کشاورزي است 
نکنيم که در هر دهستان و يا در هر دهکده يک يا چند تعاوني توليد کشاورزي 

از کجا خواهند آمد ؟ و آنها چگونه تجربه خود " سطح تجارب کادر ها " بوجود آورند 
را غني خواهند ساخت ؟ بديهي است که نظريه اي که ميگويد گسترش کنوني 

. درست نيست " از سطح تجارب کادر ها گذشته است " تعاونيها توليد کشاورزي 
  .اينست نظريه اشتباه آميز دوم 

آنها به جنبه هاي ماهوي و  طرز برخورد اين رفقا به مسايل درست نيست
عمده مسايل توجه نميکنند ، بلکه بيشتر روي جنبه هاي غير ماهوي و فرعي مسايل 

ل غير ماهوي و فرعي نبايد نايده بايد خاطر نشان ساخت که مساي. تاکيد ميکنند 
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اما ، آنها را نبايد بمثابه مسايل . گرفته شوند بلکه بايد يکي پس از ديگري حل شوند
  .ماهوي و عمده تلقي کرد ، و گرنه سمت گيري ما مشوش و تار خواهد گشت 

ن باشيم که اوال توده هاي وسيع دهقانان مايلند تحت رهبري مئما بايد مط
راه سوسياليسم گام نهند ؛ و ثانيا حزب قادر است دهقانان را در اين  حزب بتدريج در
. اين دو نکته تمام کنه مطلب بوده و جريان عمده را تشکيل ميدهد . راه رهبري کند 

اگر ما چنين ايماني نداشته باشيم نخواهيم توانست اساسا سوسياليسم را در تقريبا 
  .سه نقشه پنج ساله بسازيم

۷  
تاريخي اتحادشوروي در ساختمان سوسياليسم به خلق ما الهام تجربه کبير 

اما . ميبخشد و به او ايمان کامل ميدهد که سوسياليسم در چين ساخته خواهد شد
در مورد اين تجربه بين المللي نيز برخورد هاي مختلف وجود داردو برخي از رفقا با 

بايد شاورزي در چين سياست کميته مرکزي حزب ما دائر بر اينکه گسترش تعاون ک
ت ياسصنعتي کردن سوسياليستي هم آهنگ باشد موافق نيستند ، اگر چه صحت س

آنان عقيده دارند که آهنگ گسترشي . مذکور در اتحاد شوروي آزمايش شده است
که براي صنعتي کردن معين شده کامال مناسب است ولي الزم نيست تعاون کشاورزي 

بمعناي  اين. يد با آهنگ بسيار کندي گسترش يابد پابپاي او به پيش برود بلکه با
رفقاي مذکور پي نميبرند با اينکه صنعتي . ناديده گرفتن تجربه اتحاد شوروي است 

اوال . کردن سوسياليستي منفردا و بدون پيوند با تعاون کشاورزي تحقق پذير نيست 
ئي و مواد خام همانطور که بر همه معلوم است اکنون در چين سطح توليد غالت کاال

صنعتي خيلي نازل است و حال آنکه احتياج کشور به اين محصوالت هر سال افزايش 
اگر ما در عرض تقريبا سه نقشه .  در اينجا تضاد حادي بوجود آمده است. مي يابد 

پنج ساله نتوانيم مسئله تعاون کشاورزي را اساسا حل کنيم ، يعني اگر نتوانيم از 
افزار هاي کشاورزي آن که با کشش حيواني کار ميکند به  زراعت کوچک دهقاني و

زراعت بزرگ مکانيزه دهقاني جهش کنيم و منجمله ، تحت رهبري دولت ، کار پر 
دامنه قابل کشت کردن اراضي باير را بدست گروه هاي زحمتکشاني که باين منظور از 

در نظر است که در  (ديگر منتقل ميشوند و افزار کار مکانيزه دارند  نقطه اي بنقطه
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عملي ) مين باير قابل کشت شود ميليون مو ز ٥٠٠تا  ۴٠٠عرض سه نقشه پنج ساله 
سازيم نخواهيم توانست تضاد ميان افزايش مداوم احتياج به غالت کاالئي و مواد خام 

کلي نازل است  صنعتي را با سطح کنوني توليد محصوالت اصلي کشاورزي که بطور
سوسياليستي ما با مشکالت عظيم روبرو رت صنعتي کردن در اينصو. کنيم  رفع

اين مسئله در برابر اتحاد شوروي هم . خواهند شد و ما قادر به انجام آن نخواهيم بود 
طي ساختمان مطرح گرديد و بوسيله رهبري با نقشه تعاون کشاورزي و گسترش آن 

مين شيوه را بکار بريم ما نيز به حل اين مسئله قادر نخواهيم بود مگر انکه ه. حل شد
يکي صنايع : ثانيا برخي از رفقاي ما به وابستگي متقابل دوعامل زيرين نميانديشند . 

سنگين ـ کليدي صنعتي کردن سوسياليستي که تراکتور و ماشين هاي کشاورزي 
ديگر ، کود شيميائي ، وسايل مدرن باربري ، نفت ، برق و غيره به کشاورزي ميدهد ـ 

پردامنه آنها ،  امر که مصرف کليه محصوالت مذکور، و بطريق اولي مصرفو ديگر اين 
ما اکنون نه فقط در . فقط بر اساس کشاورزي بزرگ تعاوني ميتواند صورت پذيرد 

نظام اجتماعي انقالب ميکنيم ، يعني مالکيت شخصي را به مالکيت همگاني تغيير 
م ، يعني مالکيت شخصي را به ميدهيم ، بلکه در تکنولوژي نيز انقالبي بپا ميکني

لوژي نيز انقالبي بپا ميکنيم  ، بدين مالکيت همگاني تغيير ميدهيم ، بلکه در تکنو
اين . معني که توليد صنايع دستي را به توليد ماشيني پردامنه مدرن تغيير ميدهيم

که در کشور ما کشاورزي ، با شرايطي . دو نوع انقالب با هم در ارتباط مستقيمند 
سئله تعاوني کردن قبل از استفاده از ماشين هاي بزرگ حل شود جود است ، بايد ممو
از اينرو ) . در کشور هاي سرمايه داري کشاورزي بطريق سرمايه داري رشد مي يابد ( 

ما بهيچوجه نبايد صنايع و کشاورزي را ، يعني صنعتي کردن سوسياليستي و تحول 
از يکديگر بدانيم ، و بهيچوجه نبايد روي  سوسياليستي کشاورزي را مجزا و منفرد

تجربه اتحاد شوروي در اينجا نيز . يکطرف تاکيد کنيم و به طرف ديگر کم بها دهيم 
اما برخي از رفقاي ما بدان توجه نميکنند و پيوسته اين مسائل . بما راه نشان ميدهد 

بعالوه ، دو . گيرندرا جدا از هم و چنانکه گوئي هيچ رابطه اي با هم ندارد در نظر مي
براي : عامل ديگري نيز هست که برخي از رفقاي ما بستگي متقابل آنها را نمي بينند 

يک ، وجوه ور و همچنين نوسازي کشاورزي از حيث تکنعتي کردن کشانجام صن
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هنگفتي الزم است و قسمت مهمي از اين وجوه از ماليات مستقيم کشاورزي و نيز از 
ميشود ؛ صنايع سبک مواد مصرفي مورد نياز دهقانان را  توسعه صنايع سبک حاصل

بمقادير بسيار توليد ميکند و دهقانان به ازاء مواد مذکور غالت کاالئي و مواد خام 
براي صنايع سبک تحويل ميدهند و به اين طريق نيازمنديهاي مادي دهقانان و دولت 

وسعه صنايع سنگين ولي توسعه پردامنه صنايع سبک نه فقط ت. انباشته ميگردد 
زيرا که توسعه پردامنه صنايع سبک نميتواند . بلکه توسعه کشاورزي را نيز الزم دارد

براساس اقتصاد کوچک دهقاني عملي شود و فقط ميتواند بر بهره بر داري بزرگ 
کشاورزي متکي باشد و اين امر در شرايط چين بمعناي تعاون سوسياليستي 

شاورزي متکي باشد و اين امر در شرايط چين بمعناي فقط اين نوع ک. کشاورزي است
فقط اين نوع کشاورزي ميتواند خريد دهقانان . تعاون سوسياليستي کشاورزي است

ه نباشد ، تجربه که با قدرت خريد کنوني قابل مقايسرا تا آن حد باال برد 
توجه  ولي برخي ار رفقاي ما بدان. اتحادشوروي اين نکته را نيز تا ييد کرده است

آنها همچنان در موضع بورژوازي ، دهقانان مرفه و دهقانان ميانه حال مرفه . نميکنند 
که گرايش طبيعي به سرمايه داري دارند قرار گرفته اند، و بجاي آنکه در موضع طبقه 
کارگر جايگزين شوند و بمنافع سراسر کشور و قاطبه خلق بينديشند ، پاي بندي 

  . منافع عده قليلي شده اند

٨  
براي انتقاد از برخي از رفقا حتي در تاريخ حزب کمونيست اتحاد شوروي  
شان گرايش شتابزدگي و تندي در گسترش کنوني تعاون کشاورزي در  دآنچه خو

) بلشويک ( تاريخ حزب کمونيست "مگر . کشور ما مينامند داليلي يافته اند 
روي بسيار از سازمانهاي نميگويد که در اتحاد شو) " دوره مختصر (اتحادشوروي 

مذکور در مسئله آهنگ گسترش محلي حزب در لحظه معيني تحت تاثير گرايش 
  تعاون دچار اشتباهات شدند ؟ آيا بايد اين تجربه را نديده گرفت ؟

من برآنم که ما بايد در اين تجريه اتحاد شوروي بدقت بنگريم ، بايد با هر 
قدام بدون تدارک وبا هر اقدامي که بدون گونه گرايش شتابزدگي و تندي ، با هر ا

توجه به سطح آگاهي سياسي توده هاي دهقان صورت گيرد ، مبارزه کنيم ؛ ولي نبايد 
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بگذاريم که برخي از رفقا از اين تجربه شوروي براي پوشاندن نظريات خويش که 
  .حاکي از خزيدن بجاي پيش رفتن است استفاده کنند

رباره عملي ساختن تعاون کشاورزي در تصميم کميته مرکزي حزب ما د
  چين چيست ؟

اوال تصميم مذکور حاکي است که نقشه تعاون علي االصول بايد در عرض 
تا پايان  ١٩۴٩از هنگام تاسيس جمهوري خلق چين در اکتبر . هجده سال عملي شود 

در طي اين . اندکي بيش از سه سال صرف احياء اقتصادي کشور ما شد .  ١٩٥٢سال 
در زمينه کشاورزي رفرم ارضي را بپايان رسانيديم و توليد کشاورزي را احيا  مدت

متقابل کرديم ، و بعالوه در سراسر مناطق آزاد شده سابق سازمان گروه هاي کمک 
براي توليد کشاورزي با بمقياس وسيع تعميم داديم و به ايجاد تعاونيهاي کشاورزي از 

سپس دوران .بدست آورديم  اين کار تجربه ايي پرداختيم و از نوع نيمه سوسياليست
بعمل در آمد ؛ اينک در حدود سه  ١٩٥٣نخستين نقشه پنج ساله شروع شد که از 

سال است که نقشه مذکور عملي ميشود و چنين تعاون ما در کشاورزي در سراسر 
از تاريخ تاسيس جمهوري . کشور شيوع يافته است و تجربه ما هم بيشتر شده است 

ما . ين تا پايان سومين نقشه پنج ساله رويهم هجده سال خواهد گذشت خلق چ
ميخواهيم در اين مدت در عين اينکه علي االصول صنعتي کردن سوسياليستي و 
تحول سوسياليستي پيشه وري و صنعت و بازرگاني سرمايه داري را عملي ميگردانيم 

يا اين کار ممکن آ. يق بخشيم به تحول اساسي سوسياليستي کشاورزي نيز تحق
جنگ داخلي در شوروي . ؟ تجربه اتحاد شوروي ميگويد که کامال ممکن است است

اساسي در اين زمينه در عرض شش سال از  عملي شد و کار ١٩٣۷تا  ١٩٢١در سال 
) بلشويک ( تاريخ حزب کمونيست "اگر چه همانطورکه . گرفت  انجام ١٩٣۴تا  ١٩٢٩

سال اگر در اتحاد شوروي  ميگويد که در اين شش ) "دوره مختصر ( اتحاد شوروي 
شدند اشتباه " سرگيجه از موفقيت " برخي از سازمانهاي محلي حزبي دچار اشتباه 

باالخره اتحاد شوروي در اثر مساعي خطير خويش . مذکور خيلي زود رفع گرديد 
تحول سوسياليستي را کاميابانه در سراسر کشاورزي عملي ساخت و در عين حال 
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اين راهي که اتحاد شوروي . نوسازي تکنيکي عظيم کشاورزي را بسر انجام رساند 
  . طي کرده نمونه ماست 

ثانيا ما شيوه پيشرفت تدريجي را در تحول سوسياليستي کشاورزي بکار     
قدم اول در روستا عبارتست از دعوت دهقانان باينکه بر اساس اصل . ميبريم 

يل گروه هاي کمک متقابل در توليدات کشاورزي که دواطلبي و سود متقابل به تشک
نطفه هائي از سوسياليسم بود و هر يک از آنها چند و يا بيش از ده خانواده فقط 

دومين قدم عبارتست از دعوت دهقانان باينکه . دهقاني را در بر ميگيرد دست بزنند 
ي و سود بر اساس اين گروه هاي کمک متقابل و همچنان با مراعات اصل داوطلب

متقابل به تشکيل تعاونيهاي کوچک توليد کشاورزي از نوع نيمه سوسياليستي اقدام 
کنند ؛ و شاخص تعاونيها اينست که هر کس زمين خود را براي شرکت در تعاوني 

فقط در قدم سوم است که از دهقانان دعوت . ميآورد و مديريت واحد برقرار ميگردد 
ي کوچک و نيمه سوسياليستي ، و همچنان با ميشود که بر اساس اين تعاونيها

مراعات اصل داوطلبي و سود متقابل ، بيشتر با يکديگر متحد گردند و تعاونيهاي  
ما اين مراحل را رعايت . بزرگ توليد کشاورزي تمام سوسياليستي تشکيل دهند

ريج بر اساس دسطح آگاهي سوسياليستي خويش را بتميکنيم تا دهقانان بتوانند 
ه خود باال ببرند ، شيوه زندگي خود را بتدريج عوض کنند وبه اين طريق تحول تجرب

، تدابير مذکور از  بعالوه. که در شيوه زندگي روي ميدهد براي آنها ناگهان نباشد 
ل محصوالت کشاورزي پائين بيايد علي االصو) مثال يک يا دو سال (اينکه مدتي 

و اين کامال عملي  . ايش توليد ميگرددوجب افزجلوگيري ميکند و حتي سال بسال م
درصد افزايش توليد   ٨٠تعاوني که هم اکنون وجود دارد ،   ٦٥٠٠٠٠از ميان . است 

در صد نه افزايش داشته اند و نه کاهش ، بقيه گرفتار  ١٠داشته اند ؛ کمي بيش از 
گروهي  کاهش بوده اند کار اين دو گروه اخير تعاونيها بهيچوجه درخشان نيست و کار

تعديل و تنظيم  ت ، و بايد کليه مساعي را درکه کاهش توليد داشته خيلي خراب اس
در صد از مجموعه تعاونيها افزايش توليد داشته  ٨٠از آنجا که قريب . آنها بکار برد 

؛ از آنجا که کامال شدني است که بيش از ده در صد ) در صد  ٣٠تا  ١٠افزايشي از ( اند 
، پس طي سال اول نه افزايش و نه کاهش توليد داشته اند در سال دوم از تعاونيها که 
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ديل و تنظيم ، افزايش داشته باشند ، و باالخره از آنجا که بقيه تعاونيها که عتاز 
کاهش توليد داشته اند در امکانشان هست که پس از تعديل و تنظيم در سال دوم با 

ايش و نه کاهش داشته باشد ، ميتوان گفت ال اقل نه افز ايافزايش توليد نايل آيند و 
که جنبش تعاوني ما مجموعا گسترش سالمي دارد و علي  االصول ميتوان افزايش 

اجراي اين تدابير در عين حال . توليد را تضمين کرد و از کاهش توليد احتراز جست 
 مدرسه عاليقدري براي پرورش کادر هاست و امکان خواهد داد که بتدريج کارمندان

  . اداري و فني فراواني براي تعاونيها فراهم گردند
ر گسترش تعاون ه در سال ارقامي را که الزم است دثالثا ما بايد يکبار

کشاورزي بدست آيد برحسب شرايط مشخص تعيين کنيم و چندين بار در سال به 
هر يق مي توان در باره تدابير مشخص که بايد رنطبه اي. بازرسي کار تعاون بپردازيم 

توسعه  تعاونيها اتخاذ سال در استانها و شهرستانها و دهستانهاي مختلف در زمينه 
در بعضي از جا ها . ود طبق تغييرات اوضاع و کاميابيهاي احراز شده تصميم گرفت ش

؛ اجراي تعديل و تنظيم متوقف ساخت ممکن است توسعه تعاونيها را يک چند بمنظور
در بعضي از . و تعديل و تنظيم را با هم انجام داد در جا هاي ديگر ممکن است توسعه

تعاونيها ممکن است به بخشي از اعضاء اجازه داد که از تعاوني بيرون بروند و در موارد 
در بعضي از نقاط بايد . خاص ممکن است با انحالل بعضي از تعاونيها موافقت کرد 

يد به افزايش تعداد خانواده تعداد فرواني تعاوني جديد بنياد نهاد و در نقاط ديگر با
هاي دهقاني در تعاونيها موجود قناعت ورزيد و هر بار که گروهي از تعاونيها در 
استاني يا شهرستاني تشکيل ميشود لحظه اي فرا ميرسد که بايد تشکيل تعاونيها را 
متوقف ساخته به تعديل و تنظيم آنها پرداخت و فقط پس از اين کار دوباره به ايجاد 

نظريه اي که مي گويد هرگز نبايد توقف و تنفس . ونيهاي جديد مبادرت جست تعا
در مورد بازرسي جنبش تعاون ، بر عهده کميته مرکزي حزب و . داد بکلي خطا است

اليات است خود مختار ، شهر هاي تابع مرکز و وکميته هاي حزبي در استانها ، نواحي 
ي مذکور نه يک بار بلکه چندين بار در بازرس. که اين کار را محکم در دست گيرند 

بار که مسئله اي پيش ميآيد بايد راه حل مناسبي براي آن هر . سال بايد عملي شود
نبايد گذاشت مسايل روي هم انبار شود و بعدا يکجا در صدد حل همه آنها بر . يافت 
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ز وقوع حوادث بايد خود را به اين عادت داد که بعد اانتقاد را بايد بموقع کرد؛ ن. مد آ
مثال فقط خود کميته مرکزي در عرض هفت ماه اول امسال بمنظور . انتقاد کرد 

بررسي  مسايل تعاون در روستا سه کنفرانس از رفقاي مسئول نواحي مختلف تشکيل 
بکار بردن شيوه اتخاذ تدابير مناسب در . داد، که سومي اش کنفرانس فعلي است 

که در کار خويش  رهبري بموقع ، بما امکان ميدهدانطباق با شرايط مختلف محلي و 
  . نيم و اگر مرتکب اشتباهي شويم فورا برفع آن بپرداريم کمتر اشتباه ک

يته مرکزي با توجه به آنچه بيان کردم آيا نميتوان تاييد کرد که رهنمود کم
شاورزي صحيح است و ميتواند گسترش سالم اين جنبش را حزب ما در مورد تعاون ک

محض است اگر اين رهنمود را اشتباه . ين کند ؟ بنظر من ميتوان و بايد تاييد کردتام
  .بناميم " پيشروي شتابزده "

    

٩  
دهقانان مرفه و يا دهقانان برخي از رفقا با قرار گرفتن در موضع بورژوازي، 

رمايه داري دارند مسئله اتحاد کارگران و انه حال مرفه که گرايش طبيعي به سمي
آنان . ن را که داراي اهميت حياتي است بوجهي اشتباه آميز تلقي ميکنند دهقانا

عقيده دارند که جنبش تعاون کشاورزي اکنون در وضع خطرناکي بسر ميبرد و بما 
ار ، آنها بما اخط"فورا از اسب پياده شويم " اندرز ميدهند که در پيمودن راه تعاون 

دن اتحاد کارگران و دهقانان مواجه خواهيد ، خطر بر هم زچنين نکنيد  اگر: "  ميکنند
ما برانيم که عکس اين مطلب صحيح است و اگر ما فورا سوار نشويم خود را با " شد 

: " آنها بما ميگويند . خطر برهم زدن اتحاد کارگران و دهقانان روبرو خواهيم ساخت 
رسر يک کلمه است اختالف فقظ ب.  "سوار شويد : " و ما به آنها ميگويم " پياده شويد 

همه . تالفات بين دو خط مشي مخالف کافي است ، ولي همين يک کلمه براي بيان اخ
مي دانند که ما اتحاد کارگران و دهقانان را هم اکنون عملي ساخته ايم ؛ اين اتحاد بر 
اساس انقالب دمکراتيک بورژوائي  بر پا شده است که ضد امپرياليستي و ضد 

را از مالکان ارضي گرفت و بين دهقانان تقسيم کرد تا آنان را از  فئودالي بود ، زمين
شده است و ولي اکنون اين انقالب سپري . زنجير هاي مالکيت فئودالي آزاد گرداند 
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آنچه امروز در روستا ها وجود دارد مالکيت .ما مالکيت فئودالي را برانداخته ايم 
ادي دهقاني که مانند اقيانوس بيکران سرمايه داري  دهقانان مرفه است و مالکيت انفر

طي سال هاي اخير نيروي خودروي . همانطور که هر کس مشاهده کرده است . است 
سرمايه داريي در روستا ها هر روز بيشتر نيرو ميگيرد و همه جا دهقانان مرفه 
جديدي بوجود مياسند و بسياري از دهقانان ميانه حال مرفه ميکوشند که دهقان 

د بسياري از دهقانان تهيدست که وسايل توليد کافي ندارند ، هنوز گرفتار مرفه شون
نيازمندي اند و بعضي از آنها مقروضند و بعضي ديگر زمين خود را فروخته و يا اجاره 

بسوي دوقطب مسلما   اگر تحول اوضاع بهمين منوال باشد پديده قشربندي. داده اند 
که زمين خود را از دست داده اند و آنهائي که عميق تر خواهد شد دهقاناني  بروز روز

هنوز دچار تهيدستي اند ما را سرزنش خواهند کرد که براي نجات آنان کاري انجام 
دهقانان ميانه حال مرفه نيز . يرسانيم مندر رفع دشواري ها به آنان ياري  نميدهيم و

ونکه ما هرگز که ميخواهند براه سرمايه داري بروند از ما ناراضي خواهند بود چ
برآورده سازيم زيرا که در صدد رفتن براه سرمايه داري  مطالبات آنها را  نميتوانيم 

در چنين وضعي آيا ممکن است که اتحاد کارگران و دهقانان تحکيم شود ؟ . نيستيم 
بايد در : اين مسئله را فقط بر اساس جديدي ميتوان حل کرد . بديهي است که نه 

کردن سوسياليستي و تحول سوسياليستي پيشه وري ، صنعت عين حال که صنعتي 
و بازرگاني سرمايه داري را بتدريج عملي ميگردانيم بتدريج به تحول سوسياليستي 
مجموعه کشاورزي بپردازيم يعني به تعاون دست بزنيم ، اقتصاد دهقانان مرفه و 

ردم روستا ها به همچنين اقتصاد انفرادي را در نواحي روستائي براندازيم تا همه م
بنظر ما فقط با اين طريق است که اتحاد کارگران و دهقانان . رفاه و آسايش برسند

اگر طور ديگر عمل کنيم واقعا خطر بهم خوردن آن وجود خواهد . تحکيم خواهد شد 
  .عميقا در اشتباهند" از اسب پياده شويد "رفقائي که بما اندرز ميدهند که . داشت 
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هم اکنون توجه داشته باشيم که بزودي تحول سوسياليستي در  مابايد از
. روستا در سراسر کشور باعتالء عمومي نائل خواهد شد ، و اين امري ناگزير است 

تعاونيهاي نيمه سوسياليستي در پايان آخرين سال نقشه پنج ساله اول و در آغاز 
ميليون  ٥٥نفر يعني  ميليون ٢٥٠، تعداد  ١٩٥٨نقشه پنج ساله دوم يعني در بهار 

را در بر ) اگر هر خانوار را بطور متوسط چهار نفر و نيم حساب کنيم ( خانوار دهقاني 
از جمعيت روستا هاست در واقع در بسياري از عادل نيمي خواهند گرفت و اين رقم م

شهرستانها و در برخي از استانها تحول نيمه سوسياليستي اقتصاد کشاورزي اساسا 
اهد رسيد و در نواحي مختلف کشور ، عده قليلي از تعاونيها نيمه بپايان خو

در نيمه اول نقشه پنج ساله . سوسياليستي به تماما سوسياليستي مبدل خواهند شد 
ما بايد تحول نيمه سوسياليستي اقتصاد کشاورزي را در  ١٩٦٠دوم يعني در سال 

در آن موقع تعداد تعاونيهاي  .ميان نصف ديگر از اهالي روستا اساسا بپايان برسانيم 
نيمه سوسياليستي که به تماما سوسياليستي مبدل خواهند شد افزايش خواهند 

در نقشه پنج ساله اول و دوم تحوالت عمده که در روستا ها صورت ميگيرد . يافت 
همچنان تحوالت اجتماعي خواهد بود و تحوالت تکنيکي جنبه فرعي خواهد داشت ؛ 

هنوز چندان  افت ولي معذلکبزرگ کشاورزي افزايش خواهد ي نهايالبته ميزان ماشي
 والت اجتماعي و تکنيکي متقارنا دردر طي نقشه پنج ساله سوم تح. زياد نخواهد بود

هر سال ماشينهاي بزرگ کشاورزي به ميزان بيشتر بکار . روستا صورت خواهد گرفت 
و  تعاونيها بتدريج  ١٩٦٠سال اما در زمينه تحوالت اجتماعي ، پس از . خواهد افتاد 

 فقط. سوسياليستي رشد خواهد يافت  دسته دسته از نيمه سوسياليستي به تماما
آنگاه که تحول سوسياليستي سيستم اقتصادي و اجتماعي کامال بپايان رسيد و در 
زمينه تکنيک در کليه رشته هاي توليد و در هر جا که استعمال ماشين ممکن باشد 

اده شود ، سيماي اقتصادي و اجتماعي چين يکباره دگرگون خواهد از ماشين استف
نظر بشرايط اقتصادي کشور ما تحول تکنيکي در مدت طوالني تر عملي . گشت 

تخمين زده ميشود که تقريبا چهار تا پنج نقشه پنج . خواهد شد تا تحول اجتماعي 
ين سراسر چ در سال الزم است تا تحول تکنيکي کشاورزي ٢٥تا  ٢٠ساله يعني 

  . ه کند زسراسر حزب بايد بخاطر تحقق اين امر خطير مبار. پايان برسد اساسا به 
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١١  
  .ما بايد در کليه زمينه ها برنامه ريزي جامع کنيم و رهبري را تقويت کنيم 

در مراحل مختلف بايد نقشه سراسر کشور و همچنين  براي تعاون کشاورزي
بهرنسبت . رستان ، بخش و دهستان داشته باشيم نقشه هائي در استان ، واليت ، شه

که در کار خويش پيشرفت ميکنيم در اين نقشه ها بايد پيوسته در پرتو شرايط 
تشکيالت حزب و سازمان جوانان در استانها ، واليات ، . مشخص تجديد نظر شود

شهرستانها بخشها و دهستانها بايد توجه خاصي بمسايل روستا معطوف دارند و 
رفقاي . ي مجدانه بکار برند تا رهبري خويش را در کار روستا بهبود بخشندمساع

مسئول عمده کميته هاي محلي حزب و سازمان جوانان در کليه مدارج ، بايد مسئله 
قرار دهند و کارشناس اين  تعاون کشاورزي را دقيقا و هر چه سريعتر مورد مطاله

نه اينکه حالت انفعالي داشت ؛  ج دادکوتاه سخن آنکه بايد ابتکار بخر. مسئله شوند
  . بايد رهبري را تقويت کرد نه اينکه آن را از دوش خود برداشت 

  

١٢  

کميته اياالتي حزب ) اين ديگر مطلب تازه اي نيست(  ١٩٥۴در اوت 
: " کمونيست چين در جي لون جيان در گزارش خويش مالحظات زيرين را متذکر شد 

همه سازمانهاي کمک متقابل و همه  عاون کشاورزيبا پيدايش و گسترش اعتالء ت
. . تعاونيها از نواع مختلف ، همه قشر هاي اهالي روستا کم بيش به جنبش آمده اند

وجودند در صدد افزايش اعضاء خود بر يهاي توليد کشاورزي که هم اکنون متعاون
پايه هاي  آمده و اين کار را تدارک مي بينند ، گروه هاي کمک متقابل کشاورزي که

دارند که عده بيشتري از خانوار ها را بپذيرند و براي  نظرايجاد تعاونيها هستند در 
اين کار آماده ميشوند و آن عده از گروه هاي کمک متقابل که فاقد شرايط الزم براي 
. چنين تعييراتي ميباشند نيز مايل به گسترش اند تا بدرجه باالتري نائل آيند 

با شور شوق آماده ميشوند که به تعاونيهاي جديد و يا قديم  بسياري از دهقانان
آناني که امسال آماده ورود در تعاوني نيستند با شور شوق براي ورود در . بپوندند 
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اين جنبش داراي دامنه بسيار وسيعي است و . گروه کمک متقابل آماده ميشوند 
ي است اما از آنجا که اين پديده تازه و جالب. ه اي در آمده استبصورت جنبش تود

برخي از رفقاي رهبري شهرستانها و بخشها نتوانسته اند با وضع جديد هم آهنگ 
دراستان ( شوند و بموقع بتقويت رهبري بپرازند ، در برخي از دهکده ها  و تون ها 

حي لون جيان دهکده يک واحد اداري است که معادل دهستان در استانهاي جنوبي 
و تون واحد اداري بشمار نميآيد و معادل است با دهکده هاي  ديوار بزرگ چين است

ده است از اين قبيل پديده هاي ناسالمي بروز کر) چين  استانهاي جنوبي ديوار برزگ
وقتي که دهقانان در جستجوي هم جنس خويش هستند اتفاق ميافتد که قوي در : 

سر جلب کادر ها  جستجوي قوي بر ميآيد و دهقان تهيدست را کنار ميگذارد ، بر
و بتوافق نميرسند ، چندين کادر زبده نزاع در ميگيرد بر سر اعضاء کشاکش ميشود 

مرفه و دهقانان ثروتمند که روي بيفکري در محل واحدي جا ميدهند ، دهقانان  را از
گرايشات نسبتا عميقي به سرمايه داري دارند با مغتنم شمردن اين فرصت به تشکيل 

ابل از نوع ابتدائي آنها و يا به تشکيل تعاونيهاي  دهقانان مرفه گروه هاي کمک متق
ميپردازند همه اينها بروشني نشان ميدهد که در شرايط توسعه پردامنه تعاون 
کشاورزي ، براي اجراي سياست حزب و رهبري اين جنبش ، کافي نيست فقط 

) عني تمام دهستان ي( ما بايد تمام دهکده .  تعاونيهاي جديد در مد نظر باشدتاسيس 
را در نظر بگيريم ، به ضرورت اين امر که الزم است جنبش تعاون کشاورزي بطور همه 

توجه داشته باشيم ، هم به توسعه تعاونيهاي موجود بپردازيم و جانبه ترغيب شود 
هم به تشکيل تعاونيها جديد ، هم به توسعه تعاونيها و هم به ارتقاي گروه هاي کمک 

طح نوين ، و همه اين مالحظات را هم در مورد امسال مراعات کنيم هم در متقابل به س
فقط بدين طريق است که ميتوان . مورد سال آينده و هم در مورد سالهاي بعد از آن 

سياست حزب را کامال تحقق بخشيد و به توسعه سالم چنين تعاون کشاورزي نائل 
  .آمد 

برخي از رفقاي رهبري : " آيا وضعي که در اين جا بيان شده است 
ها نتوانسته اند با وضع جديد هم آهنگ شوند و بموقع بتقويت شهرستانها و بخش

فقط در آستان جي لون جيان بچشم مي خورد ؟ فقط در مورد  "رهبري بپردازند 
بعضي از شهرستانها و بخشها صدق ميکند ؟ بعقيده من بسيار محتمل است که کادر 

از جنبش عقب مانده اند تعداد کثيري از ارگانهاي رهبري  هائي از همين نوع که خيلي
  .در سراسر کشور وجود داشته باشند 
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: سپس در گزارش کميته حزبي استان حي لون جيان چنين گفته ميشود 
در دهکده سي چينگ در شهرستان شوان چن از طريق تلفيق امر رهبري جنبش و 

. ا و براي همه دهکده تنظيم گرديداصل داوطلبي توده ها نقشه اي در کليه زمينه ه
اهميت وي در . اين ابتکار در رهبري بسط و توسعه توفان آساي تعاون بشمار ميرود 

کامال  درجه اول در آن است که سياست طبقاتي حزب در روستا در اثر برنامه ريزي
. بموقع باجرا  در آمد ، وحدت بين دهقانان تهيدست و دهقانان مرفه در گرفت 

کادر هاي زبده با توجه به منافع مجموعه تعاون کشاورزي بطور مناسب  نهمچني
ميان تعاونيها و  بط ميان تعاونيها ،واشيوه مذکور امکان داد که ر. توزيع شدند 

گروهاي کمک متقابل تنظيم و تحکيم گردد و بالنتيجه جنبش تعاون کشاورزي با 
رف ديگر برنامه ريزي  امکان داد برنامه و در کليه شکل هاي خود به پيش رود ، از ط

که کار توسعه پردامنه تعاون کشاورزي بطور مشخص و روشن به اطالع ارگانهاي 
دهکده ه حزبي و اين امر به حوز. پائيني رهبري و توده هاي وسيع رسانيده شود 

بايد  به تعاونيهاي قديم نشان داد که چگونه .آموخت که چگونه بايد رهبري کرد
نمود هاي قر شد ، و رهبايد مست ، به تعاونيهاي جديد ياد داد که چگونهت کرد پيشرف

به اين طريق ابتکار و شور . مشخص در برابر گسترش گروه هاي کمک متقابل گذاشت
شوق حوزه حزبي دهکده و اهالي دهکده توانست بيش از بيش بسط يابد و اصل 

ه ها کامال تحقيق يافت و خردمندي تودصحيح تکيه برخورد حزبي دهکده وبر تجربه 
برنامه گذاري بود که شناخت عميقي از وضع روستا حاصل شد  باالخره در اثر . 

يق از يکسو نظرسياست حزبي بطور مشخص در کليه جهات بموقع اجرا در آمد بدي
احتراز از گرايش شتابزدگي و تندي و از سوي ديگر احتراز محافظه کاري و واگذاري 

ديد و امکان بوجود آمد که سياست کميته مرکزي حزب حاکي ها بحال خود ميسر گر
  . " رهبري فعال و پيشروي مطمئن بدرستي عملي شود "از 

را که در گزارش کميته ايالتي حزب " پديده هاي ناسالمي " چگونه ميتوان 
در حي لون جيان ذکر شده است بطور موثر معالجه کرد ؟ خود گزارش پاسخ 

ولي گزارش کميته حزبي شهرستان شوان چن که . دهد مستقيمي باين پرسش نمي
در نتيجه برنامه ريزي عمومي و :  " ضميمه آن ميباشد  حاکي از چنين پاسخي است

همه جانبه اي که بر اساس تلفيق امر رهبري حوزه حزبي و اصل داوطلبي توده ها 
تهيدست عملي شد ، گرايش نادرستي که موجب برکنار ساختن خانواده هاي دهقانان 

از تعاونيها ميگرديد اصالح شد ، از تمرکز مفرط کادر هاي زبده در نقطه واحد 
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نزاع بر سر جلب کادر هاي زبده و يا اعضاء  جديد از ميان رفت . جلوگيري بعمل آمد 
تر شد ، تشبثات دهقانان مرفه و پيوند ميان تعاونيها و گروه هاي کمک متقابل استوار 

و يا گروه  هاي کمک " تعاونيهاي دهقانان مرفه " ه در تشکيل دهقانان ميانه حال مرف
متقابل از نوع ابتدائي آنها بر هم خورد و موارد اصلي نقشه حوزه حزبي در دهکده 

در صد افزايش يافتند ، پايه  هاي  ۴٠اعضاء دو تعاوني قديم . بموقع اجرا در آمد 
در دو گروه کمک متقابل آغاز جديد نهاده شده ، کار تعديل و تنظيم  نايجاد  تعاو

تعاون در سراسر دهکده )  ١٩٥٥يعني ( اگر جريان کار خوب باشد سال آينده . گرديد
اکنون همه ساکنان دهکده با شور شوق به اجراي نقشه سال . عملي خواهد گرديد 

جاري مشغول اند که عبارتست از گسترش تعاون کشاورزي ، افزايش محصول و 
اگر اينطور عمل : "کادر هاي دهکده متفقا چنين عقيده دارند  .تامين برداشت آن 

نه فقط امسال کار ها خراب ميشد بلکه اين . نميکرديم هرج و مرج کامل بر پا ميشد
  . "" امر بر سال آينده هم تاثير ميگذاشت 

  .بيائيد همانند آنها عمل کنيم 
  .ما  برنامه ريزي همه جانبه و تحکيم  رهبري ـ چنين است رهنمود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان کميته هاي ته مرکزي حزب کمونيست چين از دبيرگزارش به کنفرانسي که بدعوت کمي

  .حزبي استانها و شهر هاي تابع مرکز و نواحي خود مختار تشکيل شد
  

  يادداشتها
سابقا دهقان فقير بودند ولي پس از ـ  بهنگام تعاوني کردن کشاورزي کسانيکه  ١ 

رفرم ارضي به دهقان ميانه حال ارتقاء يافته بودند ، دهقان  ميانه حال جديد ناميده 
آنهائيکه سابقا دهقانان ميانه حال بودند و همچنين کسانيکه از نظر وضع . ميشدند

  .اقتصادي بدون تغيير ماندند ، دهقان ميانه حال قديم خوانده ميشدند
نبود و يا بد يا بد . ر آنموقع تعاونيها را بر حسب اينکه کار شان نسبتا خوب بود ـ د ٢

  .بود  به درجه اول ، درجه دوم و درجه سوم تقسيم ميکردند
ـ منظور از سه خانواده مورد اشاره در اينجا عبارت از خانواده هاي  وان يو کون ،  ٣

شهرستان ان پين در حه به  وان سيائوچي و وان سيائوپان در دهکده نان وان در
اکنون بريگاد نان وان . بر پا کردند تعاوني توليد کنندگان کشاورزي که آنها. ميباشد 

  . چون در کمون توده اي بهمان اسم ناميده ميشود
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 در تعاوني كردن كشاورزي

 بر اعضاء حزب و سازمان جوانان و 

  دهقانان فقير و ميانه حال فقير تكيه كنيد 

  ١٩٥٥امبر  سپت ۷

منجمله تمام دهقانان ميانه حال ( بر دهقانان فقير " در حال حاضر شعار 
تکيه کنيد و قاطعانه با دهقانان ميانه حال متحد ) جدي که سابقا دهقانان فقير بودند 

يعني ( ال مرفه ـ دهقانان ميانه ح ١: با وجود اين . اساسا صحيح است " شويد 
ء ز ميان  دهقانان ميانه حال جديد بر خاسته اند و به استثناا) دهقانان ميانه حال باال 

 ٢. عده اي که آگاهي سياسي باالتري دارند ، فعال مايل به پيوستن به تعاونيها هستند
ـ از ميان دهقانان ميانه حال قديمي دهقانان ميانه حال فقير عموما عالقمند پيوستن 

ادي کم بيش شبيه دهقانان ميانه حال به تعاونيها هستند زيرا از لحاظ موقعيت اقتص
فقير از ميان دهقانان ميانه حال جديد ميباشند و از آغاز هم وضعشان رضايت بخش 

به . نبود و در زمان رفرم ارضي نيز بمنافع بعضي از آنها بطور نا مناسبي تخطي شد
کمبود  اين دو دليل هر جا تعاون به اوج خود نرسيده و دهقانان ميانه حال مرفه داراي

آگاهي سياسي ميباشد ، صحيح است در ابتدا سه بخش ذيل از دهقانان را به تعاونيها 
بصورت گروه گروه بنابر سطح آگاهي سياسي آنها و در آغاز آنهائي که ( جلب نمود 

دهقانان ميانه حال فقير از   _ب . فقير الف ـ دهقانان ) : آگاهي سياسي باالتر دارند 
در شرح تجديد نظر شده گزارش رفيق مائوتسه دون ( حال جديد  ميان دهقانان ميانه

به دو بخش دهقانان ميانه حال مرفه و فقيرتقسيم شده اند و دهقانان ميانه حال تنها 
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ذکري از دهقانان ميانه حال وسط نشده تا از گروهبندي بيش از حد دقيق در جريان 
آنطور که تا کنون تعريف شده ،  دهقانان ميانه حال فقير. تمايز گذاري جلوگيري کند 

، و پ  ـ  ) يه دهقانان ميانه حال فقير و وسط را در بر ميگيرد اولدر واقع تعريف 
آن دهقانان ميانه حال مرفه . دهقانان ميانه حال فقير از ميان دهقانان  حال قديم 

ز يعني دهقانان ميانه حال مرفه در ميان دهقانان ميانه حال قديم و جديد که هنو
هم . حاضر به پيوستن به تعاونيها نيستند را نبايد عليرغم ميلشان به تعاونيها کشاند 

اکنون در بسياري نقاط در مواردي دهقانان ميانه حال مرفه را بخاطر دستيابي به 
بقيمت هاي بسيار نازل و پرداخت در اقساط (حيوانات بارکش و وسايل زراعتي شان 

اين در واقع تجاوز به منافع آنان . نيها کرده اند د به تعاومجبور به ورو) طوالني  بسيار
گز نبايد هر و ما. است " قاطعانه با دهقانان ميانه حال متحد شدن " و تخلف از اصل 

ه تعاونيها تازه برقرار فعال در تمام جا هائي ک. عليه اين اصل مارکسيستي عمل کنيم 
کار اينست که دهقانان ميانه حال  ا بر اوضاع مسلط نيستند ، مضر ترينشده اند ي

مرفه اي را که افکار بورژوائي در آنها نفوذ عميق دارد به تعاونيها کشانيد و به آنها 
بجاي ( اجازه داد بهمت خود شان بدرون تعاونيها خزيده و رهبري را غضب کنند 

مانند ويا اينکه تعاونيهائي با کيفيت نازل ): اينکه با آگاهي سياسي واقعي بپوندند
آنهائيکه در شهرستان شولن جن در استان هيلو لن کيان تاسيس شده است تشکيل 

اين امر زيان آورترين مسئله در امر برقراري رهبري دهقانان فقير ميانه حال . شود 
تمام تعاونيها ضروري است  در حاليکه برقرار کردن اين رهبري در. فقير ميباشد 

ان ميانه حال مرفه که داراي انصاف و صالحيت بوده و البته در باره تعدادي از دهقان(
ـ بعضي ها ميگويند ظاهرا در ) ء قائل شد آگاهي سياسي باالتري دارند بايد استثنا

بر دهقانان فقير تکيه کنيد و قاطعانه با دهقانان ميانه حال " فرمولبندي جديد ، شعار 
ما آن شعار را بدور  .اين حقيقت ندارد . بدور افکنده شده است " متحد شويد

نينداخته ايم ، بلکه آنرا در پرتو شرائط جديد مشخص تر کرديم يعني از ميان 
دهقانان ميانه حال قديمي ، دهقانان ميانه حال فقير را بمثابه بخش از خلق بحساب 

نه برآن دهقانان ميانه حال جديد که به سطح دهقانان  مياوريم و بر آنها تکيه ميکنيم
اين تمايز بر مبناي موقعيت اقتصادي آنان و اينکه آيا . مرفه ارتقاء يافته اندميانه حال 
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به بيان ديگر ، ما . نسبت به جنبش تعاوني برخورد فعال دارند يا نه انجام گرفت 
دهقانان فقير و دو بخش دهقانان ميانه حال فقير که با دهقانان فقير قديمي مطابقت 

ا  تکيه ميکنيم ميگيريم و دو بخش دهقانان ميانه حال دارند را بمثابه کسانيکه بر آنه
مرفه که با دهقانان ميانه حال قديمي تطابق دارند را بمثابه کساني که بايد قاطعانه با 

فعال يک راه متحد شدن با آنها خوداري از مجبور ساختن . آنها متحد شد ميگيريم 
  .نافع آنهاست ايشان به پيوستن به تعاونيها و خوداري از تجاوز به م

بعضي نکات ديگر را در رابطه با اينکه در مناطق روستائي بر چه کساني 
اوال ما بايد اعضاء حزب و سازمان جوانان تکيه کنيم . تکيه کنيم نيز بايد روشن نمود 

کادر هائي که جهت هدايت  زبي ما از سطح بخش به باال و برايبراي کميته هاي ح. 
ستاده ميشوند عدم تکيه بر اعضاء حزب و سازمان جوانان کار به مناطق روستائي فر

در وحله اول ويکي کردن آنها با افراد غير حزبي و خارج از سازمان جوانان نادرست 
در صد جمعيت  ٥فعالتر در ميان افراد غير حزبي که به  نيا ، بايد بر عناصرثا. است 

نفر ، بايد  ٢٥٠٠در حدود مثال در يک دهستان با جمعيتي ( روستا برسد تکيه کنيم 
مابايد بيشترين کوشش خود را براي پرورش چنين فعاليني بکار ) نفر باشند  ١٢٥

بريم و آنها را نيز نبايد بر توده ها ، بر دهقانان فقير و دو بخش دهقانان ميانه حال 
فقير تکيه کنيم  ناروشني در اين امر که برچه کسي بايستي تکيه کرد و چگونه بايد 

  . آنها تکيه نمود ، به اشتباهاتي در جنبش تعاوني منجر ميشود بر 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رهنمود درون حزبي از جانب کميته مرکزي حزب کمونيست چين 
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  مباحثه در باره تعاوني كردن كشاورزي 
  و مبارزه طبقاتي جاري

  ١٩٥٥اکتبر  ١١
اين مباحثه مربوط بدين . شست کنوني ما مباحثه اي بزرگ بوده  استن

مسئله است که آيا خط مشي عمومي حزب ما براي دوره گذار از سرمايه داري به 
اين مباحثه سراسر حزبي ، از مسئله سياست . سوسياليسم کامال صحيح است يا خير 

شما نيز به روي آن ما در مورد تعاوني کردن کشاورزي آغاز شد مسئله اي بحث 
وليکن اين مباحثه طيف وسيعي از مطالب مختلف را در بر . متمرکز بوده است 

، حمل و نقل ، امور مالي و پولي ،  ميگيرد ، از کار دوائر کشاورزي ، صنايع ، ارتباطات
بازرگاني ، فرهنگ ، آموزش ، علوم ، بهداشت  عمومي و غيره گرفته تا مسائل مربوط 

صنايع دستي و صنايع بارزگاني ، سرمايه داري ، سرکوب ضد انقالبيون ، به دگرگوني 
بطور خالصه ، اين مباحثه سراسر طيف کار ما يعني کار . نيرو هاي مسلح امور خارجي 

چنين مباحثه . حزب ، دولت ، نيرو هاي مسلح و سازمانهاي توده اي را در بر ميگيرد
مومي تا چه از زمان اعالم خط مشي عبزرگي از نوع کنوني ميبايستي بوجود آيد 

ما بايد اين . کنون هيچ بحثي مانند مباحثه کنوني در حزب بوقوع نپيوسته است 
مباحثه را در مناطق روستائي و شهر ها هم دامن زنيم تا نبض  کار مان و کيفيت آن 
 در هر زمينه  با وظائفي که بوسيله خط مشي عمومي تعيين گشته اند ، تطبيق يابد و

  . مطابق يک نقشه جامع به پيش رود 
  . اکنون من در مورد برخي از مسائل صحبت خواهم کرد             

  

ـ مناسبات ميان تعاون کشاورزي و دگرگوني صنايع و بازرگاني  ١
  سرمايه داري 

مناسبات ميان تعاون کشاورزي و دگرگوني صنايع بارزگاني سرمايه داري ، 
ست ، يعني بسر انجام رساندن هماهنگ و اساسي دگرگوني مناسبات ميان دو وظيفه ا
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اين رابطه در واقع مناسبات ميان . سوسياليستي صنايع و بازرگاني سرمايه داري 
  . تعاون کشاورزي بورژوازي است 

متعقديم تنها زمانيکه اتحاد طبقه کارگر و دهقانان بطور تدريجي بر پايه  ما 
ريان دگرگوني عميق کشاورزي مستحکم شد ، اي نوين ، يعني سوسياليسم ، در ج

ي را ي و دهقانان را قطع کرد ، بورژوازامکان دارد تمام بند هاي ميان بورژوازي شهر
. وني عميق صنايع و بازرگاني سرمايه داري را تسهيل کردکامال منفرد نمود و دگرگ

ق هدف ما در دگرگوني کشاورزي ، خشک کردن منبع رشد سرمايه داري در مناط
  . وسيع روستائي است 

ما اکنون تعاون کشاورزي را برانجام نرسانده ايم ، طبقه کارگر هنوز اتحاد 
خود را با دهقانان بر پايه اي نوين تحکيم ننموده و اين اتحاد هنوز بي ثبات باقي 

دهقانان ديگر از اتحادي که ما درگذشته بر اساس انقالب ارضي با آنان . مانده است 
م راضي نيستند و آنها دارند فوائد ي را که از آن اتحاد بدست آوردند ايجاد کردي

. د ، يعني سوسياليسم هم اکنون بايد فوائد ديگري به آنها رسان. فراموش ميکنند 
و غالت و مواد خام صنعتي . دهقانان تا کنون به رونق جمعي دست نيافته اند 

داشت که بورژوازي از نقاط  د انتظاردر چنين شرائطي باي. ه کافي نيست بهيچوج
ضعف ما در مناسبات ما با دهقانان سو استفاده کرده و ما را در اين زمينه مورد حمله 

اما در چند سال آينده شاهد و ضعيت کامال نويني خواهيم بود يعني . قرار دهد 
بوجود آمدن اتحادي ميان طبقه کارگر و دهقانان بر پايه اي نوين اتحادي مستحکم تر 

  هميشه ،  از
ارضي ، سرنگون مستبدين محلي  ليکناتحاد پيشين که بخاطر مبارزه با ما

اين اتحاد . اتحادي موقتي بود  .و تقسيم اراضي ايجاد شده بود اتحادي موقتي بود
روند قطي شدن از . پس از گذشت يک دوران ثبات ، اکنون بي ثبات گشته است 

اگر ماچيز جديدي براي . ن بوده است زمان رفرم ارضي در ميان دهقانان در جريا
در آمد . دهقانان نداشته باشيم و نتوانيم سطح بازدهي توليد آنان را ارتقاء دهيم 

آنگاه ديگر دهقانان فقير بما اعتماد . معي ايجاد کنيم شان را باال برده و رونق ج
د نداشته احساس خواهند کرد که ديگر دليلي براي پيروي از حزب کمونيست موجو
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از آنجائيکه دهقانان فقير پس از تقسيم اراضي فقير باقي مانده اند ، چرا بايد . نيست 
باز هم از ما پيروي کنند ؟ دهقاناني هم که وضعشان خوب است ، يعني کسانيکه 
بصورت دهقان مرفه در آمده يا وضعشان کامال خوب شده است ، بما اعتماد نخواهند 

در . ونيست را برخالف طبعشان خواهند يافتو همواره سياستهاي حزب کمکرد 
نتيجه نه اين يک و نه آن ديگري ، نه دهقان فقير و نه دهقان مرفه بما اعتماد 

براي تحکيم اين . نخواهند کرد و اتحاد کارگران ـ دهقانان کامال لرزان خواهد شد 
که رونق  اتحاد بايد دهقانان را براه سوسياليسم هدايت کنيم ، آنها را قادر سازيم

جمعي بدست آورند، و مهمتر اينکه وضعشان بايد بمراتب بهتر از دهقانان مرفه 
همينکه روستا تعاوني شد ، با گذشت زمان زندگي تمام جمعيت . امروزي شود 

روستائي بهتر خواهد شد وغالت مبادالتي بيشتر و مواد خام صنعتي زياد تري بوجود 
  .ده و خود را کامال منفرد خواهد يافتدر آن زمان بورژوازي ساکت ش. ميآيد

. ما کنون دو اتحاد داريم ، يکي با دهقانان و ديگري با بورژوازي ملي 
صحبت کرده فيق جوئن ـ الي نيز در اين مورد و ر. هيچکدام قابل صرفنظر نيست 

چه امتيازي در اتحاد ما با بورژوازي وجود دارد؟ اين اتحاد ما را قادر ميسازد که . است
اين . االي صنعتي بيشتري را جهت مبادله با محصوالت کشاورزي بدست آوريم ک

از . ر داشت حله اول پس از انقالب اکتبر در نظدقيقا آن مسئله اي بود که لنين در مر
آنجائيکه دولت کاالي صنعتي براي مبادله نداشت ، دهقانان از فروش غالت خود و 

رداشت تا از اينرو لنين در نظ. ردند داري کگرفتن پول کاغذي در مقابل آن خو
باسرمايه داري دولتي بوجود آورد ، تا اينکه براي  اتحادي ميان قدرت دولتي پرولتري

مقابله با نيروهاي خودبخودي سرمايه داري در روستا کاال هاي صنعتي بيشتر فراهم 
ياجات ما دقيقا بخاطر اينکه کاال هاي صنعتي بيشتري را براي رفع احت)  ١(آورد 

دهقانان فراهم آوريم و بر اکراه آنان در مورد فروش غالت و حتي برخي از مواد خام 
با بورژوازي ملي شديم و سياست مورد استفاده صنعتي خود فائق آئيم وارد اتحادي 

بمعناي  اين. ا در پيش گرفتيم قرار دادن ، محدود نمودن و دگرگوني بورژوازي ر
رژوازي بخاطر فائق آمدن بر عدم رغبت دهقانان در فروش استفاده از اتحاد مان با بو

از سوي ديگر ، ما براي تامين غالت و مواد خام صنعتي بر . محصوالتشان است
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اتحادمان با دهقانان تکيه ميکنيم وبا اين غالت و مواد خام صنعتي ، بورژوازي را 
در حاليکه دولت کنترول مينمائيم سرمايه داري هيچگونه مواد خامي در دست ندارند 

بخواهند ، بايد کاال هاي صنعتي خود را به دولت بفروشند و بسوي اگر مواد خام . دارد 
اگر سرمايه داران از اين کار خود داري ورزند ، ما . سرمايه داري دولتي حرکت کنند 

در هر دو صورت ، آنها تحت کنترول قرار خواهند . به آنها مواد خام نخواهيم داد
ن کار موجب خواهد شد تا راه سرمايه داري ، که بورژوازي مايل به طي اي. گرفت 

و فروش  آنست ، سد شود ؛ يعني راه باز شدن بازار آزاد، خريد آيد آزادانه مواد خام 
چنين کاري بورژوازي را از نظر سياسي هم . آزادنه کاال هاي ساخته شده صنعتي

ان ايندو اتحاد از اين رو ، اتحاد ما منفرد خواهد کرد چنين است مناسبات متقابل مي
با دهقانان اتحادي اساسي ، پايه اي و اصلي است ، در حاليکه اتحادمان با بورژوازي 

براي کشوري از نظر اقتصادي عقب مانده چون کشور ما ، هر . موقتي و فرعي ميباشد
  .دوي اين اتحاد ها در شرائط کنوني واجب الوجودند

را با دهقانان بر پايه دمکراسي ايجاد داد تا اتحادي  رفرم ارضي به ما امکان
بدست آوردن زمين بوسيله دهقانان . کنيم و به آنان امکان داد تا زمين بدست آورند 

در ماهيت خود يک انقالب بورژوا دمکراتيک بود ، چه اين کار تنها مالکيت فئودالي 
آن اتحاد موجب شد که  .را نابود کرد ونه مالکيت سرمايه داري يا مالکيت فردي 

، ١٩٥٠در نشست پلينوم سوم در سال . بورژوازي براي اولين بار احساس انفراد کند 
رفرم ارضي هنوز در مناطق وسيعي از . من عليه ضربه زدن بهمه طرف صحبت کردم 

اگر ما در آن . کشور به انجام نرسيده بود و دهقانان هم کامال بسوي ما نبامد بودند 
تنها پس از رفرم . بورژوازي آتش ميگشوديم چنين کاري اشتباه ميبود زمان بسوي 

کامال بسوي ما آمدند بود که هم ممکن شد و هم الزم ارضي يعني زمانيکه دهقانان 
تعاون . را بر پا داريم " بالياي پنج گانه  "و  " بالياي سه گانه  "بود تا جنبش هاي عليه 

حاد مان را با دهقانان بر اساس سوسياليسم کشاورزي بما امکان خواهد داد تا ات
اين امر بورژوازي را يکبار . پرولتاريائي ، و نه دمکراسي بورژوائي ، مستحکم کنيم 

. براي هميشه منفرد کرده و از بين بردن نهائي سرمايه داري را تسهيل خواهند نمود
ر واقع بيرحم مارکسيم در اين زمينه د! در مورد اين مطلب ما کامال بيرحم هستيم 
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است و ترحم کمي دارد ، چه مصمم است امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داري و در 
در اين رابطه بهتر است که ترحم زيادي . کنار آنها توليد کوچک را نيز ، از بين ببرد 

برخي از رفقاي ما خيلي مهربان هستند، آنها بقدر کافي سخت گير و محکم  . نداشت 
از بين بردن بورژوازي و . ني ديگر آنقدر ها مارکسيست نيستند نيستند، به سخ

ميليوني، امري بسيار عالي و بسيار  ٦٠٠سرمايه داري در چين ، کشوري با جمعيت 
هدف ما آنستکه سرمايه داري را از بين ببريم ، آنرا از صحنه ي جهاني . مهم است 

ريخ هر آنچه ظهور ميکند در تا. پاک کنيم و بصورت چيز اسقاط شده اي در آوريم 
از . هر چيزي در اين دنيا يک پديده تاريخي است. مجبور به از بين رفتن است

بعنوان يک پديده . آنجائيکه زندگي وجود دارد ، مرگ نيز بايد وجود داشته باشد 
تاريخي سرمايه داري هم بايد از بين برود ، و جاي خوبي هم براي رفتن دارد ، يعني 

  ". خوابيدن " راي  زير زمين ، ب
وضعيت کنوني بين المللي براي بسرانجام رساندن وظايف عمومي ما در 

ما به سه برنامه پنج ساله محتاجيم تا صنعتي کردن و . دوره گذار مناسب است 
ما بايد کوشش کنيم تا اين . دگرگوني اساسي سوسياليستي را بسرانجام رسانيم 

اکنون سه سال از اين پانزده . فراهم آوريم  مدت زمان را براي ساختمان صلح آميز
و احتمال اين هست  سال گذشته است و دوازده سال ديگر کار را خاتمه خواهد داد

ما بايد . که ما چنين فرصتي بدست آوريم ، و بايد براي کسب آن سخت بکوشيم 
  . کوشش هاي خود را در زمينه هاي امور خارجي و ساختمان دفاع ملي دو برابر کنيم

در مدت اين پانزده سال ، مبارزه طبقاتي داخل و خارج کشور بسيار حاد 
ما پيروزي هاي بسيار در . چنين واقعيتي را بچشم ديده ايم  اکنون تا ما. خواهد بود 

ما در دوازده ماه . اين مبارزه کسب کرده ايم و در آينده نيز کسب خواهيم کرد
اول ، عليه : ار کار اساسي انجام داده ايم گذشته در زمينه مبارزه طبقاتي داخلي چه

ايده آليسم مبارزه نموديم ؛ دوم ضد انقالبيون را سرکوب کرديم ؛ سوم ، مسئله غالت 
مبارزاتي . را حل کرده ايم و چهارم ، مسئله تعاون کشاورزي را در دست گرفته ايم 

ما . ورژوازي بودکه در اين چهار زمينه انجام گرفت از نظر ماهوي مبازره اي عليه ب
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ربات هم اکنون نيز مشغول وارد آوردن ض ضربات شديدي بر بورژوازي وارد آورديم و
  . سنگين ديگري هستيم 

مدت يکسال است که مبارزه عليه ايده آليسم در جريان است، اين مبارزه از               
و سپس از " ه ادبي مجل"قاد از  آغاز شد و شامل انت "روياي کابين قرمز  " نمايشنامه  

ما بايد کارزار موثري را عليه ايده آليسم به پيش بريم . هوئي و ليان شو ـ مين گرديد
در . مبارزه اختصاص دهيم ، و در نظر داريم يک دوره سه برنامه پنج ساله را به اين 

جريان اين مبارزه الزم است که به ساختن دسته جاتي از کادر ها که در بکار بردن 
شند پرداخت تا اينکه تعداد وسيعي از ايم و ماترياليسم ديالکتيک متبحر بمارکس

در رابطه با . کادر ها خلق ما بتوانند به تئوري هاي اساسي مارکسيسم مسلح گردند
سرکوب ضد انقالبيون در نظر داريم که بقيه سال جاري و تمام سال آتي را به کار 

ت تجاري دولتي ، تعاوني ها و سازمانهاي برکناري آنان از کارخانجات دولتي ، موسسا
مختلف در سطوح دهستان ، بخش و شهر ها و همچنين در ميان کادر هاي ارتش و 
کارگران کارخانه اختصاص دهيم ـ يعني برکناري آنان از صفوف تقريبا دوازده ميليون 

وقتيکه در مورد ضد انقالبيون صحبت ميکنيم ، ممکن است بنظر رسد که . نفري 
گر تعداد زيادي از آنها باقي نمانده اند و ديگر بسختي ميتوان کسي از آنها را دي

اما وقتيکه به قلب مسئله ميرويم آنوقت در مي يابيم که واقعا وجود . مشاهده نمود 
همچنين نبرد بزرگي . و ما فقط دسته اي را از النه هايشان بيرون کشيده ايم دارند ، 

بورژوازي از مسئله غالت بعنوان دستاويزي براي . افته در مورد مسئله غالت جريان ي
ما از طريق براه . حمله بما استفاده کرد ، سيلي از شايعات در درون حزب براه افتاد 

عاون ما مبارزات فرواني را در زمينه ت .انداختن انتقاد با اين سيل مقابله کرديم 
ما . له تمرکز داده است کشاورزي انجام داديم و نشست کنوني نيز بروي اين مسئ

براه انداختيم ، با مقاومت و تعرض بورژوازي مبارزات عظيمي را در اين چهار زمينه 
  .مقابله کرديم و ابتکار را بدست آورديم 

بورژوازي از مبارزه اي که عليه او در اين چهار زمينه براه انداختيم ميترسد 
ما کار خوبي در زمينه . همه داردو بويژه از مبارزه ما در سرکوب ضد انقالبيون وا

در اين کار بايد به مسئله معيار توجه داشته . انجام داده ايم سرکوب ضد انقالبيون 
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تنها بايد به آن کساني بر . بسيار خطر ناک استباشيم ، عدم توجه بدين مسئله 
يون معيار ها مطابقت داشته باشند، يعني ما بايد ضد انقالببا د که نقالبي زچسب ضد ا

بايد انتظار داشت که موارد ضد . واقعي ، و نه کاذب را از النه هايشان بيرون آوريم 
اما ما . حذف چنين امکاني کار بسيار مشکلي است. انقالبيون کاذب هم پيش بيايد 

ميخواهيم که چنين مواردي کمتر بوقوع پيوندند ، و ترجيح ميدهيم که هيچگاه 
نقالبيون بايد کامال و بدون اشتباه آن کساني باشند چينن مواردي بوجود نيآيند ضد ا

از طرف ديگر ، . نبايد به آدمهاي بيگناه آزار رسانيم . که با معيار ها مطابقت دارند 
شما ميگوئيد که اين . ممکن است تعدادي از ضد انقالبيون واقعي از تور ما فرار کنند 

جلوگيري از فرار . مالش زياد نيست اينکار احت. مرتبه خوب آنها را از جا خواهيد کند 
تور کار سختي است ، اما بايد بهترين کوشش خود را به عمل آورد و تعداد چنين از 

  .مواردي را به حد اقل برساينم 
  

  ـ جمعبندي مباحثه در مسئله تعاون  ٢
در رابطه با مسئله تعاون کشاورزي ، بايد گفت که ابتکارات بيشماري توده 

اين بار . ياالت واهي و نظرات اشتباه آميز را در هم شکسته استها بسياري از خ
مباحثه ما بسياري از مسائل را حل کرده است ، مسائلي که بسيار از افراد چند ماه 

  .قبل بروشني درک نميکردند
توسعه اي بزرگ يا : اول مسئله اينست که کداميک از ايندو بهتر است 

فرواني را بوجود آورده ، اما اکنون حل شده کوچک اين مسئله مهمي است و مباحثه 
توده ها خواستار توسعه اي بزرگ هستند ، و وظيفه عمومي دوره گذار ميطلبد . است 

از اينرو نقطه نظر توسعه کوچک نادرست . که کشاورزي خود را با صنعت تطبيق دهد
  .است

مسئله اينست که آيا امکان توسعه در مناطقي که دير آزاد شدند دوم 
وجود دارد يا نه ، يعني مناطق کوهستاني ، شهر هاي عقب مانده و مناطق که دچار 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   ... مباحثه در باره تعاوني كردن كشاورزي

212 

توسعه در تمام . هم اکنون اين مسئله نيز روشن شده است . آفات طبيعي شده اند 
  .چنين نقاطي امکان پذير است

در مناطق اقليت هاي ملي سوم ، مسئله اينست که آيا تعاوني ها ميتوانند 
هم اکنون ثابت شده است هر جا که شرائط آماده باشد ، ميتوان . ه بوجود آيند يا ن

در برخي نقاط مانند تبت و کوهستان تاليان و سياتوليان که . تعاوني ها را بر پا نمود 
  . شرائط هنوز آماده نيست ، تعاوني ها نبايد بر پا گردند

و گاو ويا  چهارم ،مسئله اينست که آيا تعاوني ها ميتوانند بدون پوي ، گاري
هم اکنون چنين امکاني نيز . بدون شرکت دهقانان ميانه حال مرفه بر پا شوند يا نه 

  .ثابت شده است 
برپا کردن تعاوني ها آسان است اما تحکيم آن " طه که پنجم ، اين سف

نه بر پا کردن تعاوني آنقدر ساده است و نه مستحکم کردن . نابود شده است"  مشکل
اگر اصرار شود که بر پا کردن تعاوني کار ساده اي است اما  .آن لزوما مشکل 

استحکام آن مشکل آنوقت در واقع صحبت از بر پا کردن مشتي قليل تعاوني و يا 
  . اصال بر پا نکرد آنها ميشود 

ششم ،مسئله اينست که آيا تعاوني ها را ميتوان بدون ماشين آالت   
قبل از آنکه بتوان تعاوني ها را بر پا کرد بايد اين نظر که . کشاورزي بر پا کرد يا نه 

اين سفطه را نيز ميتوان نابود . ماشين داشت ديگر رايج نيست ، اما هنوز زنده است
  . کرد 

هفتم ، مسئله اينست که آيا بايد تعاوني هائي را که بد اداره ميشوند منحل 
ادامه دهند بايد به  البته تعداد کمي از آنان را که قطعا نميتوانند. کرد يا خير 

بايد به اصطالح تعاوني هائي را که گردانيد ، اما بطور کلي ن دستجات کمک متقابل باز
  .بد اداره ميشوند منحل کرد، چه ممکن است کارشان پس از نظارت رو به بهبود رود

اگر به سرعت از اسب پياده نشويد خطر بهم ريختن " هشتم ، اين اظهار که  
است که از " استداللي  " نيز احتماال  " دهقانان بوجود خواهد آمد   اتحاد کارگران ـ

اين دايره نه تنها شايعه . طرف دايره کار روستائي کميته مرکزي پخش شده است 
من فکر ميکنم اين اظهار  .هم توليد ميکند  "  ستدالل"تعداد زياديميسازد بلکه 
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را " پياده  "عوض کرد يعني کلمه   است ـ فقط يک کلمه را بايد" صحيح  "بطور عمده  
شما رفقا دايره کار روستائي کميته مرکزي نبايد احساس . تغيير داد" سوار"بهبايد 

دلسردي کنيد چه من تقريبا تمام کلمات شما را پذيرفته ام و تنها يک کلمه را تغيير 
 تفاوت در يک کلمه است، مباحثه ما فقط بر سر يک کلمه است ـ شما. داده ام 

اگر بسرعت سوار . " ميخواهيد از اسب پياده شويد ، اما من ميخواهم سوار آن شوم 
و خطر " اسب نشويد خطر بهم ريختن اتحاد کارگران ـ دهقانان بوجود خواهد آمد 

  .قطعا وجود خواهد داشت 
" تعاوني ها را بايد در از بين رفتن گاو مقصر دانست"نهم ، اين تهمت که 

دليل عمده از بين رفتن گاو و در کمبود علوفه . ني تطابق ندارد کامال با شرائط عي
  . بعالوه برخي از گاو ها پير بودند و ميبايستي ذبح ميشدند . جستجو کرد

علت اساسي وضعيت متشنج در مناطق "دهم ، نادرست است که گفته شود 
گذشته تشنج اوضاع در بهار ". روستائي آنستکه بيش از حد تعاوني بر پا شده است
ه اصطالح کمبود غالت در ب. در مناطق روستائي عمدتا بخاطر مسئله غالت بود

ارضي ، دهقانان مرفه و دهقانان  ليکنداد و قال ها را ما. موارد جعلي بود  بسياري از
ميانه حال مرفه براه انداختند و ما وقت کافي نداشتيم تا براي مقابله با آن در ميان 

ه آموزش زنيم، بعالوه در کار مان در زمينه غالت کمبود توده هاي دهقاني دست ب
ميليون کتي بيش از حد غالت ابتياع کرديم ، چه  ۷ما در سال گذشته . وجود داشت 

هم اکنون اصالحاتي بعمل . در آن زمان مقدار مناسب ابتياع غله را نميدانستيم 
چنين امري ، . کنيم  ميليون کتي کمتر از گذشته ابتياع ۷آورده و در نظر داريم که 

هد خفيف يافتن وضعيت متشنج روستا خواهمراه با محصول خوب امسال ، موجب ت
  .شد 

برتري تعاوني ها تنها سه سال " يازدهم ، گفتار ديگري نيز در گردش است ، 
بنظر من برتري تعاوني ها قطعا محدود به . اين گفته بدبينانه است " ميتواند ادامه يابد 

در آينده . چه سوسياليسم مدتي طوالني دوام خواهد داشت هد بود ، سه سال نخوا
زمانيکه ديگر سوسياليسم نظام برتري نباشد ، آنوقت کمونيسم با برتري خويش جاي 

  . سوسياليسم را خواهد گرفت
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دوازدهم ، آيا بايد تعدادي از تعاوني هاي نوع پيشرفته را در آينده اي 
افراد در باره اين مسئله روشن نبودند و چنين مسئله نزديک بر پا کنيم ؟ در گذشته 

بايد تعدادي از چنين تعاوني هائي . اي بار ديگر در نشست کنوني مطرح گشته است 
  . ر بگيريدآنها چيزي است که شما بايد در نظ مسئله تعداد. را برپا کرد 

 نميتوان تعاوني را با قايق"سيزدهم ، همچنين نادرست است که گفته شود 
همانطور که اکنون مي بينيم ، ميليون ها نفر از توده هاي "  و گاري بوجود آورد

زحمتکش که دست اندر کار حمل و نقل با قايق  يا گاري هستند نيز بايد در تعاوني ها 
  . متشکل شوند

اين امر . ما تمام اين مسائل را در پرتوي مباحثات شما روشن کرده ايم 
  . کنوني کميته مرکزي استدستاورد بزرگي براي نشست 

  

  ـ درباره مسئله برنامه ريزي جامع اعمال رهبري موثرتر ٣
اول ، برنامه اي براي تعاوني ها ، : برنامه ريزي جامع بايد تشکيل شود از 

يک برنامه . دوم ، برنامه براي توليد کشاورزي و سوم ، يک برنامه اقتصادي عمومي
توليدات فرعي ، : رد زيرين را در بر ميگيردريزي عمومي براي مناطق روستائي موا

صنايع دستي ، فعاليت هاي اقتصادي گوناگون ، فعاليت هاي داراي اهداف چندگانه ، 
احياء زمينهاي مجاور و جابجائي جمعيت ، تعاوني هاي عرضه و بازاريابي ، تعاوني هاي 

ت کاري بروي ختعميم تکنيک و غيره و منجمله در اعتباري ، بانکها و ايستگاههاي
بويژه فکر ميکنم بايد بروي کوههاي لم يزرع شمال درخت . کوههاي لم يزرع و دهات

رفقاي شمال حرارت  آيا شما. کاري کرد و بدون شک چنين کاري امکان پذير است 
. براي چنين کاري داريد؟ بسيار از نقاط جنوبي نيز محتاج درخت کاري اند کافي 

چنين چيزي براي . مال را پوشيده از سبزي ببينيم بسياري نقاط مختلف جنوب و ش
  . کشاورزي ، صنعت و کليه زمينه هاي ديگر مفيد خواهد بود 

. راي فرهنگ و آموزش ديگري بايد تهيه شوند ؟ برنامه ب چه برنامه هاي
از بين بردن بيسوادي ، تاسيس مدارس ابتدائي ، : اجراء اين برنامه بايد چنين باشد 
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متوسط پيوند يافته با احتياجات مناطق روستائي ، اضافه کردن دروسي ايجاد مدارس 
 فهميچند در زمينه کشاورزي به برنامه مدارس متوسط ، انتشار جزوات و کتب عامه 

احتياجات دهقانان بخورد ، ايجاد شبکه هاي راديوئي و دستجات نمايش  که بدرد
. رهنگي و تفريحي و غيره فليم در مناطق روستائي ، سازمان دادن فعاليت هاي ف

همچنين بايد برنامه هائي براي ساختمان و تحکيم سازمانهاي حزبي ، سازمان جوانان 
تمام اينها را بايد در . ، کار در ميان زنان و سرکوب ضد انقالبيون وجود داشته باشد 

  . برنامه جامع منظور نمود
ي تعاوني هاي دهات و ـ برنامه اي برا ١: برنامه ها بايد از نوع زير باشند 

بايد  برنامه اي طرح ريزي کرده و شيوه اين کار را  هرتعاوني ، هرچند کوچک ،
هزار دهستان دارد و  ٢٢٠کشور ما بيش از . ـ برنامه اي براي تمام  دهستان  ٢بياموزد 

اميدواريم . ـ برنامه اي براي کل بخش  ٣. هر کدام از آنها بايد برنامه اي داشته باشند
تعدادي از بخش ها برنامه هاي خوبي تنظيم . هر بخش برنامه اي طرح ريزي کند  که

افکار رفقاي اين بخش ها آزاد شده است ، آنها . کرده اند که خواندنشان جالب است 
نشده اند و برنامه هايشان  رزه ميطلبند و با غل و زنجير بستهزمين و آسمان را به مبا

يا منطقه خود مختار ، يا حومه ( اي سراسر استان ـ برنامه اي بر ۴. متحرک است 
در اينجا تاکيد را بايد بروي برنامه براي مجموع دهستان و بخش گذارد ). هاي شهرها

ايندو حلقه را بايد دريافت ، تعدادي از اين گونه برنامه ها بايد فورا طرح ريزي . 
ار بخش طرح ريزي شده و مثال ، در هراستان بايد برنامه هائي براي سه يا چه. گردند

  .بعنوان نمونه پخش گردند
برنامه دگرگوني تعاوني بايد آهنگ رشد متفاوت هر منطقه را مشحض نمايد 

، نوع نوع اول بخش بزرگي از روستايمان را در بر ميگيرد. سه نوع منطقه وجود دارد. 
ستائي دوم قسمتي از بخش کوچکي از مناطق روستائي را و نوع سوم بقيه مناطق رو

توسعه در بخش بزرگ روستا هايمان بايد در سه موج به پيش برده . را در بر ميگيرد
اين سه موج عبارتند از اين زمستان و بهار بعدي ، . شود ، يعني سه زمستان و بهار 

زمستان سال آينده و بهار پس از آن و يک زمستان و بهار ديگر ، سه زمستان و سه 
و در اين ميان بايد . موج پس از موج ديگر بلند ميشود  بهار سه موج ميسازند ، يک
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. ميان دو کوه دره اي هست و ميان هر دو موج فاصله اي . فواصلي را در نظر گرفت 
به  ١٩٥٨منطقه نوع اول دگرگوني تعاوني نيمه سوسياليستي را بطور اساسي تا بهار 

و شمال شرقي چين و  اتمام مي رساند و براي مناطق نوع دوم ، مانند مناطق شمال
نقاطي . همچنين مناطق حومه شهر ها دو زمستان و دو بهار يعني دو موج کافيست 

در اين مناطق تا بهار بعدي بطور اساسي تعاوني خواهند شد و از اينرو با تنها يک 
مناطق نوع سو ، يعني بقيه بخش هاي کوچکتر مناطق . موج به هدف خواهند رسيد

اين امر . هار پنج يا حتي شش زمستان و بهار خواهند بود روستائي مان محتاج چ
در مناطقي مانند کوهستان هاي . هاي ملي نميشود  شامل برخي از مناطق اقليت

تاليان و سيائوليان، تبت و ساير مناطق اقليت هاي ملي شرائط هنوز آماده نيست ، از 
صود از به اتمام رساندن مق. اينرو در چنين شرائطي نبايد تعاوني ها را بر پا نمود 

در  ٨٠تا  ٧٠اساسي دگرگوني تعاوني نيمه سوسياليستي چيست ؟ مقصود اينستکه 
در اينجا بايد . صد جمعيت روستائي به تعاوني هاي غير سوسياليستي پيوسته باشند

در صد يا کمي بيشتر از  ٨٠يا  ٧٥در صد خوب است ، همچنين  ٧٠نرمش بخرج داده 
زي است که ما به اتمام رساندن اساسي دگرگوني تعاوني غير در صد ـ اين چي ٨٠

. ائي ، تعاون بعد ها بوجود ميآيد در مورد بقيه جمعيت روست. ناميم  سوسياليستي مي
بيان مسئله با اين . کندي بيش از اندازه يا شتابزدگي بيش از حد عجله داشتن 

   . است  کصورت بيشتر براي مردم عادي قابل در
، شهرستان و ) مناطق خود مختار يا مستقل شهري ( استان  هر سه سطح

بخش بايد دائما خود را با رشد جنبش آشنا کنند و با هر مسئله اي که بوجود مي آيد 
هم انبار شوند ،  مطمئن باشيد که آنقدر صبر نکنيد تا مسائل به روي. گالويز شوند

در . ع است ازي بي موقمعناي تير انداين ب. سويه حساب کنيد آنوقت بخواهيد ت
اجازه داده ميشد که مسائل انبار . گذشته بيشتر کار ما بدين صورت انجام گرفت 

شوند بجاي اينکه در لحظه اي که بوجود ميامدند حل شوند ، و تسويه حساب و انتقاد 
و " بالياي سه گانه " در دوران جنبش هاي عليه . تنها در آخر کار انجام ميگرفت 

عادت نکنيد که بعد از . بعضي رفقا دچار چنين اشتباهي شدند " گانه بالياي پنچ 
البته پس از واقعه بايد انتقاد کرد، اما بهترين کار آنستکه انتقاد را . واقعه انتقاد کنيد
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کار خوبي نيست که شيوه انتقاد پس . لحظه اي انجام داد که اشتباهي رخ ميدهد در 
وقتيکه چيز . س شرائط در حال تغيير رهنمود نداد از واقعه را در پيش گرفت و بر اسا

مز کنيد يا به در چنين صورتي ، فورا تر ها خوب از آب در نمي آيند ،چه بايد کرد ؟
اتومبيل راني است ، وقتيکه در سراشيبي تندي با  دمانن. سخن ديگر ايست بدهيد 

ستان و بخش تمام مقامات استان ،شهر. خطري رو برو ميشويم فورا ترمز ميکنيم 
. توجه کرد" چپ"بايد به مسئله پيشگيري از انحراف . اختيار تر مرکز دن دارند 

مارکسيسم دعوت به      . مارکسيسم است نه اپورتونيسم " چپ " پيشگيري از انحراف 
  .مارکسيسم نيست" چپ"نميکند ، و اپورتونيسم " چپ"انحراف 

تعاوني رقابت کنيم ؟ در زمينه  از اين به بعد بايد در چه زمينه هائي از کار
که ما قبال در مورد کميت و سرعت توليد  آنچه. کيفيت توليد و رسيدن به معيار 

و چه . اکنون تاکيد بروي رقابت در زمينه کيفيت است. مشخص کرديم کافي است 
معيار هائي براي کيفيت وجود دارند ؟ اين معيار ها عبارتند از رشد توليد و حفظ 

چطور ميتواند توليد رشد يابد و از تلفات چهارپايان اهلي . ان اهلي چهار پاي
جلوگيري شود؟ بايد از اصل شرکت داوطلبانه و سود متقابل پيروي کرد،برنامه هاي 

اگر اين شرائط موجود باشند ، . جامع طرح ريزي نمود و رهبري نرمش پذير داشت 
وليد نمايند و از د ، بيشتر تد کيفيت بهتري کسب کننتعاوني ها بنظر من ميتوانن

ما بايد با تمام نيرو از اشتباهي که زماني در اتحاد . تلفات چهارپايان جلو گيري کنند
وجب کشتار وسيع چهارپايان اهلي م گرفت دوري جوئيم ، اشتباهي که مشوروي انجا

 هاردو سال اينده حياتي هستند ، و عمدتا پنج ماه آينده ، يعني اين زمستان و ب. شد 
من از رفقاي اينجا ميخواهم مواظب باشند که در فاصله بين نوامبر امسال تا . بعدي 

از . گاو ها تلف نشود  ت جدي رخ ندهد يا تعداد زيادي ازمارس سال آينده مشکال
آنجائيکه تراکتور زياد نداريم ، گاو هاي بارکش گنجينه اي هستند، آنها ابزار عمده 

  .توليد کشاورزي ما هستند 
در پنج ماه آينده ، کادر هاي رهبري سطوح استان شهرستان ، بخش ، 
دهستان و دهات و در راش آنها دبيران و معاونان دبيران کميته هاي حزبي بايد 
خودشان را در مسئله تعاوني ها غوطه ور سازند و خود را با مسائل گوناگوني که 
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ت زماني کم است ؟ فکر ميکنم آيا چنين مد. مربوط به تعاوني ها ميشود آشنا سازند 
اگر شما کوشش جدي بعمل آوريد پنج ماه کافي باشد البته براي رفقاي سطح استان 
چنين کاري بسيار مهم است ، اما اگر بويژه رفقاي سطوح بخش ، دهستان و دهات در 
اين مسئله غوطه ور نشوند بسيار خطرناک خواهد بود که زماني بر پا کردن تعاوني ها 

او  به اگر رفيقي نتوانست چنين کاري را بکند ، چه ؟ بايد در باره آنها ندانند،چيزي 
در چه مورد ؟ احتماال کميته مرکزي کنفرانس مشابهي را در . وظيفه ديگري داد 

در آن زمان ما رقابتي . عرض پنج ماه فرا خواهد خواند ، يعني پس از ماه مارس آينده
از سخنرانان در کنفرانس انتظار نخواهيم داشت در زمينه کيفيت خواهيم داشت ، و 

ر مسائل برنامه ريزي جامع ، بايد ب. فعلي خود را تکرار کنند  که سخنراني هاي
سخنرانان بايد در باره شيوه هاي موثر برپا کردن . مديريت و شيوه هاي رهبري باشد

ايد به مسئله به سخن ديگر ، آنها ب. سريعتر تعاوني هاي بهتر و بيشتري صحبت کنند 
  . کيفيت برخورد کنند

شيوه هاي رهبري امر بسيار مهمي است براي جلوگيري از اشتباه بايد بدين 
نهاد در زمينه شيوه اين چند پيش. ي را استحکام بخشيد شيوه ها توجه نمود و رهبر

اول ، برگزاري چندين جلسه ساالنه . هاي رهبري است ، به بينيد شايد مناسب باشند 
هر . همانند کاري که ما مشغول آن هستيم . و کوچک براي حل مسائل جاري بزرگ 

، شما بايد بتوانيد آنچه را که خصلت عمومي دارد در زماني مسئله اي پيش ميايد 
شما مجبور نيستيد تمام گنجشک ها را شکار و تشريح . يک مورد مشخص بيابيد 

چه گنجشک کوچک است اما تمام گر" د که ين واقعيت را ثابت کنيکنيد تا بتوانيد ا
. هيچگاه بدين شيوه عمل نکرده است هيچ دانشمندي " . ارگانهاي حياتي را دارد

همينکه افکار روشني در مورد چند تعاوني پيدا کرديد قادر خواهيد بود که نتيجه 
عالوه بر شيوه برگزاري جلسات ، ميتوانيد از تلگراف و . گيري مناسب را بعمل آوريد 

استفاده کنيد و به سفر هاي بازرسي برويد ، اينها هم از شيوه هاي مهم رهبري تلفن 
خاب کند تا انتشارات را بخوبي ر استان بايد افراد مناسبي را انتبعالوه ، ه. هستند

اين هم پيشنهاد . داره کنند و وضع آن را براي تبادل فوري تجربه بهبود بخشند ا
 ١٢٠من بمدت يازده روز تقريبا . ش بگذاريد ديگري است که مايلم آنرا به آزماي
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" بدين طريق من . ش را خواندم ، آنها را تصحيح کرده و بر آنها ياد داشت نوشتم گزار
کردم ، دور تر از کنفسيوس رفتم و تا يونان وسين کيان " سفر به سراسر پادشاهي ها 

يا شش ماه يکبار  شايد  هراستان و منطقه خود مختار بايد هر سال) ٢(کردم " سفر "
کتابي را که شامل يک مقاله از هر بخش باشد گرد آوري کند ، تا اينکه تجربه تمام 

اين امر توسعه سريع جنبش تعاوني را تسهيل   .بخش ها بتواند بايکديگر مبادله شود
کميته حزبي بخش بايد به کميته . يک شيوه ديگر ، انتشار بولتن است. خواهد کرد

بولتن . ه استان يا منطقه خود مختار و اين آخري به کميته مرکزي حزبي شهرستان ب
رهبري . ها بايد گزارش دهند تعداد تعاوني برپا گشته و چه مسائلي بوجود آمده است 

سطوح مختلف خود را از طريق اين بولتن ها با اوضاع آشنا خواهد کرد ، قادر خواهد 
اينها هستند پيشنهاداتي چند . دا کندشد تا راه حل مسائل را بهنگام بوجود آمدن پي

  .در رابطه با شيوه هاي رهبري مورد توجه رفقاي حاضر 
  

  ـ در باره مبارزه ايدئولوژيک  ۴
مبارزه ايدئولوژيک : ثبوت رسانيده است تمام تجربه گذشته يک نکته را به 

برخورد اگر بخواهيم يک اصطالح رايج را بکار بريم ، بايد . بايد به هدف اصابت کند 
را بر من فرود ميآوري و  درست مانند نبرد ، تو شمشيرت.  عقايد وجود داشته باشد

بدون . من بر تو ، و دو شمشير بايد با يکديگر تصادم کنند ـ اينرا بر خورد ميگويند 
ما در . يافت و اين امر خوبي نيست به روشنائي و کمال دست  بر خورد عقايد نميتوان
شته ايم و از اينرو در افکار مان به روشنائي و کمال دست اين نشست برخورد دا

امتياز اول اين شيوه آنستکه به اکثريت رفقا کمک ميکند که در مورد مسائل . يافتيم 
روشن شوند و ثانانيا به آن دسته از رفقائي که اشتباه کرده اند کمک ميکند تا 

  .اشتباهاتشان را تصحيح نمايند 
ب اشتباه شده اند ، من فکر ميکنم دو شرط وجود در مورد رفقائيکه مرتک

دوم سايرين بايد به آنها . دارد ؛ اول ، آنها بايد خودشان مايل به انقالب کردن باشند 
افرادي هستند که خودشان نميخواهند . اجازه دهند که پيش رفته و انقالب کنند
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اما چنين افرادي کائوکان و ژائوشو ـ شي نميخواستند ، پيش رفته و انقالب کنند، 
بايد به آنها اجازه انقالب : سپس شرط ديگري الزم است . مشتي قليل بيش نيستند

" دانشمند سپيد جامه "ما نبايد مانند شيطان خارجي ساختگي در داستان . کردن داد
. تقليد کنيم که او هم مردم را از انقالب کردن باز ميداشت " درحاشيه آب " رمان ) ٣(

جامه ، که مردم را از انقالب باز ميدارد ، در آخر جان خود را از دست  دانشمند شپيد
کائوکان ديگران را از انقالب باز ميداشت ، آيا او نيز در آخر جان خود را از . ميدهد 

  دست نداد ؟
ماتيسم اکثر افرادي که مرتکب اشتباهات دگتجربه تاريخي نشان ميدهند 

اما اين امر دوپيش شرط دارد ، . حيح آن بپردازند با امپرياليسم شوند ميتوانند به تص
خوب نيست که برخورد . از يکطرف انتقاد جدي و از طرف ديگر برخوردي بردبارانه 

چه . بردبارانه نداشت ، چه فقدان آن موجب ايجاد مناسبات غير طبيعي خواهد شد 
باه ميکند ، کسي است که مرتکب اين يا آن اشتباه نشود ؟ هر کسي بدون استثنا اشت

در هر صورت افرادي . ه اي مرتکب اشتباهات بزرگ ميشوند و عده اي کوچک عد
اصالح نشدني چندتائي بيش نيستند ، مانند چن دو ـ سيو ، جان گوتائو ، کائوکان 

بجز مشتي از اينگونه افراد ، . ژائوشو ـ شي و همچنين چن کوان و تاي چي ـ ين 
کردند ، ميتوان نجات داد و آنها قادرند تا با کمک کليه کسان ديگري را که اشتباه 

ما بايد بدين شيوه عمل کنيم و اعتماد . رفقاي خود اشتباهاتشان را تصحيح کنند
از جانب ديگر ، افرادي که اشتباه کرده اند نيز بايد اعتماد داشته . داشته باشيم 

  . باشند
اساسا رفيق تسن تعدادي از رفقا در دايره کار روستائي کميته مرکزي و 

اشتباهاتي که او اينبار مرتکب شده است . تسو ـ هوي مرتکب اشتباه شده اند 
تسو ـ هوي انتقاد از خودي انجام  رفيق تن. ماهيت انحراف راست و امپريستي دارد

گرچه برخي از رفقا در جلسات گروه احساس کردند که اين انتقاد از خود . داده است
در بوروي سياسي و ساير رفقا در اين مورد بحث کرده  ما بقدري کافي عميق نيست ،

در حال حاضر تفاهمي که . ايم و اين انتقاد از خود را در مجموع رضايت بخش يافتيم 
بايد اذعان کرد که رفيق تن تسو ـ هوي کار فرواني در . اونشان داده است کافي است 
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اما او نميبايست . ده است و منشاء خدماتي بودوران طوالني مبارزه انقالبي کرده 
خود او بدين مسئله اذعان داشته و . اجازه ميداد تا خدماتش بصورت باري در آيند 

انسان بايد فروتن . ميگويد که تا حدي ارشديت خود را به رخ ديگران کشيده است 
ود را يم که او خواهد توانست اشتباهات خباشد و کمک رفقايش را بپذيرد ، ما معتقد

  . ند تصحيح ک
رفيق تن تسو ـ هوي يک زماني آن چنان فرمولبندي طرح کرد که تکيه   

آن . را توصيه مينمود " چهار آزادي بزرگ"و ) يعني بورژوازي ( کردن بر بازرگانان 
يک برنامه اي  فرمولبندي نادرست بوده و در ماهيت يک برنامه واقعي بورژوائي بود،

تمين دوره کميته مرکزي در مورد محدود بود در خالف جهت تصميم پلنوم دوم هف
ما اکنون يک سياست محدود کردن را در قبال بورژوازي شهري و . کردن بورژوازي 

چهار " از اينرو ، سياست . در پيش گرفته ايم ) دهقانان مرفه ( بورژوازي روستائي 
اي يتي برر داد ، سياستي که هيچگونه محدودرا  بايد زير سوال قرا" آزادي بزرگ 

" من ميگويم . اجير کردن کارگر ، تجارت ، وام دهي و اجاره دادن زمين قائل نميگردد 
با . در اينجا تفاوت ميان بزرگ و کوچک است . وجود دارند " چهار آزادي کوچک 

ما بايد . وجود محدوديت ها ، بورژوازي تعدادي از اين آزادي ها را دارد فقط يک کمي 
ما . ن بوژوازي از اين آزادي هاي کوچک نيز فراهم آوريم شرائط را براي محروم کرد

در قبال بورژوازي شهري ، سياست مورد استفاده قرار دادن ، محدود کردن و 
ما بايد از او استفاده کنيم ، اما در عين حال . دگرگون نمودن او را در پيش گرفته ايم 

حدود وده ها مضر است مبايد آن جنبه اي از او را که براي اقتصاد ملي و معيشت ت
محدود کردن بيش از حد . است و نه راست " چپ"تي نه چنين سياس. نمائيم 

" چپ"بورژوازي که او را از هر گونه فعاليت باز دارد بمعناي گرايش بيش از حد به 
لنين گفت در زمانيکه هنوز ميليون  ها ميليون توليد کننده کوچک وجود . است 

اسي نه تنها احمقانه بلکه خودکشي است که بخواهد با يک دارند ، براي يک حزب سي
اما فرمولبندي رفيق تن تسو ـ هوي بدان )  ۴. (ضربه سرمايه داري را قلع و قمع کند 

خاطر نادرست  بود که او هيچ اشاره اي به محدود کردن بوژوازي ننمود ، و اين 
  . ز داشتند متفاوت بود فرمولبندي با آنچه که کميته مرکزي و نشست پلنوم دوم ابرا
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برخي از رفقا تقريبا هيچگونه اعتنائي به قطعنامه هاي حزبي ندارد و 
. سياستهائي را که حزب بمدت هاي طوالني توصيه کرده است پشت گوش مياندازند 

مثال . مثل اينکه اين رفقا هيچگاه نه آنها را خوانده و نه شنيده اند ـ من نميدانم چرا 
بل و تعاون براي سالهاي متمادي در پايگاه انقالبي مرکزي ، در ين ، جنبش کمک متقا

رفقا چيزي در  ميرسد که اينبنظر ن ان و در همه مناطق پايگاهي در جريان بود ،اما
، کميته مرکزي قطعنامه اي   ١٩٥١مورد آنها ديده يا شنيده باشند در زمستان سال 
. نمود، که اينرا هم ناديده گرفتند در مورد کمک متقابل و تعاون در کشاورزي تصويب

در باره ي مسائل اساسي صحبت نميکردند بلکه از  ١٩٥٣آنها هنوز تا همين سال 
منظور ما از اينکه آنها در مورد مسائل اساسي . تقديم هدايا کوچک لذت ميبردند

صحبت نميکردند آنستکه آنها هيچگاه در مورد سوسياليسم صحبت نکردند ، و 
چهار " لذت بردن از تقديم هداياي کوچک آنستکه آنها از بذل و بخشش  منظور ما از

لذت ميبردند ، يعني ، برخي از رفقا هيچگونه اعتنائي به قطعنامه  هاي " آزادي بزرگ 
حزبي يا برخي از رهنمود ها و برنامه هائي که حزب به مدت طوالني توصيه نموده 

نها هيچگاه کوشش نميکنند دريابند که آ. در عوض راه خودشان را ميروند . ندارند 
برخي از تاريخ . ث قرار گرفته يا نه و چگونه مسائل مشابهي مورد بح آيا در گذشته

دانان حتي زحمت آنرا نميکشد تا استخوان هاي زير خاک ، نقش و نگار هاي حک 
اک شده بر برنج و سنگ نبشته ها و ساير آثار باستاني گذشته هاي دور را که از زير خ

آمده مطالعه کنند ، در حاليکه اين رفقا کوچکترين اعتنائي به گذشته نزديک مان 
بطور خالصه ، آنها هر آنچه را که فرا تر . نداشته و زحمت مطالعه آنرا بخود نميدهند 

از محيط دوروبر خود است ناديده ميگيرند و هر طوري که دلشان بخواهد مينويسند 
راجي کردند ، و و" گ رچهار آزادي بز" آنها در باره  بطور مثال ،.و صحبت ميکنند 

  . خوب ، نتيجه اي که گرفتند آن بود که سر شان را به ديوار بزنند 
جيح ميدهند ، آنها ادعاي ديگر رفقا هميشه عدم تمرکز را تربرخي 

و ديکتاتوري را به مذاق  استقالل دارند و حتي پادشاهي هاي مستقل بوجود ميآورند
آنها در ابتدا بخاطر اينکه راحت باشند پادشاهي بوجود . يند مي يابند خود خوشا

اما نتيجه چه بود ؟ در آخر خود را بسيار معذب . آوردند خودشان را شاه اعالم کردند
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وجود " جلوس بر تخت سلطنت " اپرائي بنام . يافتند چون مورد انتقاد قرار گرفتند 
ن چه احساس راحتي  بزرگي ميکند ، بخاطر دارد ، ببينيد سوپين ـ کوئي از شاه شد

آدمهاي . چنين چيزي خوب نبود . جود  نداشت ينکه در آن زمان انتقاد از خود وا
زيادي هستند که هميشه از مشورت با ديگران ابا دارند بسياري از رفقاي ما در حرف 

، د طرفدار رهبري جمعي اند اما در واقع بسيار از ديکتاتوري فردي خوششان ميآي
آدمها الزم نيست ديکتاتور . نميرسند  نظرانگار  اگر ديکتاتوري مآب نباشد ، رهبري ب

آيا اينرا نميدانيد ؟ بورژوازي دمکراسي بورژوائي دارد ، اين  باشد تا رهبر باشد ،
زب کمونيست هم پرولتاريا و ح. تي تاکيد ميگذارد دموکراسي بر ديکتاتوري طبقا

وقتي مسئله . عمال کند ، اعمال ديکتاتوري فردي بد است بايد ديکتاتوري طبقاتي ا
سئله را بطور جمعي ت شود ، ماي پيش ميآيد هميشه بهتر است که با ديگران مشور

  . ن شيوه بهتري است اي. و دانش عده زياد را گرد آورد حل کرد ، عقل 
کار هنوز بايد نکته ديگري را در اينجا متذکر شد بسياري از رفقا خود را در 

آيا نبايد به کار اداري . اداري غرق ميکنند و مسائل را مورد مطالعه قرار نميدهند 
نبايد از اين کار غفلت ورزيد ، اما اگر منحصرا بدين کار . رسيد ؟ قطعا چنين بايد کرد 

اگر شما بميان . پرداخته شود و مسائل مورد مطالعه قرار نگيرند ، خطرناک ميشود
در مورد نظرات من " گفتن ورت و برخورد عقايد با آنان و بجاي آنها هستيد بعوض مش

کنيد ، آنوقت  ندائما براي آنها وظيفه تعيي" چه ميگوئي ؟ لطفا نظرت را بمن بگو 
مبتال به نميتوانيد هواي سياسي را استشمام کنيد ، دماغتان بي حس خواهد شد و 

ه شد ، ديگر نميتوانيد در همين که دماغتان بست. سرما خوردگي سياسي خواهيد شد 
امروز رفيق چن ميگفت انسان بايد . آن زمان معين آب و هوا  را تشخيص بدهيد 

بايدخيلي نفهم بود که نتوان يک  .بتواند يک پديده را قبل از شکفته شدن درک کند
بسيار . به اين وضع بايد توجه کرد. سئله را که گسترده و بوفور موجود است ، ديد م

ه آدم تنها در گير کار اداري باشد و اين در گيري به سه قيمت غفلت از بد است ک
  .مطالعه مسائل و نرفتن به ميان توده ها و کادر ها و عدم مشورت با آنان تمام شود

  ـ ساير مسايل  ٥
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اکثر مسائلي را که هم اکنون در باره آن صحبت خواهيم کرد از طرف رفقاي 
  . حاضر در اينجا طرح شده اند 

ول ، در رابطه بابرکناري دهقانان ميانه حال مرفه از رهبري تعاوني ها الزم ا
به . است که به تدابيري که بايد اتخاذ نمود و شيوه هائي که بايد بکار برد توجه کرد

گرچه آنها اليق رهبري نيستند ، اما با وجود اين . يک باره همه آنها را برکنار نکنيد 
ورد مشخص را بايد بر اساس خصوصيتهاي آن روشن هر م. از مردم زحمتکش اند 

تعدادي از . ص مورد نظر چقدر از عهده کار بر آمده است بسته به آنکه شخکرد ، 
دهقانان ميانه حال مرفه بايد برکنار شوند ، چون ديگر نميتوان به آنها اجازه داد که 

و همچنين ) تعاوني  عضايامثال ، (اما بايد براي توده ها . در مقامشان باقي بمانند 
. دهقانان ميانه حال مرفه مربوط روشن کرد که او واقعا شايسته مقام رهبري نيست 

شرط ديگري نيز وجود دارد، يعني تا قبل از اينکه شخص اليق تري آماده جانشيني 
تعدادي از دهقانان . او باشد يا براي اينکار تربيت شده باشد نبايد او را برکنار ساخت 

ال مرفه ، پس از آنکه انتقاد از خود نموده و اشتباهاتشان را تصحيح کردند ميانه ح
ميتوانند در مقام خود باقي بمانند ، سايرين را ميتوان معاون رئيس يا عضوي کميته 

البته آن کساني را که خوب کار کرده اند نبايد برکنار کرد، حتي اگر دهقان ميان . کرد
با اين . يانه حال مرفه چون دهقانان مرفه رفتار نکنيد با دهقانان م. حال مرفه باشند 

مسئله بايد با دقت طرفشده و آنرا بطور مناسبي حل کرد از استان ها و منطق محلي 
انتظار ميرود که در نظربگيرند آيا شيوه هاي گوناگوني که در باال ذکر شان رفت 

  .مناسبند يا نه
در ميان توده ها روشن شود اين مسئله بايد در شاخه هاي حزبي و  دوم ،

ال مرفه دو قشر ميانه حال فقير و دهقانان ميانه حکه وقتي ميگوئيم دهقانان 
قعيت ما در حال تجديد نظر در تعيين مو اجتماعي هستند بخاطر آن نيست که

طبقات هستيم بلکه بدان خاطر است که قشر هاي مختلف اجتماعي در واقعيت امر 
رگوني تعاوني اتخاذ ميکنند ، برخي موضع فعال دارند و موضع متفاوتي نسبت به دگ

بطور . برخي منفعل اند، و شبيه اين امر در ميان روشنفکران اين قشار وجود دارد
مثال ، حتي در ميان دهقانان فقير هم افرادي هستند که نميخواهند در حال حاضر به 
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ردن دهقانان ميانه حال مرفه از اين واقعيت ميتوان براي قانع ک. تعاوني ها به پيوندند 
در ميان دهقانان فقير و ميانه حال مرفه هم آدمهاي منفعلي  !بيين: " استفاده کرد 

ها نميخواهيم که به تعاوني به هستند که نميخواهند بيايند تو ، پس ما هم از آن
اگر شما دهقانان ميانه حال مرفه هم نميخواهيد هم اکنون به تعاوني به . ندند پيو
ما در اول بايد آن کساني را تو بکشيم که آماده " . ونديد ، ميتوانيد بيرون بمانيدپي

پيوستن هستند ، سپس در ميان گروه دوم دست بکار تبليغاتي بزنيم تا بقدر کافي 
مشتاق پيوستن شوند ، و سپس در ميان گروه سوم ، اينکار بايد مرحله بمرحله و 

بنابر اين مسئله . به تعاوني ها خواهند پيوست همه بموقع . گروه بگروه انجام گيرد
  . تجديد نظر در تعيين موقعيت طبقات نيست 
ارضي و دهقانان مرفه به تعاوني ها ،  ليکنسوم ، در مورد مسئله پيوستن ما
و دهستان را بمثابه يک واحد شهرستان : شايد بتوانيم اين شيوه را در پيش گيريم 

فقط شهرستان را بعنوان يک واحد در نظرگرفت ، چه افي نيست که ک( ر گيريد در نظ
در حاليکه امکان دارد  ممکن است يک شهرستان بطور اساسي تعاوني شده باشد

وقتيکه يک ) . هنوز در برخي از دهستان هايش تعاوني وجود نداشته باشد 
در صد  ٨٠تا  ٧٠شهرستان و دهستان بطور اساسي تعاوني شده باشد ، يعني زمانيکه 

نوار هاي دهقاني به تعاوني ها پيوسته اند ، آنوقت تعاوني هاي تحکيم يافته خا
ه بصورت گروه و مرحله بمرحله بر حسب ارضي و دهقانان مرف ليکنميتوانند با ما

نند به کساني از آنها که سابقه خوب دارند و بي ريا هستند و رفتار آنها معامله ک
ساير آنها ميتوانند در کار جمعي . ا داد مطيع قانونند ميتوان عضويت تعاوني ها ر

تعاوني ها شرکت کنند و حق الزحمه خود را دريافت دارند بدون اينکه عضو تعاوني 
اگر خوب رفتار کنند آنها هم . باشند ، يعني در واقع اعضاي آزمايشي هستند

وه ني که در گربه کسا. ميتوانند عضو شوند بنابر اين اميدي به آينده خواهند داشت 
اضر اجازه داده نخواهد شد که به تعاوني ها بپيوندند ، مسئله سوم هستند در حال ح

 ليکنبه هيچيک از ما. نظر گرفته شده و بر اساس فردي حل خواهد شد بعدا در 
. ارضي يا دهقانان مرفه اي که در تعاوني ها پذيرفته ميشوند نبايد مقامي داده شود 

ارضي يا دهقانان مرفه  ليکناي که از خانواده ما اما در مورد جوانان تحصيل کرده
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ميآيند و از آزمايشاتي هم گذشته اند ، آيا به اينها نميتوان مشاغلي چون معلم 
مبارزه با بيسوادي در دهات داد ؟ در نقاطي که تعداد بسيار کمي از روشنفکران ديگر 

رزه بابيسوادي طبقات وجود دارند ، احتياج هست که از آنان بعنوان معلمين مبا
در حال حاضر . ظارت کميته حزبي و کميته مديريت تعاوني ته زير ناستفاده کرد ، الب

هنوز تعداد قابل مالحظه اي از چنين جوانان تحصيل کرده اي در ميان آموزگاران 
 نارضي يا دهقانا ليکناين افراد جوان که از خانواده هاي ما. دبستانها وجود دارند 

ط هفده يا هجده سال دارند و بتازگي دبستان يا  دوره راهنمائي را مرفه ميآيند فق
به آنها تمام کرده اند ، و من فکر ميکنم که اين ديگر سختگيري بيش از حد است که 

عنوان معلم مبارزه با بيسوادي کار کنند ، ما ميتوانيم آنان اجازه داده نشود که حتي ب
. ان ، براي از بين بردن بيسوادي بکار گيريم را براي تعليم خواندن و نوشتن به دهقان

، گماردن آنها بکار  و ليکن. لطفا در نظر بگيريد که آيا اين امر مناسب است يا نه 
  . سابداري نسبتا مخاطره آميز خواهد بود هائي مانند ح

چهارم ، در رابطه با شرائط تاسيس تعاوني هاي نوع پيشرفته و اينکه چه 
ايجاد گردد ، من امروز چيزي نخواهم گفت اما از شما رفقا بايد  تعدادي از آن

ميخواهم که اين شرائط را مورد مطالعه قرار دهيد و سپس مسئله را در سال بعد مورد 
. ميتوانند با توجه به شرائط موجود عمل کنند  مناطق مختلف. بحث قرار خواهيم داد

که شرائط آماده است ايجاد کرد بطور خالصه ، چنين تعاوني هائي را ميتوان در نقاطي 
و شما ميتوانيد با تعداد کمي شروع کنيد و بعدا تعداد را قدم بقدم . و گر نه خير 
  .افزايش دهيد 

پنجم ، در مورد زمان بر پا کردن تعاوني ها شايد شما بتوانيد در نظر گيريد 
آنها را  عدادي ازا تکه آيا بايد ايجاد آنها را در زمستان و بهار هر سال متمرکز کرد ي

. يتوان در تابستان و پائيز هم بر پا نمود ، کاري که عمال در برخي نقاط انجام ميشود م
اما بايد متذکر شد که بايد مابين دو موج تاسيس تعاوني ها فاصله اي براي استراحت 
و تحکيم آنها وجود داشته باشد ، و پس از اينکه دسته اي تعاوني ايجاد شد ، بايد به 

اين . سيدگي و تحکيم آن پرداخت و سپس بدنبال بر پا کردن تعداد بيشتري رفت ر
کارهم مثل جنگيدن است ، بايد ميان دو نبرد ، دوره استراحت و تحکيم وجود داشته 
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اي نگذاشت و  کامال نادرست است که بدون چنين دوره اي کار کرد، فاصله. باشد 
ارتش وجود داشت که استراحت و يک زمان نظري در . فرصت نفس کشيدن نداد 

ت الزم نيست و بايد دائما راه پيمود رف نظر کردني هستند ، استراحت موقص تحکيم
اگر جلسه اي . نسان بايد بخوابد ا. ذير است در واقعيت امر اينکار امکان ناپ. نبرد کرد 

منجمله من ه ما امروز داريم خاتمه پيدا نکند بلکه بطور نا محدودي ادامه يابد ، همه ک
د انسان همه روزه بيک مدت طوالني استراحت و تحکيم نيازمن. مخالف خواهيم بود 

است ـ هفت يا هشت ، يا حد اقل پنج يا شش ساعت خواب ، اگر استراحت هاي 
اينکه ايجاد تعاوني ها ، چنين مسئله پر . کوتاه در عرض روز را بحساب نياوريم 

  . يم جلو رود حرفي  بسيار ابلهانه است اهميتي ، بايد بدون استراحت و تحک
شعار بسيار " تعاوني ها را با پشتکار و صرفه جوئي اداره کنيد " ششم ، 

. اين شعاري است که از طرف افرادي سطح پائين طرح شده است . خوبي است 
هم اکنون در شهر . و با حيف و ميل نبرد کردالزمست که صرفه جوئي جدي بکار برد 

ما بايد صرفه . ها کارزار نيرومندي عليه حيف و ميل در جريان است ها و روستا 
. جوئي در اداره خانوده ها ، تعاوني ها و ساختمان کشور رام مورد تشويق قرار دهيم 

. ما نبايد تنبل و ولخرج باشيم . ملت ما بايد اوال با پشتکار و ثانيا صرفه جو باشد 
بخاطر اداره تعاوني ها الزمست . يست تنبلي موجب پوسيدگي ميشود و اين خوب ن

که با پشتکار وصرفه جوئي بازده توليد باال برده شود ، صرفه جوئي جدي بکار رود ، از 
هزينه توليد کاسته شود ، حسابرسي اقتصادي بر پا گردد و با ولخرجي و حيف ميل 

نه توليد کليه تعاوني ها بايد بازدهي توليد را افزايش دهند و از هزي. مبارزه شود
با رشد تعاوني ها ديگر . حسابرسي اقتصادي را بايد تدريجا بکار بست . بکاهند 

تعاوني ها بايد قدم بقدم . نميتوان بدون حسابرسي اقتصادي کار خود را اداره کرد
  . اينکار را بياموزند

ن نشست اين است که هيچکس در باره مسئله مزارع هفتم ، يک کمبود اي
اميدوارم که دايره کار روستائي کميته مرکزي و همچنين . است  دولتي صحبت نکرده

ينده نسبت مزارع دولتي در آ. ارت کشاورزي اين مسئله را مورد مطالعه قرار دهد وز
  .شد خواهد کرد سال بسال ر
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اين نوعي از . هشتم ، ما بايد به مخالفت با شونيسم خان ادامه دهيم 
آنقدر کثير العده هستند که محتمل است  مردم خان. ي بورژوائي است دئولوژاي

ند ، از اينرو ما بايد و تمام و کمال به آنها کمک نکن داقليت هاي ملي را تحقير کنن
طبعا ، ممکن است در ميان اقليت هاي . انه با شونيسم خان مبارزه کنيم بطور بيرحم

اما از ايندو . ملي ناسيوناليسم تنگ نظرانه سر بلند کند ، با آنهم بايد مخالفت کرد
تا . انحراف عمده و آن چيزي که بايد در ابتدا با آن مخالفت شود شونيسم خان است 

زمانيکه رفقاي مليت خان برخورد صحيح داشته باشند و با اقليت هاي ملي بطور 
واقعا منطفانه رفتار کنند ، تا زمانيکه سياستي را که در مورد مليت ها پياده ميکنند و 

مورد مسئله مناسبات ميان مليتها ميگيرند کامال مارکسيستي باشد و موضعي که در 
بورژوائي را منعکس نکند ،يعني تا زمانيکه اين رفقا از شونيسم خان بري  نقطه نظرات

ناسيوناليسم تنگ نظرانه در ميان اقليت هاي ملي کار  باشند،غلبه بر نقطه نظرات
خان بمقداري زيادي موجود است ، در حال حاضر هنوز شونيسم . نسبتا آساني است 

مثال به انحصار در آوردن امور اقليت هاي ملي ، احترام نگذاشتن به آداب و رسوم 
من در . ملي آنها ، از خود راضي بودن ، تحقير آنها و عقب مانده خواندن آنها 

کنفرانس کشوري حزب مان در ماه مارس گفتم که چنين نميتواند بدون اقليت هاي 
مناطقي که . اقليت هاي ملي بسيار در چين وجود دارند . روزگار بگذارند  ملي خود

اقليت هاي ملي در آن زندگي ميکنند از نظر وسعت وسيعتر از مناطقي است که 
. مليت خان در آن زندگي ميکند ، مناطقي است سر شار از انواع ثروتهاي مادي 

  . ي دوام آورداقتصادي ملي ما نميتواند بدون اقتصاد اقليت هاي مل
نهم ، در مورد کار زار ريشه کن ساختن بيسوادي ، فکر ميکنم که بهتر 

. است اين کارزار را راه اندازيم در برخي نقاط خود اين کارزار ريشه کن شده است 
اين بيسوادي است و نه کارزار عليه آن که بايد در جريان . اين چيزي خوبي نيست 

عني ما بايد بيسوادي را ريشه کن کنيم ، نه کارزار براي دگرگوني تعاوني نابود شود ؛ ي
  .ريشه کن ساختن آنرا 

و راست " چپ"دهم ، تعدادي از افراد ميپرسند مقصود مان از انحرافات 
چيست ؟ همانطور که در موقع پيشين گفته ايم ، همه چيز در فضا و زمان در حال 
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ي قرار ميدهم ، اگر مشاهدات در اينجا من عمدتا مسئله زمان را مورد بررسحرکت 
شما از حرکت پديده ها با واقعيت تطابق نکند ، اگر قضاوت شما نرسيده و شتابزده 

رکت عقب بماند ، انحراف است و اگر قضاوت شما از سير ح" چپ" باشد ، انحراف 
مثال جنبش تعاوني را در نظر بگيريد ،گرچه شرائط آماده اند ، مانند . راست است 

کمک متقابل و رهبري حزب ،  توده اي ، وجود وسيع و سراسري دستجاتشور شوق 
وقتکه توسعه عظيم . رخي رفقا هنوز چنين چيز هائي را نفي ميکنند با وجود اين ب

نه در چند سال گذشته بلکه در حال حاضر امکان پذير گشته است  ( جنبش تعاوني 
. م اينها انحراف راست است تما. آنها هنوز ميگويند که چنين چيزي غير ممکن است 

ر صد کل ملت در د ٨٠عبارتست خواست تعاوني کردن " چپ"از طرف ديگر انحراف 
دهقانان و يا  ال آنکه هنوز شرائطي چون سطح آگاهي سياسيمدت زماني کوتاه ح
" همانطور که ضرب المثل هاي قديمي چيني ميگويند . يست رهبري حزب آماده ن
ي افتد وقتيکه آب بجريان م" و " شد از شاخه مي افتد با هوقتيکه ليموئي رسيد

ص کار کنيم و بعوض توسل به ما بايد بر طبق شرائط مشخ" ميشود مجرائي درست 
مثال بچه بدنيا آوردن را در . اهدافمان دست يابيم  ، بطور طبيعي به جبر غير طبيعي

شار وارد آورده و بچه را اگر در ماه هفتم دکتر ف. نه ماه وقت الزم دارد . نظر بگيريد 
اما اگر نوزاد . است " چپ" به زور بدنيا بيآورد چنين کاري خوب نيست ، يک انحراف 

بدنيا بيآيد ولي شما هنوز اجازه چنين کاري را به او ندهيد ، آنوقت چنين کاري يک 
وقتيکه . بطور خالصه ، هر چيزي در زمان حرکت ميکند . انحراف راست روانه است 

مناسب براي انجام کاري فرا نرسيده باشد اما بخواهيد بزور به انجامش رسانيد ، زمان 
  .روانه است" چپ" اين يک انحراف 

آيا امکان ندارد که اشتباهاتي از نوع : يازدهم ، برخي افراد ميپرسند 
. بوقوع بپيوندد ؟ پاسخ ما آنستکه چنين امکاني کامال موجود است " چپ" انحراف 

ر يک منطقه معين ، چه شاخه حزبي باشد چه کميته حزبي دهستان ، اگر رهبري د
بخش ، شهرستان يا  استان ، به سطح آگاهي سياسي توده ها و به سطح رشد 
دستجات کمک متقابل توجه نکند ، و اگر بعوض طرح برنامه ، اعمال کنترول و 

وجه نکند ، تاسيس مرحله بمرحله تعاوني ها فقط بدنبال کميت باشد و به کيفيت ت
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وقتيکه . ست حتما بوقوع خواهند پيو" چپ" حراف آنوقت اشتباهات جدي از نوع ان
شور شوق در ميان توده ها اوج گرفته است ، زمانيکه همه ميخواهند عضو تعاوني ها 

گونه شرائط نا مساعد ه با انواع مختلف مشکالت و با هرشوند ، آنوقت ضروري است ک
کار به توده ها شناساند و ن مشکالت و مسائل را بطور آشقابل تصور مواجه شد ، اي

اگر نميترسند ميتوانند . ا توده ها مسئله را کامال مورد بررسي قرار دهند گذاشت ت
البته ما نبايد توده ها را از پيوستن . عضو شوند ؛ اگر ميترسند ، مجبور نيستند 

هم داد چه ما چندين روز فکر ميکنم امروز شما را از ترس فراري نخوا. بترسانيم 
ست که در لحظف مناسب افراد را آرام کرد تا اينکه متوالي در نشست بوده ايم الزم

  . شتاب زده نشوند 
آيا اين . ما مخالف تشويش بي حد ، تحريمات و مقرارات بيشمار هستيم 

نه حتي يک تحريم ؟ نه  بدان معناست که نبايد هيچگونه تشويشي داشه باشيم ؟
کيست که تشويش نداشته باشد ؛ . مقرره ؟ البته چنين چيزي نيست  حتي يک

. ما هم بايد تحريمات و مقرارا الزمه را داشته باشيم . تشويش الزم ، تشويش مجاز ؟ 
بدون چند تحريم ، بدون چند مقرره چطور ميتوانيم کار کنيم ؟ مطلقا صحيح است 

و درنگ ، وقفه ، ترمز و ضرب  که تشويش الزم داشت ، تحريمات و مقرارات داشت ،
  . العجل الزم  را داشت 

که افراد دارند مغرور و از خود راضي ميشوند ، بايد ييک شيوه اينست ، وقت
به طور مثال ، ما هم اکنون سازمان دادن به رقابت در ( وظيفه جديدي به آنها داد 

ه يد نتايج امر مقايسبه اينجا مي آئو سال بعد که زمينه کيفيت را پيشنهاد کرده ايم  
تا اينکه فرصتي ) خواهد شد ، تا آن موقع مسئله کميت بصورت فرعي در خواهد آمد 

ما اين . براي مغرور شدن پيدا نکنند ، چه ديگر وقت چنين کاري را نخواهند داشت 
وقتيکه يک واحد ارتشي در نبردي پيروز ميشد و . شيوه را قبال بکار برده ايم 

رور ميشدند ، به آنها وظيفه روع به الف زدن ميکردند و خيلي مغشتعدادي از رفقا 
هنوز وظيفه جديد تعيين نشده بود . جديدي داده ميشد ـ جنگ در يک نبرد ديگر 

برد تازه را آغاز کنند و تدارک به مجبور بودند بررسي مسايل مربوط به آن نکه آنها 
  . مغرور شدن نداشتند بينند و از اينرو از گستاخي دست ميکشيدند و فرصت 
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پيشنهاد کردند که شايد بهتر باشد به سطح بخش  ادوازدهم ، برخي از رفق
مثال ايجاد تعاوني ها را در نظر بگيريد ، تعداد تعاوني ها . در صد مانور داد ١٠حق 

فکر ميکنم اين پيشنهاد را ميتوان اتخاذ کرد، . در صد بيشتر يا کمتر باشد  ١٠ميتواند 
لطفا در مورد . وبي است ، از اينرو مسائل را بصورت منجمد در نظر نگيريد پيشنهاد خ

  . اين مطالب فکري کنيد
سيزدهم، مگر آدمهائي نيستند که ميخواهند تصميم ما را تغيير دهند ؟ کم 

آنها فکر ميکنند که تعاوني ها بجائي نخواهند رسيد و آنچه که ما مشغول . نيستند 
ست نيستيم بلکه ونه خواهد شد ، و ميگويند که ما مارکسيانجامش هستيم کامال وار

اما از نظر من همانطور که روند عمومي نشان نيدهد ، اين تصميم . نيستيم اپورتو
 .تغيير ناپذير است 

چهاردهم ، عده اي ميپرسند ، در آينده روند چه خواهد بود ؟ روند آينده 
دن صنعتي کردن سوسياليستي و عبارت خواهد بود از بطور اساسي بسر انجام رسان

نايع و بارزگاني سرمايه داري دگرگوني سوسياليستي کشاورزي ، صنايع دستي و ص
روند چنين خواهد . بينم  تا آنجا که من مي. نامه پنج ساله ماني برابر با سه برطي ز

بعالوه ، ميتوان همانطور که در کنفرانس قبلي کشوري حزبمان متذکر شدم ، . بود 
کرد که ما قادر خواهيم بود تا در عرض تقريبا پنجاه تا هفتاد و پنج سال ، يعني  اضافه

شور نيرومند سوسياليستي در رنامه پنج ساله چين را بصورت يک کطي ده تا پانزده ب
  . آوريم 

ش ها و مبارزات جدي ه تا هفتاد و پنج سال ، قطعا کشمکدر اين مدت پنجا    
زب بوقوع خواهد پيوست و ، در داخل و در درون ح خارج کشور و بغرنج بسياري در

طي تجارب خويش ، نميدانم از چند . ما حتما با مشکالت فرواني روبرو خواهيم شد 
ايم پس کشمکش مسلح و مسالمت آميز ، خونين و بدون خون ريزي گذار کرده 

چطور ميتوان تضمين کرد که در آينده چنين کشمکش هائي وجود نداشته باشد ؟ 
و در اين ميان از در گرفتن يک . عا کشمکش خواهد بود ، و نه کم بلکه بسيار قط

جنگ جهاني ، فرود آمدن بمب هاي اتمي بروي سرما ، و پديدار گشتن آدمهائي چون 
خيلي چيز ها . بريا ها، کائوکان ها ، جان گوتائو ها و چن دوسيو ها ميتوان نام برد 
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،  اينکه  که ما مارکسيست ها مسئله را مي بينيماما آنطور . قابل پيش بيني نيستند 
اينکه يک چين نيرومند و . ميتوان بر تمام مشکالت فائق آمد قطعي است 

آيا چنين چيزي قطعي است ؟ من . سوسياليستي پديدار خواهد شد ، حتمي است 
ي براي خود گور کن رژوازبو. مارکسيسم چنين حکم ميکند . فکر ميکنم چنين است 

چطور ميتواند نميرد ؟ در مورد روند صحبت . گورش آماده است . رده است مهيا ک
  . ميکرديم روند تقريبا چنين است 

ـ پانزدهم ، شما پيشنهادات فرواني براي تجديد نظر در دو سند نموده ايد 
پيشنهادات شما را جمع آوري . اين بسيار خوبست . دوسند قطعنامه و مقرارات 

از تصويب قطعنامه ، بوروي سياسي آنرا مرور کرده و در  امروز پس. خواهيم کرد
مقررات وقت بيشتري خواهد گرفت ، با شخصيت . عرض چند روز منتشر خواهد کرد 

يا اينکه مقررات را . هاي دمکراتيک بايد مشورت کنيم و رويه قانوني بايد دنبال شود 
دائم کنگره ملي خلق ارائه  بايد مانند يک اليحه قانوني ، در ابتدا براي بحث به کميته

مناطق محلي . کرد و سپس به شوراي دولتي جهت انتشار و کسب نظر فرستاد 
ميتوانند بطور موقت و براي مدتي بر طبق اين مقررات عمل کنند تا اينکه در سال 

  . آينده براي تصويب به کنگره ملي خلق ارائه گردد
. واست کنم که به مسئله نگارش توجه کنيد و در آخر ، ميل دارم از شما در خ            

خوب مقاله هاي شما . شوند " معلم انشاء " اميدوارم تمام کسانيکه در اينجا هستند 
کنيد که سبک بايد به ديگران کمک شما . نوشته شده اند ، مگر شايد با چند کمبود 

. شته اند بسياري ازرفقا نو حال در مورد مقالتي که. نگارش خود را بهبود بخشيد 
. اما اين ها نسبتا کم است . تعدادي بيش از حد طوالني و عاري از محتوي است 

نقائص عمده عبارتند از استفاده بيش از حد از سبک کالسيک چيني و رايحه تند 
. در نوشتن مقاالت بايد به مسئله منطق توجه کرد. سبک نيمه ادبي و نيمه بومي 

مي يک مقاله يا سخنراني توجه کند ، و بايد نوعي يعني انسان بايد به ساختمان عمو
رابطه ميان ابتدا ، وسط و آخر مقاله وجود داشته باشد ، نوعي رابطه دروني ، و اين 

همچنين بايد قواعد دستور زبان را . سه بخش نبايد در ناسازگاري بايکديگر باشند 
مفعول يک جمله بسياري از رفقا گرايش به حذف غير الزم فاعل يا . رعايت کرد 
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دارند يا از قيد بعنوان فعل استفاده ميکنند يا حتي افعال را فراموش ميکنند ، تمام 
همچنين بايد به علم بيان و نگارش زنده . بر قواعد دستور زبان است  اين ها مغاير

بطور خالصه ، منطقي بودن ، پيروي از قواعد دستور زبان و تسلط بيشتر . توجه کرد 
بهنگام نوشتن به آنها   ـ اينها سه نکته اي است که از شما ميخواهم بر علم بيان
  . توجه کنيد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  پايان سخن در نشست وسيع ششمين پلنوم هفتمين دوره کميته مرکزي حزب کمونيست چين  

  

  هاـيادداشت
  

  " .ت جنسي ماليا" لنين ، . اي . ـ و  ١
چگونه تعاوني هاي توليد کنند گان کشاورزي را اداره "ـ اين اشاره اي است به  ٢

تاليف رفيق مائوتسه دون که پس از مطالعه گزارش هاي تعاوني هاي  ، " کنيم
مقدمه بر اوجگيري " رجوع کنيد به . روستائي مناطق مختلف نگاشته است 

  "سوسياليستي در روستاي چين 
ملقب به دانشمند ( ، وان مون " در حاشيه آب " ن کالسيک چيني بنام ـ در زما ٣

را تصرف ميکنند " ليان شان " وقتيکه دهقانان شورشي کوهستان ) سپيد جامه 
گان وقتيکه لين چون سر مربي پاد. اند رهبري آنان ميشود و ميخواهد رهبر باقي بم

پناه " ليان شان " ن پايتخت مجبور به شورش عليه مقامات گشته و در کوهستا
ميگيرد ، وان لون در ابتدا تالش ميکند که او را از آنجا براند و سپس زندگي را بر او 

بعدا وان لون اجازه نميدهد چائوکاي که يک رهبر دهقاني است ، با . سخت ميکند 
در آخر وان لون . پيروانش به نيرو هاي شورشي کوهستان ليان شان ملحق شود 

  . کشته ميشود چون  بدست لين
  ،" ماليات جنسي " لنين ، . اي . ـ و  ۴
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  "اوجگيري سوسياليستي در روستاي چين  "پيشگفتار بر 

  ١٩٥٥سپتامبر و دسامبر 

  ١پيشگفتار   
  ١٩٥٥سپتامبر  ٢٥

خط مشي حزب کمونيست چين براي دوره گذار از سرمايه داري به 
ردن چين همراه با دگرگوني سوسياليسم  اساسا به انجام رساندن صنعتي ک

 اين. عت و تجارت سرمايه داري است سوسياليستي کشاورزي ، صنايع دستي و صن
دوران گذار تقريبا هجده سال طول ميکشد ، يعني سه سال براي احياء بعالوه طول 
سه برنامه پنج ساله ظاهرا در حزب ما بر سر اين فرمولبندي مشي عمومي و تعيين 

وده ، اما در حقيقت اختالفات بطور عمده خود را در مسئله مدت زمان توافق ب
  . دگرگوني سوسياليستي کشاورزي ، يا تعاون کشاورزي متبلور ميسازند 

اعده معيني بر امر ند بنظر ميرسد در چند سال گذشته قبعضي ميگوي
تعاون کشاورزي حکمفرما بوده ، بدين معني که توسعه ي آن در زمستان تشويق 

در بهار حتما با مخالفت افراد معيني تحت عنوان پيشروي شتابزده رو يکن ميشده ، ل
زيرا چندين مرتبه مخالفت با . دالئلي بر اين اظهارات وجود دارد . برو ميگرديده است 

عه اي توس ١٩٥٢مثال در زمستان . به اصطالح پيشروي شتابزده مشاهده شده است 
مجددا . ي شتابزده با آن مخالفت شد بعنوان پيشرو ١٩٥٣بوجود آمد که در بهار 

