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  ـ حزب كمونيست1
اساس تئوريكي . كند حزب كمونيست چين است  مركز قدرتي كه امر ما را رهبري مي 

  .كند ماركسيسم ـ لنينيسم است كه افكار ما را هدايت مي

نمايندگان خلق  دوره كنفرانس كشوري نطق افتتاحيه در نخستين اجالسيه اولين
  )1954سپتامبر 15(اي چين  جمهوري توده

انقالبي بدون حزب بدون يك حزب . براي انقالب كردن به حزبي انقالبي احتياج است 
ايكه بر اساس تئوري انقالبي ماركسيسم ـ لنينيسم و به سبك انقالبي ماركسيستي ـ  انقالبي

هاي وسيع مردم را براي غلبه  توان طبقه كارگر و توده لنينيستي پايه گذاري شده باشد، نمي
  .بر امپرياليسم و سگهاي زنجيريش رهبري كرد

نوامبر  .عليه تجاوز امپرياليستي پيكار كنيد .شويد نيروهاي انقالبي سراسر جهان متحد
    4آثار منتخب جلد  1948

بدون كوشش حزب كمونيست چين بدون وجود كمونيست هاي چين به مثابه ستون 
و كشاورزي  تواند به استقالل و آزادي دست يابد صنعتي شود فقرات خلق، چين هرگز نمي

  .خود را مدرنيزه كند

  3آثار منتخب جلد  1945 آوريل 24درباره دولت ائتالفي 

بدون وجود اين . حزب كمونيست چين هسته رهبري كننده تمام خلق چين است 
  .تواند پيروز شود هسته،امر سوسياليسم نمي

سخنراني در مالقات با نمايندگان سومين كنگره كشوري سازمان جوانان دموكراتيك 
   1957مه  25نوين چين 

ري ماركسيسم ـ لنينيسم مسلح است و اسلوب انتقاد از خود با تئو   حزب با انضباطي كه
هاي مردم پيوند دارد ؛ ارتشي كه توسط چنين حزبي رهبري  با توده. بندد  را به كار مي

شود جبهه واحدي مركب از تمام طبقات و گروههاي انقالبي به رهبري چنين حزبي ـ  مي
  .ايم مغلوب ساختهاي كه ما بدان وسيله دشمن را  اينست سه سالح عمده

  4آثار منتخب جلد 1949ژوئن  30درباره ديكتاتوري دمكراتيك خلق 



  

٢  

. ها اعتماد كنيم ما بايد به حزب اعتماد كنيم ـ اين دو اصل اساسي است  ما بايد به توده
چنانچه ما نسبت به اين دو اصل شك و ترديدي به خود راه دهيم قادر به انجام هيچ كاري 

  .نخواهيم بود

  1955ژوئيه  31ره مسائل كئوپراتيوه كردن كشاورزي دربا

حزب كمونست چين كه به تئوري و ايدئولوژي ماركسيستي ـ لنينيستي مسلح است 
سبك كار نويني براي خلق چين آورده كه اساسش عبارت است از تلفيق تئوري و عمل ، 

  .هاي مردم و انتقاد از خود ارتباط نزديك با توده

  3آثار منتخب جلد  1945آوريل  24ي درباره دولت ائتالف

كند بدون تسلط بر تئوري  يك حزب سياسي كه جنبش انقالبي عظيمي را رهبري مي
محال است كه بتواند به پيروزي    انقالبي و بدون علم به تاريخ و دركي عميق از جنبش عملي

  .دست يابد

  2آثار منتخب جلد  1938اكتبر  نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي

مانطور كه ما سابقاً گفتيم جنبش اصالح سبك كار يك جنبش پر دامنه تربيت ه
منظور از اصالح سبك كار اينست كه تمام حزب از طريق انتقاد و انتقاد از . ماركسيستي است

ما در جريان جنبش اصالح سبك كار به يقين . خود ماركسيسم را مورد مطالعه قرار دهند
  .م بيشتر بيازماييمتوانيم ماركسيسم را باز ه مي

مارس  12 درباره كار تبليغاتي   سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين
1957  

تأمين زندگي شايسته براي خلق چند صد ميليوني چين و ساختن كشوري غني مقتدر  
با فرهنگي در سطح عالي از كشوري چون چين كه از نظر اقتصادي و فرهنگي عقب مانده 

و درست براي اينكه ما بتوانيم اين وظيفه را به نحو . بس صعب و دشوار است اي است ، وظيفه
ي آنها آرمانهاي عالي انساني است  تر انجام دهيم و با افراد غير حزبي كه انگيزه هر چه شايسته

اند همكاري بهتري داشته باشيم بايد در حال و آينده  و براي شركت در اصالحات مصمم شده
صالح سبك كار بر پا كنيم و دائماً هرآنچه را كه نادرست است، از خود هايي براي ا جنبش
  .بزداييم



 

٣  

  1957مارس  12 درباره كار تبليغاتي  سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين

هاي عملي يك حزب انقالبي است كه در پروسه و در  سياست مبدأ حركت كليه فعاليت 
يك حزب انقالبي در اقدام به هر عملي اجباراً . يابد ميهاي حزب تبلور  نتيجه نهايي فعاليت
به ناچار سياست    نمايد و در صورتي كه از اتخاذ يك سياست سرباز زند سياستي اتخاذ مي

گيرد و چنانچه سياست موجود را آگاهانه اجرا نكند به ناچار آن  آميزي را در پيش مي اشتباه
ناميم پروسه و نتيجه نهايي  نچه كه ما تجربه ميآ. آورد را كوركورانه به مرحله عمل در مي

توانيم  تنها از طريق پراتيك خلق يعني از طريق تجربه است كه ما مي. اجراي سياست است 
ثابت كنيم آيا اين سياست صحيح بوده يا نه و معين كنيم كه اين سياست تا چه اندازه 

ه ويژه پراتيك يك حزب انقالبي و ولي پراتيك خلق و ب. درست و تا چه اندازه غلط بوده است
بدين جهت قبل از آنكه . تواند با اين يا آن سياست در ارتباط نباشد  هاي انقالبي نمي توده

ايم براي  عملي انجام گيرد ما بايد سياستي را كه طبق شرايط موجود فرمول بندي كرده
ها از  اي حزب و تودهدر غير اين صورت اعض. ها به روشني تشريح نماييم اعضاي حزب و توده

راهنمايي هاي سياسي حزب ما بدور خواهند ماند ، كوركورانه عمل خواهند كرد و سياست 
  .اشتباه آميزي را اجرا خواهند نمود

  4آثار منتخب جلد 1948فوريه  27درباره سياست صنعتي و بازرگاني 

هاي مشخص  حزب ما مشي عمومي و سياست عمومي انقالب چين و همچنين مشي
ولي بسياري از رفقا در . مختلف براي كار و رهنمود هاي سياسي كنكرتي تعيين نموده است

هاي مشخص حزب ما براي كار و رهنمود هاي سياسي كنكرت آن وقوف  حاليكه به مشي
چنانچه ما واقعاً مشي عمومي و . كنند دارند اغلب مشي عمومي حزب ما را فراموش مي

يم به صورت يك فرد انقالبي نابينا و نا كامل و ناآگاه در سياست عمومي حزب را فراموش كن
هاي مشخصي براي كار و رهنمود هاي سياسي كنكرت  خواهيم آمد و وقتي كه بخواهيم مشي

را به عمل درآوريم سمت گيري خود را از دست خواهيم داد زماني به چپ و زماني به راست 
  .هيم رساندمنحرف خواهيم شد و بدينسان به كارمان زيان خوا

 1948آوريل  1سخنراني در كنفرانس كادرهاي منطقه آزاد شده شانسي ـ سوي يوان 
  4ثار منتخب جلد 

سياست و تاكتيك حيات حزب است رفقاي رهبري در درجات مختلف بايد بدان توجه 
  .مباالتي از خود نشان دهند فراوان مبذول دارند و در اجراي آن نبايد به هيچ وجه اهمال و بي
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  4آثار منتخب جلد  1948 مارس 20اي درباره اوضاع  بخشنامه

  ـ طبقات و مبارزه طبقاتي2
اين است تاريخ اين . شوند و بعضي نابود مبارزه طبقاتي يعني بعضي طبقات پيروز مي  

تفسير تاريخ از اين ديدگاه ماترياليسم تاريخي و از . است تاريخ تمدن چندين هزار ساله
  .آليسم تاريخي است هديدگاه مقابل آن ايد

اثار منتخب  1949اوت  14. تصورات واهي را بدور افكنيد خود را براي مبارزه آماده كنيد
    4جلد 

كند و هيچ فكر  در جامعه طبقاتي هر فرد به مثابه عضوي از يك طبقه معين زندگي مي
  .اي نيست كه بر آن مهر طبقاتي نخورده باشد و انديشه

  1آثار منتخب جلد 1937درباره عمل ژوئيه 

هاي اجتماعي به طور عمده به تكامل تضادهاي دروني جامعه بستگي دارند  دگرگوني
يعني به تكامل تضاد بين نيروهاي مولده و مناسبات توليدي ، تضاد ميان طبقات و تضاد ميان 

 راند و سرانجام منجر به نشستن تكامل اين تضادها ست كه جامعه را به پيش مي. نو و كهنه 
  .گردد جامعه نوين بر جاي جامعه كهن مي

  1آثار منتخب جلد  1937درباره تضاد اوت 

استثمار اقتصادي بيرحمانه و ستم سياسي طبقه مالكين نسبت به دهقانان ، آنان را وادار 
  .هاي متعددي عليه سلطه مالكين نمود به برپا كردن قيام

هقاني بود كه در جامعه فئودالي چين هاي د ها و جنگ مبارزه طبقاتي دهقانان و قبام... 
  .داد نيروي محركه واقعي تكامل تاريخ را تشكيل مي

  2آثار منتخب جلد 1939دسامبر  انقالب چين و حزب كمونيست چين

در بين سفيد پوستان . در آخرين تحليل، مبارزه ملي يك موضوع مبارزه طبقاتي است 
پوستان را مورد ستم و ظلم  است كه سياهايالت متحده آمريكا تنها هيئت حاكمه ارتجاعي 

توانند نماينده كارگران ، دهقانان ، روشنفكران انقالبي و  آنها به هيچ وجه نمي. دهد قرار مي
  .دهند باشند ساير اشخاص روشن بين كه اكثريت مطلق سفيد پوستان را تشكيل مي
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يه تبعيضات نژادي پوستان امريكايي عل بيانيه در پشتيباني از مبارزه عادالنه سياه
  1963اوت  8امپرياليسم امريكا 

بر ماست كه خلق را متشكل كنيم تا مرتجعين چين . بر ماست كه خلق را متشكل كنيم
هاي ارتجاعي با هم يكسانند ؛ اگر آنها را نزنيد ساقط نخواهند  تمام پديده. را واژگون سازد

قائده خس و خاشاك از جايي كه اين درست مانند جاروب كردن كف اتاق است ـ علي ال. شد
  .گردد جاروب نشود به خودي خود زايل نمي

آثار  1945اوت  13وضعيت و سياست ما پس از پيروزي در جنگ مقاومت عليه ژاپن 
    4منتخب جلد 

نه مرتجعين چيني و نه نيروهاي متجاوز امپرياليسم . رود دشمن خود به خود از بين نمي
  .خواه خود از صحنه تاريخ خارج نخواهند شدآمريكا در چين هيچكدام به دل

  4آثار منتخب جلد 1948دسامبر  30انقالب را به سرانجام برسانيم 

انقالب مجلس مهماني نيست مقاله نويسي نيست نقاشي يا گلدوزي نيست انقالب 
 تواند آنقدر ظريف و آرام ، آنقدر نجيب و معتدل ، آنقدر مهربان و مؤدب ، آنقدر خوددار و نمي

انقالب شورش و طغيان است ، انقالب عملي است قهر آميز كه بدان وسيله . با شفقت باشد
  .سازد ديگر را واژگون مي   يك طبقه، طبقه

  1آثار منتخب جلد  1927گزارش درباره بررسي جنبش دهقاني در استان حونان مارس 

به زور از او  چانكايشك پيوسته در تالش است تا هر جو قدرت و هر جو دستاورد خلق را
و ما؟ سياست ما اينست كه هر ضربه را با ضربه متقابل پاسخ دهيم و براي هر وجب . بربايد

كند با يك شمشير در  او هميشه سعي مي. كنيم ما هم به شيوه او عمل مي. زمين بجنگيم
ما نيز چون او دست . دست چپ و يك شمشير در دست راست جنگ را به خلق تحميل كند

كند ما هم بايد  همانطور كه چانكايشك اكنون شمشير خود را تيز مي.... بريم  ميبه شمشير 
  .شمشير خود را تيز كنيم

آثار  1945اوت  13وضعيت و سياست ما پس از پيروزي درجنگ مقاومت عليه ژاپن 
    4منتخب جلد 
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ايست كه در انقالب داراي اهميت  دشمنان ما كيستند؟ دوستان ما كدامند؟ اين مسئله
كليه مبارزات انقالبي سابق چين به طور عمده بدين جهت به . باشد درجه اول مي

دستاوردهاي ناچيز رسيدند كه انقالبيون قادر نبودند با دوستان حقيقي خود براي حمله به 
هاست ؛ تا كنون هيچ انقالبي نبوده  حزب انقالبي راهنماي توده. دشمنان واقعي متحد شوند

براي كسب اطمينان به . نادرست حزب انقالبي شكست نخورده باشداست كه در اثر رهبري 
ها را منحرف نخواهيم كرد و در انقالب به پيروزي هايي حتمي دست خواهيم يافت  اينكه توده

. ، بايد توجه خود را به اتحاد با دوستان حقيقي براي حمله به دشمنان واقعي معطوف كنيم
واقعي ما بايد به طور كلي وضعيت اقتصادي براي تشخيص دوستان حقيقي از دشمنان 

طبقات مختلف جامعه چين و برخورد آنها را نسبت به انقالب مورد تجزيه و تحليل قرار 
  .دهيم

    1آثار منتخب جلد  1926تحليل از طبقات جامعه چين مارس 

كليه ديكتاتور هاي نظامي، بوروكراتها، كمپرادورها و مالكين بزرگ كه متحدين 
باشند و همچنين آن قشر مرتجع از روشنفكر اني كه وابسته به اين طبقات  سم ميامپريالي

نيمه . پرولتارياي صنعتي نيروي رهبري كننده انقالب ماست. است ، دشمنان ما هستند
جناح راست بورژوازي متوسط . باشند پرولتاريا و خرده بورژوازي نزديكترين دوستان ما مي

گردد ـ ليكن ما بايد در  ا و جناح چپ آن به دوستان ما بدل متزلزل ممكن است به دشمنان م
  .برابر آنها دائماً هشيار و مراقب باشيم و نگذاريم كه در صفوف ما اغتشاشي بر پا كنند

   1آثار منتخب جلد  1926تحليل از طبقات جامعه چين مارس 

در طرف هر كس كه . هاي انقالبي قرار بگيرد انقالبي است هر كس كه در طرف خلق
امپرياليسم ، فئوداليسم و كاپيتاليسم بوروكراتيك بايستد ضد انقالبي است كسي كه تنها در 

كسي . گفتار جانب خلق انقالبي را بگيرد ي كردارش غير از آن باشد، يك انقالبي لفظي است
ي كه نه تنها در گفتار بلكه در كردار هم جانب خلق انقالبي را بگيرد، انقالبي به تمام معن

  .است

نطق اختتاميه در دومين اجالسيه نخستين دوره كميته كشوري كنفرانس مشورتي 
  1950ژوئن  23سياسي خلق چين 
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من معتقدم كه براي ما ـ چه يك فرد ، يك حزب ، يك ارتش و يا يك آموزشگاه ـ 
چندان زيبنده نباشد ، اگر مورد حمله دشمن قرار نگيريم، زيرا در آن صورت حتماً چنين 

اين امر خوبي است اگر ما مورد . ايم هوم خواهد شد كه ما تا به سطح دشمن تنزل يافتهمف
شود كه ما بين خود و دشمن خط فاصل  حمله دشمن قرار بگيريم، زيرا آن وقت معلوم مي

باز بهتر خواهد شد اگر دشمن به ما وحشيانه حمله ور گردد و بدون اينكه . ايم روشني كشيده
ترين رنگها بيااليد ، زيرا اين  ه مثبتي براي ما قائل شود، ما را به تيرهحتي كوچكترين نقط

ايم، بلكه در كارمان  دهد كه ما نه تنها خط فاصل روشني بين خود و دشمن كشيده نشان مي
  .ايم هاي بزرگي دست يافته هم به موفقيت

  1939مه  26مورد حمله دشمن قرار گرفتن امر خوبي است نه بد 

كند پشتيباني كنيم و با هر چيزي كه  هر چيزي كه دشمن با آن مخالفت ميما بايد از 
  .كند، مخالفت ورزيم دشمن از آن طرفداري مي

 16سين مين    مركزي، روزنامه سائودان و روزنامه مصاحبه با سه خبرنگار خبرگزاري
  2منتخب جلد  آثار 1939سپتامبر 

اين براي اعضاي حزب كمونيست . ايم فتههاي مردم قرار گر ما در موضع پرولتاريا و توده
به اين معني است كه بايد در موضع حزب قرار بگيرند، خود را با روح حزبي بار آورده و با 

  .سياست حزب وفق دهند

  3آثار منتخب ، جلد  1942سخنراني در محفل ادبي و هنري ين آن مه 

ر جا خواهند ماند و پس از نابودي دشمنان تفنگ به دست، دشمنان بدون تفنگ هنوز ب
مسلماً بر ضد ما به مبارزه مرگ و زندگي دست خواهند زد ما هرگز نبايد به اين دشمنان كم 

اگر ما اين مسئله را امروز بدين سان طرح نكنيم و نفهميم مرتكب خطاهاي بسيار . بها دهيم
  .بزرگي خواهيم شد

 1949مارس  5نكميته مركزي حزب كمونيست چي گزارش به دومين پلنوم هفتمين
  4آثار منتخب جلد 

امپرياليستها و مرتجعين داخلي به هيچ وجه به شكست خود تن در نخواهند داد و تا وا 
آنها حتي پس از برقراري نظم و . هاي مذبوحانه ادامه خواهند داد پسين دم به دست و پا زدن
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رانه خواهند زد و آرامش در كشور نيز به اشكال گوناگون دست به عمليات تخريبي و آشوب گ
اين امري . هر روز و هر دقيقه تالش خواهند كرد تا بار ديگر در چين به صحنه باز گردند
  .ناگزير و حتمي است، ما تحت هيچ شرايطي نبايد هوشياري خود را از دست دهيم

سپتامبر  21مشورتي سياسي خلق چين  نطق افتتاحيه در نخستين پلنوم كنفرانس
  4د آثار منتخب جل 1949

در چين گر چه تحول سوسياليستي در مورد سيستم مالكيت به طور اساسي انجام يافته 
اي كه مشخصه دوره انقالب است، اساساً پايان  ساي توده و مبارزات طبقاتي وسيع و طوفان

شده مالكين و كمپرادورها هنوز موجود است بورژوازي  پذيرفته ولي بقاياي طبقات سرنگون
مبارزات طبقاتي هنوز تمام نشده . خرده بورژوازي تازه در حال تحول استو     برجاست   هنوز
مبارزات طبقاتي بين پرولتاريا و بورژوازي، مبارزه طبقاتي بين نيروهاي سياسي . است

اي  گوناگون و مبارزه طبقاتي بين پرولتاريا و بورژوازي در زمينه ايدئولوژيك هنوز مبارزه
كند  پرولتاريا كوشش مي. حتي گاهي بسيار حدت خواهد يافتطوالني و پيچيده خواهد بود و 

بيني خود دگرگون سازد و بورژوازي نيز سعي دارد تا جهان را طبق  تا جهان را طبق جهان
در اين مورد اين مسئله كه سوسياليسم يا كاپيتاليسم كداميك بر . بيني خود تغيير دهد جهان

  .ده استديگري پيروز خواهد شد، هنوز واقعاً حل نش

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

براي اينكه در كشور ما نتيجه مبارزه ايدئولوژيك بين سوسياليسم و كاپيتاليسم معين 
به دليل اينكه تأثير بورژوازي و روشنفكرانيكه از جامعه . شود، هنوز مدتها وقت الزم است

ي آنها در كشور ما براي مدتي طوالني همچنان اند، و همچنين ايدئولوژي طبقات كهن برخاسته
عدم درك كامل و يا اصوال عدم شناخت اين حقيقت، ما را به اشتباه . باقي خواهد ماند

  .گردد كشاند و موجب ناديده گرفتن ضرورت مبارزه ايدئولوژيك مي عظيمي مي

   1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

بورژوايي و خرده بورژوايي، ايدئولوژي ضد ماركسيستي براي  در كشور ما، ايدئولوژي
سيستم سوسياليستي در كشور ما به طور اساسي . مدتي طوالني هنوز به جا خواهد ماند

ما در تحول مالكيت بر وسائل توليد هم اكنون به پيروزي هاي اساسي نائل . مستقر شده است
در زمينه . ايم ز پيروزي كامل حاصل نكردهايم ولي در جبهه سياسي و ايدئولوژيك هنو آمده
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ايدئولوژي اين مسئله كه در مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازي كداميك بر ديگري پيروز خواهد 
اي  ما عليه ايدئولوژي بورژوازي و خرده بورژوازي هنوز مبارزه. شد، هنوز واقعاً حل نشده است

دست كشيدن از مبارزه ايدئولوژيك عدم درك اين حقيقت و . بس طوالني در پيش داريم
صفت بايد مورد  آميز ، تمام گياهان سمي و تمام اهريمنان افعي تمام افكار اشتباه. خطاست

ولي اين انتقاد بايد كامالً . انتقاد قرار گيرند و بهيچوجه نبايد راه را براي اشاعه آنها باز گذاشت
  .اتيك، متافيزكي و دگماتيكيكننده باشد، نه خشن، بوروكر مستدل، تحليلي و قانع

  1957مارس  12سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين درباره كار تبليغاتي 

ماركسيسم يقين به پيشرفت خود . اند دگماتيسم و رويزيونيسم هر دو ضد ماركسيسم
چنانچه . ايستد يابد و هرگز از حركت باز نمي دهد،همپاي پيشرفت پراتيك رشد مي ادامه مي

. ماركسيسم از حركت باز ايستد و بال تغيير بماند، روح و حيات خود را از دست خواهد داد
ولي اصول اساسي ماركسيسم هرگز نبايد نقض گردد، چه در غير اينصورت اشتباه امري 

به ماركسيسم از ديدگاه متافيزيكي نگريستن و آنرا به مثابه چيز . اجتناب ناپذير خواهد شد
انكار اصول اساسي و حقيقت عام ماركسيسم، . دن دگماتيسم استجاني تلقي كر بي

رويزيونيستها تفاوت بين . رويزيونيسم نوعي از ايدئولوژي بورژوازي است. رويزيونيسم است
سوسياليسم و كاپيتاليسم، فرق بين كاپيتاليسم، فرق بين ديكتاتوري پرولتاريا و ديكتاتوري 

كنند، در واقع مشي سوسياليستي  آنها از آن طرفداري مي آنچه كه. كنند بورژوازي را انكار مي
تر از  در شرايط كنوني، رويزيونيسم به مراتب زيان بخش. داري است نيست، بلكه مشي سرمايه

يكي از وظايف مهم كنوني ما جبهه ايدئولوژيك، گسترش انتقاد از . دگماتيسم است
  .رويزيونيسم است

   1957مارس  12نيست چين درباره كار تبليغاتي سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمو

تر از  رويزيونيسم يا اپورتونيسم راست روندي است بورژوايي كه به مراتب خطرناك
زنند و  رويزيونيستها ، اپورتونيستهاي راست، در سخن دم از ماركسيسم مي. دگماتيسم است

آنان جوهر و اساس اما هدف واقعي حمله . گردند ور مي نيزحمله "دگماتيسم"حتي به 
نمايند،  كنند و يا آن را تحريف مي آنها با ماترياليسم و ديالكتيك مبارزه مي. ماركسيم است

خيزند و يا سعي در تضعيف  عليه ديكتاتوري دموكراتيك خلق و رهبري حزب كمونيست برمي
يا  ورزند و آنها با تحول سوسياليستي و ساختمان سوسياليسم مخالفت مي. نمايند آن مي

پس از پيروزي اساسي انقالب سوسياليستي در كشور ما هنوز . تالش در تضعيف آن دارند
آنها در . پرورانند شوند كه به عبث آرزوي احياء كاپيتاليسم را در سر مي اشخاصي يافت مي
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خيزند و در اين  ها و منجمله در جبهه ايدئولوژيك عليه طبقه كارگر به مبارزه برمي تمام جبهه
  .ه رويزيونيستها بهترين ياران و همراهان آنان هستندمبارز

  1957فوريه  27 درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق

    ـ سوسياليسم و كمونيسم3
كمونيسم سيستم كامل واحدي از ايدئولوژي پرولتاريايي و در عين حال نظام اجتماعي 

ت دارد و كامل ترين، نويني است كه با هر سيستم ايدئولوژيك و نظام اجتماعي ديگر تفاو
ترين سيستمي است كه تاريخ بشر تا كنون به خود ديده  ترين ومنطقي ترين، انقالبي مترقي
. سيستم ايدئولوژيك و نظام اجتماعي فئودالي ديگر به موزه تاريخ سپرده شده است. است

) رويدر اتحاد شو(داري نيز در بخشي از جهان  سيستم ايدئولوژيك و نظام اجتماعي سرمايه
هاي  بيماري محتضر و آفتابي كه در پس تپه"در موزه نهاده شده و در كشورهاي ديگر چون 

تنها سيستم . ماند كه عنقريب به موزه تاريخ سپرده خواهد شد مي "نشيند غرب فرو مي
ايدئولوژيك و نظام اجتماعي كمونيستي است كه سرشار از طراوت و شادابي جواني و لبريز از 

  .گسترد به قدرت بهمن و سرعت آذرخش بر سراسر جهان دامن مينيروي حيات 

  2آثار منتخب جلد  1940درباره دموكراسي نوين ژانويه

داري خواهد شد؛ اين  سراسر نظام اجتماعي سوسياليستي جايگزين سيستم سرمايه
هاي مرتجعين در باز داشتن حركت  عليرغم تالش. قانوني است عيني و مستقل از اراده انسان

  .انجامد افروزد و بدون ترديد به پيروزي مي چرخ تاريخ انقالب دير يا زود شعله مي

شوروي به مناسبت چهلمين سال گشت انقالب  سخنراني در جلسه شوراي عالي اتحاد
    1957نوامبر  6كبير اكتبر سوسياليستي 

يچگونه به يقين و بدون ه. داريم ها هرگز نظرات سياسي خود را پنهان نمي ما كمونيست
ترديدي برنامه آينده و يا برنامه حداكثر ما، هدفش كشاندن چين به سوي سوسياليسم و 

بيني ماركسيستي ما ، اين آرمان واالي آينده به روشني  نام حزب ما و جهان. كمونيسم است
  .اي كه بس زيبا و درخشان است دهد، آينده نشان مي

    3خب جلد آثار منت 1945 آوريل 24درباره دولت ائتالفي 
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: شود جنبش انقالبي چين تحت رهبري حزب كمونيست در مجموع شامل دو مرحله مي
انقالب دموكراتيك و انقالب سوسياليستي؛ اين دو مرحله دو پروسه انقالبي را تشكيل 

توان به انجام دومي  دهند كه خصلتاً با هم فرق دارند و تنها وقتي كه اولي پايان بيابد ، مي مي
نقالب دموكراتيك به منزله تدارك ضرور براي انقالب سوسياليستي است؛ انقالب ا. پرداخت

ايكه همه  هدف نهايي. سوسياليستي به طور اجتناب ناپذير دنباله انقالب دموكراتيك است
كوشند، عبارت است از بنا نهادن جامعه سوسياليستي و  كمونيستها براي رسيدن به آن مي

  .كمونيستي

  2آثار منتخب جلد  1939دسامبر  كمونيست چين انقالب چين و حزب

تغيير كشاورزي و صنايع . هدف انقالب سوسياليستي آزاد ساختن نيروهاي مولده است
دستي از مالكيت فردي به مالكيت جمعي سوسياليستي، تغيير صنايع و بازرگاني شخصي از 

را به طور وسيع آزاد  مالكيت كاپيتاليستي به مالكيت سوسياليستي به ناچار نيروهاي مولده
و به اين ترتيب شرايط اجتماعي را براي بسط سريع توليدات صنعتي و كشاورزي . سازد مي

  .كند فراهم مي

  1956ژانويه  25نطق در كنفرانس شوراي عالي دولتي 

كنيم، يعني مالكيت شخصي را به مالكيت  ما اكنون نه فقط در نظام اجتماعي انقالب مي
داريم، بدين معني كه توليد  هيم ، بلكه در تكنولوژي نيز انقالبي به پا ميد همگاني تغيير مي

اين دو نوع انقالب با هم در . دهيم صنايع دستي را به توليد ماشيني پر دامنه مدرن تغيير مي
در كشاورزي، با شرايطي كه در كشور ما موجود است، بايد مسئله . اند ارتباط مستقيم

داري  در كشورهاي سرمايه( هاي بزرگ حل شود  استفاده از ماشينكئوپراتيوه كردن قبل از 
از اينرو ما به هيچ وجه نبايد صنايع و كشاورزي ). يابد كشاورزي به طور كاپيتاليستي رشد مي

را مجزا و منفرد از يكديگر بدانيم، و به هيچ وجه نبايد روي يك طرف تأكيد كنيم و به طرف 
  .ديگر كم بها دهيم

  1955ژوئيه  31له كئوپراتيوه كردن كشاورزي درباره مسئ

نظام اجتماعي نوين فقط چندي پيش نيست كه ايجاد گشته؛ براي تحكيم آن هنوز به 
تواند كامالً  نبايد پنداشت كه نظام نوين به مجرد اينكه ايجاد گرديد، مي. مدتي وقت نياز است

براي . به قدم استحكام يابدنظام نوين بايد قدم . مستحكم شود، اين امري غير ممكن است
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تحكيم قطعي آن بايد ضمن صنعتي كردن سوسياليستي كشور و ادامه پيكر انقالب 
سوسياليستي در جبهه اقتصادي، در جبهه سياسي و ايدئولوژيك نيز به طور دائم و سخت به 

لي نيز المل به عالوه در اينجا وجود عوامل گوناگون بين. مبارزات انقالبي سوسياليستي پرداخت
  .آيد الزم مي

  1957مارس  12 سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين درباره كار تبليغاتي

در چين مبارزه براي تحكيم نظام سوسياليستي، مبارزه بر سر اينكه معين شود آيا 
شود يا كاپيتاليسم، هنوز طي يك دوره تاريخي بسيار طوالني ادامه  سوسياليسم چيره مي

ي ما بايد بدانيم كه اين نظام نوين سوسياليستي بدون هيچ شك و  ولي همه. تخواهد داش
توانيم كشوري سوسياليستي كه داراي صنايع  ما به يقين مي. ترديدي مستحكم خواهد گشت

  .مدرن، كشاورزي مدرن و علم و فرهنگ مدرن باشد، بنا كنيم

  1957مارس  12 ليغاتيسخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين درباره كار تب

اين . ورزند، بسيار ناچيز است تعداد آن روشنفكرانيكه كه نسبت به دولت ما دشمني مي 
اي ندارند، بلكه بيشتر به همان جامعه كهن  افراد به دولت ديكتاتوري پرولتارياي ما عالقه

تالش  كنند و آنها در هر فرصتي كه به دست آورند، آشوب و بلوا بر پا مي. اند دلبسته
آنها افرادي . نمايند تا حزب كمونيست را سرنگون سازند و چين كهن را عودت دهند مي

بود بين مشي پرولتاريايي و مشي بورژوايي، بين مشي سوسياليستي و  هستند كه اگر بنا مي
چون اين . گزيدند داري يكي را انتخاب كنند، با لجاجت زياد دومي را بر مي مشي سرمايه

تحقق پذير نيست، لذا آنها در حقيقت سر تسليم به امپرياليسم، فئوداليسم و مشي در واقع 
چنين افرادي در محافل سياسي، صنعتي و بازرگاني ، .داري بوروكراتيك بسايند سرمايه

  .اند العاده مرتجع آنها فوق. شوند فرهنگي و آموزشي، علمي و فني و مذهبي ديده مي

  1957مارس  12 نيست چين درباره كار تبليغاتيسخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمو

اقتصاد دهقاني پراكنده است و . مسئله جدي عبارت است از آموزش و تربيت دهقانان
. اشتراكي كردن كشاورزي بنا بر تجربيات اتحاد شوروي مستلزم وقت زياد و كار دقيق است

  .د وجود داشته باشدتوان بدون اشتراكي كردن كشاورزي، سوسياليسم كامل و استواري نمي

  4آثار منتخب جلد  1949ژوئن  30درباره ديكتاتوري دموكراتيك خلق
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هاي وسيع دهقانان مايلند تحت رهبري حزب به  ما بايد مطمئن باشيم كه اوال توده
. تدريج در راه سوسياليسم گام نهند؛ و ثانياً حزب قادر است دهقانان را در اين راه رهبري كند

  .دهد م كنه مطلب بوده و جريان عمده را تشكيل مياين دو نكته تما

  1955ژوئيه  31كشاورزي  درباره مسئله كئوپراتيوه كردن

هاي رهبري در كئوپراتيوها بايد موضع مسلط دهقانان ميانه حال تنگدست جديد  ارگان
ها تأمين كنند و دهقانان ميانه حال تنگدست قديمي و دهقانان ميانه حال  را در اين ارگان

فقط به اين ترتيب است . مرفه جديد و قديمي را به مثابه فرهنگ نيروي كمكي تلقي نمايند
حال را تأمين كرد،  توان طبق سياست حزب، وحدت بين دهقانان فقير و دهقانان ميانه كه مي

كئوپراتيوه را مستحكم نمود، توليد را پيشرفت داد و تحول سوسياليستي سراسر روستاها را به 
حال حاصل نخواهد شد،  و اال وحدت بين دهقانان فقير و دهقانان ميانه. انجام داد طور صحيح

كئوپراتيوها تحكيم نخواهند يافت، توليد پيشرفت نخواهد كرد و تحول سوسياليستي سراسر 
 .روستاها انجام نخواهد گرفت

دست حال به  اوتان از دست دهقانان ميانه   چگونه كنترل كئوپراتيو"مقدمه بر مقاله 
  1955 "دهقانان فقير انتقال يافت 

. حال امري ضرور است، سرپيچي از اجراي اين وظيفه خطاست اتحاد با دهقانان ميانه
ولي طبقه كارگر و حزب كمونيست در روستاها بايد به چه كساني اتكا كنند؟ مسلماً به 

حات ارضي در شد و اصال اين هم در آن موقعي كه عليه مالكين مبارزه مي. دهقانان فقير
كرد و هم اينك كه به خاطر تحقق تحول سوسياليستي كشاورزي  دست اجرا بود، صدق مي

در اين دو دوره . شود، صادق است داري مبارزه مي عليه دهقانان مرفه و ساير عوامل سرمايه
ا آنها تنها پس از مشاهده سير عمومي رويداده. حال ابتدا متزلزل بودند انقالب، دهقانان ميانه

دهقانان فقير بايد روي دهقانان . الوقوع است كه به طرف انقالب روي ميĤورند و پيروزي قريب
حال كار كنند و آنها را به طرف خود جلب نمايند تا اينكه انقالب روز به روز تا پيروزي  ميانه

  .نهايي بسط و توسعه بيابد

كئوپراتيو دهقانان فقير در  حال و درسهايي از كئوپراتيودهقانان ميانه "مقدمه بر مقاله 
  1955 "شهرستان فوآن 
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چنانچه . خورد داري به چشم مي در بين دهقانان چيزدار گرايشي جدي به سوي سرمايه
ما در جريان جنبش كئوپراتيوه كردن يا طي يك دوره بسيار طوالني پس از آن در كار 

  .داول خواهد شدسياسي ميان دهقانان كوچكترين غفلتي كنيم اين گرايش شايع و مت

  1955 "داري به طور قطعي مبارزه شود  سوي سرمايه گرايش به بايدعليه "مقدمه بر مقاله

جنبش كئوپراتيوه كردن كشاورزي، از همان آغاز؛ يك مبارزه جدي ايدئولوژيك و 
. اي تأسيس يابد تواند بدون گذشتن از ميان چنين مبارزه هيچ كئوپراتيوي نمي.سياسي بود

هاي نظام كهن بنا گردد بايد   نكه يك نظام اجتماعي طراز نوين بتواند بر روي پايهقبل از اي
بقاياي افكار كهن كه بازتابي از نظام كهنه است، در . ها را كامالً پاك و منزه ساخت   اين پايه

از اينرو هر . ها براي مدت طوالني به جا مانده و به آساني از بين نخواهد رفت مغز انسان
تيو پس از آنكه تأسيس شد براي اينكه استحكام بيابد، بايد از ميان مبارزات متعددي كئوپرا
هاي خود بكاهد، فرو خواهد  و حتي پس از استحكام، به محض اينكه از مساعي و تالش. بگذرد
  .ريخت

    1955 "درس جدي"مقدمه بر مقاله 

يابند،  د و نمو ميداري دائماً رش هاي اخير در دهات نيروهاي خودرو سرمايه طي سال
حال مرفه در  گردند و بسياري از دهقانان ميانه دهقانان مرفه جديد در همه جا ظاهر مي

از سوي ديگر بسياري از دهقانان فقير به علت . اند تا به دهقانان مرفه تبديل شوند تالش
د و بعضي از آنها مقروضن. برند كمبود وسايل توليد همچنان در فقر و تنگدستي به سر مي

اگر اين وضع به همين منوال ادامه . دهند يا به اجاره مي  هاي خود را فروخته برخي ديگر زمين
دهقاناني كه . گيرد تري به خود مي گيري در دهات الجرم روز به روز صورت جدي يابد قطب

هنوز با مشكالت فراواني دست به گريبانند، شكايت خواهند كرد كه ما براي نجات آنها از 
آن . نمائيم هايشان كمكي نمي يا به آنها در رفع دشواري  و  كنيم، خرابي هيچ اقدامي نمي خانه

شوند،  اند، از ما ناراضي مي داري تمايل يافته حال مرفهي هم كه به سمت سرمايه دهقانان ميانه
 زيرا ما هيچگاه قادر به ارضاي تقاضاهاي آنها نخواهيم بود مگر آنكه قصد داشته باشيم در راه

آيا در چنين شرايطي باز هم امكان تحكيم اتحاد بين كارگران و . داري گام نهيم سرمايه
. اين مسئله فقط بر يك اساس نوين قابل حل است. دهقانان موجود است؟ بديهي است كه نه

يعني به موازات انجام تدريجي صنعتي كردن سوسياليستي در صنايع دستي و صنايع و 
ايد به تحول سوسياليستي در تمام شئون كشاورزي نيز قدم به قدم بازرگاني كاپيتاليستي ب

تحقق بخشيد، به سخن ديگر، بايد پروسه كئوپراتيوه كردن را به انجام رساند، سيستم اقتصاد 
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فردي را در دهات از بيخ و بن بركند تا آنكه كليه اهالي دهات به طور روزافزون رفاه و آسايش 
  .بين كارگران و دهقانان فقط از اين طريق قابل تحكيم است ما معتقديم كه اتحاد. يابند

   1955ژوئيه  31"كشاورزي درباره مسئله كئوپراتيوه كردن

ميليوني كشور ما را در  600ايست كه مصالح خلق  نقشه "نقشه واحد و همه جانبه"   ...
اره اين واقعيت را ها، در تنظيم امور يا بررسي مسائل همو ما بايد در تدوين نقشه. گيرد نظر مي

ميلون نفر دارد؛ اين واقعيت را هيچگاه  600مد نظر داشته باشيم كه چين جمعيتي برابر 
  .نبايد از نظر دور داشت

   1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

ميليوني ما نيز عاملي تعيين كننده به شمار  600عالوه بر رهبري حزب، جمعيت 
تر به معناي عقايد و نظرات بيشتر، حرارت و احساسات بيشتر و انرژي جمعيت بيش. رود مي

هاي مردم هيچگاه مانند امروز اينقدر الهام نگرفته بودند و داراي چنين  توده. بيشتر است
  .اي نبودند روحيه پرشور و رزمنده

  1958آوريل  15معرفي يك كئوپراتيو 

وصيات ديگر، فقر اقتصادي و ميليوني چين، صرف نظر از خص 600ويژگي بارز خلق 
. اين ممكن است بد به نظر برسد، ولي در واقع امر خوبي است. عقب ماندگي فرهنگي است

بر . فقر و تنگدستي اراده را براي تغيير، براي اقدام به عمل و براي انقالب كردن برميانگيزد
يباترين هيروگليفها ترين و ز اي است، تازه روي يك ورق كاغذ سفيد كه عاري از هر گونه لكه

  .توان نقش كرد ها را مي ترين و زيباترين پيكره توان نگاشت و تازه را مي

  1958آوريل  15معرفي يك كئوپراتيو 

پس از پيروزي انقالب چين در سراسر كشور و حل مسئله ارضي، باز دو تضاد اساسي در 
اد بين طبقه كارگر و اولي تضادي داخلي است، يعني تض. چين همچنان بر جاي خواهد ماند

از . و دومي تضادي خارجي است، يعني تضاد بين چين و كشورهاي امپرياليستي. بورژوازي
اي كه تحت  اي، قدرت دولت جمهوري توده اينرو پس از پيروزي انقالب دموكراتيك توده

  .رهبري طبقه كارگر قرار دارد، نبايد تضعيف شود، بلكه بالعكس بايد تقويت گردد
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 1949مارس  5ه دومين پلنوم هفتمين كميته مركزي حزب كمونيست چينگزارش ب
  4آثار منتخب جلد

ما هنوز . خواهيم ولي نه اكنون چرا مي "خواهيد قدرت دولتي را براندازيد؟ آيا نمي "
براي چه؟ زيرا كه امپرياليسم و ارتجاع داخلي هنوز . توانيم قدرت دولتي را بر اندازيم نمي

وظيفه كنوني ما عبارت است از تقويت . ر داخل كشور نيز هنوز موجودندبرجاست و طبقات د
اي ـ به  اي و دادگستري توده اي، پليس توده اي ـ به طور عمده ارتش توده دستگاه دولت توده

  .منظور تقويت دفاع ملي و حفظ منافع مردم

  4آثار منتخب جلد  1949ژوئن  30ديكتاتوري دموكراتيك خلق   درباره

ما يك دولت ديكتاتوري دموكراتيك خلق است كه از طرف طبقه كارگر رهبري دولت  
وظايف اين ديكتاتوري چيست ؟ . شود و بر پايه اتحاد كارگران و دهقانان استوار است مي

نخستين وظيفه اين ديكتاتوري عبارت است از سركوب طبقات و عناصر مرتجع و آن استثمار 
دهند، و سركوب  وسياليستي از خود مقاومت نشان ميگران داخلي كه در مقابل انقالب س

كنند ، يا به سخن ديگر نخستين  تمام كسانيكه در كار ساختمان سوسياليستي تخريب مي
المثل بازداشت  في. وظيفه اين ديكتاتوري حل تضادهاي بين ما و دشمن در درون كشور است

داران  الكين و سرمايهو محكوم ساختن بعضي از عناصر ضد انقالبي ، محروم كردن م
بوروكراتيك از حقوق انتخاباتي و سلب آزادي بيان از آنها براي يك دوران معين ـ همه اينها 

عالوه بر اين به خاطر تأمين نظم اجتماعي و حفظ منافع . جزو وظايف اين ديكتاتوري است
ن و ساير عناصر هاي وسيع مردم نيز بايد نسبت به دزدان، كالهبرداران، جانيان، اوباشا توده

وظيفه دوم . زنند، ديكتاتوري اعمال شود مضر كه نظم اجتماعي را به طور جدي به هم مي
اين ديكتاتوري عبارت است از حفاظت كشور در مقابل فعاليتهاي واژگون سازنده و تجاوزات 

در چنين وضعي ديكتاتوري وظيفه دارد كه تضادهاي بين ما و . احتمالي دشمنان خارجي
هدف اين ديكتاتوري حفاظت تمام مردم كشور ماست تا . ن خارجي را نيز حل كنددشمنا

آنكه آنها بتوانند در صلح و صفا كار كنند و چين را به يك كشور سوسياليستي با صنايع 
  .مدرن، كشاورزي مدرن و علم و فرهنگ مدرن تبديل نمايند

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق   

زيرا اين فقط طبقه . ري دموكراتيك خلق احتياج به رهبري طبقه كارگر داردديكتاتو
. هاست ترين و در انقالب پيگير ترين طبقه ترين، ازخودگذشته كارگر است كه دورانديش
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كند كه بدون رهبري طبقه كارگر انقالب محكوم به شكست  سراسر تاريخ انقالب ثابت مي
  .گردد ت كه انقالب پيروز مياست و تنها با رهبري طبقه كارگر اس