بوجود آمد که بار ديگر تحت عنوان پيشروي شتابزده  ١٩٥۴مستان  توسعه اي در ز
مخالفت با پيشروي شتابزده ي ادعائي تنها . در بهار بعدي با آن مخالفت گرديد 

اجباري  )کردن " تبري"ا ي( بمعناي متوقف نمودن توسعه نبود ، بلکه بمعناي انحالل 
اين امر نتيجتا باعث بروز  .تعداد زيادي از تعاونيهائي که قبال بر پا شده بودند نيز بود 

بعضي دهقانان بحدي منزجر . نارضائي در ميان کادر ها و توده هاي دهقاني گرديد
بودند که از غذا خوردن امتناع ورزيدند ويا از رختخواب بيرون نيامدند و يا چندين 
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شما همانهائي هستيد که بما " آنها گفتند . غيبت کردند روز پشت سر هم از کار 
اين انحالل " . گفتيد تعاونيها را بر پا کنيم ، و حاال ميگوئيد آنها را منحل کنيم 

هنگاميکه خبر توقف . فقير را غمگين ساخت  ندهقانان مرفه را خوشحال ، اما دهقانا
، " آب سردي رويشان ريخت "  توسعه و يا انحالل به دهقانا فقير استان چه به رسيد

" به اندازه ي زيارت تبه موالن خوب است  اين" از دهقانان ميانه حال گفتند اما بعضي 
عبد موالن قرار دارد که برروي تپه موالن در شهر ستان هوان پي در استان حه به م( 

  ) .زيارت آنجا هستند  دهقانان عالقمند به
ا غير ضروري مييابند در بعضي رفقا چنين تزلزلي که اکثر مردم آنرچرا 

وجود دارد ؟ به اين دليل که آنها تحت نفوذ بخشهائي از دهقانان ميانه حال قرار 
در مرحله ي ابتدائي جنبش تعاوني ، بعضي از دهقانان ميانه حال بويژه . گرفته اند 

دهقانان ميانه حال مرفه که تمايالتي بسوي سرمايه داري داشتند از دگرگوني 
اهميت دارد سياست و شيوه کار خوب در  در اينجا آنچه. وسياليستي بيزار بودند س

بسياري ار دهقانان ميانه حال و . رابطه با دهقانان ميانه حال در جنبش تعاوني است 
ب بطور عمده دهقانان ميانه حال فقير جديد و قديمي که آنقدر ها هم وضعشان خو

تري هستند مايلند به تعاونيها به پيوندند ، االنيست و داراي سطح آگاهي سياسي ب
بشرطي که ما سياستي را دنبال کنيم که بهر دو قشر يعني دهقانان فقير و نيز ميانه 

شرط ديگر آنکه . حال نفع برساند و نه سياستي که منحصرا به دهقانان فقير ميرساند 
کنيم بعضي از ل ليکن ، حتي اگر ما چنين سياستي را دنبا. شيوه کارمان خوب باشد 

حتي " دهقانان ميانه حال کماکان تر جيح ميدهند فعال در خارج از تعاونيها بمانند و 
اين کامال قابل فهم است زيرا تعاون ". اگر براي يکي دوسال هم شده آزاد بمانند 

تغييري در مالکيت خصوصي دهقانان بر وسايل توليدو مجموعه شيوه مديريت 
قرار دهند و  نها طبيعتا ميخواهند مسئله را مورد تامل دقيقتريو اين براي آميباشد ؛ 

يعني از رفقاي مطابق سياست . ممکن است براي مدتي اتخاذ تصميم را مشکل  بيابند
و سبک کار حزب به مسئله بخورد نکرده اند و وقتي با شکايات دهقانان ميان حال 

 پيشروي" عليه ان شده و مرفه و کمبود هاي معيني در کارمان مواجه شدند ، هراس
کردند ، گوئي اين " تبري"هياهو براه انداخته و بميل خود تعاونيها را " شتابزده 
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اما . تعاونيها غدد خطرناکي هستند که اگر فورا در آورده نشوند هالکت ميآورند 
کمبود در کارمان هست ، ليکن در مجموع جنبش . اوضاع بهيچوجه اينطور نيست 

هاي دهقانان فقير و ميانه حال فقير از تعاونيها استقبال ميکنند اگر  توده. سالم است
کار را ببينند ، بايد به آنها اجازه اين بعضي از دهقانان ميانه ميخواهند صبر کنند و

با دهقانان ميانه حال مرفه ، به استثناء آنها ئيکه مايلند بپيوندند ، در رابطه  . بدهيم
در حال حاضر در . د بدهيم که صبر کنند و ببينند به بقيه حتي وقت بيشتري باي

گامي با اين جنبش غفلت عمده اين است که رهبري حزبي در همبسياري جا ها نقض 
. ست خود نگرفته اند د رفقاي مسئول ، رهبري مجموعه جنبش را در. کرده است 

آنها يک نقشه جامع براي استان ، شهرستان ، بخش يا دهستان ندارند بلکه 
اتخاذ کرده اند و ابتکار عمل ، شور و شوق ، عکس العمل بر خوردي تکه تکه بر

موقعي که . بدين ترتيب مسئله ي بزرگي بوجود آمده است . حرارت و تحريک ندارند 
توجه کافي جنبش بصورت وسيعي در پايه ها گسترش مييايد اما از باال به آن 

اين اشکاالت رفقاي ما بجاي رهبري  در مقابل. نميشود، طبيعتا اشکاالتي پيش ميآيد 
قويتر و طرح ريزي بهتر، برخوردي منفي در پيش گرفته سعي ميکنند رشد جنبش را 

البته اين غلط . کردن تعدادي از تعاونيها يورش ميبرند " تبري"جلوگيرند و يا براي 
  .ئنا اشکاالت بيشتري را باعث ميگرددماست و مط

اونيهاي توليد کنندگان کشاورزي را بايد چگونه تع"ما اخيرا کتابي بنام 
اين کتاب نمونه هاي واقعي از استانها ، شهرستانها و . تاليف نموديم ) ١" (اداره کرد 

قسمت عمده مطالب . مقاله است  ١٢٠مناطق خود مختار را در بر دارد و شامل بيش از 
را بيشتر  ١٩٥۴دوم  را در بر ميگيرد و بقيه اش نيمه ١٩٥٥آن دوره بين ژانويه تا اوت 

مقالت از نشريات درون حزبي استانها ، شهرستانها يا مناطق خود مختار گرفته شده ، 
بعضي مقاالت از روزنامه ها گرفته شده و بقيه گزارش کميته هاي حزبي يا گزارش 
کارکنان به کميته هاي حزبي سطوح باال است و يکي نيز از نوار صحبت يکي از 

ما تنها چند تغيير . که به پکن دعوت شده بود تهيه شده استمديران يک تعاوني 
ما بر بعضي مقاالت . انشائي در مطالب داديم و متن اصلي را دست نخورده نگهداشتم 
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وبراي حد نگهداشتن توضيحات خودمان از نوشته نويسنده اصلي . نقد نوشتيم 
ما معتقديم . ت معين شده اس" يادداشت سر دبير " نشريه ، توضيح ما با عنوان 

از اين . نظرات مولفين آنطوريکه در مطالب انعکاس يافته صحيح يا اساسا صحيح اند 
. عد و سمت جنبش تعاوني کشور چشم انداز تکامل آنرا خواهد ديد خواننده بمطالب 

مشکالت تنها در جا هائي پيش . مطالب کتاب نشان ميدهد که جنبش سالم است 
اما بمحض اينکه . ر دادن رهنمود مناسب کوتاهي ورزيدند آمد که کميته هاي حزبي د

اينرا بر طرف کردند و رهنمود مناسب بر طبق سياست کميته مرکزي حزب دادند ، 
مطالب بسيار قانع کننده است و ميتواند کساني را که تا . مسئله بسرعت حل شد 

نهائي که تا کنون آاند بفعاليت برانگيزد ، به  برخوردي غير فعال کرده کنون به جنبش
نميدانستند چگونه يک تعاوني را اداره کنند کمک کند تا راههاي آنرا بيابند و مهمتر 

کردن تعاونيها به دلخواه خود بودند ساکت " تبري" از اينها کسانيرا که عالقمند به 
  .نمايد

ي در ميان چند صد ميليون دهقان انجام دگرگوني سوسياليستي کشاورز
اين جنبش مدت زمان زيادي نيست که در سراسر کشور . ظيمي است قعا وظيفه عوا

تبليغات بويژه آنکه ما هنوز . جريان يافته و تجربه بدست آمده هنوز ناکامي است
وسيع و موثري در سراسر حزب به پيش نبرده ايم ، در نتيجه بسياري از رفقا به 

راي اين چنين را نمي مسئله توجهي نکرده اند و اصول سياستها و اقدامات الزم ب
ششمين پلنوم . فهمند و بدين ترتيب هنوز وحدت اراده در حزب موجود نيست 

کميته مرکزي حزبمان بزودي جهت بحث اين مسئله برگزار ميگردد و مصوبه ) وسيع(
ما بايد تبليغات وسيع و موثري را در تطابق . اي جديد در اينباره تدوين خواهند شد 

انتشار . بطوريکه به وحدت اراده در سراسر حزب دست يابيم با مصوبه شروع کنيم 
  .اين کتاب ميتواند کمکي به کار تبليغات ما باشد 
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  ٢پيشگفتار 
  ١٩٥٥دسامبر  ٢۷

اين کتاب منبعي است که براي افرادي که در روستا کار ميکنند در نظر   
اکنون آن . بوددر سپتامبر بر آن نوشته شده ) ٢(پيشگفتاري . گرفته شده است

مقدمه سه ماه پس از نگارش ، ديگر قديمي شده و بنابراين پيشگفتار جديد 
  . ميبايست آماده ميشد 

مجددا در دسامبر . در سپتامبر  کتاب دوبار،:  سير جريانات بدينقرار است
مقاله گنجانيده شده بود بيشتر آنها اوضاع را در نيمه  ٢١٢در تاليف اول . تاليف شد

نمونه هائي از اين کتاب . منعکس مينمود  ١٩٥۴و چند تائي در نيمه دوم  ١٩٥٥اول 
براي ابراز نظر ميان رفقاي مسئول کميته هاي حزبي استان ، شهرستان ، مناطق خود 

هفتمين دوره کميته مرکزي حزب ) وسيع ( مختار و واليات که در ششمين پلنوم 
اين رفقا کتاب را . ش گرديدحضور داشتند پخ ١٩٥٥اکتبر  ١١ـ ۴کمونيست چين 

بعد از جلسه اکثر استانها ، شهرستانها و مناطق خود . نيازمند به تکميل يافتند 
در نتيجه کتاب ميبايست مجددا تاليف . مختار مطالب اضافي ديگري ارسال داشتند 

 ٨٥عدد را حفظ کرديم و  ٩١تا را حذف کرديم و  ٣٠مقاله اوليه ما  ١٢١از . ميشد 
 ٩٠٠٠٠٠مقاله و در حدود  ١۷٦عا بطوريکه مجمو. ز مطالب جديد اضافه کرديم مقاله ا

و اينست مجموعه ي حاضر ، رفقاي مسئول تاليف تمام مطالب را مرور . کلمه گرديد 
نموده ، بعضي تغييرات انشائي انجام داده ، در باره اصطالحات مشکل يادداشتهائي 

، عالوه براين ما بر بعضي مقاالت تفسير اضافه کرده و فهرست مطالبي تهيه نمودند 
براي جدا نگهداشتن تفسير هاي مان از نوشته نويسندگان . هائي اضافه کرده ايم 
از آنجا که بعضي تفسير هاي . دارد" يادداشتهاي سردبير " تيتر  اصلي، تفسير هاي ما

در لحن تفاوتهائي طبيعتا  ما در سپتامبر و بعضي ديگر در دسامبر نوشته شده است
  .موجود است 

نکته اينست که شرائط چين . ، نکته فقط بر سر مطالب کتاب نيست ليکن
 ۷٠ميليون خانوار دهقان چيني بيش از  ١١٠از . تغيير اساسي يافت  ١٩٥٥در نيمه دوم 

اواخر ( تا کنون ) در صد  ٦٠بيش از ( ميليون  ۷٠ميليون خانوار دهقان چيني بيش از 
ي واب دعوت کميته مرکزي حزب کمونيست چين به تعاونيهادر ج)  ١٩٥٥دسامبر 

 ٣١نيمه سوسياليستي توليد کنندگان کشاورزي پيوسته اند ، من در گزارش خود در 
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در باره تعاوني کردن کشاورزي ، ارقام خانوار هاي دهقاني در تعاونيها را  ١٩٥٥ژوئيه 
به اين رقم افزوده شده ميليون  ٥٠گفتيم ، اما در عرض چند ماه بيش از  ١٦٩٠٠٠٠٠

اين واقعه براي ما روشن ميسازد که تنها سال . است ، اين واقعه عظيمي است 
الزم است تا دگرگوني تعاونيهاي نيمه سوسياليستي کشاورزي را بطور  ١٩٥٦تقويمي 

ما  ١٩٦٠يا  ١٩٥٩ظرف سه يا چهار سال ديگر يعني تا . اساسي به پايان برسانيم 
اين واقعه براي ما . اونيهاي نيمه سوسياليستي را عمدتا تمام کنيم قادريم دگرگوني تع

روشن ميسازد که بايد کوشش کنيم تا دگرگوني سوسياليستي صنايع دستي وصنعت 
و بازرگاني سرمايه داري چين را پيش از برنامه به اتمام رسانيم تا جوابگوي احتياجات 

ما روشن ميکند که از لحاظ مقياس اين واقعه براي . کشاورزي در حال توسعه باشيم 
صنعتي کردن چين و تکامل علم ، فرهنگ، آموزش ، بهداشت و غيره ديگر و سرعت 

نميتوان دقيقا آنطور که قبال تجسم شده بود پيش رفت ، بلکه بايد آنرا بطور مناسبي 
  . توسعه و شدت بخشيد 

يرود آيا پيشرفت تعاون کشاورزي که اکنون با چنين سرعتي به پيش م
. سالم است ؟ مسلما سازمانهاي حزبي در همه جا به جنبش رهبري جامعي ميدهند 

شور و شوق آنها . دهقانان با تمام وجود و با نظمي عالي در جنبش شرکت ميکنند 
براي اولين بار وسيعترين توده ها . براي توليد به اوج بيسابقه اي رسيده است 

هنگاميکه سه برنامه پنج . ارک ديده استبروشني ميدانند آينده برايشان چه تد
، توليد غله و بسياري حبوبات ديگر احتماال به دو  ١٩٦۷ساله به پايان برسد يعني تا 

در . سه برابر باالترين ميزان توليد قبل از ايجاد جمهوري خلق چين خواهد رسيد 
. شد عرض مدت نسبتا کوتاهي ، مثال هفت يا هشت سال بيسوادي ريشه کن خواهند 

بسياري از مضر ترين امراض مردم را مانند کرم روده ، و امراض که سابقا غير قابل 
خالصه ، توده ها ديگر آينده کبيري در . عالج تصور ميشد حال ميتوان معالجه نمود 

  . مقابل خود مي بينند 
رات ارد ديگر انتقاد از نظمسئله که در برابر تمام حزب و خلق قرار د

درباره سرعت سوسياليستي کردن کشاورزي نيست آن مسئله  راست کارانهمحافظه 
گاني سرمايه داري به تسريع دگرگوني مسلسل وار صنعت و بازر. حل شده است 

طي . آن هم حل شده است . دولتي ـ خصوصي هم مسئله نيست  موسسات مشترک
ن و آ. سرعت دگرگوني سوسياليستي صنايع دستي بايد بحث شود  ١٩٥٦نيمه اول 

مسئله امروز به هيچکدام اينها مربوط نميشود بلکه . هم به آساني ميتواند حل شود 
منجمله ( مسئله در توليد کشاورزي ؛ توليد صنعتي . در جاي ديگري نهفته است 
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توليد صنايع ) دولتي ـ خصوصي و صنايع تعاوني  صنايع دولتي ، صنايع مشترک
نايع ، ارتباطات و حمل و نقل ؛ دستي؛ مقياس و سرعت ساخت سرمايه اي در ص

؛ همگوني کار در علوم ، فرهنگ ، آموزش همگوني بازرگاني با ديگر ريشه هاي اقتصاد
در تمام اين زمينه ها يک . و بهداشت با فعاليتهاي مختلف اقتصادي ، و غيره است 

 کم بهائي به اوضاع موجود است ، کمبودي که اگر قرار است کار مان هنگام با تکامل
مردم بايد افکارشان را با اوضاع . اوضاع در کل بجلو رود ، بايد مورد انتقاد قرار گيرد 

را ناديده گرفته و غرق در البته هيچکس نبايد واقعيت . تغيير يافته تطبيق دهند 
طيرانهاي خيالي شود يا چنان برنامه هاي عملي بريزد که با اوضاع عيني جور نباشد و 

ليکن مسئله کنوني اينستکه افکار . ي به غير ممکن برآيد يا در تقالي دست ياب
محافظه کارانه راست هنوز باعث مشکالت در بسياري زمينه ها شده و کار ما را از 

مسئله امروز اينستکه آنچه را ميتوان با . همگامي با تکامل اوضاع عيني باز ميدارد
در نتيجه کامال . رند مقداري جد و جهد انجام داد ، عده زيادي غير ممکن ميشما

ضروري است که به انتقاد از افکار محافظه کارانه راست که در واقع موجودند ادامه 
  . دهيم

. اين کتاب براي رفقائي که در روستا کار ميکنند در نظر گرفته شده است
در اين . آيا شهري ها هم ميتوانند آنرا بخوانند ؟ نه تنها ميتوانند بلکه بايد بخوانند 

در روستا هم مثل شهر هر روز و هر ساعت در . ب چيز تازه اي وجود دارد کتا
دهقانان چکار ميکنند ؟ رابطه بين . ساختمان سوسياليسم اتفاقات تازه اي ميافتد 

آنچه دهقانان انجام ميدهند و آنچه طبقه کارگر ، روشنفکران و تمام شخصيتهاي 
ن چنين دانشي ، مطالعه در باره ميهنپرست انجام ميدهند چيست ؟ براي بدست آورد

  . روستا مفيد است
براي اينکه عده بيشتري امکان يابند وضع کنوني روستا را بفهمند ، ما يک 

کلمه  ٢۷٠٠٠٠مقاله يا در حدود  ١۷٦مقاله از  ۴۴چاپ مختصر تهيه ميکنيم که شامل 
در اينمورد است تا آنهائيکه قادر به مطالعه تمام مجموعه نيستند بتوانند ايده اي 

  .داشته باشد 

  ها ـيادداشت
تغيير نام " اوجگيري سوسياليستي در روستاي چين " کتاب به هنگام انتشار به _  ١

  .يافت 
 .است "  ١اين اشاره به پيشگفتار _  ٢
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  رـر بـيـر دبـهاي سـتـيادداش
  "اوجگيري سوسياليستي در روستاي چين  "

  ١٩٥٥سپتامبر و دسامبر 

    ١  
است بمثابه اولين قطعه اين  ه خيلي خوب نگارش يافته و شايستهاين مقال  

همانطور که در آغاز مقاله آمده ، در بسياري از نقاط . کتاب به خواننده توصيه شود 
است ، زيرا در باره آن " تعاونيها گذاشتن از کنار" کشور هنوز افرادي زيادي کارشان 

قاطعانه جمع "انحالل يکجاي تعاونيها ، .  نميدانند و اگر از آنها سوال کني ، ميترسند
ميباشد ، تفاوتشان اينستکه اين افراد به " از کنار تعاونيهاگذشتن "، نيزتبلور" کردن

جاي بر خورد منفعل و از کنار گذاشتن ، برخوردي بسيار فعال دارند و تعداد زيادي از 
آنها ) . گر بکار بريم اصطالح خودشان را ا( ميکنند " تبري"تعاونيها را با يک ضربت 

آنها . تبر بدست ، قطع ميکنند و بدينترتيب از مسائل پر درد سر اجتناب ميورزند 
وليکن . ميگويند در اداره تعاونيها مشکالت گوناگوني موجودند که از تصور بدورند 

نمونه هاي بيشماري در سراسر کشور وجود دارد که دروغين بودن استدالالت آنها را 
 ١٩٥٢در. يک نمونه تجربه شهرستان سون هوا ، استان حه به است . ندمي نمايا

راه حل اين بود که . در آنجا نميدانست که يک تعاوني را چطور اداره کند هيچکس 
دبير حزبي آستين باال زند و تمام اعضاء حزب : " ياد بگيرند ، شعار شان اينچنين بود 

، " زياد  از هيچ ندانستن به دانستن: " شد نتيجه اين " در اداره تعاوني ها کمک کنند 
از اداره تعاوني بوسيله کادر هاي بخش به اداره آن " ، "از چند آموخته هاي بسيار " 

، يازده دهستان بخش دهم شهرستان  ١٩٥۴تا  ١٩٥٢، در سه سال " توسط توده ها 
بپايان سون هوا در استان حه به تعاوني کردن نيمه سوسياليستي را بطور اساسي 

در . خانوار دهقاني را به تعاوني ها جلب کردند  ۴٣۴٣در صد از  ٨٥رساندند و 
، توليد در کشاورزي ، جنگلداري و دامپروري در اين بخش افزايش  ١٩٥٢مقايسه با 
در صد ، درختان ميوه  ۴/٥٦در صد الوار درختي  ۷٦غله : نشان داد  ١٩٥۴زير را در 

  . در صد ١/۴٦٣فند در صد و گوس ٦٢/٨۷



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   ... رـر بـيـر دبـهاي سـتـيادداش

242 

اگر انجام اين کار در اينجا ميسر است ، چرا در : حال حق داريم سوال کنيم 
چنانچه ميگوئيد نميشود ، دالئلتان چيست ؟ من تنها يک دليل  جاي ديگر نشود ؟

نتيجتا . اپورتونيسم راست : مي بينم ـ تمايل به زحمت به خود ندادن ، يا بي پرده تر 
دبير حزبي آستين باالنزدن و تمام اعضاي حزب  ، سپس "از کنار تعاونيها گذشتن " 

در اداره تعاونيها کمک نکردن ، و سپس از هيچ ندانستن به کماکان هيچ ندانستن ، از 
کردن به چند آموخته به کماکان چند آموخته ، از کادر هاي بخش تعاوني ها را اداره 

تبر بدست ، قطع کردن هر وگرنه . کماکان تنها کادر هاي بخش آنها را اداره کردن 
اگر چنين استداللي غالب شود هيچکاري نميتوان انجام . تعاوني پر درد سر سر راه 

نقشه ريزي جامع و " و " رهبري فعال و پيشرفت پيوسته " ما شعار هائي مانند . داد 
را مطرح کرده ايم ، ما با شعار هاي کامال صحيح رفقاي شهرستان "رهبري موثر تر 

موافقيم ، دبير حزبي آستين باالبرند و تمام اعضاء حزب در اداره تعاونيها  سون هوا
نبوده " رهبري فعال و پيشرفت دائمي " آيا در شهرستان سون هوا " کمک کنند 

. نقشه ريزي جامع و رهبري موثر تر نبوده است ؟ البته که بوده " آيا در آنجا  است؟
از کنار تعاونيها " است ؟ خطر در " زدهپيشرفت شتاب"اين خطرناک است ؟ آيا اين 

خطر همچنين در . است رفقاي شهرستان سون هوا بر آن غلبه کرده اند " گذاشتن 
است ، ولي اين در " پيشرفت شتابزده" کردن يکجاي تعاوني ها تحت عنوان " تبري "

ز سطح تکامل تعاونيها ا" اگر آنطور که ادعا ميکنند . شهرستان سون هوا اتفاق نيفتاد 
، چگونه ميتوان " آگاهي سياسي توده ها و قدرت رهبري کادر ها گذشته است 

اتفاقات شهرستان سون هوا را توضيح داد ؟ در آنجا در واقع توده ها براي تعاوني 
. کردن فشار مي آورند ، در آنجا کادر ها از هيچ دانستن به دانستن زياد تغيير کردند

در شهرستان سون هوا مي بيند ؟ در سه سالي که  خطريهمه چشم دارند ، آيا کسي 
در صد ، الوار درختي  ۷٦آنها دگرگوني تعاوني را قدم بقدم با تمام رساندند غله 

آيا . در صد افزايش يافت ١/۴٦٣در صد و گوسفند  ٨۷/٦٢در صد درختان ميوه  ٥۴/۴
ناميد ؟ " بزده پيشرفت شتا" ميتوان اينرا نوعي خطر محسوب نمود ؟ آيا ميتوان اينرا 

" گذاشتن از سطح آگاهي سياسي توده ها و قدرت رهبري کادر ها " آيا ميتوان اينرا 
  بحساب آورد ؟
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در جنبش تعاوني شهرستان سون هوا ، تعاوني وان کو ـ فن زماني به 
معروف بود زيرا بيست و سه خانوار دهقانان فقير آن تنها صاحب " تعاوني بينوايان 

کوه را " با تکيه بر کوششهاي خود، اعضاي آن در سه سال . غ بودند يک اال" سه لنگ"
ابراز توليد نمودند ، شاهکاري که بسياري از نابهي مقادير مت) ١" (مجبور به باروري 

 ٦٠٠چرا . به نظر من اين نمونه تمام ملت ماست . بازديد کنندگان را بگريه انداخت 
خود در عرض چندين دهه يک کشور قادر نيستند با کوششهاي " بينوا"ميليون 

ثروتمند و پرقدرت سوسياليستي بوجود آورند ؟ ثروت جامعه بدست کارگران، 
چنانچه آنان سرنوشت خود را در . دهقانان و روشنفکران زحمتکش خلق ميشود 

دست گيرند ، چنانچه يک خط مشي مارکسيستي ـ لنينيستي داشته باشند ، و بجاي 
نرم کنند ، قادرند بر هر  با انرژي فراوان با آنها دست و پنجهطفره رفتن از مسائل ، 

  . مشکلي در روي زمين فائق آيند
وي . در آخر مايليم از نويسنده اين مقاله که بي نام مانده تشکر کنيم 

ماالمال از شور و شوق و به سبکي زنده به تشريح دقيق جريان دگرگوني تعاوني در 
. م قدري به دگرگوني تعاوني در تمام کشور نيست يک بخش پرداخته ، اين خدمت ک

بتواند يک يا چند مقاله به اينصورت  اميدواريم که هر استان ، واليت و شهرستان
  . تهيه کند 

  تعاوني ها کمک ميکنند باال ميزند و تمام اعضاء در اداره دبير حزبي آستين" يادداشت به 
  

٢  
در . شدن افکار واهي بود براي عده زيادي در چين سال خرد  ١٩٥٥سال 

نيمه اول سال هنوز بسيار لجوجانه به معتقدات خود در باره بعضي مسائل چسبيده 
اما در نيمه دوم ديگر قادر به ادامه آن نبودند و مجبور به اعتقاد به عقايد . بودند 

دگرگوني تعاوني در سه " آنها مدعي بودند که : اينقرارند  ها ازنمونه . جديد بودند 
ايست ؛ اينکه تعاوني کردن را آنطوريکه توده ها خواهانند خواب بيهوده " سال 

ميتوان در شمال سريعتر انجام داد ولي نه در جنوب ؛ اينکه اداره تعاوني ها در 
دهستانهاي عقب مانده ، در مناطق کوهستاني ، در مناطق اقليتهاي ملي ، در مناطق 
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مناطقي که چندين مليت سکونت دارند يا کوهستاني، در مناطق اقليتهاي ملي در 
مناطقي که به آفات طبيعي دچار شده اند غير ممکن است ؛ اينکه بر پا کردن تعاوني 
آسان اما تحکيمش سخت است ؛ اينکه دهقانان خيلي فقيرند و راهي براي اندوختن 

و تي در خريد و فروش غله نکه سياست حزب دائر بر انحصار دولسرمايه ندارند ؛ اي
سياست تعاوني شور و شوق دهقانان را براي توليد خفه ميکند ؛ اينکه اگر حزب 
کمونيست فورا از مسئله تعاوني کردن عقب نزند ، اتحادکارگران ـ دهقانان را 

از نيروي کار اضافه بوجود مي آورد که بمخاطره مياندازد ؛ اينکه تعاوني کردن دريائي 
. ه هاي بسيار ديگري از اين نوع ميتوان نقل کردمقري براي آن موجود نيست ، و نمون

) وسيع(پس از انتقاد ششمين پلنوم . در يک کالم ، همه اينها افکار واهي بودند 
، اينها همه خرد  ١٩٥٥هفتمين دوره کميته مرکزي حزب کمونيست چين در اکتبر 

توده ها . دگرگوني سوسياليستي مناطق روستائي در اوج خويش است . شدند 
توده ها گنجينه ي . اين درسي عميق براي تمام کمونيست ها است . وشحالند خ

وسيعي از شور و شوق سوسياليستي دارند ، اما چرا بسياري از سازمان هاي رهبري 
چند ماه قبل حساسيتي نسبت به اين شور و شوق نداشتند يا فقط کمي حساسيت 

ي رهبران و آنچه در افکار توده داشتند ؟ چرا چنين تفاوتي ميان آنچه در افکار بعض
ابه را به موارد و مسائل مشها بود وجود داشت ؟ يا اين مثال آموزنده ، چگونه بايد 

خود را از توده ها جدا نکنيد ؛ در عوض . آينده حل کرد ؟ تنها يک جواب وجود دارد 
  . جوهر شور وشوق توده ها را درک کنيد 

  وما در همه زمينه ها عقب مانده نيستلز" عقب مانده " يک ده" يادداشت به 

  

٣  
تمام آنهائيکه معتقدند در هر منطقه اجراي مرحله پائين تر دگرگوني                 

تعاوني کردن در سه سال شعاري بود که توده ها طرح ( تعاوني در عوض سه سال 
يکه و تمام کسانغير ممکن است ) کردند ولي مورد انتقاد اپورتونيستها واقع شد 

معتقدند تعاوني کردن همزمان در مناطق دير تر آزاد شده و مناطق زودتر آزاد شده 
غير ممکن است ، لطفا نگاه دقيقي به اين دهستان در شهرستان کون تان ايالت چيان 
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اين يک . سال بلکه دوسال طول کشيد در اينجا دگرگوني تعاوني نه سه ! سو بيفکنند 
و در . بلکه منطقه آزاد شده صد در صد جديد استمنطقه آزاد شده قديمي نيست 

چکارش ميتوانيد بکنيد ؟ . پيشاپيش بسيار از مناطق آزادشده قديمي حرکت ميکند 
توده ها . اپورتونيستها فقط بايد شکست را بپذيرند . عقبش بکشيد ؟ البته خير 

نقالب آنهائيکه حتي در زمان ا. گنجينه وسيعي از شور وشوق سوسياليستي دارند 
اين شور شوق کاري بهتر از چسبيدن به راه و رسم کهن نميدانستند کامال از ديدن  

گاهي تا آنجا ميروند که . آنها نابيايند و در مقابلشان همه چيز تاريک است . ناتوانند 
آيا به حد کافي با چنين . درست و نادرست را جابجا و همه چيز را سرو ته مي نمايند 

کرده ايم ؟ چون فقط راه و رسم کهن را بلدند ، همواره به شور و افرادي برخورد ن
آنها همواره مخالفت . هر وقت چيز تازه اي ظاهر شود . شوق توده ها کم بها ميدهند 

بار . انتقاد از خود ميکنند کرده و فورا آنرا رد ميکنند بعدا شکست را پذيرفته و کمي 
ان روند را طي ميکنند ، ايندو برخورد ا همبعد که چيز جديدي ظاهر ميشود ، مجدد

و اين شيوه ايست که آنهار در رابطه باهر چيز تازه اتخاذ . متناوبا تکرار ميشود
اينگونه افراد غير فعالند و در لحظه حساس مي ايستند ، و براي برداشتن . ميکنند 

افراد  چقدر طول ميکشد تا اينگونه. قدم بعدي بايستي آنها را از عقب محکم هل داد
ين بيماري چنين روي پاي خود بايستند و درست راه بروند ؟ معالجه مبتاليان به ا

ص دهيد و بميان توده ها برويد ، ياد بگيريد به چه فکر ميکنند، فرصتي اختصا: است 
اين . ببينيد چکار ميکنند، و تجارب پيشرفته آنها را مالحظه کنيد و آنرا پخش کنيد 

ورتونيسم مزمن راست است ، وبه آنهائيکه به آن دچارند يک نسخه موثر براي اپ
  . نصحت ميشود آنرا امتحان کنند 

    "اين دهستان در دو سال تعاوني ميشود"يادداشت به 

  

۴  
با خواندن آن ميتوان ديد که دهقانان ايقور خيلي . اين مقاله خوبي است 

الزم جهت تعاوني کردن آنها ديگر کادر هاي . مشتاقند راه تعاون را در پيش گيرند 
نيمه سوسياليستي را تربيت کرده اند کساني مدعي اند که تعاوني نميتواند در ميان 
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ما تعاوني هاي زيادي ديده ايم که بصورت . اينطور نيست . اقليتهاي ملي موفق شود
ها ، مياوها ، جوان ها و ديگر اقليتهاي ملي ويا  ور، ايقجداگانه توسط مغولها ، هوي ها 

اين . شترکا توسط مردم چندين مليت اداره ميشوند و همه آنها بسيار موفق اند م
  .واقعيت نظرات نادرست آنهائي راکه به اقليتهاي ملي بديده تحقير مينگرند رد ميکند

  "کادر هاي دهستان و ده قادر به ارائه ي رهبري در تشکيل تعاونيها هستند" يادداشت به 
  

٥  
اينجا  سازمان حزبي. سيار را قانع خواهد نمود اين مقاله عالي است و ب

هرگز در مسئله تعاون تزلزل نداشته است ؛ محکم از در خواست دهقانان بي چيز 
براي تشکيل تعاوني حمايت کرد، با اين نتيجه که آنها در رقابت شان با دهقانان ميانه 

هر ساله بر  حال مرفه پيروز شدند، تعاوني کوچکي را به بزرگي تکامل بخشيدند و
دهقانان ميانه حال . توليد افزودند و تمام ده در مدتي کمتر از سه سال تعاوني شد 

تصور کنيد ، اين گدا ها فکر ميکنند ميتوانند تعاوني " مرفه با استهزاء ميگفتند ، 
، معهذا پر هاي "درست کنند ،هرگز نشنيده ايم که پر هاي مرغ به آسمان پرواز کند 

کار را کرد ، اين مبارزه اي بين دو راه است ـ سوسياليسم عليه  مرغ درست همين
آن بخش از زمين ( اقتصاد دهقانان مرفه در چين خيلي ضعيف است . سرمايه داري 

دهقانان مرفه که به طريق نيمه فئودالي اداره ميشد ، در دوران رفرم ارضي مصادره 
ميکنند ، و از نظر اجتماعي گشت ، بيشتر دهقانان مرفه قديمي ديگر کارگر اجير ن

در صد  ٣٠تا  ٢٠، اما دهقانان ميانه حال مرفه يا نسبتا مرفه که ) بسيار بي اعتبارند
يک جنبه ي مهم مبارزه . جمعيت روستاي را تشکيل ميدهند خيلي قدرتمند هستند 

ميانه . ميان دو راه در روستاي چين خود را در رقابت مسالمت آميز دهقانان فقير 
ي ميتواند توليد را در چه کس. ه حال مرفه متبلور ميسازد فقير با دهقانان ميانحال 

کار ميکنند ، عرض دو سه سال افزايش دهد ، دهقانان ميانه حال مرفه که براي خود 
يا دهقانان فقير و ميانه حال فقير که با هم در تعاونيها کار ميکنند ؟ در آغاز ، رقابت 

قير و ميانه حال فقير متشکل در تعاونيها ، با دهقانان ميانه از دهقانان ف ميان تعدادي
حال مرفه که براي خود کار ميکردند بود ، در حالي که بيشتر دهقانان فقير و ميانه 
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در پشت . بقه اي بين دو طرف براي جلب توده ها بود احال فقير ناظر بودند ؛ اين مس
فه بودند که از آنها پشتيباني ميکردند و دهقانان مر ليکندهقانان ميانه حال مرفه ، ما

در جانب تعاونيها اعضاء حزب کمونيست ايستاده . زماني علني و زماني پنهاني . 
ر باشند که کمونيستها در بودند ، که در پشتيباني شان از تعاونيها بايد همانقدر استوا

ستائي متاسفانه همگي شعبات رو. ئي چوان در شهرستان ان يان بودند سو ده نان
اوال مسئله افکار . ا چنين بود گيجي بوجود آمد و هر ج. حزب آنقدر استوار نبودند 

. يتواند به آسمان پرواز کند يا نه وجود داشت معمومي در باره اينکه آيا پر هاي مرغ ن
طي هزاران سال چه کسي ديده که پر هاي مرغ به . اين البته مسئله مهمي است 

چنانچه حزب اين امر . نبودن اينکار پر واضح بنظر ميرسيد عملي آسمان پرواز کند ؟
. پيش پا افتاده را رد نميکرد ، چه بسا دهقانان فقير يا ميانه حال فقير گيج ميشدند 

ثانيا در رابطه با کادر ها و ثالثا در رابطه بامنابع مادي مانند قرض ، اگر حزب و دولت 
علت اينکه . الت عظيمي ميگشتند به کمکشان نرفته بود ، تعاونيها دچار مشک

پر هاي " دهقانان ميانه حال مرفه جرات پخش چيز هاي پرواضح پوسيده اي مانند 
را داشتند اين بود که تعاونيها توليد شان را زياد " مرغ نميتواند به آسمان پرواز کند 

اوني منفرد نکرده بودند ، تعاونيها فقير ، ثروتمند نشده بودند و تعاونيها از تعدادي تع
آنها جرات چنين کاري داشتند زيرا حزب . به دهها و صد ها هزار رشد نکرده بودند 

هنوز تبليغات شديد سراسري در باره مزاياي تعاون براه نينداخته بود و هنوز با بياني 
پر هاي مرغ نميتواند " روشن خاطر نشان نساخته بود که عبارت پرواضح پوسيده 

فقرا گذشته خود را . در عصر سوسياليسم ديگر معتبر نميباشد " بآسمان پرواز کند 
پر هاي . نظام کهن در حال مرگ است و نطام نويني متولد ميگردد . زير و رو ميکنند

در . اين امر در اتحاد شوروي ديگر بوقوع پيوسته . مرغ واقعا به آسمان پرواز ميکند 
تنها . ن اتفاق خواهد افتاد و اين در سراسر جها. چين اکنون در حال وقوع است

بسياري از سازمانهاي محلي حزب در پشتيباني استوار از دهقانان بي چيز مقصر 
نبودند ، زيرا عقايد اپورتونيستي در سطح باالتر هنوز زير ضربات کشنده قرار نگرفته 
بود ، طرحهاي جامعي براي ترويج دگرگوني تعاوني تهيه نشده بود و رهبري موثر تري 

ما همه اين کار ها را انجام  ١٩٥٥در . ملي در جنبش اعمال نگشته بود س مقيادر 
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ناظرين قبلي ، بتعداد عظيمي دسته . داديم و ظرف چند ماه اوضاع به کلي عوض شد 
. ، دهقانان ميانه حال مرفه نيز سازشان عوض شد  دسته به جانب تعاونيها آمدند

حتي . ردند و بعضي ديگر آماده ميشدند بعضي ها تقاضاي پيوستن به تعاونيها را ک
سرسخت ترين آنها ديگر جرات اظهار اينکه آيا پر هاي مرغ ميتواند به آسمان پرواز 

که دولت خلق  اين. نان مرفه کامال شکست خوردند و دهقا ليکنکند را نداشت ، ما
نيز در تعدادي از ضد انقالبيوني را که نظم عمومي را مختل نموده بودند مجازات کرد 

تغيير اساسي در توازن نيرو  ١٩٥٥اينجا نقشي بازي نمود ، بطور خالصه ، در نيمه دوم 
سوسياليسم اوج گرفت و سرمايه داري سير : هاي طبقاتي در کشور ما صورت گرفت 

بنياد دگرگوني  ١٩٥٦با صرف يکسال ديگر کار کوشنده در . قهقرائي پيمود 
  . ذاشته ميشود سوسياليستي در دوران گذار اساسا گ
  "چه کسي ميگويد پرهاي مرغ نميتواند به آسمان پرواز کند ؟ " ياداشت به

  

٦  
اپورتونيستهاي راست تقريبا همه جا حاضر حزب که توده هاي دهقان فقير 
و ميانه حال فقير را از در پيش گرفتن راه تعاون مانع ميشدند در هماهنگي با نيرو 

اين مقاله شرحي در خور اوضاع . مل ميکنند هاي سرمايه داري در جامعه ما ع
ميدهند نويسنده با انزجار زياد بر اپورتونيستها ميتازد و مدافع آن دهقاناني است که 
در وضع بدي قرار دارند و بعضي افراد قرار است کمونيست باشند ، ليکن بسختي 

و بجاي  عالقه اي به وظيفه ي سوسياليستي که اکنون بايد انجام دادنشان ميدهند
سال  ١٩٥٥. پشتيباني از توده هاي پر شور و شوق ، بروي آنها آب سرد ميريزند 

نبرد . تعيين کننده در مبارزه ميان سوسياليسم و سرمايه داري در چين بوده است 
تعيين کننده قبل از همه در سه کنفرانسي که در مه ، ژوئيه و اکتبر توسط کميته 

محيط  ١٩٥٥در نيمه اول . ست نده شد بوقوع پيوونيست چين فراخوامرکزي حزب کم
اما در نيمه دوم سال وضع کامال تغيير . نا مساعد بود و ابر هاي سياه تهديد ميکردند 

دارد ، در جواب دعوت کميته مرکزي دهها ميليون  يافته و آب و هواي بکلي فرق
ن سطور را دبير ايدر زمانيکه سر . شده اند  خانوار دهقاني بحرکت در آمدند و تعاوني
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ته اند ي در سراسر کشور به تعاونيها پيوسخانوار دهقان ميتوان بيش از شصت ميليون
. اين يک موج ساحلي خشمگين است که تمام شياطين و هيوال ها را در هم مينوردد . 

تا . در حزب ما نيز اينطور است. ديگر معلوم شده در جامعه هرکسي چکاره است 
البته نبرد هاي . ي سوسياليسم بحد زيادي تضمين ميگرددپايان امسال پيروز

  . بيشتري در پيش داريم و براي پيشبرد جنگ باز هم بايد کوشيد 
  "، باد مساعد سوسياليسم اوج ميگيرد . ورتونيسم در حال مرگ است باد نا مساعد اپ" يادداشت به 

   

٧  
براي خواباندن اپورتونيستهاي در حال تالش . اين هم مقاله ي جالبي است 

موج در همه جا پيدا ميشوند ، اما موج را هرگز نميتوان خواباند ، وسوسياليسم 
بدين طريق جامعه هر . پيروزمندانه در همه جا به پيش ميرود و همه موانع را ميروبد 

  . ترقي ميکند و افکار مردم هم بويژه هنگام اوجگيري انقالب ، دگرگون ميشود  روز
  "نواده کارگران در جنبش تعاون بسيار مشتافند خا" يادداشت به 

  

٨  
اميدواريم خواننده با دقت اين مقاله داستان تکان دهنده اي را شرح ميدهد 

به خصوص آن رفقائي که معتقد نيستند توده هاي دهقاني مشتاق . آنرا مرور کند 
رند و اند تبر بر دا ي اند و آن رفقائي که خيلي آمادهپيش گرفتن راه سوسياليست

در سراسر روستا عوامل . نيز خوبست چنين کنند " قطع کنند " تعاونيها را 
سوسياليستي هر زور هر ساعت در حال رشدند ، توده هاي دهقاني براي تشکيل 

پرشور از ميان . تعاونيها فشار نيآورند و تعداد زيادي رهبران با هوش ، توانا ، منصف 
جدي ترين ناکامي . يتي دلگرم کننده است خلق ظاهر ميگردند ؛ اين براستي وضع

اينست که در بسياري از نقاط رهبران حزبي براي عقب نماندن از قافله بخود تکان 
وظيفه کنوني ما اينست که کميته هاي حزبي محلي سطوح مختلف را در . نداده اند 

تطابق با نظريه مارکسيستي ـ لنينيستي وا داريم که ابتکار را بدست گيرند ، 
مسئوليت کامل تعاوني کردن کشاورزي را تقليل کنند و با شور شوق و حساسيت گرم 
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داستان لرد يه که مدعي عشق به اژدها . و تحرک جنبش را به پيش هدايت نمايند 
بود نبايد تکرار شود ، نبايستي سالها در باره سوسياليسم فقط حرف زد و هنگاميکه 

  .ان رنگ باخت سوسياليسم فرا ميرسد و در ميزند ناگه
تعاوني که بطور خوبخودي توسط توده ها و عليرغم تمايل رهبري بر پا شد " يادداشت به 

"  
  

٩  
در اين دهستان که مشي صحيح دنبال ميشود پنج تعاوني توليد کنندگان 
کشاورزي ، هفت دسته ي کمک متقابل مختلط ، سه دسته کمک متقابل دائم و 

اين بدين معناست که کل اعضاء به . جود دارد چهارده دسته کمک متقابل موقت و
قبل از . تشکل شوند بالغ ميگردد د خانوار هاي دهقاني که ميبايست مدر ص ٩٨/۴

، شعبه حزبي اين دهستان بر اعمال رهبري به جنبش کمک متقابل و  ١٩٥۴دسامبر 
تعاوني تاکيد نميگذاشت ، و اعضاي حزبي در هدايت دسته هاي کمک متقابل از 

دبير حزبي آستين باالزند و تمام اعضاي " به جاي اينکه . کالت هراس داشتند مش
که ظاهرا از باال ( ، اين شعبه حزبي بر گروه کار " حزب در اداره تعاونيها کمک کنند 

در تمام کشور تعداد معتنابهي شعبات حزبي موجودند . لم ميداد ) فرستاده شده بود 
بغير از اين . ن کشاورزي ضعيف و بي صالحيت اند که بهمين اندازه در مسئله تعاو

شعبات حزبي ، کامال امکان پذير است که بعضي از کميته هاي باالتر حزبي نيز در 
اينکه آيا دگرگوني . نکته در همين جا است . چنين وضعي قرار داشته باشند

ا سوسياليستي کشاورزي ميتواند با صنعتي شدن کشور همگام جلو رود و اينکه آي
جنبش تعاوني ميتواند بطور سالم و با حد اقل کمبود تکامل يابد و ازدياد توليد 
تضمين گردد وابسته به اين است که آيا کميته هاي محلي حزب در سطوح مختلف 
ميتوانند بسرعت و بدرستي تاکيد رهبري خود را بر تعاوني کشاورزي بچرخانند يا نه 

ن کرد که آنها فقط بخاطر کمک به بايد روشگروههاي کار بايد گسيل داشت ، اما . 
ا را بگيرند و آنها را ازمانهاي محلي حزب به آنجا رفته اند و نه براي اينکه جاي آنهس

دهستاني در استان گويجو پس از آنکه رهبري در . کامال متکي سازند بيفايده و
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ماه بر خوردش را بکار تغيير داد ، تنها ظرف کمي بيش از پنج  ١٩٥۴دسامبر 
بجاي وابسته بودن به گروه کار ، آنها خود دست . موفقيتهاي برجسته اي بدست آورد

تغييري از اين نوع اوال و . بکار شدند ، و اعضاي حزب ديگر از مشکالت نهراسيدند
بيش از هر چيز به دبيران کميته هاي حزبي در همه سطوح ـ استان و منطقه خود 

، شهرستان و شهرستان خود مختار و بخش ها ـ و  مختار ، واليت و واليت خود مختار
همچنين به دبيران شعبات حزبي وابسته است ؛ آنها خودشان بايد مسئوليت کامل در 

ترس از سختيها و مشکالت و ابا کردن از . تعاوني کردن کشاورزي را تقبل کنند 
را بسادگي به آستين باال زدن هنگاميکه با اين امر عظيم رو برو هستيم ، و در عوض آن

ادارات کار روستائي حزب با گروههاي کار محول کردن ، چنين برخوردي نه تنها 
  .ظيمي هم ببارآيد سازد ، بلکه باعث ميشود مشکالت عانجام وظيفه را غير ممکن مي

  
چگونه دهستان چون سين در شهرستان فن چنگ جنبش کمک متقابل و تعاوني را تحت رهبري " يادداشت به   

  "حزبي براه انداخت  شعبه
  

١٠  
نويسند اين مقاله ميگويد بعد از جلسه مشترک مديران تعاوني هاي 
شهرستان بود که اين تعاوني روش مقاطعه ي گاه بگاهي را به مقاطعه ي فصلي تکامل 

اميدواريم ارگانهاي . از اين امر ميتوان ديد که رهبري شهرستان بسيار مهم است . داد
هزار شهرستان چين دقيقا تکامل جنبش تعاوني کردن خود را  رهبري در بيش از دو

نظارت کنند ، مسائل را مشخص کنند ، راه حل برايشان پيدا کنند ، جلسات بموقع 
مديران تمام تعاونيهاي خود يا منتخبي از آنان را فرا خوانند ، تصميم بگيرند و آنها را 

شود و قبل از آنکه به آنها بپردازند  منتظر نشوند مسائل تلمبار. با سرعت اجرا نمايند 
نبش باشند نه آنکه بدنبال رهبران بايد در پيشا پيش ج. آورد ، مشکالت زيادي ببار 

در هر شهرستان اين کميته حزبي شهرستان است که بايد نقش . آن حرکت کنند 
  . اصلي را در اعمال رهبري بازي کند 

  مقاطعه بر پايه فصل " ادداشت به ي
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١١  
دگرگوني تعاوني در محل بستگي به . مطلب بسيار قانع کننده است  اين

اگر سياست هاي حزبي ما در مورد دگرگوني تعاوني . سياست و شيوه کار حزب دارد 
صحيح باشد ، اگر روش کار حزب در بسيج توده ها براي پيوستن به تعاونيها آمرانه يا 

ل براي توده ها و تکيه کامل بر ساده لوحانه نبوده بلکه روش توضيح و تحليل مسائ
ابتکار و تمايل آنها باشد ، آنگاه انجام دگرگوني تعاوني و باال بردن توليد نبايد خيلي 

در منطقه آزاد  ده تون چوانکه در شهرستان سين تاي در استان حه به . مشکل باشد 
کمک  هفتاد خانوار اين ده همگي به گروههاي ١٩٥٢قبل از . شده قديم قرار دارد 

متقابل پيوسته بودند و يک شعبه قوي حزبي و يک رهبر مورد اعتماد توده ها ، وان 
ده يک تعاوني  ١٩٥٢در نتيجه در . تمام شرائط آماده بود . چپه ـ چي داشتند 

تشکيل داد، و دگرگوني نيمه سوسياليستي تعاوني ظرف اندکي بيش از يکماه به 
ط با اندازه اين ده آماده نيست چطور ؟ اين در باره جا هائي که شرائ. پايان رسيد

يکسال يا کمي بيشتر انجام . ائط است و ميتواند ظرف چندماهرمربوط به ايجاد ش
بر پا کردن چند تعاوني . ائط الزم را ميتوان در حين پيشبرد کار فراهم کرد رش. گيرد 

ام بخش کوچک بمعني ايجاد شرائط جهت تعاوني کردن تمام ده تمام دهستان و تم
يک  مطلب مربوط به تون چوانکو بطور مفصل توضيح ميدهد که چگونه. ميباشد 

ونه بايد به ر ميان توده ها را هدايت کند و چگبه حزبي بايد کار تبليغ و آموزش دشع
" ( تبليغاتي معکوس " روش . ابتکار و تمايل خود توده ها براي ايجاد تعاوني تکيه کند 

مقاله توضيح ميدهد که . برده شد خيلي قابل توجه است که در اين ده بکار )  ٢
کردن و نظارت بر نيروي کار راه بر پيچ و خمي  تعاوني چگونه در حل مسئله متشکل

واقعيات . سب نمود را طي کرده و چگونه در افزايش ساالنه توليد موفقيتهاي عظيم ک
مورد استواري هر  معيار قضاوت در. اين يک تعاوني استوار است  نشان ميدهند که

  . تعاوني اينستکه آيا توليد ش در حال رشد است يا نه و به چه ميزاني 
  "تمام ده ظرف اندکي بيش از يکماه تعاوني ميشود " يادداشت به        

    
  



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  مائوتسه دون

253 

١٢  
اين مطالب اين واقعيت را خاطر نشان ميکند که هر تعاوني سر در گم را 

عاوني همگي دهقانان زحمتکش اند ، ء تعضاااز آنجا که . ميتوان بنظم در آورد 
براي . اختالف ميان اقشار گوناگون هر چه باشد ميتوان آنها را در آخر بر طرف نمود 

مدتي در بعضي تعاونيها واقعا سر درگمي وجود داشت ، فقط باين خاطر که حزب آنها 
  را رهبري 

م بر پا کردن تعاوني ما ميداني."و سياستها و اقداماتش را به توده ها توضيح نداد نکرد
اما وقتي يکي بر پا کرديم ، کسي بما توجهي نکرد ، نه کميته  حزبي . کار خوبي است 

شايد ده فقير ما برايشان . شهرستان ، نه کميته حزبي بخش نه شعبه حزبي محل 
آنها نميتوانستند در اينجا خوب بخورند و زندگي کنند ، در نتيجه هرگز . ارزش ندارد 

بدون . اين و تنها اين است علت بسياري از سر درگمي هاي موجود ". يامدند طرف ما ن
رهبري حزب ، طبيعتا سر درگمي بوجود ميآيد و بمحض اينکه رهبري فراهم شود ، 

اين نوشته سئوال ميکنند آيا ميتوان تعاونيها را در . سر درگمي پايان خواهد يافت 
همان تعاوني را که نويسنده تشريح . ست ا" بله" جواب . دهات عقب مانده بر پا کرد

در صد دهات چين عقب مانده  ٥در حدود . قرار دارد  ميکند در يک ده عقب مانده
اند ، ما بايد در اين دهات تعاونيها را بر پا کنيم و در جريان اين مبارزه عقب ماندگي 

  .آنها را از ميان برداريم 
  "ظم آورده ميشود تعاوني در حالت سر درگمي بن" يادداشت به 

    

١٣  
کميته هاي حزبي همه سطوح و . اين يک مسئله ي عمومي ولي جدي است 

رفقائي که براي هدايت کار تعاوني کردن به مناطق روستائي اعزام ميشوند بايد توجه 
عيت مسلط دهقانان فقير امروزي و تثبيت موق. را به آن معطوف دارند کامل خود 

همراه با دهقانان  ديد در ارگانهاي رهبري يک تعاوني ،ميانه حال فقير ج دهقانان
ميانه حال فقير قديمي و دهقانان ميانه حال مرفه جديد و قديمي بمثابه نيروي کمکي 

فقط بدينصورت وحدت بين دهقانان فقير و دهقانان ميانه . ، يک مسئله حياتي است 
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ابد و دگرگوني حال بدست مي آيد ، تعاوني تحکيم ميشود ، توليد توسعه ميي
. سوسياليستي بطور صحيحي بر طبق سياست حزب در سراسر کشور انجام ميگيرد

عدم وجود اين شرائط ، بدست آوردن وحدت ميان دهقانان فقير و ميانه حال ، 
تحکيم تعاونيها ، توسعه توليد و دگرگوني سوسياليستي در سراسر کشور را غير 

ا نمي فهمند ، آنها عقيده دارند که برقراري نکته ر بسياري از رفقا. ممکن ميسازد 
موفقيت مسلط دهقانان فقير در دوره رفرم ارضي ضروري بود ، زيرا دهقانان فقير که 

عيت روستا را تشکيل ميدادند هنوز بموقدر صد جمعيت  ٧٠تا  ٥٠در آن هنگام 
ر رابطه با دهقانان ميانه حال ارتقاء نيافته بودند ، در حاليکه دهقانان ميانه حال د

آنها . عي بود رت در آن هنگام واقرفرم ارضي متزلزل بودند ، و بدينترتيب اين ضرو
استدالل ميکنند که حاال ما دوره دگرگوني سوسياليستي کشاورزي را ميگذرانيم و 
بسياري از دهقانان فقير سابق ، به دهقانان ميانه حال جديد تغيير يافته اند ، بعالوه 

ها ال قديمي صاحب مقادير زيادي ابزار توليدند و بدون شرکت آندهقانان ميانه ح
معتقدند که  ادر نتيجه اين رفق. عهده کمبود ابزار توليد بر آيند محال است تعاونيها از
عيت مسلط آنان را مطرح کنيم يه بر دهقانان فقير و برقراري موقديگر نبايد شعار تک

. است ما معتقديم اين نظريه غلط . ت و اين شعار براي جنبش تعاوني زيان آور اس
است دگرگوني ريشه اي در مالکيت  چنانچه طبقه کارگر و حزب کمونيست قرار

توليد در سراسر روستا مطابق با روح سوسياليستي  صوصي کوچک دهقاني و سايلخ
و نظام سوسياليستي بوجود آورند ، آنها فقط با تکيه بر توده هاي دهقانان فقير ، 

ه پرولتر هاي سابق از عهده اينکار نسبتا براحتي بر مي آيند ، و گر نه اينکار يعني نيم
زيرا نيمه پرولتارياي روستا در حفظ مالکيت خصوصي . بسيار مشکل خواهد بود 

دهقاني کوچک وسايل توليد در سراسر روستا مطابق با روح سوسياليستي و نظام 
يعني نيمه  توده هاي دهقانان فقير ،بر  سوسياليستي بوجود آورند ، آنها فقط تکيه

پرولترهاي سابق از عهده اينکار نسبتا براحتي بر مي آيند ، و گر نه اينکار بسيار 
اني قزيرا نيمه پرولتارياي روستا در حفظ مالکيت خصوصي ده. مشکل خواهد بود 

کوچک وسايل توليد آنقدر لجوج نيستند ؛ و در پذيرش دگرگوني سوسياليستي 
بيشتر آنها اکنون دهقانان ميانه حال جديد شده اند ، اما به استثناء . رند آماده ت
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بخشي که مرفه گشته اند ، اکثريت دهقانان ميانه حال سطح سياسي باالتري از 
چون براحتي ميتوانند بدبختي هاي گذشته شان را دهقانان ميانه حال سابق دارند، 

ير قديم ؛ در موقعيت اقتصادي و برخورد راجع به دهقانان ميانه حال فق. بخطر آورند 
 دهقانان ميانه حال اما. سياسي کم و بيش شبيه به دهقانان ميانه حال فقير جديدند 

ـ  ١: در نيتجه در جريان دگرگوني تعاوني ما بايد به . مرفه يا نسبتا مرفه فرق دارند 
ـ  ٣ر جديد ، و ـ دهقانان ميانه حال فقي ٢  دهقانان فقير که هنوز در مشکل اند، 

دهقانان ميانه حال فقير قديم توجه نمائيم ، يعني سه بخشي که براي پذيرش 
آنها بايد اولين کساني باشند که گروه گروه و . دگرگوني سوسياليستي آماده ترند 

مرحله بمرحله به تعاونيها جلب ميگردند ؛ تعدادي از آنها را که آگاهي سياسي باالتر 
بيشتر دارند بايد انتخاب کرد و بمثابه ستون فقرات رهبري  و توانائي تشکيالتي

تعاونيها تربيت نمود ، و بايد در انتخابات آنها بخصوص از ميان دهقانان فقير کنوني و 
منظور اين نيست که وضعيت طبقاتي در روستا . تاکيد کرددهقانان ميانه حال فقير 

يان تعاوني کردن بايد دقيقا بايد مجددا تعيين شود ؛ اين سياستي است که در جر
توسط شعب حزبي و رفقائي که براي هدايت کار به روستا فرستاده ميشوند دنبال 

منظور اين نيست که دهقانان ميانه حال مرفه را در خارج تعاونيها نگه داريم ؛ شود ، 
. بلکه ميخواهيم آنها را هنگامي بپذيريم که آگاهي سوسياليستي خود را باالبرده اند 

منجمله دهقانان فقير کنوني و تمام ( مايل به پيوستن و پذيرش رهبري دهقانان فقير 
باشند ، و نه اينکه چشم بر گاو ) دهقانان ميانه حال فقير که قبال دهقانان فقير بودند 

ميش و وسائل کشاورزي آنها داشته باشيم و زمانيکه هنوز مايل نيستند ، آنها را 
آنهائي که فعال در تعاوني ها هستند در صورت تمايل . مجبور به پيوستن کنيم 

آنهائي که تقاضاي خروج کرده اند اما قانع شده اند که . ميتوانند در آنها باقي بمانند 
 تي با کمترينقي بمانند ، تعاونيها را ميتوان حنظر شان را عوض کنند نيز ميتوانند با

ري از تعاونيها بوسيله دهقانان وسائل توليد متشکل نمود ، همانطور که تشکيل بسيا
بعالوه منظور ما اين نيست که به هيچيک . فقير و ميانه حال فقير اينرا نشان ميدهد 

. مرفه نبايد اجازه داد بمثابه کادر هاي تعاوني خدمت کنند از دهقانان ميانه حال 
تعدادي از دهقانان ميانه حال مرفه بخاطر سطح باالي آگاهي سوسيالسيتي شان 
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انصاف و صالحيت شان مورد پذيرش اکثريت اعضاي تعاوني هستند ، ميتوانند ،
معهذا ضروري است موقعيت مسلط دهقانان فقير در . بعنوان کادر خدمت کنند 

ميانه فقير جديد  نمجددا ، دهقانان فقير کنوني و تمام دهقانا( تعاونيها برقرار باشد 
يت يا اکثريت وسيع جمعيت روستا را که قبال دهقان فقير بوده اند و رويهم اکثر

در رابطه با ترکيب ارگان رهبري ، دهقانان فقير بايد دو سوم را . )تشکيل ميدهند 
منجمله دهقانان ميانه حال فقير ( تشکيل دهند ، در حاليکه دهقانان ميانه حال 

ل بايد يکسوم و نه بيشتر را تشکي) نه حال مرفه جديد و قديم قديمي و دهقانان ميا
ول راهنما ، تعاونيها بايد سياستي را که براي دهقانان فقير و ميانه بعنوان اص. دهند 

ور نيز ضرر نرساند اعمال کنند و بدين منظحال هر دو مفيد باشد و به منافع هيچيک 
در تعاونيها جائي که . ضروري است که موقعيت مسلط دهقانان فقير را بر قرار ساخت 

معموال کنار زده عيت مسلط را اشغال کنند ، دهقانان فقير دهقانان ميانه حال موق
تجربه دهستان کائوشان شهرستان چان شا ء . عشان تجاوز ميشود ميشوند وبه مناف

استان هونان ، کامال ضرورت و امکان برقراري موضع مسلط دهقانان فقير و 
از عدم انجام حدت استوار با دهقانان ميانه حال و همنطور خطرات ناشي .بدينوسيله 

نويسنده اين مقاله مشي حزب را مي فهمد و وروش کار نيز صحيح . آنرا نشان ميدهد 
است ، يعني قبل از هر چيز بپايان رساندن فوري وظيفه ازدياد توليد و سپس برقراري 
موقعيت مسلط دهقانان فقير در رهبري در نتيجه دهقانان فقير خود را سر افراز 

نويسنده نکته بسيار مهمي . انه حال نيز تحت تاثير قرار گرفتندنمودند و دهقانان مي
منحل شود و يا آنرا احسابي تکان . آيا يک تعاوني در حال سر در گمي بهتر است . بما ميگويد 

يا ممکن است يرد ؟ آداد و به آن کمک کرد تا از سر درگمي در آيد و بر پايه سالمي قرار گ
د و تحکيم کرد ؟ او بطور بسيار قانع کننده اي بما ميگويد ، چنين تعاوني را به نظم در آور
در اينصورت . ، ما بايد کوشش کنيم آنها را بنظم در آوريم  ٣بجاي انحالل تعاونيهاي درجه 

اين تجربه مناطق . تبديل شوند  ١به تعاونيهاي درجه  ٣کامال امکان دارد تعاونيهاي درجه 
  . کائوشان در شهرستان چان شا نيست  بسياري در کشور است و مختص دهستان

  
چگون در تعاوني توليد کنندگان کشاورزي اوتان در دهستان کائو شان در شهرستان چان شا موضع " يادداشت به 

  "  مسلط از دهقانان ميانه حال به دهقانان فقير رسيد
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١۴  
وحدت با دهقانان . مسئله طرح شده در اينجا حائز اهميت عمومي است 

و حزب کمونيست در  اما طبقه کارگر. استال ضروري و عدم آن نادرست ميانه ح
مناطق روستائي بايد بر که تکيته کند تا با دهقانان ميانه حال متحد گردد و دگرگوني 

در . مسلما تنها بر دهقانان فقير  انجام دهد ؟سوسياليستي را در سراسر کشور 
چنين کرديم و امروز هم به هنگام  ليکنگذشته به هنگام رفرم ارضي و مبارزه با ما

دگرگوني سوسياليستي در کشاورزي و مبارزه عليه دهقانان ثروتمند و ديگر عناصر 
ي انقالبي دهقانان ميانه حال در مراحل  در هر دوره. سرمايه داري باز بايد چنين کرد 

و تنها آنها فقط وقتي بروشني ببينند باد به کدام طرف ميوزد . اوليه تزلزل داشتند 
دهقانان فقير . وقتي پيروزي در انقالب قابل رويت باشد در طرف انقالب قرار ميگيرند 

آنان را جلب کنند ، تا انقالب هر روز . مجبورند  روي دهقانان ميانه حال کار کنند 
کميته هاي مديريت تعاونيهاي توليد . وسيعتر شود و پيروزي نهائي بدست آيد 

همانند اتحاديه هاي دهقاني سابق ، بايد دهقانان ميانه کنندگان کشاورزي کنوني 
مرفه جديد قديم را که نماينده حال فقير قديمي و تعدادي توليد کنندگان ميانه حال 

اين اقشار هستند و آگاهي سياسي نسبتا باالئي دارند بخود جلب کنند ، اما نبايد 
دو سوم . ريبا درستي استتعدادي زيادي از آنها در کميته باشند ، يکسوم نسبتا تق

منجمله دهقانان فقير فعلي و دهقانان ميانه حال ( بايد دهقانان فقير باشند 
بطور کلي مقامات کليدي تعاونيها بايد در ). دهقانان فقير بودند  فقيرجديدکه سابق

فعلي و تمام دهقانان ميانه فقير  دهقانان مجددا ، منجمله(باشد دست دهقانان فقير 
، ليکن چنين مقاماتي را ممکن است ) دهقانان فقير بودند جديد که سابقا  حال فقير

از دهقانان ميانه حال فقير و بعضي از دهقانان ميانه حال مرفه جديد و قديم که داراي 
در شهرستان . آگاهي سياسي باالئي بوده و واقعا منصف و با صالحيت باشند ، پر کرد 

که تحت رهبري دهقانان فقير است و ديگري که  فوان در استان فوکين ، يک تعاوني
تحت رهبري دهقانان ميانه حال است برخورد هاي مختلفي نسبت به امر 
سوسياليسم دارند ؛ اين در همه جا صادق است ، و نبايد آنرا بمثابه پديده اي منفرد 

  .در نظر گرفت 
  

در " تعاوني دهقانان فقير " در کناريک " ل تعاوني دهقانان ميانه حا" درسهائي که از وجوديک " يادداشت به 
  "شهرستان فوان گرفته شده 
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١٥  
اين مطلب . اين مطلب مفيد است و ارزش دارد توجه عمومي به آن بشود 

دهقانان فقير نسبت به تعاوني . گرايشات اقشار گوناگون روستا را تشريح ميکند 
مدتي تامل " حال ميخواهند بسياري از دهقانان ميانه . کردن از همه پر شور ترند 

، عمدتا باين خاطر که " در خارج بمانند و آزاد باشند " . " کنند و نظاره کنند 
ميخواهند بفهمند اگر وسايل توليد شان را در تعاونيها سرمايه گذاري کنند ، 

بسياري از دهقانان ميانه حال مرفه . بنفعشان است يا نه ؛ آنها به هر طرف ميچرخند 
بدترينشان ابراز توليد شان را ميفروشند ، . شديدي برضد تعاوني دارند  احساسات

پولشان را بيرون ميبرند و يا تعاوني هاي قالبي سرهم ميکنند ؛ و چند تائي هم حتي 
اميدواريم تمام رفقائيکه درگير کار . و دهقانان مرفه همدستي ميکنند  ليکنبا ما

ف محل خود را دقيقا مشاهده و تحليل گرايشات ميان اقشار مختلروستائي هستند 
اين مقاله گرايش نادرست توجه به . کنند تا سياستهائي درخور شرائط تدوين نمايند 

تعاونيها به بهاي فراموش کردن گروههاي کمک متقابل را ذکر ميکند و نقشه ريزي 
شبکه کمک . " جامع و همه جانبه گري را توصيه ميکند ؛ اين امر درستي است 

عقيده خوبي است که هم تعاونيها و هم گروههاي کمک متقابل را در " بل و تعاون متقا
نظر ميگيرد ، و تعاونيها کمک واقعي را براي حل مشکالت توليدي جاري گروههاي 

صندوق کمک . کمک متقابل و دهقاناني که براي خودشان کار ميکنند فراهم مي آورد
به دهقانان فقيري که . هات قرار گيرد به دهقانان فقير بايد بفوريت در دسترس د

هنوز به تعاونيها نه پيوسته اند بايد گفت هر وقت بپيوندند ميتوانند از اين صندق 
  . کمک بگيرند 

  "اوضاع نوين مسائل نوين " يادداشت به 
  

١٦  
. تمام تعاونيها بايد همينطور عمل کنند . صحيح است  سياست اين تعاوني

ها يا رهنمود هايشان در باره مسئله تعاوني کردن خاطر نشان  استانها بايد در قطنامه
سازند که کمک به حل مشکالت بيوه زنان ، يتيمان و اعضاي بدون نان آور که نيروي 
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ي که نيروي کار دارند ، و نيز اعضائ) ن کساني درست بود پذيرفتن چني( کار ندارند 
در . وليت تمام تعاونيها است ند ، جز و مسئبا دشواريهاي بزرگي دست بگريبان اما

حال حاضر در بسياري از تعاونيها روحيه سوسياليستي کمک به خانواده هاي محتاج 
. وجود ندارد و حتي دهقانان فقير را هم کنار گذاشته اند؛ اين بکلي نا درست است 

دولت اکنون صندوق کمک به دهقانان فقير تاسيس نموده و قادر است در حل مسئله 
و وسايل کشاورزي به آنها کمک کند ، ولي هنوز نميتواند مسائل بعضي گاوميش 

خانواده هاي دهقانان فقير را که کمبود نيروي کار دارند حل کند ، يا مسئله بعضي 
خانواده هاي ديگر را که دچار کمبود غذائي ميباشد قبل از درو تازه کامال برطرف 

  .هاي تعاونيها ميتوان حل گردد  اين مسائل تنها با تکيه به قدرت توده. سازد 
  

شعبه حزبي دهستان جين فن در شهرستان سيان تان به اعضاي بي چيز تعاوني کمک ميکند تا بر " يادداشت به 
  "مشکالت غلبه کنند 

١٧  
سوسياليسم که توانست تنها در مبارزه . اين داستان جالب توجهي است 

جتماع در تعقيب برنامه معيني سر زماني بخشي از ا. شديد عليه کهنه بوجود ميآيد
شان را عوض زمان ديگر همان افراد کامال قادرند برخورد . سختي بخرج ميدهند 
بيشتر دهقانان ميانه حال مرفه هنوز  ١٩٥٥در نيمه اول . د کرده و بدنبال نو برون

مخالف تعاون بودند، اما در نيمه دوم عده اي عقيده شان را عوض کرده و تمايل به 
ا اين کار را به اميد کسب رهبري در تعاونيها نشان دادند ، گرچه بعضيهستن به پيو

ميخواستند به پيوندند ، گروهي ديگر  نوسان زياد کردند ، در حرف . تعاونيها کردند
گروه سوم لجوج بوده و ميخواستند باز هم منتظر بمانند . لشان راضي نبودند اما ته د

زمانهاي حزبي روستا بايد در برخورد به اين قشر با در اينمورد سا. و ناظر باشند 
حوصله باشد و به آنها فرصت دهد و بخاطر تثبيت موضع مسلط دهقانان فقير و ميانه 
حال فقير در ارگانهاي رهبري ، شايد به صرفه باشد بعضي از دهقانان ميانه حال مرفه 

  . کمي ديرتر به تعاونيها به پيوندند
  " توارانه راه تعاون را انتخاب کرده اند آنها اس" يادداشت به 
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١٨  
کارسياسي خونمايه هر کاري اقتصادي است ، اين بويژه در طول تغيير 

جنبش تعاوني کشاورزي از آغاز يک . بنيادي نظام اجتماعي و اقتصادي صادق است 
تعاوني بدون گذار از اين مبارزه . مبارزه سخت ايدئولوژيک و سياسي بوده است 

نه را صح پيش از جاگزيني نظام قديم اجتماعي با نظامي نوين. د بوجود آيد نميتوان
عقايد کهنه با قيمانده که نظام کهن را منعکس ميکند همه جا براي . بايد تميز کرد

يک تعاوني از . مدتي طوالني در افکار مردم باقي ميماند و به آساني از ميان نميرود 
دد ميبايست مبارزات متعددي را پشت هنگام تاسيس تا هنگاميکه تحکيم گر

. ان بکشيد فرو ميريزد موقع نيز چنانچه دست از کوشش هايتحتي در آن . سرگذارد 
يک مورد برجسته تعاوني سانلوزو در شهرستان سيه يو در استان شانسي است که 

وقتي که شعبه حزبي فقط . قريبا فروريخت ت بعلت عدم کوشش پيگير پس از تحکيم
سم و عليه شتباهات خود را انتقاد کرده مجددا بکار آموزشي در باره سوسياليتعاوني ا

، بحران  و تجديد حيات کارسياسي خود پرداختضاء تعاوني سرمايه داري در ميان اع
مخالفت با گرايشات خود بخودي . بر طرف شده و تعاوني قادر به رشد مجدد گرديد 

يه سوسياليستي که و ترويج روح خود پسندي خصلت آنست بسوي سرمايه داري که
الزمه اش اصل پيوند منافع دسته جمعي با منافع فردي بمثابه معيار قضاوت تمام 
حرفها و اعمال است ، از نظر ايدئولوژيک و سياسي ضامن گذار تدريجي از اقتصاد 

اين امر مستلزم . پراگنده کوچک دهقاني به اقتصا تعاوني در مقياس بزرگ ميباشد
فراوان ، نه بصورت خشن و ساده گرايانه ، بلکه بطور مشخص و صبورانه و کار سخت 

اين کار بايد همراه با کار اقتصادي و نه جدا از . در پرتو تجارب خود دهقانان ميباشد 
. اکنون ما تجاربي نسبتا غني در مقياس ملي در اين نوع کار داريم . آن به پيش رود 

  . کتاب نشان داده شده است اين امر تقريبا در هر مقاله اين 
"تجربه حزب در تحکيم يک تعاوني " يادداشت به   
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١٩  
ب کار سياسي اونيها بايد بر انجام خوتع. نقطه نظر اين مقاله صحيح است 

شرط اساسي کار سياسي اينستکه بطور دائمي دهقانان را با ايدئولوژي . تاکيد گذارند 
  . رمايه داري را انتقاد نمائيم سوسياليستي سيراب سازيم و تمايالت س

  "کار سياسي در تعاني جان کو جون " يادداشت به 
  

٢٠  
در ميان دهقانان مرفه گرايشات جدي بسوي . اين وضع سزاوار توجه است 

اگر به کوچکترين نحوي کارسياسي در ميان دهقانان را نه . سرمايه داري وجود دارد 
از آنهم تا مدتي طوالني فراموش کنيم ، اين تنها در دوره دگرگوني تعاوني بلکه پس 

  .گرايشات شيوع خواهد يافت 
  "مبارزه استواري عليه گرايشات سرمايه داري برپا کنيد " يادداشت به 

  

٢١  
اين شرح بسيار خوبي از چگونگي تحکيم يک تعاوني است و بايستي آنرا 

يعني با . دي و فرياد توليد نظام اجتماعي نوين در همه جا همواره با شا. توصيه کرد
پيشبرد واقعه . تبليغ برتري نظام نوين و انتقاد از عقب ماندگي نظام کهن همراه است 

ميليون دهقان چيني در  ٥٠٠تکان دهنده اي مانند دگرگوني سوسياليستي از جاتب 
محيطي آرام غير ممکن است ؛ در نتيجه اين امر ما کمونيستها را مجبور ميسازد 

وزش صبورانه ، زنده و بسادگي قابل فهمي را در ميان توده هاي دهقاني غات و آميتبل
اين کار هم اکنون در . که پايه نظام کهن بر دوششان سنگيني ميکند هدايت کنيم 

بسياري از رفقائي که درگير کار روستائي اند  اقصي نقاط کشور انجام ميگيرد و
که در )  ٣" (سبه احايسه و پنج مانجام مق"روش . اند  مبلغين خوبي از کار در آمده

زباني قابل فهم به دهقانان توضيح  اين مقاله تشريح گرديده روش خوبي است که با
اين . اين روش در اقناع قدرت شگفتي دارد . ميدهد کدام نظام خوب و کدام بد است 

روش با روش رفقائي که در کار تبليغاتي خيلي خوب نيستند و هيچ چيز قانع کننده 
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يا راه حزب کمونيست را دنبال " کنند کامال متفاوت است که فقط ميگويند يضه نمعر
، بدين ترتيب ميکوشند شنوندگان خود را با تهديد " ميکنيد و يا راه چانکايشک را 

اين روشي است که تجربه خود دهقانان را بميان ميکشد . به برحسب مرعوب سازند 
  . نرو قدرت اقناعي عظيمي دارد و به آنها تحليل دقيقي ميدهد ، از اي

  تجربه حزب در تحکيم يک تعاوني " يادداشت به 
  

٢٢  
فاق عادي است که محدود در جنبش تعاوني يک ات خرابکاري ضد انقالبيون 

نجم شهرستان تويون در استان گويچو نميشود ، اما در باره اش در نشريات بخش پبه 
يان دگرگوني تعاوني تمام رفقائي که در در جر. مشابه استانها ديگر خيلي کم آمده 

گير کار روستائي هستند بايد به مبارزه عليه فعاليتهاي مخرب ضد انقالبي کامال توجه 
ا احد هاي امنيتي برپکنند و همانند اين بخش شهرستان تويون ، در تعاونيها  بايد و

براي . کرد کرد و از اعضاي حزب و سازمان جوانان بمثابه ستون فقرات آن استفاده
کميته هاي حزبي بخش مطلقا ضروريست که تحت رهبري و نظارت کميته حزبي 

ل را و در درون و بيرون حزب مسائ شهرستان اوضاع را مطالعه کند ، تبليغات کند
بمردم توضيح دهد ، توده ها را از فعاليتهاي مخرب ضد انقالبيون آگاه سازد ، و آنگاه 

که بدرون ارگانهاي رهبري تعاونيها نفوذ کرده اند مورد  ضد انقالبيون و عناصر بدي را
وليکن آنهائي که بايد بيرون ريخته . تحقيق قرار داده ، بيرون ريخته و مجازات نمايد 

شوند ميبايست ضد انقالبيون و عناصر بد مسلم باشند ؛ اشخاص خوب يا اشخاص با 
بخصوص مجازات بايد . زد  بعضي کمبود هاي معين را نبايد بعنوان عناصر بد بر چسب

  .تان تصويب گرددسب باشد  وبايد توسط مقامات شهرسمتنا
  "مبارزه اي استوار عليه خرابکاري ضد انقالبي بر پاکنيم " يادداشت به 

  

٢٣  
بسيج توده هاي زن در فعاليتهاي توليدي در امر ساختمان يک جامعه 

يد مزد براي کار برابر در تولمردان و زنان بايد . عظيم سوسياليستي بسيار مهم است 
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برابري واقعي زن و مرد بطور کلي تنها در جريان دگرگوني . برابر دريافت کنند 
  . سوسياليستي جامعه ميتواند عملي گردد 

  زنان حال در جبهه کار قرار دارند " يادداشت به 
  

٢۴  
ر برد اين مقاله عالي است و ميتوان آنرا بعنوان منبع ارجاع در تمام نقاط بکا

آنها در آموزش بمراتب . جوانان فعال ترين و پرتحرک ترين نيروي جامعه اند . 
مشتاق ترند و افکار شان از همه کمتر محافظه کارانه است ، و اين امر بويژه در عصر 

اميدواريم که سازمانهاي حزبي در همه جا ، هماهنگ با . سوسياليسم حقيقت دارد 
امر شکوفائي کامل نيروي جوانان ما توجه ويژه مبذول تشکيالت سازمان جوانان ، به 

البته ، . دارند ، نه اينکه آن را فرض شده بگيرند و خصوصيات آنها را فراموش کنند 
افقت آنانرا در انجام کارهاي ر ياد بگيرند و تا حد ممکن موجوانان بايد از افراد مسن ت

محافظه کارانه اند و اغلب  افراد مسن تر بيشتر گرفتار افکار. يد جلب کنند مف
فعاليتهاي مترقي جوانان محدود مينمايند؛ تنها زمانيکه جوانان در کاري موفق گردند 

. بايد هيچگونه مصالحه کرد ظه کارانه نطبيعتا با عقايد محاف. ، آنها قانع ميشوند 
  . خوب بيائيد آنرا امتحان بکنيم ، و اگر عملي شد آنها موافقت خواهند کرد 

  "ضربه نهمين تعاوني توليد کنندگان کشاورزي در دهستان سين پين در شهرستان چون شان  بريگاد" داشت به ياد
  
  

٢٥  
براي  در اينجا نيز مقاله ي خوب ديگري داريم که ميتواند بعنوان راهنما

اين مقاله به سازمان دادن دانش آموزان دبيرستانها و فارغ . همه محلها مفيد افتد 
اين بويژه قابل . بستانها براي شرکت در جنبش تعاوني اشاره ميکند التحصيالن د
کليه چنين جوانان تحصيل کرده اي که ميتوانند به روستا رفته و کار . توجه است 

روستا دنياي بزرگي است که در آن خيلي کار . کنند بايد از انجام آن خوشحال باشند 
  . ها ميتواند انجام گيرد 

  "در نقشه ريزي دگرگوني تعاوني در يک دهستان  تجربه" يادداشت به 
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٢٦  
در چين اين چنين قهرماناني بسيارند ، . چن سيوه ـ من يکي ديگر است 

ردند، و کساني هم که براي اما جاي تاسف است که نويسندگان ما بدنبال آنها نميگ
  . نبش تعاوني به روستا ميروند در باره شان خيلي کم مينويسند هدايت ج

  "چن سيوه ـ من رکورد دار دگرگوني تعاوني " اشت به يادد
  

٢٧  
اين مقاله بسيار خوب سزاوار آنست که به تمام کميته هاي حزبي و سازمان 

بات حزب سازمان جوانان دهستان سطوح شهرستان و بخش و به تمام شع جوانان در
. ال نمايند ها توصيه گردد و تمام تعاونيها بايد نمونه اي را که شرح داده شده دنب

خواندن آن خوبست  زبان. نويسنده مشي حزب را ميفهمند تير را به هدف زده است 
در اينجا مايليم توجه . مقاله آسان است و بوي نوشته هاي الگوئي حزب را نميدهد 

اي ما عادت به نوشتن بسبک خواننده را به اين واقعيت جلب کنيم که بسياري از رفق
و مقاالت آنها زنده و روشن نيست و خواننده سر درد ازي حزبي دارند الگوي س
آنها به نحو و امالء توجه کمي دارند ، و شيوه اي را دوست دارند که مخلوطي . ميگيرد 

از ادبي و عاميانه است ، بعضي اوقات طوالني و بي ربط ، گاهي مختصر و مهجور است 
خاب مقاله اي که انت ١٧٠از  ادي زيادي از بيشدگوئي که مامور عذاب خواننده اند و تع

جال کاري مکرر شدند شديدا بوي نوشته هاي الگويوار حزبي ميدادند، تنها بعد از 
و فهمشان با وجود اين هنوز ، چندتائي نسبتا پيچيده . نسبتا قابل خواندن شدند 

تا کي بايد نوشته هاي سر درد . مونشان آورده شده اند فقط بخاطر مض. مشکل است 
نامه ها ه بعنوان سر دبير در روزبي بخوانيم ؟ اين امر به رفقائي کالگووار حز آور و و

مجالت ما کار ميکنن بستگي دارد تا توجه بيشتري به اين مسئله مبذول دارند ، و از 
نويسندگان بخواهند تا قابل فهم تر و روشن تر بنويسند ، و اصالح نسخه خطي خود 

  . را بعهده گيرند 
  "سياسي در تعاونيها کار" يادداشت 
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٢٨  
جديت و .  ني بينوايان ؛ تحت رهبري وان کوسفن استونامبرده ؛ تعا تعاوني

صرفه جوئي بايد اصول اداره تمام تعاونيها توليد کنندگان کشاورزي ما و حتي تمام 
جديت و صرفه جوئي بايد در اداره کار خانجات ، . موسسات اقتصادي مان باشد 

ور متعلق به دولت ، تعاونيها و ديگر موسسات بکار رود ؛ اين فروشگاههاي و همه ام
اصل صرفه جوئي يکي از اصول پايه اي . اصل را بايد در انجام هر کاري رعايت نمود

چين کشور بزرگي است ، اما هنوز خيلي فقير است و تا . اقتصاد سوسياليستي است 
عات اصل جديت و ميکشد ، حتي آنزمان هم مرا ثروتمند شود چندين دهه طول

صرفه جوئي الزمست ، ليکن بويژه در چند دهه ايکه در پيش داريم ، در طول چندين 
برنامه پنجساله ، جديت و صرفه جوئي بايد تاکيد گردد و بخصوص به مقتصد بودن 

در حال حاضر بسيار از تعاونيها به مقتصد بودن کم توجهي ميکنند ؛ اين . توجه شود 
در هر استان و شهرستان ميتوان . که فورا بايد تصحيح شود گرايش ناسالمي است 

تعاونيهائي را که با جديت و صرفه جوئي اداره ميشوند پيدا کرد ، و براي پيروي 
باشند و بازده شان از همه  تعاونيهائي را که فعال و صرفه جو .همگاني تبليغ کرد

د ، در حاليکه آنها که بيشتر بوده و از همه لحاظ خوب کار ميکنند بايد تشويق کر
حيف و ميل ميکنند و باز دهشان خيلي پائين است و از همه لحاظ بد عمل ميکنند 

  .بايد مورد انتقاد قرار گيرند 
  "تعاوني را با جديت و صرفه جوئي اداره کنيد" يادداشت به

  

٢٩  
آنها آنرا ( اين يک نقشه دراز مدت هفت ساله براي يک تعاوني بزرگ است 

اين . که حدود هزار خانوار را در بر ميگيرد )کتيو يعني تعاوني مي نامند مزرعه کل
مردم بعد از مرور محتوي اين . نقشه ميتواند بعنوان راهنماي همه نقاط مفيد باشد 

تکامل بشر صد ها هزار سال سابقه . نقشه لزوم چنين نقشه دراز مدتي را مي فهمند 
کامل با نقشه ي اقتصاد و فرهنگ ما فراهم دارد ، ليکن در چين تازه شرائط براي ت

در هر . تحت اين شرائط ، چهره ي کشور ما سال بسال عوض ميشود . گرديده 
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پنجسال تغيير مان قابل توجه خواهد بود و بعد از چندين برنامه پنجساله تغيير 
  . خيلي زيادي ميکنيم 

  "نقشه طوالني مزرعه کلکتيو ستاره سرخ " يادداشت به 
  

٣٠  
ع بخوانند و تعاونيها در همه جا موقن مقاله خوبي است ، همه بايد آنرا اي

تمام " نويسنده بدرستي ميگويد ، . طرح نقشه دراز مدت ميتوانند به آن رجوع کنند 
" . جريان تدوين يک نقشه توليدي مبارزه ميان افکار پيشرفته و محافظه کارانه است 

همه نقاط و تعاونيها براي غلبه  بر آنها و . د افکار محافظه کارانه همه باعث درد سرن
براي اينکه نيرو هاي توليدي را يک گام بزرگ به پيش رانند ميبايست نقشه هاي 

  .يزنددراز مدت خود را بر
  "نقشه سه ساله توليدي يک تعاوني " يادداشت به 

  

٣١  
اين دهستان نقشه دو ساله اي براي دگرگوني تعاوني ، ازدياد توليد ،  

خيره آب ، تحکيم سازمانهاي حزبي و سازمان جوانان ، کار فرهنگي و آموزشي و ذ
بعضي ها ميگويند . کليه دهستانهاي چين بايد چنين کنند . غيره تهيه کرده است 

 ١٩٥٦تهيه نقشه سخت است ؛ پس اين دهستان چگونه موفق به انجام آن شد ؟ در 
ه جامعي که شامل اقالمي مانند هر شهرستان ، بخش و دهستان در کشور بايد نقش

توليد فرعي ، تجارت ، مالي ، درختکاري و بهداشت بوده و دقيقا در تطابق با شرائط 
اگر در هر استاني يک يا دو شهرستان ، . واقعي نباشد ، بهتر از بي نقشگي است 

بخش يا دهستان بتوانند نقشه هاي نسبتا خوبي تهيه کنند ، اينها را ميتوان بفوريت 
. گر بکار گرفت تبليغ کرد و بعنوان نمونه براي شهرستانها ، بخشها و دهستانهاي دي

  .يند طرح نقشه سخت است ، اما واقعا آنقدر ها هم سخت نيست ميگو
  " نقشه جامع دهستان ييتاو " يادداشت به 
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٣٢  
اين مقاله بسيار مفيدي است و ميتواند به عنوان راهنما براي همه 

هر شهرستان در طرح نقشه جامع خود بايد نقشه مناسبي . افتد شهرستانها مفيد 
هر شهرستان، . براي ذخيره آب اقدام مهمي در تضمين ازدياد توليد کشاورزي است 

بسيار  ه هاي کوچک را دارد ؛ در نتيجهدهستان و تعاوني ظرفيت انجام پروژبخش ، 
جرا گردند تا بجز شده بطور مرحله اي و در چند سال ا ضروريست نقشه هاي طرح

کسالي و سيل و خشکسالي غير عادي و غير قابل کنترول آبياري به هنگام خش
توده هاي وقتي . کار مسلما عملي است  اين. زهکشي در مواقع پر آبي تضمين گردد

سالي عادي مسئله سيل و خشک. رت عظيمي دارند در تعاونيها متشکل گردند ، قد
  . ه اکنون ميتواند در عرض چند سال حل گرددکه براي هزاران سال الينحل بود

  "بگذار هرکس يک مو زمين آبياري شده داشته باشد " يادداشت به 
  

٣٣  
پرورش خوک امر مهمي است که در تهيه کود ، ذخيره گوشت و کسب ارز 
خارجي از طريق صادرات اثر دارد ، نتيجتا تمام تعاونيها بايد پرورش خوک را در 

ها و بخشها بايد يعتا استانها ، واليات ، شهرستاندهند ، و طبنقشه هاي خود جاي 
علوفه خوک به آساني پيدا ميشود ؛ بعضي . نقشه هاي مخصوص بخود داشته باشند 

و بوته اش همگي خواراک خوک اند  علفها ، بزرگ درخت ، سيب زميني شيرينانواع 
الوه بر پرورش کلکتيو ع. براي اينکار غله الزم نيست ، چه رسد به مقدار زيادش  .

خوک توسط تعاونيها ، هر خانوار دهقاني بايد در پرورش يک يا چند خوک راهنمائي 
البته در مورد . شود ، و اين مقصود بايد بصورت مرحله اي و طي چند سال بدست آيد 

اقليتهاي ملي که پرورش خوک را تحريم کرده اند و بعضي خانواده ها که بعلل مذهبي 
رش خوک هستند بايد قواعدي تدوين کرد و تجارب تعاوني شانگ هوا در مخالف پرو

  . استان چکيان ميتواند بعنوان راهنماي همه محلها بکار رود 
  "خوکهاي زيادي در اينجا پرورش يافته اند " يادداشت به 
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٣۴  
يش از دگرگوني تعاوني کشاورزي در بسياري از نقاط کشور نيروي کار پ   

از اين پس  بسياري از تعاونيها احساس کمبود نيروي کار ميکنند .  اضافي مسئله بود
و به بسيج توده زنان که قبال در مزارع کار نميکردند پرداخته اند تا آنان جاي حقه 

اين پيشرفت عظيم عده زيادي را به تعجب وا . خويش را در جبهه کار به دست آورند 
ما زاد که از . د ر نيروي کار مازاد داشتنمردم عموما پس از تعاوني کردن انتظا. داشت 

پيش بوده ، اگر باز هم اضافه شود چه ؟ در بسياري نقاط با تعاوني کردن ، عدم 
اطمينان ها در عمل فروريخته ، زيرا مسئله مازاد نيروي کار نبوده بلکه کمبود آنست 

ردند ، اما اين براي مدتي ما زاد نيروي کار پيدا ک بعضي نقاط در پس تعاوني کردن،  .
فعاليتهاي گوناگون . بدانجهت بود که آنها هنوز مقياس توليد را توسعه نداده بودند

در بسياري نقاط . اقتصادي را شروع نکرده بودند و دست به کشت فشرده نزده بودند
کمبود نيروي کار زماني آشکار ميشود که مقياس توليد رشد نموده تعداد بر نامه ها 

يعت وسيعتر و شديد و کار ريشه اي تر انجام کوشش براي باز سازي طب. افزايش يابد 
بعد از . گرديد اين فقط اول کار است و با گذشت زمان اين امر آشکار تر خواهد شد 

در آينده اقدامات مهم گوناگوني که قبال . مکانيزه شدن کشاورزي هم همينطور 
زي به چند برابر ، دوازده برابر و و توليد کشاور. خوابش راهم نميديديم ظاهر ميشوند 
گسترش توسعه ي صنعت ، ارتباطات ، و دادو . حتي بيست برابر سطح امروز ميرسد 

فعاليت عملي ، فرهنگي ، آموزشي و . ستد ، در ذهن نسلهاي گذشته نمي گنجيد 
زنان ذخيره عظيمي از نيروي کار را در چين تشکيل ميدهند . بهداشتي هم همينطور 

خيره بايد در مبارزه براي بناي يک کشور سوسياليستي قدرتمند بجريان افتد اين ذ. 
کار برابر مردان و زنان را بايد براي تشويق زنان به درگيري در اصل مزد برابر براي . 

ه ين تتمام  تعاونيها ميتوانند از تجربه شهرستان چ. فعاليتهاي توليدي اعمال نمود 
  . در استان چکيان بياموزند

کمبود نيروي کار با تکيه بر پيوستن زنان به توليد حل گرديد " دداشت به يا
"  
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٣٥  
تجربه اين دو تعاوني نشان ميدهند که . اين هم يک مسئله عادي است 

کاريکه در . نيروي کار مازادي در حدود يکسوم پيدا شده  تحت شرائط کنوني توليد ،
. بوسيله دونفر ميتواند انجام گيرد  گذشته سه نفر الزم داشت بعد از دگرگوني تعاوني

مفر اين نيروي کار مازاد يا بيشتر در کجا . و اين نشانه اي از برتري سوسياليسم است 
را آزاد نموده و  ا ، سوسياليسم نه تنها خلق زحمتکشست ؟ هنوز عمدتا در روست

از  وسايل توليد را از قيود جامعه ي کهن رها ساخته است بلکه منابع نا محدودي
توده ها . طبيعت را نيز که جامعه کهن نميتوانست بهره برداري کند آزاد ساخته است 

وزه ها و رشته ها خود آنها قادرن براي کار در همه ح. ندقدرت خالقه نا محدودي دار
قادرند نيروي خود را منتهي درجه بکار اندازند ، امر توليد را . را متشکل کنند 

گيرند و براي رفاه خويش فعاليتهاي بيشتر و بيشتري  شديدتر گسترده تر در دست
با مکانيزه کردن ، . تا کنون ما به مکانيزه کردن کشاورزي نپرداخته ايم . انجام دهند

وجود دارد ؟ بله، طبق تجربه فري آيا م. لي بيشتري پس انداز ميشود نيروي کار خي
ليد توسعه ميابد ، تعداد هرچه مقياس تو. بعضي مزارع مکانيزه دولتي ، وجود دارد 

و جاي نگراني براي نيروي کار  يرد ،ياد ميشود ، کار شديدتر انجام ميگفعاليت ها ز
  . ار نيست بيک

  "براي مازاد نيروي کار مفري پيدا شده است " يادداشت به 

٣٦  
اوضاع اين شهرستان بما نشان ميدهد که براي مازاد نيروي کار روستائي در 

هرچه مديريت پيشرفت ميکند و مقياس توليد وسعيتر . يشود دهات مفري پيدا م
بطوريکه در . ميگردد ، هر مرد و زن سالم ميتواند روز هاي بيشتري در سال کار کند 

اين مقاله تشريح شده مردان بجاي بيش از صد روز در سال ، بخوبي ميتوانند بيش از 
انند بيش از صد روز در دويست روز در سال و زنان بجاي چند ده روز بخوبي ميتو

. سال کار کنند ، بعضي تعاونيها در قسمتهاي ديگر کشور به اين سطح رسيده اند
اينکه توليد فرعي بايد بازار تضمين شده داشته باشد و کور کورانه تکامل نيابد امر 
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با در نظر گرفتن کشور در مجموع ، توليد فرعي روستائي بطور عمده . درستي است 
رسد ، ليکن بخش قابل مالحظه اي که احتماال در آينده توسعه هم مييابد به روستا مي

نکته در اينجاست که . ، بايد به شهر ها برسد و احتياجات صادراتي را برآورده کند 
  .دولت بايد نقشه واحدي داشته باشد تا بتدريج تکامل کورکورانه را از ميان بردارد 

براي مازاد نيروي کار پيدا ميکند يين مفري شهرستان سيان " يادداشت به 
"  

  
  

٣٧  
را که تشريح ميکند بايد براي تمام  ن مقاله بسيار خوبي است و چيزياي

اين يکي از بهانه هاي آنهائي است که " حسابدار موجود نيست . " نقاط نمونه قرار داد
تعاون کشاورزي در سراسر کشور محتاج . مخالف تکامل سريع تعاون ميباشند 

يليون حسابدار است و از کجا ميتوان آنها را يافت ؟ واقعيت اينستکه چنين چندين م
نيروئي موجود است ، چون تعداد زيادي از فارغ تحصيالن مدارس ابتدائي و متوسط 
ابتدائي را ميتوان براي اينکار بسيج نمود فقط الزمست آنها را سريعا تربيت کرد و 

در هر بخش حسابداران . جريان کار باالبرد سطح سواد و توانائي حرفه اي شان را در 
تعاونيهاي توليد کنندگان ، عرضه و فروش و اعتبار را در شبکه کمک متقابل 
حسابداران متشکل کنيد ، اين طريقه خوبي براي باال بردن سطح سواد و دانش حرفه 

ال بردن سطح چنين شبکه اي در بخش سوم شهرستان چان در با. اي آنان است 
مينه کمک کرده و بعالوه مقداري زيادي کار اقتصادي و ران در هر دو زحسابدا

سازمانهاي حزبي در شهرستان و بخش بايد به مسئله مورد . سياسي انجام داده است 
  . بحث در اينجا توجه کرده و رهنمود دهند

و فروش ، و اعتبار در  تجربه سازمان دادن حسابداران تعاونيهاي توليد کنندگان کشاورزي ، عرضه" يادداشت به 
  "شبکه کمک متقابل 

  

٣٨  
يک جامعه " لنين گفت . در اينجا بايد توده اي شود تجربه ي مورد بحث 

در کشور ما امروز بي )  ۴" (کمونيستي نميتواند در کشوري بيسواد ساخته شود 
سوادان خيلي زيادند ، از طرف ديگر ساختمان سوسياليسم نيز نميتواند تا از ميان 

امروز در کشور . داشتن بيسوادي متوقف بماند ؛ در نتيجه تضاد حادي بوجود ميآيد بر
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ما اين تنها کودکان فراوان به سن تحصيل نيستند که برايشان مدرسه موجود نيست 
، بلکه اگر افراد بالغ را هم بحساب نياوريم ، تعداد عظيمي از جوانان هم هستند که 

سئله جدي بايد تنها ميتواند در جريان تعاون اين م. در همان وضع قرار دارند 
کشاورزي حل گردد با تشکيل تعاونيها ، دهقانان بنابر ضروزت اقتصادي به آموزش 

تشکيل تعاونيها سبب ميشود ، دهقانان قدرت . خواندن و نوشتن جذب ميشوند 
 جمعي يابند ، اوضاع بکلي تغيير کرده و آنها ميتوانند خود کالسهاي سواد آموزي

نخست ، براي ثبت نمره کار نوشتن نام افراد و محالت ده يادهستان . سازمان دهند 
حات براي کار هاي مختلف رزاعتي و ديگر کلمات ، خود ، وسايل کشاورزي ، اصطال

نامه بزرگتري بعدا بايد لغت. مجموع دويست سيصد کلمه را ياد بگيرند  ناگزير بايد در
اولي بايد با در نظر گرفتن . ب درسي احتياج است در نتيجه دونوع کتا. بياموزند 

احتياجات تعاوني يک محل مشخض ، توسط افراد تحصيل کرده محل و رفقائي که کار 
هر محلي بايد کتاب درسي خودش را تاليف . تعاون را هدايت ميکنند تا ليف گردد 

تاب به الزم نيست اين ک. کند و نبايد کتاب درسي يکسان براي همه جا تهيه کرد
نامه اي در حدود چند کتاب درسي دومي که آنهم لغت. سد تصويب مقامات باالتر بر

بوط به يک صد کلمه داشته و به همان ترتيب تاليف گردد بايد مطالب و اصطالحات مر
و همچنين مطالب و ) ال ، يک شهرستان يا واليت مث( منطقه نسبتا محدود 

و تمام کشور را در ) منطقه خود مختار  يا شهرستان يا( اصطالحات معين استان 
اين نوع کتاب هم الزم نيست در همه محلها يکجور باشد ولي بايد فورا توسط . برگيرد

) يا شهرستان يا منطقه خود مختار ( ، واليت يا استان  مقامات آموزشي شهرستان
رسي گام سومي هم بايد بر داشت ؛ اين گام تهيه کتاب د. مورد رسيدگي قرار گيرد

يا شهرستان يا ( ي هر استان سومي جهت استفاده عمومي توسط مقامات آموزش
بعدا تاليف کتابهاي درسي پيشرفته تر بيشتري الزم . ميباشد ) خود مختار  منطقه

مقامات فرهنگي و آموزشي در سطح ملي بايد رهنمود مناسب در اين مورد . ميشود 
وکو در شهرستان کونان در استان شانتون شعبه سازمان جوانان ده کائوچپالي. بدهند 

آنها از . تماشاي پيشرفت کار در آنجا بسيار لذت بخش است . خالقيت بخرج داده 
پيشرفت . ميان فارغ التحصيالن مدرسه ابتدائي دهستان خود معلم پيدا کردند 

سريع بود وبيش از صد نفر نوجوان و افراد بالغ بيش از دويست کلمه در ظرف دو ماه 
حاال آنها ميتوانند حساب نمرات کار خود راثبت کنند و بعضي از . و نيم يادگرفتند 

. ، نام مناسبي است " درسي براي ثبت نمرات . " آنها نمرات کارتعاوني را ثبت ميکنند 
تشکيالت سازمان جوانان در همه سطوح . چنين درسهائي بايد در همه جا دائر گردد 
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دهند و تمام سازمانهاي حزبي و دولتي بايد از آن پشتيباني بايد براي اين کار رهنمود 
  . نمايند 

تجربه شعبه سازمان جوانان ده کائوچياليوکو در شهرستان کومان در استان شانتو در براه انداختن " يادداشت به 
  "درسي براي ثبت نمرات کار 

٣٩  

داران و عاوني ستاره طالئي توليد کنندگان کشاورزي ، جنگلت" ه اين دربار
ظرف سه سالي که از تاسيس آن ميگذرد ، به . برهبري لي شون ـ تا است " دامداري 

اين تعاوني در منطقه لم يزرع . خانوار تبديل شده است  ٢٨٣يک تعاوني بزرگ با 
به همت کار سخت همه افراد در اين سه سال  کوهستان تايمانگ قرار دارد ، ليکن

در صد بيش از  ٦/١١٠ميزان بکار گرفتن نيروي کار  حاال. چهره ي نويني يافته است 
در صد بيش از زمان گروههاي  ٧۴روز هاي زراعت فردي قبل از جنگ ضد ژاپني و 

يوان در سال اول  ١٢٠سرمايه انباشتي تعاوني از . کمک متقابل پيش از تعاوني است 
کتي غله  ٨٨۴هر عضو بطور متوسط  ١٩٥٥در . يوان افزايش يافته است  ١١٠٠٠به 

در صد  ١/٢٥در صد بيش از روز هاي ماقبل جنگ ضد ژاپني و  ٧٧دريافت کرد که 
اين تعاوني نقشه پنجساله اي تدوين کرد . بيش از زمان گروههاي کمک متقابل است 

در صد هدفي که در نقشه تعيين  ٦/١٠٠، اما بعد از سه سال ارزش کل توليدش به 
اگر در جائي که : سوال زير را براي ما مطرح ميکند تجربه اين تعاوني . شده بود رسيد 

شرائط طبيعي نا مساعد است افزايش زيادي در توليد ميتواند صورت گيرد چرا در 
  جائي که شرائط طبيعي مساعد است نتوان حتي بهتر از اينهم کار کرد ؟ 

  "را تکامل دهيد تعاوني را با جديت و صرفه جوئي اداره کنيد ، مناطق کوهستاني " يادداشت به 

۴٠  

از تجربه ارزشمند آن خيلي ميتوان . اين تعاوني خيلي خوب اداره شده  
شهرستان چوفو زادگاه کنفسيوس است ، جائي که پيرمرد سالها مکتبي را . آموخت 

اما او به . ناي زيادي تربيت نمود ، امريست کامال معروف ااداره کرد و شاگردان تو
شاگردش فان هنگاميکه . مردم اهميت چنداني نميداد جنبه هاي اقتصادي زندگي 
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اعت از او سوال کرد، وي نه تنها از زير سوال در رفت بلکه چيه در باره چگونگي زر
حاال مردم . تعلق دارد ) ٥" (ائين تر طبقه پ" يه او را متهم کرد که به پشت سرفان چ

از سه سال تعاون ، وضع  پس. در زادگاه او تعاونيها ي سوسياليستي بر پا کرده اند 
اقتصادي و فرهنگي مردم که طي بيش از دو هزار سال فقير و بيچاره بودند ، شروع به 

" کالسيک هاي " اين نشان ميدهد که سوسياليسم بي نهايت از . تغيير کرده است 
به کسانيکه عالقمند بازديد از معبد و گنبد کنفسيوس . کنفسيوس بر تر است 

صوف در اينجا برون و نگاهي ويکنم سر راه خود به تعاوني مهستند پيشنهاد م
  .  بيندازند 

 "در صد افزايش ميدهد  ٦٧يک تعاوني توليد کنندگان کشاورزي توليد را در سه سال " يادداشت به 

۴١ 

بيشتر تعاونيهاي . خيلي خوب نوشته شده و ارزش خواندن دارد  اين مقاله
هر کدام فقط بيست سي خانوار دارند ، زيرا  نيمه سوسياليستي موجود کوچکند ، و

فرست کسب تجربه ء زه آسان است و به کادر ها و اعضابر پا کردن تعاونيهاي اين اندا
زمين کم و سرمايه مختصر يک تعاوني کوچک قادر به سريع ميدهد ، انا اعضاء کم 

کوچکي  فعاليت در مقياس بزرگ و استفاده از ماشين آالت نيست و تعاونيهاي باين
کماکان تکامل نيروهاي مولده را مانع ميشوند و شايد مدت زماني طوالني در اين 

در بعضي نقاط يک تعاوني ممکن است . مرحله بمانند ، بلکه بايد تدريجا يکي شوند 
چندين دهستان را در بر گيرد ، اما  بتنهائي کل يک دهستان ، و در نقاط معدودي

. دهستان ممکن است چند تعاوني داشته باشد بديهي است در بسياري نقاط يک 
. تعاونيهاي بزرگ ميتواند در مناطق کوهستاني و همچنين در دشتها تشکيل شود 

دهستاني در استان آن هوي که مخزن آب فوت زولين در آنجا واقع است تمام دور و 
ي درست در اين نقطه يک تعاوني بزرگ که بطور وسيع. اطرافش تا دهها لي تپه است 

البته ادغام تعاونيها . به کشاورزي ، جنگداري و دامپروري پرداخته ايجاد شده است 
  . پيش رود  هنگاميکه کادر هاي مناسب دارند بهبايد قدبقدم و بارضايت اعضاء و 

  "برتري تعاونهاي بزرگ " يادداشت به 
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۴٢  

ي تجربه تعاونيها پرچم سرخ در جزيره هاينان مجددا برتري زياد تعاونيها
اين تعاوني بزرگ تنها پس از يکسال . بزرگ و تعاونيها نوع پيشرفته را نشان ميدهد 

البته اين بمعناي آن نيست که تمام تعاونيها . کار آماده ارتقا ء به سطح پيشرفته بود 
بايد اينطور باشند ، زيرا آنها پيش از تصميم به ادغام و ارتقاء به سطح پيشرفته بايد 

. بطور کلي يک دوره سه ساله حدودا کافي است . ط الزم را دارند يا نه ببينند آيا شرائ
دهقانان وقتي ببينند تعاونيهاي بزرگ . مهمترين چيز نمونه سازي براي دهقانان است 

و تعاونيهاي نوع پيشرفته مزاياي بيشتري از تعاونيهاي کوچک و ابتدائي دارد ، 
  . طح پيشرفته ميشوند خواهان ادغام تعاونيهاي شان و حرکت بسوي س

تعاوني توليد کنندگان کشاورزي پرچم سرخ در بخش يکم شهرستان چيئن شان ايدئولوژي سرمايه " يادداشت به 
  " داري قدرت ميگيرد

۴٣  

ي که شرائط ضروري است که تغيير تعاونيهاي ابتدائي به پيشرفته را وقت
وليد آنها را تکامل دهد ، از ر گرفت ، تا نيرو هاي توليدي و تآنها آماده گشته در نظ

باگذشت  را حفظ ميکنند ،)  ٦(آنجا که تعاونيهاي اوليه نظام مالکيت نيمه خصوصي 
توليدي را سد ميکند؛ مردم خواهان تغيير در نظام  زمان اين امر تکامل نيروهاي

مالکيت ميگردند ، بطوريکه تعاوني به يک واحد اقتصادي تبديل ميگردد که بطور 
بمحض . ي اداره ميشود و وسائل توليد تماما در مالکيت اشتراکي است دسته جمع

گذار  اين. ليد حتي بيشتر توسعه مييابد آنکه نيرو هاي توليدي بيشتر آزاد شوند ، تو
بعد از . در بعضي نقاط نسبتا سريع و ساير نقاط احتماال کمي آهسته تر جلو ميرود 

. ي عمدتا شرائط ضروري را بدست مي آوردحدود سه سال کار ، تعاونيهاي نوع ابتدائ
نها ، شهرستانها و مناطق خود مختار بايد اين مسئله اسازمانهاي حزبي در تمام است

تعدادي تعاونيهاي آزمايشي  ١٩٥٧و  ١٩٥٦توجه کرده و تدارک ببينند ، و طي  
، و  بطور کلي ، تعاونيها امروز کوچکند. ضايت توده ها تاسيس کنند پيشرفته را با ر
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وقتي به نوع پيشرفته تبديل ميشوند ، اين تعاونيهاي کثير العده ي کوچک بايد با 
هر بخش بتواند   ١٩٥٧ـ  ١٩٥٦اگر در . رضايت توده ها به تعاونيهاي بزرگ بدل شوند

ند تعاوني از اين نوع را سازمان دهد و برتري آنها نسبت به نوع ابتدائي براي يک يا چ
امر شرائط مساعدي را براي ادغام تعاونيها و حرکت بسوي  توده آشکار شود ، اين

اين کار بايد با برنامه ريزي جامع . سطح پيشرفته در سالهاي بعد فراهم ميسازد 
وقتي مردم ببينند که تعاونيها بزرگ و تعاونيهاي . جهت توسعه توليد همگون گردد 

تدائي دارند ، وقتي نوع پيشرفته  مزاياي بيشتري نسبت به تعاونيهاي کوچک و اب
مردم ببينند که برنامه ريزي طوالني مدت سطح بسيار باالتر زندگي مادي فرهنگي را 
با خود مي آورد ، به ادغام و ارتقا تعاونيها يشان به سطح پيشرفته در حومه شهر ها 
سريعتر پيش خواهد رفت و تجربه اين تعاوني در پکن ميتواند به مثابه راهنما براي 

  .ائي با شرائطي مشابه مفيد افتد هتعاوني

  "تعاوني که از نوع ابتدائي به پيشرفت تبديل ميشود " يادداشت به 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر ظاهر شدند در سپتامبر و دسامب" اوجگيري سوسياليستي در روستاي چين " که در کتابي بعنوان  اين يادداشتها 

معهذا در يادداشتها اظهار نظري وجود . بعضي از آنها تا امروز اهميت خود را از دست نداده اند. نوشته شدند ١٩٥٥
سالي بود که سوسياليسم در نبرد تعيين کننده با سرمايه داري پيروز اساسي بدست آورد ؛  ١٩٥٥دارد داير براينکه 

سالي بود که در آن در رابطه با مالکيت در روابط  ١٩٥٥:  بايد بدينصورت گفت.  طرح آن بدينصورت درست نيست
توليد پيروزي اساسي بدست آمد ، در حاليکه در جنبه هاي ديگر روابط توليد و همچنين بعضي جوانب روبنا مثال 

، يا پيروزي اساسي بدست نيامد و اگر هم بدست آمده ، پيروزي کامل نيست و  در جبهه ايدئولوژيک و سياسي
بر جهان نازل شود و نه  ١٩٦٥ما نه پيش بيني ميکرديم که چنان توفان عظيمي در . ي بيشتر ضرورندکوششها

هر دو حادثه . پيش بيني ميکرديم که در همان سال در کشور خود مان کار زاري که شور شوق توده ها را خفه کرد
انقالب سوسياليستي  :ي ناشي ميگردد اينجا درساز . به راستها در بر پا کردن حمالت وحشيانه شان تحرکي بخشيد

و ساختمان سوسياليستي هيچيک مانند قايقراني در درياي آرام نيست ، و ما بايد براي مقابله با مشکالت عظيم 
اوضاع عمومي هم از لحاظ بين المللي و هم . زيادي که ميتواند در کشورمان و در خارج پيش آيد آماده باشيم 

طمئن باشيم ، اما مشکالت جدي زيادي ناگزير اتفاق ميافتد و ما بايد توانيم از اين امر مت ، ما ميداخلي مساعد اس
  آماده مقابله با آنها باشيم 
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  هاـيادداشت
  

ـ تعاوني وان کو ـ فن در اولين روز هاي تشکيل به طور غم انگيزي کمبود و سائل  ١
ود را براي رفتن به بجاي تقاضا کمک از دولت ، تعاوني اعضاي خ. توليد داشت 

کوهستانها سي لي دورتر و جمع آوري هيزم و فروش آن براي پرداخت بهاي وسايل 
" کوه را مجبور به توليد " توليد متشکل کرد بدين ترتيب اعضاي تعاوني ميگفتند آنها 

  .مقداري قابل توجهي وسايل توليد نمودند 
ر تبليغ مزايا شرائط مساعد ، بمعني اينست که عالوه ب" ا تبليغات معکوس ـ اينج ٢

مشکالت و سختيهائي که امکانا توده ها در جريان تشکيل تعاونيها با آن برخورد 
اين کار زماني که توده ها کامال برانگيخته شده . خواهند کرد برايشان روشن شود 

تا آنها مسئله را کامال  بودند و اکثرا تقاضاي عضويت در تعاوني ميکردند انجام ميشد
  . با ميل آزادانه خو بپيوندند . گين کنند بک و سنس
تعاوني، )  ١:  ـ چهار مقايسه عبارت بود از مقايسه و ديدن اينکه کدام بهتر است  ٣

سوسياليسم يا سرمايه )  ٢گروه کمک متقابل ؛ يا دهقانان براي خودشان کار کنند ؛  
ثروتمند شدن )  ۴؛ و  سيستمي با استثمار يا سيستمي بدون استثمار )  ٣داري ؛  

شخصي يا سعادت همگاني ، پنج محاسبه اشاره ميکند به محاسبه برتري تعاوني در 
افزايش در آمد از طريق توسعه توليد فرعي )   ٢مقابله با آفات طبيعي ؛ )   ١: رابطه با 

ازدياد توليد در )  ۴افزايش ثمرات کار با برانگيختن شور وشوق براي کار ؛ )  ٣؛ 
غلبه بر مشکالت در )  ٥ه همکاري سودمند متقابل دهقانان فقير و ميانه حال ؛ و نتيج

  . توليد و امرار معاش 
  وظايف سازمان جوانان " لنين . اي . ـ و ۴
  " . زولو " ،  ١٣ـ منتخبات کنفسيوس ، کتاب  ٥
ص ميشد و مديريت گذاشتن زمين بصورت سهم مشخ ـ تعاوني ابتدائي با رويهم ٦

تعاوني مالکيت خصوصي اعضاء  تعاوني  اين. ماهيت نيمه سوسياليستي بود  واحد در
را به وسائل توليد مانند زمين ، حيوان بارکش و وسايل بزرگتر کشاورزي حفظ ميکرد 

بنابراين . بدهد" سود سهام " و تعاوني ميبايست براي استفاده آنها به اعضاي خود 
 . خصوصي را حفظ کرده است  گفته شد که تعاوني ابتدائي مالکيت نيمه
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  در خواست نظر در باره سند هفده
  ماده اي مر بوط به كشاورزي

  ١٩٥٥دسامبر  ٢١
در نوامبر امسال بدنبال مشورتهائي که رفيق مائوتسه دون در حان جو و 
تين سين با دبيران کميته هاي حزبي چهارده استان و منطقه خود مختار مغولستان 

کميته مرکزي معتقد . سند هفده ماده اي مورد توافق قرار گرفت داخلي انجام داد ، 
بي استان ، شهرستان و زد در کنفرانس دبيران کميته هاي حاست که اين سند باي

ژانويه برگزار شود تاييد گردد تا بتواند در  ١٠منطقه خود مختار که قرار است در 
نظور ، لطفا با دريافت اين بدين م. جاي گيرد و اجراي جدي آن آغاز شود  ١٩٥٦نقشه 

مام کميته هاي حزبي دبيران ت م کميته هاي حزبي واليت و بعضي ازپيام دبيران تما
  : نيد الت زيرين را بدقت مطالعه کاه و سوت اختيار را فرا خواندشهرستانهاي تح

آيا تمام يا فقط بعضي از مواد ميتواند اجرا شود و آيا شرائط بحد کافي _  ١
  هر ماده فراهم است يا نه ؛  براي اجراي
د عملي را موا( هست يا نه  نهگا ياج به مواد عالوه بر مواد هفدهآيا احت_  ٢

   .؛ ) ميتوان اضافه کرد 
خود جاي دهيد و آنها را  ١٩٥٦آيا آماده ايد هفده ماده را در نقشه _  ٣  

  .فورا انجام دهيد 
الت تکميل کرده و ااين سو مطالعه خود را در مورد ١٩٥٦ژانويه  ٣لطفا تا   

  . اتتان را آماده کنيد نظر
  :هفده ماده بدينقرارند 

سيس تعاونيهاي نوع در رابطه با سرعت تعاوني کردن کشاورزي ، کار تا_  ١
خوبست استانها ، شهرستانها و . پايان يابد  ١٩٥٦طور عمده تا نيمه دوم ابتدائي بايد ب

در صد  ٧٥براي عضويت تعاونيها هدف را ) ن باستثناي سين کيا( مناطق خود مختار 
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وح پائين تر اين هدف قدري خانوار هاي دهقاني قرار دهند و اجازه دهند که در سط
  .در صد برسد ٨٥تا  ٨٠ده و به حدود بيشتر ش

و يا  ١٩٦٠در مورد تعاونيهاي سطوح باالتر ، بايد کوشش کنيد آنرا عمدتا تا 
 بدين منظور براي شهرستان. بپايان برسانيد  ١٩٥٩اگر ممکن است يک سال جلوتر تا 

که مسئوليت مستقيم بر پا کردن يک يا چند  ضروري است و براي بخشها بهتر است
در هر شهرستان يا بخش ) هر يک با بيش از صد خانوار ( تعاوني بزرگ نوع پيشرفته 

ه بايد اين دو دست. بعهده گيرند  ١٩٥٧و سپس دسته اي ديگر را در  ١٩٥٦را در 
آيا اين . در صد خانوار هاي دهقاني را در بر گرفته و بعنوان نمونه عمل کنند ٢٥حدود 

کار امکان پذير است يا نه ؟ اندازه يک تعاوني وقتيکه تعاونيها کوچک بصورت يک 
تعاوني  بزرگ ادغام ميشوند بايد چقدر باشد ؟ چندين تعاوني يک دهستان را 

دهستان را تشکيل دهد ، يا يک تعاوني چندين تشکيل دهند ، يک تعاوني يک 
دهستان را در برگيرد ـ آيا هر سه شکلي عملي است ؟ کدام رقم براي کلي تعاونيها 

تا  ١٠٠٠٠٠؟ در اتحاد شوروي  ٥٠٠٠٠٠يا  ۴٠٠٠٠٠يا  ٣٠٠٠٠٠: کشور متناسب تر است 
عالوه کدام شيوه مناسب تر نخواهد بود ؟ ب ۴٠٠٠٠٠يا  ٣٠٠٠٠٠آيا براي ما بيش از . است 

بهتر است ـ ابتدا تعاونيها را يکي کنيم و بعد آنها را به سطح باالتر ارتقاء دهيم ، هر 
دو کار را همزمان انجام دهيم ، يا ابتدا آنها را ارتقاء دهيم و سپس يکي کنيم ؟ لطفا 

  . اين سوالت را هم در نظر بگيريد 
 ١٩٥٦شايد طي : تعاونيها  دهقانان مرفه به و ليکنپذيرفتن مادر مورد _  ٢               

بتواند بر مبناي پيشنهادي که استانهاي آن هوي ، شانسي و هايلون کيان داده اند 
يعني ، به آنهائيکه خوب رفتار ميکنند اجازه پيوستن دهيد و به آنهائيکه . عمل کنيد 

ويت در تعاوني رفتار شان نه خوبست و نه بد اجازه شرکت در توليد تعاوني بدون عض
بدهيد ، در عين حال آنهائي را که بد رفتار ميکنند مجبور به توليد تحت نظارت 

يعني ، دهقانان . اين شيوه مزاياي زياد و در عين حال يک کمبود دارد . تعاوني نمائيد 
ي که تاکنون مايل به پيوستن به تعاونيها نبوده اند ناگزير احساس  ميانه حال مرفه
مرفه  نو دهقانا ليکنبعالوه آنها را بايد پيش از ما. ر به اين کار هستند ميکنند مجبو
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آيا اين خوب است يا بد ؟ يا اينکه استفاده از روش . پذيرفت تا آبرويشان حفظ شود 
  . عقب بيندازيم ؟ لطفا ببينيد کدام شق بهتر است  ١٩٥٧فوق را يک سال يعني تا 

دو سوم بايد از ميان دهقانان فقير  :در باره ترکيب رهبري در تعاوني _  ٣
کنوني بعالوه تمام دهقانان ميانه حال فقير که قبال دهقانان فقير بودند باشد ، در 
حاليکه يک سوم بايد از ميان دهقانان ميانه حال فقير قديمي و دهقانان ميانه حال 

  .مرفه قديم باشد 
انجام دهيد ـ چند اقدام اساسي  الف: شرائط جهت ازدياد توليد _  ۴

مختلف تفاوتهائي بايد قائل شد  جزئيات آن بايد هنوز بحث شود و امکانا براي نقاط(
قرار است هر استان سالي يکبار مطالب ( ،  ب ـ تجارب پيشرفته را پخش کنيد )

  ) . جمع شده درباره نمونه ها را در يک جلد کرد آورده و منتشر سازد 
، شهرستان ، بخش و دهستان بايد  هر استان ، واليت ١٩٦٥در سال _  ٥

بر طرحهاي شهرستان و نقشه جامع دراز مدتي که تمام نکات الزم را با تاکيد 
پيش نويس اين نقشه بايد در نيمه اول امسال آماده . گيرد تدوين کند دهستان در بر

گردد ، در نيمه دوم سال بصورت نهائي در آيد و در آينده ميتواند مورد تجديد نظر 
نقشه بايد يک دوره حد اقل سه ساله يا بهتر هفت ساله و امکانا تا دوازده . ر گيرد قرا

آيا اصال ترتيبش را داده ايد ؟ . اين کار بايد بدون درنگ انجام شود . سال را فرا گيرد 
شما . در حاليکه احتماال بعلت عدم تجربه بسياري از نقشه ها نتراشيده خواهند بود 

بخش و دهستان را داشته باشيد که نقشه هاي واقع بينانه  بايد کوشش کنيد چند
  . صيه نمود را بتوان بعنوان نمونه توتري طرح نمايند تا آنها 

براي حفاظت و توليد نسل گاو ، اسب ، قاطر ، االغ ، خوک ، گوسفند ، _  ٦
. مرغ و اردک بخصوص براي نگهداري حيوانات جوان، نقشه ي جامعي تهيه کنيد 

  . يد نتيجه لطفا عقايد خود را آماده کن ي توليد نسل هم بحث ميشود ، درنقشه ها
در هماهنگي با نقشه حومه رود خانه ها ، ميبايست پروژه هاي _  ٧

سال سيل و   ٧ساختماني ذخيره هاي کوچک آب نيز وسيعا موجود باشد تا در عرض  
  . خشکسالي هاي عادي اساسا کنترول شود
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نوع از حشرات و امراض گياهي  ١٢ـ  ١٠حدود  در ظرف هفت سال ،_  ٨
  .مضر بحال محصول را اساسا نابود کنيد 

در عرض دوازده سال ، اکثر زمينهاي باير و تپه هاي لم يزرع را بارور _  ٩
يعني در . ائط الزم در هر محل ممکن جنگل کاري کنيد رکنيد و با درختکاري طبق ش

و آب و همچنين در زمينهاي باير و تپه هاي لم  کنار هر خانه و هر ده ، کنار جاده ها
  . يزرع درختکاري کنيد 

در  ١٠٠در صد و در يعني  ٩٠در عرض دوازده سال در بيشتر مناطق _  ١٠
  . صد کود الزم بايد توسط خود محل و تعاونيها تهيه شود

در عرض دوازده سال محصول متوسط غله در هر مو در مناطق شمال _  ١١
د در داخل رزود خانه پاي لون و بخش رود خانه ، کوههاي چين لين ، ر ردو خانه زرد

د  و شمال رود رزکتي ، در مناطق جنوب رود خانه  ۴٠٠استان چينگ هاي بايد به 
کتي و در مناطق جنوب رود خانه هو آي ، کوههاي پين لين و  ٥٠٠خانه هو آي به 
هان روغني ، لوبياي سويا ، ابريشم نبه ، گيادر مورد پ. کتي برسد  ٨٠٠رودخانه پاي به 

  . قند ، ميوه و اقالم ديگر لطفا پيشنهاد سهميه کنيد  ر، چاي ، کنف ، چغند
در عرض هفت سال اساسا تعدادي از امراض بسيار مضر انساني و _   ١٢

غز ، طاعون گاو و وباي کرم خوردگي ، طاعون غددي ، ورم م احشام مانند کرم روده ،
ميک از امراض مختص يک قوم در استان يا الطفا ببينيد کد. برداريد  خوک را از ميان

منطقه شما را ميتوان در ظرف هفت سال اساسا از ميان برداشت ، کداميک بيشتر 
  .ائط فعلي ريشه کن نميشود رطول ميکشد و کداميک تحت ش

ت سال اساسا موش از شر چهار آفت خالص شويد يعني در عرض هف_  ١٣
و ديگر چرندگان که محصول را خراب ميکنند ، ( ، گنجشک ) انات مضر و ديگر حيو(

را ) ١(پشته . ، مگس ) اما اينکه آيا صالح است کالغها را نابود کرد بايد تحقيق گردد 
  .  از ميان بر داريد 

در عوض هفت سال اساسا بيسوادي را ريشه کن کرده و هدف را _ ١۴
  .کلمه قرار دهيد ٢٠٠٠تا  ١٥٠٠آموختن 
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شاهراه ( اده هاي مختلفي رائط مشخص جدر عرض هفت سال بنابه ش_  ١٥
که مورد نيازند در استان، واليت ، شهرستان ، بخش و دهستان ) ، جاده ، کوره راه 

  .    بسازيد 
عرض هفت سال شبکه فرستنده ي سيم دار برقرار کنيد ، بطوريکه _   ١٦

  اخبار به هر دهستان و هر تعاوني برسد ،
در عرض هفت سال تاسيسات شبکه تلفن که دهستانها و تعاونيها _  ١٧

  .بزرگ را بهم وصل ميکند را تمام کنيد 
لطفا نکات باال را با ديگر رفقاي مربوطه مورد مالحظه قرار دهيد و 

ت ابتدا دبيران بعضي کميته مرکزي ممکن اس. ژانويه تمام کنيد  ٣کارتدارکي را تا 
ژانويه فرا  ۴ا را جهت مطالعه چند روزه اين مسائل در حدود بي استانهکميته هاي حز

  . ژانويه حاضر کند  ١٠خواند و پيشنهاداتي براي کنفرانس 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي حزبي بخشانامه که براي کميته مرکزي حزب کمونيست چين تدوين گشت و به بوروي شانگهاي و کميته ها
  .استانها و مناطق خود مختار ارسال شد 

  

  هاـيادداشت
  

ط رفيق مائوتسه دون براي توس ١٩٦٠هنمودي که در باره کار بهداشتي در مارس ر_  ١
مطلب ديگري هم : " شت ميگويد کميته مرکزي حزب کمونيست چين تدوين گ

د اين باشد ، شعار باي. گنجشکها را نکشيد بجاي آن ساس را ريشه کن کنيد . " هست
  " . موش، ساس ، مگس ، و پشته را از ميان برداريد " 
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   گوني سوسياليستي صنايع دستي را تسريع کنيددگر
  ١٩٥٦مارس  ٥

ـ بنظر ميرسد که سرعت دگرگوني سوسياليستي صنايع دستي مستقل کمي  ١  
حزبي استان و در ژانويه امسال در کنفرانس دبيران کميته هاي . از حد کند بود  بيش

. تنها  دو ميليون نفر صنعتگر متشکل شده بودند  ١٩٥٥تا آخر . شهرستان هم اينرا گفتم 
بنابراين بطور . م متشکل گرديدندولي در دو  ماهه اول امسال سه ميليون نفر ديگر ه

شما ساالنه بطور متوسط . اين امر خوبي است . ده ميتوان کار را تا آخر سال تمام کردعم
در صد رشد براي کل ارزش توليد صنايع دستي در يک دوره سه برنامه پنجساله در  ٩/١٠

در برنامه پنجساله اول هدف را بسيار پائين تعيين . نظر گرفته ايد ، اين قدري کم است 
کرديم و در نتيجه کمي ضرر ديديم ، الزم نيست آنرا حال عوض کنيم ، اما بايد عقل خود 

  .را بکار ببريد 
دود صد نفر در هر تعاونيها صنايع دستي ، بطور کلي حوسعت ر مورد د_  ٢  

تعاوني مناسب است ، گرچه بعضي از تعاونيها ممکن است صد ها نفر و بعضي ده ها نفر 
  . عضو داشته باشند 

ـ تشکيل تعاوني براي آهنگران و نجاراني که جهت تعمير ابزار کشاورزي و  ٣  
سر ميزنند عقيد خوبي است ، دهقانان مطمئنا به اين کمک به توليد کشاورزي به دهات 

تي آنها وق. ن سال است چنين ميگويند صنعتگران چين هزارا. امر خوش آمد ميگويند 
درند بر مهارت خود بيفزايند و به دهقانان بهتر خدمت کنند ادر تعاونيها متشکل شوند ، ق

 .  
حرفه هاي تعمير وخدمات ـ گفته ايد که توده ها ناراضيند زيرا توليد در  ۴  

اين . از تعمير گاهها بسته شدند  متمرکز گرديده و در اوج دگرگوني صنايع دستي بسياري
گرايش عمومي زير آسمان وحدت ناگزير پس از " حاال چه بايد کرد ؟ . خيلي بد است 

  " . جدائي طوالني و جدائي ناگزير از وحدت طوالني است 
در توليد مکانيزه و نيمه مکانيزه بيش از سي برابر  ـ باالترين رقم بازده کار ٥  

ليد سرانه ساالنه در صنايع دولتي ارزش تو. ازده در صنايع دستي است کمترين رقم ب
يوان در تعاونيهاي  ٥٠٠٠يوان ، در تعاونيهاي مکانيزه و نيمه مکانيزه  ٣٠٠٠٠تا  ٢٠٠٠٠مدرن 
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 يوان و در ميان ١٥٠٠نيهاي کوچک يوان ، در تعاو ٢٠٠٠صنعتگر  ١٠٠بزرگ يا بيش از 
تفاوت در بازده کار را مقايسه کنيد و آنگاه . يوان است  ٩٠٠تا  ٨٠٠نعتگران مستقل ص

روشن ميشود که صنايع دستي بايد در سمت نيمه مکانيزه و مکانيزه شدن تکامل يابد و 
  .بازده کار باال رود 

د انجام ميدهند و غذا ، ـ تمام حرفه هاي مربوط به صنايع دستي خدمات مفي ٦  
هنر هاي ظريفه مانند . لباس و چيز هاي ديگر مورد استفاده روز مره تهيه ميکنند 

) ١" (پنج دختر خانه مانده خانواده چانگ " ميناکاري يا خوشه هاي شيشه اي که بوسيله 
بعالوه تکنيک سرخ کردن مرغابي پکن قابل صدور . شيشه گري شده است هم همينطور 

" شاغلين بعضي حرفه هاي خدماتي دور خيابانها و دهات ميگردند و مانند داستان  .است 
انواع و اقسام اشياء را تعمير ميکنند ، اينها افراد مطلعي " بندزدن کوزه براي عمه وانگ 
بيش از شش هزار نوع " بازار سحرگاهان در شرق پکن . " هستند و خيلي سفر ميکنند 

  .ميگذارد جنس براي فروش به نمايش 
چاقوي آشپزخانه و قيچي دندانه . لطفا نگذاريد مصنوعات ما بدور ريخته شوند   

هر . دار وانک و چانگ سياو ـ چوان حتي ده هزار سال ديگر هم نبايد دور انداخته شود 
  . چيز خوب و با خصلت چيني که دور ريخته شده را بايد احياء و حتي بهتر نمود 

پيشه و جستجوي استاد کاران قديمي عقيده خوبي  ـ بهبود کيفيت هنر و ٧  
ميتوانيد . است و شما بايد از هم اکنون کار را شروع کرده و به آن سرعت بخشيد 

يان شيه واي عاج . سازمانهائي بر پا کنيد ، مدارسي باز کنيد و جلساتي فرا بخوانيد 
غذا ميخورديم ، او در  يکبار که من و او سر يک ميز با هم. تراش واقعا هنرمند خوبيست 

اما متاسفانه من حتي قادر به کشيدن عکس . حاليکه مرا نگاه ميکرد شبيه مرا تراشيد 
  . وي هم نبودم 

ـ قيمت وسايل و موادي که دولت به تعاونيها اختصاص ميدهد بايد بطور  ٨  
ات دولتي يها مثل موسسمنطقي تعيين گردد و نبايد بصورت عادي معين بشود تعاون

و بين مالکيت کلکتيو سوسياليستي و مالکيت سوسياليستي تمام خلق تفاوت . ستند ني
و محتاج کمک بنياد اقتصادي تعاونيها در آغاز بقدري کافي استوار نيست . وجود دارد

و ماشين االت و  شينهاي کهنه را که ديگر استفاده نميشوندخوبست ما. دولت است 
تحت مالکيت خصوصي به مديريت ادغام کارگاههاي  ساختمان کارخانه هائي را که در اثر
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بده . " دولتي ـ خصوصي ديگر زائدند ، با قيمت ارزان به تعاونيها اختصاص دهيد  مشترک
اليات بيشتري از آنان ها بحد کافي استوار گردد ، دولت مهنگاميکه بنياد تعاوني" تا بگيري 

مان ، تعاونيها در شکل در مالکيت در آن ز. ميگيرد و قيمت مواد خام نيز باال ميرود 
  . کلکتيو خواهد بود ، اما در واقعيت ، در مالکيت تمام خلق است 

دولت بايد به تعاونيها کمک کند تا نيمه مکانيزه و مکانيزه شوند و خود آنها نيز   
بايد براي اين هدف کوشش نمايند هرچه سرعت مکانيزه شدن بيشتر شود عمر 

شما بيشتر آب برود براي امر " قلمرو " هر چه . کوتاه ميگردد تعاونيهاي صنايع دستي
شما بايد براي تسريع مکانيزه کردن بيشتر کار کنيد و . مشترکمان بهتر خواهد بود 

  .بدولت بيشتر کمک نمائيد 
ـ حال که ارزش محصول صنايع دستي يکچهارم مجموعه ي ارزش توليد  ٩  

هم آوردن مواد خام براي صنايع دستي و صنايع کشور را تشکيل ميدهد ، چرا فرا
روش آنها به بخشي از برنامه دولت تبديل نشده است ؟ صنايع دستي همچنين توليد و ف

  .چنان ابعاد بزرگي يافته است که ميبايست در برنامه دولت منظور گردد
در بعضي جا ها کميته هاي حزبي آنقدر به وظائف ديگر مشغولند که منابع ـ  ١٠  
در دستور کار نميگذارند ، اين خوب نيست ، چرا بعضي کادر ها کمتر مايلند  دستي را

اينکار را بعهده بگيرند ؟ من خودم خيلي عالقمند به انجام آن هستم زيرا امر خيلي 
  .مهمي است 
بايد نمونه هاي برجسته اي از ميان شصت و چند هزار تعاوني صنايع ـ  ١١

مثالها بايد از . مشخص آنها مطلب جمع آوري نمائيد  دستي انتخاب کنيد و در باره تجارت
هر محل و هر حرفه انتخاب شود و بايد تعاونيهاي خوب و بد ، بزرگ و کوچک ، متمرکز و 

اينها بايد بصورت کتابي شبيه . پراگنده ، و همچنين نيمه مکانيزه و مکانيزه را در بر گيرد
  . شر گردد منت" اوجگيري سوسياليستي در روستاي چين" کتاب

  

  هاـيادداشت
نج زن خانواده استاد چانگ در پکن است که بخاطر خوشه هاي شيشه اي که درست اشاره به پـ  ١

  . ميکردند معروف بودند 
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  درباره ده مناسبات بزرگ

  ١٩٥٦ژوئيه  ٢٥

 شعبه ٢۴در ماه  هاي آخير بوروي سياسي کميته مرکزي گزارش هاي کار 
، بازرگاني ، مالي و شعبه هاي ديگر را که زير نظر مقام  صنايع کشاورزي ، حمل و نقل

ي مربوط به  هاي مرکزي هستند ، استماع کرده و از ميان آنها چندين مسئله
مجموعه ي . ساختمان سوسياليسم و دگرگوني سوسياليستي را بيرون کشيده است 

  .آنها در ده مسئله يا مناسبات بزرگ خالصه مي شوند

اساسي است که اين ده مسئله طرح وي يک مشي براي تمرکز توجه ر
ميگردد ، مشي اساسي بيسج کليه عوامل مثبت، داخلي و خارجي براي خدمت به امر 

براي پايان بخشيدن به سلطه اي امپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايه . سوسياليسم 
بوروکرات وکسب پيروزي در انقالب دمکراتيک خلق ، در گذشته ما از مشي بسيج 

ياليستي سما امروز نيز براي ادامه ي انقالب سو. ليه عوامل مثبت پيروي کرديم ک
ودند که الزم با اين وجود ، در کار ما مسائلي موج. همان مشي را دنبال مي کنيم 

بويژه شايان توجه است که اخيرا برخي نواقص و . ث کرداست در باره آنها بح
در اتحاد شوروي بروز کرد ، بر مال  اشتباهاتي که در جريان ساختمان سوسياليسم

آيا مي خواهيد از همان بيراهه ها عبور کنيد ؟ در گذشته ما با درس . گرديده است 
عبرت گرفتن از تجارب آنها ، توانستيم از برخي بيراها ها احتراز جوئيم و امروز داليل 

  .بازهم بيشتري وجود دارند که به همان شيوه عمل کنيم 
ر داخلي ، نيروي اساسي را ثبت داخلي و خارجي کدامند ؟ از نظعوامل م

نيروهاي بينابيني نيرو هائي هستند که ميتوان . کارگران و دهقانان تشکيل مي دهند 
اما با تمام اين احوال ما بايد . نيرو هاي ارتجاعي يک عامل منفي اند . آنها را جلب کرد

امل مثبت ي را تا حد ممکن به عن عامل منفکارمان را خوب انجام دهيم و اي
از نظر بين المللي ما بايد با کليه نيرو هائي که مي شود وحدت کرد متحد . برگردانيم 

شويم ، با تقال و کوشش خود مي توانيم نيرو هائي را که بي طرف نيستند ، بي طرف 
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ر دهيم اده قراي را از هم جدا نموده و مورد استفکنيم و حتي قادريم نيرو هاي ارتجاع
بطور خالصه ما بايد کليه نيرو ها را مستقيم و غير مستقيم بسيج نمائيم و براي . 