  4آثار منتخب جلد  1949ژوئن  30درباره ديكتاتوري دموكراتيك خلق 

ديكتاتوري دموكراتيك خلق بر اساس اتحاد طبقه كارگر، طبقه دهقان و خرده بورژوازي 
 80شهري و به طور عمده بر اساس اتحاد كارگران و دهقانان مبتني است، زيرا اين دو طبقه 

اين دو طبقه در واژگون ساختن امپرياليسم و . گيرند د جمعيت چين را در بر ميدرص 90تا 
گذار از دموكراسي نوين به سوسياليسم . دهند مرتجعين گوميندان نيروي عمده را تشكيل مي
  .به طور عمده وابسته به اتحاد اين دو طبقه است

  4 آثار منتخب جلد 1949ژوئن  30درباره ديكتاتوري دموكراتيك خلق 

در ساختمان يك كشور مقتدر سوسياليستي مبارزه طبقاتي، مبارزه توليدي و آزمونهاي 
ها ضامن مطمئني براي  اين جنبش. دهند علمي سه جنبش عظيم انقالبي را تشكيل مي

ها از بوروكراتيسم و مصونيت در مقابل رويزيونيسم و دگماتيسم هستند و  رهايي كمونيست
ها وثيقه معتبري هستند كه  اين جنبش. ر نگه خواهند داشتناپذي آنها را هميشه شكست

هاي وسيع زحمتكشان و تحقق ديكتاتوري دموكراتيك را براي پرولتاريا ممكن  وحدت با توده
ها اگر به مالكين، دهقانان مرفه، ضدانقالبيون، عناصر مضر  بدون وجود اين جنبش. سازند مي

هاي خود بيرون بزنند و در عين حال  د از سوراخو تمام اهريمنان افعي صفت اجازه داده شو
كادرهاي ما هم در مقابل همه اينها ديدگان خود را فرو بندند و حتي بسياري از آنها نه تنها 
قادر به تميز دشمن از ما نگردند، بلكه با دشمن هم داستاني آغاز كنند و از طرف آنها به جاده 

شوند، اگر كادرهاي ما بدينسان به سوي اردوگاه فساد و انحطاط، تجزيه و تالشي سوق داده 
دشمن جلب شوند يا دشمن به صفوف ما رخنه كند و اگر بسياري از كارگران، دهقانان و 

هاي نرم و خشن دشمن بال دفاع بمانند، آنگاه طولي نخواهد  روشنفكران ما در مقابل تاكتيك
سال نخواهد گذشت كه ناگزير  كشيد و شايد فقط چند سال يا ده سال و يا حداكثر چند ده

ضد انقالب در سراسر كشور احياء خواهد شد، حزب ماركسيستي ـ لنينيستي بدون شك به 
يك حزب رويزيونيستي، به يك حزب فاشيستي بدل خواهد گشت و تمام چين رنگ خود را 

  .عوض خواهد كرد

آن براي هاي تاريخي  درباره كمونيسم كاذب خروشچف و آموزش"نقل شده در مقاله 
  "جهان



  

١٨  

در مورد دشمن اعمال : كند ديكتاتوري دموكراتيك خلق از دو اسلوب استفاده مي
كند، يعني تا مدتي كه الزم باشد به آنها اجازه شركت در فعاليتهاي سياسي را  ديكتاتوري مي

ال اي اطاعت كنند، به كار بدني اشتغ سازد كه از قوانين دولت توده دهد و آنها را وادار مي نمي
و بالعكس در مورد خلق نه . هاي طراز نوين تغيير دهند ورزند و از طريق كار خود را به انسان

دهد كه  كند يعني به آنها اجازه مي از شيوه جبر و زور، بلكه از شيوه دموكراتيك استفاده مي
كند، بلكه  هاي سياسي شركت جويند، آنها را مجبور به اين و يا آن كار نمي در فعاليت

  .سازد هاي دموكراتيك تربيت و قانع مي وهشي

دوره كميته كشوري كنفرانس  نطق اختتاميه در دومين اجالسيه نخستين
  1950ژوئن  23سياسي خلق چين  مشورتي

خلق چين براي اينكه بنياني استوار تر به رشد و تكامل سريع سوسياليسم در چين 
دست در كار جنبشي پر  تحقق بخشد، در حال حاضر تحت رهبري حزب كمونيست چين

اين جنبشي به خاطر بر انگيختن بحثي آزاد و . جوش و پرتوان جهت اصالح سبك كار است
هدايت شده در سراسر كشور ـ بحثي كه در شهرها و روستاها درباره مسائلي چون مقابله راه 

 هاي اصلي آن، سبك كار سوسياليستي با راه كاپيتاليستي، سيستم اساسي دولت و سياست
گيرد، بحثي كه با ارئه مدارك و به طور  كادرهاي حزب و دولت، و مسئله رفاه همگاني در مي

يابد تا آن كه بتوان آن تضادهاي كنوني درون خلق را كه حل آنها فوريت  مستدل انجام مي
اين جنبشي است سوسياليستي كه براي خود آموزي و تجديد . دارد، به طور صحيح حل نمود

  .شود ا ميتربيت خلق برپ

سخنراني در جلسه شوراي عالي اتحاد شوروي به مناسبت چهلمين سال گشت انقالب 
  1957نوامبر  6كبير اكتبر سوسياليستي 

اعضاي حزب ما با وجود . ما در كار عظيم ساختماني با وظيفه دشواري روبرو هستيم
كشور را تشكيل  اينكه بيش از ده ميليون نفرند، ولي هنوز اقليت بسيار كوچكي از جمعيت

ها و مؤسسات اجتماعي كارهاي زيادي هست كه بايد از  در ادارات دولتي و سازمان. دهند مي
ها اتكا كنيم و با افراد غير حزبي  چنانچه ما نتوانيم به توده. طرف افراد غير حزبي انجام يابد

ما در حاليكه . همكاري نزديك برقرار سازيم، نخواهيم توانست كارها را به خوبي انجام دهيم
كنيم، بايد به تحكيم وحدت تمام مليتها، طبقه  وحدت تمام حزب را پيوسته تقويت مي

اي نيز ادامه دهيم و جبهه واحد  هاي توده دموكراتيك، احزاب دموكراتيك و سازمان
دموكراتيك خلق را دائماً استحكام و توسعه بخشيم؛ ما بايد با جديت تمام مظاهر نا سالمي را 



 

١٩  

خورد و در خالف جهت همبستگي بين حزب و  هاي مختلف كار به چشم مي ر رشتهكه د
  .كند، برطرف سازيم مردم سير مي

  1956سپتامبر  15نطق افتتاحيه در هشتمين كنگره حزب كمونيست چين 

  ـ حل صحيح تضادهاي درون خلق4
ن و ديگري در برابر ما دو نوع تضاد اجتماعي قرار دارد ـ يكي تضادهاي بين ما و دشم 

  .اند اين دو نوع تضاد از نظر ماهوي با يكديگر كامالً متفاوت. تضادهاي درون خلق

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

براي درك صحيح اين دو نوع تضاد مختلف، يعني تضادهاي بين ما و دشمن و  
كدام  "دشمن"ست و كي "خلق"تضادهاي درون خلق، بايد قبل از هر چيز معين شود كه 

در مرحله كنوني كه دوران ساختمان سوسياليسم است، خلق شامل آن طبقات، قشر .... است 
شود كه طرفدار و پشتيبان امر ساختمان سوسياليسم  ها و گروههاي اجتماعي مي ها، سازمان

 جويند، در حاليكه دشمنان خلق ، آن نيروها و گروههاي اجتماعي هستند و در آن شركت مي
ورزند، نسبت به ساختمان سوسياليسم به  هستند كه در برابر انقالب سوسياليستي مقاومت مي

  .رسانند نگرند و به آن زيان مي ديده خصومت مي
  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

در شرايط كنوني كشور ما، تضادهاي درون خلق عبارتند از تضادهاي دروني طبقه 
اي دروني طبقه دهقان، تضادهاي دروني روشنفكران، تضادهاي بين طبقه كارگر كارگر، تضاده

و طبقه دهقان، تضادهاي بين كارگران و دهقانان از يك سو و روشنفكران از سوي ديگر، 
تضادهاي بين طبقه كارگر و ساير زحمتكشان از يك طرف و بورژوازي ملي از طرف ديگر، 

اي ما دولتي است كه ترجمان واقعي منافع  دولت توده. هتضادهاي دروني بورژوازي ملي و غير
هاي مردم نيز تضادهاي  كند؛ معهذا بين دولت و توده باشد و به خلق خدمت مي خلق مي

تضاد بين مصالح دولتي و كلكتيو از يك سو و منافع افراد از سوي ديگر، . معيني وجود دارد
شوندگان و تضاد  كنندگان و رهبري هبريتضاد بين دموكراتيسم و سانتراليسم ، تضاد بين ر

كليه . ها در شمار اين تضادها ست بين سبك كار بوروكراتيك برخي از كارمندان دولتي و توده
به طور كلي، تضادهاي درون خلق در چارچوب . اند اين تضادها نيز از نوع تضادهاي درون خلق

  .منافع اساسي و واحد خلق موجودند
  1957فوريه  27ي درون خلق درباره حل صحيح تضادها



  

٢٠  

در ميان صفوف خلق تضادهاي بين . اند تضادهاي بين ما و دشمن تضادهاي آنتاگونيستي
زحمتكشان غيرآنتاگونيستي هستند، حال آنكه تضادهاي بين طبقات استثمار شونده و 

يز هاي غيرآنتاگونيستي ن هاي آنتاگونيستي داراي جنبه طبقات استثمار كننده عالوه بر جنبه
  .باشند مي

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

خلق ما در زندگي سياسي چگونه بايد صحت و سقم گفتار و كردار ما را تشخيص دهد؟ 
هاي سياسي كه به  طبق موازين قانون اساسي ما و طبق اراده اكثريت عظيم خلق ما و برنامه

اند، ما معتقديم كه اين  ا مشتركاً اعالم شدهدفعات از طرف احزاب و گروههاي سياسي كشور م
  :معيارهاي تشخيص بايد به طور كلي به شرح زير خالصه شوند

هاي مختلف ما كمك كند نه اينكه باعث تفرقه  ـ گفتار و اعمال ما بايد به وحدت مليت1
  آنان گردد؛

راند نه  ـ گفتا و اعمال ما بايد تحول سوسياليستي و ساختمان سوسياليسم را به پيش2
  اينكه به آن زيان بخش باشد؛

ـ گفتار و اعمال ما بايد به تحكيم ديكتاتوري دموكراتيك خلق كمك كند نه اينكه 3
  باعث تخريب و يا تضعيف آن گردد؛

ـ گفتار و اعمال ما بايد به استحكام سانتراليسم دموكراتيك كمك كند نه اينكه باعث 4
  تخريب و يا تضعيف آن گردد؛

و اعمال ما بايد در جهت تقويت رهبري حزب كمونيست سير كند نه اينكه ـ گفتار 5
  باعث كنار گذاشتن و يا تضعيف آن گردد،

المللي سوسياليسم و همبستگي  ـ گفتار و اعمال ما بايد به حال همبستگي بين6
  .دوست جهان سودمند باشد نه زيان بخش هاي صلح خلق

  .ي حزب از همه مهمتر استاز اين شش معيار راه سوسياليستي و رهبر

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 



 

٢١  

در ميان . مسئله سركوب ضد انقالبيون مسئله مبارزه در چارچوب ما و دشمن است 
اشخاصي كه با ما . شوند كه نسبت به اين مسئله نظر ديگري دارند مردم افرادي يافت مي

يي كه به سمت راست انحراف دارند، هيچگونه خط آنها: اختالف نظر دارند، بر دو نوعند
اين اشخاص درست آن . دانند كشند و دشمن را از خود ما مي فاصلي بين ما و دشمن نمي

آنهايي كه به سمت چپ . هاي مردم دشمنند دانند كه در نظر توده كساني را دوست مي
ه بعضي از تضادهاي كنند ك انحراف دارند در تضادهاي بين ما و دشمن به حدي مبالغه مي

شمارند كه در  نگرند و افرادي را ضد انقالبي مي درون خلق به مثابه تضادهاي ما و دشمن مي
تواند  هيچ يك از اين دو نمي. هر دوي اين نظرات نادرستند. حقيقت ضد انقالبي نيستند

رزيابي مسئله سركوب ضد انقالبيون را به درستي حل كند و از نتايج كار ما در اين مورد ا
  .صحيحي به دست دهد

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

توانند حل شوند كه از نظر  تضادهايي كه از نظر كيفي گوناگونند، فقط با اساليبي مي
تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازي با اسلوب انقالب سوسياليستي : المثل  في. اند كيفي متفاوت

هاي مردم و نظام فئودالي با اسلوب انقالب دموكراتيك حل  تودهشود؛ تضاد ميان  حل مي
شود؛ تضاد ميان  شود؛ تضاد بين مستعمرات و امپرياليسم با متد جنگ انقالبي حل مي مي

طبقه كارگر و طبقه دهقان د ر جامعه سوسياليستي با اسلوب كلكتيوه كردن و مكانيزه كردن 
نيست با اسلوب انتقاد و انتقاد از خود حل شود ؛ تضاد درون حزب كمو كشاورزي حل مي

حل ... شود  شود؛ و تضاد ميان جامعه و طبيعت با اسلوب تكامل نيروهاي مولده حل مي مي
تضادهاي مختلف به طرق گوناگون اصلي است كه ماركسيست ـ لنينيستها بايد دقيقاً از آن 

  .پيروي كنند
  1آثارمنتخب جلد  1937درباره تضاد اوت 

هاي بين ما و دشمن و تضادهاي درون خلق از نظر ماهوي با يكديگر  كه تضاد از آنجا
به طور خالصه، تضادهاي نوع اول مربوط . اند، لذا طرق حل آنها نيز بايد متفاوت باشد متفاوت

. شود به تعيين مرز بين ما و دشمن و تضادهاي نوع دوم مربوط به تشخيص حق از نا حق مي
ين ما و دشمن نيز به نوبه خود يك مسئله تشخيص حق از ناحق البته مسئله مناسبات ب

مثالً اين مسئله كه چه كسي بر حق است، ما يا مرتجعين داخلي و خارجي ـ . است
ها و بورژوازي بوروكراتيك ـ خود نيز مسئله تشخيص حق از ناحق است،  امپرياليستها، فئودال

  .كند ق فرق ميولي اين ماهيتاً با مسئله حق و ناحق در درون خل
  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 



  

٢٢  

توان به طرق  مسائل ايدئولوژيك و مسائل مورد اختالف در درون خلق را فقط مي 
  .دموكراتيك يعني از طريق بحث، انتقاد، اقناع و آموزش حل نمود، نه به وسيله جبر و فشار

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

مردم براي اينكه بتوانند به طور مؤثر به كار توليدي و آموزش بپردازند و زندگي منظمي 
هاي فرهنگي و  داشته باشند، از حكومت خود و متصديان امور توليدي و از رهبران سازمان

حفظ . خواهند تا دستورات مقتضي اداري كه جنبه اجبار داشته باشد، صادر كنند آموزشي مي
عي بدون چنين دستوراتي مقدور نيست، اين مطلب حتي براي كساني كه داراي نظم اجتما

هاي اقناع و تربيتي در  دستورات اداري و شيوه. معلومات ابتدايي هستند، نيز قابل فهم است
دستورات اداري كه به منظور حفظ نظم اجتماعي . حل تضادهاي درون خلق مكمل يكديگرند

ناع و تربيت همراه باشند، زيرا در بسياري از موارد دستورات شوند، نيز بايد با اق صادر مي
  .گشا نيستند اداري به تنهايي راه

   1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

آنها بدون . نورژوازي ناگزير به بيان نظرات ايدئولوژيك خود هستند بورژوازي و خرده
. سياسي و ايدئولوژيك سربلند خواهند كرد ترديد با سرسختي و به عناوين مختلف در مسائل

ما نبايد با تشبث به جبر و زور . توانيد از آنها متوقع باشيد كه طور ديگري عمل كنند شما نمي
از سر بلند كردن آنها جلوگيري كنيم، بلكه بايد به آنان اجازه تظاهر دهيم و در عين حال با 

شكي نيست كه ما بايد انواع . د الزم قرار دهيمآنها به مباحثه پردازيم و آنها را مورد انتقا
اين بديهي است كه نبايد از انتقاد سرباز زد و با . مختلف افكار نادرست را به باد انتقاد بگيريم

گر اشاعه افكار نادرست و رونق بازار آنان بود اشتباهات بايد مورد انتقاد قرار  اعتنايي نظاره بي
ولي چنين انتقادي نبايد . ويند، بايد از ريشه كنده شوندگيرند، هر جا كه گياهان سمي بر

دگماتيكي و متافيزيكي صورت گيرد، بلكه بايد كوشش كرد تا شيوه ديالكتيك به كار برده 
  .آنچه كه ما بدان نيازمنديم، تحليل علمي و داليل قانع كننده است. شود

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

اما ما بايد در حاليكه اين كار را انجام ... كمبودهاي خلق امري ضرور است، انتقاد از 
دهيم، كامالً در موضع خلق قرار گيريم؛ انتقاد ما بايد سرشار از آرزوي آتشين دفاع از خلق  مي



 

٢٣  

كنيم، در آن  اگر ما با رفقاي خود چنان رفتار كنيم كه با دشمن مي. و آموزش وي باشد 
  .ايم جاي گرفته صورت در موضع دشمن

  3آثار منتخب جلد  1942سخنراني در محفل ادبي و هنري ين آن مه 

تضاد و مبارزه عام و مطلق است، ولي اسلوب حل تضادها يعني اشكال مبارزه مختلف 
بعضي از تضادها خصلت آنتاگونيستي آشكار . است، زيرا تضادها خود داراي خصلت گوناگونند

اي از تضادها كه  پاره. بعضي ديگر داراي چنين خصلتي نيستنددهند، در صورتي كه  نشان مي
ها به تضادهاي  در بادي امر غير آنتاگونيستي هستند، طبق تكامل مشخص پديده

شوند، حال آنكه برخي ديگر كه در آغاز آنتاگونيستي هستند، به  آنتاگونيستي بدل مي
  .يابند تضادهاي غير آنتاگونيستي تغيير مي

  1آثار منتخب جلد 1937وت درباره تضاد ا

ولي اگر با آنها به طور . در شرايط عادي، تضادهاي درون خلق آنتاگونيستي نيستند
صحيح برخورد نشود و يا چنانچه ما در اين مورد هوشياري خود را از دست دهيم و القيدي و 

يك كشور  در. پذير خواهد شد انگاري پيشه گيريم، آنگاه پيدايش آنتاگونيسم امري امكان سهل
ايست كه معموالً جنبه محلي موقتي دارد؛ زيرا در  سوسياليستي اين نوع رشد و تكامل پديده

كشي انسان از انسان ديگر از ميان رفته و منافع خلق به طور اساسي يكي  آنجا سيستم بهره
  .گشته است

  1957فوريه  27خلق  درباره حل تضادهاي درون

. گر و بورژوازي ملي از جمله تضادهاي درون خلقنددر كشور ما تضادهاي بين طبقه كار
به علت اينكه بورژوازي ملي در كشور ما خصلتي دوگانه دارد، مبارزه طبقاتي بين طبقه كارگر 

بورژوازي . دهد و بورژوازي ملي به طور كلي بخشي از مبارزه طبقاتي درون خلق را تشكيل مي
ي انقالبي بود و از  اتيك از طرفي داراي جنبهملي كشور ما در دوران انقالب بورژوا ـ دموكر

طرف ديگر جنبه سازشكارانه داشت و در دوران انقالب سوسياليستي از طرفي طبقه كارگر را 
كند و از طرف ديگر پشتيبان قانون اساسي است و حاضر به  به خاطر كسب سود استثمار مي
ليستها، با مالكين و با بورژوازي بورژوازي ملي با امپريا. باشد پذيرش تحول سوسياليستي مي

تضاد بين بورژوازي ملي و طبقه كارگر تضادي است بين استثمار . دموكراتيك تفاوت دارد
ولي در شرايط مشخص كشور . شوندگان و استثمار كنندگان كه في نفسه آنتاگونيستي است
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توان آنها  شود، ميما، هر گاه با اينگونه تضادهاي طبقاتي آنتاگونيستي به طرز صحيح برخورد 
اما اگر ما با اينگونه . آميز حل كرد را به تضادهاي غيرآنتاگونيستي بدل نمود و به طور مسالمت

تضادها برخوردي نادرست داشته باشيم، اگر درباره بورژوازي ملي سياست وحدت، انتقاد و 
د، آنگاه ممكن تربيت را در پيش نگيريم و يا چنانچه بورژوازي ملي اين سياست ما را نپذير
  .است تضاد بين طبقه كارگر و بورژوازي ملي به تضاد بين ما و دشمن بدل شود

  1957فوريه  27خلق  درباره حل تضادهاي درون

مرتجعين يك كشور ] 1956حادثه ضد انقالبي مجارستان در سال [در چنين موردي
كنند و با عمليات  ميسوسياليستي به همدستي امپرياليستها از تضادهاي درون خلق استفاده 

نمايند تا به  هاي آشوب و اغتشاش، تالش مي آميز و نفاق افكنانه و بر انگيختن شعله تحريك
اين تجربه وقايع مجارستان، بايد مورد دقت و . گرانه خود جامه عمل بپوشانند هاي توطئه نقشه

  .توجه همگان قرار گيرد

  1957فوريه  27خلق  درباره حل تضادهاي درون

  جنگ و صلح ـ 5
ترين شكل مبارزه  جنگ كه با پيدايش مالكيت خصوصي و طبقات آغازيدن گرفته، عالي

براي حل تضادهاي بين طبقات، ملتها، دولتها و گروههاي سياسي است كه به مرحله تكامل 
  .اند معيني رسيده

  1آثار منتخب جلد  1936دسامبر  مسايل استراتژي در جنگ انقالبي چين

جنگ خود يك عمل . ، در اين مفهوم جنگ سياست است"ياست استجنگ ادامه س"
  ....سياسي است؛ از زمانهاي خيلي قديم هيچ جنگي نبوده است كه فاقد خصلت سياسي باشد

تواند به طور كلي با  اما جنگ، خصوصيات ويژه خود را نيز دارست و در اين مفهوم نمي
؛ وقتي كه "وسايل ديگر استجنگ ادامه سياست با  ". سياست همطراز محسوب شود

سياست به مرحله معيني از تكامل رسيد كه نتواند با وسايل عادي پيش رود، جنگ در 
وقتيكه مانع رفع و هدف سياسي تأمين .... گيرد تا موانع را از سر راه سياست برگيرد  مي

كامل به ولي اگر مانع به كلي برطرف نشود، جنگ تا نيل . پذيرد گرديد، جنگ نيز پايان مي
توان گفت كه سياست جنگي است بدون  از اين جهت مي.... هدف دوام خواهد داشت 

  .خونريزي، در حاليكه جنگ سياستي است با خونريزي
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  2آثار منتخب جلد 1938درباره جنگ طوالني مه 

هاي  هاي عادالنه و جنگ جنگ: شوند دهد كه جنگها به دو نوع تقسيم مي تاريخ نشان مي
اند، غيرعادالنه  هايي كه مانع ترقي عادالنه اند، ولي جنگ  هاي مترقي تمام جنگ. غير عادالنه

هاي غير عادالنه كه مانع ترقي هستند، مخالفيم ولي با  ما كمونيستها با تمام جنگ. هستند
ما كمونيستها نه تنها با جنگهاي عادالنه مخالفتي . جنگهاي مترقي و عادالنه مخالف نيستيم

اي از يك جنگ  جنگ اول جهاني نمونه. جوييم در آنها فعاالنه شركت مي نداريم، بلكه
كردند و به  غيرعادالنه است كه در آن دو طرف به خاطر منافع امپرياليستي خود نبرد مي

. همين جهت بود كه تمام كمونيست هاي جهان به طور قاطع با اين جنگ مخالفت نمودند
قبل از آغاز جنگ بايد با تمام قوا از شروع آن : ستراه مبارزه با اين گونه جنگها چنين ا

االمكان با جنگ عليه جنگ مبارزه  جلوگيري كرد، ليكن وقتي كه جنگ در گرفت، بايد حتي
  .كرد، با جنگ عادالنه عليه جنگ غيرعادالنه برخاست

  2آثار منتخب جلد  1938درباره جنگ طوالني مه 

اتي اجتناب ناپذيرند، و بدون وجود آنها نه انقالبات و جنگهاي انقالبي در جوامع طبق
توان طبقات ارتجاعي حاكم را سرنگون  توان جهشي در تكامل جامعه انجام داد و نه مي  مي

  .گردد ساخت و در نتيجه كسب قدرت سياسي از طرف خلق نيز غيرممكن مي
  1آثار منتخب جلد  1937درباره تضاد اوت 

ها و  كند، بلكه آلودگي ها زهر دشمن را خنثي ميجنگ انقالبي پادزهري است كه نه تن 
هر جنگ عادالنه و انقالبي داراي قدرت عظيمي است كه . زدايد هاي صفوف ما را مي چركي

جنگ . تواند بسياري از چيزها را دستخوش تغيير سازد و يا اينكه راه تغيير آنها را باز نمايد مي
به شرط اينكه چين جنگ مقاومت و . ژاپن راچين و ژاپن هم چين را تغيير خواهد داد و هم 

سياست جبهه واحد را به طور تزلزل ناپذير دنبال كند، يقين ژاپن كهن به ژاپن نوين و چين 
كهن به چين نوين تبديل خواهد شد و مردم و همه چيز در چين و در ژاپن طي جنگ و بعد 

  .از آن تغيير خواهد يافت
    2منتخب جلد آثار  1938درباره جنگ طوالني مه   

قدرت سياسي از لوله تفنگ  "هر كمونيست بايد اين حقيقت را به خوبي درك كندكه 
  ."آيد بيرون مي

  2آثار منتخب جلد  1938نوامبر  6مسايل جنگ و استراتژي 
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ترين شكل انقالب عبارت است از تصرف قدرت به وسيله نيروهاي  وظيفه مركزي و عالي
اين اصل انقالبي ماركسيستي ـ لنينيستي در همه . جنگمسلح، يعني حل مسئله از طريق 

  .جا، هم در مورد چين و هم در مورد كشورهاي ديگر صادق است

   2آثار منتخب جلد  1938نوامبر  6مسايل جنگ و استراتژي 

بود و نه جايي براي مردم و  در چين بدون مبارزه مسلحانه نه جايي براي پرولتاريا مي
رشد، تحكيم و بلشويكي شدن حزب . توانست پيروز شود ب هم نميحزب كمونيست، و انقال

هاي انقالبي صورت گرفته  در خالل جنگ) سال پس از تأسيس حزب 18(ما در اين سالها 
رفقاي . است؛ بدون مبارزه مسلحانه حزب كمونيست ما به طور حتم آن نبود كه امروز هست

  .ايم، از ياد دور بدارند ون خريدهحزبي هرگز نبايد اين تجاربي را كه ما به بهاي خ

  2آثار منتخب جلد  1939اكتبر  4به مناسبت اولين شماره مجله كمونيست 

. طبق تئوري ماركسيستي درباره دولت، ارتش در تركيب قدرت دولت جزء عمده است
كسي كه بخواهد قدرت دولت را به دست گيرد و آنرا نگه دارد، بايد ارتشي مقتدر داشته 

. گيرند به باد تمسخر مي "قدرت مطلق جنگ  "ها ما را به عنوان هواداران تئوري  ضيبع. باشد
اين نه اينكه بد نيست، بلكه . بلي راست است ما طرفدار قدرت مطلق جنگ انقالبي هستيم

. تفنگ حزب كمونيست روسيه سوسياليسم را آفريد. بسيار خوب است، اين ماركسيستي است
تجربه مبارزه طبقاتي در عصر . دموكراتيك ايجاد كنيمخواهيم يك جمهوري  ما مي

هاي زحمتكش فقط به زور تفنگ است كه  آموزد كه طبقه كارگر و توده امپرياليسم به ما مي
توان كه تغيير در  تواند بر طبقات مسلح بورژوازي و مالكين پيروز گردند، در اين مفهوم مي مي

  .جهان ممكن نيست، مگر به وسيله تفنگ

  2آثار منتخب جلد  1938نوامبر  6ل جنگ و استراتژي مساي

خواهيم؛ ولي جنگ را فقط به وسيله جنگ  ما هوادار برانداختن جنگيم، ما جنگ نمي 
  .توان برانداخت؛ براي اينكه ديگر تفنگي در ميان نباشد، حتماً بايد تفنگ در دست گرفت مي

  2 آثار منتخب جلد 1938نوامبر  6مسايل جنگ و استراتژي 

جنگ، اين هيوالي كشتار انسانها به دست يكديگر، سرانجام در اثر تكامل جامعه بشري  
ولي براي . ايكه چندان دور نيست، از ميان خواهد رفت از ميان خواهد رفت، و حتي در آينده
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به وسيله جنگ با جنگ مقابله كردن؛ به وسيله : برانداختن جنگ فقط يك راه موجود است
جنگ ضد انقالبي مبارزه كردن؛ به وسيله جنگ انقالبي ملي با جنگ ضد  جنگ انقالبي با

انقالبي ملي مقابله كردن؛ به وسيله جنگ طبقاتي انقالبي با جنگ طبقاتي ضد انقالبي مبارزه 
وقتيكه جامعه بشري به آن نقطه از پيشرفت رسد كه طبقات و دولتها زوال يابند، .... كردن 

بود ـ نه جنگ ضد انقالبي و نه جنگ انقالبي؛ نه جنگ غير  ديگر جنگي در ميان نخواهد
عالقه ما به مطالعه . ـ و اين، عصر صلح جاودان بشريت خواهد بود عادالنه و نه جنگ عادالنه

شود و درست در همين  قوانين جنگ انقالبي از آرزوي ما در برانداختن همه جنگها ناشي مي
  .گردد طبقات استثمارگر نمايان مي   تمام جاست كه وجه تمايز بين ما كمونيستها و

  1آثار منتخب جلد  1936مسايل استراتژي در جنگ انقالبي چين دسامبر 

اند؛ به همين ترتيب  كشور ما و ساير كشورهاي سوسياليستي همه خواهان صلح 
مشتاقان جنگ و مخالفان صلح تنها . خواهند هاي كشورهاي سراسر جهان نيز صلح مي خلق

سرمايه انحصاري در چند كشور امپرياليستي هستند كه براي منافع آزمندانه خود گروههاي 
  .زنند دست به تجاوز مي

  1956سپتامبر  15حزب كمونيست چين  نطق افتتاحيه در هشتمين كنگره كشوري

به خاطر نيل به صلح پايدار در جهان ما بايد دوستي و همكاري خود را با كشورهاي   
ليستي بيش از پيش توسعه دهيم و همبستگي خود را با تمام كشورهاي برادر اردوگاه سوسيا

ما بايد بكوشيم تا بر پايه احترام متقابل به تماميت ارضي و . صلح دوست تقويت كنيم
خواهند با ما به طور مسالمت  حاكميت و بر اساس برابري و سود متقابل به كشورها ايكه مي

هاي  لماتيك برقرار سازيم ما بايد از جنبشآميز همزيستي كنند، مناسبات عادي ديپ
آزاديبخش و استقالل ملي كشورهاي آسيا، آفريقا، و امريكاي التين و همچنين از جنبش و 

  .مبارزات عادالنه تمام كشورهاي جهان فعاالنه پشتيباني كنيم
  1956سپتامبر  15حزب كمونيست چين  نطق افتتاحيه در هشتمين كنگره كشوري

هاي اين كشورها متحد شويم براي  رهاي امپرياليستي، ما بايد با خلقدر مورد كشو  
آميز با اين كشورها كوشش كنيم، با آنها معامله كنيم و از وقوع يك جنگ  همزيستي مسالمت

احتمالي پيشگيري نماييم ولي درباره اين كشورها به هيچ وجه نبايد به خود تصورات واهي 
  .راه دهيم

  1957فوريه  27خلق    اي دروندرباره حل صحيح تضاده
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اي به  ولي اگر امپرياليسم در برپاساختن جنگ اصرار ورزد ما چاره. ما خواهان صلحيم 
اگر شما هميشه . جز اين نخواهيم داشت كه عزم خود را جزم كنيم اول بجنگيم و بعد بسازيم

باد خاور بر از جنگ بترسيد پس اگر جنگي درگير شود چه خواهيد كرد؟ ابتدا من گفتم كه 
شود و جنگي برپا نخواهد شد، و اكنون اين توضيحات را درمورد حالتي كه  باد باختر چيره مي

  .كنيم؛ و بدين ترتيب اين هر دو امكان را به حساب آوريم جنگ درگير شود به آن اضافه مي

  1957نوامبر  18نطق در جلسه احزاب كمونيستي وكارگري در مسكو 

وقوع جنگ جهاني سوم در ميان مردم سراسر جهان بحثي درگير اكنون بر سر احتمال   
است در اين مورد ما بايد از لحاظ رواني آماده باشيم و در عين حال نسبت به وقايع به طور 

ولي هر گاه امپرياليستها در بر . ما طرفدار صلح و مخالف جنگيم. تحليلي برخورد كنيم
ز آن ترسي داشته باشيم موضع گيري ما نسبت به افروختن آتش جنگ اصرار ورزند، ما نبايد ا

اوال، ما مخالف آنيم؛ : است "اغتشاشات  "اين مسئله نيز مانند موضع گيري ما نسبت به كليه 
 200پس از اولين جنگ جهاني اتحاد شوروي با جمعيتي برابر . ثانياً، از آن ترسي نداريم
اردوگاه سوسياليستي با جمعيتي  و پس از دومين جنگ جهاني. ميليون نفر به وجود آمد

چنانچه امپرياليستها سومين جنگ جهاني را . ميليون نفر پا به عرصه وجود نهاد 900برابر 
برپا سازند، به يقين صدها ميليون انسان ديگر به سوسياليسم خواهند پيوست و فقط بخش 

ت كه مجموعه كوچكي از جهان تحت تسلط امپرياليسم باقي خواهد ماند؛ و حتي محتمل اس
  .سيستم امپرياليستي به كلي مضمحل گردد
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و سرانجام نابودي ـ چنين است ... گري ، باز هم شكست گري، شكست، باز هم فتنه فتنه  
منطق امپرياليستها و تمام مرتجعين جهان نسبت به امر خلق؛ آنها هرگز خالف اين منطق 

امپرياليسم وحشي  "گوييم  كه ما مي وقتي. نخواهند كردو اين قانوني است ماركسيستيعمل 
. ، منظورمان اينستكه سرشت امپرياليسم هرگز تغيير نخواهد كرد "خوست و درنده

گذارند و هيچگاه به  امپرياليستها حتي تا دم مرگ هم ساطور قصابي خود را به زمين نمي
  .شوند بوداييان نيك صفت تبديل نمي

و سرانجام پيروزي ـ ... مبارزه، شكست، باز هم مبارزه، باز هم شكست، باز هم مبارزه 
اين نيز قانوني . چنين است منطق خلق؛ و خلق هرگز خالف اين منطق عمل نخواهد كرد
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انقالب خلق روسيه از اين قانون پيروي كرد و انقالب خلق چين نيز پيرو . است ماركسيستي
  .اين قانون است

آثار  1949اوت  14تصورات واهي ره به دور افكنيد، و خود را براي مبارزه آماده كنيد 
  4منتخب جلد

ايم، هشياري خود را در مقابل دسايس شوم و انتقام  ما هرگز نبايد از اينكه پيروز شده  
كسيكه هشياري خود را از دست . جويانه امپرياليستها و سگهاي زنجيريشان از دست بدهيم

  .خويشتن را از لحاظ سياسي خلع سالح كرده و به يك موضع پاسيو انداخته استبدهد، 
  4آثار منتخب جلد1949ژوئن  15نطق در كميته تداركي كنفرانس جديد مشورتي سياسي   

هاي زنجيريشان، يعني مرتجعين چين به شكست خود در سرزمين  امپرياليستها و سگ 
طرق مختلف عليه چين با يكديگر به بند و بست ادامه آنها يقيناً به . چين تن در نخواهند داد

افكنانه و تخريبي به طور قاچاق به  آنها مثالً عمال خود را براي فعاليتهاي نفاق. خواهند داد
اين امر مسلمي است كه آنها هرگز دست از اينگونه فعاليتها . چين وارد خواهند كرد

خواهند با تحريك  امپرياليستها مي مثال ديگري را در نظر بگيريم،. برنخواهند داشت
االمكان  آنها حتي. مرتجعين چيني و حتي به وسيله قواي خود بنادر چين را محاصره كنند

تا حد ماجراجويي فرا نهند،    دست از اينگونه اقدامات برنخواهند داشت و بعالوه، اگر پا را
ي به مرزهاي چين اعزام امكان اين هست كه قسمتي از قشون خود را براي تجاوز و خرابكار

  .ما بايد همه اينها را كامالً در نظر بگيريم. دارند
  4آثار منتخب جلد1949ژوئن  15نطق در كميته تداركي كنفرانس جديد مشورتي سياسي 

جهان در حال پيشرفت است، آينده درخشان است و هيچ كسي را قادر به تغيير اين 
رقيات جهان و آينده تابناك آن را در ميان خلق ما بايد پيوسته ت. سير عمومي تاريخ نيست

  .تبليغ كنيم تا از اين طريق خلق به پيروز ي ايمان بيابد

  4آثار منتخب جلد  1945اكتبر 17   درباره مذاكرات چون كين

اي هرگز نبايد موجبات سستي اراده  بخش توده فرماندهان و جنگجويان ارتش آزادي
گونه تفكري كه باعث سستي اراده رزمنده شود و به دشمن رزمنده خويش را فراهم آورند، هر 

  .بها دهد، نادرست است كم
 1949مارس  5مركزي حزب كمونيست چين  گزارش به دومين پلنوم هفتمين كميته

  4آثار منتخب جلد 
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  ـ امپرياليسم و كليه مرتجعين ببر كاغذي هستند 6
آيند، ولي در  اك به نظر ميمرتجعين به ظاهر ترسن. كليه مرتجعين ببر كاغذي هستند

شود كه  در بررسي مسايل از ديد وسيع و طوالني مالحظه مي. واقع چندان نيرومند نيستند
  .نيروي عظيم واقعي را خلق صاحب است، نه مرتجعين

  4آثارمنتخب جلد  1946مصاحبه با خبرنگار آمريكايي آنا لوئيز استرانگ اوت 

اين ( شود كه طبيعت دوگانه نداشته باشد همانطوري كه در جهان چيزي يافت نمي  
اند ـ آنها هم  ، امپرياليسم و تمام مرتجعين نيز داراي طبيعت دوگانه)قانون وحدت اضداد است

دار و مالكين فئودال و بورژوازي قبل از  در تاريخ، طبقات برده. اند و هم ببر كاغذي ببر حقيقي
، سرشار از نيروي حيات، انقالبي و مترقي بدست آوردن قدرت دولت و يا تا مدتي بعد از آن

بودند ـ آنها ببران حقيقي بودند؛ ولي با گذشت زمان به علت اينكه طرف مخالف آنان ـ طبقه 
بردگان، طبقه دهقانان و پرولتاريا ـ به تدريج نيرومند گرديده و عليه آنها هر لحظه شديدتر 

س خود تغيير يافتند، به افراد مرتجع و كردند، اين طبقات حاكم رفته رفته به عك مبارزه مي
سرنگون    مانده تبديل گرديدند ـ آنها ببران كاغذي شده و سرانجام از طرف مردم عقب

مانده و پوسيده اين خصلت  طبقات مرتجع عقب. گرديدند، يا سرانجام سرنگون خواهند شد
نها از يك سو ببران آ. كنند دوگانه را حتي در برابر مبارزه مرگ و زندگي خلق نيز حفظ مي

امر مبارزه . بلعند حقيقي و آدمخوارند و انسانها را ميليون ميليون، ده ميليون ده ميليون مي
مردم چين قبل . خلق دوران سخت و پردردي را پيموده و از راه پر پيچ و خمي گذشته است

يسم و ، براي برانداختن سلطه امپرياليسم و فئودال1949از رسيدن به پيروزي در سال 
ها  داري بوروكراتيك در چين مجبور شدند كه بيش از صد سال وقت صرف كنند و ده سرمايه

مالحظه كنيد، آيا اينان ببران زنده، ببران پوالدين، ببران . ميليون جان آدمي قرباني دهند
اينها . حقيقي نبودند؟ ولي سرانجام به ببران كاغذي، ببران مرده و ببران خميري بدل گشتند

آيا انسانها شاهد اين رخدادها نبوده يا درباره آنها چيزي . ه حقايق تاريخي هستندهم
بدين سبب بايستي ! هزاران هزار! اند؟ اينها همه در واقع هزاران هزار گواه هستند نشنيده

امپرياليسم و همه مرتجعين را به طور ماهوي و از يك ديد طوالني و از نظر استراتژيك 
از سوي ديگر انها ببران زنده، ببران پوالدين، . هستند، ببر كاغذي شمرد همانگونه كه واقعاً

بر اين اساس است كه بايد فكر تاكتيكي ما . ببران حقيقي هستند كه قادرند انسانها را ببلعند
  .استوار گردد
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 1مركزي حزب كمونيست چين در اوچان  سخنراني در جلسه بوروي سياسي كميته
نقل شده در توضيح بر مصاحبه باخبرنگار امريكايي آنا  4ب جلد آثار منتخ 1958دسامبر 

  لوئيز استرانگ

زيرا آنها از . من گفتم كه تمام مرتجعين به اصطالح نيرومند، ببري كاغذي بيش نيستند 
ببينيد، آيا هيتلر ببر كاغذي نبود؟ آيا هيتلر سرنگون نشد؟ من باز گفتم . مردم جدا هستند

همانطور كه . ور چين و امپرياليسم ژاپن نيز همگي ببر كاغذي هستندكه تزار روسيه امپراط
امپرياليسم آمريكا هنوز سرنگون نشده و بمب اتمي در . دانيد آنها همگي سرنگون شدند مي

  .او هم ببري كاغذي است. ولي من معتقدم كه او نيز سرنگون خواهد شد. اختيار دارد

  1957نوامبر  18و كارگري در مسكو  كمونيستي سخنراني در جلسه مشورتي احزاب

سنگي را : گويد المثلي داريم كه مي مغزان ضرب ها در توصيف راه و رسم تهي ما چيني  
مرتجعين جهان همانند اينگونه . اند، عاقبت روي پاي خودشان خواهد افتاد كه بلند كرده

 ا را به انقالبي شعلهتعقيب و سركوب مردم انقالبي از طرف آنها سرانجام خلق ه. مغزانند تهي
مگر تعقيب و سركوب مردم انقالبي از طرف تزار روسيه و . انگيزد تر برمي افروزتر و پردامنه

  چانكايشك نبود كه باعث برانگيختن انقالب كبير روسيه و انقالب كبير چين گرديد؟

سخنراني در جلسه شوراي عالي اتحاد شوروي به مناسبت چهلمين سالگشت انقالب 
  1957نوامبر  6اكتبر سوسياليستي  كبير

سال تمام  9امپرياليسم آمريكا بخشي از خاك چين ، تايوان را مورد تجاوز قرار داد و 
چندي پيش امپرياليسم امريكابراي تجاوز و . است كه آن را تحت اشغال خود نگاه داشته است

ر بسياري از كشورهاي ايالت متحده امريكا د. اشغال لبنان نيروي نظامي به آنجا اعزام كرد
هاي نظامي  پايگاه  تايوان چين، لبنان و همه. جهان صدها پايگاه نظامي برپا ساخته است

اين . اند هاي طنابي هستند كه بر گردن امپرياليسم آمريكا افتاده امريكا در خارج چون حلقه
ريكاست كه اين طناب را هيچكسي به جز امپرياليسم آمريكا نبافته است، و اين امپرياليسم ام

طناب را به دور كردن خود گره زده و سرش را به دست خلق چين و خلقهاي كشورهاي 
متجاوزين امريكايي هر . عربي و مردم صلح دوست جهان كه عليه تجاوز در پيكارند، داده است

  .قدر بيشتر در اين مناطق بمانند گره اين طنابها به دور گردنشان محكمتر خواهد شد

  1958سپتامبر  8ر كنفرانس عالي دولتي سخنراني د
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شود به گور سپرده  ديري نخواهد پاييد كه امپرياليسم به خاطر فجايعي كه مرتكب مي
امپرياليسم در پرورش و حمايت مرتجعين كشورهاي مختلف كه عليه خلق . شود

ي از ورزد؛ امپرياليسم با توسل به جبر و زور بر بسيار اند، اصرار و سماجت مي برخواسته
مستعمرات، نيمه مستعمرات و پايگاههاي نظامي چنگ انداخته و صلح جهاني را با جنگ 

درصد مردم جهان را وادار  90بدينسان امپرياليسم بيش از . اتمي مورد تهديد قرار داده است
هنوز امپرياليسم . ساخته است كه عليه او برخيزند و يا خود را براي مبارزه با او آماده كنند

امپرياليستها در غرب . كند ست و هنوز در آسيا، آفريقا و در امريكاي التين تركتازي ميبرجا
اين وضع بايد . اند هاي مردم كشور خود دست نكشيده هنوز از تعدي و تعرض نسبت به توده

هاي سراسر جهان است كه به تجاوز و مظالم امپرياليسم،و به طور  اين وظيفه خلق. تغيير يابد
  .اليسم آمريكا خاتمه دهندعمده امپري

  1958سپتامبر  29مصاحبه با مخبر خبرنگاري سين خوا 

كند و خود را به صورت  امپرياليسم امريكا در همه جا خودسري و تحميل اراده مي
آنهايي كه . هاي سراسر جهان درآورده و بيش از پيش منفرد گرديده است ي خلق دشمن همه

هاي اتمي و هيدروژني امپرياليسم امريكا  وب بمبدهند هرگز مرع به بردگي تن درنمي
هاي جهان را كه بنيادكن متجاوزين امريكايي است،  زاي خلق خشم طوفان. نخواهند شد

هاي زنجيريش به  هاي جهان عليه امپرياليسم امريكا و سگ مبارزه خلق. توان فرونشاند نمي
  .هاي باز هم بزرگتري كسب خواهد نمود طور قطع پيروزي

پرستانه خلق پاناما عليه امپرياليسم امريكا  ميه در پشتيباني از مبارزه عادالنه و ميهناعال
  1964ژانويه  12

چنانچه گروههاي انحصاري اياالت متحده امريكا در ادامه سياست تجاوز و جنگ خود  
اصرار ورزند، سرانجام روزي فرا خواهد رسيد كه خلقهاي سراسر جهان آنها را به چوبه دار 

  .همدستان ايالت متحده امريكا نيز سرنوشتي بهتر از اين نخواهند داشت. بياويزند

  1958سپتامبر  8سخنراني در كنفرانس عالي دولتي 

از نظر : ايم ما طي يك دوره طوالني براي مبارزه عليه دشمن چنين فرمولي تدوين كرده 
به . يد دشمن را جدي بگيريماستراتژيك بايد به دشمن كم بها دهيم، ولي از نظر تاكتيكي با

سخن ديگر، ما بايد در مجموع دشمن را حقير بشماريم، ولي در هر مسئله مشخص او را 
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چنانچه ما دشمن را در مجموع حقير نشماريم، به اشتباه اپورتونيستي دچار . جدي بگيريم
كه  ماركس و انگلس دو نفر بيشتر نبودند، اما در همان موقع اعالم كردند. خواهيم شد

ولي در برخورد با مسائل مشخص و در برخورد با . داري در جهان مضمحل خواهد شد سرمايه
يكايك دشمنان اگر ما آنها را جدي نگيريم، مسلماً به ماجراجوئي كشانده خواهيم شد نبردها 

توانند صورت بگيرند؛ نيروهاي دشمن فقط يك به  در طول يك جنگ فقط يك به يك مي
توان ساخت دهقانان زمين را فقط  ها را فقط يك به يك مي ود شوند؛ كارخانهتوانند ناب يك مي

. اين موضوع حتي در مورد غذا خوردن نيز صادق است. توانند شخم بزنند قطعه به قطعه مي
دانيم كه غذا را  ما از نظر استراتژيك عمل غذا خوردن را بايد آسان بگيريم، يعني اينكه ما مي

، ولي به طور مشخص غذا را بايد لقمه به لقمه بخوريم؛ تمام غذاي يك توانيم تمام كنيم مي
اين اسلوب به نام اسلوب حل يك به يك معروف . توان در يك لقمه فرو برد مهماني را نمي

  .قواي دشمن آمده است   شده است و در اصطالح نظامي به عنوان در هم شكست يك به يك

  1957نوامبر  18ي و كارگري در مسكو كمونيست سخنراني در جلسه مشورتي احزاب

در جهان معاصر . به عقيده من اكنون اوضاع جهان به نقطه چرخش نويني رسيده است 
در زبان چيني . يكي باد خاور و ديگري باد باختر است: شود دو جريان باد ديده مي

. ختر بر باد خاورشود يا باد با يا باد خاور بر باد باختر چيره مي: گويد المثلي هست كه مي ضرب
من معتقدم كه يكي از مشخصات اوضاع كنوني چيرگي باد خاور بر باختر است، به سخن 

  .اند ديگر نيروهاي سوسياليسم بر نيروهاي امپرياليسم برتري كامل يافته

  1957نوامبر  18كمونيستي و كارگري در مسكو  سخنراني در جلسه مشورتي احزاب

  ت براي كسب پيروزيـ جرأت براي مبارزه و جرأ7   

خلقهاي سراسر جهان متحد شويد و تجاوز كاران امريكايي و سگهاي زنجيري شان را   
خلقهاي سراسر جهان تهور داشته باشيد، به خود جرأت پيكار دهيد، از ! در هم بشكنيد

تنها در چنين صورتي است كه سراسر جهان از . دشواريها نهراسيد و موج به موج پيش رويد
  .صفت محو و نابود خواهند گشت ها خواهد شد و كليه اهريمنان افعيآن خلق 

  1964نوامبر  28 لئو پلدويل در مبارزه عليه تجاوز امريكا بياننامه در پشتيباني از خلق كنگوي

المللي و داخلي بر اساس علم  حزب كمونيست چين با ارزيابي دقيق اوضاع بين
توان حمالت مرتجعين  فقط بايد بلكه به خوبي ميماركسيسم ـ لنينيسم در يافته است كه نه 
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هنگامي كه آسمان را پوششي از ابرهاي سياه فرا گرفته . داخلي و خارجي را در هم شكست
اي موقتي است، ظلمت و تاريكي به زودي وداع  بود، ما يادآور شديم كه اين فقط پديده

  .خواهد گفت و سپيده صبحگاهي مژده ورود خواهد داد

  4آثار منتخب جلد  1947دسامبر  25وني و وظايف ما اوضاع كن

اند، به آخرين مبارزه  در تاريخ بشريت همواره نيروهاي مرتجع كه در شرف زوال ونابودي  
بردند، و اغلب بعضي از انقالبيون تا مدتي مجذوب اين  نوميدانه عليه نيروهاي انقالبي پناه مي

ست، گرديده و از درك اين حقيقت عاجز قدرت ظاهري كه در پس آن ضعف باطني پنهان ا
  .ميمانند كه دشمن نزديك به زوال و خود درآستانه پيروزي اند

  3آثار منتخب جلد  1942اكتبر  12نقطه چرخش در جنگ جهاني دوم 

جريان . جنگ را آغاز كنند، ما آنها را يكباره نابود خواهيم ساخت] گوميندان[ اگر آنها   
آنها به ما حمله كنند و ما نابودشان كنيم، آنها راضي خواهند شد؛ اگر : امر بدين صورت است

ي بيشتري از آنها نابود شوند،  اگر كمي از آنها نابود شوند، كمي راضي خواهند شد؛ اگر عده
مسائل چين بغرنج . بيشتر راضي خواهند شد؛ و اگر كامالً نابود شوند، كامالً راضي خواهند شد

جنگيم،  اگر آنها نبرد را آغاز كنند ما مي. نيز بايد تا حدودي بغرنج باشنداند، افكار ما  و پيچيده
  .جنگيم ما به خاطر صلح مي

  4آثار منتخب جلد  1945اكتبر  17درباره مذاكرات چون كين 

اگر كسي به ما حمله كند و در صورتي كه شرايط براي نبرد مساعد باشد ما مسلماً براي 
ما نبايد . (از بيخ و بن و به طور تمام و كمال از بين خواهيم برددفاع از خود او را با قطعيت 

ما هرگز نبايد در مقابل ). زود وارد جنگ شويم ولي وقتيكه وارد شديم، بايد حتماً پيروز شويم
  .صالبت و هيبت ظاهري مرتجعين مرعوب گرديم

 26ن درباره مذاكرات صلح با گوميندان ـ بخشنامه كميته مركزي حزب كمونيست چي
  4آثار منتخب جلد  1945اوت 

ولي اگر اوضاع ما را به جنگ . اگر به ميل ما باشد، حتي يك روز هم نخواهيم جنگيد
  .مجبور سازد، ما قادريم تا آخر جنگ پايداري كنيم

  4آثار منتخب جلد  1946مصاحبه با خبرنگار آمريكايي آنا لوئيز استرانگ اوت 
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اساس  امپرياليسم آمريكا تقاضاهاي زورگويانه و بي ولي تا زمانيكه. ما خواهان صلحيم
خود را رها نكند و از توطئه چيني در جهت توسعه تجاوز دست نكشد، يگانه راهي كه براي 

اين به . ماند، اينستكه دوشادوش خلق كره با عزم راسخ به پيكار ادامه دهد خلق چين باقي مي
فوراً به جنگ خاتمه دهيم و حل بقيه  ما حاضريم. معني آن نيست كه ما جنگ طلب هستيم

ولي امپرياليسم امريكا حاضر به اين امر نيست ـ بسيار خوب، . مسائل را به آينده محول كنيم
تا هر چند سالي كه امپرياليسم امريكا مايل به . حال كه چنين است، بگذار جنگ ادامه بيابد

كه او به قطع جنگ راضي شود، تا اي  دهيم ـ تا لحظه جنگيدن است ما نيز به جنگ ادامه مي
  .لحظه ايكه خلق چين و خلق كره به پيروزي كامل دست يابند

كميته كشوري كنفرانس مشورتي سياسي    سخنراني در چهارمين اجالسيه اولين دوره
  1953فوريه  7خلق چين 

ه كليه نظراتي كه ب. ما بايد صفوف خود را از هر گونه روحيه سستي و ناتواني پاك كنيم  
  .دهند، نادرستند نيروهاي دشمن پربها داده و به نيروهاي خلق كم بها مي

  4آثار منتخب جلد  1947دسامبر25اوضاع كنوني و وظايف ما 

خلقهاي ستمديده و ملل رنج كشيده هرگز نبايد براي كسب آزادي چشم اميد به  
يم همبستگي و آنها فقط با تحك. امپرياليسم و سگهاي زنجيري آنها بدوزند "خردمندي"

  .توانند شاهد پيروزي را در آغوش كشند مبارزه پيگير خود است كه مي

نامه عليه تجاوز به بخش جنوبي ويتنام و كشتار اهالي آن بخش از طرفدار و دسته  بيان
  1963اوت  29آمريكا ـ نگودين ديم 

خواهد ما بايد بدون توجه به اينكه اين جنگ داخلي در سراسر كشور چه موقعي برپا 
حتي اگر اين جنگ به زودي يعني مثالً فردا صبح . شد، خود را به خوبي آماده نگه داريم

المللي و داخلي  به سبب وضع كنوني بين. اين نكته اول است. شروع شود، ما بايد آماده باشيم
اين نكته . ممكن است تا مدتي دامنه جنگ داخلي محدود و در چارچوب محلي باقي بماند

نكته اول آن چيزي است كه ما بايد در مقابل آن آمادگي داشته باشيم و نكته دوم  .دوم است
. خالصه كالم ما بايد خود را آماده نگه داريم. چيزي است كه از مدتها پيش وجود داشته است

در صورتيكه ما آمادگي داشته باشيم، قادر خواهيم بود آنگونه كه شايسته است با هر نوع 
  .د كنيموضع بغرنجي برخور

آثار  1945اوت  13وضعيت و سياست ما پس از پيروزي در جنگ مقاومت عليه ژاپن 
  4منتخب جلد 
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  اي ـ جنگ توده 8
توان به  ها و اتكا به آنهاست كه مي هاست و تنها با بسيج توده جنگ انقالبي جنگ توده 

  .چنين جنگي دست زد

  1آثار منتخب جلد  1934ژانويه  27ييد شيوه كار توجه نما ها مواظبت كنيد، به از زندگي توده

ها هستند، ميليونها ميليون توده  دژ پوالدين واقعي كدام است؟ اين دژ پوالدين توده
اينست آن دژ پوالدين . كنند مردمي كه با صميميت و خلوص نيت از انقالب پشتيباني مي

به درهم شكستن  واقعي كه هيچ نيرويي را ياراي در هم شكستن آن نيست؛ ضد انقالب قادر
هاي ميليوني  با گرد آوردن توده. ولي به عكس ما آن را در هم خواهيم شكست. ما نيست

مردم به دور دولت انقالبي و گسترش جنگ انقالبي، ما خواهيم توانست ضد انقالب را محو و 
  .نابود سازيم و سراسر چين را به تصرف درآوريم

  1آثار منتخب جلد  1934يوه كار توجه نماييد ژانويه ش ها مواظبت كنيد، به از زندگي توده 27

به طور . هاي مردم نهفته است ترين سرچشمه نيروها ي بزرگ جنگ در ميان توده غني
. عمده به علت عدم تشكل خلق چين است كه ژاپن جرئت يافته ما را مورد اهانت قرار دهد

هاي  هي مست كه به ميان شعلهاگر اين نقيصه برطرف گردد، تجاوزكاران ژاپني، چون گاو كو
گيرند و با يك  اند قرار مي دود تحت محاصره صدها ميليون مردمي كه به پا خواسته آتش مي

  .سوزند نهيب فرياد آنها لرزه بر اندامشان افتاده در آتش مي

  2آثار منتخب جلد  1938درباره جنگ طوالني مه 

ند كه ما مجبوريم با آنها به طور جدي ا امپرياليستها چنان ما را مورد تهديد قرار داده 
ما نه فقط بايد ارتش منظم نيرومندي در اختيار داشته باشيم، بلكه بايد به طور . برخورد كنيم

بدين ترتيب امپرياليستها در صورت . اي را نيز تشكيل دهيم وسيع لشكرهاي چريك توده
  .د بودتهاجم حتي يك وجب هم قادر به پيشروي در خاك كشور ما نخواهن

  1958سپتامبر    29مصاحبه با مخبر خبرنگاري سين خوا 

اي  اگر جنگ انقالبي را در مجموع آن در نظر بگيريم، عمليات نظامي پارتيزان هاي توده
و عمليات ارتش سرخ به مثابه نيروهاي عمده جنگ مانند دست چپ و راست انسان مكمل 

نيروهاي عمده در اختيار داشته باشيم ولي يكديگرند، و اگر ما تنها ارتش سرخ را به مثابه 
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اي باشيم، بسان جنگجويي خواهيم بود كه فقط صاحب يك دست  فاقد پارتيزان هاي توده
است و به عبارت مشخص و به ويژه از لحاظ عمليات نظامي، وقتيكه ما از اهالي مناطق 

اينست . ح استگوييم، منظورمان خلق مسل پايگاهي به مثابه يكي از عوامل جنگ سخن مي
  .دليل عمده آنها چرا دشمن از ورود به مناطق پايگاهي ما وحشت دارد

  1آثار منتخب جلد  1936مسائل استراتژي در جنگ انقالبي چين دسامبر 

شك پيروزي يا شكست جنگ را به طور عمده شرايط نظامي، سياسي، اقتصادي و  بي
توانايي ذهني طرفين در . طلب نيستولي اين تمام م. كند طبيعي دو طرف متخاصم معين مي

يك استراتژ نظامي در تالش . هدايت عمليات جنگ نيز در تعيين فرجام جنگ مؤثر است
اند، پا فراتر نهد، ولي  تواند از حدوديكه شرايط مادي ايجاد كرده خود براي نيل به پيروزي نمي

صحنه عمليات يك . ندتواند و بايد براي كسب پيروزي در حدود همين شرايط تالش ك او مي
تواند بر روي همين  استراتژ نظامي بر روي شرايط مادي عيني ساخته شده است، ولي او مي

اند،  ها، پر از قدرت و عظمت ها و آهنگ هاي پر شكوهي را كه مملو از رنگ صحنه حماسه
  .هدايت كند

  1آثار منتخب جلد  1936مسائل استراتژي در جنگ انقالبي چين دسامبر    

( چيز ديگري نيست؛  "حفظ نيروهاي خود و نابودي قواي دشمن  "دف جنگ به جز ه  
 "نابودي دشمن به معناي نابودي فيزيكي يكايك آنها نيست بلكه به معناي خلع سالح آنها يا 

نيزه : كردند در جنگهاي باستاني از نيزه و سپر استفاده مي). سلب قدرت مقاومت از آنها است
ها تا دوران ما نتيجه  تمام سالح. ي دشمن، و سپر براي دفاع و حفظ خودبراي حمله و نابود

افكن، مسلسل، توپخانه بلند و گازهاي سمي همه ادامه و  بمب. تكامل نيزه و سپر هستند
خود، استحكامات بتوني، ماسك ضد  اند، در حاليكه پناهگاههاي ضد هوايي، كاله تكامل نيزه

تانك سالح نوع جديدي است كه از تركيب عمل نيزه و سپر . گاز، دنباله و تكامل سپر هستند
براي نابودي نيروهاي دشمن، حمله وسيله عمده است، ولي دفاع را هم . بدست آمده است

هدف مستقيم حمله نابودي دشمن است، اما در عين حال، حفظ . نبايد به كلي حذف كرد
نابود نكني، دشمن تو را نابود خواهد نيروهاي خودي را نيز در بردارد، زيرا اگر تو دشمن را 

در دفاع هدف مستقيم حفظ نيروهاي خودي است، ولي دفاع در عين حال نيز يك . كرد
اي از دفاع  عقب نشيني مقوله. وسيله كمكي براي حمله يا تدارك انتقال از دفاع به حمله است

نشان ساخت كه از  بايد خاطر. باشد، درحالي كه تعاقب ادامه حمله است ي آن مي و ادامه
هاي جنگ محو قواي دشمن هدف عمده و حفظ نيروهاي خودي هدف ثانوي  ميان هدف
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توان خود را به طور مؤثر  است، زيرا كه تنها با نابودي جمعي نيروهاي دشمن است كه مي
از اينرو حمله به عنوان وسيله عمده نابودي نيروهاي دشمن نقش اساسي دارد، در . حفظ كرد
اي براي حفظ  فاع به عنوان يك وسيله كمكي براي محو نيروهاي دشمن و وسيلهحاليكه د

عمالً در جنگ دفاع در اكثر مواقع و حمله در . نيروهاي خودي داراي نقش درجه دوم است
مواقع ديگر نقش عمده را دارا است، ولي اگر تمام جنگ را در مجموع آن در نظر بگيريم، 

  .دمان حمله همچنان عمده باقي مي

  2آثار منتخب جلد  1938مه    درباره جنگ طوالني

كوشش : شوند كننده عمليات نظامي از يك اصل اساسي ناشي مي كليه اصول هدايت   
  .تر در حفظ نيروهاي خود و نابودي دشمن هر چه تمام

توان تشويق به جانبازي قهرمانانه در جنگ را توجيه كرد؟ در هر جنگ  پس چگونه مي... 
در  "حفظ نيروهاي خود"آيا اين با اصل . پرداخت و حتي گاهي بهاي بسيار گزاف بايد بهايي

تر اينكه، جانبازي و حفظ نيروهاي خود در عين ضديت با  دقيق! تضاد نيست؟ در واقع خير
زيرا نه فقط براي نابودي دشمن بلكه براي حفظ نيروهاي خود نيز الزاماً . هم مكمل يكديگرند
به طور موقتي و ) فداكاري يا پرداختن بها(حفظ نكردن نيروهاي خود ". بايد جانبازي نمود

از اين اصل اساسي يك سري . جزيي به خاطر حفظ عمومي و دائمي نيروهاي خود الزم است
شود؛ همه اينها ـ يعني از اصول  كند، مشتق مي اصولي كه عمليات نظامي را هدايت مي

استفاده كامل از قدرت آتش براي نابود ساختن استتار براي حفظ خود و ( تيراندازي گرفته
تمام اصول فني و . گيرند  تا اصول استراتژي ـ از روح اين اصل اساسي جان مي) دشمن

شوند، نموداري از تحقق اين اصل  اصوليكه مربوط به تاكتيك، عمليات اپراتيو و استراتژيك مي
من پايه و اساس تمام اصول اصل حفظ نيروهاي خود و نابودي نيروهاي دش. اساسي هستند

  .نظامي است

  2آثار منتخب جلد  1938مه  مسايل استراتژي در جنگ پارتيزاني عليه ژاپن

   :اصول نظامي ما بدين قرارند

ـ ابتدا حمله به دستجات پراكنده و منفرد دشمن و سپس حمله به قواي متمركز و 1
  .نيرومند دشمن
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اطق وسيع روستايي و سپس تصرف ـ ابتدا تصرف شهرهاي كوچك و متوسط و من2
  .شهرهاي بزرگ

ـ هدف عمده ما نابودي نيروي مؤثر دشمن است، نه حفظ يا تصرف شهرها و 3
حفظ و تصرف شهرها و سرزمينها نتيجه نابودي قواي مؤثر دشمن است، و معموالً . سرزمينها

رف شود كه تواند به خوبي نگهداري يا به طور نهايي تص يك شهر يا يك منطقه زماني مي
  .چند بار دست به دست گشته باشد

دو، سه و يا چهار و (ـ در هر نبرد بايد نيروهاي نظامي كامالً برتر را متمركز ساخت4
، قواي دشمن را بايد از چهار طرف به حلقه )گاهي حتي پنج يا شش برابر نيروهاي دشمن 

فرصت فرار    يك نفر محاصره در آورد و سعي در نابودي كامل آن نمود، به طوريكه حتي
در شرايط خاص بايد از شيوه فرود آوردن ضربات خرد كننده بر دشمن استفاده كرد، . نيابد

بدين معني كه ما بايد با تمركز همه نيروي خود از روبرو به دشمن حمله كنيم و در عين 
شمن را حال به يك يا دو جناح آن نيز حمله بريم، البته با اين هدف كه بخشي از نيروهاي د

نابود ساخته و بخش ديگري را تار و مار كنيم تا ارتش ما بتواند به سرعت واحدهاي خود را 
ما بايد از پيكارهاي اصطكاكي كه در . براي در هم كوبيدن ساير نيروهاي دشمن به كار اندازد

بدين . آن برد ما از بخت ما كمتر و يا برد و باخت ما با يكديگر يكسان هستند، اجتناب ورزيم
ضعيف هستيم، ولي در هر عمليات جزيي ) از نظر تعداد( ترتيب با وجود اينكه ما در مجموع 

و در هر عمليات اپراتيو مشخص برتري كامل را حفظ خواهيم كرد و اين خود ضامن پيروزي 
ما با گذشت زمان، در مجموع برتري خواهيم يافت و . ما در عمليات اپراتيو خواهد بود

  .نيروهاي دشمن را نابود خواهيم ساخت سرانجام كليه

ـ بدون آمادگي قبلي و بدون اطمينان به پيروزي نبايد به هيچ نبردي دست زد؛ قبل از 5
هر نبرد بايد تمام مساعي را براي تهيه تداركات الزم و تضمين پيروزي در هر حالت موجود 

  .بين خود و دشمن به كار برد

نبرد، نترسيدن از قرباني و نهراسيدن از خستگي و ـ بگذار سبك رزمي تهور داشتن در 6
  .بشكفد) هاي كوتاه و بدون استراحت به مفهوم نبردهاي پي در پي در زمان( پيكارهاي مداوم 

در عين حال بايد به تاكتيك . ـ بايد كوشيد تا دشمن را در حين تحرك نابود كرد7
  .داشتموضعي و تصرف استحكامات و شهرهاي دشمن نيز توجه    حمله
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ـ در مورد حمله به شهرها، بايد تمام آن استحكامات و شهرهاي دشمن را كه نيروي  8
در فرصت مناسب بايد تمام . دفاعي ضعيفي دارند ، بدون هيچگونه ترديدي تصرف نمود

اند، در صورتيكه شرايط  استحكامات و شهرهاي دشمن را كه داراي قدرت دفاعي متوسط
مورد تمام آن استحكامات و شهرهاي دشمن كه قدرت دفاعي اجازه دهد، تصرف كرد؛ در 

  .نيرومندي در اختيار دارند، بايد منتظر ماند تا شرايط براي تصرف آنان آماده گردد

ها و تجهيزاتي كه از دشمن به غنيمت گرفته شده  ـ ما بايد قدرت خود را با تمام سالح9
بع عمده ذخاير نيروي انساني و من. و همچنين با قسمت اعظم اسراي جنگي تكميل كنيم

  .هاي جنگ است مادي ارتش ما جبهه

ـ بايد از فاصله بين دو عمليات جنگي براي استراحت، آموزش و تربيت سياسي و 10
مدت استراحت، آموزش و تربيت سياسي و . تعليم واحدهاي نظامي به خوبي استفاده كرد

. شود، معموالً نبايد زياد طوالني باشدتعليم براي اينكه به دشمن امكان نفس كشيدن داده ن
اي جهت در هم شكستن  بخش توده اي هستند كه ارتش آزادي اينها همه متدهاي عمده

اي در جريان  بخش توده اين متدها نتيجه آبديدگي ارتش آزادي. چانكايشك به كار برده است
ي ما كامالً مطابقت باشند و با شرايط كنون مبارزه طوالني عليه دشمنان خارجي و داخلي مي

اي مبتني است؛ هيچ ارتش ضد خلقي  استراتژي و تاكتيك ما بر اساس جنگ توده.... دارند 
  .قادر به استفاده از استراتژي و تاكتيك ما نيست

  4آثار منتخب جلد  1947دسامبر  25اوضاع كنوني و وظايف ما 

. تواند در ميان باشد نميتفوق بدون آمادگي، تفوق واقعي نيست، و صحبتي هم از ابتكار 
تواند  قوايي كه نسبت به دشمن ضعيف است ولي آمادگي دارد، اگر اين نكته را درك كند، مي

  .با حمالت ناگهاني دشمن متفوق را منكوب سازد

  2آثار منتخب جلد 1938درباره جنگ طوالني مه 

  اي ـ ارتش توده9  

  .اي هيچ نخواهد شد خلق بدون يك ارتش توده

  3آثار منتخب جلد  1945 آوريل 24ولت ائتالفي درباره د
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كنند؛  اين ارتش به اين دليل نيرومند است كه اعضاي آن از انظباطي آگاهانه پيروي مي 
اي  آنان نه به خاطر منافع شخصي مشتي از افراد و يا گروهي اندك، بلكه به خاطر منافع توده

به طور استوار در . كنند و پيكار مي وسيع، به خاطر منافع قاطبه ملت به گرد هم جمع گشته
جانب خلق چين ايستادن و از ته دل به خلق چين خدمت كردن ـ چنين است يگانه هدف 

  .اين ارتش

  3آثار منتخب جلد  1945 آوريل 24درباره دولت ائتالفي 

. دهد ارتش سرخ چين سازمان مسلحي است كه وظايف سياسي انقالب را انجام مي
در حال حاضر به هيچ وجه نبايد كار خود را فقط به جنگيدن محدود ارتش سرخ به ويژه 

ارتش سرخ عالوه بر عمليات جنگي جهت نابودي نيروهاي نظامي دشمن، وظايف مهم . سازد
ها،  ها، سازمان دادن توده تبليغ بين توده: ديگري برعهده دارد كه به عنوان مثال عبارتند از

هاي حزب  ا براي ايجاد حكومت انقالبي و تشكيل سازمانه ها، كمك به توده مسلح كردن توده
جنگي كه ارتش سرخ درگير آنست، صرفاً به خاطر جنگ نيست، بلكه جنگي است . كمونيست

ها براي  ها و كمك به توده مسلح كردن توده   ها، ها، سازمان دادن توده براي تبليغ بين توده
دهد و علت  وم خود را از دست ميبدون اين هدفها، جنگ مفه. ايجاد حكومت انقالبي

  .رود موجوديت ارتش سرخ نيز از بين مي

  1آثار منتخب جلد  1929درباره اصالح نظرات نادرست در حزب دسامبر 

حتي بعد از . اي رزمنده باقي خواهد ماند هميشه چون دسته   اي بخش توده ارتش آزادي
كه هنوز طبقات در كشور ما نيل به پيروزي در سراسر كشور و در تمام دوران تاريخي 

اي  اند و سيستم امپرياليستي هنوز در جهان برجاست، ارتش ما همچنان دسته برنيفتاده
  .در اين مورد نبايد هيچگونه سوء تفاهم و تزلزلي در ميان باشد. رزمنده باقي خواهد ماند

 1949مارس  5گزارش به دومين پلنوم هفتمين كميته مركزي حزب كمونيست چين 
  4ار منتخب جلد آث

ما ارتش . پردازد كند و ارتشي داريم كه به كار توليدي مي ما ارتشي داريم كه پيكار مي
هاي رزمنده هم  هشتم و ارتش چهارم نوين را براي نبرد در اختيار داريم؛ ولي حتي اين ارتش

مي كه در با اين دو نوع ارتش و با ارتش رز. جنگ و كار توليدي: زنند به كار دوگانه دست مي
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توانيم بر مشكالت خود فايق آييم و  اي مهارت دارد، ما مي انجام اين دو وظيفه و كار توده
  .امپرياليستهاي ژاپن را شكست دهيم

  3جلد    آثار منتخب 1943نوامبر  29! متشكل شويد

نيروي دفاعي ما مسلماً مستحكم خواهد شد؛ ما به هيچ قدرت امپرياليستي اجازه   
اي ما بايد با  قواي مسلح توده. كه بار ديگر خاك كشور ما را مورد تجاوز قرار دهدنخواهيم داد 
ما نه . اي دالور و آبديده به مثابه پايه و اساس حفظ گردد و رشد يابد بخش توده ارتش آزادي

  .فقط يك نيروي زميني قوي بلكه نيروي هوايي و دريايي مقتدري نيز خواهيم داشت

  1949سپتامبر  21ين پلنوم كنفرانس مشورتي سياسي خلق چين نطق افتتاحيه در نخست

اصل ما اينست كه حزب بر تفنگ فرماندهي كند؛ به تفنگ هرگز نبايد اجازه داد كه بر 
  .حزب فرماندهي كند

  2آثار منتخب جلد  1938نوامبر  6   مسائل جنگ و استراتژي

اشند كه ما ارتش كبير ي افسران و سربازان ما بايد پيوسته در خاطر داشته ب همه 
اي هستيم، سپاهاني هستيم كه از طرف حزب كبير كمونيست چين رهبري  بخش توده آزادي

  .ما اگر هميشه رهنمودهاي حزب را مراعات كنيم، بيگمان پيروز خواهيم شد. شويم مي

  4آثار منتخب جلد  1947اي چين اكتبر  بخش توده مانيفست ارتش آزادي

  ـ رهبري كميته حزبي10
سيستم كميته حزبي سيستم حزبي مهمي است براي تضمين رهبري جمعي و 

اخيراً ديده شده . جلوگيري از هر فردي كه بخواهد رتق و فتق امور را به انحصار خود درآورد
انحصار رتق و فتق امور و ) البته نه در همه آنها(است كه در برخي از ارگانهاي رهبري 

راه حل . به وسيله يك فرد به صورت عادت درآمده استگيري در مورد مسائل مهم  تصميم
شوند و از  مسائل مهم نه از طرف جلسات كميته حزبي، بلكه از طرف يك فرد تعيين مي

اختالف نظر ميان . عضويت در كميته حزبي به جز نام چيز ديگري به جاي نمانده است
در ميان . ماند الينحل باقي ميتواند از بين برود بلكه مدتها همچنان  اعضاي كميته حزبي نمي

اين وضع بايد تغيير . اعضاي كميته حزبي نه وحدت واقعي بلكه وحدت ظاهري وجود دارد
هاي  از اين پس بايد در تمام ارگانهاي رهبري ـ از بوروي كميته مركزي گرفته تا كميته. يابد
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يپ ها و مناطق هاي حزبي ت ها گرفته تا كميته هاي حزبي جبهه حزبي واليتي؛ از كميته
؛ و همچنين در )سو كميسيونهاي كميسيون نظامي انقالبي يا گروههاي رهبري(نظامي 

ها  اي، خبرگزاري ها و ادارات روزنامه گروههاي رهبري حزبي ارگانهاي دولتي، سازمانهاي توده
تمام مسائل مهم . هاي حزبي معمول گردد ـ سيستم سالمي براي برگزاري جلسات كميته

ي آنها پس از بحث در جلسات  نه مسائل كم اهميت و ناچيز و يا مسائلي كه در بارهالبته (
ها ارجاع شوند و اعضاي  بايد براي بحث به كميته) تصميم گرفته شده و فقط بايد اجرا شوند

ها بايد نظرات خود را تماماً بيان كنند و به تصميمات مشخصي برسند كه  حاضر در كميته
هاي حزبي به دو نوع  جلسات كميته... . وطه به مرحله اجرا در آيدسپس توسط اعضاي مرب

به . جلسات كميته دائمي و جلسات پلنوم كه آنها را نبايد با هم مخلوط كرد: شوند تقسيم مي
عالوه بايد توجه داشت تا بيش از اندازه نه به رهبري جمعي به زيان مسئوليت فردي و نه به 

در ارتش شخصي كه در مقام فرماندهي . جمعي تكيه شودمسئوليت فردي به زيان رهبري 
  .است، حق دارد هنگام نبرد و چنانچه موقعيت ايجاب نمايد، تصميمات فوري اتخاذ كند

  4آثار منتخب جلد  1948سپتامبر  20 درباره تقويت سيستم كميته حزبي

يست هر كميته حزبي از ده تا ب. خوبي باشد "سرجوخه"دبير يك كميته حزبي بايد 
 "سرجوخه"اي از ارتش و دبير آن مانند يك  شود؛ كميته حزبي چون جوخه عضو تشكيل مي

اكنون هر بورو يا هر شعبه . به راستي رهبري كردن صحيح اين جوخه كار آساني نيست. است
. كند و مسئوليت سنگيني به عهده دارد بوروي كميته مركزي منطقه پهناوري را رهبري مي

به معناي تعيين مشي عمومي و سياست مشخص نيست، بلكه برگزيدن رهبري كردن تنها 
حتي با وجود داشتن يك مشي عمومي و سياست مشخص . هاي صحيح كار نيز هست شيوه

براي اينكه . هاي كار توجه نشود، احتماالً مشكالتي پيدا خواهد شد صحيح چنانچه به شيوه
خود تكيه كند  "اعضاي جوخه"، بايد به كميته حزبي بتواند وظيفه رهبري خود را انجام دهد

براي اينكه دبير حزبي . و به آنان كمك نمايد تا بتوانند نقش خود را به خوبي ايفا كنند
يك دبير حزبي يا يك . خوبي باشد، بايد با پشتكار به آموزش و مطالعه بپردازد "سرجوخه"

اعضاي جوخه خود توجه  معاون دبير حزبي چنانچه به كار تبليغاتي و تشكيالتي در ميان
نكند مناسبات خود را با اعضاي كميته خوب ننمايد يا طرز اداره موفقيت آميز جلسات را فرا 

هر گاه اعضاي جوخه همگام پيش . نگيرد، در رهبري جوخه خود دچار اشكال خواهد شد
گ و كار هاي چند ميليوني مردم را در جن توان انتظار داشت كه بتوانند توده نروند هرگز نمي

البته رابطه ميان دبير حزبي و اعضاي كميته بر اساس تبعيت اقليت . ساختماني رهبري كنند
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در اينجا ما . كند از اكثريت استوار است و از اينرو با رابطه ميان سرجوخه و افرادش فرق مي
  .كنيم خورد صحبت مي فقط از تشابهي كه ميان اين دو به چشم مي

  4آثار منتخب جلد  1949مارس  13ي هاي حزب هاي كميته شيوه

نه تنها سرجوخه بلكه اعضاي كميته نيز بايد . مسايل را بايد به طور روشن مطرح كرد  
اي فرا  آيد جلسه اي پيش مي هر وقت مسئله. پشت سر مردم حرف نزنيد. اينطور عمل كنند

م بگيريد تا بتوان خوانيد و مسئله را براي بحث به طور روشن مطرح كنيد و درباره آنها تصمي
اگر مسائلي باشند ولي به طور روشن مطرح . به اين ترتيب راه حلي براي مسائل پيدا كرد

سرجوخه و اعضاي كميته بايد . نشوند، مدتها و حتي سالها همچنان الينحل باقي خواهند ماند
زي هيچ چي. در مناسبات خود نسبت به يكديگر بردباري نشان دهند و تفاهم داشته باشند

تر از بردباري متقابل، تفاهم متقابل، پشتيباني و دوستي متقابل ميان دبير حزبي واعضاي  مهم
  .اي نيست هاي حزبي منطقه ي مركزي و بوروهايش و ميان بوروها و كميته كميته ميان كميته

  4آثار منتخب جلد  1949مارس  13هاي حزبي  هاي كميته شيوه

را از    ي حزبي بايد يكديگر است كه اعضاي كميته اين بدان معني. "مبادله اطالعات"
اين موضوع براي . رسد آگاه سازند و درباره آنها تبادل نظركنند مسائلي كه به نظرشان مي

كنند، آنها شباهت  ها چنين عمل نمي ولي بعضي. ايجاد يك زبان مشترك اهميت بزرگي دارد
ا اينكه هميشه آواز خروسها و عوعوي ب": نويسد شان مي به كساني دارند كه الئوزي درباره

و نتيجه اين  "شنوند، ولي در تمام مدت عمر با هم رفت وآمد ندارند هاي يكديگر را مي سگ
  .كنند شود كه كه با هم زبان مشتركي پيدا نمي مي

  4آثار منتخب جلد  1949مارس  13هاي حزبي  هاي كميته شيوه

تر از خود بپرسيد و زود موافقت يا  رفقاي پاييندانيد از  فهميد يا نمي مطالبي را كه نمي  
دانيم؛  دانيم هرگز نبايد وانمود كنيم كه مي آنچه را كه مانمي.... مخالفت خود را اعالم نكنيد 

، بلكه بايد با دقت به نظرات "تر خجالت بكشيم از افراد پايين   از پرسيدن و آموختن"ما نبايد 
قبل از آنكه معلم بشوي، شاگرد باش؛ پيش از آنكه . يمتر گوش فرا ده كادرهاي درجات پايين

گويند، ممكن  تر مي آنچه كادرهاي پايين.... تر بياموز  دستوري صادر كني، از كادرهاي پايين
مابايد نظرات . است صحيح يا غلط باشد، ولي ما در هر حال بايد آنرا مورد تحليل قرار دهيم

آيند، نيز  آميزي كه از پايين مي به نظرات اشتباه.. ..درست را بپذيريم و طبق آن عمل كنيم 
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البته چنين نظراتي نبايد به . بايد گوش داد، نادرست است چنانچه اصالً به آنها وقعي نگذاريم
  .مرحله عمل درآيند، بلكه بايد مورد انتقاد قرار بگيرند

  4آثار منتخب جلد  1949مارس  13هاي حزبي  هاي كميته شيوه

در نواختن پيانو تمام ده انگشت در حركت است، و . را بايد ياد بگيريد "پيانو زدن"
اما هرگاه تمام ده انگشت با . ها را حركت نداد شود بعضي انگشتها را حركت داد و بعضي نمي

براي آفرينش يك آهنگ . اي بلند نخواهد شد هم يكباره روي پرده پيانو فشار بياورند، نغمه
يك كميته حزبي بايد به طور . طور موزون و هماهنگ حركت داد خوش، ده انگشت را بايد به

پيگير در پي اجراي وظيفه مركزي خود باشد و در عين حال نيز بايد در پيرامون اين وظيفه 
هاي  در حال حاضر ما بايد در زمينه. هاي مختلف بپردازد مركزي به اجراي امور ديگر در زمينه

. هاي مختلف توجه كنيم مناطق، واحدهاي مسلح و قسمت بسياري كار كنيم، ما بايد به امور
. ما نبايد توجه خود را فقط بر روي چند مسئله متمركز سازيم و مسائل ديگر را كنار بگذاريم

اي است كه بايد  شود، بايد روي آن انگشت بگذاريم، و اين شيوه اي يافت مي هر جا كه مسئله
زنند و برخي بد، و از اينرو اختالف زيادي ميان  ها خوب پيانو مي بعضي. به خوبي ياد گرفت

را خوب ياد  "پيانو زدن"اعضاي كميته حزبي بايد . شود سازند، ديده مي هايي كه مي آهنگ
  .بگيرند

  4آثار منتخب جلد  1949مارس  13هاي حزبي  هاي كميته شيوه

ط بايد يعني اينكه كميته حزبي كارهاي عمده خود را نه فق. "محكم به دست گرفتن"
شود چيزي را  تنها در صورتي مي. "محكم به دست بگيرد"بلكه بايد آنها را  "به دست بگيرد"

. در دست نگه داشت كه آن را بدون اينكه انگشتان را اندكي شل كرد، محكم به دست گرفت
بديهي است كه با دست باز . محكم به دست نگرفتن به معناي اصالً به دست نگرفتن است

وقتي كه شخصي دست خود را مشت كند و چنين وانمود سازد . يزي را نگه داشتتوان چ نمي
كه چيزي را نگاه داشته است، ولي انگشتان خود را محكم نبندد، در واقع چيزي را نگرفته 

گيرند، ولي چون آن را محكم به دست  بعضي از رفقاي ما كارهاي عمده را به دست مي. است
اگر كارها را به دست نگيريد، كاري از پيش . آيند ز عهده برتوانند خوب ا گيرند، نمي نمي

  .نخواهد رفت؛ اگر كارها را محكم به دست نگيريد، باز هم كاري از پيش نخواهد رفت
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مسئله  ي كمي يك وضع يا يك يعني ما بايد به جنبه. "ارقام را در خاطر نگه داريد" 
هر كيفيتي در كميت معيني تبلور مييابد، . توجه كنيم و تحليلي اساسي از آن به عمل آوريم

اند كه بايد به  بدون كميت كيفيت نيست و تا امروز بسياري از رفقاي ما هنوز پي نبرده
ها ـ به آمار اساسي، به درصدهاي عمده و به حدهاي كمي كه كيفيت  ي كمي پديده جنبه
را در خاطر ندارند،  "ارقام"آنها به علت اينكه . كنند ـ توجه نمايند را تعيين ميها  پديده
  .تواننداز اشتباه كردن مصون بمانند نمي

  4آثار منتخب جلد  1949مارس  13هاي حزبي  هاي كميته شيوه

اعالن "اعالن جلسات، درست مانند صدور، . "اعالن كردن براي اطمينان خاطر مردم " 
شود و چه  ، براي اينكه همه بدانند درباره چه موضوعي بحث مي"ن خاطر مردمبراي اطمينا

مسائلي بايد حل شود، بايد قبل از تشكيل جلسات صورت گيرد تا همه بتوانند خود را به 
ها و طرح  قبالً گزارش   در بعضي جاها جلسات كادرها بدون اينكه. موقع آماده كنند

شوند و فقط پس از آنكه همه جمع شدند،  خوانده مي ها آماده شده باشند، فرا نامه قطع
المثلي  اين شيوه انسان را به ياد ضرب. شود المجلس به طور سر و پا شكسته صحبتي مي في
، چنين "اند اما اغذيه و علوفه حاضر نيست ها رسيده قشون واسب": گويد اندازد كه مي مي

  .اي فرا خواند د با شتاب جلسهبدون آمادگي قبلي نباي. كاري واقعاً پسنديده نيست

  4آثار منتخب جلد  1949مارس  13هاي حزبي  هاي كميته شيوه

ها  ها و قطعنامه ها، مقاله گفتگوها، نطق. "تر قواي كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده" 
  .جلسات هم نبايد بيش از حد طوالني باشند. همه بايد فشرده باشند و حق مطلب را ادا كنند

  4آثار منتخب جلد  1949مارس  13هاي حزبي  هاي كميته شيوه

اين نكته را . به وحدت و همكاري با رفقايي كه با شما اختالف نظر دارند، توجه كنيد 
اين در مورد مناسبات ما با مردم غير . بايد هم در ادارات محلي رعايت كرد و هم در ارتش

ايم، بايد قادر باشيم نه تنها  ه اينجا آمدهما از نظر نقاط مختلف كشور ب. حزبي نيز صادق است
نظرند بلكه با رفقايي هم كه با ما اختالف نظر دارند، وحدت و همكاري  با رفقايي كه با ما هم

  .كنيم

  4آثار منتخب جلد  1949مارس  13هاي حزبي  هاي كميته شيوه
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شرايط . ي ايست اصول اين نكته براي همه كادرهاي رهبري مسئله. از تكبر پرهيز كنيد
اند و در كار خود  حتي آنهايي هم كه خطاهاي جدي نداشته. مهمي است براي حفظ وحدت 
  .اند، نبايد متكبر باشند موفقيتهاي بزرگ بدست آورده

  4آثار منتخب جلد  1949مارس  13هاي حزبي  هاي كميته شيوه

و  "نآ ين"نخست، ميان انقالب و ضد انقالب، ميان . دو خط فاصل مشخص بكشيد 
  .*"آن  سي"