  . تبديل چين به يک کشور سوسياليستي مقتدر مبارزه کنيم 
  :اکنون من به بحث ده مسئله مي پردازم            

ـ مناسبات بين صنايع سنگين از يکسوو صنايع سبک و ١
  کشاورزي از سوي ديگر

اينکه بايد به . اختمان کشور مان ، تاکيد روي صنايع سنگين است در س
اما اين بدان معني نيست که . توليد و سايل توليد ارجحيت داده شود ، حل است

وليد غذاي بدون ت. ي بخصوص غالت غفلت ورزيد ميتوان در توليد و سايل معيشت
تغذيه کارگران بود و  کافي و ديگر مايجتاج روز مره ، اوال غير ممکن است جوابگوي

ديگرصحبت از گسترش صنايع سنگين کردن چه معني دارد ؟ بنابراين مناسبات بين 
صنايع سنگين از يکسو و صنايع سبک و کشاورزي را از سوي ديگر بايد بطور 

  . مناسبي حل کرد 
ما از اتحاد . ما در حل اين مناسبات دچار اشتباهات اصولي نشده ايم 

شکست طوالني اتحاد شوروي . اروپاي شرقي بهتر کار کرده ايم  شوروي و چند کشور
کالت بزرگ پاره ليد غالت پيش از انقالب اکتبر، مشدر رسيدن به باالترين سطح تو

اي از کشور هاي اروپاي شرقي ناشي از عدم توازن شديد بين گسترش صنايع 
تاکيد يک . سنگين و صنايع سبک  ـ چنين مشکالتي در کشور ما موجود نيستند

جانبه آنها بر روي صنايع سنگين بقيمت غفلت در کشاورزي و صنايع سبک نتيجه 
ما به کشاورزي و صنايع سبک توجه . اش کمبود کاال در بازار است و عدم ثبات ارزي 

ماهمواره به کشاورزي توجه داشته و آنرا توسعه داده ايم و تا درجه . بيشتري داريم 
و مواد خام ضروري را براي توسعه صنايع تامين کرده ايم قابل توجهي عرضه ي غالت 

وضع عرضه ي مايحتاج روز مره ي ما نسبتا خوب بوده ، قيمت ها ثابت  و وضع پولي . 
  . متعادل است
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مسئله اي که هم اکنون در مقابل ما قرار دارد ادامه تنظيم مناسب سهميه 
صنايع سبک از سوي ديگر سرمايه گذاري در صنايع سنگين از يکسو و کشاورزي و 

آيا اين . گردد  بازهم بيشتر کشاورزي و صنايع سبک است ، بطوريکه باعث گسترش
بدان معناست که صنايع سنگين ديگر در مرتبه اول قرار ندارد ؟ هنوز چنين است ، 

اما به نسبت . هنوز هم در سرمايه گذاري تاکيد را روي صنايع سنگين مي گذاريم 
  .سبک بنوعي بايد بيفزائيم  کشاورزي و صنايع

نتيجه اين افزايش چه خواهد بود ؟ اول اين که مايحتاج روز مره مردم بهتر 
دوم اينکه در انباشت سرمايه تسريع شده و در نتيجه مي . بر آورده خواهد شد 

صنايع سنگين هم مي تواند . توانيم صنايع سنگين را بيشتر و بهتر توسعه دهيم 
، اما با توجه به شرائط کنوني اقتصاد ما ، صنايع سبک  سرمايه انباشت کند

  .وکشاورزي بيشتر و سريعتر مي تواند انباشت نمايد
توسعه ي صنايع  خواست شما مبني بر: در اينجا اين سئوال پيش مي آيد 

يا ساختگي ، خواستي است قوي يا ضعيف  ؟ اگر خواست شما  سنگين ، واقعي است
قت به کشاورزي و صنايع سبک ضربه وارد نموده در آنها ساختگي يا ضعيف باشد آنو

چنانچه خواست شما واقعي و قوي باشد آنوقت به . کمتر سرمايه گذاري مي کنيد 
کشاورزي و صنايع سبک اهميت مي دهيد بطوريکه غالت بيشتر و مواد خام بيشتر 

ايه را براي صنايع سبک توليد خواهيد کرد و در نتيجه انباشت بازهم بيشتر سرم
نيز سرمايه بيشتري خواهد بود در صنايع  بدين ترتيب در آينده. سبب مي شويد 
  . سنگين بگذاريم 

يکي اين : هم اکنون دو برخورد به گسترش صنايع سنگين ما موجود است 
است که کشاورزي و صنايع سبک را کمتر گسترش دهيم و ديگر اين است که آنها را 

طوالني اولين برخورد ما را به گسترش کمتر و آهسته از ديد . بيشتر گسترش دهيم 
تر صنايع سنگين هدايت مي کند ، يا احداقل شالوده محکمي را براي صنايع سنگين 

نيم خواهيم ديد که به پس از چند دهه حسابها را تسويه ک بنا نمي نهد و هنگاميکه
  . نتيجه مطلوب نرسيده ايم 
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سريع تر صنايع سنگين هدايت مي ا را به گسترش بيشتر و مبرخورد دوم 
کند و از آنجا که مايحتاج زندگي مردم را هم تضمين مي نمايد ، شالوده محکم تري را 

  . براي صنايع سنگين بنا مي نهد 

ـ مناسبات بين صنايع درمناطق ساحلي و صنايع ٢
  درمناطق دور از ساحل

از مناطق منظور ما . در گذشته صنايع ما در مناطق ساحلي متمرکز بود
ليائو لين ، حه به ، پکن ، تين سين ، همنان شرقي ، شان تون ، : ساحلي عبارتند از 

تقريبا . آن هواي ، جيان سي  شانگهاي ، چه کيان ، فوکين ، کوان تون و کوان سي 
اين . دور از ساحل قرار دارند  هفتاد در صد تمام صنايع سبک و سنگين در مناطق

بايد از پايگاه صنعتي ساحلي استفاده کامل را . ه تاريخ است شرايط غير معقول زائيد
کرد ؛ اما بخاطر توزيع صنايع بطور مساوي در جريان توسعه ي آن ، ما بايد کوشش 

ما در مناسبات بين . بيشتري براي توسعه صنايع در مناطق دور از ساحل بنمائيم 
ي اخير تا حدي به صنايع بهر حال در سالها. ايندو دچار اشتباهات بزرگ نشده ايم 

اين . مناطق ساحلي کم بها داده و به اندازه کافي به گسترش آنها توجه نکرده ايم 
  . بايد تغيير کند 

در گذشته در کره جنگ جريان داشت و اوضاع بين المللي کامال متشتج 
اکنون . بود ، اين اوضاع نمي توانست در برخورد ما به صنايع ساحلي بي تاثير باشد

نظر مي رسد که جنگ تجاوزي جديدي عليه چين با جنگ جهاني ديگر در آينده ب
. نزديک بوقوع بپيوندد و احتماال يکدوره صلح براي يک دهه يا بيشتر در پيش داريم 

انه ها و نيرو هاي يم از طرفيت تمام کارخبنابرين اشتباه است اگر ماهنوز قادر نشو
اگر حتي پنج سال وقت داشته . نمائيم  فني مان در مناطق ساحلي استفاده کامل

باشيم نه ده سال ، مع الوصف بايد سخت بکوشيم تا صنايع را در مناطق ساحلي 
بمدت چهار سال گسترش دهيم و در سال پنجم که جنگ شروع مي شود آنها را 

براساس اطالعات موجود ، در صنايع سبک ساختن يک . بجاي ديگر انتقال دهيم 
بعد از شروع کامل . ت سرمايه آن معموال بسيار سريع انجام ميگيرد کارخانه و انباش
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به توليد مي توان در چهار سال در آمدي بدست آورد که عالوه بر سرمايه اصلي با آن 
ي است و چرا از اين امر خوب. خانه جديد ساخت رمي توان سه يا دو يا يک يا نصف کا

اي روي سرما آويزان است و هر ؟ اين فکر که يک بمب هسته آن استفاده نکنيم
عي تطابق ندارد و داشتن يک برخورد منفي حظه منفجر خواهدشد ، با اوضاع واقل

  . نسبت به صنايع مناطق ساحلي بر اساس يک چنين ارزيابي ،  اشتباه است 
اين بدان معني نيست که بايد تمام کارخانه هاي جديد را در مناطق ساحلي 

بيشتر آنها را در مناطق دور از ساحل ساخت بطوريکه  بدون شک بايد. بنا کنيم 
توزيع صنايع تدريجا متعادل گردد ؛ از جهت ديگر اين عمل خود به تدارک ما در برابر 

جديد که بعضي از آنها حتي مي ن داما تعدادي کارخانه و معا. جنگ کمک مي کند 
مور توسعه و توانند بزرگ هم باشند هنوز مي توان در مناطق ساحلي ساخت در 

نوسازي صنايع سبک وسنگين در مناطق ساحلي ، در گذشته ما کار هاي مناسبي در 
  . اين جهت انجام داده و در آينده باز هم بيشتر انجام خواهيم داد

استفاده کامل از ظرفيت صنايع قديمي در مناطق ساحلي و گسترش آن ، 
ياري رسانده و ق دور از ساحل ما را در يک موضع قوي قرار مي دهد تا به صنايع مناط

خاذ يک برخورد منفي بمعني لطمه زدن به رشد سريع صنايع در ات. آنرا رشد دهيم 
مناطق دور از ساحل است و در عين حال به اين مسئله مربوط مي شود که آيا 

اگر خواست . خواست ما در رشد صنايع در مناطق دور از ساحل واقعي است يا نه 
اختگي ، آنوقت ما بايد فعاالنه صنايع مناطق ساحلي بويژه صنايع واقعي است و نه س

  .سبک را مورد استفاده قرار داده و رشد دهيم 

  مناسبات بين ساختمان اقتصادي و ساختمان دفاعي ٣             
ي دفاعي ما اکنون به سطح معيني رسيده توانائ. دفاع ملي از واجبات است 

برابر تجاوز اياالت متحده و کمک به کره وچندين  در نتيجه جنگ مقاومت در. است
سال تعليم و تحکيم ، نيرو هاي مسلح ما بازهم بيشتر نيرومند گشته واکنون قوي تر 
از ارتش سرخ شوروي قبل از جنگ جهاني دوم است ، در تسليحات آن نيز 

ما رد مين جدا کزاز آن زمان که پان کو آسمان را از . پيشرفتهائي حاصل گرديده است
  .هرگز قادر نشده ايم هوا پيما و خودرو بسازيم و امروز ما شروع به ساختن آنها کرده ايم 
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ما . اما در گذشته هوا پيما و توپخانه نداشتيم . ب اتمي نداريم ماهنوز بم
ما از . امپرياليستهاي ژاپن و چان کايشک را با ارزن باضافه تفنگ شکست داديم 

ما نه تنها بيشتر هوا پيما و . در آينده قويتر خواهيم شد  گذشته قوي تريم و باز هم
در جهان امروز اگر . توپ خواهيم داشت بلکه صاحب بمب اتمي هم خواهيم شد 

بنابراين چه بايد . مب باشيم بناست مورد آزار قرار نگيريم نمي توانيم بدون اين ب
را به نسبت مناسبي  ؟ يک روش مورد اطمينان اين است که هزينه نظامي و اداريکرد

تنها  رشد سريع ساختمان . تقليل دهيم و به هزينه ساختمان اقتصادي بيفزائيم 
ما در . اقتصادي است که مي تواند پيشرفتهاي را در ساختمان دفاع بهمراه آورد 

مسئله ساده  ١٩٥٠سومين پلنوم هفتمين دوره کميته مرکزي حزب خود در سال 
هزينه هاي نظامي و اداري را مطرح نموديم ، و اين  ودن دستگاه دولتي و کاهشمن

اقدامات را به عنوان يکي از سه پيش شرطي که براي رسيدن به بهبود اساسي وضع 
در دوره برنامه پنج ساله اول هزينه هاي . وديم ممالي و اقتصادي الزم اند تلقي ن

هميه اي بسيار اين س. نظامي و اداري سي در صد کل بودجه دولتي را تشکيل ميداد 
ارج به بيست در صد تنزل رنامه پنج ساله دوم بايستي اين مخدر دوره ب. بزرگ است 

داده شود تا بدينوسيله سرمايه بيشتري براي ساختمان کار خانه هاي بيشتر و توليد 
پس از مدتي نه تنها هوا پيما ها و توپ هاي زيادي . ماشينهاي زيادتر آزاد گردد 

  .که شايد بمب اتمي متعلق بخودمان را هم داشته باشيم خواهيم داشت ، بل
آيا خواست شما براي بمب اتمي : اينجا مجددا اين سئوال مطرح ميگردد 

واقعي و مشتاقانه است ؟ يا خواستي است سرد ونه چنان آتشين ؟ اگر خواست شما 
 واقعي و آتشين است ، پس آنوقت هزينه هاي نظامي و اداري را کاهش ميدهيد و

اگر خواست واقعي يا چنان هم آتشين . بيشتر روي ساختمان اقتصادي صرف کنيد 
اين مسئله اي است . نداشته باشيد پس همچنان در عادت قديمي تان باقي مي مانيد 

ث قرار رم که کميسيون نظامي آنرا مورد بحمشي استراتژيک و من اميدوا مربوط به
  . دهد 

سپاهيان خود را مرخص کنيم ؟ نه اين امر آيا امر خوبي است اگر حاال تمام 
ما ! اند  زيرا هنوز دشمناني موجودند که ما را آزار داده و محاصره کرده. خوبي نيست 
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بايد دفاع ملي مان را تقويت بخشيم و بدين منظور بايد درجه اول کارمان را در 
  .ساختمان اقتصادي تقويت کنيم 

  د هاي توليدي و توليد کنندگانـ مناسبات بين دولت ، واح ۴           
بايد مناسبات بين دولت از يک طرف و کارخانه ها و تعاونيها از يک سو و 

بدين منظور بايد از نظر افکندن . توليد کنندگان از سوي ديگر  را خوب تنظيم نمائيم 
به يک جانب تنها اجتناب ورزيده و هر سه جانب يعني دولت ، تعاوني و فرد را در نظر 

و هم احتياجات  هم احتياجات ارتش" ذشته مي گفتيم يا همانطور که در گ. ت گرف
م منافع خصوصي را در نظر منافع عمومي و ه" و هم  " مردم را در نظر بگيريم 

ما بايد از حاال به  اتحاد شوروي و هم چنين تجارب خود با توجه به تجربه. "بگيريم
  . بعد اين مسئله را بهتر حل کنيم 

با افزايش بازدهي آنها ، . نمونه مسئله کارگران را در نظر بگيريم  بعنوان
ما هميشه شيوه زندگي ساده و . بايد شرايط کار و رفاه جمعي آنها تدريجا بهبود يابد 

مبارزه سر سختانه را تشويق کرده و با قرار دان منافع مادي شخصي مافوق همه چيز 
وجه به شرائط زندگي توده ها بوده و مخالفت کرده و در عين حال هميشه موافق ت

با رشد اقتصاد . برعليه بوروکراتيسم که به رفاه آنها بي عالقه است مبارزه کرده ايم 
ما اخيرا تصميم گرفتيم تا . ما در مجموع ، بايد مزد ها را نيز متناسب با آن ميزان کرد

رتب پائين هستند و بطور عمده مزد آنهائي که در م. حد معيني مزد ها را اضافه کنيم 
بطور . مزد کارگران بخاطر اينکه شکاف مزدي بين آنها و مراتب باال را تنگ تر نمائيم 

ان ما بطور کلي سطح مزد هاي ما باال نيست اما در مقايسه باگذشته زندگي کارگر
ا از جمله اينکه مردم بيشتر داراي شغل هستند و سطح فاحشي بهبود يافته زير

ان ما بطور خستگي ناپذيري از ارگرتحت نظام پرولتري ک. ثابت اند قيمت ها پائين و
 هنگاميکه در اوخر. رنشان داده اندخود ، آگاهي سياسي باال و شور و شوق براي کا

توده هاي . فظه کاري راست راطرح نمود اسال گذشته کميته مرکزي مبارزه عليه مح
کار  ، توانستند ظرف سه ماهبطور استثنائي . کارگر به گرمي به آن پاسخ گفتند 

سخت و پر تالش خود مقداري بيش از نقشه ي تعيين شده براي فصل اول امسال ، به 
انجام رسانند ، ما بايد بکوشيم تا اين روحيه اشتياق به کار سخت را تشويق نمائيم و 
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در عين حال بايد توجه باز هم بيشتري به حل مشکالت مبرم آنها در کار و زندگي 
  .ره شان نمائيم روز م

در اينجا مايلم به مسئله ي استقالل کارخانه ها تحت يک رهبري واحد 
متاءسفانه بايد بگويم اين درست نيست که همه چيز را در دست . اشاره اي نمائيم 

مقامات مرکزي ، آستان و شهر  قرار دهيم و کارخانجات را از هرگونه قدرت مستقل ، 
ما تجربه زيادي در . ونه سودي محروم سازيم هر گ از هر گونه فضاي عمل مستقل و

چگونگي تقسيم مناسب قدرت و در آمد ها ميان مقامات مرکز ، استان و شهر و 
علي االصول تمرکز و . کارخانه نداريم و بايد اين موضوع را مورد مطالعه قرار دهيم 

. تقالل د و هم اسبايد هم تمرکز باش. شکيل مي دهند استقالل وحدت ضدين را ت
بعد از نشست . براي نمونه ما اکنون در نشستي شرکت داريم ؛ که بمعني تمرکز است

بعضي براي صرف غذا . برخي از ما به گردش مي روند ، بعضي ها کتاب مي خوانند 
اگر ما نشست را بموقع ختم نکنيم و براي . خارج مي شوند که بمعني استقالل است 

م جلسه همين طوري ادامه يابد ل نگرديم و بگذاريشرکت کنندگان کمي استقالل قائ
ا را به همراه نمي آورد ؟ اين هم براي افراد و هم براي کارخانه ها و آيا اين مرگ م

،  داگر بناست واحد هاي توليدي قويا رشد کنن. ساير واحد هاي توليد صدق مي کند
  . سته است قائل شد بايد براي هر يک از آنها استقالل ، استقاللي که به تمرکز واب

روابط ما با دهقانان هميشه خوب بوده است ، اما ما در . اما در باره دهقانان 
قليل محصول در برخي سيل باعث ت ١٩۴٥در سال . مسئله غله دچار اشتباهي شديم 

) ميليارد کيلو  ٥/٣حدود ( ميليارد کتي  ٧از نقاط کشور گرديد ولي با وجود اين ما 
يک کاهش در توليد و يک افزايش در خريد ـ اين امر .ري کرديم غله بيشتر خريدا

باعث شد که موضوع غله در بهار گذشته در بسياري از اماکن بر سر زبانها بيفتد و 
ان دهقان. تقريبا همه خانوار ها در باره انبار کردن غله توسط دولت صحبت کنند

با اينکه تعداد . د بوددرون و بيرون حزب موجو غمگين بودند و شکايات زيادي در
کسانيکه عامدا در غلو کردن زياده روي نمودند و براي حمله به ما از فرصت موجود 

. استفاده کردند بسيار کم بود اما نمي شود گفت که ما داراي کمبود نبوديم  سوء
ميليارد کتي  ٧تحقيق و بررسي ناکافي و عدم ارزيابي صحيح از اوضاع منجربه خريد 
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موضوع ، ما در  پس از آگاهي يافتن به اين. د بود گرديد، اين يک کمبوغله بيشتر 
ميليارد کتي غله کمتر خريديم و نظام سهميه ثابت را در رابطه با  ٧ ، ١٩٥٥سال 

سالي کرديم  برقرار نموديم و بايد گفت اين کار را) ١(توليد ، خريد و انبار کردن غله 
 ٢٠افزايش در توليد ، دهقانان بيش از با کاهش در خريد و . که محصول خوب بود

در نتيجه حتي آنهائيکه قبال شکايت . ميليارد کتي غله در دست خود داشتند 
اين درس عبرت را تمام حزب ". حزب کمونيست واقعا خوب است  : " داشتند ، گفتند 

  . بايد خوب بخاطر بسپارد 
نان را شديد دهقا اتحادشوروي تدابيري اتخاذ کرده است که بسيار

و تدبير ديگر ، بيش از حد از ) ٢(از طريق نظام باصطالح فروش اجباري . ميدوشد
دهقانان گرفته مي شود و آنهم باقيمتي بسيار نازل ، اين شيوه انباشت سرمايه بطور 

از مرغ مي خواهيد که بيشتر . جدي شور و شوق دهقانان را براي توليد خواباند است 
او نمي دهيد ، از اسب مي طلبيد که تند تر رود ولي به او تخم بگذارد ولي دانه به 
  !آخر اين چه منطقي است . اجازه چريدن نمي دهيد 

. اد شوروي در مورد دهقانان تفاوت داردسياستهاي ما با سياستهاي اتح
ماليات . سياستهاي ما هم منافع دهقانان و هم منافع دولت را در نظر مي گيرد

درمبادله ي محصوالت . سبي در سطح پائين قرار داردکشاورزي ماهنوز بطور ن
ست کم کردن شکاف قيمت که بمعني مبادله ياصنعتي با محصوالت کشاورزي ما از س

دولت محصوالت کشاورزي . با ارزش مساوي يا تقريبا مساوي است ، پيروي مي کنيم 
ي گردند، را بقيمت مرسوم ميخرد که در اين حالت دهقانان دچار هيچگونه زياني نم

کاال هاي در عرضه کردن . عالوه بر اينکه قيمت خريد ما تدريجا افزايش مي يابد 
ا سياست فروش زياد با کمي سود و ثابت نگداشتن قيمتها و کارخانه اي به دهقانان م

يروي مي کنيم ؛ در عرضه کردن غالت به مناطق بطور متناسبي تقليل دادن آنها ، پيا 
مام اين احوال تبا . حد معيني بهنگام فروش کمک مالي مي دهيم کم غله ما معموال تا 

با . چنانچه با دقت عمل نکنيم ، اشتباه به اين شکل يا آن شکل بروز خواهد کرد 
توجه به اشتباهات سنگين که اتحاد شوروي در اين مورد مرتکب شد بايد بيشتر 

  . بپردازيم  دقت کرده و بهتر به حل و فصل مناسبات بين دولت و دهقانان
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چه . هم چنين بايد مناسبات درستي بين تعاونيها و دهقانان برقرار گردد 
نسبتي از عايدات يک تعاوني بايد به ترتيب به جيب دولت ، تعاوني و دهقانان رود و 

تقيما در چه شکل مناسبي را بايد به خود بگيرد ؟ مقداري که به تعاونيها مي رسد مس
مي شود ، هزينه هاي توليد احتياجي به توضيح ندارد ،  دهقانان بکار برده متخد

انباشت سرمايه براي گسترش تجديد توليد مي . هزينه هاي مديريت هم ضروزيند 
بهر حال همراه دهقانان ما بايد . باشد و بنياد رفا  عموي براي رفاه دهقانان است 

شديدا در رابطه با  ما بايد. نسبت هاي درستي را به هر کدام از آنها اختصاص دهيم 
فاه عمومي انباشت سرمايه و بنياد ر. هزينه هاي توليد و مديريت صرفه جوئي نمائيم 

غوري باشند و نبايد انتظار داشت که تمام چيز هاي خوب را هم بايد داراي حدود و ث
  . تنها در يک سال به سر انجام رساند

که بر اساس  بجز در موارد آفات طبيعي استثنائي ، بايد کوشش کنيم
در صد اعضاي تعاونيها را مقداري  ٩٠افزايش توليد کشاورزي ، هر ساله در آمد 

در صد بقيه را در همان سطح نگهداريم و چنانچه در آمد  ١٠افزايش دهيم و در آمد 
  . اين مسئله را حل نمائيم نيم که بموقعه در صد کاهش يابد ما بايد چاره جوئي کاين د

بهر دو جانب توجه کرد نه فقط يک جانب ؛ چه دولت و  خالصه کنيم ، بايد
ه کارخانه و کارگر ، چه دولت و تعاوني ، چه دولت و رگر ، چکارخانه ، چه دولت و کا

تنها به يک جانب توجه کردن صرفنظر از اين که کدام . دهقان يا تعاوني و دهقان 
اين مسئله ي . ي شود جانب باشند، بضرر سوسياليسم و ديکتاتوري پرولتاريا تمام م

ميليون مردم قرار دارد و احتياج به آموزش مکرر در  ٦٠٠بزرگي است که در مقابل 
  . سراسر حزب و سراسر کشور دارد

  مناسبات بين مقامات مرکزي و مقامات محلي_  ٥
مناسبات بين مقامات مرکزي و مقامات محلي تضاد ديگري را تشکيل مي 

رهبري متحد مقامات مرکزي بايد تقويت شود اکنون  با حرکت از اين اصل که. دهد 
دي توسعه ي قدرت مقامات اين تضاد بايد توجه خود را روي چگونگي تا حبراي حل 

اين . آنها متمرکز نمائيم ياد تر به استقالل بيشتر و سپردن کار هاي زمحلي ، دادن 
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کشوري به  براي. اليستي است وي منافع ما در ساختمان کشور مقتدر سوسيپاسخگ
وري کشور ما با جمعيتي به اين زيادي و شرايطي تا اين حد بغرنج بمراتب بهتر پهنا

است هم ابتکار در دست مقامات مرکزي باشد و هم در دست مقامات محلي تا تنها در 
. ا دست مقامات مرکزي متمرکز سازيمما نبايد همانند شوروي همه چيز ر. دست يکي 

  . ديم و هيچگونه استقالل عملي به آنها روا نداريم پاي مقامات محلي را ببن
. نه تنها مقامات مرکزي بلکه مقامات محلي نيز مايلند صنايع را رشد دهند 

آنچه . حتي صنايع تحت هدايت مقامات مرکزي نيز بکمک مقامات محلي محتاجند 
لي مربوط به کشاورزي و بازرگاني مي شود ، احتياج بيشتري به کمک ارگانهاي مح

خالصه کالم چنانچه مي خواهيم ساختمان سوسياليسم را پيشرفت دهيم بايد . دارد
اگر بناست مقامات مرکزي را تقويت نمائيم بايد به . ابتکارات محلي را گسترش دهيم 

  .منافع محلها توجه کنيم 
اکنون دهها دست بسوي مقامات محلي دراز است که کارشان را مشکل 

زارتخانه اي تاسيس مي شود ، مي خواهد انقالبي بر پا نمايد هنگاميکه و. ساخته اند
ارت خانه هاي مختلف صدور اين از آنجا که وز. رامين مي پردازد در نتيجه به صدور ف

نامناسب مي فرامين را به کميته هاي حزبي ، شورا هاي خلق در سطح استانها 
ها تماس مستقيم گرفته و هر ، آنها با شعبات و دفاتر مربوط در استانها و شهر پندارند

اين دستورات بايد از مقامات مرکزي صادر شوند در . روز به آنها دستور مي دهند 
حاليکه نه کميته مرکزي و نه شوراي دولتي از آنها خبر دارد و اين دستورات مقامات 

زيرند و  اوراق آمار و محاسبات چون سيلي سرا. محلي را زير فشار زيادي مي گذارد 
  . عا چون بالئي شده اند و اين وضع بايد تغيير کندواق

ما بايد سبک کار مشورت با مقامات محلي را در رابطه با وظائفشان 
اين روش کميته مرکزي حزب است که هنگام اقدام بکاري هميشه با . گسترش دهيم 

. دهدمقامات محلي مشورت کند و بدون مشورت قبلي هرگز عجوالنه دستور ن
تلف و ادارات وابسته به مقامات مرکزي بدان توجه زارت خانه هاي مخاميدواريم و

کافي مبذول دارند و در مورد کليه کار هاي محلي اول کار ها را با مقامات محلي در 
  . ميان گذارند و بدون مشورت کامل باآنها هيچ دستوري صادر نکنند
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نهائي اند که دسته اول آ. ادارات مرکزي را مي توان به دو دسته تقسيم کرد
رهبري خود را تا سطح موسسات اعمال مي کنند اما دفاتر  اداري و کار هاي اداري 
موسساتشان در محلها تحت نظرات مقامات محلي قرار دارد ، دسته ديگر آنهائي 
هستند که وظيفه دارند اصول هدايت کننده را تعيين کنندو برنامه کار را تدوين 

تعيين . فه و اجراي نقشه بعهده مقامات محلي است نمايند در حاليکه انجام وظي
ون ما و حزب مرکزي و محليها براي کشور بزرگي چصحيح مناسبات بين حکومت 

  . ون ما مسئله اي است بس مهم بيري چک
براي کشور بزرگي چون کشور ما ، براي حزب بزرگي چون حزب ما حل 

يعني کشور . حياتي است  صحيح مناسبات بين مقامات مرکزي و محلي شايان اهميت
با اينکه نظام اجتماعي آنها . هاي سرمايه داري نيز به اين مسئله توجه زيادي  دارند 

مطالعه  با ما اساسا متفاوت است ، مع الوصف جا دارد که تجربه پيشرفت آنها را مورد
نظام اداري مناطق وسيع را که در سال . مان رجوع کنيم به تجارب خود. قرار دهيم 

هاي اول تاسيس جمهوري مان بکار برديم با اينکه براي ما ضروري بود ولي خالي از 
کمبود هم نبود ، بعدا کم و بيش مورد سوء  استفاده ي اتحاد ضد حزبي کانون کائوکان 

سپس تصميم گرفته شد که نظام اداري مناطق وسيع . ـ ژائو شو ـ شي قرار گرفت 
اما . قامات مرکزي شوند، اين تصميم نيز صحيح بودنها مستقيما تابع مالغو شود و است

اين موضوع تا آنجا کشده شد که مقامات محلي را از استقالل ضروري محروم کرد و 
در قانون اساسي ما ذکر مي شود که حق . بدين ترتيب نتيجه آن چندان مطلوب نشد

طبق وضع  قانون گذاري متعلق به مقامات مرکزي است اما ارگانهاي محلي مي توانند
مشخص و مقتضيات کار خود قواعد ، مقرارات و تدابيري وضع  کنند؛ بشرطي که 

اين کار بهيچ وجه در قانون اساسي غير . مغاير با سياستهاي مقامات مرکزي نباشد 
بمنظور ساختمان . ماهم وحدت مي خواهيم و هم ويژگي . مجاز شمرده نشده است 

برنامه واحد و  ري واحد پر قدرت مرکزي ويک کشور مقتدر سوسياليستي بايد رهب
کشور را داشته باشيم و اخالل در اين وحدت ضروري مجاز  انضباط واحد در سراسر

در عين حال امري است اساسي که بحد کافي ابتکارات محلي را شگوفا . نيست 
ايط محلي متناسب است رسازيم و بهر محل اجازه دهيم تا ويژگي خود را که با ش
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اين ويژگي، ويژگي نوع کائوکان نيست  بلکه ويژگي ايست که براي منافع . يدحفظ نما
  . کل واحد و براي تقويت وحدت ملي ضرور مي باشند 

مسئله ديگري نيز وجود دارد که عبارت است از مناسبات بين مقامات 
در اين جا منظورم بطور عمده مناسبات ميان ارگان هاي باال و پائين . محلي مختلف 

. نها و شهر هاي تابع مقامات مرکزي از ادارات مرکزي شکايت دارند ااست. ي است محل
آيا مي شود واليات ، شهرستانها ، بخشها و روستا ها از استانها وشهر هاي تابع مرکز 
شکايت نداشته باشند ؟ مقامات مرکزي  بايد به گسترش ابتکارات استان ها و شهر 

خود آنها نيز بايد ابتکارات واليات ، شهرستان ها ،  هاي تابع مرکز توجه کنند؛ بنوبه
بخش ها و روستا ها را بحرکت در آورند؛ در هر دو مورد نبايد سطوح پائين را در 

بديهي است که رفقاي ارگانهاي پائين را بايد در رابطه با . چارچوب تنگي قرار داد
. بق ميل خود عمل نمايند آنها نبايد ط. مسائلي که احتياج به تمرکز دارند آگاهي داد 

خالصه کالم در کليه مواردي که تمرکز ممکن و ضرور است بايد آنرا مراعات کرد و در 
استان ها و شهرستان هاي ، بخش . حاالت ديگر بهيچ وجه نبايد تمرکز اعمال گردد

ها و روستا ها بايد از استقالل وحقوق حقه خود برخودار باشند ؛ آنها بايد در اين راه 
اين مبارزه را که از منافع کل ملت نشئت مي گيرد و نه از منافع محلي . بارزه کنندم

  . در استقالل ناميد  گرائي يا افراطنمي توان محلي 
مناسبات بين استان ها و شهر هاي مختلف هم مانند مناسبات بين مقامات 

ستوار ما اصل ا. محلي مختلف مي باشد؛ اين مناسبات هم بايد بخوبي حل فصل گردند
  .طرفداري از توجه به منافع عمومي ، کمک متقابل و گذشت متقابل مي باشد 

در رابطه با مسئله حل فصل مناسبات بين مقامات مرکزي و محلي و بين 
اميدواريم که شما در اين . مقامات مختلف محلي تجارب ماهنوز ناکافي و نارس است 

موفقيت ها و رفع کمبود ها گاه  مورد با جديت به بحث بنشينيد و بخاطر گسترش
  . گاهي دست به جمعبندي تجارب زنيد 

  ـ مناسبات بين مليت خان و مليتهاي اقليت ٦
سياست ما در زمينه مناسبات بين مليت خان و اقليتهاي ملي نسبتا صحيح 

ما روي مبارزه عليه شونيسم . بوده و مورد تاييد مليت هاي اقليت واقع شده است 
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ملت خان تاکيد مي گذاريم و بايد عليه شونيسم مليت محلي هم  عظمت طلبانه
  . مبارزه کنيم ، اما معموال اين جانبي نيست که روي آن بايد تاکيدگذاشت 

نفوس مليت هاي اقليت کشور ما کم است در حاليکه در مناطق وسيعي 
در صد جمعيت کشور را تشکيل  مي دهند اکثريت  ٩۴سکونت دارند؛ خان ها که 

اگر خان ها شونيسم مليت خان را بکار برند  داين بسيار بد خواهد بو. لق هستند مط
کي مناطق وسيعي را در اختيار دارد . و نسبت به مليت هاي اقليت تبعيض قائل شوند

تيار در صد مساحت کل کشور را در اخ ٦٠تا  ٥٠؟   مليت هاي اقليت سرزميني برابر 
سرزمين پهناور منابع غني طبيعي و جمعيت  ما مي گوئيم که چين داراي. دارند 

منابع , عظيمي است ولي در واقع جمعيت انبوه از آن خانها است ؛ سرزمين وسيع 
طبيعي غني حد اقل به احتمال قوي منابع زيرزميني غني از آن مليت هاي اقليت 

  .است 
انبوه . کليه مليت هاي اقليت در ساختن تاريخ چين سهمي داشته اند

ان نتيجه اختالط مليت هاي بسياري طي قرنها متمادي در گذشته جمعيت خ
حکمرانان ارتجاعي که عمدتا از مليت خان بوده اند در ميان مليت هاي مختلف ما بذر 
بيگانگي نسبت بيکديگر پراکنده و مليت هاي اقليت رامورد تضييق و آزار قرار مي 

حتي از ميان زحمتکشان کار  زدودن تاثيرات حاصل از آن در مدتي کوتاه ،. دادند 
کارتربيتي وسيع در  هار اين روما بايد دائما در ميان کادر ها و توده ها ب. آساني نيست

باره سياست ملي پرولتاريائي خود بپردازيم و امر رسيدگي به مناسبات بين مليت 
در سال پيش دست به چنين رسيدگي . خان و مليت هاي اقليت را مکررا انجام دهيم 

چنانچه دريافتيم مناسبات غير عادي . حاال بايد رسيدگي جديدي را آغاز کرد. يم زد
  .است ، آنوقت بايد بطور جدي نه در حرف بلکه در عمل به رفع آن بپردازيم 

ي مناسب ترين نظام هاي مديريت اقتصادي و مالي موافق با  مابايد در باره
  . ق نمائيم شرايط مناطق مليت هاي اقليت مطالعه و بررسي عمي

ما بايد صميمانه و فعاالنه مليت هاي اقليت را کمک دهيم تا اقتصاد و 
در اتجادشوروي مناسبات بين مليت روس و . فرهنگ خود را بسط و گسترش دهند 

هواي . مليتهاي اقليت بسيار غير عادي است ؛ ما بايد از اين امر درس عبرت بگيريم 
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و منابع غني زيرزمين همگي عوامل مهمي  موجود در اتمسفر جنگلهاي روي زمين 
امل انسان از يسم بدان احتياج هست، ولي بدون عهستند که براي ساختمان سوسيال

ما در امر مشترکمان در ساختن . هيچ عامل مادي نمي توان بهره گرفت و آنرا بکار برد
 و مليت هايميهن کبير سوسياليستي خود بايد مناسبات خوبي را بين مليت خان 

   .حدت تمام مليت ها را تقويت بخشيم و. اقليت برقرار کنيم 
  

  ـ مناسبات بين حزبي و غير حزبي ٧
کدام بهتر است ، تنها يک حزب داشتن با چند حزب داشتن ؟ آنطور که ما 

اين در گذشته صادق . داشتن چند حزب شايد بهتر باشد , اکنون مسئله را مي بينيم 
اين بمعني همزيستي دراز مدت و , توان صادق باشد  بود و در آينده هم بخوبي مي

  .نظارت متقابل است 
در کشور ما در جريان مقاومت عليه ژاپن و مبارزه عليه چانکايشک بسيار 
احزاب دمکراتيک که اساسا در برگيرنده بوژوازي ملي و روشنفکران آن بودند ، پا 

ظ الحاز اين . امه مي دهند بعرصه وجود گذاشتند و تا به امروز به موجوديت خود اد
ما خود عمدا بقاي احزاب دمکراتيم را . وجود است بين چين و اتحادشوروي تفاوت م

تامين کرده ايم ، به آنها امکان داده ايم تا نظرات خود را بيان دارند و نسبت به آنها 
ما با کليه شخصيت هاي . سياست هم وحدت و هم مبارزه را اتخاذ نموده ايم 

ما بايد . دارند متحد مي شويم  نيت خوب انتقادات خود را عرضه مي يکي که بادمکرات
همچنان به بر انگيختن شور و شوق اشخاصي مانند وي لي هوانگ و ون هائو که ميهن 

ماحتي براي افراد فحاش نظير . پرستند ، در ارتش و دولت گوميندان ادامه  دهيم 
رار معاش تامين ميکنيم و مي گذاريم ما را لون يون ، ليان شو ـ مين و پن اي هو ام

مورد انتقاد و سرزنش قرار دهند ، مزخرفات آنها را رد مي کنيم و حرف هاي حساب 
  .اين امر براي حزب ، براي خلق و براي سوسياليسم بهتر است . آن ها را مي پذيريم 

به  طبقاتي هنوز در چين موجود است ، باالجباراز آنجا که طبقات و مبارزه 
با اينکه کليه احزاب دمکراتيک و . اين يا آن شکل مخالف هم موجود خواهد بود 

در , دمکرات هاي بدون وابستگي حزبي رهبري حزب کمونيست را قبول کرده اند 
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در مورد مسائلي . واقع تعداد زيادي از آنها به درجات مختلف در مخالفت قرار دارند 
، جنبش مقاومت در برابر تجاوزات اياالت متحده "يم  انقالب را تا به آخر برسان" مانند 

. و پشتيباني از کره و رفرم ارضي آنها هم باما مخالفت کردند و هم با ما موافق بودند 
. حتي تا به امروز هم آنها در مورد سرکوب ضد انقالبيون داراي شرط و شروط هستند

برنامه "و از  ستند آنها مايل به داشتن يک قانون اساسي نوع سوسياليستي ني
اميکه اليحه ي قانون مع الوصف هنگ حصر تحسين مي کنند. حد بي "   مشترک

اشياء و . له راي رسيد دستهاي آنها هم به عالمت موافق باال رفتاساسي به مرح
پديده ها اغلب به ضد خود تبديل مي شوند و اين موضوع را مي توان در بر خورد 

آنها در مخالفت قرار دارند و در . ز مسايل مشاهد نمود احزاب دمکراتيک به بسياري ا
عين حال در مخالفت قرار ندارند ، اغلب در حال حرکت از موضع مخالف به موضع 

  . موافق هستند
آنچه در صحنه : حزب کمونيست و احزاب دمکراتيک محصول تاريخند 

انجام روزي بدين ترتيب سر . تاريخ ظاهر مي شود ، از صحنه تاريخ محو مي گردد
حزب کمونيست محو مي گردد ؛ اين امر در مورد احزاب دمکراتيک هم صادق مي 

بنظرم امري . است بسيار مطبوع  آيا اين واقعه ناگواري است ؟ بعقيده من امري. باشد
خوبي است که امروز ما بتوانيم  حزب کمونيست و ديکتاتوري پرولتاريا را از ميان 

ما در اين مورد بار ها صحبت . نابودي آن را تسريع نمائيم وظيفه ماست که . برداريم 
  .کرده ايم 

اما در حال حاضر وجود حزب پرولتري و ديکتاتوري پرولتاريا نه تنها 
در غير اينصورت ما . ضروريست بلکه اجباريست که باز هم بيشتر آنرا تقويت نمائيم 

بر امپرياليسم مقاومت براقادر نخواهيم شد که ضد انقالبيون را سرکوب کنيم ، در 
تئوري . را بسازيم يا حتي پس از ساختمان ، آنرا تجکيم نمائيم  نمائيم و سوسياليسم

ري که بعضي ها ادعا مي کنند لنين در باره حزب پرولتري و ديکتاتوري پرولتاريا آنطو
ديکتاتوري پرولتاريا چيزي جز جبر شديد نمي تواند . نشده است " کهنه "جه  بهيچو

با اين احوال ما بايد با بوروکراسي و دستگاه اداري عريض و طويل مخالفت . اشد ب
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کنيم ، پيشنهاد مي کنم ارگانهاي حزب و دولتي کامال ساده شوند و دو سوم آن زده 
  .   شود بشرطي که نه کسي بميرد و نه کاري متوقف گردد

اشتن ، ساده کردن ارگانهاي حزب و دولت بمعني از ميان بردبهر حال
من بر اين عقيده ام که بايد به کار جبهه واحد توجه کافي . احزاب دمکراتيک نيست 

و بايد بهر وسيله . مبذول داشت تا مناسبات بين ما و احزاب دمکراتيک بهبود يابد
  .ر امر سوسياليسم بحرکت در آورد شيده شود تا شور شوق آنها را بخاطممکن کو

  

  انقالبمناسبات بين انقالب و ضد ـ  ٨
ضد انقالبيون چه نوع عاملي هستند ؟ آنها يک عمامل منفي اند ، يک عامل 

آيا امکان دارد که ضد . مخربند و نيروي مخالف عامل مثبت محسوب ميشوند 
 تغيير نمي کنندبدون شک ضد انقالبيون سرسخت هرگز انقالبيون تغيير کنند ؟ 

ر انجام به درجات مختلف تغيير شرائط کشور ما بيشتر ضد انقالبيون س معذالک تحت
در اثرسياست صحيحي که ما در پيش گرفتيم عده زيادي از ضد انقالبيون . ميکنند

يگر به مخالفت با انقالب ادامه نميدهند و برخي از آنها حتي مقداري کار تغيير کرده د
  . مفيد انجام داده اند

  :نکات زير را بايد تصديق کرد 
 ١٩٥١ـ  ٥٢سر کوب ضد انقالبيون در سالهاي اول ـ بايد تصديق کرد که 

اين نظري است . نظري است مبني بر اينکه بدين کارزار احتياج نبود . ضرورت داشت 
: در بر خورد به ضد انقالبيون ميتوان از شيوه هاي زير استفاده کرد . اشتباه آميز 

معني آنرا  کشتن ؛. کشتن ، زنداني کردن ، تحت نظارت قرار دادن و آزاد گذاشتن 
زندان بمعني اينست که ضد انقالبيون را در زندان نگهداريم و از . همگي ميدانيم 

طريق کار بدني آنها را اصالح نمائيم تحت نظارت قرار دادن بمعني اينست که آنها را 
آزاد گذاشتن بمعني اينست که معموال در . در جامعه زير نظارت توده ها قرار ميدهيم 

جزئي هستند دستور بازداشت صادر نميشود يا پس از باز داشت . ي قضايائي که فرع
ضروري است که با ضد انقالبيون مختلف بر اساس . بخاطر رفتار خوب آزاد ميگردند 

  . هر قضيه مشخص برخورد متفاوتي داشته باشيم 
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راست است ، ما در . حاال بگذاريد به مسئله کشتن بطور مشخص بپرادزيم 
اما . کوب ضد انقالب که در باال از آن نام برديم عده اي را کشتيم جريان کارزار سر

آنها چه نوع آدمهائي بودند ؟ آنها ضد انقالبيون بودند که خون بهاي بسياري به توده 
 ٦٠٠در انقالبي کبير که . ها بدهکار بودند و شديدا از طرف آنها مورد نفرت بودند

و  " غدار بند شرق  " مستبداني همچون  ميليون مردم را در بر مي  گيرد چناچه ما
ب اگر سرکو. توده ها را برانگيزيم  را نکشيم ، قادر نخواهيم شد" غدار بند غرب "

مذکور انجام نمي گرفت ، امروز توده ها سياست ماليمت آميز ما را تصديق نميکردند 
ها کشت ، حاال اشخاصي پيدا شده اندکه با شنيدن اينکه استالين عده اي را اشتبا. 

نه ، . به اين نتيجه رسيده اند که ما هم در کشتن ضد انقالبي ها دچار اشتباه شديم 
اين داراي اهميت فوري است که درستي مطلق کشتن ضد . اين نادرست است 

  . انقالبيون را تصديق نمائيم 
اد دوم ـ بايد تصديق نمود که هنوز ضد انقالبي وجود دارد ، با اينکه تعد

ر ضد انقالبيون امري پس از روي قضيه هوفن ، شکا.  ر کاهش زياد يافته استآنها ديگ
شش براي بيرون کشيدن ضد انقالبيوني که هنوز مخفي باقي مانده اند کو. الزم بود

بايد تصديق کرد که هنوز تعدادي ضد انقالبي وجود دارند . بايد همچنان ادامه يابد 
براي نمونه آنها احشام . ري ضد انقالبي ميزنند که به اين يا آن شيوه ، دست به خرابکا

را ميکشند ، غالت را به آتش ميکشند ، کارخانه ها را خراب ميکنند ، اطالعات 
بنابر اين اشتباه است اگر گفته . ميدزدند و اعالنهاي ارتجاعي به ديوار مي چسبانند 

سر خود را بر بالش  شود که ضد انقالبيون کامال از بين رفته اند و ما ميتوانيم آرام
تا هنگاميکه مبارزه طبقاتي در چين و جهان . بگذاريم و بي دغدغه به خواب رويم 

موجود است ، هرگز نبايد هوشياري خود را از دست دهيم  با تمام اين احوال گفتن 
  . اينکه هنوز تعداد زيادي ضد انقالبي موجود است ، به همانقدر اشتباه آميز است 

سوم ـ از حاال به بعد در سر کوب ضد انقالبيون در کل جامعه بايد کمتر              
از آنجائيکه ضد انقالبيون دشمنان خونين و مستقيم . بازداشت و کشتن صورت گيرد 

اما . مردم هستند و مورد تنفر شديد آنها ميباشند ، عده قليلي از آنها را بايد کشت 
ي سپرد تا زير نظارت آنها بکار کشاورزي اغلب آنها را بايد به تعاونيهاي کشاورز
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معذلک ما نميتوانيم اعالم کنيم ديگر کشتن در . بپردازند و از طريق کار اصالح گردند
  . کار نخواهد بود ، و ما نبايد مجازات اعدام را لغو نمائيم 

بيون در ارگانهاي حزبي دولتي ، مدارس و واحد چهارم ـ در تصفيه ضد انقال
کسي را نکشتن و تعداد کمي را " سياستي که در ين ان آغاز شد   از هاي ارتش بايد

آنها ثابت شده بايد توسط  ضد انقالبيوني که جنايت. وي کنيم پير" دستگير کردن  
ق دستگيري بال شوند ، ادارات امنيتي عمومي حتشکيالت مربوط به خود ، سرندو غر

فر خواست بپردازند و دادگاهها نيز آنها ارگانهاي دادستاني نبايد به تهيه کي. را ندارند 
بيش از نود نفر ضد انقالبي را بايد بدين منوال به کيفر . را به محاکمه نمي کشند 

  ".  تعداد کمي را گرفتن " اينست معناي  . رساند
چه نوع آدمهائي را نميکشيم ؟ ما . دام ، هيچکس را نکشيد در باره اع 

ا حتي جنايتکاران جنگي اسيري ، ژائوشو ـ شي يآدمهاي مثل هوفن ، پان هان تين 
ما آنها را نميکشيم نه بخاطر اينکه . ون امپراطور پويي و کان شه را نميکشيم را چ

نه ، نکشتن آنها بدان علت است که از آن ما را سودي . مستحق کشتن نيستند 
را هم که  اگر يکي از اين جنايتکاران را بکشيم ، بايد دومي و سومي. حاصل نميشود 

ترتيب بزودي ، سراست که  اي جنايتشان کمتر نيست کشت و بدينبطور مقايسه 
ثانيا ممکن است اشتباها . اين اولين دليل من است . يکي پس از ديگري فرو ميريزد

تاريخ نشان ميدهد يکبار که سري را قطع کردي دوباره نميشود . آدمهائي را بکشيم 
که سري يهم نيست که پس از بريدن باز رشد کند وقتآنرا چسباند و مثل بوته پياز 

. اشتباها قطع شد حتي اگر بخواهيم اشتباه را تصحيح کنيم هيچ راهي موجود نيست 
براي سرکوب ضد . دليل سوم اينست که منبعي از گواه و شاهد از ميان ميرود

ه عليه اغلب يک ضد انقالبي بعنوان يک شاهد زند. انقالبيون احتياج به شاهد است 
چنانچه . ديگري بکار ميخورد و قضايائي پيش ميآيند که مصاحبه  با او الزم ميباشد 

و . شما او را از ميان برداريد ديگر امکان بدست آوردن شواهد را از دست ميدهيد 
ـ توليد  ١دليل چهارم ؛ کشتن آنها نميتواند . اين امر بسود ضد انقالب است نه انقالب 

ـ به از بين بردن چهار  ٣ـ سطح علمي کشور را ارتقاء بخشد   ٢را افزايش دهد ؛ 
استرداد تايوان ياري  ـ به ٥دفاع ملي را تقويت دهد ،  ۴حشره موذي کمکي کند ؛ 
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رساند اين امر تنها عنوان کشتن اسرا را به شما خواهد داد و کشتن اسرا همواره 
ون در ارگانهاي حزبي و دولتي با دليل ديگر اينکه ضد انقالبي. انسان را بدنام ميسازد 

ضد انقالبيون ديگر در جامعه برگردن مردم سوارند . ضد انقالبيون ديگر فرق ميکنند 
در حاليکه ضد انقالبيون در ارگانهاي حزبي و دولتي از مردم تا اندازه اي فاصله دارند 

نکشتن اين . و بدين ترتيب بطور عمومي نه مشخص دشمن براي خود ميسازند 
شخاص چه زياني دارد ؟ کسانيکه از نظر جسماني براي کار بدني مناسب نيستند ا

ضد انقالبيون آدمهائي بي ارزش و مهمل هستند ولي . برايشان تامين معاش ميکنيم 
ار ها مفيد وانيد آنها را به انجام بعضي از کپس از آنکه در دست ما باشند شما ميت

  . براي مردم وادار سازيد 
که مورد نکشتن ضد انقالبيون در ارگانهاي حزبي و دولتي  زم استاما آيا ال

قانوني وضع گردد ؟ اين سياست مربوط به کار داخلي ما است که ضرورتي در اعالن 
. آن براي عموم موجود نيست و کافي است که تا حدي امکان آنرا در عمل اجرا نمائيم 

نصف اضرين در اين اطاق يا ق بيندازد و همه حفرق کنيد کسي بمبي داخل اين اطا
د ، بنظر شما بايد او را کشت يا نه ؟ واضع است که بايد آنها و يا يک سوم آنها را بکش

  .او را کشت 
پيروي از سياست نکشتن در جريان سرکوب ضد انقالبيون در ارگانهاي 

ع در مورد عناصر ضد انقالبي مانع آن نخواهد شد که ما روش قاط حزبي و دولتي
نکنيم ولي اين امر ميتواند تضمين کند که ما به اشتباه نا مرجوع گرفتار نشده اتخاذ 

طريق  بدين. و اگر اشتباهي روي داد فرصتي بما خواهد داد تا اشتباه را اصالح کنيم 
ند برد و از بي اعتمادي در بين رفقا در بسيار از اشخاص در آسودگي خاطر بسر خواه

ضد انقالبيون کشته نشوند بايد راهي نشان داد تا اگر . درون حزب دوري مي جوديم 
اين روش . معيشت خود را تامين بخشند تا قادر شوند زندگي را از نو آغاز نمايند 

براي امر خلق فائده داشته و مورد استقبال خارجيان نيز واقع خواهد شد و سرکوب 
. نشان دهيم  ضد انقالبيون هنوز احتياج به کاري سخت دارد و نبايد از خود سستي

در آينده  نه تنها سرکوب ضد انقالبيون در جامعه بايد ادامه يابد بلکه بايد کليه ضد 
مدارس و واحد هاي ارتش مخفي شده اند  ي را که در ارگانهاي حزبي دولتي ،انقالبيون
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اگر دشمن به . ما حتما بايد خط فاصلي بين خود و دشمن بکشيم . باز شناسيم 
ارگانهاي رهبري ما رخنه کرد براي همگان معلوم است که چه  حتي به. صفوف ما 

  .خطر جدي براي امر سوسياليسم و ديکتاتوري پرولتاريا ببار خواهد آورد
  

  ـ مناسبات بين درست و نادرست  ٩
د درست را از نادرست تشخيص چه در درون حزب و چه در بيرون آن باي

اهاتي شده اند مسئله مهمي شتبگونگي برخورد به اشخاصي که مرتکب اداده چ
رتکب اشتباهاتي شده اند بايد عبارت وش صحيح در برخورد با رفقائي که مر. است

ذشته بمنظور اجتناب از اشتباهات انتقاد از اشتباهات گ" دن سياست  باشد از بکاربر
کمک به آنها در اصالح اشتباهاتشان و " آينده و معالجه بيمار بمنظور نجات بيمار  

دادن به آنها در اصالح اشتباهاتشان و اجازه دادن به آنها  تا به شرکت در  اجازه
ردگي وان مين بر ته در زمانيکه دگماتيستها به سر کدرگذش. انقالب  ادامه دهند

مصدر کار بودند ، حزب ما در اين مسئله مرتکب اشتباه گرديد که جانب بد سبک کار 
جامعه نيروهاي ميانه را قبول نداشتند ، در استالين را اختيار نمود دگماتيستها در 

حزب به ديگران اجازه تصحيح اشتباهاتشان را نميدادند و براي آنان شرکت در 
  .انقالب را قدغن ميکردند 

من به رفقائي که آنرا . ، داستان خوبي است "واقعي آه کو   سرگذشت
نوز با آن آشنا نيستند ، خوانده اند توصيه ميکنم ، بار ديگر بخوانند و به رفقائي که ه

در اين حکايت لوسين مقدم بر همه . توصيه ميکنم که آنرا با دقت مطالعه کنند 
او براي شرح اين مسئله . دهقاني عقب مانده و بدون آگاهي سياسي را تصوير ميکند 

ي براي آه کو انقالب را قدغن مينمايد ، فصل" شيطان خارجي قالبي "که چگونه يک  
در حقيقت آن ". ازه نداشتن براي انقالب کردن  اج" داده تحت عنوان  را اختصاص 

چيزي را که آه کو ، مانند بعضي ديگران از انقالب ميفهمد چيزي نيست جز حق 
به "شيطان خارجي قالبي  " دزديدن داشتن اما حتي انجام اين نوع انقالب نيز از طرف 

زمينه تقريبا شبيه ميرسد که او داده نميشود بنظرم ميرسد که بعضيها در اين 
آنان به کسانيکه . هستند" شبيه شيطان خارجي قالبي"بعضيها در اين زمينه تقريبا 
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دچار اشتباه شده اند ، اجازه نميدهند که انقالب نمائيد، و بين مرتکب اشتباه شده و 
 حتي آنان تا آنجا پيش رفته اند که عده اي را که تنها. ضد اتقالب مرزي نميکشند 

. فراموش کنيم اين درس را هيچگاه نبايد . گناهشان اشتباه کردن بود، اعدام کردند
ا کار در خارج حزب را از انقالب محروم کردن و هم به رفقاي خطا کار هم مردم خط

  . درون حزب اجازه ي تصحيح اشتباهاتشان را ندادن ـ هر دو امر بدي است 
ر شده اند، بايستي تحت نظ که مرتکب خطا ئي راابعضي ميگويند که رفق

ما من بر اين عقيده ام که تنها ا. گرفت و ديد که آيا اشتباهاتشان را تصحيح مينمايند
الوه بر اين در تصحيح اشتباهات به آنان تحت نظر گرفتن کافي نيست ، بايستي ع

همه احتياج به . يعني اوال بايستي تحت نظر گرفت و ثانيا کمک کرد. کمک گردد
د ، کساني که مرتکب اشتباه نشده اند ، محتاج کمک اند ، چه رسد به کمک دارن

شايد کسي عاري از اشتباه نباشد ، تنها بعضيها بيشتر و . کساني که خطا نموده اند 
و هنگاميکه اشتباه رخ داد بايد کمک نمود فقط تحت . بعضيها کمتر اشتباه ميکنند 

بايستي شرائطي مهيا کرد که تحت آن . نظر قرار دادن ، اين برخوردي است غير فعال 
ميان درست . به کسانيکه مرتکب اشتباه شده اند کمک گردد، تا خود را اصالح نمايند

و نادرست بايد بطور روشن تميز داد، زيرا مجادالت درون حزب در باره مسايل اصولي 
. يست ، انعکاس مبارزه طبقاتي موجود در جامعه است و ناروشني در اين امر جايز ن

مناسب و بر پايه باتوجه به وضعيت مشخص رفقائي که دچار اشتباه شده اند ، انتقاد 
دن به مبارزه ي الزم امريست کامال عادي و کمک به رفقا در صحيح و حتي دست ز

از کمک به آنان سرباز زدن و بدتر اينکه از . تصحيح اشتباهاتشان محسوب ميشود 
  . لي کردن سکتاريسم ميباشد گرفتاري آنها اظهار شعف و خوشحا

بجز معدودي . هرچه مردم بيشتر در انقالب شرکت کنند، همواره بهتر است 
و با وجود تدابير تربيتي مکرر اصالح  که روي اشتباهاتشان پافشاري ميکنند

، غالب کسانيکه مرتکب خطا شده اند ، قادرند خطا هاي خود را تصحيح نميشوند
. ه بيماري تيفوس شده اند مصونيت در برابر آن دارند اشخاص که مبتال ب. نمايند

اشتباه شده اند با درس عبرت گرفتن از آنها ، دچار  بهمين ترتيب اشخاص که مرتکب
. ميشوند هاشتباه شده اند با درس عبرت گرفتن از آنها دچار اشتباه کمتري در آيند
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ند آنها آمادگي بيشتري گان آسانتر مغرور ميشوطرف ديگر از آنجا که اشتباه نکرداز 
بايد مواظب بود چون آنهائيکه براي ديگران چاه ميکنند سر . براي اشتباه کردن دارند

سنگي را که کائوکان بلند کرده بود تا پاي ديگري را . انجام اغلب خود به چاه ميافتند
رفتار خوب نسبت به آنهائيکه مرتکب . بکوبد ، عاقبت خود او را از پاي در آورد

در تشخيص . باه شده اند ، مورد تاييد عموم واقع شده و خلق را متحد ميسازد اشت
بد خواهي افراد نسبت به رفقائي که اشتباه کرده اند ، معيار قضاوت ،  نيکخواهي يا

  .برخورد مددکارانه يا برخورد خصمانه است 
ذشته بمنظور اجتناب از اشتباهات آينده و انتقاد از اشتباهات گ" سياست 

. سياستي است براي متحد ساختن تمام حزب " عالجه بيماري به منظور نجات بيمار م
  .ما بايد آنرا حفظ کنيم 

  

  ـ مناسبات بين چين و ديگر کشور ها ١٠
من فکر ميکنم . ما شعار آموختن از کشور هاي خارجي را مطرح کرده ايم 

حتي  نيستند و در حال حاضر رهبران بعضي از کشور ها قادر. که اين صحيح است 
يا . براي طرح آن کمي جرات الزم است . شعار را مطرح کنند  واهمه دارند که اين

  . بعبارت ديگر بايد از نمايش دادن دست بر داشت 
بايد قبول کرد که هر ملتي داراي نقاط مثبت است و گر نه يک ملت چگونه 

کند ؟ در عين  ميتواند به موجوديت خود ادامه دهد ؟ چگونه ممکن است پيشرفت
سوسياليسم در نظر بعضيها کامل است و . حال هر ملتي نيز نقاط ضعف خود را دارد 

چگونه ممکن است اين امر حقيقت داشته باشد ؟ بايد اقرار کرد . هيچ نقصي ندارد 
دبيران شعبه هاي حزبي ما سرگروهان . که هميشه دوجهت مثبت و منفي وجود دارد

ياد گرفته اند که در موقع جمعبندي تجربيات خود ،  و سر دسته هاي ارتش همگي
همه آنها وجود . ادداشت بنويسندهم معايب کار خود را در دفترچه ي هم محسنات و

را ما تنها به يک جانب اشاره کنيم ؟ هميشه دو چ. وجانب در هر پديده را مي بينندد
چه حال داراي دو  هر دوراني چه آينده و. هزار سال ديگر  ١٠ود حتي جانب خواهد ب
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خالصه کالم اينکه دو جانب موجود است . هر فرد دوجانب خود را دارد. جانب است 
  . نه يک جانب 

ادعاي اينکه تنها يک جانب وجود داشته بدان معناست که تنها از جانبي 
رهنمود ما عبارتست از آموختن محسنات . باخبر بوده و از جانب ديگر بيگانه باشيم 

و کشور ها و آموختن کليه چيز هاي واقعا خوب در زمينه هاي سياسي ، کليه ملتها 
ولي ضمن آموختن بايد روش تجزيه و تحليل . اقتصادي ، ادبي ، هنري ، علمي وفني 

طبيعي . مکانيکي از ديگران تقليد نمائيم به رونويسي بپردازيم و يا بطور و انتقاد را 
  .ها ياد بگيريم استکه نبايد نکات منفي و نواقص را از آن

هاي سوسياليستي نيز هنگام آموختن از تجربيات شوروي و ساير کشور 
خاص اين را نمي در گذشته در ميان ما عده اي اش. ي بکار بريم بايد چنين روش

هنگاميکه آنها از آنچه که از . ه نواقص ديگران را هم ياد گرفتند فهميدند و در نتيج
آن کشور ها آموخته هاي  غرور مينمودند در خودبودند احساس ديگران ياد گرفته 

 هاآنها ديگر ارزش خود را از دست داده بود و در آخر آنها ميبايد مثل پادشاه ميمون
بعنوان مثال در گذشته اشخاص يافت شدند که ما را . سون وو کونگ معلق بزنند 

گ و اداره زيرا وزارت فرهن. سرزنش مينمودند که مرتکب اشتباهات اصولي شده ايم 
ت سينما و اداره فرهنگ دائر شده ارسينما دائر کرده ايم در صورتيکه در شوروي وز

ي مانند ما وزارت فرهنگ را دائر اما آنها پيش بيني نکردند که شوروي بزود. است 
" باد"ا ده و ببعضيها اصال اشياء و پديده ها را مورد تجزيه و تحليل قرار ندا. يکنند م

مي پيوندند و اگر فردا باد " بادشمال"باد شمال ميوزد آنها به مکتب  امروز. ميوزند 
ميشوند و چنانچه بعدا باد شمال " باد غرب " غرب وزيدن گرفت آنها طرفدار مکتب 

آنها از خود هيچ . خواهند شد " بادشمال " به وزش در آيد آنها دوباره جزو مکتب 
  . ه يک انتها ديگر ميروندلب از يک انتها بي مستقل ندارند و اغنظريه ا

انيکه در گذشته استالين را تا عرش برين ستايش ميکردند ، سدر شوروي ک
اينجا در چين هم اشخاصي پيدا شده اند که . اکنون ناگهان او را دوزخي ميشمرند 

کميته مرکزي حزب ما معتقد است که اشتباهات استالين فقط . بدنبال آنها روان اند
صد را تشکيل ميدهد و با سنجش کليه مسايل او يک  در ٧٠و خدماتش  ٣٠
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در باره " بر اساس اين ارزيابي ما مقاله اي تحت عنوان . مارکسيست کبير بود
در صد براي اشتباهات ارزيابي سي . نگاشتيم " تجربيات تاريخي ديکتاتوري پرولتاريا 

با چين مرتکب استالين در برخورد . د براي خدمات نسبتا مناسب است و هفتاد در ص
  . اشتباهاتي شد 

وان مين در آوخر دومين جنگ داخلي انقالبي و فرصت " چپ"ماجراجوئي 
در دوران . طلبي راست او در اوايل جنگ ضد ژاپني هر دو از استالين منشاء گرفتند 

جنگ آزاديبخش استالين در آغاز بما اجازه نميداد انقالب را به پيش رانيم ، معتقد 
. ه جنگ داخلي رخ دهد ملت چين با خطر نابودي روبرو خواهد شد بود که چنانچ

بعد از آنکه در . هنگاميکه جنگ آغاز شد نيمي بما اعتماد داشت و نيمي شک ترديد 
جنگ پيروز شديم او باز ترديد داشت که پيروزي ما پيروزي نوع تيتو است ، در سال 

ن وجود ما باز هم معتقديم که با اي. فشار بس عظيمي بر ما وارد آورد ١٩٥٠و  ١٩۴٩
  . در صد را تشکيل ميدهد و اين محقانه است  ٧٠اشتباهش سي در صد و خدماتش 

در زمينه علوم اجتماعي و مارکسيسم ـ لنينيسم ما بايد کليه نظرات 
آنچه که ما بايد . صحيح استالين را بطور مداوم و بايد سعي کوشش بيآموزيم 

ت عام است و ضمنا بايد آنرا با شرائط مشحص چين بيآموزيم آن بخش استکه حقيق
چنانچه هر جمله اي را حتي از مارکس هم باشد بخواهيم نعل به نعل . تلفيق دهيم 

تئوري ما تلفيق حقيقت عام . دنبال کنيم آنگاه کار ما در هم و بر هم ميشود 
ب زماني در درون حز. مارکسيسم ـ لنيسيم با پراتيک مشخص انقالب چين است 

معذلک ، . بعضيها دچار دگماتيسم گشتند،  و اين مورد انتقاد ما قرار گرفت 
  .مثال ، در محافل علمي و اقتصادي . دگماتيسم هنوز هم وجود دارد 

در رشته علوم طبيعي ما نسبتا عقب مانده ايم بدين جهت ما بايد کوشش 
رخوردي انتقادي ولي بايد ب. بيشتر بخرج دهيم تا از کشور هاي خارجي بيآموزيم 

داشته باشيم نه کورکورانه در رشته تکنولوژي در اغلب موارد بايد نخست ديگران را 
دنبال کنيم ، اين براي ما مناسب است ، زيرا اکنون ما در اين زمينه عقب هستيم و 

اما در مواردي که داراي شناخت خوبي هستيم نبايد در همه . بسيار کم ميدانيم 
  .ران بيفتيم جزئيات بدنبال ديگ
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و سبک زندگي بورژوائي  ما بايد قاطعانه کليه نظامهاي فاسد ، ايدئولوژي
ليکن اين بهيچوجه مانع آن . ارجي را رد کرده و بباد انتقاد بگيريم کشور هاي خ

نيست که ماعلوم و تکنولوژي پيشرفته کشور هاي سرمايه داري و جوانب علمي و 
م موسسات کشور هاي صنعتي پيشرفته از سلوب مديريت موسساتشان را بيآموزي

تعداد کارکنان کمتري استفاده کرده و از کارائي بيشتري برخوردارند و آنها در امور 
تا کارمان همه اينها را بايد در انطباق با اصولمان خوب بيآموريم . تي مهارت دارندرتجا

بعنوان رشته ه اينطور شده است که کسانيکه انگليسي را امروز. را بهبود بخشيم 
تحصيلي انتخاب کرده اند در کار خود ديگر کوشا نيستند ؛ و ترجمه هاي رساله هاي 

العات نيز متوقف طني براي مبادله اانگليسي ، فرانسوي ، آلماني و ژاپعلمي بزبانهاي 
افکندن علوم و تکنولوژي  نه دور . ک نوع تعصب کورکورانه است اينهم ي. شده است 

دون تجربه و تحليل و نه رونويسي مکانيکي از چيز هاي خارجي و فرهنگ خارجي ب
هيچيک از آنها روش  جزيه و تحليل که در فوق اشاره شد،بدون هيچگونه ت

  . مارکسيستي نيست و سودي بما نميرساند
بنظر من چين دو نقطه ضعف دارد که در عين حال دو نقطه قوي آنها به               

  . شمار ميآيد
شته کشور مستعمره و نيمه مستعمره اي بود ونه قدرت اول اينکه چين در گذ             

صنايع و کشاورزي چين . امپرياليستي ، و همواره مورد آزار ديگران قرار ميگرفت 
هناور ، ژي آنهم پائين است و بجز سرزمين پپيشرفته نيست و سطح علم و تکنولو

" روياي کابين قرمز " والني اش داستان منابع غني طبيعي ، جمعيت انبوه و تاريخ ط
د و در رشته ها بپاي کشور هاي ديگر نميرسدر ادبيات و غيره ، چين در بسياري 
بهر حال کساني يافت ميشوند که بر اثر برده . نتيجه دليلي براي غرور و تکبر ندارد

 بودن مدت طوالني احساس حقارت در کليه زمينه ها دارند و در مقابل خارجي ها
همانند که . معبد فامن " در اپراي ) ٣(همانند چياکوئي . نميتوانند راست بايستند

سينه ايستادن عادت کرده  ا به نشست دعون کردند چون بدست بههنگاميکه او ر
بدين سبب ما بايد تکاني بخود دهيم ، اعتماد ملي خود را استوار . بود ، آنرا رد کرد

يه اي را که در دوران ، روح" يکا را خوار بشمريم سم امرامپريالي" کرده و روجيه ي 
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جنبش بخاطر مقاومت عليه تجاوز امريکا و کمک به کره بوجود آمده بود ، شکوفا 
امپراطوري تسين را  که ١٩١١گرچه انقالب . دوم انقالب  ما دير تر اتفاق افتاد. سازيم 

 ونيست نبود و ايندر آنزمان حزب کمبر انداخت از انقالب روسيه زودتر بود اما 
سال دير تر از  ٣٠پيروز شد بيش از  ١٩۴٩انقالب خلق در سال . انقالب شکست خورد

از اين . در اينمورد هم جائي براي مغرور شدن نيست . انقالب اکتبر و در روسيه بود 
اوال روسيه يک قدرت امپرياليستي بود و . لحاظ اتحاد شوروي با کشور مافرق دارد 

سياري در شوروي از اين جهت ب. اکتبر در اين کشور بوقوع پيوست  ثانيا انقالب
  .مغرور و متکبرند

همانطوري که . ضعف مذکور در عين حال امتياز هم محسوب ميشوند در 
فقير بدان " . خط نخورده " است و ثانيا " فقير " درجاي ديگر گفته ام کشور ما اوال 

خط . کشاورزي ما نيز پيشرفته نيست . معني است که ما آنقدر زياد صنايع نداريم 
نخورده بدان معني است که ما همانند يک ورق کاغذ سفيد ميمانيم و سطح فرهنگ و 

انسان فقير . از ديد امکانات پيشرفت ، اين امر بد بنظر نميآيد . علم ما بال نيست 
کشور . اليکه مشکل است که فرد ثروتمند خواهان انقالب باشد انقالب ميخواهد در ح

هاي داراي سطح عالي علوم و تکنولوژي غالبا بسيار مغرور و متکبر اند ، ما همچون 
  . يک برگ کاغذ سفيد هستيم که براي نوشتن مناسب است 

در . بحال ما مفيد است " خط نخوردگي "و هم  "  فقر" از اين جهت هم 
قاطعانه روي  آينده زماني که کشور ما ثروتمند ومقتدر شد ما بايد کمافي السابق

بايد فروتن با حزم باقي مانده و از ديگر کشور ها . موضعگيري انقالبي پافشاري نمائيم 
بيآموزيم و هيچگاه نبايد در دوران نخستين برنامه پنج ساله هم ما بايد به آموختن از 

بعد از ده هزار سال ما همچنان بايد بيآموزيم ، مگر اين . کشور هاي ديگر ادامه دهيم 
  ر بدي است ؟ ام

. ضادند همه ي اين ده مناسبات ت. پرداختم رويهمرفته به تشريح ده نکته 
. بدون تضاد ، دنيا موجوديت خود را از است ميدهد . دنيا از تضاد تشکيل شده است 

در رابطه با اينکه آيا ما قادريم در . وظيفه ما حل و فصل صحيح اين تضاد ها است 
براي هر دو امکان  بسود خود حل و فصل کنيم يا نه ، بايد عمل اين تضاد ها را کامال
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الوه براين در جريان حل و فصل اين تضاد ها حتما با تضاد هاي خود را آماده کنيم ، ع
اما همانطور که اغلب گفته ايم با اينکه راه . نوين و مسايل جديد روبرو خواهيم شد 
ما بايد بکوشيم کليه ي عوامل . د ک ميباشاپر پيچ و خم است ، آينده درخشان و تابن

مثبت در درون و بيرون حزب ، در داخل و خارج کشور ، مستقيم و غير مستقيم را 
  .بسيج نمائيم و چين را به يک کشور مقتدر سوسياليستي تبديل سازيم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نراني رفيق در اين سخ. وي سياسي کميته مرکزي حزب کمونيست چين سخنراني در يک نشست وسيع بور

ه مناسبات بزرگ را در ، تجارب چين راجمعبندي نمود ، د جه به آموزشهاي اتحاد شورويمائوتسه دون با عطف تو
انقالب سوسياليستي و ساختمان سوسياليسم تشريح کردو انديشه هاي اساسي را در باره خط مشي عمومي 

اين خط مشي براي شرائط کشور ما . سوسياليسم با نتايج بيشتر ، سريعتر ، بهتر و با صرفه تر ، ارائه دادساختمان 
  مناسب بود

  

  هاـيادداشت
برقراري گرديد  ١٩٥٥ـ سيستم سهيه ثابت در توليد ، خريد و عرضه ي غله در بهار  ١
و در . ادي بود شده براي آن سال بر اساس بازده هر مو در سالهاي ع نسهميه تعيي. 

منظور از . ر نبودصورت اضافه توليد ، فروش اضافي بدولت براي سه سال الزام آو
رصه عبارتست از سهميه غله که از جانب دولت بخانواده هاي کم سهميه ثابت در ع

 ناين سيستم جهت رشد شور و شوق دهقانان در توليد ، تعيي. محصول داده ميشد 
  . گرديد 

وضع گرديد روش  ١٩٥٧تا  ١٩٣٣جباري که در اتحاد شوروي از ـ سيستم فروش ا ٢
تحت آن مزارع کلکتيو و . عمده ي خريد محصوالت کشاورزي از جانب دولت بود

خانوار هاي دهقاني انفرادي هر سال ميبايست محصوالت کشاورزي خويش را بمقدار 
  .وشند و قيمتي که دولت تعيين مينمود بفر

چياگوئي نوکر صديق ليوچن خواجه سلسله مين " فان من  معبد" راي پکن ـ در اپ ٣
  . بود 
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  امپراليسم امريکا ببر کاغذي است

  ١٩٥٦ژوئيه  ١۴

اياالت متحده بخاطر تجاوز عليه ساير کشور ها پرچم ضد کمونيستي را در 
او نه تنها به کشور هاي آمريکاي التين ، آسيا و . همه جا به اهتزاز در آورده است 

تمام جهان ، منجمله . ديون است کشور هاي اروپا و اقيانوسيه نيز م، بلکه در  آفريقا
ژاپن از اياالت . توده هاي خلق از آن بيزارند . الت متحد بيزار است اانگلستان ، از اي

 هيچکدام از کشور هاي شرق از تجاوز. ستم روا ميدارد متحده بيزار است چون به او
ژاپن ، کره ، . ده به استان تايوان ما تجاوز کرد ت متحاياال. آمريکا برکنار نيست 

فيليپين ، ويتنام و پاکستان همه از تجاوز آمريکا رنج مي برند ، اگر چه برخي از آنها 
مردم ناراضي هستند و در تعدادي از کشور ها مقاماتشان . متحدين آمريکا هستند

  . هم ناراضي اند 
  . کليه ملل تحت ستم استقالل ميخواهند 

نيرو هاي بزرگ فاسد در برابر نيرو هاي کوچک . همه چيز تابع تغيير است 
تبديل خواهند شد  نيرو هاي کوچک به نيرو هاي بزرگ. نوظهور سرخم خواهند کرد

نيروهاي امپرياليسم آمريکا از بزرگ به . چه اکثريت خلق اين تغيير را خواستارند 
  .ز از دولت خود ناراضيند کوچک تغيير ميکند زيرا که مردم آمريکا ني

برخي از ما که در اينجا . من در طول عمرم شاهد چنين تغييراتي بوده ام 
  .  ١٩١١حاضريم در زمان سلسله تسين متولد شده ايم و سايرين پس از انقالب 

بوسيله چه کسي ؟ بوسيله حزبي . سلسله تسين مدتها پيش سرنگون شد
نيروهاي سون ياتسن آنقدر . همراهي مردم که از طرف سون ياتسن رهبري ميشد و ب

مهاي متعددي را رهبري او قيا. تسين او را جدي نگرفتند  کوچک بودند که مقامات
ون ياتسن بود که سلسله تسين ليکن در آخر اين س. کرد که همگي شکست خوردند

بزرگ بوسيله کوچک سرنگون . از چيز بزرگ نبايستي واهمه داشت. ير کشيد را بز
پس از سرنگوني سسله تسين ، . کوچک به بزرگ تبديل خواهد گرديد . شد  خواهد

او نتوانست خواستهاي خلق ، مانند مطالبات . سون ياتسن با شکست مواجه گرديد
بعالوه او نتوانست لزوم سرکوب . براي زمين و مبارزه با  امپرياليسم را بر آورده سازد
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بعد ها ، او بدست . نجا سر ميکشيدند درک کندضد انقالبيون را که آزادانه به اينجا و آ
نيرو هاي . يوان شي ـ کاي سرکرده اي مليتاريست هاي شمالي ، شکست خورده 

ار ديگر اين اما در اينجا ب. سون ياتسن بودند يوان شي ـ کاي بزرگتر از نيرو هاي
د در وقانون بکار افتاد ـ نيروي کوچکي که با خلق پيوند داشته باشد نيرومند ميش

سپس انقالبيون بوژوا . ي که مخالف خلق است ضعيف ميگرددحاليکه نيروي بزرگ
دمکرات سون ياتسن با ما کمونيستها همکاري کردند و با يکديگر دستگاه 

  .ميليتاريستها را که يوان شي ـ کان بجاي گذارده بود در هم شکستيم 
شناخته ور ها برسميت نکايشک در چين از طرف دول کليه کشحکومت چا

نيروي ما کوچک بود ، .  دشد و بيست و دوسال عمر کردو نيروي او از همه بزرگتر بو
در ابتدا پنجاه هزار نفر عضو حزب بودند که پس از سرکوب هاي ضد انقالبي فقط 

باره اين قانون بکار افتاد ـ در . دشمن در همه جا فتنه کرد. چند هزار نفر ماندند 
جدا در حاليکه کوچک و ضعيف ميخورد چون از خلق و قوي در آخر شکست  بزرگ

اوضاع در آخر . و براي منافع خلق کار مي کندپيوند دارد پيروز ميشود جون با خلق 
  .به اين صورت در آمد

سپاهيان گوميندان به . ني ، ژاپن بسيار قوي بوددر دوران جنگ ضد ژاپ
مونيست رهبري مي ک ي که از طرف حزبن کشور رانده شدند و نيروهاي مسلحدرو

طوط دشمن دست به جنگ پارتيزاني ود در مناطق روستائي پشت خشد تنها قادر ب
ژاپن شهر هاي بزرگ چين چون پکن ، تين سين ، سانگهاي ، نانکن ، اوهان و . ندبز

مدت  يتلر آلمان درميليتاريست هاي ژاپني همانند هکانتون را اشغال کردو معذلک 
  . ن نابود شدندچند سال برطبق همان قانو

ب به شمال رانده شديم و مل مشکالت بيشماري شديم ، از جنوما متح
والني در آخر راه پيمائي ط. ليل پيداکردنيرويمان از چند صد هزار به چند ده هزار تق

  .بود  ٢٥٠٠٠لي نفرات ما تنها  ٢٥٠٠٠
. تندو راست بسياري پديدار گش" چپ"رست زب ما مشي هاي نادتاريخ ح

وان مين "چپ"از همه مشي انحرافي راست چن دو ـ سيو و مشي انحرافي  وخيمتر
  .بعالوه ، اشتباهات انحرافي راست نيز بوسيله جان گو تائو و کائوکان رخ داد. بود

اشتباه خلق و حزب را مورد آموزش . اشتباهات يک جنبه خوب هم دارد 
ده ، چان کايشک ، چن متحمنفي خوبي مثل ژاپن ، اياالت  ما آموزگاران. قرار ميدهد 

آموزش از اين .سان ، وان مين ، جان گو تائو و کائو کان داشته ايم  دو ـ سيو ، ليلي ـ
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در گذشته انگلستان بار ها عليه ما دست . خيلي گران تمام شد معلمين منفي براي ما
هلند انگلسان آمريکا ، ژاپن ، فرانسه ،آلمان ، ايتاليا ، روسيه تزاري و . به جنگ زد 

همه شان معلمين منفي ما و ما . همه به اين سرزمين ما دلبستگي زياد داشتند
  . شاگردانشان بوديم 

در دوران جنگ مقاومت ، تعداد سپاهيان ما در جريان مبارزه عليه ژاپن 
سالحهاي ما پست تر . مدسپس جنگ آزاديبخش آ. نفر رسيد  ٩٠٠٠٠٠رشد کرد و به 

چهار ميليون نفر بودند، اما در ان سپاهيان گوميندان در آن زم. از گوميندان بود
 .ض سه سال جنگ ، ما جمعا هشت ميليون از نفرات  آنها را تار و مار کرديم عر

وانست ما را در هم آمريکا حمايت ميشد ، نت گوميندان گرچه از طرف امپرياليسم
ت که پيروز وي نميتواند پيروز شود ؛ اين هميشه کوچک و ضعيف اسبزرگ و ق. شکند

  .ميگردد 
. ن نيست اکنون امپرياليسم  امريکا بسيار نيرومند است ، اما در واقع چني

ر سياسي بسيار ضعيف است چه از توده هاي مردم جدا بوده امپرياليسم آمريکا از نظ
امپرياليسم آمريکا در ظاهر بسيار . و مورد بيزاري همه ، منجمله مردم آمريکا است

اقع  چيزي نيست که از آن واهمه داشت ؛ امپرياليسم آمريکا ببر قوي است اما در و
در ظاهر يک ببر است ، اما از کاغذ ساخته شده و در مقابل باد و باران . کاغذي است
  .من معتقدم اياالت متحده هيچ چيزي نيست مگر يک ببر کاغذي . ناتوان است 

اين نکته را  ه خود و تاريخ هزاران سال جامعه طبقاتيموعتاريخ در مج
اين حقيقت در مورد قاره ي آمريکا . ثابت کرده است ـ قوي بايد تسليم ضعيف گردد

  .نيز صادق است 
روز نابودي . صلح تنها زماني پايدار است که امپرياليسم نابود شده باشد 

اما آنها خود بخود معدوم نميشوند، بايد در رگبار از باد و . ببر ها کاغذي فرامي رسد 
  .داغان شوند باران

وقتيکه ميگوئيم امپرياليسم آمريکا يک ببر کاغذي است ، از  نقطه نظر 
بشماريم  ر گيريم بايد او را خوارليت در نظاگر آنرا در ک. استراتژيک صحبت مي کنم 

او چنگ و دندان دارد و ما بايد او . اما در مورد هر بخش آن بايد او را جدي بگيريم . 
در آوريد و بطور مثال ، اگر ده دندان دارد ، اول يکي را . بين ببريم را قطعه به قطعه از 

اگر . که تمام دندان ها از بين رفت ، هنوز چنگ خواهد داشت وقتي. نه تا باقي ميماند 
  . طعا در آخر موفق خواهيم شد رفتار کنيم ق ما قدم بقدم وبا جديت با او
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از نظر . ميشماريم  ا بکلي خوارآمريکا ر ظر استراتژيکي ، امپرياليسما از نم
در حال حاضر اياالت متحده نيرومند است و اما در . تاکتيکي بايد او را جدي بگيريم 

چسم اندازي وسيع ، از نظر کلي و از نقطه نظر دراز مدت ، امپرياليسم آمريکا فاقد 
حمايت توده اي است ، سياستهايش مورد بيزاري مردم است چونکه مردم را مورد 

از اينرو اين . بدين دليل اين ببر محکوم به نابودي است. تم و استثمار قرار ميدهد س
اما امروز اياالت متحده . بايد آنرا خوار شمرد. ببر چيزي نيست که بايد از آن ترسيد

ميليون تن فوالد توليد ميکند و بهمه جا ضربه  ١٠٠هنوز قدرت دارد ، سالي بيش از 
که ما بايد مبارزه عليه او ادامه دهيم ، با تمام نيروي خود با به اين علت است . ميزند 

  .او بجنگيم و او را موضع به موضع عقب رانيم ؛ و اين طول ميکشد
بنظر ميرسد که کشور هاي قاره آمريکا ، آسيا و آفريقا تا به آخر ، تا 

  . مه دهندزمانيکه ببر کاغذي بوسيله باد و باران نابود شود بايد به نزاع با او  ادا
مردم اروپائي االصل کشور هاي آمريکا التين بايد براي مقابله با امپرياليسم 

وست اروپائي را شايد مهاجرين سفيد پ. مريکا با سرخپوستان بومي متحد شوندآ
بتوان به دو گروه تقسيم کرد، يکي شامل حکومت کنندگان و ديگر حکومت 

ستم به مردم محلي پوست تحت  داين تمايز باعث نزديکي مردم سفي. شوندگان
  .عيت آنها مشابه استخواهد شد چه موق

دوستان ما در آمريکاي التين ، آسيا و آفريقا در موقعيت مشابهي با ما قرار 
داريد و کار مشابهي را نيز انجام ميدهند ـ کوششش در تخفيف ستمي که از جانب 

  . هستيم امپرياليسم بر مردم روا ميگردد و در اين امر ما رفيق 
ر هستيم و تنها از نظ ما با شما در مخالفت با ستم امپرياليستي هم ماهيت

اما ما با امپرياليسم ماهيتا فرق داريم . موقعيت جغرافيائي ، مليت و زبان متفاوتيم 
  .وحتي ديدن آن هم حالمان را بهم ميزند 

د ، کر امپرياليسم چه فايده اي دارد؟ خلق چين بهيچوجه آنرا قبول نخواهد
هيچ دليلي براي حيات امپرياليسم وجود . نين است در مورد بقيه مردم جهان نيز چ

 . ندارد 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بخشي از گفتگو با دو شخصيت اجتماعي آمريکاي التين
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  وحدت حزب را استحکام بخشيد و
  سنن حزب را ادامه دهيد

  ١٩٥٦اوت  ٣٠

اين . ميکنيم  دارکي هشتمين کنگره کشوري را آغازامرور جلسات ت
ـ تنظيم  1: گردهم آئي در حدود دو هفته بطول انجاميد و کار عمده آن عبارتست از 

ـ  ٣قدماتي کميته مرکزي و ـ انجام انتخابات م٢اسناد جهت عرضه به کنگره ، 
  .تدارک سخنراني هاي کنگره

  . مسئله بر خوردکنم اکنون اجازه دهيد بچند
اين کنگره چه مسايلي را بايد حل کند . اول ، در باره هدف و منظور کنگره 

و هدفهاي آن چيست ؟ در يک کالم ، هدف آن عبارتست از جمعبندي تجارب بدست 
ئيکه تمامي حزب و وحدت با کليه نيروهاآمده از کنگره هفتم تا بحال ، وحدت 

  .طر ساختمان يک چين بزرگ سوسياليستي متحد شدميتوان با آنها در مبارزه بخا
 گنجينه اي غني از تجربه در اختياردر باره جمعبندي تجارب ، گرچه ما 

داريم اما نبايد در جمعبندي ، يکسري و اقعيات را کنار هم بگذاريم، بلکه بايد توجه 
. کنيم ضعي مارکسيستي جمعبندي ارد اساسي ، با حرکت از واقعيات با اتخاذ موبه مو

يک چنين جمعبندي سراسر حزبمان را به تحرک در ميآورد و ما را قادر خواهد 
  .ساخت تا کار مان را بهتر انجام دهيم 

اين واقعيتي است که به . حزب ما حزبي کبير ، پرافتخار و راستين است
در گذشته برخي از رفقاي خارجي در مورد آنچه ما . تصديق تمام جهان رسيده است 

بسياري از آنها نه سياست ما را در قبال بورژوازي . انجام ميداديم ترديد داشتند واقعا 
امروز . دملي درک ميکردند ، و نه در مورد جنبش اصالح سبک ما زياد روشن بودن

ثر آنها چنين تفاهمي تري اين مطلب را درک کرده اند و اکميتوان گفت که تعداد بيش
در داخل کشور و حتي در . ور سر در نميآورند ته،  هستند کسانيکه هنالب. دارند 

درون حزب نيز هستند کسانيکه درک نميکنند و معتقدند که خط مشي ما از همين 
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اما واقعيات در برابر ديدگان همه . کنگره به بعد لزوما آنقدر ها هم صحيح نبوده است
راي کسب قدرت ما دو انقالب را به پيش برده ايم ، انقالب بورژوا ـ دمکراتيک ب. است

سياسي و انقالب سوسياليستي براي انجام دگرگوني سوسياليستي و ساختمان يک 
ره هفتم ، ماموفقيت هاي بزرگ طي يازده سال اخير پس از کنگ. کشور سوسياليستي 

حتي بورژوازي . جهان است آورده ايم و اين مورد تصديق تمامي ملت و تمامي بدست
دو انقالب ثابت ميکنند که خط مشي کميته مرکزي  ينا. زير به اذعان آنستخارج ناگ

  .از کنگره هفتم به بعد صحيح بوده است
اريخ جهان ن ساخت ، واقعه اي که در تاکتبر بورژوازي را سر نگو انقالب

م از هر چه در چنته داشت براي محکو شور هاي بورژوازيبيسابقه  بود در کليه ک
وازي بورژ. مثبت درباره آن بزبان نراند اژه ايکردن اين انقالب مدد گرفت و هيچگاه و

در روسيه يک طبقه ضد انقالبي بود ، در آن زمان سرمايه داري دولتي را رد کرد، 
پرولتاريا . تقليل توليد و خربکاري را سازماندهي نمود و به سه سالح متوسل گشت 

و ناسزا اين عمل خشم . يکسره کند روسيه چاره ديگري نداشت جزآنکه کار او را
در چين ، ما با بورژوازي ملي مان برخورد . وازي ساير کشور ها را برانگيخت گوي بورژ

بورژوازي ملي در چين طبقه اي است که کمي احساس . نسبتا معتدلي داشته ايم 
آيزنهاور دالس با . راحتي کرده و معتقد است نکات خوبي هم در مشي ما موجود است

که  گاران امريکائي به چين ، در واقع اعتراف کرده اندممنوع ساختن سفر روزنامه ن
آنها به روزنامه . ر در اينجا هرج و مرج و خيمي بوداگ. سياست ما نکات خوبي دارد 

نگارانشان اجازه سفر ميداند چه در آنصورت مي دانستند نتيجه قطعا مقاالتي کينه 
ممکن است عالوه بر  بيم آنها بيش از هر چيز از آنستکه مقاالت. توزانه ميشد 

سخنان طعنه آميز در اينجا و آنجا برخي جوانب خوب هم بيان کند و اين ديگر 
  . بايشان ناهنجار خواهد بود

. ميخواندند" و بيمار شرق آسيا " امپراتوري فرتوت " در گذشته چين را 
رهنگ عقب مانده ، بدون بهداشت ، ضعيف در فکشوري بود با اقتصاد عقب مانده و 

ب گرفته ميشد، مردان گيس شنا ، کشوري که در آن پاي زنان قالزشهاي توپ و ور
نور کمتري  کشوري که در آن ماه با. بافته داشتند و هنوز خواجه وجود داشت 
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اما ما پس از . فت ميشد طور خالصه هر آنچه بد و عقب مانده بود در چين ياب. ميتابيد
هيچکس نميتواند دستاورد هايمان . ايم ول ، سيماي چين را تغيير داده شش سال تح
  .را انکار کند

در جمعبندي تجارب . حزب ما هسته رهبري کننده امر انقالبي ماست 
تا ماه ژوئن . دت بيشتر در سراسر حزب باشدره اولين و ارجح ترين هدف بايد وحکنگ

ن راي آموزش دادن ، روشبايد کار زيادي ب. بود   ١٠٧٣٠٠٠٠، تعداد اعضاي حزب  
دت بخشيدن به اين بيش از ده ميليون اعضاي حزب انجام گيرد، تا آنها ساختن و وح

حزب به تنهائي کافي . ا کنند د را بعنوان هسته در ميان خلق ايفبتوانند نقش خو
در . نيست ، حزب تنها يک هسته رهبري است و به پيروان توده اي نياز مند است

در صد  ٩٠، بارزگاني ، فرهنگ و آموزش ، کليه رشته ها منجمله صنعت ، کشاورزي 
بدين خاطر ما بايد . کار ها توسط مردم غير حزبي ، و نه اعضا حزب ، انجام ميگيرد

سخت بکوشيم تا با توده ها متحد شويم ، با تمام آن کسانيکه ميتوان متحد شد ، 
 در کوششهاي سابقمان بخاطر کسب وحدت در درون حزب. متحد گرديم و کار کنيم 

در دوران کنگره و پس از آن . و با مردم خارج حزب ، کمبود هاي بسيار وجود داشت 
بايد دست به تبليغ و آموزش زنيم تا در اين رابطه نيز کار مان بطور قابل مالحظه اي 

  .بهبود يابد
از نظر بين المللي ما بايد با کليه نيروهائي در جهان که ميتوان با آنها متحد 

در درجه نخست بايد با اتحادشوروي ، احزاب برادر ، کشور هاي .  شد ، متحد گرديم
برادر و خلقهاي آنان ، وهمچنين با کليه کشور هاي و خلقهاي صلحدوست متحد 
شويم و بايد پشتيباني کليه نيروهاي مفيد را جلب نمائيم هيئت هاي نمايندگي 

کرد و اين بسيار کشور در کنگره ما شرکت خواهند  ٥٠احزاب کمونيست از بيش از 
در گذشته ما نه قدرت سياسي را بدست آورده بوديم ، نه در دو انقالب . خوب است 

زد ما از احترام بسيار خوبي در ن. ستامروز اوضاع کامال متفاوت ا. پيروز شده بوديم 
  . رفقاي خارجي برخوردارين

و خارج  هدف ما از متحد شدن با کليه نيرو هائي که ميتوان با آنها در داخل
حزب و در داخل و خارج از کشور متحد شد چيست ؟ ساختن يک کشور بزرگ 
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. توصيف گردد" کبير"کشوري مانند چين ميتواند وبايد بعنوان کشوري . سوسياليستي
است ، انقالب ما انقالب کبيري حزب ما حزب کبيري است ، خلق ما خلق کبيري 

ميليون   ٦٠٠ه زمين تنها يک کشور در اين کر. نيز کبير است  ، و ساختمان مااست
تحقير آميز  اليلي ديگران نظريم چين است  در گذشته بنا بدجمعيت دارد و آن ه

اقعا هم ما درگذشته چيز زيادي براي عرضه نداشتيم ، توليد و. نسبت بما داشتند 
تحت حکومت . فوالد تنها چند صدهزار تن در سال بود و آنهم در دست ژاپني ها 

انجاميد ،توليد فوالد فقط  ن چانکايشک که بيست و دو سال بطول ه گوميندامستبدان
ماهنوز هم فوالد زيادي نداريم اما حرکت اميد بخشي . چند ده هزار تن در سال بود

آينده از توليد امسال بيش از چهار ميليون تن خواهد بود ، سال . آغار گشته است
از پايان دومين برنامه پنج ساله متجاوز م پس مرز پنج ميليون خواهد گذشت ، اين رق

از ده ميليون تن خواهد شد و احتماال با پايان برنامه سوم به بيش از بيست ميليون 
در حدود صد . ما بايد براي رسيدن بدين هدف سخت کار کنيم . تن خواهد رسيد

تن  کشور در جهان وجود دارد و تنها تعداد کمي از آنهاساالنه بيش از بيست ميليون
سوسياليستي  پس از ساختمان ، يک کشور بزرگ از اينرو چين. والد توليد ميکنندف

ه اي عقب ماندگي ، تحقير و نکبت بيش از يک قرن را خواهد بود و بطور ريش
ترين کشور قادر خواهد شد که به سطح نيرومند بعالوه چين. دگرگون خواهد ساخت

ميليون  ١٧٠آمريکا تنها يک جمعيت . سرمايه داري در جهان ، يعني امريکا برسد
بطور مشابهي از نظر منابع غني . نفري دارد و ما داراي جمعيتي چند برابر آن هستيم 

رسيدن به امريکا براي ما امکانپذير . هستيم و آب  وهواي کم و بيش مشابهي داريم 
؟ چرت  ميليون نفر مردم شما چه ميکنند ٦٠٠آيا نبايد به آنها برسيم ؟ قطعا . است 

ميزنند ؟ کدام درست است ، چرت زدن يا کار کردن ؟ اگر پاسخ کارکردن است ، پس 
ميليون فوالد  ١٠٠ميليوني خود مي توانند سالي  ١٧٥چرا وقتيکه آنها با جمعيت 
ميليون تن توليد  ٣٠٠يا  ٢٠٠ميليوني تان نتوانيد  ٦٠٠توليد کنند ، شما با جمعيت 

يا آنان قابل توجيه نيست و در آنصورت آنقدر با شکوه يا کنيد ؟ قصور در امر برابري 
آمريکا تنها يک تاريخ صد و هشتاد ساله دارد ؛ شصت سال . کبير هم نخواهد بود

قبل توليد فوالد آن کشور نيز تنها چهار ميليون تن بود ، پس ما شصت سال عقب 
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يريم و ا پيشي گا شصت سال آينده از امريکما قطعا بايد در عرض پنجاه ت. هستيم 
مضافا . شما جمعيتي عظيم ، سرزمين وسيع و منابع غني داريد . اين يک دين است

اگر شما پس از . اينکه دست اندکار ساختمان سوسياليسم ، که بر تر است ، هستيد
پنجاه يا شصت سال کار هنوز نتوانيد از اياالت متحده پيشي گيريد ، آنوقت در چه 

بنابراين ، . آنگاه بايد شمار را از روي زمين پاک کرد ! د  وضع اسفناکي خواهيد بو
. پيشي گرفتن از امريکا نه تنها امکان پذير است ، بلکه مطلقا ضروري و واجب است 

خدمت  ر جهان را مايوس خواهيم نمود واگر چنين نکنيم ، ما ملت چين مللي ديگ
  .چنداني به بشريت نخواهيم کرد

حزبي و کنگره بايد به سنتهاي خوب حزب در  م ، در باره ادامه سنندو
گري و بايد بطرزي موثر با ذهني. ه دهد رابطه با ايدئولوژي و سبک کار ادام

امروز من به . سکتاريسم مبارزه کرده و با بوروکراسي نيز به مخالفت برخيزد 
 اهيم دادگري و سکتاريسم را مورد بحث قرار خوروکراسي نمي پردازيم و تنها دهنيبو
سربر ميآورند و بايد مجددا گري و سکتاريسم ، ايندو مجددا پس از پيروزي بر ذهني. 