، آنها "هيچ چيز درستي وجود ندارد "گويد كه گويي در آنجا  آنچنان سخن مي "آن ين"
كنند و نه آن دو را از هم  مقايسه مي "آن سي"را با بوروكراسي در  "آن ين"نه بوروكراسي در 

و دوم، در درون صفوف انقالب بايد ميان صحيح . اين از اساس نادرست است.دهند تميز مي
ناصحيح، ميان موفقيتها و كمبودها خط فاصل مشخصي كشيد و به روشني معين كرد كه 

ها سي درصد  المثل بايد معين كرد كه آيا موفقيت في. كداميك اصل و كداميك فرعي است
دهند يا هفتاد در صد آن را؟ نه كم بها دادن به آنها صحيح است و نه پر  مجموع را تشكيل مي

كار هر فرد را به طور اصولي برآورد كنيم و برآورد كنيم كه آيا موفقيتهاي  ما بايد. بها دادن
چنانچه موفقيتهاي . كار او سي درصد و كمبودهاي او هفتاد درصد بوده، و يا اينكه به عكس

. او هفتاد درصد مجموع را تشكيل دهند، بايد كار او را به طور عمده مثبت به شمار آورد
دهد با كاري كه اشتباه در آن  قيت جنبه اصلي آن را تشكيل ميهمسنگ كردن كاري كه موف

در برخورد با مسائل نبايد مرزبندي مشخص ميان انقالب و . غلبه دارد، كامالً نادرست است
اگر ما اين دو مرزبندي را در خاطر . ضد انقالب، ميان موفقيتها و نقايص را از ياد بدور داريم

مسائل خواهيم بود، و در غير اينصورت درباره شناخت  داشته باشيم، هميشه قادر به حل
براي اينكه اين مرزها را به خوبي مشخص كنيم، . خصلت مسائل دچار آشفتگي خواهيم شد
برخورد ما نسبت به هر فرد و هر پديده بايد . البته برسي وتحليل دقيق ضروري است

  .برخوردي باشد توام با تحليل و بررسي

مقر كميته مركزي حزب كمونيست چين و  |آن ين" 1947مارس  تا 1937از ژانويه * 
رفيق مائو تسه دون از . مركز حكومت ارتجاعي گوميندان در شمال غربي چين بود "سي آن"

  .كند اين دو شهر به عنوان سنبل انقالب و ضد انقالب ياد مي

  4آثار منتخب جلد  1949مارس  13هاي حزبي  هاي كميته شيوه
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ت، بايد تحت هدايت مركزيت، اصول زندگي دموكراتيك را دقيقاً اجرا در قلمرو تشكيال
  :اند طرق اجراي اين اصول چنين. كرد

ارگانهاي رهبري حزب بايد براي امر رهبري مشي صحيحي اتخاذ كنند و وقتي  -1
كننده عرضه  اي پديد آمد، راه حل آن را بيابند تا بتوانند خود را به مثابه مركز رهبري  مسئله
  .دارند

ها آشنايي داشته باشند  تر و زندگي توده ـ ارگانهاي باالتر بايد با وضعيت ارگانهاي پايين2
  .اي عيني براي رهبري صحيح خود فراهم سازند تا بتوانند پايه

هاي حزبي در مدارج مختلف نبايد براي حل مسائل بدون تعمق تصميمي  ـ سازمان3
  .د، بايد قطعاً به موقع اجرا گذارنداتخاذ كنند، ولي وقتي تصميمي گرفته ش

كنند، بايد به سرعت به  ـ كليه تصميمات مهمي كه ارگانهاي باالتر حزب اتخاذ مي4
  ....تر و كليه اعضاي حزب اطالع داده شود  هاي پايين ارگان

تر حزب و كليه اعضاي حزب بايد دستورات ارگانهاي باالتر را دقيقاً  ـ ارگانهاي پايين5
هاي اجراي  قرار دهند تا مفهوم اين دستورات را كامالً درك كرده و بتوانند شيوهمورد بحث 

  .آنها را تعيين نمايند

  1آثار منتخب جلد  1929دسامبر  درباره اصالح نظرات نادرست در حزب

      مشي توده اي -11 

  .خلق و فقط خلق است نيروي محركه كه تاريخ چهان را مي سازد

  3آثار منتخب ) 1945آوريل  24(در باره دولت ائتالفي 

 –قهرمانان واقعي توده ها هستند، در حاليكه ما اغلب چون كودكان نادان و جاهليم  
  .بدون درك اين نكته نمي توان حتي به ابتدايي ترين دانشها دست يافت

  3آثار منتخب جلد  1941مارس و آوريل (پيش گفتار و پس گفتار بر تحقيقات دوستايي 

آنها قادر به تشكل اند و ميتوانند در هر جا و هر . راي نيروي خالقه اليزالندتوده ها دا
رشته اي از كار كه بتوانند نيرو و توان خود را بطور كامل بكار اندازند، متمركز شوند، آنها 
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قادرند خود را در ژرفا و پهناي كار توليدي متمركز سازند و براي خود كارهاي عام المنفعه باز 
  .ي بيافرينندهم بيشتر

  )1955( "نيروي كار اضافي راه حل يافته است"مقدمه بر مقاله   

در مدتي بسيار كوتاه صدها ميليون . اعتالي كنوني جنبش دهقاني رويداد شگرفي است 
دهقان در استانهاي مركزي، جنوبي و شمالي چين چون طوفاني سهمگين، چون گردبادي 

چنان بپا خواهند خاست كه هيچ نيرويي را، هر قدر هم تند، به نيرويي بس قدرتمند و تيز رو 
آنها تمام قيد و بندهايي را كه دست و . كه عظيم باشد، ياراي بازداشتن آن نخواهد بود

آنها تمام . پايشان را مي بندد، مي گسلند و در شاهراه آزادي به پيش مي شتابند
لت، مستبدين و متنفذين محلي را امپرياليستها، ديكتاتورهاي نظامي، مأمورين رشوه خوار دو

آنها تمام احزاب انقالبي، تمام رفقاي انقالبي را در كوره عمل مي . به گور خواهند سپرد
در اينجا . آزمايند تا بتوانند آنها را يا به حريم خود راه دهند و يا آنكه از دامان خود طرد كنند

كرد و آنان را رهبري نمود، يا  يا بايد در پيشاپيش توده ها حركت: سه حالت موجود است 
اينكه در پس آنان دويد و با سرو دست انتقادشان كرد، و يا اينكه در سر راه انان ايستاد و به 

هر فرد چيني در انتخاب يكي از اين سه حالت آزاد است، ولي سير . مخالفت برخاست
  .رويدادها شما را وادار خواهد كرد تا هر چه زودتر انتخاب كنيد

  1آثار منتخب جلد ) 1927مارس (ش در باره بررسي جنبش دهقاني در استان خونان گزار

اوج تحوالت اجتماعي در روستاها، يعني اوج كئوپراتيوه كردن هم اكنون در بعضي نقاط 
اين يك جنبش انقالبي پر دامنه . پديد گشته است و بزودي سراسر كشور را فرا خواهد گرفت

ميليون نفر از جمعيت روستاها را در بر مي گيرد و داراي  500سوسياليستي است كه بيش از 
ما بايد اين جنبش را بطور فعال، با حرارت و منظم . اهميت فوق العاده عظيم جهانشمول است

اشتباه در جريان چنين . يا آن وسيله بعقب سوق دهيم   رهبري كنيم، نه اينكه آنرا با اين
نواقص يا اشتباهات . ح آن نيز چندان مشكل نيستجنبشي ناگزير و قابل درك است و اصال

  .كادرها و دهقانان فقط بشرطي اصالح و بر طرف مي شوند كه ما به آنها فعاالنه كمك كنيم

  )1955ژوئيه  31(در باره كئوپراتيوه كردن كشاورزي 

آنهايي كه . در ميان توده ها شور و شوق زايدالوصفي نسبت به سوسياليسم نهفته است  
آنها . ران انقالب فقط پا بند قواعد كهنه اند، اصال قادر به ديدن اين شور و شوق نيستنددر دو
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بعضي مواقع كار آنها حتي به جايي . كورند و همه چيز در برابر ديدگانشان تيره و تار است
آيا ما به . ميرسد كه حق و ناحق را با هم مخلوط مي كنند و سفيد را سياه جلوه مي دهند

في با اين قبيل اشخاص برخورد نكرده ايم؟ آنهاييكه فقط از قواعد كهنه پيروي مي اندازه كا
كنند، همواره به شور و شوق توده ها كم بها مي دهند و وقتي كه پديده نويني ظاهر شد، 
هميشه علم مخالفت بلند مي كنند، آنها در ابتدا به مخالفت بر مي خيزيند و سپس اجبارا به 

آنها باز وقتي كه . دهند و به اندكي انتقاد از خود بسنده مي كنند شكست خود تن در مي
اين است سبك . پديده نوين ديگري ظاهر شد، همان پروسه پيشين را دوباره تكرار مي كنند

چنين اشخاصي هميشه پاسيو بوده و در لحظات حساس . برخورد اين افراد با هر پديده نوين
گزير بايد آنها را محكم به جلو هل داد، تا شايد قدمي به از حركت به پيش باز مي ايستند و نا

  .پيش بردارند

  )1955(مقدمه بر مقاله اين دهكده در عرض دو سال كئوپراتيوه شده است 

از بيست سال به اين طرف، حزب ما همه روزه مشغول كار توده اي بوده است و در 
ما هميشه معتقد بوده . است عرض اين ده سال اخير، هر روز از مشي توده اي صحبت كرده

ايم كه انقالب بايد به اتكاء به توده هاي مردم و شركت همگان انجام گيرد، ما به تكيه كردن 
اما بعضي از . به عده قليلي كه كارشان فقط صدور دستور است، هميشه مخالفت ورزيده ايم

ا هنوز صرفا با افراد آنه. رفقا هنوز مشي توده اي را در كار خود بطور كامل اجرا نمي كنند
يكي از علل بروز چنين پديده اي اين است . قليلي كه در انزوا كار مي كنند، اتكاء مي نمايند

كه آنها از توضيح در باره كارهاي جاري به افراد تحت رهبري خود ابا مي كنند و نمي دانند 
آنها از نظر . كار اندازندچرا و چگونه بايد قوه ابتكار و نيروي خالق افراد تحت رهبري خود را ب

ذهني مي خواهند كه هر كس دستي در كار داشته باشد، ولي از طرف ديگر اجازه نمي دهند 
در چنين وضعي چطور مي توان توقع . كه توده ها بدانند چه بايد بكنند و چگونه بايد بكنند

حل اين مسئله داشت كه توده ها به حركت درآيند و خوب كار بكنند؟ البته كار اساسي براي 
ولي در عين حال باز هم شيوه هاي كار . تربيت ايدئولوژيك در باره مشي توده اي است

  .مشخص بسياري هست كه ما بايد به اين رفقا ياد دهيم

  4آثار منتخب جلد ) 1948آوريل  2(گفتگو با هئيت تحريريه روزنامه شانسي سوي يوان 

كه وظيفه، سياست و سبك كار درست بيست و چهار سال تجربه به ما نشان مي دهد 
هميشه با خواستهاي توده ها در هر زمان و مكان معين منطبق است و رشته هاي پيوند ما را 
با توده ها مستحكم مي كند، و وظيفه، سياست و سبك كار نادرست هرگز با خواستهاي توده 
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عيبهايي مانند . سازدها در هر زمان و مكان معين منطبق نيست و ما را از توده ها جدا مي 
دگماتيسم، امپريسم، قدرت فروشي، دنباله روي، سكتاريسم، بوروكراسي،پر مدعايي در كار از 
آن جهت بكلي زيانبخش و غير قابل تحمل اند و كساني كه از اين بيماريها در رنجند، از آن 

  .جهت بايد بر آنها فائق آيند كه اين عيوب باعث جدايي ما از توده ها مي شود

  3آثار منتخب جلد ) 1945آوريل  24(در باره دولت ائتالف 

هر . بخاطر برقراري پيوند با توده ها بايد در جهت نيازمنديها و آرزوهاي آنها عمل كرد
كاري كه براي توده ها انجام مي شود، بايد از نيازمندي هاي آنها سرچشمه بگيرد، نه از 

اغلب اتفاق مي افتد كه توده ها . خيرخواهانه باشندولو اينكه اين تمايالت  –تمايالت يك فرد 
بطور عيني به فالن تغيير نيازمندند، ولي از نظر ذهني هنوز به اين نيازمندي آگاهي نيافته 

در چنين صورتي ما بايد از خود صبر و شكيبايي . اند و مايل و مصمم بدين تغيير نيستند
ثريت توده ها به اين نيازمندي آگاهي نيافته نشان دهيم و تا زماني كه با كار توضيحي ما اك

اند و مايل و مصمم به برآوردن آن نگشته اند، نبايد دست به چنين تغييري بزنيم، زيرا در غير 
هر كاري كه شركت توده ها را ايجاب كند، . اين صورت خود را از توده ها منفرد خواهيم كرد

  .رماليته بدل مي شود و به شكست مي پيوندداگر بدون آگاهي و تمايل آنها انجام گيرد، به ف

يكي نيازمندي حقيقي توده ها، و نه آن نيازي كه ما در : در اينجا دو اصل موجود است... 
توده ها بايد خود قادر به . عالم تخيل مان براي آنها متصوريم، و ديگري تمايالت توده ها

  .تصميم گرفتن باشند، نه اينكه ما برايشان تصميم بگيريم

  3آثار منتخب جلد ) 1944اكتبر  30(جبهه واحد در امور فرهنگي 

كنگره ما بايد از تمام حزب دعوت كند كه بر هشياري خويش بيافزايد و مراقب باشد  
بايد به هر رفيقي آموخت كه . كه هيچ رفيقي، در هر مقام كه باشد، از توده ها بريده نشود

ي آنها با دقت گوش دهد، به هر جا كه مي رود، در خلق را از جان و دل دوست بدارد، به ندا
ميان توده ها باشد، به عوض اينكه خود را در رأس آنها قرار دهد، با آنها در هم آميزد، با توجه 
به سطح موجود توده ها، آنها را بيدار كند و آگاهي سياسي آنها را باال برد، به توده ها كمك 

شوند و كليه آن مبارزات الزمي را كه در شرايط داخلي و كند كه داوطلبانه رفته رفته متشكل 
  .خارجي مكان و زمان اجازه مي دهد، بتدريج بسط و توسعه دهند

  3آثار منتخب جلد ) 1945آوريل  24(در باره دولت ائتالف 
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. اگر وقتي كه توده ها هنوز آگاه نشده اند، ما به تعرض دست زنيم   اين ماجراجويي است
هبري توده ها، در كاري كه مخالف اراده آنها است، اصرار ورزيم، سرانجام با چنانچه ما در ر

اين اپورتونيسم راست اگر وقتي كه توده ها مايل به پيش روي . شكست روبرو خواهيم شد
  .هستند، ما پيش روي نكنيم

  4آثار منتخب جلد ) 1948آوريل  2(گفتگو با هئيت تحريريه روزنامه شانسي سوي يوان 

قروشي در هر نوع كاري خطاست، زيرا كه از سطح آگاهي سياسي توده ها تجاوز قدرت 
قدرت فروشي، مظهر آن عيبي . مي كند و اصل عمليات داوطلبانه توده ها را نقض مي نمايد

رفقاي ما نبايد فكر كنند كه آنچه آنان مي فهمند، توده . است كه تندخويي ناميده مي شود
با رفتن به ميان توده ها و پژوهش است كه مي توان معلوم  فقط. هاي مردم هم مي فهمند

اگر ما اينطور . و آيا حاضر به عمل هستند يا نه. كرد آيا توده ها اين و يا آن فكر را فهميده اند
دنباله روي نيز در هر كاري خطا است، زيرا . عمل كنيم، از قدرت فروشي در امان خواهيم بود

ها فروتر مي افتد و اصل رهبري كردن توده ها را بجلو نقض  كه از سطح آگاهي سياسي توده
رفقاي ما نبايد فكر . دنباله روي مظهر عيب ديگري است كه كندي ناميده مي شود. مي كند

غالبا اتفاق مي افتد كه توده ها از ما . كنند كه آنچه آنها نمي فهمند، توده ها هم نمي فهمند
روي دارند، حال آنكه رفقاي ما چون نمي توانند آنها را جلو مي افتند و عالقه شديدي به پيش

رهبري كنند، بدنبال برخي از عناصر عقب مانده مي دوند و نظرات آنها را منعكس مي سازند 
  .و باالتر از همه نظرات آنها را اشتباها بجاي نظرات توده هاي وسيع مي گيرند

  3د آثار منتخب جل) 1945آوريل  24(در باره دولت ائتالف 

نظرات توده ها را جمع كردن و به شكل فشرده در آوردن، سپس به ميان توده ها رفتن   
و به اين نظرات بطور پيگير تحقق بخشيدن و از اين طريق نظرات صحيح رهبري را شكل 

  .چنين است اسلوب اساسي رهبري –دادن 

  3ر منتخب جلد آثا  )1943ژوئن  1(در باره بعصي از مسائل مربوط به شيوه هاي رهبري 

 "از توده ها به توده ها"در تمام كارهاي عملي حزب ما، رهبري راستين بايد طبق اصل 
و ) نظرات پراكنده و غير منظم(بدين معني كه نظرات توده ها را بايد جمع كرد . عمل كند

آنها را از طريق بررسي بصورت نظرات فشرده و منظم در (آنها را بشكلي قشرده در آورد 
، سپس به ميان توده ها رفت و اين نطرات را تبليغ و تشريح كرد تا توده ها آنها را از )آورد

خود بدانند، پيگيرانه دنبال كنند، به عمل در آورند و صحت اين نظرات را در اين نوع عمل 
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سپس بايد بار ديگر نظرات توده ها را بصورت فشرده در آورد و دو باره بميان توده . بيازمايند
و بدينسان مكرر در مكرر اين پروسه . فت تا آنكه اين نظرات بتوانند پيگيرانه تحقق يابندها ر

در يك حركت مارپيچي تا بي نهايت ادامه مي يابد و هر بار اين نظرات صحيح تر، زنده تر و 
  .چنين است تئوري ماركسيستي شناخت. غني تر مي گردند

  3آثار منتخب جلد   )1943ژوئن  1(هبري در باره بعصي از مسائل مربوط به شيوه هاي ر

ما بايد به ميان توده ها برويم، از آنها بياموزيم، تجربيات آنها را جمع بندي كنيم و از آن 
ميان اصول و متد هاي بهتر و منظم تري بيرون كشيم و سپس آنها را در ميان توده ها تبليغ 

نماييم، تا آنكه معضالتشان حل شوند و كنيم و توده ها را به اجراي اين اصول و متدها دعوت 
  .به آزادي و بهروزي رسند

  3آثار منتخب جلد ) 1943نوامبر  29!(متشكل شويد

در بعضي از ارگانهاي رهبري ما هستند افرادي كه بر اين عقيده اند كه تنها آشنايي   
. سترهبران با رهنمودهاي سياسي حزب كافي است و توده ها را بدانستن آن احتياجي ني

  .اين يكي از علل اساسي اي است كه چرا بعضي از كارهاي ما بخوبي انجام نمي گيرد

  4آثار منتخب جلد ) 1948آوريل  2(گفتگو با هئيت تحريريه روزنامه شانسي سوي يوان 

ما بايد در كليه جنبشهاي توده اي تحقيق و تحليل اساسي از تعداد پشتيبانان فعال، 
آوريم و نبايد در باره مسائل بطور ذهني و بدون اساس تصميم  مخالفان و بي طرفها بعمل

  .بگيريم

  4آثار منتخب جلد ) 1949مارس  13(شيوه هاي كار كميته هاي حزبي 

بخش نسبتا فعال، بخش : توده ها بطور كلي در همه جا از سه قسمت تشكيل مي شوند
ارت عناصر قليل فعال را بدين جهت رهبران بايد با مه. ميانه رو و بخش نسبتا عقب مانده

بگرد رهبري متحد گردانند و با تكيه به آنها سطح آگاهي سياسي عناصر ميانه رو را باال برند و 
  .عناصر عقب مانده را بسوي خود جلب نمايند

  3آثار منتخب جلد   )1943ژوئن  1(در باره بعصي از مسائل مربوط به شيوه هاي رهبري 
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حزب به عمل توده ها ورزيدگي داشته باشيم و بتوانيم ما بايد در برگرداندن سياست 
موجباتي فراهم آوريم تا نه فقط كادرهاي رهبري بلكه توده هاي وسيع مردم نيز هر جنبش و 

اين هنر رهبري . مبارزه اي را كه ما بپا مي داريم، بفهمند و ماهيت آنرا بخوبي درك كنند
اي تعيين اينكه آيا ما در كار خود دچار لنينيستي است و ضمنا شاخصي است بر-ماركسيستي

  .اشتباه شده ايم يا نه

  4آثار منتخب جلد ) 1948آوريل  2(گفتگو با هئيت تحريريه روزنامه شانسي سوي يوان 

هر قدر هم كه گروه رهبري فعال باشد، در صورتيكه فعاليتش با فعاليت توده ها در هم 
از سوي ديگر اگر توده . ديگري نخواهد بودنيĤميزد، جز تالش بي ثمر عده اي معدود چيز 

هاي وسيع به تنهايي بدون داشتن گروه رهبري نيرومندي كه بتواند فعاليت شان را بطور 
مناسب سازمان دهد، دست به فعاليت زنند، چنين فعاليتي نه مي تواند مدتي طوالني دوام 

  .عالي ارتقاء يابد كند و نه مي تواند در يك سمت صحيح به پيش رود و يا به يك سطح

  3آثار منتخب جلد   )1943ژوئن  1(در باره بعصي از مسائل مربوط به شيوه هاي رهبري 

تمام اينها را كادر  –امور توليدي توده ها، منافع توده ها، تجارب و احساسات توده ها 
  .هاي رهبري همواره بايد مورد توجه قرار دهند

رف ارگانهاي وابسته به كميته مركزي حزب و دستخط براي نمايشگاه توليديي كه از ط
  )1943نوامبر  24. (ستاد كل ارتش هشتم ترتيب داده شده بود

از مسائل زمين و كار گرفته : ما بايد نسبت به حال و زندگي توده ها دقيقا توجه كنيم  
ايد در تمام اين مسائل كه به رفاه توده ها مربوطند، ب... . تا مسائل سوخت، برنج، روعن، نمك 

ما بايد درباره اين مسائل بحث و مذاكره كنيم، تصميم بگيريم و . دستور روز ما قرار گيرند
ما بايد به توده . سپس بموقع اجراء بگذاريم و نتايج حاصله را مورد كنترل و بررسي قرار دهيم

سته ها كمك كنيم تا در يابند كه ما مبين منافع آنان هستيم و زندگي ما بزندگي آنها پيو
ما بايد به آنها كمك كنيم تا بتوانند از خالل همين چيزهاي ساده وظايف عالي تري را . است

كه مطرح كرده ايم، يعني وظايف جنگ انقالبي را درك كنند و بدينسان از انقالب پشتيباني 
نمايند، آنرا در سراسر كشور گسترش دهند، بدعوت سياسي ما پاسخ مثبت گويند و در راه 

  .انقالب تا به آخر پيكار كنندپيروزي 
آثار ) 1934ژانويه  27(از زندگي توده ها مواظبت كنيد، به شيوه كار توجه نماييد 

  1منتخب جلد 
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  كار سياسي-12
سيستم نمايندگان حزبي و شعبه هاي سياسي كه در چين براي اولين بار بوجود ، امده  

 1927ارتش سرخ كه در سال .ت كامالًدگرگون ساخته اس   مسلح را*سيماي اين نيروهاي 
تشكيل شد و همچنين ارتش هشتم كنوني اين سيستم را بارث برده و بسط و توسعه داده 

  .اند

منظور نيروهاي مسلح انقالبي است كه در سالهاي همكاري بين حزب كمونيست چين *
ان مشتركاًاز طرف انها سازم)1924-27(وگوميندان در جريان نخستين جنگ انقالبي داخلي 

  .داده شده بود

  2جلد  آثار منتخب) 1937اكتبر  27(مصاحبه با خبرنگار انگليسي جمس برترام 

ارتش آزادي بخش توده اي كار سياسي انقالبي پر توان خود را بر اساس اصل وحدت 
ارتش و مردم ،وحدت فرمانده هان و رزمندگان وهمچنين تالشي ارتش دشمن رشد و قوام 

  .يكي ازعوامل مهم پيروزي ما بر دشمن است  داده است ؛ و اين خود

  4جلد  آثار منتخب) 1947دسامبر  25(اوضاع كنوني و وظايف ما 

اين ارتش آنچنان سيستم كار سياسي بوجوآورده كه براي جنگ توده اي الزم است و  
هدفش عبارت از ترغيب مبارزه بخاطر يگانگي در صفوف خويش، وحدت با سپاهيان دوست، 

  .خلق، تالشي دشمن و پيروزي در هر نبردوحدت با 

  3جلد  آثار منتخب) 1945اوريل24(درباره دولت ائتالفي 

اين بويژه براي زماني صادق است . كار سياسي شريان حياتي همه كارهاي اقتصادي است
  .كه نظام اقتصادي جامعه از اساس دگرگون شده باشد

  )درس جدي( مقدمه بر مقاله

اين دليل مهمي است بر اينكه چرا ارتش سرخ  -تشكيل ميشود ،حوزه حزبي در گروهان 
  .توانسته است بدون از هم پاشيدگي به چنين نبرد سخت و دشواري دست زند

  1جلد  آثار منتخب) 1928نوامبر 25(مبارزه در كوهستان جين گان
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اساسي ذيل اصول هدايت كننده كار سياسي ارتش هشتم اند ؛اوالً،وحدت    سه اصل  
ن و سربازان يعني بر افكندن روشهاي فئودالي در ارتش، ممنوع كردن ضرب و شتم، افسرا

در نتيجه اين تدابير است كه تمام  -برقراري انظباط آگاهانه و شركت در غم و شادي يكديگر 
ارتش بطور فشرده وحدت يافته است؛ ثانياً، اصل وحدت بين ارتش و خلق، يعني رعايت 

تجاوزي را به منافع خلق قدغن سازد، تبليغات در ميان توده ها،  چنان انضباطي كه هر گونه
متشكل ساختن و مسلح نمودن آنها، سبك كردن بار اقتصادي آنها و سر كوب خائنين و 

در نتيجه اين تدابير است كه  -ميهن فروشاني كه به ارتش و خلق صدمه و زيان ميرسانند 
خلق قرار گرفته ؛ ثالثاً،    مه جا مورد استقبالارتش با خلق بطور فشرده متحد گرديده و در ه

پيروزي ما تنها بسته به . اصل تالشي قواي دشمن و رفتار بزرگوارانه نسبت به اسراي جنگي
  .عمليات نظامي نيست، بلكه به تالشي قواي دشمن نيز بستگي دارد

  2جلد  آثار منتخب) 1937اكتبر 25(مصاحبه با خبر نگار انگليسي جمس برترام 

نيروهاي نظامي ما بايد در مناسبات متقابل بين ارتش و خلق، بين ارتش و دولت، بين  
ارتش و حزب، بين افسران و سربازان و بين كار نظامي و سياسي و همچنين در مناسبات بين 
. كادر ها اصول صحيحي را مراعات كنند و دقت نمايند دچار فساد ميليتاريستي نگردند 

نبايد نسبت به حال و زندگي آنها بي اعتنائي نشان    زان مواظبت كنند ، وافسران بايد از سربا
دهند و بمجازات هاي بدني توسل جويند؛ ارتش بايد از مردم مواظبت كند و هيچگاه بمنافع 
انها زيان نرساند؛ ارتش بايد به ارگانهاي دولتي و حزبي احترام بگذارد و هيچگاه ادعاي 

  .استقالل نكند

  3جلد  آثار منتخب) 1943نوامبر29(متشكل شويد 

سياست ما نسبت به اسرائي كه از قواي نظامي ژاپن و ارتش هاي پوشالي و ضد 
كمونيستي گرفته شده اند، اينست كه بجز آن افرادي كه مورد تنفر و كينه شديد توده ها 

ست، بقيه باالتر تاييد شده ا   هستند و بايد بمجازات برسند و حكم اعدامشان از طرف مقامات
ارتش ارتجاعي پيوسته اند و كم    در بين اين اسرا افرادي را كه از روي اجبار به. را آزاد كنيم

و بيش متمايل به انقالبند، بايد به تعداد زياد براي كار و خدمت بسوي ارتش خود جلب 
د بايد نمائيم و بقيه را آزاد كنيم ، و چنانچه باز در جنگي عليه ما شركت جستند و اسير شدن

ما هرگز نبايد به آنها توهين كنيم، اموالشان را بگيريم و يا آنها را . كنيم   دوباره انها را آزاد
مجبور نمائيم كه در برابر ما سر تسليم فرود اورند، بلكه بايد با آنها بدون استثناء با صداقت و 
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. ايد هميشه ثابت بماندآنها هر قدر هم كه مرتجع باشند، اين سياست ما ب. مهرباني رفتار كنيم
  .اين راه بسيار موثري است براي منفرد ساختن اردوگاه ارتجاع

  2جلد  آثار منتخب) 1940دسامبر 25(درباره سياست 

عامل تعين . سالح در جنگ البته عامل مهمي است ولي عامل تعين كننده نيست 
اقتصادي نيست، بلكه  تناسب نيروها تنها نسبت قدرتهاي نظامي و. كننده انسان است نه شئي

نسبت قدرتهاي انساني و معنوي نيز ميباشد اداره قدرتهاي نظامي و اقتصادي نياتزمند به 
  .انسان است

  2جلد  آثار منتخب) 1938مه(درباره جنگ طوالني 

بمب اتمي ببر كاغذي است كه مرتجعين امريكايي براي ارعاب انسانها از آن استفاده  
بمب اتمي . ترسناك به نظر ميرسد، ولي در واقع چنين نيست بمب اتمي بظاهر. مي كنند

يك سالح كشتار جمعي است، ليكن در اخرين تحليل اين خلق است كه فرجام جنگ را 
  .معين ميكند، نه يك يا دو سالح جديد

  4جلد  آثار منتخب) 1946اوت (مصاحبه با خبر نگار امريكايي انالوئيز استرانگ

ون تلقيح يك روح سياسي مترقي به سربازان و بدون گسترش بد. پايه ارتش سرباز است
اين روح از طريق كار سياسي مترقي، نميتوان بين افسران و سربازان وحدت واقعي ايجاد 
نمود، احساسات انها را براي جنگ مقاومت كامالً برانگيخت و پايه محكمي براي استفاده ثمر 

  .هم ساختبخش از تمام وسائل تكنيكي و تاكتيكي ما فرا

  2جلد  آثار منتخب) 1938مه(درباره جنگ طوالني 

در ارتش سرخ بين عده اي از رفقا روحيه نظاميگري بطور وسيع شيوع يافته است   
  اشكال بروزچنين روحيه اي بدينقرار است.

اين رفقاكار نظامي را مغاير كار سياسي ميدانند و نمي خواهند قبول كنند كه كار -1
بعضي ها حتي ادعا مي كنند؛ هر گاه . اي براي اجراي وظايف سياسي استنظامي فقط وسيله 

كارهاي نظامي خوب انجام بگيرند، كارهاي سياسي نيز بالطبع خوب انجام خواهند گرفت؛ هر 
گاه كارهاي نظامي درست انجام نگيرند، كار هاي سياسي هم نميتوانند وضع خوبي داشته 
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راتر نهاده شود و بامور نظامي نسبت به كارهاي باشند اين بمعناي آن است كه قدمي ف
  .سياسي نقش رهبري كننده داده شود

  1آثار منتخب جلد ) 1929دسامبر (درباره اصالح نظرات نادرست در حزب 

اموزش وتربيت ايدئولوژيك، وظيفه مركزي براي وحدت بخشيدن به تمام حزب در 
ه قادر به اجراي هيچيك از وظايف حزب بدون انجام ابن وظيف. مبارزات عظيم سياسي است

  .سياسي خود نخواهد بود 

  3جلد  آثار منتخب) 1945اوريل 24(درباره دولت ائتالفي 

در اين اواخر از كار ايدئولوژيك و كار سياسي در ميان روشنفكران و دا نشجويان قدري 
اين نظرند  بعضيها ظاهراًبر. كاسته شده است و حتي گرايشهاي ناسالمي نيز به چشم ميخورد

ماركسيسم در حاليكه . كه ديگر سياست و اينده ميهن و آرمانهاي بشر قابل توجيه نيستند
بدينجهت ما بايد اكنون براي . براي همين اشخاص زماني مد روز بود، امروز ازمد افتاده است

روشنفكران و . مبارزه با اين گرايشها به كار ايدئولوژيك و سياسي خود شدت بخشيم
يان ما بايد با پشتكار زياد به تحصيل خود ادامه دهندو بدين منظور ماركسيسم و دانشجو

نداشبن نظرات سياسي صحيح مانند جسم بي روح . همچنين مسايل سياسي روز را بياموزند
كليه ادارات و سازمانها بايد در مورد كار ايدئولوژيك و سياسي حس مسئوليت داشته . ... است

زب كمونيست، سازمان جوانان، ادارات دولتي مسئول اين كار و بويژه اين در مورد ح.باشند 
  .مديران و معلمين آموزشگاه ها نيز صادق است 

  )1957فوريه 27(درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

سربازان ارتش سرخ در پرتو آموزش سياسي، همگي اگاهي طبقاتي يافته اند و ضرورت 
ي ،تسليح كارگران و دهقانان را درك كرده اند و ميدانند تقسيم اراضي، استقرار قدرت سياس

از اين روست كه انها بدون كوچكترين . كه بخاطر خود، به خاطر كارگران و دهقانان ميرزمند
هر گروهان، . شكايتي همه گونه سختي و دشواري مبارزات تلخ را به خود هموار ساخته اند

كه حافظ منافع سربازان بوده و بكار سياسي و گردان، يا هنگ داراي يك كميته سربازي است 
  .توده اي مشغول است

  1جلد  آثار منتخب) 1928نوامبر 25(مبارزه در كوهيتان جين گان 
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جور و ستمي كه از طرف جامعه (رشد صحيح جنبش براي شكايت كردن از جور و ستم
اتي ،حس منشا طبق(و سه بازرسي )كهن و مرتجعين نسبت به مردم زحمت كش اعمال شده

اگاهي سياسي فرماندهان و رزمندگان سراسر ارتش را در )وظيفه شناسي و اراده به مبارزه
مبارزه بخاطر آزادي توده هاي زحمت كش استثمار شده ،بخاطر اصالحات ارضي در سراسر 
كشور و نابودي دشمن مشترك خلق يعني دار و دسته چانكايشك بميزان قابل مالحظه اي 

در ضمن، جنبش مذكورجنبش همبستگي استوار فروانده هان و رزمندگان را  .باال بر ده است
ارتش بر اين اساس در صفوف خود . تحت رهبري حزب كمونيست بشدت تحكيم نموده است 

بپاكيزگي بيشتري دست يافته، انظباط خود را تحكيم و تقويت نموده، جنبشي توده 
ي را در عرصه سياسي، اقتصادي و نظامي براي تعليمات نظامي بر پا كرده، و دموكراس   اي

از اين رو ارتش ما چون تني واحد . تحت رهبري دقيق و بطور منظم رشد و قوام داده است
ارتش ما از قرباني . بهم پيوسته است، بطوري كه همه كس فكر و نيروي خود را بكار مياندازد

روحيه قهرماني توده اي و  نمي هراسد قادر به غلبه بر كليه مشكالت مادي است و سرشار از
  .جرات به نابود كردن دشمن است؛ چنين ارتشي شكست ناپذير است

درباره پيروزي بزرگ شمال غربي و جنبش طراز نوين براي تربيت ايدئولوژيك در ارتش 
  4جلد  آثار منتخب) 1948مارس 7(آزادي بخش 

توده اي از فاصله بين در اين چند ماه اخير تقريباً كليه واحد هاي ارتش ازادي بخش   
اين امر تحت .نبرد ها بمعناي وسيع براي تحكيم صفوف و تعليمات نظامي استفاده نموده اند 

رهبري و بطور منظم و دموكراتيك انجام يافته است، و از اين رو شور و هيجان انقالبي توده 
ست تا به هدف هاي عظيم فرمانده هان را و رزمندگان را بر انگيخت و بĤنها امكان داده ا

جنگ بروشني پي ببرند، بعضيها گرايشهاي نادرست ايدئو لو ژيك و بعضي تظاهرات ناپسند 
موجود در ارتش را از ميان بردارند، به كادر ها و سربازان آموزش دهند و نيروي رزمنده ارتش 

 ما از اين پس نيز بايد اين جنبش طراز نوين تربيت. را بطور قابل مالحظه باال ببرند
  .ايدئولوژيك راكه جنبشي دموكراتيك و توده اي است، درارتش ادامه دهيم

آثار ) 1948اوريل 1(سوي يوان-سخنراني ذر كنفرانس كادرهاي منطقه شانسي
  4جلد  منتخب

عبارت است از )سياسي ضد ژاپني -دانشگاه نظامي( "كان دا"سياست اموزشي دانشگاه 
وشنده و ساده، استراتژي و تاكتيك نرمش سمت گيري سياسي ثابت و صحيح، سبك كار ك
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و . اين است سه اصل مهم و ضرور براي تربيت يك سپاهي انقالبي در مبارزه عليه ژاپن. پذير
  .طبق اين اصول است كه كارمندان و معلمان درس ميدهند و دانشجويان تحصيل ميكنند

  )1939مه26(مورد حمله دشمن قرارگرفتن امر خوبي است نه بد

يك شيوه سنتي مبارزه سخت بوده است كه ما بايد انرا بسط وتوسعه    دارايملت ما 
بعالوه حزب كمونيست هموا ره از يك سمت گيري سياسي ثابت و صحيح طرف ......دهيم 

بدون سمت گيري . اين سمت گيري از مبارزه سخت جدائي ناپذير است......داري كرده است 
شيوه مبارزه سخت را معمول داشت، و بدون  سياسي ثابت و صحيح محال است كه بتوان

شيوه مبارزه سخت غير ممكن است كه بتوان سمت گيري سياسي ثابت و صحيح را نگه 
  .داشت

  )1939مه 1(نطق در ميتينگ ين آن بمناسبت روز بين الملي كار 

  وحدت،تحرك،جديات،و شور وشوق

  )يسياسي ضد ژاپن- شگاه نظاميندا( "كان دا"شعار براي دانشگاه 

آنچه كه در دنيا بحساب ميايد ،وظيفه شناسي است ،و حزب كمونيست از هر كس 
  .ديگري وظيفه شناس تر است

  )1957نوامبر  17(نطق در مالقات با دانشجوان و كار آموزان چيني مقيم شوروي

  مناسبات بين افسران و سربازان -13
كه ما نسبت به ارتش ما هميشه از دو رهنمود سياسي پيروي ميكند ؛اول اين   

دو م اين كه ما بايد . بي رحم با شيم ؛ ما بايد آنها را از پا در بياوريم و نابود سازيم  ندشمنانما
نسبت به خودمان، نسبت به مردم و رفقايمان، نسبت بروئسا و زير دستانمان ،مهربان باشيم و 

  .با آنها متحد گرديم

ش از و احدهاي اخرتش در پشت نطق در ضيافت كميته مركزي براي نمايندگان آموز
  )1944سپتامبر 18(جبهه
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مااز نقاط مختلف كشور باينجا امده ايم و بخاطر هدف انقالبي مشترك گرد هم امده ايم 
كادر هاي ما بايد از يكايك سربازان مواظبت كنند، تمام رزمندگان صفوف انقالبي بايد ..... 