  .يرند مورد حمله قرار گ
منظورمان از اشتباه ، ارتکاب اشتباه هات ذهنيگري و پيروي از يک شيوه 

در بسياري از مقاالتي که استالين انتقاد ميشود خيلي کم و يا . نادرست تفکر است
چرا استالين مرتکب اشتباه شد ؟ بخاطراينکه در تعدادي . نمي شود اصال چيزي گفته

امروز چنين مواردي . از موارد تفکر ذهن او نتوانست با واقعيت عيني مطابقت کند 
ذهنيگري يعني حرکت نکردن از واقعيت عيني و از . هنوز در کار ما غالبا رخ ميدهد 

زو هاي عين حرکت کردن از آرآنچه که به معناي واقعيت امکان پذير است و در 
بايد . و مورد بررسي قرار گيرد. آنچه بناست در اسناد کنگره مان طرح شود. ذهني

بايد  رابت داشته باشد و در عين حال ، ماحتي ا المکان با واقعيات چين مطابقت يا ق
ز ير واقعيات هستند مورد انتقاد قرارد هيم ، اادر پرتو تجارب خودآن نظراتي را که مغ

اين وظيفه اي است که ما سالها قبل . با آن بمبارزه برخيزيم  ذهنيگري  انتقاد نموده و
ري هستيم ، ما مشغول نبرد با آنگونه ذهنيگ در حال حاضر. در مقابل خود قرار داريم 

در جريان انقالب . که در انقالب سوسياليستي و ساختمان سوسياليسم يافت ميشود 
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ي طوالني دچار آفت ذهنيگري بوديم و برايمان خيلي گران دمکراتيک ما براي مدتها
در صد نيرو هاي انقالبي مان  ٩٠عمال کليه مناطق پايگاهي خود و بيش از . تمام شد 

را از دست داديم و تنها در آن زمان بود که بسر عقل آمديم ـ مسئله تا زمان جنبش 
رسي و مطالعه و اتخاذ يک اين جنبش تاکيد را بر بر. سبک اصالح در ين ان حل نشد 

حقيقت عام مارکسيسم بايد با پراتيک مشخص انقالب . برخورد واقع بينانه گذاشت 
به سخن ديگر ، تئوري . در غير اينصورت بهيچ جا نخواهيم رسيد . تلفيق داده شود

تلفيق تئوري با عمل يکي از اصول اساس مارکسيسم . بايد با عمل تلفيق داده شود 
ماترياليسم ديالکتيک، انديشه بايد واقعيت عيني را منعکس سازد و  بر طبق. است

پيش از آنکه بتواند بمثابه حقيقت محسوب شود ، بايد در پراتيک عيني آزمايش 
گرچه در . شده و تاييد گردد ، در غير اينصورت نميتوان آنرا بعنوان حقيقت دانست 

در . همه جا مشاهده ميشودچند سال اخير بخوبي کار کرده ايم اما ذهنيگري در 
ذهنيگري همواره وجود . آينده نيز مانند امروز ، ذهنيگري وجود خواهد داشت 

نوع بشر  خواهد داشت ، ده هزار سال و يا حتي صد ميليون سال از امروز تا زمانيکه
هرکجا که ذهنيگري هست اشتباه هم . ذهنيگري موجود خواهد بود. بين برود  زا

  .هست 
يک منطقه منافع . ي وجود دارد که سکتاريسم ناميده ميشود پديده ديگر

عمومي خود را دارد ،يک ملت منافع عمومي ديگري دارد ، کره زمين هم منافع 
فعال من در باره مطالب خارج از سياره خودمان صحبت نخواهم . عمومي ديگري دارد 

ر کرات مريخ و اگر د. کرد، چه راه مسافرت به وراء زمين هنوز کشوده نشده است 
 واحد جبهه تشکيل و آنان با شدن متحد مسئله ما آ نوقت.زهره هم انسان يافت شود

 ، حزب در وحدت مسئله به را خود مابحث ، حاضر حال در ميگذاريم بحث به را
اصل ، متحد شدن با تمام کساني است که . درکشور و در جهان محدود خواهيم کرد

اني و آرمان پيشرفت بشر انجام دهند ، خواه ند کار مثبتي براي صلح جهرقاد
کمونيستهاي خارجي باشند يا افراد غير حزبي خارجي ، اول از همه ، ما بايد با گروه 

از آنجا که مقداري اشتباه در . کثير احزاب کمونيست وبا اتحاد شوروي متحد گرديم 
دارد ، ممکن اتحادشوروي رخ داده است و اينقدر صحبت و شايعه در باره آن وجود 
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. اين نظر نادرست است . است اينطور بنظر برسد که اين اشتباهات هولناک بودند
واند عاري از اشتباه باشد ، و از آنجائيکه اتحادشوروي اولين کشور يتمملتي نهيچ 

سوسياليستي در جهان بود و براي مدت طوالني با مشکالت عديده روبرو شد، غير 
پس ماچگونه بايد اشتباهات اتحاد شوروي ، مثال . نشود ممکن بود که مرتکب اشتباه 

اشتباهات استالين را ارزيابي کنيم ؟ اين اشتباهات داراي ماهيتي جنبي و گذرا 
گرچه شنيده ميشود که برخي چيز ها بمدت بيست سال ادامه داشته اند، . هستند 

ادشوروي گرايش در اتح. جنبي بوده و ميتوانند اصالح گردند. اما هنوز آنها گذرا 
اد و از روسيه لنين را ز. ، صحيح بوده استاصلي ، جنبه عمده ، بخش بزرگ کار 

سوسياليسم را ساخت ، . طريق انقالب اکتبر اولين کشور سوسياليستي گرديد
درسهاي . فاشيسم را در هم شکست و تبديل به يک کشور نيرومند صنعتي گرديد

طبيعتا ما بايد از تجارب . حادشوروي بياموزيم بسيار زيادي هستند که ميتوانيم از ات
آنچه که ما همواره تبليغ کرده ايم کسب . پيشرفته ، عقب مانده ي آن ، بياموزيم 

که تجارب عقب  ه کسي بشما گفتچ. پيشرفته اتحاد شوروي بوده است تجارب 
گوز  کنيد ؟ برخي افراد آنقدر قدرت تشخيص ندارند که ميگويند مانده اش را اقتباس

از . گند ميدهدروسها ميگويند بوي  خود. آنهم ذهنيگري است . معطر استروسي 
ارزيابي . همانطور که درجائي ديگر نيز ابراز داشته ايم . حليل باشيم اينرو ، بايد اهل ت

در مورد . در صد اشتباه باشد  ٣٠در صد دستاورد    ٧٠از استالين بايد شامل 
فيد است اساس و قسمت اعظم را تشکيل ميدهد ، اتحادشوروي آنچه که خوب و م

ماهم چيز هائي داريم که خوب نيستند .  آنچه که نادرست است بخش کوچکش است
. از آن بياموزند،  بلکه بايد آنها را بدور افکنيم  تنها نبايد بگذاريم ديگر کشور هاونه  

آدمهائي چون چن  ما. چيز هاي بد خود نوعي تجربه اند و ميتوانند مفيد واقع شوند
دو ـ سيو،لي لي ـ سان ، وان مين ، جان گوتائو ، کائوکان و ژائوشو ـ شي داشته ايم ، 

بعالوه ما آموزگاراني ديگري هم داريم در . کساني چون آموزگاران ماعمل کردند
کساني بودند که ما نميتوانيستيم قانع شان . داخل کشور بهترين آنها چانکايشک بود

چگونه . يکه چان کايشک پيدا شد و به آنها آموخت فورا قانع شدند وقت يکنيم ول
چان کايشک درسش را ياد داد؟ او درس خود را با مسلسل ، توپ و هوا پيما به آنها 
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ميليون خلق ما آموزش  ٦٠٠که به . امپرياليسم هم آموزگار ديگري است. آموخت 
ت امپرياليستي تحت ستم براي بيش از يک قرن ما از طرف چندين قدر. داده است 

ند به هدفي آموزشي از اينرو ، چيزهاي بد ميتوا. بوديم ، و اين آموزشي بوده است
  . شمان ما را باز کنندخدمت نموده و چ

بايد . در مورد مبارزه با سکتاريسم ، يک مسئله را بايد بويژه متذکر شد 
ها با وجوديکه شما آن.  باکسانيکه عليه شما دست به مبارزه زده اند و متحد شويد

آنچنان بد نبوديد ، با شما به زد خورد پرداختند ، شما را بزمين افکندند، موجب 
اپورتونيست را بشما اعطا " لقب رسمي"شدند که عذاب بکشيد و آبرويتان برود و 

اگر  شما اپورتونيست بوديد پس . اگر اين حمالت بحق بود ، پس نوش جانتان . کردند 
آنچه در اينجا مورد نظر من است ، حمالت و . بايست متوجه شما شود اين ضربات مي

رباتي را وارد کردند ، برخورد خود را هر موقع آنهائيکه چنين ض. احق استمبارزات ن
تغيير داده و پذيرفتند که در حمله بشما خطا رفته بودند و درست نبود شما را بعنوان 

اگر . وقت بگذاريد مسئله همانجا  خاتمه پذيرداپورتونيسم  اعالم کنند ، آن" پادشاه " 
تني چند اعتراف نميکنند که اشتباه کرده بودند، آيا نميتوانيد صبر کنيد ؟ فکر 

منظورمان از وحدت متحدشدن باکساني است که با شما اختالف . ميکنم ميتوانيد 
اني است که کس دارند، شما را تحقير ميکنند يا احترام کمي برايتان قائل اند ، منظور

صومت نسبت بشما داشته يا عليه شما مبارزه کرده اند و شما از دست آنان رنج خ
گر با آنها متحديد و بنابر در مورد کسانيکه با شما توافق دارند ، شما دي. کشيده ايد 

ئله وحدت به پيش نميآيد مسئله اينجا کساني است که هنوز بايد با آنها اين مس
ظريات شما متفاوت است و يا ساني هستند که نظرباتشان با نمنظور مان ک. متحد شد

مثال در حال حاضر در درون حزب عده زيادي . که کمبود هاي جدي دارند کساني
آنها ممکن است با . هستند که از نظرتشکيالتي و نه ايدئولوژيک به حزب پيوسته اند 

ظر ايدئولوژيک به حزب ما از آنجا که از نگير نشده و ستيز نکرده باشند ، ا شما در
قدر ها رضايت بخش و يا خالي از نپيوسته اند ، آنچه را که انجام ميدهند ناگزير آن

در رابطه با چنين . ا نيست ، وحتي ممکن است کار هاي بدي هم انجام دهندخط
قبال گفتم . افرادي ، ما بايد با آنها متحد شويم ، به آنان آموزش داده و کمکشان کنيم 
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ر خورد با کليه کسانيکه کمبود دارند يا اشتباه کرده اند ، ما نبايد فقط نظاره که در ب
کنيم که آيا راهشان را اصالح ميکنند يا نه ، بلکه بايد به آنها کمک کنيم تا 

به عبارت ديگر ، اول بايد نظاره کنيم و دوم کمک . اشتباهاتشان را تصحيح نمايند
اري ايستادن و مواظب رفتار آنان بودن است ـ اگر تنها ناظر بودن بمعني بکن. نمائيم 

. اين برخوردي غير فعال است  .خوب کار کنند خوب است ، و گر نه بگذار رنج ببرند
مارکسيستها بايد برخوردي مثبت در پيش گيرند ، يعني ، هم کمک کنند . ثبت نه م

  .هم نظاره 
ين هم اکنون سوم ، درباره انتخابات کميته مرکزي رفيق دن شيائو ـ پ

. ضو خواهد داشت ع ١٧٠و  ١٥٠متذکر شد که هشتمين کميته مرکزي تعدادي بين 
اين تعداد که احتماال کامال مناسب است ، قدري بيشتر از دو برابر تعداد اعضاي 

شايد بهتر باشد کميته . هفتمين کميته مرکزي ميباشد که هفتاد و هفت عضو داشت 
تعداد زيادي از افراد با لياقت . پنج سال توسعه ندهيم  مرکزي را براي چند سال ، مثال

که امروز کار هاي بسيار مفيدي انجام مي دهند ، در طول جنگ مقاومت ضدژاپني 
فند امروز آنها ستون فقرات کار ما معرو"  ١٩٣٨نوع سال " تربيت شده و به کادر هاي 

يشمار است و اگر ترتيباتي اما تعداد شان ب. هستند و بدون آنها نميتوانيم جلو رويم 
چند صد نفر در مورد آنها داده ميشد ، تعداد اعضاي کميته مرکزي ميبايست به 

بار چنين ترتيباتي را نداد و مسئله را به رفقاي اينجا واگذار  از اينرو اين. ميرسيد 
پيشنهادي کميته مرکزي مناسب  ١٧٠تا  ١٥٠ميکنيم که بررسي کنند که آيا رقم 

  ؟ و اگر نيست ، چه تعدادي مناسب است ؟  است يا نه
مرکزي خوب کار کرده اند و از  ي کميتهبايد تائيد شود که اعضاي فعل

شته آنها به در  يازده سال گذ. يرون آمده اند ي کنگره هفتم به آنها سر بلند بدااعتم
بدرستي انقالب دمکراتيک و انقالب و ساختمان سوسيالستي چين را بدون ارتکاب 

باهات فاحش هدايت نموده ايد و عليه انواع اپورتونيسم و هر آنچه که اشتباه اشت
است مبارزه کردن و بدين خاطر بر کليه عوامل نا مساعد در انقالب و ساختمان فائق 

همه آنها خوب کار کرده اند ، منجمله برخي از رفقائيکه قبال مرتکب . گشته اند 
اما اين . يته مرکزي در مجموع صحبت ميکنم در اينجا از کم. اشتباهاتي شده بودند
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در کنگره . بويژه در مورد وان مين . ارزيابي در مورد تعدادي از رفقا صدق نميکند
هفتم ، او بخاطر رفع و رجوع ، يک اظهاريه کتبي ارائه داد که اعالم مينمود که خط 

م را مشي کميته مرکزي صحيح است ، گزارش سياسي کميته مرکزي به کنگره هفت
اما مدتي بعد، . پذيرفت و آمادگي خود را براي پيروي از تصميمات آن اظهار کرد

. هنگاميکه  با اوگفتگوئي داشتم ، معلق زد و آنچه را که نوشته بود فراموش کرد 
سپس بار ديگر در باره مسئله دوباره فکر کرد و روز بعد گفت چيزي نوشته است که 

به او گفتم در هر صورت ، چنانچه . کرده است در آن به اشتباهات خود اعتراف 
اما او . يردگبشود ميتواند آن اظهاريه را پس  بخواهد هم اکنون منکر اشتباهاتش

م ما اظهار اميدواري کرديم که او در بعدا در نشست پلينوم دو. ري نکرد چنين کا
به . پرداخت مورد اشتباهاتش صحبت کند ، اما مخالفت کرد و در مقابل به تحليل از ما

ن د و در باره اشتباهاتي که او ، واليل هاي خود خاتمه دهتح اوگفتم ميتواند به اين
قول داد که پس از . وش او بدهکار نبوداما گ. ، مرتکب شده است صحبت کند مين 

نشست پلنوم انتقاد از خودي بنويسد ، اما بعد گفت مريض بوده است و نميتوانسته 
. به محض اينکه شروع بنوشتن ميکند مرضش عود ميکند  کار فکري انجام دهد و

او ناخوش است و قادر به شرکت . مشکل بتوان گفت . شايد همه اينها را سرهم ميکرد
آيا بايد او را انتخاب کنيم ؟ و همچنين رفيق لي لي ـ سان را . در کنگره نخواهد بود 

ه رفقاي کمتري حاضر تري حاضرند لي لي ـ سان را ببخشند در حاليکش؟ رفقاي بي
همانطور که رفيق دن شيائو ـ پين اظهار داشت ، اگر آنها را . به بخشيدن وان مين اند 

در آن کنگره ، . انتخاب کنيم اهميت آن همانند انتخابشان در کنگره هفتم است
تخاب وان مين نه تنها مايل به ان( بسياري از نمايندگان مايل به انتخاب آن نبودند 

در ) . خاب عده نسبتا زيادي از رفقاي ديگر هم مخالف بودند بلکه با انتنبودند، 
چرا اگر . استي را اتخاذ کنيم دچار اشتباه مي شويم يآنموقع گفتيم که اگر چنان س

خاب نميکرديم دچار اشتباه ميشديم ؟ زيرا اين کار هائي را که اشتباه کرده بودند انتآن
روش کار آنها کنار گذاردن هر . پيروي مي کنيم بدان معنا بود که ما از روش آنها 

اگر ما اين . کسي بود ، چه مقصر و چه بيگناهي که به او برچسب اپورتونيست ميزدند 
خط مشي وان . روش را در پيش ميگيرفتيم ، از خط مشي آنها پيروي کرده بوديم 
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يچ تحت ه. ما بهيچوجه چنين کاري نميکنيم . مين يا خط مشي لي لي ـ سان 
آنها مناسباتي را در . شرايطي از مشي وان مين يا لي لي ـ سان پيروي نخواهيم کرد

درون حزب پرورش داده بودند که بدون استثناء تمام کساني را که دچار اشتباه شده 
د را آنها خو. کرده و کنار مي گذاشتند و يا عليه آنها بمبازره دست زده بودند محکوم

عد ها نشان داده شد که اپورتونيست اياندند ، تا اينکه بصد درصد مينمبلشويک هاي 
رف آنها از ط هاي صد در صد اند ، از طرف ديگر معلوم شد آن کساني از ميان ما که

  . ه درکي از مارکسيسم دارند ه بودند آنهائي هستند کخورد" اپورتونيست "برچسب 
بلکه بخش قابل ستکه آنها چند فرد منفرد نيستند ، کنه مطلب در اينجا اين

چين کشوري با يک خرده بورژوازي . توجهي از خرده بوژوازي را نمايندگي ميکنند
بر همه واضح است . بخش کشوري با يک خرده بورژوازي نوسان ميکند. وسيع است 

که مثال دهقانان ميانه حال مرفه همواره نوسان مي کنند و در هيچ انقالبي استوار 
ج ميشوند از خود بيخود ميگردند وقتيکه مايوسند زانوي وقتي که تهيي. نميايستند 

هائي دوخته اند که وقات چشم به آن تکه مايملک گرانباکثر ا. غم در بغل ميگيرند
آنها تحت . ز نميکند يک گاري و يک دوجين مو زمين تجاو ازيکي دو حيوان بارکش،

. ملک را از دست بدهند تاثير محاسبات سود و زيان ، همواره نگرانند که مبادا اين ماي
درصد جمعيت روستائي شمال و  ٥٠دهقانان فقير . آنها با دهقانان فقير تفاوت دارند

از لحاظ ترکيب . در صد جمعيت روستائي جنوب را در چين تشکيل ميدهند  ٧٠
طبقاتي ، حزب ما عمدتا از کارگران و دهقانان فقير ، يعني از پرولتاريا و نيمه 

ا آنها بمراتب ام. ولتاريا هم خرده بورژوازي استنيمه پر. يافته استپرولتاريا تشکيل 
حزب ما همچنين تعدادي از روشنفکران را . ثابت قدم تر از دهقانان ميانه حال اند 

بصفوف خود پذيرفته است که در ميان بيش از ده ميليون نفر اعضايمان ، روشنفکران 
درست . يون نفر را تشکيل ميدهند سطوح باال ، متوسط و پائين ، تقريبا يک ميل

ارضي يا طبقه سرمايه داران  ليکننيست بگوئيم که آنها امپرياليسم را و يا طبقه ما
صحيح تر خواهد بود که آنها . بوروکرات يا بورژوازي ملي را نمايندگي ميکنند 

ر آنها عمدتا چه بخش از خرده بورژوازي شه. رابمثابه خرده بورژوازي رده بندي کنيم 
اعضاء . و روستا که وسايل توليد بيشتري دارد ، مثل دهقانان ميانه حال مرفه 
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دائما نوسان ميکنند و "  اژدهاي جلو و ببر پشت سر ميترسند " روشنفکر حزب ما از 
انتخاب اين دو نفر که دومشي  . به مقداري معتنابهي ذهنيگري و سکتاريسم دچارند

ي ميکنند گوياي چيست ؟ گوياي آنستکه بين وان مين و لي لي ـ سان را نمايندگ
برخورد ما به کسانيکه مرتکب اشتباهات ايدئولوژيک شده اند و کسانيکه ضد انقالبي 

آدمهائي چون چن دو ـ سيو، جان گو ـ تائو کائو کان و ژائوشو  ( و تفرقه افکن هستند 
يسم خود را وان مين و لي لي ـ سان ذهنيگري و سکتار. تفاوت موجود است ) ـ شي 

با برنامه سياسي خود  ي کوشيد مردم را و با سرو صداي زياد دنبال کرده و مآشکارا 
البته چن دو ـ . وان مين و لي لي ـ سان برنامه سياسي خود را داشتند . مرعوب کنند

ب کرد، براي تفرقه تقال سيو هم برنامه خود را داشت اما او راه تروتسکيستي را انتخا
جان گو تائو درگير توطئه و تفرقه . رج حزب دست به فعاليت عليه آن زد خا نمود و از

سئله وان مين و لي لي ـ از اينرو ، م. افکني بود و سر انجام بطرف گوميندان رفت 
سئله دوفرد نيست ؛ آنچه در اينجا اهميت دارد علل اجتماعي نهفته در سان فقط م

تعداد نسبتا  که در موقع حساسيکي از تبلورات اين علل در حزب آنست. آنست 
بدين معنا که . اين عنصر متزلزل اپورتونيستند . اعضاء به نوسان مي افتند زيادي از

آنها نه اصول . اينگونه افراد اگر از چيزي نصيبي ببرند دست بکار ديگري ميزنند
معيني دارند ، نه قواعد معين اخالقي و نه يک سمتگيري قطعي ـ امروز به اين راه 

"  چپ"براي مثال وان مين عين همين است و او در ابتدا . فردا براه ديگري ميروند و
  . افراطي بود وسپس راست افراطي شد 

ا رفقاي بسيار را قانع ساختيم و وان مين و لي لي ـ سان در کنگره هفتم م
آيا در نتيجه اين انتخاب زياني  در يازده سالي که ميگذرد ،. را انتخاب نموديم 

انتخاب وان مين و لي لي ـ سان نه در  بخاطرمل شده ايم ؟ نه  ، بهيچوجه تحم
  . انقالبمان شکستي متحمل شديم و نه پيروزي مان چند ماهي عقب افتاد

حال که " خاب آنان بمعناي تشويق کساني است که اشتباه کرده اند ؟ آيا انت
هم مرتکب اشتباه شويم افراد مرتکب اشتباه در کميته مرکزي هستند ، بگذار تمام ما

آيا چنين چيزي اتفاق خواهد " آنوقت ما هم امکان انتخاب شدن خواهيم داشت . 
ببينيد ، حتي يک نفر از هفتاد دو چند نفر عضو . افتاد ؟ نه ، چنين نخواهد شد 
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اما . کميته مرکزي بخاطر آنکه مجددا انتخاب شود کوشش نکرده مرتکب اشتباه شود
عضو کميته نيستند ، اينها چه قبل ، چه همزمان و چه بعد از  در مورد آنهائي که

سته باشند ، آيا نمونه  وان مين و لي لي ـ سان در دنبال خواهند با انقالب پيو ١٩٣٨
ر ـ که مجموعا ميشود بخاطر انتخاب شدن به کميته مرکزي دومشي ديگکرد تنها 

هند کرد؛ هيچکس اينکار را چهار مشي ـ اختراع ميکنند؟ نه ، آنها چنين کاري نخوا
قاي ما با درس گرفتن از اشتباهات خود دور انديش تر فبرعکس ، ر. نخواهد کرد
  .خواهند شد 

دير " در گذشته صحبت هائي شنيده ميشد مانند. نکته ديگري وجود دارد 
حال ".  ستن بهتر استتا زودتر ، و يا حتي اصال نپيو" تر پيوستن به انقالب بهتر است

انتخاب وان مين و لي لي ـ سان چنين تاثيري را در حزب دارد که نادرست ر آيا د
مرتکب شدن بهتر است تا  است تا درست بودن ، اشتباهات بزرگبودن بهتر 

اشتباهات کوچک ؟ اگر قرار است  وان مين و لي لي ـ سان که در مورد خط مشي 
رفقائي که راستين  .حزب مرتکب اشتباه شده اند به کميته مرکزي انتخاب کردند

بوده اند و يا تنها مرتکب اشتباهات کوچکي شده اند بايد ايندو صندلي را به آنها 
ا عقوادالنه نيست ؟ اگر از اين زاويه قضاوت کنيم ، تحويل دهند، آيا اين امر غير عا

مي بينيد ، کسانيکه راستن بودن خود را ثابت کرده اند و يا . هم غير عادالنه است 
رتکب اشتباهات کوچکي شده اند بايد براي کسانيکه اشتباهات بزرگ کرده اند تنها م

بهيچ عنوان هيچگونه عدالتي در آن . اين امر آشکارا غير عادالنه است. جا باز کنند
اگر مقايسه بدين ترتيب انجام گيرد ، بايد اذعان کرد که بهتر است نادرست . نيست 

اما اگر از زاويه . چک هات بزرگ شد تا کواست مرتکب اشتبابود تا درست ، بهتر 
اشتباه آنها در باره خط مشي حزب در . ديگري قضاوت کنيم ، مسئله فرق ميکند 

دليل انتخاب  و درست معروفيت آنها. سراسر کشور و در سراسر جهان معروف است
رد ؟ آنها معروفند ، اما شما که اشتباه نکرده ايد و يا فقط چه ميشود ک. آنهاست 

در کشوري مانند کشور . مرتکب اشتباهات کوچکي شده ايد شهرتي مثل آنها نداريد 
اگر آنها را انتخاب کنيم . ما با آن خرده بورژوازي بسيار وسيعش ، آنها معيار هستند 

حزب کمونيست هنوز با آنها صبورانه رفتار ميکند و حاضر : " بسيار خواهد گفت 
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 اين"  اه خود را تصحيح ميکنند به آنها بدهداست دو صندلي را به اميد اينکه ر
مسئله که آيا آنها راه خود را تصحيح خواهند کرد يا نه مسئله ديگري است ، که بي 

نکته اينست که در جامعه ما خرده . اهميت است چه تنها مربوط به اين دونفر ميشود 
شاء خرده يار از عناصر متزلزل با منسبورژوازي کثيرالعده است و در حزب ما ب

. بورژوازي وجود دارند و بسيار از اين عناصر متزلزل در ميان روشنفکران هستند 
وقتي آنها ببينند که ايندو . همه آنها ميخواهند ببيننند در اين مورد چه رخ ميدهد

 اگر ايندو. هنوز آنجا هستند، احساس راحتي ميکنند، راحت ميخوابند و خشنودند
در نتيجه ، مسئله اين نيست که آيا  . حشت کنندن است ومعيار را پائين بکشند ممک

وان مين و لي لي ـ سان راه خود را اصالح خواهند کرد يا نه ، اين امر اهميت چنداني 
آنچه مهم است اينستکه ميليونها نفر از اعضاي حزب که منشاء خرده . ندارد 

ستند تا ببينند ما بورژوازي داشته و مستعد تزلزل اند، بويژه روشنفکران متوجه ه
اين شبيه رفتار . نسبت به وان مين و لي لي ـ سان چه برخورد را در پيش ميگيريم 

وقتي ما به دهقانان مرفه دست نزديم ، . ما با دهقانان مرفه در رفرم ارضي است
اگر در کنگره هشتم نسبت به ايندو . ميانه حال احساس راحتي کردند ندهقانا

فتم اتخاذ کنيم ، حزب ما از اين برخورد چيزي کسب برخوردي مشابه کنگره ه
خواهد کرد، سودي خواهد برد ، و آن اينکه امر نوسازي توده هاي خرده بورژوازي در 

کمتر کشوري هست ، ميتوان گفت هيچ کشوري . سراسر کشور آسانتر خواهد شد 
  .گيرد نيست که چنين برخوردي نسبت به افرادي که مرتکب اشتباه شده اند در پيش

جلسه تدارکي کنگره با امروز تنها حدود دو هفته بطول خواهد انجاميد ، اما 
ما . ا تدارک خوبي انجام داداگر ترتيبات مناسب داده شود کامال ممکن است ت

نم که کنگره موفقيت آميز خواهد بود و نماينگان با سطح سياسي خود موفقيت مطمئ
ما بايد وظيفه شناس باشيم و بهترين  اما همگي. کنگره را تضمين خواهند نمود

  . کوششهاي خود را مصروف داريم 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سخنراني در اولين نشست جلسه تدارکي هشتمين کنگره کشوري حزب کمونيست چين
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  برخي تجارب در تاريخ حزب ما

  ١٩٥٦سپتامبر ٢٥
. مريکا دشمن شما و همچنين ما و دشمن مردم جهان استامپرياليسم ا

دخالت در امور ما براي امپرياليسم امريکا مشکل تر است تا در امور شما يک دليل 
اما امپرياليسم امريکا دست خود را خيلي . آن اينست امريکا از ما خيلي دور است

تنام، فيليپين و غيره به تايوان ما ، ژاپن، بخش جنوبي کره ، بخش وي: دراز کرده است
لمان غربي تان، فرانسه، ايتاليا، ايسلند و آاياالت متحده سپاهيان خود را در انگلس

مستقر ساخته، و در افريقاي شمالي، خاور نزديک و خاورميانه پايگاهي نظامي بر پا 
 ياو امپرياليستي جهان. و به هر گوشه اي از دنيا دست اندازي کرده است. داشته است

مردم جهان . ؛ آموزگاري از طريق نمونه منفي براي خلقهاي کليه کشور هاست است
بايد متحد گردند و بيکديگر کمک کنند تا هر کجا که شاخکهاي امپرياليسم امريکا 

  .به آنجا رسيده است آنرا قطع ميکنيم احساس راحتي بيشتر خواهيم کرد
از . سم بوددر گذشته چين هم کشوري تحت ستم امپرياليسم و فئودالي

يک جمعيت بزرگ روستائي و وجود . اينرو شرائط ما و شما خيلي بهم شباهت دارد
نيرو هاي فئودالي در يک کشور نقطه ضعيف است، اما  اين امر براي پرولتارياي 
رهبري کننده ي انقالب نکته مثبت است؛ زيرا براي ما متحدي وسيع چون دهقانان 

ز انقالب اکتبر، فئوداليسم نيرومند بود،و حزب در روسيه ي قبل ا. فراهم مياورد
چنين مسئله اي . بلشويک با پشتيباني توده هاي دهقاني بود که پيروزي بدست آورد

کشور ما کشوري کشاورزي است که بيش از . در مورد چين حتي بيشتر صادق است
تکيه  در گذشته ما در مبارزه عمدتا به دهقانان. ميليون نفر روستا نشين دارد ٥٠٠

کرديم حاال هم چون دهقانان متشکل اند و کشاورزي تعاوني شده، بورژوازي شهري 
اهميت حياتي کار حزب در . به سرعت تسليم دگرگوني سوسياليستي گشته است

  .ميان دهقانان بدين جهت است
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من فکر ميکنم در کشور هائيکه فئوداليسم قوي است، حزب سياسي 
و دهقانان را دريابد، وقتي روشنفکران به روستا ميروند تا پرولتاريا بايد به روستا رود 

توانند اعتماد شان را جلب کنند مگر اينکه بر خوردي صحيح ينم. دهقانان را دريابند
روشنفکران شهري در باره ي امور روستائي و روحيات دهقانان خيلي . داشته باشد

کامال صحيح حل کنند طبق  کم ميدانند و هيچگاه نميتوانند مسائل دهقانان را بشيوه
تجربه ما ، پيروزي تنها پس از يک دوره ي طوالني وپس از يکي شدن واقعي و اقناع 

تصور نکنيد دهقانان . دهقانان براينکه بخاطر منافع آنان ميجنگيم، ميسر ميگردد 
از آنها انتظار نداشته باشيد بمحض اينکه قدري به آنها . فورا بما اعتماد خواهند کرد

  .ک کرديم بما اعتماد کنندکم
حزب ما نيز در ابتدا اهميت کار در . دهقانان متحد عمده پرولتاريا هستند

ميان دهقانان را درک نکرده کار شهري را در درجه اول و کار روستائي را در درجه 
بنظر من احزاب برخي از کشور هاي آسيائي مانند هندوستان و . دوم قرار داد

  .اني در کار روستائي نداشته انداندونزي، موفقيت چند
روشنفکران در خود . ابتدا حزب ما در کار خود، ميان دهقانان موفق نبود

نوعي تکبر  داشتند، تکبر روشنفکري، بدين خاطر، آنها مايل به رفتن به روستا ها 
دهقانان هم بنوبه خود با سؤ ظن به . آنان روستا را تحقير ميکردند. نبودند

بعدا . بعالوه، حزب ما هنوز راه درک روستا را نيافته بود. ريستندروشنفکران مينگ
طبقات مختلف در مناطق . وقتيکه ما دوباره به آنجا رفتيم راه آنرا پيدا کرديم 

  .روستائي را مورد تحليل قرار داديم و خواستهاي انقالبي دهقانان را درک نموديم
نداشتيم، تحت مشي در دوران نخست، ما افکار روشني در باره روستاي 

اپورتونيستي راست چين دو ـ سيو، از متحدين عمده مان يعني  دهقانان دست 
بسياري از رفقاي ما روستا را يک اليه ميديدند نه چند اليه، يعني آنها . کشيده شد
تنها پس از کسب مقداري . چگونه از نقطه نظر طبقاتي به روستا بنگرند. نميدانستند

. وع به اتخاذ نقط نظر طبقاتي در نگريستن به روستا نمودندمارکسيسم ، آنها شر
معلوم شد روستا يک اليه نيست ، بلکه اليه هاي مرفه ، فقير وبسيار فقير و کارگران 

در . ارضي دارد ليکنکشاورزي ، دهقانان فقير دهقانان ميانه حال دهقانان مرفه و ما
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ارس جنبش دهقاني را گشودم که اين دوره من مطالعه اي از روستا بعمل آورده و مد
گرچه من مقداري مارکسيسم ميدانستم ، اما درک من . بمدت چند دوره ادامه يافت 

  .از روستا عميق نبود
او . در دوره دوم ، ميبايستي از آموزگار خوبمان چان کايشک تشکر ميکردم

ي که طي اين دوران طوالني بود، يک دوران دهساله جنگ داخل. ما را به روستا راند 
آن ما عليه او جنگيديم و از اينرو مجبور شديم که مطالعه اي از روستا بعمل آوريم در 
چند سال اول، درک ما از روستا هنوز آنقدر عميق نبود، اما بعد ها بهتر و عميق تر 

که بترتيب از طرف  جوجو ـ پاي، لي " چپ " در اين دوره سه مشي اپورتونيستي . شد
به . ين نمايندگي ميشد خسارات بزرگي براي حزب ما به بار آوردلي ـ سان و وان م

وان مين موجب سقوط اکثر مناطق پايگاهي روستائي " چپ" ويژه مشي اپورتونيستي 
. سپس نوبت دوران سوم ، دوران جنگ مقاومت در برابر ژاپن رسيد . حزب گرديد

، ما جنگ با گوميندان را  زمانيکه امپرياليستهاي ژاپني چين را مورد تجاوز قرار دادند
در آن زمان رفقاي ما . متوقف ساخته و در عوض با امپرياليسم ژاپن جنگيديم

ميتوانيستند علنا به شهر هاي منطقه گوميندان بروند وان مين ، که قبال مرتکب 
شده بود اکنون مرتکب اشتباه اپورتونيستي " چپ"اشتباه تبليغ مشي اپورتونيستي

تدا مشي ماوراء چپ کمينترن را پياده کرده بود و حاال سياستي او در اب. راست شد
او نيز آموزگار خوب ما از طريق منفي  بود و حزب ما را . ماوراء راست در پيش گرفت

ما در شخص لي لي ـ سان آموزگار خوب ديگري از طريق . مورد آموزش قرار داد
يسم بود، انتقال مکانيکي اشتباه عمده آنان در آن زمان دگمات. نمونه منفي داشتيم

حزب ما مشي هاي نادرست آنها را از بين برده و واقعا راه تلفيق . تجارب خارجي
در نتيجه، در . حقيقت عام مارکسيسم ـ لنينيسم  را با شرايط مشخص چين دريافت 

دوران چهارم وقتيکه چان کايشک تعرض عليه ما را آغاز کرد، امکان يافتيم تا او را 
 .اخته و جمهوري خلق چين را بنياد گذاريمسر نگون س

تجربه ي انقالب چين ، يعني ساختمان مناطق پايگاهي روستائي، محاصره 
شهر ها از طريق دهات و بالخره تسخير شهر ها ممکن است به بسياري از کشور هاي 

اجازه . شما کامال نخورد، گرچه ميتوان براي آشنائي تان مورد استفاده قرار گيرد
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هم بشما پند دهم که تجربه چين را بطور مکانيکي انتقال ندهيد ، تجربه هر ميخوا
کشور خارجي تنها ميتواند براي آشنائي مورد استفاده قرار گيرد و نبايد چون دگم 

حقيقت عام مارکسيسم ـ لنينيسم و شرائط مشخص کشور خود تان . محسوب گردد
  .ايندو بايد تلفيق داده شوند
ان را جلب نمود وبه آنها تکيه کنيد، بايد در مناطق اگر بخواهيد دهقان

روستائي دست با تحقيق و بررسي زنيد، شيوه ابتکار عبارتست از بررسي يک يا چند 
هفته در آنجا تا اينکه فکر روشني در باره نيروهاي طبقاتي، وضعيت اقتصادي، شرايط 

کل حزب بايد خود رهبران اصلي، چون دبير . زندگي و غير، در روستا بدست آوريد
آنها بايد بکوشند براي . شان اينکار را در دست گيرند و يکي دو دهکده را بشناسند

گر چه گنجشک فراوان است اما الزم . اينکار وقت پيدا کنند، چه کامال ارزش دارد
وقتيکه دبير کل حزب . نيست که همه آنها را تشريح کرد؛ تشريح يکي دوتا کافيست 

مورد تحقيق و بررسي قرار داده باشد و بداند که اوضاع از چه قرار  يکي  دو دهکده را
ميتواند به رفقايش کمک کند تا با روستا آشنا شوند و تصوير روشني در باره .است

بنظر من دبير کل هاي احزاب بسياري از کشور ها . شرائط مشخص آنجا پيدا کنند
رست است که آنها زياد براي تشريح يکي دو گنجشک اهميتي قائل نيستند اين د

عميق نيست و از اينرو رهنمود هائي که ميدهند کامال با شرائط روستائي تطابق 
بهمين نحو ، رفقاي مسئول ارگانهاي رهبري حزب در سطوح مرکزي، استان . نميکند

و بخش نيز بايد خود يکي دو دهکده را مورد تحقيق و بررسي قرار دهند يا يکي 
  .ميگويند" اناتومي" با ابتکار. درا تشريح کنن" گنجشک"

دو شيوه ي تحقيق و بررسي وجود دارد، يکي نگريستن به گلها از روي 
. چه تعداد گلها زياد است. اسب به گلها نگا کنيد تنها برداشتي سطحي خواهد داشت

در . شما از امريکا التين به آسيا آمده ايد و در حال تماشاي گلها از روي اسب بوديد
ختن به آنها اخودشان آنقدر گلهاي فراوان وجود دارد که يکي دو نگاه اند کشور هاي

و گذاشتن کافي نيست؛ بنابرين شيوه ي دوم را بايد برگزيد، يعني پياده شدن از 
  .يا گنجشگ را تشريح نمودن" گل" اسب و نگريستن به گلها، موشکافي آن و يک 
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بورژوازي وجود دارد بورژوازي ـ در کشور هاي تحت ستم امپرياليسم دو نوع        
آيا ايندو نوع بورژوازي در کشور شما وجود دارد؟ احتماال . ملي و بورژوازي کمپرادور

  .بلي
بورژوازي کمپرادورهميشه يک سگ زنجيري امپرياليسم بوده آماج حمله 

گروههاي متفاوت سرمايه داري انحصاري کشور هاي مختلف . انقالب  ميباشد
در مبارزه عليه گروههاي . ن امريکا، انگلستان و فرانسه هستندامپرياليستي چو

مختلف کمپرادور، الزم است که تضاد هاي ميان کشور هاي امپرياليستي را مورد 
. استفاده قرار داد، اول حريف يکي از آنها شد و ضربه را به دشمن عمده بالفصل زد

اي طرفدار انگلستان، بطور مثال در گذشته بورژوازي کمپرادور چين شامل گروهه
در دوران جنگ مقاومت در برابر ژاپن ما از تضاد ميان انگلستان . امريکا و ژاپن بود

ابتدا تجاوز کاران ژاپني وگروه . امريکا از يکسو و ژاپن از سوي ديگر استفاده کرديم 
سپس بسوي ديگر چرخيديم تا . کمپرادوري وابسته به آن را مورد ضربه قرار داديم 

يرو هاي تجاوزگر امريکا و انگلستان ضربه زنيم و گروههاي کمپرادوري طرفدار به ن
ارضي نيز دستجات  ليکنطبقه ما. امريکا و طرفدار، انگلستان را به پائين کشيم 

ارضي کم است و موقعي که  ليکنتعداد مرتجعين عناصر ما. مختلفي تشکيل ميشود
که ميهن پرست بوده و موافق مبارزه  ليکناضربه ميزنيم نبايد اينها را با آن دسته از م

ارضي بزرگ و کوچک  ليکنبا امپرياليسم اند هم سنگ قرار دهيم بعالوه، بايد ميان ما
به عده کمي . تمايز بگذاريم، حمالت خود را در آن واحد متوجه دشمنان زيادي بکنيد

ز مرتجع ارضي بزرگ ضربات خود را به مشتي ا ليکنضربه بزنيد و حتي در مورد ما
ترين آنها وارد آوريد، ضربه زدن به همه کس ممکن است خيلي انقالبي بنظر رسد اما 

  .در واقع موجب خسارات بزرگي ميشود
حريفان " يک مثال چيني ميگويد، . بورژوازي ملي يک حريف ماست

يک تجربه انقالب چين آنستکه در معامله با بورژوازي ملي " هميشه رو برو ميشوند
بورژوازي ملي در عين اينکه مخالف طبقه کارگر است، مخالف . زم استاحتياط ال

با توجه به اين واقعيت که وظيفه عمده ما مبارزه با امپرياليسم . امپرياليسم هم هست
و فئوداليسم است و اينکه بدون سرنگوني ايندو دشمن صحبتي از رهائي خلق 
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را بخاطر مبارزه با امپرياليسم بخود نمتواند باشد ، ما بايد در هر صورت بورژوازي ملي 
بورژوازي ملي عالقه اي به مبارزه با فئوداليسم ندارد بخاطر اينکه داراي . جلب کنيم 

و عالوه بر اين، او کارگران را مورد . ارضي است ليکنپيوند هاي نزديکي با طبقه ما
اما بخاطر اينکه . يمستم قرار داده و استثمار ميکند، از اينرو ما بايدعليه او مبارزه کن

او را بسوي خود جلب نمائيم تا در مبارزه با امپرياليسم بما ملحق گردد بايد بدانيم تا 
درجه زماني مبارزه را قطع کنيم ، يعني مبارزه بايد حقانيت داشته،  بسود ما باشد 

بعبارت ديگر، ما بايد در مبارزه حقانيت داشته . وبا حد نگاهداري به پيش برده شود
باشيم ، از پيروزي مطمين باشيم و وقتي بميزان مناسبي پيروزي بدست آمد حد نگاه 

لذا تحقيق و بررسي شرائط هر دو طرف ، هم کارگران و هم سرمايداران الزم . داريم 
اگر تنها کارگران را بشناسيم و سرمايه داران را نشناسيم ، قادر نخواهيم بود با . است 

رابطه همچنين الزم است که موارد نمونه را مورد تحقيق و  در اين. آنان گفتگو کنيم
هر دو شيوه را ، نگريستن به . را تشريح کرد" گنجشک" بررسي قرار داد، يا يکي دو 

  . پياده شدن از اسب و نگريستن آنها بايد مورد استفاده قرار داد.گلها از روي اسب 
ئوداليسم، ما بايد در سراسر دوران تاريخي مبارزه عليه امپرياليسم و ف

و با او متحد شويم تا اينکه او در طرف خلق . بورژوازي ملي را بسوي خود جلب کرده 
حتي پس از اينکه امر مبازره با امپريالسيم و فئوداليسم . و عليه امپرياليسم بايستد

بطور عمده پايان يافت، ما هنوز بايد اتحاد خود را با بورژوازي ملي براي يک دوره ي 
اين امر براي مقابله با تجاوز امپرياليستي، توسعه توليد و ثبات بازار . ن حفظ کنيممعي

  .و همچنين براي جلب و نوسازي روشنفکران بورژوا مفيد خواهد بود
شما هنوز قدرت سياسي بدست نياورده ايد، اما براي کسب آن تدارک مي 

در پيش " هم مبارزههم وحدت و " در قبال بورژوازي ملي بايد يک سياست. بينيد 
در مبارزه مشترگ عليه امپرياليسم با او متحد شويد و از تمامي گفتار و . گرفته شود

کردار ضد امپرياليستي او حمايت کنيد در عين حال که مبارزه مناسبي را عليه گفتار 
يکجانبه بودن . و کردار ارتجاعي، ضد طبقه کارگر و ضد کمونيستي وي انجام ميدهيد

است و وحدت بدون " چپ"مبارزه بدون وحدت يک اشتباه انحرافي . ستنادرست ا
هر دوي اين اشتباهات در حزب ما رخ داده . نحرافي راست استامبارزه يک اشتباه 
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و ما درسهاي تلخي از آن آموختيم، بعد ها ، ما ايندو نوع تجربه را جمعبندي . است
را در پيش گرفتيم، يعني " هم وحدت هم مبارزه" کرديم و از آن پس يک سياست 

. مبارزه و وحدت هر زمان که الزم است و متحد شدن هر زمان که امکان پذير است
هدف مبارزه متحد شدن با بورژوازي ملي و بدست آوردن پيروزي در مبارزه عليه 

  .امپرياليسم است
در کشور هاي تحت ستم امپرياليسم و فئوداليسم حزب سياسي پرولتاريا 

لي را بر افرازد و يک برنامه وحدت ملي داشته باشد که بوسيله آن با بايد پرچم م
. تمام نيروهائيکه ميشود متحد شد ، جز سگهاي زنجيري امپرياليسم، متحد گردد

اين امر . بگذار تمامي ملت ببيند که حزب کمونيست چقدر خواهان وحدت ملي است
 ليکنه منفرد نمودن مابه منفرد کردن امپرياليسم و سگهاي زنجيريش، همچنان ب

  .ارضي بزرگ و بورژوازي بزرگ کمک خواهد کرد
. اشتباه ماهيتي دوگانه دارد. کمونيستها نبايد از اشتباه واهمه داشته باشند

از يکسو اشتباه به حزب و خلق آسيب ميرساند، از سوي ديگر اشتباه معلم خوبي 
مر به انقالب سود هم به حزب و هم به خلق آموزش خوبي ميدهد و اين ا. است

اگر هيچ چيز خوبي در شکست نباشد؟ . شکست ما در پيروزي است. ميرساند
زمانيکه اشتباهات زيادي رخ داد، باالجبار چرخشي بسوي بهبود بوجود ميايد اين 

پديده ها وقتيکه به نهايت خود ميرسند به ضد خود تبديل . مارکسيسم است
  .ر ميشوند، روشنائي زيادي دور نيست، وقتيکه اشتباهات رويهم انبا" ميگردد
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  بخشي از گفتگو با نمايندگان تعدادي از احزاب کمونيست امريکا التين
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  بياد داکتر سون ياتسن

  
  ١٩٥٦نوامبر  ١٢

  
سون ياتسن  بگذار احترامات خود را به پيشاهنگ کبير انقالبي خود داکتر

  !تقديم کنيم 
را بخاطر مبارزه شديدي که در دوران تدارک انقالب دمکراتيک عليه  واما 

اصالح طلبان چيني انجام داده و موضع روشن يک دمکرات انقالبي چين را اتخاذ 
نمود، مورد ستايش قرار ميدهيم او در اين مبارزه پرچمدار دمکراتهاي انقالبي چين 

  .بود
انجام داد، دوراني که  ١٩١١ر خدمات مهمي که در دوران انقالب ما او را بخاط

طي آن مردم را در سرنگوني سلطنت و تاسيس جمهوري رهبري ميکرد، مورد 
  .ستايش قرار ميدهيم

ما او را بخاطر خدمات مهمش در دوران اول همکاري ميان گوميندان و 
خلق، مورد ستايش حزب کمونيست، در تکامل سه اصل قديم خلق به سه اصل جديد 

  .قرار ميدهيم
  .او در زمينه تفکر سياسي براي ما ارثيه غني و سودمندي بجاي گذارد

خلق معاصر چين بجز مشتي مرتجع تماما ادامه دهندگان آن ارمان انقالبي 
  .هستند که داکتر سون ياتسن خود را وقف آن نمود

د به پايان ما انقالب دمکراتيک را که داکتر سون ياتسن نا تمام گذار
ماهم اکنون در بحبوحه . رسانديم و آنرا به يک انقالب سوسياليستي تکامل بخشيديم

  .اين انقالب قرار داريم
 ١٩١١تنها چهل و پنج سال از انقالب . پديده ها همواره در حال پيشرفتند
در چهل و پنج سال آينده، يعني در . ميگذارد اما چهره چين کامال تغيير يافته است
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چين .در آغاز قرن بيست و يکم، چين از تغييري بزرگتر نيز گذشته است ٢٠٠١سال 
چين . يک کشور نيرومند صنعتي سوسياليستي خواهد بود و اين چنين نيز بايد باشد

ميليون و بايد  ٦٠٠کيلو متر مربع و جمعيت  ٩٦٠٠٠٠٠سرزميني است با مساحت 
ه براي مدتهاي مديد، خدماتش اما در گذشت. خدمات بيشتري براي بشريت انجام دهد

  .ما بخاطر اين امر متاسفيم. بسيار کم بود
وليکن، ما بايد فروتن باشيم ـ نه تنها اکنون بلکه چهل و پنج سال از حاال و 
در حقيقت براي هميشه، خلق چين بايد در مناسبات بين المللي، خود را قاطعانه، 

  .گاهداردبکلي و تمام و کمال از شونيسم ملت بزرگ منزه ن
من در موارد بسيار به سخنان او گوش . داکتر سون ياتسن مردي فروتن بود

از نحوه ايکه او خود را وقف مطالعه . داده و تحت تاثير قدرت شخصيت او قرار گرفتم
گذاشته و حال چين و همچنين کشور هاي خارجي منجمله اتحاد شوروي ميکرد، 

  .دريافتم که او مردي است شيفته آموزش
و از دل و جان بخاطر دگرگوني چين زحمت کشيد وسراسر زندگي خود را ا

به حق ميتوان گفت که او همه چيز خود را و تمامي وجودش را تا . وقف آرمانش نمود
  . آن لحظه که قلبش از طپش باز ايستاد وقف نمود

همانند بسيار از شخصيت هاي بزرگ تاريخ که در پيشاپيش راه پيموده و 
اين کمبود ها را بايد در . دايت ميکنند، داکتر سون نيز کمبود هائي داشتحوادث را ه

ما نبايد بيش از . پرتو شرائط تاريخي تشريح نمود تا اينکه خلق آنها را درک نمايد
  .حد از اسالف خود خرده گيريم
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  هشتمين دوره كميته مركزي سخنراني در پلنوم دوم

  حزب كمونيست چين
  ١٩٥٦نوامبر  ١٥

اقتصاد، اوضاع بين المللي ، : من درباره چهار مسئله صحبت خواهم کرد 
  . مناسبات چين ـ شوروي و مسئله دمکراسي بزرگ و کوچک 

  

١  
. براي حل صحيح يک مسئله ، بايد تحليل جامعي از آن بعمل آوريم 

طبق پيشروي يا عقب نشيني ، سوار راسب شدن يا از آن به پائين آمدن، همه بايد بر 
در اين دنيا اسب سوار شدن و پياده شدن، پيشروي يا عقب نشيتي . ديالکتيک باشد

چطور ممکن است تمام روز بدون پياده شدن، اسب راند؟ وقتيکه . همواره وجود دارد
راه ميرويم دو پايمان باهم به پيش گذارده نميشوند، بلکه هميشه اول يکي و سپس 

ام بر ميداريم يک پا به جلو حرکت ميکند و پاي وقتيکه گ. ديگري را جلو ميگذاريم
دوم در عقب ميماند و وقتيکه گام بعدي را بر ميداريم ، پاي دومي جلو حرکت کرده و 

در يک فيلم مي بينيم که تصاوير دائما برروي . اولي را در پشت خود بجاي ميگذارد 
ي بينيم که اين صحنه در حرکت هستند، اما وقتي که به نوار فيلم نگاه ميکنيم، م

" در کتاب جون تسو " در زير افالک : " مقاله . تصاوير در هر قطعه خود بي حرکت اند
همه چيز در آن واحد ". سايه پرنده اي که در پرواز است ، در حرکت نيست: ميگويد
سکون صرف . لکتيک در جهان ما چنين است ديا. حرکت است هم نيست هم در

اصل حرکت مطلق است در حاليکه . جود نداردوجود ندارد، حرکت صرف هم و
  .سکون، موقتي و مشروط است

تعادل . اقتصاد از روي برنامه ما در تعادل و در عين حال در عدم تعادل است
تعادل . ات ايجاد ميشودپس از استقرار موقتي تعادل، تعيير. موقتي و مشروط است
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تعادل در سال جاري . يگرددنيمه اول سال به عدم تعادل در نيمه دوم سال تبديل م
تعادل دائمي بدون برهم خوردن غير ممکن . به عدم تعادل در سال بعد تبديل ميشود

. ما مارکسيست ها معتقديم که عدم تعادل ، تضاد، مبارزه و تکامل مطلق است. است
اگر از اين زاويه . نسبي يعني موقتي ، مشروط . در حاليکه تعادل و سکون نسبي است

، آيا اقتصاد ما در حال پيشروي است يا عقب نشيني ؟ ما بايد به کادر ها و بنگريم 
توده ها بگوئيم که هم در حال پيشروي است هم عقب نشيني ، اما عمدتا در حال 

البته نه پيشروي روي خطي مستقيم بلکه به شکلي موج وار گرچه . پيشروي است
آيا . لقاعده بيشتر بر اسب سواريمهستند اوقاتي که از اسب پياده ميشويم، اما علي ا

کميته هاي حزبي در تمام سطوح ، دواير مختلف مرکزي و ادارات دولتي در تمام 
سطوح پيشرفت را ترويج ميدهند يا عقب گرد را ؟ آنها بطور اساسي پيشرفت را 

جامعه هميشه در حال پيشرفت است، چه پيشرفت و تکامل گرايش . ترويج ميدهند
  .عمومي است
اولين برنامه پنج ساله صحيح است؟ من طرفدار نظري هستم که آنرا  آيا

. اساسا صحيح ارزيابي ميکند، کما اينکه صحت آن در چهار سال اول ثابت شده است
اجتناب پذيري از اشتباه ، بخاطر عدم . اين درست استکه اشتباهاتي وجود داشت

امه پنج ساله آيا باز هم در آينده و پس از تجربه چندين برن. تجربه ما بعيد است
مرتکب اشتباه خواهيم شد؟ بله ، خواهيم شد هيچوقت نميتوان بقدر کافي تجربه 

آيا امکان دارد که پس از گذشت ده هزار سال باز در برنامه ريزي . بدست آورد
اما يک چيزي . اشتباهي مرتکب شد؟ حوادث ده هزار سال آينده ربطي بما ندارد

جوانان اشتباه ميکنند، مگر . زمان هم اشتباه رخ خواهد دادقطعي است، حتي در آن 
آدمهاي مسن اشتباه نخواهد کرد؟ کنفسيوس ميگفت که درسن هفتاد سالگي هر 

من اين حرف را باور نميکنم ، او ) ١. (کاري که انجام ميداد در تطابق با قانون عيني بود
روژه هاي ساختماني باال تر از در اولين برنامه پنج ساله ما، تعدادي از پ. الف ميزد 

. معيار توسط اتحاد شوروي برايمان طرح ريزي شد، اما اکثر آنها طرح خودمان بود
فکر ميکنيد چيني ها بي لياقت هستند؟ ماليات داريم ، معذلک بايد اعتراف کرد 

در  در سالهاي اخير. ان طرح ريزي کنيمهنوز تعدادي از برنامه ها را نميتوانيم خودم
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توجه "  ستخوان"فقط به: بقول بعضي رفقا. ساختمان ما مسئله وجود داشته است کار
عمارتهاي کار خانجات ساخته شده و . اعتناي کمي کرده ايم " گوشت"شده است و به 

ماشين آالت نصب شده است بدون اينکه شهر سازي وخدمات مربوط به آن صورت 
ميکند ، بنظر من اثرات اين امر ، نه  اين امر در آينده مشکل مهمي ايجاد. گرفته باشد

بلکه طي دومين و شايد سومين برنامه هم باقي . فقط طي اولين برنامه پنج ساله، بود
در مورد صحت و سقم اولين برنامه پنج ساله ، بايد هم اکنون يک نتيجه . خواهد بود

يري گيري نسبي بکنيم و سال بعد يکي ديگر، اما فکر ميکنم  انجام يک نتيجه گ
در برنامه ريزي . جامع بايد به آخرين مرحله دومين برنامه پنج ساله محول شود

. چند اشتباه کردن بد نيست. اجتناب تمام و کمال از ذهنيگري غير ممکن است
دستاورد ها و اشتباهات خصلت دوگانه دارند، دستاورد باعث تشويق ميشود ولي در 

کند، اشتباه باعث دلسردي و تشويش عين حال ممکن است انسان را دچار سرگيجه 
در . اما در عين حال آموزگار خوبي هم هست. است، از اينرو اشتباه دشمن است

مجموع تا کنون هيچ مسئله ي جدي يا اساسا نادرستي در اولين برنامه پنج ساله 
  .پيدا نشده است

 اظت کنيم و بر سر شان آب سرز شور و شوق کادر ها و توده ها حفما بايد ا
يک زمان برخي اشخاص روي دگرگوني سوسياليستي کشاورزي آب سرد . نپاشيم 

پاشيدن درست نيست، بنابراين بوسيله کميته اي براي ترويج پيشرفت به مقابله با 
طبق برنامه اوليه قرار بود دگرگوني سوسياليستي مالکيت بطور . آن برخاستيم

پيش نويس برنامه . ا تسريع شداساسي در هجده سال صورت گيرد، اما اين امر شديد
به   ١٩٥٨توسعه کشاورزي تصريح ميکند که تعاون کشاورزي سطح باال بايد در سال 

و اکنون بنظر ميرسد که ميتوانيم در زمستان يا بهار آينده به اين هدف . اتمام رسد
ممکن است نقائص فراواني در اين ميان وجود داشته باشد اما در چنين . دست يابيم

دهقانان خوشنودند و توليد . ي، باز بهتر از آن کميته ترويج عقب گرائي استحالت
اگر بخاطر اين دگرگوني تعاوني نبود، توليد گندم در . کشاورزي افزايش يافته است

ميليون کتي بيش از قبل  ٢٠٠٠٠سال جاري عليرغم آفات طبيعي شديد نمتوانيست 
افزايش سطح توليد، خود مساعدتي به  وجود تعاونيها در مناطق آفت زده و. رشد کند
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انتقاد از کمبود هاي کادر ها و توده ها و همچنين از کمبود هاي ما . اين مناطق است
بدين طريق تحرک در کار حفظ . بايد بشرط حفاظت از شور و شوق آنان انجام گيرد

ست، اگر توده ها مايل به انجام کاري باشند که در حال حاضر امکان پذير ني. ميشود
  .بايد  مسايل را بروشني براي آنها توضيح داد و چنين کاري قطعا امکان پذير است

قبل از تصميم گيري درباره بودجه ساالنه دولتي بايد سه دوره بحث صورت 
يعني رفقاي مادر کميته مرکزي و سايررفقاي مربوط بايد سه جلسه براي بحث . بگيرد

ر ما را قادر ميسازد که محتواي بودجه را اين ام. بحث تصميم گيري برگزار نمايند
در غير اين صورت هميشه رفقاي مسئول بهتر از ما در باره مسايل . درک کنيم

با وجود اين ، آيا ماهيچ . ميدانند حال آنکه سهم ما تنها دست باال بردن خواهد بود
ادي چيزي زي. چيزي در باره محتواي بودجه نميدانيم ؟ من ميگويم هم آري و هم نه

نميدانيم در صورت اتخاذ اين شيوه تصميم گيري پس از سه دوره بحث ، آيا ميتوانيد 
بگوئيد که محتويات بودجه را بخوبي خواهيد فهميد ؟ احتماال خير ، هنوز فاصله اي 
ميان ما و رفقاي مسئول وجود خواهد داشت، آنها مانند خوانندگان بد تشخيص 

ا اگر بقدر کافي به ديدن اپرا رفته باشيم ، ميتوانيم ام. دهيم، نميدانيم چطور بخوانيم
گذشته از . کم و بيش بدرستي خوانندگان خوب را از خوانندگان بد تشخيص دهيم

با  و. همه چيز، اين تماشاگران هستند که بايد در باره کار خوانندگان قضاوت کنند
اينجاست که در . کمک تماشاگران است که خواننده اشتباهاتش را تصحيح ميکنند

يک اپرا در صورتيکه مردم مشتاق ديدن آن باشند . تماشاگران موقعيت برتري دارند
آن اپراهائيکه مردم عالقه زيادي بديدنشان ندارند .ميتواند به نمايش خود ادامه دهد

از اينرو، در درون کميته مرکزي ما تضادي ميان متخصصين و . بايد تغيير پيدا کنند
متخصصين نکات قوي دارند، غير متخصصين هم جنبه . داردغير متخصصين وجود 

  . هاي قوي خود را دارند،غير متخصصين ميتوانند درست را از نادرست تشخيص دهند
استفاده " مطمئنا قابل اعتماد" از اصطالح  ١٩٥٦در گزارش بودجه دولتي 

تغيير " ادکامال قابل اعتم" شد من پيشنهاد ميکنم که از اين به بعد اين اصطالح به
در جلسه اي که در ژانويه گذاشته در مورد مسئله روشنفکران برگزار شد، من . يابد

، بيهوده گوئي "قابل اعتماد" و " مطمئنا. " را بکار بردم" کامال قابل اعتماد" اصطالح 
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نه توضيح بيشتري " قابل اعتماد" براي توصيف " مطمئنا"استفاده از. تکرارآميزي است
يک کلمه توصيفي يک چيزي را هم تعريف و . ي به آن اضافه ميکنداست و نه چيز

است، تا حدودي تعديل " کامال قابل اعتماد" گفتن اينکه چيزي . هم تعديل ميکنند
يعني آن چيز فقط بطور کلي قابل اعتماد نيست، بلکه کامال يک . درجه اعتماد است

گذشته از طرف کنگره ملي  وقتيکه اليحه بودجه در ژوئن. مسئله کار ساده اي نيست
حال به نظر ميرسد که بحثي از . خلق تصويب شد، همه ميگفتند که قابل اعتماد است

در صد آن ، قابل اعتماد نيست بخاطر اينکه براي برخي از اقالم  ١٠بودجه، کمتر از 
بودجه ارجحيت کافي در نظر گرفته نشده و براي ديگر بخشها بودجه بيش از اندازه 

بنابراين در آينده بايد به ارجحيت اقالم بودجه توجه . اص داده شده استاي اختص
اينکه ارجحيت ها صحيح اند يا نه امري است که توجه متخصصين را الزم دارد، . کنيم

البته، همه بايد . اما در عين حال توجه ما و بويژه رفقاي سطح استان را نيز ميطلبد
  .بدين امر توجه کنند

ان کميته هاي حزبي استان، شهرستان و مناطق خود مختار هم ما و هم دبير
در گذشته برخي از رفقا بطور جدي دنبال . بايد به امور مالي و برنامه ريزي توجه کنيم

ميخواهم توجه شما رفقا را به مسئله غالت، گوشت خوک ، تخم . چنين کاري نبودند
از . ا تشکيل ميدهندمرغ ، سبزيجات و غيره جلب کنم ، چه اينها مشکل بزرگي ر

زمستان گذشته به اين طرف ، کوششمان بروي غالت متمرکزشد، امري که به قيمت 
هم . غفلت از توليدات فرعي دهقاني و محصوالت کشاورزي صنعتي انجام گرفت
بويژه . اکنون اين انحراف تصحيح گشته و فعاليتها به اين دو زمينه انتقال يافته است

سي قلم محصوالت ديگر مانند  ي ميان قيمت غالت و بيست يااز آنجائيکه نسبت ثابت
پنبه ، روغن هاي خوراکي ، خوک و تنباکو وجود دارد، دهقانان تا حدود زيادي به 
محصوالت کشاورزي صنعتي و فرعي جلب شده اند و نه به غالت، اينکار يعني تکيه 

و فرعي دهقاني،  يکجانبه در ابتدا بر غالت، و سپس بر محصوالت کشاورزي، صنعتي
حاال که شما چنين قميت پائيني را . قيمت پائين غله به دهقانان خسارت وارد ميکند

اين مسئله . براي غله تعيين کرده ايد، دهقانان هم ديگر به کشت آن را غب نيستند
  .شايان توجه جدي است
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سراف و حيف و ما بايد کشور مان را باپشتکار و صرفه جوئي بسازيم، با ا
سخت و زندگي ساده و شريک شدن در غم و شادي توده ها را  نبرد کنيم و کار ميل

عده اي از رفقا مطرح کرده اند که مديران کارخانه ها و روساي مدارس . تشويق کنيم
من معتقدم که اين فکر خوبي است، به ويژه در . و دانشکده ها در آلونک زندگي کنند

گونه ني از مناطق مردابي ميگذشتيم هيچوالوقت سختي، وقتيکه ما در راه پيمائي ط
خانه اي وجود نداشت، هر جا که ميشد ميخوابيديم و فرمانده کل قوا چوته هم طي 

همه مان گذران کرديم، . چهل روز عبور از منطقه مرداب ها، همين کار را ميکرد
ن در موارد سهيم شد. سپاهيان ما غذا نداشتند و پوست و برگ درختان را ميخوردند

در خوشحالي و رنج توده ها ، ما که در گذشته چنين کرديم، چرا حاال نکنيم ؟ تا 
  .زمانيکه بدين طريق عمل کنيم خود مان را از توده ها جدا نخواهيم کرد

ما بايد به روزنامه ها توجه کنيم هر جا که روزنامه منتشر ميشود، کميته 
روز ها را بعنوان موضوعي که  مرکزي و کميته هاي حزبي در تمام سطوح بايد اداره

اهميت بزرگي دارد مورد توجه قرار دهند، از آغاز سال اخير تبليغات يک جانبه و غير 
اما در . واقعي در زمينه بهبود معيشت توده ها در روبنا نامه ها متداول شده است

برد با اسراف و حيف ميل و ور از طريق پشتکار و صرفه جوئي، نزمينه ساختمان کش
ويق کار سخت، زندگي ساده و شراکت در غم و شادي توده ها تبليغ کمي شده تش

شايد مطالبي . است، امري که از حاال به بعد بايد مرکز تبليغات ما در مطبوعات باشد
از اين رو ، الزمست . که از ايستگاههاي راديوئي هم پخش ميشود از روزنامه ها ميآيد

يوئي براي دکنان روزنامه و ايستگاههاي راکه جلساتي با شرکت خبرنگاران ، کار
  .مبادله نظر با آنها بر پا نمود و آنها را از اصول هدايت کننده تبليغاتمان آگاه ساخت

در اينجا مايلم به مسئله ديگري اشاره کنم و آن مسئله سرکوب ضد 
 ون يابدآيا مستبدين محلي و متنفذين شرير، ستمگران و ضد انقالبي. انقالبيون است

برخي از شخصيتهاي دمکراتيک ميگويند اعدام . بايد اعدام شونداعدام شوند ؟ بله ، 
آنها کار بدي است و ما ميگوئيم کار خوبيست ـ ما در دستگاه هاي مختلف آواز 

گاه نميتوانيم با شخصيتهاي دمکراتيک در يک در اين زمينه، ما هيچ. نيم ميخوا
" چانکايشک هاي کوچک" ا اعدام کرديم آن کساني را که م.دستگاه آواز بخوانيم
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چون امپراطور پويي وال يا ئو ـ او و تويو ـ "چانکايشک هاي بزرگ" در مورد. بودند
از بين " چانکايشک هاي کوچک" اما اگر . مين، هيچکدامشان را اعدام نخواهيم کرد

ي توليدي نيرو ها. کان ميداداي در زير پايمان ما را ت" زلزله" برده نميشدند، هر روز
نيرو هاي توليدي از دو عامل . نميشدند و توده هاي زحمتکش رها نميگشتند آزاد

اگر ضد انقالبيون را سرکوب نميکرديم ، توده هاي . تشکيل ميشوند، کارگران و ابزار
گاو و بيل و حتي زمين هم احساس راحتي نميکرد، . زحمتکش افسرده ميگشتند

لذا برخي از ضد . ن کار ميکنند غمگين بودندچون دهقاناني که گاو و بيل و زمي
انقالبيون را بايد اعدام کرد، بقيه آنها را بايد توقيف نمود و سايرين را بايد تحت 

  .نظارت عمومي قرار داد
  

٢  
بين المللي خوب است، تعدادي قدرت امپرياليستي وجود  بطور کلي، اوضاع

دند، باز جائي براي وحشت ين بيشتر هم بوحتي اگر چند دوج. خوب، باشد. اردد
  .وجود نداشت

اکنون در دو منطقه آشفتگي بوجود آمده است، اروپا شرقي و خاورميانه، 
بوقوع پيوسته ، انگلستان و فرانسه ) ٢(آشوب هائي هم در لهستان و مجارستان

من فکر ميکنم اين چيز هاي بد چيز . تجاوز مسلحانه اي را عليه مصر براه انداخته اند
از . از نظر يک مارکسيست يک چيز بد خصلت دوگانه دارد. بي هم است هاي خو

" را پس از کلمه "  بد" وقتيکه مردم کلمه ي . يکطرف بد است و از طرف ديگر خوب
اما ما ميگوئيم جنبه . مي بينند، بسيار فکر ميکنند که چيزي نيست مگر بد" چيز

ک چيز خوبست، و اينست ديگري هم وجود دارد، يعني يک چيز بد در عين حال ي
هر شکست ، . مستفاد ميشود" شکست ما در پيروزي است" آن چيزي که از اصطالح 

از . هرباز گشت ، هر اشتباه ممکن است تحت شرائط معين موجب نتايج خوب شود
. آنجا که در لهستان و مجارستان حريق وجود دارد، دير يا زود شعله ور خواهد شد 

حال که آتش زبانه کشيده . نميتوان در کاغذبسته بندي کردچه بايد کرد ؟ آتش را 
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. از اين طريق ضد انقالبيون فراواني در مجارستان آشکار شدند. است، امر خوبي است
حادثه مجارستان خلق مجارستان و در عين حال برخي از رفقا در اتحاد شوروي و 

دقيقا از . دهنده بودکشف بريا تکان . همچنين رفقاي چيني را مورد آموزش قرار داد
  .طريق چنين پديده هائي در طبعيت اشياء هست و هميشه اتفاق ميافتد

آيا در آينده وقتيکه تمام امپرياليستها در جهان سرنگون شده و طبقات از 
واهد داشت ؟ شما چه فکر ميکنند؟ بنظر من هنوز ن بروند، باز هم انقالباتي وجود خبي

نظام اجتماعي هنوز محتاج تغيير بوده و لغت . داشتاحتياج به انقالب وجود خواهد 
البته ، ماهيت انقالب در آن زمان با انقالب در عصر . هنوز مصطلح خواهد بود" انقالب"

اما هنوز ميان روبنا و زيزبنا اقتصادي تضاد وجود . مبارزه طبقاتي يکي نخواهد بود
اگر . يد سرنگون شود وقتيکه مناسبات توليدي نا مناسب ميشود، با. خواهد داشت

از آن نوع مناسبات توليدي که مورد تنفر ) منجمله ايدئولوژي و افکار عمومي( روبنا 
خود روبنا مناسبات . توده هاست حمايت کند، توده ها آنرا دگرگون خواهد کرد

مقصود . روبنا بر زيزبناي اقتصادي تکيه دارد. اجتماعي نوع ديگري را تشکيل ميدهد
نيروهاي توليدي . اقتصادي، مناسبات توليدي، يعني عمدتا مالکيت است ما از زيربنا

وقتيکه نيرو هاي توليدي رشد کنند، باالجبار انقالب رخ . انقالبي ترين عامل اند
. يکي انسان و ديگري ابزار: ميدهد، نيرو هاي توليدي از دو عامل تشکيل ميشوند

دعوت به انقالب ميکنند، از طريق  وقتيکه ابزار. ابزار بوسيله انسان ساخته ميشود
انسانها، از طريق کارگران، سخن ميگويد؛ و آنها مناسبات قديمي توليدي و مناسبات 

يک جنتلمن از زبانش استفاده ميکند، نه از . " قديمي اجتماعي را نابود خواهد کرد
د، اما اگر استدالل بي نتيجه مان. و استفاده از منطق بهترين راه است" مشت هايش

آنها که . اگر سالح نباشد چه؟ زحمتکشان ابزار در دست دارند. سالح بايد سخن گويد
ابزار ندارند متوانند از سنگ استفاده کنند، اگر سنگ هم نبود، دو مشت که هميشه 

  .هست
مثال دادگاه ها را . تندارگانهاي دولتي ما ارگانهاي ديکتاتوري پروولتاريا هس

اما کارشان به اينجا . ا رسيدگي به کار ضد انقالبيون استيريد، وظيفه آنهدر نظر بگ
بنظر ميرسد . ختم نميشود چه آنها بايد مشاجرات فراواني را در ميان خلق حل کنند
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چه زماني که طبقات از بين . که تا ده هزار سال ديگر هم به دادگاه احتياج خواهد بود
ست و هنوز ميان خلق مبارزه و بروند هنوز ميان پيشرفته و عقب مانده تضاد موجود ا

معذلک، ! کشمش وجود خواهد داشت و هنوز انواع و اقسام آشوب موجود خواهد بود 
. مبارزات آن موقع ماهيت ديگري داشته و با مبارزه طبقاتي تفاوت خواهد داشت

در آن زمان هم هنوز ممکن است روبنا بخطا . ماهيت دادگاه ها هم متفاوت خواهد بود
در مبارزه . ر مثال ، آدمهائي مانند ما ممکن است مرتکب اشتباه شوندبطو. رود 

شکست بخورند و از مقام خود برکنار شوند، آنوقت آدمهائي چون گومولکا يا ژائوشو 
ميگوئيدچنين نخواهد شد ؟ من فکر ميکنم حتي هزار سال . ـ شي بسرکار ميايند

  .ديگر هم چنين اتفاقاتي خواهد افتاد
  

٣  
منظور ما از وحدت اضداد . اي در دنيا وحدتي از اضداد استهر پديده 

بطور مثال، آب . عبارت است از وحدت چيز ها متضاد که از نظر ماهوي تفاوت دارند
ترکيبي از دو عنصر است ، هيدروژن و اکسيژن اگر فقط هيدروژن وجود داشت و 

د تا کنون بيش از گفته ميشو. توانست بوجود آيدياکسيژن نبود، ويا بر عکس ، آب نم
يک ميليون ترکيب شناخته شده است و کسي نميداند چه تعدادي ناشناخته مانده 

پديده . هر ترکيبي وحدت اضداد است که از نظر ماهوي با يکديگر متفاوت اند. است
مناسبات ميان مقامات مرکزي و محلي يک . هاي اجتماعي هم وحدت اضداد است

  .بات يک اداره  و اداراه اي ديگر نيز چنين استدر مورد مناس. وحدت اضداد است
ادشوروي چين و اتح. نيز يک وحدت اضداد استمناسبات ميان دو کشور 
آيا تفاوت هائي ميان آنها وجود دارد؟ بله، وجود . هر دو کشور هائي سوسياليستي اند

شته سي و نه سال از وقوع انقالب اکتبر گذ. دو کشور از نظر ملي متفاوت اند. دارد
است، در حاليکه تنها هفت سال است که ما قدرت سياسي را در سراسر کشور بدست 

کار هائيکه هر يک از ما انجام داده ايم نيز در بسياري جوانب باهم فرق . آوردايم
به طور مثال ، کلکتيو کردن کشاورزي ما بر خالف آنها از چندين مرحله . ميکند
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سياست قيمت . ه داران با آنها تفاوت داردسياست ما در قبال سرماي. گذشته است
گذاري بازار و شيوه اي که ما براي حل مناسبات کشاورزي و صنايع سبک از يکصرف 
و صنايع سنگين از طرف ديگر اتخاذ ميکنيم و همچنين سيستم ارتشي و سيستم 

م داده با برخي از کار هائيکه شما انجا: ما به آنها گفتيم. ها فرق ميکندنحزبي مان با آ
ايد موافق نيستيم ، همچنين با برخي از شيوه هائيکه شما در حل مسايل به کار 

  .ميبريد توافق نداريم
. تعدادي از رفقا  توجهي به ديالکتيک ندارند و تحليلي فکري نمي کنند

آنها ميگويند تمام چيز هاي شوروي خوب است و بطور مکانيکي آنها را به چين 
چيز ، چه چيني و چه خارجي ، نيازمند تحليل است، تعدادي در واقع همه . ميآورند

اين امر در مورد کار در هر استان هم صادق است ، هم . است خوب و تعدادي بد
و اين امر در مورد هر يک از ما نيز صادق است، چه تمام . دستاورد هست و هم کمبود

ين مکتب که هر ا. ما نه يک جنبه بلکه دوجنبه داريم ، نکات قوي و نکات ضعيف
پديده اي تنها يک جنبه دارد، به همراي مکتبي که براي هر پديده دو جنبه قايل 

اين دو مکتب به ترتيب به نامهاي متافزيک . است از دوران باستان وجود داشته است
" ( ين و يان تائورا ميسازند: " يک چنيني باستان گفت . و ديالکتيک شناخته شده اند

اين مکتبي باستاني بود که . که تنها ين يا يان باشد و بر عکس  غير ممکن است)  ٣
و اين آئين تا حال در ميان تعداد قابل مالحظه اي از رفقا دوام . دوجنبه را قبول دارد

آنها نظريک جانبه اي از پديده ها دارند و فکر ميکنند هر چيز شوروي . يافته است
يدهند، و تعداد قابل مالحظه اي از چيز خوب است و آنرا بدون تمايز گذاري انتقال م

هائي را مي آورند که نميبايستي انتقال يافته و براي سزرمين ما مناسب نيست، بايد 
  .تغييراتي بوجود آيد

صحبت " داشتن روابط نامشروع با کشور هاي خارجي" حال در باره مسئله
ميته مرکزي براي آيا در کشور ما افرادي وجود دارند که در پشت سر ک. خواهيم کرد

کشور هاي خارجي اطالعات جمع آوري ميکنند؟ من فکر ميکنم چنين افرادي وجود 
  .بسياري چنين امري را ثابت ميکند. کائوکان يک مورد مشخص اين امر است. دارند
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در يک نشست وسيع بوروي سياسي کميته مرکزي که  ١٩٥٣دسامبر  ٢٤در
اعالم کردم که در شهر پکن دوستاد  براي افشاء کائوکان برگزار شده بود، من

فرماندهي وجود دارد ، يکي متشکل از همه ما که در اينجا حاضريم و اين ستاد گرد 
بادي علني براه انداخته و آتشي آشکار برافروخته؛ در حاليکه ستاد فرماندهي ديگر 

ت، رافرخمرکزي زير زميني بوده، و آنهم يک نوع گردباد براه انداخت و نوعي آتش ب
که شخصيتي در يک داستان  لين تاي ـ  يو. موميک باد مذموم و يک آتش مذ

يا باد شرق بر باد غرب غلبه ميکند، يا باد غرب بر باد : "کالسيک چيني است گفت 
علني و آتش آشکار بر باد مذموم و آتش مذموم  ددر موقعيت امروز، يا گرد با". شرق

. بر گردباد علني و آتش آشکار غالب ميگرددغلبه ميکند يا باد مذموم و آتش مذموم 
هدف مرکز فرماندهي ديگر ار براه انداختن باد مذموم و افروختن آتش مذموم، از پاي 

  .در آوردن گرد باد علني و آتش آشکار بود يعني سرنگوني تعداد زيادي از افراد
هستند که ) نه زياد ( در ميان کادر هاي سطوح باال و متوسط تعداد کمي 

اميدوارم شما . اين خوب نيست. داراي روابط نا مشروع با کشور هاي خارجي هستند
رفقا براي همه کس در گروه هاي رهبري حزبي دواير مرکزي و همچنين کميته هاي 

مناطق خود مختار روشن کنيد که اين کار بايد . حزبي در سطح استان، شهرستان 
تحاد شوروي انجام ميشود تصديق ما برخي از کار هائي را که در ا. متوقف شود

نميکنيم و کميته مرکزي قبال اين مسئله را در چندين مورد به رهبران شوروي ابراز 
. برخي از مسايل را که ما تا کنون مطرح نکرده ايم ، بعدا طرح خواهد شد. کرده است

. اگر طرح اين مسايل الزم باشد، چنين کاري بايد بوسيله کميته مرکزي صورت گيرد
چنين اطالعاتي . اما در مورد رد کردن اطالعات ، سعي نکنيد اينکار را بکنيد

چنين کاري در . ان ببار آوردد استفاده نيست و تنها ميتواند زيبهيچوجه مور
بعالوه کسانيکه در چنين . مناسبات ميان دو حزب و دو کشور تخريب ميکند
از آنجا که چنين . ر ميدهندفعاليتهائي در گيرند خود را در موقعيت ناهنجاري قرا

کسانيکه . هميشه وجدان گناهکار دارند. کاري را در پشت سر حزب انجام ميدهند
اطالعات رد کرده اند بايد کامال از اين کار دست بشويند و آنرا کنار بگذارند، در غير 
  .اينصورت يک بازرسي بعمل آمده و در صورت کشف چنانکه بايد مجازات خواهد شد
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ند کلمه اي در باره بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروي مايلم چ
اکنون . لنين و ديگري استالين يکي : و جود دارد" شمشير" من فکر ميکنم دو. بگويم
برخي اشخاص در مجارستان  گومولکا و.ها شمشير استالين را بدور افگنده اندروس

. استالينيسم مخالف نمايند با به اتحاد شوروي زخم زنند و آنرا برداشته اند تا به
احزاب کمونيست بسياري از کشور هاي اروپائي نيز برهبري تولياتي مشغول انتقاد از 

امپرياليستها نيز از اين شمشير براي کشتار خلق استفاده . اتحاد شوروي هستند
اين شمشير فرض داده . ميکنند، مثال دالس مدتي است آن را بدور سرش ميچرخاند

اوال ما از . ماچيني ها آنرا به دور نينداخته ايم. ه دور افکنده شده استنشده بلکه ب
. استالين حفاظت ميکنيم و ثانيا در عين حال اشتباهات او را مورد انتقاد قرار ميدهيم

بر خالف برخي . را نگاشته ايم " در باره تجربه تاريخي ديکتاتوري پرولتاريا" ما مقاله 
و نابود نمودن استالين تالش کرده اند ، ما بر طبق  اشخاص که براي بد نام کردن

  .واقعيت عيني عمل ميکنيم
اما در مورد شمشير لنين ، آيا رهبران شوروي آنرا تا حدي بدور نيفگنده 

آيا  انقالب اکتبر هنوز . اند؟ بنظر من آنرا بميزان قابل مالحظه اي بدور افکنده اند
مونه براي کليه کشور ها باشد ؟ گزارش معتبر است؟ آيا هنوز ميتواند بعنوان ن

خروشف در بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروي ميگويد امکان قدرت 
سياسي را از طريق راه پارلماني بدست آورد، يعني گفتن اينکه ديگر براي کليه کشور 

همين که اين دروازه باز شود، لنينيسم . ها الزم نيست که از انقالب اکتبر بيآموزند
  .بطور کلي بدور افکنده ميشود

در درجه رابطه چنين . اصول لنينيسم، مارکسيسم را تکامل داده است
و دوم در . کاري کرده است ؟ اول ، در جهانبيني يعني در ماترياليسم ديالکتيک

تئوري و تاکتيک بويژه در مسايل مبارزه طبقاتي ، ديکتاتوري پرولتاريا و حزب 
از . آموزشهاي لنين در زمينه ساختمان سوسياليسم است و سپس. سياسي پرولتاريا 

ساختمان سوسياليسم در قلب انقالب ادامه يافت و از اينرو  ١٩١٧آغاز انقالب اکتبر 
لنين هفت سال تجربه عملي در ساختمان سوسياليسم داشت ، چيزي که از مارکس 
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ست که ما اينها دقيقا آن اصول اساسي مارکسيسم ـ لنينيسم ا. دريغ شده بود
  . مشغول آموزش از آنها بوديم 

دو انقالب دمکراتيک و سوسياليستي، توده ها را براي پيشبرد طي  ما
ما . مبارزه ايکه در جريان آن توده ها را آموزش داديم. مبارزه طبقاتي بسيج کرديم

ها در دوران انقالب اکتبر توده ها در شهر . مبارزه طبقاتي را از انقالب اکتبر آموختيم
کسانيکه هم اکنون از طرف اتحاد . و دهات کامال براي مبارزه طبقاتي بيسج شدند

شوروي بعنوان متخصص به کشورهاي مختلف فرستاده ميشوند در زمان انقالب اکتبر 
. کودکان و نوجوناني بيش نبودند و بسياري از آنها  اين پراتيک را فراموش کرده اند

د که مشي توده اي چين صحيح نيست و آنها بيش رفقا در برخي از کشور ها ميگوين
اگر بخواهند چنين . از حد خوشحالند تابرخوردي پدرا نه نسبت بما در پيش گيرند

بهرصورت ما از پنج اصل همزيستي مسالمت آميز . توان گرفت يکنند جلو شان را نم
ما اصال . پيروي ميکنيم ، با عدم دخالت در امور داخلي يکديگر وعدم تجاوز متقابل

قصد اعمال رهبري بر هيچ کشوري را مگر کشور خودمان ، يعني جمهوري خلق چين 
  .نداريم

مسئله اساسي در برخي از کشور هاي اروپاي شرقي آنستکه در اين کشور 
ها مبارزه طبقاتي بخوبي بجلو نرفته وبسياري از ضد انقالبيون را رها کرده اند ، به 

در مبارزه طبقاتي آموزش نداده اند تا به او کمک شود تا  عالوه آنها پرولتارياي خود را
تمايز روشني ميان خلق و دشمن ، ميان درست و نا درست و ميان ماترياليسم و ايده 

و اکنون آنچه را که کاشته اند درو ميکنند، آنها خودشان آتش را بر . آليسم بگذارد
  .سر خود نازل کرده اند

حال شما به استالين و عمال . ين و استالينسرمايه شما چقدر است ؟ فقظ لن
پاي لنين رفته و شايد فقط سرا و باقي مانده و يا . به تمام لنين هم پشت کرده ايد 

ما بنوبه خود بر مطالعه مارکسيسم ـ لنينيسم و آموختن . يکي از دستانش قطع شده 
باقي گذارده است، مارکس آثار فراواني برايمان . از انقالب اکتبر پافشاري خواهيم کرد

تکيه بر توده ها، پيروي از مشي توده اي ـ اينست آنچه که ما از . لنين هم همينطور 
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عدم تکيه بر توده ها در انجام مبارزه طبقاتي و عدم تمايز گذاري . آنها آموخته ايم 
  .روشن ميان خلق و دشمن ـ اين بسيار خطرناک خواهد بود

  

٤  
وروها که داراي سابقه ي روشنفکري هستند يا ب رعداد از کادر هاي دوايت

راضي را دمکراسي بزرگ را توصيه کرده و ميگويند که دمکراسي کوچک آنها 
آنها يعني پذيرش نظام پارلماني بورژوائي غرب و تقليد از " دموکراسي بزرگ. "نميکند

" . آزادي سخن" و "آزادي مطبوعات"، " دموکراسي پارلماني" چيز هاي غربي چون 
بخاطر اينکه فاقد نقطه نظر مارکسيستي ، نقطه نظر . نبداري آنان نادرست استجا

معذلک اصطالحات دموکراسي بزرگ و دموکراسي کوچک بسيار گويا . طبقاتي است
  .است، از اينرو ما اين اصطالح را به عاريه ميگيريم

دمکراسي يک شيوه است، و کامال بستگي به آن دارد که در مورد چه کسي 
آنچه که ما . ه منظوري بکار گرفته ميشود ما موافق دمکراسي بزرگ هستيم و بچ

ما توده ها را بخاطر مبارزه . موافقيم دمکراسي بزرگ تحت ديکتاتوري پرولتارياست
با چانکايشک بيسج کرديم و او را پس از مبارزه اي که بيش از بيست سال به طول 

، توده هاي دهقاني عليه طبقه  در جنبش رفرم ارضي. انجاميد در هم کوبيديم 
اينها نمونه . ازضي برخاستند و پس از سه سال مبارزه زمين بدست آوردند  ليکنما

مبارزه اي بود عليه آن " بالياي سه گانه " جنبش عليه . هاي دمکراسي بزرگ بودند
" بالياي پنج گانه" جنبش عليه. کارکناني از ما که از طرف بورژوازي فاسد شده بودند

. در هر دوي اين جنبش ها ضربات بيرحمانه اي زده شد. مبارزه اي بود عليه بورژوازي
چند روز . اينها همگي جنبش هاي گوناگون توده اي و موارد دمکراسي بزرگ بودند

قبل توده هاي خلق تظاهراتي در مقابل دفتري وزير مختار انگلستان در پکن برگزار 
م تجمعي در ميدان تين آن من در پکن براي کردند و چندين صد هزار نفر از مرد

اينهم . پشتيباني از مقاومت مصر در مقابل تجاوز انگلستان ـ فرانسه برپا نمودند 
نمونه ديگري از دمکراسي بزرگ بود که بسوي امپرياليسم هدف گيري شده بود چرا 

ين ا. نبايد ما بدين دمکراسي بزرگ مهر ورزيم؟ ما در واقع بدان مهر ميورزيم 
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دمکراسي بزرگ عليه چه کسي نشانه گرفته است ؟ عليه امپرياليسم، فئوداليسم و 
دگرگوني سوسياليستي صنعت و . و عليه سرمايه داري.سرمايه داري بوروکرات 

دگرگوني سوسياليستي کشاورزي نيز . بازرگاني عليه سرمايه داري نشانه گرفته بود
کنندگان کوچک طرح ريزي شده بود، که براي از بين بردن مالکيت خصوصي توليد 

از طريق جنبش توده اي . يري شده بودر ماهيت خود عليه سرمايداري هدف گبخاط
سوسياليستي کشاورزي را به انجام ميرسانديم ، در درجه اول   بود که ما دگرگوني

دهقانان فقير وميانه حال فقير را بسيج کرديم تا خود را متشکل کنند تا اينکه 
اما اينکه سرمايه . توانند جز موافقت کار ديگري بکنندميانه حال مرفه ندهقانان 

داران طبل کوبيدند و براي خوش آمد گوئي دگرگوني سوسياليستي در روستا و فشار 
  .توده هاي کارگر زير دستان نداشتند

اگر بايد هم اکنون دمکراسي بزرگ بار ديگر به کاررود، من موافق آن 
. رسيد توده ها به خيابان ها بريزند من چنين واهمه اي ندارمشما ميت.  خواهم بود

آنکسي که از چهار شقه شدن نميترسد، . "حتي اگر صد ها هزار نفر هم چنين کنند
، اين سخن مربوط بيکي از شخصيتهاي رمان "امپراطورا هم از اسب بزير ميکنند

ود که چنين حرفي را او ب. و يا خواهر فون است" وان سي ـ فون" کالسيک چيني بنام 
دمکراسي بزرگي که از طرف پرولتاريا بحرکت در آيد بر عليه دشمنان طبقاتي . زد

که کس ديگر بجز امپرياليستها و سرمايه ( دشمنان ملت . هدف گيري شده است
دموکراسي بزرگ . دشمنان طبقاتي هم هستند) داران انحصاري خارجي نيست

 سالمن همين االن گفتم که ده هزار.يت شودميتواند بسوي بوروکرات ها نيز هدا
 ديگر نيز هنوز انقالب وجودخواهد داشت پس در آن زمان نيزاحتماال دمکراسي بزرگ

اگر زمانيکه . اگر آدمهائي از زندگي خسته شده و لذا بوروکرات شوند. بايد بکار رود
فقط وظيفه توده ها را مي بينيد حتي يک کالم تشويق آميز به آنها نميگويند بلکه 

براي آنها تعيين ميکنند، و اگر بخود شان زحمت نميدهند که حتي يکي از مسائلي را 
که توده ها ممکن است داشته باشندحل کنند، سرنوشت اينگونه افراد سرنگون شدن 

هم اکنون اين خطر وجود دارد، اگر شما خود را از توده ها جدا کنيد و . است
ن چوب هايشان را بحرکت در خواهند آورد، کارگران مسايلشان را حل نکنيد، دهقانا
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هر . در خيابانها دست به تظاهرات خواهند زد و دانشجويان آشوب بپا خواهند کرد
زمان که چنين چيز هائي بوقوع بپيوندند، در درجه اول بايد آنها را بعنوان چيز هاي 

  .من مسئله را اينطور مي بينم. خوب در نظر گرفت
ميبايست فرودگاهي در منطقه اي از استان هونان ساخته چندين سال قبل 

شود، اما از قبل نه ترتيب مناسبي براي دهقاناني که در آنجا زندگي ميکردند داده 
شد و نه وقتيکه دهقانان مجبور به ترک محل شدند توضيحات کافي و مناسبي به 

به آشيانه شان  دهقانان دهات مزبور گفتند حتي پرندگان هم وقتيکه. آنها داده شد
دن شيائو ـ پين، . چوب فرو کنيد و بخواهيد آنرا پائين بکشيد جير جير خواهد کرد

توهم آشيانه اي داراي و اگر من آنرا نابود کنيم آيا جير جير نخواهد کرد؟ بنابر اين 
خط . خط اول تشکيل شده بود از کودکان. مردم محل سه خط دفاعي درست کردند

تمام کساني که براي نقشه برداري به آنجا . مردان جوان نيرومنددوم زنان و خط سوم 
بعدا ، وقتيکه توضيخات . رفتند رانده شدند و در آخر دهقانان پيروز گرديدند 

داده شد وترتيباتي منظور گرديد، دهقانان موافقت کردند که نقل مکان  رضايتبخش
حال، افرادي . جود داردبسياري از موارد مشابه نيز و. کنند و فرودگاه ساخته شد

هستند که فکر ميکنند از آنجا که قدرت سياسي بدست آمده است آنها ميتوانند 
توده ها با . بدون نگراني بخوايند و هر وقت که اراده کردند نقش مستبد را بازي کنند

چنين افرادي مخالفت خواهد کرد، بسوي آنها سنگ پرتاب خواهند نمود و با بيل 
ا کتک خواهند زد، که نوش جانشان باد و مرا بي اندازه خوشحال هاي خود آنها ر

حزب . عالوه بر اين ، برخي اوقات جنگيدن تنها راه حل مسئله است. خواهد کرد
هر زمان که دانشجويان و کارگران به خيابانها ميريزند . کمونيست بايد درس بياموزد

بيش از صد دانشجو از چن دو . شما رفقا بايد اينرا بعنوان يک امر خوب در نظربگيريد
ميخواستند به پکن آمده و عرضحالي بدهند، اما جلوي تعدادي از آنها در قطاري 
درکوان يوان در يالت سي چوان گرفته شد و تعدادي ديگر از آنها که در قطارديگري 

بنظر من و نخست وزير چوبه اين . بودند تا لويان رسيدند اما نتوانستند به پکن برسند
. نشجويان ميبايست اجازه داده ميشد که به پکن بيايند و به ادارات مربوط برونددا

در قانون .بايد اجازه داد تا کارگران اعتصاب کنند و توده ها تظاهرات بر پا نمايند 
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يد نظر در آينده در زمان تجد. اساسي ما اجازه نمايشات و تظاهرات منظور شده است
کرد که آزادي اعتصاب نيز بدان اضافه شود تا  شنهاد خواهمدر قانون اساسي پي

اين امر به حل تضاد ميان . اينکه کارگران اجازه داشته باشند دست به اعتصاب زنند
دولت و مديران کارنجات از يکطرف و توده هاي کارگر از طرف ديگر کمک خواهد 

ک يکرشته انقالب دمکراتي. دنيا پر از تضاد است. بهر حال، همه اينها تضادند. کرد
درحال حاضر . تضاد با امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داري بوروکرات را حل کرد

که تضاد با سرمايه داري ملي و توليد کوچک در زمينه مالکيت اساسا حل شده، تضاد 
چندين صد هزار . د و تضاد هاي نويني برخاسته اندهاي ديگر از جوانب ديگر رو آم

اگر آنها خوب . زبي به باال سر نوشت کشور را درست دارندکادر از سطح کميته هاي ح
کار نکنند و سخت نکوشند، کارگران ، دهقانان و دانشجويان بدرستي آنان را تقبيح 

ما بايد مواظب باشيم تا مبادا سبک کار بوروکراتيک را در خود پرورش دهيم . ميکنند
ند هرکسي را که دار توده ها حق. خلق تبديل شويم  و بيک قشر اشرافي جدا از

رج ندهد، آنها را سرزنش کند، کوششي براي حل مسايل آنان بخاعمال بوروکراسي 
کرده نسبت به ايشان مستبدانه رفتاري کند و هيچگاه براي اصالح خود کوشش 

من ميگويم خوبست که اينگونه افراد را بر کنار کرد، و آنها . نورزد، از کار برکنار کنند
  .دبايد برکنار شون

هم اکنون احزاب دمکراتيک و بورژوازي، مخالف دمکراسي بزرگ پرولتاريا 
براه اندازيم آنها آنرا نمي " بالياي پنج گانه"اگر ما جنبش مجددي را عليه. هستند
آنها خيلي ميترسند که احزاب دمکراتيک از بين بروند و اگر دمکراسي . پسندند

آيا اساتيد دانشگاه از . وم گردندبزرگ بعمل در آيد از همزيستي دراز مدت محر
دمکراسي بزرگ خودششان مي آيد؟ گفتنش مشکل است اما من فکر ميکنم که آنها 

اگر بخواهند دمکراسي . آنها هم از دمکراسي بزرگ پرولتاريا واهمه دارند. مواظب اند
بزرگ بورژوازي را بکار بندند، من پيشنهاد يک جنبش اصالح سبک، يعني نوسازي 

تمام دانشجويان براي انتقادکردن از آنها بسيج خواهد شد . وژيک، خواهم کردايدئول
و در هر دانشکده يک ايستگاه بازرسي بر پا خواهد شد که قبل از اينکه بتوان کل 
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بنابراين اساتيد هم از . مسئله را خاتمه يافته تلقي کرد بايد از آن عبور کنند 
  .دمکراسي بزرگ پرولتاريا واهمه دارند

  ٢٥٠٠ر اينجا موضوع ديگري را مطرح خواهم کرد ، يعني مسئله داالئي د
سال است که بودا فوت کرده است و اکنون داالئي و مريدان او ميخواهند به هندستان 

آيا بايد به او اجازه رفتن بدهيم ؟ کميته مرکزي . رفته و نسبت به او اداي احترام کنند
ما به او . او چند روز ديگر راه خواهد افتاد. دفکر ميکنند بهتر است که بگذاريم برو

پيشنهاد کرديم که از راه هوا برود، اما او رد کرد ترجيح ميدهد که با اتومبيل از 
سفر کند ، محلي که جاسوساني از کشور هاي مختلف منجمله )  ٤(طريق کاليم پون 

ممکن است بايد پيش بيني کرد که داالئي . ماموران مخفي گوميندان وجود دارند
بازنگردد و بعالوه ممکن است هر روز به ما دشنام بدهد و تهمت هائي از اين قبيل 

، و مکن است تا آنجا پيش رود که از " کمونيست ها به تبت تجاوز کرده اند" بزند که 
همچنين بايد پيش بيني کرد که ممکن است . را اعالم کند " استقالل تبت" هندوستان

ئي تبتي را تحريک نمايد که دعوت به آشوب هاي بزرگ کنند ، او مرتجعين قشر باال
با اين اميد که ما را بيرون برانند و يا استفاده از غيبت خود از زير بار مسئوليت شانه 

حتي اگر اين وضعيت بد هم بوقوع . چنين چيزي هائي امکان پذير است. خالي کند
سپاهيان ما در تبت بايد تدارک  کميته کار و. پيوندد،  من باز هم مسرور خواهم بود

آنچه ما در . ببينند ، استحکامات بسازند و مقداري فراواني غذا و آب ذخيزه کنند
در هر صورت، هر کس آزاد است تا هر طور مي . آنجا داريم ، تنها تعدادي سرباز است

 اگر آنها بخواهند بجنگند ، ما سنگر مي بنديم، اگر بخواهند حمله. پسندد عمل کند
ما هيچگاه شروع به حمله نخواهيم کرد و ميگذاريم آنان . کنند، ما دفاع خواهيم کرد

چنين کنند، و آنگاه حمله متقابل نموده و مهاجمين را به ضربات سخت خرد خواهيم 
آيا من از گريختن يک داالئي آزرده خاطر خواهم شد؟ بهيچوجه ، ولو اينکه شما . کرد
تجربه ماچنين بود که . داالئي بشوند ١٠ضافه کنيد تا داالئي ديگر را هم به او ا ٩

شما نميتوانيد يک زن و يک مرد را . گريختن جان گوتا ئو چيزي بدي از آب در نيامد
وقتي کسي ديگر بماندن در . با طناب به يکديگر ببندبد و از آنها زن و شوهر بسازيد

رري بما خواهد زد؟ مطلقا خانه شما عالقه ندارد ، بگذاريد برود عزيمت داالئي چه ض
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به حزب کمونيست ما سي پنج سال . تواند بکنديجز دشنام بما کار ديگري نم. هيچ 
" بينهايت درنده خوست "دشنامهائي از قبيل اينکه حزب کمونيست. دشنام داده شد

مزخرفات مبتذلي " بيرحم و غير انساني است" و" زن را اشتراکي ميکند مالکيت و " و
رقي ميکنند داالئي يا هر کس ديگر به صف دشنام دهندگان اضافه چه ف. هستند

شود؟ اگر دشنام گوئي تا سي پنج سال ديگر هم ادامه داشته باشد، رويهمرفته فقط 
برخي . بنظر من واهمه داشتن از ناسزاي ديگران مثبت نيست. هفتاد سال ميشود

جان گوتائو اطالعات مگر  افراد نگرانند که مبادا اطالعات محرمانه افشاء گردد
لو رفتن بخاطر محرمانه فراواني در دست نداشت ؟ هيچگاه نشنيدم که امور ما 

 .اطالعات محرمانه بدست جان گوتائو مختل شده باشد
اکثر آنها کادر هاي . حزب ما ميليون ها نفر کادر با تجربه در اختيار دارد
اند، با توده ها پيوند خوبي هستند، در سرزمين مادري زاده شده وپرورش يافته 

ما يک مجموعه وسيع کادر . اند جريان مبارزات طوالني آزموده شده داشته و در
کادرهائيکه در دوران تاسيس حزب به انقالب پيوستند، : داريم که تشکيل شده از

آنها که در دوران لشکر کشي به شمال، در دوران جنگ انقالب ارضي، در دورانهاي 
پن، جنگ آزاديبخش وپس از آزادي سراسري کشوري به جنگ مقاومت عليه ژا

تمام آنها گنجينه گرانبهاي کشور ما هستند اوضاع در برخي از . انقالب پيوستند
ويک دليل مهم آنستکه اين کشور ها . کشور هاي اروپاي شرقي زياد استوار نيست

هائي همچون با دارا بودن کادر . فاقد چنين مجموعه اي از کادر هاي با تجربه هستند
عليرغم " کادر هاي ما که طي دوران مختلف انقالب آزمايش شده اند، ما قادريم که

ما بايد تا اين " وجود با دو امواج در حال اوج، در قايق ماهيگيري مان محکم بنشينيم
ما حتي از امپرياليسم نميترسيم پس چرا بايد از . حد اطمينان داشته باشيم

ه باشيم؟ چرا بايد از ريختن دانشجويان به خيابانها دمکراسي بزرگ واهمه داشت
بترسيم؟ با اين وصف در ميان اعضاي حزب ما کساني هستند که از دمکراسي بزرگ 

  .ميترسند بايد مارکسيسم را مورد مطالعه قرار دهند و راه خود را اصالح کنند
سه سبک . ما در سال آينده جنبش اصالح سبک بر پا خواهيم داشت

پس از آنکه . ـ بوروکراسي٣ـ سکتاريسم  ٢ـ ذهنيگري  ١: بايد اصالح شوندنادرست 
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کميته مرکزي تصميم گرفت، در ابتد بخشنامه اي صادر خواهد شد که در آن موارد 
بطورمثال، بوروکراسي شامل چندين مورد است مانند . مختلفي ذکر خواهد شد

به سطوح پائين و در يافتن  کوتاهي در تماس با کادر ها و توده ها ، قصور در رفتن
. اوضاع آنجا ، کوتاهي در مشارکت در درد و رنج توده ها، فساد، حيف و ميل و غيره

اگر بخشنامه اي در نيمه اول سال صادر شود، جنبش اصالح سبک پس از چند ماه، 
هرکس که پول مردم را اختالس کرده است . يعني در نيمه دوم سال ، آغاز ميگردد

کرده و آنرا در اين فاصله بر گرداند ويا آنرا در چندين قسط بدهد، او را  بايد اعتراف
ولي در . هر يک از اين سه شيوه درست است. ه معذور داشتبايد از باز پرداخت وج

هر صورت او بايد داوطلبانه به اشتباه خود و بمقداري که اختالس کرده است اعتراف 
باني فراهم کنيم تا بتواند قدم بقدم پائين اين بدان خاطر است که براي او نرد. کند
" بجاي بکار بردن. اين شيوه بايد در بر خورد به ساير اشتباهات هم اتخاذ گردد. بيايد

از قبل اعالني بکنيد و سپس جنبش اصالح سبک را در " مجازات بدون اخطار قبلي
ميگويند  عده اي. زمان معين آغاز کنيدـ اين شيوه بکار بردن دمکراسي کوچک است

اگر اين شيوه بکار برده شود احتماال در نيمه دوم سال چيز زيادي براي اصالح باقي 
اميد ما . اين دقيقا هدفي است که ما اميدواريم بدان دست يابيم . نخواهد ماند

آنستکه در زمانيکه جنبش اصالح سبک بطور رسمي آغاز ميگردد، ذهنيگري، 
در تاريخ ما جنبش . الحظه اي کاهش يافته باشدسکتاريسم و بوروکراسي بطور قابل م

از اين به بعد ،کلمه مسايل ميان . اصالح سبک بعنوان شيوه موثري ثابت شده است
انتقاد و انتقاد از خود حل خلق يا درون حزب را بايد از طريق اصالح سبک، از طريق 

هستيم و " نرم نسيم ماليم و باران" فق شيوه اما مو. جبر و فشارکرد و نه از طريق 
گرچه ممکن است در موارد معدودي مسايل قدري خشن تر شود و اين امر به سختي 
قابل اجتناب است، اما نيت عمومي معالجه مرض براي نجات بيمار است و دست يافتن 

اصل اول حفظ کرد بخاطر اينکه او . واقعي به اين هدف نه فقط موافقت لفظي با آن
بمعناي حرکت از خواست وحدت و دست يافتن به اين . يک ضد انقالبي نيست

اگر ما در ميان . وحدتي نوين بر پايه اي نوين از طريق انتقاد و انتقاد از خود است
صفوف خلق شيوه اي در پيش گيريم که هم محافظت و هم انتقاد از فرد خطا کار 
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ا متحد است، دل توده ها را بدست خواهيم آورد و قادر خواهيم شد تا تمامي خلق ر
سازيم و کليه عوامل مثبت ميان خلق را متحد سازيم و کليه عوامل مثبت ميان خلق 

  .ميليوني خود را براي ساختمان سوسياليسم شکوفا نمائيم  ٦٠٠
من موافق آن نظريه هستم که در دوره صلح بايد تدريجا تفاوت مزد ميان 

. تساوي طلبي مطلق نيستکادر هاي ارتشي و خارج از آنرا کم کرد، اما اين بمعناي 
سخت کار کند و نمونه  من هميشه معتقد بوده ام که ارتش بايد ساده زندگي کرده

برگزار شد، يکي از ژنرالهاي ما  ١٩٤٩در جلسه اي که در اينجا در سال . باشد
نهاد کرد که سطح حقوق را در ارتش بايد ارتقاء داد و بسياري از رفقا موافق شپي

مثالي که او بکار برد آن بودکه . اما من مخالف اين پيشنهاد بودمپيشنهاد او بودند 
يک سرمايه دار پنج نوع غذا ميخورد در حاليکه يک سرباز ارتش آزاديبخش خلق در 

من . وقت غذا تنها آب شور و مقداري کلم شور دارد و او ميگفت اين درست نيست
نکه ما کلم شور ورند حال آآنها پنج نوع غذا ميخ. گفتم، برعکس ، اين بسيار خوبست

ت و از ميان آن نمونه ها ظهور داشدر اين کام شور ها سياست وجود . ميخوريم
  .کردند

ارتش آزاديبخش توده اي ، دقيقا بخاطر اين کلم شور ها دل مردم را بدست 
حاال غذاي ارتش بهبود يافته است و . آورد، ولي البته عوامل ديگري هم وجود داشت

فاوت دارد، اما چيزي که اساسي تر از همه است آنست که ما بايد زندگي با کلم شور ت
ا و چن چ. يفيت سياسي مان است تبليغ کنيمساده و کار کوشنده را که ذاتي ک

در زمان کار زار ليائوشي، پائيز بود در منازل . منطقه اي است که سيب عمل ميآورد
رزمندگان ارتش ماحتي يکدانه  اهالي دهات اين منطقه سيب فرواني وجود داشت، اما

در اينجا . ا تحت تاثير قرار گرفتموقتيکه اينرا شيندم عميق. نگرفتندسيب از مردم 
خود رزمندگان آگاه بودند که نخوردن سيب مردم شرف دارد، در حاليکه خوردن آن 

نضباط ما برپايه يک چنين ا. فرومايگي است چه اينکه سيب ها به خلق تعلق داشتند
انسان . چنين انضباطي نتيجه رهبري و آموزش حزب ماست. ا شده استبن آگاهي

بايد مقداري روحيه داشته باشد و روحيه انقالبي پرولتاريا از اين آگاهي بر 
آيا کسي بخاطر نخوردن سيب از گرسنگي مرد ؟ نه عالوه بر کلم شور ، ذرت .ميخيزد
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. يد در آلونک زندگي کنيددر موقع ضروري شما رفقاي حاضر در اينجا با. هم بود
زمانيکه از مرداب ها عبور ميکرديم حتي آلونک هم براي خواب نداشتيم، اما بدون 

چرا نتوانيم حاال که آلونک داريم در آن بسر بريم؟ در اين چند روزه . آنهم سر کرديم
ارتشي ها جلساتي داشتند و با احساساتي عميق و شور و شوق آمادگي خود را براي 

حاال که ارتش دارد چنين کاري ميکند، . گذشتگي و صرفه جوئي ابراز کردند از خود
در غير . کنند راد ساده زندگي کرده و کوشنده کاردليل بهتري است که ساير اف

اينصورت از طرف ارتشي ها به مبارزه طلبيده ميشوند در اينجا هم غير نظاميان و هم 
ارتش . ير نظانيان را بمبارزه  بطلبندپس بگذار ارتشي ها غ. ارتشي ها حضور دارند

  .آزاديبخش توده اي ارتش خوبي است و من آنرا خيلي دوست دارم
اينکار بايد قويا در همه زمينه ها تقويت . کار سياسي بايد تقويت شود

تا سطح سياسي کادر ها و توده ها ارتقاء يابد حال چه در ميان غير نظاميان چه . گردد
خانجات ، دهات ، مغازه ها و مدارس، چه در واحد هاي ارتشي، ارتشي ها، چه در کار

 .چه در حزب و ارگانهاي دولتي و چه در سازمانهاي توده اي
 

  

  هاـداشتياد
در هفتاد سالگي من از آرزوي قلبي ام " ـ اين  شاره اي است به گفته کنفسيوس  ١

" ،  ٢کتاب  ، منتخبات کنفسيوس،" ست است پيروي ميکنمبه آنچه در بدون تجاوز
  ".وي چن

در بوزنان در لهستان ،   ١٩٥٦ـ اين اشاره اي است به شورشهائي که در ژوئن  ٢
  . بوقوع پيوست و به قيام ضد انقالبي که در اکتبر همان سال در مجارستان روي داد

  . ١بخش " شي شو"  " کتاب تفييرات ٣ 
در " ياتون" زديکييک شهر مرزي است درشمال شرقي هندوستاندرن"کاليم پون" ـ٤

  تبت چين،
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 حزبي مسئولين كميته هاي سخنراني  در كنفرانس

  مناطق خود مختار استان، شهرستان و
  

  ١٩٥٧ژانويه 
  ژانويه ١٨ـ سخنراني  ١

مسئله : بطور عمده سه مسئله را مورد بحث قرار خواهد داد کنفرانس حاضر
من امروز درباره مسئله . گرايشات ايدئولوژيک مسئله روستا و مسئله اقتصادي

  .گرايشات ايدلوژيک صحبت خواهم کرد
بايد مواظب گرايشات ايدئولوژيک باشيم در اينجا بعنوان اولين مسئله  ما

در حال حاضر برخي مسائل مربوط به گرايشات ايدئولوژيک  . بدان خواهيم پرداخت
  .کنيم در حزب و بطور کلي در جامعه آشکار شده است و بايد به آن توجه جدي

. يک نوع مسئله ايدئولوژيک در ميان صفوف خودمان موجود است
بطورمثال، هم اکنون برخي رفقا براي شهرت ومقام تقال ميکنند و تنها به دنبال منافع 

دربحث درجه بندي کادر ها مواردي پيش آمد که کادري به يک . شخصي خود هستند
اي هم او را با گريه وزاري به  درجه ارتقاء راضي نبود و حتي يک ارتقاء دو درجه

رختخواب ميفرستاد و شايد فقط يک ارتقاء سه درجه اي ميتوانست او را از 
بگذار مزد ها با ! تمامش کنيد. اينهمه هياهو درباره اين مسئله. رختخواب بيرون آورد

کمي تفاوت در اينجا و آنجا ، کم بيش مساوي شوند، در روزگاري قديم ، دولت 
هاي شمالي صدراعظمي داشت بنام تان شائو ـ يي سالها بعد او دادرس  ميليتاريست

اگر در جامعه کهن صدراعظمي . دادگاه بخش چون شان در ايالت کوان تان شد
ميتوانست بعنوان دادرس دادگاه بخش خدمت کند، بچه دليل وزراي ما نميتوانند 

اه انداختند و تنها چنين کنند؟ بنظر من آن کسانيکه در مورد درجه خود هياهو بر
ارتقاء رتبه ميخواهند و نه نزول رتبه ، در مقايسه با اين ديوان ساالر روزگار گذشته 
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آنها نه بخاطر زندگي ساده ، کار بيشتر و راحتي کمتر ، بلکه براي . وضع بدتر دارند
در حال حاضر اين نوع طرز تفکر . درجه و مقام با يکديگر چشم و هم چشمي ميکنند

  .ابل مالحظه اي در حزب رشد کرده است وبايد به آن توجه کنيمبطور ق
تعاون يا . آيا تعاون کشاورزي آينده روشني دارد يا نه ؟ کدام بهتر است

سال گذشته چنين مسئله اي . اقتصاد فردي ؟ اين مسئله بار ديگر مطرح شده است
ت طبيعي در مناطقي که محصول خوبي برداشت کردند يا در مناطقي که دچار آفا

نيهائي که آفات  طبيعي به آنها مقداري بلکه تنها در آن تعاو. پيش نيامد جدي نشدند
ندان خوبي برداشت کرده بودند ود و يا تعاونيهائي که محصول نه چآسيب رسانده ب

در اين دسته از تعاونيها، ارزش نقدي نمره کارکمتر از مقدار معهود شده و . مطرح شد
ابراز سخناني اين امر باعث . تنها افزايش نيافت بلکه تنزل کرد درآمد اعضاي آنان نه

شده و اين نوع " ني بدرد ميخورد ارزش دارد آنرا حفظ کنيم ؟آيا هنوز تعاو"مانند
عده اي ميگويند که هيچ . سخنان در ميان برخي از کادر هاي حزبي انعکاس يافت

يد کوتاهي از مناطق روستائي تعدادي از وزرا بازد. زمينه اي تعاونيها برتر نيستند
آنها گفتند که . بعمل آوردند و در بازگشت به پکن نقطه نظرات ترسناکي پخش کردند

دهقانان بي عالقه اند و مشتاق زراعت نيستند، انکار که تعاوني ها در لب پرتگاه 
تعدادي از مديران تعاونيها نميتوانند سرشان را بلند . اضمحالل و نابودي قرار دارند

کنند چه از چپ و راست مورد حمله قرار گرفته  ومجبورند انتقادات مقامات باال و 
عات را هم تحمل جبور انتقادات مقامات باال و مطبومطبوعات راهم تحمل کنند و م

ر تبليغ در مورد برتري برخي از مسئولين دواير تبليغات کميته هاي حزبي از زي. کنند
زي ليائولو ـ ين که در عين حال معاون مسئول دايره وزير کشاور. ر ميروندتعاونيها د

کار روستائي کميته مرکزي هم هست ميگويد هم خودش و هم ساير کادر هاي زير 
دست او احساس دلسردي ميکنند و در واقع ميگويد تعاونيها بهر حال عملي نيستند 

ساس و برنامه چهل ماده اي توسعه کشاورزي ديگر معتبر نيست با افرادي که اح
اگر کسي دل جرات خود را از دست . دلسردي ميکنند چکار بايد کرد؟ ساده است

حاال روزنامه هاي لحن ديگر در . بدهد تنها بايد مقداري جرات به او تزريق کنيم 
تبليغات خود در پيش گرفته اند، پيرامون برتري تعاونيها مطلب مينويسند و بجاي 
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چندين ماه بدين کار ادامه دهيد تا کمي . ميزنندبدگوئي ، از خوبي هاي تعاونيها حرف 
  .جرات بوجود آيد

دوسال قبل مبارزه اي عليه انحراف راست جريان داشت وسال قبل مبارزه 
مقصود انحراف . که به انحراف راست ديگر انجاميد" پيشروي شتابزده " اي عليه 

ن سوسياليستي راست در مسئله انقالب سوسياليستي و آنهم اساسا در زمينه دگرگو
نکته بويژه جالب توجه اين است که در ميان کادر هاي ما . در مناطق روستائي است

تعدادي قابل مالحظه اي از وزراء . تند بادي با نيروي يک توفان در حال وزيدن است
ما معاونين شان مسئولين دواير و بوروها و همچنين کادر هاي سطح استان از خانواده 

انان مرفه و دهقانان ميانه حال مرفه بر ميخيزند ، و در برخي موارد ضي، دهقار ليکنما
. ارضي ميباشندکه تا به امروز از حق راي محروم هستند ليکنپدران آنها از ما

زمانيکه چنين کادر هائي به ديدار خانواده خود ميروند چيزي نمي شنوند مگر 
دهقانان ميانه حال . نمي آورندمخالفت دائر براينکه تعاونيها بدرد نميخورند و دوامي 

مرفه يک قشر متزلزل اجتماعي هستند و گرايش تک روي بار ديگر در ميانشان رشد 
بادي که در . کرده است و عده اي از آنها ميخواهند از تعاونيها کناره گيري کنند
  .صفوف کادر هاي ما ميوزد نشان دهنده افکار اين طبقات و اقشار است

ا موفق خواهد بود اما نميتواند موفقيت کامل در عرصه تعاون کشاورزي قطع
بايد اين امر براي رفقا در حزب، دولت، ارتش و سازمانهاي . يک يا دوسال بدست آورد

تعاونيها چيزي از عمر شان نميگذرد، حد اکثر يکسال تا . توده اي روشن گردد
صرف انقالب کرده اند افرادي که اکثر عمر شان را . يکسال و نيم ، لهذا کم تجربه اند

هنوز مرتکب اشتباه ميشوند، آنوقت شما چطور ميتوانيد توقع داشته باشيد کسانيکه 
يکسال تا يکسال نيم است کاري را شروع کرده اند مرتکب اشتباهي نشوند؟ اشتباه 

در . بزرگي است که بمحض اينکه قدري باد و باران آمد بگوئيم تعاون بدرد نميخورد
فقط يک تعاوني . ثر تعاونيها بخوبي يا تقريبا بخوبي دارند کار ميکنندحقيقت امر  اک

را ذکر کنيد که دارد بطور موفقيت آميز اداره ميشود؛ آنوقت ميتوانيد تمام 
اگر اين تعاوني خوب کار ميکند چرا ديگر . استدالالت پوچ عليه تعاون را نابود کنيد

ن ميدهد چرا ديگر تعاونيها نتوانند؟ هر تعاونيها نتوانند؟ اگر اين تعاوني برتري نشا
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کجا که ميرويد تجربه اين تعاوني را تبليغ کنيد هراستاني بايد بتواند حد اقل يک 
يک تعاوني را با بدترين شرايط ، منجمله زمين نامناسب ، . چنين نمونه اي پيدا کند

را که وضعش از آن تعاوني . انتخاب کنيد که قبال بازده پائين داشته و فقير بوده است
البته خيلي خوبست اگر فقط يک تعاوني را هم . همان ابتدا خوب بود انتخاب نکنيد

  .خوب اداره کنيد ، خودش بمعناي موفقيت است
در مدارس و دانشگاهها نيز مشکالتي وجود دارد و در چند نقطه 

فارغ  در شي چواچوان موقتا براي دانشجويان. دانشجويان اغتشاشاتي به پا کرده اند
مشتي از . التحصيل شغلي آماده نبود و ميبايستي که يکسال ديگر در مدرسه بمانند

ضد انقالبيون از اين فرصت براي تحريک و سازمان دادن تظاهرات سو استفاده کرده 
و تهديد نمودند که ايستگاه راديو شي چواجوان را اشغال کرده آنها اعالن هاي 

مرگ بر : "فت آورترين شان حاوي سه شعار بود فراواني به ديوار ها زدند که شگ
طبق ". سوسياليسم بهيچوجه برتر نيست"و " ما جنگ ميخواهيم نه صلح"، "فاشيسم

. گفته آنان حزب کمونيست فاشيست است و آدمهائي مثل ما بايد سرنگون شوند
مردم  شعار هائي که نوشتند آنقدر ارتجاعي بود که آنها را از کارگران، دهقانان و کليه

روزي : " در پکن يک دانشجوي دانشگاه سين خوا علنا اظهار داشت . بيگانه کرد
با اتخاذ سياست ". خواهد رسيد که من هزاران و دهها هزار نفر را اعدام خواهم کرد

هم " مکتب"بگذار صد گل بشکفد و صد مکتب فکري باهم رقابت کند، حتي اين 
ه دانشگاه سين خوا رفت و يک سخنراني رفيق دن شيائو ـ پين ب. علني شده است 

او گفت، اگر شما بخواهيد هزاران ودهها هزار نفر را اعدام کنيد آنوقت ما . ايراد کرد
 . مجبور خواهيم شد که اعمال ديکتاتوري کنيم

ارضي، دهقانان  ليکنطبق يک بررسي، در پکن اکثر دانشجويان فرزندان ما
ل مرفه هستند و دانشجوياني که از خانواده هاي مرفه ، بورژوازي و دهقانان ميانه حا

در صد را تشکيل  ٢٠طبقه کارگر و دهقان فقير و ميانه حال فقير ميآيند کمتر از 
اين . شايد چنين نسبتي کم و بيش در مورد بقيه کشور هم صادق باشد. ميدهند

ادي از گومولگا ، تيتووکاردلچ در ميان تعد. وضعيت بايد تغيير کند اما وقت ميبرد
از طرف ديگر در زمان آشوب در لهستان و . دانشجويان ما بسيار محبوب هستند
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ارضي و دهقانان مرفه در روستا و سرمايه داري و اعضاي  ليکنمجارستان، اکثر ما
کردند و تالش نکردند فتنه بپا کنند که  زاب دمکراتيک در شهر ها خوب رفتاراح

آنها . اما بايد رفتار آنان را تحليل کرد. اهند کردهزاران يا دهها هزار نفر را اعدام خو
نه ديگر سرمايه سياسي دارند، و نه کارگران و دهقانان فقير و ميانه حال فقير به آنها 

چنانچه مثال بمب اتمي در پکن و شانگهاي . گوش فرا خواهند داد، پشتوانه هم ندارند
در چنين . نميشود گفت خيرمنفجر شود ، آيا اينگونه افراد تغيير نخواهند کرد؟ 

ارضي ،دهقانان مرفه، بورژوازي و اعضاء   ليکنحالتي يک پروسه صف بندي مجدد ما
آنها دنيا ديده اند و بسياري از آنها کمين کرده . احزاب دمکراتيک طي خواهند شد

من " فرزندانشان ـ آن بچه مدرسه اي ها ـ بي تجربه هستند و بنجل  هائي چون. اند
را " و سوسياليسم بهيچوجه برتر نيست" دهها هزار نفر را اعدام خواهيم کردهزاران و 

  . آشکارا ميکنند
در ميان تعدادي از استادان دانشگاه هم صحبت هاي مضحکي دائر براينکه 
. حزب کمونيست بايد از بين برود، حزب کمونيست نميتواند آنها را هدايت کند

ود آنها افکار شان را پيش خود نگاه سوسياليسم خوب نيست و غيره و غيره ميش
ميداشتند اما از زمانيکه سياست بگذار صد گل بشکفد و صد مکتب فکري باهم 

. اينگونه اظهارات راه به بيرون باز کرده است . رقابت کند به آنها فرصت صحبت داد
را ديده ايد؟ صحنه اي هست که يک فلم را نشان " زندگي لوسيون"آيا شما فيلم 

يک حرکت ان فلم ميتواند . است" مردان حکمت" فلمي بسيار دراز که سمبل ميدهد 
حاال دارند بيرون ميآيند ، احتماال به قصد از جاکندن ما، آيا در . چه هولناک باشد

  واقع آنها براي احياء تالش نميکنند؟ 
در بيستمين . در سال گذشته چندين گردباد صحنه جهاني را در بر گرفت

پس از آن . نيست اتحادشوروي شديدا به استالين حمله شدکنگره حزب کمو
امپرياليستها دو گرد باد عليه کمونيسم براه انداختند، و دو مباحثه طوالني نيز در 

در ميان اين گرد باد ها ، تصادمات و . جنبش بين المللي کمونيستي وجود داشت
سيار زياد و در مورد خسارات وارده به تعدادي از احزاب کمونيست اروپا و امريکا ب

با برگزاري بيستمين کنگره حزب کمونيست . احزاب کمونيست در شرق کمتر بود
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اتحاد شوروي بعضي ها که بيشتر شور شوق را نسبت به استالين داشتند به شديد 
من ، اين آدمها از مارکسيسم ـ لنينيسم  نظربه . ترين وجهي عليه او برخاستند
. ليلي به مسايل ندارند و فاقد اخالقيات انقالبي هستندپيروي نميکنند، برخوردي تح

از آنجائيکه شما . مارکسيسم ـ لنينيسم اخالقيات  انقالبي پرولتاريا را در بر ميگيرد
در گذشته تماما موافق استالين بوديد، حد اقل بايد دليل براي دست زدن به چنين 

گ عوض کردن ناگهاني اما شما هيچ دليلي براي اين رن. چرخش تندي عرضه کنيد
خود ارائه نميدهيدو مثل اينکه هيچگاه در زندگيتان از استالين پشتيباني نکرده ايد 

  .گرچه در واقعيت امر در گذشته کامال حامي او بوديد
اکثر کادر هاي حزب ما از بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروي 

اين يک احساس . ه روي شدنارضي هستند و فکر ميکنند در حمله به استالين زياد
اما تعداد کمي از کادر ها شروع به نوسان . عادي و يک عکس العمل عادي است

زمان توفان قبل از اينکه باران ببارد ، مورچه ها از سوراخ هايشان بيرون . کردند
حساسي دارند و هواشناسي خوب ميدانند هنوز توفان کنگره " شامه"ميآيند، آنها 

ت شوروي آغاز نشده بود که تعدادي از اين مورچگان در چين بيستم حزب کمونيس
آنها عناصر متزلزل حزب هستند که هميشه هر . سر از سوراخ هايشان بيرون آوردند

و همينکه خبر محکوم کردن شديد استالين . وقت بادي ميوزد به نوسان در ميآيند
گفتند که  شد، احساس رضايت کردند و به طرف ديگرچرخيدند، هورا کشيدند و

. هرچه خروشچف گفت درست است و آنها خودشان هم هميشه اين نظر را داشته اند 
بعدا زمانيکه امپرياليستها چند ضربه زدند و ضرباتي چند هم از درون جنبش بين 
المللي کمونيستي وارد آمد و حتي خروشچف هم مجبور شد لحن خود را عوض کند، 

در برابر يک گرايش پرقدرت آنان چاره اي جز . آنها بار ديگر به اين طرف چرخيدند
يکدسته علف که سر ديوار باشد در باد به چپ و راست . چرخش به محل اول نداشتند

. منظور واقعي متزلزلين نه چرخيدن بطرف ما ، بلکه بطرف ديگر بود. نوسان ميکند
اين امر خوبي است که افرادي در داخل و خارج حزب نغمه ي ستايش حوادث 

و ذکر بوزنان نمتوانيستند دهان هايشان را بدون دادندآنهاستان را سرهستان و مجارل
مجارستان باز کنند، مورچگان از سوارخ هايشان بيرون آمدند، سنگ پشت ها و الک 
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آنها به اشاره چوب . پشت ها و تمام تفاله هاي زمين مخفيگاه هايشان را ترک کردند
درباره دمکراسي بزرگ صحبت کرد، تکرارش  وقتيکه گومولکا. گومولکا رقصيدند

 ناما اي. اکنون شرائط تغيير کرده است و دهان هايشان را بسته نگاه ميدارند. کردند
  .آرزوي واقعي آنها صحبت کردن است. کاري نيست که دلشان واقعا بخواهد

زمانيکه توفان بر ميخيزد عناصر متزلزلي که قادر به ايستادگي در مقابل آن 
مايلم توجه شما را بدين قانون . اين يک قانون است. د شروع به نوسان ميکنندنيستن

برخي افراد، پس از آنکه چند بار تزلزل بخرج دادند، تجربه بدست آورده . جلب کنم 
اما يک نوع آدم وجود دارد که براي هميشه به تزلزل خود . و ديگر نوسان نميکنند

اه ، مثال  برنج ، ميمانند که بخاطر ساقه نازکش با اين نوع افراد مانند گي. ادامه ميدهد
وضع نيشکر و ذرات که ساقه هاي کلفت تري . وزش مختصري باد به نوسان در ميآيد

همه . تنها درختان بزرگ هستند که چون سنگ ايستاده ميمانند. دارند بهتر است
در داخل و همينطور توفان هاي ايدئولوژيک و سياسي . ساله توفان هائي بپا ميشود

يک حزب سياسي نوعي جامعه . عي استياين در جامعه پديده اي طب. خارج از کشور
در يک جامعه سياسي مقوله اصلي را احزاب و . است، يک نوع جامعه سياسي 

حزب . يک حزب سياسي سازماني طبقاتي است.دستجات سياسي تشکيل ميدهند
ه عمدتا از افرادي با منشاء کمونيست چين ما يک حزب سياسي پرولتاريا ئي است ک

فراد حزب اما تعدادي از ا. طبقه کارگر  و دهقانان فقير نيمه پرولتر تشکيل يافته است
ارضي دهقانان مرفه و سرمايه دار ، يا  ليکنند که از خانواده هاي مانيز وجود دار

ي گرچه آنها در ط. دهقانان ميانه حال مرفه  يا خرده بورژوازي شهري برخاسته اند
سالهاي طوالني مبارزه سخت کم بيش آبديده شده اند، اما تعدادي قابل مالحظه اي 
از آنان مارکسيسم زيادي کسب نکرده و از اينرو از نظر ايدئولوژيک يا فکري 

  .يندخه هاي برنج در باد به نوسان در آمستعدند که همانند شا
کنون قبولي در برخي از اعضاي حزب که از آزمايشات فراواني گذاشته اند ا

او قبال معاون دبير . سوسون يک نمونه است. آزمايش سوسياليسم را دشوار مي يابند
او از چه زماني شروع به . کميته حزبي استان حه به و معاون استانداري آنجا بود

. تزلزل کرد؟ از زمانيکه براي اولين بار انحصار دولتي خريد و فروش غالت بر قرار شد
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او شديدا مخالف اين . ام مهمي براي پياده کردن سوسياليسم بوداين انحصار اقد
مثال ديگر، من يون ـ چي معاون . رداختمخالفت پاقدام بود و با تمام قوا عليه آن ب

زماني هم که برنامه . دبير طي عرضحالي قاطعانه با انحصار دولتي مخالفت ورزيد
خي افراد در درون حزب به تعاوني کردن کشاورزي در دست اجرا بود، بار ديگر بر

بطور خالصه ، هستند کادر هاي ارشد حزبي که تزلزل نشان . مخالفت با آن برخاستند
آيا اين وضعيت به پايان رسيده . داده و قادر به گذراندن آزمايش سوسياليسم نيستند

آيا اينگونه آدمها محکم خواهند شد و تا دهسال ديگر هم . است ؟ نه چنين نيست 
دهسال ديگر هم هر وقت . ه سوسياليسم اعتقاد خواهند داشت؟ لزوما خير واقعا ب

  .مشکلي پيش بيايد ممکن است بگويند من اينرا مدتها قبل پيش بيني کرده بودم 
در اينجا اسنادي براي پخش در ميان رفقاي حاضر هست که گرايشات 

رچه در گ. يدهدايدئولوژيک در ميان تعدادي از کادر هاي حزبي را در ارتش نشان م
درستي وجود دارد ، مثال اينکه مزد تعدادي از کادر ها بيش از  نظرات آنها جنبه هاي

اندازه زياد است و دهقانان از اين امر خشنود نيستند، اما محتواي عمومي نظرات  
آنها از . زياد درست نيست و آن خط اساسي که دنبال ميکند نادرست است

و از سياستهايمان در شهر " چپ"بعنوان سياست هاي  سياستهاي حزب مان در روستا
کيلومتر مربع از دوجزء شهر  ٩٦٠٠٠٠٠انتقاد ميکنند چين با مساحت "  راست"بعنوان 

  .و روستا تشکيل شده است ، طبق نظر آنها ما در دو جزء اشتباه کرده ايم
منحرف شده است، " چپ"وقتکه آنها ميگويند سياست روستائي ما به

در . ن اينستکه در آمد دهقانان ناچيز بوده و کمتر از در آمد کارگران استمنظور شا
اين حقيقتي است . اينجا بايد تحليلي بعمل آورد و فقظ بر پايه در آمد مقايسه نکرد 

عمدتا بيشتر از دهقانان است، و بعالوه کارگران بايد پول بيشتري  که در آمد کارگران
بهبود معيشت دهقانان عمدتا به کوشش خود . زندبراي احتياجات روزانه خود بپردا

دولت نيز کوشش فراواني در کمک به آنها . آنها  در افزايش توليد وابسته است
ميکند، مانند ساختمان طرحهاي آبياري، دادن اعتبارات کشاورزي و غيره فردي 

ات صد کل ارزش توليد دهقانان است و بر بسياري از توليد در ٨دهقانان، در حدود  
. دولت غالت را با قيمت تعيين شده ميخرد. فردي دهقانان ماليات بسته نشده است
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ماسيستم فروش اجباري غالت به دولت را که در اتحادشوروي اعمال ميشود بکار 
ماسعي ميکنيم در مبادله محصوالت صنعتي با محصوالت کشاورزي تفاوت . نميبريم 

وروي آنرا زياد کنيم از اينرو نميتوان گفت قيمتها را کم کنيم نه اينکه چون اتحاد ش
  .منحرف شده است" چپ" که سياست روستائي ما به 

تعدادي از کادر هاي ارشد ما در ارتش به نمايندگي از جانب دهقانان به 
شکايت ميپردازند آنها تحت تاثير اظهاراتي قرار دارند که ممکن است يا بهنگام سفر 

ارضي ، و يا از  ليکنه حال مرفه،دهقانان مرفه و مابه زادگاهشان از دهقانان ميان
 ١٩٥٥در نيمه اول سال . بستگاني که بنا بدعوت پديدار آمده اند، شنيده باشند 

ا ليان شو ـ مين و عضاي حزب چنين شکاياتي داشتند و بتعدادي نسبتا زيادي ار ا
که از جانب افرادي چون او هم صدا گشتند، انگار تنها اين دودسته افراد هستند 

از نظر آنها کميته مرکزي ما با . دهقانان صبحت کرده و رنجهايشان را درک ميکنند
اعضاي  حزب ، دهقانان را نمايندگي نميکند يک بررسي  کميته هاي استان و اکثريت

دهستان و  در صد کار هاي سطوح بخش ،  ٣٠در استان جيان سي نشان ميدهد که 
ده اند، اين بررسي همچنين آشکار ميسازد که اکثر يت کرشهر از طرف دهقانان شکا

وقتي از . يند که غالت اضافي براي فروش دارندخانواده هاي مرفهي ميآ اين کادر ها از
داشتن غالت اضافي است وقتکه " رنج" دهقانان حرف ميزنند، منظور" رنج" 

منظور شان  در واقع" به درد دل دهقانان برسيد" و " به دهقانان کمک کنيد"ميگويند
واقعا چه کسي را  ها اين غرولند. عدم فروش غالت اضافي  خود بدولت است

  .نمايندگي ميکند؟ نه توده هاي دهقاني، بلکه تعدادي کمي از دهقانان مرفه را
اما در مورد اين تهمت که سياست ما در شهر ها به راست منحرف شده 

که به زندگي سرمايه داران  شايد چنين بنظر برسد، چون ما تعهد کرده ايم. است
بعد از هفت ). ١(برسيم و بمدت هفت سال يک بهره ثابت هفت در صد به آنها بدهيم 

. سال چه بايد کرد ؟ اين مسئله را بايد طبق شرائط حاکم در آن موقع تصميم گرفت 
. بهتر است که قضيه را باز گذاشت ، يعني به پرداخت يک بهره ثابت به آنها ادامه داد

کميته مرکزي اين سياست را بدقت . اين قيمت کم ، ما داريم اين طبقه را ميخريم  با
دمکرات ها و  بطورکلي سرمايه داران به عالوه. تمورد بررسي قرار داده اس
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ما با . روشنفکران مرتبط با آنان داراي سطح باالتري از فرهنگ و دانش فني هستند
. ان محروم کرديم و دهانشان را بستيم جلب اين طبقه آنها را از سرمايه سياسي ش

راه محروم کردن آنان از سرمايه سياسي شان خريد آنها و ترتيب شغلي برايشان 
ما بايد . از اينرو سرمايه سياسي نه در دست آنها بلکه در دستهاي ما خواهد بود. است

مه دهيم آنها را از هر ذره اي از سرمايه سياسي شان محروم کنيم و به چنين کاري ادا
از اينرو در مورد سياستمان در شهر ها . تا اينکه حتي پشيزي هم برايشان باقي نماند

  .توان گفت که براست منحرف شده استيهم باز نم
براي . سياست روستائي ما و همچنين سياست شهرستان درست است

همين است که يک اغتشاش سراسر  کشوري چون حادثه مجارستان نميتواند در 
بوقوع بپيوندد حد اکثر ، تعداد معدودي ميتواند اينجا و آنجا فتنه بپا کنند و در اينجا 

در اين زمينه من با تعدادي . باره به اصطالح دمکراسي بزرگ داد و قال براه بيندازند
از . از رفقا در ميان شما توافق ندارم که بنظر ميرسد از اين اغتشاشات وحشت دارند 

رگ هم راه افتد اوال شما نبايد از آن وحشت داشته باشيد، نظر من، اگر دمکراسي بز
اين افراد ناباب با راه . ثانيا بايد تحليلي از گفتار و کردار طرفداران آن بعمل آوريد

انداختن  باصطالح دمکراسي بزرگشان چيزي نادرستي خواهند گفت يا کارنادرستي 
اعدام هزاران و دهها هزار . " دخواهند کرد که فقط آنها را افشاء و منفرد خواهند کر

نين چيزي قادر است تا ـ آيا اين شيوه حل تضاد هاي درون خلق است؟ آيا چ" نفر 
" سوسياليسم" و " مرگ بر فاشيسم " يت خلق را بخود جلب کند؟ همدردي اکثر

ـ آيا اين وقيحانه قانون اساسي را نقض نميکند؟ حزب " بهيچوجه بر تر نيست
ياسي تحت رهبري آن انقالبي هستند و سوسياليسم برتر است کمونيست و قدرت س

. تمام  اينها در قانون اساسي ذکر شده و مورد تصديق تمامي ملت قرار گرفته است
پس شما دعوت به جنگ ! بسيار خوب ، عاليست " ما جنگ ميخواهيم نه صلح "

ه کوچک ، تعداد آوريد ، تنها يک دارو دست و اما تنها چيزي که ميتوانيد گرد ميکنيد
آن ! اند اين بچه ها واقعا ديوانه شده . کمي سر باز بدون افسر تربيت شده است

از هفتاد نمايند . ره سه شعار ذکر شده داشت مدرسه در شي چوا چوان بحثي در با
سپس . تنها ده دوازده تائي موافق صحبت کردند در حاليکه پنجاه و چندتا گفتند نه 
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حتي يک نفر موافقت . ر هزار دانش آموز مورد بحث قرار گرفت شعار ها در ميان چها
مرتجعين افراطي که اين شعار ها را . بنابراين آن ده دوازده نفر منفرد شدند. نکرد

اگر آنها دمکراسي بزرگ را به کار . نوشتند و بديوار زدند مشتي بيش نبودند
ما متوجه هدفشان  نميگرفتند و آن اعالميه ها را به هر جائي نمي چسباندند،

يک جنبه خوب . همينکه بر دمکراسي بزرگ اصرار ورزيدند گير افتادند . نميشديم
  . مورچه ها را در چين از النه هايشان بيرون کشيد. حادثه مجارستان آن بود که اين 

در مجارستان ، همينکه دمکراسي بزرگ راه افتاد حزب، دولت و ارتش را 
اگر مشتي از بچه هاي . چين اتفاق نخواهد افتادچنين چيزي در . سرنگون کرد

دبيرستاني بتوانند حزب ، ارتش و دولت ما را باقدرت نمائي خود سرنگون کنند، ما 
اگر آشوبي بپا  . از اينرو، از دمکراسي بزرگ نترسيد. همه بايد خيلي کودن باشيم

در گذشته از  ما. و اين امر خوبي است. شود، به مداواي زخم چرکين کمک خواهد کرد
ما هيچپگاه از چان کايشک ترس . امپرياليسم واهمه نداشتيم و اکنون نيز نداريم 

اگر . آيا اکنون بايد از دمکراسي بزرگ بترسيم؟ من ميگويم نبايد بترسيم. نداشته ايم
کسي به آنچه که دمکراسي بزرگ مينامد متوسل شود تا با سوسياليسم مخالفت 

ري حزب کمونيست را سرنگون سازد، آنوقت ما ديکتاتوري کندو تالش نمايد تا رهب
  . پرولتاريا را بر او اعمال خواهيم کرد

امروز گرايشي در مورد مسئله روشنفکران وجود دارد که به قيمت غفلت 
اين گرايش بيش از حد . در نوسازي آنان روي پيدا کردن شغل برايشان تکيه ميکند

با در پيش گذاردن . ان نوسازي آنهاست نگران يافتن شغل است وخيلي کم نگر
سياست بگذار صد گل بشکفد و صد مکتب فکري رقابت کند، قدري واهمه در زمينه 

  نوسازي روشنفکران و شخصيتهاي دمکراتيک چنين باشيم ؟
برخي . بگذار صدگل بشکفد ـ من فکر ميکنم بايد بدين کار ادامه دهيم

خوشبو اجازه شکفتن داد و نبايد به علفهاي رفقا نظر دارند که تنها بايد به گلهاي 
اين بر خورد درک نازلي را از سياست بگذار صد گل . هزار اجازه دادتا رشد کنند

بطور کلي اظهارات ضد انقالبي . بشکفد و صد مکتب فکري رقابت کند نشان ميدهد
ر هارات نه در شکلي ضد انقالبي بلکه دوليکن اگر اين اظ. منوع خواهد بودطبعا م
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پوشش انقالبي گفته شوند آنوقت شما بايد اجازه چنين کاري را بدهيد اينکار بما 
کمک خواهد کرد تا ماهيت اين اظهارات را درک کنيم و عليه آنها دست بمبارزه زنيم 

هر سال بايد علفهاي هرزه را . در مزارع دو نوع گياه ميرويد، غالت و علفهاي هرزه. 
اگر بگوئيد که تنها به گلها خوشبو اجازه ي شگفتن . لکند، در واقع چند بار در سا

خواهيد داد و نه علفهاي سمي ، اين حکم گفتن آنستکه شما فقط به غالت اجازه ي 
شما . رشد خواهيد داد و نخواهيد گذاشت که حتي يک علف هرزه در مزارع برويد
که اگر  مختاريد چنين حرفي بزنيد، اما هرکس که به مزرعه رفتنه باشد ميداند

بيک معنا علفهاي . علفهاي هرزه وجين نشوند ، همه جا پر از علف هرزه خواهد شد
هرزه هم مفيدندـ وقتکه شخم شان بزنيد تبديل به کود ميشوندشما ميگوئيد هيچ 

دهقانان . فايده اي ندارد؟ بسيار خوب ، بيفايدگي ميتواند به سودمندي تبديل گردد
ه اي را عليه علفهاي هرزه براه اندازند، و همچنين بايد همه ساله در مزرعه مبارز

بايد عليه علفهاي هرزه در نويسندگان ، هنرمندان منتقدين و اساتيد حزب ماهم 
يدئولوژيک مبارزه کنند آبديده خواندن يک چيز بمعناي انستکه از مبارزه زمينه ا

اين مقابله اضداد . اگر علفهاي هرزه برويند آنها را از ريشه در ميآوريم. گذشته است
دائما خود را نشان ميدهد علفهاي هرزه حتي در هزار سال ديگر نيز خواهند روئيد و 

  .از اينرو بايد آماده باشيم تا براي اين مدت با آنها مبارزه کنيم
از نظر بين المللي . گذرانديم   ١٩٥٦حادثه اي را در  بطور خالصه، ما سال پر
کا توفان براه انداختند ، و از نظر داخلي، يکسال ، سالي بود که خروشچف و گومول

حاال هم هنوز پر حادثه است، و انواع افکار . دگرگوني شديد سوسياليستي بود
اميدوارم که شما رفقاي اينجا چشم و گوشتان را . مختلف سر زده ظاهر خواهندشد

  .باز نگاهداريد

  
  ژانويه ٢٧ـ سخنراني  ٢

  .طرح کنم اکنون ، بگذاريد چند نکته را م
در کار مان در . اول ما بايد ارزيابي مناسي از دستاورد ـ هايمان بعمل آوريم 

انقالب و ساختمان، دستاوردها عمده هستند گرچه کمبود ها و اشتباهات هم وجود 
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اما کم بها دادن . در مورد دستاورد ها يمان ، هر چند فراوان، نبايد مبالغه شود. دارند
اين مسئله در نشست . تباه ميشود و چه بسا اشتباهاتي بزرگبه آنها نيز موجب اش

اما اشاره مکرر به آن در کنفرانس . پلينوم دوم کميته مرکزي دوره هشتم روشن شد
بويژه در ميان شخصيتهاي . کنوني نشان ميدهد که برخي از رفقا هنوز قانع نشده اند

يشه ميگوئيد دستاورد ها شما ها هم" دمکراتيک اظهاراتي مانند اين وجود دارد که،
اساسي اند اين هيچ مسئله اي را حل نميکند چه کسي هست که نداند دستاورد ها 

با وجود اين واقعا دستاورد ها اساسي " اساسي اند ، اما کمبود ها و اشتباهات چه؟
اگر اين امر تاييد نشود توده ها دلسرد خواهند شد مگر نيستند افرادي که . بوده اند 
  دگرگوني تعاوني دلسرد شده اند؟ در مورد

دوم ، بايد برنامه ريزي عمومي ورسيدگي همه جانبه وجود داشته باشد تا 
 ١٩٤٤در اوت . اين سياست ما در ايام ين ان بود. زندگي هر کسي سرو سامان گيرد

آشپز خانه جداگانه اي بر " سرمقاله اي نوشت و اظهار داشت " تان کون پائو "روزنامه 
" تان کون پائو" در جريان مذاکرات چون کين من به شخصي که مسئول ". دپا نکني

بود گفتم که کامال با او موتفقم، بشرط آنکه ژنراليسم چانکايشک غذاي ما را هم 
در غير اينصورت، آيا چاره اي جز بر پا کردن آشپزخانه جداگانه اي داريم ؟ در . بدهد