  .و بهم كمك كنندبيكديگر توجه كنند، يكديگر را دوست بدا رند 

  3جلد  آثار منتخب) 1944سپتامر  8(خدمت به خلق ـ

در تمام واحد هاي ارتش بايدجنبشي براي پشتيباني از كادر ها و مواظبت از سربازان بر 
از كادر ها بايد دعوت شود كه از سربازان مواظبت شود و از سربازان نيز بايد دعوت . پا گردد

و اشتباهات يكديگر را در ميان گذارند    آنها بايد نواقص. مايند شود كه از كادر ها پشبيباني ن
بدين طريق آنها قادر خواهند بود به وحدت دروني بسيار خوبي دست . و فوراً اصالح نمايند 

  .يابند

  )1944دسامبر 15(1945وظايف سال 

خيلي ها تصور ميكنند مناسبات بين افسران و سربازان، ارتش و خلق از آن جهت تا 
نون بهبود نيافته كه شيوه هاي نادرستي بكار ميرفته است، ولي من همسشه به انها گفته ام ك

، يعني مسئله احترام )يا اصل اساسي (كه اين مسئله اي است مربوط به بر خورد اساسي 
از همين برخورد است كه رهنمودهاي سياسي، شيوه ها و اشكال . نهادن به سربازان و خلق

بدون چنين برخوردي، رهنمود هاي سياسي، و تمام شيوه ها و اشكال  .خاص ناشي ميشوند
بدون ترديد نادرست از اب در ميايند و بهبود مناسبات بين افسران و سربازان، ارتش و خلق 

- 1سه اصل اساسي براي كار سياسي در ارتش عبارتند از؛ . بهيچتوجه مقدورنخواهد شد
. ارتش وخلق، ثالثاٌ متالشي ساختن ارتش دشمن وحدت افسران و سربازان ثانياً وحدت بين

باين اصول بايداز يك برخورد اساسي شروع نمود، يعني از احترام نهادن به    براي تحقق موثر
كساني كه تصور . سرباز، به خلق، به شخصيت اسرائي كه اسلحه خود را زمين گذاشته اند

ئله برخورد اساسي مطرح نيست، ميكنند اينها همه موضوعات صرفاٌ فني هستند و اصوال مس
  .واقعاًدر اشبتاهند و بايد نظر خود رااصالح كنند

  2آثار منتخب جلد ) 1938مه(درباره جنگ ظوالني

كمونيستها وقتي كه بين زحمتكشان كار ميكنند بايد شيوه دموكراتيك اقناع و تربيت را 
حزب كمونيست چين از . به كار برند، نه اين كه به شيوه هاي آمرانه و جبري توسل جويند

  .لنينيستي با صداقت تمام پيروي ميكند -اين اصل ماركسيستي 
  )1957فوريه 27(درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 



  

٦٢  

رفقاي ما بايد درك كنند كه تجديد تربيت ايدئولوژيك كاري است بس طوالني كه بايد 
لوژي ديگران راكه طي ده ها دقت انجام بگيرد؛ آنها نبايد سعي كنند كه ايدئ   با حوصله و

ديگران را نه با . سال زندگي عملي بوجود امده ،در چندجلسه يا طي چند درس عوض كنند
زور و فشار هرگز باقناع انان منجر . زور و فشار بلكه فقد با دليل و منطقه ميتوان قانع كرد

اي فقد در برخورد چنين شيوه . تالش در اقناع انان بوسيله زور تالشي عبث است. نخواهد شد
  .با دشمنان جايز است ولي نه در برخورد با رفقا و دوستان

  )1957مارس12(نيست چين درباره كار تبليقاتي وسخنراني در كنفرانس كشوري حزب كم

بايد بين دشمن و خودي به روشني فرق گذاشت؛ در مقابل رفقا بهيچوجه نبايد موضع   
وقتي كه انسان . آنتاگونيستي اتخاذ كرد و با انها انچنان رفتار كرد كه با دشمنان رفتار ميشود

شروع بسخن ميكند، بايد دفاع پر شور از امر خلق و باال بردن آگاهي سياسي خلق رادر نظر 
  .نكه ديگرانرا بباد استهزا بگيرد و يا مورد حمله قراردهدبگيرد نه اي

  )1957مارس12(سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمنيست چين درباره كار تبليقاتي 

  مناسبات بين ارتش و خلق -14
چنين ارتشي شكست .ارتش بايدبا خلق جوش بخورد تا انكه خلق انرا ارتش خود بداند   

  .....ناپذير خواهد بود، 

  1جلد  آثار منتخب  )1938مه (رباره جنگ طوالني د

زماني كه به نيروي خالقه زوال  بايدبه هر رفيقي فهماند وقتي كه ما به خلق تكيه كنيم،
بر  شويم، وبا ين ترتيب به خلق اعتمادكنيم وبا او يكي ناپذير توده هاايمان راسخ پيدا نمائيم،

ه شكست ما نخواهد بود، در حاليكه ما قادر هر مشكلي غلبه خواهيم كرد وهيچ دشمني قادر ب
  .خواهيم بود دشمن را در هم شكنيم

  3جلد  آثار منتخب) 1948مه (درباره دولت ائتالفي

رفقاي ما بهر كجا كه ميروند، بايد با توده ها مناسبات خوبي برقرارسازند، به انها توجه 
وده ها متحد شويم؛ ما هر چه با كنند و در رفع مشكالتشان مدد كار انها باشند ما بايد با ت

  .است   توده هاي بيشتري متحد شويم، بهتر

  4جلد  آثار منتخب) 1945اكتبر17(درباره مذاكرات چون كين
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ارتش در مناطق آزاد شده بايد پشتيبان دولت ودوستارحق باشد، در حالي كه دولت 
انواده هاي سربازاني دموكراتيك بايد خلق را در پشتيباني از ارتش و توجه خاص نسبت به خ

ميان ارتش و خلق باز هم بهتر    بدين طريق مناسبات. كه عليه ژاپن ميرزمند، رهبري كند
  .خواهد شد

  3جلد  آثار منتخب) 1945اوريل 24(درباره دولت ائتالفي

درارتش ما وظيفه ما پشتيباني ازدولت ومواظبت از خلق بايد از طريق تربيت ايدئولوژي 
ارتش .مندگان انجام گيرد تا انكه انها اهميت اين وظيفه را كامالً درك كنند فرمانده هان و رز

درصورتي كه اين وظيفه را به خوبي انجام دهد، روابط ارگانهاي محلي دولتي و خلق با ارتش 
  .نيز حسنه خواهند شد

  4جلد  آثار منتخب) 1945دسامبر 15( 1946سياست براي كار در مناطق آزادشده درسال 

ارتش از يكطرف و حزب و دولت از طرف ديگر بايد نواقص و *جريان اين جنبشها در   
با قطعيت 1944داشته اند، كامالًروشن سازند و انها را در سال 1943اشتباهاتي را كه در سال 

در همه جا   قمري سال   اول هر   از اين به بعد چنين جنبشهائي بايد در ماه. تصحيح نمايد
پشتيباني از دولت و مواظبت از "ن آن بايد تعهد نامه هائي مبني بربر پا گردد و در جريا

پشتيباني از ارتش وتوجه خاص نسبت به خانواده هاي سربازاني كه عليه ژاپن "و  "خلق
مكرر در مكرر قرائت گردد، و نظامياني كه در مناطق پايگاهي نسبت به افراد  "ميرزمند

ق رفتار آمرانه دارند، و يا اين كه اعضاي حزب يا ارگانهاي حزبي يا دولتي و يا نسبت به خل
كارمندان دولتي ويا غير نظامياني كه به نظاميان توجه كافي نميكنند، بايد در مقابل توده 

تا آن كه ) هر طرف بايد فقط از خود انتقاد كند، نه ازطرف مقابل(هامرتباً از خود انتقاد كنند 
  .نداين نواقص واشتباهات كامالً اصالح گرد

گسترش جنبشهائي براي كاهش بهره مالكانه ،افزايش توليد و پشتيباني از دولت و 
  3جلد  آثار منتخب) 1943اكتبر 1(مواظبت از خلق در مناطق پايگاهي 

جنبش براي پشتيباني از دولت و مواظبت ازخلق و جنبش براي پشتيباني از ارتش و *
  يه ژاپن ميرزمندتوجه خاص نسبت به خانواده هاي سربازاني كه عل

  دموكراسي در سه زمينه عمده -15  
تنبيهات بدني و فحاشي كه عملي فئودالي   دموكراسي در ارتش بايد بطور عمده بالغو

است، و همچنين با شركت دادن افسران وسربازان در غم وشادي يكديگر، تا حد معيني عملي 
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د شد، قدرت پيكار ارتش فوق بدين ترتيب بين سربازان و افسران وحدت برقرار خواه .گردد
العاده باال خواهد رفت و ديگر شكي در اينكه ما قادر به تحمل اين جنگ سخت و طوالني 

  .هستيم،در ميان نخواهد بود

  1جلد  آثار منتخب  )1938مه (درباره جنگ طوالني 

علت اين كه ارتش سرخ با وجود شرايط بد مادي و زد و خورد هاي مداوم همچنان پا بر 
با افسران و . مانده است، صرفنظر از نقش حزب، اجراي دموكراسي در درون ارتش استجا 

افسران سربازان را كتك نميزنند، سربازان در تشكيل . سربازان بطور يكسان رفتار ميشود
جلسات و بيان نظرات خود آزادند؛ تشريفات مفصل و زائد حذف ميگردند؛ بازرسي صورت 

در چين همان قدر كه مردم به دموكراسي نياز دارند، ....است  دخل و خرج براي همگان آزاد
دموكراسي در ارتش ما سالح مهمي است براي تالشي ارتش . ارتش نيز بدان نيازمند است

  .مزدور فئودالي

  1جلد  آثار منتخب )1928نوامبر 25(مبارزه در كوهستان جين گان 

گرفته شده، عبارت است از  سياستي كه براي كار سياسي واحد هاي ارتش ما در نظر
پرواي توده سربازان و فرمانده هان و كليه كارمندان تا آنكه بتوان از طريق جنبشي    بسيج بي

دموكراتيك تحت رهبري متمركز به سه هدف عمده دست يافت يعني به يك درجه عالي از 
جنبش .وحدت سياسي، به بهبود شرايط زندگي، و به تكنيك و تاكتيك نظامي بهتر رسيد 

كه هم اكنون در واحد هاي ارتش ما با شور و حرارت جريان دارد * سه بازرسي و سه اصالح
كه از طريق اسلو بهاي دموكراتيك سياسي اقتصادي بدو    ،درست به اين منظور بر پا گرديده

دموكراسي اقتصادي عبارت است از اينكه . هدف اول از سه هدف فوق الذكر دست يافته شود
مايندگان منتخب سربازان حق داده شود در اداره امور مربوط به خوار و با ر و تغذيه بايد به ن

دموكراسي ). البته نبايد از حدود دستياري تجاوز كند(گروهان، فرمانده گروهان را ياري كنند 
نظامي عبارت از اينست كه بايد افسران و سربازان و همچنين خود سربازان هنگام تعليمات 

گر تعليم دهند؛ هنگام نبرد گروهانهائيكه در جبهه هستند، بايد جلسات گوناگون نظامي بيكدي
سربازان بايد تحت رهبري فرمانده گروهان درباره طرق حمله . بزرگ وكوچك تشكيل دهند

بمواضع دشمن وراه تصرف انها وطرز انجام ماموريتهاي جنگي به بحث بر انگيخته شوند؛ 
ي بطول انجاميد، اين جلسات نيز بايد چندين بار تشكيل وچنان چه پيكار چند روز متوال

شي "و درنبرد  "پان لون در شمال استان شنسي"اين نوع دموكراسي نظامي در نبرد . شوند
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اين نشان ميدهد كه . ؛ باموفقيت زياد عملي شد"هه به-چاهار-جياچونگ در ناحيه شانسي 
  .دموكراسي نظامي سودمند است، زيانبخش نيست

ازرسي و سه اصالح جنبش مهمي رابراي تحكيم حزب واموزش ايدئولوژيك در سه ب* 
ارتش تشكيل ميدهد كه در رابطه با اصالحات ارضي طي جنگ آزاديبخش توده اي از طرف 
حزب ما برانگيخته شده بود سه بازرسي درمحلها به معناي كنترل در منشاء طبقاتي، 

ل در منشاء طبقاتي، حس وظيفه شناسي و ايدئولوژي وسبك كار؛ در واحدهاي مسلح كنتر
سه اصالح يعني استحكام تشكيالتي، اموزش ايدئولوژيك و اصالح سبك .اراده به مبارزه است 

  .كار

      )1948ژانويه 30(جنبش دموكراتيك در درون واحدهاي ارتش

حزب كمونيست چين از همه ارگانهاي رهبري، اعضاءوكادر ها  درمبارزه بزرگ كنوني،  
. د گسترش حد اعالي فعاليات را كه يگانه وسيله تضمين پيروزي است ،طلب ميكندي خو

اين فعاليات بايد بطور مشخص در اين جهت باشد كه ارگانهاي رهبري، كادرها و اعضاي 
حزب، نيروي خالقه خود را به كار اندازند، حس مسئوليت و شور وشوق نسبت به كار نشان 

خود را مطرح كنند، نظريات خود رابيان نمايند، از معايب  دهند، بدون پروا وبجا سئواالت
انتقاد كنند وهمچنين فعاليات ارگانها وكادرهاي رهبري را بطور رفيقانه كنترل كنند ،وگر نه 

گسترش اين فعاليت منوط به . مورد بحث ما سخني پوچ وتوخالي خواهد بود   فعاليت
حيات دموكراتيك درحزب گسترش  در صورت فروكش. دموكراتيزه كردن حيات حزب است

تربيت انبوه كثيري از افراد شايسته تنها در . اين فعاليت هدفي تحقق ناپذير خواهد شد
  .محيطي دموكراتيك امكان پذير است 

   2جلد  آثار منتخب )1938اكتبر (نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي 

ينه توزانه حمله نكند هر كس كه ميخواهد باشد به شرط اينكه دشمن نباشد و بما ك
مسئولين درجات . ،بايد به او اجازه صحبت داده شود ،ولو اينكه صحبتش نادرست باشد

درباره -1:دو اصل بايد در اينجا رعايت شود . مختلف موظفند كه به حرف ديگران گوش دهند
از هيچكس را- 2انچه كه ميداني سكوت اختيار نكن ،انچه گفتني داري براي خودت نگه ندار ؛

بدون رعايت درست . جهت حرفي كه زده است ،گناهكار مدان ،بلكه از گفته هاي او پند بگير
اين نتيجه كه  "هيچكس را از جهت حرفي كه زده است ،گناهكار مدان"ونه كاذب اصل 
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حاصل  "درباره انچه كه ميداني سكوت اختيار مكن ،انچه گفتني داري،براي خودت نگه مدار"
  .نخواهد شد 

       )1944دسامبر 15(1945سال  وظايف

در داخل حزب بايد در زمينه دموكراسي كار اموزشي شود تا بدين وسيله اعضاي حزب  
بفهمند كه دموكراسي چيست وپيوند ميان دموكراسي ومركزيت كدام است و چگونه بايد 

تنها بدين سان است كه ميتوان ازيك طرف دموكراسي . مركزيات دموكراتيك اعمال گردد
رون حزبي را عمالً توسعه داد واز طرف ديگر از دموكراسي افراطي واز بي بند وباري نابود د

  .كننده انظباط جلوگيري كرد 

  2جلد  آثار منتخب )1938اكتبر (نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي 

دموكراسي درون حزبي ،چه در واحدهاي نظامي وچه در ارگانهاي محلي ،بايد به 
  .و تقويت نيروي رزمنده خدمت كند ،نه به تضعيف انها استحكام انظباط 

  2جلد  آثار منتخب )1938اكتبر (نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي 

قبل از هر چيز بايد به اين . دموكراسي افراطي را بايد در حوزه تئوري ريشه كن كرد   
شي كامل انها خطراشاره شود كه دموكراسي افراطي موجب اختالل سازمانهاي حزبي و يا تال

ميگردد ،نيروي پيكارجوي حزب را تضعيف ميكند و يا حتي انرا كامالً از بين ميبرد ،حزب را 
عالوه . از اجراي وظايف مبارزاتي خود عاجز ميسازد و در نتيجه انقالب را به شكست ميكشاتد

ده بورژوائي بر اين ،بايد خاطر نشان كرد كه دموكراسي افراطي از بيزاري انديويد واليستي خر
وقتي كه چنين پديده اي در درون حزب ظاهرشود .نسبت به انظباط سرچشمه ميگيرد 

اين افكار با وظايف . ،بصورت افكار دموكراتيك افراطي در زمينه سياسي وتشكيالتي در ميايد
  .مبارزاتي پرولتاريا بهيچوجه سازگار نيستند

  1آثار منتخب جلد  )1929دسامبر (درباره اصالح نظرات نادرست در حزب 

  ـ تربيت و تعليم نيروهاي نظامي16
پژوهان امكاناتي فراهم كند تا آنها  سياست آموزش و پرورش ما بايد براي تمام دانش   

بتوانند خود را از نظر اخالقي، معنوي و جسمي رشد و پرورش دهند و به يك زحمتكش 
  .داراي آگاهي سوسياليستي وبا معلومات بدل گردانند

  1957فوريه  27ره حل صحيح تضادهاي درون خلق دربا
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كنند و چه براي آنهايي كه در  در كار آموزش كادرها، چه براي آنهايي كه كار مي  
دقت و توجه عمده نسبت : اند، بايد از چنين مشي پيروي شود مدارس كادرها مشغول تحصيل

كسيسم ـ لنينيسم به به مطالعه مسائل پراتيك انقالب چين، استفاده از اصول اساسي مار
مثابه راهنماي عمل و لغو اسلوب آموزش ماركسيسم ـ لنينيسم به طور جامد و جدا از 

  .زندگي

  3آثار منتخب جلد  1841آموزش خود را از نو بسازيم مه 

در يك مدرسه نظامي مهمترين مسئله عبارت است از انتخاب مدير و معلم و تعيين  
  .يك رهنمود آموزشي

  1آثار منتخب جلد  1936ژي در جنگ انقالبي چين دسامبر مسائل استرات

براي اداره يك آموزشگاه صد نفري احتياج به يك گروه رهبري مركب از چند نفر يا 
نه اينكه به طور مصنوعي سر ( بيش از ده نفر است كه طبق شرايط موجود تشكيل شده باشد 

رين آموزگاران و كارمندان و ت و فعالترين، درستكارترين و باهوش) هم بندي شده باشد
  .دانشجويان را در بر گيرد، و اال اين آموزشگاه مطمئناً به خوبي اداره نخواهد شد

  3آثار منتخب جلد  1943ژوئن  1   هاي رهبري درباره بعضي از مسائل مربوط به شيوه

 تمام افسران و سربازان ارتش ما بايد مهارت نظامي خود را كامل كنند، براي پيروزي 
حتمي در جنگ متهورانه به پيش روند، و كليه دشمنان را با قطعيت، از بيخ و بن و به طور 

  .تمام و كمال نابود سازند

  4آثار منتخب جلد  1947اي چين اكتبر  بخش توده مانيفست ارتش آزادي

اي كه به تازگي شروع شده و هدفش تحكيم صفوف و تعليمات نظامي  در برنامه يكساله 
هاي نظامي و سياسي را از نظر اهميت همسنگ دانست و آن دو را باهم  جنبه است، بايد
در آغاز اجراي اين نقشه بايد تكيه عمده را روي جنبه سياسي گذاشت، يعني تكيه . تلفيق داد

بر بهبود روابط بين افسران و سربازان، تحكيم و تقويت وحدت دروني و برانگيختن شور و 
تنها از اين طريق است كه تحكيم صفوف و . كادرها و سربازان هاي شوق عالي در بين توده

  .رسد شود و به نتيجه بهتري مي تعليمات نظامي آسانتر عملي مي

  )1944دسامبر 15(  1945وظايف سال 
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اي به را ه اندازيم كه  در مورد متد تعليمات نظامي، ما بايد جنبشي براي تعليمات توده  
  .بازان به افسران و همچنين سربازان به سربازان تعليم دهنددر آن افسران به سربازان و سر

آثار  1945دسامبر  15     1946رهنمود سياسي براي كار در مناطق آزاد شده در سال 
  4منتخب جلد 

و سربازان به    افسران به سربازان": شعار ما در امر تعليمات قواي نظامي چنين است
رزمندگان تجربيات جنگي عملي . "دهند ليم ميافسران و همچنين سربازان به سربازان تع

افسران بايد از رزمندگان بياموزند؛ بدين سان لياقت و كارداني آنها وقتي . اند فراواني اندوخته
  .كه تجربيات ديگران را گرفتند و در خود زنده كردند، بيشتر خواهد شد

  4آثار منتخب جلد  1948آوريل  2گفتگو با هيئت تحريريه روزنامه شانسي ـ سوي يوان 

هاي تعليماتي، هدف عمده هنوز بايد ارتقاء سطح تكنيك تيراندازي، جنگ  در مورد دوره
سرنيزه، پرتاب نارنجك و غيره باشد؛ باال بردن سطح تاكتيك بايد هدف ثانوي باشد و در عين 

  .حال بايد براي عمليات شبانه نيز اهميت خاصي قايل شد

آثار  1945دسامبر  15   1946ناطق آزاد شده در سال رهنمود سياسي براي كار در م
  4منتخب جلد 

  ـ خدمت به خلق17
ما بايد فروتن با حزم باشيم، از غرور و تند خويي بپرهيزيم، و يكدل و يكجان به خلق   

  ....چين خدمت كنيم 
  3آثار منتخب جلد  1945آوريل 23دو سرنوشت محتمل براي چين 

ها حتي برا  دمت صميمانه به خلق، جدا نشدن از تودهنقطه حركت ما عبارت است از خ
يك لحظه، در همه موارد منافع خلق و نه منافع فرد يا گروه كوچكي را مبدأ گرفتن، 

  .مسئوليت در برابر خلق را با مسئوليت در برابر ارگانهاي رهبري حزب يكي دانستن

  3آثار منتخب جلد  1945آوريل  24درباره دولت ائتالفي 

هاي  هاي دولتي بايد مجري اصل سانتراليسم دموكراتيك باشند؛ آنها بايد به تودهارگان  
  .مردم اتكا كنند و كارمندانشان بايد خدمتگزار خلق باشند

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 
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، يعني اينكه بدون كوچكترين توجه به منافع شخصي خود را "بسيون"روحيه رفيق 
شناسي در كار و عالقه آتشين وي نسبت به  ديگران كردن، در حس عميق وظيفهتماماً وقف 

  .كمونيستها بايد اين صفات را از او بياموزند. كرد رفقا و مردم تجلي مي

اي هر  با چنين روحيه. ما همگي بايد از خود گذشتگي و فداكاري را از او بياموزيم    
انسان ممكن است كم توان يا پرتوان باشد، . دتواند انساني سودمند به حال مردم گرد كس مي

اخالق و عاري از فرومايگي  نهاد، خوش تواند بلند همت، پاك اي مي ولي با داشتن چنين روحيه
  .گرديد و به حال مردم مفيد واقع شد

  2آثار منتخب جلد 1939دسامبر  21به ياد بسيون 

د كه تحت رهبري حزب كمونيست ما و همچنين ارتش هشتم و ارتش چهارم جدي  
اند و  اين گردانهاي ما كامالً وقف آزادي خلق. اند حزب قرار دارند، همگي گردانهاي انقالب

  .كنند تماماً در جهت منافع خلق كار مي

  3آثار منتخب جلد  1944سپتامبر  8خدمت به خلق 

ما اند، و هر كاري كه  همه كادرهاي ما صرف نظر از رتبه و مقامشان خدمتگزاران خلق  
توانيم صفات نكوهيده را  در چنين صورتي چگونه ما مي. كنيم براي خدمت به خلق است مي

  از خود دور نكنيم؟

  1944دسامبر  15   1945وظايف سال 

هر يك از سخنان ما، . وظيفه ما اينست كه مسئوليت خود را در قبال خلق حفظ كنيم
ايد پاسخگوي منافع خلق باشند، و هر يك از اعمال و هر يك از رهنمودهاي سياسي ما، همه ب

اگر خطايي روي دهد، بايد اصالح شود ـ اين همان چيزي است كه مسئوليت در قبال خلق 
  .شود ناميده مي

آثار  1945اوت  13وضعيت و سياست ما پس از پيروزي در جنگ مقاومت عليه ژاپن 
   4منتخب جلد 

. مرگ انسان امري طبيعي استدر هر كجا كه مبارزه هست، قرباني نيز وجود دارد، و 
انديشيم، و چنانچه جان خود را به  ولي ما به منافع خلق و به رنجهاي اكثريت عظيم خلق مي
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معذالك ما بايد با تمام قوا . خاطر خلق از دست دهيم، مرگ ما مرگي ارزنده خواهد بود
  .االمكان از شماره قربانيان غير الزم كاسته شود بكوشيم تا حتي

  3آثار منتخب جلد  1944سپتامبر  8خلق خدمت به 

نويسنده باستاني . ها داراي ارزش مساوي نيستند ميرد، ولي همه مرگ انسان ناگزير مي
تر از  همه كس ميميرد، ولي مرگ يكي ممكن است سنگين ": نويسد مي "سيما چيان"چين 
سنگينتر از كوه مرگ به خاطر منافع خلق . "و مرگ ديگري سبكتر از پر قو باشد "تاي"كوه 

تاي است، ولي خدمت به فاشيستها و مرگ به خاطر منافع استثمارگران و ستمگران سبكتر از 
  .پر قو است

  3آثار منتخب جلد  1944سپتامبر  8خدمت به خلق   

  پرستي و انترناسيوناليسم ميهن   ـ18  

باشد؟ ما پرست هم  توانددر عين حال ميهن آيا كمونيستي كه انترناسيوناليسم است مي  
شرايط تاريخي مضمون كنكرت . تواند بلكه بايد هم چنين باشد معتقديم كه نه تنها مي

متجاوزين ژاپني و هيتلر وجود اردو هم  "پرستي ميهن "هم . كند پرستي را معين مي ميهن
پرستي متجاوزين ژاپني و  كمونيستها بايد قاطعانه به آن به اصطالح ميهن. پرستي ما ميهن

هايي كه كشورهايشان به پا  ي ژاپن و آلمان در مقابل جنگ كمونيستها. ارزه كنندهيتلر مب
طلب هستند؛ در هم شكستن متجاوزين ژاپني و هيتلر با تمام وسايل ممكن،  اند، شكست كرده

كند، و هر چه شكست آنان كاملتر باشد، بهتر  هاي ژاپن و آلمان سير مي در جهت منافع خلق
  ....است 

هاي جهان صدمه  اند، هم به خلق ايي كه متجاوزين ژاپني و هيتلر برپا كردهه زيرا جنگ
كند، زيرا كه چين قرباني يك  ولي وضع چين فرق مي. هاي خودشان زند و هم به خلق مي

  .تجاوز شده است

پرستي را با انترناسيوناليسم پيوند  به همين جهت است كه كمونيستهاي چين بايدمهين
پيكار عليه  ": شعر ما اينست. پرست نيز هستيم ل انترناسيوناليسم، ميهنما در عين حا. دهند

طلبي براي ما به معناي جنايت است، و كوشش  شكست. "متجاوزين به خاطر دفاع از ميهن
زيرا فقط از . براي نيل به پيروزي در جنگ مقاومت ضد ژاپني وظيفه تخطي ناپذير ماست

توانيم متجاوزين را مغلوب و به آزادي  ست كه ما ميطريق مبارزه به خاطر دفاع از ميهن ا
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ملي دست يابيم و فقط در صورت نيل به آزادي ملي است كه براي پرولتاريا و ساير 
پيروزي چين و شكست امپرياليستهاي . زحمتكشان امكان كسب آزادي فراهم خواهد گشت

پرستي عمالً همان  بدين سبب ميهن. هاي كشورهاي ديگر كمك خواهد كرد مهاجم، به خلق
  .بخش ملي است هاي آزاي تحقق انترناسيوناليسم در جنگ

  2آثار منتخب جلد  1938نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي اكتبر 

دارد بدون هيچگونه انگيزه سودجويانه، امر  ايست كه يك خارجي را وا مي اين چه روحيه
ناسيوناليستي و كمونيستي است كه آزادي خلق چين را مربوط به خود بداند؟ اين روحيه انتر

داري  ما بايد با پرولتاريا كليه كشورهاي سرمايه.... بايد هر كمونيست چيني از آن بياموزد 
متحد گرديم، يعني بايد با پرولتارياي ژاپن، انگلستان، ايالت متحده امريكا، آلمان و ايتاليا و 

ه راهي است كه ما از طريق آن داري متحد شويم، زيرا اين يگان ساير كشورهاي سرمايه
هاي جهان  توانيم امپرياليسم را از پا در آورده و به آزادي ملت و خلق خود و ملل و خلق مي

اين است انترناسيوناليسم ما، انترناسيوناليسمي كه بدان وسيله عليه ناسيوناليسم . دست يابيم
  .كنيم نظرانه مبارزه مي پرستي كوته نظرانه و ميهن تنگ

  2آثار منتخب جلد  1939دسامبر  21اد بسيون به ي

هاي ستمديده در پيكار براي آزادي كامل خود بايد نخست به مبارزه خود و فقط  خلق
اند، بايد به  هايي كه در انقالب خود به پيروزي رسيده خلق. المللي اتكا كنند آنگاه به كمك بين

اين وظيفه انترناسيوناليستي . ايندكنند، كمك نم هايي كه هنوز براي آزادي مبارزه مي خلق
  .ماست

  1963اوت  8گفتگو با دوستان افريقايي 

كشورهاي سوسياليستي كشورهاي كامالً طراز نويني هستند كه در آنجا طبقات   
در مناسبات بين . اند استثمارگر واژگون شده و زحمتكشان قدرت سياسي را به چنگ آورده

آيد منافع  پرستي به مرحله عمل در مي يسم و ميهناين كشورها اصل تلفيق انترناسيونال
  .اند هاي مشترك، ما را به طور فشرده به هم پيوند داده مشترك و آرمان

سخنراني در مجلس شوراي عالي اتحاد شوروي به مناسبت چهلمين سالگشت انقالب 
  1957نوامبر  6اكتبر سوسياليستي 
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ها بايد  هاي تمام قاره حد شوند؛ خلقهاي كشورهاي اردوگاه سوسياليستي بايد مت خلق  
دوست بايد متحد شوند؛ تمام كشورهاي قرباني تجاوز،  متحد شوند؛ تمام كشورهاي صلح

ترين جبهه واحد را عليه سياست  كنترل، مداخله و تضييق امريكا بايد متحد شوند و وسيع
  .تجاوز و جنگ امپرياليسم امريكا و به خاطر حفظ صلح جهاني تشكيل دهند

پرستانه خلق پاناما عليه امپرياليسم  بيان نامه در پشتيباني از مبارزه عادالنه و ميهن
  1964ژانويه  12امريكا 

سال  45تا كنون هنوز  1911از انقالب . اند ها دائماً در حال رشد و تكامل اشياء و پديده 
عني در سال سال ديگر ي 45. گذرد، ولي سيماي چين كامالً دگرگون گرديده است بيش نمي

. درست در سرآغاز قرن بيست و يكم سيماي چين باز هم بيشتر دگرگون خواهد گشت 2001
. و همينطور هم بايد باشد. چين به يك كشور مقتدر صنعتي سوسياليستي مبدل خواهد شد

 600هزار كيلومتر مربع با جمعيتي برابر  600ميليون و  9چين كشوري است به مساحت 
خدمت چين طي . ستي در راه امر بشريت سهم باز هم بزرگتري ادا كندميليون نفر و باي

ولي ما بايد فروتن باشيم ـ . ما از اين امر خيلي متأسفيم. ساليان متمادي بسيار كم بوده است
. ما بايد هميشه فروتن باشيم. سال ديگر نيز بايد فروتن باشيم 45نه فقط اكنون بلكه بعد از 

طلبانه را با قطعيت، از بيخ و بن و به  المللي بايد شوينيسم عظمت بينها در مناسبات  ما چيني
  .طور تمام و كمال از ميان برداريم

  1956به ياد دكتر سون ياتسن نوامبر 

طلبانه داشته باشيم و در اثر  ما به هيچ وجه نبايد برخورد مغرورانه شوينيستي عظمت
هر كشور، خواه . اني به خود غره شويمپيروزي در انقالب و بعضي موفقيتها در كار ساختم

  .بزرگ باشد خواه كوچك، داراي نقاط مثبت و منفي است

  1956سپتامبر  15نطق افتتاحيه در هشتمين كنگره حزب كمونيست چين 

  ـ قهرماني انقالبي19  

ناپذير دارد و مصمم است بر تمام دشمنان غلبه كند و هرگز  اي تسلط  اين ارتش روحيه  
ها اگر حتي يك فرد هم بماند، تا آخرين  ها و دشواري رغم تمام سختي علي. د ندهدتن به انقيا

  .نفس خواهد جنگيد
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  3آثار منتخب جلد  1945آوريل  24درباره دولت ائتالفي 

بگذار سبك رزمنده تهور داشتن در نبرد، نترسيدن از قرباني و نهراسيدن از خستگي و   
  .بشكفد) ي در پي در زمان كوتاه و بدون استراحتبه مفهوم نبردهاي پ( پيكارهاي مداوم 

  4آثار منتخب جلد  1947دسامبر  25اوضاع كنوني و وظايف ما 

اند، بگذار درفش  هزاران هزار شهيد جان خود را در راه منافع خلق قهرمانانه فدا كرده
  !آنها را برافرازيم و در راهي كه با خون آنها سرخ شده است، به پيش رويم

  3آثار منتخب جلد  1945آوريل  24دولت ائتالفي درباره 

  .عزم راسخ داشته باش، از قرباني نهراس، بر هر گونه مشكلي غلبه كن تا پيروز شوي

  3آثار منتخب جلد  1945ژوئن  11كند يو گون پيرمردي كه كوه را از جا مي

ي در اثر سياست خائنانه و ضدخلق... در لحظه حساس گسترش لشكركشي به شمال،   
شد، اين  و ترور خونين ديده مي "تصفيه حزب"مقامات گوميندان، سياستي كه بروز آن در 

هاي خلق كه  جبهه واحد ملي ـ جبهه مركب از گوميندان، حزب كمونيست و تمام آن بخش
مظهر امر نجات خلق چين است ـ و همچنين كليه رهنمودهاي سياسي انقالبي آن در هم 

اخلي به جاي وحدت، ديكتاتوري به جاي دموكراسي، چين تيره از آن پس جنگ د.... شكست 
اما حزب كمونيست چين و خلق چين نه به هراس افتادند، . و تار به جاي چين تابناك نشست

ها را پاك  نه به انقياد گردن نهادند، و نه به نابودي تن دادند، بلكه دوباره به پا خاستند، خون
ردند و مبارزه را از سر گرفتند، با برافراشته نگهداشتن كردند، رفيقان شهيد را به خاك سپ

درفش انقالب به مقاومت مسلح برخاستند، در مناطق پهناوري از چين حكومت خلق را برپا 
اي ـ ارتش سرخ چين ـ را تأسيس كردند و  كردند، به اصالحات ارضي پرداختند، ارتش توده

  .سپس توسعه بخشيدند

  3آثار منتخب جلد  1945ريل آو 24درباره دولت ائتالفي 

ايد، ولي هميشه بايد از غرور  شما خصايل نيكوي زيادي داريد و خدمت بزرگي انجام داده
تواند  احترام همگان هستيد، ولي اين به آساني مي    شما به حق مورد. و تكبر پرهيز كنيد

ش و اگر شما خودبين شويد، اگر شما فروتن نباشيد و از كوش. موجب خودبيني گردد
ها را محترم  مجاهدت دست بكشيد، اگر شما براي ديگران احترام قايل نشويد، كادرها و توده
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در گذشته . نشماريد، آنگاه ديگر از قهرماني و نمونه بودن اثري در شما باقي نخواهد ماند
  .اند، ولي من اميدوارم كه شما از آنها سرمشق نگيريد چنين اشخاصي وجود داشته

  3آثار منتخب جلد  1945ژانويه  10ار اقتصادي را بياموزيم ما بايد طرز ك

شما در پيكار براي محو نابودي دشمن، در پيكار براي احياء و اعتالء توليدات صنعتي و 
ايد، شجاعت، درايت و قوه ابتكار  كشاورزي دشواريها و سختيهاي بسياري را بر طرف ساخته

شما سرمشق تمام ملت چين هستيد؛ شما . ايد خود را به نحو بارزي به منصه ظهور رسانده
هاي مطمئن  هاي گوناگون هستيد؛ شما پايه ستون فقرات پيشرفت ظفرمند امر خلق در زمينه

  .سازد هاي وسيع مربوط مي اي را با توده اي و پلي هستيد كه دولت توده دولت توده

ايندگان آميز به نام كميته مركزي حزب كمونيست چين به جلسه نم پيام تهنيت
  1950سپتامبر  25قهرمانان رزمنده و كارگران نمونه سراسر كشور 

تا آخرين قطره خون خود عليه دشمن : اي هستيم ما ملت چين داراي چنين روحيه
كنيم و مصمم هستيم خاك از دست رفته خود را با كوشش و مجاهدت پس بگيريم  پيكار مي

  .بر روي دو پاي خود بايستيمو توانايي آن را داريم كه در خانواده ملتها 

  1آثار منتخب جلد  1935دسامبر  27درباره تاكتيكهاي مبارزه عليه امپرياليسم ژاپن 

  ـ ساختمان كشور از طريق پشتكار و صرفه جويي20  

تمام كادرها و همه مردم بايد دائما در خاطر داشته باشند كه چين يك كشور   
اين تضاد . د كشوري عقب مانده و فقير استسوسياليستي بزرگ و در ضمن از نظر اقتصا

براي اينكه بتوان از چين كشوري ثروتمند و نيرومند ساخت، به ده ها . بسيار بزرگي است
سال كار و زحمت احتياج است كه منجمله كوشش براي اجراي سيستم صرفه جويي و مبارزه 

  .ي را ايجاب مي كندبا اسراف، يعني سياست ساختماني كشور از طريق پشتكار و صرفه جوي

  )1957فوريه  27(در باره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

در اداره كردن كارخانجات، فروشگاه ها، موسسات دولتي، كئوپراتيوها و موسسات ديگر 
اصل پشتكار داشتن و صرفه جويي كردن . بايد پشتكار از خود نشان داد و صرفه جويي نمود

اصل صرفه جويي يكي از اصول اساسي اقتصاد . بايد در مورد همه چيز مراعات شود
هنوز به ده ها سال وقت نياز . چين كشوري بزرگ ولي خيلي فقير است. سوسياليستي است
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حتي در آن موقع هم ما بايد اصل پشتكار . است تا بتوان چيني فرخنده و خجسته ساخت
آينده و در دوره  اما بخصوص در چند ده سال. داشتن و صرفه جويي كردن را مراعات كنيم

كنوني نقشه هاي پنج ساله، ما بايد از خود پشتكار نشان دهيم، صرفه جويي كنيم و به 
  .اقتصاد توجه خاصي مبذول داريم

  )1955(مقدمه بر مقاله اداره كردن يك كئوپراتيو با پشتكار و صرفه جويي 

بداريم و به هيچ وجه  ما در هر جا كه هستيم، بايد نيروي انساني و منابع مادي را گرانبها
ما هر جا كه هستيم، . نبايد دورانديشي خود را از دست داده، غرق در اسراف و ولخرجي شويم

از همان نخستين سال آغاز كار خود، بايد سالهاي آينده، جنگ طوالني كه بايد ادامه يابد و 
ما از يك طرف . حمله متقابل و كار ساختماني پس از بيرون راندن دشمن را بحساب بياوريم

هرگز نبايد ولخرجي و اسراف كنيم و از طرف ديگر بايد ميزان توليد را بطور فعال توسعه 
در گذشته، در بعضي جاها، مردم سخت در مضيقه بودند، زيرا آنها مسائل را از يك ديد . دهيم

ليد طوالني نمي ديدند و به صرفه جويي در نيروي انساني و منابع مادي و افزايش ميزان تو
  .اين درس است و ما بايد بدان توجه كنيم. توجهي نمي كردند

  3آثار منتخب جلد ) 1945ژانويه  10(ما بايد طرز كار اقتصادي را بياموزيم 

به منظور تسريع در احياء و پيشرفت توليدات كشاورزي و صنعتي در شهر هاي كوچك،   
هم و كوشش خود را بكار بريم تا تمام ما بايد در جريان مبارزه براي محو سيتم قئودالي تمام 

وسايل زندگي را كه قابل استفاده هستند، حفظ كنيم، اقدامات مقتضي   آن وسايل توليد و
ن عليه هر كسي كه آنها را تخريب و ضايع كند، اتخاذ كنيم، با افراط در خوردن و نوشيد

  .مبارزه كنيم و به صرفه جويي و اقتصاد توجه كنيم
) 1948آوريل  1(سوي يوان -انس كادرهاي منطقه آزاد شده شانسيسخنراني در كنفر

  4آثار منتخب جلد 

بايد براي تمام كارمندان دولت . صرفه جويي در هزينه دولت بايد رهنمود اصلي باشد
هرچند كه مبارزات ما عليه . روشن شود كه اختالس و اسراف جنايتي بس عظيم هستند

سيستم . ده اند، ولي باز كوشش بيشتري الزم استاختالس و اسراف هم اكنون بثمر رسي
محاسباتي ما بايد اين اصل را رهنمون باشد كه بخاطر امر جنگ، بخاطر امر انقالب، بخاطر 

  .ساختمان اقتصادي حتي يك شاهي را هم بايد صرفه جويي كرد
  1آثار منتخب جلد ) 1934ژانويه  23(سياست اقتصادي ما 
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ري از كارمندان ما گرايش خطرناكي در حال رشد است كه در حال حاضر در ميان بسيا  
عدم تمايل به شركت در غم و شادي توده ها و فقط بدنبال كسب نام و : مظاهر آن عبارتند از 

  .اين گرايش بسيار ناسالمي است. نشان و نفع شخصي رفتن

 ما در جريان جنبش براي افزايش توليد و اجراي سيستم صرفه جويي خواستار ساده
كردن دستگاه اداري، اعزام كادرها به سازمانهاي پايين تر هستيم تا عده زيادي از كادرها 

اين يكي از شيوه هايي است كه ميتوان براي برطرف ساختن . مجددا به كار توليدي باز گردند
  .اينگونه گرايشهاي خطرناك به كار برد

  )1957فوريه  27(در باره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

توليدي ارتش براي رفع نيازمندي هاي خود نه تنها شرايط زندگي ارتش را بهتر كار 
كرده بلكه بار سنگين خلق را هم سبكتر نموده است، و بدين وسيله توسعه ارتش را ممكن 

  :بعالوه اين امر تاثيرات جنبي فوري زيادي نيز داشته است كه عبارتند از. گردانيده است

افسران و سربازان به اتفاق هم بكار توليدي     .ران و سربازانبهبود مناسبات بين افس -1
  .مي پردازند و به يكديگر دست برادري مي دهند

از زماني كه ارتش براي رفع نيازمندي هاي خود شروع .... برخورد بهتر نسبت به كار -2
برطرف  به كار توليدي كرده، برخورد نسبت به كار بهتر گرديده و رسوم و عادات ولگردمĤبانه

  .شده است

انظباط در امور توليدي نه تنها انظباط در زندگي ارتش را تضعيف . تقويت انظباط -3
  .نمي كند بلكه در واقع باعث تقويت آن مي گردد

هرگاه يكي از واحد هاي نظامي دست بكار اداره . بهبود مناسبات بين ارتش و خلق -4
از آنجا كه . رت و يا هرگز پيش نمي آيدخود گردد، تعرض به مال مردم بند "امور خانگي"

ارتش و خلق در امور توليدي با تبادل نيروي كار به يكديگر كمك مي كنند، دوستي بين آنها 
  .تقويت مي گردد

  .كم شدن شكايات ارتش از دولت و بهبود مناسبات آنها -5

، نياز هر گاه ارتش بكار توليدي بپردازد. برانگيختن خلق به جنبش عظيم توليدي -6
ادارات دولتي به توليد عيان تر مي گردد، و آنها با انرژي بيشتري به اين كار مشغول مي 
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شوند، و همچنين نياز به يك جنبش وسيع تمام خلقي براي افزايش توليد طبيعتا آشكارتر 
  .مي شود و با انرژي بيشتري بر آورده مي گردد

خود و در باره اهميت جنبش عطيم در باره كار توليدي ارتش براي رفع نيازمنديهاي 
       3آثار منتخب جلد ) 1945آوريل  27(اصالح سبك كار و كار توليدي 

بعضي ها ادعا مي كنند كه اگر واحد هاي نظامي به امور توليدي مشغول شوند، ديگر نه 
مي توانند در جنگ شركت كنند و نه در تعليمات نظامي، و اگر كارمندان دولتي و ساير 

اين ادعا . ا نيز بكار توليدي بپردازند، ديگر قادر به انجام كارهاي خود نخواهند بودسازمانه
در سالهاي اخير، واحدهاي نظامي ما در ناحيه مرزي براي تهيه مواد غذايي و . درست نيست

پوشاك فراوان به مقياس وسيعي به امور توليدي اشتغال يافتند و در عين حال با موفقيت 
ات نظامي، مطالعه سياسي و آموختن خواندن و نوشتن نيز پرداختند، و از بيشتري به تعليم

. اينجاست كه در داخل ارتش و بين ارتش و خلق همبستگي فشرده تري بوجود آمده است
سال گذشته، در حاليكه جنبش توليدي دامنه داري در جبهه بچشم مي خورد، موفقيت هاي 

ش وسيعي هم براي تعليمات نظامي بر پا عظيمي نيز در جنگ حاصل گشت و بعالوه جنب
در نتيجه فعاليت توليدي، شرايط زندگي كارمندان دولتي و ساير سازمانها بهبود يافته . گرديد

چنين وضعي هم در ناحيه مرزي به چشم مي خورد و . و درجه فداكاري آنها باال تر رفته است
    .هم در جبهه

  3آثار منتخب جلد ) 1945ژانويه  10(ما بايد طرز كار اقتصادي را بياموزيم 

  ـ اتكا به نيروي خود و مبارزه سرسختانه21
    

سياست ما بايد بر چه اساسي مبتني باشد؟ سياست ما بايد بر اساس نيروي خودمان 
هاي  ما تنها نيستيم؛ تمام كشورها و خلق. مبتني باشد ـ اين به معناي اتكا به خود است

معهذا ما اصل اتكا به نيروي خود را . مند، دوستان ما هستندرز جهان كه عليه امپرياليسم مي
توانيم كليه مرتجعين داخلي و خارجي را  ما با اتكا به نيروي متشكل خود مي. كنيم تأكيد مي

  .در هم بكوبيم

آثار  1945اوت  13وضعيت و سياست ما پس از پيروزي در جنگ مقاومت عليه ژاپن 
  4منتخب جلد 
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هاي خارجي را قبول  ما با كمال ميل كمك. اتكاء به نيروي خود هستيمما معتقد به اصل 
توانيم به آن وابسته باشيم؛ ما به سعي و كوشش خود، به  كنيم، ولي به هيچ وجه نمي مي

  .نيروي خالق تمام ارتش و كليه خلق متكي هستيم

  3آثار منتخب جلد  1945ژانويه  10ما بايد طرز كار اقتصادي را بياموزيم 

نيل به پيروزي سراسري كشور، تنها نخستين گامي است از يك راهپيمايي دور و دراز   
  .ده هزار لي

انقالب چين انقالب كبيري است، ولي پس از اين انقالب راهي كه بايد پيموده شود، ... 
اي است كه بايد از  اين نكته. تر و كار ما بس خطير تر و سخت تر خواهد بود بسيار طوالني

السابق  به رفقا بايد كمك شود تا در سبك كار خود كما في. ن در حزب ما روشن گردداكنو هم
فروتن، با حزم و عاري از هر گونه تكبر و شتابزدگي بمانند، و شيوه زندگي ساده و مبارزه 

  .سرسختانه را حفظ كنند

آثار  1949مارس  5گزارش به دومين پلنوم كميته مركزي حزب كمونيست چين 
  4 منتخب جلد

توان به ياري بخت  ما بايد اين فكر را از سر كادرهاي خود خارج كنيم كه پيروزي را مي
  .اي سخت و تلخ و بدون خون و عرق به آساني به دست آورد و اقبال و بدون مبارزه

  4آثارمنتخب جلد  1945دسامبر  28در شمال شرقي مناطق پايگاهي مستحكم بنا نهيد 

ن و آينده تابناك آن را در ميان خلق تبليغ كنيم تا خلق از ما بايد پيوسته ترقيات جها
در عين حال ما بايد به خلق و رفقاي خود بگوئيم كه راه ما . اين طريق به پيروزي ايمان يابد

هفتمين . بر سر راه انقالب هنوز موانع و مشكالت بسياري هست. راهي پر پيچ و خم است
با مشكالت فراواني مواجه خواهيم شد، ما ترجيح  بيني كرده است كه ما كنگره حزب ما پيش

بعضي از رفقا . دهيم مشكالت خود را بيش از آنچه خواهد بود، به حساب بياوريم مي
اند؛ ما بايد مشكالت را آن  ولي مشكالت واقعيت. خواهند زياد به مشكالت بينديشند نمي

ما . ها گردد، بر حذر باشيمآن "نشناختن"اندازه كه هست، بشناسيم و از روشي كه منجر به 
. بايد وجود مشكالت را قبول كنيم، آنها را مورد تحليل قرار دهيم و با آنها به مبارزه برخيزيم

در جهان هيچ راه راستي نيست؛ ما بايد آماده پيمودن راه پر پيچ و خم باشيم؛ ما نبايد فكر 
كرد كه همه مرتجعين در يك نبايد تصور . آيند ها به ارزاني به دست مي كنيم كه كاميابي
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خالصه، آينده درخشان است و راه . منظر به رضاي خود به زانو در خواهند آمد سحرگاه خوش
چنانچه ما . ما هنوز مشكالت زيادي در برابر داريم كه نبايد آنها را ناديده انگاريم. پر پيچ وخم

وانست بر تمام مشكالت با قاطبه خلق متحد شده و تشريك مساعي نمائيم، يقيناً خواهيم ت
  .فائق گرديم و به پيروزي نائل آييم

  4آثار منتخب جلد  1945اكتبر 17    درباره مذاكرات چون كين

ها توجه نكند، قادر به پيكار  هاي تابناك را ببيند و به دشواري هر كسي كه فقط جنبه
  .مؤثر در راه انجام وظايف حزبي نخواهد بود

  3آثار منتخب جلد  1945يل آور 24    درباره دولت ائتالفي

آنها در صورتيكه . آفرينند ثروت جامعه را كارگران، دهقانان و روشنفكران زحمتكش مي
سرنوشت خويش را به دست گيرند، از يك مشي ماركسيستي ـ لنينيستي پيروي كنند و در 

ديگر  حل مسائل به عوض اينكه از زير بار آن شانه خالي كنند، بر خورد فعال داشته باشند،
  .هيچ مشكلي در جهان نخواهد بود كه نتواند بر طرف شود

گيرد تمام اعضاي حزب در اداره كردن  دبير حزبي رهبري رابه دست مي    مقدمه بر مقاله
  1955كنند  كئوپراتيو كمك مي

اي  رفقاي حزبي بايد همگي تمام اينها را كامالً به حساب بياورند و آماده باشند با اراده
هم نيروهاي ارتجاعي و هم ما، هر . ها را برطرف سازند و طبق برنامه كليه دشواري خلل ناپذير

اي  زيرا آنها نيروهايي هستند در شرف زوال و آينده. ها و مشكالتي روبرو هستيم دو با دشواري
اي  ولي مشكالت ما رفع شدني است، زيرا كه ما نيروهاي نو ظهوريم و آينده. در پيش ندارند

  .پيش داريمدرخشان در 

  4آثار منتخب جلد  1947فوريه  1درود به اوج نوين انقالب چين 

هاي خود را از نظر دور بدارند، بلكه بايد به  رفقاي ما در روزهاي سخت نبايد كاميابي  
  .آينده تابناك نظر افكنند و نيروي جرأت و جسارت خود را باال برند

  3آثار منتخب جلد  1944سپتامبر  8خدمت به خلق 
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خيال باطلي . هر پديده نو همواره از راه پر پيچ و خم و در مبارزه با مشكالت رشد مييابد
توان بدون برخورد با دشواريها و عبور از راههاي  است اگر فكر كنيم كه به امر سوسياليسم مي

پر پيچ و خم و بدون صرف حداكثر نيرو تحقق بخشيد، و يا فكر كنيم كه كاميابي را باد 
  .آيد مي  آورد و موفقيت سهل و آسان به دست ه رايگان ميموافق ب

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

چربند؛ در چنين حالتي  در مبارزات انقالبي بعضي مواقع مشكالت بر شرايط مساعد مي
ولي . دهند مشكالت جهت عمده و شرايط مساعد جهت غير عمده تضاد را تشكيل مي

توانند با مساعي و همت خود بر مشكالت به تدريج چيره گردند و وضع مساعد  يانقالبيون م
  .شود نويني به وجود آورند؛ از اين راه است كه وضع مساعد جايگزين وضع نامساعد مي

  1آثار منتخب جلد  1937درباره تضاد اوت

بر در آن نقاط مشكالت و مسائلي وجود دارد كه حل آن . كار چيست؟ كار مبارزه است
رفيق . كنيم براي غلبه بر اين مشكالت است كه ما به آنجا رفته كار و مبارزه مي. عهده ماست

خوب آن كسي است كه بيشتر مايل به عزيمت به آن محلي باشد كه از همه جا بيشتر 
  .مشكالت دارد

  4آثار منتخب جلد  1945اكتبر  17درباره مذاكرات چون كين 

از چين باستان در دست  "كند رمردي كه كوه را از جا مييوگون، پي"داستاني موسوم به   
يوگون پيرمرد "در روزگارهاي پيشين، در شمال چين، پيرمردي معروف به : گويد است كه مي

اش را به  راه كلبه "وان او"و  "تاي خان"ميزيسته كه دو كوه بلند به نام  "كوهستان شمال
رفت به اتفاق پسرانش آن دو كوه را با تصميم گ "يوگون". سمت جنوب مسدود كرده بودند

: از ديدن آنان لب به تمسخر گشود و گفت "چي سو"پيرمرد ديگري به نام . كلنگ از جا بكند
توانيد اين دو كوه سر به آسمان كشيده را از  چطور شما چند نفر مي! زهي حماقت و ناداني"

اينكار را ادامه خواهند داد و  اگر من بميرم، فرزندانم": در جواب گفت "يوگون" "!جا بكنيد
. طور نسل اندر نسل دنبال خواهد شد هايم خواهند بود و اينكار همين اگر فرزندانم بميرند، نوه

بله، درست است كه اين دو كوه بلندند، ولي هرگز از اين بلندتر نخواهند شد، بلكه به عكس 
د قادر به كندن اين دو كوه چرا ما نباي. كنيم، كوچكتر خواهند شد ما با هر قطعه كه مي

، بدون كوچكترين تزلزلي هر روز "چي سو"پس از رد نظرنادرست  "يوگون" "باشيم؟
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داد تا اينكه سرانجام خداوند به سر رحم آمد و دو فرشته به  همچنان به كوه كني ادامه مي
اضر در حال ح. زمين نازل كرد تا آن دو كوه را به دوش گرفته و به جاي ديگر حمل كنند

كند كه يكي امپرياليسم و ديگري فئوداليسم  برگرده خلق چين نيز دو كوه عظيم سنگيني مي
ما . حزب كمونست چين دير باز است كه مصمم به از جا كندن اين دو كوه گرديده. نام دارد

بايد در كار خود پيگيري و مداومت نشان دهيم؛ ما دل خدا را هم به دست خواهيم آورد، ولي 
در صورتيكه آنها بپا . هاي وسيع مردم چين نيست ي ما هيچ كس ديگري به جز تودهاين خدا

  خيزند و به اتفاق ما به كوه كني بپردازند، آيا باز هم قادر به كندن اين دو كوه نخواهيم بود؟

  3آثار منتخب جلد  1945ژوئن  11كند  يوگون ، پيرمردي كه كوه را از جا مي

    هاي كارشيوه هاي تفكر و اسلوب -22
اين پروسه را هرگز . تاريخ بشريت،تاريخ رشد مداوم از قلمرو ضرورت به ازادي است  

در جامعه بدون .در جامعه طبقاتي ،مبارزه طبقاتي هيچگاه پايان نمي پذيرد. انتهائي نيست
در زمينه . طبقه مبارزه بين نو و كهنه ،مبارزه بين درست ونادرست هرگز تمام شدني نيست

وليدي و ازمونهاي علمي ،بشريت پيوسته در حال پيشرفت است و طبيعت الينقطع مبارزه ت
بنابراين انسان بايد .هيچگاه در سطح معيني ساكن نميماند     دگرگون ميشود ؛اين پروسه

پيشرفت ادامه دهد .همواره تجربيات را جمع بندي كند وپيوسته به اكتشاف اختراع ،افرينش 
د پسندي همگي نادرستند ،و بدين جهت نادرستند كه نه با سكون ،بدبيني ،بيحالي وخو.

واقعيت تاريخي تكامل يك ميليون ساله جامعه بشر وفق ميدهند ونه با حقايق باريخي كه ما 
يعني طبيعتي كه در تاريخ اجرام سماوي ،زمين ،بيولوژي (تا كنون از طبيعت شنانخته ايم 

  ).وساير علوم طبيعي شناخته شده است 

گزارش نخست وزير چوئن الي درباره كار دولت به اولين اجالسيه سومين (ه درنقل شد
  )1964دسامبر 22-21دوره كنفرانس كشوري نمايندگان خلق جمهوري توده اي چين 

براي نيل به ازادي در .علوم طبيعي يكي از سالحهاي انسان در پيكار بخاطر ازادي است
رك وتغيير جامعه استفاده كند وبه انفالب جامعه ،انسان بايد از علوم اجتماعي جهت د

براي نيل به ازادي در جهان طبيعت ،انسان بايد بياري علوم طبيعي . اجتماعي دست زند
طبيعت رابشناسد ،بر طبيعت چيره گردد ،انرا دگرگون سازد و بدين سان ازادي را از طبيعت 

  .بدست اورد 

  )1940فوريه 5( ي در نواحي مرزيسخنراني در جلسه تاسيس انجمن تحقيقات علوم طبيع
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ويژگي اول . فلسفه ماركسيستي،ماترياليستم ديالكتيك ،داراي دوويژگي كامال بارز است 
اين فلسفه بصراحت اعالم ميكند كه ماترياليسم ديالكتيك در خدمت  -خصلت طبقاتي آنست:

ري به پراتيك يعني تأكيد بر وابستگي تئو -خصلت عملي آنست  - ويژگي دوم . پرولتارياست 
  .تأكيد بر آنكه تئوري بر اساس پراتيك مبتني است و بنوبه خود به پراتيك خدمت ميكند

  1جلد  آثار منتخب)  1937ژوئيه ( در باره عمل 

فلسفه ماركسيستي بر آنست كه مهمترين مسئله براي اينكه بتوان جهان را توضيح 
اده از علم باين قانونمنديها براي تغير شناخت قانونمنديهاي جهان عيني نيست بلكه استف    داد

  آگاهانه جهان است

  1جلد  آثار منتخب)  1937ژوئيه ( در باره عمل 

آيا از مغز . تفكر صحيح انسان از كجا سرچشمه ميگيرد؟ آيا از آسمان نازل ميشود؟ نه 
رد تفكرصحيح انسان فقط از پراتيك اجتماعي سرچشمه ميگي. انسان تراوش ميكند؟ باز هم نه

  .و ازمونهاي علمي    مبارزه طبقاتي     مبارزه توليدي: يعني از اين سه نوع پراكتيك اجتماعي

  )1963مه ( تفكر صحيح انسان از كجا سرچشمه ميگيرد ؟ 

افكار صحيح كه مبين طبقه پيشرواند . وجود اجتماعي انسان تعيين كننده فكر اوست 
وي مادي جهت تغيير جامعه و جهان بدل بمحض اينكه توده ها بر انها تسلط يابند به نير

  .خواهند گشت

  )1963مه ( تفكر صحيح انسان از كجا سرچشمه ميگيرد ؟ 

انسانها طي پراتيك اجتماعي خود در مبارزات گوناگون شركت ميجويند و تجربيات 
پديده هاي بيشمار دنياي خارجي عيني . بدست مياورند  -از كاميابيها و شكستها  -فراواني 

در مغز انعكاس  -و بدن      زبان    بيني ،    چشم، گوش، -له اعضاي حواس پنجگانه بوسي
با تجمع معلومات كافي ناشي از . مييابند كه در بدو امر فقط شناختي حسي بدست ميدهند

شناخت حسي ، جهشي پديد ميگردد و شناخت حسي به شناخت تعقلي يعني به ايده بدل 
اين نخستين مرحله مجموعه پروسه شناخت،يعني . اين يك پروسه از شناخت است. ميشود

ولي در اين مرحله اينكه آيا . مرحله گذار از ماده عيني به شعور ذهني،از هستي به ايده است
قوانين جهان ) منجمله تئوري ها،مشي هاي سياسي ،نقشه هاي و متدها(ايده ها شعور يا
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ابت نميشود و صحت تفكر نيز هنوز خارجي عيني را به درستي بازتاب ميكنند يا نه ، هنوز ث
نميتواند معين شود ؛ بدنبال اين مرحله دومين مرحله پروسه شناخت ميايد ، يعني مرحله 

در اينجا انسانها معلومات بدست آمده از مرحله  -بازگشت از شعور به ماده ، از ايده به هستي 
تئوري ها ، مشي هاي سياسي  اول را در پراتيك اجتماعي بكار ميبندند تا ببينند كه آيا اين

،نقشه ها و متدها به نتيجه پيش بيني شده مي انجامند يا نه بطور كلي ، هر انچه به موفقيت 
منجر شود ، درست است و هر انچه كه به شكست بيانجامد ،اشتباه است ؛اين امر بخصوص در 

يافتد كه نيروهائي در مبارزه اجتماعي گاهي اتفاق م. مورد مبارزه بشر با طبيعت صادق است
كه نماينده طبقه پيشرواند، با شكست روبرو ميشوند ،ولي اين بهيچوجه بعلت آن نيست كه 
گويا افكار آنان نادرست بوده است ، بلكه باين جهت است كه در تناسب قوائي كه با يكديگر 

اينروست سر گرم مبارزه اند نيروهاي پيشرو هنوز بقدرت نيروهاي ارتجاعي نرسيده اند و از 
كه موقتاً باشكست مواجه ميشوند َ؛ ولي سرانجام روزي فرا ميرسد كه نيروهاي پيشرو پيروز 

شناخت انسان در اثر ازمايش درپراتيك، جهش ديگري مي يابد كه بمراتب از جهش . ميگردند
اول پراهميت تر است زيرا تنها اين جهش دوم است كه ميتواند درستي يا نادرستي جهش 

ت را ثابت كند ، يعني ثابت كند كه ايا ايده ها ، تئوري ها ، مشي هاي سياسي ، اول شناخ
نقشه ها و متد هائي كه در پروسه انعكاس جهان خارجي عيني بدست آمده اند، صحيح اند يا 

  .نه ؛ راه ديگري براي آزمودن حقيقت موجود نيست
  )1963مه ( تفكر صحيح انسان از كجا سرچشمه ميگيرد ؟ 

ها بمنظور كسب شناخت صحيح اغلب بايد يك پروسه تكراري حركت از ماده به انسان 
شعور و سپس از شعور به ماده ،يعني حركت از پراتيك به شناخت و سپس از شناخت به 

اينست تئوري شناخت ماركسيستي، اين است تئوري شناخت . پراتيك را طي كنند
  .ماترياليسم ديالكتيكي

  )1963مه ( رچشمه ميگيرد ؟ تفكر صحيح انسان از كجا س

براي كسيكه بخواهد پديده اي رابشناسد،راه ديگري نيست مگر اينكه شخصاً با آن پديده 
اگر انسان بخواهد ....آن پديده بگذراند     را در محيط) پراتيك(در تماس بيايد ،يعني زندگيش 

واهد مزه گالبي را اگر انسان بخ. دانش بياندوزد ،بايد در پراتيك تغيير واقعيت شركت كند
اگر انسان بخواهد تئوري ومتدهاي انقالبي ......بچشد بايد انرا تغيير دهد يعني انرا بجويد

تمام معلومات واقعي از تجربه مستقيم شرچشمه . رابشناسد ،بايد در انقالب شركت بجويد
  .ميگيرند

  1جلد  آثار منتخب) 1937ژوئيه(درباره عمل 
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دد وشناخت تئوريك از طريق پراتيك كسب ميشود وبايد شناخت با پراتيك اغاز ميگر
نقش فعال شناخت نه فقط در جهت فعال از شناخت حسي به . دوباره به پراتيك باز گردد
بايد در جهش از شناخت عقالني به پراتيك  -اين مهمتر است -شناخت عقالني است بلكه

  .انقالبي نيز بيان يابد

  1جلد  بآثار منتخ) 1937ژوئيه(درباره عمل 

بر هيچ كسي پوشيده نيست كه هر كاريكه ما ميكنيم ،اگر حاالت ،خصلت وروابط آنرا با 
اشياء و پديده هاي ديگر در نيابيم ،نمي توانيم قوانين مسلط بر آنرا بشناسيم و نميدانيم كه 

  .چگونه به آن بپردازيم و قادر نخواهيم بود آنرا بنحو احسن انجام دهيم

  1جلد  آثار منتخب) 1936دسامبر (ر جنگ انقالبي چين مسائل استراتژي د

اگر انسانها بخواهند دركار خود موفقيت حا صل كنند يعني نتايج پيش بيني شده را 
ايده هاي خود را با قانونمنديهاي دنياي خارجي عيني منطبق كنند     بدست آورند، بايد حتما

انسانها پس از مواجه شدن . ند شد، چه در غير اين صورت در پراتيك با شكست مواجه خواه
با شكست ، از آن درس ميگيرند ، ايده هاي خود را براي انطباق با قانو نمنديهاي دنياي 
خارجي تصحيح ميكنند و بدينسان ميتوانند شكستها را به پيروزي بدل سازند ؛ اين حقيقت 

  .مصداق مييابد    )ضرر ادمي را عاقل ميكند(و ) شكست مادر پيروزي است(در ضرب المثلهاي 

  1جلد  آثار منتخب)  1937ژوئيه ( در باره عمل 

ماماركسيست هستيم وماركسيسم بما مياموزد كه در برسي يك مسئله نه از تعاريف   
مجرد بلكه از واقعيت عيني بايد آغاز كنيم ،واصول رهنما ،سياست وتدابير خود را بياري 

  .تحليل اين واقعيت معين سازيم

  3جلد  آثار منتخب) 1942مه(حفل ادبي وهنري ين آن سخنراني در م

اساسي ترين اصلوب كار كه همه كمونيستها بايد هميشه انرا در مد نظر بدارند ،تعيين 
چنانچه ما علت خطاهائي راكه مرتكب . رهنمودهائي براي كار ما طبق شرايت مشخص است

يش اين خطاها اين بوده است شده ايم ،مورد برمي قرار دهيم ،مالحظه ميكنيم كه علت پيدا
كه ما از موجود زمان ومكان بدور مانده و در تعيين رهنمودهاي كار خود دچار سوبژكتيويسم 

  .شده بوديم 
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آثار ) 1948اوريل1(سوي يوان -سخنراني دركنفرانس كادرهاي منطقه ازاد شده شانسي
  4جلد  منتخب

نيست ،زيرا مردم ميتوانند  دردنيا هيچ چيزي كم زحمت تر از ايداليسم و متافيزيك
بدون تطبيق گفتار خود با واقعيت عيني و ازمودن صحت آن در واقعيت عيني ،هر قدر كه 

ماترياليسم وديالكتيك از سوي ديگر ،كوشش ومجاهدت ايجاب . ميخواهند ياوه سرائي كنند
. رار گيردميكند ،وبايد بر اساس واقعيت عيني مبتني باشد ودر واقعيت عيني مورد ازمايش ق
  .كسي كه كوشش وتالش نكند باساني در سراشيب ايده آليسم ومتافيزيك درميغلتد

  )1955مه (»مدارك درباره دار ودسته ضدانقالبي هوفنگ«مقدمه بر مقاله 

در برخورد با اشياء و پديده ها ،مابايد به ماهيت و بطن انها نظر بيفكنيم وظاهر خارجي 
ما بمحض اينكه از . ي كنيم كه راه ورود بمدخل رانشان ميدهدانها را فقط بمثابه رهائي تلق

،بايد به ماهيت مسئله دست يابيم ؛اين يگانه شيوه مطمئن و علمي   اين مدخل عبور كرديم
  .ل استتحلي

  1جلد  آثار منتخب) 1930ژانويه 5(ازيك جرقه حريق بر ميخيزد

ني است كه در سرشت علت اساسي تكامل يك پديده علت خارجي نيست ،بلكه علت درو
كليه اشياء و پديده ها داراي تضادهاي دروني هستند وهمين . متضاد آن نهفته است 

علت اساسي تكامل يك پديده تضاد . تضادهاست كه موجد حركت و تكامل آنها ميگردد
  .حال انكه رابطه وتاثير آن با پديده هاي ديگر علل ثانوي را تشكيل ميدهد. دروني آن است

  1آثار منتخب جلد     )1937اوت(تضاد درباره 

ديالكتيك ماترياليستي بر آن است كه علل خارجي شرط تحول و علل داخلي اساس    
يك تخم مرغ . بوسيله علل داخلي موثر واقع ميشوند تحول اند ،در عين اينكه علل خارجي

از تحت حرارت مناسب به جوجه تبديل ميشود ،ولي هيچ حرارتي قادر به افرينش جوجه 
  .سنگ نيست ،زيرا اساس تحول اين دو متفاوت است

  1آثار منتخب جلد     )1937اوت(درباره تضاد 

اين . فلسفه ماركسيستي بر آن است كه قانون وحدت اضداد قانون اساسي عالم است  
خواه در طبيعت باشد و خواه در جوامع بشري و يا درتفكر  -قانون در همه جا صدق ميكند 
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يك تضاد با يكديگر در وحدت و مبارزه اند و درست همين وحدت ومبارزه دو جهت . انسانها
تضادها در همه جا موجودند ،ولي . است كه سبب حركت وتغيير اشياء و پديده ها ميگردد

وحدت اضداد . ماهيت انها بر حسب ماهيت مختلف اشياء و پديده هاي متنوع گوناگون است
تي و گذراست واز اينرو نسبي است ،درحالي كه براي هر شيئي يا پديده مشخص مشروط موق

  .مبارزه اضداد مطلق است

  )1957فوريه 27(درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

منظور ما از تحليل ، تحليل تضاد هاي ذاتي . اسلوب تحليلي اسلوب ديالكتيك است
نظر نميتوان بدون آشنائي با زندگي و بدون درك واقعي تضادهاي مورد . اشياء و پديده هاست

  .تحليل درستي از انها بعمل آورد

  )1957مارس  12(سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين درباره كار تبليغاتي 

جوهر و روح زندگي ماركسيسم {تحليل مشخص از اوضاع مشخص :لنين ميگويد  
عميق     غرنجبسياري از رفقاي ما كه برخورد تحليلي ندارند، نميخواهند در موضوعات ب} است

شوند و آنها را مكرر در مكرر تحليل و مورد مطالعه و برسي قرار دهند ،بلكه بيشتر عالقه 
اين .... دارند به نتيجه گيريهاي ساده كه يا مطلقاً مثبت و يا مطلقاً منفي است ، دست يابند 

  .وضع بايد از اين پس حتماً اصالح شود

  3آثار منتخب جلد  )1944اوريل  12(آموزش ما و اوضاع كنوني 

انها به جنبه هاي ماهوي و عمده مسايل . طرز برخورد اين رفقا به مسائل درست نيست 
بايد . توجه نميكنند، بلكه بيشتر روي جنبه هاي غير ماهوي و فرعي مسائل تاكيد ميكنند

خاطر نشان ساخت كه مسايل غير ماهوي و فرعي نبايد ناديده گرفته شوند بلكه بايد يكي 
از ديگري حل شوند اما، آنها را نبايد به مثابه مسايل ماهوي و عمده تلقي كرد، وگرنه  پس

  .سمت گيري ما مشوش و تار خواهد گشت 

  )1955ژوئيه  31(درباره مسئله كئو پراتيوه كردن كشاورزي 

ما بايد مسائل . پديده ها در اين جهان بغرنجند و بوسيله عوامل متعددي تعيين ميشوند 
  .فقط از يك جنبه بلكه از جنبه هاي مختلف مورد مالحظه قرار دهيمرا نه 

  4آثار منتخب جلد ) 1945اكتبر  17(باره مذاكرات چون كين     در
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تنهاآن كساني محكوم به سقوط و لغزش حتمي اند كه با مسائل بطور ذهني ، يكجانبه  
ترين توجهي بوضع و سطحي برخورد ميكنند ،پس از رسيدن به محل جديد كار ، بدون كوچك

و بدون     )گذشته و وضع فعلي آن بمثابه يك كل(محل ، بدون مالحظه آن كار در مجموع 
بالفاصله در نهايت ) يعني خصلت و روابط آن با كارهاي ديگر( دريافت بطن و ماهيت آن كار 

  .دستورات و فرامين ميكنند    فخر فروشي شروع به صدور

  1منتخب جلد آثار )  1937ژوئيه ( درباره عمل 

. درمطالعه هر مسئله بايد از ذهنيگري ، يكجانبه گري و سطحي بودن بر حذر بود  
ذهنيگري يعني مسايل را بطور عيني مالحظه نكردن ، يا بعبارت ديگر ، عدم بررسي مسايل 

يكجانبه . صحبت كرده ام) درباره عمل(من در اين مورد در مقاله . از ديدگاه ما ترياليستي
يا ديدن جزء و فراموش كردن كل ، .... اي نديدن همه جوانب يك مسئله استگري بمعن

ديدن درختان و نديدن جنگل است از اين راه غيرممكن است كه بتوان اسلوب حل تضادها را 
پيدا كرد ، وظيفه انقالب را بانجام رساند، امور محوله را بنحو احسن انجام داد و مبارزه 

ضمن بحث درباره  "سون اوزي ". طور صحيح بسط و توسعه دادايدئولوژيك درون حزبي را ب
چنانچه دشمن و خودت را بشناسي ، صد بار شكست ناپذير خواهي ": علم نظام ميگويد

نير كه در دوره سلسله  "وي چن". او در اينجا از دو طرف يك جنگ صحبت ميكند    ".شد
گر بسخنان هر دو طرف گوش فرا ا": تانگ ميريسته با اگاهي بنادرستي يكجانبه گري ميگويد

دهي دنيا بروي تو روشن خواهد شد ، ولي هر گاه فقط بگفته هاي يكطرف توجه كني انوقت 
ولي رفقاي ما اغلب مسايل را بطور يكجانبه مالحضه  ".در جهل و تاريكي ابدي خواهي ماند

  .ميكنند و از اينرو هميشه سرشان بسنگ ميخورد

اخت واقعي يك موضوع بايد در كليه جوانب كليه روابط و براي شن": لنين ميگويد... 
ما هرگز بطور كامل چنين توفيقي . واسطه هاي آن محيط شد وآنرا مورد تحقيق قرار داد

ما بايد  ".نخواهيم يافت ولي تاكيد بر همه جانبه گري ما را از اشتباه و تحجر مصون ميدارد
شيم برخورد سطحي يعني عدم توجه به اين سخنان لنين را هميشه در مد نظر داشته با

ويژگيهاي تضاد در مجموع آن و عدم توجه به ويژگيهاي هر يك ار جوانب آن و انكار ضرورت 
ژرفش در ماهيت اشياء و پديده هاي و تحقيق و بررسي دقيق ويژگيهاي تضاد انها، و بعكس 

بر     كندن نظري اجماليفقط مالحظه اشياء و پديده ها از دور و سعي در حل تضادها پس از اف
سواالت را پاسخ دادن ، اختالف نظرات را حل كردن ، كارها را ترتيب (    خطوط خارجي انها

ناگواري ببار خواهد     چنين شيوه اي بناچار نتايج). دادن ، عمليات نظامي را هدايت كردن
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كليه اشياء و  زيرا. نيز هست    بر خورد يكجانبه و سطحي در عين حال سو بژ كتيويسم.... اورد 
هر يك واجد قانونمنديهاي دروني خود . پديده هاي عيني در واقع متقابال ً بيكديگر مربوطند 

منعكس     كه واقعاً هستند ،    ميباشد ، ولي بعضي ها بجاي آنكه اشياء و پديده ها را همانطور
قابل و نمايند ، به اشياء و پديده ها فقط بطور يكجانبه و سطحي مي نگرند و روابط مت

  .قانونمنديهاي دروني انها را درك نميكنند ، و از اين رو طرز عملشان ناگزير ذهني ميشود

  1آثار منتخب جلد ) اوت  1937( درباره تضاد 

يكجانبه گري بمعناي مطلق فكر كردن است وبسخن ديگر ،برخوردي متافيزيكي نسبت 
ت يا همه چيز را منفي تلقي كنيم ما در ارزيابي كار خود اگرهمه چيز رامثب. به مسائل است

همه چيز رامثبت تلقي كردن يعني فقط جنبه هاي خوب ...،دچار يكجانبه گري خواهيم شد 
اين . را ديدن ولي جنبه هاي بد رانديدن ،فقط ستودن را جايز شمردن ولي به انتقاد راه ندادن

اين حقيقت . منطبق نيستادعا كه گويا در كار ما همه چيز بر وفق مراد ميچرخد ،با واقعيت 
ندارد كه همه چيز خوب است ؛دركار ماهنوز نقص واشتباه هست ولي اين هم حقيقت ندارد 

همه چيز . در اينجا تحليل الزم است. كه همه چيز بد است ،اين نيز با واقعيت منطبق نيست
م را نفي كردن بدان معني است كه بدون تحليل كردن تصور شود كه هيچ چيز خوبي انجا

نيافته ودر امر بزرگ ساختمان سوسياليستي ومبارزه عظيمي كه در آن صدها ميليون نفر 
گرچه بسياري از . شركت دارند ،اشفتگي كامل بوده وهيچ چيز قابل تحسيني در آن نيست

كساني كه چنين عقيده اي دارند با انهائي كه نسبت به نظام سوسيالستي دشمني ميورزند 
ين عقيده اي كامالً غلط وبسيار زيانبخش است وتنها ميتواند باعث ،فرق ميكنند ،معهذا ا

اين نادرست است اگر كارمان را از اين ديدگاه كه همه چيز مثبت است . دلسردي خلق گردد
  .يا از اين ديدگاه كه همه چيز منفي است ،ارزيابي كنيم 

  )1957مارس 12(سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين درباره كار تبليغاتي 

يك قورباقه در ته . ماركسيست ها در برسي مسائل هم بايد كل را ببينند و هم جزء را
اسمان بزرگتر از دهانه چاه نيست اين درست نيست ،زيرا اسمان به اندازه دهانه :چاه ميگويد 

 قسمتي از اسمان به اندازه دهانه چاه است، آنوقت صحيح است: اگر او بگويد. يك چاه نيست
  .،زيرا اين با واقيت تطبيق ميكند

  1جلد  آثار منتخب) 1935دسامبر 27(درباره تاكتيك مبارزه عليه امپرياليسم ژاپن 
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ما بايد بياموزيم كه مسايل را بطور همه جانبه برسي كنيم وفقط به جنبه هاي مثبت 
ت شرايط معيني تح. اشياء و پديده ها چشم نياندازيم ،بلكه جنبه هاي منفي انها را هم ببينيم

  .امكان دارد امر بد به نتايج خوب وامر خوب به نتايج بد منتهي شود 

  )1957فوريه  27(درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

ما قبول ميكنيم كه در جريان عمومي رشد تاريخ ماده تعيين كننده روح و وجود 
ميپذيريم و حقيقتاً هم ؛ولي در عين حا ل نيز     اجتماعي تعيين كننده شعور اجتماعي است

 ،شعور اجتماعي بر وجود اجتماعي وروبنا بر زير بناي اقتصادي  بايد بپذيريم كه روح بر ماده
بدينسان نه فقط ماترياليسم نقض نميشود بلكه ماترياليسم مكانيكي رد شده واز . تاثير مينهد

  .ماترياليسم ديالكتيك دفاع ميشود

  1ر جلد منتخب آثا) 1937اوت(درباره تضاد   

بخاطر نيل به پيروزي ،انهائيكه جنگ را هدايت ميكنند ،نميتوانند از چهارچوب شرايت   
عيني خارج گردنند ؛در چهارچوب همين شرايط عيني است كه آنها ميتوانند وبايد نقش 

صحنه عمليات فرماندهان در .ديناميك خود را در كوشش براي نيل به پيروزي ايفاء نمايند 
روي امكانات عيني ساخته شود ،ولي انها ميتوانند بر روي همين صحنه يك جنگ بايد 

  .حماسه هاي پرشكوهي را كه مملو از رنگها واهنگها ،وپر از قدرت وعظمت اند ،هدايت كنند

  2جلد  آثار منتخب) 1938مه (درباره جنگ طوالني 

كس نبايد در عالم البته هيچ .مردم بايد افكار خود را با شرايط تغيير يافته تطبيق دهند 
تصورات وفانتزي هاي خود حيران وسرگردان گردد وبدون توجه به شرايطي كه بوسيله اوضاع 
عيني معين ميشود ،برنامه كار خود را تدوين وبكارهائي بپردازد كه بنابر واقعيات موجود غير 

نوز دز زمينه قابل اجرا هستند ؛ولي امروز مسئله اينطور است كه افكار محافظه كارانه راست ه
هاي زيادي موجب فتنه ميگردند واز انطباق كار در اين زمينه ها با پيشرفت اوضاع عيني 

مسئله كنوني اين است كه اقراد زيادي انجام كارهائي را كه با كوشش .جلوگيري ميكنند 
  .ومجاهدت ميتوان انجام داد ،غير ممكن ميدانند

  )1955دسامبر 27(مقدمه بر اعتالي سوسيالستي در روستاي چين
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يك ضرب . ما بايد هميشه مغزمان را بكار بياندازيم وبا دقت درباره همه چيز بيانديشيم 
فقط كافي است كه ابروانتان را در هم كشيد تا در مغزتان نقشه اي ايجاد : المثل عام ميگويد

ائي كه در خالصي از اين نابين    ما بايد براي. گردد ،بسخن ديگر انيشيدن عقل ودرايت مياورد
حزب ما بطور جدي موجود است ، رفقايمان را تشجيع كنيم كه بيانديشند ،اسلوب تحليل را 

  .بياموزند وخود را بكار تحليلي عادت دهند

  3منتخب آثار جلد ) 1944اوريل 12(اموزش ماواوضاع كنوني 

اهد هر گاه پروسه اي حاوي تضادهاي متعددي باشد ،يكي از انها ناگزير تضاد عمده خو
بود كه داراي نقش رهبري كننده وتعيين كننده است در حاليكه بقيه تضادها داراي نقش 

لذا در مطالعه يك پروسه مركب كه حاوي دو يا چند تضاد است . درجه دوم و تبعي هستند
بمجرد يكه تضاد عمده معلوم شد ،ميتوان كليه . ،بايد نهايت سعي در تعيين تضاد عمده شود

  .ي حل كرد مسائل را باسان

  1منتخب آثار جلد ) 1937اوت (درباره تضاد 

جهت عمده جهتي است . يكي از دو جهت متضاد الجرم عمده و ديگري غير عمده است 
خصلت يك پديده اساساً بوسيله جهت عمده . كه نقش تعيين كننده را در تضاد بر عهده دارد 

جهت عمده و : ع ثابت نيستولي اين وض. .تضاد معين ميشود كه موضع مسلط گرفته است
نيز طبق آن     جهت غير عمده يك تضاد بيكديگر تبديل ميشوند و خصلت اشياء و پديده ها

  .تغيير مييابد

  1منتخب آثار جلد ) 1937اوت (درباره تضاد 

كردن وظايف كافي نيست ، ما بايد بتوانيم مسئله اسلوب اجراي اين وظايف     تنها مطرح
يفه ما عبور از رودخانه باشد ، بدون پل يا قايق نميتوانيم از آن عبور اگر وظ. را نيز حل كنيم

تا وقتيكه مسئله پل يا قايق حل نشود ، صحبت كردن درباره عبور از رودخانه بيهوده . كنيم
  .تاوقتيكه مسئله اسلوب حل نشود ، صحبت كردن درباره وظيفه بي ثمر است. است

آثار )  1934ژانويه  27( يوه كار توجه كنيم از رندگي توده ها مواظبت كنيم ، به ش
  1منتخب جلد 
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درهر كاري بدون يك دعوت عام و همگاني نميتوان توده هاي وسيع مردم را براي عمل 
ولي اگر افراد يكه در مقامهاي رهبري نشسته اند، كار خود را فقط بدعوتهاي . بسيج كرد

عضي از سازمانها بطور مشخص و عميق يعني اگر خود را شخصاًٌ در ب -همگاني محدود كنند 
با كاري كه بدان دعوت كرده اند ، مشغول نسازند َ، در يك نقطه معين شكافي باز نكنند ، در 
آنجا تجربه نياندوزند و از اين تجربيات براي هدايت ساير واحدها استفاده نكنند انوقت هيچ 

وي آن نخواهند يافت و از امكاني براي آزمودن صحت دعوت همگاني و يا غني ساختن محت
  .اينرو خطر پاسخ ندادن باين دعوت همگاني خواهد رفت 

  3جلد  آثار منتخب) 1943ژوئن  1( به شيوه هاي رهبري   درباره بعضي از مسائل مربوط

هيچيك از كادرهاي رهبري بدون اينكه از تك تك افراد و از وقايع ويژه ايكه در واحد 
جربه مشخص بگيرد ، صالحيت هدايت عمومي واحدهاي خود هاي تابع خود روي ميدهد ، ت

اين شيوه بايد بطور وسيع عموميت بيابد تا اينكه كادر هاي رهبري مدارج . را نخواهد داشت
  .مختلف طرز استفاده از آنرا بياموزند 

  3جلد  آثار منتخب) 1943ژوئن  1( به شيوه هاي رهبري   درباره بعضي از مسائل مربوط

دريك زمان . نميتواند درعين حال چند وظيفه مركزي وجود داشته باشددريك محل 
از . معين فقط يك وظيفه مركزي وجود دارد كه با وظا يف درجه دوم و سوم تكميل ميشود

اينرو مسئول كل يك محل بايد با توجه به تاريخچه و وضع مبارزه محل كار خود، وظايف 
د هر دستوري را كه از سازمان باالتر مي ايد، بدون مختلف را بطور مناسب تنظيم كند؛ او نباي

اينكه برنامه مشخصي داشته باشد ، بمرحله اجرا گذارد و بدين ترتيب يك سري وظايف 
يك سازمان باالتر نيز نبايد در . مركزي بيافريند و موجب اغتشاش و بي نظمي اوضاع گردد

انها را مشخص     نسبي و فوريتيك زمان معين وظايف متعددي را بدون اينكه درجه اهميت 
كند و يا بدون اينكه تعيين كند كداميك از انها مركزي است ، به سازمان پائين تر محول 
نمايد چه در غير اينصورت سازمان پائين تر در كار خود دچار بي نظمي و سر در گمي ميشود 

كه طبق  نتيجه مطلوب هم بدست نخواهد امد اين نوعي از هنر رهبري است  و بدينسان
شرايط تاريخي و وضع موجود هر محل و همچنين با توجه به وضع عمومي ، براي هر دوره 

صميم متخذه وظيفه مركزي و ترتيب اجراي وظايف مختلف را بدرستي تعيين كند و سپس ت
را پيگيرانه بمرحله عمل در اورد تا بتواند تحت هر شرايطي به نتايج پيش بيني شده دست 

  .يابد
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  3جلد  آثار منتخب) 1943ژوئن  1( به شيوه هاي رهبري   عضي از مسائل مربوطدرباره ب

يك بوروي منطقه اي كميته مركزي حزب يا شعبه اي از آن بايد همواره به جريان 
كند ، نه اينكه چند ماه ،     پيشرفت كار توجه كند ، تبادل تجربه نمايد و اشتباهات را تصحيح

ر انتشار بماند تا يك جلسه جمع بندي براي كنترل عمومي د    يا شش ماه و يا حتي يك سال
در انتظار چنين جلسه هائي ماندن خسران بسيار ببار . و اصالح كلي اشتباهات تشكيل شود

  .ميكاهد    مياورد ، در حاليكه اصالح فوري اشتباهات از صدمات

  4جلد  آثار منتخب) 1948    فوريه 27( درباره سياست صنعتي و بازرگاني   

بايد دست روي دست گذاشت و سعي در حل مسائل نكرد چه در آنصورت مسائل روي ن
رهبران بايد در پيشاپيش جنبش قرار گيرند ، نه . هم انباشته ميشوند و درد سر ايجاد ميكنند

  .اينكه در پس آن لنگ لنگان بدوند

  )1955( اي بر مقاله كنتراتهاي فصلي     مقدمه

  .ست از روحيه پر شور ولي ارام كار پر تالش ولي منظمانچه ما بدان نيازمنديم عبارت

  1جلد  آثار منتخب) 1936دسامبر ( مسائل استراتژي در جنگ انقالبي چين 

  تحقيق وبرسي -23  

هر كس كه به كارعملي مشغول است ،بايد وضعيت واحدهاي پائين را مورد تحقيق   
قي دست بزنند كه داراي معلومات وبررسي قرار دهد بويژه آن كساني بايد بچنين برسي وتحقي

تئوريك هستند ولي از شرايط واقعي بي اطالعند ،چه در غير اين صورت قادر به دراميختن 
بدون تحقيق حق صحبت كردن "با وجود اينكه گفته من . تئوري با پراتيك نخواهند بود

امروز از اين  بباد تمسخر گرفته شده است ،ولي من تا "امپريسم كوته نظرانه"بعنوان  "نيست
گفته خودم پشيمان نيستم ،پشيماني كه سهل است ،من كما في السابق مصرم كه بدون 

از "افرادي هستند كه . تحقييق وبرسي بهيچوجه نميتواند صحبتي از حق بيان درميان باشد
گرد و خاك بلند مي كنند ،اظهار نظر ميكنند ،از اين  "همان لحظه پياده شدن از كالسكه

يكنند و آن ديگري را سرزنش ميكنند ؛اما در حقيقت ده يك آنها هم توفيق نخواهند انتقاد م
زيرا اين نظرات يا انتقادات كه بر پايه تحقيق منظم استوار نشده ،بجز ياوه سرائي هاي . يافت

كه به اينجا و  "فرستادگان امپراتور"حزب ما بكرات از دست اين .كودكانه چيز ديگري نيست 
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تئوري هر ": استالين به حق گفته است. بهمه جا هجوم مياورند ،زيان ديده استآنجا خالصه 
،او همچنين بدرستي افزود ه  "گاه با پراتيك انقالبي توام نگردد چيز بي موضوعي خواهد شد

پراتيك نيز اگر راه خود را با پرتو تئوري انقالبي روشن نسازد ،كور ونابينا مي "است كه 
كور ونابينائي  "پراتيسين"خواند، مگر ان  "امپريست كوته نظر"وان هيچكس رانميت. "گردد

  .كه فاقد دور نما ودور انديشي است

  3جلد  آثار منتخب) 1941مارس واوريل (پيشگفتار وپسگفتار بر تحقيقات روستايي 

. چنين برخوردي بمعناي تالش براي جستجوي حقيقت از ميان واقعيت است
عبارت از » حقيقت « پديده هائي است كه بطور عيني موجودند ؛ تمام آن اشياء و     واقعيات

روابط داخلي آنها يعني قوانين حاكم بر كليه اشياء و پديده هائي است كه بطور عيني 
ما بايستي از وضع واقعي داخل و خارج . بمعناي مطالعه است» جستجو كردن « موجودند ؛ و 

 -نه قوانين تخيلي را  -و قوانين ذاتي آنرا  كشور ، استان ، و شهرستان و بخش آغاز كنيم
بسخن ديگرما بايد روابط داخلي . بمثابه راهنماي عمل خود از وضع واقعي بيرون بكشيم 

حوادثي را كه در پيرامون ما رخ ميدهد ، بيابيم ؛ بدين منظور اتكاء به تصورات ذهني ، 
ر واقعياتي كه بطور عيني هيجانات آني و كلمات بيروح كتب جايز نيست ، بلكه بايد ب

ما بايد مدارك جامع و مفصل در دست داشته باشيم و از اين مدارك . موجودند ، تكيه نمود
  .لنينيسم نتيجه گيريهاي صحيح بنمائيم -در پرتو اصول عام ماركسيسم 

  3جلد  آثار منتخب)  1945مه (    آموزش خود را از نو بسازيم

نابينائي كه كورمال كورمال بصيد "ا بسان ي "چشم بسته بدنبال گنجشك دويدن"  
، در كار سطحي بودن و از خود بي دقتي نشان دادن ، به الفزني و گزاف گوئي  "ماهي ميرود

چنين سبك كار نهايت ناپسندي كه  - پرداختن و به معلو مات بريده بريده خود غره شدن 
اري از رفقاي حزبي ما لنينيسم است ، هنوز در ميان بسي -مغاير روح اساسي ماركسيسم 

ماركس ، انگلس ، لنين و استالين بما مياموزند كه بايستي وضعيت را دقيقاً . بچشم ميخورد
بررسي كنيم و واقعيات عيني را اساس قرار دهيم نه تمايالت ذهني را ؛ ولي بسياري از رفقاي 

  .ما درست برخالف اين حقيقت عمل ميكنند

  3جلد  آثار منتخب 1945 مه(    آموزش خود را از نو بسازيم
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آيا مسئله اي هست كه از حل آن عاجز باشي؟ اگرهست ، بسيار خوب ، پس وضع 
وقتيكه مسئله را خوب بررسي كردي، مسلماً . كنوني و تاريخچه گذشته مسئله را بررسي كن

نتيجه گيري هميشه پس از تحقيق بدست ميايد ، نه قبل از . براه حل آن دست خواهي يافت
آدم ابله است كه به تنهائي و يا در جمع كوچكش بدون تحقيق و بررسي سر خود را  آن فقط

بايد تاكيد . براي پيدا كردن راه حل يا براي اينكه شايد فكري بخاطرش برسد بدرد مياورد
  .كرد كه چنين شيوه اي يقيناً راه حل مؤثر و فكر بكري بدست نميدهد

  )1930ماه مه ( عليه كتاب پرستي 

ماههاي طوالني حاملگي و حل آن مسئله مانند     و برسي در يك مسئله شبيه تحقيق  
  .روز زايمان است تحقيق و برسي در يك مسئله در واقع بمعناي حل آنست