بله کرديم که زندگي هرکس بايد تامين شود آن زمان ما با چانکايشک با اين شعار مقا
مشي ما کماکان مشي برنامه ريزي جامع و . حال خود ما کشور را اداره ميکنيم 

تا انکه زندگي همگان تامين مانده ارتش و دولت گوميندان . مالحظه همه جانبه است
کليه ضد . حتي آن کساني هم که به تايوان فرار کردند ميتوانند باز گردند. نيز ميشود

انقالبيون که اعدام نميشوند از يک جريان نو سازي گذشته و به آنها فرصت داده 
احزاب دمکراتيک حفظ شده و براي مدتها . خواهد شد که زندگي خود را تامين کنند

در يک . طوالني با ما همزيستي خواهد کرد وزندگي اعضاي آنها نيز تامين خواهد شد
بطور مثال، ما از . مردم کشور مان مواظبت خواهيم کرد ميليون ٦٠٠کالم ، ما از همه 

طريق انحصار دولتي خريد و فروش غله از تمامي جمعيت شهري و کليه خانوار هاي 
يا مثال جوانان شهري را در نظر . روستائي که کمبود غله دارند مواظبت خواهيم کرد

بمدرسه بروند يا در يک بايد بهر صورت مشغله اي براي آنها فراهم آورد ـ يا . بگيريد
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به خانواده هائيکه هيچيک از . مرزعه، کارخانه يا مناطق دروني کشور کار کنند
س از شد اين اصل ماست که نگذاريم هيچک اعضايشان شغلي ندارند کمک خواهد

تمام اينها در چارچوب برنامه ريزي عمومي و رسيدگي همه . گرسنگي تلف شود 
نوع سياستي است؟ اين سياست بسيج کليه نيرو هاي اين چه . جانبه قرار ميگيرد

بهتر . اين يک سياست استراتژيک است. مثبت براي ساختمان سوسياليسم است
بايد . است که اين سياست را دنبال کرد ، آنوقت مشکالت کمتري وجود خواهد داشت
  . اين ايده ي برنامه ريزي عمومي و رسيدگي همه جانبه را براي همه روشن نمود
گفته . رفيق کوشين ـ شي  گفت که بايد تمام راههاي ممکن را جستجو کرد

ي خوبي است، چه ما بايد تمام راههاي ممکن را براي فائق آمدن بر مشکالت جستجو 
مشکالتي که در برابر ماقرار دارد زياد بزرگ . اين شعار را بايد تبليغ کرد . کنيم 

اقل بهتر از دوره راه پيمائي طوالني  مگر اوضاع حد! نيست و رويهم چيزي نميشود 
نيست که ميبايستي از کوههاي پر برف بگذاريم و با جان کندن از مرداب ها عبور 
کنيم؟ در راه پيمائي طوالني پس از عبور از رود خانه تاتو مسئله آن بود که بايد 

. چيزي نبود مگر کوههاي بلند در سمت شمال با سکنه ي معدود . بکدام طرف رفت
. در آن زمان گفتيم که بايد با هزار طريق و صد تدبير بر مشکالت فائق آئيم 

تدابير طريق  ٩٩٩مقصودمان از هزار طريق و صد تدبير چيست ؟ هزار طريق يعني 
شما تا کنون طريق و تدبير . تدبير ويک تدبير ديگر  ٩٩بعالوه يک و صد تدبير يعني  
از دوائر مرکزي چند طريق و تدبير در اختيار هر کدام . بسيار کمي پيشنهاد کرده ايد

  .دارد؟ همه راهها ممکنه را جستجو کنيد، آنوقت بر مشکالت غلبه خواهد شد
. در خاورميانه حادثه کانال سوئز اتفاق افتاد. سوم، وضعيت بين المللي 

مردي بنام  ناصر کانال را ملي کرد و مرد ديگر بنام ايدن يک ارتش مهاجم را گسيل 
ت ، وپشت سر او هم مردي ديگري بنام آيزنهاور آمد و تصميم گرفت که داش

بورژوازي . کند و آنجا را تنها براي خودش داشته باشد  انگليسي ها را بيرون
انگلستان ، استادان کهنه کار دوز وکلک و مانور، طبقه اي است که خوب ميداند چه 

د که خاورميانه بدست امريکائي تناما اينبار خراب کردند و گذاش. ندموقع مصالحه ک
مگر ميتوان چنين اشتباهاتي را به وفور در تاريخ ! چه اشتباهاتي عظيمي . ها بيفند
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بورژوازي انگليس يافت؟ چطور شد که اينبار به سر شان زد و مرتکب چنين اشتباهي 
شدند؟ بخاطر اينکه فشاري که از طرف اياالت متحده وارد ميشد بيش از حد بود و 

ژوازي انگليس در تشويش خود براي پس گرفتن خاور ميانه و سد کردن راه امريکا بور
آيا انگلستان سرنيزه خود را عمدتا بسوي مصر نشانه . ، کنترول خود را از دست داد

حرکات انگلستان عليه اياالت متحده بود، همانطور که حرکات اياالت . گرفت ؟ نه 
  .متحده نيز عليه انگلستان بود

تو اين حادثه ميتوانيم بروي کانون مبارزه در جهان امروز انگشت در پر
تضاد ميان کشور هاي امپرياليستي و کشور هاي سوسياليستي قطعا بسيار . بگذاريم

اما کشور هاي امپرياليستي هم اکنون براي کنترول مناطق مختلف تحت . حاد است
بر سر چه مناطقي با  نام مخالفت با کمونيسيم در حال رقابت با يکديگرند آنها
ميليون نفر جمعيت  ١٠٠٠يکديگر رقابت ميکنند ؟ مناطق در آسيا و افريقا که بيش از 

هم اکنون رقابت آنها با يکديگر در خاور ميانه ، منطقه اي که داراي اهميت . دارد
در خاور ميانه دو نوع . عظيم استراتژيک است، و بويژه در کانال سوئز گره ميخورد

اول تضاد ميان : دو نوع تضاد عبارتند از. ه نوع نيرو در کشمکش اندتضاد و س
قدرتهاي مختلف امپرياليستي، يعني ميان اياالت متحده و انگلستان و ميان اياالت 
متحد و فرانسه و دوم تضاد ميان قدرتهاي امپرياليستي و ملل ستمديده، سه نوع 

نيروي امپرياليستي ، دوم ،  نيرو عبارتند از اول، اياالت متحد يعني بزرگترين
امروز . انگستان و فرانسه ، قدرتهاي درجه دوي امپرياليستي، سوم ملل ستمديده 

در اين نقاط جنبشهاي . آسيا و افريقا  مناطق اصلي رقابت امپرياليستي هستند
متحده بکار ميبرد زماني  شيوه هائيکه اياالت. استقالل ملي سر بلند کرده اند

  . زماني مسالمت آميز اند،  و اين بازي کنوني او در خاور ميانه استيز و خشونت آم
ما کشور هاي سوسياليستي بايد از سياست تحکيم . اين نزاع به نفع ماست

ما عليه هرکسي که . خود و عدم تسليم حتي يک وجب از سرزمين پيروي کنيم 
محلي است که ما  اين. تالش کند ما را به چنين کاري وا دارد ، مبارزه خواهيم کرد

پس آيا ما بايد . مرز ميکشيم و فراسوي اين مرز آنها ميتوانند دعوا هاي خود را بکنند
ما قطعا از مبارزات ضد . سخن بگوئيم يا نه؟ بله ما چنين کاري خواهيم کرد 
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امپرياليستي خلقهاي آسيا ، افريقا و امريکا التين و مبارزات انقالبي خلقهاي کليه 
  . باني خواهيم کردکشور ها پشتي

آنها در ميان : " اما در مورد مناسبات ميان کشور هاي امپرياليستي و خودما 
انقالب خلق در کشور هاي آنان پشتيباني مي کنيم  از ما" ما هستند و ما در ميان آنها 

ما افراد خود را در . و آنان دست به فعاليتهاي خرابکارانه در کشور هاي ما ميزنند
داريم ، يعني کمونيستها ، کارگران انقالبي ، کشاورزان و روشنفکران و افراد ميان آنها 

آنها نيز افراد خود را درميان ما دارند، و مثال در چين آنها . مترقي در کشور هاي آنها 
 ليکندر ميان ما آدمهاي زيادي از بورژوازي ، احزاب دمکراتيک و همچنين طبقه ما

نگونه افراد در ميان ما مواظب رفتار خودشان هستند و در حال حاضر، اي. ارضي دارند
اما اگر بمب اتمي بروي پکن فرود آيد چه خواهند کرد؟ قيام . فتنه به پا نميکنند 

همچنين در مورد آن جنايت . نخواهند کرد؟ قيام نکردن آنها سخت مورد ترديد است
ردانندگان که در آن کاراني که در حال حاضر از طريق کار بدني اصالح ميشوند، آن گ

مدرسه شي چيا چون آشوب بپا کردند و آن دانشجو دانشگاه پکن که ميخواست 
ارضي و  ليکنماهزاران و دهها هزار نفر را اعدام کند، ما بايد آنها را جذب کرده و 

اين نيز يک سياست استراتژيک . افراد زحمتکش تبديل کنيم  سرمايه داران را به
  . ميخواهد تا طبقات از ميان برداشته شوندمدت زمان بسيار . است

بطور خالصه ، ارزيابي ما از اوضاع بين المللي هنوز آنستکه نزاع کشورهاي 
آنها کوشش ميکنند تا تضاد . امپرياليستي بخاطر مستعمرات تضاد بزرگتري است

هاي ميان خودشان را از طريق تشديد تضاد شان با ما بپوشانند ما ميتوانيم از تضاد 
اين امر براي . بسياري در اين رابطه ميتوان انجام داد ميان آنها استفاده کنيم ، کار

  . سياست خارجي ما موضوع بر اهميتي است
هاور را به ما نامه آيزن. حال چند کلمه اي در زمينه مناسبات چين امريکا 

از نظر من هدف نامه عمدتا . ميان شما پخش کرديم  چانکايشک تکثير کرده و
نامه . بدهد  او ستکه آب سردي بر سر چانکايشک بريزد و سپس مقداري جرات بهآن

در مورد لزوم خونسرد بودن از خود بيخود نشدن صحبت ميکند که بمعناي عدم 
آيزنهاور براي . اين آب سرد ريختن است. توسل به جنگ و اتکا به سازمان ملل است
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خود را نسبت به کمونيستها   جرات بخشيدن به وي ميگويد که سياست سخت گيرانه
از نظر آيزنهاور . ادامه خواهد داد و اميد خود را به وقوع آشوب در ميان مابسته است

. آشوبهائي تا کنون بوقوع پيوسته اند و کمونيستها قادر به جلوگيري از آن نيستند
  .خوب هرکس طوري به پديده ها مينگرد

ابط ديپلماتيک را با اياالت من هنوز فکر ميکنم بهتر است که برقراري رو
. متحده براي چند سال ديگر به عقب انداخت و اين امر بيشتر به نفع ما خواهد بود

اتحاد شوروي هفده سال پس از انقالب اکتبر با اياالت متحده روابط ديپلماتيک 
يک بحران اقتصادي جهاني بوقوع پيوست که تا سال  ١٩٢٩در سال . برقرار کرد

هيتلر در آلمان و روزولت در اياالت متحده  ١٩٣٣در سال  . نجاميد به طول ا ١٩٣٣
و تنها در آن زمان بود که بين اتحاد شوروي و اياالت متحده رابطه . بسر کار آمدند 

الت ااحتماال پس از اتمام برنامه سوم پنچ ساله مان با اي.  ديپلماتيک برقرار شد
د، يعني هجده سال از روز آزادي يا متحده مناسبات ديپلماتيک برقرار خواهيم کر

ي مان در سازمان ملل نداريم ، ما عجله اي براي بدست آوردن کرس. کمي بيشتر 
ما . همانطور که عجله اي هم در برقراري روابط ديپلماتيک با اياالت متحده نداريم 

اين سياست را بدين خاطر در پيش ميگيريم که تا آنجا که ممکن است اياالت متحده 
ا از سرمايه سياسي اش محروم کنيم و او را در طرف ناحق و موضعي منفرد قرار ر

شما ما را از سازمان ملل منع ميکنيد و نميخواهيد مناسبات  ديپلماتيک با ما . دهيم 
بسيار خوب ، اما هرچه بيشتر در اينکار اصرار بورزيد بيشتر مديون ، . برقرار کنيد

بورزيد ، بيشتر در موضع ناحق قرار گرفته و بيشتر هرچه بيشتر اصرار . هيد بوداخو
يکبار به يک . در کشور خودشان و در مقابل افکار عمومي منفرد خواهيد شد

الت متحده ميتواند به اينکار ادامه داده و از شناسائي اين ان گفتم  اي امريکائي در
ر سال صدو دولت ما تا صد سال ديگر هم خودداري کند ، اما شک دارم که بتواند د

يک روز اياالت متحده مجبور خواهد . يکم هم از شناسائي دولت ما خودداري ورزد
در آن زمان وقتيکه امريکائي ها به چين . شد که با ما روابط ديپلماتيک برقرار کند

. وبر خود نگاه کنند آنوقت ديگر افسوس خوردن فايده اي ندارد بيايند و به دور
چهار "خانه اش تميز و جارو شده و . افته خواهد بودسرزمين چين کامال تغيير ي
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در اينجا دوستي نخواهد يافت و حتي اگر ميکروب هم پخش . اش نابود شده " حشره
  .کند باز کاري از پيش نخواهد برد

از زمان جنگ دوم جهاني کشور هاي سرمايه داري بسيار بي ثبات و درگير 
يان مردمشان موج ميزند، در کليه اضطراب عميقي هستند ، و تشويش وسيعي در م

کشور ها منجمله چين تشويش وجود دارد، اما بهر حال در اينجا تشويش کمتري 
موضوع را مورد بررسي قرار دهيد و ببينيد در واقع چه کسي از ديگران . وجود دارد

متحده ت ميترسد ـ کشور هاي سوسياليستي از کشور هاي امپرياليستي ، عمدتا اياال
مسئله اينست ، . من ميگويم در هر دو طرف ترس وجود دارد. يا برعکس  ميترسد،

کدام طرف بيشتر از طرف ديگر ميترسد ؟ من بيشتر فکر ميکنم اين امپرياليستها 
ممکن است اين ارزيابي خطراتي بدنبال داشته . هستند که بيشتر از ما ميترسند

از . روز پشت سر هم بخوابندباشد، مثال ممکن است مردم ما به رختخواب رفته و سه 
اينرو بايد دو امکان تا مساعدي نيز وجود دارد، اينکه ممکن است امپرياليستها 
بسرشان بزند آنها نقشه هاي شيطاني در سر ميپرورانند و هميشه دنبال فتنه گري 

. البته امروز ديگر برايشان ساده نيست که جنگ جهاني جديد را آغاز کنند. هستند 
  .ر فکر عواقب آن باشندچه بايد د

حال چند کلمه در مورد مناسبات چين  ـ شوروي ، بنظر من مشاجره 
بگذار هيچکس تصور نکند که ميان احزاب کمونيست مشاجره . اجتناب ناپذير است

وجود ندارد چطور ميشود در اين دنيا ما مشاجره وجود نداشته باشد؟ مارکسيسم 
تضاد هميشه وجود . و مبارزه سرو کار دارديک ايسم مشاجره جوست ، چه با تضاد  

در حال حاضر تضاد هائي ميان چين و . و هر جا که تضاد هست مبارزه هم هست. دارد
شيوه ي تفکر آنها ، نحوه انجام کار ها و عادات سنتي شان . اتحاد شوروي موجودند 

که بايد روي بنابراين بايد روي آنها کار کنيم  من هميشه ميگويم . با ما متفاوت است
برخي افراد ميگويند که از آنجائيکه همه کمونيست هستيم آنها . رفقايمان کار کنيم 

هم بايد بخوبي ما باشند از اينرو چه احتياجي بدين کار هست ؟ روي مردم کار کردن 
اما چرا روي .يعني کار جبهه واحد کردن ، کارکردن با شخصيتهاي دمکراتيک 

ات نظر. نگاه کردن درست نيستن صورت بمسئله کمونيستها کار کنيم؟ بدي
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برخي اشخاص تنها از نظر . گوناگوني در درون خود حزب کمونيست وجود دارد
حتي . تشکيالتي به حزب پيوسته اند ، اما از نظر ايدئولوژيک هنوز بايد روبراه شوند

ز اينرو ، ا. در ميان کادر هاي قديمي نيز عده اي هستند که با ما زبان مشترکي ندارند
اغلب الزم است که صحبتهائي بطور خصوصي و صميمانه کرد، بطور فردي يا جمعي 
مشورت کرد و بيشتر از يک بار جلساتي برگزار کرد تا اينکه به مردم کمک شود تا 

  .  افکار شان را روبراه کنند
اگر آن . بنظر من پيشامدها نيرومند تر از افراد و حتي مقامات باال است

رسخت در اتحاد شوروي بر شونيسم ملت بزرگ خود پافشاري کنند آنوقت عناصر س
سياست کنوني ما هنوز کمک . نيرو پيشامد ها هيچ راهي برايشان نخواهد گذاشت 

اينبار وقتيکه هيئت نمايندگي ما به . کردن به آنها از طريق صحبت رو در روست 
ا تلفن به رفيق جوئن الي ب. اتحاد شوروي رفت، ما بکرات به اصل مطلب پرداختيم 

و بهترين شيوه برخورد . گفتم که اين آدمها را دستاورد هايشان کور کرده است
چه دستاورد هائي دارند؟ هيچ چيزي . آنستکه خوب آنها را شست و کنار گذاشت

ميليون تن نفت آيا اينها   ٨٠ميليون تن زغال سنگ و  ٤٠٠ميليون تن فوالد    ٥٠مگر 
ود ؟ به هيچوجه حال اين چيز ها سر شان را بدوران انداخته چه رويهم چيزي ميش

ميگويم اگر اينها را ده برابر حتي صد برابر کنيد ! چه کمونيستهائي ! کمونيستها ئي 
تمام کاري که کرده ايد عبارتست از بيرون کشيدن چيزي از . بازهم چيزي نميشود

چه چيزي فوق . واپيما وغيره زمين ، تبديل آن به فوالد براي ساختن اتومبيل ، ه
نگيني بدوش ميکشيد ؟ و حاال شما اينها را چون بارس العاده اي در اين امر وجود دارد

مگر  اين کور شدن در نتيجه پاداش مادي . حتي اصول انقالبي را هم بدور مي افکنيد
بودن دبير اول . نيست؟ اگر  آدم بمقام باال ئي برسد، پاداش مادي ميتواند کورش کند 

. سر انسان از غرور باد کند که ممکن است موجب شود. هم نوعي پاداش مادي است
. اداش را خالي کردد کرد ، بهر حال بيک صورتي بايد بوقتيکه سر آدمي خيلي با

اينبار در مسکو رفيق جوئن الي تشريفاتي رفتار نکرده و با آنها گالويز شد، و در 
انداختند مسايل را بطور رو در رو روشن کردن کار  نتيجه آنها سرو صداي فراواني براه

آنها کوشش کردند ما را تحت تاثير قرار دهند و مانيز کوشش کرديم که . خوبي است
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آنها را تحت تاثير قرار دهيم وليکن ما در مورد هر نکته بي تعارف و يکراست سر 
در آستين  تمام ورق هايمان را بازي نکرديم بلکه چندتائي را. مسئله نرفتيم 

تا زمانيکه اوضاع در مجموع خود . تضاد هميشه وجودخواهد داشت . نگاهداشتيم 
قابل تحمل است ، ميتوانيم زمينه مشترک را بجوئيم و اختالفات را محفوظ بداريم تا 

اگر آنها بر پيمودن راه خود پافشاري کنند دير يا . در آينده مورد رسيدگي قرار گيرند
  .را علني کنيم زود بايد همه  چيز 

. اما در مورد خودمان ، ما نبايد در تبليغات خارجي مان گنده گوئي کنيم 
هميشه بايد فروتن و دور انديش باشيم و به گفته اي ، بايد دممان را ميان دو پايمان 

ليکن بايد اينکار را  به شيوه . ما بايد به آموزش از اتحادشوروي ادامه دهيم . بگذاريم 
ه انجام دهيم ـ تنها آنچه را که پيشرفته است بياموزيم نه آنچه را که اي برگزينند

اما در رابطه با آنچه که عقب مانده است شيوه ديگري نيز براي . عقب مانده است
اما در مورد اشتباهات  آنها ، اگر در باره اشتباهات . آموزش وجود دارد ـ نياموختن 

اما در مورد آن چيزها يشان که . جتناب ورزيم بدانيم ، آنوقت ميتوانيم از تکرار شان ا
ه را که ما از هر کشوري در دنيا آنچ. برايمان مفيد اند، حتما بايد آنها را ياد بگيريم 

ر جستجوي دانش بهمه جا بايد رفت و فقط بيک جا د. مفيد است خواهيم آموخت
  رفتن خسته کننده خواهد بود 

اين سياست . فکري رقابت کند بگذار صد گل بشکفد و صد مکتبچهارم ، 
پس از طرد دارو دسته ضد انقالبي هوفن مطرح شد و من فکر ميکنم همچنان 

: " لنين درباره ديالکتيک گفت. سياستي صحيح است چه با ديالکتيک تطابق دارد
اين کنه ديالکتيک است . بطورخالصه دياکتيک را ميتوان دکترين وحدت اضداد ناميد

وظيفه ماست که اين دکترين را توضيح ) ١"(و تکامل احتياج داردولي هنوز به توضيح 
. بايد آنرا توضيح دهيم و تا کنون دراين زمينه اقدام کمي کرده ايم. و تکامل دهيم

. وبايد آنرا تکامل بخشيد با تجارب غني ما درانقالب، بايد اين دکترين را تکامل دهيم
اضداد مشروط ، ) تساوي عمل تطابق، همگوني ، (وحدت : " لنين همچنين گفت

مبارزه اضداد دافع يکديگر مطلق است ، همانطور که . موقتي ، گذرا ، و نسبي است
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با حرکت از اين مفهوم ، ما سياست بگذار صد گل ) ٢. " (تکامل و حرکت مطلق است
 .بشکفد و صد مکتب فکري رقابت کند را به پيش گذارديم 

زيبا . و درمبارزه با آن رشد ميکند حقيقت درمقابله با کذب قرار داشته
درمورد خوب و بد هم . درمقابله با زشت قرارداشته و در مبارزه با آن رشد ميکند

همبنطور، يعني اعمال خوب وافراد خوب و بد درمقابله با اعمال بد و افراد بد 
با  به طور خالصه ، گلهاي خوشبو درمقابله. قرارداشته و درمبارزه با آنها رشد ميکنند

اين سياست خطرناکي . گياهان سمي قرار داشته و در مبارزه با آنها رشد ميکنند
است که مردم را از تماس با کذب ، زشت ، متخاصم ، از تماس با ايده آليسم و 

چنين کاري موجب . متافيزيک و مزخرفات کنفسيوس ، الئوزي و چانکايشک بازداريم
دگي براي مقابله با دنيا و هماوردي با آن فساد فکري ، مغزهاي يک خطي ، و عدم آما

  .خواهد شد
در فلسفه، ماترياليسم و ايده آليسم يک وحدت اضداد را تشکيل داده و با 

کتيک و لمسئله در مورد يک جفت ديگر اضداد، ديا. يکديگر مبارزه ميکنند
دو جفت اضداد  به هنگام صحبت برسرفلسفه نميتوان اين. متافيزيک همچنين است 

" ها ندارند بلکه " جفت "حال دراتحاد شوروي ديگر هيچکاري با اين  .از ياد برد را
را گرفته اند و مدعي اند که در آنجا فقط گلهاي خوشبو ميرويد نه گياهان سمي " فرد

. ، آنها وجود ايده آليسم و متافيزيک را در يک کشور سوسياليستي نفي ميکنند
. ک و گياهان سمي درهر کشوري يافت ميشوندآليسم ، متافيزيايده  درواقعيت امر

دراتحاد شوروي بسياري از گياهان سمي تحت عنوان گلهاي خوشبو ظاهر ميشوند و 
ما علناً . بسياري اظهارات مزخرف برچسب ماترياليسم و رئاليسم سوسياليستي دارند

خوشبو ميان ماترياليسم و آيده آليسم ، ميان ديالکتيک و متافيزيک ، و ميان گلهاي 
و گياهان سمي را برسميت ميشناسيم ، اين مبارزه براي هميشه ادامه يافته و در هر 

  .مرحله گامي بجلو بر ميدارد
اگر شما رفقا ي اينجا ماترياليسم و ديالکتيک را ميدانيد، ميخواهم بشما 
نصيحت کنم که دانش خود را با مقداري مطالعه درمورد ضد آنها ، يعني ايده آليسم و 

شما بايد آثارکانت ، هگل و کنفسيوس و چانکايشک را که . افيزيک ، کامل کنيدمت
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آثار منفي هستند ، بخوانيد ، اگر شما چيزي درمورد ايده آليسم و متافيزيک ندانيد، 
کتيک شما محکم لاگرهيچگاه مبارزه اي عليه آن انجام ندهيد ، ماترياليسم وديا

ب ما و روشنفکران دقيقاً در آنستکه در مورد نخواهد بود ، کمبود برخي از اعضاي حز
آنها با خواندن چند کتاب مارکس آنچه را که در آن . مطالب منفي کم ميدانند

سخنرانيها و مقاالت آنان . کتابهاست تکرار ميکنند و نسبتاً خسته کننده ميشوند
اهيد بود، اگر شما مطلب منفي را مطالعه نکنيد قادر به رد آنها نخو. قانع کننده نيست

آنها کوششهاي فراواني .نه مارکس ، و نه انگلس و نه لنين هيچ يک چنين نبودند
ميکردند تا انواع مطالب را چه معاصر و چه گذشته مطالعه کنند و بيکديگر افراد هم 

سه جزء مرکب مارکسيسم در جريان مطالعه و مبارزه ي . آموختند که چنين کنند
بوجود آمد، پديده هائي مانند فلسفه کالسيک آلماني ، آنان با پديده هاي بورژوازي 

اقتصادسياسي کالسيک انگليسي و سوسياليسم تخيلي فرانسوي ، در اين رابطه 
بطورمثال ، درزمان او فالسفه کالسيک ايده . استالين به اندازه آنها خوب نبود

توصيف  آليستي آلمان بعنوان عکس العمل اشرافيت آلمان درمقابل انقالب فرانسه
. اين نتيجه گيري فلسفه کالسيک ايده آليستي آلمان را کامالً نفي ميکند. ميشد

و آنرا ديگر مفيد ندانسته و معتقد بود  استالين علوم نظامي آلمان را نفي ميکرد
را بخاطراينکه آلمانها شکست خورده اند ديگر نبايد مطالعه ) ٣(کتابهاي کالوس ويتز

  .کرد
متافيزيک درخود داشت و بمردم آموخت که از استالين مقدارزيادي 

اتحاد ) بلشويک(تاريخ مختصر حزب کمونيست " استالين در . متافيزيک پيروي کنند
بعنوان . ميگويد که ديالکتيک مارکسيستي چهارخصوصيت اساسي دارد" شوروي 

اولين خصوصيت ، وي از پيوستگي ميان اشياء و پديده ها بدون هيچ دليلي صحبت 
. ، انگارکه اشياء و پديده ها بدون هيچ دليلي به يکديگر متقابالً پيوسته اند ميکند

پس چه چيزهائي بهم پيوسته اند ؟ هيچ مگردو جنبه متضاد يک شيئي يا پديده که 
هرشيئي دو جانب متضاد دارد، او به عنوان خصوصيت . متقابالً بيکديگر پيوسته اند

ده ها و درباره مبارزه ضدين صحبت ميکند چهارم درباره تضاد دروني اشياء و پدي
طبق قانون اساسي ديالکتيک ، يعني وحدت . بدون اينکه ازوحدت آنها سخني بگويد
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اضداد ، ميان اضداد درعين مبارزه وحدت وجود دارد که هردو هم متقابالً مجزا از 
عين يکديگر موجودند و هم درعين حال متقابالً بيکديگر پيوسته اند و تحت شرايط م

  .بيکديگر تبديل ميشوند
فرهنگ مختصر لغات " در" همگوني"نقطه نظراستالين همچنين درزير واژه 

دراين کتاب .چاپ چهارم تاليف شده دراتحادشوروي منعکس شده است" فلسفي 
همگوني نميتواند ميان جنگ و صلح ، ميان بورژوازي و پرولتاريا ، : " گفته ميشود 

چنين پديده هائي وجود داشته باشد زيرا آنها پديده هاي ميان زندگي و مرگ و ساير 
به سخني ديگرميان اين ." اساساً متضاد با يکديگر بوده و متقابالً مجزا از يکديگرند

پديده هاي اساساً متضاد با يکديگر همگوني بمعناي مارکسيستي وجود ندارد؛ بلکه 
ديگر پيوسته نيستند و آنها فقط مجزا از يکديگر وجود داشته و متقابالً با يک
اين تفسير کامال نا درست . نميتوانند تحت شرايط معين خود را بيکديگر تبديل کنند 

  . است
از نظر آنها جنگ جنگ است و صلح صلح ؛ اين دو مجزا از هم وجود داشته 
و کامالً بدون پيوستگي هستند و جنگ نميتواند به صلح و صلح نميتواند به جنگ 

جنگ ادامه سياست بوسايل " ن از کالوس ويتز نقل قول مي آورد که لني. تبديل شود 
اگر چه . و جنگ هم همينطور. مبارزه در زمان صلح سياست است ) ٤" (ديگر است 

در آن از برخي از وسايل مخصوص استفاده ميشود، جنگ و صلح متقابالً جدا ازهم 
معين خود را بديگري وجود دارند و بيکديگر پيوسته اند و ميتوانند تحت شرايط 

اگر زمان صلح ، جنگ درحال تدارک نباشد پس چگونه ممکن است به . تبديل کنند
يکباره برپا شود؟ اگر در زمان جنگ ، صلح در حال پيدايش نباشد چطور مي تواند 

  بيکباره برقرار گردد؟
اگر زندگي و مرگ نميتوانند بيکديگر تبديل شوند پس لطفاً بگوئيد 

نه به وجود آمدند؟ درابتدا فقط ماده ي بيجان درکره زمين وجود جانداران چگو
داشت و جانداران تا مدتها بعد بوجود نيامدند ، يعني تا زمانيکه باالخره از ماده بيجان 

هر ماده زنده اي يک جريان تحول و دگرگوني را . يعني مرده ، به زنده تبديل شدند
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در جريان زندگي ، مرگ و . ز بين ميرودرشد ميکند، توليد مثل ميکند وا: طي ميکند
  .زندگي درگير يک مبارزه دائمي هستند و مدام در حال تبديل به يکديگر ميباشند

اگر بورژوازي و پرولتاريا نميتوانند به يکديگر تبديل شوند ، پس چطور 
پرولتاريا از طريق انقالب حاکم ميشود و بورژوازي محکوم؟بطورمثال ، ما درتضاد 

درنتيجه مبارزه متقابل ودفع . مستقيم با گوميندان چانکايشک قرارداشتيم کامل و 
متقابل دو جانب متضاد، تغييري درموقعيت ما و آنها بوقوع پيوست ، يعني ، آنها از 

آن کسانيکه به تايوان . حاکم به محکوم تبديل شدند و ما از محکوم به حاکم 
ساني که در سرزمين چين اصلي گريختند تنها يک دهم گوميندان بودند، و آنک

اين . اخير هستيم  هما مشغول نوسازي اين دست. باقيماندند نه دهم را تشکيل ميداند 
و اما يکدهمي که به تايوان رفته اند . يک مورد وحدت اضداد تحت شرايط نوين است

، مناسبات ما با آنها هنوز وحدت اضداد است و آنها نيز از طريق مبارزه دگرگون 
  .وندميش

برخي . استالين نتوانست ارتباط ميان مبارزه و اضداد و وحدت را ببيند
افراد در اتحاد شوروي آنقدر متافيزيکي و درافکار خود خشک هستند که فکر 
ميکنند هر شيئي يا پديده يا بايد اين باشد يا آن و نميتواند وحدت اضداد را درک 

ما ازمفهوم وحدت اضداد . پيوندداز اين رو ، اشتباهات سياسي بوقوع مي . کنند
کري رقابت کند را در ست بگذار صد گل بشکفد و صد مکتب فپيروي ميکنيم و سيا

هر زمان که گلهاي خوشبو در حال شگفتن اند مواجه بودن با رشد . پيش ميگيريم 
اين امرموردي براي ترس ندارد تحت شرايط معين . گياهان سمي اجتناب پذير است 

  .به امر مفيد تبديل شود حتي مي تواند
و پس از رخ . رخي ازپديده ها در زمان معين اجتناب پذيرندپيش آمدن ب

طور مثال در گذشته کنترل ب. مقابله با آنها پيدا خواهد شد دادشان راهي براي 
همانکه . سختي بر مجموعه تاتر اعمال ميشد و اين يا آن نمايشنامه ممنوع ميگرديد

نمايشنامه هاي مختلفي در باره اشباح و شياطين بروي پرده  ممنوعيت برداشته شد ،
، درباره اي اين " کيفرخداي رعد" و " داستان حومه رود سياه جادو شده " مانند .آمد

بسياري . اين پديده ها همگي خوبند پديده چه فکرميکنيد؟ من فکر ميکنم ظهور
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که اين تصاوير زشت را مي وقتي. افراد هيچگاه اشباح و شياطين را برصحنه نديده اند
بيند آنوقت درک ميکنند که چيزهاي بدي به نمايش درآمده که نميبايست بنمايش 

تغيير پيدا ميکنند يا ممنوع . سپس اين نمايشات مورد استفاده قرار ميگيرند. درآيند
هاي محلي چنان بد هستند که حتي مردم  عده اي ميگويند برخي از اپرا. ميشوند 

بنظر من بد نيست که تعدادي از آنها را به نمايش . ا را تقبيح مي کنندمحلي هم آنه
بگذار پراتيک نشان بدهد که آيا دوام مياورند يا نه و چه جمعيتي را .گذاشت

  .بخودجلب ميکنند بنابراين عجله اي درممنوع کردن آنها نداشته باشيد
به  ٢٠٠٠ا از ر" اخبار براي مراجعه" ما اکنون تصميم گرفته ايم که تيراژ 

اين موردي . باال بريم تا افراد درون و بيرون حزب بتوانند آنرا مطالعه کنند  ٤٠٠٠٠٠
است که حزب کمونيست روزنامه اي را براي امپرياليستها چاپ ميکند ، اين روزنامه 

چرا ما بايد چنين . حتي اظهارات ارتجاعي را که بما تهمت ميزند هم منتشر ميکند
دف آنستکه گياهان سمي و آنچه را که مارکسيستي نيست و ضد کاري بکنيم ؟ ه

مارکسيستي است در مقابل توده ها و شخصيتهاي دمکراتيک بگذاريم تا اينکه 
در . چيز ها را مهر و موم نکنيد در غير اينصورت خطرناک خواهد بود. آبديده شوند

ون الزم است؟ چرا واکسيناسي. اين رابطه برخورد ما با ايحادشوروي متفاوت است
بر پا کنند تا " جنگ ميکروبي"ويروسي بدرون بدن انسان تزريق ميشود تا بدن عليه 

وساير مطالب آموزنده منفي " اخبار براي مراجعه"انتشار. در بدن مصونيت بوجود آيد
  .است براي تقويت مصونيت کادر ها و توده ها" واکسيناسيوني"

يک مورد . مان مناسب طرد شونداظهارات زيان بخش بايد با قدرت و در ز
است که ادعا ميکند " در روز نامه مردم" درباره اجتناب ناپذيري" شخصي مقاله 

را براي توجيه " اجتناب ناپذير"اشتباهات کار ما اجتناب ناپذير نيستند و ما کلمه
از  تدارک . ارتکاب اين اشتباهات بکار ميبريم شايد مقاله نميبايستي چاپ ميشد

شد تا به اين دعوت بمبارزه در زمان مناسب جواب گفت ميشد ارتکاب برخي ديده مي
اشتباهات طي انقالب و ساختمان بهر حال اجتناب ناپذير و تجربه گذاشته هم آنرا 

دقيقا در " بازهم درباره تجربه تاريخي ديکتاتوري پرولتاريا" مقاله . ثابت کرده است
چه کسي در ميان رفقاي ما ميخواهد . باره يک مورد مهم اجتناب ناپذيري است
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در   ١٠٠اشتباه کند؟ اشتباه تا پس از ارتکاب شناخته نميشود، و در ابتدا همه خود را 
البته نبايد فکر کرد از آنجا که ارتکاب اشتباه . صد مارکسيست محسوب ميدارند 

است  بايد قبول کرد غير ممکنبا وجود اين ن. پس اهميتي ندارد  اجتناب ناپذير است
مهم آنستکه مرتکب اشتباهات کمتر و . که  در کارمان مرتکب اشتباه نشويم 

  .کوچکتري بشويم 
بايد قطعا بر گرايشهاي . حتما بايد بر گرايشهاي نادرست در جامعه فائق آمد

نادرست ،يعني اشتباهاتي که مربوط به تعداد قليلي از افراد نبوده بلکه در حزب ، در 
اتيک و در ميان دانشجويان تبديل بگرايش شده اند، غلبه ميان شخصيتهاي دمکر

تا زمانيکه استدالل قانع کننده باشد . شيوه انجام چنين کاري استدالل است. کرد
اگر استدالل قانع کننده نموده و فقط از چند کلمه . ميتوان بر گرايشهاي بد فائق آمد

هر جا . تبديل خواهد شد ه بد تررايشها از بد باين گ. محکوم کننده استفاده شود
مسايل مهم مطرح اند بايد تدارک کامل ديده شود و در زمانيکه موفقيت حتمي است، 
طرد نامه هاي کامال قانع کننده منتشر شود دبيران حزبي شخصا بايد روزنامه ها را 

  . مورد نظارت قرار داده و مقاله بنويسند
يکديگر اند، يک جانب بايد عمده و  از جانب متضاد يک وحدت که در مبارزه با       

البته به گياهان سمي . در حکومت ما که ديکتاتوري پرولتارياست. ديگري فرعي باشد
نبايد اجازه داد که بدون کنترل توسعه ما بايد کوشش نموده و اطمينان حاصل کنيم 
تا گلهاي خوشبو و مارکيسم موقعيت عمده و غالب را در درون حزب يا در محافل 

گياهان سمي و آنچه که غير مارکسيستي و . دئولوژيک، ادبي و هنري اشغال کنداي
به يک معنا مناسبات . ضد مارکسيستي است را بايد در موقعيت مغلوب نگاهداشت 

هر اتمي . ميان ايندو را ميتوان با مناسبات ميان هسته و الکترون در اتم مقايسه کرد
. بسيار کوچک اما بسيار سنگين است هسته. دوبخش دارد ، هسته و الکترونها 

الکترونها بسيار سبک هستند، در واقع  وزن آنها يک هزار و هشتصدم وزن هسته 
. هسته اتم را هم ميتوان شکست، گرچه نيروي نگاهدارنده ي آنها قويتر است. است

 مناسبات ميان. اند برخي ميآيند و برخي ميروند" ليبراليسم" الکترونها به نوعي دچار 
. ه و ديگري فرعي استهسته و الکترونها در اتم هم وحدت  اضداد است، يکي عمد
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ه کنيم ، سياست بگذار صد گل بشکفد و صد مکتب فکري رقابت اگر از اين زاويه نگا
  .کنند سودمند است نه زيانبخش
در جامعه سوسياليستي بر پا کردن آشوب توسط . پنجم ، مسله آشوبها 

  .جديدي را طرح ميکنند سودمند است نه زيانبخشتعدادي قليل ، مسائل 
جامعه سوسياليستي هم بنوبه خود . دت اضداد استهر چيزي در جامعه وح

اين وحدت اضداد هم در ميان صفوف خلق و هم بين ما و دشمن . وحدت اضداد است
نوز ميتوانند در کشور ما آشوب علت اساسي اين امر که معدودي افراد ه. وجود دارد

اد ، مثبت و منفي وجود دارد، که در اينجا هنوز انواع جوانب متضنند آنستک بپا
  .رات متخاصم نيز موجودندطبقات متخاصم ، مردم متخاصم و نظ همانطور که

ما بطور اساسي دگرگوني سوسياليستي مالکيت ابزار توليد را بپايان رسانده 
هقانان مرفه مستبدين ارضي و د ليکنايم، اما هنوز بورژوازي وجود دارد هنوز ما

محلي و ضد انقالبيون وجود دارند،آنها طبقات مصادره شده بوده و از طرف ما تحت 
بسياري از آنها در اولين فرصت اين  و ستم اند، درقلبشان نسبت بما نفرت ميپرورانند

در زمان وقوع حادثه مجارستان آنها اميد داشته که . نفرت را بيرون خواهد ريخت 
  .اين غريزه طبقاتي آنهاست. و از آنهم بهتر، چين دچار هرج و مرج شودمجارستان، 

اظهارات غريب برخي از شخصيتهاي دمکراتيک و اساتيد دانشگاه با نظرات 
حال آنکه ما از ماترياليسم طرفداري . آنها ايده آليسم را وعظ ميکنند. ما تضاد دارد 

ايت علوم نيست، که آنها ميگويند که حزب کمونيست قادر به هد. ميکنيم
حال . سوسياليسم بهيچوجه بهتر نيست و دگرگوني تعاوني در واقع بسيار بد است

آنکه ما ميگوئيم حزب کمونيست توانائي هدايت علوم را دارد، سوسياليسم برتر است 
  .و دگرگوني تعاوني عالي است

ميان دانشجويان هم تعداد نسبتا زيادي هستند که در موضع مخالف ما 
از آنجائي که اکثر دانشجويان امروزي از خانواده هاي طبقات استثمارگر . ر دارند قرا

ميآيند، تعجبي ندارد که تعدادي از آنها مخالف ما باشند چنين افرادي را ميتوان در 
  . پکن ، شي چياچوان وساير نقاط يافت
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افرادي در جامعه هستند که به کميته هاي حزبي ما در سطح استان 
ميزنند بنظر من اين کميته ها بهيچوجه مرده نيستند، پس " يائي شده موم"تهمت

باشند ؟اين آدمها به کميته هاي حزبي ما در شهر ها نيز  چطور ميتوانند موميائي شده
ميزنند ، ما ميگوئيم چنين نيست و ايندو نظر در تضاد با يکديگر  تهمت موميائي شده

  .قرار دارند
بطور مثال، دونقطه . حزبمان يافت ميشود نظرات متضاد همچنين در درون

نظر متضاد موافق و مخالف در مورد بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروي 
وجود دارد دائما در درون حزب ما اختالف . که با يک ضربه کار استالين را ساخت 

 هيکي دو ما ن که اتفاق عقيده بدست آمد در عرضهمي. عقيده بوجود ميآيد
  .جديدي بر ميخيزند اختالفات

در رابطه با شيوه تفکر ، ذهنيگري و جستجوي حقيقت از ميان واقعيات در 
آيا ده . من معتقدم ذهنگري هميشه وجود خواهد داشت .تضاد با يکديگر قرار دارند

  .هزار سال ديگر هيچ نشاني از ذهنيگري نيست؟ من فکر نميکنم
ورزي، يک مدرسه، يک جوانب متضاد در يک کارخانه ، يک تعاوني کشا

از . تشکيالت يا يک خانواده، و بطور خالصه در هر نقطه اي و در هر زماني وجود دارند
  .اينرو همه ساله از طرف عده ي قليلي در جامعه آشوب بپا خواهد شد

پس، آيا ما بايد از آشوب بترسيم يا نه ؟ ما کمونيستها هيچوقت از 
ارضي با بورژوازي نترسيديم و  ليکنبقه ماامپرياليسم ، گوميندان چانکايشک ، ط

عجيب است اگر اکنون از دانشجوياني که آشوب بپا ميکنند يا از دهقاناني که در 
فقط توان جي ـ جو و چانکايشک از آشوب !تعاونيها سرو صدا براه مياندازد بترسيم 

ايد توده ها ميترسيدند  بعضيها در مجارستان و در اتحادشوروي هم ميترسند ما ب
نسبت به آشوبهائي که از طرف عده اي قليل بر پا ميشود برخوردي فعال و نه منفعل 

ترس .در پيش گيريم، يعني نبايد از آنها بترسيم بلکه بايد برايشان آماده باشيم 
هر چه بيشتر بترسيد، اشباح بيشتري به سراغتان خواهد . مشکلي را حل نميکند 

ه و از نظر فکري براي آنها آماده باشيد، آنوقت در آمد اگر شما از آشوب واهمه نداشت
من فکر ميکنم بايد براي حوادث مهم آماده باشيم . حالت دفاعي قرار نخواهيد گرفت 
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وقتيکه بدين صورت آماده باشيد ممکن است چنين حوادثي روي ندهد، اما وقتيکه 
  .آماده نباشيد آشوب بوقوع خواهد پيوست 

ده تنها دو امکان وجود دارد، امکان خوب و در تکامل يک شيئي يا پدي
در برخورد به مسائل بين المللي و داخلي بايد هر دو امکان را در نظر . امکان بد

اما درست . شما ميگوئيد امسال سال صلح خواهد بود، شايد چنين باشد. گرفت
اين فرض نيست کارتان را برپايه اين ارزيابي قرار دهيد، بلکه بايد کارتان را بر پايه 

از نظر بين المللي بدترين . بگذاريد که ممکن است بدترين حالت بوقوع بپيوندد 
در . مي استحالت در حد اکثر خود وقوع يک جنگ جهاني و فرود آمدن بمبهاي ات

" حادثه مجارستان"ورشهاي سراسر کشوري است و يا يک درون کشور، حد اکثر، ش
ليه ما ، اشغال چند صد بخش و راه پيمائي همراه با بلند شدن چندين ميليون نفر ع

جائيکه از آن شروع . آنوقت کاري که بايد بکنيم بازگشت به ين ان است . بسوي پکن 
ما تاکنون هفت سال در پکن بوده ايم و اگر از ما بخواهند که در سال هشتم . کرديم 

البته در نظر ؟ آيا عزا ميگيريم و اشک ميريزيم؟ . به ين ان مراجعت کنيم چه ميشود
نمايشي بدهيم و سراسب را براي عقب نشين " نداريم که اکنون به ين ان باز گرديم و 

ده مشکل را پيس بيني بکنيم از جمله درکنگره هفتم گفتم که بايد هف" يمبرگردان
يک راه پيمائي ده هزار لي در سر زمين لم يزرع ، آفات سخت طبيعي، قحطي و از 

از آنجا که ما تمام اينها را در نظر گرفتيم هميشه . هرستاندست دادن تمام مراکز ش
اکنون که قدرت سياسي را کسب کرده ايم بايد . ابتکار در دست ما قرار داشت
  .امکانات بدتر را پيش بيني کنيم

در برخي از موارد علت بر پا شدن آشوب از طرف تعدادي قليل بوروکراسي 
ا در زمينه رهنمود هاي سياسي و اقتصادي و ذهنگيري از طرف رهبري و اشتباهات م

در موارد ديگر اين اشويها نه بعلت نادرستي رهنمود هاي ما بلکه بعلت سبک کار . بود
عامل ديگر وجود عناصر ناياب و ضد انقالبي . سبک کاري که بسيار خشک بود. ما بود
قليل غير ممکن است که کامال بتوان از بر پا شدن آشوب بوسيله عده اي . بود

اما تا زمانيکه در . در اينجا هم باز قضيه اجتناب ناپذيري پيش ميايد . اجتناب کرد
زمينه خط مشي سياسي مرتکب اشتباهات بزرگي نگرديم، آشوبهاي بزرگ سراسري 
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حتي اگر چنين آشوبهائي در نتيجه چنين اشتباهاتي رخ دهد . بوقوع نخواهد پيوست
البته اگر موفق . موحب ويراني کشور نشوند ، فکر ميکنم به سرعت فروکش کنند و

نشويم که کارمان را بخوبي انجام دهيم ، کامال امکان پذير است که تاريخ تا حدودي 
 ١٩١١انقالب سال . جريان خود را بعکس تبديل کرده و مقداري به عقب باز گردد

مپراطوري اينکه امپراطور را از تخت واژگون کرد ، ا پس از. متحمل باز گشت هائي شد
وجود مشکالت موجب برخاستن . ديگر و پس از او ميليتاريست ها بروي صحنه آمدند

اگر آتش يک آشوب . و پس از انقالب مشکالت ديگر سربر مياورند. انقالب ميگردد
بزرگ سراسري زبانه کشد ، مطمئنم که توده ها و رهبرانشان ، چه خود ما و چه 

کشور ما در جريان چنين . کننديا پاک مديگران حتما به پيش آمده و صحنه ر
هرچه . آشوبي، پس از آنکه آب از سر ديگ قل زد ، نيرومندتر بيرون خواهد آمد

  . پيش آيد چين به حرکت بجلو ادامه ميدهند
اما در مورد تعدادي قليل که آشوب بپا ميکنند، اوال ما اين مسئله را 

. آشوب بسته اند بگذار چنين کنندتشويق نميکنيم ، ثانيا اگر برخي افراد کمر به 
آزادي برگزاري نمايشات و تظاهرات در قانون اساسي ما آمده و اگر چه آزادي 

بنابرين اعتصاب بمعناي نقض قانون . اعتصاب ذکر نگرديده اما ممنوع هم نشده است
اگر عده اي از افراد بخواهند اعتصابي بر پا کنند يا عرضحالي بدهند . اساسي نيست

بنظر من هرکس تا هر موقع . با کله شقي بخواهيد مانع آن شويد، خوب نيستوشما 
چنين  هما اگر يک ماه کافي نيست، ميتواند دو. دلش ميخواهد ميتواند فتنه بپا کند

کند، خالصه تا زمانيکه او احساس نکرده که بقدر کافي فرصت داشته است مسئله 
يد، او دير يا زود دوباره فتنه بپا خواهد اگر با عجله آنرا جمع کن. نبايد جمع جور شود

هرجا که دانشجويان فتنه بپا ميکنند فورا مدرسه را تعطيل نکنيد بلکه روي . کرد 
چه فايده دارد؟ چنين . مسئله مبارزه کنيد، مانند نبرد چي پي در دوران باستان 

ت و کاري کمک خواهد کرد تا مسايل کامال آشکار شوند و تمايز  روشني بين درس
ل هستند نادرست گذارده شود، تا همه بتوانند آبديده شوند و آنوقت کسانيکه نا معقو

  .رندو عناصر ناياب شکست  ميخو
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سعي نکنيد همواره بروي همه چيز سر . شما بايد اين هنر رهبري را بياموزيد          
رضحال هر زمان که مردم اظهارات غريبي کردند، اعتصاب کردند يا ع. پوش بگذاريد

دادند، شما سعي ميکنيد تا با يک ضربه کارشان را بسازيد، و هميشه فکر ميکنيد اين 
پس چرا اين اتفاقات که نميبايست بيفتد، باز هم بوقوع مي . اتفاقات نميبايست بيفتد

شما مردم را از اعتصاب . پيوندد ؟ همين واقعيت ثابت ميکند که بايد اتفاق بيفتد
در هر مورد دست به   ا ابراز اظهارات نا مساعد باز ميداريد،کردن ، دادن عرضحال ي

اين امر در داخل و هم در . ميشود " راکوسي" سرکوب ميبرند تا اينکه يکروز يک 
اما درمورد اظهارات غريب، حوادث عجيب و تضادها بهتر . خارج  حزب صادق است 

  .ر شده و سپس حل گرددتضادها بايد در ابتدا آشکا. است که همه آنها را آشکار کرد
آشوبها بايد به چند دسته تقسيم شده وبر طبق اين دسته بندي آنها رفتار 

دريک دسته آشوبها محق قرار دارد، که در اينمورد ما بايد به اشتباهاتمان . شود 
و . در دسته ديگر آشوبها ي ناحق قرار دارد. اعتراف کرده و آنها را تصحيح کنيم 

آشوبهاي با جهت بايد بوقوع پيوندد و آشوبهاي بي جهت به . نيم اينها را بايد رد ک
و هنوز دسته ديگر ي آشوب هست که بخشي از آن محق . جائي نخواهد رسيد

ما بايد آنچه را که محق است بپذيريم و آنچه را که . بخشي ديگر غير محق است
رعايت کامل  اصول در اينمورد نبايد در هر قدم و بدون . نيست مورد انتقاد قرار دهيم

بيش از حد آماده استفاده . عقب نشيني کرده و قول بر آوردن هر تقاضائي را بدهيم
از قهر با گشودن آتش بروي مردم نباشيد، مگر در مورد يک قيام واقعي و بزرگ ضد 

که توان جي ـ ) ٦(مارس  ١٨در کشتار . انقالبي که سر کوب مسلحانه را الزم گرداند 
ما نبايد . متوسل به تيراندازي شد وباالخره خودش را سر نگون کرد جوي برپا کرد،

  .مثل او عمل کنيم
ما بايد بخوبي ميان شرکت کنندگان در آشوبها کار کنيم تا آنها را تجزيه 

بعده زياد راهنمائي و آموزش . کرده و ميان عده زياد و مشتي قليل تفاوت بگذاريم
من متعقدم که اين حقيقتي . آنها آزار نرسانيدبدهيد تا تدريجا تغيير کنند ، و به 

است که در همه جا مردم در دو قطب عده کمي هستند در حاليکه مردم وسط 
. بخش مياني را قدم بقدم جلب کنيد آنوقت ما دست باال را خواهيم داشت. بسيارند 
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ده اند تعدادي از اينها که جرات کر. ما بايد از رهبران شورشها ، تحليلي بعمل آوريم 
تا در پيشاپيش شورش قرار گيرند ممکن است از طريق آموزش به افراد مفيدي 

اما در مورد آدمها نا باب ، الزم نيست آنها را توقف کنيم ، محبوس . تبديل شوند
. سازيم يا بيرون بريزيم، مگر در مواردي که مرتکب سنگين ترين جنايات شده باشند

اما آنها را از سرمايه سياسي شان محروم کنيد،  .بگذاريد در واحد ها يشان بمانند
وقتيکه رفيق دن . منفرد شان نمائيد و از آنها بعنوان آموزگاران منفي استفاده کنيد

راني به دانشگاه سين خوا رفت، از دانشجوئي که تهديد نشيائو ـ پين براي ايراد سخ
ابه آموزگار منفي کرده بود هزاران و دهها هزار نفر را عدام کند، خواست که بمث

خدمت کند ، آدمي  مانند او سالحي ندارد ، حتي يک هفت تير هم ندارد ، پس چرا 
بايد از او ترسيد؟ اگر شما او را فورا اخراج کنيد ، خانه را تميز کرده ايد اما موفقت 

و که از محل شما اخراج شده شغلي در جائي ديگر .ا. عمومي را بدست نيآورده ايد
بنابراين اخراج با عجله افرادي طبقات ارتجاعي را نمايندگي ميکنند . کردپيدا خواهد 

رفتار خشن با آنها موجب آسودگي . و اين مسئله به مشت قليلي افراد ختم نميشود
در . د شدخاطر ميگردد اما از نقش آنان بعنوان آموزگاران منفي کامال استفاده نخواه

ه فتنه بپا ميکنند معمول آنستکه چند نشجويان دانشگااتحاد شوروي ، وقتيکه دا
گرداننده را اخراج ميکنند اين امر درک نشده است که چيز هاي بد ميتوانند بعنوان 

البته بايد در مورد عده قليلي که شورشهاي ضد انقالبي . مطلب آموزشي بکار روند 
  .چون حوادث مجارستان را بر پا ميکنند ديکتاتوري اعمال گردد

صيتهاي دمکراتيک اجازه دهيم که نظرات مخالف خود ما را ما بايد به شخ
در غير . به مبارزه بطلبند و به آنها آزادي بدهيم تا مارا مورد انتقاد قرار دهند

گوميندان بطور وحشتناکي از انتقاد . اينصورت ما کمي مانند گوميندان خواهيم بود
. بر اندامش ميافتادهراس داشت و هر زمان که شوراي سياسي در نشست بود رعشه 

. نادرست و درست: انتقادات شخصيت هاي دمکراتيک تنها ميتواند دو نوع باشد 
انتقاداتي که نادرست نيست ميتواند به عالج کمبود هايمان کمک کند و انتقادات 

اما در مورد افرادي از نوع ليان شو ـ مين، پن يي ـ هو، و چان . نادرست بايد رد شود
ميخواهد بگوزند ، بگذاريد چنين کاري به نفع ما خواهد بود ، چه ناي ـ چي ، اگر 
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کسي ميتواند قضاوت کند که آيا بوي آن مطبوع است يا گند ، و از طريق بحث 
ميتوان اکثريت را جلب نموده و اين دسته افراد را منفرد کرد اگر بخواهند فتنه بپا 

ب نا عدالتي هاي بسيار هر کس که مرتک. کنند بگذاريد شکمي از عزا در آورند 
هر قدر کلمات آنها کاذبتر و . ميگردد عاقبت خود را بدست خويش هالک ميسازد

آنها با نمونه ي منفي خود . اشتباهات بزرگتر باشد بهتر است و بيشتر منفرد ميشوند
ما بايد بر طبق اوضاع با شخصيتهاي . توده ها را بهتر مورد آموزش قرار ميدهند

برخي موارد به ابتکار خود در ميان . حد شويم و هم مبارزه کنيم دمکراتيک هم مت
آنها کار کنيم ، و در موارد ديگر به جاي اينکه خودمان در اول ضربه بزنيم، بگذاريم 

  .اول آنها خودشان را افشاء کنند، بعد ما اقدام کنيم
اي  مبارزه عليه ايدئولوژي بورژوازي ، عليه آدمهاي بد و چيز هاي بد مبارزه

طبقه کارگر، ديگر . طوالني است که چندين دهه يا چند قرن بطول خواهند انجاميد
بخشهاي توده هاي زحمتکش و روشنفکران انقالبي تجربه بدست خواهند آورد و 

  .خود را در جريان مبارزه آبديده خواهند کرد و اين مزيت بزرگي است
ز رفقا هنوز در يک چيزي بد خصلتي دوگانه دارد ـ خوب و بد بسياري ا

در . يک چيز بد در بر گيرنده عوامل خوب هم هست. مورد اين نکته روشن نيستند
نظر گرفتن افراد و پديده هاي بد فقط بعنوان بد برخوردي يکجانبه متافزيکي به 

اين يک برخورد ديالکتيکي يا يک شيوه مارکسيستي نگرش به پديده . مسايل است
انند نقش اما از سوي ديگر ميتو. ، بد هستندديده هاي بداز يکسو افراد و پ. ها نيست 

بطور مثال ، پيروزيهاي عظيمي که در عرض هفت سال آزادي ، به . خوبي بازي کنند
ويژه در سال گذشته، بدست آمده است موجب باد کردن کله برخي از رفقا شد و آنها 

  .گير شدندآنها در مقابل آشوب عده قليلي از افراد غافيل. را مغرور کرد
علت ريشه اي ترس از آشوب از يکطرف ، و در پيش گرفتن رفتار خشونت 
بار در قبال آن از طرف ديگر امتناع از درک اين مسئله در زمينه تفکر است که 
جامعه ي سوسياليستي يک وحدت اضداد است، جامعه اي است که در آن تضاد، 

  .طبقات و مبارزه طبقاتي وجود دارد 
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ني استالين انکار ميکرد که در جامعه ي سوسياليستي ميان تا مدتها طوال
مناسبات توليدي و نيروهاي توليدي و ميان روبنا و زيربناي اقتصادي تضاد وجود 

مسايل اقتصادي سوسياليسم در " وي سال قبل از مرگش هنگاميکه کتاب . دارد
روهاي توليدي را مينوشت با ترديد تضاد ميان مناسبات توليدي و ني" اتحاد شوروي

تحت نظام سوسياليستي را ذکر نموده و پذيرفت که سياستهاي نادرست و اصالحات 
حتي در اين زمان هم او مسئله تضاد ميان . نامناسب موجب مشکالت ميشود

مناسبات توليدي و نيروهاي توليدي و ميان روبنا وزيربنا اقتصادي در نظام 
ومي است مطرح نساخت و متوجه نشد سوسياليستي را بعنوان که داراي اهميت عم

او فکر . که اينها تضاد هاي اساسي هستند که جامعه سوسياليستي را بجلو ميرانند
ما بنوبه خود نبايد فرض . ميکرد که در دوران حکومتش همه چيز امن  و امان است

  .هم هست هم نيست. کنيم که همه چيز در حکومت ما امن و امان است
ان اندازه که مرگ انسان مسلم است، نظام برطبق ديالکتيک بهم

سوسياليستي بعنوان يک پديده تاريخي هم روزي بوسيله نظام کمونيستي نفي شده 
اين چه نوع مارکسيستي خواهد بود اگر ادعا شود که نظام . و به آخر خواهد رسيد

سوسياليستي و مناسبات توليدي و روبناي آن از بين نخواهد رفت ؟ آيا همانند يک 
  کيش مذهبي يا اصول ديني نخواهد بود که يک پروردگار ابدي را وعظ ميکند ؟

چگونگي حل تضاد هاي ميان خلق و دشمن و تضاد هاي درون خلق در يک 
در شرائط . جامعه سوسياليستي شاخه اي از علوم است و در خور مطالعه جدي است

مل تضاد ميان خلق و حاکم بر کشور ما ، گرچه مبارزه کنوني طبقاتي در يک بخش شا
دشمن است، اما اين مبارزه طبقاتي با وسعت خود را در تضاد هاي درون خلق تبلور 

آشوبهائيکه در حال حاضر از طرف عده قليلي برپا شده است انعکاسي از اين . ميدهد
بين برود، آنوقت حد اقل تا ده هزار  اگر ده هراز سال از حاال زمين از .وضع ميباشد
ن چيز هائي که در آينده اي دور چون ده هزار وليک. دامه خواهد داشت سال آشوب ا

چيزي که بما مربوط ميشود کوشش  . سال ديگر به وقوع مي پيوندد بما مربوط نيست 
  . جدي براي تجربه اندوزي در حل اين مسئله طي چندين برنامه پنج ساله است
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چه نوع کاري . ق آئيمبر اشتباهات و کمبود ها فائ کارمان را تقويت کنيم و
بايد تقويت شود؟ کارسياسي و ايدئولوژيک در زمينه هاي صنعت ، کشاورزي، 
بارزگاني، فرهنگ و آموزش و همچنين در ارتش ، دولت و حزب همه شما مشغول 
انجام وظائف حرفه اي خود و درگير کار هاي روزمره تان در زمينه هاي اقتصادي ، 

حزبي هستيد، اما غقلت از کارسياسي و ايدئولوژيک  فرهنگي و آموزش ، دفاع ملي و
حال که دبير کل حزب ما رفيق دن شيائو ـ پين شخصا به . بسيارخطرناک است

رفقاي . دانشگاه سين خوا رفته وصحبت کرده است، ميخواهم که شما هم راه بيفتيد
رهبري کميته مرکزي و همچنين کليه رفقاي کميته هاي حزبي استان شهرستان و 

پس . مناطق خود مختاز هم بايد شخصا کار سياسي و ايدئولوژيک را در دست گيرند
از جنگ دوم جهاني حزب کمونيست اتحادشوروي و برخي از احزاب اروپاي شرقي 

آنها ديگر به مبارزه طبقاتي ، . ديگر به اصول اساسي مارکسيسم توجه نکردند 
اتيک و پيوند ميان حزب و توده ديکتاتوري پرولتاريا، رهبري حزبي ، مرکزيت دمکر

حادثه مجارستان پيآمد . وجود نبوده نکردند و آتمسفر سياسي چنداني مهاتوج
هر استان ، هر . ما بايد از تئوري اساسي مارکسيسم پيروي کنيم . چنين وضعي بود

شهر تابع مرکز و هر منطقه خود مختار بايد کار تئوريک را در دست گرفته و بطور 
  . ه تربيت تئوريسين ها و منقدين مارکسيست بزندمنظم دست ب

يک طبقه . دولت يک ابزار مبارزه طبقاتي است .تشکيالتمان را ساده کنيم 
از طبقه حاکم تشکيل شده است ) تعدادي کم( را نبايد با دولتي که از تعدادي افراد 

ل حاضر در حا. کار اداري محتاج آدم است، اما هر چه کمتر بهتر. مساوي قرار داد
دستگاه دولتي با دواير مختلف و بسياري از آدمها که در اداراتشان بيکار نشسته اند 

اول کارکنان را کم کنيد دوم تدابير . اين مسئله بايد بفوريت حل شود. ورم کرده است
مناسب اتخاذ کرده و دنبال آن باشيد تا براي افرادي که مرخص ميشوند محل کار 

  .الذکر در مورد حزب ، دولت و ارتش هر سه صادق استفراهم کنيد مسئله فوق 
به سطوح پائين برويد و مسئله را در آنجا مورد مطالعه قرار دهيدو اميدوارم 
که رفقاي کميته مرکزي و رفقائي رهبري مسئول استانها ، مرکزي همگي چنين کاري 

ن امر خوبي شنيده ام که بسياري از رفقاي ديگر چنين کاري نميکنند ، و اي. بکنند
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نيست، ارگانهاي مرکزي اماکن نکبت باري هستند، هيچگونه معرفتي نميتوان در آنها 
اگر در جستجو ي معرفت باشيد، با ماندن در ادارات خود چيزي بدست . کسب کرد
اگر در ادارات خود . کارخانجات ، تعاونيها و مغازه ها منابع واقعي معرفتند. نميآوريد

روشني در مورد کارخانجات ، تعاونيها و مغازه ها و چگونگي بمانيد، هيچگاه فکر 
براي حل مسايل بايد . هرچه مقام باالتر، معرفت کمتر. کارشان بدست نخواهيد آورد 

اگر نه خودشان پائين . شخصا به پائين برويد و از مردم دعوت کنيد که باال بيايند
. توان هيچ مسئله  اي را حل کنيد برويد و نه از مردم  دعوت کنيد که باال بيايند، نمي

پيشنهاد ميکنم که دبير کميته حزبي استان ، شهر تابع مرکز يا منطقه خود مختار 
همزمان بعنوان دبير يک کميته حزبي يک شهر يا يک کارخانه يا يک مدرسه کار کند 
و دبير کميته حزبي واليت يا شهر نيز همين کار را در مورد يک واحد زير دست خود 

آنها بدين وسيله قادر خواهند شد تا براي هدايت عمومل تجربه کسب .نجام دهدا
  .کنند

جدائي از توده ها و بوروکراسي حتما . تماس فشرده با توده ها داشته باشيد 
رهبران مجارستان بعلت عدم تحقيق و بررسي ، از . انسان را بمجازات ميکشاند 

بهاي بزرگ بر پا شد نميدانستند کار از شرائط توده ها بي خبر بودند و وقتيکه آشو
اخيرا مواردي  وجود داشته است که رهبران برخي از دواير مرکزي .  کجا خراب است

و کميته هاي حزبي استان ، شهر هاي تابع مرکزي و مناطق خود مختار از گرايشهاي 
اي بي ايدئولوژيک در ميان توده ها آگاه نبودند وکامال از نضج شورشهائي توسط عده 

ما بايد از اين . خبر بودند و در نتيجه وقتيکه حادثه اي اتفاق افتاد کامال حيران شدند 
رفقاي کميته مرکزي و رفقاي رهبري مسئول استانها ، شهر . جريان هوشيار شويم 

هاي تابع مرکز و مناطق خود مختار و دواير مرکزي بايد فرصتي را اختصاص دهند وبه 
پائين مانند کارخانجات ، تعاونيهاي کشاورزي، مغازه و مدارس  بازديد واحد هاي سطح

بپردازند و دست به تحقيق و بررسي بزنند تا بفهمند وضعيت سياسي توده ها 
کار توده اي به چه نحو . چيست، چند نفر پيشرو، عقب مانده و بينابيني هستند 

بر طبقه کارگر ، . صورت ميگيرد، تا بدين وسيله تصوير روشني از اوضاع بدست آورند
ميانه حال فقير و بر عناصر پيشرو تکيه کنيد، زيرا که تکيه کردن . بر دهقانان فقير 
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الزم است، تنها در چنين حالت است که ميتوان از وقوع حوادثي چون واقعه 
  . مجارستان اجتناب ورزيد

قانون بايد : متذکرخواهم شد من سه نکته را. مسئله نظام قانونيششم ، 
ن بايد نابود شوند و دستاورد هاي ما در زمينه نابودي ضد قالبيوضد ان. يت شودرعا

  . انقالبيون بايد تا ييد گردد
قوانين . قانون بايد رعايت شود و نظام انقالبي قانون نبايد تخريب گردد

قوانين ما بوسيله خود توده هاي زحمتکش تدوين . بخشي از روبنا را تشکيل ميدهند
اين . قوانين ما بوسيله خود توده هاي زحمتکش تدوين گشته اند  اين. گشته اند

زحمتکش ، اساس اقتصاد قوانين براي حفظ نظم انقالبي و حفاظت منافع توده هاي 
همه کس را و نه فقط . ريزي شده استسوسياليستي ونيروهاي توليد طرح 

  .رام بگذارندشخصيتهاي  دمکراتيک، ملزم ميداريم که به نظام انقالبي قانوني احت
در آنجائيکه اين وظيفه تا کنون بر . ضد انقالبيون بايد از بين برده شوند

طبق برنامه تکميل نشده است ، بايد در سال جاري به اتمام رسد، و اگر هنوز کار هاي 
تعدادي از . خرده اي وجود دارد، اين کار بايد بدون تامل تا سال آينده به اتمام رسد

بين بردن ضد انقالبيون را بر پا کردند اما کارشان کامل نبود، از  واحد ها کارزار از
ضد . اينرو الزمست که تدريجا کليه ضد انقالبيون را در جريان مبارزه از جا کند

در جائيکه . که بايد تصديق گردد تاين واقعيتي اس. انقالبيون زيادي باقي نمانده اند
يروي نخواهد کرد،  و آنها که چنين کاري آشوب بر پا شود توده ها از ضد انقالبيون پ

از طرف ديگر بايد . ميکنند قليل العده بوده و فقط براي مدت کمي ادامه ميدهند
تصديق شود که هنوز ضد انقالبيون موجودند و کار از بين بردن آنها خاتمه نيافته 

  . است
دستاورد دستاورد هاي ما در امر نابودي ضد انقالبيون بايد تائيد گردد اينها 

ما بايد از . البته اشتباهاتي هم وجود دارد که بايد جدي گرفته شود. هاي بزرگي است
کادرهائي که مشغول نابود کردن ضد انقالبيون هستند پشتيباني کنيم و نبايد بخاطر 

اين آدمها بطور . دشنامهاي شخصيتهاي دمکراتيک هيچگونه نرمش بخرج دهيم
هيچکاري بهتري ندارد مگر اينکه پس از هر وعده روزانه مشغول دشنام هستند، و 
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بنظر من هر چه بيشتر بد زبان . خوب بگذاريد چنين کنند. غذا به مردم دشنام بدهند
باشند بهتر است و بهر حال هيچ دشنامي نميتواند سه نکته اي را که متذکر شدم نفي 

  . کند
. هيچکس نميداند چقدر ناسزا به حزب کمونيست گفته شده است

و اگر افراد کوچکترين تماسي با ما . زد " راهزان کمونيست"گوميندان بما تهمت 
بودند که ثابت " راهزنان"در آخر اين . ميکرد" تماس با راهزان"داشتند آنها را متهم به 

ک پديده ي از زمانهاي بسيار دور تا کنون هيچگاه ي. بهترند " غير راهزنان"کردند از 
ات پذير فته نشده است و پديده هاي مترقي همواره مورد ناسزا مترقي از ابتدا با التف

حتي . مارکسيسم و حزب کمونيست  از همان ابتدا مورد ناسزا قرار گرفتند. بوده اند
  .ده هزار سال از حاال هم چيز هاي مترقي از ابتد مورد ناسزا قرار ميگيرند

ا يافت شدند از بين بکار نابودي ضد انقالبيون ادامه دهيد و آنها را در هر ج
نادرست . رفتار برطبق قانون بمعناي آن نيست که دست پايشان بسته باشد. ببرند

است که دست و پا بسته بود و هر جا که ضد انقالبيون يافت شدند آنها را از بين نبرد 
ان هم بدون نون رفتار مي نمائيد و دست و پايتاطمينان حاصل کنيد که بر طبق قا. 

  .ستقيد و بند ا
ما بايد براي برداشت محصول خوبي در سال . هفتم، مسئله کشاورزي 

محصول خوب در سال جاري بمردم احساس امنيت بخشيده و . جاري کوشش کنيم
در اتحاد شوروي برخي از کشاورزي بمدت چندين . تعاونيها را تحکيم خواهد نمود 

نه تنها تنزل نکرده بلکه اما توليد غالت ما . سال همواره موجب تنزل توليد غالت شد
برداشت شود ، در تاريخ جنبش                ديگرياگر امسال محصول خوب . افزايش يافته است

  . تعاوني کشاورزي و تاريخ جنبش بين المللي کمونيستي بيسابقه خواهد بود
سراسر حزب بايد اهميت زيادي براي کشاورزي قائل شود کشاورزي اثري 

بدين مسئله توجه کنيد ، چه در دست . لي و معيشت توده ها داردحياتي در اقتصاد م
اگر در مورد اين مسئله غفلت . نگرفتن توليد غالت اهمال بسيار خطرناکي است

  .گردد، بي نظمي هاي بزرگي روي خواهد داد
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ميليون جمعيت روستائي در  ٥٠٠ـ کشاورزي حياتي در مصرف روزانه  ١
خوراکي و ساير محصوالت کشاورزي که بوسيله  زمينه هاي غالت گوشت ، روغنها

  ٣٦٠٠٠٠دهقانان در محل مصرف ميشود بخش عظيمي است، بطور مثال از بيش از 
ميليون کتي غالت توليد شده در سال گذاشته ، سهم غالت مبادالتي ، منجمله غالت 

 ميليون کتي يا کمتر از يکچهارم کل بود، در  ٨٠٠٠٠عرصه شده بدولت ، در حدود 
ميليون نفر احساس  ٥٠٠. حاليکه بيش از سه چهارم آن سهم دهقانان خود کفا باشند

  .امنيت خواهند کرد
ـ کشاورزي نقشي حياتي را در امر فراهم آوردن غذا براي جمعيت   ٢

فقط وقتيکه توليد محصوالت کشاورزي . مناطق شهري، صنعتي و معدني بازي ميکند
يتوان احتياجات جمعيت صنعتي را بر آورده ساخت و براي عرضه به بازار رشد يابد ، م

ما بايد جريان رشد توليد کشاورزي، تدريجا سهم آن بخش از . صنعت را توسعه داد
هنگاميکه همه . توليد و بويژه غالت مبادالتي را که وارد بازار ميشود افزايش دهيم 

راد در مدارس کس غذا ي مرتبي داشت ، ديگر الزم نيست نگران فتنه گري مشتي اف
  .و کارخانجات باشيم

ـ کشاورزي منبع مهمي براي تهيه مواد خام صنايع سبک است و روستا  ٣
بازار مهمي را براي اي صنايع تشکيل ميدهد تنها زمانيکه کشاورزي رشد يافته باشد، 
صنايع سبک ميتوانند بقدر کافي مواد خام بدست آورده و بازار وسيعي براي کاال هاي 

  بد خود بيا
بطور مثال ، کود . ـ بعالوه روستا بازار مهمي براي صنايع سنگين است ۴

هاي شيميائي ، انواع ماشين آالت کشاورزي و بخشي از نيروي برقمان ، ذغال سنگ 
وطرحهاي  شوسهو نفت تماما از مناطق روستائي بدست ميآيد ، و راه آهن راههاي 

صاد تاکنون که ما يک اق. نند بزرگ آبياري نيز تماما به کشاورزي خدمت ميک
کشاورزي سوسياليستي ساخته ايم روستا دارد بيک بازار عظيم براي صنايع سنگين 

  .و سبک تبديل ميشود
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کشاورزي در حال حاضر قسمت عمده صادرات ما را   ـ محصوالت ٥
اين محصوالت ارز به دست ميدهد و ميتوان با آن انواع گوناگون ابزار . تشکيل ميدهد

  .ت صنعتي وارد کردوآال
زمانيکه توسعه يابد . ـ کشاورزي يک منبع مهم انباشت سرمايه است ٦

  .ميتواند براي رشد صنايع سرمايه فراهم آورد
ما . از اينرو بيک معنا ميتوانيم بگوئيم که کشاورزي خودش صنعت است

حمايت بايد دواير صنعتي را تشويق کنيم که به روستا رو داشته باشند و از کشاورزي 
  .بايد چنين کاري انجام يابد تا صنعتي شدن به تحقق به پيوندد. کنند 

در زمينه درآمد تعاونيها، نسبت صحيح ميان سهم انباشت اختصاص يافته 
براي رشد کشاورزي و انباشتي که دولت از کشاورزي بيرون ميکند چيست؟ لطفا اين 

هدف آنستکه . عيين کنيد موضوع را مورد مالحظه قرار دهيد و نسبت مناسب را ت
بخشد، بازار بزرگتري براي صنايع کشاورزي را  قادر سازيم تا توليد خود را توسعه 

اول، بگذاريد کشاورزي بيشتر . راهم آورد ومنبع بزرگتري براي انباشت سرمايه شودف
براي خودش انباشت کند، چه تنها در اينصورت است که ميتواند انباشت بيشتري 

اگرکشاورزي فقط براي صنعت انباشت کند و براي خودش . نجام دهد براي صنعت ا
خشک کردن استخر براي گرفتن "مقداري کم يا اصال هيچ انباشت نکند، اين بمعناي

  .و چنين کاري فقط به رشد صنايع ضرر ميرساند" تمام ماهي هاست
همچنين بايد به نسبت بين انباشت براي تعاونيها و در آمد اعضاي تعاوني 

براي افزايش ذره ذره انباشت ، تعاونيها بايد از قانون ارزش استفاده کرده . توجه کرد 
و حسابداري اقتصادي را بکار برند، و تعاوني خود را با صرفه جوئي و پشتکار اداره 

اگر امسال محصول خوبي داشته باشيم، بايد انباشت آنها کمي بيشتر از سال . کنند
د ، چه بهتر است در ابتدا گذاشت تا دهقانان خورد و قبل باشد اما نه خيلي زيا

در سالهائي که محصول نيمه بد است کمتر و در . خوراکه بيشتري داشته باشند
به سخن ديگر، انباشت يک حالت . سالهائي که بد است اساسا دست به انباشت نزنيد 

تضاد است، از آنجائيکه هر چيز در دنيا خودش . موج وار يا مارپيچ را طي ميکنند
ائي را که از خورشيد آن روشن. و رشدش نيز موج وار است وحدت اضداد، حرکت
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تابيده ميشود امواج نور ميخوانند، امواج که ايستگاههاي راديوئي پخش ميکنند را 
امواج   آب بوسيله. امواج صوتي انتقال مي يابد  بوسيله اامواج راديوئي ميخوانند و صد
به يک معنا، راه رفتن هم موج وار . بوسيله امواج حرارتي  آبي حرکت ميکند و حرارت

آواز خواني در اپرا نيز . است، حرکت قدم بقدم يک حرکت موج وار را تشکيل ميدهد
و  .بصورت موج وار جريان مي يابد ، خواننده يک بيت را پس از ديگري ميخواند

موج وار است، چه نوشتن نيز . هيچگاه در يک زمان هفت يا هشت بيت را نميخواند
. آدمها يک کلمه را پس از کلمه ديگر مينويسند و نه صد کلمه را  با يک حرکت قلم 

  .چنين است طبيعت حرکت موج وار اضداد در تمام چيز ها
رفيق دن شيائو ـ پين هم . در يک کالم ،بايد طبق ديالکتيک عمل کنيم 

مطالعه قرار داده و عمل  بنظر من تمامي حزب بايد ديالکتيک را مورد. اينرا گفت
ي حزب بکار ايدئولوژيک و سياسي توجه کند، تمام. بق ديالکتيک را تبليغ نمايدمطا

دستجات کارکنان تئوريک مارکسيستي درست کند و کوشش بيشتري براي مطالعه و 
تئوري مارکسيستي وحدت اضداد را بايد در . تبليغ تئوري مارکسيستي بکار بندد

جديد تضاد و مبارزه طبقاتي در جامعه سوسياليستي بکار برد و  مطالعه و حل مسايل
  .همچنين بايد آنرا در مسايل نوين مبارزه بيم المللي بکار بست

  
  

  هاـيادداشت
  

ـ پرداخت بهره با يک نرخ ثابت وسيله اي بود که از طرف دولت در جريان دگرگوني ١
ز خريد ابزار توليدي متعلق سوسياليستي اتخاذ گرديد تا سياست خود را در زمينه با

گاني سرمايه داري به موسسات پس از تبديل صنايع و بازر. به بورژوازيي پياده کند
، دولت بمدت چند سال يک بهره ثابت  ١٩٥٢دولتي ـ خصوصي در سال  مشترک

اين بهره در . ملي به وي پرداخت  سرمايه بورژوازي ساليانه را در قبال ارزش نقدي
  . شکلي از استثمار بود ماهيت خود هنوز
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  "هگل" علم منطق "خالصه اي از "لنين . اي. ـ و ٢
  "درباره مسئله ديالکتيک" لنين . اي. ـ و ٣
عالم نظامي بورژوائي مشهور آلماني ) ١۷٨٠ـ  ١٨٣١(ـ کارل فون کالوس ويتر   ۴

براي نظر استالين درباره کالوس ويتز . است" درباره جنگ"از اثرات مهم او . است
  . "نامه در جواب رفيق رازين" رجوع کنيد به 

  ".جنگ و انقالب"لنين، . اي. ـ و ٥
، در زمان جنگ ميان ارتش ملي فون يو ـ سيان  ١٩٢٦ـ در مارس سال ٦

ميليتاريست  شمالي جان تو ـ لين، امپرياليستهاي ژاپني بيشرمانه کشتي هاي 
له به سياهيان فون در جنگي خود را براي حمايت از سياهيان جان که مشغول حم

دست  انده شده ي ژاپني که دست درتجاوزگران بيرون ر. بود فرستادند" تاکو"بندر 
ت کشور ديگر منجمله انگلستان و اياالت متحده کار ميکردند، به دولت چين يک هف

اولتيماتوم حاوي خواستهاي گستاخانه اي چون از بين بردن تجهيزات نظامي در 
مارس هزاران نفر از کارگران ، دانشجويان و اهالي پکن  ١٨در . دفرستادن" تاکو"بندر

. يک نمايش اعتراضي در مقابل تين آن من بر پا کرده و دست به تظاهرات زدند
زمانيکه تظاهر کنندگان به ساختمان دولتي رسيده و خواستار رد اولتيماتوم هشت 

دولت ميليتاريست هاي نکته اي تجاوزگران ژاپني شدند، توان چي ـ جوي، سر کرده 
  .شمالي به سربازان دستور آتش داد و تظاهر کنندگان با قساوت بقتل رسيدند
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  درباره مسئله حل صحيح
  تضاد هاي درون خلق

  ١٩٥۷فوريه   ٢۷
. مسئله حل صحيح تضاد هاي درون خلق ، موضوع کلي بحث ماست 

در . بخش تقسيم کرده ام  ١٢را به بمنظور سهولت در تشريح مطلب ، من اين موضوع 
اينجا گرچه اشاره اي به مسئله تضاد هاي بين ما و دشمن نيز خواهد رفت ، ولي مرکز 

  .ثقل اين بحث را مسئله تضاد هاي درون خلق تشکيل ميدهد

  ـ دو نوع تضاد خصلتا متفاوت ١
. ما هيچگاه مانند امروز وحدت و يگانگي حکمفرما نبوده است در کشور

وري انقالب بورژوازي دمکراتيک و انقالب سوسياليستي و موفقيتهاي ما در پيز
ساختمان سوسياليسم سيماي چين کهن را بسرعت دگرگون ساخته اند و آينده 

دوران تجزيه کشور و هرج و . بازهم درخشانتر ميهن هم اکنون در پيش روي ماست
  ٦٠٠اکنون خلق  .مرج که مورد تنفر خلق بود ، براي هميشه سپري گشته است

ميليوني کشور ما برهبري طبقه کارگر و حزب کمونيست با وحدت و يگانگي به 
وحدت کشور ، همبستگي خلق و يگانگي . ساختمان سوسياليسم مشغول است

اما اين بهيچوجه . مليتهاي مختلف کشور ضامن اساسي پيروزي حتمي امر ما هستند
تصور عدم . گونه تضادي وجود ندارد گوياي آن نيست که در اجتماع ما ديگر هيچ

در برابر ما دو نوع . وجود تضاد ها ساده لوحي است که با واقعيت عيني وفق نميدهد 
. تضاد اجتماعي قرار دارد ـ يکي تضاد بين ما و دشمن و ديگر تضاد هاي درون خلق

  اين دو نوع تضاد از نظري ماهوي با يکديگر کامال متفاوتند 
ن دو نوع تضاد متفاوت تضاد هاي بين ما و دشمن و براي درک صحيح اي

" دشمن" کيست " خلق" تضاد هاي درون خلق ، بايد قبل از هر چيز روشن شود که 
مفهوم خلق  در کشور هاي مختلف و در مراحل گوناگون تاريخي هر . کدام است

در : به عنوان نمونه وضع کشور خود مانرا در نظر بگيريم . کشور مضمون مختلف دارد
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دوره جنگ مقاومت ضد ژاپني ، خلق شامل تمام آن طبقات ، قشر ها و گروههاي 
اجتماعي ميشد که عليه تجاوز ژاپن برخاسته بودند ، در حاليکه امپرياليتهاي ژاپن ، 

در دوره . خائينين بملت و عناصر طرفدار ژاپن دشمنان خلق محسوب ميگشتند
مالشان ـ بورژوازي بوروکراتيک ، طبقه جنگ آزاديبخش، امپرياليستها امريکا و ع

مالکان ارضي و مرتجعين گوميندان که نمايندگان اين طبقات بودند ـ دشمنان خلق 
بشمار ميرفتند، حال آنکه خلق عبارت بود از کليه طبقات، قشرها و گروههاي 

در مرحله کنوني که دوران ساختمان . اجتماعي که عليه اين دشمنان مبارزه ميکردند
ياليسم است ، خلق شامل تمام آن طبقات ، قشر ها و گروههاي اجتماعي سوس

ميشود که طرفدار و پشتيبان امر ساختمان سوسياليسم هستند و در آن شرکت 
ميجويند، در حاليکه دشمنان خلق ، آن نيروها و گروههاي اجتماعي هستند که در 

اختمان سوسياليسم برابر انقالب سوسياليستي مقاومت بخرج ميدهند ، نسبت به س
  .خصومت ميورزند و در آن تخريب ميکنند

تضاد هاي درون خلق ، . تضاد هاي بين ما دشمن تضاد هاي انتاگونيستي اند
اگر منظور تضاد هاي بين زحمتکشان باشد، غير آنتاگونيستي هستند، حال آنکه 

گونيستي تضاد هاي بين طبقات استثمارشونده و استثمار کننده عالوه بر جنبه انتا
داراي جنبه غير انتاگونيستي نيز ميباشند، پيدايش تضاد هاي درون خلق خاص 
امروز نيست ، ولي مضمون آنها در دوره هاي مختلف انقالب و در دوره ساختمان 

در شرائط کنوني کشور ما، تضاد هاي درون خلق عبارتند از . سوسياليسم فرق ميکند
اي دروني طبقه دهقان ،تضاد هاي دروني تضاد هاي دروني طبقه کارگر ، تضاد ه

روشنفکران تضاد هاي بين طبقه کارگر و طبقه دهقان،تضادهاي بين کارگران و 
دهقانان از يکسو و روشنفکران از سوي ديگر تضاد هاي بين طبقه کارگر وساير 
زحمتکشان از يکطرف بورژوازي ملي از طرف ديگر ، تضاد هاي دروني بورژوازي ملي 

غيره و دولت توده اي ما دولتي است که ترجمان واقعي منافع خلق ميباشد  و غيره و
و بخلق خدمت ميکند؛ معهذا بين دولت و توده هاي مردم نيز تضاد هاي معيني وجود 

تضاد بين منافع  دولتي و کلکتيوي از يکسوو منافع شخصي از سوي ديگر ، . دارد
رهبري کنندگان و رهبري شوندگان و تضاد بين دمکراتيسم و سانتراليسم ، تضاد بين 
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تضاد بين سبک کار بوروکراتيک برخي از کار مندان دولتي و توده ها در شمار اين 
  .اين تضاد ها درون خلق بر وحدت منافع اساسي خلق استوارند. تضاد هاست

در کشور ما تضاد بين طبقه کارگر و بورژوازي ملي از جمله تضاد هاي درون 
نکه بورژوازي ملي در کشور ماخصلتي دوگانه دارد، مبارزه طبقاتي بعلت اي. خلق است

. بين طبقه کارگر و بورژوازي ملي بطور کلي از جمله مبارزه طبقاتي درون خلق است
بورژوازي ملي کشور ما در دوران انقالب بورژوا دمکراتيک از طرفي داراي جنبه 

در دوران انقالب انقالبي بوده واز طرف ديگر جنبه سازشکارانه داشت و 
سوسياليستي از طرف طبقه کارگر را بخاطر کسب سود استثمار ميکند و از طرف 
. ديگر پشتيباني قانون اساسي است و حاضر به پذيرش تحول سوسيالستي ميباشد
. بورژوازي ملي با امپرياليسم، طبقه مالکان ارضي و بورژوازي بوروکراتيک تفاوت دارد

ورژوازي ملي تضادي است بين استثمار شوندگان و استثمار تضاد بين طبقه کارگر و ب
ولي در شرائط مشخص کشور ما ، هرگاه با . کنندگان که في نفسه آنتاگونيستي است

تضاد آنتاگونيستي بين اين دو طبقه بطرز صحيح برخورد شود، آنوقت ميتواند به 
ر با اين تضاد اما اگ. تضاد غير انتاگونيستي مبدل و بطور مسالمت آميز حل شود

برخورد نادرست داشته باشيم و چنانچه نسبت به بورژوازي ملي سياست وحدت، 
انتقاد و تربيت را در پيش نگيريم و يا چنانچه بورژوازي ملي اين سياست ما را 
نپذيرد، آنگا تضاد بين طبقه کارگر و بورژوازي ملي به تضاد بين ما و دشمن بدل 

  .خواهد شد
اي بين ما و دشمن و تضاد هاي درون خلق از نظر ماهوي از آنجا که تضاد ه

بطور خالصه ، تضاد . با يکديگر متفاوتند، لذا طرق حل آنها نيز يکسان نخواهد بود
هاي نوع اول مربوط به مرزبندي دقيق بين ما و دشمن و تضاد هاي نوع دوم مربوط به 

ز بنوبه خود يک البته مرزبندي بين ما و دشمن ني. تشخيص حق از ناحق ميشود
ما يا مرتجعين . مثال اين مسئله که چه کسي برحق است. مسئله حق و نا حق است

داخلي و خارجي ـ امپرياليتها، فئودالها و بورژوازي بوروکراتيک ـ خود نيز مسئله 
  . حق و ناحق است، ولي اين ماهيتا با مسئله حق و نا حق در درون خلق فرق ميکند
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اتوري دمکراتيک خلق است که تحت رهبري طبقه دولت ما يک دولت ديکت
وظايف اين ديکتاتوري . کارگر بوده وبر اساس اتحاد کارگران و دهقانان استوار است

چيست؟ نخستين وظيفه اين ديکتاتوري عبارتست از سرکوب طبقات و عناصر 
مرتجع و آن استثمارگران داخلي که در مقابل انقالب سوسياليستي از خود مقاومت 

ان ميدهند، و سرکوب آن کسانيکه در ساختمان سوسياليسم تخريب ميکنند، يا نش
في المثل . به بيان ديگر ، حل تضاد هاي بين ما و دشمن در درون کشور است

ايه داران بوروکراتيک از حقوق بازداشت و محکوم کردن مالکان ارضي و سرم
ـ همه اينها جز و وظائف خاباتي وسلب آزادي بيان از آنها براي يک دوران معين انت

عالوه بر اين بخاطر تامين نظم اجتماعي و حفظ منافع توده . اين ديکتاتوري است 
هاي وسيع مردم نيز بايد  نسبت به دزدان، کالهبرداران ، جانيان، حريق افروزان باند 
اوباشان وساير عناصر مضر که نظم اجتماعي را بطور جدي بهم ميزنند ، ديکتاتوري 

وظيفه دوم اين ديکتاتوري عبارتست از حفاظت کشور در مقابل . شود اعمال 
در چنين وضعي . فعاليتهاي واژگون سازنده و تجاوزات احتمالي دشمنان خارجي 

هدف اين . ديکتاتوري وظيفه دارد که تضاد هاي بين ما و دشمنان خارجي را حل کند
وانند در صلح و صفا کار ديکتاتوري حفاظت تمام مردم کشور ماست تا آنکه آنها بت

چين را بيک کشور سوسياليستي با صنايع مدرن ، کشاورزي مدرن و علم و  کنند و
چه کساني اين ديکتاتوري را عمال ميکنند؟ البته طبقه . فرهنگ مدرن تبديل نمايند

. ديکتاتوري در درون خلق قابل اجرا نيست. کارگر و خلق تحت رهبري اين طبقه 
ه خود اعمال ديکتاتوري کند و بخشي از مردم نيز نميتواند بخش خلق نميتواند علي

ولي . در ميان خلق عناصر قانون شکن بايد تسليم قانون شوند. ديگر را سر کوب کند 
بين اين عمل و  اعمال ديکتاتوري جهت سرکوب دشمنان خلق فرق اصولي موجود 

ن اساسي ما تصريح قانو. در درون خلق سانتراليسم دمکراتيک اجرا ميشود. است 
ميکند که اتباع جمهوري خلق چين از آزادي بيان ، مطبوعات ، اجتماعات، اتحاديه 

ميليوني ما براي حل تضادهاي داخلي خود  ٦٠٠ها نمايشات ، تظاهرات، تمام جمعيت 
  .از اين شيوه استفاده کنند
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نها ولي اگر با آ. در شرائط عادي تضاد  هاي درون خلق انتاگونيستي نيستند
بطور صحيح برخورد نشود و يا چنانچه ما در اين مورد هوشياري خود را از دست 

در . دهيم و احتياط نکنيم ، آنگاه پيدايش آنتاگونيسم امري امکان پذير خواهد شد
يک کشور سوسياليستي چنين وضعي معموال پديده ايست که جنبه محلي و موقتي 

ان از انسان ديگر از ميان رفته و منافع خلق دارد ؛ زيرا در آنجا نظام بهره کشي  انس
علت اينگونه عمليات آنتاگونيستي بسيار پردامنه در . بطور اساسي يکي گشته است

وقايع مجارستان ،اينستکه در آنجا ضد انقالبيون داخلي وخارجي دست اندرکار 
در چنين موردي مرتجعين . اين عمليات نيز پديده اي خاص و موقتي بود. بودند

اخلي يک کشور سوسياليستي  بهمدستي امپرياليستها از تضاد هاي درون خلق د
استفاده ميکنند و يا عمليات تحريک آميز و نفاق افگنانه و برانگيختن شعله هاي 
آشوب و اغتشاش تالش مينمايند تا به نقشه ـ هاي توطئه گرانه خود جامعه عمل 

  .دقت و توجه همگان استاين تجربه از وقايع مجارستان شايان . بپوشانند
عده زيادي گمان ميکنند که مسئله بکار برد شيوه هاي دمکراتيک در حل 

مارکسيستها . ولي در واقع چنين نيست. تضاد هاي دورن خلق مسئله جديدي است
همواره بر اين عقيده بوده اند که امر پرولتاريا فقط ميتواند به توده هاي مردم اتکا 

ه بين زحمتکشان کار ميکنند، بايد شيوه دمکراتيک اقناع و کند و کمونيستها وقتيک
. تربيت را بکار برند و توسل به شيوه هاي کمانديستي و جبري بهيچوجه مجاز نيست

حزب کمونيست چين از اين اصل مارکسيستي ـ لنينيستي با صداقت تمام پيروي 
بايد براي حل دو دمکراتيک خلق که در شرائط ديکتاتوري  ما همواره بر آنيم. ميکند

نوع تضاد خصلتا متفاوت ـ تضاد هاي بين ما و دشمن و تضاد هاي درون خلق ـ 
اين نظر در بسياري از . دوشيوه مختلف يعني ديکتاتوري و دمکراسي بکار برده شود

اسناد حزب ما و سخنراني هاي بسيار از کادر هاي مسئول حزب بدفعات توضيح داده 
درباره ديکتاتوري دمکراتيک "تحت عنوان  ١٩۴٩من در در مقاله اي که . شده است

ترکيب اين دو جهت ، دمکراسي براي خلق و : "نوشته ام ، متذکر شده ام " خلق 
و براي حل " ديکتاتوري بر مرتجعين، ديکتاتوري دمکراتيک خلق را تشکيل ميدهد

وه اقناع شيوه اي که ما بکار ميبريم ، دمکراتيک است، يعني شي" مسايل درون خلق 
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طي نطقي در دومين دوره اجالسيه  ١٩٥٠من همچنين در ژوئن " نه شيوه جبر و زور 
ديکتاتوري دمکراتيک خلق از دو شيوه مختلف : "کنفرانس مشاوره ي سياسي گفتم

در مقابل دشمنان شيوه ديکتاتوري بکار ميبرد بدين معني که . استفاده ميکند
مدتي که الزم باشد ، قدغن ميسازد و آنانرا   شرکت آنها را در فعاليتهاي سياسي تا

کار بدني نمايند و بوسيله کار . مجبور ميکند که از قوانين دولت توده اي تبعيت کنند
ولي برعکس ، در مقابل خلق شيوه جبر و . بدني به انسانهاي طراز نوين بدل گردند 

بدين معني که بايد زور بکار نميبرد، بلکه از شيوه هاي دمکراتيک استفاده ميکند ، 
به خلق امکان دهد تا در فعاليتهاي سياسي شرکت کند، و آنها را به اين ويا آن کار 

اين .مجبور نمي نمايد، بلکه آنها را با شيوه هاي دمکراتيک تربيت و اقناع ميکند
تربيت خودآموزي در درون خلق است و انتقاد از خود متد اساسي اين خود آموزي 

ذشته بکرات درباره استفاده  از شيوه هاي دمکراتيک براي حل تضاد ما درگ. "ميباشد
هاي درون خلق صحبت کرديم و بطور عمده نيز در کار خود اين اصل را بکار برديم ، 
و بسياري از کادر ها و مردم اين اصل را در عمل درک کرده اند ، ولي علت چيست که 

؟ علت اينستکه در گذشته هنوز عده اي تصور ميکنند اين مسئله جديدي است 
مبارزه بسيار حادي بين ما و دشمنان داخلي و خارجي درگير بود و از اينرو به تضاد 

  .هاي درون خلق کمتر از امروز توجه ميشد
عده زيادي نميتوانند بين اين دو نوع تضاد که از نظر ماهوي با يکديگر 

ـ مرز دقيقي بکشند و به متفاوتند ـ تضاد هاي بين ما وشمن و تضاد هاي درون خلق 
بايد قبول کرد که اين دو نوع تضاد بعضي اوقات . آساني ايندو را با هم مخلوط ميکنند

در گذشته اتفاق ميافتاد که ما در کار خود اين دونوع . به آساني با هم مخلوط ميشوند
در سرکوب عناصر ضد انقالبي بعضي اوقات اشخاص . تضاد را با هم اشتباه ميکرديم

. ب اشتباها بجاي اشخاص بد گرفته ميشدند؛ چنين مواردي امروز نيز ديده ميشودخو
ولي دامنه اشتباهات ما بسط نيافته است، زيرا در سياست ما قيد شده است که بايد 
خط فاصل دقيقي بين خود و دشمن کشيده شود و وقتي خطائي رخ دهد، بايد اصالح 

  .شود
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وحدت اضداد قانون اساسي عالم فلسفه مارکسيستي بر آنست که قانون 
است و اين قانون در همه جا صدق ميکند ـ خواه در طبعيت باشد خواه در جامعه 

دو جهت يک تضاد در ضمن وحدت بايکديگر در مبارزه . بشري و يا در تفکر انسانها 
اند و درست همين وحدت و  با يکديگر در مبارزه است که موجب حرکت و تغيير 

تضاد ها در همه جا موجودند ، ولي ماهيت آنها بر حسب . ها ميگردداشياء و پديده 
وحدت اضداد براي هر . ماهيت مختلف اشياء و پديده هاي متنوع گوناگون است

شيئي يا پديده مشخص مشروط ، موقتي و گذراست و از اينرو نسبي است ، در 
در . بيان کرده استلنين اين قانون را بوضوح تمام . حاليکه مبارزه اضداد مطلق است 

معذلک براي . کشور ما پيوسته انسانهاي بيشتري بدرک اين قانون دست مييابند 
عده زيادي قبول اين قانون يک مطلب است و استفاده از آن در بررسي و بر خورد با 

عده زيادي جرات نميکنند که آشکارا قبول نمايند که درون . مسايل مطلب ديگر
ها وجود دارند و درست همين تضاد ها هستند که جامعه ما خلق کشور ما هنوز تضاد 

که تضاد ها در جامعه سوسياليستي هنوز  دعده زيادي قبول ندارن. را به پيش ميرانند
موجودند و به اينجهت در برخورد با تضاد هاي جامعه کم جرات و دچار پاسيويته 

ستي در پروسه ميشوند؛ آنها درک نمکنند که وحدت و همبستگي جامعه سوسيالي
از اينرو ما بايد اين . حل صحيح  و دائمي تضاد ها روز بروز مستحکمتر ميگردد

موضوع  را به خلق و در درجه اول به کادر هايمان توضيح دهيم تا به آنها در شناخت 
تضاد هاي جامعه سوسيالستي کمکي شده باشد و در ضمن بياموزند که چگونه بايد 

  . هاي صحيح حل نماينداين تضاد ها را با شيوه 
تضاد هاي جامعه سوسياليستي بطور اساسي با تضاد هاي جوامع کهن ـ 

تضاد هاي جامعه سرمايه داري . مانند تضاد هاي جامعه سرمايه داري ـ فرق ميکنند
در انتاگونيسم  و تصادم سخت و مبارزه طبقاتي شديد بيان ميابند و خود نظام 

يست ، بلکه فقط انقالب سوسياليستي ميتواند آنها را سرمايه داري قادر به حل آنها ن
ولي بعکس تضاد هاي جامعه سوسياليستي مطلب ديگر اند و اين تضاد ها . حل کند

انتاگونيستي نيستند و ميتوانند يکي پس از ديگري بوسيله خود نظام سوسياليستي 
  .حل شوند
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اد بين تض: تضاد هاي اساسي جامعه سوسياليستي همچنان عبارتند از 
معهذا  اين . مناسبات توليدي و نيروهاي مولده و تضاد بين روبنا و زيربنا اقتصادي 

تضاد هاي جامعه سوسياليستي خصلتا با تضاد بين مناسبات توليدي نيرو هاي مولده 
و تضاد بين روبنا و زيربناي اقتصادي جوامع کهن فرق اساسي دارد و  شکلهاي 

ماعي کنوني کشور ما بمراتب بر نظام اجتماعي دوران نظام اجت. ديگري پيدا ميکند 
اگر چنين نميبود ، نظام اجتماعي کهن واژگون نميشد و نظام . کهن برتري دارد

وقتيکه ما ميگوئيم مناسبات توليدي . اجتماعي نوين نميتوانست مستقر گردد 
روهاي سوسياليستي بهتر از مناسبات توليدي دوران کهن ميتواند بار رشد تکامل ني

منظورمان اينستکه مناسبات توليدي سوسياليستي به نيرو هاي . مولده تطبيق کند
مولده امکان ميدهد تا با چنان سرعتي که در جامعه کهن ممکن نبود، رشد و تکامل 
يابند و بدين وسيله توليد دائما بسط و توسعه پيدا کند و نياز منديهاي روز افزون 

چين کهن که تحت سلطه امپرياليسم ، فئوداليسم و  در. مردم بتدريج برآورده شود
سرمايه داري بوروکراتيک قرار داشت ، نيرو هاي مولده به کندي رشد و تکامل 

طي بيش از پنجاه سال قبل از آزادي حجم ساليانه توليد فوالد در چين ـ . مييافتند
اگر اين بدون توليد استانها شمال شرقي ـ فقط چند ده هزار تن بيش نبود؛ ولي 

استانها را نيز بحساب آوريم ، آنگاه مالحظه ميشود که حد اکثر حجم ساليانه توليد 
حجم توليد   ١٩۴٩در . فوالد کشور ما فقط قدري بيش از نهصد هزار تن بوده است

سال پس از  ۷ولي فقط . فوالد کشور فقط بالغ بر کمي بيش از صد هزار تن ميشد 
در . د ما به چهار ميليون و چند صد هزار تن رسيدآزادي کشور حجم ساليانه تولي

چين کهن صحبت از صنايع ماشين سازي و بطريق اولي از صنايع اتومبيل سازي و 
پس از آنکه خلق . هوا پيما سازي مشکل بود، ولي اکنون همه اينها ايجاد گشته اند 

ت ، براي بسيار سلطه امپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايه داري بوروکراتيک را بر انداخ
از مردم هنوز روشن نبود که چين بايد بکجا برود ـ بسوي سرمايه داري  يا بسوي 

فقط سوسياليسم است که : سوسياليسم ؟ واقعيات به اين سوال چنين جواب ميدهند
در کشور ما نظام سوسياليستي نيروهاي مولده را بطور . ميتواند چين را نجات دهد
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اين واقعيت را حتي دشمنان خارجي نيز نميتوانند انکار  سريع به پيش رانده است ،
  .کنند

ولي نظام سوسياليستي در کشور ما تازه مستقر شده است؛ اين نظام هنوز 
هنوز سرمايه داران در موسات مختلط دولتي . کامال ساخته و مستحکم نگرديده است

موجود است ؛  ـ خصوصي صنعتي و بازرگاني ربح ثابت ميگيرند، يعني استثمار هنوز
از نظر مالکيت بايد گفت که اين موسسات هنوز کامال خصلت سوسياليستي نيافته اند 

برخي از تعاونيها توليدي کشاورزي و صنايع دستي ما هنوز نيمه سوسياليستي . 
ميباشد و حتي در آن تعاوني هاي کامال سوسياليستي نيز هنوز بايد مسايل معيني 

روابط بين توليد و مبادله در تمام شاخه هاي . وم حل شوندمربوط به مالکيت بطور مدا
اقتصادي ما طبق اصول سوسياليستي بتدريج برقرار ميگردند و اشکال روز بروز 

ستي ـ مالکيت در درون دو بخش اقتصادي سوسيالي. مناسب تري پيدا ميشوند
ستي ، کتيو و در مناسبات بين اين دو شکل اقتصادي سوسياليهمگاني و مالکيت کل

تناسب بين انباشت و مصرف مسئله بغرنجي را بوجود ميآورد و مشکل است که بتوان 
بطور خالصه ، مناسبات توليدي سوسياليستي . آنرا بيکباره و کامال منطقي حل کرد 

هم اکنون ديگر ايجاد گشته اند و با رشد و تکامل نيرو هاي مولده تطبيق ميکنند ؛ 
ال خيلي بدور است و اين نقض با رشد و تکامل ولي اين مناسبات از درجه کم

عالوه بر تطابق و تضاد بين مناسبات توليدي ورشد و تکامل . نيروهاي در تضاد است
سيستم . نيروهاي مولده ، بين روبنا و زيربناي اقتصادي نيز تطابق  و تضاد وجود دارد
که بوسيله  دولتي و قوانين ديکتاتوري دمکراتيک خلق و ايدئولوژي سوسياليستي

مارکسيسم ـ لنينيسم هدايت ميشود، اينها بمثابه روبنا ، در تسهيل پيروزي تحول 
سوسياليستي و ايجاد سازمان کار سوسياليستي در کشور ما نقش فعال و محرکه اي 
ايفا ميکند که با زير بناي اقتصاد سوسياليستي يعني با مناسبات توليد سوسياليستي 

يدئولوژي  و تا حدودي سبک کار بوروکراتيک در ارگانهاي تطابق دارد؛ ولي وجود ا
ما اين تضاد ها را در آينده . دولتي ما با زيربنا اقتصاد سوسياليستي در تضادند 

البته بمحض اينکه اين تضاد ها حل . همچنان بايد طبق شرائط مشخص حل کنيم
کند انسانها شدند، مسايل نوين و تضاد هاي نوين پديد خواهند گشت که ايجاب مي
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في المثل تضاد بين توليد جامعه و نيازمنديهاي جامعه که براي . آنها را حل نمايند
مدتي طوالني بطور عيني وجود خواهند داشت ، بايد اغلب بوسيله نقشه هاي دولتي 

کشور ما همه ساله يک نقشه اقتصادي تدوين ميکند و تناسب صحيحي . توازن يابند
. ار ميسازد تا تعادلي بين توليد و نيازمنديها ايجاد گرددبين انباشت و مصرف برقر

در پايان هر سال چنين تعادلي . منظور از تعادل ، وحدت موقتي و نسبي اضداد است 
اين وحدت تغيير مييابد و تعادل به . در مجموع بوسيله مبارزه اضداد مختل ميشود

ت براي سال آينده باز الزم اس عدم تعادل و وحدت به عدم وحدت بدل ميشود و
درست در همينجا است که برتري اقتصادي با نقشه . تعادل و وحدتي برقرار ساخت 

اين تعادل و وحدت در حقيقت طي هر ماه و يا طي هرسه ماه تا . ما تجلي مييابد
گاهي اوقات تضاد ها در نتيجه . حدودي بهم ميخورد و قسمتا احتياج به تنظيم دارد 

اين . ني با واقعيت عيني پديد ميگردند و تعادل مختل ميشودعدم تطابق تدابير ذه
تضاد ها بطور مداوم پديد مي آيند و . همان چيزي است که ما اشتباه کردن ميناميم 

  . حل  ميشوند ـ اينست  قانون تکامل ديالکتيکي اشياء و پديده ها 
وده اي مبارزه طبقاتي وسيع و توفان  آساي  ت: اوضاع امروز از اينقرار است

دوران انقالب ديگر بطور عمده به پايان رسيده ، ولي مبارزه طبقاتي هنوز بکلي 
خاتمه نيافته است؛توده هاي وسيع مردم از يک طرف از نظام جديد استقبال ميکنند، 
ولي از طرف ديگر هنوز کامال بدان خو نگرفته اند ؛ کارمندان دولتي هنوز به اندازه 

داوم به بررسي و تحقيق سياستهاي ، آنها بايد بطور مه نيندوخته اندکافي تجرب
بسخن ديگر ، وقت الزم است تا اينکه نظام سوسياليستي ما . مشخص بپردازند 

همچنان استقرار و استحکام يابد، توده هاي مردم به اين نظام نوين خو نگيرند ، و 
طر وحدت کليه در چنين لحظه  اي بخا. کادر هاي دولتي بيآموزند و تجربه بيندوزند

مليتهاي کشور براي يک نبرد نوين ـ نبرد با طبيعت ـ و بخاطر رشد و تکامل 
بتواند مرحله گذار کنوني را  خلق اقتصاديات و فرهنگ مان و بخاطر اينکه تمام

نسبتا با موفقيت طي کند، بخاطر استحکام نظام نوين و ساختمان دولت جديد مان 
لق از تضاد هاي بين ما و دشمن و نيز طرح طرح مسئله تشخيص تضادهاي درون خ

  .مسئله حل صحيح تضاد هاي درون خلق ضرورتي فوق العاده پيدا ميکند
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  ـ مسئله سرکوب ضد انقالبيون٢
مسئله سرکوب ضد انقالبيون مسئله مبارزه در چارچوب تضاد هاي بين ما و 

له نظر در ميان مردم افرادي يافت ميشوند که نسبت به اين مسئ. دشمن است 
آنهائيکه نظرات : اشخاصيکه با ما اختالف نظر دارند، بر دو نوعند . ديگري دارند

راست دارند، هيچگونه خط فاصلي بين ما و دشمن نميکشند و دشمن را از خود ما 
اين اشخاص درست آن کساني را دوست ميدانند که در نظر توده هاي مردم . ميدانند

دارند، در تضاد هاي بين ما و دشمن به حدي مبالغه " چپ" آنهائيکه نظرات . دشمنند 
ميکنند که به بعضي از تضاد هاي درون خلق بمثابه تضاد هاي بين ما و دشمن 

هر . مينگرند و افرادي را ضد انقالبي ميشمارند که در حقيقت ضد انقالبي نيستند
ضد هيچيک از اين دو دسته نميتواند مسئله سرکوب . دوي اين نظرات نادرستند

انقالبيون را بدرستي حل کند و از نتايج کار ما در اين مورد ارزيابي صحيحي بدست 
  .دهد

براي اينکه از نتايج کار ما در مورد سرکوب ضد انقالبيون ارزيابي صحيحي 
بعمل آيد ، خالي از فايده نيست اگر تاثيرات وقايع مجارستان را در کشور مان مورد 

ايش اين وقايع بين بعضي از روشنفکران کشور ما پس از پيد. مالحظه قرار دهيم
دليل اين امر چه بود؟ بايد گفت که . نوساناتي مشاهده شد، ولي آشوبي بر پا نگشت

  .قابل مالحظه اي ضد انقالبيون  را  ريشه کن کرده ايميکي از داليل اينبود که ما بطور 
ضد بديهي است که استحکام دولت ما در درجه اول به دليل سرکوب 

انقالبيون نيست، بلکه به اينجهت است که ما داراي يک حزب کمونيست ويک ارتش 
يان مبارزه انقالبي چند ساله رآزاديبخش و يک خلق زحمتکش هستيم که در ج

حزب و ارتش ما در ميان توده ها بطور عميق ريشه دوانده و از کوره . آبديده شده اند
. آمده اند؛ آنها نيروي رزمنده دارند آزمايشات انقالب طوالني سر بلند بيرون 

جمهوري خلق ما يکشبه بر پا نشده است ، بلکه از مناطق پايگاه انقالبي بتدريج رشد 
برخي از شخصيتهاي دمکراتيک نيز کم و بيش در جريان  مبارزه . و تکامل يافته است

مبارزه بعضي از روشنفکران در . آبديده شده اند و در غم وشادي ما شريک بوده اند
بسيار از آنان پس از آزادي . عليه امپرياليسم و نيرو هاي ارتجاعي آبديده شده اند
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کشور نو سازي ايدئولوژيک يافته اند که هدفش مرزبندي دقيق بين ما و دشمن 
بعالوه ، استحکام دولت ما به اين جهت که تدبير اقتصادي ما در اساس . ميباشد

ديده و دائما رو به بهبود است ، و سياست ما درست بوده ، زندگي مردم تامين گر
با وجود . نسبت به بورژوازي ملي و ساير طبقات نيز صحيح بوده است وقس عليهذا 

اين، موفقيت ما در زمينه کار سرکوب ضد انقالبيون بدون شک يکي از مهمترين علل 
ها از بدين سبب دانشجويان ما ، گرچه عده زيادي از آن. استکام دولت ما ميباشد

خانواده هاي غير زحمکش اند ، همگي ـ به استثناء عده قليلي ـ ميهن پرستند و از 
سوسياليسم پشتيباني ميکنند و در جريان وقايع مجارستان از خود تزلزلي نشان 

وضع بورژوازي ملي نيز بهمين منوال است، چه رسد به توده هاي اصلي ـ . نداده اند 
  .کارگران و دهقانان
برخي از آنان . دي ، ما عده اي از ضد انقالبيون را سرکوب کرديم پس از آزا

اين امر کامال الزم و . که مرتکب جنايات سنگيني شده بودند، محکوم بمرگ گرديدند
خواست توده هاي وسيع مردم بود وبراي آزادي توده هاي وسيع که مدت مديدي در 

ن قرار داشتند ، يعني معرض ظلم و ستم ضد انقالبيون و مستبدين محلي گوناگو
اگر ما چنين عمل نميکرديم، توده . بخاطر آزاد ساختن نيرو هاي مولده انجام گرفت
به بعد بطور ريشه اي  ١٩٥٦اوضاع از . هاي مردم هرگز قادر به سربلند کردن نميشدند

نيرو هاي عمده ضد انقالب در سراسر کشور ديگر ريشه کن شده . تغيير يافته است
اصلي ما ديگر آزاد ساختن نيرو هاي مولده نيست بلکه حفظ کردن و رشد وظيفه . اند

ولي عده . و تکامل دادن نيروهاي مولده در چارچوب مناسبات توليدي نوين ميباشد
اي نميتوانند درک کنند که سياست سابق ما با اوضاع گذشته مطابقت ميکرده است؛ 

ذشته استفاده کنند تا کاميابيها آنها ميخواهند از سياست کنوني براي رد تصميمات گ
اين . عظيمي را که سابقا در سرکوب ضد انقالبيون بدست آمده است، انکار نمايند

  .کامال اشتباه است و توده هاي مردم بهيچوجه به آن راه نخواهند داد
موفقيتهاي جهت عمده کاري ما در مورد سرکوب ضد انقالبيون را تشکيل 

در اين کار ، هم مبالغه شده است و . ز موجود بوده استميدهند ، ولي اشتباهاتي ني
سياست . هم مواردي بچشم ميخورد که ضد انقالبيون از چنگال مجازات فرار کرده اند
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هر جا که ضد انقالبيون پيدا شوند ، بايد سرکوب گردند؛ هرجاي که : "ماچنين است 
ضد انقالبيون مشي مشي ما در کار سرکوب " اشتباهي ديده شود، بايد اصالح گردد

البته با اجراي مشي توده اي نيز ممکن است نواقصي در کار پيدا شود، . توده ايست 
ربه توده ها در مبارزه تج. ولي نواقص کمتر و اصالح آنها نيز آسانتر خواهد گرديد

هر گاه اشتباهي رخ دهد . تجربه مثبت بدست ميآورند  آنها از کار درست. مياندوزند 
  . منفي درس ميگيرند ، از تجربه

هرگاه که اشتباهاتي در کار سرکوب ضد انقالبيون آشکار شد ، ما بمنظور 
و آن اشتباهاتي که اکنون هنوز آشکار . اصالح آنها تدابير اتخاذ کرده و ميکنيم

اعالم رفع اتهام بايد در همان مقياس . نشدند، بمحض آشکار شدن اصالح خواهند شد
من پيشنهاد ميکنم که امسال يا سال آينده بمنظور . باشدقرار هاي نادرست صادره 

جمعبندي تجارب و گسترش آنچه که درست است و مبازره با گرايشهاي ناسالم ، يک 
در مرکز، اين وظيفه بايد از . بازرسي وسيع از کار سرکوب ضد انقالبيون انجام گيرد

، بايد از طرف  طرف کميته دائمي مشاوره سياسي خلق انجام پذيرد و در محلها
شوراهاي خلق و کميته هاي شوراي مشاوره سياسي خلق در استانها و شهر ها دنبال 

نه اينکه . به فعالين کمک کنيم ما بايد در جريان اين بازرسي به توده کادر ها و. شود
اين درست نخواهد بود اگر بر سر آنها آب سرد ريخته . بر سر آنها آب سرد بريزيم

کليه . هات بمجرد اينکه معلوم شدند، بايد حتما تصحيح گردندولي اشتبا. شود
ارگانهاي امنيت عمومي ، دادستاني ها ، ارگانهاي قضائي ، زندانها و ادارات مسئول 

ما . نوسازي محرومين بوسيله کاربدني، بدون استثناء بايد چنين روشي اتخاذ کنند
دگان خلق،اعضاي شوراي اميدواريم که تمام اعضاي کميته دائمي کنفرانس نماين

. مشاوره  سياسي و نمايندگان خلق درصورت امکان در اين بازرسي شرکت جويند
اين اقدام به تکميل سيستم قضائي ما و همچنين به اتخاذ تدبير صحيح نسبت به ضد 

  .انقالبيون وساير عناصر جنايتکار کمک خواهد نمود
هنوز ضد انقالبيون : ردوضع کنوني ضد انقالبيون را چنين ميتوان توصيف ک

قبل از هر چيز بايد گفت که ضد انقالبيون . وجود دارند، ولي تعداد آنها زياد نيست
بعضي ها ميگويند که ديگر ضد انقالبيون در بين نيستند و صلح و . هنوز وجود دارند
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ولي اين با . آرامش در همه جا برقرار است و ما ميتوانيم زير لحاف پرقو بخوبيم
البته نه در (حقيقت اينست که هنوز ضد انقالبيون وجود دارند ، . وفق نميدهدواقعيت 

د دانست باي. و ما بايد بمبارزه خود عليه آنان ادامه دهيم) همه جا و نه در هر واحد 
مال نشده اند و مخفي بسر ميبرند، نقشه هاي شوم خود که ضد انقالبيون که فاش و بر
. يقينا با استفاده از هر موقعيت فتنه بر پا خواهند کردرا هنوز رها نکرده اند ، بلکه 

امپرياليستهاي امريکا و دارو دسته چانکايشک دائما جاسوساني براي عمليات 
حتي زمانيکه کليه ضد انقالبيون موجود سرکوب گردند، . تخريبي به اينجا ميفرستند

د را از دست اگر ما هوشياري خو. باز ممکن است ضد انقالبيون جديد پيدا شوند
در هر . دهيم، آنوقت به سختي غافگير والجرم دچار صدمات سنگيني خواهيم شد

کجا که ضد انقالبيون به فتنه گري دست ميزنند، بايد آنها را با قطعيت نابود ساخت، 
اين نيز نادرست . ولي در مقياس  سراسري کشور ضد انقالبيون واقعا زياد نيستند

. راسر کشور هنوز تعداد زيادي ضد انقالبي وجود دارد است اگر گفته شود که در س
  .قبول يک چنين ارزيابي هم باعث گم گشتگي ميگردد

  

  ـ مسئله تعاوني کردن کشاورزي ٣
ميليون نفر است و از اينرو وضع  ٥٠٠روستا هاي کشور ما بيش از  جمعيت

بسيار  دهقانان در رشد و تکامل اقتصاد ملي و استحکام حکومت ما داراي اهميت
تعاوني . بنظر من، وضع در اين زمينه بطور کلي رضايتبخش است. بزرگي ميباشد

کردن کشاورزي با موفقيت انجام يافته است و اين امر يکي از تضاد هاي بزرگي کشور 
ما را ـ تضاد بين صنعتي کردن سوسياليستي و اقتصاد کشاورزي انفرادي ـ حل 

کشاورزي با چنين سرعتي انجام پذيرفت، بعضي از آنجا که تعاوني کردن . نموده است
في الواقع نواقصي چند بچشم ميخورند ، . ها نگران شدند که مبادا نواقصي رخ دهد

دهقانان ما شوق . ولي خوشبختانه چندان بزرگ نيستند و وضع بطور کلي سالم است
عي مانند آفات طبيو ذوق فراوان کار ميکنند و با وجود اينکه در سال گذشته زيانهاي 

ان آب ، خشکسالي و طوفان بيشتر از سالهاي اخير بود حجم توليد غالت در طغي
معهذا بعضي ها توفان کوچکي بر پا و ادعا ميکنند . سراسر کشور افزايش يافته است
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آيا تعاوني کردن کشاورزي . که تعاوني کردن کشاورزي بکار نميخورد و برتري ندارد
،  مروز در اين نشست توزيع شده استيان اسناديکه اداراي مزيتي است يا نه؟ در م

واقع در شهرستان زون هوا از استان حه به وجود " وان گوه فان"سندي در باره تعاوني
اين تعاوني که در يک منطقه کوهستاني . دارد، من پيسنهاد ميکنم آنرا مطالعه کنيد

له از طرف دولت واقع است، در گذشته فقير و محتاج بوده و همه ساله به کمک غ
در آنجا تعاوني تشکيل شد، همه آنرا  ١٩٥٣هنگاميکه در . توده اي نياز داشته است

ولي در نتيجه مبارزه سخت چهار ساله وضع اين تعاوني . ناميدند " تعاوني بينوايان"
سال بسال رويه بهبود نهاد، بطوريکه اکنون اکثريت مطلق اعضاي اين تعاوني داراي 

آنچه را که اين تعاوني توانست خلق کند ، بايد ساير تعاوني ها نيز . شدمازاد غله ميبا
تحت شرائط عادي و حتي اگر به زباني بيشتر احتياج باشد ، بتوانند بيآفرينندو اين 

  .نشان ميدهد که ادعاي نادرست بودن تعاوني کردن پايه و اساسي ندارد
به مبارزه سختي نياز از اينجا باز معلوم ميشود که براي تشکيل تعاونيها 

خيال . هر پديده نو همواره از راه پر پيچ و خم در مبارزه با مشکالت رشد ميابد . است
باطلي است اگر فکر کنيم که در امر سوسياليسم بدون برخورد با دشواريها و پيچ و 
خمها و بدون صرف حد اکثر نيرو کاميابي را باد موافق برايگان مياورد و موفقعيت 

  . آسان بدست  ميآيدسهل و 
پشتيبانان فعال تعاونيها کيستند؟ اينها اکثريت مطلق دهقانان فقير و قشر 

در صد جمعيت روستا ها را  ۷٠پائيني دهقانان ميانه خال هستند که مجموعا بيش از 
فقط اقليت . بخش اعظم بقيه مردم نيز به تعاونيها اميد مي بندند. تشکيل ميدهند

عده زيادي بدون تجربه و تحليل اين وضع و . ناراضي هستندبسيار ناچيزي واقعا 
بدون بررسي جامع از کاميابيها و نقائض تعاونيها و علل پيدايش اين نواقص ، جزء را 
بعنوان کل قلمداد ميکنند؛ بدينسان بعضي ها توفان کوچکي براه انداخته و ادعا 

  .ميکنند که گويا تعاونيها برتري ندارند
عاونيها چقدر وقت الزم است و اين ادعا هائي که گويا براي استحکام ت

تعاونيها مزيتي نشان نميدهد، تاکي بساط خود را بر خواهند چيد ؟ از تجارب رشد و 
تکامل بسيار تعاونيها چنين بر ميآيد که تقريبا پنج سال يا کمي بيشتر وقت الزم 
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نمي گذرد و اين غير  اکنون از عمر اکثر تعاونيها ما فقط کمي بيش از يکسال. است
بنظر من . منطقي است اگر توقع داشته باشيم که وضع آنها از هر لحاظ خوب باشد 

اگر تعاونيها در جريان اولين نقشه پنج ساله استحکام يابند، آنوقت بايد کامال راضي 
  .باشيم 

در آنها تضاد . تعاوني ها هم اکنون پروسه استحکام تدريجي را ميگذارنند
مثال تضاد هائي بين دولت و تعاونيها، در درون . موجودند که بايد حل شوند هائي هنوز

  .تعاونيها و بين تعاونيها  وجود دارند که بايد آنها را حل کرد
بايد پيوسته دقت کنيم که تضاد هاي فوق الذکر در زمينه هاي توليد و  ما

تابع نقشه واحد در مسئله توليد اقتصاد تعاوني بايد از يک طرف . توزيع حل شوند
اقتصادي دولت باشد، ولي در عين حال بدون اينکه نقشه واحد سياستها و مقررات 
دولتي را نقض کند ، بايد تا حدودي نرمش و استقالل داشته باشد؛ از طرف ديگر در 
داخل تعاونيها هر خانوار بايد تابع نقشه عمومي تعاوني و يا گروه توليد خو باشد، ولي 

رد قطعه زميني که براي استفاده شخصي اش معين شده است و يا در ميتواند در مو
ما در مورد . مورد ساير امور اقتصادي شخصي براي خود نقشه هائي تدوين نمايد

ما . مسئله توزيع بايد منافع دولتي ، کلکتيوي و منافع شخصي را به حساب آوريم 
هاي شخصي دهقانان تناسب بايد بين مالياتهاي دولتي ، انباشت تعاونيها و در آمد 

صحيحي برقرار نمائيم و پيوسته مترصد باشيم تا تضاد هائي را که در اين امر پديد 
دولت و تعاونيها بايد هر دو ذخيره کنند، ولي اين ذخيره نبايد . ميآيند ، حل کنيم 

لهاي ما بايد از کلمه امکانات استفاده کنيم تا دهقانان در سا. بيش از اندازه زياد باشد 
  .بسال در آمد شخصي خود را بر اساس افزايش توليد باال برند عادي محصول بتوانند سال

آيا اين نظر صحيح . عده زيادي ميگويند که دهقانان سخت زندگي ميکنند
زيرا  امپرياليستها  و عمال آنان کشور ما را . ؟ اين نظر از يک طرف صحيح است. است

استثمار خود نگهداشته بودند بطوريکه اين بيش از يک قرن تحت ظلم و ستم و 
سرزمين کشور بسيار فقير گشته است ؛ بدين جهت نه فقط سطح زندگي دهقانان ما ، 

ما براي اينکه بتوانيم . بلکه سطح زندگي کارگران و روشنفکران ما نيز پائين است
کار  سطح زندگي تمام خلق کشور مانرا بتدريج باال بريم ، احتياج به چند ده سال
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ولي از طرف . در اين مفهوم استعمال شود، بجاست " سخت"اگر لغت. سخت داريم
اين نادرست اگر ادعا شود که طي هفت سال پس از . ديگر چنين نظري نادرست است

. آزادي فقط زندگي کارگران بهبود يافته و زندگي دهقانان تغييري حاصل نشده است 
ان هر دو به استثناء عده خيلي قليلي، تا در حقيقت زندگي کارگران و زندگي دهقان

بعد از آزادي کشور ، دهقانان از قيد استثمار مالکان . اندازه اي بهبود يافته است
به عنوان مثال . ارضي رها شدند و توليد آنان سال بسال رشد و تکامل يافته است

يش از ميزان توليد غالت کشور فقط کمي ب ١٩۴٩در سال : غالت را در نظر بگيريم 
ميليون تن رسيد، يعني   ١٨٠به بيش از   ١٩٥٦ولي در سال  . ميليون تن بود  ١٠٥

ماليات کشاورزي دولتي بار سنگين نيست و . ميليون تن بر آن افزوده شد ۷٥تقريبا 
ميليون تن ميشود غله ايکه همه ساله از دهقانان به قيمت   ١٥در سال تقريبا بالغ بر  

 ۴٠اين دو فقره مجموعا . ميليون تن است ٢٥کمي بيش از  عادي خريد ميشود ، نيز
بيش از نيمي از اين غالت در روستا هاي کوچک مجاور دهات . ميليون تن است
ما . از اين رو روشن است که نميتوان منکر بهبود زندگي دهقانان شد. فروخته ميشود

يات گرفته يا خريده در نظر داريم براي مدت چند سال غله ايکه از دهقانان بعنوان مال
ميليون تن ثابت نگهداريم تا اينکه  ۴٠ميشود، بطور کلي در سطح کمي بيش از 

کشاورزي رشد و تعاونيها استحکام يابد  وکمبود غله تعداد کمي از خانواده هاي 
دهقاني بر طرف گردد و در نتيجه کليه خانواده هاي دهقاني بجز عده اي که 

ـ بتوانند غله اضافي و يا براي رفع مايحتاج خود  محصوالت صنعتي توليد ميکنند
بدين ترتيب در دهات ديگر دهقان فقير ديده نخواهد شد و سطح . غله داشته باشد

زندگي همه دهقانان به سطح زندگي دهقانان ميانه حال خواهد رسيد ويا از آن جلو 
نه يک دهقان اليااگر ما بطور ساده در آمد متوسط س اين نادرست است. خواهد افتاد

را با در آمد متوسط ساليانه يک کارگر مقايسه کنيم و سپس بگوئيم در آمد اين يکي 
از بازده کار توليد کارگران از بازده کار توليدي . پائين و در آمد آن يکي باالست 

دهقانان بسيار بيشتر است ، در حاليکه هزينه زندگي دهقانان بمراتب کمتر از هزينه 
بدين جهت نميتوان گفت که کارگران مورد توجه . شهري ميباشد  زندگي کارگران

ويژه دولت قرار ميگيرند ، دستمزد تعدادي کمي از کارگران وبرخي از کارمندان 
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لذا الزم است . ادارات دولتي قدري باالست و دهقانان بحق  از اين امر نا راضي اند 
  . يردطبق شرائط مشخص در اين مورد اصالحات مناسبي انجام گ

  

  ـ مسئله صاحبان صنايع و بازرگانان ۴
در مورد تحول نظام اجتماعي کشور ما، عالوه بر تعاوني کردن کشاورزي و 
صنايع دستي تبديل موسسات صنعتي بازرگاني خصوصي به موسسات مختلط دولتي 

اجراي سريع و موفقيت آميز اين تحوالت . پايان يافت  ١٩٥٦ـ خصوصي نيز در 
به اين داشت که ما با تضاد بين طبقه کارگر و بورژوازي ملي بمثابه  بستگي نزديکي

آيا اين تضاد طبقاتي ديگر کامال حل شده است؟ . تضاد درون خلق برخورد کرديم 
ولي امروز بعضيها . هنوز براي حل کامل اين تضاد مدتي وقت الزم است . خير 

ديگر تقريبا تفاوتي با کارگران ميگويند که سرمايه داران چنان نو سازي يافته اند که 
حتي عده اي يافت ميشوند . ندارند و بدينجهت ادامه نوسازي آنها ديگر ضرور نيست 

باز عده اي ديگر سوال . که ميگويند سرمايه داران از کارگران قدري با شعور ترند
ميکنند؛ اگر نوسازي الزم است پس چرا طبقه کارگر نوسازي نمي بايد ؟ آيا اين 

  .ت درستند ؟ مسلما خير نظرا
در جريان ساختمان جامعه سوسياليستي همه افراد ـ چه استثمار کنندگان 

چه کسي ادعا کرده است که طبقه . و چه زحمتکشان ـ احتياج به نوسازي دارند
کارگر احتياج به نوسازي ندارد؟ بديهي است که نوسازي استثمار کنندگان با نوسازي 

. د، و اين دو نوع نوسازي را نبايد با يکديگر مخلوط کرد زحمتکشان خصلتا فرق ميکن
طبقه کارگر جامعه را در مجموع در جريان مبارزه طبقاتي و مبارزه با طبعيت تغيير 

طبقه کارگر بايد در پروسه کار . ميدهد و در عين حال خود را نيز نوسازي ميکنند
. يد در جا بزندهيچگاه نباپيوسته بياموزد کمبود هاي خود را بتدريج برطرف سازد و 

ما حاضرين اين جلسه را در نظر بگيريم ، بسياري از ما همه ساله  به عنوان مثال خود
من خودم سابقا . پيشترفت معيني ميکنيم ، يعني خود مانرا دائما نوسازي ميکنيم 

داراي انواع گوناگون نظرات غير مارکسيتي بودم بعد ها به مارکسيسم دست يافتم 
کسيسم را قدري از ميان کتابها آموختم و بدين ترتيب اولين گام را براي من مار
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ولي نوسازي من بطور عمده در پروسه مبارزه . نوسازي ايدئولوژيک خودم برداشتم 
ولي من در آينده نيز بايد مطالعه و . طبقاتي طي سالها متمادي انجام گرفته است 
م به پيشرفتهاي بيشتري دست يابم تحقيق کنم و فقط در اين صورت است که ميتوان

آيا سرمايه داران آنقدر با شعور شده اند که . ، در غير اين صورت عقب خواهم ماند
  ديگر نياز به نوسازي ندارد؟

خصلت دو گانه خود را از  بعضا ها ادعا ميکنند که امروز بورژوازي چين
عناصر . خير  آيا واقعا چنين است ؟. دست داده است وخصلتي يگانه يافته است

بورژوازئي از يکسو هم اکنون کارمند اداري موسسات مختلط دولتي ـ خصوصي شده 
به زحمتکشي را ميگذارنند که از دسترنج کار خود  اند و پروسه تحول از استثمارگر

زندگي ميکنند؛ ولي از سوي ديگر آنها هنوز از موسسات مختلط دولتي ـ خصوصي 
آنها هنوز از ريشه هاي استثمار خود نبريده اند هنوز  ربح ثابت ميگيرند يعني اينکه

بين آنها وطبقه کارگر در زمينه ايدئولوژي، احساسها و عادات زندگي فاصله بزرگي 
چگونه ميتوان در چنين حالتي ادعا کرد که آنها خصلت دوگانه خود را . موجود است 

از "  بورژوازي" بر چسب از دست داده اند؟حتي اگر آنها ربح ثابت هم ديگر نگيرند و 
آنها کنده شود ، معذلک نوسازي ايدئولوژيک آنان بازهم بايد مدتي طوالني ادامه يابد 

آنگاه وظيفه . اگر قبول شود که بورژوازي خصلت دو گانه خود را از دست داده است. 
  .نوسازي و آموزش سرمايه داران نيز منتفي خواهد شد

با وضع واقعي صاحبان صنايع و بازرگانان بايد گفت که ادعا فوق الذکر نه 
در چند سال گذشته اکثريت عظيم . تطبيق ميکند ونه با خواست اکثريت عظيم آنان 

صاحبان صنايع و بازرگانان به آموزش تمايل نشان داده اند و بيشرفتهاي قابل 
در  صاحبان صنايع و بارزگانان فقط ميتوانند. مالحظه اي نيز در اين زمينه کرده اند

ارگران و کارمندان مشترکا در زي ريشه اي يابند؛ آنها بايد با کپروسه کار نوسا
. موسسات کار کنند و موسسات را بمثابه پايگاهي براي نوسازي خود تلقي نمايند
. معهذا تغيير بعضي از نظريات کهنه آنان از طريق آموزش نيز حائز اهميت است

بسيار از صاحبان صنايع و . داوطلبانه باشد آموزش صاحبان صنايع و بارزگانان بايد
بازرگانان پس از شرکت در کالسهاي مخصوص چند هفته اي و بازگشت به موسسات 
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با کارگران و نمايندگان دولت در اين موسسات بيشتر زبان مشترک پيدا کرده اند و 
بند آنها با تجربه شخصي خود در مييا. بدين ترتيب شرايط همکاري بهبود يافته است

که ادامه آموزش و ادامه نوسازي براي آنان سودمند است، نظري که در باال بدان 
اشاره شد، مبني بر اينکه بورژوازي احتياج به آموزش و نوسازي ندارد، بهيچوجه 
ترجمان نظر اکثريت عظيم صاحبان صنايع و بازرگانان نيست بلکه ترجمه نظر عده 

  .معدودي از آنان است

  فکران  ـ مسئله روشن ٥
. تضاد هاي درون خلق کشورما در ميان روشنفکران نيز ظاهر ميشود

چندين ميليون نفر روشنفکر که سابقا به جامعه کهن خدمت ميکردند، اکنون به 
خدمت جامعه نوين در آمده اند، حال مسئله اينطور مطرح است که آنها چگونه 

ما چگونه ميتوانيم به آنها . ند ميتوانند خود را با نيازمنديهاي جامعه نوين تطبيق ده
اين نيز يکي از تضاد هاي . کمک کنيم تا آنها با نيازمنديهاي جامعه نوين تطابق يابند

  .درون خلق است
در هفت سال گذشته اکثريت عظيم روشنفکران کشور ما پيشرفتهاي 

. آنها موافقت خود را با نظام سوسياليستي ابراز داشته اند . محسوسي کرده اند 
بسيار از آنها با پشتکار زياد به مطالعه مارکسيسم ميپردازند و برخي از آنان هم 

در حال حاضر تعداد آنان گرچه کم است، ولي دائما . اکنون کمونيست شده اند 
البته امروز ميان روشنفکران هنوز اشخاصي يافت ميشوند که به . افزايش مييابد

آن موافقت ندارند و ولي اين اشخاص در سوسياليسم بديده ترديد مينگرند و يا با 
  . اقليت هستند

کشور ما براي امر دشوار ساختمان سوسياليسم به خدمت تعداد هرچه 
ما بايد به کليه روشنفکراني که واقعا مايلند به امر . بيشتر روشنفکران نيازمند است 

ها از ريشه سوسياليسم خدمت کنند، اعتماد داشته باشيم و مناسبات خود مان را با آن
بهبود بخشيم وبه آنان در حل کليه مسائلي که حل آنها ضرور است، کمک کنيم تا 

بسياري از رفقاي ما . بتوانند بنحو احسن  استعداد و توانائي خود را شکوفا سازند 
نميتوانند روشنفکران را بدور خود متحد سازند، نسبت به آنها خشن رفتار ميکنند و 
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.  قايل نميشوندو در امور عملي و فرهنگي دخالتهاي بيجا ميکنندبراي کار آنها ارزشي 
  .کليه اين نقائص بايد بر طرف شوند

با وجود اينکه توده وسيع روشنفکران ما بيشترفتهائي کرده اند ، ولي آنها 
آنها بايد به نوسازي خود همچنان ادامه دهند، . نبايد به اين مختصر قناعت کنند

ائي را بدور بياندازند و به جهانبيني پرولتارئي کمونيستي بتدريج جهانبيني بورژو
 تطابق دهند و با دست يابند تا بتوانند خود را با نيازمنديهاي جامه نوين کامال

تغيير جهانبيني تغيير اساسي است و تا . ان بطور فشرده متحد شوندکارگران و دهقان
اما . را گذرانده اند  امروز هنوز نميتوان گفت که اکثر روشنفکران اين پروسه

اميدواريم که روشنفکران ما همچنان به پيشرفت خود ادامه  دهند ، در جريان کار و 
آموزش خود رفته رفته به جهانبيني کمونيستي دست يابند ، مارکسيسم ـ لنينيسم 
را بتدريج فراگيرند و يا کارگران دهقانان يکي شوند و در نيمه راه باز نا يستند و 

از آنجا که نظام . د را عقب نکشند، زيرا عقب نشيني آينده اي ندارد بخصوص خو
اجتماعي کشور ما تغيير يافته است و اساس اقتصادي ايدئولوژي بورژوائي بطور عمده 
در هم شکسته شده است ، لذا براي تعداد زياد از روشنفکران نه تنها الزم بلکه 

ا تغيير نهائي جهانبيني احتياج به ام. ممکن است که جهانبيني خود را تغيير دهند 
زماني طوالني دارد و ما بايد در کار خود صبر وحوصله بخرج دهيم و از شتابزدگي و 

دارند که مع الوصف از لحاظ بدون شک ضمنا عده اي وجود . تعجيل پرهيز کنيم 
وژي حاضر به پذيرش مارکسيسم ـ لنينيسم و کمونيسم نيستند از اين ايدئول

ما بايد به آنها امکان کار مناسب بدهيم مشروط به . د توقع زيادي داشتاشخاص نباي
  .اينکه آنها دستورات دولت را انجام دهند و طبق موازين قانوني کار کنند

يدئولوژيک و سياسي در ميان روشنفکران و جوانان ا در اين اواخر کار
بعضي ها . دانشجو کاسته شده است وحتي گرايشهاي ناسالمي به چشم ميخورد 

براين نظرند که گويا سياست و آينده ميهن و آرمانهاي بشر همگي قابل توجه نيستند 
براي مبارزه با اين . و مارکسيسم که زماني مد روز بود،  امروز ديگر از مد افتاده است 

چه .ئولوژيک وسياسي خود شدت بخشيم گرايشها اکنون ما بايد به کار ايد
شجو همه بايد با پشتکار زياد به تحصيل خود ادامه  روشنفکران و چه جوانان دان



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  مائوتسه دون

425 

عالوه بر تحصيالت تخصصي آنها نيز بايد در زمينه هاي سياسي و ايدئولوژيک . دهند
پيشرفتهائي به دست آورند، بدين منظور آنها بايد مارکسيسم و مسايل سياسي روز 

نوسازي  .نداشتن نظرات سياسي صحيح همانند نداشتن روح است. را بيآموزند 
ولي شيوه آن . ايدئولوژيک در گذشته ضرور بود و نتايج مثبتي هم بدست داده است

در آينده بايد . اين پسنديده نبوده است . قدري خشن بود بعضي ها را رنجانده است
کليه ادارات و سازمانها بايد در مورد کار ايدئولوژيک و . از اين نواقص پرهيز کرد 

حزب کمونيست ، سازمان جوانان ، ادارات . باشند سياسي حس مسئوليت داشته
دولتي مسئول اين کار و بويژه مديران و معلمين مدارس  بايد اين کار را بر عهده خود 

رهنمود آموزش و پرورش ما بايد براي تمام دانش پژوهان امکاناتي فراهم کند . بگيرند
شد و پرورش دهند و بيک تا آنها بتوانند  خود را از نظر اخالقي ، معنوي و جسمي ر

زحمتکش داراي آگاهي سوسياليستي و با معلومات بدل گردانند ، ما بايد عالقمندي 
ما بايد جوانان بفهمانيم .بکار و صرفه جوئي در امر ساختمان کشور را تشويق کنيم 

در حال حاضر هنوز کشوري بسيار فقير  است تغيير ريشه اي اين وضع  که کشور ما
ه ميسر نيست و فقط با مساعي مشترک نسل جوان و تمام مردم مان در مدتي کوتا

که با دستان خود کار ميکنند ، چين ميتواند در عرض چند ده سال به کشوري غني و 
استقرار نظام سوسياليستي راهي را در پيش پاي ما گشوده است . مقتدر بدل گردد

. خستگي ناپذير ما دارد که جهان ايده ال ميرود، ولي تحقق اين آرمان نياز بکار 
بعضي از جوانان  تصور ميکنند حال که ما در جامعه سوسياليستي زندگي ميکنيم ، 
همه چيز بايد خوب و بي نقص باشد و ميپندارند که ميتوانند بدون زحمت از 

اين فکر است که با واقعيت منطبق . خوشبختي حاضر و آماده اي بر خوردار شوند
  .نميباشد

  ليتهاي مليـ مسئله اق ٦
ميليون نفر ند آنها با وصف اينکه فقط  ٣٠اقليتهاي ملي کشور ما بيش از 

شش در صد جمعيت کل چين را تشکيل ميدهند، ولي سرزمينهاي مسکونيشان 
در صد مساحت کل کشور است ، در بر  ٦٠تا  ٥٠مناطق وسيعي را که تقريبا برابر 

ليتهاي ملي مناسبات حسنه بدين جهت بايد حتما بين ملت خان و اق. ميگيرد
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کليد حل مسئله رفع شونيسم عظمت طلبانه ملت خان است در عين . حکمفرما باشد 
حال ناسيوناليسم محلي در آنجائيکه بين اقليتهاي ملي ديده ميشود، بايد برطرف 

نيسم عظمت طلبانه ملت خان ، چه ناسيوناليسم محلي ، هر دو در وچه ش. گردد
اين نيز يکي ديگر از تضاد هاي درون خلق . ها سير ميکنندخالف  جهت وحدت مليت

در مقايسه با گذشته . است که بايد بر آن فائق آمد ما در اين زمينه قدري کار کرديم 
ولي . ، در بيشتر مناطق اقليت نشين مناسبات بين مليتها بسيار بهبود يافته است 

ضي از مناطق هنوز شونيسم در بع. کماکان مسائلي موجودند که حل آنها ضرور است 
عظمت طلبانه ملت خان و ناسيوناليسم محلي بطور جدي ديده ميشود که بايد بدان 

طي سالها اخير در اثر مساعي مليتها ، در اکثر مناطق . توجه فروان مبذول داريم
اقليت نشين اصالحات دمکراتيک و تحول سوسياليستي بطور عمده پايان يافته 

صالحات دمکراتيک انجام نگرفته است ، زيرا در آنجا شرائط در تبت هنوز ا. است
ماده اي منعقده بين دولت توده اي مرکزي و  ١۷طبق موافقتنامه . هنوز آماده نيست 

اما زمان . دولت محلي تبت ، در آنجا نيز اصالح سيستم اجتماعي بايد انجام گيرد
توده هاي مردم تبت و  اجراي اين اصالحات فقط وقتي معين ميشود که اکثريت عظيم

. در اين مورد نبايد عجله کرد. رهبران آنها انجام چنين امري را امکان پذير بدانند
اکنون تصميم گرفته شده است که دوره دومين نقشه پنج ساله از اصالحات 

ولي اينکه آيا در دوره سومين نقشه پنج ساله . دمکراتيک در تبت خوداري شود 
اهد گرفت يا نه، تنها ميتواند طبق شرائط آنزمان تعيين چنين اصالحاتي صورت خو

  .شود

  ـ نقشه کشي همه جانبه و تنظيم مناسب ۷

ميليوني کشور   ٦٠٠منظور از نقشه کشي همه جانبه نقشه کشي براي خلق   ÷
ما بايد در تدوين نقشه ها ، در رتق  و فتق امور و بررسي مسايل همواره اين . ماست 

ميليون نفر جمعيت است ، مبداء عمل خود قرار   ٦٠٠شوري واقعيت را که چين ک
اصوال طرح اين مسئله براي . دهيم ؛ اين واقعيت را هيچگاه نبايد از نظر دور بداريم 

ميليون نفر جمعيت  ٦٠٠چيست ؟ آيا هنوز کساني هستند که نميدانند کشور ما 
دور داشته و  نظررا از  دارد؟ خير همه ميدانند ولي بعضي ها در جريان کار اين موضوع
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آنهائيکه . تصورميکنند که هرچه افراد کمتر و دايره آن تنگ تر باشد، بهتر است
بايستي کليه عوامل مثبت را : هستند ، با اين نظر مخالفند " دايره تنگ"طرفدار 

اني را که وحدت با آنها ممکن است ، متحد نمود ، تمام رکت در آورد، کليه کسبح
تا حد امکان بعوامل مثبت بدل کرد و در خدمت امر عظيم ساختمان  عوامل منفي را

من اميدوارم اين اشخاص افق ديد وسيعتري بيابند و واقعا . جامعه سوسياليستي نهاد 
ميليون نفر جمعيت دارد، و اين واقعيتي عيني است و  ٦٠٠قبول کنند که کشور ما 

، اين امر خوبي است ولي طبعا  کشور ما پر جمعيت است. سرمايه ما را تشکيل ميدهد
مشکالتي نيز بهمراه دارد کار ساختماني ما در تمام رشته با جوش خروش به پيش 

معهذا هنوز در مرحله گذار کنوني با . به موفقيتهاي بزرگي دست يافته است ميرود و
پيشرفت و . همه تغييرات عظيم اجتماعي اش مسايل مشکل فراواني موجود است 

هر تضاد نه فقط بايد بلکه بخوبي ميتواند حل . ي را تشکيل ميدهندتضاد مشکالت
ما بايد کليه . مشي ما عبارت است از نقشه کشي همه جانبه و تنظيم مناسب. شود

دن کار براي افراد آموزش و مسايل ـ اعم از مسئله غالت ، آفات طبيعي ، فراهم کر
هاي ميهن پرست و مسئله روشنفکران، ويا مسئله جبهه متحد کليه نيرو پرورش ،

اقليتهاي ملي و مسايل ديگر ـ را از ديدگاه نقشه کشي همه جانبه براي همه مردم 
مالحظه کنيم و بايد طبق امکانات مشخص زمان و مکان و پس از مشورت با افراد 

بهيچوجه نبايد . محافل مختلف جامعه ، تدابيري جهت تنظيم کار ها اتخاذ نمائيم
که گويا جمعيت زياد  و مردم عقب مانده اند و يا اينکه کار پر  شکوه و شکايت کرد

ولي آيا اين بمعناي آنستکه . زحمت و اجراي آن مشکل است و از زير کار در رفت 
سازمانهاي اجتماعي يا حتي توده ها . دولت مسئول کليه امور مردم است؟مسلما خير 

اره بسياري از اشخاص چاره ميتوانند بال واسطه در مورد بسياري از امور و در ب
البته اين نيز در . انديشي نمايند ، آنها ميتوانند تدابير خوب و متعددي اتخاذ کنند

ما بايد . جاي ميگيرد" نقشه کشي همه جانبه و تنظيم مناسب "چارچوب اصل 
سازمانهاي اجتماعي و توده هاي مردم را در همه جا در انجام اين عمل راهنمائي 

  .کنيم
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بگذار صد گل بشکفد، بگذار صد مکتب باهم " ر باره ـ د ٨
  "همزيستي طويل المدتو کنترل متقابل" و "رقابت کند

" و " ابت کندگل بشکفد، بگذار صد مکتب باهم رق در شعار هاي بگذار صد
چگونه مطرح شده اند؟ اين شعار ها طبق " همزيستي طويل المدت و کنترل متقابل

قبول اين حقيقت که درجامعه سوسياليستي هنوز اوضاع مشخص چين و بر اساس 
تضاد هاي مختلف موجودند ، و همچنين بر اساس نياز مبرم کشور در تسريع رشد و 

بگذار صد گل بشکفد، بگذاز "رهنمود . اقتصاد و فرهنگ ، تدوين گشته اند   تکامل
 ت که سبب تسريع رشد هنر و پيشرفترهنمودي اس. " تب به هم رقابت کندصد مک

اشکال و سبکهاي گوناگون هنر . علوم و رونق فرهنگ سوسياليستي کشور ما ميگردد
ميتوانند آزادانه تکامل يابند و مکاتب  مختلف علوم ميتوانند آزادانه با هم رقابت 

ما معتقيديم که تحميل سبکي هنري و مکتبي معين و قدغن کردن سبک . کنند 
مسايل حق و . نر و علم زيان ميرساند مکتب ديگر بويسله تدابير اداري به رشد ه

ناحق در هنر و علم ، بايد از طريق بحث آزادانه محافل هنرمندان و دانشمندان  و 
براي تشخيص صحت و . پراتيک هنري و علمي حل شوند، نه از طريق سطحي وساده

يا سقم يک مطلب اکثرا احتياج بيک مرحله آزمايشي است در گذشته پديده نو و 
بدو امر اغلب مورد قبول اکثر مردم واقع نميشد و ميبايستي فقط در صحيح در 

اغلب مردم يک پديده صحيح و خوب را در بدو . جريان پر پيچ خم مبارزه رشد يابد 
زماني بود . علفي سمي مينگرندامر چون کلي خوشبو نميدانند، بلکه  بدان بمثابه به 

ي تکامل داروين نادرست شمرده ه کوپرنيک در باره منظومه شمسي و تئورکه نظري
ميشدند و ميبايستي طي مبارزه اي سخت صحت خود را به اثبات راسانند در تاريخ 

شرائط براي رشد يک پديده نو در جامعه . چين نيز نمونه هاي مشابه زياد است 
سوسياليستي با شرائط در جامعه کهن از اساس فرق ميکند و بمراتب بر آن برتري 

د اين هنوز بکرات ديده ميشود که از رشد نيروهاي نورسته جلوگيري با وجو. دارد 
ييقات عمدي بلکه تنها نطقي  سرکوب ميشود ، نه در اثر تضميگردد و پيشنهادات م

بدين . بعلت عدم تشخيص نيز ميتوان سدي در راه رشد پديده هاي نوين پديدآورد 
ح محتاط بود ، بحث جهت بايد در عرصه علم و هنر در تشخيص صحيح از نا صحي
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بنظر ما چنين . آزاد را تشويق نمود و از نتيجه گيريهاي عجوالنه خوداري کرد
  .برخوردي ميتواند به تکامل نسبتا موفقيت آميز علم و هنر کمک کند

مارکسيسم در ابتدا . مارکسيسم نيز در جريان مبارزه تکامل يافته است
شمرده ميشد و هنوز هم در آماج حمالت گوناگون قرار ميگرفت و علف سمي 

. بسياري از نقاط جهان مورد حمله قرار ميگيرد و بمثابه علف سمي محسوب ميشود
معذلک، در اين کشور .در کشور هاي سوسياليستي مارکسيسم موضع ديگري دارد 

در چين، . ها نيز ايدئولوژي هاي غير مارکسيستي و ضد مارکسيستي هنوز موجودند 
ي در مورد سيستم مالکيت بطور اساسي انجام يافته و گرچه تحول سوسياليست

مبارزات طبقاتي وسيع وطوفان آساي توده اي که مشخصه دوره انقالب است، بطور 
عمده پايان پذيرفته، ولي بقاياي طبقات سرنگون شده مالکان ارضي و کمپرادور ها 

حال تحول  هنوز موجود است ، بورژوازي هنوز بر جاست و خورده بورژوازي تازه در
مبارزه طبقاتي هنوز تمام نشده است ، مبارزه طبقاتي بين پرولتاريا و بورژوازي . است

، مبارزه طبقاتي بين نيرو هاي سياسي گوناگون و مبارزه طبقاتي بين پرولتاريا 
بورژوازي در زمينه ايدئولوژيک هنوز مبارزه اي طوالني و پيچيده خواهد بود و حتي 

پرولتاريا  کوشش ميکند تا جهان را طبق جهابيني . هد يافت گاهي بسيار حدت خوا
خود دگرکون سازد و بورژوازي نيز سعي دارد تا جهان را طبق جهانبيني خود تغيير 

سوسياليسم يا سرمايه داري ، " پيروزي کي بر کي"دهد و در اين مورد اين مسئله 
يان تمام جمعيت و مارکسيستها کمافي السابق چه در م. هنوز عمال حل نشده است

از اينرو مارکسيسم بايد همچنان در جريان . چه در ميان روشنفکران در اقليتند 
مبارزه رشد و تکامل يابد ـ درگذشته چنين بوده است، اکنون هم چنين است و در 
آينده ، نيز بطور قطع چنين خواهد بود يک پديده صحيح هميشه در جريان مبارزه 

راستي ، خوبي و زيبائي هميشه در مقابل . شد مييابدعليه يک پديده ناصحيح ر
ناراستي ، بدي و زشتي وجود داشته و در مبارزه با آن رشد ميکند، بمحض اينکه بشر 
بطور کلي کذب و ناراستي را بدور اندازد و حقيقت مشخص را بپذيرد، آنگاه حقيقت 

. گز پايان پذير نيستنو عليه نظرات نادرست جديد بمبارزه بر ميخيزد، اين مبارزه هر
  .   اين قانون تکامل حقيقت است و طبعا قانون تکامل مارکسيسم نيز ميباشد
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براي اينکه در کشور ما نتيجه مبارزه ايدئولوژيک بين سوسياليسم و 
سرمايه داري معلوم شود، هنوز دوراني بس طوالني الزم است ، علت آن اينست که 

جامعه کهن برخاسته اند ، بصورت ايدئولوژيک  تاثير بورژوازي و روشنفکراني که از
اگر ما اين حقيقت . طبقاتي در کشور ما براي مدتي طوالني همچنان باقي خواهد ماند 

را کامال و يا اصال نشناسيم ، مرتکت اشتباه عظيمي خواهيم شد و مبارزه ايدئولويک 
ات فرق ميکند در مبارزه ايدئولوژيک با ساير مبارز. را از نظر فرو خواهيم گذاشت 

اين مبارزه نبايد به شيوه هاي خشن و قهر آميز متوسل شد، بلکه بايد شيوه 
اکنون سوسياليسم در مبارزه ايدئولوژيک برتري . برحوصله استدالل را بکار بست 

حزب . قدرت عمده دولت در دست زحمتکشان تحت رهبري پرولتارياست . دارد 
گرچه در کار ما نواقص و . العاده است کمونيست صاحب اقتدار و اعتبار فوق

اشتباهاتي وجود دارد ، ولي هر فرد منصف ميتواند ببيند که ما نسبت به خلق وفا 
داريم و مصمم و قادريم که به اتفاق خلق ميهن مان را بنحو احسن بسازيم و تا کنون 

زهم نيز به کاميابيهاي بزرگي نايل گرديده ايم و در آينده هم به موفقيتهاي با
اکثريت قاطع عناصر بورژوازي و روشنفکراني که از . بزرگتري دست خواهيم يافت 

آنها در راه ميهن سوسياليستي شگوفان . جامعه کهن برخاسته اند، ميهن پرستند 
خود حاضر به خدمت اند و بخوبي ميدانند که چنانچه از امر سوسياليسم و از 

ند، رويگردانند ، نه نقطه اتکائي زحمتکشان که بطرف حزب کمونسيت رهبري ميشو
  .خواهد داشت و نه آينده درخشاني

از ما سوال ميکنند ؛ اکنون که اکثريت مردم کشور ما مارکسيسم را بمثابه 
افکار هدايت کننده پذيرفته است، آيا باز ميتوان آنرا مورد انتقاد قرار داد ؟ البته که 

اگر . يچ انتقادي وحشت نداردمارکسيسم يک حقيقت علمي است و از ه. ميتوان 
مارکسيسم از انتقاد وحشت ميداشت و اگر با انتقاد مغلوب ميشد ، ديگر به هيچ 

مگر نه اينستکه ايده آليستها هر روز بطريق گوناگون مارکسيسم را . دردي نميخورد
بياد انتقاد ميگيرند؟ مگر نه اينستکه حاملين افکار بورژوائي و خرده بورژوائي که 

به تغيير افکار خود نيستندو مارکسيسم را بطريق مختلف مورد انتقاد قرار مايل 
بعکس . ميدهند؟ مارکسيستها نبايد از انتقاد هيچکسي ترس و وحشت داشته باشند
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، مارکسيستها بايد خود را در آتش انتقاد و در توفان مبارزه آبديده کنند، رشد و 
مبارزه عليه افکار نادرست مانند . مايندتکامل دهند و دائما مواضع نويني را تسخير ن

واکسيناسيون است ـ انسان در نتيجه تاثير واکسن مصونيت بيشتري در برابر بيماري 
. گياهائيکه در گلخانه ميرويند، نيروي حياتي زيادي نخواهد داشت . پيدا ميکتد

موضع " بگذار صد گل بشکفد ، بگذار صد مکتب با هم رقابت کند"اجراي رهنمود 
رهبري کننده مارکسيسم را در صحنه ايدئولوژيک تضعيف نميکند ، بلکه بعکس آنرا 

  .تقويت مينمايد
پس ما چه سياستي بايد نسبت به نظرات غير مارکسيستي اتخاذ کنيم ؟ 
اين مسئله در مورد ضد انقالبيون شناخته شده و خرابکاران در امر ساختمان 

. ساده حق بيان را از آنها سلب ميکنيم  ما بطور: سوسياليستي به آساني حل ميشود
آيا عملي . ولي برخورد با افکار نادرست در درون خلق کامال مطلب ديگري است

خواهد بود اگر ما چنين افکاري را قدغن کنيم و از آنها امکان هرگونه تظاهري را 
بگيريم ؟ يقينا خير سعي در حل مسايل ايدئولوژيک درون خلق و يا مسايل جهان 

نوي انسانها بوسيله شيوه هاي سطحي و ساده نه تنها موثر نيست ، بلکه فوق مع
. ممکن است که بتوان از بيان نظرات نادرست جلوگيري کرد. العاده زيانبخش است

وانگهي اگر نظرات صحيح . ولي نظرات نادرست مع الوصف همچنان باقي خواهند ماند
ده و مصونيت پيدا نکرده باشند، در در گلخانه رشد کرده باشند و با دو باران ندي
از اينرو فقط بوسيله شيوه بحث و . برخورد با نظرات ناصحيح پيروزي نخواهند شد

انتقاد و اقناع استکه ميتوان افکار صحيح را واقعا رشد داد و افکار ناصحيح را برطرف 
  .يق است که ميتوان مسايل را واقعا حل کردرنطساخت و فقط از اي

آنها . ده بورژوازي ناگزير ايدئولوژي خود را بيان خواهند کردبورژوازي خر
يدئولوژيک اظهار ابدون ترديد با سرسختي و بطريق مختلف در مسايل سياسي را 

ما . شما نميتوانيد از آنها متوقع باشيد که بطور ديگر عمل کنند. وجود خواهند کرد
يم ، بلکه بايد به آنان اجازه نبايد با تشبث به جبر و زور از تظاهر آنها جلوگيري کن

تظاهر دهيم و در عين حال با آنها بمباحثه پردازيم و آنطور که بايد و شايد آنها را 
شک نيست که ما بايد انواع مختلف افکار نادرست را بياد . مورد انتقاد قرار دهيم 
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ئي نظاره گر و با بي اعتنا است که نبايد از انتقاد سر باز زداين بديهي . انتقاد بگيريم 
اشتباهات بايد مورد انتقاد قرار . اشاعه افکار نادرست و تصرف بازار از طرف آنان بود

ولي چنين انتقادي . گيرند هرجا که علفهاي سمي برويند ، بايد از ريشه کنده شوند
نبايد دگماتيکي باشد نبايد شيوه متافزيکي ، بلکه بايد کوشش کرد تا شيوه 

آنچه که ما بدان نيازمنديم تحليل علمي و دالئل قانع . شودديالکتيکي بکار برده 
ا عليه کليه م. نتقاد دگماتيکي نميتوان حل کردهيچ مسئله  اي را با ا. کننده است

علفهاي سمي مبارزه ميکنيم، ولي در عين حال بايد ميان علفهاي واقعا سمي و 
هاي مردم طرز تشخيص ما بايد به اتفاق توده . گلهاي واقعا خوشبو بدقت فرق نهيم

  .دقيق ايندو را از هم بياموزيم وبا شيوه هاي صحيح  با اين علفهاي سمي مبارزه کنيم
ما بايد ضمن انتقاد از دگماتيسم توجه خود مانرا به انتقاد از رويزيونيسم 

رويزيونيسم يا اپورتونيسم راست ، روند افکاري است بورژوائي . نيز معطوف سازيم 
رويزيونيستها ، اپورتونيستهاي راست ، در . ناکتر از دگماتيسم است که بمراتب خطر
اما آماج . نيز حمله ور ميگردند" دگماتيسم"کسيسم ميزنند وحتي به رسخن دم از ما

آنها با ماترياليسم و ديالکتيک . واقعي حمله آنان جوهر و اساس مارکسيسم است
 يه ديکتاتوري دمکراتيک خلق ومبارزه ميکنند و يا آنها را تحريف مينمايند ، عل

آنها با تحول . يا سعي در تضعيف آنها مينمايند رهبري حزب کمونيست بر ميخيزند و
سوسياليستي و ساختمان سوسياليسم مخالف ميورزند و يا تالش در تضعيف آن 

پس از کسب پيروزي اساسي انقالب سوسيالستي در کشور ما هنوز اشخاص در . دارند
آنها . شوند که بعبث آرزوي احياي سرمايه داري را در سر ميپرورانند اجتماع يافت مي

در تمام جبهه ها و منجمله در جبهه ايدئولوژيک عليه طبقه کارگر به مبارزه بر 
  .در اين مبارزه رويزيو نيستها بهترين ياران آنها هستند . ميخيزند 

د مکتب با هم و بگذار ص" بگذار صد گل بشکفد" ظاهرا اين دو شعار ـ يعني 
 استفاده کند پرولتاريا ميتواند از آنها : ـ هيچگونه خصلت طبقاتي ندارد " رقابت کند

طبقات ، قشر ها و . ، بورژوازي و هر کس ديگر نيز ميتواند از آنها استفاده کند 
گروههاي اجتماعي هر کدام در باره اينکه گل خوشبو چيست و علف سمي کدامست 

مردم چه چيزي ميتواند  ل ببيني از ديدگاه توده هاي وسيعحا ، نظرات خاصي دارند،



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  مائوتسه دون

433 

براي ما معيار تشخيص گلهاي خوشبو از علف سمي باشد؟ و در زندگي سياسي خلق 
ما چگونه بايد صحت و سقم گفتار و کردار را تشخيص داد ؟ طبيق موازين قانون 

مشترک که اساسي ما و طبق اراده اکثريت عظيم خلق ما و برنامه هاي سياسي 
، ما معتقديم که  اعالم شده اندبدفعات از طرف احزاب و گروههاي سياسي کشور ما 

  :ان بطور کلي بصورت زير خالصه کرد اين معيار هاي را ميتو
ـ گفتار و کردار بايد به وحدت مليتها مختلف ما کمک کند، نه اينکه باعث  ١         

  تفرقه آنان گردد؛
ردار بايد تحول سوسياليستي و ساختمان سوسياليسم را به ـ گفتار و ک ٢           

  پيش را ند، نه اينکه بحال آن زيانبخش باشد ؛ 
ـ گفتار و کردار بايد به تحکيم ديکتاتوري دمکراتيک خلق کمک کند، نه  ٣          

  اينکه باعث تخريب و يا تضيف آن گردد؛ 
يسم دمکراتيک کمک کند ، نه ـ گفتار و کردار بايد استحکام سانترال ۴          

  اينکه باعث تخريب ويا تضعيف آن گردد ؛
ـ گفتار و کردار بايد در جهت تقويت رهبري حزب کمونيست سير کند،  ٥          

  نه اينکه باعث کنار گذاشتن و يا تضعيف آن گردد؛
ـ گفتار و کردار بايد بحال همبستگي بين المللي سوسياليستي و  ٦          

 . خلقهاي صلحدوست جهان سودمند باشد ، نه زيابخش يهمبستگ

اين . از اين شش معيار راه سوسياليستي و رهبري حزب از همه مهمتر است
معيار ها بدينجهت تدوين شده اند تا آنکه در ميان خلق به توسعه دامنه بحث آزاد در 

با اين  کسانيکه. باره مسايل گوناگون کمک شود، نه اينکه مانع چنين بحثي گردد
ميتوانند نظرات خود را بيان کنند و به بحث بپردازند ولي . معيار ها موافق نيستند 

هرگاه اکثريت مردم معيار ها ي روشن دارد ، آنگاه ميتوان انتقاد و انتقاد از خود را در 
جهت صحيح سوق داد و با تطبيق با اين معيار ها معين کرد که آيا گفتار و کردار 

معياري فوق الذکر . يا نادرست ، گلهاي خوشبويند يا علفهاي سمي مردم درستند  
يز براي قضاوت در صحت تز البته معيار هاي خاص ديگر ن. معيار هاي سياسي هستند

ولي اين شش معيار سياسي در . يا ارزيابي زيبائي آثار هنري الزم ميآيند هاي علمي
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يک کشور سوسياليستي ، چون آيا در . مورد هر فعاليت علمي و هنري صدق ميکنند 
کشور ما ميتواند فعاليت علمي يا هنري مفيدي يافت شود که با اين شش معيار تباين 

  داشته باشد ؟
تمام نظرات که در باال ذکر شد ، از شرايط تاريخي مشخص کشور ما ناشي 

از آنجا که شرائط در کشور هاي سوسياليستي و براي احزاب کمونيست مختلف . ميشود
  .، لذا ما معتقد نيستيم که کشور ها و احزاب ديگر بايد متد چيني را بکار بندند است

نيز محصول شرائط تاريخي " همزيستي طويل المدت و کنترول متقابل"شعار
مشخص کشور ما ميباشد اين شعار بطور اتفاقي تدوين نشده ، بلکه طي سالهاي 

المدت از مدتها پيش وجود فکر همزيستي طويل . متمادي پخته و قوام يافته است
در سال گذشته، وقتيکه نظام سوسياليستي بطور عمده مستقر گرديد ، اين . داشته 

حال علت چيست که بايد به احزاب دمکراتيک . شعار بطور روشن و دقيق اعالم شد
بورژوازي و خرده بورژوازي براي مدت طوالني اجازه همزيستي با حزب سياسي طبقه 

که ما رهنمود همزيستي علت اينستکه هيچ دليلي وجود ندارد  کارگر داده شود؟
بي که واقعا بخاطر همبستگي خلق در راه امر سوسياليسم طويل المدت را با تمام احزا

من در دومين . صرف مساعي ميکنند و از اعتماد خلق بر خوردارند ، تعقيب نکنيم 
  :گفتم  ١٩٥٠جلسه کنفرانس مشاوره سياسي در ژون سال 

ر کسي واقعا مايل است بخلق خدمت کند ، و در موقع سختي حقيقتا اگ
بخلق کمک نموده و کار هاي خوب انجام داده است و اين کار را بعد ها نيز 
بدون اينکه در نيمه راه باز ايستد ، دنبال کند، در اينصورت هيچ دليلي 

اش و وجود ندارد که خلق و دولت او را طرد کنند و به او امکان امرار مع
  .خدمت بخلق را ندهند

آنچه که در اينجا تشريح شد ، اساس سياسي براي امکان همزيستي طويل المدت 
احزاب مختلف است و همزيستي طويل المدت حزب کمونيست با احزاب مختلف 

همزيستي طويل المدت حزب کمونيست با احزاب دمکراتيک آرزو و همچنين . است
زاب  دمکراتيک ميتوانند مدت مديدي به اينکه آيا اين اح. سياسيت ماست 

موجوديت خود ادامه دهند، تنها بخواست حزب کمونيست مربوط نميشود،بلکه 
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مربوط به آنست که اين احزاب دمکراتيک چگونه رفتار ميکنند و آيا آنها از اعتماد 
کنترل متقابل احزاب گوناگون نيز واقعيتي است که از مدتها پيش . خلق برخوردارند

کنترل . تبادل نظر با يکديگر و انتقاد از يکديگر: د داشته که عبارت است ازوجو
حزب کمونيست ميتواند احزاب دمکراتيک را . متقابل، البته امري يکجانبه نيست

کنترل کند و احزاب دمکراتيک نيز بنوبه خود ميتواند حزب کمونيست را کنترل 
داده ميشود تا حزب کمونيست را علت چيست که به احزاب دمکراتيک اجازه . نمايند

کنترول کنند؟ زيرا يک حزب درست مانند يک انسان نياز فراوان به شنيدن نظرات 
همه ميدانند که کنترل حزب کمونيست بطور عمده از طرف مردم . مخالف را دارد 

ولي اگر در اين کنترل احزاب دمکراتيک نيز .زحمتکش و اعضاي حزب انجام ميگيرد 
بديهي است که تبادل نظر ميان . ، براي ما بسيار مفيدتر خواهد شد شرکت جويند 

احزاب دمکراتيک و حزب کمونيست و انتقاد از يکديگر فقط زماني نقش مثبت را در 
کنترل متقابل ايفا ميکند که نظريات و انتقاد ها با شش معيار سياسي فوق الذکر 

دمکراتيک به نو سازي ايدئولوژيک  از اينرو ما اميدواريم که همه احزاب. تطابق کنند 
توجه کافي مبذول دارند و در راه همزيستي طويل المدت با حزب کمونيست و 

  .کنترول متقابل کوشش کنند تا بتوانند به نيازمنديهاي جامعه نوين پاسخ دهند 

  ـ درباره مسئله اغتشاشات بوسيله عده قليلي از مردم ٩
ودي از کارگران و دانشجويان در بعضي نواحي عده معد ١٩٦٥در سال 

علت مستقيم  اغتشاش اين بود که قسمتي از خواستهاي . دست به اعتصاب زدند
مادي آنان بر آورده نشده بود؛ بعضي از اين خواستها ميبايستي و ميتوانستند بر آورد 
شوند، در حاليکه برخي ديگر نا مناسب و يا آنقدر مبالغه آميز بودند که در شرائط 

کراتيسم در علت مهمتر اين اغتشاشات وجود بوروولي . آورده شدني نبوده  وقت بر
رهبري بود در مورد بعضي از اين اشتباهات ناشي از بوروکراتيسم ، ارگانهاي فوقاني 
مسئول هستند و نبايستي تمام تقصير را متوجه سطوح تحتاني ساخت يکي ديگر از 

ک و سياسي در ميان کارگران و علل اين اغتشاشات عدم تربيت کافي ايدئولوژي
علت . در همان سال در ميان عده معدودي از اغتشاش بر پا شد . دانشجويان بود

  .عمده آن نيز بوروکراتيسم در رهبري و کمبود کار تربيتي در ميان توده ها بود 
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بايد اعتراف کرد که برخي از توده ها اغلب توجه خود را بيشتر روي منافع 
ي متمرکز ميسازند و منافع آتي ، دولتي و جمعي را يا بهيچوجه و يا آني، جزئي و فرد

از آنجا که تعداد زيادي از جوانان فاقد تجربه سياسي و . به اندازه کافي درک نميکنند 
زندگي اجتماعي اند، لذا قادر به مشاهده اختالف بين چين کهن و چين نوين نيستند 

ت که خلق ما براي رهائي خود از يوغ وبراي آنها درک عميق اين حقيقت مشکل اس
امپرياليسم و ارتجاع گوميندان چه مبارزات سخت و دشوار غير قابل تصوري را پشت 
سر خود گذاشته است و بناي جامعه خوشبخت سوسياليستي چه کار سخت و طوالني 

از اينروست که بايد در ميان توده ها بطور مداوم کار تربيتي سياسي زنده و . ميطلبد 
بايد حقيقت مشکالت موجود را آنطور که هست ، دائما به آنها نشان . موثر انجام گيرد

  .داد و با آنها در باره چگونگي رفع اين مشکالت به مباحثه پرداخت
زيرا تضاد هاي درون خلق ممکن باشيوه . ما با اغتشاش موافقت نداريم 

زيان ميرساند و براي  حل شوند ، در حاليکه اغتشاش هميشه" وحدت انتقاد وحدت "
ما اطمينان داريم که توده هاي عظيم مردم . پيشرفت امر سوسياليسم مفيد نيست

کشور ما طرفدار سوسياليسم هستند و نهايت با انضباط و منصفند و هيچگاه بي 
ولي اين بمعناي آن نيست که در کشور ما امکان بر . سبب گرد اغتشاش نميگردند
در مورد اين مسئله ما بايد . ه ها ديگر از ميان رفته است پاشدن اغتشاش در بين تود

  : به نکات زير توجه کنيم 
ـ بخاطر ريشه کن کردن علل بروز اغتشاشات بايد بوروکراتيسم را مصممانه از ميان  ١

برداشت ، تربيت ايدئولوژيک سياسي را به نحو احسن تقويت کرده و تضاد هاي 
اگر اين شرط رعايت شود ، آنگاه بطور کلي . گوناگون را بطور مناسب حل نمود 

ـ  اگر در نتيجه کار نادرست ما اغتشاشي بر پا شود ،  ٢.  اغتشاش رخ نخواهد داد
بايد آن بخش از توده ها را که در اين اغتشاش شرکت کرده اند ، براه صحيح انداخت، 

ادر ها و توده ها و از اين اغتشاش بعنوان وسيله ويژه اي جهت بهبود کار ها و تربيت ک
در . استفاده کرد و مسايلي را که در گذشته الينحل باقي مانده بودند ، حل نمود

رسيدگي به اغتشاشات ، بايد در کار دقت بخرج داد از بکار برد شيوه هاي سطحي و 
محرکين . ساده دوري جست و قضيه را قبل از حل کامل خاتمه شده تلقي نکرد 
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دليل کافي از جمع خارج نمود ـ البته منظور آن عناصري اغتشاشات را نبايد بدون 
که قوانين جزا را نقض کرده اند و يا عناصر ضد انقالبي با لفعل نيست ، اين عناصر را 
بايد به پاي ميز محاکمه کشيد در کشور بزرگي نظير کشور ما اغتشاش عده معدودي 

اغتشاشات در رفع  بهيچوجه نبايد مايه ترس و تعجب ما گردد، بلکه بعکس اين
  .بوروکراتيسم بما کمک خواهد کرد

در جامعه ما هنوز عده نا چيزي هستند که بمنافع اجتماعي هيچگونه 
توجهي مبذول نميدارند هيچ چيز و هيچ کسي را نميشناسد ، به قتل و سوء قصد 

احتماال آنها از سياست ما سوء  . عليه جان مردم و جنايات ديگر دست ميزنند 
ه ميکنند ، آنرا تحريف مينمايند و مفرضا خواستهاي بي اساس مطرح ميسازند استفاد

تا بدين وسيله توده هاي را برانگيزند ؛ يا اينکه عمدا به پخش شايعه ميپردازند و تخم 
ما . آشوب و بلوا  در ميان مردم ميافکنند تا نظم عمومي جامعه را بر هم زنند

ت به اينگونه افراد نيستيم ، بلکه بعکس بهيچوجه موافق اغماض و چشم پوشي نسب
مجازات اين قبيل اشخاص . بايد تدابير قانوني الزم در مورد اين اشخاص اتخاذ شود 

خواست توده هاي وسيع جامعه است، در حاليکه به کيفر نرساندن آنها باخواست 
  .توده ها مغايرت دارد

  

  ـ آيا ممکن است امر بد به امر نيک بدل شود ؟ ١٠
طوريکه من در باال اشاره کردم ، اغتشاش ميان توده هاي مردم در همان

ولي چنين رخداد . جامعه ما امري بد است و ما نميتوانيم با آن توافقي داشته باشيم 
ها پس از اينکه بوقوع پيوست ، ما را وادار ميسازد که از آنها درس بگيريم ، 

در اين مفهوم ، امر . ه را تربيت کنيم تود. بوروکراتيسم را از ميان برداريم و کادر ها 
اغتشاشات داراي خصلتي دو گانه اند و همه آنها را . بد ميتواند به امر نيک بدل گردد

  .ميتوان از اين ديدگاه مورد مالحظه قرار داد
ولي اين . وقايع مجارستان امر خوبي نبود، اين برهمه کس روشن است 

جا که رفقاي مجاري در جريان اين وقايع تدابير از آن. وقايع نيز خصلتي دوگانه داشت 
اکنون . صحيح اتخاذ نمودند ، لذا اين وقايع سرانجام از امر بد به امر نيک بدل گرديد
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دولت مجارستان از هر موقع ديگر مستحکمتر گرديده است و ساير کشور هاي 
  .اردوگاه سوسياليستي  نيز از اين وقايع درس گرفته اند 

جنبش جهاني ضد کمونيستي و ضد خلقي نيمه دوم سال بديهي است که 
ه کارگرکشور هاي ي اين جنبش به احزاب کمونيست وطبقول. نيز امر بدي بود  ١٩٥٦

در جريان . مختلف درس داد ، آنها را آبديده ساخت و از اينرو به امر نيک بدل گرديد
. خارج شدنداين جنبش ، در بسياري از کشور ها ، عده اي از احزاب کمونيستي 

خروج بعضي از اعضاي حزب و تقليل عده اعضاي اين احزاب مسلما امر بدي است ، 
عناصر متزلزل که نميخواستند در حزب . ولي اين امر داراي جنبه خوب نيز ميباشد

بمانند از حزب بيرون رفتند ، اما اکثريت عظيم اعضاي ثابت قدم حزب بخاطر مبارزه 
  آيا اين امر نيکي نيست ؟. تندوحدتي فشرده تر برقرار ساخ

بطور خالصه ، ما بايد بيآموزيم که مسايل را همه جانبه بررسي کنيم و نه 
فقط به جنبه هاي مثبت اشياء و پديده ها چشم بيندازيم ، بلکه جنبه هاي منفي آنها 

تحت شرائط معيني امکان دارد امر بد به نتايج خوب و امر خوب به نتايج . راهم ببينيم
در بد بختي  خوشبختي و در : "گفت " الئوزي" دو هزار سال پيش . منتهي  شود بد 

ژاپني ها تجاوز  را به چين بمثابه يک پيروزي ) ١. " (خوشبختي بد بختي نهان است
فرض ميکردند و چيني ها  اشغال منطق وسيع خاک چين را يک شکست ميدانستند 

آيا تاريخ اين .روزي ژاپن شکست ولي در شکست چين پيروزي نهفته بود و در پي. 
  حقيقت را تائيد نکرده است ؟

اکنون برسر احتمال و وقوع جنگ جهاني سوم در ميان مردم سراسر جهان 
و در عين  مدر اين مسئله ما نيز بايد از لحاظ روحي آماده باشي. بحثي درگير است 

ولي . خالف جنگيم ما طرفدار صلح و م. حال به اين مسئله بطور تحليلي برخورد کنيم 
هرگاه امپرياليستها در بر افروختن آتش جنگ اصرار ورزند ما نبايد از آن ترس داشته 

" کليه اين مسئله نيز مانند موضع گيري ما نسبت به باشيم موضع گيري ما نسبت به 
پس از اولين . اوال، ما مخالف آنيم ؛ ثانيا ، از آن ترسي نداريم : است " اغتشاشات
و پس از . ميليون نفر بوجود آمد  ٢٠٠ي اتحاد شوروي با جمعيتي برابر جنگ جهان

ميليون نفر پا بعرصه  ٩٠٠دومين جنگ جهاني اردوگاه سوسياليستي با جمعيتي برابر 
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چنانچه امپرياليستها لجاج کنند و سومين جنگ جهاني را بر افروزند، به . وجود نهاد
سم خواهند پيوست، و سر زميني که يقين صد ها ميليون انسان ديگر به سوسيالي

تحت تسلط امپرياليسم باقي ميماند، وسيع نخواهد بود؛ وحتي محتمل است که 
  .مجموعه سيستم امپرياليستي بکلي مضمحل گردد 

تحت شرائط معين دوجهت يک تضاد در نتيجه مبارزه عليه يکديگر ناگزير 
بدون شرائط معين . باشد در اينجا شرائط حائز اهميت مي. بعکس خود بدل ميگردود

در جهان ، . نميتوانند بعکس هم بدل شوند. دو جهت تضاد که با يکديگر در مبارزه اند
پرولتاريا از کليه طبقات ديگر بيشتر مايل به تغيير موضع خود ميباشد، بعد از آن 
نيمه پرولتارياست که چنين خواستي دارد، زيرا اولي صاحب هيچ چيز نيست و دومي 

وضع کنون که در آن امريکا اکثريت آراء سازمان ملل . عي چندان بهتر ندارد نيز وض
است و بدن ط جهان را کنترول ميکند ، گذرمتحد را در دست دارد و بسياري از نقا

وضع چين نيز که کشوري فقير و . شک روزي خواهد رسيد که اين وضع تغيير يابد 
ست، تغيير خواهد کرد ـ کشور فقير محروم از حقوق حقه خود در صحنه بين المللي ا

ثروتمند خواهد شد و کشوريکه حقش پايمال شده است ، حق خود را بدست خواهد 
در اينجا نظام سوسياليستي و مساعي . آورد ـ اين تبديل اضداد به يکديگر است

  .مشترگ خلق متحد شده شرط تعيين کننده ميباشد
  

  ـ در باره صرفه جوئي ١١
ما در صدديم . در باره مسئله صرفه جوئي صحبت کنم اينکه مايلم مختصر

به ساختمانهاي پردامنه و وسيعي دست بزنيم ، ولي کشور ما هنوز بسيار فقير است ـ 
يکي از راههاي حل اين تضاد اجراي همه جانبه و پيگير . در اينجا تضادي نهفته است 

  . سيستم صرفه جوئي دقيق ميباشد 
ما عليه اختالس ، اشراف و  ١٩٥٢در " انهبالياي سه گ"طي جنبش عليه 

به  ١٩٥٥در . بوروکراتيسم برخاستيم و ضمنا تکيه را بر مبارزه عليه اختالس نهاديم 
تبليغ درباره صرفه جوئي پرداختيم در آنزمان تکيه را بر مبارزه عليه موازين بيش از 

ئي در مورد اندازه پروژه هاي غير توليدي در ساخت سرمايه و همچنين برصرفه جو
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در اين مورد موفقيتهاي بزرگي هم بدست . خام در توليدات صنعتي گذاشته بوديم
ولي در آنزمان رهنمود صرفه جوئي هنوز در تمام شاخه هاي اقتصادي ملي و . آورديم 

همچنين در ادارات ، واحد هاي نظامي ، مدارس و سازمانهاي توده اي بطور جدي اجرا 
د در کليه زمينه ها در سراسر کشور سيستم صرفه جوئي را امسال ما باي. نميگردند

ما هنوز در امر ساختماني تجربه کافي . بسط و توسعه دهيم و با اسراف مبارزه کنيم 
نداريم ؛ در سالهاي آخير بموازات موفقيتهاي عظيمي که کسب کرديم ، اسراف نيز در 

ن بزرگ بمثابه استخوان ما بايد بتدريج تعدادي موسسات مدر. کار ما وجود داشت 
زيرا بدون استخوان بندي قادر نخواهيم بود کشور . بندي صنايع خود بوجودآوريم 

ولي قسمت اعظم . خود را در عرصه چند سال بيک قدرت صنعتي مدرن تبديل کنيم 
ما بايد بيشتر به ساختمان موسسات کوچک . موسسات ما نميتوانند از اين نوع باشد 

و در عين حال از پايه هاي صنعتي جامعه کهن بحد اکمل استفاده  و متوسط بپردازيم
کنيم و با تمام قوا صرفه جوئي نمائيم تا بتوانيم با صرف هزينه کمتر کار بيشتري 
انجام دهيم پس ار آنکه دومين پلينوم کميته مرکزي حزب کمونيست چين در نوامبر 

مبارزه با اسراف را  سال گذشته رهنمود اجراي يک سيستم صرفه جوئي دقيق و
جنبش صرفه جوئي کنوني بايد . تاکيد کرد، در عرصه چند ماه نتايج خوبي بدست آمد

درست همانطور که در مورد انتقاد از نواقص و . بطور جدي و پيگير اجرا شود
مبارزه با اسراف را نيز ميتوان به شست شوي دست و صورت . اشتباهات صحبت شد

روز دست و روي خود را نميشوديند  ؟حزب کمونيست چين آيا مردم هر . تشبيه کرد
و احزاب دمکرتيک و افراد غير حزبي دمکراتيک ، روشنفکران، صاحبان صنايع و 

ميليون نفر خلق  ٦٠٠بازرگانان، کارگران ، دهقانان ، پيشه وران و بطور خالصه ماهمه 
ه افراط و اسراف چين بايد در راه افزايش توليد و اجراي سيستم صرفه جوئي و علي

اين امر نه فقط داراي ارزش مهم اقتصادي است، بلکه داراي اهميت . مبارزه کنيم
در حال حاضر در ميان بسياري از کارمندان ماگرايش . سياسي بزرگي نيز ميباشد 

خطرناک ي ـ عدم تمايل به شرکت در غم و شادي توده ها و فقط بدنبال کسب نام و 
ما در . اين گرايش بسيار ناسالمي است. ر حال رشد استنشان و نفع شخصي رفتن د

جريان جنبش براي افزايش توليد و اجراي سيستم صرفه جوئي خواستار ساده کردن 
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دستگاه اداري ، اعزام کادر ها به درجات پائينتر هستيم تا عده زيادي از کادرها 
يتوان براي بر طرف اين يکي از شيوه هائي است که م. مجددا به کار توليدي باز گردند

ائما در کليه کادر ها و تمام خلق بايد د. ساختن اينگونه گرايشهاي خطرناک بکار برد 
ين يک کشور سوسياليستي بزرگ و درضمن از نظر خاطر داشته باشند که چ

براي اينکه . رگي است اين تضاد بسيار بز. اقتصادي کشوري عقب مانده و فقير است 
وتمند و نيرومند ساخت ، به ده ها سال کار و زحمت احتياج ين کشوري ثربتوان از چ

است که کوشش براي اجراي رهنمود صرفه جوئي و مبارزه با اسراف يعني رهنمود 
  .ساختمان کشور از طريق پشتکار و صرفه جوئي از آن جمله است 

  

  ـ راه صنعتي کردن چين ١٢
ده رابطه رشد مقصود من از بحث در باره راه صنعتي کردن چين بطور عم

صنايع سنگين در مرکز ساختمان . صنايع سنگين و صنايع سبک و کشاورزي است
اما در عين حال . اين موضوع را بايد حتما تصديق نمود. اقتصادي کشور ما قرار دارد

  .بايد به رشد و تکامل کشاورزي و صنايع سبک نيز توجه کافي مبذول داشت 
در  ٨٠ميباشد، اهالي روستا ها بيش از از آنجا که چين کشور فالحتي بزرگ 

لذا بايد صنايع وکشاورزي هم زمان با . صد جمعيت کل کشور را تشکيل ميدهند
فقط در اينصورت است که صنايع قادر به دريافت مواد . يکديگر رشد وتکامل يابند

خام و پيدا کردن بازار فروش ميگردند و فقط در اينصورت است که ميتوان سرمايه 
ي براي ساختمان صنايع سنگين نيرومند جمع آوري نمودو همه ميدانند که بيشتر

بدون کشاورزي صنايع سبک نميتواند . صنايع سبک با کشاورزي پيوندي نزديک دارد
ولي هنوز مردم به روشني درک نميکنند که کشاورزي براي . وجود داشته باشد 

ضوع آسانتر خواهد شد اما درک اين مو. صنايع سنگين بازار فروش مهمي ميسازد
وقتيکه ديده شود که با رفرم تکنيکي و مدرنيزه کردن تدريجي کشاورزي همواره 
ماشين آالت ، کود ، وسايل آبياري ، ماشينهاي توليد برق و وسايل حمل و نقل و 
همچنين مواد سوختي و مصالح ساختمان براي مصرف کنندگان روستا ها روز بروز 

در دوره نقشه هاي پنج ساله دوم و سوم کشاورزي ما رشد اگر . بيشتر الزم ميشود



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   قتضاد هاي درون خل رباره مسئله حل صحيحد

442 

بيشتري بيابد و در نتيجه صنايع سبک هم بتواند به موازات آن رشد وسيعتري پيدا 
صنايع سنگين در اثر رشد . کند، اين رشد براي مجموعه اقتصاد ملي مفيد خواهد بود 

کرده و پول جمع  و تکامل کشاورزي و صنايع سبک ميتواند بازار هاي فروش پيدا
در وهله اول چنين بنظر ميرسد که سرعت . نمايد و از اين طريق سريعتر رشد يابد

صنعتي کردن قدري کاسته شده است ، ولي در واقع از اين سرعت چيزي کاسته 
در جريان سه نقشه پنج ساله  ويا شايد . نشده ، بلکه شايد سريعتر نيز گرديده است

ساليانه فوالد چين که قبل از آزادي يعني در سال  کمي بيشتر ممکن است توليد
حد اکثر قدري بيش از نهصد هزار تن بود، به نسبت ميليون  تن و يا بيشتر  ١٩۴٣

  .شهر هر دو راضي خواهد شد. در اينصورت مردم ده . افزايش يابد
 ۷ما فقط . من امروز قصد ندارم در باره مسايل اقتصادي زياد صحبت کنم 

به ساختمان اقتصادي پرداخته ايم، لذا هنوز تجربه کافي نداريم و بايد سال است که 
ولي پس از يک . ما در کار انقالبي نيز در بدو امر تجربه اي نداشتيم . تجربه بيندوزيم

سلسله شکستها و ناکاميها تجربه آموختيم و فقط پس از آن بود که به پيروزي 
سعي کنيم تا دوره تجربه اندوزي در ما بايد اکنون . سراسري کشور دست يافتيم 

ساختمان اقتصادي قدري کوتاه تر از دوره تجربه اندوزي در انقالب گردد و ضمنا به 
ازاء اين تجربه بايد چيزي پرداخت ، ولي غايت  البته در. آن گراني هم تمام نشود 

د که در بايد قبول کر. مرحله انقالب نباشد يآرزو خواهد بود اگر بهاي آن به آن گران
اينجا تضادي وجود دارد ـ تضاد ميان قوانين عيني تکامل اقتصادي جامعه 

اين تضاد . اين تضاد بايد در پراتيک حل شود. سوسياليستي و شناخت سوبژکتيو ما 
يعني تضاد بين کسانيکه قوانين عيني را . بصورت تضاد ميان افراد نيز تظاهر ميکند

که آنرا نسبتا  غلط منعکس ميسازند از اينرو نسبتا صحيح بازتاب ميکنند و کساني
هر تضاد يک واقعيت عيني است و اين . اين نيز از جمله تضاد هاي درون خلق است

  .وظيفه ماست که آنرا حتي االمکان بطور دقيق منعکس و حل نمائيم 
بايد از تجربه پيشرو . براي اينکه چين را به يک قدرت صنعتي بدل کنيم 

اکنون چهل سال است که اتحاد شوروي در کار . ر جدي بيآموزيم اتحاد شوروي بطو
ببينيم چه . ساختمان سوسياليستي است و تجربه وي براي ما بسيار گرنبها ميباشد
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کسي اينهمه کارخانه هاي مهم را براي ما طرح کرده و ساخته است؟ آيا امريکا بوده 
اين فقط اتحاد شوروي بود که . ند است ؟ يا اينکه بريتانيا ؟ خير ، اينها هيچکدام نبود

آمادگي خود را اعالم داشت ، زيرا اتحاد شوروي برخي از کشور هاي برادر اروپا 
مسلما ما بايد از تجارب خوب کليه کشور ها اعم از . شرقي نيز بما کمکهائي نمودند

. سوسياليستي و يا سرمايه داري بيآموزيم ، در اين مورد هيچ شک ترديدي نيست
در باره آموزش دو روش .مهمتر از همه اينستکه از اتحاد شوروي بيآموزيم ولي 

مختلف موجود است و اولي روش دگماتيستي است که ميگويد بايد از همه چيز 
اين روش . صرفنظر از اينکه براي شرائط کشور ما مناسب باشد يا نه ، اقتباس کنيم 

آموزش فکري خود را بکار  روش ديگر اينستکه ما بايد هنگاميکه. درستي نيست 
اندازيم و آن چيزي را بياموزيم که با شرائط کشور ما تطبيق ميکند، يعني کليه 

  .ما درست نيازمند چنين روشي هستيم . تجاربي را بپذيريم که براي ما مفيد هستند 
تحکيم همبستگي با اتحاد شوروي و تحکيم همبستگي با کليه کشور هاي 

عالوه . ي ماست، در اين امر منافع اساسي ما نهفته استسوسياليستي سياست اساس
بر اين ما بايد همبستگي خود مانرا با کشور ها و خلقهاي صلح دوست مستحکم کرده 

در صورت وحدت با اين دو نيرو ما ديگر هيچگاه منفرد . و رشد و تکامل دهيم 
لقهاي اين کشور ها اما در مورد کشور هاي امپرياليستي ، ما بايد با خ. نخواهيم بود 

متحد شويم براي همزيستي مسالمت آميز با اين کشور ها کوشش کنيم ، با آنها 
ولي در باره اين کشور . معامله کنيم و از وقوع يک جنگ احتمالي پيشگيري نمائيم 

  . ها بهيچوجه نبايد بخود تصورات واهي راه دهيم 
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  راني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چينسخن
  درباره كار تبليغاتي

  ١٩٥۷مارس  ١٢
در جريان کنفرانس  مسايل زيادي . کار کنفرانس ما با موفقيت گذشت! رفقا 

من اکنون ميخواهم نظرم را . مطرح شدند و ما بدينوسيله به خيلي چيز ها پي برديم 
  .اشته، بيان داريم در باره مسايلي که رفقا در اينجا به بحث گذ

جامعه . ما اکنون در دوراني پر از دگرگونيهاي شگرف اجتماعي بسر ميبريم 
جنگ مقاومت عليه ژاپن . چين مدتهاست که دستخوش تحوالت عظيم گرديده است

ولي تحوالت کنوني . يک دوره از تحوالت عظيم بود وجنگ آزاديبخش دوره اي ديگر 
ما اکنون بکار ساختمان سوسياليسم . يهاي سابق اندماهيتا بمراتب ژرفتر از دگرگون

. صد ها ميليون انسان در جنبش تحوالت سوسياليستي شرکت ميجويند. مشغوليم 
خرده بورژوازي در کشاورزي و . مناسبات طبقاتي در سراسر کشور تغيير مييابد 

. ندصنايع دستي ، بورژوازي در صنايع و بازرگاني هر دو دستخوش تغيير گرديده ا
نظام اجتماعي و اقتصادي ما دگرگون گشته است ؛ اقتصاد جمعي جايگزين اقتصاد 
فردي گشته و مالکيت عمومي سوسياليستي بر جاي مالکيت خصوصي سرمايه داري 

. بديهي است که اين تغييرات شگرف در فکر انسانها نيز انعکاس مييابند . مي نشيند
قبال اين تحوالت بزرگ نظام  در. وست وجود اجتماعي انسان تعيين کننده شعور ا

اجتماعي ، وابستگان به طبقات ، قشر ها و گروههاي اجتماعي مختلف عکس العمل 
توده هاي مردم از اين تحوالت بزرگ با شور و حرارت . هاي متفاوت نشان ميدهند

سياليسم يگانه را زياد پشتيباني ميکنند، زيرا زندگي عملي تاييد کرده است که سو
اژگوني نظام اجتماعي کهن و استقرار نظام اجتماعي نوين ، يعني و. ت چين استنجا

نظام سوسياليستي ، مبارزه اي بزرگ و تحولي بس عظيم در نظام اجتماعي و در 
ولي نظام . بايد گفت که وضع رويهمرفته سالم است. روابط آنسانها با يکديگر است 

گشته ، براي تحکيم آن هنوز به اجتماعي نوين فقط چندي بيش نيست که ايجاد 
نبايد پنداشت که نظام نوين بمجرد اينکه ايجاد گرديد ، . مدتي وقت نياز است
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نظام نوين بايد قدم بقدم . ميتواند کامال مستحکم شود، اين امري غير ممکن است
براي تحکيم قطعي آن بايد ضمن صنعتي کردن سوساليستي کشور و . استحکام يابد 

انقالب سوسياليستي در جبهه اقتصادي ، در جبهه سياسي و ايدئولوژيک ادامه پيگير 
سخت به مبارزات انقالبي سوسياليستي و تربيت سوسياليستي  نيز بطور دائم و

در . پرداخته بعالوه در اينجا وجود عوامل گوناگون بين المللي نيز الزم مي آيد در 
بر سر اينکه معين شود آيا  چين مبارزه براي تحکيم نظام سوسياليستي ، مبارزه

هنوز طي يک دوره تاريخي بسيار طوالني . سوسياليسم چيره ميشود يا سرمايه داري 
ولي همه ما بايد بدانيم که اين نظام نوين سوسياليستي بدون . ادامه خواهد داشت 

ما به يقين ميتوانيم کشوري . هيچگونه شک و ترديدي مستحکم خواهد گشت
اي صنايع مدرن ، کشاورزي مدرن و علم و فرهنگ مدرن باشد ، سوسياليستي که دار

  .اين اولين نکته اي بود که من ميخواستم بدان اشاره کنم. بنا کنيم 
از تعداد . مربوط به وضع روشنفکران کشور ما ميشود : نکته دوم 

بنابر تخمين که زده شده است ، تعداد . روشنفکران چين آمار دقيق در دست نيست
  ٥مختلف روشنفکران و منجمله روشنفکران عالي و معمولي تقريبا بالغ بر انواع 

ميليون نفر ، اکثريت قاطع آنها ميهن پرستند و   ٥از اين . ميليون نفر ميشود
جمهوري خلق ما را دوست دارند و مايل بخدمت بخلق و کشور سوسياليستي هستند 

م چندان عالقه اي ندارند و از و تنها عده قليلي از روشنفکران هستند که سوسياليس
وجود آن زياد خوشحال نيستند ، آنها در باره سوسياليسم هنوز مترددند ولي در 

تعداد آن روشنفکراني که نسبت به دولت ما . مقابله با امپرياليسم ميهن پرستند 
اين افراد به دولت ديکتاتوري پرولتارياي ما . دشمني ميورزند، بسيار ناچيز است 

آنها در هر فرصتي که . اي ندارند ، بلکه بيشتر به همان جامعه کهن دلبسته اند عالقه 
بدست آورند ، آشوب و بلوا بر پا ميکنند و تالش مينمايند تا حزب کمونيست را سر 

آنها افرادي هستند که اگر بنا ميبود بين . نگون سازند و چين کهن را دعوت دهند
بين مشي سوسياليستي و مشي سرمايداري مشي پرولتاريائي و مشي بورژوازي ، 

چون اين مشي در واقع . يکي را انتخاب  کنند، با لجاجت زياد  دومي را بر ميگزيدند
تحقق پذير نيست ، لذا آنها در حقيقت حاضرند سر تسليم به آستان امپرياليسم ، 
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چنين اشخاص در محافل سياسي ، . فئوداليسم و سرمايه داري بوروکراتيک بسايند
آنها . صنعتي و بازرگاني، فرهنگي و آموزشي علمي و فني و مذهبي ديده ميشوند

ميليون روشنفکران ما   ٥در صد از   ٣يا  ٢يا  ١آنها تقريبا فقط . فوق العاده مرتجع اند
در صد آنها به نسبت  ٩٠اکثريت عظيم روشنفکران يعني بيش از . را تشکيل ميدهند

بسياري از آنان هنوز بخوبي نميدانند . پايبندند هاي مختلف به سيستم سوسياليستي
که چگونه بايد تحت سيستم سوسياليستي کار کنند و چگونه بايد مسايل عديده 

  .نويني را که ظاهر ميشوند، درک کنند، با آنها برخورد نمايند و آنها را حل کنند
ميليون روشنفکرنسبت به   ٥آنچه که در باره برخورد اين تقريبا 

سم ميتوان گفت ، اينستکه بيش از ده در صد آنها و منجمله کمونيستها و مارکسي
طرفدارن حزب کمونيست يا مارکسيسم نسبتا بخوبي آشنائي دارند و موضع استواري 

ميليون نفر   ٥گرچه اينان در مجوعه . اتخاذ ميکنند که همان موضع پرولتاريائي است
اکثر . قدرتي را تشکيل ميدهند نيرو پر روشنفکر در اقليت اند، ولي هسته  و

روشنفکران به مطالعه مارکسيسم عالقه نشان ميدهندو کمي هم آموخته اند ولي 
بعضي از آنها که هنوز بدان بديده شک و ترديد . هنوز با آن آشنائي کافي ندارند 

مينگرند و موضع گيري استواري ندارند، با اولين توفان نا موافق دچار تزلزل و نوسان 
ميليون روشنفکر را تشکيل ميدهد ، هنوز در يک   ٥اين بخش که اکثريت . وندميش
ئيکه با مارکسيسم سرسختانه مخالفت ميکنند آنها. ع بينابيني قرار گرفته استموض

و نسبت به آن خصومت ميورزند، اقليت ناچيزي بيش نيستند، بعضي ها با وجود 
از اين نوع . ا مارکسيسم موافق نيستنداينکه آشکار ا اظهار نميکنند ، ولي در ته دل ب

آدمها هنوز مدتها وجود خواهد داشت و ما بايد به آنها اجازه دهيم که نظر نا 
بعنوان مثال بعضي از ايده آليست ها را در نظر . موافقشان را محفوظ نگاهدارند

آنها ممکن است که سيستم سياسي و اقتصادي سوسياليسم  پشتيباني . بگيريم 
اين در مورد ميهن . لي با جهانبيني مارکسيستي موافقت نداشته باشندکنند، و

ما . آنها خدا پرستند و ما آته يست هستيم . پرستان محافل مذهبي نيز صادق است 
بطور خالصه ، برخورد . نبايد آنها را مجبور به قبول جهانبيني مارکسيستي نمائيم 

: م ميتوان  چنين جمعبندي کرد ميليون روشنفکر را نسبت به مارکسيس  ٥تقربيا 
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آنهائيکه از مارکسيسم پشتيباني ميکنند و با آن نسبتا آشنائي دارند ، در اقليت اند؛ 
 آنهائيکه با آن مخالفت ميکنند، نيز اقليتي بيش نيستند؛ حال آنکه اکثريت

ميکنند ولي با آن آشنائي کافي ندارند ـ آنها به  روشنفکران از مارکسيسم پشتيباني
در اينجا سه نوع موضع گيري . سبت هاي مختلف از مارکسيسم پشتيباني ميکنندن

بايد اعتراف کرد که اين وضع . موضع گيري استوار ، متزلزل ، خصمانه: وجود دارد
مدتي طوالني دوام خواهد داشت ؛ اگر ما نتوانيم اين حقيقت را بفهميم، انتظار ما از 

رفقا ما که با . ان را مصنوعا کم خواهيم کردبار وظايف م ديگران زياد خواهد شد و
اين تبليغاتي بايد . امور تبليغاتي سروکار دارند، موظف به تبليغ مارکسيسم هستند

ما نبايد مردم را . قدم بقدم و چنان خوب انجام گيرد که مردم آنرا با رضا و رغبت بپذيرند
اگر طي . بدان ترغيب کنيم مجبور به پذيرش مارکسيسم نمائيم، بلکه بايد آنها را فقط 

يک دوره چند نقشه پنجساله تعداد نسبتا زيادي از روشنفکران ما مارکسيسم را نسبتا 
  .وما اميدواريم که در آينده چنين شود . خوب فرا گيرند، آنگاه باعث رضايتمندي است 

کشور ما کشور است از . مسئله تجديد تربيت روشنفکران است: نکته سوم 
ميليون نفر روشنفکر براي کشور به بزرگي چين   ٥تقريبا . کم رشد  لحاظ فرهنگي

کار ما بدون وجود روشنفکران بخوبي انجام نخواهد گرفت ، از . بسيار کم است
جامعه سوسياليستي بر حسب . اينروست که بايد با آنها بطور فشرده پيوند بيابيم 

ارگران ، دهقانان و ک: ترکيب اجتماعيش بطور عمده از سه بخش تشکيل ميشود 
کار آنها در خدمت خلق يعني . روشنفکران زحمتکشان فکري هستند . روشنفکران 

اکثريت روشنفکران هم ميتوانند به چين کهن . در خدمت کارگران و دهقانان است
خدمت کنند و هم به چين نوين هم ميتوانند به بورژوازي خدمت کنند و هم به 

کهن ، جناح چپ روشنفکران مقاومت ميکرد ، در در خدمت به چين . پرولتاريا 
حاليکه بخش بينا بيني آن متزلزل بوده و تنها جناح راست بود که ثابت قدمي نشان 

اکنون که اين روشنفکران به خدمت جامعه نوين در آمده اند ، وضع کامال . ميداد
تزلزل  البته.( بخش بينابيني متزلزل است . برگشته است جناح چپ ثابت قدم است 

و جناح راست از خود مقاومت ) در جامعه نوين با تزلزل درجامعه کهن فرق ميکند 
همه روزه  روزنامه هاي ما. عالوه بر اين روشنفکران مربي هم هستند . نشان ميدهند
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مندان، دانشمندان و تکنيسن ها ، استادان اديبان و هنر. ثير تربيتي مينهندبر خلق تا
آنها از آنجا که مربي و . لق و دانش پژوهان را تربيت ميکنند همگي خ و آموزگاران ما

آموزگارند ، بايد خودشان قبل از همه تربيت يابندو اين موضوع بويژه براي دوره ايکه 
آنها در سالهاي . نندستخوش تغييرات بزرگ است ، صدق ميکنظام اجتماعي د

تکار ها در سالها با پيشد و بعضي از آنگذشته تا حدودي تربيت مارکسيستي يافته ان
ولي . وجديت فراوان  به مطالعه پرداخته و به پيشرفتهاي بزرگي هم رسيده اند 

پرولتاريائي را بطور کامل  اکثريت روشنفکران هنوز براي اينکه بتوانند جهانبيني
بعضي ها که . بورژوائي سازند ، راهي بس طوالني در پيش دارند جايگزين جهانبيني

کسيستي خوانده اند ، خود را خيلي دانا ميپندارند، ولي آنچه را که چند کتاب مار
ابراين نميدانند خوانده اند ، عميقا درنيافته اند و در مغزشان ريشه ندوانده است وبن

آنرا بکار ببندند و احساسات طبقاتي آنها نيز همان احساسات طبقاتي  که چگونه بايد 
افراد ديگري نيز هستند که . مانده استآنها نيز همان احساسات طبقاتي قديمي 

بسيار متکبر ومغرورند و هنوز چند جمله بيش نخوانده که خود را آدم فوق العاده 
اينکه توفاني  آنها بمجرد.  قلمداد مينمايند و فکر ميکنند که از دماغ فيل افتاده اند

هقانان بر ميخيزد، موضعي اتخاذ ميکنند که کامال با موضع کارگران و اکثريت د
موضع آنها متزلزل است در حاليکه موضع کارگران و اکثريت . زحمتکش متفاوت است

دهقانان زحمتکش استوار ميباشد ؛ موضع آنان تار و مبهم است در حاليکه موضع 
بنابر اين ، اين ادعا که کسانيکه ديگران را تربيت . اينان صاف و روشن ميباشد 

و اينکه تجديد تربيت  تربيت خود ندارد،ميکنند ، ديگر نيازي به مطالعه و 
، سرمايه داران و توليد ليکنبه معناي تجديد تربيت ديگران ما سوسياليستي

. کنندگان فردي است و روشنفکران را بدان نيازي نيست، پنداري نادرست است 
روشنفکران نيز احتياج به تجديد تربيت دارند ، نه تنها آنهائيکه موضع اساسي خود 

وقتي . ز عوض نکرده  اند،بلکه همه بايد بياموزند و خود را تجديد تربيت کنند را هنو
، منظورم اينست که ما حاضرين در اين جلسه نيز از آن " همه" که من ميگويم 
اع اوضاع دائما در تغيير است وکسيکه بخواهد افکارش را با اوض. مستثني نيستيم

که با مارکسيسم نسبتا خوب آشنا ، حتي آنهائيجديد تطبيق دهد، بايد بياموزد
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هستند و موضع پرولتاريائي نسبتا استواري اتخاذ کرده اند، نيز بايد به آموزش خود 
ادامه دهند، پديده هاي نوين را بپذيرند ومسائل تازه را مورد مطالعه و بررسي قرار 

نند هرگاه روشنفکران آنچه را که نادرست است از مغز خود نزدايند ، نميتوا. دهند
بديهي است که ما . وظيفه اي را که براي تربيت ديگران بر عهده دارند، انجام دهند

بايد در حين تدريس نيز بيآموزيم و در حاليکه چون آموزگار خدمت ميکنيم، شاگرد 
چيز . اگر کسي بخواهد آموزگار خوبي باشد، بايد نخست شاگرد خوبي باشد. باشيم 

خالل کتابها آموخت ، بلکه بايد از کسانيکه در کار  هاي زيادي هستند که نميتوان از
توليدي اند ، يعني از کارگران، دهقانان فقيير و دهقانان ميانه حال تنگدست و در 

بعقيده من . مدارس از  شاگردان يعني آنهائيکه هدف کار تربيتي ماهستند، ياد گرفت 
به آنها بر اساس  وظيفه ما اينستکه. بيشتر روشنفکران مايل به آموختن هستند

تمايلشان به آموزش ، از صميم قلب و بطور مناسب کمک کنيم ، نه اينکه با زور و 
  . فشار آنها را به مطالعه و آموزش و ادار نمائيم 

مسئله پيوند روشنفکران با توده هاي کارگران و دهقانان : نکته چهارم 
قانان است ، لذا بايد قبل از آنجا که وظيفه روشنفکران خدمت به کارگران و ده. است

. از هر چيز کارگران و دهقانان را بشناسند وبا زندگي ، کار و افکار آنها آشنائي بيابند 
ما روشنفکران را به رفتن بميان توده ها ، به رفتن به کارخانجات و دهات تشويق 

 اين خيلي بد است اگر شما در تمام طول عمر تان حتي يک کارگر يا دهقان. ميکنيم
همه کارمندان دولت ، نويسندگان، هنرمندان ، معلمين و محقيقين . را هم نبينيد

. علمي بايد از هر فرصتي براي تماس نزديک با کارگران و دهقانان استفاده کنند
اي گل تماش"يا دهات بزنند ـ اين ميتوان بعضي ها فقط ميتوانند سري به کارخانجات 

ولي برخي ديگر ميتوانند چندماهي در . تر استناميد و اين از هيچ به" از روي اسب
آنجا بمانند ، به تحقيق و بررسي بپردازند و براي خود دوست و رفيق پيدا نمايند ـ 

باالخره  کساني ديگر .خواند "پياده شدن از اسب براي تماشاي گل " اين را ميتوان
نجا زندگي هستند که ميتوانند مدتي طوالني مثال دو سه سال يا حتي بيشتر در آ

بعضي از روشنفکران اصال .تلقي کرد"رحل اقامت افکندن "کنند ـ اين يکي را ميتوان 
در بين کارگران و دهقانان زندگي ميکنند، مانند تکنيسينهاي کشاورزي و آموزگاران 
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آنها بايستي کار خود را خوب انجام دهند و با کارگران و . مدارس روستائي در دهات 
ما بايد محيطي بوجود آموريم که در آن . ده اي برقرار سازند دهقانان پيوند فشر

خن في الواقع بصورت عادت در آيد ، بسمحيط نزديک شدن به کارگران و دهقانان 
. ديگر ، ما بايد صاحب تعداد زيادي از آن روشنفکراني باشيم که چنين عمل کنند 

از آنها بعلل گوناگون ، برخي البته اينکار براي همه آنها صد در صد مقدور نيست 
وانند به کارخانجات و دهات بروند ، ولي ما اميدواريم که حتي االمکان عده نميت

آنها همگي در يک زمان نميتوانند بروند ، ولي ميتوانند . بيشتري بتوانند به آنجا بروند
گروه گروه و بنوبت بروند ، در آن روز هائي که ما در اين ان بوديم ، به روشنفکران 

در آن موقع . مکان داده شده بود که با کارگران و دهقانان تماس مستقيم پيدا کنند ا
. بسيار از آنها دچار اغتشاش فکري شده بودند و ادعا هاي عجيب و غريبي ميکردند

بعدا خيلي ها . ما جلسه فراخوانديم وبه آنها توصيه کرديم که به ميان توده ها بروند
معلوماتي را که روشنفکران از خالل . ج خوبي هم گرفتند بميان توده ها رفتند و نتاي

کتابها بدست ميآورند ، اگر با عمل درنياميزند، کامل نخواهد شد ويا خيلي ناقص 
روشنفکران تجربيات گذشتگان را بطور عمده از طريق کتاب بدست . خواهد ماند

دن نميتوان به حل ها با کتاب خواننتب خواندن براي ما الزم است، ولي کتا. مياورند 
شخص ني، بررسي تجربيات عملي و مدارک ممطالعه اوضاع کنو. مسايل توفيق يافت 

يوند ايجاد پ. ن امري الزم و واجب است و ايجاد پيوند دوستي با کارگران و دهقانا
حتي اکنون که مردم بکار خانه ها و . دوستي با کارگران و دهقانان کار آساني نيست 

ضي از آنها به نتايج خوبي رسيده اند ، ولي بعضي ديگر هنوز بع. دهات ميروند
اينجا، مسئله موضع گيري يا برخورد،يعني موفقيتي بدست نياورده اند، گير مسئله در

" بگذار صد مکتب با هم رقابت کند"ماطرفدار شعار . جهانبيني افراد است  مسئله
اي گوناگون وجود هستيم در رشته هاي مختلف علوم ممکن است مکاتب وروند ه

داشته باشند ، ولي در مورد جهانبيني ، در عصر کنوني بطور عمده فقط دو مکتب 
دو شق بيشتر موجود نيست ، يا . وجود دارد ـ مکتب پرولتاريا ئي و مکتب بورژوائي 

جهانبيني پرولتاريائي ، يا جهانبيني بورژوائي ، جهانبيني کمونيستي جهانبيني 
بيشتر روشنفکران امروزي ما از جامعه . جهانبيني طبقه ديگر  پرولتاريائي است، نه
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حتي آنهائي هم که داراي . کهن آمده و از خانواده هاي غير زحمتکش برخاسته اند 
منشا خانوادگي کارگري دهقاني هستند ؛ هنوز در عداد روشنفکران بورژوائي 

ي بورژوائي و محسوب ميشوند زيرا تربيتي که قبل از آزادي گرفته اند، تربيت
اگر اين اشخاص جهانبيني کهنه خود را بدور . جهانبيني آنان اساسا بورژوائي است 

نيفکنند و جهانبيني پرولتاريائي را جايگزين آن نسازند، از لحاظ ديد، موضع گيري و 
احساسات از کارگران و دهقانان و همچنان بدور خواهند ماند و چون ميخ چهار 

سوارخ گرد فرو رود و کارگران و دهقانان هم با آنها درد دل  گوشي خواهند شد که در
چنانچه روشنفکران با توده هاي کارگران ودهقانان در هم آميزند و با . نخواهند کرد 

آنان طرح دوستي بريزند، آنگاه ميتوانند مارکسيسمي را که از خالل کتابها آموخته 
ارکسيسم ، بايد  مارکسيسم را نه براي فراگرفتن واقعي م. اند ، در خود زنده کنند

تنها از خالل کتابها بلکه بطور عمده از طريق مبارزه طبقاتي کار عملي و تماس 
نزديک با توده هاي کارگران و دهقانان آموخت ، وقتيکه روشنفکران ما عالوه بر 
مطالعه آثار مارکسيستي ، از طريق تماس نزديک با توده هاي کارگران و دهقانان و از 

ريق کار عملي خود تا اندازه اي بدرک آن دست يافتند، همه ما نه فقط در مورد ط
يني کمونيستي نيز زبان ميهن پرستي و نظامي سوسياليستي بلکه در مورد جهانب

چنانچه چنين امري تحقق پذيرد، کار همگي ما به يقين . پيدا خواهيم کرد مشترک
  . خيلي بهتر انجام خواهد گرفت

اصالح سبک کار به معني اصالح طرز تفکر و . صالح سبک کار ا: نکته پنجم 
جنبش اصالح سبک کار حزب کمونيست يکباره در ضمن جنگ . سبک کار است 

مقاومت ضدژاپني و سپس طي جنگ آزاديبخش و باالخره کمي پس از تاسيس 
اکنون نيز کميته مرکزي  حزب کمونيست تصميم . جمهوري خلق چين بر پا گرديد 

. است در سال جاري جنبش اصالح سبک کار ديگر در درون حزب بر انگيزدگرفته 
ند ، ن جنبش شرکت جويند، ولي اگر بخواهافراد غير حزبي ميتوانند داوطلبانه در اي

هدف عمده در اين جنبش اصالح سبک کار انتقاد  از سه طرز . اجباري در کار نيست
ويسم ، بوروکراتيسم وسکتاريسم ، سوبژکتي: تفکر و سبک کار اشتباه آميز ذيل است 

اين بار نيز جنبش اصالح سبک کار مانند دوران مقاومت عليه ژاپن اينطور آغاز 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

....راني در كنفرانس كشوريسخن  

452 

ميشود که ابتدا چند سنه مورد مطالعه قرار ميگيرند با دنبال آن هر کس بر اساس 
 انتقاد و انتقاد از. مطالعه اسناد مزبور افکار و کار خود را مورد بررسي قرار ميدهد

خود مينمايد ، نواقص و اشتباهات را افشاء ميکند و آنچه را که صحيح و خوب بوده 
در اين جنبش ما بايد از يکطرف جدي باشيم و در مورد نواقص و . رشد ميدهد

اشتباهات نه بطور سطحي و سر سري بلکه جدا و صادقانه به انتقاد و انتقاد از خود 
؛ و از طرف ديگر نبايد خشونت بکار بريم بلکه بپردازيم و سپس آنها را اصالح نمائيم 

و " پند گرفتن از اشتباهات گذشته براي اجتناب از اشتباهات آينده " بايد از اصل 
کار مردم را با يک ضربه " پيروي کنيم و يا اسلوب " معالجه مرض براي نجات بيمار "

  .مخالف نمائيم " ساختن
اين بايد بمثابه يک . است حزب ما حزب کبير و پر افتخار و راستيني 

ولي ماهنوز نواقص و کمبود هائي داريم ، اين نيز بايد بمثابه . حقيقت تاييد گردد
ماهيچ چيزي را نبايد تصديق کنيم مگر آن که درست باشد ؛ در . حقيقتي تاييد گردد

در کار ما . عين حال هيچ چيزي را هم نبايد رد کنيم مگر آن که نادرست باشد
به اين دليل است که ما . مده اند ، ولي نواقص و اشتباهاتي نيز وجود دارندموفقيتها ع

آيا حزب ما با گسترش انتقاد از . بيک جنبش اصالح سبک کار نيازمنديم
سوبژکتيويسم ، بوروکراتيسم و سکتاريسم در صفوف خود حيثيت  خود را از دست 

اثر اين انتقاد بيشتر درست برعکس اعتبار حزب ما در . ميدهد ؟ من ميگويم خير 
جنبش اصالح سبک کار در جريان جنگ مقاومت ضدژاپني دليل بارزي . خواهد شد

اين جنبش هم اعتبار حزب و هم حيثيت رفقاي حزبي و کادر هاي . بر اين مدعاست
سابقه دار را باال برد وهم به کادر هاي جديد امکان داد تا در افکار خود به پيشرفتهاي 

کدام يک از اين دو از انتقاد مترسد ، حزب کمونيست يا گوميندان . دبزرگي نايل آين
را قدغن کرد ، ولي اين نتوانست آنرا از  انتقاد گوميندان ! ؟ البته که گوميندان 

حزب کمونيست از هيچ انتقادي واهمه ندارد ، زيرا ما . شکست نهائي نجات دهد 
ه کارگران و دهقانان در طرف مارکسيست هستيم ، حقيقت با ماست و توده هاي عمد

يک جنبش پردامنه " همانطور که ما سابقا گفتيم، جنبش اصالح سبک کار . ما هستند
منظور از اصالح سبک کار اينست که تمام حزب از ) ١(است " تربيت مارکسيستي 
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ما در جريان . طريق انتقاد و انتقاد از خود مارکسيسم را مورد مطالعه قرار دهد 
  .سبک کار به يقين ميتوانيم مارکسيسم را باز هم بيشتر بيا آموزيم  جنبش اصالح

. نوسازي و ساختمان چين بما که مسئول امر رهبري هستيم ، بستگي دارد 
چنانچه ما طرز تفکر و سبک کار مان را اصالح کنيم از ابتکاري بيشتر از سابق 

کشور . هتر خواهد شدبرخودار خواهيم شد ، کار دان تر خواهيم گشت و کارمان هم ب
ما  به افراد زيادي نيازمند است که با جان و دل به خلق و امر سوسياليستي خدمت 

ما کمونيستها بايد همگي افرادي از اين . کنند و در اصالحات مصمما نه شرکت ورزند
در گذشته در چين کهن صحبت از اصالحات جنايت  محسوب ميشد و . نوع باشيم 

معهذا . . حات دم ميزدند يا سر ميبريدند  ويا به زندان ميافکندند کساني را که از اصال
در چنين روزگاري اصالح طلبان مصممي يافت شدند که بدون بيم و هراس تحت 
شرائط سخت و دشوار کتاب و روزنامه چاپ ميکردند، خلق را تربيت مينمودند و 

 ديکتاتوري. متشکل ميساختند و به مبارزه اي آشتي ناپذير دست ميزدند 
. دمکراتيک خلق راه رشد سريع اقتصاد و فرهنگ کشور ما را هموار ساخته است

باوجود اينکه هنوز چندسالي از تشکيل دولت ما سپري نگشته ، ولي مردم ميتوانند 
به عيان شکوفائي و رونق بي نظير اقتصاد ، فرهنگ ، آموزش و پرورش و علوم ما را 

امر ساختمان چين نوين از هيچ مشکلي نميهراسيم ،  ما کمونيستها در. مشاهده کنند
تعداد زيادي افراد غير حزبي  ما به. اما نيروي ما به تنهائي براي اينکار تکافو نميکند

که انگيزه آنها آرمانها عالي انساني است، احتياج داريم تا بتوانند با ما بي پروا براي 
تامين . يسم مبارزه کنندتحول و ساختمان جامعه در جهت سوسياليسم و کمون

زندگي شايسته براي خلق چند صد ميليوني چين و ساختن کشور غني و مقتدر با 
فرهنگي در سطح عالي از کشوري چون چين که از نظر اقتصادي و فرهنگي عقب 
مانده است، وظيفه اي بس صعب و دشوار است و درست براي اينکه ما بتوانيم اين 

تر انجام دهيم و يا افراد غير حزبي که انگيزه آنها  وظيفه را بنحو هرچه شايسته
آرمانهاي عالي انساني است و براي شرکت در اصالحات مصمم شده اند ، همکاري 
بهتري داشته باشيم ، بايد در حال و آينده جنبش هائي براي اصالح سبک کار بر پا 

ليستهاي تمام عيار ماتريا. کنيم و دائما هر آنچه را که نادرست است از خود بزدائيم 
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افراد نترسي هستند، ما اميدواريم که همزمان ما با جرات از عهده مسئوليتهاي خود 
ا طعنه و استهزاء نترسند و از بر آيند و تمام مشکالت را بر طرف سازند، از شکست ، ي

کسي . قاد از ما کمونيستها ويا طرح پيشنهاد هاي خود به ما پروائي نداشته باشندانت
ما " چهار شقه شدن نترسد، جرات دارد که امپراطور را هم از اسب بزمين بکشد که از

در مبارزه در راه سوسياليسم و کمونيسم بايد چنين روحيه متهورانه اي داشته باشيم 
ما کمونيستها بنوبه خود بايد براي همکارانمان شرائط مساعدي فراهم کنيم ، در کار . 

انه خوبي برقرار سازيم و در مبارزه مشترگ با آنها مشترگمان با آنها مناسبات رفيق
  . متحد شويم 

مسئله يکجانبه گري ، يکجانبه گري بمعناي مطلق فکر کردن : نکته ششم 
ما در ارزيابي کار . است و بسخن ديگر ، برخوردي متافيزيکي نسبت به مسايل است

ر يکجانبه گري خود اگر همه چيز را مثبت يا همه چيز را منفي تلقي کنيم ، دچا
عده زيادي در داخل و خارج حزب هستند که درکارخود چنين شيوه اي . خواهيم شد

همه چيز را مثبت تلقي کردن يعني فقط جنبه هاي خوب را ديدن ولي . رابر گزيده اند
قاد راه ندادن، اين ط ستودن را جايز شمردن ولي به انتجنبه هاي بد را نديدن ، فق

اين . ماهمه چيز بروفق مراد ميچرخد، با واقعيت منطبق نيست  ادعا که گويا در کار
ولي اين . حقيقت ندارد که همه چيز خوب است ؛ در کار ما هنوز نقض و اشتباه هست

در اينجا . اين نيز با واقعيت منطبق نيست . هم حقيقت ندارد که همه چيز بد است
که بدون تحليل کردن معني است  همه چيز را نفي کردن بدان. تحليل الزم است 

تصور شود که هيچ چيز خوب انجام نيافته و در امر بزرگ ساختمان سوسياليسم و 
مبارزه عظيمي که در آن صد ها ميليون نفر شرکت دارند، آشفتگي کامل بوده و در 
آن هيچ چيز قابل تحسيني نيست، گرچه بسياري از کساني که چنين عقيده اي 

ه نظام سوسياليستي دشمن ميورزند، فرق ميکنند، معهذا دارند ، با آنهائيکه نسبت ب
يتواند باعث دلسردي خلق اين عقيده کامال غلط وبسيار زيانبخش است و تنها م

اين نادرست است اگر کار مانرا از اين ديدگاه که همه چيز مثبت است و يا از . گردد
ني را که مسايل را اما بايد کس. است ، ارزيابي کنيم  اين ديدگاه که همه چيز منفي

بطور يکجانبه ميبينند ، بباد انتقاد بگيريم و البته در انتقاد از آنها بايد با پيروي از اين 
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معالجه " و " پندگرفتن از اشتباهات گذشته براي اجتناب از اشتباهات آينده "اصل 
  .، به آنان کمک کنيم " مرض براي نجات بيمار

ون براي اصالح سبک کار جنبشي بر پا از آنجا که اکن: بعضي ها ميگويند 
شده از همه کس تقاضاي اظهار نظر ميشود ، يکجانبه گري امري اجتناب ناپذير است، 
و از اينرو با دعوت به رفع يکجانبه گري امري اجتناب ناپذير است ، و از اينرو با 
ن دعوت به رفع يکجانبه گري چنين به نظر ميرسد که شما واقعا نميخواهيد ديگرا

آيا چنين ادعائي درست است ؟ البته پرهيز صد در صد از . نظر خود را بيان دارند
انسانها هميشه بر اساس تجربيات خود مسايل را . يکجانبه گري بسيار مشکل است 

بررسي و با آنها بر خورد ميکنند و نظر خود را بيان ميدارند ، و ناگزير نيز گاهي تا 
ولي آيا ما نبايد از آنها تقاضا کنيم که قدم . يشونداندازه اي دچار يکجانبه گري م

بقدم يکجانبه گري خود را رفع کرده و به مسايل بطور نسبتا همه جانبه بنگرند ؟ 
زيرا در غير اينصورت از حرکت باز خواهيم ايستاد ؛ اگر ما نخواهيم ! بعقيده من چرا 

مسايل بطور نسبتا همه که هر روز و هر سالي که ميگذرد، بازهم افراد بيشتري به 
جانبه بنگرند، آنگاه يکجانبه گري را تاييد کرده و عليه هدف جنبش اصالح سبک کار 

ما ميخواهيم ديالکتيک را . يکجانبه گري ناقص ديالکتيک است. عمل نموده ايم 
بتدريج اشاعه دهيم و از همه انسانها تقاضا کنيم رفته رفته استفاده از اسلوب علمي 

ده اند ، فوق العاده غلنبه پاره اي از مقاالتي که نوشته ش. ا فرا گيرندديالکتيک ر
طنطن ولي توخالي، فاقد تحليل مسايل و عاري از گونه دليل و منطق بوده و م

. از تعداد چنين مقاالتي بايد روز بروز کاسته شود. بهيچوجه قانع کننده نيستند
! " من چقدر بر جسته هستم " دهنگاميکه انسان مقاله اي مينويسد، نبايد فکر کن

قدر هم که از سابقه هر . ان کامال در يک سطح قرار  دهدبلکه بايد خود را با خوانندگ
کار انقالبي تو بگذرد ، بمجرد اينکه چيز نادرستي بگوئي ، از طرف ديگران رد خواهد 

لعه شد ، تو هر قدر بيشتر فخر بفروشي، مردم کمتر روي تو حساب خواهد کرد و بمطا
ما بايد کار خود را با صداقت انجام دهيم ، اشياء  و . مقاالتت کمتر توجه خواهند نمود

پديده ها را بدرستي تجربه و تحليل کنيم ، مقاالت قانع کننده بنويسيم و هرگز 
  .ديگران را با افاده و ژست گرفتن مرعوب نسازيم
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رد ري اجتناب کل ميتوان از يکجانبه گبعصي ها ميگويند که در مقاالت طوي
آيا يک مقاله کوتاه بايد هميشه يکجانبه باشد؟ . ، ولي در مقاالت کوتاه ممکن  نيست 

همانطور که در باال اشاره کرديم يکجانبه گري معموال اجتناب ناپذير است و اگر 
چنانچه از همه خواسته شود که مسايل را . نسبتي کم باشد ، چندان اهميتي ندارد

ولي ما . بسط و توسعه انتقاد گرفته خواهد شد  انبه بنگرند ، جلوامال بطور همه جک
بايد از همه بخواهيم تا بکوشند مسايل را بطور نسبتا همه جانبه بنگرند و هنگام 
نوشتن مقاالت دراز و کوتاه و منجمله مقاالت طنز آميز از يکجانبه گري پرهيز نمايند 

چند صد يا يک تا دوهزار لغت است، بعضي ها ميپرسند در مقاله ايکه فقط حاوي . 
چرا که نميتوان ؟ آيا : گويم چگونه ميتوان به تجربه و تحليل پرداخت ؟ ولي من مي

منظور ما از تحليل . ن اينکار را نميکرد؟ اسلوب تحليلي اسلوب ديالکتيک استلوسي
مقاالتي که لوسين اواخر عمرش مينوشت ، هم . ، تحليل درستي از آنها بعمل آورد

عميق و پر قدرت و هم بري از يکجانبه گري بودند، زيرا در آنموقع لوسين ديگر بر 
برخي از نوشته هاي لنين را نيز ميتوان در زمره مقاالت . ديالکتيک تسلط يافته بود

اين مقاالت طنز آميز و گوشه دار هستند ولي اثري از يکجانبه . کوتاه محسوب کرد
ا تمام مقاالت لوسين عليه دشمن معطوف است ، در تقريب. گري در آنها ديده نميشود

آيا با . حاليکه مقاالت لنين بخشي به دشمنان و بخشي به رفقا اختصاص دارند
مقاالتي از نوع مقاالت لوسين ميتوان اشتباهات و کمبود هاي درون خلق را مورد 

ي فرق بايد بين دشمن و خودي بروشن. انتقاد قرار داد ؟ من فکر ميکنم که ميشود 
گذاشت ؛ در مقابل رفقا بهيچوجه نبايد موضع آنتاگونيستي اتخاذ کرد و ما آنها 

وقتيکه انسان شروع به سخن ميکند . آنچنان رفتار نمود که با دشمنان رفتار ميشود 
، بايد دفاع پر شور از امر خلق و باال بردن آگاهي سياسي خلق را در نظر بگيرد، نه 

  . استهزا بگيرد ويا مورد حمله قرار دهيداينکه ديگران را به باد 
چه ميشود ؟ بعضي ها ميگويند . اگر کسي جرات مقاله نويسي نداشته باشد

که حتي اگر چيزيهم براي گفتن داشته باشد ، جرات نميکنند روي کاغذ بياورند تا 
ا بايد بعقيده من اين فکر ر. اينکه مبادا ديگران را برنجانند و مورد انتقاد قرار بگيرند 

دولت ما دولت دمکراتيک توده ايست که شرائط مساعد براي مقاله . بدور انداخت 
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" و"بگذار صد گل بشکفد" رهنمود سياسي . نويسي در خدمت بخلق فراهم ميسازد
. ضامن ديگري براي رشد و تکامل علم و هنر است" بگذار صد مکتب با هم رقابت کند

ديگر احتياج به ترس از انتقاد نداري و  .هرگاه آنچه را که ميگوئي درست باشد
اگر آنچه که . ميتواني نظر درستت را از طريق بحث بازهم روشن تري تشريح کني 

ميگوئي اشتباه باشد ، آنوقت انتقاد در تصحيح اشتباهات بتو کمک خواهد کرد و اين 
اسلوب قاد ها متقابل ه ما انتقاد رزمنده انقالبي و انتبهيچوجه عار نيست در جامع

سالمي است که براي کشف و حل تضاد ها از آن استفاده ميشود ، علم و هنر را 
  . شکوفا ميکند و موفقيت ما را در تمام کار هايمان تامين مينمايد 

؟ اين مسئله ايست مربوط به " جلو گرفتن " راه باز کردن : " نکته هفتم 
رهنمود " باهم رقابت کندبگذار صد مکتب "و" بگذار صد گل بشکفد. "رهنمود سياسي

سياسي موقتي نيست بلکه يک رهنمود سياسي اساسي است که مدتها همچنان 
من نظر آنها را درست . مخالفت کردند" جلوگرفتن"رفقا در بحث با . معتبر خواهد ماند 

کميته مرکزي حزب کمونيست بر اين عقيده است که نبايد از اظهار عقيده . ميدانم 
  . بلکه بر عکس بايد راه را براي آن باز نمود. آزاد جلوگيري کرد

در رهبري کشور ما ميتوان دو اسلوب مختلف بکار بست بعبارت ديگر دو 
" راه باز کردن " جلو گرفتن" يا" راه باز کردن" رهنمود سياسي مختلف بکار بست 

به بمعني آنستکه بگذاريم ديگران آزادانه عقيده خود را ابراز دارند تا آنکه جرات 
صحبت ، جرات به انتقاد و جرات به بحث پيدا کنند؛ از نظرات اشتباه آميز و چيز هاي 
سمي نترسيم ؛ بحث و انتقاد را ميان افراديکه باهم اختالف نظر دارند ، تشويق کنيم 
و بگذاريم تا انتقاد و انتقاد متقابل آزادانه صورت گيرد ؛ نظرات اشتباه آميز را خفه 

بمعني آنستکه " جلوگرفتن . " را به دليل و منطق قانع کنيم نکنيم بلکه مردم 
رات اشتباه آميز خود را يده ديگري دارند ، صحبت کنند و نظنگذاريم کساني که عق

کار آنها را با يک ضربه "بيان نمايند و اگر احيانا لب به سخن گشودند، به اصطالح 
بلکه باعث حدت آنها  اين اسلوب به حل تضاد ها کمکي نخواهد کرد،" بسازيم 
ـ بين ايندو رهنمود سياسي بايد يکي را " جلوگرفتن " يا " راه باز کردن . " ميگردد 
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ما رهنمود اول را بر ميگزينيم زيرا اين رهنمود سياسي به استحکام . انتخاب کرد
  . کشور و رشد و تکامل فرهنگ ما مساعدت ميکند

يا چندين ميليون " اه باز کردن ر" ما حاضريم با استفاده از رهنمود سياسي 
همانطور که در باال متذکر . روشنفکر متحد شده و بينش کنوني آنها را تغيير دهيم 

شدم ، اکثريت عظيم روشنفکران کشور ما خواهان پيشرفت و تجديد تربيت خود 
در اينجا آن رهنمود . هستند و براي آنها تجديد تربيت خود امري امکان پذير است

مسئله روشنفکران باالتر از . ما اتخاذ ميکنيم نقش بزرگي را ايفا ميکند سياسي که
توسل به شيوه هاي تند و خشن و . هر چيز مسئله اي مربوط به ايدئولوژي است

اعمال زور در حل و فصل مسايل ايدئولوژيک نه تنها سودمند نيست، بلکه زيانبخش 
يني آنها پروسه اي بسيار تجديد تربيت روشنفکران و بويژه تغيير جهانب. است

رفقاي ما بايد درک کنند که تجديد تربيت ايدئولوژيک کاري است بس . طوالني است
کنند که ايدئولوژي طوالني که بايد با حوصله و دقت انجام گيرد؛ آنها نبايد تالش 

ي ده ها سال زندگي عملي بوجود آمده ، در چند جلسه يا طي چند ديگران را که ط
. ديگران را نه با زور و فشار بلکه با دليل و منطق ميتوان قانع کرد . ددرس عوض کنن

تالش در اقناع آنان بوسيله زور . جر نخواهد شدزور و فشار هرگز به اقناع آنان من
ولي نه در . چنين شيوه اي فقط در بر خورد با دشمنان جايز است. تالشي عبث است

رز اقناع ديگران را بلد نباشيم ، چه بايد حال اگر ما ط. بر خورد با رفقا و دوستان 
ما بايد شيوه زدن نظرات نا درست را از طريق . بکنيم ؟ باالخره بايد آنرا ياد بگيريم 

  . بحث و استدالل بيآموزيم  
بگذار " شيوه اينکه موجب شکوفائي هنر ميشود ، " بگذار صد گل بشکفد " 

اين رهنمود . رشد علم ميگردد اسلوبي است که سبب" صد مکتب با هم رقابت کند
سياسي نه تنها اسلوب خوبي براي بسط و توسعه علم و هنر است ، بلکه در يک 
مقاس وسيع شيوه بسيار مناسبي براي تمام کار هاي ماست و بما کمک ميکند کمتر 

چيز هاي بسيار هست که ما نمي فهميم و از اينرو قادر به انجام . دچار اشتباه شويم 
يم ، ولي باالخره از طريق بحث و مبارزه با آنها آشنا خواهيم شد و شيوه آنها نيست

حقيقت از طريق بحث بين نظرات مختلف رشد . حل مسايل را نيز ياد خواهيم گرفت 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  مائوتسه دون

459 

اين شيوه در مورد هر آنچه که زهر آگين و ضد مارکسيستي است، قابل . مييابد
اين تکاملي است که در . نداجراست، چه مارکسيسم در مبازره عليه خود رشد ميک

  . اثر مبارزه اضداد جريان مييابد، تکاملي بر حسب ديالکتيک 
آيا از قديم االيام مردم در باره حقيقت ، خوبي و زيبائي صحبت نميکردند؟ 

وجود اولي بدون دومي امکان پذير نيست ، . کذب، بدي و زشتي ضد آنها هستند 
امعه بشري نيز همانند طبعيت هر وجود واحد در ج. حقيقت در مقابل کذب قرار دارد 

ناگزير به اجزأ مختلف منقسم ميشود که تحت شرائط مشخص مختلف ، بر حسب 
. پديده هاي غلط و زشت هميشه موجود خواهند بود . مضمون وشکل خود گوناگونند 

. اضداد ي چون خوب و بد ، نيکي و بدي و زيبائي و زشتي هميشه موجود خواهند بود
رابطه آنها بر مبناي وحدت . درباره گلهاي خوشبو و گياهان سمي نيز صادق استاين 

بدون تفريق و مبارزه ، . و بدون مقايسه تفريق نيست و مبارزه ضدين استوار است
چنين است راه . حقيقت در مبارزه عليه کذب رشد مييابد . رشد و تکامل نيست 

وژيهاي بورژوائي و خرده عليه ايدئولمارکسيسم در مبارزه . رشد و تکامل مارکسيسم 
  .بورژوائي رشد مييابد و تنها از طريق اين مباره است که ميتوان رشد بيابد 

نه تنها اين شعار را بطور هستيم ؛ ولي تا کنون " راه باز کردن" ما طرفدار 
ه وفا نکرده ايم ، بلکه آنرا به اندازه کافي تحقق نبخشيده ايم ، از ابراز عقيدوسيع شک

مارکسيسم حقيقت علمي است که . آزاد ، از انتقاد و گياهان سمي نبايد ترس داشت
اين درباره حزب . قاد نابود گرددترس دارد و نه ميتواند بوسيله انتنه از انتقاد 

ند قاد ترسي نيست و نميتوانآنها را نيز از انت. نيز صادق استکمونيست و دولت خلق 
اين . ديده هاي نادرست هميشه سر بلند خواهند کردپ. قاد سرنگون شوندبوسيله انت

در اين آواخر چند قطعه زشت و مذموم بروي صحنه . بهيچوجه ترس انگيز نيست 
من معتقدم که . بعضي از رفقا با مشاهده اين وضع از کوره در رفتند. آورده شده اند 

ه از صحنه وجود کمي از آنها مانعي ندارد ؛ اينگونه قطعات طي چند ده سال آيند
آنها  ناپديد خواهند شد و شما آنوقت اگر هم بخواهيد ، ديگر فرصتي براي ديدن

ه را که درست است ، پيش بيندازيم و عليه آنچه که ما بايد آنچ. نخواهيد يافت 
نادرست است ، مبارزه کنيم ، ليکن نبايد از اينکه مردم با چيز هاي اشتباه آميز 
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رات اداري مبني بر اينکه صرفا با صدور دستو. ويم مضطرب ش تماس پيدا ميکنند ،
شتباه آميز در تماس آيند و نبايد ه هاي هرزه و ناشگون و با نظرات امردم نبايد پديد

قطعات زشت و مذموم را روي صحنه تاتر تماشا کنند، هيچ مسئله اي را نميتوان حل 
نطور که بلکه همي تشار اين چيز ها نيستم ،البته من هم طرفدار پخش و ان. نمود

وجود بعضي چيز هاي نادرست شگفت انگيز " وجود کمي از آنها مانعي ندارد "گفتم، 
نيست و بهيچوجه نبايد باعث اضطراب خاطر شود؛ بلکه برعکس اين کمک خواهد 

يم نيز نهاي عظحتي توفها. کرد تا انسانها شيوه مبارزه عليه آنها را بهتر فراگيرند 
يش يم است که به پبشري درست از ميان همين توفهاي عظعه جام. ترسناک نيستند

  . ميرود
در کشور ما ، ايدئولوژي بورژوائي و خرده بوژوائي ، ايدئولوژي ضد 

نظام سوسياليستي در . مارکسيستي ، براي مدتي طوالني هنوز بجا خواهد ماند 
د هم ما در تحول مالکيت بروسايل تولي. کشور ما بطور اساسي مستقر شده است

اکنون به پيروزي هاي اساسي نائل گشته ايم ، ولي در جبهه سياسي و ايدئولوژيک 
در زمينه ايدئولوژي اين مسئله که در مبارزه . هنوز پيروزي کامل حاصل نکرده ايم 

بين پرولتاريا و بورژوازي کداميک بر ديگري پيروز خواهد شد ، هنوز واقعا حل نشده 
خرده بورژوازي هنوز مبارزه اي بس طوالني در . ي ورژوازما عليه ايدئولوژي ب. است 

. عدم درک اين حقيقت و دست کشيدن از مبارزه ايدئولوژيک خطا ست . پيش داريم 
تمام افکار اشتباه آميز تمام گياهان سمي و تمام اهريمنان افعي صفت بايد مورد 

ولي اين انتقاد . از گذاشت ب اهچوجه نبايد راه را براي اشاعه آنانتقاد قرار گيرند و بهي
بوروکراتيک متافيزيکي و ننده باشد ، نه خشن ، ايد کامال مستدل ، تحليلي وقانع کب

  .دگماتيکي
. شديد قرار ميگيرد ؛ اين کامال الزم است انتقاد ماتيسم مورد مدتهاست دگ

دگماتيسم و ريزيونيسم هر دو . ولي اغلب به انتقاد از رويزيونيسم توجهي نميشود
شرفت خود ادامه ميدهد، همپاي مارکسيسم به يقين به پي. سيسم اندضد مارک

چنانچه مارکسيسم از . ايستد يرکت باز نمفت پراتيک رشد مييابد و هرگز از حپيشر
ولي اصول .حرکت باز ايستد و بالتغيير بماند ، روح وحيات خود را از دست خواهد داد



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  مائوتسه دون

461 

چه در غير اينصورت اشتباه امري اساسي مارکسيسم  هرگز نبايد نقض گردد ، 
به مارکسيسم از ديدگاه متافزيک نگريستن و آنرا بمثابه . اجتناب ناپذير خواهد شد

انکار اصول اساسي وحقيقت عام . چيز بي جاني تلقي کردن دگماتيسم است
. رويزيونيسم نوع از ايدئولوژي بورژوائي است. مارکسيسم ، رويزيونيسم است 

وري پرولتاريا سم و سرمايه داري ،فرق بين ديکتاتوت بين سوسياليرويزيونيستها تفا
آنچه که آنها از آن طرفداري ميکنند ، در واقع . و ديکتاتوري بورژوازي را انکار ميکند

در شرائط کنوني ، .بلکه مشي سرمايه داري است. مشي سوسياليستي نيست
ئف مهم کنوني ما ز وظايکي ا. رويزيونيسم بمراتب زيان بخش تر از دگماتيسم است

  .يک ، گسترش انتقاد از رويزيونيسم است در جبهه ايدئولوژ
کميته هاي حزبي همه استانها ، شهرها تابع دولت : باالخره نکته هشتم 

بعضي . مشغول سازند ايدئولوژيکمرکزي و مناطق خور مختار بايد خود را با مسايل 
کميته . بت کنم ين مورد هم صحاز رفقاي حاضر در جلسه ميخواستند که من در ا

يادي هنور خود را با مسايل ايدئولوژيک مشغول نساخته اند و يا هاي حزبي محلهاي ز
ولي بايد به اينکار . علت آن بطور عمده ضيق وقت است. خيلي کم به آن پرداخته اند

عه طرح اين مسايل در دستور روز و مطال" پرداختن به اينکار "بپردازند و منظور من از
در کشور ما ، مبارزات طبقاتي وسيع و توفان آساي توده اي که مشخصه . آنهاست

معذلک مبازره طبقاتي بطور . پذيرفته است  دروزه هاي انقالب است ، اساسا پايان
دبير اول هر . عمده در جبهه سياسي و ايدئولوژيک در اين دوره اهميت خاص مييابند 

تنها موقعيکه انسان توجه . دئولوژيک بپردازدکميته حزبي بايد شخصا به مسائل اي
خود را به اين مسايل معطوف دارد و آنها را مطالعه کند ، ميتواند راه حل صحيح آنها 

در باره کار  سازمانهاي حزبي محلي بايد کنفرانسهائي نظير اين کنفرانس. را بيابد
در . بوط بحث کنند تبلغاتي فرا خوانند و در باره کار ايدئولوژيک و ساير مسايل مر

اين کنفرانسها نبايد تنها اعضاي حزب ، بلکه اشخاص غير حزبي و همچنين افراديکه 
تجربه کنفرانس کنوني نشان ميدهد که اين . داراي عقايد ديگرند، نيز شرکت کنند

  .امر براي جريان کنفرانس نه تنها زيانبحش نيست ، بلکه بسيار سودمند است
  

 هاـيادداشت

  
در باره کار توليدي ارتش براي رفع نيازمنديها خود و در باره اهميت جنبشهاي عظيم اصالح " عه شود بهـ مراج ١

 .جلد سوم " ، منتخب آثار مائوتسه دون " سبک کار و کار توليدي
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  مبارزه سخت پافشاري كنيد، برزندگي ساده و
  پيوند فشرده با توده ها را حفظ كنيد

  ١٩٥٧مارس  
اين شيوه براي حل . ح سبک راه براه خواهد انداختحزب ما جنبش اصال

اين شيوه همچنين براي . تضاد هاي درون حزب از طريق انتقاد و انتقاد از خود است
اينبار جنبش سه سبک نادرست را . حل تضاد هاي ميان حزب و خلق بکار ميرود

بش ما بايد از طريق جن. هدف خواهد گرفت ، بورکراسي ، سکتاريسم و ذهنيگري
ي ساده و مبارزه سخت سنت هاي حزبمان را در زمينه زندگ اصالح سبک بکوشيم تا

از زمان پيروزيمان در انقالب اراده ي انقالبي تعدادي از . ادامه داده و به پيش بريم 
رفقايمان روبه کاهش نهاده است، شور شوق انقالبي آنان فروکش  کرده ، روحيه 

ن پژمرده گشته و اين سستي در مورد روحيه خدمت تمام و کمال به خلق در آنا
نهراسيدن از مرگ که آنان در روز هاي جنگ عليه دشمنانمان  از خود نشان ميداند 

آنها در عين حال سر مقام و شهرت سر و صدا براه مياندازند، در . نيز صادق است 
و مورد خوراک و پوشاک سختگير شده اند ، براي حقوق رقابت کرده و براي شهرت 

شنيده ام که طي درجه . منفعت تالش ميکنند کليه اين گرايشها در حال رشد است 
بندي کادر ها در سال گذشته ، تعدادي از کادر ها به گريه افتادند و صحنه بسيار بدي 

آدمها دوچشم دارند، اينطور نيست ؟ قطره هاي آبي را که در آنها جمع . براه انداختند
که درجه بندي مطابق آرزويشان نيست قطرات اشک از وقتي. ميشوند اشک مينامند

آنها هيچگاه در جريان جنگ عليه چانکايشک، جنبش . گونه هايشان سرازير ميشود
مقاومت در برابر تجاوز امريکا و کمک به کره ، رفرم ارضي و سرکوب ضد انقالبيون 

کردند، مان سوسياليسم نيز چنين نطره اشک نريختند، و در جريان ساختحتي يک ق
حتي شنيده . اما همينکه منافع شخصي خودشان بميان آمد سيالب اشک روان شد

ميگويم اکر کسي سه روز غذا .ام يکنفر سه روز از خوردن غذا خودداري کرده است
بطور . هفته ادامه دهد کمي خطرناک خواهد شد اما اگر يک م نيست ، نخورد زياد مه

مقام ، حقوق ، غذا ، لباس و وسايل راحتي خالصه رقابت با ديگران برسر شهرت و 
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دن اشک ريختن بخاطر منافع شخصي شايد دست به اعتصاب غذا ز. د کرده است رش
لين چون در " اپرائي هست بنام . بتوان يکنوع تضاد در ميان خلق محسوب داشت 

انسان تا زمانيکه قلبش نشکسته باشد اشک " که بيتي در ميگويد،)  ١" (شب ميگريزد
هستند که ميتوان گفت ) وشايد هم زناني ( حال برخي از رفقاي ما مرداني . " يريزدنم

اين رفتار . تا زمانيکه به درجه بندي نرسيده بوديم قلبشان بسادگي شکسته نميشد 
اما چه . نريختن کار درستي است  بايد اصالح شود، اينطور نيست ؟ بسادگي اشک

نوشت طبقه کارگر و توده هاي زحمتکش در  ماني قلب انسان ميشکند ؟ وقتيکه سرز
هر مقامي که بشما داده شده بايد . آنوقت ميتوان چند قطره اشک ريخت . ميان باشد 

آنرا قبول کنيد، حتي اگر درجه بندي نادرست باشد نبايد اشکتان را رها کنيد بلکه 
ن دارد درجه است ، امکا خيلي چيز ها در اين دنيا نا عادالنه . بايد آنرا فرو دهيد

اه انداختن ر چنين صورتي دليلي براي هياهو برشما نادرست باشد، اما حتي د بندي 
تا زمانيکه غذا بقدر کافي داريد بايد راضي باشيد . وجود ندارد ، چون بي نتيجه است 

صرفنظر از همه چيز ، ما يک حزب انقالبي هستيم و اين اصل ماست که اجازه . 
تا وقتيکه انسان از گرسنگي در بستر مرگ . تلف شودندهيم کسي از گرسنگي 

حتي تا ده هزار سال ديگر نيز آدمها . نيفتاده بايد کار انقالبي کرده و جد جهد نمايد
يک کمونيست بايد سخت کار کند و با تمام وجود خود به خلق . بايد سخت کار کنند 

ده انقالبيشان سست آن کسانيکه ارا. خدمت نمايد ، نه با نيمي يا دوسوم وجودش 
  .شده است بايد روحيه انقالبي را از طريق جنبش اصالح سبک در خود زنده کنند

٢  
ما بايد همان نيرو ، همان شور وشوق انقالبي و همان روحيه نهراسيدن از 

ر انقالبي مرگ را که در سالهاي جنگ انقالبي از خود نشان داديم حفظ نمائيم و کا
" منظور از روحيه نهراسيدن از مرگ چيست؟ در رمان .دهيم  مان را تا به آخر ادامه

، که "شي  سيو برادر سوم بي اعتناء به مرگ "شخصيتي هست بنام " در حاشيه آب
باچنين روحيه اي بود که ما در . ر داريم در نظ روحيه اش دقيقا اين چيزي است که ما

بايد تا . ، معلوم نيست بشر تنها يکبار زندگي ميکند. گذشته دست به انقالب زديم 
اينکار را بايد با شور و شوق انقالبي و روحيه . زماني که بشود کاري انجام داد

تعدادي از رفقا چنين شور و شوق و روحيه اي . نهراسيدن از مرگ به انجام رسانيد
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اين پديده سالمي نيست و بايد در ميان اين رفقا . ندارند و از پيشرفت باز مانده اند
  . بيتي انجام گيرد کار تر

 تعداد قابل. تمامي حزب بايد به تقويت کار ايدئولوژيک وسياسي بپردازد 
از رفقائي که در کنفرانس امروز حاضرند از ارتش ميآيند اوضاع ارتش در  مالحظه اي

چه حال است ؟ آيا تفاوتهائي در کارسياسي زمان صلح با زمان جنگ وجود ندارد ؟ 
يوند هائي فشرده با توده ها جوش خورد ، افسران با سربازان و در زمان جنگ بايد با پ

در چنان اوقاتي اگر کمبود هائي داشته باشيم خلق ما را . ارتش با خلق در آميزند 
ميبحشد ، اکنون در زمان صلح که ما جنگي نميکنيم و تمام کارمان تعليم است ، اگر 

وده ها طبيعتا کمبود ها يمان را در حفظ پيوند فشرده با توده ها پا فشاري نکنيم ت
گرچه سيستم درجه بندي نظامي و ديگر سيستم ها برقرار شده اند، . نمي بخشند

ولي هنوز بايد کساني که درجه باالتري دارند ، با زير دستان خود و کادر ها با توده ها 
ا را يکي باشند و هنوز بايد اجازه داد تا زير دستان باالتري خود و سربازان کادر ه

بطور مثال ، ميتوان يک کنفرانس حزبي برگزار کرد تا شرائط . مورد انتقاد قرار دهند
رفيق چن بي  " بالياي سه گانه" در جريان جنبش عليه . براي انتقاد کردن فراهم شود

اين درست بود که ما سالهاي متمادي دستور : " بدرستي اين نکته را اظهار داشت 
درست نيست که بگذاريم زير دستانمان براي مدتي ، مثال صادر کرديم ، آيا اکنون 

مقصود او اينستکه چنين کاري درست خواهد " يکهفته ، ما را مورد انتقاد قرار دهند ؟
من با او موافقم ، بگذار زير دستانمان يکهفته فرصت داشته باشند تا از ما انتقاد . بود 

ري تدارک ببينند به آنها نوع گزارش قبل از اينکه انتقادات شروع شود ، مقدا. کنند 
بدهيد و خود تان مقداري در مورد کمبود هايتان بگوئيد ، که احتماال بيش از يک ، دو 

سپس بگذاريد رفقا صحبت کنند ، نکاتي را اضافه . ، سه يا چهار نکته نخواهد بود
. کرد کنند و انتقاد نمايند ، توده ها عادلند ، آنها سابقه شما را نفي نخواهند

فرماندهان گروهان ورسد هم بايد براي سربازان خود امکان انتقاد بدهند ، و بهتر از 
همه آنست که چنين کاري را يکباري در سال از طريق برگزاري جلسات انتقادي که 

در گذشته ما اين نوع دمکراسي را .چندين روز پشت سر هم برگزار ميگردد انجام داد
نگذاريد رابطه نزديک ميان سطوح باالئي . ج خوبي گرفتيم در ارتش بکار برديم و نتاي

وپائيني ميان افسران سربازان ارتش و خلق و ميان نيروهاي مسلح و مقامات محلي 
الزم به گفتن . در نتيجه سيستم درجه بندي نظامي و ديگر سيستم ها آسيب ببيند 
داشته و اين  نيست که سطوح باالتر بايد مناسبات ي فشرده با سطوح پائين تر
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کادر ها بايد پيوند فشرده با سربازان داشته و با آنان در . قانه باشد يمناسبات بايد رف
همچنين نيرو هاي مسلح بايد مناسبات فشرده خود را با خلق و سازمانهاي . آميزند 