  )1930ماه مه ( عليه كتاب پرستي   

براي بررسي و مطالعه منظم و دقيق اوضاع از ) لنينيستي -با برخورد ماركسيست (افراد 
آنها تنها با اتكاء به شور و شوق خود . لنينيسم استفاده ميكنند -ماركسيسم تئوري و اسلوب 

  .شور انقالبي را با واقع بيني توأم ميسازند: كار نميكنند، بلكه همانطوريكه استالين ميگويد

  3جلد  آثار منتخب) 1941مه ( آموزش خود را از نو بسازيم 

، يعني تحقيق در وضع هر طبقه يگانه راه آشنايي با اوضاع مطالعه جامعه است   
اسلوب عمده شناخت اوضاع براي كسانيكه مسئوليت . اجتماعي در صحنه واقعي زندگي

رهبري كاري را بر عهده دارند ، اينست كه چند شهر و ده را طبق برنامه معين انتخاب كنند 
ك رشته و موافق احكام اساسي ماركسيسم ، يعني با بكار بردن اسلوب تحليل طبقاتي ، بي

  .تحقيقات منظم و همه جانبه دست زنند

  3جلد  آثار منتخب)  1941مارس و آوريل ( پيشگفتار و پسگفتار بر تحقيقات روستائي   

يك جلسه فاكت يابي الزم نيست وسيع باشد، شركت سه تا پنج نفر يا هفت، هشت نفر 
تحقيق گذاشته  ولي بايد در اختيار چنين جلسه اي وقت كافي و طرحي براي. كافي است

شود، بعالوه شخص تحقيق كننده بايد سئواالت خود را مطرح كند، ياداشت بردارد وبا 
بنا براين كسي كه بدون شوق وحرارت، بدون عزم راسخ . حاضرين در جلسه بمباحثه بپردازد

باينكه ديده بپائين بدوزد ، بدون اينكه تشنه دانش ومعلومات باشد، بدون اينكه قباي زشت 
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ده فروشي رابدور اندازد وشاگردي مطيع گردد ،مطمئناً يا نمي تواند به كارتحقيقي بپردازد افا
  .به نحو احسن انجام دهد    و يا نميتواند انرا

  3جلد  آثار منتخب)  1941مارس و آوريل ( پيشگفتار و پسگفتار بر تحقيقات روستائي 

ند، تصميمات درست او تدابير صحيح يك فرمانده از تصميمات درست سرچشمه ميگير  
از قضاوتهاي درست او ناشي ميشوند وقضاوت درست او بر كار اكتشاف دقيق و الزم و بر 

يك . تعميم اطالعات گوناگوني كه از كار اكتشافي بدست امده، مبتني هستند    سنجش
فرمانده از تمام اساليب ممكن وضرور كار اكتشافي استفاده ميكند و كليه اطالعات بدست 

از وضع دشمن را مي سنجد، كاه را از گندم جدا ميكند انچه را كه نادرست است، حذف  امده
وانچه را كه درست است نگه ميدارد، يكايك چيزها را از مد نظر ميگذراند، از بيرون به درون 
ميرود وانگاه با در نظر گرفتن وضع نيروهاي خودي بمطالعه وضعيت دو طرف و ارتباط 

زد ودر اخر به قضاوت دست ميزند ،تصميم ميگيرد ونقشه هاي خود را متقابل انها ميپردا
اين است پروسه كامل شناسائي وضعيت كه يك استراتژي نظامي بايد قبل از . تنظيم ميكند

  .تنظيم نقشه استراتژيك و يا نقشه عمليات اپراتيو ويا نقسه عمليات تاكتيكي طي كند

  1جلد  آثار منتخب) 1936مبر دسا(مسايل استراتژي در جنگ انقالبي چين 

  ـ اصالح نظرات نادرست24

هاي عظيمي هم در كار خود به دست آوريم، باز هم هيچ دليلي  حتي اگر ما موفقيت
راند، و تكبر انسان را  تواضع انسان را به پيش مي. ندارند كه به خود غره شويم و فخر بفروشيم

  .ا در مد نظر داشته باشيماين حقيقتي است كه بايد آن ر. اندازد به عقب مي

  1956سپتامبر  15نطق افتتاحيه در هشتمين كنگره حزب كمونيست چين 

تكبر و غرور، : هايي پيدا شود در اثر پيروزي ممكن است در داخل حزب ما چنين روحيه
تفرعن و باليدن به خدمات گذشته، رخوت و عدم تمايل به پيشرفت و ترقي، عالقه به لذايذ و 

در اثر پيروزي، خلق از ما سپاسگزار خواهد شد و . ادامه زندگي سخت گذشته خودداري از
تواند با نيروي  اين ديگر ثابت شده است كه دشمن نمي. بورژوازي به ما تملق خواهد گفت

االراده را در    هاي بورژوازي افراد ضعيف اسلحه بر ما چيره شود، ولي امكان اين هست كه تملق
ممكن است كمونيستهايي پيدا شوند كه در گذشته مغلوب دشمن  .صفوف ما مغلوب سازد

تفنگ به دست نشده و به خاطر ايستادگي در برابر دشمن شايسته نام قهرمان باشند، ولي 
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هاي  هاي شكرآلود تاب مقاومت بياورند؛ آنها مغلوب گلوله اكنون نتوانند در مقابل گلوله
  .نه حاالت پيشگيري كنيمما بايد از وقوع اينگو. شكرآلود خواهند شد

 1949مارس  5گزارش به دومين پلنوم هفتمين كميته مركزي حزب كمونيست چين 
  4آثار منتخب ، جلد 

هاي زيادي هستند كه اگر ما نسبت به آنها كوركورانه و غير نقادانه برخورد  اشياء و پديده
بگذار به چند مثال . كنيم، ممكن است به بار سنگيني تبديل شوند و باعث زحمت ما گردند

اي چسبيده است و   كند كه به او لكه شود و گمان مي شخصي مرتكب خطائي مي: رجوع كنيم
شود؛ شخص ديگري كه مرتكب خطايي نشده است، شايد فكر  از اينرو افسرده و نااميد مي

شود، عدم موفقيت در كار  كند كه مبري از هر گونه اشتباهي است و از اين رو مغرور مي
رفيقي كه در . ن است موجب بدبيني و افسردگي، و موفقيت سبب غرور و تكبر گرددممك

مبارزه كم سابقه است، شايد به اين دليل از زير بار مسئوليت شانه خالي كند، حال آنكه يك 
. رفيق كار آزموده ممكن است به واسطه داشتن سابقه طوالني در مبارزه خيلي خودرأي گردد

از فرط غرور به منشاء طبقاتي خود شايد روشنفكران را حقير بشمارند،  رفقاي كارگر و دهقان
اند، ممكن است رفقاي كارگر و دهقان  در حاليكه روشنفكران از آنجا كه صاحب مقداري دانش

هر مهارت و كارداني ممكن است به سرچشمه تكبر و تحقير به ديگران بدل . را پست بدارند
جوانان چون . اي براي تكبر بدل شود ممكن است به زمينهحتي سن و سال انسان نيز . گردد

اند،  اند، ممكن است پيران را تحقير كنند، و پيران از آنجا كه آزموده و مجرب باهوش واليق
تمام اينها چنانچه آگاهي نقادانه وجود نداشته . ممكن است به جوانان به ديده تحقير بنگرند

  .شدباشد، موجب دردسر و بار خاطر خواهند 

  3آثار منتخب جلد  1944آوريل  12آموزش ما و اوضاع كنوني 

هاي مردم،  بعضي از رفقاي ارتشي دچار كبر و غرور گشته و نسبت به سربازان و توده
آميز و آمرانه دارند و هميشه رفقايي را كه مشغول كارهاي  دولت و حزب رفتاري تحكم

دانند؛ هميشه  تقصيري را به خود وارد نميدهند ولي هيچگاه  اند، مورد سرزنش قرار مي محلي
انديشند؛ هميشه از تملق و  بينند ولي به عيوب خود هرگز نمي هاي خود را مي موفقيت

كن  ارتش بايد در ريشه.... آيد كنند، ولي از انتقاد اصالً خوششان نمي چاپلوسي استقبال مي
  .كردن اين عيوب بكوشد

      3تخب جلد آثار من 1943نوامبر  29! متشكل شويد
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. كند كار دشوار چون باري است در برابر ما كه ما را به بدوش گرفتن خود دعوت مي  
افرادي هستند كه بار سبك را بر بار سنگين . اند بعضي بارها سبك و بعضي بارها سنگين

اين . گذارند كنند و بر بار سنگين را براي ديگران مي دهند، بار سبك را انتخاب مي ترجيح مي
ولي بعضي از رفقا رفتار ديگري دارند؛ آنها راحتي و آسايش را به ديگران . ل خوبي نيستعم

اند  كشند؛ آنها در تحمل مصائب در صفوف مقدم دارند و خود بار سنگين را به دوش مي روا مي
همه ما بايد از . اينها رفقاي خوبي هستند. و در برخورداري از راحتي و آسايش در صفوف آخر

  .مونيستي آنها سرمشق بگيريمروحيه ك

  4آثار منتخب جلد  1945اكتبر  17درباره مذاكرات چون كين 

كنند، كار سبك را بر كار  كم نيستند كساني كه در كار خود احساس مسئوليت نمي
نهند و بار سبك را خود  دهند، بار سنگين را به دوش ديگران مي سنگين ترجيح مي

. انديشند و بعد به ديگران زنند، نخست به خود مي دست مي آنها به هر كاري كه. دارند برمي
اند و از اينكه  كنند كه ديگر قهرمان شده آنها هر گاه خدمت كوچكي انجام دهند، فكر مي

آنها نسبت به رفقا و . كنند زني و خودستايي آغاز مي  خبر بمانند، الف مبادا مردم از آن بي
. كنند اعتنايي و عدم دلسوزي برخورد مي ي و بيمردم نه با گرمي و محبت، بلكه با سرد

  .اينگونه افراد در واقع كمونيست نيستند، يا الاقل كمونيست تمام عيار نيستند

  2آثار منتخب جلد  1939دسامبر  21به ياد بسيون 

محكم  "مناول"آنهايي كه ادعاي اين نوع استقالل را دارند، معموال به دكترين 
. م نسبت به مسئله مناسبات بين فرد و حزب برخورد نادرست دارندالعمو اند و علي چسبيده

گذارند، ولي در عمل خود را مقدم بر حزب  آنها با وجود اينكه در سخن به حزب احترام مي
خواهند معروفيت  اين اشخاص در پي چه هستند؟ آنها در پي شهرت و مقامند و مي. دانند مي

كنند، و بدين  بلند مي "استقالل"واگذار شود، فوراً علم  هر گاه به اينان مسئوليتي. پيدا كنند
كنند، به الفزني و تملق گوئي  كشند، بعضي ديگر را طرد مي منظور بعضي را به سوي خود مي

كنند و بدينسان سبك مبتذل  شوند و از ميان رفقا براي خود مشتري جمع مي متشبث مي
اين عدم صداقت خودشان است . سازند احزاب سياسي بورژوازي را وارد حزب كمونيست مي

من معتقدم ما بايد صادقانه كار كنيم، زيرا بدون يك برخورد . گردد  كه موجب ناكامي آنها مي
  .توان كرد صادقانه در اين دنيا هيچ كاري نمي

  3آثار منتخب جلد  1942فوريه  1سبك كار حزب را اصالح كنيم 
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هاي  هاي جزئي بايد تابع نيازمندي يازمنديكمونيستها بايد اين امر را درك كنند كه ن
چنانچه پيشنهادي با وضع ويژه منطبق، ولي با وضع كلي غير قابل انطباق باشد، . كلي باشند

و باز چنانچه پيشنهادي با وضع ويژه . در اين صورت جزء بايد ميدان را براي كل خالي كند
صورت نيز جزء بايد ميدان را براي غير قابل انطباق، ولي با وضع كلي منطبق باشد، در اين 

اين همان چيزي است كه از مفهوم در نظر گرفتن اوضاع در مجموع مستفاد . كل خالي كند
  .شود مي

  2آثار منتخب جلد  1938نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي اكتبر 

در ارتش سرخ نيز كم نيستند افرادي كه انديويدوآليسم در آنها به صورت . طلبي راحت
آنها هميشه ميل دارند كه واحدهايشان به شهرهاي بزرگ اعزام . كند طلبي تظاهر مي حترا

آسايي است و كار در  كشش آنها به سوي شهرها به خاطر كار نيست، بلكه براي تن. گردد
  .مناطق سرخ كه در آنجا شرايط زندگي دشوار است، هيچ مورد پسندشان نيست

  1اثار منتخب جلد  1929دسامبر درباره اصالح نظرات نادرست در حزب 

ما بايد عليه گرايش به تعصب قسمتي خودخواهانه كساني كه بدين وسيله فقط به منافع 
كسي كه در برابر . گيرند، مبارزه كنيم كنند و منافع ديگران را ناديده مي خود توجه مي

گر سرباز زند، يا تفاوت باشد، از قبول تقاضاي انتقال كادر به واحدهاي دي مشكالت ديگران بي
مزرعه همسايه را چون مجراي فاضالب كشتزار "اينكه كادرهاي بد در اختيار آنها بگذارد، 

، و به شعبات، محلها و مردم ديگر كوچكترين اعتنايي نكند ـ چنين شخصي "خود بداند
داراي تعصب قسمتي خود خواهانه است و روحيه كمونيستي خود را كامالً از دست داده 

تفاوتي نسبت به ساير شعبات، محلها و افراد صفت مشخصه  دم توجه به كل و بيع. است
ما بايد به كوشش خود در . شخصي است كه دچار تعصب قسمتي خودخواهانه شده است

زمينه تربيت اين اشخاص بيفزاييم و به آنها بفهمانيم كه تعصب قسمتي خودخواهانه گرايشي 
  .گردد مه دهد، بسيار خطرناك مياست سكتاريستي كه چنانچه برشدش ادا

  3آثار منتخب جلد  1942فوريه  1سبك كار حزب را اصالح كنيم 

وقتي كه به روشني معلوم شود كه شخصي . شود ليبراليسم به اشكال گوناگون ظاهر مي  
اشتباه كرده است و فقط به اين علت كه او يك نفر آشنا، يك همشهري، يك همكالسي، يك 

از عزيران، يك همكار يا زيردست قديمي است، از بحث اصولي با او دوست صميمي، يكي 
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سرباز زدن، براي حفظ صلح و دوستي كارها را به حال خود رها كردن، يا به خاطر حفظ 
مناسبات حسنه به عوض حل نهايي مسائل با آنها به طور سطحي برخورد كردن؛ نتيجه اين 

شخص مورد نظر ـ اينست اولين شكل ظهور بيند و هم  خواهد شد كه هم تشكيالت لطمه مي
  .ليبراليسم

در غياب افراد، بدون احساس مسئوليت از آنها انتقاد كردن، پيشنهادات خود را به طور   
فعال به تشكيالت ارائه ندادن، نظرات خود را درباره اشخاص در حضورشان مطرح نكردن ولي 

دن، ولي بعد از جلسه پرحرفي پشت سر آنها حرف زدن، از صحبت در جلسه خوددراي نمو
بندوباري  اعتنا بودن و خود را به ولنگاري و بي كردن، يا نسبت به اصول زندگي كلكتيو بي

  .عادت دادن ـ اينست دومين شكل ظهور ليبراليسم

هر كاري كه به شخص خود مربوط نباشد، به دست پيشامدها سپردن؛ در صورت وقوف 
نظر درباره آن تا حد ممكن خودداري كردن، رندانه درصدد كامل به نادرستي مطلبي از اظهار 

حفظ و نگهداري خود برآمدن و فقط شخص خود را از ارتكاب به اشتباه مصون نگاه داشتن ـ 
  .ايست سومين شكل ظهور ليبراليسم

از دستورات اطاعت نكردن ولي نظرات خود را بر آنها ارجح دانستن، فقط از تشكيالت 
ولي از انظباط تشكيالتي بوئي نبردن ـ اينست چهارمين شكل ظهور  توقعات بيجا داشتن

  .ليبراليسم

به عوض اينكه به خاطر وحدت يا ترقي و يا به نظم و ترتيب در آوردن كارها به بحث و 
جدل پرداختن و عليه نظرات نادرست مبارزه كردن، به حمالت شخصي توسل جستن، دعوا و 

دشمني خود را بيرون ريختن و انتقام جويي كردن ـ اينست  راه انداختن، كينه و    مرافعه به
  .پنجمين شكل ظهور ليبراليسم

شود و حتي اظهارات عناصر ضد انقالبي را  رد نكردن نظرات نادرستي كه شنيده مي
شنيدن ولي گزارش ندادن، بلكه آنها چنان با خونسردي تلقي كردن كه گويي اصالً اتفاقي 

  .ين شكل ظهور ليبراليسمنيفتاده است ـ اينست ششم

ها تبليغ و تهييج نكردن، در جلسات صحبت نكردن، تحقيق ننمودن، از  در ميان توده
تفاوت بودن،  ها بي ها نرسيدن، در برابر توده ها سئوال نكردن، به درد دل توده وضع توده
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ص فراموش كردن اينكه او يك كمونيست است و باالخره يك عضو حزب كمونيست را با اشخا
  .معمولي غير كمونيست هم طراز ساختن ـ اينست هفتمين شكل ظهور ليبراليسم

كند، خشمگين نشدن، تذكر ندادن،  ها را پايمال مي در برابر اعمال كسي كه منافع توده
ممنوع نساختن و براي او دليل و منطق نياوردن، بلكه جلوي اين گونه اعمال را باز گذاشتن ـ 

  .ليبراليسماينست هشتمين شكل ظهور 

با جديت كار نكردن، برنامه معين و سمت مشخص نداشتن، بلكه كارها را به طور 
تا زماني كه انسان راهب است، "سرسري انجام دادن و زندگي را به پيشامدها واگذار كردن ـ 

    .ـ اينست نهمين شكل ظهور ليبراليسم"فقط كارش به صدا درآوردن ناقوس است

دانستن كه خدمات ذي قيمتي در راه انقالب انجام داده خويشتن را آنچنان شخصي 
است، به سابقه خود نازيدن، شايستگي انجام وظايف مهم نداشتن ولي از به عهده گرفتن 

تر رو گرداندن، در القيدي و تحصيل از خود سستي نشان دادن ـ  مأموريتهاي كم اهميت
  .اينست دهمين شكل ظهور ليبراليسم

بردن، ولي به خاطر اصالح آنها تالش نكردن، نسبت به شخص به اشتباهات خود پي 
  .خود روش ليبراليستي اتخاذ كردن ـ اينست يازدهمين شكل ظهور ليبراليسم

  2آثار منتخب جلد  1937سپتامبر  7عليه ليبراليسم 

ليبراليسم به منزله . بخش ايست بسيار زيان ليبراليسم در يك جمع انقالبي پديده
گسلد و موجب ركود  خورد، پيوندها را مي پارچگي و وحدت را به تدريج ميايست كه يك خوره

ليبراليسم بر باد دهنده تشكيالت محكم و انظباط پوالدين صفوف . گردد و اختالف نظر مي
هاي حزبي را از  انقالب است، مانع اجراي كامل رهنمودهاي سياسي است و باالخره سازمان

  .اين گرايش بسيار بدي است. سازد ر دارند، جدا و دور ميهايي كه تحت رهبري حزب قرا توده

  2آثار منتخب جلد  1937سپتامبر  7عليه ليبراليسم 

آنها . نگرند هاي خشك و تجريدي مي ليبرال ها به اصول ماركسيسم به ديده دگم  
پسندند ولي حاضر نيستند آن را به مرحله عمل درآورند؛ آنها حاضر نيستند  ماركسيسم را مي

اين اشخاص هم صاحب ماركسيسم خاص . اركسيسم را جايگزين ليبراليسم خود نمايندم
زنند ولي به شيوه  آنها از ماركسيسم دم مي. كنند خودند و هم ليبراليسم خود را حفظ مي
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بندند ولي در مورد خود  آنهادر مورد ديگران ماركسيسم را به كار مي: كنند ليبراليسم عمل مي
مورد استعمال خاصي     انبان آنها هم اين موجود است و هم آن، و هر كدامدر . ليبراليسم را

  .چنين است شيوه تفكر برخي از افراد. دارد

  2آثار منتخب جلد  1937سپتامبر  7عليه ليبراليسم 

خلق تنها با داشتن چنين دولتي است كه . اي حافظ و نگهبان خلق است دولت توده
هاي دموكراتيك آموزش و تجديد  ا مشاركت خود را با شيوهتواند در مقياس تمام كشور و ب مي

كه هنوز بسيار زياد است و مدت خيلي ( تربيت دهد و از زير نفوذ مرتجعين داخلي و خارجي
آزاد سازد، عادات و افكار ) ها زايل شود تواند به اين زودي طوالني دوام خواهد داشت و نمي

به دور افكند، نگذارد كه از طرف مرتجعين به ناپسند و مذموم مكتسبه از جامعه كهن را 
گمراهي كشانده شود و به پيشرفت خود به سوي جامعه سوسياليستي و كمونيستي ادامه 

  .دهد

  4آثار منتخب جلد  1949ژوئن  20درباره ديكتاتوري دموكراتيك خلق 

كمي كار نيك كردن مشكل نيست؛ مشكل آنست كه انسان در تمام طول عمر خود كار 
هاي وسيع مردم و  ك كند، از كارهاي نكوهيده و مذموم بپرهيزد، در جهت منافع تودهني

هاي متمادي الينقطع سخت مبارزه كند؛ اين واقعاً كار  جوانان و انقالب عمل كند، و سال
  !بسيار مشكلي است

  1940آوريل  15نطق تهنيت آميز به مناسبت شصتمين سال تولد رفيق او يوي جان 

  ـ وحدت25
دت كشور و همبستگي خلق و مليتهاي مختلف كشور ما ضامن اساسي پيروزي وح

  .حتمي امر ماست

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

توان به وحدت تمام طبقه و تمام  فقط از طريق وحدت حزب كمونيست است كه مي
توان بر دشمن  ملت دست يافت و فقط از طريق وحدت تمام طبقه و تمام ملت است كه مي

  .غلبه نمود و انقالب ملي و دموكراتيك را به سرانجام رساند
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مه  7. هاي ميليوني به سوي جبهه واحد ملي ضدژاپني مبارزه كنيد به خاطر جلب توده
  1آثار منتخب جلد  1937

ما بايد كليه نيروهاي حزب را بر اساس اصول سازماني و انظباطي مركزيت دموكراتيك، 
ما بايد با هر رفيقي، هر كه باشد، مشروط به اينكه بخواهد برنامه، . رد هم آوريماستوارانه گ

  .اساسنامه و تصميمات حزب را اجرا نمايد، وحدت كنيم

  3آثار منتخب جلد  1945آوريل  24درباره دولت ائتالفي 

 "ما اين شيوه دموكراتيك حل تضادهاي درون خلق را به صورت فرمول  1942در سال 
تر بگوييم اين فرمول بدين معني است كه با  اگر مشروح. درآورديم "انتقاد ـ وحدتوحدت ـ 

تمايل به وحدت كار را آغاز كنيم، سپس از طريق انتقاد يا مبارزه تضادها را حل كنيم و 
دهد اين  به طوريكه تجربه ما نشان مي. سرانجام به وحدتي نوين بر پايه نوين دست يابيم

  .ي درون خلق، شيوه درستي استشيوه براي حل تضادها

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

اي رسيده  اين ارتش ما هم در داخل و هم در خارج صفوف خود، به وحدت قابل مالحظه
ها، ميان كار نظامي،  ها و مادون در داخل ارتش ـ ميان افسران و سربازان، ميان مافوق. است

وحدت برقرار است؛ در خارج ارتش ـ ميان ارتش و خلق، ميان ارتش كار سياسي و كارپردازي 
هر چيزي را كه . هاي دوست وحدت حكمفرماست هاي دولتي، ميان ارتش ما و ارتش و ارگان

  .به اين وحدت زيان برساند، بايد طرد نمود

  3آثار منتخب جلد  1945آوريل  24درباره دولت ائتالفي 

  ـ انظباط26  

آنها . ق، دموكراسي با سانتراليسم و آزادي و انضباط در ارتباط استدر درون صفوف خل  
دهند كه گر چه باهم در تضادند، ولي در عين  دو جهت متضاد يك واحد كل را تشكيل مي

بنابراين ما نبايد به طور يك جانبه يكي از اين دو جهت . حال با يكديگر در وحدت نيز هستند
در درون صفوف خلق به انضباط بدون آزادي و به . نماييم را تأكيد كنيم و جهت ديگر را نفي

توان قناعت كرد و همچنين به سانتراليسم بدون دموكراسي و به  آزادي بدون انضباط نمي
سانتراليسم دموكراتيك ما به معناي وحدت . توان اكتفا نمود دموكراسي بدون سانتراليسم نمي
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در چنين سيستمي خلق از . ط استدموكراسي و سانتراليسم، وحدت آزادي و انضبا
شود ولي در عين حال نيز بايد در چارچوب انضباط   دموكراسي و آزادي وسيع برخوردار مي

  .سوسياليستي بماند

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

ـ 2ـ تبعيت فرد از تشكيالت؛ 1: ما بايد از نو انضباط حزبي را تأكيد كنيم، بدين معني
ـ تبعيت تمام اعضاي 4هاي بااليي؛  هاي پاييني از ارگان ـ ارگان3يت اقليت از اكثريت؛ تبع

كسي كه اين چهار ماده انضباطي را نقض كند، وحدت حزب را مختل . حزب از كميته مركزي
  .كرده است

  2جلد  1938نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي اكتبر 

اقليت چنانچه نظرش رد . اكثريت استيكي از شروط انضباط حزبي تبعيت اقليت از 
تواند مسئله را  اقليت در صورت لزوم مي. شود، موظف است از تصميم اكثريت پشتيباني كند

مجدداً در جلسه ديگري مطرح سازد، و اال اقليت به هيچ وجه مجاز نيست عملي كه مغاير 
  .تصميم متخذه باشد، انجام دهد

  1آثار منتخب جلد  1929سامبر درباره اصالح نظرات نادرست در حزب د

  :سه اصل انضباطي عبارتند از

  ـ از فرامين در كليه عمليات خود اطاعت كنيد؛

  ها حتي يك سوزن و يا يك تكه نخ هم نگيريد؛ ـ از توده

  .ـ همه غنايم را تحويل دهيد

  :هشت ماده مقرراتي عبارتند از

  ـ مؤدبانه صحبت كنيد؛

  نه بپردازيد؛خريد بهايش را منصفا ـ هر چه مي

  گيريد، پس دهيد؛ ـ هر چه به امانت مي
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  آوريد، جبران كنيد؛ ـ هر خسارتي كه وارد مي

  ـ مردم را كتك نزنيد، به آنها دشنام ندهيد؛

  ـ به محصول زيان نزنيد؛

  احترامي نكنيد؛ ـ به زنان جسارت و بي

  .ـ اسرا را اذيت و آزار نكنيد

هشت ماده مقرراتي ـ دستور ستاد كل ارتش  درباره انتشار مجدد سه اصل انضباطي و
  4آثار منتخب جلد  1947اكتبر  10اي چين  بخش توده آزادي

ي انضباطي خود را تقويت كنند و  بايد روحيه] كليه افسران و سربازان ارتش ما[آنها 
دستورات را با قطعيت اجرا نمايند، سياست ما و سه اصل انضباطي و هشت ماده مقرراتي را 

كنند، و با تحقق وحدت ارتش و مردم، وحدت ارتش با دولت، وحدت افسران و  رعايت
  .سربازان و وحدت تمام ارتش به هيچ گونه نقض انضباطي راه ندهند

  4آثار منتخب جلد  1947اي چين اكتبر  بخش توده مانيفست ارتش آزادي

  ـ انتقاد و انتقاد از خود27
د، زيرا ما ماركسيست هستيم، حقيقت با حزب كمونيست از هيچ انتقادي واهمه ندار  

  .هاي عمده ـ كارگران و دهقانان در طرف ما هستند ماست، توده

  1957مارس  12سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين درباره كار تبليغاتي 

ما اميدواريم كه همرزمان ما با جرأت از . ماترياليستهاي تمام عيار افراد نترسي هستند 
هاي خود برآيند و تمام مشكالت را برآورده سازند، از شكست يا طعنه و  ئوليتعهده مس

استهزاء نترسند و از انتقاد از ما كمونيستها و يا طرح پيشنهادهاي خود به ما پروايي نداشته 
كسي كه از چهار شقه شدن نترسد، جرأت دارد كه قيصر را هم از اسب به زمين ". باشند
اي داشته  در راه سوسياليسم و كمونيسم، چنين روحيه متهورانه    زهما بايد در مبار. "كشد
  .باشيم

  1957مارس  12سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين درباره كار تبليغاتي 
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ما قادريم كه . ما سالح ماركسيستي ـ لنينيستي انتقاد و انتقاد از خود را در دست داريم 
  .هاي پسنديده را حفظ كنيم يم و اسلوبهاي ناپسند را به دور افكن اسلوب

 1949مارس  5گزارش به دومين پلنوم هفتمين كميته مركزي حزب كمونيست چين 
  4آثار منتخب جلد 

سازد، انتقاد صادقانه  اي كه حزب ما را از ساير احزاب سياسي متمايز مي صفت مشخصه 
ميز نكنيم، گرد و خاك انباشته همانطور كه ما قبالً گفتيم، اگر اتاق را مرتب ت. از خود است

ممكن است ذهن رفقاي ما و . خواهد شد؛ اگر صورت خود را مرتب نشوئيم، كثيف خواهد شد
. كار حزب ما را نيز گرد و خاك بگيرد، و از اينرو احتياج به روييدن و شست و شو دارد

به اين معني  "زند آب جاري ممكن نيست بگندد و پاشنه در هرگز موريانه نمي "المثل  ضرب
بررسي مداوم . گردد ها مي ها و طفيلي است كه حركت دائم مانع تأثير فاسد كننده ميكروب

كار خودمان و در اين پروسه توسعه سبك دموكراتيك كار، نهراسيدن از انتقاد و انتقاد از خود 
ار داني سكوت اختي درباره آنچه كه مي": و پيروي كردن از اين پندهاي آموزنده خلق چين

هيچ كسي را به خاطر حرفي كه زده است "، "مكن، آنچه گفتني داري براي خودت نگه مدار
اگر عيبي داري، آن را اصالح كن و اگر  "، "هاي او پند بگير گناهكار ندان، بلكه از گفته

ـ اينست يگانه وسيله مؤثر براي حفظ رفقا و ارگانيسم حزب ما از سرايت  "نداري، مراقب باش
  .هاي سياسي ك و ميكروبگرد و خا

  3آثار منتخب جلد 1945آوريل  24درباره دولت ائتالفي 

در درون حزب مقابله و مبارزه بين نظرات مختلف دائماً در جريان است؛ اين در درون  
چنانچه در حزب . حزب انعكاسي از تضاد بين طبقات و تضاد بين كهنه و نو در اجتماع

  .يافت داشت، زندگي حزب پايان مي ي حل آنها وجود نميتضادها و مبارزه ايدئولوژيك برا

  1آثار منتخب جلد  1938درباره تضاد اوت 

ما طرفدار مبارزه فعال ايدئولوژيك هستيم، زيرا اين مبارزه سالحي است كه وحدت را در 
اين سالح را هر . كند هاي انقالبي به سود پيكار ما تضمين مي داخل حزب و سازمان

كند و  اما ليبراليسم مبارزه ايدئولوژيك را رد مي. انقالبي بايد به دست گيردكمونيست و هر 
نمايد و از اين رو موجب پيدايش يك شيوه عمل  صلح و آرامش غير اصولي را توصيه مي
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هاي انقالبي  منحط و مبتذل و فساد سياسي در بعضي واحدها و افراد حزب و سازمان
  .گردد مي

  2آثار منتخب جلد  1937 سپتامبر 7عليه ليبراليسم 

ما بايد در مبارزه عليه سوبژكتيويسم، سكتاريسم و سبك الگوسازي حزبي به دو اصل 
، و "پند گرفتن از اشتباهات گذشته براي اجتناب از اشتباهات آينده"نخست ـ : توجه كنيم

تن اشتباهات گذشته را بايد بدون در نظر گرف. "معالجه مرض براي درمان بيمار  "دوم ـ 
حساسيت اشخاص بر مال ساخت و آنچه را كه در گذشته بد بوده است، به طرز علمي تحليل 

اين درست . كرد و به باد انتقاد گرفت تا آنكه كار آينده بتواند با دقتي بيشتر و بهتر انجام يابد
پند گرفتن از اشتباهات گذشته براي اجتناب از ": گويد مفهوم اين جمله است كه مي

ولي هدف ما از برمال ساختن خطاها و انتقاد كردن از نقايص بايد درست . "آينده اشتباهات
كند، يعني اينكه بيمار را نجات دهيم  مانند هدفي باشد كه پزشك از معالجه بيمار تعقيب مي

شخصي كه مبتال به بيماري آپانديسيت است، وقتي . نه اينكه او را به دست مرگ بسپاريم
ما بايد از هر كسي كه اشتباهي كرده ولي . ر آپانديس او را عمل كنديابد كه دكت نجات مي

خواهد بيماري خود را از ترس معالجه پنهان كند و روي اشتباه خود تا آنجا كه آخراالمر  نمي
بيماريش غير قابل عالج شود، اصرار ورزد، بلكه به عكس از روي صداقت و صميميت به 

دهد، استقبال كنيم و او را معالجه كنيم تا بتواند رفيق  معالجه و اصالح خود عالقه نشان مي
چنانچه ما جلو خودمان را ول كنيم و او را بيرحمانه بكوبيم، هرگز موفقيتي . اي گردد شايسته

هاي ايدئولوژيك يا سياسي هرگز نبايد تندي و  در معالجه بيماري. به دست نخواهيم آورد
را يگانه شيوه صحيح و  "الجه مرض براي نجات بيمارمع"خشونت به كار برد، بلكه بايد شيوه 

  .مؤثر است، برگزيد

  3آثار منتخب جلد  1942فوريه  1سبك كار حزب را اصالح كنيم 

نكته ديگري كه بايد در رابطه با انتقاد درون حزبي خاطر نشان گردد، اينست كه بعضي 
وجه خود را به مسائل فرعي گيرند و ت از رفقا در انتقادات خود مسائل اصلي را ناديده مي

فهمند كه وظيفه عمده انتقاد نشان دادن اشتباهات سياسي و  آنها نمي. سازند محدود مي
اما نواقص شخصي در صورتي كه با اشتباهات سياسي و سازماني مربوط . تشكيالتي است

انگهي چنانچه نباشند، براي آنكه خاطر رفقا پريشان نگردد، نبايد زياد مورد ايراد قرار گيرند، و
دامنه چنين انتقاداتي بسط يابد، ممكن است اين خطر بزرگ پيدا شود كه توجه اعضاي 
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حزب فقط بر روي نواقص كوچك متمركز شود، همه به افراد محتاط و جبون بدل گردند و 
  .وظايف سياسي حزب به دست فراموشي سپرده شود

  1منتخب جلد  آثار 1929درباره اصالح نظرات نادرست در حزب دسامبر 

هاي سوبژكتيويستي و انتقادات مبتذل پرهيز كرد،   در انتقاد درون حزبي بايد از قضاوت
  .اظهارات بايد مستند و انتقاد بايد جنبه سياسي داشته باشد

  1آثار منتخب جلد  1929درباره اصالح نظرات نادرست در حزب دسامبر 

و تقويت نيروي     تشكيالت حزب انتقاد درون حزبي سالحي است كه به امر استحكام  
ولي انتقاد در سازمان حزبي ارتش سرخ هميشه چنين خصلت . كند رزمنده حزب خدمت مي

در نتيجه، اين امر . ثابتي نداشته بلكه بعضي اوقات حتي به حمالت شخصي تبديل شده است
هاي  سازمان كه يكي از مظاهر انديويدوآليسم خرده بورژوائي است نه تنها به افراد، بلكه به

به منظور ريشه كن كردن اين پديده، بايد به اعضاي حزب فهماند . حزبي هم صدمه زده است
كه منظور از انتقاد ارتقاي نيروي رزمنده حزب جهت نيل به پيروزي در مبارزه طبقاتي است 

  .و از انتقاد نبايد به مثابه سالحي براي حمالت شخصي استفاده كرد

  1آثار منتخب جلد  1929ادرست در حزب دسامبر درباره اصالح نظرات ن

كنيم و از اين رو اگر نواقصي داشته باشيم، از تذكر و انتقاد ديگران  ما به خلق خدمت مي
نشان دادن نواقص ما از طرف هر كس كه باشد، جايز است؛ و اگر او بر حق . هراسي نداريم

كند، به سود  ادي كه او مطرح ميهر گاه پيشنه. باشد، ما آن نواقص را اصالح خواهيم كرد
  .خلق باشد، ما حتماً طبق آن عمل خواهيم كرد

  3آثار منتخب جلد  1944سپتامبر  8خدمت به خلق 

هاي وسيع خلق چين را مبناي تمام عمليات  ما كمونيستهاي چين كه منافع واالي توده
كه جنبه شخصي  دهيم و به حقانيت مطلق امر خويش ايمان داريم و آنچه را خود قرار مي

سازيم و پيوسته حاضريم زندگي خويش را در راه آن نثار  دارد، بيدرنگ فداي اين امر مي
هاي خلق  توانيم با حذف هر فكر، هر نظر و عقيده يا اسلوبي كه موافق نيازمندي كنيم، آيا مي

يايند هاي سياسي راه دهيم كه ب نباشد، مخالف باشيم؟ آيا ممكن است به چركي ها و ميكروب
و پاكي چهره ما را آلوده گرداند و ارگانيسم سالم ما را بيمار سازند؟ خاطره شهيدان بيشمار 
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سازد ـ  اند، زندگان را غرق در اندوه مي انقالب ما كه جان خود را در راه منافع خلق فدا كرده
ا تواند چنان منافع شخصي وجود داشته باشد كه نتوان آن را فد آيا در چنين صورتي مي

  !تواند عيبي وجود داشته باشد كه نتوان آن را اصالح كرد ساخت و آيا مي

  3آثار منتخب جلد  1945آوريل  24درباره دولت ائتالفي 

ما درست همان طوري كه . ما به هيچ وجه نبايد به هر موفقيتي قانع و خشنود شويم  
شوئيم و كف اطاق را  براي حفظ نظافت و از بين بردن كثافت روزانه دست و رويمان را مي

كنيم، بايد جلوي اين قناعت و خشنودي را هم بگيريم و پيوسته نواقص خود را  جاروب مي
  .مورد انتقاد قرار دهيم

  3آثار منتخب جلد  1943نوامبر  29متشكل شويد 

انتقاد را بايد به موقع كرد، نبايد خود را به اين عادت داد كه بعد از وقوع حوادث انتقاد 
  .كرد

  1955ژوئيه  31باره مسئله كئوپراتيوه كردن كشاورزي در

ايم و از اين جهت كارمان را  تر شده ها با درايت ما با آموختن از اشتباهات و پس نشيني
براي يك حزب سياسي و يا يك فرد مشكل است كه از اشتباه بركنار . كنيم بهتر اداره مي

همينكه اشتباهي روي داد، . تباه رخ دهداالمكان كمتر اش خواهيم كه حتي بماند، اما ما مي
  .بايد فوراً تصحيح شود، البته هر چه زودتر و هر چه كاملتر بهتر

  4آثار منتخب جلد  1949ژوئن  30درباره ديكتاتوري دموكراتيك خلق 

  ها ـ كمونيست28
يك كمونيست بايد صادق، وفادار و فعال باشد، مصالح انقالب را گرانبها تر از جان خود 

اند و منافع شخصي را تابع مصالح انقالب نمايد؛ او بايد هميشه و در همه جا بر روي اصول بد
ناپذير مبارزه نمايد  صحيح پافشاري كند و عليه هر گونه فكر و عمل نادرست به طور خستگي

ها استوار گرداند؛ او بايد به  تا آنكه زندگي كلكتيو حزب را مستحكم و رابطه حزب را با توده
ها بيشتر از هر شخص ديگر ارج نهد؛ بايد به ديگران بيشتر از شخص خود توجه  و تودهحزب 
  .توان يك فرد كمونيست ناميد تنها در چنين صورتي است كه او را مي. كند

  2آثار منتخب جلد  1937سپتامبر  7عليه ليبراليسم 
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يست بايد بايد به هر رفيق فهماند كه نخستين مالك هر گفتار و هر كردار يك كمون
  .عبارت باشد از انطباق آن با منافع واالي اكثريت قاطع خلق و برخورداري از پشتيباني آنها

  3آثار منتخب جلد  1945آوريل  24درباره دولت ائتالفي 

يك كمونيست هيچ گاه و تحت هيچ شرايطي نبايد منافع شخصي خود را در مرتبه اول 
از اينجاست كه . هاي مردم سازد الح ملت و تودهقرار دهد؛ او بايد منافع خود را تابع مص

انگاري در كار، انحطاط و فخر فروشي و غيره خصايل بسيار  خودخواهي، سستي و سهل
شوند؛ در حالي كه از خود گذشتگي، فعاليت پرشور در كار، فداكاري به  نكوهيده خوانده مي

  .گيرد خاطر رفاه عمومي و كار كوشنده و آرام مورد احترام قرار مي

  2آثار منتخب جلد  1938نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي اكتبر 

كمونيستها بايد پيوسته براي دفاع استوار از حقيقت آماده باشند، زيرا كه حقيقت در 
جهت منافع خلق است؛ كمونيستها بايد پيوسته براي دفاع استوار از حقيقت آماده باشند زيرا 

؛ كمونيستها بايد پيوسته براي اصالح اشتباهات خويش كه حقيقت در جهت منافع خلق است
  .آماده باشند، زيرا كه اشتباهات با منافع خلق در تضادند

  3اثار منتخب جلد  1945آوريل  24درباره دولت ائتالفي 

، آنها "براي چه؟"و  "چرا؟": خورند، بايد سئوال كنند ايكه بر مي كمونيستها به هر مسئله
دهد يا نه، و آيا  ديشند و با دقت فكر كنند كه آيا با اين واقعيت وفق ميبايد با مغز خود بين

واقعاً بر اساس صحيحي مبتني است يا نه؟ آنها به هيچ وجه نبايد كوركورانه از ديگران تبعيت 
  .وار را تبليغ نمايند كنند و اطاعت برده

  3آثار منتخب جلد  1942فوريه  1سبك كار حزب را اصالح كنيم 

هر عضو حزب، هر بخش از . د رفقا را تشويق كنيم كه منافع عموم را در نظر بگيرندما باي
و هر گونه عملي بايد در جهت منافع عمومي سراسر حزب سير كند؛ نقض     كار، هر اظهار نظر

  .اين اصل مطلقاً غير مجاز است

  3آثار منتخب جلد  1942فوريه  1سبك كار حزب را اصالح كنيم 
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بيني است كه  بيني و دورانديشي باشند، زيرا فقط با واقع نمونه واقع كمونيستها بايد  
تواند آنها را از گم  توانند وظايف محوله را به انجام برسانند، و فقط دور انديشي است كه مي مي

  .كردن سمت حركت به جلو باز دارد

  2آثار منتخب جلد  1938نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي اكتبر 

بايد از خود حداكثر دورانديشي، ازخودگذشتگي و پيگيري را نشان دهند و  ها كمونيست  
ها اتكا كنند و پشتيباني  در سنجش اوضاع تعصب را به حداقل پائين بياورند، به اكثريت توده

  .آنها را نسبت به خود جلب نمايند

  1جلد آثار منتخب  1937مه  3وظايف حزب كمونيست چين در دوره جنگ مقاومت عليه ژاپن 

ها باشند و هم  كمونيستها بايد در آموزش نيز سرمشق باشند و هميشه هم معلم توده
  .شاگرد آنان

  2اثار منتخب جلد  1938نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي اكتبر 

ها باشد، نه ارباب آنها؛  كند، بايد دوست توده ها كار مي هر كمونيست كه در ميان توده  
  .باشد، نه سياست بازي بوروكراتيكناپذير  آموزگاري خستگي

  2اثار منتخب جلد  1938نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي اكتبر 

ها جدا سازند، و يا با هدايت چند دسته  كمونيستها هرگز نبايد خود را از اكثريت توده
ر ها را فراموش كنند، بلكه بايد بيشت مترقي به طور منفرد و شتابزده پيش روند و اكثريت توده

اين همان . هاي وسيع پيوندي نزديك برقرار سازند بكوشند كه بين عناصر پيشرو و توده
  .شود چيزي است كه از مفهوم انديشيدن به اكثريت مستفاد مي

  2اثار منتخب جلد  1938نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي اكتبر 

رويم، بايد  يما به هر جا كه م. ما كمونيستها مانند دانه هستيم و خلق چون خاك  
  .هاي مردم در آميزيم تا بتوانيم در ميان آنها ريشه دوانده و شكوفه نمائيم توده