  . محلي و حزبي دولتي حفظ نمايند 
قام خود ، موقعيت نبايد با تکيه بر نيروي م: رفقا ي ما بايد متوجه باشند 

ما سالهاي زيادي . حال که صحبت سابقه شد. باالي خود و سابقه خود زندگي کرد 
مشغول انقالب کردن بوديم ، و در عين اينکه اين سابقه ما بحساب ميآيد ، اما نبايد 
با تکيه بر آن زندگي کنيم درست است ، شما افراد با سابقه اي هستيد که چندين 

با وجود تمام اينها زمانيکه کار احمقانه اي بکنيد مزخرف بگوئيد .  دهه کار کرده ايد
صرفنظر از انجام اعمال خوب متعدد در گذشته و . مردم شما را نخواهند بخشيد 

صرفنظر از مقام بااليتان ، اگر امروز کارتان راخوب انجام ندهيد ، مسايل را بدرستي 
م شما را نخواهند بخشيد ، از اينرو حل نکنيد ولذا بمنافع خلق اسيب برسانيد، مرد

رفقاي ما بايد به حل صحيح مسايل تکيه کنند نه به سابقه شان چيزيکه به حساب 
از آنجا که نميتوان به سابقه تکيه کرد بهتر است . ميآيد درست بودن است و نه سابقه 

ر يک آنرا فراموش کنيد ، انگار هيچگاه صاحب منصب نبوده ايد ، يعني شما بايد تکب
ارباب ، يک بوروکرات را کنار بگذاريد، تکبرتان را کنار بگذاريد و به ميان خلق  و 

اين نکته اي است که کادر هاي ما ، بويژه کادر هاي . بميان زيردستان خود برويد 
. بطور کلي ، کادر هاي جديد اينقدر مقيد نيستند. قديمي ما بايد در نظر داشته باشند

از بسياري . در سطحي برابر با کادر هاي جديد رفتار کنند کادر هاي قديمي بايد
جهات کادر هاي قديمي به اندازه کادر هاي جديد خوب نيستند و بايد از آنها 

  .بيآموزند 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است و قسمت  ١٩٥۷مارس  ١٨ر تينان در قسمت اول  بخشي از يک سخنراني در کنفرانسي از کادر هاي حزبي د
  .مارس همانسال ميباشد  ١٩دوم بخشي از يک سخنراني در کنفرانسي از کادر هاي حزبي در تانکن در 

  

  هاـيادداشت
، داستان يک شمشير " کون چو" صحنه اي است از اپراي نوع " لين چون در شب ميگريزد"ـ ١
در استان " کون چوان "از " کون چو"اپراي نوع  .که در زمان سلسله مين به تصنيف در آمد " 

  .چيان سي سر چشمه گرفت 
  .ملغي گرديد ١٩٦٥بر قرار شده در ماه مه  ١٩٥٥ـ سيستم درجه بندي نظامي در سپتامبر ٢
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  اوضاع شروع به تغيير كرده است

  
  ١٩٥۷مه  ١٥

  
. وحدت و مبارزه اضداد پديده اي جهانشمول در زندگي اجتماعي است 

ه تبديل اضداد بيکديگر و تشکيل وحدت نوين منتهي ميگردد ، و بدين مبارزه ب
  . ترتيب حيات جامعه يک گام به پيش ميگذارد 

جنبش اصالح سبک در حزب کمونيست مبارزه اي ميان دو سبک در يک 
  . جموع صادق است ر در مورد حزب کمونيست و خلق در ماين ام. وجود واحد است

مارکسيتها اکثريت را تشکيل . ونيست هستند افراد گوناگوني در حزب کم
ادي از افراد افکار دتع. ميدهند ، آنها هم کمبود هائي دارند ولي نه کمبود هاي جدي 

اکثر آنها ثابت قدم و استوارند ووقف حزب و کشور . اشتباه آميز دگماتيستي دارند
آنها پس از  هستند" چپ"ميباشد و تنها در برخورد شان بمسايل دچار يکجانبه گري 

تعدي هم به افکار اشتباه آميز . غلبه بر اين يکجانبه گري گام بزرگي بجلو بر ميدارند 
. آنها خطر بزرگتر را تشکيل ميدهند . رويزيونيستي يا اپورتونيستي راست دچارند 

آنها آرزوي . زيرا افکار شان انعکاس ايدئولوژي بورژوازي در درون حزب است
را دارند ، همه چيز را نفي ميکنند و با صد يک بند به ليبراليسم بورژوازي 

در چند ماه گذشته دگماتيسم مورد . روشنفکران بورژوازي خارج حزب مربوطند 
دگماتيسم بايد . انتقاد قرار گرفته ، ولي رويزيونيسم مورد مقابله قرار نگرفته است

مان آنست که توجه اکنون ز. انتقاد گردد و گرنه اشتباهات را نميتوان تصحيح کرد 
هنگاميکه دگماتيسم بضد خود تبديل . خود را به انتقاد از رويزيونيسم معطوف کنيم 

ا مارکسيسم ميشود و يا رويزيونيسم تجربه حزب ما نمونه هاي مکرري از ي. دميگرد
دگماتيسم را نشان ميدهد که به مارکسيسم تبديل گرديده شده ، ليکن فقط 

بديل گرديده است ، زيرا دگماتيسم يک مکتب فکري معدودي به رويزيو نيسم ت
در بعضي موارد آنچه . پرولتري آغشته به تعصب خرده بورژوائي را نمايندگي ميکند 

در موارد . مورد حمله واقع ميشود، در واقع اشتباهات در کار است" دگماتيسم"بمثابه 
ود مارکسيسم است مورد حمله واقع ميشود در واقع خ" دگماتيسم"ديگر آنچه بمثابه 
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گرفته و بهمين عنوان به آن حمله " دگماتيسم" که افراد معيني اشتباها بجاي 
قرار داشت تا " چپ"دگماتيستهاي واقعي فکر ميکنند که بهتر است در . ميکنند

اما از نظر زيان رساندن به امر . راست و دليل هم دارند ـ آنها انقالب ميخواهند 
اين امر . ن بهيچ وجه بهتر از در سمت راست بودن نيست بود" چپ"انقالب ، در سمت

بعضي اشتباهات در نتيجه ي اجراي سياستهاي مقامات . بايد قاطعانه تصحيح شود
بسيار از . مرکزي است، و نبايد تقصير را بناحق بگردن افراد سطوح پائين تر انداخت 

، و اين واقعيتي ) در سازمان جوانان حتي بيشتر ( عضاي جديد حزب روشنفکرند ا
آنها . است که تعداد از آنها بطور نسبتا جدي مبتال به افکار رويزيونيستي هستند

ختالف اصولي ميان مطبوعات امنکر روحيه حزبي و ماهيت طبقاتي مطبوعاتند ، بر 
عاتي را که اقتصاد کلکتيو کشور پرولتري و بورژوازي خط بطالن ميکشند و آن مطبو

ميسازد با آن مطبوعات انعکاس دهنده اقتصاد کشور هاي  سياليستي را منعکسسو
سرمايه داري که مشخصه اش آنارشي و رقابت ميان گروههاي انحصاري ميباشد ، 

ليبراليسم بورژوائي را مي ستايند و با رهبري حزب مخالفت . مخلوط ميکنند 
براي  با آنچه که. از دمکراسي حمايت ميکنند و مرکزيت را رد ميکنند . ميورزند

 تحقق بخشيدن به اقتصاد بانقشه ضروريست ، يعني با رهبري،نقشه ريزي و کنترل
که ناگزير بوده و در عين ) منجمله مطبوعات(در زمينه هاي فرهنگي و آموزشي 

اين افراد و روشنفکران دست . حالت بدرستي متمرکز شده است ، مخالف ميکنند 
ه هم مشرب تشکيل داده اند، و راستي خارج حزب هماهنگ عمل کرده و يک دست

همانند برادران قسم خورده سازش کرده اند دگماتيسم توسط افراد مختلف انتقاد 
توسط کمونيستها يعني مارکسيتها و توسط به اصطالح کمونيستها ، يعني . ميشود 

خارج از حزب ، توسط چپ، ميانه و . راست ها در حزب کمونيست ـ رويزنيستها 
در صد روشنفکران خارج  ۷٠از لحاظ کمي وسيع بوده حدود  بخش مياني. راست

راست  و. در صد را تشکيل ميدهد ٢٠حزب را در بر ميگيرد، در حاليکه چپ حدود 
  .در صد را تشکيل ميدهد ١٠در صد به باال تا  ٥،  ٣،  ١بسته بموقعيت موجود ، 

در روز هاي اخير راست هاي احزاب دمکراتيک و موسسات آموزش عالي 
فکر ميکنند که عناصر مياني در . نشان داده اند که از همه مصمم تر و سرسخت ترند

سمت آنها هستند و رهبري حزب کمونيست را نخواهند پذيرفت ، ليکن اين در واقع 
بعضي از عناصر مياني متزلزلند، ممکن است به چپ . يک روياي توخالي بيش نيست 

الت وحشيانه راست ها ، ممکن است يا به راست بچرخند ، و در مقابل سيل حم
تا امروز ، راستها هنوز به اوج حمالت . بخواهند ساکت مانده کجدار و مريز عمل کنند
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راست هاي درون و . خود نرسيده اند و با روحيه باال به حمالتشان ادامه ميدهند
چيز وقتي به نهايت برسد، به ي راجع به ديالکتيک نميدانند ـ هر بيرون حزب چيز

ما به راست ها اجازه ميدهيم براي مدتي ديوانه وار بهر سوئي . د خود بدل ميگردد ض
 هرچه ديوانه وار تر بهر سو بدوند ، براي ما. بدوند و ميگذاريم آنها به اوج خود برسند 

عده اي ميگويند از صيد شان همانند ماهي هراسانند ، و عده اي ديگر . بهتر است 
حال . از اينکه به عمق کشانده شوند محاصر و نابود گردند ميگويند هراسانند که پس 

. که ماهيان بسيار بميل خود به سطح آمده اند احتياجي به طعمه ي سر قالب نيست 
آنها ماهي عادي نيستند بلکه بيشتر شبيه کوسه هاي آدمخوار با دندانهاي تيزند ـ  

زه ما با راستها بر سر جلب تمرکز مبار. هائيکه بالهايششان  را مردم ميخورند کوسه 
تعهد دائر بر پشتيباني از ديکتاتوري دمکراتيک خلق، . عناصر مياني قابل جلب است 

از دولت خلق، از سوسياليسم و رهبري حزب کمونيست از جانب راست ها ، تماما 
اين در مورد همه ي راست ها صادق . قالبي است و بهيجوجه نبايد بدان اعتبار داد 

احزاب دمکراتيک باشند و چه در ريشته هاي آموزش ، ادبيات و هنر ،  است چه در
دو نوع افراد از همه . مطبوعات، علوم و تکنولوژي ، يا در محافل صنعتي و بازرگاني 

هر دو کوشش ميکنند عناصر مياني را جلب کرده آنها را . چپ و راست : مصمم ترند 
. بخش و سپس همه را بدست آورند  راست ها در تالشند که ابتدا يک. رهبري کنند

اوال ـ آنها دنبال گرفتن رهبري در مطبوعات ، آموزش، ادبيات و هنر علوم و 
آنها به اين واقعيت که کمونيستها در اين زمينه ها به اندازه آنها . تکنولوژي هستند

و نميبايست دست به " آنها گنجينه هاي ملي اند . قوي نيستند آگاهي دارند
، از ميان برداشتن ضد انقالبيون و " بالياي سه گانه "جنبش عليه . زد  ترکيبشان

آنها همچنين ! نوسازي ايدئولوژيک در سالهاي گذشته ـ چقدر گستاخ و چه بي شرم 
، دهقانان ثروتمندان و بورژوا  ليکنميدانند که بسيار از دانشجويان از خانواده هاي ما

اين احتمال در مورد . اي آنها بپا خواهند خاستميآيند و معتقدند که اين افراد به ند
اما اين پندار که . آن بخش از دانشجوياني که افکار انحرافي راست دارند موجود است
نشانه هائي هم . اين امر درباره اکثريت دانشجويان صدق ميکند ، کامال واهي است

دهقاني به هست که راستهاي محافل مطبوعاتي مشغول تحريک کارگران و توده هاي 
  . مخالفت با دولت هستند

جانب حزب کمونيست به آنها بر چسپ زده  بعضيها فقط هنگاميکه از
زدن سياسي مخالفت ميورزند ، اما خود در بر چسپ زدن به با بر چسپ  ميشود
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کمونيستها و عناصر چپ مياني در احزاب دمکراتيک و در ساير پيشه ها کامال 
ماه گذشته چه سيلي از برچسپ هاي التقاتي راستها در چند . احساس آزادي ميکنند

. عناصر مياني در مخالفت با بر چسپ زني صادقند ! بدرون مطبوعات راه يافته است 
تمام بر چسپ هاي نا مناسبي که ما در گذشته به عناصر مياني زده ايم بايد برداشته 

ر جريان جنبش اگر د. شود و در آينده بايد از برچسپ زني همگاني خودداري کرد
در نابودي ضد انقالبيون و در نو سازي ايدئولوژيک واقعا "  بالياي سه گانه" عليه 

نسبت به کسي ، هرکس ميخواهد باشد، بي عدالتي شده ، بايد اين اشتباهات به طور 
معهذا ، کاله . اما بر چسپ زدن به راستها مسئله ديگري است . علني تصحيح گردد
بجز چند . نها به راست هاي مسلم بايد چنين بر چسپي زده شودبايد مناسب باشد و ت

مورد استثنائي ، الزم نيست راستها را علنا به اسم مشخص کرد، بلکه بايد به آنها 
تعداد راست . مهلتهائي دادتا برايشان مصالحه با ما در موقعيت مناسب آسانتر شود 

آوريم تنها يک تخمين است و در  درصد ١٠در صد  تا  ٥، ٣، ١آمد و از  ها که در باال
بعالوه شرائط در واحد هاي مختلف فرق ميکند . واقع ممکن است بيشتر يا کمتر باشد

و در نتيجه ضروري است که شواهد قطعي داشت، بر خوردي عيني نمود و از زياده 
  . روي خو داري کرد، زيرا زياده روي اشتباه است 

سابقا به جامعه کهن خدمت  بورژوازي و بسياري از روشنفکراني که
مينمودند همواره در ابراز خويش سر سختند، همواره آرزوي جهان کهنه خود را دارند 

نوسازي آنان احتياج به . و خود را در جامعه خارج از محيط طبيعي خود مي يابند
از سوي ديگر بايد . شن بکار بردخزماني طوالني دارد و در اين جريان نبايد روشهاي 

اقعيت را پذيرفت که در مقايسه با روز هاي نخست آزادي، بيشتر آنان پيشرفت اين و
است  وبايد قابل مالحظه اي نموده اند، و انتقادات آنها از کار هاي ما اکثرا درست 

ي از انتقادات نادرستند ، و در اينگونه موارد مطلب بايد روشن تنها بعض. پذيرفته شود
مورد اعتماد باشند و مسئوليتهائي مطابق موقعيتشان آنها حق دارند بخواهند . گردد

آنها بايد مورد اعتماد قرار گيرند و به آنها اختيار  و مسئوليت . به آنها واگذار شود
. حتي بعضي از انتقادات راست ها نيز درست است و نبايد يکجا رد شود . داده شود

ا با برخورد راست سياسي راسته. هر جا انتقادات آنها درست است  بايد پذيرفته شود
همکاري آنها با ما فقط ظاهري است و نه باطني ، همکاري در . شان مشخص ميشوند

واقع عادي همکاري هست ، مدر . بعضي موارد وجود دارد ، اما نه در همه ي موارد 
ليکن وقتي مجالي مانند موقعيت کنوني پيدا ميشود ، آنها واقعا خواهان هيچ نوع 

ه و تالش در رهبري حزب کمونيست زير قول خود زددر پذيرش . همکاري نيستند
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اما بدون اين رهبري ساختمان سوسياليسم غير ممکن . بهم ريختن آن مي نمايند
  .است و ملت ما در نابودي کامل غرق ميشود 

در چين عناصر بورژوا و روشنفکراني که به جامعه کهن خدمت ميکردند 
ما بايد رابطه مان را با آنها بازهم . آنها احتياج داريم چند ميليون ميشوند و ما به کار

بيشتر بخشيم تا آنها به امر سوسياليسم بهتر خدمت کنند، بتوانيم آنها را بيشتر 
و بدينترتيب . نوسازي نموده و به آنها کمک کنيم تدريجا بخشي از طبقه کارگر بشوند

ئنا به اين هدف ر آنها مطمبيشت. هستند بدل کنيم  آنان را به ضد آنچه که امروز
نو سازي هم وحدت و هم مبارزه را در بر ميگيرد ، وحدت هدف است و . ميرسند 

اکنون . مبارزه بصورت متقابل صورت ميگيرد. مبارزه بمثابه وسيله ي کسب وحدت 
وقتي است که بسياري افراد معتبر عليه ما مبارزه ميکنند انتقادات اکثر افراد معتبر و 

ي استاد فوبين از دانشگاه پکن که در  ا معتبر است ، منجمله انتقاد برندهيا ماهيت
آنها انتقادات خود را به اميد بهبود روابط شان با ما طرح . مطبوعات چاپ نشد

اما انتقادات راست ها معموال بد . ميکنند، در نتيجه اين انتقادات خير خواهانه است
بر سر حدس زدن نيت خوب و بد  مطلب. خواهانه است زيرا خصومت آميز است

  . نيست، بلکه نيات آنها را ميتوان دريافت 
. جنبش انتقاد و اصالح سبک جاري توسط حزب کمونيست برپا شده است 

همانطور که انتظار و اميد داشتيم ، علفهاي سمي در کنار گلهاي خوشبو رشد کرده 
بهر حال چيزهاي . شونداند و ارواح و شياطين همراه اسب يک شاخ و عنقا ظاهر مي

بعضيها ميگويند ما کوشش ميکنيم ماهي بزرگ شکار . خوب از چيزهاي بد بيشترند
اينها طرق مختلف بيان . کنيم، و ما ميگوئيم داريم علفهاي سمي را ريشه کن ميکنيم 

راست ها که ضد کمونيستند براي دستيابي به هدف خود تالش . يک چيز است
درجه بپا کنند،بحدي که غالت و خانه  ۷اني بقدرت بيش از مذبوحانه ميکنند تا توف

هر چه رفتار آنها گستاخانه تر باشد، زودتر خود را افشاء ميکنند که . ها را ويران کند 
بر خالف تظاهر سابقشان در همکاري با حزب کمونيست و پذيرفتن رهبري آن عمل 

ارواح و شياطين مخالف   ميکنند ، در نتيجه مردم تشخيص خواهند دادکه آنها مشتي
. باالخره ، کار آنها با دفن خويش خاتمه مي يابد . حزب کمونيست و خلقند و بس 

  مگر اين امر بدي است ؟ 
ست که دمشان را الي پايشان يکي اين. براي راست ها وجود دارد دو راه 

و  ديگر اينکه به اشکال تراشي ادامه دهند. جمع کنند و راهشان را تصحيح نمايند
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براي مدت ( کار عمل يان راستها انتخاب با شماست ، ابتآقا. خود را به هالکت رسانند
  .در دست شما است) کوتاهي

در کشور ما چندين معيار براي سنجش صداقت سياسي ، خوبي و بدي 
عمده اينست که ببينيم آيا آنها واقعا . بورژوا ها و روشنفکران بورژوا وجود دارد

آنها . ميکنند و واقعا رهبري حزب کمونيست را مي پذيرند يانه  سوسياليسم را قبول
مدتها قبل با هر دو موافقت کردند،اما حاال بعضي از آنها ميخواهند زير حرفشان بزنند 

ايده . اگر چنين کنند براي آنها جائي در جمهوري خلق چين نيست . و اين نميشود
، بهتر )هان آزادنيز معروف است که بعنوان ج(آلهاي شما ايده آلهاي جهان غربند 

  . است به آنجا برويد 
چرا اجازه داده شده چنين سيالبي از بيانيه هاي ارتجاعي و تبه کارانه در 
مطبوعات ظاهرشود ؟ براي اينکه مردم از اين علفهاي سمي و بخار هاي بد بوي مضر 

  . مطلع گردند و آنها را ريشه کن يا دفع نمايند
مگر ما نگفتيم ؟ مگر ما مدتها قبل نگفتيم " نتر نگفتيد ؟چرا اينها را روش"

  که تمام علفهاي سمي بايد ريشه کن شود ؟
آيا اين خالف . شما مردم را به چپ ، مياني و راست تقسيم کرده ايد "

توده هاي خلق هر جا که باشند ـ بجز در کوير ـ همواره به چپ ، " واقعيت نيست ؟
ايا اين . ، اين امر ده هزار سال ديگر هم صادق است مياني و راست تقسيم ميشوند 

خالف وضع فعلي است ؟ اين تقسيم بندي ، توده ها را در قضاوت در مورد افراد 
  . رهنمائي ميکند،و جلب عناصر مياني و منفرد کردن راست ها را آسانتر مينمايد 

ا اما تا زمانيکه آنه. ماکوشش ميکنيم " چرا راست ها را جلب نکنيم" 
وقتي آنها آنقدر از خود . احساس نکنند منفرد شده اند ممکن نيست جلبشان کرد
کمونيست هستند چگونه   راضي شده اند و اين چنين مصمم به خراب کردن حزب

فرقه مشان کرد ؟ انفراد باعث تفرقه خواهد شد و ما بايد ميان راست ها تميتوان را
ني و راست ، و به بياني  ديگر پيشرو ، ا به چپ ، مياما هميشه مردم ر. بياندازيم 

اين چيز جديدي نيست، فقط بعضيها حافظه .بينابيني و عقب مانده تقسيم کرده ايم 
  . ي ضعيفب دارند

کنيد ؟ اين بستگي به رفتار " تنبيه" آيا ميخواهيد افراد را با کينه جوئي 
بمعني ريشه کن علفهاي سمي بايستي ريشه کن گردند، اين . آقايان راست ها دارد 

. فراد مسئله ديگري است ا" تنبيه . "مي ايدئولوژيک ميباشدکردن علفهاي س
چيست ؟ اين " عميقا از قانون تخلف کند"نخواهد شد مگر اينکه" تنبيه"هيچکس 
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بمعني ضرر زدن جدي بمنافع دولت و خلق است که عليرغم هشدار هاي مکرر و در 
در مورد افراديکه دچار . وجود آمده باشد  نتيجه ي عمل آگاهانه ي فرد شريري به

اشتباهات عادي ميگردند بهترين کار اينست که اصل معالجه مرض براي نجات بيمار 
اين وجه تمايز مناسبي است که بايد هم در درون و هم در بيرون . بکار برده شود 

اري نيز بمعني معالجه مرض براي تجات بيم" تنبيه کردن. "حزب در نظرگرفته شود 
  . است 

کار اصالح سبک حزب چه مدت بطول ميانجامد ؟ حوادث اکنون بسرعت 
اين وظيفه ظاهرا . جريان دارد و رابطه ي حزب و توده ها بسرعت بهبود خواهد يافت 

در بعضي جا ها چند هفته ، در بعضي جا ها چند ماه ، و در جا هاي ديگر در حدود 
اء سطح اما مطالعه مارکسيسم و ارتق. دطول ميکش) مثال مناطق روستائي (يکسال 

  . هد گرفت ايدئولوژيک مدت بيشتري خوا
وحدت و مبارزه با بورژوازي و روشنفکران براي مدت درازي ادامه خواهد 

زمانيکه جنبش اصالح سبک در درون حزب کمونيست اساسا بپايان رسد، ما . يافت 
خواهيم کرد که اصالح  نهادکراتيک و افراد حرفه هاي مختلف پيشبه احزاب دم

اين امر پيشرفت آنها را تسريع مينمايد و انفراد مشتي . سبک خود را انجام دهند 
در حال حاضر اين مردم خارج حزب هستند که ما را . دست راستي را آسانتر ميسازد
بعد ما به آنها در اصالح سبک شان ياري خواهيم . در اصالح سبک ياري ميکنند

قابل است ، طي آن آنچه مضر است بدور انداخته ميشود يعني به اين کمک مت. رساند
اين دقيقا چيزي است که خلق از ما . ضد خود ، به چيزي که خوب است تبديل ميشود

  .  انتظار دارد و ما بايستي آرزويش را بر آورده سازيم
  
  
  
  
  

  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .توسط رفيق مائوتسه دون نوشته شده و در ميان کادر هاي حزب پخش گرديداين مقاله 
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  حزب كمونيست  چين
  هسته رهبري تمام خلق چين است 

  
  ١٩٥۷مه  ٢٥

  
اميدوارم که وحدت کرده و . کنگره شما بسيار موفقيت آميز بوده است 

  .چون هسته رهبري جوانان چين عمل کنيد 
بدون اين هسته . رهبري تمام خلق چين است  حزب کمونيست چين هسته

  .امر سوسياليسم نميتواند پيروزمند باشد 
کنگره شما يک کنگره وحدت است و تاثير عظيمي بر توده هاي جوان 

  . من تبريکات خود را بشما عرضه ميدارم . سراسر چين خواهد گذارد 
يسم نبرد رفقا متحد شويد وقاطعانه و شجاعانه براي آرمان کبير سوسيال

رت داشته باشيد کامال نادرست هرگفتار يا کرداري که با سوسياليسم مغاي. کنيد 
  .است

  
  
  
  

  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ين  زمان دمکراتيک نوين جوانان چبيانات رفيق مائوتسه دون بهنگام پذيرفتن تمام نمايندگان سومين کنگره ملي سا
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  نيرو هايمان را براي دفـع

  حمالت وحشيانه راست ها جمع كنيم
  ١٩٥۷ژوئن  ٨

استان و شهر هاي تابع مرکز و در  نظرات در سازمانهاي سطحبراي ابراز 
عناصر ارتجاعي در . دانشکده ها و دانشگاهها حدود پانزده روز کافي خواهد بود 

زلزل در ميان اعضاي حزب و تاکنون  افرادي مت. حمالت خود لجام گسيخته اند
مخالفان و . سازمان جوانان بسوي آنها گريخته اند يا در انديشه گريختن هستند

هر . عناصر مياني از ميان جمع وسيعي از اعضاي حزب و سازمان جوانان برخاسته اند
دوطرف ، با استفاده از روزنامه هاي بزرگ ديواري تجربه مياندازند و در مبارزه آبديده 

نبايد نگران باشيم ، چه عناصر ارتجاعي بيش از چند در صد نيستند و . ردندميگ
معتصب ترين آنها بيشتر از يک در صد را تشکيل نميدهند، به صرف اينکه فعال 

عناصر ارتجاعي در ادامه فعاليتهايشان . ميرسد، وحشتزده نشويد نظرآسمان ابري ب
کارخانجات و ساير دانشکده ها خواهند به بيرون از سازمانها و دانشکده هاي خود، به 

در کارخانجات جلساتي از . رفت و بايد تدابيري براي جلوگيري از اين امر اتخاذ گردد
کادر هاي اصلي و کارگران قديمي فراخوانيد وبه آنها توضيح دهيد که تعدادي از 

ي را سرمايه داران بد، روشنفکران بد و عناصر ارتجاعي در جامعه حمالت وحشيانه ا
اسي به رهبري طبقه اند تا قدرت سي عليه طبقه کارگر و حزب کمونيست آعاز کرده

بايد جلو هر . خورند بايد توضيح داد تا فريب اين افراد را ن. ن سازندکارگر را سرنگو
توده هاي را براي پاره کردن روزنامه هاي . تحريک مردم را دارد گرفت  که را که قصد

کارگران کارخانجات بايد در پاره ي اوضاع . انها بسيج نمائيدارتجاعي از ديوار خياب
در اينمدت ، آنها نبايد . عمومي روشن باشند و نبايد هيچگونه آشوبي براه اندازند

مسايلي مانند رفاه و مزر را مطرح کنند بلکه بايد فعاليتهاي خود را عليه مرتجعين 
  . هماهنگ سازند 
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. تجع درون احزاب دمکراتيک باشيد لطفا مواظب حمالت شديد عناصر مر
ترتيبي دهيد که هر کدام از اين احزاب جلساتي را سازمان دهند که کليه عناصر چپ 

ات مثبت و منفي ابراز نظر، مياني و راست در آنها شرکت داشته باشند، بگذاريد 
ما بايد به شيوه اي مناسب عناصر چپ و . گردد و از مباحثات گرازش ارسال داريد 

اين . اني را تشويق کنيم تا در جلسات صحبت کنند و راست ها را محکوم نمايندمي
در هر محل روزنامه حزب بايد چندين مقاله آماده داشته . يار موثر است سشيوه ب

. باشد و هر وقت نقطه ي اوج حمالت در حال فروکش است شروع به چاپ آنها نمايد
وچپ جهت مقاله نوشتن براي مطبوعات توجه ويژه اي به سازمان دادن عناصر مياني 

اما قبل از فروکش موج ، روزنامه هاي حزبي بايد تعدا مقاالتي را که . داشته باشيد
آنها ميتوانند مقالتي را که بوسيله عناصر ( ات مثبت ابراز ميدارند محدود کنند نظر

تادان ادي عمل بدهيد تا اسبه توده ها آز) . نمايند مياني نوشته شده است منشر 
بتوانند آنچه را که در باره حزب در دل دارند ، بيرون بريزند ، و تا آنجا که ممکن است 

بگذاريد . کوشش کنيد که راست ها زهرشان را بريزند، تا در روزنامه ها منتشر شود
بهتر است . نه پاسخ گوينداادادان سخنراني کنند و بگذاريد دانشجويان آزاست

دانشياران و دانشجويان ارتجاعي زهرشان را بيرون ريزند و  گذاشت اساتيد ، مربيان ،
زمانيکه فرصت مناسبي . آنها خود بهترين آموزگارانند. بدون هراس صحبت نمايند

عضاي حزب و سازمان جوانان براي ادست داد ، بيدرنگ جلسات جداگانه اي از 
ريد و اشتباهات و آن انتقاداتي راکه سازنده اند بپذي. بررسي انتقادات  تشکيل دهيد

در عين حال ، . کمبودها را تصحيح کنيد، اما آن انتقاداني را که مخربند رد نمائيد
و کادر هاي مسئول تعداي از مردم غير حزبي را سازمان دهيد نا سخنراني کنند 

و نفود است برگزينيد تا يک سخنراني جمعبندي ايراد کند  حزبي را که داراي اعتبار
اگر اوضاع . دهد  باشد تا آتمسفر را بطور کلي تغييرهم قانع کننده که هم تحليلي و 

بخوبي پيش رود در عرض يک  دو ماه تمامي جريان پايان خواهد يافت و آنوقت 
  .خواهد بود" اليم و باراني نرم نسيمي م"م توانست جنبش که مانند خواهي

بر پا کردن تنها از طريق . سياسي و ايدئولوژيک است  ک مبارزه بزرگاين ي
د ، کادر ها آبديده شوند، توده ها آموزش يرن حزب ميتواند ابتکار را در دست گآ
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در عرض هفت سال . مرتجعين منفرد شوند و در موضع دفاعي قرار گيرند يابند،
ميرسيد که ما ابتکار را در دست داريم ، اما اين در بهترين حالت تنها  نظرگذشته ، ب

بسيار از عناصر مياني با . وديم شدن مرتجعين ساختگي بتسل. نيمي از واقعيت بود
ا در ظاهر گر چه م. شروع به تغيير کرده است اکنون اوضاع. ايتي تسليم شدندنارض

در موضع دفاعي هستيم اما در واقع در حال کسب ابتکار عمليم و دليل اين امر 
بنظر ميرسد  رآنستکه ما جنبش اصالح سبک را با جديت کامل به پيش ميبريم اينطو

ند ابتکار عمل ف ميدورنطف و آرنطان زده و ديوانه وار به ايکه مرتجعيني که بسر ش
نها بيش ار حد بجلو تاخته و توده ها را از خود بيزاز ساخته اند را در دست دارند، اما آ

ک محل با محل ديگر از آنجائيکه شرائط ي. وخود را در موضع دفاعي قرار ميدهند 
  .شما هم ميتوانيد در تاکتيک و برخورد نرمش پذير باشيد ، تفاوت ميکند

که صحنه آن هم در داخل حزب است ( بطور خالصه ، اين نبرد بزرگي است 
اگر ما در اين نبرد پيروز نشويم رسيدن به سوسياليسم غير ) و هم در خارج آن 

داشته وجود  "حادثه مجارستان"است خطر بروز يک ممکن خواهد بود و  حتي ممکن 
ما در حال حاضر با دامن زدن بيک جنبش اصالح سبک بدست خود ، عمدا يک . باشد

کوچک " حادثه مجارستان "فرا خوانده ايم و آنرا به چندين " حادثه مجارستان "
تقسيم کرده ايم که در سازمانها و دانشکده هاي مختلف رخ ميدهد و بطور جداگانه 

دولت حزب دچار اختالل نشده اند، بجز در  نعالوه بر آ. به آنها برخورد ميشود
وچه بهتر که اين بخش کوچک فاسد شد، يعني مقداري چرک ( بخشي بسيار کوچک 

از آنجا که در جامعه ي ما مرتجعيني بودند . تمام اينها بسيار مفيد است) . خارج شد
 آنجائيکه عناصر مياني هيچگاه آموزشي را که در حال حاضر فرا ميگيردند ، ،از

از آنجا که تا کنون حزب ما هيچگاه تحت چنين ازمايشي قرار . نياموخته بودند 
  . ا زود اجتناب ناپذير بودرفته بود ، پيدايش اغتشاشات دير ينگ

ما کارگران ، دهقانان ، حزب، . امروز ، اوضاع در داخل کشور عالي است
اوضاع بين . ا هستند داريم و اکثريت دانشجويان نيز استوارانه با م دولت و ارتش را

  . الملي عاليست و اياالت متحد در موقعيت سختي قرار دارد
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  بايد انتقاد گردد "ون هوي پائو"سمتگيري بورژوائي 

  
  ١٩٥٧ژونيه  ١

  
طي  ون هوي ـ پا ئو سمتگيري بورژوائي"ژوئن که هيئت تحريريه ما  ١۴از 

در اين مورد از " ه کوان مين روزنام" وهم " ون هوي ـ پائو"رامنتشر نمود، هم "دوره يک
  . خود انتقاد اتي نموده اند

طي چندين جلسه به سمتگيري غلط مدير " روزنامه کوان مين " کارکنان 
روزنامه چان يو ـ چون و سردبيرش چوان پين شديدا انتقاد کردند ، اين انتقادات بي 

و پو ـ چون پروا تغييري اساسي در موضعگيري بدنبال داشت و مشي بورژوائي چان 
سوسياليسم به مشي انقالبي  و ونيست، با خلقمکچوآن پين را در مخالفت با حزب 
ان را مجددا اعتماد خوانندگ" وزنامه کوان مين ر. وسوسياليستي در آورده است

بدست آورد و بيک روزنامه سوسياليستي بدل شد فقط فن صفحه بندييش هنوز 
و جبهه گيري سياسي دومطلب متفاوت است ، فن صفحه بندي . زيبائي الزم  را ندارد

مربوط ميشود ، هر چه از اولي کم دارد از دومي "روز نامه کوان مين " و تا آنجا که به 
تغيير در فن صفحه بندي به روزنامه . فن را ميشود بهتر کرد. بيش از حد کافي دارد

اينکار  ليکن و. نش خوشحال ميکنددچهره اي جديد خواهد داد که خواننده را از دي
يير دهد ، اما با مه مدتهاست مصمم شده ظاهرش را  تغچند ان آسان نيست ، روزنا

  وجود بهبود نسبي ، صفحه بنديش هنوز انتظارات را بر آورده نميکند، 
انتقاد از خودي منتشر کرده ، و بنظر ميرسد تغييراتي در " ون هوي پائو" 

مشي مثبت را منعکس ميکنند چاپ  سمتگيريش داده است و اخبار و مقاالتي که
اين درست مثل اجراي . اما هنوز کمبود دارد. کرده ـ اينها البته همه سودمند است

افراد شرير ميدهند ولي در نقش  ان تصوير خوبي ازبعضي هنرپيشگ. نمايش است 
يا . براي آنها اجراي نقش ديگري مشکل است . قهرمان ، مصنوعي و غير طبيعي اند
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در مورد . بر باد غرب غلبه ميکند ، يا باد غرب بر باد شرق مسلط ميگردد باد شرق 
بسياري از ناشرين و خبرنگاران به . مسئله ي دومشي جائي براي مصالحه نيست

اما ار .مسير کهنه و فرسوده عادت کرده اند و تغيير فوري برايشان خيلي مشکل است
تي تغيير کنند ، هر چند با غرولند آنجا که گرايش عمومي تغيير است ، آنها هم بايس

وقتي افراد مي گويند که تغيير آسان و لذتبخش است، فقط از روي ادب  .و با درد
ون هوي " در مورد هئيت تحريريه . آنها را ببخشيد ، بشرند. مرسوم چنين ميگويند

مسئله جدي است زيرا زمانيکه سمتگيري بورژوائي اين روزنامه آشوب براه " پائو
که  خته بود همين هئيت تحريريه سرکار بود و بنابراين بارسنگيني بر دوش دارداندا

باالتري وجود دارد يانه ، آتهام اينکه آيا فرمانده . ذاردبه آساني نميتواند به زمين بگ
بعالوه هويت اين فرمانده " خير"در حاليکه مدافعين ميگويند " بله"نندگان ميگويندز

در وسط . پو ـ چون و لولونگ ـ چي اعالم گشته است  لولونک ـ چي از اتحاد چان
يو که زني توانا ، اهل عمل و اين دو فرمانده ، فرمانده  سومي است بنام يو سي ـ س

مردم ميگويند که لولونک ـ چن . در پکن ميباشد " ون هوي ـ پائو " دفتر  مسئول
رماندهي مراتب سلسله مراتب ف" ون هوي پائو " پوسي ـ سيو يعني هئيت تحريريه 

  .را اداره ميکنند"  ون هوي پائو"را نمايندگي ميکنند که " اتحاديه دمکراتيک "ها در 
در جريان رقابت ميان صد مکتب فکري و جنبش "  اتحاديه دمکراتيک" 

فعاليت متشکل آن همراه با نقشه ، . اصالح سبک نقش شريرانه اي بازي کرده است
بر عليه حزب کمونيست وسوسياليسم جريان مييابد برنامه و مشي جا از توده هايش 

. هم دقيقا همان نقش را بازي کرده است " حزب دمکراتيک دهقانان و کارگران" 
توفان را . بخصوص در اين روزهاي توفاني سهمناک ، که ايندو حزب آفتابي شده اند 

بعضي از  نقش خود را بازي کرده اند واحزاب ديگر . لو بپا کرده است  اتحا چان ـ
اما آنها از لحاط تعداد کمترند وسلسله مراتب . اعضايشان خيلي شرورند 

حزب " "اتحاديه دمکراتيک " درباره اعضاي . فرماندهيشان به اين روشني نيست
. ير نيستند همه شان وحتي اکثريت شان هم درگ"  دمکراتيک دهقانان و کارگران

توفان براه انداخته و امواج را بهم ميزنند، تنها مشتي افراد يعني رهبران راست بورژوا 
مخفيانه توطئه ميچينند و به نارضايتي در ميان توده ها دامن ميزنند، تماسها ي باال و 

فقط آنها ارزيابي شان از اوضاع جاي . پائين ميگيرند و جوابهاي دور ونزديک ميطلبند
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نجامد و هدفشان ابه روي کار آمدن آنها مي اينست که اغتشاش کامل در همه جا
در ميان اعضا اين احزاب بعضي خونسردند و . بزرگشان است تکميل تدريجي طرح

با . بسياري فريب خورده اند و تعداد کمي هسته ي جناح راستي را تشکيل ميدهند
وجود تعداد کمشان ، چون که مرکزند، از اعمال قدرت وقابل مالحظه اي برخوردارند 

ن ابر غليظي آسمان چين را پوشاند و سر چشمه اين در سراسر بهار امسال ناگها
  .چان ـ لو جستجوکرد دمشکل را بايد در اتحا

خواند ، اولي نفي بود و دومي نفي در  دو جلسه فرا" انجمن روزنامه نگاران" 
يکماه نشاندهنده تغييرات سريعي در  برگزاري دو جلسه ظرف اندکي بيش ازنفي 

در جلسه اول ، مشي ارتجاعي بورژوائي . فيدي بود اينها جلسات م. اوضاع چين است
ابر هاي سياه  شهر را پوشانده آنرا به نابودي " در روزنامه نگاري خود را تثبيت کرد و 

اما در جلسه دوم ، که چند روز پيش آغاز گشت  محيط عوض شده و " . تهديد ميکرد
ه اکثر افراد گرچه راست ها هنوز سرسختانه مقاومت ميکنند ، ميتوان گفت ک

  سمتگيري صحيح را يافته اند 
انتقاد از خودي نمود و اشتباهات چندي را " وي هوي پائو " ژون  ١۴در 

ون "انتقاد از خود امري است عالي و ما از آن استقبال ميکنيم ، اما ما انتقاد . پذيرفت
عبارت  به. آنچه که ناکافي است خصلتي اساسي دارد. را ناکافي ميدانيم " هوي پائو
ژون تالش  ١۴در سرمقاله  بر عکس. اساسا از خود انتقاد نکرده است هنام ديگر روز

ما سياست حزب را دائر بر بيان آزادانه عقايد بطور " نمود از اشتباهاتش دفاع کند 
يکجانبه  ونادرستي تفسير کرديم ،معتقد بوديم تشويق بي قيد و شرط بيان آزادانه 

الح سبک حزب کمک خواهد کرد و دادن جاي بيشتري به عقايد ، خود به جنبش اص
آيا . " نظرات مثبت يا انتقاد از نظرات غلط ، ابراز آزادانه عقايد را سد خواهد کرد

اتحاديه " سياست مقامات مرکزي" ون هوي پائو"در طول بهار . اينطور است ؟ خير 
نبال نمود و  را در مخالفت با حزب کمونيست، خلق و سوسياليسم د" دمکراتيک 

حمالت سبعانه اي عليه پرولتاريا و در مخالفت مستقيم با سياست حزب کمونيست بر 
دن حزب کمونيست و توليد سر در گمي کامل اين سياست براي سرنگون کر. پا کرد

کمک به " واقعا ميشود اينرا . در همه جا براي تسهيل کسب قدرت و تدون شده بود
آيا . اين يک دروغ و يک حيله گري صرف است . ير ناميد ؟ خ" جنبش اصالح سبک 

اين غلط بود که براي مدت از انتشار نظرات مثبت خود داري کرده يا تنها چند تائي از 
 ۷مه و  ٨ات غلط بدون پاسخ چاپ شود ؟ بين نظرآنها را چاپ کرديم و اجازه داديم 

ما و تمام ي  ژوئن طبق دستوارات کميته مرکزي حزب کمونيست چين  روزنامه
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منظور اين بود که به اجنه و . روزنامه هاي ديگر حزب دقيقا همين کار را کردند
آزادانه ابراز عقيده کنند و علفهاي " شياطين ، ارواح و هيوالهاي مهيب اجازه دهيم 

سمي جوانه زنند و بتعداد زياد رشد کنند، تا مردم که تازه از وجود اين عوامل پليد 
به بيان . آمده بودند ، دست بکار شوند و آنها  را از ميان بردارند در دنيا بلرزه در 

ديگر حزب کمونيست اين مبارزه طبقاتي اجتناب ناپذير ميان بورژوازي و پرولتاريا را 
به بورژوازي و روشنفکران بورژوا اجازه داد اين جنگ را شروع . پيش بيني کرده بود

نظريه مثبت خوداري کردند و يا تنها چند کنند ، مطبوعات براي مدتي از انتشار هر 
تائي منتشر نموده ، اقدامي براي دفع حمالت وحشيانه راستها مرتجع بورژوا ننمودند 

سازمانها حزبي هم در هر اداره و مدرسه اي که جنبش اصالح سبک در جريان بود . 
داتشان بدينترتيب توده ها ميتوانستند بروشني بين آنهائيکه انتقا. کاري نکردند 

خير خواهانه بود و آنهائيکه به اصطالح انتقاداتشان بد خواهانه بود تميز دهند و 
بعضي ميگويند اين . بدينصورت براي حمله متقابل در زمان مناسب نيرو جمع گردد

زيرا ما آنرا قبال براي . ما ميگوئيم اين يک نقشه آشکار بود . يک نقشه پنهاني بود 
وقتي بگذاريد ارواح و هيوالهاي مهيب ظاهر گردند فقط . دشمن روشن کرديم 

ميتوانيد نابودشان کنيد ، تنها هنگاميکه به علفهاي سمي اجازه دهيد از خاک جوانه 
مگر دهقانان هر سال چندين بار و جين . بزنند ميتوانيد ريشه کن شان کنيد

. برد نميکنند؟  به عالوه علفهاي ريشه کن شده را ميتوان به صورت کود بکار 
آنها بميل خود . دشمنان طبقاتي ناگزير دنبال فرصت ميگردند تا خود را تثبيت کنند 

هر چند حزب کمونيست از پيش به . کشند يدست ازقدرت دولتي و مالکيت نم
دشمنان خود هشدار دهد و استراتژي اساسي خويش را به اطالعشان برساند، آنها باز 

. واقعيت عيني مستقل از اراده انسان است کنند ، مبارزه طبقاتي يک يحمالتي م
از آن نميتوان اجتناب کرد حتي اگر مردم . يعني مبارزه طبقاتي اجتناب ناپذير است 

تنها کاري که ميشود کرد استفاده حد اکثر از اوضاع و . بخواهند از آن اجتناب ورزند
نيش  چرا دشمنان طبقاتي مرتجع قالب را. هدايت مبارزه بسوي پيروزي است 

ميکشند ؟ گروههاي اجتماعي ارتجاعي که شهوت توفيق کورشان کرده ، برتري 
ژوئن در پکن  ٦چان پو  ـ چون در . مطلق پرولتاريا را بمثابه ضعف مطلق ميگيرند 

همه جا آتش را دامن زدن ، : اوضاع را اينگونه براي شش استاد دانشگاه ارزيابي کرد
د، روزنامه هاي ديواري دانشجويان غلبه بر کارگران و دهقانان را تحريک ميکنن

مدارس را تسهيل ميکند ، ابراز آزادانه نظرات بسرعت وضع انفجاري بوجود ميآورد ، 
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آيا اين . آشوب  آني در همه جا بوجود ميآيد و حزب کمونيست بفوريت خرد ميشود
آنها . يعني گرفتن قدرت " فيقتو"يک مورد کورشدن از شهوت توفيق نيست ؟ 

است اين روزنامه بر طبق " ون هوي پا ئو"ين روزنامه دارند ، که يکي از آنها ندچ
ژوئن تالش کرد خلق را با تظاهر  ١۴سياست ارتجاعي فوق الذکر عمل ميکرد ، اما در 

درست اين درک نا و"روزنامه گفت ، . به اينکه با نيت خوب عمل ميکرده بفريبد 
" بقايا"،  خير اينجا "ي بورژوازي در افکار ماستمربوط به بقاياي نظرات روزنامه نگار

چندين ماه اين روزنامه بمثابه سختگوي مرتجعيني که . خوانده شود" وفور"بايد 
و سمت خود را   .حمالت لجام گسيخته اي عليه پرولتاريا بپا کرده بودند خدمت کرد

سوسياليسم يعني به سمت  به سمتي در مخالفت با حزب کمونيست ، خلق و
بورژوازي عوض کرد آيا اينکار ها را ميشود فقط با بعضي بقاياي اتفاقي نظرات 

ق است ؟ يک فرض مشخص به يک نتيجه گيري نطبورژوازي پيش برد؟ اين چه نوع م
" هوي پائو ون"تا امروز هم . است" ون هوي پائو "عمومي منتهي ميگردد، اين منطق 

دي که آشکارا با واقعيات در حاضر نيست بخاطر چاپ گزارشات ارتجاعي متعد
تضادند ، چاپ سيلي از عقايد و نظرات ارتجاعي و آلوده کردن روزنامه با يک طرح 

" سين مين پائو."لتاريا از خود انتقاد کندمثابه وسيله اي براي حمله به  پروارتجاعي ب
. نتقادات صادقانه کرده استاين نشريه مکرر از خود ا. جريانش فرق دارد 

جدي نيست ، ووقتي " ون هوي پائو"به اندازه اشتباهات " سين مين پائو"تهااشتبا
اين نشانه ي احساس . دريافت که اشتباه کرده است باجديت شروع بتصحيح نمود 

و از اين . مسئوليت در برابر امر خلق از جانب مسئولين روزنامه و خبرنگاران آنست 
اصال . ناگوارش نجات ميدهند  رو بنظرخواننده روزنامه دارد خود را از وضعيت

سين "کي نمونه " ون هوي پائو"کجاست ؟ باالخره " ون هوي پائو"احساس مسئوليت
کي ميخواهد " ون هوي پائو. "پيروي خواهد کرد؟ قروض را بايد پرداخت " مين پائو

، سواالت ناگوار زيادي براي "سين مين پائو"قرضش را بپردازد؟ ظاهر انتقاد از خود 
چه زماني " ون هوي پائو"مطرح کرده ، و خواننده مايل است بپرسد" ي پائوون هو"

قبل از . در تنگناي بدي قرار دارد" ون هوي پائو" پرسيد ؟" سين مين پائو"به  ميخواهد
ممکن است براي مدتي قادر "  ون هوي پائو"بنظر ميرسد "سين مين پائو"انتقاد ازخود

امر بد ميتواند به امر خوب . د وضع متشکل شدبه سر هم بندي کار ها باشد، اما بع
  . صورت گيرد " سين مين پائو " تبديل شود وبراي تحسين 

وا هاي ژراست هاي بورژوا، بور". وا ژراست هاي بور" برگرديم به عبارت 
مرتجعين ميباشند که در باال ذکر شد و با حزب کمونيست ، خلق و سوسياليسم 
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آنها که مشتي . علمي است و مسلما حقيقت دارد  اين تعريف. مخالفت مينمايند 
ناچيز بيش نيستند، در احزاب دمکراتيک ، در ميان روشنفکران، سرمايه داران و 
دانشجويان و همچنين در حزب کمونيست و سازمان جوانان پيدا ميشوند، و در توفان 

ب دمکراتيک و از نظر تعداد بسيار کم اند ، اما در احزا. عظيم کنوني آفتابي شده اند
اين . خصوصا در بعضي از آنها راست ها وزنه اي ميباشند نبايد دست کم گرفته شوند

آنها گناهکار . دسته نه تنها حرفهايشان را زدند ، بلکه آنرا با عمل نيز دنبال کردند 
 آنها نه تنهاگوينده. درباره آنها صدق نميکند " گوينده را سرزنش مکن "اصل  شد و

ت کرد؟ ظاهرا فعال احتياجي آيا بايد آنها را با قانون مجازا .نده هستندبلکه عمل کن
به آن نيست، زيرا دولت خلق بسيار مستحکم است و بعالوه بسياري از آنها افراد 

ر کلي کافي است بطو. رمش و بدون مجازات رفتار کردبا آنها ميتوان با ن. سرشناسند
تنها استثناء کساني هستند که بعد از هشدار  .ناميد ، نه ارتجاعي " راست ها "آنها را 

هاي مکر از تصحيح اشتباهاتشان سر باز ميزنند و برخالف قانون جنائي به تخريب 
از اشتباهات گذشته براي جلوگيري از . ادامه ميدهند ، اينها مجازات خواهند شد

را به اشتباهات اينده پند بگيريد ، معالجه مرض براي نجات بيمار ، عوامل منفي 
راست هاي نوع . عوامل مثبت تبديل کنيد ـ اين اصول در مورد راست ها بکار ميروند 

نظرات آنها . ديگر هم هستند که حرفهايشان را زدند ، آما آنرا با عمل دنبال نکردند
 .ير فعاليتهاي اخالل گرانه نشدند مانند راست هاي فوق الذکر است ، اما آنها درگ

عقايد نادرست بايد از بيخ و بن طرد . مش بيشتري بخرج دادنسبت به آنها بايد نر
به . به اين اشخاص بايد اجازه داد که نظر خود را حفظ کنند. شود و امان داده نشود

براي يک ملت عظيم . انواع راست هاي گوناگون که باال اشاره شد بايد آزادي بيان داد
شناسد کم ياشتباهاتشان را م و محکم ، نگهداري تعداد کوچکي از اين قبيل که خلق

از اين جهت ، . بايد دانست راست ها بمثابه معلمين منفي بما ميآموزند . زحمت است
  .علفهاي سمي بودنشان و اينکه  زهرشان در گذشته بمردم صدمه رسانيده ميباشد

حزب کمونيست به اصالح سبک خود ادامه ميدهد و احزاب دمکراتيک نيز 
که حمالت وحشيانه راست ها توسط خلق دفع شده ، جنبش  حاال. شروع کرده اند 

  .اصالح سبک ميتواند سريعتر به پيش رود 
  
    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سرمقاله اي که براي روزنام مردم نوشته شده است 
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  حمالت راست هاي بورژوا را دفع كنيد
  

  ١٩٥۷ژوئيه  ٩
  
از آن . ماه مارس در اينجا براي تعدادي از کادر هاي حزب صحبت کردم در

در مدت اين صد روز تغييرات بزرگي در اوضاع رخ داده . روز گذاشته است  دزمان ص
ديم و آگاهي سياسي خلق در واقع نبردي با راست هاي بورژوا دست ز مابه. است

بطور مثال . ان انتظار اينرا داشتيم ما در آن زم. بميزان قابل مالحظه اي باال رفته است
در اينجا گفتيم هنگاميکه مردم شروع به انتقاد کنند ويا به سخني ديگر هنگاميکه 

آيا موجب درد و رنج نميشود ؟ و اضافه کردم که بايد پوست . آتش شعله ور گردد
اين قسمت بدن سر ناميده ميشود به . سرمان را کلفت کنيم و درد را تحمل نمائيم 

کلفت کردن و براي مدتي گوش فرا ميدهم ، . پوست روي آن پوست سر ميگويند
پاسخي ميدهيم، صحيح را ميپزيريم و . سپس آنچه را که شما ميگوئيد تحليل کرده 

  .نادرست را رد ميکنم
. بايد معتقد بود که در چين مانند هر جاي ديگر دنيا، اکثريت مردم خوبند

ميليون  ٦٠٠از . در صد است ٩٠نيست ، بلکه بيش از در صد  ٥١منظورمان از اکثريت 
در حزب کمونيست ، . خلق کشور ما توده هاي کارگر و دهقان ستون اصلي اند

سازمان جوانان و احزاب دمکراتيک و در ميان دانشجويان و روشنفکران اکثريت 
 آنها خوش قلب و صادقند ، حيله گر نيستند و انگيزه. همواره افراد خوبي هستند

اسي به ثبوت ياين امر در هر جنبش س. تصديق کرداين را بايد . هاي شيطاني ندارند 
 در دانشگاه پکن بيش ار هفت هزار: يدمثال دانشجويان را در نظر بگير. رسيده است 

،  ٢، ١اين . درصد را تشکيل ميدهند  ٣يا  ٢،  ١دانشجو وجود دارد ، اما راست ها تنها 
ناست ؟ بدين معنا که عناصر سرسخت استخوان دارد که در صد واقعا به چه مع ٣

در صد  ١گهگاه گرد و خاکي بپا ميکنند هرگز از پنجا نفر يا در اين حدود ، يا کمتر از 
  .   در صد ، دار و دسته ي آنها را تشکيل ميدهند ٢يا  ١تجاوز نميکنند ، بقيه ي 
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حاال . ست بر افروختن آتش و انداختن آن به جان خود کار آساني ني
ميشنوم که بعضي از رفقاي اين شهر افسوس ميخورند که چرا آتش بقدر کافي تند 

اگر شما تاثير معجزه آساي آنرا پيش . اما نه آنقدر که رضايتبخش باشد . تيز نبود
بيني ميکرديد آيا نمگذاشتيد شعله ها زبانه کشد؟ بگذار علفهاي سمي سر برون 

چرا بايد از آنان واهمه داشت ؟در ماه مارس . گردند آورند و اشباح و شياطين ظاهر 
گفتم که نبايد بترسيد معذالک ، برخي رفقا در حزب ما از اين واهمه داشتند که هرج 

من ميگويم اين رفقا با وجويکه نسبت به حزب . و مرج به سراسر کشور گسترش يابد
ينند ؛ نمي بينند که ، اما اوضاع را در مجموع نمي ب دو کشور ثابت قدم و فدا کارن

از توده ها نترسيد، آنها با ما . در صد خوبند  ٩٠اکثريت وسيع خلق ، يعني بيش از 
راست ها تنها مشت . ا سيلي نخواهد زدناسزا بگويند اما بم ممکن است بما. هستند 

در صد را  ٣يا  ٢، ١قليل اند و در دانشگاه پکن همانطور که هم  اکنون گفتيم تنها 
وضع در رابطه با . اين امر تنها در مورد دانشجويان صادق است. يدهندتشکيل م

طرفين از نظر قدرت برابرند بخش . در صد است  ١٠استادان و دانشياران فرق ميکند 
بنابراين چه جاي ترس است ؟اما بازهم . در صد را تشکيل ميدهد   ٨٠مياني تقريبا 

ها فرو س گرفتارند ، ترس از اينکه خانه برخي از رفقاي ما در چنگال اين يا آن نوع تر
اهل  چي  مرد" از روزگاران بسيار کهن فقط آن . کند ريزند و آسمان برزمين سقوط

، يعني فقط يک نفر از اهالي هونان از وقوع چنين )  ١( ط آسمان بود نگران سقو
هيچکس ديگري ترس از سقوط آسمان  را بخود راه نداده . حادثه اس هراس نداشت 

ينم که اين خانه فرو نخواهد ريخت مورد فرو ريختن خانه ها ، من مطم و اما در. است 
  چطورميتواند اين سادگي فروريزد ؟.، چه مدت زيادي از بناي آن نميگذرد

در صد خلق دوستان و رفقاي ما  ٩٠بطور خالصه ، در همه جابيش از 
. هيچ دليلي وجود ندارد چرا بايد از توده ها ترسيد؟ . ترس نداشته باشيد. هستند

رهبران دسته مقامات رهبري کننده از چه افرادي تشکيل شده اند؟ رهبري گروهها، 
عبات حزبي ، مديران مدارس و دانشکده ها و دبيران کميته هاي حزبي ـ ها دبيران ش

بهر . رفيق کوچين ـ شي ومن نيز شامل آنها ميشويم . اينها مقامات رهبري کننده اند
ه ي ما مقداري سرمايه سياسي داريم ، يعني ، مقداري بخلق خدمت کرده حال ، هم
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در صد مردم اميدوارند که   ٩٠اکنون آتش بر افروخته شده است و بيش از . ايم 
چه کسي . هر يک از رفقاي ما نقاط ضعف خود را دارد . رفقاي ما در آن آبديده شوند

ما به " يتواند مبرا از خطا باشد ؟ انسان جزو معصومين نيست ، پس چگونه م"ندارد ؟ 
: مثال . اين يا آن نحو حرف نادرستي ميزنيم يا عمل نادرستي انجام ميدهيم 

  . بوروکرات بودن و اين چيز ها معموال سهوا انجام ميگيرند
هر چند وقت يکبار ؟ ". آتشي بر افروخت" ضروريست تا در فواصلي منظم 

داميک را ترجيج ميدهيد ؟ من فکر ميکنم ما سالي يکبار يا هر سه سالي يکبار، ک
بايد اينکار را حد اقل دو بار طي مدت هر برنامه پنج ساله انجام دهيم ، همانطور که 
. ماه کبيسه در سال کبيسه قمري هر سه سال يکبار و هر پنج سال دو بار رخ ميدهد

شت نقش بوته ي آزمايش جادوئي ه"سواو ـ کونک ميمون ، پس از آبديده شدن در 
 سون او ـ کونک ميمون شخصيتي با يکآيا . بسيار قويتر ميشود" خداي قدرت عالي 

و برابر با امپراتور  معصومي بزرگ بزرگ" حتي سون هم که قدرت جادوئي نيست؟ 
آيا در باره ي . ناميده ميشود، محتاج آبديده شدن در بوته هشت نقش است " آسمانها

. ديده شدن يعني کوبيده شدن و تصفيه شدنآبديده شدن صحبت نميکنيم ؟  آب
کوبيده شدن يعني شکل گرفتن يا چکش و تصفيه شدن يعني ذوت آهن در کوره يا 

نکه فوالد ساخته شد محتاج کوبيدن است د در کوره ي دهانه باز ، پس از آتهيه فوال
ما انسانها هم ! آن چکش کاري عالي است . که امروز با چکش فشاري انجام ميگيرد

بعضي رفقا هنگاميکه در باره ي آبديده شدن بحث . محتاج آبديده شدن هستيم
البته ، من کمبود دارم و مشتاقم . اوه" ميگويند. . ر ميرسندخيلي موافق بنظ ميشود ،

حرف زدن در باره . همه ميگويند خواهان آبديده شدن هستند " قدري آبديده شوم 
" گاه ميرسيم ، وقتيکه معناي اينکار ي آن بسيار آسان است اما وقتيکه سر بزن

ما . يا چکش فشاري است ، يعني عقب زده و از ترس خشک ميشوند" کوبيده شدن
براي مدتي در باال تيرگي بود و در پائين تاريکي . در گرما گرم آبديده شدن بوده ايم 

د ، در آن هنگام دو باد ميوزي. و راه اشعه هاي خورشيد و ماه کامال مسدود شده بود
يکي از سوي اکثريت عظيم ، مردم خوب ، کسانيکه روزنامه هاي بزرگ ديواري بر پا 
کردند که ميگفت حزب کمونيست کمبود هائي دارد و بايد بر آنها چيره گردد؛ و 
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ايندو تعرض . ديگري از سوي مشتي قليل از راستها که ما را مورد حمله قرار دادند 
تعرض راست ها . يک نوع آبديدگي بهمراه داشت برايمان . اکثريت بحق و درست بود

اينبار بايد از راست ها براي آبديدگي واقعي . نيز برايمان نوع ديگري آبديدگي بود
به طبقه کارگر ،  درس را به حزب ما ، به توده ها ، آنها آموزنده ترين. تشکر کنيم 

هري وجود دارند راست ها در هر ش. دهقانان ، دانشجويان و احزاب دمکراتيک دادند
  .ما اکنون مشغول محاصره آنها هستيم. و ميخواهند ما را سر نگون کنند 

ميليون نفري مردم تحت  ٦٠٠انقالب  . انقالب ما يک انقالب توده اي است
انقالب دمکراتيک امر خلق بود . رهبري پرولتاريا ، اين انقالب امري خلق است 

قالب سوسياليستي و ساختمان پس آيا ان. سوسياليسم نيز امر خلق است 
سوسياليسم خوب است يا بد ؟ آيا دستاورد هائي وجود داشته اند؟ کدام اصلي است ، 

اين اولين . دستاورد ها يا اشتباهات ؟ راست ها دستاورد هائي امر خلق را نفي مکنند
دوم ، چه سمتي را بايد برگزيد ؟ يکراه به سوسياليسم و راه ديگري به . نکته است 

راستها از ما ميخواهند که باز گرديم و راه سرمايه داري را . رمايه داري ميانجامد س
سوم ، چه کسي بايد ساختمان سوسياليسم را هدايت کند ؟ پرولتاريا . انتخاب کنيم 

يا بورژوازي ؟ حزب کمونيست  يا راست هاي بورژوا ؟ راست ها ميگويند که رهبري 
فکر ميکنم اين بحث بزرگي است که مرکز ثقل من . حزب کمونيست را نميخواهند 

در . خوبست بحثي پيرامون آن انجام دهيم . اين سه مسئله را تشکيل ميدهد 
 .گذشته بحثي در مورد اين مسايل وجود نداشت 

در سالهاي . رفت درجريان انقالب دمکراتيک مباحثاتي طوالني صورت ميگ
نگ عليه يوان شي ـ کاي ، در ، در ج ١٩١١ن تا انقالب سال آخر سلسله ي تسي

لشکرکشي بشمال و جنگ مقاومت ضد ژاپني ـ در هر کدام از اين دوره ها مباحثه 
بايد در برابر ژاپن مقاومت کرد يا نه ؟ يک مکتب اين تئوري را وعظ . وجود داشت

پيروان اين مکتب ميگفتند چين کمبود . ميکرد که اسلحه همه چيز را تعيين ميکند 
مکتب ديگري ميگفت اين مسئله . و نميتواند در برابر ژاپن مقاومت کند اسلحه دارد

نبايد موجب وحشت شود زيرا انسان مقدم است ، و ما گرچه از نظر اسلحه اما هنوز 
قبل از جنگ آزاديبخش که در پي ايندوره آمد ، بحث . ميتوانيم جنگي را بپا کنيم 
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سابق که در چون ”شاوره سياسيمذکرات چون کين ، کنفرانس م. هائي وجود داشت
چانکايشک گوش شنوائي براي . کين ، برگزار شد و مذکرات نانکن همه مباحثه بودند 

نتيجه ي جنگ هم . عقايد ما و عقايد خلق نداشت ، آنچه که او ميخواست جنگ بود 
بنابراين در جريان انقالب دمکراتيک مباحثاتي طوالني . آن شد که اوشکست خورد

  . ، يک دوره ي طوالني تدارک فکريموجود بود
در ظرف شش يا هفت سال . انقالب سوسياليستي بسرعت فرا رسيد

دگرگوني سوسياليستي مالکيت سرمايه داري و مالکيت فردي توليد کنندگان خرده 
اما با وجود پيشرفت هائي که صورت گرفته ، . يا عمدتا در پايان رسيده است

دگرگوني نظام و ديگرگوني انسان . ي طوالني به پيمايددگرگوني انسانها هنوز بايد راه
نظام تنها مالکيت را در بر نميگيرد بلکه شامل روبنا ، و در درجه اول دستگاه دولتي . 

. بطور مثال ، مطبوعات در حوزه ي ايدئولوژي قرار دارد. و ايدئولوژي نيز ميشود
يک وسيله ي مبارزه بعضي افراد ميگويند که مطبوعات ماهيت طبقاتي ندارد و 

حد اقل تا محو امپرياليسم، مطبوعات و هر . آنها اشتباه ميکنند. طبقاتي نيست 
آموزش در . پديده ديگري در محدود ايدئولوژي،مناسبات طبقاتي را منعکس ميکند 

مدارس ادبيات و هنر تماما در حوزه ايدئولوژي قرار داشته، به روبنا متعلق بوده و 
علوم طبيعي بخودي . علوم طبيعي نيز دو جنبه موجود است. رندماهيتي طبقاتي دا

خود ماهيت طبقاتي ندارد، اما اين مسئله که چه کسي آن را مورد مطالعه قرار ميدهد 
در ميان دانشگاههاي ، يکي دانشکده هاي . بکار ميبرد داراي ماهيتي طبقاتي است . 

ه شديد ترين وجهي تحت تاثير زبان و ادبيات چيني و ديگري، دانشکده هاي تاريخ ب
کسي . همينطور است در مورد کسانيکه در روز نامه ها کار ميکنند . ايدهآليسم است

در ريشه . نبايد فکر کند که ايده آليسم تنها در ريشه ي علوم اجتماعي فراوان است
بسياري از کسانيکه در رشته علوم . علوم طبيعي هم ايده اليسم به وفور موجود است

هنگاميکه از آنها سوال ميکنيد آب . عي کار ميکنند جهانبيني ايده آليستي دارندطبي
از چه تشکيل شده است ، آنها ماترياليست اند و پاسخ ميدهند از دو عنصر تشکيل 

اما هنگاميکه به مسئله دگرگوني جامعه . اين گفته با واقعيت تطابق دارد. يافت است 
که ما ميگوئيم حزب کمونيست بايد از طريق اصالح در حالي. ميرسند، ايده اليست اند
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سبک بيشتر تحکيم يابد، برخي از آنها ميگويند که بايد حزب کمونيست را از ميان 
  . اين چيزي است که جنبش کنوني آشکار ساخته است. برداشت 

هنگاميکه راست ها در تعرض بودند ، سياست ما گوش فرا دادن و ساکت 
ي ما پوست سرمان کلفت کرديم گوشهايمان را براي شنيدن چند هفته ا. نشتن بود 

بعالوه ما اعضاي سازمان جوانان وحزب رامطلع . تيز نموديم و خاموش نشستيم 
نساختيم واطالعي هم به دبيران و کميته هاي حربي نداديم ما اجازه ي يک جنگ 

درون کميته هاي بعضي از دشمنان به . آزادانه  را داديم که هر کس به اختيار خود بود
بعنوان مثال در . حزبي وشعبات عمومي حزب در دانشگاههاي رخنه کرده بودند

هنگاميکه جلسه اي برگزار ميشد، . کميته حزبي دانشگاه سين خوا هم وجود داشتند 
ملقب " شگرانشور"چنين اشخاص به . ر ميکردند دشمنان را آنچه که ميگذاشت با خب

بوجود "ادباي شورشي" اي شورشي وجود نداشتند ؟ حاالمگر قبال ژنراله. شده بودند
" شورش" دشمن از ديدن . اين امر هم دشمن و هم ما را مسرور ساخت . آمده اند

قريب الوقوع حزب کمونيست بسيار مسرور " فروريختن"اعضاي حزب کمونيست و 
.  اينبار چقدر  از اعضاي حزب فروريختند ؟ در مورد شانگهاي روشن نيستيم .گشت

و اين در صد در ميان اعضاي . و اين در صد اعضاي حزب در دانشگاهها فروريختند
بنظر من ، فرو ريختن آنها . در صد يا بيشتر  ١٠سازمان جوانان باالتر است ، شايد 

در   ۴٠ويا  ٣٠،  ٢٠،  ١٠بطور خالصه ، خواه . دقيقا آن چيزي است که ميبايست باشد 
مغز آنها از عقايد بورژوائي و ايده . که فروريختند صد باشد ، من خيلي خوشحالم 

آليسم انباشته شده است و چون کرم هائي به درون حزب کمونيست و سازمان 
واقع ضد کمونيست يا عناصر  آنها اسما طرفدار کمونيسم ما در. جوانان خزيده بودند 

ه وقت به چمگر ما . آنها مسرور شديم " شورش"در نتيجه ماهم از ديدن . متزلزلند
اين اين خوبي صفوف حزب وسازمان جوانان را پاک کرده بوديم؟ اين آدمها بدون 

اما اکنون اوضاع تغيير . اينکه ما بيرونشان بريزيم خودشان بميل خويش گريختند
اما با  هنگاميکه بسياري از کسانيکه خود راست نبودند. يافته و ورق برگشته است
. متوقف شد" شورش"گذارده و آنها را  افشاء نمودند،  پيش آنها رابطه داشتند قدم به
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ماه مارس بود . راست ها اوقات سختي را ميگذارنند و تعدادي از آنان ياغي شده اند 
  ! که در اينجا صحبت کردم ، در عرض اين صد روز چقدر اوضاع تغيير کرده است 

ه ي مبارز. مبارزه جاري عليه راست ها ماهيتا مبارزه اي سياسي است
اينبار عمدتا يک مبارزه سياسي است و نه . طبقاتي اشکال مختلفي بخود ميگيرد

آيا مبارزه تا حدودي يک مبارزه ي ايدئولوژيک نيست ؟ چرا ، . نظامي يا اقتصادي 
مبارزه ايدئولوژيک . اما بنظر من مبارزه عمده مبارزه سياسي است . چنين است 

د آمد و بايد چون نسيمي آرام و باراني ماليم عمدتا در مرحله  ي بعدي به پيش خواه
جنبش اصالح سبک کار در حزب و سازمان جوانان يک مبارزه ايدئولوژيک . باشد
بايد واقعا به . ما بايد سطح درک خود را باال بريم و قدري مارکسيسم بيآموزيم . است

وروکراسي يکديگر کمک کنيم اما در مورد کمبود ها، آيا ما واقعا از ذهنيگري و ب
بدوريم و چند ماهي اينکار را دنبال کنيم تا درک خود را از مارکسيسم و  سطح 

  .سياسي و ايدئولوژيک خود را ارتقاء بخشيم 
احتمال دارد که تعرض متقابل به راست ها چند هفته ديگر ، يکماه يا در 

ظرات وليکن مطبوعات نمتوانند مثل حاال به انتشار ن. اين حدود به طول انجامد 
راست ها ادامه دهند و اينکار را براي بقيه سال يا سال بعد و سال پس از آن نيز ادامه 

نشريات هم به اندازه  کافي نظرات . يک مقدار معيني دست راستي وجود دارد. دهند 
از اين ببعد . آنها را منتشر کرده اند وچيزي زيادتري هم براي چاپ  باقي نمانده است 

ات آنان را هم به اين يا آنصورت منتشر ميکنيم ، اما اگر نظراز  ، يک مقدار ديگر
ژوئيه ماه حمله ي  بنظرم هنوز هم. منتشر نخواهيم کردمطلب بي ارزشي باشد آنرا 

راست ها توفاني قدرتمند و بارشي سيل آسا را بيشتر مي . شديد به راست هاست 
سيمي آرام و باراني ماليم ما طرفدار  ن. پسندند تا نسيمي آرام و باراني ماليم 
چه ؟ نسيمي آرام  وباران ماليم ؟ اگر روز " هستيم، اينطور نيست ؟ اما آنها ميگويند، 

بهتر است . هاي متمادي باراني ريز ببارد نشاء برنج ميپوسد و قحطي ببار خواهد آمد
ه مگر شما در شانگهاي يک نفر را نداريد ک" . توفاني قوي و بارشي سيل آسا داشت 

" کالغ"نوشته باشد ؟ آن " کالغي  در نيم روز قار قار ميکند" مقاله اي تحت عنوان 
آنها . يل آسا را نمودکه پيشنهاد بر پاداشتن توفاني قوي و بارشي س است آدمي
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شما کمونيستها کامال بي انصافيد ، در گذشته وقتيکه به حساب ما "يند همچنين ميگو
سيل آسا را ترجيح ميداديد، اما کنون که نوبت  رسيديد توفاني نيرومند و بارشي

واقعيت آنستکه ما در رهنمود " . خودتان است خواهان نسيمي آرام و باراني ماليميد
هاي قبلي درون حزبي در رابطه با نوسازي ايدئولوژيک منجمله انتقاد از هوشي و 

همه چيز در . راني ماليم کرديم ، همواره دعوت به نسيمي آرام و باليان شو ـ مين 
مثال هنگاميکه راه ميرويد هيچگاه بر روي يک خط . جهان با پيچ و خم تکامل ميابد

رفته ايد؟ در جاده اي که به باال " موکان"آيا هرگز به کوه . مستقيم گام بر نميداريد 
جامعه نيز همواره بطور مارپيچ بجلو حرکت . ميرود هجده پيچ سنجاق وار وجود دارد

ون مبارزه بخاطر بيرون کشيدن راست ها از النه هايشان بايد بدون وقفه اکن. ميکنند 
ممکن است . ادامه يابد و ما بايد به توفاني نيرومند و بارشي سيل آسا ادامه دهيم 

اينطور بنظر آيد که گويا به اين خاطر که آنها تمام ماجرا را آغاز کردند ما در پي 
ي يابند که چقدر نسيمي آرامي و باراني ماليم راست ها فقط حاال در م. تالفي هستيم 

زيرا بسرعت . آنها  با ديدن يک قطعه ني تالش ميکنند تا به آن بچسبند . خوبست 
به کاهي چنگ " پو"درست مانند غريقي که در رودخانه. در حال غرق شدن هستند

. اشته باشدادي آرام و باراني ماليم را دهم اکنون اميد ب" کالغ"گمانم آن  .مي اندازد
پس از ژوئيه و در ماه اوت نسيمي آرام و باراني ماليم . اما اکنون هوا توفاني است

  . ظاهر خواهد شد ، چه چيز زيادي براي بيرون کشيدن باقي نخواهد ماند
چين همواره آموزگاراني . راست ها آموزگاران منفي بسيار خوبي هستند 

ان مثبت و هم آموزش هم از آموزگارخلق هم به .هم مثبت و هم منفي داشته است 
قبال حکومت . رياليسم ژاپن اولين آموزگار برجسته ي منفي ما بودامپ. منفي نياز دارد

کايشک وجود تاتور هاي نظامي شمالي و سپس چانتسين، يوان شي ـ کاي و ديک
بدون آنان خلق چين هرگز . همگي آنها آموزگاران منفي خوبي بودند . داشتند 
حزب کمونيست بمثابه آموزگار مثبت خدمت . ت درسها خود را بياموزد نميتوانس

آدمهائي هستند که . کرد، اما اين به تنهائي کافي نبود اين امر تا به امروز معتبر است
آنها چه کساني هستند ؟ بسيار . حاضر نبودند به بسياري از سخنان ما گوش فرا دهند

ناصر بينابيني به ما نيمي بصورت جدي ع. از عناصر بينابيني و بخصوص راست ها 
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ما نظرات خود را . راست ها بهيچوجه بما گوش نميدادند. نيمي با شک مينگريستند
در مورد بسيار از مسائل به آنها گفتيم اما آنها گوششان بدهکار نبود ومسير ديگري 

ا آنها را تبليغ کرديم ، ام" وحدت ـ انتقاد ـ وحدت " مثال ما . را در پيش گرفتند 
ما گفتيم که در از بين بردن ضد انقالبيون دستاورد ها عمده بوده . گوش نميدادند

ماگفتيم که بايد مرکزيت دمکراتيک و ديکتاتوري دمکراتيک . است ، آنها منکر شدند
ما گفتيم که بايستي با کشور . آنها منکر شدند. خلق تحت رهبري طبقه کارگر باشد 

صلحدوست سراسر جهان متحد گردند، اما آنها اينرا هاي سوسياليستي و خلقهاي 
ي اينها را گفتيم ، اما آنها گوششان  خالصه، ما در گذشته همه. هم منکر شدند 

نکته ديگري که آنها بويژه حاضر به شنيدنش نبودند اينکه علفهاي . بدهکار نبود
ود را به بگذار اشباح و شياطين به بيرون خزند و خ. سمي را بايد ريشه کن کرد 

. نمايش گذارند، آنگاه خلق ميگويد اينها خوب نيستند و بايد از ميان برداشته شوند
بگذار علف هاي سمي جوانه زنند، آنگاه ريشه کن شان کنيد و بعنوان کود آنها را به 

با وجود اين . مگر تمام اينها را قبال نگفتيم ؟ البته که گفتيم . زير خاک شخم زنيد 
دهقانان سالي دوازده ماه به علفهاي هرزه . جوانه زدن ادامه ميدهند  علفهاي سمي به

هرزه  اما علفهاي. سال وجين خواهند کرد هشدار ميدهند که آنها را چندين بار در
اگر چه تا ده هزار سال ديگر زمين را شخم . و باز ميرويند. اصال گوش فرا نميدهند 

. حتي صد ميليون سال ديگر هم ميرويند .ميزنيم ، اما علفهاي هرزه همچنان ميرويند
تند چه من فقط حرف وقتي از وجين کردن سخن ميگفتيم ، راست ها هراس نداش

بعالوه آنها خود را نه علفهاي سمي بلکه گلهاي . جين آغاز نشده بودميزدم و هنوز و
خوشبو ميپنداشتند ، و معتقد بودند که علفهاي سمي ماهستيم و بايستي ما، و نه 

هرگز بفکر شان خطور نکرد که دقيقا آنها هستند که بايد . ا را ، ريشه کن ساخت آنه
  .ريشه کن گردند

هم اکنون مباحثه اي در مورد سه مسئله اي که قبال به آنها اشاره شد در 
انقالب سوسياليستي چنان بسرعت فرا رسيد که مشي عمومي حزب . جريان است

. زب مورد بحث قرار گرفته است نه در اجتماعبراي دوره گذار، نه کامال در درون ح
او علف را فرو . اين را ميتوان به گاوي تشبيه کرد که در حال علف خوردن است
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ما مشغول . ميدهد و در معده خود انبار ميکند، سپس آنرا باال آورده و نشخوار ميکند
ر روبنا، در نظام انقالب سيوسياليستي بوديم ، اوال در مالکيت بر وسايل توليد و ثانيا د

سياسي و در قلمرو ايدئولوژي، اما هرگز بحث جامعي در باره ي مسئله صورت نگرفته 
تينگ هاي توده اي اکنون داريم از طريق روزنامه ها ، جلسات بحث عمومي، مي. است

  . ميزنيم  و روز نامه ها بزرگ ديواري به اين بحث دامن
و فکر ميکنم به نسل آينده به روز نامه هاي بزرگ ديواري چيز خوبي است 

و " سيزده کالسيک" ، " ، پنچ کالسيک "قطعات ادبي کنفسيوس. "ارث خواهد رسيد 
آيا روزنامه بزرگ . ، همگي بما به ارث رسيده اند" تاريخ بيست و چهار سلسله"

آيا هنگاميکه . ديواري به آيندگان ما به ارث نخواهد رسيد ؟ من فکر ميکنم ميرسد 
ک مثال در کارخانجات برپا گردد از اين وسيله استفاده خواهد شد؟ فکر اصالح سب

زبان مادري ما ماهيت . ميکنم استفاده از آن عقيده خوبيست ؛ هر چه بيشتر، بهتر 
ما ديگر به زباني چيني . هم ما به آن تکلم ميکنيم و هم چانکايشک . طبقاتي ندارد

راوان از آموختن و مرور دائم آموخته لذت ف" ادبي صحبت نميکنيم که مثال ميگويد 
زبان ". استقالل دوستان فرا رسيده از راه دور لذت فراوان ببارآرد" و "ها حاصل گردد

 روزنامه بزرگ ديواري. مادري توسط پرولتاريا و همچنين توسط بورژوازي بکار ميرود
که اکثريت  ما معتقيديم. نيز ميتواند هم توسط بورژوازي و هم پرولتاريا بکار رود 

ديواري بعنوان يک وسيله به  از اينرو ، روزنامه بزرگ. ا هستندمردم در طرف پرولتاري
براي مدتي قريب دو يا سه هفته بنظر ميرسيد که . نفع پرولتاريا است و نه بورژوازي 

پيشرفت اوضاع به نفع بورژوازي جريان دارد ، در باال تيرگي و در پائين تاريکي است 
وقتيکه ميگوئيم بايد پوست . ورشيد و ماه کامال مسدود شده استو اشعه ي خ

سرمان راکلفت کرده و تحمل کنيم ، منظورمان از دست دادن خواب و اشتها در آن 
مگر نگفتيد که ميخواهيد آبديده شويد ؟ از دست دادن خواب و . دو يا سه هفته است

تادن بدرون کوره ذوب اشتها براي چند هفته نوعي آبديده شدن است ؛معني آن اف
  .آهن نيست

آنها از نوسانات . عناصر مياني بسيار نوسان کرده اند و اين هم امر خوبيست            
آيا عناصر مياني خوانده  اين مشخصه عناصر مياني است ، و گرنه. خود مياموزند
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از  ؟ پرولتاريا در يک سر و بورژوازي در سر ديگر قرار دارد و تعداد کثيريميشدند
اما در تحليل نهائي عناصر مياني در وسط ، در اين . عناصر مياني در وسط بزرگ 

اما در تحليل نهائي عناصر مياني . ک است و وسط بزرگ موقعيت هر دو سر کوچ
بورژوازي به جلب آنان بمثابه متحد تمايل  . هاي خوبي هستند و متحد پرولتارياآدم

اينها هم از ما . ياني ها نيز چنين تمايلي دارندداشت ، و زماني هم بنظر ميرسيد که م
هنگاميکه راست ها ديدند مياني ها از . انتقاد ميکردند، اما انتقاد آنها با نيت خوب بود

در شانگهاي شما راست هائي چون . ما انتقاد ميکنند، ظاهر شدند و فتنه بپا کردند 
د که همچنين او يين داشتيوان تسئو ـ چي ، لو يي ، جن ژن ـ پين وين ون ـ يين و 

ري کردند ، عناصر مياني گيج ها شروع به فتنه گ فتنه بپا کردند، همينکه راست
سردمداران راست ها ، جان پو ـ چون ، لولون ـ چي و جان ناي ـ جي هستند . شدند

ه هرج مرج بزرگتر ، بهتر ؛ هر چه هرج و در پکن هر چ. پکن سر منشاء آنهاستو 
  .ز هم بهتر و اينرا تجربه ي ما ثابت کرده است مرج عميقتر ، با

ئله اين مس. ي بزرگ ديواري صحبت کردم هم اکنون در باره ي روزنامه ها
روزنامه . اي مربوط به شيوه است ، اينکه چه شيوه اي را بايد در جنگيدن برگزيد 

بزرگ ديواري يکي از سالحهائي است که در جنگ بکار ميرود، شبيه سالحهاي 
اما در مورد هواپيما و توپخانه صحرائي . چون تفنگ ، سالح کمري و مسلسل  کوچک
براي مدت . و ديگر روزنامه ها چنين باشند" ، روزنامه کوان مين "ون هوي پائو"، شايد 

ما دستوري صادر . خت ازماني روزنامه هاي حزبي نيز نظرات راست ها رامنتشر ميس
کار بردن اين ديگر شيوه ها ، ما به توده هاي از طريق ب. کرديم که کلمه منتشر شود

مثال . وسيع کمک کرديم تا هم از جانب آموزگاران مثبت آموزش يابند و هم منفي 
. آموزش عميقي کسب کردند" ون هوي پائو "و " کوان مين "اينبار کارکنان روزنامه 

. فاوت بگذارندآنها تا کنون قادر نبودند ميان يک روزنامه پرولتري با سرمايه داري ت
مدت ها بود راست هائي که مسئول آيندو  روزنامه بودند آنها را بمثابه روزنامه 

آنها . ها از پرولتاريا و سوسياليسم متنفر بودند اين راست. بورژوائي اداره ميکردند
  . نه بسوي پرولتاريا بلکه بسوي بورژوازي هدايت مينمودند راها  دانشگاه
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ي جامعه کهن ضروريست ؟ آنها ازي و روشنفکرانآيا نوسازي براي بورژو
نوسازي در آنها عقده بخصوصي بنام  ترس مرگباري از نو سازي دارند ، ميگويند

بوجود مياورد و هر چه انسان بيشتر نوسازي شود اين عقده " عقده خود کم بيني "
صحيح آنستکه هر چه نوسازي  نظريه. اين نظريه نادرست است . قويتر ميگردد

اگر احساسي هم دست دهد، تنها يک حس . ، عزت نفس انسان بيشتر ميشود شتربي
اين آدمها با سطح باالي . عزت نفس است زيرا انسان به لرزم نوسازي آگاه شده است

خود فکر ميکنند که خود شان محتاج نو سازي نيستند، بلکه بر " آگاهي طبقاتي"
آنها بدنبال ديگرگوني جهان . دهندعکس ميخواهند پرولتاريا را مورد نوسازي قرار 

طبق جهانبيني بورژوازي هستند، در حالي که پرولتاريا ميکوشد تاجهان را طبق 
جرات ميتوانم بگويم که اکثريت خلق،  به. جهانبيني خويش خويش ديگرگون سازد

در صد، پس از قدري تامل يا بررسي، اکراه و نوسان ، سر انجام به  ٩٠يعني بيش از 
هرچه انسان بيشتر مورد نوسازي قرار گيرد ، بيشتر . خويش رضايت ميدهدنوسازي 

اصالح . حتي حزب کمونيست هم در حال نوسازي است. نياز به آنرا احساس ميکند
آيا فکر ميکنيد اصالح . سبک بمعناي نوسازي است و در آينده نيز ادامه خواهد يافت 

وکراسي پس از اين اصالح سبک سبک ديگري پس از اين يکي نخواهد بود ؟ آيا بور
کنوني محو خواهد شد ؟ تنها پس از دو يا سه سال بعضي اشخاصي همه چيز را ا زياد 

ظه ضعيفي اشخاص اينطورند و حاف. باز ميگرددميبرند و آنوقت بوروکراسي دوباره 
از آنجا که خود حزب . از اينجاست که هر چند يکبار اصالح سبک الزم ميشود. دارند

ت هم محتاج اصالح سبک است ، آيا بورژوازي و روشنفکران جامعه کهن کمونيس
متوانند از اصالح سبک بي نياز باشند و نيازي به نوسازي داشته باشند ؟ آنها مطمئنا 

  .حتي بيشتر محتاج اصالح و نوسازي هستند
آيا احزاب دمکراتيک در گرماگرم و يک جنبش اصالح سبک نيستند ؟ 

اينکار چه جنبه بدي دارد ؟ . يک جريان اصالح سبک بگذرد  تمام جامعه بايد از
اصالح سبک با مسائل مهم ، با مسئله خط مشي سياسي سروکار خواهد داشت ونه با 

در حال حاضر احزاب دمکراتيک در جنبش اصالح سبک . چيز هاي پيش پا افتاده 
بورژوا  رد خط مشي ضد انقالبي راست هاي خود تاکيد شان بر مسئله خط مشي و
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حزب کمونيست در اصالح سبک . فکر ميکنم آنها درست عمل کرده اند . ميباشد
معهذا براي . خود اکنون تاکيد را نه بر مسئله خط مشي بلکه بر سبک کار نهاده است

احزاب دمکراتيک سبک کار مسئله درجه دوم است و تاکيد و عمده بايد بر خط 
بي جان يو ـ جون ، لولون ـ جي ، جان ناي ـ آيا بايد مشي ضد انقال. مشي آنها باشد 

جي ، جن ژن پين ، پن ون يين ، لويي وسون تا ـ يو را دنبال کنند يا مشي ديگري را 
؟ اول وقبل از هر چه آنها بايد افکار روشني نسبت به اين مسئله و نسبت به سه 

سوسياليستي آيا دستاورد هاي انقالب : سوالي که در اينجا طرح ميکنيم بدست آورند
بند يا نه ؟ چندين صد ميليون نفر از خلق ، خو و ساختمان سوسياليسم ، يعني کار

چه راهي را بايد دنبال کنيم ، راه سوسياليستي يا راه سرمايه داري ؟ چه حزبي بايد 
رهبري را در ساختمان سوسياليسم بدست گيرد ، اتحاد جان ـ لو يا حزب کمونيست 

  . براي روشن شدن مسئله خط مشي بر پا گردد رگي وبز ؟ بگذار مباحثه ي و
تا آنجا که به . مسئله خط مشي در درون حزب کمونيست هم وجود دارد 

راست هاي درون حزب کمونيست و سازمان جوانان ، مربوط ميشود "  شورشيان"آن 
دگماتيسم فعال مسئله نيست زيرا به يک خط . مسئله واقعا مسئله خط مشي است 

دگماتيسم چندين بار در تاريخ حزب ما بصورت مسئله . است ل نيافته مشي تکام
خط مشي در آمد، زيرا به يک سيستم ، سياست و برنامه تکامل يافته دگماتيسم 
فعلي تا بدين حد تکامل نيافته ، اما صالبت معيني دارد که اکنون تا حدي با چکش 

ارات و سازمانها ، دانشگاهها آيا مقامات رهبري اد. کاري و شکل دادن نرم شده است 
نيستند ؟ آنها شيوه گومينداني  ) ٢" (پائين آمدن از پله ها " و کارخانجات در حال 

. کار و ادا هاي متکبرانه خود را بدور انداخته و ديگر مانند بوروکرات ها عمل نميکنند 
خانجات و اکنون که مديران تعاونيها در مزرعه با دهقانان کار ميکنند و مديران کار

دبيران کميته هاي حزبي در محيط کارگاه به کارگران مي پيوندند ، بوروکراسي خيلي 
ما بايد روز . اين نوع اصالح سبک در آينده نيز هنوز الزم است. کاهش  يافته است 

نامه هاي بزرگ ديواري بر پا کنيم ، جلسات عمومي برگزار نمائيم و برخوردي جداگانه 
نکته ديگري . داشته باشيم . صالح است و آنچه که قابل انتقاد استبه آنچه که قابل ا

  . بايد سطح خود را باال بريم و قدري مارکسيسم بياموزيم : هم وجود دارد 
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ملت ما . من معتقدم که بيشتر مردم ما خوبند و ملت چين ملت خوبي است
طي بوجود اميدوارم شرائ. ملتي است بسيار  حساس ، خوش قلب ، با هوش و شجاع 

آيد که هم وحدت اراده و هم شادابي يعني هم مرکزيت و هم دمکراسي ، هم انضباط 
بايد هر دو جنبه . بايد هر دو جنبه وجود داشته باشيم . و هم آزادي داشته باشيم 

و گرنه بمردم دهان بند زده . وجود داشته باشد نه اينکه فقط انضباط يا فقط مرکزيت 
بايد . خن گفتن و انتقاد از آنچه واقعا نادرست است باز ميدارد ميشود و آنان را از س

هرکس . مردم را تشويق کنيم که حرف بزنند و بايد محيط شادابي وجود داشته باشد
هر چند انتقاد او برنده يا . که با نيت خوب از ما انتقاد کند  سزاوار سرزنش نيست 

مجازات گردد، ويا به او کفش  نکوهش او شديد باشد ، نبايد مقصر شناخته شده يا
به  حال .کفش تنگ چيزي بسيار ناراحت کننده اي است . تنگ داده شود تا پا کند 

راست ها را بايد مجبور کرد تا آن را به پا . چه کسي بايد کفش تنگ داد؟ به راست ها 
  .کنند

که  برخي رفقا همانطور. ما نبايد از توده ها بترسيم بلکه بايد با آنها باشيم 
شنا بلديد ؟ من هر کجا ميروم شنا کردن را . از آب ميترسند از توده ها نيز هراسانند

روزي يکساعت صرف آموختن شنا کنيد ، . آب چيزي خوبي است . تشويق ميکنم 
شرط ميبندم در عرض صد . آنرا ادامه دهيد ، هم امروز و هم فردا تني به آب بزنيد 

دوم نبايد از حلقه الستيکي هم  . نبايد مربي بگيريد اول . روز شنا کردن را بياموزيد
ولي من نگران جان خودم " . استفاده کنيد چه اگر آنرا بکار بريد شنا ياد نمگيريد 

، بسيار خوب ، ابتدا ميتوانيد از آب کم عمق شروع ! "هستم ، هنوز نميتوانم شنا کنم 
سي روز در آب کم . ريد فرض کنيم ميخواهيد در عرض صد روز شنا ياد بگي. کنيد 

دگرفتيد ديگر فرق نميکند در همينکه يا. بزنيد تا لم آنرا ياد بگيريدعمق دست پا 
رود خانه پا نگ تسه شنا کنيد با در اقيانوس آرام ، هر دو يکي است يعني فقط آب 

يگويند انسان در استخر شنا غرق نميشود چه اگر بزيز آب رود کسي معده اي . است 
لي شديد جريان آب خي ا کردن دريا نگ تسه وحشتناک است،اما شن. يآيدبه نجات م

آيا براي هميشه از دست نخواهيد رفت ؟ اين استداللي  است و اگر بزير آب رويد ،
من ميگويم اين شيوه حرف زدن . ورند که بعضيها براي ترساندن مردم ميآ است
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چکدام از مربيان و متخصصين هيچکدام از شنا گران درجه اول ما ،  هي. آماتورهاست 
. نميکردند  دريانگ تسه شنا کنند ، ولي حاال ميکنند  استخر هاي شنا در ابتدا جرات

يا اين روز ها مردم در رودخانه وانگ پوي شما شنا نميکنند؟ وانگ پو و يانگ تسه آ
اگر به استعاره صحبت کنيم ، مردم مانند آب . استخر هاي شناي مجاني هستند 

و رهبران سطوح مختلف چون شناگران ، که بايد در آب بمانند و همراه هستند 
. هيچگاه چنين نکنيد! به توده ها ناسزا نگوئيد . جريان آب ، و نه عليه آن ، شنا کنند

شما نبايد به توده هاي کارگر ، دهقان و دانشجو و اکثريت اعضاي احزاب دمکراتيک 
در مقابل توده ها قرار دهيد بلکه بر عکس  نبايد خود را. و روشنفکران دشنام دهيد 

وقتي اشتباه . بايد هميشه با آنها باشيد ، ممکن است توده ها مرتکب اشتباه شوند
ميکنند صبورانه آنها را متقاعد سازيد ، و اگر حاضر بگوش دادن نبودند، آنوقت 

دن آب اما همانطور که براي شنا کر. راي صحبت با آنها شويد ري بمنتظر فرصت ديگ
هنگاميکه ليو پا ، چوکه ليان را به کمک . را ترک نميکنيد ، خود را از آنها جدا نسازيد

اين کامال . است" درست مانند يک ماهي در آب " گرفت ، او گفت احساس ميکند که 
رابطه ماهي ـ آب بين آنها تنها در افسانه ها نقل نگشته بلکه در تاريخ .درست است

يکي . توده ها چوکه ليان ها هستند و رهبران ليوپا ها . تنيز به ثبت رسيده اس
  .هدايت ميکند ، ديگري هدايت ميشود

من هميشه گفته ام روشنفکران بسيار . عقل واقعي در ميان توده ها است 
روشنفکران خود خواه دمشان را که بلند تر از دم . اين اصل مطلب است . نادانند 

سون او کونک ميتواند به هفتاد و دو شکل . يرندسون او کونگ ميمون است باال ميگ
در آيد و در يکي از اين شکلها او دمش را به يک ميله پرچم تبديل ميکند ـ به آن 

اگر " بلندي ، براستي وقتيکه روشنفکران دم خود را باال ميگيرند چه منظره اي است ،
کارگران و "، "م من در زير کائنات شماره يک نيستيم ، پس حد اقل شماره دوکه هست

 دآنها بزحمت قادرن! ک اند يکنند کي هستند ؟ آنها فقط کله پودهقانان فکر م
اما اوضاع در مجموع عاقبت بوسيله توده هاي زحمتکش ، . " بخوانند و بنويسند

  . توسط پيشرو ترين بخش آنان ، پرولتاريا ، تعيين ميگردد و نه روشنفکران 
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رعکس ؟ بـ پرولتاريا بورژوازي را يا کدام يک ديگر را هدايت ميکند 
پرولتاريا  روشنفکران را يا بر عکس ؟روشنفکران بايد خود را به روشنفکران پرولتري 

" با از بين رفتن پوست ، مو خو را به چه بچسباند؟ . "تبديل کنند، چاره ديگري نيست 
يعني . ندند ميچسبا" پوست"، يعني روشنفکران ، خود را به پنج " مو"در گذشته ) ٣(

مالکيت امپرياليستي اولين پوست بود،مالکيت  . براي امرار معاش به آنها وابسته بودند
مگر هدف . فئودالي دومي بود و مالکيت سرمايه داري بوروکرات سومين پوست

انقالب دمکراتيک سرنگون ساختن سه کوه بزرگ امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه 
ت سرمايه داري ملي پوست چهارم بود و پوست پنجم داري بوروکرات نبود؟ مالکي

در . مالکيت توليد کنندگان خرده يا يعني مالکيت فردي دهقانان وصنعتگران بود
گذشته روشنفکران براي امرار معاش خود را يا به سه پوست اول يا به دو پوست دوم 

پوست ها "رند ؟ آيا اين پنج پوست هنوز وجود دا. ميچسباندند و به آنها وابسته بودند
مالکيت فئودالي نابود . امپرياليسم رفته و اموالش مصادره شده است ". از بين رفته اند

. شده و زمين به دهقانان بازگرداندن شده و تعاونيهاي کشاورزي تشکيل شده اند
صنايع و بازرگاني سرمايه داري ملي . موسسات سرمايه داري بوروکرات ، ملي شدند 

ک دولتي ـ خصوصي تبديل گشته و عموما ، گرچه نه کامال ، به به موسسات مشتر
مالکيت فردي دهقانان و صنعتگران به مالکيت . موسسات سوسياليستي بدل شده اند

ند گرديده و چجمعي تبديل گرديده است ، گرچه اين نوع مالکيت هنوز تحکيم ن
اما هنوز داراي اين پنچ نوع پوست ديگر وجود ندارد ، . سال ديگر وقت الزم دارد

اين آدمها نميتوانند . يعني سرمايه داران و روشنفکران هستند" مو"اثرات دير پائي بر 
آنهائيکه از . اين پوستها را از خود دور سازند ، و در خواب هم دست از آنها برنميدارند

جامعه کهن و محافل گذشته ميايند دلشان براي عادات و روشهاي زندگي قديمشان 
  از اينروست که دگرگوني انسان زمان بس طوالني تري ميطلبد . است تنگ شده 

هم اکنون روشنفکران خود را به چه پوستي مي چسبانند ؟ به پوست 
مالکيت عمومي ، به پرولتاريا چه کسي زندگي آنها را فراهم ميکنند؟ کارگران و 

م زحمتکش روشنفکران آموزگاراني هستند که بوسيله طبقه کارگر و مرد. دهقانان 
ن خود اگر آنها برخالف خواست کارفرمايا. براي تدريس کودکانشان استخدام شده اند
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رشته مطالب دلخواه خود گام بردارند و در تدريس  گام بر دارند و در تدريس يک
نوشتن الگووار ، کالسيک هاي کنفسيوس ومزخرفات سرمايه داري اصرار ورزند و 

ند، آنگاه طبقه کارگر اينرا تحمل نخواهد کرد، مشتي ضد انقالبي تحويل جامعه ده
  .آنها را بيرون کرده و سال بعد قرار داد شان را تجديد نخواهد کرد

همانطوريکه صد روز پيش در اينجا گفتم روشنفکران جامعه کهن اکنون 
بدون پايه اند ، آنها پايه اجتماعي و اقتصادي سابق خود يعني پنج پوست را از دست 

يعني روشنفکران . چاره ديگري جزچسباندن خود به پوست جديد ندارند داده اند و
هنوز جا نيفتاده اند ، در هوا معلقند ، نه چيزي در باال براي آويزان شدن دارند و نه 

ناميد " آقايان در ميان هوا "ميگويم اين آدمها را ميتوان . زمين سفتي در زير پا دارند
به عقب بازگردند اما نميتوانند ، چه در مي يابند که  پرواز کنان در ميان هوا ميخواهند

آنها گرچه اکنون بي خانمانند . خانه هاي قديمي شان ، آن پوستها از بين رفته است
اگر بخواهند به پرولتاريا . اما هنوز مايل به چسباندن خود به پرولتاريا نيستند

ا کارگران و دهقانان اريا قدري احساسات داشته باشند و ببپردازند ، براي پرولت
آنها هنوز هوس چيزي را دارند که . اما نه، آنها نميخواهند . دوستي برقرار نمايند

حاال ما داريم آنها را ترغيب ميکنيم که از خواب بيدار . ميدانند از بين رفته است 
  .فکر ميکنيم پس از اين مباحثه بزرگي آنها بنوعي بيدار شوند. شوند

ه يک موضع بينابيني اتخاذ ميکنند بايد بيدار شوند آن روشنفکراني هم ک
من ميگويم اين آدمها . و اينقدر از خود راضي نباشند ، زيرا دانششان محدود است 

روشنفکراند و در عين حال روشنفکر نيستند، شايد نيمه روشنفکر کلمه مناسبي 
د دهان خود را باشد چه آنها فقط قدري دانش دارند و در مورد مطالب اصولي نميتوانن

بيائيد روشنفکران راست را کنار بگذاريم چونکه . بدون اشتباه کردن باز کنند 
نوسان است ، آنها  کراني که موصع بينابيني ميگيرندمشکل روشنف. ارتجاعي هستند

. سمت روشني ندارند و برخي اوقات حتي صبر و تحمل خود را هم از دست ميدهند 
داريد پس چرا مرتکب اشتباه ميشويد؟ اگر شما  اگر شما معلومات چنين عظيمي

؟ يک دسته علف بر فراز ديوار آنقدر عالي و از خو راضي هستيد ، چرا نوسان ميکنيد 
. اينها همه نشان ميدهد که شما زياد نميدانيد. ا با باد به چپ و راست خم ميشود مدائ
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هستند که خيلي  در اين رابطه، اين کارگران و نيمه پرولتر هاي ميان دهقانان
مي . آنها با يک نگاه ميتوانند بگويند که سون تا ـ يو و متاعش قالبي است . ميدانند

بينيد چه کسي بهتر ميداند؟ بدون شک آن کسانيکه بزحمت ميتوانند بخوانند و 
هر موقع  اتخاذ تصميمات حياتي در مورد اوضاع در مجموع . بنويسند بهتر ميدانند

من از آن نوع افرادي . م است، بايد به نزد پرولتاريا رفت سمت گيري عمومي الز
هستم که قبل از انجام هر کار مهم يا اتخاذ تصميمي در مورد مسايل مهم ، با کارگران 

با آنها و کادر هائي که با آنها نزديکند صحبت و بحث . و دهقانان مشورت ميکنم
امر بازديد از مناطق مختلفي را اين . ميکنم تا ببينم که آيا عقايدم درست است يا نه

باقي ماندن در پکن ميتواند مهلک باشد جاي لم يزرعي است ، . ضروري ميسازد 
تمام مواد خام از کارگران و دهقانان و از . نميتوانيد هيچ ماده خامي بدست آورديد

کميته مرکزي حزب کمونيست چين را ميتوان به يک کارخانه تبديل . اين نقاط ميآيد 
محصوالت . ه تشبيه کرد که ماده خام را بکار ميگيرد و محصول توليد ميکندکنند

دانش واقعي در ميان توده هاست . تمام شده بايد خواب باشد ، واال اشتباه رخ ميدهد 
حل صحيح تضاد هاي درون خلق به چه معناست ؟ بمعناي جستجو حقيقت از ميان . 

ليل نهائي اين مشي توده اي است که در تح. واقعيات و دنبال کردن مشي توده اي 
رابطه ما با توده ها رابطه ماهي . ما نبايد خود را از توده ها جدا سازيم . بحساب ميآيد 

  . با آب رابطه شناگر با آب است 
الزم است راست ها را با يک ضربه از ميدان بدربريم ؟ زدن يکي دو ضربه 

نکنيم آنها خود را به نا خوشي اگر چنين . ي محکم به آنها کامال ضروري است 
ه بريم و دنبالشان کنيم ؟ چرا ، حمله ا الزم نيست به اين نوع افراد حملآي. ميزنند

ما . اما هدف از اين حمالت مجبور کردن آنها به تغيير جهت است . کردن ضروريست 
فقط  .در تعرض خود بايد از کليه و سايل استفاده کنيم تا آنها را کامال منفرد سازيم 

آنها روشنفکرند و بعضي از آنها . آنگاه قادريم تعدادي را ، ولو نه همه را ، جلب کنيم 
آنها را جلب . همينکه جلب شوند ميتوانند مفيد واقع گردند. از روشنفکران معروف 

بعالوه آنها اينبار به مثابه آموزگاراني منفي خلق را . کنيد و بگذاريد قدري کار کنند
ما آنها را به رودخانه وان پو نخواهيم ريخت . خدمت بزرگي کرده اند آموزش داده و 
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شايد . بلکه کماکان برخورد معالجه مرض براي نجات بيمار را درپيش خواهيم گرفت 
اگر مرداني چون سون تا ـ يو کله شق اند و حاضر . ف بيايندرنطتعدادي نخواهند به اي

غير ممکن است . نون کار زيادي داريم ما اک. به تغيير نيستند، بگذار چنين باشد 
آدمهائي . دن به اين نوع آدمها را ادامه دهيم رف پنجاه سال آينده هر روز ضربه زظ

هستند که حاضر به تصحيح اشتباهات خود نميشوند، آنها ميتوانند اشتباهاتشان را 
. برند در تابوت هاي خود گذارده و هنگاميکه به ديدار پادشاه جهنم ميروند بهمراه 

من يک انسان . پنج پوستم من يک مدافع "ميتوانند به پادشاه جهنم بگويند
کمونيست ها و توده ها مرا کباب کردند اما من تسليم نشدم و صحيح و . "صديقم"

اما آنها بايد اين را در کله هاي خود فروکنند که امروز دو جهنم ". سالم به اينجا آمدم 
رمايه داري احتماال همانها باقي مانده اند ؛ در حاليکه وجود دارد ، حکمرانان جهنم س

آنطورکه . مارکس ، انگلس و لنين بر جهنم جهان سوسياليستي فرمان روائي ميکنند
  . من ميبينم ، حتي تا يک قرن ديگر هم شده، سرسختان راست به مجازات ميرسند 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سخراني در يک کنفرانس کادر ها در شانگهاي

  
  

  هاـيادداشت
  ".تين ژوي"، "ليه زو "ـ ١
اشاره اي است به کوشش آن عده از کادر هاي رهبري که در " پائين آمدن از پله" ـ  ٢

پاسخ به انتقادات توده ها و جلب تفاهم آنان در جريان جنبش اصالح سبک ، دست 
  .به انتقاد از خود زدند

  ".، چهاردهمين سال مارکي سي"تسوچوان " ـ  ٣
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  1957اوضاع در تابستان 
  ١٩٥۷ژوئيه 

در دوره انقالب سوسياليستي در کشور ما تضاد ميان خلق و راست هاي 
بورژوا که با حزب کمونيست، خلق وسوسياليسم مخالفت ميکنند، تضاد بين ما و 

  .اپذير و بين مرگ و زندگي استدشمن ، يعني تضاد هاي انتاگونيستي ، آشتي ن
راست هاي بورژوا که حمالت وحشيانه اي عليه طبقه کارگر و حزب 
کمونيست براه انداختند ، مرتجع يا ضد انقالبي اند اما آنها با اين عنوان مشخص 
نشده اند بلکه راست ها ناميده شدند ، زيرا اوال اينکار جلب بينابيني ها را آسانتر 

نيا به تفرقه ميان راست ها کمک ميکند و بعضي از آنها را قادر خواهد ساخت و ثا
  .ميسازد تغيير کنند وبه اين طرف بيايند

آن راست هاي بورژوا که تادم آخر بي تغيير باقي مي مانند سرسختند، 
حقوق مدني محروم نخواهند شد ، مگر  آنها نيز کار داده نخواهد شد و ازليکن به 

اين مشي عملي از آنرو در . ي عمل کنند و يا خرابکاري نماينداينکه بعنوان مامور مخف
پيش گرفته شده که تجربه بسياري از حوادث گذشته نشان ميدهد سياستهاي 

چند دهه بعد . ما بايد ديدي طوالني داشته ياشيم . افراطي نتايج بدي ببار مياورد 
اين برخورد به هنگاميکه به حوادث کنوني نظر ميافکنيم خواهيم ديد که چگونه 

راست ها بورژوا به امر انقالبي پرولتاريا عميقا تاثير نهاده و بطور عظيمي نفع رسانده 
  . است 

هدف ما ايجاد چنان وضعيت سياسي است که در آن هم مرکزيت و هم 
دموکراسي ، هم انضباط و هم آزادي ، هم وحدت اراده و هم آسايش فکري فردي و 

دينترتيب انقالب سوسياليستي و ساختمان سوسياليستي شادابي داشته باشيم ، و ب
خود را به پيش رانيم ، غلبه بر مشکالت را آسانتر کنيم ، سريعتر صنايع و کشاورزي 
مدرني بسازيم  و حزب و دولت مان را محفوظ تر نموده قادر گردانيم از توفان و 

ن خلق و تضاد مطلب کلي در اينجا حل صحيح تضاد هاي درو. مشکالت بهتر بگذرند
روش کار عبارتست از جستجوي حقيقت از ميان واقعيات . هاي ميان ما و دشمن است
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روشهاي تبعي عبارتند از برگذاري جلساتي از افراد حزبي . و پيروي از مشي توده اي 
و غير حزبي براي بحث سياستهاي مهم، هدايت علني جنبش اصالح سبک ، و انتقاد 

جنبش اصالح سبک و . باهات حزب و دولت در مطبوعات از بسياري کمبودها و اشت
آموزش سوسياليستي بايد بصورت گروهي و مرحله اي در احزاب دمکراتيک ، در 
محافل گوناگون منجمله محافل آموزشي ، مطبوعات ، علوم و تکنولوژي، ادبيات و 

لف هنر ، بهداشت عمومي، صنعت و بازرگاني، و در ميان طبقه کارگر ، اقشار مخت
در رابطه با . دهقاني ، صنعتگران وساير زحمتکشان شهر و روستا به پيش رود 

وادار ساختن آنها به پذيرش : بورژوازي و روشنفکران بورژوا ، مسئله عبارتست از 
منجمله دهقانان و ( دگرگوني سوسياليستي ، و همين امر در مورد خرده بورژوازي 

و بويژه دهقانان ميانه حال مرفه ) اد دارند زحمتکشاني که در شهر يا روستا شغل آز
صادق است، اما آنجا که به صفوف طبقه کارگر و حزب کمونيست مربوط ميشود، 

اينها مسايلي مربوط به دوگروهبندي اجتماعي . مسئله اصالح سبک کار آنهاست 
پس چرا شعار اصالح سبک . اگر اينطور است. است که از نظر خصوصيت متفاوتند

ما ميتوانيم به مردم . دو بکار ميرود؟ زيرا بيشتر مردم اين شعار را ميپذيرند براي هر
طبقه کارگر دارند اصالح سبک ميکنند ، فکر  حاال که حزب کمونيست و: بگوئيم 

. ميکنند شما به آن نيازي نداريد ؟ بدينترتيب ابتکار کامال در دست ما خواهد بود 
. انتقاد از خود، عرضه واقعيات و استدالل روش اصالح سبک عبارتست از انتقاد و 

هدف اصالح سبک وهدايت مبارزه بطريقي است که سمتگيري سياسي را تصحيح 
کند ، سطح ايدئولوژيک را باال برد، بر کمبود هاي کار غلبه کند، با توده هاي وسيع 
متحد شود و راست هاي بورژوا و همگي عناطر ضد سوسياليست را منفرد و دوشقه 

راست هاي بورژواي مورد نظر ما در اينجا شامل آنهائي هم هست که بدرون . کند
حزب و سازمان جوانان نفوذ کرده اند و ترکيب سياسي شان دقيقا همان ترکيب 

آنها به امر انقالبي پرولتاريا خيانت کرده و حمالت . راست هاي خارج حزب است 
بايد کامال افشاء شده و براي حفظ وحشيانه اي عليه حزب براه انداختند، و در نتيجه 

  .پاکيزگي صفوف  حزب و سازمان جوانان ، اخراج گردند
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همه به اکثريت  ، در درجه اول و بيش از اعتقاد استوار به اکثريت توده ها
حتي در مورد . توده هاي اساسي، کارگران و دهقانان ، اين نقطه اصلي حرکت ما است 

نفکران، بيشتر افرادي که امکانا مدتي فريب خورده صاحبان صنايع و بازرگانان و روش
بودند و در دوره حمالت ديوانه وار راست ها متزلزل بودند ،جهت خود را باز يافتند و 

و در . چند هفته بعد هنگاميکه حمله متقابل عليه راست آغاز شد بطرف ما آمدند
د دگرگوني نتيجه اکثريت اين محافل در طوالني مدت قابل اعتمادند و قادرن

يکي دوبار عده قابل مالحظه اي از رفقا بخطا به قدرت . سوسياليستي را بپذيرند 
هنوز تعدادي زيادي از کادر . پرولتاريا کم بها و به قدرت راست ها بورژوا پر بها دادند 

ها در واليات ، شهرستانها ، بخشها، دهستانها و کارخانجات هستند که همينگونه 
ما بايد صبورانه آنها را قانع کنيم که بقدرت خودمان کم بها و به . ارزيابي ميکنند

و دهقانان مرفه نوسازي ميشوند ، بعضي  نيکلدر روستا ما. قدرت دشمن پربها ندهند
تعداد عظيمي از . نيز هنوز فتنه بپا ميکنند، ما بايد هوشياري خود را باال ببريم 

بمانند عده کمي نيز در اشتياق پيش دهقانان ميانه حال مرفه مايلند در تعاونيها 
ما بايد هر . گرفتن راه سرمايه داري، غوغاي بيرون کشيدن از تعاوني براه انداخته اند 

در روستا ضروري است که با توجه به خط مشي طبقاتي، . مورد را در خود بسنجيم 
انها دهقانان فقير و کارگران کشاورزي سابق را قادر سازيم مواضع مسلط را در ارگ

در عين حال بايد براي متحد شدن با دهقانان ميانه حال جدا . رهبري اشغال نمايند
من برانم که کميته مرکزي فورا رهنمودي جهت براه انداختن يک . کوشش شود

جنبش پردامنه آموزش سوسياليستي در روستا هاي سراسر کشور صادر کند تا 
، قسمت گرائي بعضي کادر ها و بدينوسيله  نظرات اپورتونيستي راست درون حزب 

عقايد سرمايه داري و فرد گرائي دهقانان ميانه حال مرفه مورد انتقاد قرار گرفته وبه 
انتقاد بايستي متوجه . و دهقانان ثروتمند ضربه زند نيکلفعاليتهاي ضد انقالبي ما

يه داري و بايد از طريق استداالل باعقايد سرما. دهقانان ميانه حال مرفه متزلزل گردد
از اين پس بايد هر سال يکبار چنين مبارزه همگوني با چنين اصالح . آنها مبارزه شود 

  "٣درجه "سبک درميان کادر هاي بخش و دهستان و همراه با رسيدگي به تعاونيهاي 
در روستا هم بگذاريد . انجام شود ، بطوريکه کليه تعاونيها بتدريج تحکيم شوند
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کنند يعني انتقاد کنيد و نظر دهند سپس آنچه را  "زادانه نظراتآ"ابراز  "دهقانان اول 
تمام اينها بايد قدم بقدم در جنبش . خوبست بپذيريد و از آنچه بد است انتقاد کنيد

اصالح سبک در روستا به پيش رود ، اين جنبش بايد توسط کادر هاي محلي وبا کمک 
ناطق روستائي هم مثل شهر ها ، در م. گروههاي  کار گسيل شده از باال هدايت گردند

مبارزه هنوز ميان سوسياليسم و سرمايه داري است و پيروزي کامل  در اين مبارزه 
در روستا بايد سعي و . اين وظيفه تمام دوره گذار است . زماني بس طوالني ميطلبد 

کوشش وصرفه جوئي در اداره خانواده و همچنين تعاوني ، و عشق به ميهن وبه 
بخصوص براي حل سريع مسئله . همينطور عشق بخانواده ، تشويق گردد تعاوني و

ظرف چند . اداره با صرفه خانواده ، بايد بر کوششهاي سازمانهاي زنان تکيه نمائيم 
ميليون  ٥٠٠٠٠ميليون کتي غله مالياتي و   ٢٥٠٠٠سال آينده بايستي ساالنه حتما 

ت بعضي مالحظات را بسته به معهذا ممکن اس. کتي غله خريد دولتي بدست آوريم
هر چه توليد سال بسال باالميرود . اينکه آيا محصول خوب بوده يا بد ، منظور داشت 

و تعداد خانواده هاي کم غله به تناسب پائين ميآيد ، بايد فروش ساالنه غله را در 
در شهر ها هم هر جا فروش غله زيادي است ، بايستي آنرا به . روستا کاهش داد

تنها بدين طريق استکه دولت ميتواند ذخيره غله خود را ساالنه . کاهش داد تناسب
قصور در جمع آوري . افزايش دهد و با رويداد هاي غير مترقبه احتمالي مقابله کند 

ميليون کتي غله بر قيمتهاي بازار تاثير گذارده ، اتمام يکنواخت برنامه  ٨٥٠٠٠اين  
و ما را در مقابل رويداد هاي غير مترقبه ناتوان  اقتصادي ملي در کل را مانع گرديده

پيش از شروع دروي پائيزي امسال ، ضروري . اين امر بسيار خطرناکي است. ميسازد 
است که در روستا عليه فرد گرائي و بخش گرائي که هر دو منافع دولت و کلکتيو را 

  . فراموش مينمايند مبارزه بر پا کرد
عده کمي را . دند بايد از ميان بر داشته شوند هر جا ضد انقالبيون پيدا ش

. اعدام کنيد، اما  بهيچ ترتيبي مجازات اعدام را لغو ننمائيد و عفو عمومي اعطا نکنيد
ند مجددا دستگير و اشخاص را که بعد از اتمام دوره زندان مرتکب جنايات تازه ميشو

ران به ناموس ،اختالس انگستر ها ، اوباش ، دزدان قاتلين ، تجاوزگک. مجازات کنيد
کنندگان وساير تبه کاران جامعه ما که نظم عمومي را بهم زده و بطور فاحشي از 
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قانون سرپيچي ميکنند را مجازات کنيد، همينطور آنهائي را که از جانب مردم به 
در حال حاضر کارکنان معيني در . عنوان عناصر بد انگشت نما شده اند مجازات کنيد

امنيت عمومي وظائف خود را فراموش کرده و اجازه داده اند افرادي  ادارات قضائي و
همانطور که . اين غلط است . که بايد دستگير و مجازات شوند ، آزادانه بگردند

مجازات بيش از حد غلط است ، کم مجازات کردن هم نادرست است ، و اين روز ها 
وعيت انجمنهاي مخفي شديدا ممن. قمار را ممنوع کنيد . خطر دومي زيادتر است
از رهبران راست دانشجويان بايد بطور ريشه اي انتقاد شود ، . ارتجاعي را عمال کنيد

شتر موارد آنها را بايد هرجا هستند نگهداشت تا تحت نظارت اصالح شوند و يدر ب
نکات باال براي دوره گذار معتبر است و پياده کردن آن . خدمت کنند "معلم"بمثابه 

. ه هاي حزبي استانها، شهر هاي تابع مرکز و مناطق خود مختار استبعهده کميت
ادارات محلي مسئول دادگستري و امنيت عمومي و امور فرهنگي و آموزشي به 
تبعيت از سياستها و قوانين  مقامات مرکزي بايستي بدون استثناء تحت هدايت 

راي خلق عمل کميته هاي حزبي استان شهري تابع مرکز و منطقه خود مختار و شو
  .کنند

آنقدر در باره اش . موضوع کلي بحث ما صحيح تضاد هاي درون خلق است 
آنگاه چيزيکه زماني سر درگم بود ديگر آنطور نخواهد . صحبت کنيد تا ملموس شود 

بودو مسئله تضاد هاي درون خلق را در فکر خود روشن کنيد، آنرا بطور علني و 
ن تضاد ها را به درستي حل کنيد ، وسپس با نتايج روشن توضيح دهيد ، تعدادي از اي

  . بدست آمده و تجربه کسب شده ترس تان ميريزد
حل صحيح تضاد هاي درون خلق بمعني تبعيت از خط . بگذاريد تکرار کنم 

اعضا حزب بايد در مشورت . مشي توده اي است که دائما توسط حزب ما تاکيد شده 
شند و در هيچ موقعيتي نبايد خود را از توده ها ه باتوده ها در کار هاي خود شايستبا 

بدون رابطه خوب . رابطه ميان حزب و توده ها مثل رابطه آب و ماهي است . جدا کنند
ميان حزب و توده ها ، نظام سوسياليستي نميتواند برقرار شود ويا آنگاه که برقرار 

  . شد نميتواند تحکيم شود
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سه اصل  ". ه اصالح سبک دست زده اندنيرو هاي مسلح در موارد زيادي ب
اعمال ميشود ، در امور نظامي ، سياسي و  "و هشت ماده مقراتي "عمده انضباطي 

اقتصادي دمکراسي هست ، در زمان جنگ گروههاي کمک متقابل در جوخه ها 
متشکل ميشوند ، افسران ، سربازان و ارتش با مردم پيوند يافته اند، زدن يا دشنام 

در نتيجه روحيه ها باال است و . دغن گرديده است و همينطور اعدام فرايانبه مردم ق
ارتش ما شکست ناپذير ، اگر در ميان سربازان حامل سالح اينکار ميتواند انجام شود، 
چرا دمکراسي در کارخانجات ، دهات ، ادارات و مدارس نتواند بکار رود و مسايل 

   از طريق اقناع ونه زور حل شود ؟) تضاد(
چرا هنگاميکه از امپرياليستها نميترسيم ، از خلق خود بترسيم ؟ کسي که 
از مردم عادي ميترسد و معتقد است که توده ها پذيراي دليل نميباشند و بايد بجاي 

  .اقناع مجبور شوند ،کمونيست حقيقي نيست 
به استثناء مرتدين و اشخاصي که بطور فاحش از قانون تخلف نموده اند، ما 

از تمام اعضاي حزب و سازمان جوانان در جريان جنبش اصالح سبک حمايت  بايد
کنيم ، و براي کمک به آنها کوششهاي صادقانه فروان بنمائيم تا اشتباهات و 
کمبودهايشان را تصحيح کنند ، سبک کار خود را بهبود بخشند، بر صالحيت خود 

يک عضو حزب بايد سر شار .  بيافزايند و سطح سياسي و ايدئولوژيک خود را باال برند
از نيرو و در اراده انقالبي قوي باشد، با سخت کوشي در برابر تمام مشکالت قد علم 
کند و براي غلبه برآنها پيگيري بخرج دهد و مصمم به رهانيدن خود از فردگرائي ، 

در غير اينصورت او بمعني واقعي کلمه . بخش گرائي ، برابري مطلق و ليبراليسم باشد 
آن اعضائي که نيازمند نيرو و اراده انقالبي اند و يا بر اشتباه . يک عضو حزب نيست 

خود پافشاري ميکنند، چنانچه بعد از هشدار هاي مکرر حاضر به اصالح خود نگردند 
بايد توسط کميته حزبي بقدري کافي مورد برخورد قرار گيرند، و در مورد جدي بايد 

  . تاديب گردند
) همچنين ديگر دبيران ( وازده ماه آينده دبيران اول در عرض شش تا د

کميته هاي حزبي استان، شهر تابع مرکز و منطقه خود مختار ـ هر يک بايد از يک 
تعاوني ، کارخانه ، فروشگاه ، مدرسه مشخص ، مطالعه شخصي انجام داده و تا 
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بطور  بدست آوردند ، و بدين ترتيب "حق صحبت کردن "حدودي آگاهي کسب کرده 
دبيران کميته هاي حزبي واليت ، . کلي در کار ها رهنمود هاي بهتري به آنها بدهند

  .شهرستان و بخش نيز بايد بدينگونه عمل کنند
اين يک . به اهميت انتقاد جاري ما نسبت به راستها ي بوژوا کم بها ندهيد
انقالب . انقالب عظيم سوسياليستي در جبهه سياسي و ايدئولوژيک است

) يعني در زمينه مالکيت بر وسايل توليد ( در جبهه اقتصادي   ١٩٥٦سياليستي سو
در . حادثه مجارستان اينرا ثابت ميکند. بخودي خود نه کافي است و نه مستحکم 

در . جبهه سياسي و ايدئولوژيک نيز بايد انقالب سوسياليستي ريشه اي صورت گيرد
عتي و بارزگاني، رهبري حزب احزاب دمکراتيک و در محافل روشنفکران و صن

مطرح نيست ، زيرا آنها دشمنان ما هستند و ) راست ها(کمونيست بر بعضي افراد 
در واحد . هنوز تحکيم نگرديده است ) بخش مياني ( رهبري حزب بر اکثريت مردم 

بر بخش مياني . هاي فرهنگي و آموزشي معيني رهبري حزب به کلي استقرار نيافته
بورژوازي و روشنفکران بورژوا . وار برقرار گردد و هرچه زودتر ، بهتر بايد رهبري است

با شادي به حزب کمونيست گردن نمي نهند ، و راستها ي ميانشان مصمم اند با ما زور 
آنگاه که در يک آزمايش قدرت شکست خوردن، درک خواهند کرد که . آزمائي کنند

بازي تمام شده و در وضعيت آزمايش قدرت شکست خوردند، درک خواهند کرد که 
بخش ميانه بعالوه تعدادي از ( فقط در آنزمان اکثريت . نوميدانه اي بسر ميبرند

شده ، تدريجا موضع بورژوازي خود را رها ميکنند، بطرف پرولتاريا  يرسر بز) راستها
تعداد کمي تا آخر از تغيير خويش . ميآيند و تصميم بهم سر نوشتي با او ميگيرند 

ع ميورزند ، ما چاره اي نداريم جزاينکه بگذاريم  آنها نظرات ارتجاعي خويش را امتنا
بايد متوجه بود که آنها در . معهذا بايد هوشياري خود را باال بريم . با خود بگور ببرند

اين مبارزه احتماال تا ده يا پانزده سال از بين . اولين فرصت مجددا فتنه بپا ميکنند 
نيکه امپرياليسم  و بورژوازي در جهان ما وجود دارند ، فعاليتهاي تا زما. خواهد رفت 

ضد انقالبيون داخلي و راست هاي بورژوا همواره تا اندازه اي ماهيت مبارزه طبقاتي 
. دارد و، مهمتر آنکه ، اين فعاليتها همواره با فعاليتهاي مرتجعين خارجي عجين است

ه کنوني بايد از شکل توفان قوي وبارش ي زماني الزم ، شکل مبارز بعد از يک دوره
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سيل آسا به يک نسيم آرام و باران ماليم تغيير کند تا مبارزه از لحاظ ايدئولوژيک 
ما در اولين نبرد تعيين کننده در چند ماه گذشته و . بتواند عميقتر وريشه اي تر شود

ند ماه ديگر اما براي کسب پيروزي کامل چ. عمدتا در دو ماه گذشته پيروز شده ايم 
اشتباه نشود . براي حفاري عميقتر الزم است و ما نبايد مبارزه را شتابان بهم بياوريم 

  .، اگر اين مبارزه موفق نشود سوسياليسم غير ممکن است
اين بحث بزرگ در ميان خلق سراسر کشور سواالت مهم اساسي را حل 

. مان درست استساخت مثال آيا کار ما در انقالب و. کرده ويا در جريان حل است
آيا راه سوسياليسم را بايد ) يعني آيا  دستاورد هاي انقالب و ساختمان عمده اند (

اتخاذ کرد؟ آيا رهبري حزب کمونيست ديکتاتوري پرولتاريا و مرکزيت دمکراتيک 
ضروري اند و ايا سياست خارجي ما صحيح است ؟ اين طبيعي است که چنين بحث 

بحث با ( در شوروي در سالهاي بيست در گرفت . فت بزرگي ميبايست در ميگر
سم ميتواند در يک کشور ساخته تروتسکي و ديگران در باره اينکه آيا سوسيالي

اگر ما در اين . الهاي پنجاه ، در کشور ما در گرفته است ، و امسال ، در س) ١) (شود
و ساختمان مباحثه پيروزي در مباحثه ، محرکه بزرگي در دگرگوني  سوسياليستي 

  .اين مباحثه واقعه اي بزرگ با اهميتي جهاني است. سوسياليستي ما خواهد بود 
ما بايد بدانيم براي ساختن يک بنيان مدرن صنعتي و کشاورزي در چين از 

تنها وقتي نيروهاي توليدي  جامعه ما طي يکدوره . حاال ده پانزده سال وقت الزمست 
اکنون تا حد کفايت خيلي فاصله ( في کسب کرده ده تا پانزده ساله بطور نسبتا کا

کامال تحکيم شده و جامعه سوسياليستي اساسا ساخته شده ) روبنا(، دولت ) دارد
براي ساختمان . اينکار هنوز انجام نگرفته و ده تا پانزده سال ديگر الزم است . است 

علمين سوسياليسم ، طبقه کارگر بايد ارتشي از کادر هاي فني و اساتيد ، م
دانشمندان ، روزنامه نگاران ، نويسندگان ، هنرمندان و تئوريسين  هاي مارکسيست 

اين وظيفه . اين بايد ارتشي وسيع باشد و تعداد کم کفايت نميکند. خود داشته باشد
وظيفه بعدي . ايست که بايد بطور اساسي ظرف ده تا پانزده سال آينده انجام گيرد

هاي مولده و توسعه ارتش روشنفکران طبقه کارگر ، کوشش بيشتر جهت تکامل نيرو
بوجود آوردن پيش شرطهاي الزم براي گذار تدريجي از سوسياليسم به کمونيسم و 
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تدارک براي رسيدن و جلو زدن از اياالت متحده از نظر اقتصادي در هشت تا ده ماه 
در  کليه اعضاي حزب کمونيست و سازمان جوانان و ملت. برنامه پنجساله است

آنها بايد در . مجموع بايد به اين وظيفه آگاه باشند، و همگي بايد سخت مطالعه کنند 
هر فرصت ممکن براي کسب مهارت فني و دانش حرفه اي و مطالعه تئوري 
مارکسيستي کوشش نمايند، بطوريکه يک ارتش جديد روشنفکران طبقه کارگر 

از اينکه حقيقتا نوسازي  منجمله روشنفکران  جامعه کهن که پس.( تشکيل گردد
اين وظيفه کبيري است که تاريخ ) . شدند موضع قاطع طبقه کارگر اتخاذ ميکنند

تا زمانيکه اين ارتش وسيع روشنفکران طبقه کارگر بوجود . بعهده ما نهاده است 
  .نيايد امر انقالبي طبقه کارگر کامال تحکيم نخواهد شد 

مرکز در اجراي سه وظيفه اصالح کسب تجربه در سطوح استان و شهر تابع 
با اين . سبک انتقاد از راست ها و جلب بخش مياني توده ها ، دستاورد بزرگي است

وظيفه ما ظرف چند ماه آينده اينستکه به افرادي . تجربه کار ها راحت تر خواهد شد 
وظيفه ما از حاال . سطوح واليت و شهرستان چگونگي کسب اين تجارب را بياموزيم 

زمستان و بهار آينده  آموزش تدريجي همينها به افراد سطوح بخش و دهستان تا 
وظيفه در شهر ها آموزش دادن به افراد سطح بخش در کارخانجات و معادن به . است

در نتيجه ، افراد زيادي روشن . سطح پايه و همچنين کميته هاي همسايگان است
نخواهد بود، و حل تضاد هاي  خواهند شد ، مشي توده اي برايشان ديگر تنها حرف

  . درون خلق آسانتر ميگردد
دبيران اول و ديگر اعضاي کميته هاي حزبي استان ، شهر تابع مرکز و 

آنها بايد کنترل . منطقه خوئ مختار بايد فرماندهي کامل اين مبارزه بزرگ را بگيرند
محافل ( کامل کار دگرگوني سياسي و نوساري ايدئولوژيک را در احزاب دمکراتيک

علمي ) منجمله تمام روزنامه ها و مجالت (و در محافل آموزشي، مطبوعاتي ) سياسي
: و تکنولوژي ، ادبي و هنري، بهداشت عمومي و صنعتي و بازرگاني تقبل کنند

هراستان ، شهرستان و منطقه خود مختار بايد تئوريسين هاي مارکسيستي ، 
رمندان منقدين ادبي خود و هيئتهاي دانشمندان و کارکنان فني ، نويسندگان، هن

دبيران اول . تحريريه و خبرنگاران درجه اول روزنامه ها و مجالت خود را داشته باشد 
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بايد توجه ويژه اي به روزنامه ها و مجالت مبذول داشته و در ) ونيز ديگر دبيران ( 
 يله را برامورد آن تنبلي نکنند هر يک از آنها بايد حد اقل پنج روزنامه و پنج مج

  .مقايسه بخوانند تا بتوانند انتشارات خو را بهبود بخشند
انتقاد ما از راست ها ، در احزاب دمکراتيک و محافل روشنفکري و صنعتي 

بايد خاطر نشان گردد که اکثريت آنها . و بارزگاني به همه تکان شديد داده است 
در درجه . لتاريا ميباشند متمايل به پذيرش راه سوسياليستي و رهبري پرو)  مياني(

اين تمايل در دسته هاي مختلف افراد فرق ميکند  بعالوه بايد خاطر نشان نمود که 
گرچه آنها اکنون فقط تمايلي به پذيرش واقعي اصول يعني راه سوسياليستي و 
رهبري پرولتاريا  نشان ميدهند ،خود اين تمايل گام اول را در سفر طوالني از مواضع 

از مه ( بعد از يکسال اصالح سبک . به مواضع طبقه کارگر برجسته مينمايدبورژوازي 
در گذشته . ند د شد گام بزرگي به پيش بردارآنها قادر خواه) امسال تا مه سال بعد 

براي آنها اين . آنها از لحاظ فکري براي شرکت در انقالب سوسياليستي آماده نبودند 
در مورد عده اي از اعضاي حزب کمونيست نيز . انقالب بطور ناگهاني بوقوع پيوست 

انتقاد از راست ها و چنين اصالح سبک به اين افراد و توده هاي . اين امر صادق بوده 
  .وسيع آموزش عميق در سوسياليسم خواهد داد

روزنامه ديواري ميتواند در همه جا به استثنا سالن فروش مغازه ها ، مناطق 
مدارس ابتدائي ، دسته ها و گروهانهاي نيرو هاي ) بخشها و دهستانها ( روستائي 

در شرائط کشور ما اين يک شکل مساعد مبارزه براي پرولتاريا و نا . مسلح بکار رود 
روزنامه هاي . ترس از روزنامه ديواري بي پايه است. مساعد براي بورژوازي است

لبه بر تضاد ها ديواري، ميتينگ ها و مباحثات سه شکل عالي براي آشکار ساختن و غ
و کمک به پيشرفت افراد در موسسات عالي آموزشي ، در ادارات و سازمانهاي سطوح 

  .  مرکزي يا استان و شهرستان ، و واليت و بخش و در موسسات بزرگ شهري است 
هيچگاه در طول جنبش اصالح سبک نبايد توليد وساير کار ها را فراموش 

د اصالح سبک را بطور همزمان در تمام واحد مقامات در محل هاي مختلف نباي. کرد
  .هاي تابع خود شروع کنند، بلکه بايد آنرا بطور ناموزون و گروه گروه اجرا نمايند
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و آنگاه . از توفان سهمگين نهراسيد ، خود را سخت کنيد و تحمل کنيد 
در مقابل حمالت . واحد ميتواند بمرحله جديد تعرض متقابل به راست ها بچرخد 

انه راست ها در اين دو يا سه هفته ، کادر هاي رهبري واحد ها بايد خود را وحشي
سخت نمايند و بدون تکذيب به آنها گوش دهند، بر تحليل و مطالعه اوضاع تمرکز 
دهند ، براي حمله متقابل نيرو جمع کنند ، و با نيرو هاي چپ متحد شوند، ميانه را 

نها همگي يکدسته تاکتيکهاي عالي جلب کنند و راستها را منفرد سازند ـ اي
  . مارکسيسم را تشکيل ميدهند

چهار مرحله اجتناب ناپذير جنبش اصالح در سطوح مرکزي ، استان ، 
همزمان با انجام ( ات نظرمرحله ابراز آزادانه : شهرستان ، واليت و بخش عبارتند از 

، مرحله ) و اصالحات همزمان با انجام ( ، مرحله حمله متقابل به راست ها ) اصالحات 
، و مرحله که هر کس به مطالعه )ات نظربا گترش ابراز آزادانه ( تاکيد بر اصالحات 

عالوه بر . اسناد و انتقاد و انتقاد از خود ميپردازد تا سطح آگاهي سياسي اش باال رود 
د از بع. اين ، اصالح سبک قرار است در شهر ها و روستا ها و نيز در پايه ها انجام گيرد

  .چنين جنبشي ، مسلما تمام حزب و تمام خلق رنگ و روي تازه اي خواهد گرفت
از دبيران اول کميته ها حزبي استان ، شهر تابع مرکز و منطقه خود مختار و 
کميته هاي حزبي واليات در خواست ميگردد در ماه اوت زماني را براي مطالعه 

مناطق روستائي براي تدارک جلسه وضعيت تعاونيها ، توليد ، غله و ديگر مسايل 
لطفا چهل بند . وسيع کميته مرکزي که در سپتامبر برگزار ميشود اختصاص دهند 

را يک بيک مطالعه کرده و ببينيد آيا تغييراتي الزم  "برنامه براي توسعه کشاورزي "
  .است يا نه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در سين تائو برگزارشد،  ١٩٥۷له ايکه طي کنفرانس دبيران کميته هاي حزبي استان و شهرستان که در ژوئيه مقا

  .در اوت همانسال در ميان کادر هاي رهبري حزب توزيع شد. نوشته شد و در کنفرانس چاپ و پخش گرديد 

  

  هاـتيادداش
 .   ٥بخش  ٩،  فصل  "ردوره مختص) بلشويک (تاريخ حزب کمونيست اتخاد شوروي "ـ   ١ 
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  در ترويج انقالب فعال باشيد
  ١٩٥۷اکتبر  ٩

با شرکت رفقاي کميته هاي حزبي . اين کنفرانس موفقيت آميزي بوده است 
استان و واليات چنين جلسه وسيع پلينوم کميته مرکزي در واقع کنفرانسي از کادر 

ه و کسب وحدت هاي سه سطح است و براي روشن نمودن سياسيتها، تبادل تجرب
  .اراده مناسب است

زيرا کار در . شايد برگزاري اين نوع کنفرانسها هر سال يکبار ضروري باشد 
در سال گذشته ، چنين کنفرانسي . کشور بزرگي مانند کشور ما بسيار پيچيده است 

دوسال . را فرانخوانديم ، در نتيجه متضرر شديم و انحراف راستي بوقوع پيوست 
البته ما سال . رگي بود، ليکن سال گذشته شاهد يک فروکش بوديم پيش طغيان بز

دفعه بعد که چنين کنفرانسي . گذشته کنگره هشتم را برگزار کرديم و فرصت نبود 
برگزار ميگردد، ميتوان بعضي دبيران کميته هاي حزبي شهرستان و دبيران کميته 

ال شکالي ندارد که مثا. هاي حزبي بخش بعضي شهر هاي بزرگ را نيز اضافه نمود 
هاد ميکنم براي بيرون کشيدن مسايل، نپيش.حدود صد نفر ديگر اضافه شوند

هراستان نيز کنفرانس سراسر استان از کادر هاي سه يا چهار سطح که بعضي از آنها 
  . اين نکته اول است. تعاونيها هستند برگزار کند

دن بمردم براي ابراز در اجازه دا. دوم ، چند کلمه اي در باره اصالح سبک 
بايد . نظراتشان و در انجام اصالحات بي باک ، و بطور تمام و کمال استوار باشيد 

آيا ضروريست که کارزاري عليه راستها و آنهم يک کارزار . چنين عزمي داشته باشيم 
زيرا کارزار ضد راستها براه درستي افتاده و . خير؟ ضروري نيست. شديد اضافه نمود

اکنون تاکيد بايد برابر از نظرات و انجام . جا ها ديگر بپايان رسيده استدر بعضي 
در . اصالحات در پايه ها قرار گيرد ، يعني در سه سطح شهرستان ، بخش و دهستان

بعضي ادارات در سطوح مرکزي و استان و شهرستان ، ابراز عقايد بايد ادامه يابد 
  .ليکن تاکيد بايد بر اصالحات گذشته شود

طول امسال توده ها شکلي از انقالب بوجود آورده اند، شکلي از بر پا  در
کردن مبارزه توده اي يعني آزادانه صحبت کردن، ابراز کامل نظرات ، برگزاري 
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انقالب ما حاال شکلي کامال مناسب محتوي . بحثهاي بزرگ و نوشتن روزنامه ديواري
در آن  از آنجا که ما. شود  اين شکل نميتوانست در گذشته ظاهر. خود يافته است

بوديم ، ظهور )  ٢(وسه دگرگوني عظيم )   ١(هنگام در گير جنگ ، پنج جنبش بزرگ 
ام صرف بحث صبورانه، نميشد يکسال تم. اين شکل بحث صبورانه غير ممکن بود

ما اين شکل را پيدا . حاال اينکار را ميتوان کرد. اقعيات و استدالل کردعرضه کردن و
، شکلي که با محتوي مبارزه جاري توده ها ، با محتوي مبارزه طبقاتي  کرده ايم

اين شکل را محکم بگيريد . يد حيح تضاد هاي درون خلق جور در ميآکنوني وحل ص
بزرگ و کوچک در تشخيص مسايل . و از اين پس اداره امور را آسان تر خواهيد يافت 

ا ميتوان از طريق ابراز نظرات و درست و نيز مسايل انقالب و ساختمان ردرست از نا
چپ بايد آزادانه ابراز نظر کند و نه تنها با . برگزاري بحث حتي سريعتر حل کرد

دهقانان ثروتمند هم بحث راه  ليکنبينابيني ها بلکه با راستها و در دهات با ما
حزب کمونيست همه چيز " مزخرفاتي مثل " بي آبروشدن " ما بدون واهمه از . بيندازد

" از تخت روان خودپياده شويد" ، "حزب کمونيست بايد کنار رود "، "ده وا انحصار نمر
آزادانه . شويم" پياده " شده ايم ، بهمين زودي راستها از ما ميخواهد " تخت روان"

صحبت کردن، ابراز کامل نظرات ، برپا کردن بحثهاي بزرگ ، و نوشتن روزنامه هاي 
ين وجه با بسيج توده ها و باال بردن احساس ديواري اشکالي است که به بهتر

  .مسئوليت آنها تطابق دارد
بدون اين سنت ، پذيرفتن اين چنين . حزب ما يک سنت دمکراتيک دارد 

طي . ديواري غير ممکن ميبود ابراز آزادانه نظرات بحثهاي بزرگ و روزنامه هاي
يادداشت بر اصالح کار در اين آن، مردم در گروهاي هفت و هشت نفره  جنبش

امر ماهها دوام  اينميداشتند ، از خود انتقاد کرده و بيکديگر کمک ميکردند و 
هستند و ميگويند از آن هنگام شروع به زدودن ذهنيگري خود کرده اند، در . داشت

روز ها رفرم ارضي هر کجا مسئله اي پيش ميايد ما براي اصالح عقايد با توده ها 
اي ارتشي ما فرمانده گروههان شخصا مراقبت ميکرد در واحد ه. مشورت ميکرديم 

و يا آنها با برابري و دوستانه گفتگو . که شبها افرادش باالپوش مناسبي داشته باشند
اشکال دمکراسي در جنبش اصالح سبک در اين ان ، در رفرم ارضي ، در . ميکرد
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و بعدا در ) ٣" (سه رسيدگي و سه بهبود" زندگي دمکراتيک واحد هاي ارتش ، در 
، و در نوسازي ايدئولوژيک "بالياي پنج گانه" و " بالياي سه گانه" مبارزه عليه 

اما ابراز آزادانه نظرات و بر پا کردن بحثها برزگ و بدنبالش . روشنفکران فراوان بود
. ، فقط حاال ميتواند جريان يابد "نسيم آرام و باران ماليم "مشورت و اقناع با ماهيت 

ه يافته ايم خيلي خيلي به امر ما منفعت ميرساند و کار ما را در غلبه بر اين شکلي ک
منظورمان از کمانديسم زدن مردم يا دشنام به ( ذهنيگري ، بوروکراسي و کمانديسم 

و هديت کادر ها در يکي شدن با ) آنها يا مجبور کردن آنها به اجراي فرامين است 
  .توده ها آسان تر مينمايد
يشرفت بزرگي در سنت دمکراتيک ما بوده است و اين شکل امسال شاهد پ

ات ، برگزاري بحثهاي بزرگ و نوشتن روزنامه نظرصحبت کردن آزادنه ، ابراز کامل 
اين امر دمکراسي سوسياليستي را . هاي ديواري بايد به نسلهاي آينده به ارث برسد

اليستي و نه اين نوع دمکراسي تنها در کشور هاي سوسي. کامال شکوفا ميسازد
بر اساس اين دموکراسي ، مرکزيت نه تنها ضعيف . سرمايه داري امکان پذير است

زيرا پرولتاريا بايد با تکيه . نميگردد، بلکه همانند ديکتاتوري پرولتاريا قوي تر ميشود
بر متحدين وسيع خود ديکتاتوري را عمال کند و بتنهائي از عهده انجام آن برنميآيد 

چين از نظر تعداد کوچک است، تنها حدود ده ميليون، و براي اعمال پرولتاريا  . 
ديکتاتوري بايد بر چند ميليون ، دهقان فقير و ميانه حال فقير، فقراي شهري، 

. و گر نه نميتواند اينکار را بکند. صنعتگران بيخبر و روشنفکران انقالبي تکيه کند
  . تاتوري پرولتاريا تحکيم شده استحال که ما شور شوق آنها را برانگيخته ايم ، ديک

برنامه چهل ماده اي براي توسعه کشاورزي تجديد نظر . سوم ، کشاورزي
رفقا ، خواهش ميکنم در سازمان دادن مناظره و . شده وبزودي انتشار خواهد يافت 

من از بعضي رفقا پرسيدم که . بحث در باره آن در دهات کار شايسته اي انجام دهيد
آيا بخشها هم . بايد نقشه هاي کشاورزي طرح نمايند؟ آنها گفتند آري آيا واليات 

و . درباره دهقانان چه ؟ بازهم گفتند آري . بايد چنين کنند؟ مجددا جواب مثبت بود
: پس در مجموع شش سطح خواهد بود . تعاونيها هم بايد چنين نقشه هائي بريزند 

اوني، خواهش ميکنم توجه کنيد و استان ؛ واليت ، شهرستان ، بخش ، دهستان ، تع
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نقشه و برنامه در واقع يکي . در طرح نقشه هاي کشاورزي فرصت را از دست ندهيد
هستند، و  از آنجا که ما عادت به بکار بردن کلمه نقشه داريم ، بگذاريد آنرا نقشه 

ما بايد در طرح نقشه ـ هاي جامع پافشاري کنيم، رهبري موثر تري اعمال . بناميم 
نيم ، دبيران حزبي را هم بکار واداريم ، و همه اعضاء حزب را به کمک در اداره ک

تعاونيها واداريم ، ظاهرا همگي اعضاي حزب در نيمه دوم سال گذشته باداره تعاونيها 
  .امسال بايد در انجام آنچه که قبال انجام داديم پافشاري نمائيم. کمک نکرده اند 

پس از پرسش از بعضي رفقا مطلع شدم که  نقشه ها کي آماده خواهد شد ؟
با تاکيد فعلي بر سه . در بعضي جا ها آماده است و در نقاط ديگر کامال حاضر نيست 

سطح استان ، واليت و شهرستان، آيا نقشه هايشان تا زمستان امسال يا بهار آينده 
شود،  حاضر ميشود ؟ اگر نه ، بهر تقدير بايد در سال آينده در هر شش سطح حاضر

تقريبا " برنامه چهل ماده اي توسعه کشاورزي "چونکه ما چندين سال تجربه داريم و 
اين برنامه و نقشه هاي سطح استان و ديگر سطوح بايد همگي در دهات . حاضر است
اما از آنجاکه بحث هر هفت نقشه در يک زمان زيادي خواهد بود ، بهتر . بحث شوند

در اينجا صحبت . وده ها را بطور نا موزون پيش بريم است ابراز نظرات و بحث توسط ت
اگر معلوم شد نقشه اي نا مناسب است، چه بايد . مدت است طوالنياز نقشه هاي 

کرد؟ بعد از اينکه چندسالي بيشتر تجربه کرديم ، ناگزير بايد در آن نقشه تجديد نظر 
. اين ناگزير است. دمثال بعد از چند سال ميبايست در چهل ماده تجديد نظر شو. شود

من فکر ميکنم احتماال هر سه سال يکبار يک تجديد نظر کوچک و هر پنجسال 
. داشتن نقشه هميشه بهتر از نداشتن آنست . يکبار يک تجديد نظر بزرگ ميطلبد 

برنامه يک دوره دوازده ساله را در بر ميگيرد، حاال دو سال آن گذشته و تنها ده سال 
ماجريان را محکم در دست نگيريم ، خطر شکست در احراز  اگر. باقي مانده است

اهداف تعيين شده در چهل ماده در مورد توليد غله در هر مو براي سه منطقه ي 
  . وجود است ف يعني چهار ، پنج و هشت صد کتي ممختل

ت فشرده تکيه کند ؛ روزي ين براي تغذيه خود بايد به کشبعقيده من چ
بعضي از . کشور توليد کننده نمره يک جهان خواهد شدظر سطح بازده ، چين از ن

آيا امکان دارد ظرف نيم . شهرستانها توليد شان به هزار کتي در هر مو رسيده است
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قرن به دو هزار کتي در هر مو رسيد؟ آيا در آينده امکان دارد که منطقه شمال رود 
ه هواي يک هزار خانه زرد در هر مو هشت صد کتي توليد کند منطقه شمال رود خان

چندين دهه   ٢١منطقه جنوب دو هزار ؟ هنوز تا رسيدن به اين اهداف در آغاز قرن 
ما براي تغذيه خود به کشت فشرده اتکاء . مانده است ، شايد هم آنقدر طول نکشد 

من . ميکنيم ، و حتي با جمعيتي نسبتا زياد بازهم به اندازه کافي براي خوردن داريم 
متوسط سه مو زمين براي هر فرد بيش از حد کفايت است و در  فکر ميکنم بطور

آينده زميني بوسعت کمتر از يک مو آنقدر غله توليد خواهد کرد که يکنفر را غذا 
ولد بيشتر را  و ولد کماکان ضروري خواهد بود و من زاد و البته کنترل زاد. دهد 

  .تشويق نميکنم 
ما بايد در . له مصرف ميکنند خواهش ميکنم تحقيق کنيد دهقانان چقدر غ

اداره خانواده جديت و قناعت و در مصرف غله صرفه جوئي را تشويق کنيم ، تا اينکه 
هنگاميکه هم دولت و هم تعاوني و هم خانواده ذخيره . ذخيره اي هم داشته باشيم 

در غير اينصورت . داشته باشند ،ما با اين سه نوع ذخيره کامال آسوده زندگي ميکنيم 
  اگر همه ي موجودي غله خورده شود مگر ثروتي ميماند که درباره اش صحبت شود؟ 

امسال هر کجا که محصول خوبي بدست آمده يا آفات طبيعي اتفاق نيفتاده 
بسيار ضروريست بخاطر مقابله با کمبود . ، بايد مقداري بيشتر سرمايه انباشت کرد

ي بعضي استانها، عالوه بر انباشت در تعاونيها. هاي احتمالي ما زاد داشته باشيم 
مخارج اداره امور ، خرج توليد ) در صد  ٥(، سرمايه رفاه عمومي ) در صد  ٥(سرمايه  

هزينه هاي ساخت سرمايه اي بنوبه . در صد کل ارزش محصول را در بر ميگيرد ٢٠
ر من مطلب را با رفقاي استانهاي ديگ. در صد مخارج توليد را در بر ميگيرد ٢٠خود 

سرمايه اي احتماال کمي زياد  در ميان گذشتم ، گفتند اين مقدار هزينه هاي ساخت
گرفته شود، در صورت مناسب  نظرآنچه امروز ميگويم بايد بمثابه پيشنهاد در . است

بعالوه ضروري نيست تمام استانها و . د آنرا انجام دهيد؛ و گرنه ؛ خير اينبودن ميتو
اين مطلب را به مالحظه شما واگذار . عمل نمايند شهرستانها دقيقا به يک طريق

ميکنم مخارج اداره تعاونيها در بعضي جا ها تا بحال بطور نسبي خيلي زياد شده و در 
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اين شامل حقوق کادر هاي تعاونيها و مخارج .  در صد کاهش يابد ١نتيجه بايد به 
  . ر مزارع افزوداداري ميشود اينها را بايد حذف کرد بر هزينه هاي سرمايه اي د

ما بايد به همه شهر ها و . خلق چين بايد آرزو هاي بلندي داشته باشد
آيا . روستا هاي کشور ياد  دهيم که آرمانهاي واال و آرزو هاي بلند داشته باشند

ميتوان غرق شدن در خوردن و نوشيدن و بلعيدن همه چيز را آرزوي بلند ناميد؟ خير 
ره خانواده خود ساعي و صرفه جو باشيم و نقشه هاي دراز توان ، ما بايد در اداي، نم

هنگاميکه مردم در عروسي يا عزا داري قرمز يا سفيد بپوشند، بخوبي . مدت بکشيم 
ما بايد در اين امور . وشي کرديب دادن جشنهاي پرخرج مرسوم چشم پميتوان از ترت

ه تغيير رسوم قديمي اين امر مربوط ب. صرفه جوئي کنيم و از افراط اجتناب ورزيم 
براي اينمنظور ضروري است از طريق ابراز نظر در بحثها بطور وسيع ويا بطور . است

منع اين عمل که تنها از طريق . نکته ديگر قمار است. محدود ، به استدالل پرداخت 
بنظر من . ابراز آزادانه نظرات و بحث ميتواند تغيير کند، در گذشته غير ممکن بود 

  .که قرار است تدوين شود تغيير رسوم قديمي نيز بايستي منظور گردد نقشه هائي
من . مسئله ي ديگر از ميان برداشتن چهار آفت و توجه به بهداشت است 

چون فقط . به نابود کردن چهار آفت ، موش ، گنجشک ، مگس ، پشه  اشتياق دارم 
مسال انجام دهيم و کار ده سال باقي مانده ، آيا نميشود بعضي تدارکات تبليغاتي را ا

است که مگسها ظاهر  انيرا در بهار آينده شروع کنيم ؟ زيرا آنوقت درست زم
من کماکان فکر ميکنم بايد اين آفات را نابود ساخته و تمام ملت بايد به . ميشوند

اين يک مسئله مربوط به تمدن است و سطح آن بايد . بهداشت توجه مخصوص نمايد 
بايد حرکتي بر پايه رقابت بوجود آورد ؛ همه کوششهاي .  رودبطور برجسته اي باال

. ممکن بايد براي نابودي اين آفات بکار رود و هر کسي بايد به بهداشت توجه کند
ر ببينيم قهرمان تانها ناموزون است ، بهر حال بگذاترقي ناگزير در استانها و شهرس

موش بدون گنجشک ، بدون بدون . شود " بدون چهار "چين بايد يک کشور . کيست 
  .مگس و بدون پشه 

اما در منطق . يک برنامه دهساله نيز براي تنظيم خانواده الزم است
اقليتهاي ملي يا در مناطق کم جمعيت نبايد به ترويج آن پرداخت ، حتي در مناطق 
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پر جمعيت نيز ضروريست در نقاط معيني آزمايش شود وسپس قدم بقدم توسعه يابد 
. تنظيم خانواده به آموزش علني احتياج دارد. گردد انيانواده تدريجا همگتا تنطيم خ

اما در مورد زاد و .  اين بزبان ساده يعني ابراز آزادانه نظرات و برگزاري بحثهاي بزرگ 
ولد ، نسل بشر در يک حالت آنارشي کامل بوده و در اعمال کنترول اهمال بخرج داده 

ظيم خانواده در آينده ، بدون اينکه وزنه ي همه جامه ي عمل پوشاندن به تن. است
جامعه در پشت آن باشد ، يعني بدون رضايت عمومي و کوشش مشترک عملي 

  . نخواهد شد
من فقط راجع به نقشه هاي . طرح نقشه جامع مسئله ديگري است

آموزش نيز . ، فرهنگ  ينااما نقشه هاي صنعت ، بارزگ. کشاورزي صحبت کردم
، فرهنگ و يناکردن يک نقشه جامع که صنعت ،کشاورزي ، بازرگ درست. موجودند

  .آموزش را در بر گرفته و همگون نمايد ، مطلقا الزم است
کادر . تعميم تجربه کشت مزارع آزمايشي در همه جا، کار با ارزشي است

هاي رهبري شهرستانها ، بخشها ، دهستانها و تعاونيها هر يک بايد مزرعه کوچکي 
و به تجربه دريابند آيا به يک بازده باال ميتوان رسيد يا نه و چه راکشت کنند

  .روشهائي به اين مقصود خدمت ميکند
درگير شدن در کار کشاورزي بدون . ما بايد فنون زراعت را ياد بگيريم 
سياست و حرفه يک وحدت اضداد را . آموزش اين فنون ديگر امکان پذير نيست

غالب و ارجح است؛ در عين اينکه بايد عليه تشکيل ميدهند که در آن سياست 
گرايش فراموش کردن سياست جنگيد، نميتوان خود را به سياست محدود کرد و 

در هر رشته اي که رفقاي ما قرار دارند خواه . اصال دانش فني يا حرفه اي نداشت 
يا فرهنگ و آموزش ، بايد همگي مقداري دانش فني و  انيصنعت ، کشاورزي ، بارزگ

کادر . در اينمورد هم بنظر من بايد نقشه دهساله اي درست کرد. رفه اي کسب کنندح
هاي ما در تمام حرفه ها و رشته ها بايد کوشش کنند که در کار فني و حرفه اي ماهر 

از متخصص . متخصص گردند هم شوند، خود را به متخصص تبديل کنند ، هم سرخ
قبل از سرخ بودن است سخن گفتن شدن پيش از سرخ شدن که معادل سفيد بودن 

که اينگونه صحبت ميکنند در واقع در نظر دارند تا آخر ايننادرست ميباشد ، زيرا کس
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در حال حاضر . دم زدن از سرخ شدن بعدي فقط حرف توخالي است. سفيد بمانند
که تسليم تفکر دهقانان ثروتمند شده اند، ديگر سرخ  انيبعضي از کادر ها از زم

فيدند ستهاي درون حزب که از نظر سياسي سمانند را. بعضي افراد سفيدند. نيستند 
فقط چپ ها . بعضي ديگر خاگستري اند و بعضي صورتي . و از لحاظ فني نا وارد 

. هستند که واقعا سرخند و مانند رنگ پرچم پنج ستاره مان به سرخي ميدرخشند 
در . حرفه اي وفني نيز باشدفرد بايد داراي دانش . اما تنها سرخ بودن کافي نيست

خند اما متخصص نيستند و دانش حرفه اي يا حال حاضر بسيار از کادر ها فقط سر
مردم عامي " راستها ميگويند که ما توانائي رهبري کردن نداريم ، که . فني ندارند

وقتي . م اينما در حرف آنها ميگوئيم که ميتو". نميتوانند متخصصين را رهبري کنند
در مورد دانش . م اينم ، منظور مان اينستکه از لحاظ سياسي ميتواينميتو ميگوئيم

  . حرفه اي ، هنوز بايد خيلي ياد بگيريم و مطمئنا قادريم ياد بگيريم
پرولتاريا نميتواند سوسياليسم را بدون دسته وسيع تکنيسين ها و کارگران 

وشنفکران پرولتري ما بايد در دهسال آينده دسته اي از ر. تئوريسين خود بسازد
نقشه تکامل علوم نيز دوازده سال را در بر ميگيرد، و هنوز دهسال ( تشکيل دهيم 
اعضاي حزب ما و فعالين غير حزبي همگي بايد کوشش کنند که ) . آن باقي است 

در تمام سطوح بايد نقشه هائي براي تربيت روشنفکران . روشنفکران پرولتري شوند
در غير . ويژه در سه سطح استان ، واليت و شهرستان  پرولتري تدوين شود ، به

يک گفته . اينصورت بدون اينکه اينگونه افراد تربيت شوند، وقت از دست ميرود
رشد درخت دهسال طول ميکشد اما تربيت مردم به صد سال "قديمي چنين ميگويد 

دهسال تربيت بيائيد از صد سال نود سالش را کم کنيم و افراد را در " . احتياج دارد 
اين درست نيست که دهسال که دهسال طول ميکشد تا درخت رشد کند، . کنيم 

اما کامال امکان دارد . زيرا در جنوب بيست پنج سال و در شمال بيشتر طول ميکشد 
تا بحال هشت سال گذشته و اگر دهسال ديگر . که انسان را در دهسال تربيت کرد

ن انتظار داشت که تا آنوقت دسته اي از اضافه کنيم هجده سال ميشود، ميتوا
وظيفه ي ما . متخصصين طبقه کارگر با ايدئولوژي مارکسيستي اساسا تشکيل گردد

  . ظرف دهسال پس از آن گسترش اين دسته و باال بردن سطح آن خواهد بود
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در باره رابطه ميان کشاورزي و صنعت ، البته بايد روي صنايع سنگين 
يا  ارجح شماريم ؛ اين اصلي است که هيچگونه سوال نراتمرکز دهيم و تکامل آ

با توجه به اين پيش شرط ، بايستي صنعت و کشاورزي را همزمان . تزلزلي نميپذيرد
ما اغلب راجع به تبديل . تکامل دهيم و قدم بقدم صنايع و کشاورزي مدرني بسازيم 

ه مدنيزه کردن چين به يک کشور صنعتي صحبت ميکنيم، امري که در واقع مربوط ب
رفيق دن شيائو ـ پين . تاکيد تبليغات ما بايد بر کشاورزي باشد . کشاورزي ميشود

  . نيز در اينباره صحبت کرده است 
چهارم، در باره دو روش ، حد اقل دو روش براي انجام کار وجود دارد ، يکي 

. ر در بر دارد به نتايج کند تر و نا مطلوب تر مي انجامد و ديگري نتايج سريعتر و بهت
فقط يک روش را در نظر داشته . در اينجا هم سرعت و هم کيفيت بميان ميآيد 

بايستي چندين نقشه داشت تا بتوان . مثال ساختن راه آهن را در نظر بگيريد. باشيد
براي مقايسه ، چند روش و يا حد اقل دو . از ميان چند مسير يکي را انتخاب کرد

مثال آيا نظرات بايد بصورت وسيع ابراز شوند يا بصورت  .روش ميتواند موجود باشد
محدود؟آيا بايد روزنامه ديواري موجود باشد يا نه ؟ کداميک بهتر است ؟ سواالت 

هر صورت اجازه ي ابراز آزادانه ي نظرات داده يادي از اين نوع موجودند ، ليکن بز
در پکن اجازه هيچيک از مقامات سي و چهار موسسه آموزشي عالي . نشده است

براي آنها . اينکار را نداده است، و يا اجازه دادنشان از روي ميل و بيدرنگ نبوده است
براي اينکه آنها ! اين مانند آنست که خودشان را در معرض آتش حمله قرار دهند 

وادار شوند به مردم اجازه ابراز آزادانه نظراتشان را بدهند، مقداري کار اقناعي و بيش 
شار الزم است ، اين بمعناي صدور دعوت علني و برگزاري جلسات زيادي از آن ف

به پيوستن به شورشيان کوهستان " است تا آنها در موقعيت مغلوب قرار گرفته و 
بوديم ، عقايد  که مشغول انقالبزمانيدر گذشته )  ۴" (ليان شان مجبور شوند

در درون حزب بروز ميکرد، اما گوناگوني در رابطه با اين يا آن روش و اين يا آن مشي 
دست آخر از آنجا که مناسبترين مشي را در رابطه با وضع موجود انتخاب ميکرديم، 

شرفتهاي بيشتر نسبت قاومت ضد ژاپني و جنگ آزاديبخش پيدر اين دوره جنگ م
در کار ساختمان نيز ميتواند اين يا آن مشي . به دوران گذشته صورت ميگرفت
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اينجا نيز بايد بهترين مشي را که با اوضاع واقعي تطابق دارد موجود باشد، و در 
  . انتخاب کنيم 

کامل يعني اشتباهات را . تجربه شوروي در کار ساختمان نسبتا کامل است
هيچ تجربه اي را نميتوان کامل دانست مگراينکه اشتباهات را نيز در . نيز در بر دارد

کي از هر چيز بمعني اينپيه برداري مکآموختن از اتحاد شوروي بمعناي ک. بر گيرد
را مورد انتقاد  ما بعد از اينکه دگماتيسم. ميکند نميباشد دقيقا کاري که دگماتيسم

قرار داديم ، مردم را به ياد گرفتن از اتحاد شوروي تشويق کرديم ، و بنابر اين خطري 
اصالح سبک ين تاکيد ما بر آموختن از اتحاد شوروي از زمان جنبش . نيز موجود نبود

ما در . ان و کنگره هفتم ، نه تنها بما ضرر نرسانده ، بلکه مفيد هم واقع گرديده است 
در کار ساختمان ما تازه شروع کرده ايم و تنها هشت سال تجربه ايم  انقالب با تجربه

مان دستاورد ها عمده بوده است ، ليکن از اشتباه نيز مبرا  ساختمانيدر کار . داريم 
با وجوديکه در آينده نيز اشتباه خواهيم کرد ، اميدواريم کمتر اشتباه . ايم  نبوده
با . ياد گرفتن از اتحاد شوروي بايستي مطالعه اشتباهاتش را نيز در بر گيرد. کنيم 

ادشوروي اجتناب م از انحرافات اتحاينآيا ميتو. مطالعه آنها، ماکمتر به کجراه ميرويم 
و بهتر انجام دهيم ؟  البته بايد براي اين منظور کوشش  ورزيم و کار ها را سريعتر

م طي دروره سه برنامه پنج ساله يا کمي اينمثال در توليد فوالد، آيا نميتو. کنيم 
بدين منظور ما مجبوريم . م اينتن برسيم ؟ اگر کوشش کنيم، ميتو  ٢٠٠٠٠٠٠٠بيشتر به 

تن در  ٨٠٠٠٠تا  ۷٠٠٠٠يا  ٥٠٠٠٠تا  ٣٠٠٠٠تعدادي زيادتري کارخانه فوالد با ظرفيت 
همچنين ضروري است که کارخانجات . سال براه اندازيم ، زيرا آنها خيلي مفيدند 

  .تن بر پا کنيم ۴٠٠٠٠٠يا  ٣٠٠٠٠٠متوسط با طرفيت ساالنه 
ر ها با يکي اصل انجام کا. پنجم ، در سال گذشته چند چيز از جا کنده شد

از درخواست نتايج عظيمتر و بهتر و با  . صرفه تر بودبهتر و يا نتايج عظيمتر ، سريعتر، 
من فکر ميکنم هيچکس با انجام بهتر و با صرفه تر کار . صرفه تر هم از جا کنده شده 

ها مخالفتي ندارد؛ تنها انجام کار ها با نتايج عظيمتر و سريعتر است که مردم دوست 
و " بهتر"در واقع منظور از  .ميزنند " شتابزده"ندارند و بعضي رفقا به آن بر چسب 

بمعناي بهتر از لحاظ " بهتر. "است" سريعتر"و " عظيمتر "محدود کردن " باصرفه تر"
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بمعناي انجام کار " عظيمتر" بمعناي صرفه پول کمتر است،" باصرفه تر" کيفي است، 
اين شعار خود . نيز بمعناي انجام کار هاي بيشتر است" سريعتر"هاي بيشتري است، و 

دود کننده است، زيرا اين شعار نتايج بهتر و با صرفه تر ، يعني کيفيت بهتر و مح
هزينه کمتر را طلب ميکند، و از نتايج عظيمتر و سريعتري که غير واقعي اند احتراز 

خوشحالم که يکي دو نفر از رفقا در مورد اين مسئله در نشست کنوني . مينمايد
در خواست ما . روزنامه در اينباره خوانده ام بعالوه مقاله اي نيز در . صحبت کردند

واقعي است و  دائر بر نتايج عظيمتر، سريعتر، بهتر و با صرفه تر مطابق با شرائط
ما بايد همواره حد اکثر کوشش خود را براي کسب نتايج عظيمتر . ميباشدذهنگيرانه ن

ج عظيمتر و سريعتر فقط با در خواستهاي ذهنيگرانه دائر بر نتاي. و سريعتر بکار بريم 
شعاري را که من ميخواهم دوباره  انيدر نيمه دوم سال پيش يک توفان ناگه. مخالفيم 

آيا احياء آن ممکن است ؟ خواهش ميکنم مطلب را مورد . احياء نمايم از جا کند
  .مالحظه قرار دهيد

اين چهل ماده . برنامه چهل ماده اي توسعه کشاورزي نيز از جا کنده شد
  . است" رجعت"اما اکنون در حال . شته از رواج افتادسال گذ

من يکبار اين سوال را طرح . کميته هاي ترويج پيشرفت نيز از جا کنده شد
آيا کميته مرکزي حزب کمونيست ، کميته هاي حزبي تمام سطوح ، شوراي : کردم 

ئي که "کميته ها "دولتي و شوراهاي توده اي در تمام سطوح ، به طور خالصه مجموعه 
در ميان آنها کميته هاي حزبي عمده اند، آيا همه اين کميته ها ذاتا براي ترويج 
پيشرفت هستند يا براي ترويج عقب گرد ؟ اين کميته ها بايد براي ترويج پيشرفت 

من ، گوميندان کميته ترويج عقب گرد است و حزب کمونيست کميته  نظراز . باشد
م کميته هاي ترويج پيشرفت را که در نتيجه اينوآيا نميت. اي براي ترويج پيشرفت 

پارسال از جا کنده شدند احياء کنيم ؟ چنانچه همگي شما عليه احياء  اينتوفان ناگه
آنها نظر دهيد و مصمم به تشکيل کميته هاي ترويج عقب گر باشيد،آنگاه در مقابل 

معهذا از . کنمچنين عده عظيمي از شما که طرفدار عقب گردند، من کاري نميتوانم ب
نشست کنوني بر ميآيد که همگي خواهان ترويج پيشرفتند ويک نفر هم نبود که در 

. اتحاد راست چان ـ لوما را به عقب گرد فرا ميخواند. هواداري عقب گرد صحبت کند
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عقب . در موردي که کار ها واقعا زيادي سريع و بيش از حدود مناسب در جريانند 
ات ؛ يعني نبايد يک قدم به عقب برداريم يا يک قدم گرد موقتي و قسمتا مجاز

  . اما مشي عمومي ماهمواره ترويج پيشرفت است . آهسته کنيم 
ششم، بدون شک تضاد پرولتاريا با بورژوازي ، بين راه سوسياليستي و راه 

وظيفه  کنوني ما با وظيفه . سرمايه داري ، تضاد عمده جامعه معاصر چين است
مثال وظيفه ي عمده پرولتاريا رهبري توده ها در مبارزه عليه . اردگذشته مان فرق د

پس حاال تضاد . امپرياليسم و فئوداليسم بود، وظيفه اي که ديگر پايان يافته است
عمده چيست ؟ حاال ما به انجام انقالب سوسياليستي مشغوليم ، که آماج حمله اش 

ي سيستم توليد فردي يعني در عين حال هدف اين انقالب دگرگون. بورژوازي است
در نتيجه تضاد عمده بين سوسياليسم و سرمايه داري ، . بوجود آوردن تعاون ميباشد 

ميان راه سيوسياليستي و راه : بين کلکتيويسم و انديويدواليسم ويا بطور خالصه 
آن مصوبه . مصوبه کنگره هشتم ذکري از اين مسئله نميکند. سرمايه داري است
که از تضاد عمده بمثابه تضاد ميان نظام سوسياليستي پيشرفته و  شامل بخشي است

در . اين فرمولبندي غلط است. نيرو هاي توليدي اجتماعي عقب مانده سخن ميگويد
هفتمين دوره کميته مرکزي ما اعالم کرديم که پس از ) وسيع ( دومين پلينوم 

بقه کارگر و بورژوازي پيروزي سراسري ، تضاد عمده در داخل عبارت از تضاد ميان ط
اگر چه ما پس از آن نشست اشاره . خارج ميان چين و امپرياليسم در خواهد بود و 
ه ننموديم ، اما از آن هنگام بر مبناي آن عمل کرديم ، زيرا انقالب اينعلني به اين بي

به انقالب سوسياليستي تکامل يافته و اين کاري است که ما بدان مشغول بوده ايم  ما
ه دگرگوني بزرگ در بر گيرنده يک انقالب سوسياليستي است يعني انقالبي بطور س. 

عمده در مالکيت وسايل توليدي که هر سه بطور اساسي به انجام رسيده است و هر 
  .سه مبارزات حاد طبقاتي بودند

فروکشي که عمدا . در نيمه دوم سال پيش مبارزه طبقاتي فروکش کرد
بورژوازي روشنفکران . اينکه به اين فروکش اجازه داده شداما بمحض . بوجود آمد بود

، دهقانان صرفه و بحثي از دهقانان ميانه حال مرفه به ما حمله ور  ليکنبورژوا، ما
ما اجازه فروکش داديم و آنها آغاز به حمله . اين امر امسال اتفاق افتاد. گرديدند
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همانطور که سر مقاله اي در . م کردند ـ اين بنفع ما بود، ما ابتکار عمل بدست آوردي
درخت ممکن است آرامش را ترجيح دهد، ليکن باد فرو : " مينويسد" روزنامه مردم"

آنها ميخواستند يک باد قوي ، سبک توفان قدرتمند بر پا )  ٥. "( نخواهد نشست
کمر " نموديم ، اين " بسيار خوب ، ماهم شروع به ساختن يک کمر بند حفاظ ! کنند 
  .،  مبارزه ضد راست ، چنين اصالح سبک بود" فظبند حا

يکي مبارزه عليه راستها منجمله : اصالح سبک از دو وظيفه تشکيل يافته
مبارزه عليه ايدئولوژي بورژوازي است ، و ديگري انجام اصالحات است که آنهم 

ذهني گري ،بوروکراسي و سکتاريسم تماما . مبارزه بين دوخط مشي را در بر دارد
. ديده هاي  بورژوائي است که گناه وجودش در حزب به گردن بورژوازي ميباشپديد

ود تقصير را به گردن بورژوازي انداخت ؟ متاسفانه آيا يک يا دو قرن ديگر نيز ميش
آيا آن موقع هم بوروکراسي و ذهنيگري خواهد بود ؟ بله ، . اين قدري مشکل است

معه همواره چپ، بينابيني و در جا. استخواهد بود، اما گناهش به گردن عقب ماندگي 
در آن . و همواره پيشرو ميانه و عقب مانده وجود خواهد داشت . واهد بودراست خ

  . زمان اگر مرتکب بوروکراسي و ذهنيگري شويد، عقب مانده خواهيد بود
جنبش اصالح سبک تا اول مه سال بعد ادامه خواهد يافت ، چنين فرصتي 

بعد از اول مه مجددا فروکش ميتواند انحراف راست خوانده  آيا. برايش باقي است 
جلسه اي را در نظر بگيريد اگر شب و روز الينقطع براي مدت . شود؟ فکر نميکنم 

در نتيجه ما بايد کار هايمان . شش ماه ادامه يابد متاسفانه عده زيادي غيبشان ميزند 
سال گذشته . گاهي کند نمائيم را طبق شرائط انجام دهيم ، گاهي آنرا تسريع کنيم ، 

ما چنان پيروزي بزرگي بدست آورديم که سرمايه داران براي نشان دادن وفاداري 
چنانچه به فروکشي اجازه نداده بوديم ، اثبات . خود طبل ميکوبيدند و سنج ميزدند

ما گفته ايم که مسئله مالکيت . ت کارمان مشکل ميشد و توجيه کافي نداشتيماينحق
بنابراين . ميان نرفته  مبارزه طبقاتي از. ، حل شده است  اسي ولي نه کامالبطور اس

  . فروکش يک سازش در اصل نيست ، بلکه شرائط آنرا ميطلبد 
من فکر ميکنم که اصالح سبک بايد تا اول مه سال آينده ادامه يابد و در 

ح سبک آنوقت مي بينيم آيا احتياجي به اصال. نيمه دوم سال بايد متوقف گردد
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بهر حال . ديگري يا بحث ديگري در روستا هست يا نه و سال ديگر آنرا بحث ميکنيم 
چنانچه در آن زمان اصالح . ديرگر بايد اصالح سبک ديگري انجام گ، دو سال دي

براي مدت چند سال بر نکنيم ، راستها قديمي و پا نکنيم ، يا بدتر ،  سبک ديگري بر
بعالوه بعضي از . يدايشند مجددا شروع به تقال ميکنندجديد و راستهائي که در حال پ

. عناصر متمابل به راست ، بعضي عناصر ميانه وحتي بعضي از چپ ها مستعد تغييرند 
در دنيا عناصر غريبي  وجود دارند که بمحض اينکه کار ها را شل کنيد ، احساسات 

ظات راست به ميدان انحرافي راست آنها بيرون ميزند وبا تفسير هاي ناسالم و مالح
و " سه اصل انضباطي" آموزش دائمي در واحد هاي نظامي مان در مورد . ميآيند 

اگر آنرا چند ماه تعطيل کنيد ، روحيه ها . نيز ضروريست " هشت ماده مقرراتي "
در ميان سربازان . روحيه ها بايد چندبار در سال باال برده شود. پائين خواهد رفت
حتي ايدئولوژي کادر هاي قديمي و عاليرتبه بدون . زشي انجام دادجديد ،بايد کار آمو

  . اصالح سبک عوض ميشود
قبل از همه ، بين ما و : ادشوروي کلمه در باره اختالفات ما با اتح چند

اوتصوير بسيار سياهي از . خروشچف تضادي در باره مسئله استالين وجود دارد
در ! او استالين را خيلي زشت نموده . داريم استالين کشيده است ، و ما با او توافق ن

ما . نتيجه اين ديگر تنها مربوط به کشور او نميشود ، بلکه بتمام کشور ها مربوط است
اين با آرزو هاي زحمتکشان . تصوير استالين را در ميدان تين آن من گذشته ايم 

در مورد خود  .جهان در تطابق است و اختالهات بنيادي ما را با خروچف نشان ميدهد
براي دستاوردهايش و  ۷٠بدهيد   ۷٠ـ  ٣٠استالين ، بايد به  او حد اقل يک ارزيابي 

اين ممکن است کامال دقيق نباشد، زيرا اشتباهاتش ممکن است . براي اشتباهاتش ٣٠
باشد ، اگر همه چيز را در نظر بگيريم ،  ٣٠يا شايد کمي بيش  ١٠يا حتي  ٢٠تنها 

در . ين عمده اند و کمبودها و اشتباهاتش در درجه دوم قرار دارددستاورد هاي استال
  .اين نکته ما نظري مغاير نظر خروشچف داريم 

دوم ما با خروشچف و همکارانش ، در مورد مسئله گذار مسالمت آميز هم 
ما معتقيديم که حزب پرولتاريائي هر کشوري بايد براي دو امکان . مخالفت ميکنيم 
در مورد اول ، حزب کمونيست به تبعيت از . ي صلح و ديگري جنگ آماده باشد ، يک
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لنين در شعاري که او در دوره ميان انقالب فوريه و اکتبر طرح کرد خوستار گذار 
ماهم پيشنهادي براي مذاکرات صلح به . مسالمت آميز از طبقه حاکمه ميشود

شمن است و نشان اين يک شعار دفاعي عليه بورژوازي ، عليه د. چانکايشک داديم 
جلب   ميدهد که ما صلح ميخواهيم و نه جنگ ، و بما کمک خواهد کرد که توده ها را

وليکن ، . يک شعار تاکتيکي است کار عمل بما ميدهد ؛ اين شعاري است که ابت. کنيم 
بورژوازي هرگز قدرت دولتي را بميل خود بما تحويل نخواهد داد، بلکه متوسل به قهر 

اگر آنها ميخواهند بجنگند و تير اول را شليک . امکان دوم وجود دارد آنگاه. ميشود
روي مسلح ـ اينکسب قدرت دولتي ب. م بجز جنگ متقابل کاري کنيم اينکردند، نميتو

اگر برگذاري مسالمت آميز پافشاري کنيد فرقي . اين يک شعار استراتژيک است
ليست ژاپن کامال اينطور حزب سوسيا. ميان شما و احزاب سوسياليست نخواهد بود

اين . است ، و فقط براي يک امکان آماده است ، يعني هرگز قهر بکار نخواهد برد 
بطور کلي احزاب سياسي پرولتاريا بهتر . مورد احزاب سوسياليست جهان صادق است

يک جنتلمن زبانش را بکار ميبرد ، نه مشتش : است براي دو امکان آماده باشند، اول 
. اگر حرامزاده اي مشتش را بکار برد، من نيز مشتم را بکار خواهم برد: وم را ، اما د

غير از . طرح مسئله به اين صورت بهر دو امکان توجه ميکند و مفري باقي نميگذارد 
حاال احزاب کمونيست در تعدادي کشور ها ، مثال حزب کمونيست . اين نميشود 

ما اين را با رهبر حزب . طرح ميکنندانگلستان ، تنها شعار گذار مسالمت آميز را 
آنها حتما احساس غرور ميکنند، . انگلستان در ميان گذاشتيم ولي بجائي نرسيديم  

چگونه خروشچف ميتواند ادعا کند که گذار "زيرا همانطور که رهبر شان گفت 
  ! " مسالمت آميز را بنياد نهاده است ؟ من آنرا مدتها قبل از او طرح کردم 

اين رفقاي شوروي سياست بگذار صد گل بشکفد وصد مکتب  عالوه بر
آنچه ما ميخواهيم اينستکه در چارچوب . فکري باهم رقابت کند ما را نمي فهمند

سوسياليسم ، در صفوف خلق و با کنار گذاشتن ضد انقالبيون، صد گل بشکفد و صد 
دد البته در ميان خود خلق ممکن است صف بندي مج. مکتب فکري رقابت کند

بعنوان نمونه . صورت بگيرد، ويک بخش از آنها  ممکن است به دشمن ما بدل شوند
در گذشته آنها جزو خلق بودند، اما حاال بنظر من آنها يک . راستها را در نظر بگيريد 
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آيا بايد آنها را از حق راي محروم . سوم شان خلقند  و دو سوم شان ضد انقالبي 
چنين نکنيم ، بجز آن عده کمي که قرار است بوسيله کنيم؟ در مجموع بهتر است که 

حتي ممکن است به بعضي از آنها . قانون مجازات شوند يا از طريق کار اصالح گردند
اجازه داد در کميته ملي کنفرانس مشاوره سياسي شرکت کنند ، زيرا بهر حال براي 

استها هنوز در در ظاهر ر. کميته اشکالي ندارد که در حدود هزار عضو داشته باشد
ما آشکارا اعالم کرده ايم که . صف خلق اند، اما در واقعيت امر ، آنها دشمن ما هستند

آنها دشمن ما ميباشند و تضاد ميان ما و آنها ، تضادي ميان خلق و دشمن است ؛ زيرا 
آنها عليه سوسياليسم ، عليه رهبري حزب کمونيست و عليه ديکتاتوري پرولتاريا 

آنها علفهاي ! مطابقت ندارد )  ٦( حرف ها و اعمال آنها با شش معيار  خالصه. هستند
تا دنيا دنياست چندتائي علف سمي هميشه در ميان خلق سبز خواهد . سمي هستند

  .شد
اين سه . دهيم و در مطالعه سخت جديت کنيم اني الخره ، ما بايد بخود تکاب

داده و سخت  تکانيا بايد بخود م" کردن"، "جديت"،" سخت"کلمه را عالمت بگذاريد ، 
در حال حاضر بسياري از رفقاي ماسخت جديت نميکنند و بعضي ها . جديت کنيم 

. انرژي اضافي خود را بعد از کار عمدتا صرف ورق بازي و بازي ما ژنگ و رقص ميکنند
من فکر ميکنم اين بد است ما بايد انرژي اضافي بعد از کار مان را عمدتا وقف مطالعه 

چه چيزي را بايد مطالعه کرد ؟ يکي . يم و مطالعه را بايد به عادت تبديل نمائيم کن
عالوه . مطالعه مارکسيسم ـ لنينيسم است ، ديگري تکنولوژي و سومي علوم طبيعي 

بر اينها ، ادبيات و بويژه تئوريهاي ادبيات است که کادر هاي رهبري بايد قدري راجع 
داري هم دانش روزنامه نگاري و تعليم و تربيت داشته آنها بايد مق. به آنها بدانند

بطور خالصه ، طيف وسيعي از دانش وجود دارد، که بايد درکي عمومي از آنها . بتشند
افرادي مثل ما را چه نوع ! داشته باشيم چونکه قرار است ما بر اين امور رهبري نمائيم 

چگونه قادر . ناميد متخصصيني ميتوان ناميد؟ ما را ميتوان متخصصين سياسي 
ميشويم بدون داشتن دانش در باره اين مطالب پيش رويم و بر آنها رهبري اعمال 
کنيم ؟ کليه استانها صاحب روزنامه هائي که در گذشته ول شده بود ميباشد و داراي 
مجالت و سازمانهاي ادبي و هنري که آنها نيز فراموش شده بود ، هستند ، همينطور 
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ر تعليم و تربيت که آنهم در گذشته رها شده زاب دمکراتيک و امجبهه متحد و اح
اما . تمام اين چيز ها ول شدند و بنابراين در اين زمينه ها بود که شورش بر پا شد. بود

لو لونگ ـ . بمحض اينکه به اينها توجه شد ، کل اوضاع در عرض چند ماه تغيير کرد
يتوانند روشنفکران بزرگ خرده چي ميپرسيد چگونه روشنفکران کوچک پرولتري م

او ميگويد خودش خرده بورژوا است ، اما . بورژوازي را هدايت کنند؟ او در اشتباه بود 
پرولتاريا دقيقا اينکار را خواهند کرد ـ " روشنفکران کوچک. "حقيقت بورژوا است 

پرولتاريا گروهي از . يعني بر روشنفکران بزرگ بورژوا اعمال رهبري خواهند کرد
روشنفکران را بخدمت خود گرفته است که اولين آنها مارکس بود ، سپس انگلس ، 

 پرولتاريا پيشرفته. استالين و حاال افرادي مثل ما و خيلي هاي ديگر هستند . لنين 
  .جهان هدايت خواهد کرد ترين طبقه است و انقالب را در سراسر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  در جلسه وسيع سومين پلينوم هشتمين دوره کميته مرکزي حزب کمونيست چين  اينسخنر

  هاـيادداشت
ـ پنج جنبش بزرگ عبارت بودند از ، رفرم ارضي جنبش مقاومت در برابر تجاوز  ١

بالياي "اياالت متحد و کمک به کره ، از ميان برداشتن ضد انقالبيون ، جنبش عليه 
  .و نوسازي ايدئولوژيک " و بالياي پنج گانه "  سه گانه

 اينـ اين به دگرگوني سوسياليستي کشاورزي ، صنايع دستي و صنعت و بازرگ ٢
  . سرمايه داري اشاره ميکند

    ۴جلد "منتخب آثاز مائوتسه دون " ١يادداشت " جنبش دمکراتيک در ارتش "ـ  ٣
دهقانان شورشي در سلسله سون  ـ کوهستان ليان شان در اياالت شانتون پايگاه ۴

در نتيجه سرکوب مقامات يا " درحاشيه آب "بيشتر رهبران شورشي در رمان . بود 
به پيوستن به "مستبد مجبور به فرار به کوهستان ليان شان ميشوند، عبارت  ليکنما

که  داز آن موقع اين معني را پيدا کر" شورشيان کوهستان ليان شان مجبور شدند
  . شار ناچاربه انجام کاري ميشودکسي تحت ف

  ٩، فصل " ، تفسيري بر کتاب سون ها ) سلسله هان غربي (ـ هان يين  ٥
  .رجوع کنيد ٢٥٠ـ به صفحه  ٦
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  به اكثريت خلق ايمان داشته باشد عميقا
  ١٩٥۷اکتبر  ١٣

در پيشبرد جنبش اصالح سبک هم اکنون ديگر شيوه اي معمول شده          
گفتن ، ابراز کامل عقايد ، برگزاري مباحثات وسيع و نوشتن آزادانه سخن . است

اين شيوه جديدي است که بوسيله توده ها خلق شده ويا . روزنامه هاي بزرگ ديوار 
که در درست است . ديگر شيوه هائي که حزب ما در گذشته بکار ميبرد تفاوت ندارد

گ ديواري وجود ن هم تعدادي روزنامه هاي بزرجريان اصالح سبک کار در ين ا
" سه کنترل" ها در جنبشهاي  اين شيوه بعد. را تشويق نميکرديم اما ما آنها. داشت

در دوران جنگهاي انقالبي ما حقوقي نميگرفتيم و . نيز بکار گرفته نشد" سه بهبود"و
کارخانجات مهمات هم نداشيتم ، آنچه حزب و ارتش ما بر آن تکيه ميکرد سربازان و 

وبنابراين طي اين سالها يک شيوه دمکراتيک . ف يعني توده ها بودندمردم نقاط مختل
اما در آن آيام شيوه هائي چون آزادانه سخن گفتن ، ابراز کامل . کار تکامل يافته است

عقايد، برگزاري مباحثات وسيع و نوشتن روزنامه هاي بزرگ ديواري به گونه اي که 
. را در آن زمان درگرما گرم جنگ بوديم چرا ؟ زي. اکنون متداول است وجود نداشتند 

مبارزه طبقاتي بسيار حاد بود و اگر در داخل صفوف خود به يک چنين لجام 
. ولي امروز وضع تغيير کرده است. گسيختگي اجازه ميداديم ، کار نادرستي ميبود

واز . جنگ بپايان رسيده و سراسر کشور به استثناء استان تايوان آزاد شده است
محتواي نوين انقالبي بايد شيوه اي نوين نيز براي ابراز . تين شيوه جديد اينروست

، هدف آن ساختمان کشور انقالب ما انقالبي سوسياليستي است. خود بيابد
اين شيوه ميتواند توده اي . ي نوين را يافته است و اين شيوه سوسياليستي است

  . شود و در عرض چند ماه مورد استفاده قرار گيرد
که صحبت از سخن گفتن آزادانه، ابزار کامل عقايد ، برگزاري  يزمان

مباحثات وسيع و نوشتن روزنامه هاي بزرگ ديواري ميشود، عمدتا دو ترس وجود 
آيا شما از اغتشاش واهمه داريد؟ من فکر ميکنم . دارد و يکي ترس از غتشاش است
که اينکس. ه است ديگر ترس از افتادن در مخمص. بسياري هستند که واهمه دارند

بعنوان مدير کارخانه يا تعاوني ، مدير دانشکده يا دبير کميته هاي حزبي خدمت 
ميکنند همگي از اين واهمه دارند که بمحض ابراز عقايد يا افروخته شدن آتش 

اکنون قانع کردن مردم به نترسيدن کار راحتي است، . نتوانند خود را خالصي دهند
تنها پس از برگزاري جلسات متعدد بود . نسبتا مشکل بود اما چنين کاري در ماه مه



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  مائوتسه دون

531 

. سي و چهار موسسه آموزش عالي در پکن مجاز شمرده شد که ابراز آزادانه نظرات در
چرا دليلي براي ترس و واهمه نيست ؟ چرا ابراز عقايد به نفع ماست ؟ کدام يک به 

د با اصوال عدم ابراز آن نفع ماست ـ ابراز عقايد به مقياسي وسيع يا به مقياس محدو
ست و ابراز عقايد به مقياس محدود نميتواند مسئله اي اين؟ عدم ابراز عقايد به نفع م

اوال، اين امر اغتشاش . از اينرو ، عقايد بايد به مقياس وسيع ابراز گردند. را حل کند
ته ، الب. ا ، اين امر نجات دادن خود غير ممکن نخواهد ساختاينبوجود نميآورد، و ث

تواند خود را بطور مثال ، تين لين نمي. اوت ميکنداين امر در مورد افراد مختلف تف
نجات دهد ، و يا فون سو ـ فون نيز که براي مشتعل کردن حزب کمونيست آتش بپا 

در . کرد نميتواند اميدي به نجات داشته باشد، آنها تنها مشتي قليل و راست هستند 
، آنان حد اکثر دچار کمبود هائي چون ي نيستانمورد ديگر افراد جاي نگر

بوروکراسي ، سکتاريسم و ذهنيگري هستند ، و اگر چنين است ، تنها بايد اين نواقص 
اساس ، ايمان به اکثريت خلق . لذا دليلي براي واهمه وجود ندارد. را بر طرف سازند

ران خوبند و اکثريت کارگ. است ، ايمان به اين واقعيت که اکثريت خلق خوب هستند
و اين امر در مورد اکثر اعضاي حزب کمونيست و سازمان . اکثريت دهقانان نيز خوبند
هيچيک از آنان نميخواهند مملکتمان را با اغتشاش . جوانان نيز صدق ميکنند

اکثر روشنفکران بورژوا، سرمايه داران و اعضاي احزاب دمکراتيک ميتوانند . بکشانند
اغتشاش بوجود . ه باشيم در نتيجه ، مانبايد واهمه اي داشت. مورد نوسازي قرار گيرند

 ٥١يا منظورمان آ. به اکثريت ايمان داشته باشيم  ما بايد. نخواهد گرفت  نيامده و پا
  .  در صد است  ٩٨تا  ٩٠؟ خير ، منظورمان اين نيست ، منظورمان در صد است

ي را که در انقالب. انقالب سوسياليستي براي همه ماچيز جديدي است
. ديم تنها يک انقالب دمکراتيک و در ماهيت بورژوازي بوداينگذشته بسر انجام رس

آن انقالب تنها مالکيت امپرياليستي ، فئودالي و سرمايه داري بوروکراتيک را از ميان 
در نتيجه بسيار افراد ميتوانستند . برداشت، نه مالکيت فردي يا بورژوازي ملي را

کراتيک را بگذارنند ، حال آنکه برخي واقعا مشتاق يک انقالب امتحان انقالب دم
عميق دمکراتيک نبودند وبسختي قادر به گذارندن آن شدند، اما ديگران مايل بودند 

اکنون وقت امتحان . براي آن سخت کار کنند و امتحان خود را بخوبي گذراندند 
ن مثال آن عضو حزب بعنوا. سوسياليسم است و اين براي تعدادي افراد سخت است 

سه نسل از . در استان حد به را در نظر بگيريد که در اصل کارگر کشاورزي بود
آزادي زندگي نويني را براي او به ارمغان آورد، . خانواده ي او مجبور به گدائي بودند

معهذا ، اوبشدت از . وضع او بهتر شد و به کادري در سطح بخش تبديل گرديد
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" آزادي" خوستار . و تعاون کشاورزي را بشدت تقبيح کرد سوسياليسم شکوه داشت
اکنون نمايشگاهي . شده و به مخالفت با انحصار دولتي خريد و فروش غله برخاست 

او اشکهاي . از زندگي اين مرد بمنظور آموزش طبقاتي عموم ترتيب داده شده است 
را گذارندن چ. ريخت و ميگفت که راه خود را اصالح خواهد کرد  پشيمانيتلخ 

امتحان سوسيالسم مشکل است؟ بخاطر اينکه سوسيالسيم يعني و يران کردن 
مالکيت سرمايه داري و تبديل آن به مالکيت سوسياليسم تمام خلق، ويران کردن 

البته اين مبارزه سالها . مالکيت فردي و تبديل آن به مالکيت کلکتيو سوسياليستي 
ت هم اکنون با اطمينان گفت که دوران گذار ادامه خواهد يافت و مشکل اس طوالني

آيا همه ساله . امسال مبارزه همانند برآمدگي موج است. دقيقا چقدر طول ميکشد
چنين امواج برآمده اي مثل رودخانه زرد بر ميخيزد؟ فکر نميکنم با وجود اين در 

  .سالهاي آينده تعدادي وجود خواهد داشت
سوسياليسم را تاييد نميکنند چقدر  کهاينامروز در سراسر کشور تعداد کس

اين تخمين نشان . است ؟ من همراه با بسياري از رفقاي مناطق محلي تخمين زده ام
در صد کل جمعيت ما سوسياليسم را تاييد نميکند ويا مخالف  ١٠ميدهد که در حدود 

ارضي، دهقانان مرفه، بخشي از دهقانان ميانه  ليکناين رقم شامل طبقه ما. آنست 
ملي، بخشي از روشنفکران بورژوا، بخشي از قشر  ال مرفه ، بخش از بورژوازيح

خرده بورژوازي شهري و حاي تعداد کمي از کارگران و دهقانان فقير ميانه  فوقاني
ميليوني يعني چقدر ؟ يعني شصت ميليون  ٦٠٠در صد جمعيت  ١٠. حال فقير است

  .داده شوداين تعداد کمي نيست و نبايد بدان کم بها . نفر
اول . به دو علت ريشه اي بايد به اکثريت خلق ايمان راسخ داشته باشيم

پرولتاريا ، : در صد خلق ما موافق سوسياليسم است که شامل نيروهاست ٩٠اينکه 
دهقانان فقيري که نيمه پرولتارياي مناطق روستائي اند، دهقانان ميانه حال فقير ، 

،اکثريت روشنفکران بورژوا و بخشي از بورژوازي خرده بورژوازي  فوقانياکثريت قشر 
دوم اينکه ميان آنهائيکه سوسياليسم را تاييد نميکنند و يا با آن مخالفت . ملي

ميورزند ، چه تعداد جز و بدترين سرسختان هستند ؟ يعني عناصر ماوراء راست ، ضد 
بکاري انقالبي ، خرابکار ويا کله شق هائي که با وجود درگير نبودن در خرا

درصد از مجموع جمعيت چقدر است ؟  ٢ .در صد ٢بسيارسرسختند و احتماال فقط 
اگر اين دوازده ميليون با همديگرمتحد شوند وبا تفنگ مجهز گردند، . دوازده ميليون 

پس چرا اغتشاشات بزرگي در کشور بوجود نخواهد . ارتش بزرگي را تشکيل ميدهند
ها ، دهات، کارخانجات ، مدارس و شعبات حزب آمد ؟ بخاطر آنکه اينها در تعاوني
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از آنجائيکه آنها در نقاط . کمونيست ، سازمان جوانان و احزاب دمکراتيک پراکنده اند
مختلف پراکنده اند و نميتوانند بيکديگر مرتبط گردند هيچگونه اغتشاش بزرگي نيز 

  .بوقوع نخواهد پيوست
در اين مبارزه درگيرند ؟ دامنه انقالب سوسياليستي چيست و چه طبقاتي 

زحمتکشان عليه انقالب سوسياليستي مبارزه اي است که توسط پرولتاريا در راس 
گرچه پرولتارياي چين از نظر کميت نسبتا کوچک است، اما . يردبورژوازي انجام ميگ

حال  داراي متحدين وسيع کثيرالعده است که مهمترين آنها دهقانان فقير و ميانه
دهقانان ميانه . در صد يا کمي بيشتر جمعيت روستا را تشکيل ميدهند ۷٠فقييرند که 

دهقانان ميانه حال مرفه کنوني را . در صد را تشکيل ميدهند ٢٠حال در حدود 
در صد ، آنهائيکه دو  ۴٠آنهائيکه طرفدار تعاوني اند : ميتوان به سه دسته تقسيم کرد 

و  ليکنسازي تجربه اي را مابين مادر سالهاي اخير آموزش و نو. در صد  ٢٠دل اند 
تعدادي از دهقانان مرفه ديگر کامال مخالف سوسياليسم . دهقانان بوجود آورده است

نسبت به بورژوازي و روشنفکران بورژوا هم بايد بر خوردي تحليلي را در . نيستند 
 پيش بگيريم و تمامي آنها را بعنوان مخالفين سوسياليسم قلمداد نکنيم زيرا چنين

ما . نود در صد مجموعه ي جمعيت ما طرفدار سوسياليسم اند. چيزي صحيح نيست 
ممکن است از طريق کوششهاي خود و . بايد به اين اکثريت ايمان داشته باشيم 

د خواهد در ص ٩٨در صد ديگر را نيز جلب کنيم که جمع را به  ٨مباحثات بزرگي 
در صد را تشکيل  ٢نها سرسختان که مخالف شديد سوسياليسم اند ت. رساند

البته بايد هوشيار باشيم ، زيرا همانطور که رفيق دن شيائو ـ پين هم اکنون . ميدهند
  .  گفت آنها نيروئي قابل مالحظه اند

وستا ها هستند، و در آنجا عده کمي به آنها دهقانان مرفه ، بورژوازي ر
رژوازي کمپرادور بو. ارضي از آنها هم بي اعتبار ترند  ليکنما. گوش ميدهند 

 فوقانيروشنفکران بورژوا و خرده بورژوا ، قشر . مدتهاست که بي اعتبار گشته است
خرده بورژوازي  فوقانيقشر ) دهقانان ميانه حال مرفه ( خرده بورژوازي روستا 

و روشنفکران اين اقشار، داراي نفوذ ) سرمايه داران کوچک نسبتا مرفه ( شهري 
ن بويژه خيلي خواستار دارند، و در هر زمينه به آنها احتياج روشنفکرا. معيني هستند

دانشگاهها استاد ميخواهند، مدارس ابتدائي و متوسطه معلم و مطبوعات . است
دانشمند و  ساختمانيتئاتر ها هنر پيشه ، و طرحهاي . روزنامه نگار ميخواهند

هفتصد هزار در حال حاضر پنج ميليون روشنفکر و . مهندس و تکنيسن ميخواهند 
اگر هر کدام يک خانواده پنج . سرمايه دار يا جمعا تقريبا شش ميليون نفر داريم 
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در مقايسه ، بورژوازي . نفري داشته باشند ، پنج ضربدر شش ميشود سي ميليون نفر
به اين علت . و روشنفکرانش داراي سطح باالئي از آموزش و مهارت فني هستند

مگر لولون ـ جي نگفت که روشنفکران . راضي انداستکه راستها اينقدر از خود 
کوچک پرولتري قادر به هدايت روشنفکران بزرگ خرده بورژوائي چون او نيستند ؟ 
او اصرار داشت بگويد که يک بورژوا نيست بلکه خرده بورژوا است ـ يک روشنفکر 

ران و بعقيده من نه تنها روشنفکران کوچک پرولتري بلکه کارگ. بزرگ خرده بورژوا 
هم که ممکن است بسختي حروف الفبا را بدانند ، بمراتب فهميده تر از  دهقاناني

  .لولون ـ چي هستند
راست ها و عناصر بينابيني در ميان بورژوازي و روشنفکران آن و عناصر 

خرده بورژوازي و روشنفکران آن ، با رهبري حزب  فوقانيبينابيني در ميان قشر 
آنها ميگويند که از حزب کمونيست و قانون . ار نيامده اندپرولتاريا کن. کمونيست 

به يک معنا آنها صادقند و دستهايشان بعالمت موافقت باال . ميکنند پشتيبانياساسي 
در اينجا بايد ميان راست هائي . ميرود ، اما در قلب خود وقعا با ايندو کنار نيامده اند

ايل به مصالحه اند و نيمي نيستند ، که کينه توزند و عناصر بينابيني که نيمي متم
که ميگويند حزب کمونيست قادر به رهبري اين اينآيا نيستند کس. تمايزي قائل شد

يا آن مسئله نيست ؟ اين نظريه به راست ها محدود نميشود بلکه عناصر بينابيني نيز 
ست، بطور خالصه ، بنابر استدالل آنها ، عمر ما ديگر بسر آمده ا. در آن سهيم اند

حزب کمونيست راه ديگري ندارند جزاينکه به کشور ديگري برود و پرولتاريا نيز بايد 
راست ها ! به سياره اي ديگري نقل مکان کند ، چون شما بدرد هيچکاري نميخوريد 

مقصود عمده از مبارزه ي جاري ، . ميگونيد شما لياقت هيچگونه حرفه اي را نداريد
ست تا درک کنند که قانون تکامل اجتماعي اصوال در جلب عناصر متزلزل بينابيني ا

باره چيست و دريابند که بهتر است به پرولتاريا که سطح باالئي از آموزش ندارد ، و 
از نظر آموزش ، سطح . به دهقانان فقير و ميانه حال فقير روستا ها گوش فرا دهند

ست ، اما وقتيکه پاي ين باالپرولتاريا و دهقانان فقيرو ميانه حال فقير به اندازه آنها 
آيا اين واقعيت ميتواند . انقالب کردن بميان ميايد در اينکار آنها واقعا شايسته اند

اکثريت خلق را قانع سازد؟ بله، ميتواند اين واقعيت قادر است اکثريت بورژوازي ، 
ه ، ن دانشگاخرده بورژوازي را و نيز اکثريت استادا فوقانيروشنفکران بورژوا وقشر 
ائي و متوسطه ، هنر مندان ، نويسندگان، دانشمندان و آموزگاران مدارس ابتد
آنهائيکه کامال آماده قبول کردن نيستند ، پس از گذشت . مهندسين را قانع نمايد

  . چند سال تدريجا قبول خواهد کرد
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ميکنند، پيدايش کنوني  پشتيبانيدر حاليکه اکثر مردم از سوسياليسم 
پرده سخن گفتن ، ابراز عقايد و برگزاري مباحثات بمقياس وسيع و  شکل نوين ـ بي

. اين شيوه خصلت طبقاتي ندارد. نوشتن روزنامه هاي بزرگ ديواري ـ سودمند است
ما به راست ها بخاطر ابداع اصطالح . راستها هم ميتوانند آنرا مورد استفاده قرار دهند

فوريه امسال خود اين عبارت   ٢۷من در صحبت . مديون هستيم  ”در مقياس بزرگ ”
را بکار نبردم ، من هيچ چيز در باره سخن گفتن بي پرده ، ابراز عقايد و نظرات و 

در جلسه اي در ماه مه سال گذشته . برگزاري مباحثات در مقياس بزرگ ابراز نکردم 
بگذار صد گل بشکفد و صد مکتب فکري با هم رقابت  ”در اينحا ، هنگاميکه در باره 

اشاره نموديم اما در  ”بي پرده سخن گفتن  ”ابراز عقايد و ”صحبت ميکرديم ، به  ”کند
و عالوه بر آن ، . کار برده نشد ب ”در مقياس بزرگ  ”هيچيک از ايندو مورد ، عبارت 

تنها در حيطه ادبيات و هنر بود و  ، بکار بردن آن ”بگذار صد گل بشکفد”منظور از 
تنها مطالب آکادميک بود ، بعدا  ”ب فکري با هم رقابت کند بگذار صد مکت ”منظور از 

راست ها خواستار توسعه بکار برد آن به صحنه مسايل سياسي گشتند ، بعبارت ديگر 
شدند، و  ”دوران ابراز عقايد  ”آنها خواستار ابراز عقايد در کليه مسايل ، خواستار يک 

روشن است که . وسيع ابراز نمايندعالوه بر آن ميخواستند اين نظرات را در مقياسي 
ميتواند . اين شعار ميتواند هم از طرف بورژوازي و هم از طرف پرولتاريا بکار رود

واقعا کدام طبقه از شعار . توسط چپ ها ؛ بينابيني ها راست ها بيک اندازه بکار رود
 رگ و نوشتنبي پرده سخن گفتن ، ابراز عقايد و بر گزاري مباحثات در مقياس بز

ري منفعت ميبرد؟ در تحليل نهائي پرولتاريا ، و نه راست هاي روزنامه هاي بزرگ ديوا
در صد جمعيت خواستار اغتشاش در کشور نيستند آنها  ٩٠علت آنست که . بورژوا 

در صد باقي مانده که سوسياليسم را مورد  ١٠از . ميخواهند سوسياليسم را بسازند
در صد  ٢فت ميورزند، بسيار دو دل اند ، و تنها تاييد قرار نميدهند يا با آن مخال

 ”وقتي پشم خام بودند رنگ خوردند ”عناصر ضد سوسياليست هستند ، عناصري که 
چگونه امکان دارد آنها بتوانند کشور را در اغتشاش فروبرند ؟ از اينرو ، شعار بي پرده 

ي پرده سخن سخن گفتن و ابراز عقايد در مقياس وسيع و همچنين شکل يا شيوه ب
وشتن روزنامه هاي گفتن، ابراز عقيده کردن و برگزاري مباحثات در مقياس وسيع و ن

کند تا خود را ينهائي به نفع اکثريت خلق است و به آنها کمک م ديواري در تحليل
دو را وجود دارد ، راه سوسياليسم و راه سرمايه داري ، و اين . نوسازي کنند

  .عار نفع ميبردسوسياليسم است که از اين ش
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م خود را نجات دهيم واهمه داشته اينما نبايد از اغتشاش و يا از اينکه نتو         
از سوي ديگر ، راست ها نجات خود را مشکل خواهد يافت ، گرچه هنوز . باشيم 

بر طبق ديالکتيک ، من فکر ميکنم که راست ها . اينکار برايشان امکان پذير ميباشد 
احتماال تعداد زيادي از آنان تحت تاثير جريان . خواهند شد به دو بخش تجزيه 

عمومي رويداد ها ، افکارشان را روشن خواهند کرد، موضع خود را تغيير داده ، 
که چنين چيزي به زماني. درست رفتار ميکنند و اين چنين سرسخت نخواهند بود

ناميده  ”راست ”وقوع پيوندد ، برچسب راست از رويشان برداشته خواهد شد ، ديگر 
سختان مشتي از بدترين سر. داده خواهد شدنميشوند و بعالوه به آنها شغلي نيز 

. ممکن است تا آخر اصالح ناپذير باقي بمانند و برچسب راست را با خود بگور ببرند 
 . اين زياد مهم نيست ، چنين افرادي همواره وجود خواهند داشت

ما توانستيم مقداري سياهه برداري که راست ها فتنه بپا کردند زمانياز 
م ايندر صد جمعيت موافق سوسياليسم اند، و با قدري کوشش ميتو ٩٠از يکسو : کنيم

در صد سوسياليسم را مورد تائيد قرار  ١٠از سوي ديگر . م ايندر صد برس ٩٨اينرا به 
 که مصممانه ضد سرسختانييا با آن مخالفند ، در ميان اينها بدترين  نميدهند و

م در انيبا اين سياهه برداري ميد. در صد را تشکيل ميدهند ٢سوسياليسسم اند تنها 
تحت رهبري حزب سياسي پرولتاريا و يا حمايت اکثريت خلق از . کجا قرار گرفته ايم 
م شيوه ي آزادانه و بي پرده سخن گفتن ، ابراز کامل نظرات ، اينسوسياليسم ميتو

مه هاي بزرگ ديواري را به کار بريم و از حوادثي برگزاري مباحثات و نوشتن روزنا
الزم . مانند حادثه مجارستان و آنچه اکنون در لهستان در جريان است اجتناب ورزيم 

)  ١(الزم نيست مثل لهستان . نيست مثل لهستان در جريان است اجتناب ورزيم 
مقاله در روزنامه قيف کنيم ، تنها کاري که بايد کرد انتشار يکي دو روزنامه اي را تو

اولي عميق نبود و . نوشتيم " وي هوي ـ پائو"ما دو سرمقاله در اتقاد از . حزبي است
چنين چيزي . نيز چنين نمود" ون هوي ـ پائو " تير را به هدف نزد، اما پس از دومي 

نميتوانست در لهستان بوقوع به پيوندد، چه آنها نه مسئله ضد انقالبيون ،  راست ها 
که بايد در پيش گرفت را حل کرده اند و نه تاکيد ي بر مبارزه عليه افکار  و راهي

فکر . درنتيجه ، ممنوعيت يک مجله حادثه اي را برانگيخت . بورژوازي گذارده اند
آيا نگفتم . هر گز بدبين نبوده ام  داره امور در چين آسانتر است و منميکنم ا

تشاش ميتواند به چيز ه باشيم ؟ اغنبايد واهمه اي داشت اغتشاشي نخواهد شد و
هر جا که نظرات بطورکامل ابراز گردد ، بدترين افراد زوزه کشند و . خوبي مبدل گردد
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غرولند کنند وبه تاسي از آنها اغتشاش بزرگي بوجود آيد، اداره امور بسيار ساده تر 
  . خواهد بود 

نون اين رقم عتي داشت و اکآزادي تنها چهار ميليون کارگر صن چين قبل از
تعداد قليل است، اما تنها  نظرطبقه کارگر گرچه از . به دوازده ميليون رسيده است

ساير طبقات همگي در حال گذارند ، تمام آنها نا . اوست که آينده اي درخشان دارد
در گام نخست . چارند گذارند، تمام آنها ناچارند گذار بسوي طبقه کارگر راطي نمايند

ام دوم بصورت کارگران و در گ ن بصورت دهقانان کلکتيو در ميآينداين گذار دهقانا
بورژوازي بمثابه يک طبقه از ميان خواهد رفت اما بمثابه افراد مورد . مزارع دولتي 

روشنفکران بورژوا نيازمند نوسازي اند و در مورد روشنفکران . نوسازي قرار ميگيرد
د نوسازي قرار گرفته و سرانجام به آنها ميتوانند تدريجا مور. نيز وضع چنين است

پوست که رفت ، مو به چه ميتواند "يکبار من مثل . روشنفکران پرولتري تبديل گردند
مطلق "اگر روشنفکران خود را به پرولتاريا نچسبانند ، با خطر . را نقل کردم" بچسبد ؟

رگري اکنون افراد زيادي به اتحاديه هاي کا. جه خواهند شد امو" بودن در هوا 
عضوي از  احال که ما در اتحاديه کارگري هستيم آي" پيوسته اند وبرخي ميپرسند 

تعدادي به حزب کمونيست پيوسته اند ولي با وجود . خير " طبقه کارگر نميباشيم ؟
نيستهائي نيستند که ضد آيا لين تين وفون سو ـ فون کمو. اين ضد کمونيست اند

گري بخودي خود کسي را عضو طبقه کارگر ؟ پيوستن بيک اتحاديه کارکمونيستند
اعضاي احزاب دمکراتيک ، استادان . نميکند زيرا او بايد از يک جريان نوسازي بگذرد

اين يک . در ميان کارگران و دهقانان ندارند دوستانيدانشگاه، اديبان و نويسندگان ، 
 فوقانيمثال فاي سيا ـ تون بيش از دويست دوست در ميان قشر . کمبود جدي است

روشنفکران نقاطي چون پکن ، شانگهاي ، چن دو ، اوهان و اوسي داردو او قادر 
نيست به سادگي از اين گروه جدا شود و بعالوه کوشش آگاهانه اي بخرج داده تا اين 

. اين ريشه اي مشکل اوست. آدمها را متشکل کند وبه سخنگوي آنان تبديل شود 
تغيير کنيد ؟ گروه دويست تائي خود را بدور د کمي اينمايليم بپرسيم آيا نميتو

بنظر من کليه . دهقانان جستجو نمائيد. افکنيد و دويست نفر ديگر در ميان کارگران 
روشنفکران بايد در ميان توده هاي کارگر و دهقان ، جائي که ميتوان دوست واقعي 

با  فورا اناندر ميان دهق. پيدا کنند با کارگران قديمي دوست شويد دوستانييافت ، 
دهقانان ميانه حال مرفه دوست نشويد، بلکه دوستان خود را از ميان دهقانان فقير و 
ميانه حال فقير بياييد ـ زيرا کارگران قديمي شامه ي تيزي در سمتگيري صحيح 

  .دارند ، همينطور دهقانان فقير و ميانه حال فقير
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عقايد ، حمله  جنبش اصالح سبک شامل چهار مرحله خواهد بود ـ ابراز
رات ، مرحله حمله متقابل يعني ، مرحله اظهار آزادانه نظ. همتقابل ، اصالح و مطالع

عليه راست ها ، مرحله رسيدگي و در آخر مرحله مطالعه قدري مارکسيسم ـ 
در  "ماليم  بارانينسيمي آرام و " برد انتقاد و انتقاد از خود بصورت شلنينيسم و پي

براي " ماليم بارانينسيمي آرام و" ماه مه امسال ، بهنگام طرح در اول. جلسات جمعي 
اول بار طي سندي از کميته مرکزي حزب کمونيست چين پيرامون اصالح سبک ، 

" تعداد نسبتا زيادي ، بطور عمده راست ها ، با اين ايده مخالفت نموده و خواهان 
ما انتظار . د ماتمام شدشدند، که در عمل به سو" نيرومند و بارشي سيل آسا  توفاني

زيرا درست همين حادثه در حنبش اصالح سبک در ين ان بوقوع . آنرا داشتيم 
. نيرومند برخاست  توفانينهاد نموده بوديم ، به عوض باد آرامي که ما پيش. وست پي

هنگاميکه هزاران روزنامه بزرگ ديواري . اما در آخر، اين باد آرام بود که غالب گشت 
براي مدتي در . سختي را گذراندند اينمقامات رهبري دور. جات ظاهر شددر کارخان

حدود ده روز ، بعضي ها ميخواستند دست از کار بکشند يا استعفا دهند، ميگفتند 
اين امر در مورد دبيران . ديگر نميتوانند تحمل کنند، نميتوانند بخورند يا بخوابند

آنها اشتهايشان را از دست دادند و کميته هاي حزبي دانشگاههاي پکن صادق بود ، 
راست ها خوستار حق نامحدود براي ابراز نظرات خود . نميتوانستند بخواب روند 
ماهم گفتيم به آنها اجازه ميدهيم هرچه از دههانشان در . بدون شنيدن جواب بودند

يم بدين ترتيب در ماه مه آنها را به حال خود گذارد. ميايد بگويند و ما جواب ندهيم 
ژون با هيچگونه مقابله اي به ميدان نيامديم ، و بدين ترتيب کليه نظرات  ٨و تا 

در صد نظرات ابراز شد درست بود و نظرات  ٩٠تقريبا بيش از . آزادانه ابراز گرديد
ما ميبايستي تحمل ميکرديم و قبل از . راست تنها بخش ناچيزي را تشکيل ميداد

بايد  زمانيهر سا. حرفهاي آنها گوش فرا ميداديم  وارد آوردن ضربات متقابل به تمام
اينکار . اصالح سبک بايد در هر کارخانه و تعاوني به اجرا در آيد . از اين مرحله بگذرد

اگر آنرا ناديده . اين بسيار ضروريست. اکنون در ارتش نيز در حال پيشرفت است
چه اگر اجازه داده شود  دنيا عجيبي است،. توسعه خواهد يافت " بازار آزاد" بگيريم 

که سه سال از اصالح سبک سپري گردد، استدالالت غريبي سر بر ميآورند و عقايد 
بورژوازي در حزب کمونيست ، سازمان جوانان و احزاب دمکراتيک و در ميان 
استادان دانشگاه، آموزگاران ابتدائي و متوسطه، روزنامه نگاران، مهندسين و 

همانطور که بايد خانه انسان هر روز جارو و تميز شود . ردددانشمندان مجدا ظاهر ميگ
، فکر ميکنم اصالح سبک نيز عموما بايد هر سال يکبار انجام گيرد و يکماه يا در اين 
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ما مسئول موج کنوني . شايد مجددا امواجي بوجود بيايند. حدود بطول انجامد 
کمونيست هم ما کائوکان مگر ما نگفتيم که حتي در حزب . نيستيم ، راست ها هستند

را داشتيم ؟ آيا ممکن بود که در احزاب دمکراتيک حتي يک کائوکان هم نباشد؟من 
مجددا آدمهائي چون تين لين، فوسيو ـ فون و چيان شون در . اينرا نميتوانم باور کنم 

  ؟ راتيک از قماش آنها پيدا نميشوندحزب کمونيست يافت شده اند، آيا در احزاب دمک
راست . ا ها و روشنفکران بورژوا بايد لزوم نوسازي خود را درک کنندبورژو

ها از پذيرش اين امر امتناع دارند و برخي ديگر نيز بعلت نفوذ راست ها از پذيرش 
چاي ناي ـ چي ميگويد . نوسازي اکراه دارند و ادعا ميکنند که قبال نوسازي شده اند 

شيدن رگ و پي انسان و کندن پوست نوسازي چيزي هولناک است ، به بدي بيرون ک
ما ميگوئيم فرد بايد وجود کهنه خويش را بدور افکند و او ميگويد اين بمعناي . اوست 

حال چه کسي ميخواهد رگ و پي . بيرون کشيدن رگ و پي و کندن پوست خود است
اين آقا رابيرون کشيده و پوست او را بکند ؟ بسياري فراموش کرده اند که هدف 

چرا ميخواهيم تمام اين کار ها را انجام دهيم و خوبي هاي سوسياليسم  چيست ،
چرا نوسازي ايدئولوژيکي ضروري است ؟ بخاطر اينکه ما ميخواهيم . چيست 

روشنفکران بورژوا جهانبيني پرولتري کسب کنند و خود را به روشنفکران پرولتري 
غيير را انجام دهند، زيرا روشنفکران قديمي مجبور خواهد شد تا اين ت. تبديل سازند

د بگوئيد که ايناز نقطه نظر دانش ميتو. روشنفکران جديد به صحنه ميآيند
روشنفکران جديد هنوز به آن درجه از دانش نرسيده اند ، اما سر انجام خواهند 

ظهور اين نيروهاي جديد، دانشمندان، مهندسين،استادان و آموزگاران قديمي . رسيد
پيشرفت بگمان ما اکثر آنها ميتوانند . و آنان را به تحرک واميدارد را به ميدان ميطلبد

  .کنند و بعضيها قادرند از طريق نوسازي خود را به روشنفکران پرولتري تبديل نمايند
پرولتاريا بايد ارتشي از روشنفکران خود بسازد ، همانطور که بورژوازي 

. روشنفکران خود عمل کند رژيم يک طبقه معين نميتواند بدون . چنين کرده است 
ديکتاتوري بورژوازي در امريکا چگونه بدون روشنفکران آن ممکن خواهد بود ؟ رژيم 
ما يک ديکتاتوري پرولتارياست، و پرولتاريا بايد ارتش روشنفکران خود را بسازد 

از جامعه کهن که پس از نوسازي موضع محکم طبقه کارگر  روشنفکرانيمنجمله آن 
احتماال چاي ناي ـ چي را بتوان جزو آن دسته از راست هائي شمرد . نندرا اتخاذ ميک

هنگاميکه او را ترغيب ميکنيد که بيک روشنفکر پرولتري . که حاضر به تغيير نيستند
تغيير کند او امتناع نموده و ميگويد مدتها قبل چنين تغييري را انجام داده و اکنون 

يوه ارزيابي از خود وبحث علني را دنبال باشد بگذار ش. است" بورژوازي سرخ" يک 
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د خود را مورد ارزيابي قرار دهيد ، اما اين ارزيابي بايد به بحث اينشما ميتو. کنيم 
ما ميگوئيم تو اين امتحان را  با موفقيت : چاي ناي ـ چي . عمومي گذارده شود

اول بعضيها استدالل ميکنند که بايد . نگذارنده اي ، تو يک بورژواي سفيدي 
بمعناي اول سفيد اول متخصص بودن وسپس سرخ شدن . متخصص شد و سپس سرخ

نه حاال، بلکه در آينده ـ آنها اگر اکنون سرخ . دن استبودن و سپس سرخ ش
روشنفکران بايد در عين حال . نيستند، پس رنگ کنوني شان چيست ؟ البته سفيد 

د که جهانبيني بورژوائي براي سرخ بودن بايد تصميم بگيرن. سرخ و متخصص باشند
. آنها مجبور نيستند مقداري زيادي کتاب بخوانند . خود را از ريشه دگرگون سازند

پرولتاريا چيست : کاري که بايد انجام دهند درک واقعي يافتن از سواالت زيرين است 
است در  درخشانيديکتاتوري پرولتاريا چيست ؟  چرا پرولتارياست که داراي آينده ؟ 

سوسياليستي ه بقيه طبقات تماما طبقاتي در حال گذارند ؟ چرا کشور ما بايد راه حاليک
  را در گيريد و نه راه سرمايه داري را ؟ چرا رهبري حزب کمونيست ضروريست ؟ 

پوست . "گفتم اعتراض دارند )  ٢(اوريل   ٣٠عده زيادي به آنچه که من در 
سه . چين پنج پوست وجود  داشت  گفتيم در" که رفت ، مو به چه ميتواند بچسبد؟ 

تاي آنها کهنه بودند، يعني مالکيت امپرياليستي ، مالکيت فئودالي و مالکيت سرمايه 
در گذشته روشنفگران براي امرار معاش به اين پوستها وابسته . داري بوروکرات 

،  آنها همچنين به مالکيت سرمايه داري ملي و مالکيت توليد کنندگان خرده پا. بودند 
هدف انقالب دمکراتيک ما کندن سه . يعني مالکيت خرده بورژوازي وابسته بودند

،اين انقالب بمدت بيش از )  ٣(پوست اول بود و با در نظر گرفتن زمان لين تسه هو 
بر انداختن دو پوست آخر ، يعني مالکيت سرمايه داري ملي و . يک قرن  ادامه يافت

اکنون همگي اين پنج . ب سوسياليستي بود توليد کنندگان خرده پا هدف انقال
حال دو سه پوست کهنه مدتها پيش نا پديد شدند و . پوست مربوط به گذشته اند
؟ پوست مالکيت عمومي  اکنون چه پوستي موجود است. ديگر هم از ميان رفته اند

البته اين بدو بخش تقسيم شده است ، مالکيت مجموعه خلق و . سوسياليستي
روشنفکران براي امرار معاش به چه وابسته اند ؟ اعضاي احزاب . يو مالکيت کلکت

دمکراتيک استادان ، دانشمندان يا روزنامه نگاران ، همه به طبقه کارگر و به دهقانان 
در يک کالم ، آنها از . کلکتيو ، به مالکيت تمام خلقي و به مالکيت کلکتيو وابسته اند

با رفتن آن پنج پوست ، مو در هوا . ميکنند قبل مالکيت عمومي سوسياليستي زندگي
روشنفکران هنوز با تکبر به اين . معلق است و وقتي پائين بيايد جائي بند نميشود

پوست  جديد مينگرند ، آنها به پرولتاريا و دهقانان فقير و ميانه حال فقير بديده 
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غرافيا سر در حقارت مينگرند و ميگويند که آنان نه از نجوم چيزي ميدانند نه از ج
حتي )  ۴(سه مذهب و نه مکتب فکري " اين روشنفکران معتقدند که مردم . ميآورند 

روشنفکران از پذيرفتن مارکسيسم ـ . لياقت ندارند شمعي را هم براي آنان نگهدارند 
در گذشته مارکسيم ـ لنينيسم مورد مخالفت آدمهاي زيادي . ينيسم اکراه دارندلن

او . ستها با آن مخالفت کردند و چان کايشک با آن مخالفت نمودامپريالي. قرار گرفت
. داينو مردم را از اين مترس"کمونيسم مناسب با شرائط چين نيست " پيوسته ميگفت

بخاطر اينکه روشنفکران مارکسيسم ـ لنينيسم را بپذيرند وجهانبيني بورژوائي خود 
ين يک جنبش انقالبي ايدئولوژيک را به جهانبيني پرولتري تبديل نمايند ، زمان و همچن

  . مقصود از جنبش امسال ، هموار نمودن اين راه است. سوسياليستي ضروريست 
پس از حمله متقابل به راست ها در تعدادي از ادارات ، سازمانها و دانشکده 

مقامات رهبري روز هاي آسوده تري را ميگذرانند و مايل . ها ، اوضاع آرام شده است
. ه اصالحاتي بدهند که در بسياري از انتقاد ها بدرستي ذکر شده بود نيستند تن ب

. اين وضع در مورد تعدادي از ادارات ، سازمانها و دانشکده هاي پکن صادق است
بنظر من در مرحله کنون اصالحات ، بايد موج ديگري از ابراز نظرات بلند شود 

آنان " ت را اجرا نميکنيد ؟الحاچرا اص" روزنامه هاي بزرگ ديواري بنويسيد و بپرسيد 
اين بمبارزه طلبيدن ميتواند بسيار مفيد باشد و بايد بمرحله ! ارزه بطلبيد را بمب

اين مرحله بايد با يک دوره مطالعه دنبال . اصالحات کمي وقت داد، مثال يکي دو ماه 
" صورت مطالعه ي قدري مارکسيسم ـ لنينيسم و انجام انتقاد و انتقاد از خود ب. گردد

چنين مطالعه اي البته . اين مرحله ي چهارم خواهد بود " . مالئم بارانينسيمي آرام و 
منظور من اينستکه بايد در حاليکه جنبش به پايان . تنها مربوط به يکي  دو ماه نيست

  . خود نزديک ميگردد، عالقه مردم به مطالعه برانگيخته شود
تعدادي از راست ها اينرا پيش . رسدحمله متقابل به راست ها بايد بپايان ب

اين کامال درست . آنها گفتند دير يا زود توفان به پايان خواهد رسيد. بيني کرده اند 
روز پشت روز وسال . د در تمام اوقات به راست ها حمله کنيد اينشما نمتو. است

است ها بطور مثال در پکن هوا با انداره سابق پر از گرد و خاک نبرد با ر. پشت سال 
معهذا هنوز کامال به آخر نرسيده و . نيست ، زيرا حمله متقابل تقريبا پايان يافته است

تعدادي از راست ها تا به امروز با کله شقي از . نبايد کوششها يمان را تخفيف دهيم 
تسليم شدن امتناع ميورزند، مثال لولون ـ چي وچان ناي ـ چي فکر ميکنم بايد چند 

يم تا با آنها استدالل کنيم و اگر هنوز از قانع شدن امتناع کردند ، بار ديگر سعي کن
چه کنيم ؟ هر روز آنها را به جلسه دعوت کنيم ؟ تعدادي از سرسختان هرگز راه خود 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  به اكثريت خلق ايمان داشته باشد عميقا

542 

آنها فقط مشتي . را اصالح نخواهند کرد و نا چار خواهيم بود دست از آنها بشوئيم 
م ساخت و براي چندين دهه آنها را بکناري هستند ، ما آنها را به ميل خود رها خواهي

  .بهرحال ، اکثريت به پيش خواهد رفت. مي نهيم 
نفر از آنها هم يک آيا راست ها را به دريا خواهيم ريخت ؟ خير ، با حتي 

راست ها نيروئي متخاصمند چه با حزب کمونيست ، . چنين رفتاري نخواهيم داشت
ارضي و  ليکناکنون با آنها رفتاري چون با ما اما. خلق و سوسياليسم مخالفت ميورزند

ق راي محروم ساسي اين تفاوت آنستکه آنها از حضد انقالبيون نداريم ، و نشانه ا
شايد عده قليلي بناچار از حق راي محروم گشته و مجبور شوند تا از طريق . نشده اند

از حق راي طرز کار ما عدم دستگيري و عدم محروم ساختن شان . کار اصالح گردند
در مقابل به آنها فرصت داده ميشود و اين امر به تجزيه شدن آنان کمک . است

آيا مدتي قبل نگفتيم که راست ها بر دو نوعند ؟ نوع اول آنهائي هستند . خواهد کرد 
که با اصالح خود ، برچسب راست را از خود بر خواهند داشت و خواهند توانست به 

وم آنهائي هستند که تا روز گزارش به پادشاه جهنم نوع د. صفوف خلق باز گردند
اعليحضرتا، ما تسليم بشو "آنها خواهند گفت . اصالح ناپذير باقي خواهند ماند 

. آنها خدمت گزاران وفا دار بورژوازي اند! ". اصالتي داريم " نيستيم ، ببينيد چه 
حفظ نموده و خود را با راست ها پيوند هاي خود را با بقاياي فئودالي و ضد انقالبيون 

ارضي با ديدن روزنامه  ليکنما. با آن هماهنگ عمل ميکنند  آنان هم هويت ميدانند و
از خوشحالي از جاي خود پريدند و نسخه هائي از آنرا جهت قرائت " ون هوي ـ پائو " 

امه نگاه کنيد ، تمام اين حرفها در روزن. " براي دهقانان خريدند تا دهقانان را بترسانند
سپس امپرياليستها و چانکايشک . آنها ميخواستند تالفي کنند ! " چاپ شده است 

براي نمونه ، مرتجعين در . هستند که آنها هم خود را با راست ها هم هويت ميکنند
همه چيز از طرف " تايوان و هنگ کنگ با قاطعيت پشتيبان اتهام چو آن ـ پين، يعني 

اتاق "پشتيبان خواست چان يو ـ چون براي يک ، و " حزب کمونيست انحصار شده 
کميته اعاده " و پشتيبان دعوت لولون ـ جي براي يک " برنامه ريزي سياسي 

 فراوانيامپرياليسم امريکا نيز نسبت به راست ها همدردي . هستند" حيثست سياسي
يد اگر امريکائي ها به پکن حمله کنند شما چه خواه"من يکبار از شما پرسيدم . دارد

کرد؟ چه روشي را اتخاذ خواهيد کرد؟ چه عملي را انجام خواهيد داد؟ آيا بخاطر بر 
پا کردن يک رژيم دست نشانده به اياالت متحده ملحق ميشويد يا همراه ما به کوه 

من آنوقت گفتم که قصد من به کوه ردن است، اول به چان چياکو و بعد به " ميآئيد ؟
يکردم و بدترين امکانات را در نظر داشتم ـ ما از من بغايت امر صحبت م. ين ان 
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حتي اگر اياالت متحده نيمي از چين را هم اشغال نمايد ما را . اغتشاش واهمه نداريم 
و آيا  آيا ژاپن قسمت اعظم خاک چين را تحت اشغال خود نداشت ؟. نخواهد ترساند 

؟ در گفتگو با چند  يم و چين نويني را بر پا نداشتيمما دست به جنگ متقابلي نزد
ژاپني گفتم که ما بايد از امپرياليسم ژاپن بخاطر تجاوزش بخاک چين تشکر کنيم ، 
زيرا بابر انگيختن مقاومت تمامي ملت ما موجب ارتقاء بيداري خلقمان گشته و 

  .خدمت زيادي بما نمود
راستها دروغگو هستند،حقه بازند و در پشت سرما اعمال پليدي انجام 

چه کسي فکر ميکرد که چان پو ـ چون مرتکب اينهمه اعمال ناشايست . ميدهند
. گردد ؟ فکر ميکنم هر چقدر مقام اين نوع افراد باالتر باشد خيانتشان بزرگتر است

مدت و نظارت متقابل ، و بگذار صد گل  طوالنياتحاد چان ـ لو از دو شعار همزيستي 
آنها از ايندو شعار براي مخالفت .  بشکفد و صد مکتب فکري رقابت کند ، شادمان بود

مدت هستيم ، اما آنها  طوالنيماگفتيم موافق همزيستي . با ما سوء استفاده کردند
ما گفتيم موافق نظارت . تالش کردند تا اينرا بيک همزيستي کوتاه مدت تبديل کنند

ف و رنطبراي مدتي ديوانه وار به اي. متقابليم ، و آنها هر گونه نظارتي را رد کردند
يعني . ف دويدند و سر انجام عکس چيزي را که ميخواستند بدست آوردندرنطآ

مقام . مدت را بيک همزيستي کوتا مدت براي خود تبديل کردند طوالنيهمزيستي 
مطمئنا . وزارت چان پو ـ چون چه ميشود ؟ متاسفانه او ديگر نميتواند آنرا حفظ کند 

و همچنين ، ! راست موافقت نخواهد کرد  ت خانه توسط يکارخلق يا رهبري يک وز
در باره آنها چه بايد کرد ؟ . چند راست معروف وجود دارند که نماينده مجلس خلقند 
براي نمونه تين لين ديگر . متاسفانه نگاه داشتن آنها در اين مقام مشکل است

م و يا در برخي از موارد ممکنست ندادن هيچگونه مقا. نميتواند نماينده باقي بماند 
کاري به آنها درست نباشد، بطور مثال چن وي ـ چان  شايد هنوز بتواندمقام خود را 

اما ديگر مقام معاونت دانشگاه را نميتواند حفظ . بمثابه يک استاد دانشگاه نگاهدارد
در مورد برخي ديگر از استادان شايد نبايد فعال در مقام خود بکار ادامه دهند . کند 

پس چه کاري ميتوانند بکنند؟ . به جلسات درسي آنها نخواهند رفتزيرا دانشجويان 
م آنان را به مشاغل ديگري در دانشگاه بگماريم ، بگذار در اينمدت خود را اينميتو

کليه اين مسايل . اصالح کنند وپس از گذشت چند سال مجددا به تدريس بازگردند 
مايلم تا شما مسئله چگونگي  از اينرو. نيازمند بررسي اند، اينکار پيچيده اي است

  .رفتار با راست ها و ترتيبات الزمه در مورد آنها را مورد بحث قرار دهيد
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اوضاع در رابطه با احزاب دمکراتيک و در پايه ها چگونه است ؟ متاسفانه 
شما که در مقامهاي مسئول قرار داريد افکار زياد روشني در اينمورد نداريد ممکن 

هاي سرسخت در برخي از سازمانها آب را گل آلود کرده  است براي مدتي راست
تحقيقات نشان ميدهد که آنها در واقع فقط . م ته آب را ببينم اينباشند بطوريکه نتو

د اينمقداري کمي زاج در آب بياندازيد آنوقت ميتو. درصد را تشکيل ميدهند  ٢يا   ١
پس از آنکه نظرات . ستاصالح سبک کنوني همانند يک قرص زاج ا. ته آنرا ببينيد

ابراز گشتند و مباحثات در مقياس وسيع برگزار گرديدند ، آنوقت قادر خواهيم بود تا 
ما توانسته ايم ته اوضاع را در کارخانجات ، دهات و دانشکده ها . ته آب را ببينيم 

  .ببينيم و در حزب کمونيست و سازمان جوانان و احزاب دموکراتيک نيز به نتايج برسيم
. گوئيمب" مه چهل ماده اي توسعه کشاورزيبرنا" ال چند کلمه اي در مورد ح

پس از دو سال تجربه ، هدفهاي اساسي هنوز در چهار ، پنج وهشت باقي مانده اند 
يعني بدست آوردن محصول سالنانه  اي که مطابق با چهار صد کتي غله در هر مو در 

خانه هواي و هشتصد کتي در جنوب شمال رود خانه زرد ، پانصد کتي در شمال رود 
اين نکته . اين هدف بايد در عرض دوازده سال بدست آيد . رود خانه هواي باشد

برخي . در کل برنامه ، بجز چند ماده، اساسا تغييري داده نشده است. اساسي است
مسايل حل شده اند ، مثال مسئله دگرگوني تعاوني عمدتا تمام شده است وبا توجه به 

سابقا بروي برخي نکات تاکيد . ر مواد مربوط نيز مورد تجديد نظر قرار گرفتند اين ام
گذارده نميشد ، مانند ماشين االت کشاورزي و کود شيميائي ، از آنجائيکه اکنون اين 

برخي تنظيمات مجدد در . نکات در بند هاي مربوط مورد تاکيد قرار گرفتن اند 
کميته  از مشورت در جلسه مشترک پس. سلسله مراتب بند ها صورت گرفته است 

دائم کنگره ملي خلق و کميته ملي کنفرانس مشاوره سياسي ، اين طرح تجديد نظر 
شده ي برنامه توسعه کشاورزي ، همانند طرح قبلي جهت بحث در سراسر مناطق 

همچنين اين طرح ميتواند در کارخانجات ، محافل . روستائي انتشار خواهد يافت 
اين طرح برنامه که از طرف . احزاب دمکراتيک نيز مورد بحث قرار گيردگوناگون و 

حزب کمونيست چين ارائه شده است ، توسط اتاق برنامه ريزي سياسي ما، يعني 
اتاق برنامه ريزي " کميته مرکزي حزب کمونيست چين ، تهيه شده است و نه توسط

  .داشت نظرکه چان يو ـ چون در " سياسي 
ما بايد نيرو و . دهقانان را به بحث اين برنامه واداريم  ضروريست تا کليه

در نيمه دوم سال گذشته و نيمه سال جاري شور . شور شوق خلق را فزوني بخشيم 
وشوق پائين آمد وسپس بخاطر مشکالتي که راست ها در شهر و روستا آفريدند باز 
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تحرکي پرتوان هم تنزل نمود اصالح سبک و جنبش ضد راست ها به اين شور و شوق 
به خوبي مناسب " برنامه چهل ماده اي توسعه کشاورزي" به خوبي من . داده است

شرائط چين است و محصول ذهنيگري نيست مقداري ذهنيگري در برنامه وجود 
رويهمرفته اميد زيادي براي اين برنامه هست ، چين . داشت که آنرا از ميان برداشتيم 

  .ميتواند به دانش  وسستي را به طروات تغيير داد نادانيرا ميتوان تغيير داد و 
برنامه ، بندي هست راجع به نابود کردن چهار آفت ، يعني از ميان برداشتن 

نميدانم شما در . من به اين مطلب بسيار عالقمندم . موش ، گنجشک ، مگس و پشه 
چهار  از بين بردن. باره آن چه احساس داريد اما فرض ميکنم شما هم عالقمنديد 

. آفت يک کارزار بزرگ بهداشت عمومي و کار زاري جهت از بين بردن خرافات است
آفت هم نيازمند ابراز  از ميان بردن چهار. نيست  انياز ميان برداشتن آنها کار آس

اگر تمام جمعيت . آزادانه نظرات، مباحثات بزرگ و روزنامه هاي بزرگ ديواري است
و مقداري هم موفقيت بدست آيد، معتقدم که در طرز  براي انجام اينکار بسيج گردند

ما بايد . واهد شدخواهد آمد وروحيه ملت چين تقويت ختفکر مردم تغييري بوجود 
  . بملت خود روح بخشيم 

در اينمورد نيز بايد . چشم انداز موفقيت در امر تنظيم خانواده خوبست 
توده اي کردن موجود سعه ، و مباحثه بزرگي برپا گردد وبايد دوره هاي آزمايش ، تو

. کار هاي زيادي در پيش داريم . م چندين سال بطول ميانجامدادباشد که هر ک
پيش بيني نشده اند بايد " برنامه چهل ماده اي توسعه کشاورزي " بسياري کار ها در 

همچنين برنامه هائي براي صنعت . وند و اين تنها يک برنامه کشاورزي استنجام شا
هنگاميکه سه برنامه اول پنج ساله مان خاتمه . آموزش نيز موجود است وفرهنگ و

  .يابد، سيماي کشور مان تغيير خواهد کرد
ما بر آورد ميکنيم که توليد ساليانه فوالد در پايان سومين برنامه پنج ساله 

تن در سال جاري ، احتماال در  ٥٢٠٠٠٠٠تن برسد، با سطح توليد برابر  ٢٠٠٠٠٠٠٠به 
 ١٩٥٢کشور هندوستان در سال . سال به اين هدف دست خواهيم يافت عرض ده

تن است ،   ١۷٠٠٠٠٠تن داشت و توليد فعلي آن کمي بيشتر از   ١٦٠٠٠٠٠توليد معادل  
 در مورد ما. تن يا در اين حدود  ١٠٠٠٠٠٠ض پنج سال افزايشي تنها برابر با يعني در عر

تن بود ، در پايان ما دوران سه  ١٩٠٠٠٠ فقط ١٩۴٩طور است ؟ توليد ما در سال وضع چ
تن به ثبت رسيده و هم  ١٠٠٠٠٠٠ساله احياء اقتصادي توليد فوالد در رقمي بيش از 

تن رسيده است ، يعني  ٥٢٠٠٠٠٠اکنون پس از گذشت پنج سال ميزان توليد به 
 تا پنج سال ديگر احتماال توليد ما. تن در عرض پنج سال  ٣٠٠٠٠٠٠افزايشي بيش از 
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تن ميرسد آنگاه با اتمام  ١١٥٠٠٠٠٠٠تن گذشته ويا کمي بيشتر ، به  ١٠٠٠٠٠٠٠از 
  . م اينم؟ آري ميتواينتن برس ٢٠٠٠٠٠٠٠م آنرا به اينسومين برنامه پنج ساله آيا ميتو

آنها . راست ها ميگويند آينده اي ندارد. ميگويم کشور ما سرشار از اميد است          
از آنجائيکه با سوسياليسم مخالفت ميورزند، . آنها اعتماد ندارند . کامال در اشتباهند 

  . سر شار از اعتماديم . طبيعتا اعتمادي هم ندارند ما طرفدار سوسياليسم هستيم 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  کنفرانس عالي دولتي " در سيزدهمين نشست  اينسخنر

  

  هاـيادداشت
  

را توقيف کرد که به " پو پروستو " دولت لهسان هفته نامه  ١٩٥۷ـ در اکتبر  ١
  . شورشهاي دانشجوئي منجرگرديد

در جلسه  ١٩٥۷آوريل  ٣٥ـ اين اشاره است به خطابيه رفيق مائوتسه دون که در  ٢
اي از اعضاي رهبري احزاب دمکراتيک و دموکراتهاي غيروابسته که در زمينه جنبش 

  .سبک و نوسازي ايدئولوژيک روشنفکران برگزار ميشد ، ايراد گرديد اصالح
حکمران سلسله تسين در استانهاي کوان تون و )  ١۷٨٥ـ ١٨٥٠( ـ لين تسه ـ هو  ٣

اوطرفدار مقاومت استوار در برابر تجاوز . کوان سي در دوران اولين جنگ ترياک بود 
  . انگستان بود

کنفسيوسيسم ، تائوئيسم و : بارت بودند از ـ  در چين باستان ، سه مدهب ع ۴
کنفسيوسي ها تائوئيست ها ، يين ـ : بودائيسم ، و نه مکتب فکري عبارت بودند از

يان ، قانوني ها ، منطقيون، موهيست ها ، استراتژهاي سياسي ، اکلکتيست ها و 
 معناي گسترده تري يافت که" سه مذهب و نه مکتب فکري " کشاورزيون ، بعد ها 

در جامعه قديم اين عبارت در . اشاره به فرقه هاي مذهبي و مکاتب اکادميک ميکرد
  .مورد افرادي که حرفه هاي ناباب داشتند هم به کار ميرفت 
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  برخورد دياكتيكي به وحدت درون حزب
  ١٩٥٧نوامبر  ١٨

فکر ميکنم . دررابطه با مسئله وحدت مايلم چيزي در زمينه برخورد بگويم
نسبت به هررفيق ، هرکس ميخواهد باشد، بايد وحدت طلبانه باشد ،  برخورد ما

ما بايد نسبت به او برخوردي . بشرط اينکه او يک عنصر دشمن يک خرابکار نباشد
مقصود از برخوردي ديالکتيکي . ديالکتيکي و نه متافيزيکي در پيش بگيريم 

اينکه تمامي  چيست؟ مقصود تحليلي بودن نسبت به همه چيز است ، قبول کردن
نوع بشر مرتکب اشتباه ميگردند ونفي نکردن کامل شخص صرفاً بخاطر ارتکاب 

لنين يکبار گفت که در جهان حتي يک نفر وجود ندارد که مرتکب اشتباه . اشتباه
يک آدم اليق محتاج کمک سه نفر ديگر است . هر کسي محتاج حمايت است. نشود

 لوفرآبي با تمام آن زيبائيش براي ماندنني. سه چوب احتياج دارد يک پرچين به.

بازهم يک . اينها مثال هاي چيني اند. بروي آب به برگهاي سبز خود محتاج است 
مثال ديگر چيني ميگويد سه کارگر ناشي که عقل خود را بروي هم بگذارند مساوي 

جوکه ليان به تنهائي هيچوقت نميتوانست کامل . جوکه ليان معمار بزرگ ميگردند
. به اين اظهاريه دوازده کشورمان نگاه کنيد .  شد، او محدوديت هاي خود را داشتبا

. ما پيش نويسهاي اول ، دوم ، سوم و چهارم گذاشتيم و صيقل آنرا بپايان رسانده ايم 
بنابراين چه . فکرميکنم گستاخي محض است اگر خداگونه ادعاي بي عيبي کند

اشتباه شده است در پيش گيريم؟ ما بايد  برخوردي بايد نسبت به رفيقي که مرتکب
حزب ما . تحليلي باشيم و برخورد ديالکتيکي، بجاي متافيزيکي داشته باشيم

يکباردرباتالق متافيزيک و دردگماتيسم گيرکرد وهرکس را که نمي پسنديد کامالً از 
بين ميبرد، بعداً ما دگماتيسم را طرد کرديم و کمي بيشتر در باره ديالکتيک 

! بر طبق اين مفهوم با رفيقي که مرتکب اشتباه شده است چه بايد بکنيم ؟. ختيمآمو
دوم ، بايد به او کمک . اول ، بايد مبارزه اي براي زدودن افکار نادرستش انجام دهيم

نمائيم ، نکته اول مبارزه ، نکته دوم کمک، ما بايد از نيت خوب کمک کردن به او براي 
  .تا ازبن بست نجات پيدا کند تصيح اشتباهاتش حرکت کنيم

در قبال افرادي چون . معذلک ، رفتارما با نوع ديگري ازافراد متفاوت است
تروتسکي و چون دسيو، جان گوتائو وکائوکان در چين ، درپيش گرفتن برخوردي 
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و آدمهائي هستند مانند هيتلر، . کمکي امکان ناپذير بود چه آنها اصالح ناپذير بودند
زار، که آنها هم اصالح ناپذيربوده و ميبايستي سرنگون گردند، چه ما چانکايشک و ت

بدين معنا، ماهيت آنها تنها يک جانب دارد ونه دوجنبه ، . مطلقاً دافع يکديگر بوديم
درتحليل نهائي، چنين چيزي در مورد امپرياليسم وسرمايه داري نيزصادق است، 

سوسياليستي است، امر مشابهي  نظامي که درآخرمحکوم به جايگزيني ازجانب نظام
در زمينه ايدئولوژي صادق است، ماترياليسم جايگزين ايده آليسم خواهد شد وآته 

اما . ئيسم جايگزين خدا پرستي، دراينجا ما درباره اهداف استراتژيک صحبت ميکنيم
دراين مراحل ممکن است سازشهائي . قضيه درمورد مراحل تاکتيکي متفاوت است

درجه در کره سازش نکرديم؟ آيا سازش با  ٣٨آيا ما با امريکا درمدار . دنيزانجام گير
  فرانسويها در ويتنام صورت نگرفت ؟

. درهرمرحله تاکتيکي الزمست که درسازش همانند مبارزه مهارت داشت
پيشنهاد ميکنم درمواردي که . حال بگذاريد به مسئله مناسبات ميان رفقا بازگرديم

بعضي ها . وجود داشته است گفتگوهائي بين آنها برگزارگردد سؤتفاهماتي ميان رفقا
فکر ميکنند همينکه افراد به درون حزب کمونيست آمدند، مقدس ميشوند و 
هيچگونه اختالف و سو تفاهمي ميان آنان بوجود نميآيد و يا فکر ميکنند که حزب 

نرو احتياجي نميتواند مورد تحليل قرار گيرد، يعني يکپارچه و يکدست است و از اي
به گفتگو نيست ، مثل اينکه آدمها همينکه در حزب هستند بايد صد درصد 

درواقع مارکسيتها با درجه هاي مختلف وجود دارد، هستند . مارکسيست باشند
م دو اينآيا ما نميتو. درصد مارکسيست اند ٥٠و يا  ٦٠،  ٧٠،  ٨٠، ٩٠درصد١٠٠که اينکس

کنيم؟ با حرکت ازخواست وحدت و با روحيه کمک يا چند نفره با هم دراتاقي گفتگو 
متقابل به گفتگو پردازم؟ البته من ازگفتگو دردرون صفوف کمونيستي صحبت مي 

بگذاريد مثالي ). گرچه ما با آنها نيزگفتگو ميکنيم( کنم و نه گفتگو با امپرياليستها 
يا بيشتر از آيا دوازده کشورما در موقعيت کنوني در حال گفتگو نيستند؟ آ. بزنم 

به . شصت حزب نيز در حال گفتگو نيستند؟ چرا ، اتفاقاً مشغول چنين کاري هستند
لنينيسم خدشه اي وارد نيايد ، ما  –بشرط آنکه به اصول مارکسيسم : سخني ديگر

برخي از نظرات ديگران را که قابل قبول باشند ميپذيريم و برخي از نظرات خودمان را 
ازاينرو ما در برخورد با رفيقي که مرتکب . ه کناري مي نهيم که بتوان کنار گذاشت ب

اشتباه شده است دو دست داريم ، يکدست براي مبارزه با او و دست ديگر براي 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

      مائوتسه دون  

549 

و اين بمعناي اصولي بودن . وحدت با وي ، هدف مبارزه حفظ اصول مارکسيسم است 
، که بمعناي  ست يعني سازش با اوستهدف فراهم آوردن راه خروج ازبن ب .اوست

 -نرمش پذير بودن است ، تلفيق اصول با نرمش پذيري يک اصل مارکسيستي
  .لنينيستي است و اين يک وحدت اضداد است

برخي . هردنيائي و البته بويژه دنياي جوامع طبقاتي سرشار از تضاد است 
اين ، اما من معتقدم » پيدا کرد« ميگويند که در جامعه سوسياليستي بايد تضادها را 

نکته اين نيست که تضادهائي وجود دارند که بايد . شيوه طرح مطلب نا درست است 
هيچ کجا . آنها را پيدا کرد ، بلکه آنکه جامعه سوسياليستي سرشار از تضاد است 

بدون تضاد نيست ، همچنين هيچ شخصي نيست که نتواند مورد تحليل قرارگيرد، 
ي است از وحدت اضداد، در يک اتم وحدت متافيزيکي است ، ببينيد، يک اتم مجتمع

اضداد وجود دارد، هسته هست و الکترون ، در يک هسته بازهم يک وحدت اضداد 
و بازدرخود پروتونها ، پروتون است و ضد . بين پروتونها و نوترونها موجود است

به طور خالصه ، وحدت اضداد . دردرون نوترونها ، نوترن هست و ضد نوترون . پروتون
مفهوم وحدت اضداد ، ديالکتيک ، بايد از محدوده محفلهاي . همه جا موجود استدر

پيشنهاد ميکنم که . کوچک فالسفه خارج شود و به ميان توده هاي وسيع خلق برود
اين مسئله درجلسات بوروهاي سياسي و جلسات پالنوم کميته مرکزي احزاب 

سطوح اين احزاب مورد  مختلف و همچنين درمورد جلسات کميته هاي حزبي تمامي
بحث قرارگيرد، در واقعيت امر ، دبيران شاخه هاي حزبي ما ديالکتيک را درک 

که گزارشي براي جلسات شاخه حزبي آماده مينمايند معموالً دو زمانيميکنند؛ چه 
اول دستاوردها ؛ دوم کمبودها ، يک به دو  –مطلب را در دفترچه هاي خود مينويسند 

   .اين يک پديده عالمگير است ، و اينست ديالکتيک و  –تقسيم ميشود 
  
  
  
  

    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .در جلسه نمايندگان احزاب کمونيست و کارگري در مسکو اينبخشهائي از يک سخنر
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  كليه مرتجعين ببر كاغذي هستند

  
  ١٩٥۷نومبر ١٨

  
چانکايشک بما حمله کرد، بسياري از رفقاي ما و هنگاميکه  ١٩۴٦در سال 

. شک وترديد داشتند . وفق شويم م در اين جنگ ماينمردم کشور در اينکه ما ميتو
در آنموقع . ولي ما در يک موضوع اطمينان کامل داشتيم . خودم نيز نگران بودم  من

حبه اي درباره خبرنگار امريکائي آنالوبيز استرانگ به ين ان  آمده بود من ضمن مصا
ريکا و بمب اتمي با او صحبت مسايل زيادي از قبيل چانکايشک ، هيتلر ، ژاپن ام

من گفتم که تمام مرتجعين باصطالح نيرومند، ببر کاغذي هستند،بعلت اينکه . کردم
ببينيد، آيا هيتلر ببر کاغذي نبود که شکست خورد ؟ من . از مردم دور افتاده اند 
روسيه ، پادشاهان چين و ميليتاريسم ژاپن نيز ببر کاغذي  همچنين گفتم که تزار

امپرياليسم امريکا هنوز . بودند و همانطور که اطالع داريم ، آنها هم سرنگون شدند 
ولي من معتقدم که او نيز سرنگون . سرنگون نشده است و بمب اتمي در اختيار دارد

ايشک بسيار نيرومند بود و چانک. امپرياليسم امريکا هم ببرکاغذي است. خواهد شد 
ما در آنزمان در ين ان . بيش از چهار ميليون نفر نيروي نظامي منظم در اختيار داشت 

تعداد نفرات ارتش ما . فکر ميکنيد جمعيت ين ان چقدر بود ؟ هفت هزار نفر. بوديم 
ه چقدربود ؟ ما نهصد هزار نفر پارتيزان داشتيم که همه آنها در ده ها پايگاه بوسيل

ولي ما معتقد بوديم که چانکايشک ببري . قواي چانکايشک از هم جدا شده بودند
براي مبارزه عليه  طوالنيما طي مدتي . کاغذي است و حتما او را شکست خواهيم داد

. از نظر استراتژيک بايد به دشمن کم بها دهيم : دشمن چنين فرمولي تدوين کرديم 
بسخن ديگر بايد در مجموع دشمن را . بگيريمولي از نظرتاکتيکي بايد او را جدي 

چنانچه ما دشمن را . حقير بشماريم ، ولي در هر مسئله مشخص او را جدي بگيريم 
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مارکس و . در مجموع حقير نشماريم ، به اشتباه اپورتونيستي دچار خواهيم شد 
سراسر انگلس دو نفر بيش نبودند، اما در همان موقع اعالم کردند که سرمايه داري در 

ولي چنانچه ما دشمن را در هر مسئله مشخص جدي . جهان مضمحل خواهد شد
نبرد ها در طول يک جنگ فقط يک پس . نگيريم ، به ماجراجوئي دچار خواهيم شد 

ديگري ميتوانند صورت گيرند، قواي دشمن فقط يک پس از ديگري ميتواند نابود 
ت ، دهقانان زمين را قطعه بقطعه کارخانه ها را يکي پس از ديگري ميتوان ساخ. شود

ما بايد از نظر . اين موضوع حتي در مورد غذا خوردن نيز صادق است. شخم ميکنند
م که غذا را ايناستراتژيک عمل غذا خوردن را آسان بگيريم ، يعني اينکه ما ميد

تمام غذاي . ولي بطور مشخص غذا را بايد لقمه بلقمه بخوريم. م تمام کنيم اينميتو
اين اسلوب بنام اسلوب حل تدريجي . را نميتوان به يکباره فرو برد مهمانييک 

معروف شده است و در اصطالح نظامي در هم شکستن قواي دشمن يکي پس از 
  .   ديگري آمده است

  
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