  4آثار منتخب جلد  1945اكتبر  17درباره مذاكرات چون كين 
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اگر اعضاء حزب ما . ها پيوند دهيم ما كمونيستها بايد بتوانيم خود را در تمام امور با توده
اري خانه محبوس نمايند و براي مواجه با جهان هرگز از آن خود را تمام عمر در چهار ديو

توانند به حال خلق  چهار ديواري خارج نشوند و از طوفان احتراز جويند، آن وقت چگونه مي
چين سودمند واقع شوند؟ البته كه نخواهند توانست، ما را به چنين اشخاصي به عنوان عضو 

ها  ان روبرو شويم و خود را به ميان طوفانما كمونيستها بايد با جه. حزب نيازي نيست
  .اي است اي است، اين طوفان عظيم مبارزه توده بيفكنيم ـ اين جهان كبير مبارزه توده

  3آثار منتخب جلد  1943نوامبر  29! متشكل شويد

كمونيستهاي ارتش . وار كمونيستها داراي اهميت حياتي است نقش پيشرو و نمونه  
د بايد در تهور به نبرد، در اجراي دستورات، در رعايت انظباط، در هشتم و ارتش چهارم جدي

  .انجام كار سياسي و در حفظ وحدت و همبستگي دروني سرمشق و نمونه باشند

  2آثار منتخب جلد  1938نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي اكتبر 

عمل كند و آميز   يك كمونيست هرگز نبايد خود رأي و مستبد باشد و يا آمرانه و تحكم
كنند، بد است؛ او هيچگاه  كند خوب و هر كاري كه ديگران مي خيال كند هر كاري كه او مي

نبايد خود را در اطاقي كوچك محبوس نمايد، و يا با فخرفروشي و خودستائي بر ديگران 
  .استبداد كند

نوامبر  21سخنراني در مجلس نمايندگان ناحيه مرزي شن سي ـ گان سو ـ نين سيا
  3اثار منتخب جلد  1941

كمونيستها بايد به نظرات افراد خارج از حزب به دقت گوش دهند و به آنها امكان 
گويند، صحيح باشد، ما بايد از آن استقبال كنيم و  اگر چه آنچه آنها مي. صحبت كردن بدهند

دهيم تا  گويند صحيح نباشد بايد اجازه بايد از نقاط مثبت آنها بياموزيم؛ و اگر آنچه آنها مي
  .صحبت خود را تمام كنند و آنگاه با صبر و بردباري جريان امر را براي آنها توضيح دهيم

نوامبر  21سخنراني در مجلس نمايندگان ناحيه مرزي شن سي ـ گان سو ـ نين سيا
  3اثار منتخب جلد  1941
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 كمونيستها نبايد از شخصي كه در كارش مرتكب خطائي شده است، دوري جويند ـ مگر
ناپذير باشد ـ بلكه بايد او را قانع كنند تا بدين وسيله خود را از اساس اصالح كند،  آنكه اصالح

  .كهنه را به دور افكند و از نو آغاز نمايد

  2آثار منتخب جلد  1938نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي اكتبر 

هند و يا آنان را اند، كم بها د كمونيستها نبايد به افراديكه از نظر سياسي عقب مانده
تحقيير كنند، بلكه بايد به آنها نزديك شوند، با آنها متحد گردند، آنها را قانع سازند و به 

  .پيشروي تشجيع كنند

  2آثار منتخب جلد  1938نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي اكتبر 

  ـ كادرها29
مشي و سياستي ما براي تضمين اينكه رنگ حزب و دولت مان عوض نشود، بايد نه تنها   

صحيح اتخاذ كنيم، بلكه بايد ميليونها جانشيني كه بتوانند امر انقالب پرولتاريايي را ادامه 
  .دهند، تربيت و آماده نماييم

مسئله تربيت جانشيناني كه امر انقالب پرولتاريايي را ادامه دهند، در آخرين تحليل، 
- د كه بتوانند امر انقالبي ماركسيستيمسئله ايست مربوط به اينكه آيا كساني پيدا خواهند ش

لنينيستي را كه از طرف نسل سالمند انقالبيون پرولتاريايي آغاز شده، ادامه دهند يا نه، آيا 
رهبري حزب و دولت در دست انقالبيون پرولتاريايي باقي خواهد ماند يا نه، آيا نسلهاي آينده 

يا نه، بسخن ديگر، آيا ما مي  لنينيستي پيش خواهند رفت-ما در راه صحيح ماركسيستي
توانيم از پيدايش رويزيونيسم خروشچفي در چين بزور موفقيت آميز جلوگيري كنيم يا نه؟ 
سخن كوتاه، اين مسئله اي فوقالعاده مهم است، مسئله ايست كه با بود و نبود حزب و دولت 

صد يا هزار و يا حتا ده  ما بستگي دارد، مسئله ايست كه براي آينده امر انقالب پرولتاريايي تا
كاهنين امپرياليسم با استناد به . هزار سال ديگر نيز همچنا داراي اهميت اساسي خواهد بود

نسل سوم يا چهارم حزب چين  "تحول مسالمت آميز"تغييرات اتحاد شوروي اميد خود را به 
بايد از عاليترين ما . ما اين پيش بيني امپرياليستها را حتما عقيم خواهيم گذارد. بسته اند

ارگان سازماني گرفته تا پايين ترين آن، در همه جا به تربيت و آماده ساختن ادامه دهندگان 
ادامه دهندگان شايسته امر انقالب پرولتاريايي، داراي . مبذول داريم امر انقالب توجه دائمي

اينكه  لنينيست هاي واقعي باشند، نه- ماركسيستچه كيفيتي بايد باشند؟ آنها بايد 
آنها بايد . بر تن كرده است "لنينيسم-ماركسيسم"رويزيونيستهايي چون خروشچف كه قباي
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انقالبيوني باشند كه يك دل و يك جان به اكثريت قاطع خلق چين و خلقهاي سراسر جهان 
خدمت كنند، نه افرادي چون خروشچف كه در كشور خود به منافع مشتي عناصر بورژوازي 

شكيل مي دهند، و در مقياس بين المللي به منافع امپرياليستها و مرتجعين كه قشر ممتاز را ت
  .خدمت مي كند

آنها نه تنها بايد با كساني كه با آنها . آنها بايد سياستمداران پرولتاريايي باشند و كار كنند
حتي هم عقيده اند، متحد شوند، بلكه بايد بتوانند با كساني كه با آنها اختالف عقيده دارند، و 

با كسانيكه در گذشته مخالف آنها بوده اند، ولي پراتيك خطاهاي آنان را ثابت كرده است، نيز 
ولي آنها در برخورد با مقام پرستها و دسيسه بازاني نظير خروشچف بايد بويژه . وحدت يابند

هشيار باشند و از غصب رهبري درجات مختلف سازمانهاي حزبي و دولتي از طرف چنين 
  .ري جلو گيرندعناصر مض

آنها بايد در عمل ساختن مركزيت دموكراتيك در حزب سرمشق باشند، شيوه رهبري 
را فرا گيرند، سبك كار دموكراتيك را بوجود آورند و  "از توده ها، به توده ها"مبني بر اصل 

آنها نبايد مثل خروشچف مركزيت دموكراتيك را در . بتوانند به نداي توده ها گوش فرا دهند
ب نقض كنند، خودمختاري كنند، بطور ناگهاني و بدون دليل برفقا حمله ور شوند و بر حز

آنها بايد فروتن و مĤل انديش باشند و از خودپسندي و تند . آنها ظلم و ديكتاتوري نمايند
خويي بپرهيزند، سرشار از روحيه انتقاد از خود باشند و جسارت داشته باشند نواقص و 

آنها به هيچ وجه نبايد مثل خروشچف خطاهاي خود را . ا تصحيح كننداشتباهات كار خود ر
روپوشي كنند و تمام خدمات را بخود نسبت دهند و همه اشتباهات را به گردن ديگران 

  .بياندازند
ادامه دهندگان امر انقالب پرولتاريايي در جريان مبارزه توده اي پا بعرصه هستي مي 

كادرها را بايد در جريان . شد نموده و آبديده مي شوندگذارند و در توفان هاي انقالب ر
طوالني مبارزه توده اي آزمود و شناخت و ادامه دهندگان امر انقالب را از ميان آنان برگزيد و 

  .آموزش و پرورش داد
 "درباره كمونيسم كاذب خروشچف و آموزشهاي تاريخي آن براي جهان "نقل شده در 

  )1964ژوئيه  14(
حزبي ما بايد در سراسر كشور گسترش بيابند و ما بايد آگاهانه ده ها هزار سازمانهاي 

آنها بايد كادرها و رهبراني باشند كه در . كادر و صدها رهبر درجه اول تربيت كنيم
از نظر سياسي دور انديش باشند، در كار . لنينيسم تبحر و زبردستي داشته باشند-ماركسيسم

روحيه فداكاري باشند، قادر باشند با مسائل بطور مستقل  صالحيت داشته باشند، سرشار از
برخورد كنند، در مقابل دشواريها استوار و محكم بايستند و با صداقت و وفاداري به ملت، به 
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حزب با اتكاء به اين كادرها و رهبران است كه مي تواند با . طبقه، و به حزب خدمت كنند
حزب با اتكاء به رهبري استوار آنها بر توده ها است اعضاي حزب و توده ها ارتباط پيدا كند، 

چنين كادرها و رهبراني بايد از خودخواهي، از   .كه مي تواند در كوبيدن دشمن توفيق بيابد
قهرمان بازي انديويدوآليستي، خودنمايي، تنبلي، پاسيويته و سكتاريسم متكبرانه مبرا باشند، 

شته ملي و طبقاتي باشند، چنين است كيفيت و بلكه بعكس آنها بايد قهرمانان از خود گذ
  .سبك كاري كه از اعضاء، كادرها و رهبران حزب طلب مي شود

مه  7(در راه جلب توده هاي ميليوني بطرف جبهه واحد ملي ضد ژاپني مبارزه كنيم 
  1اثار منتخب جلد ) 1937
. مي شوند مشي سياسي به محض آنكه معين شود، كادرها به عوامل تعيين كننده بدل 

  .از اينرو تربيت نقشه مند تعداد زيادي كادرهاي جديد وظيفه رزمنده ما مي باشد

  2اثار منتخب جلد ) 1938اكتبر (نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي 

معيار و مالكي كه حزب كمونيست در سياست خود نسبت به كادرها در دست داشته   
اي مشي حزب قاطع است يا نه، انظباط حزبي را اينكه آيا يك كادر در اجر: باشد، عبارت از

رعايت مي كند يا نه، رابطه نزديك با توده ها برقرار مي سازد يا نه، قادر است وظايف خود را 
. بطور مستقل انجام دهد يا نه، و آيا در كار خود فعال، با پشتكار و از خود گذشته است يا نه

  .مستفاد مي شود "راد بر حسب شايستگيگماشتن اف"اين همان چيزي است كه از مفهوم 

  2اثار منتخب جلد ) 1938اكتبر (نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي 

كادرهاي . سيستم شركت كادرها در كار توليدي جمعي بايد بطور پيگير اجرا شود  
حزبي و دولتي ما ارباباني نيستند كه بر گرده خلق سوار شده باشند، بلكه زحمتكشان ساده 

كادرها از طريق شركت در كار توليدي جمعي با مردم زحمتكش پيوندهاي وسيع،  .هستند
اين امري است بس خطير كه براي سيستم سوسياليستي . دائمي و نزديك بر قرار مي سازند

اهميت دارد و به برطرف ساختن بوروكراتيسم و پيشگيري از پيدايش رويزيونيسم و 
  .دگماتيسم كمك مي كند

 باره كمونيسم كاذب خروشچف و آموزشهاي تاريخي آن براي جهاندر"نقل شده در 
  )1964ژوئيه  14(
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ما نبايد قضاوت مان را در باره يك كادر . ما بايد طرز قضاوت در باره كادرها را بدانيم  
فقط به يك دوره كوتاه يا يك واقعه مشخص از زندگي او محدود كنيم، بلكه بايد تمام زندگي 

  .اين است اسلوب اصلي براي قضاوت در باره كادرها. ا در نظر بگيريمو مجموعه كارهايش ر

  2آثار منتخب جلد ) 1938اكتبر (نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي 

رهبري در تحليل نهايي داراي دو . ما بايد طرز استفاده صحيح از كادرها را بدانيم
شه كشيدن، تصميم گرفتن، نق. ايده دادن و استفاده صحيح از كادرها. مسئوليت عمده است

اينكه ايده ها براي . مي باشند "ايده دادن"همه اينها از مقوله  –فرمان و دستور صادر كردن 
ما بايد كادرها را متحد گردانيم و به عمل تشجيع كنيم، اين متعلق     به مرحله عمل در آيند،

  .است "استفاده صحيح از كادرها"به مقوله 

  2آثار منتخب جلد ) 1938اكتبر (جنگ ملي نقش حزب كمونيست چين در 

براي مواضبت از كادرها طرق . ما بايد بدانيم كه چگونه بايد از كادرها مواضبت كنيم
اوال هدايت آنها، يعني اينكه بايد به آنها در كارشان آزادي عمل داد تا : متعددي موجود است

نها را به موقع راهنمايي كرد تا در تقبل مسئوليت جرأت بيابند، ولي در عين حال نيز بايد آ
. اينكه تحت هدايت مشي سياسي حزب بتواند نيروي ابتكار خود را بطور كامل بكار اندازند

ثانيا ارتقاء سطح آنها، يعني اينكه بايد به آنها امكان آموختن داد و آنها را از اين طرِق تربيت 
ثالثا كنترل . قدرت كار خود را باال برندنمود تا آنكه بتوانند بر دانش تئوريك خود بيافزايند و 

كارهاي آنها و كمك به آنها در جمع بندي تجربياتشان، افزون بر موفقيت هايشان، و اصالح 
محول كردن كار بدون كنترل آن، بلكه فقط پس از اينكه اشتباهات جدي رخ . اشتباهاتشان

رابعا، علي . كادرها نيست اين به هيچ وجه طرز مواظبت كردن از –داد، به آن توجه كردن 
كمك كردن براي  العموم، استفاده از شيوه اقناع نسبت به كادرهايي كه مرتكب خطا شده اند،

تصحيح خطاهايشان، توسل به شيوه مبارزه فقط نسبت به آن افرادي جائز است كه مرتكب 
صبر و در اينجا . خطا هاي جدي شده اند و از قبول هر گونه راهنمايي سرباز مي زنند

زده يا به سهولت  "اپورتونيست"شكيبايي الزم است اين نادرست است اگر فورا به مردم مهر 
خامسا كمك كردن به آنها براي رفع . عليه آنها در پيش گرفته شود "مبارزه"روش 

مشكالتشان، اگر كادري در نتيجه بيماري با مشكل روبرو شود يا در مضيقه مادي قرار گيرد و 
نوادگي يا معضالت ديگري داشته باشد، ما بايد حتما نسبت به او در چهارچوب يا مسائل خا

  .اينست طرز مواظبت كردن از كادرها. امكانات مان توجه كنيم
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  2آثار منتخب جلد ) 1938اكتبر (نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي 

تواد بطور  گروه رهبري ايكه واقعا متحد گشته و با توده ها پيوند يافته باشد، فقط مي
در پروسه يك مبارزه بزرگ، . تدريجي در پروسه مبارزه توده اي، نه جدا از آن، تشكيل يابد

تركيب گروه رهبري در بسياري از موارد نبايد و نمي تواند در سراسر مرحله اول، مرحله وسط 
دائما  و مرحله آخر كامال بالتغيير بماند، فعاليني كه در جريان مبارزه رشد مي كنند، بايد

براي تعويض آن اعضاي اوليه گروه رهبري كه در مقايسه به آنها شايستگي كمتري دارند و يا 
  .انحطاط يافته اند، باال برده شوند

  3 آثار منتخب جلد  ) 1943ژوئن  1(در باره بعضي از مسائل مربوط به شيوه هاي رهبري 

ر اتحاد و همكاري با كادر اگر حزب ما فاقد تعداد زيادي كادر جديد باشد كه بتواند د
بدين جهت همه . هاي قديمي كار كنند، مسلما امر ما در نيمه راه از حركت باز خواهد ايستاد

كادرهاي قديمي بايد با شور و حرارت فراوان از كادرهاي جديد استقبال كنند و نسبت به آنها 
تي نيست كه در انقالب آنها مد. يقين، كادرهاي جديد داراي كمبودهايي هستند. توجه نمايند

شركت جسته اند و هنوز تجربه كافي ندارند، بعضي از آنها بطور اجتناب ناپذير رسوبات 
ايدئولوژي ناسالم جامعه كهن يعني بقاياي ايدئولوژي انديويدوآليستي خرده بورژوايي را همرا 

رفته رفته بر طرف ولي اين كمبودها با كار تربيتي و آبديدگي در انقالب مي تواند . آورده اند
برتري كادرهاي جديد همانطور كه استالين مي گويد، در اين است كه آنها سرشار از . گردند

احساس نسبت به هر پديده نويني هستند و بدينسان خود را با شور و حرارت و فعاليت زياد 
اي كادره. مان چيزي است كه بعضي از كادرهاي قديمي فاقد آننداين ه –ممتاز مي سازند 

جديد و قديمي بايد به يكديگر احترام بگذارند، از يكديگر بياموزند، با ياد گرفتن از نقاط 
مثبت يكديگر كمبودهاي خود را بر طرف سازند تا بتوانند براي امر مشترك چون تني واحد 

  .و خود را از گرايش هاي سكتاريستي بر كنار دارند. متحد شوند

    3آثار منتخب جلد   )1942وريه ف 1(سبك كار حزب را اصالح كنيم 

. ما نه فقط بايد به كادرهاي حزبي بلكه بايد به كادرهاي غير حزبي نيز توجه كنيم
. بسيارند افراد اليقي كه خارج از حزب اند و ما كمونيستها نبايد آنها را از ديده فرو گذاريم

با كادرهاي غير وظيفه هر كمونيست اين است كه حاشيه نشيني و تكبر را بدور افكند و 
حزبي خوب همكاري كند، به آنها صميمانه كمك نمايد، نسبت به آنها برخوردي گرم و 



 

١١٧  

رفيقانه داشته باشد و فعاليت شان را در جهت امر كبير جنگ مقاومت ضد ژاپني و ساختمان 
  .كشور سوق دهد

  2آثار منتخب جلد ) 1938اكتبر (نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي 

  جوانان -30
جهان در عين اينكه متعلق به ماست، به شما نيز تعلق دارد، ولي در آخرين تحليل   

شما جوانان كه در عنفوان شباب سرشار از شادابي و نيروي حياتيد، . جهان از آن شماست
  .چشم اميد ما به شماست. چون آفتاب ساعت هشت و نه صبح مي درخشيد

  )1957نوامبر  17(مسكو گفتگو با دانشجويان و كارآموزان چين مقيم 

ما بايد به جوانان بفهمانيم كه كشور ما در حال حاضر هنوز كشوري بسيار فقير است و   
با مساعي مشترك نسل     تغيير ريشه اي اين وضع در مدتي كوتاه ميسر نيست و فقط و فقط

ال جوان و تمام مردم ما كه با دستان خود كار مي كنند، چين مي تواند در عرض چند ده س
استقرار نظام سوسياليستي راهي را در پيش پاي ما . به كشوري غني و مقتدر بدل گردد

گشوده است كه به جهان ايده آل مي رود، ولي تحقق اين آرمان نياز به كار خستگي ناپذير ما 
  .دارد

  )1957فوريه  27(درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

تجربه زندگي سياسي و اجتماعي اند، لذا قادر به از آنجا كه تعداد زيادي از جوانان فاقد 
براي آنها درك عميق اين حقيقت . مشاهده اختالف بين چين كهن و چين نوين نيستند

مشكل است كه خلق ما در نتيجه مبارزات سخت و دشوار غير قابل تصور توانسته است خود 
ك عميق اين مطلب نيز دشوار براي آنها در. را از يوغ امپرياليسم و ارتجاع گوميندان برهاند

از اين . است كه بناي جامعه خوشبخت سوسياليستي چه كار سخت و طوالني مي طلبد
روست كه بايد در ميان توده ها بطور مداوم كار تربيتي سياسي زنده و موثر انجام گيرد، بايد 

فع اين مشكل مشكالت موجود را دائما به آنها بروشني نشان داد و با آنها در باره چگونگي ر
  .به مباحثه پرداخت

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 
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آنها از همه بيشتر عالقه مند به . جوانان فعالترين و شاداب ترين نيروهاي جامعه هستند  
اين حقيقت بويژه در عصر سوسياليسم . آموزش و در تفكر خود از همه كمتر محافظه كارند

ا اميدواريم كه سازمانهاي حزبي نقاط مختلف به واحدهاي سازمان م. بيشتر صدق مي كند
جوانان كمك كنند، با آنها همكاري نمايند و اين مسئله را بدقت بررسي كنند كه چگونه بايد 

سازمانهاي حزبي نبايد به جوانان به چشم مردم . از انرژي جوانان به بهترين وجه استفاده كرد
البته خوانان نيز بايد از پيران و سالمندان . را ناديده بگيرندعادي بنگرند و خصوصيات آنها 

  .بياموزند و حتي االمكان سعي كنند با موافقت آنها به فعاليتهاي گوناگون مفيد بپردازند

دسته ضربتي جوانان نهمين كئوپراتيو توليدات كشاورزي در ده سين "مقدمه بر مقاله 
  )1955سال ( "پين در شهرستان جون شان

ونه بايد سنجيد كه يك جوان انقالبي است؟با كدام معيار بايد آنرا اندازه گرفت؟ تنها چگ
يك معيار مي تواند وجود داشته باشد، و آن اين است كه آيا اين جوان مايل است با توده 

چنانچه او مايل به . هاي وسيع كارگران و دهقانان در آميزد و آيا بدان عمل مي كند يا نه
توده هاي وسيع كارگران و دهقانان باشد و واقعا نيز بدان عمل كند، آنگاه فردي درآميختن با 

اگر او امروز با توده هاي كارگران و . انقالبي است، واال فردي غير انقالبي يا ضد انقالبي است
دهقانان در آميزد، او را امروز مي توان فردي انقالبي ناميد، ولي چنانچه او فردا از آنان ببرد و 

  .تي بر مردم ساده ستم كند، آنوقت فردي غير انقالبي و يا ضد انقالبي خواهد شدح

  2آثار منتخب جلد )  1939مه  4(سمت جنبش جوانان 

تا زمانيكه روشنفكران با دل و جان خود را بميان مبارزه انقالبي توده اي نيافكنده اند يا 
و با آنها يكي شوند، اغلب بشيوه  تصميم قطعي نگرفته اند كه به منافع توده ها خدمت كنند
عملي نيست و در فعاليت خود     تفكر ذهني و منش انفرادي گرايش دارند، افكار آنها غالبا

به اين جهت با وجود اينكه توده روشنفكران انقالبي چين مي . اغلب ناپايداري نشان مي دهند
ها قادر نخواهند بود تا پايان تواند نقش پيشتاز و حلقه رابط با توده ها را بازي كند، همه آن

بخشي از آنان در لحظات بحراني صفوف انقالب را ترك مي كنند و دست از . انقالبي بمانند
. فعاليت بر مي دارند و حتي ممكن است تعداد كمي از آنها به دشمنان انقالب بدل شوند

نند معايب خود روشنفكران تنها در جريĤن شركت طوالني در مبارزه توده اي است كه مي توا
  .را مرتفع سازند

  2آثار منتخب جلد   )1939دسامبر ( "انقالب چين و حزب كمونيست چين"
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از اينكه بايد در مورد وظيفه مركزي حزب بهم سويي با حزب     سازمان جوانان صرف نظر
چين نوين . ادامه دهد، بايد كار خود را نيز كه متناسب با ويژگيهاي جوانان است، انجام دهد

جوانان بايد . يد از جوانان خود مواظبت كند و نسبت به رشد نسل جوان توجه نمايدبا
بياموزند و كار كنند، ولي چون آنها در سنين رشد جسماني هستند، بايد هم به كار و آموزش 

  .و هم به تفريح، ورزش و استراحت آنان توجه كامل مبذول داشت

  )1953ژوئن  30(ملي سازمان جوانان  گفتگو در مالقات با هئيت رئيسه دومين كنگره

  زنان -31  

قدرت سياسي، (يك مرد چيني معموال تحت تسلط سه سيستم قدرتي قرار مي گيرد 
تحت تسلط اين سه قدرتند،    راجع به زنان، آنها عالوه بر) ... قدرت قبيله اي و قدرت مذهبي

ت سياسي، قبيله اي، اين چهره قدر. نيز قرار مي گيرند) قدرت شوهر(زير سلطه مردان 
پدر شاهي را متبلور مي سازد و چهار  -مذهبي و قدرت شوهر، تمام ايدئولوژي و نظام فئودالي

. ر كلفتي است كه دست و پاي خلق چين و بويژه دهقانان چين را مي بنددطناب بسيا
قدرت     .چگونگي برافكندن قدرت سياسي مالكين از طرف دهقانان در باالشرح داده شد

بدنبال بر افكندن قدرت . ي مالكين ستون فقرات تمام سيستمهاي قدرتي ديگر استسياس
سياسي مالكين، پايه هاي قدرت قبيله اي، قدرت مذهبي، و قدرت شوهر نيز شروع به تزلزل 

قدرت شوهر هميشه در ميان دهقانان فقير ضعيفتر بوده است زيرا زنان آنها در .... مي كند
روتمند از روي ضرورت اقتصادي مي بايستي بيشتر به كار بدني مقايسه با زنان طبقات ث

اشتغال ورزند و درست به همين جهت است كه آنها حق بيان بيشتر و حتي قدرت بزرگتري 
با ورشكستگي روزافزون اقتصاد روستايي طي . در تعيين مسائل فاميلي در اختيار دارند

زنان اكنون به موازات اوج . ريخته استسالهاي اخير، اساس تسلط مردان بر زنان نيز فرو 
جنبش دهقاني در بسياري از نقاط دست به تشكيل اتحاديه هاي دهقاني زنان زده اند، اكنون 

در يك . زمان سربلند كردن زنان در رسيده است، قدرت شوهر روزبروز متزلزلتر مي شود
قدرت دهقانان بلرزه  پدرشاهي با رشد و اعتالي –كالم، تمام ايدئولوژي و نظام فئودالي 

  .درآمده است

آثار منتخب     )1927مارس (گزارش در باره بررسي جنبش دهقاني در استان خونان 
  1جلد 
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بخاطر بهبود موقعيت اقتصادي و سياسي زنان متحد شويد و در قعاليتهاي توليدي و 
  .سياسي شركت جوييد

  )1949ژوئيه  20( "زنان چين نوين"دستخطي براي مجله 

به جواناني كه از حق تحصيل محرومند،  –فع جوانان، زنان و كودكان دفاع كنيد از منا
ياري رسانيد، به جوانان و زنان در راه متشكل شدن بخاطر شركت متساوي الحقوق در كليه 
فعاليتها يي كه براي جنگ مقاومت ضد ژاپني و براي ترقي اجتماعي مفيد باشد، كمك كنيد، 

ين مرد و زن را تامين نماييد و به جوانان و كودكان آموزش ساوي بآزادي زناشويي و ت
  . ....سودمند دهيد

  3آثار منتخب جلد ) 1945آوريل  24(در باره دولت ائتالفي 

در توليد كشاورزي وظيفه اساسي ما تعديل متشكل نيروي كار و تشويق زنان بكار 
  .كشاورزي است

  1ب جلد آثار منتخ    )1934ژانويه  23(سياست اقتصادي ما 

بخاطر بنا نهادن يك جامعه كبير سوسياليستي بسيج توده هاي وسيع زنان براي شركت 
مردان و زنان بايد در كار توليدي در . در فعاليت توليدي داراي اهميت بسيار بزرگي است

تساوي حقوق واقعي بين مرد و زن تنها در . مقابل كار مساوي دستمزد مساوي دريافت كنند
  .وسياليستي تمام جامعه مي تواند تحقق يابدپروسه تحول س

  )1955("زنان در جبهه كار گام نهدهاند"مقدمه بر مقاله 

پس از پايان كئوپراتيوه كردن كشاورزي، بسياري از كئوپراتيوها دچار كمبود نيروي كار 
ي از اينرو الزم آمد كه توده بزرگي از زنانرا كه در گذشته در كار زراعت شركت نم. شده اند

اين . زنان چيني ذخيره عظيم نيروي كارند.... كردند، براي شركت در جبهه كار بسيج نمود
  .نيروي ذخيره را بايد در مبارزه بخاطر ايجاد يك كشور كبير سوسياليستي وارد عرصه كرد

رفه مشكل كمبود نيروي كار بوسيله بسيج زنان براي شركت در كار "مقدمه بر مقاله 
  )1955("توليدي
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اي هر زني كه بتواند كار كند، بايد وسيله اي فراهم ساخت تا مقام خود را در جبهه بر  
كار طبق اصل دستمزد مساوي براي كار مساوي اشغال كند، اين امر بايد هر چه زودتر تحقق 

  .يابد

  3آثار منتخب جلد ) 1945آوريل  24(در باره دولت ائتالفي 

  فرهنگ و هنر -32
هنگ، هر ادبيات و هنري متعلق به طبقه معيني است و از مشي در دنياي امروز، هر فر  

در واقع هنر براي هنر، هنر مافوق طبقات و يا هر هنري كه . سياسي مشخصي ناشي مي شود
ادبيات و هنر پرولتاريايي بخشي از . خارج از سياست يا مستقل از آن باشد، وجود ندارد

يك چرخ كوچك و يك ": ر كه لنين مي گفتمجموعه امر انقالبي پرولتاريا است و همان طو
  .از مكانيسم كلي انقالب است "پيچ كوچك

  3آثار منتخب جلد ) 1942مه (سخنراني در محفل ادبي و هنري ين آن 

فرهنگ انقالبي، سالح انقالبي نيرومندي است در دست توده هاي مردم كه زمينه را از   
ازد و در طول انقالب بخش مهم و ضرور نظر ايدئولوژيك قبل از وقوع انقالب آماده مي س

  .جبهه عمومي انقالب را تشكيل مي دهد

  2آثار منتخب جلد ) 1940ژانويه (در باره دموكراسي نوين 

تمام ادبيات و هنر ما در خدمت خلق و در درجه اول در خدمت كارگران، دهقانان و 
  .ده آنها قرار مي گيردسربازان است، ادبيات و هنر ما براي آنها خلق شده و مورد استفا

  3آثار منتخب جلد ) 1942مه (سخنراني در محفل ادبي و هنري ين آن 

آيند و موضع خود را تغيير دهند،   كارمندان ادبي و هنري ما بايد از عهده اين وظيفه بر
آنهابايد قدم بقدم بسوي كارگران، دهقانان و سربازان، بسوي پرولتاريا، گام بردارند، از اين راه 

ه به ميان آنها روند، خود را در قلب مبارزه عملي بيافكنند و ماركسيسم و جامعه را مطالعه ك
فقط به اين طريق است كه ما مي توانيم ادبيات و هنري بيافرينيم كه واقعا در خدمت . نمايند

  .ولتارياييادبيات و هنر اصيل پر –كارگران ، دهقانان و سربازان قرار گيرد 

  3آثار منتخب جلد ) 1942مه (ادبي و هنري ين آن  سخنراني در محفل

كاري كنيم كه ادبيات و هنر با مكانيسم ) مقصود از اجتماع امروز ما اين است كه( 
عمومي انقالب بمثابه جزيي از آن بخوبي منطبق گردد، بصورت سالح نيرومندي براي وحدت 
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به خلق كمك كند تا يك  و آموزش خلق، براي درهم كوبيدن و نابود ساختن دشمن درآيد،
  .دل و يك جان عليه دشمن برزمد

  3آثار منتخب جلد ) 1942مه (سخنراني در محفل ادبي و هنري ين آن 

  .....يكي سياسي و ديگري هنري: انتقاد ادبي و هنري شامل دو مالك است  

يكي سياسي و ديگري هنري، رابطه ميان اين دو چيست؟ ممكن  –دومالك وجود دارد 
يان سياست و هنر، ميان جهان بيني كلي و شيوه هاي آفرينش هنري و انتقاد هنري نيست م

ما نه فقط منكر وجود مالك سياسي مجرد و مطلقا ثابت، بلكه منكر . عالمت تساوي گذاشت
هر طبقه در هر جامعه طبقاتي داراي . ا ثابت نيز هستيموجود مالك هنري مجرد و مطلق

در عين حال هر طبقه در هر جامعه طبقاتي، مالك  .مالك سياسي و هنري خويش است
آنجه كه ما خواستار آن ..... سياسي را در درجه اول و مالك هنري را در درجه دوم مي گذارد

هستيم، وحدت سياست و هنر، وحدت مضمون و شكل، وحدت مضمون سياسي انقالبي و 
ند، هر قدر هم از لحاظ آثاريكه فاقد ارزش هنري هست. شكل هر چه كاملتر هنري مي باشد
از اينجهت ما در عين حال هم مخالف آن آثار هنري . سياسي مترقي باشند، فاقد قدرتند

هستيم كه بيان كننده نظرات غلط سياسي هستند و هم مخالف اين گرايش هستيم كه 
بوجود آيند كه نظرات سياسي آنها درست ولي فاقد نيروي  "سبك شعار و اعالن"آثاري با 

  .ما بايد در ادبيات و هنر در دو جبهه مبارزه كنيم. هنري باشدبيان 

  3آثار منتخب جلد ) 1942مه (سخنراني در محفل ادبي و هنري ين آن 

، "بگذار صد مكتب با هم رقابت كنند"و  "بگذار صد گل بشكفد"رهنمود سياسي   
اليستي رهنمودي است كه سبب تسريع شكوفاي هنر و پيشرفت علم و رونق فرهنگ سوسي

اشكال و سبك هاي گوناگون هنر مي توانند آزادانه تكامل يابند و مكاتب . كشور ما مي گردد
ما فكر مي كنيم كه تحميل اجباري سبك . مختلف علوم مي توانند آزادانه با هم رقابت كنند

هاي هنري و نظرات علمي معين و قدغن كردن سبكها و نظرات ديگر بوسيله تدابير اداري، به 
درستي يا نادرستي در علم و هنر، بايد از طريق بحث آزادانه . د علم و هنر زيان مي رساندرش

  .هنرمندان و دانشمندان و كار پراتيك علمي و هنري تعيين شود، نه بطريق سطحي و ساده

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق 

ك ارتش نادان قادر به درهم ارتشي كه فرهنگ نداشته باشد، ارتش ناداني است و ي  
  .شكستن دشمن نيست
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  3آثار منتخب جلد )  1944اكتبر  30(جبهه واحد در امور قرهنگي

  آموزش -33  
مابراي تحول چين از يك كشور كشاورزي عقب مانده به يك كشور صنعتي پيشرو با   

به . شدوظيفه سخت و دشواري روبرو هستيم و تجربه ما هنوز خيلي مانده است كه كافي با
  .اينجهت ما بايد بتوانيم بنحو شايسته اي بياموزيم

  )1956سپتامبر  15(نطق افتتاحيه در هشتمين كنگره حزب كمونيست چين

اوضاع دائما در تغيير است و كسي كه بخواهد افكارش را با اوضاع جديد تطبيق دهد، 
موضع پرولتاريايي نسبتا بايد بياموزد، حتا آنهايي كه با ماركسيسم نسبتا خوب آشنا هستند و 

استواري اتخاذ كرده اند، نيز بايد به آموزش خود ادامه دهند، پديده هاي نوين را بپذيرند و 
  .مسائل تازه را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند

  )1957مارس  12(سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين در باره كار تبليغاتي

ما نه فقط قادر به ويران ساختن . نستيم، ميتوانيم ياد بگيريمماآنجه را كه سابقا نمي دا  
  .جهان كهن هستيم، بلكه بخوبي نيز مي توانيم جهان نويني را بر پا داريم

) 1949مارس  5(گزارش به دومين پلنوم هفتمين كميته مركزي حزب كمونيست چين 
  4آثار منتخب جلد 

روش دگمتايستي است كه مي گويد اولي . در باره آموزش دو روش مختلف موجود است
اين . بايد از همه چيز صرفنظر از اينكه براي شرايط كشور ما مناسب باشد يا نه، اقتباس كنيم

روش ديگر اين است كه ما بايد هنگام آموزش فكر خود را بكار اندازيم و . روش درستي نيست
كليه تجاربي را بپذيريم كه آن چيزي را بياموزيم كه با شرايط كشور ما تطبيق مي كند، يعني 

  .ما درست نيازمند چنين روشي هستيم. براي ما مفيد هستند

  1957فوريه  27درباره حل صحيح تضادهاي درون خلق   

ما بايد به اين . تئوري ماركس، انگلس، لنين و استالين داراي اعتبار جهان شمول است  
آموزش فقط ياد گرفتن . يمتئوري نه به عنوان يك دگم، بلكه چون راهنماي عمل بنگر

لنينيسم -لنينيستي نيست، بلكه ياد گرفتن ماركسيسم –عبارات و جمالت ماركسيستي 
يست كه فقط قوانين عامي را كه ماركس، انگلس، لنين و كافب ن. بمثابه علم انقالب است
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اند،  استالين بر مبناي مطالعه همه جانبه خود از زندگي واقعي و تجارب انقالبي بدست آورده
  .درك كنيم، بلكه بايد موضع گيري و اسلوب آنها را در بررسي و حل مسائل نيز بياموزيم

  2آثار منتخب جلد ) 1938اكتبر (نقش حزب كمونيست در جنگ ملي 

اگر ما يك تئوري صحيح داشته باشيم، ولي فقط در باره آن پر حرفي كنيم، آنرا    
اه اين تئوري هر اندازه هم كه خوب باشد، بي درقفس جبس نماييم و بعمل در نياوريم، آنگ

  .اهميت خواهد شد

  1آثار منتخب جلد ) 1937ژوئيه (درباره عمل 

تئوري ماركسيستي را بايد فرا گرفت و در عمل بكار برد، و آنرا فقط به منظور بكار 
لنينيستي يك يا دو  –اگر شما بتوانيد با استفاده از نظر ماركسيستي . بردنش فرا گرفت

مسئله عملي را توضيح دهيد، بايد مورد تقدير قرار گيريد و بايد آنرا بعنوان دست آوردي به 
هر قدر كه شما مسائل بيشتري را توضيح دهيد و هر قدر كه اين  .حسابتان گذاشت

  .توضيحات شما جامع تر و ژرفتر باشند، دست آورد شما ارزنده تر خواهند شد

  3آثار منتخب جلد ) 1942وريه ف 1(سبك كار حزب را اصالح كنيم 

با يك جمله لنينيستي را با پراتيك انقالب تلفيق داد؟  –چگونه بايد تئوري ماركسيستي 
لنينيسم  –رابطه بين ماركسيسم . "تيراندازي به هدف": عام مي توان به اين سئوال پاسخ داد

بدون هدف  ولي بعضي از رفقا. و انقالب چين درست شبيه رابطه بين تير و هدف است
تيراندازي مي كنند، الكي تير مي اندازند، چنين مردماني خيلي به آساني مي توانند به انقالب 

  .زيان برسانند

  3آثار منتخب جلد ) 1942فوريه  1(سبك كار حزب را اصالح كنيم 

آن كسانيكه در كار صاحب تجربه اند، بايد به آموختن تئوري بپردازند و بطور جدي 
فقط در اين صورت است كه آنها مي توانند به تجارب خود نظم و ترتيب  مطالعه كنند،

بخشند، آنها را تعميم دهند و به سطح تئوري برسانند، فقط در اين صورت است كه آنها 
تجارب جزيي را اشتباها به مثابه حقيقت عام تلقي نخواهند كرد و دچار خطاهاي امپريستي 

  .نخواهند شد

  3آثار منتخب جلد ) 1942فوريه  1(كنيم سبك كار حزب را اصالح 
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كتاب خواندن آموختن است، اما آموخته را بكار بستن نيز آموختن است و حتا نوع   
حتا شخصي هم كه امكان . اسلوب اصلي ما آموختن جنگ در جريان جنگ است. مهمتر آن

طريق جنگ  او مي تواند جنگ را -مدرسه رفتن نداشته است، مي تواند علم جنگ را بيِاموزد
جنگ انقالبي كار توده هاي مردم است و غالبا موضوعي نيست كه ابتدا آموخته شود . بياموزد

و بعد بعمل درآيد، بلكه امري است كه ابتدا بايد بعمل در آيد و سپس آموخته شود، زيرا عمل 
  .كردن خود آموختن است

  1ب جلد آثار منتخ) 1936دسامبر (مسائل استراتژي در جنگ انقالبي چين 

بين يك غير نظامي و يك سرباز فاصله موجود است، ولي اين فاصله ديوار بزرگ چين 
نيست و مي تواند بسرعت از ميان برداشته شود، و راه از بين بردن آنهم شركت در انقالب و 

وقتيكه ما مي گوييم آموختن و بكار بستن امر آساني نيست، مقصودمان اين . جنگ است
وقتيكه ما مي گوييم . امع و بكار بستن ماهرانه كار سخت و مشكلي استاست كه آموختن ج

يك غير نظامي مي تواند بسرعت به يك سرباز تبديل شود، منظورمان اين است كه عبور از 
در توصيف وحدت اين دو جكم ضرب المثلي از چين قديم بجا . مرز بين اين دو مشكل نيست

با اراده تاب     انسان مشكلي نيست كه در برابردر جهان هيچ  "مانده است كه مي گويد 
تبحر و استادي نيز امري است امكان پذير فقط . عبور از موانع مشكل نيست ".مقاومت آورد

  .مشروط به اينكه بكوشد و قادر به آموختن باشد

  1آثار منتخب جلد ) 1936دسامبر (مسائل استراتژي در جنگ انقالبي چين 

هر (ته اقتصادي را از تمام آنكسانيكه به اين فن آشنايي دارند ما بايد كار كردن در رش  
ما بايد آنها را معلم خود بشمريم و با صداقت و احترام از . ياد بگيريم    )كه مي خواهد باشد

  .، در صورت ندانستن نبايد تظاهر به دانايي نمودآنها بياموزيم

  4منتخب جلد آثار ) 1949ژوئن  30(در باره ديكتاتوري دموكراتيك خلق 

اين علم است و در اينجا ديگر نه جاي تقلب و دغل بازي است و نه جاي  –معلومات 
  .تكبر و خودبيني، بلكه بعكس صداقت و تواضع الزم مي آيد

  1آثار منتخب جلد ) 1937ژوئيه (در باره عمل 

ن اگر بخواهيم واقعا چيزي بيĤموزيم، بايد از قانع بود. قانع بودن دشمن آموزش است
از آموختن به ديگران خسته "،  "ازخود آموزي سير مشو": همانطور كه مي گويند. بپرهيزيم

  .اين است برخوردي كه ما بايد نسبت بخود و ديگران داشته باشيم    - "مگرد
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    2آثار منتخب جلد ) 1938اكتبر (نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي 

خود را خيلي دانا مي پندارند، ولي بعضي ها كه چند كتاب ماركسيستي خوانده اند،   
آنچه را كه خوانده اند عميقا در نيافته اند و در مغزشان ريشه ندوانده است و بنابر اين نمي 
دانند چگونه بايد آنرا بكار ببندند و احساسات طبقاتي آنها نيز همان احساسات طبقاتي 

مغرورند و هنوز چند جمله افراد ديگري نيز هستند كه بسيار متكبر و . قديمي مانده است
بيش نخوانده كه خود را آدم فوق العاده قلمداد مي نمايد و فكر مي كنند كه از دماغ فيل 

آنها به مجرد اينكه توفاني بر مي خيزد، موضعي اتخاذ مي كنند كه كامال با موضع . افتاده اند
ت در حاليكه موضع آنها متزلزل اس. كارگران و اكثريت دهقانان زحمتكش متفاوت است

موضع كارگران و اكثريت دهقانان زحمتكش استوار مي باشد، موضع آنان تار و مبهم است در 
  .حاليكه موضع اينان صاف و روشن مي باشد

  )1957مارس  12(سخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين در باره كار تبليغاتي

ه تنها از خالل كتابها بلكه بطور براي فرا گرفتن واقعي ماركسيسم، بايد ماركسيسم را ن
عمده از طريق مبارزه طبقاتي، كار عملي و تماس نزديك با توده هاي كارگران و دهقانان 

وقتيكه روشنفكران ما عالوه بر مطالعه آثار ماركسيستي، از طريق تماس نزديك با . آموخت
رك آن دست يافتند، همه توده هاي كارگران و دهقانان و از طريق كار عملي تا اندازه اي به د

ما نه فقط در مورد ميهن پرستي و نظام سوسياليستي بلكه در مورد جهان بيني كمونيستي 
چنانچه چنين امري تحقق پذيرد، كار همگي ما به يقين . نيز زبان مشترك پيدا خواهيم كرد

  .خيلي بهتر انجام خواهد يافت
  )1957مارس  12(ره كار تبليغاتيسخنراني در كنفرانس كشوري حزب كمونيست چين در با



 

 

 



 

 

 


