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  حزب کمونيست چين سالگرد تأسيس مراسم باشکوه
  تلويزيون حزب کمونيست روسيه

به ھمين مناسبت مراسمی با شرکت بلند پايه .  حزب کمونيست جمھوری خلق چين گذشتتأسيس سال از ٩۵، جوناول 

 . برگزار شدبيجينگشھر  " خانه مردم"ترين اعضای حزب کمونيست چين و رھبران اين کشور در

  :رھبر حزب طی بياناتی گفت" شی جين پينگ"  حزب کمونيست چينتأسيس رسمی جشن سالگرد ۀدر افتتاحي

ما بايد ھمچنان پيروی و وفاداری خود را . است يسم جھت دھنده و راھنمای رشد و تعالی جمھوری خلق چين مارکس"

مھلک ترين خطری که حزب و کشور ما را تھديد می کند، روی گردانی و . نسبت به مارکسيسم حفظ کنيم و تداوم بخشيم

  .يا انحراف از ايدئولوژی مارکسيستی است

ماھرگز از مارکسيسم عدول نخواھيم کرد زيرا در . ايدئولوژی راھنمای عمل حزب ما بوده است سال گذشته اين ٩۵ در

 کشور و سر بلندی مردم ما گرديد آموزش و به کار ۀ ھمه جانب ۀعمل ثابت شد آنچه که منجر به رشد و ترقی و توسع

  .م با ويژگی ھای کشور چين بوده استأگيری ايدئولوژی مارکسيستی تو

 ما می ۀه ھدف اصلی و تحقق آن در واقع پايبندی به مارکسيسم و در نھايت انطباق آن با واقعيت ھای جامعاعتقاد ب

  " .باشد

 خواری و فساد، ياد آوری کرد، کوشش ترھبر حزب کمونيست چين در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به رشو

 افراد از موقعيت ۀ تا در آينده، زمينه ای برای سوء استفا خواری قرار بگيردتما بايد بر مبنای مبارزه با فساد و رشو

  .خود در حزب فراھم نگردد و درجه فساد را به صفر برسانيم

رھبر حزب کمونيست روسيه در " گنادی زوگانف"  حزب کمونيست چينتأسيسدر ارتباط با نود و پنجمين سال روز 

به ياد  ":ت چين ضمن تبريک به کمونيست ھای چين گفتارگان حزب کمونيس" ژن مين ژيبائو"ۀ مصاحبه با روزنام

سسات آموزشی اتحاد شوروی تحصيل کردند، زبان روسی ؤبياوريم که سه نسل از رھبران حزب کمونيست چين در م

  .فرا گرفتند و با تسلط کامل به اين زبان سخن گفتند

توانسته است راه عبور جديدی را از سختی ھا حزب کمونيست چين بايد افتخار کند که از مسيری بس طوالنی و پيچيده 

 به ايدئولوژی مارکسيسم لنينيسم، ءاتکا و نا بسامانی ھای تاريخی، برای رشد و ترقی مردم و کشور چين پيدا کند و با
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حزب کمونيست چين توانست با . اھداف سوسياليستی را با کاری سخت و دشوار با ويژگی ھای کشور چين معنا بخشد

ش پيگيرانه، حس اجتماعی، نوع دوستی بين مردم، ھمبستگی و اتحاد، مراحل دستيابی به فن آوری ھای مدرن کار و تال

 ھا در زندگی دشواریبرای رفقای چين شرايطی فراھم شد تا در يکی از بزرگ ترين . و بازار مناسب را فراھم کند

فرد و يک اثر بی ھمتای ه  ھماھنگ بين عناصر مختلف برای يک دستاورد منحصر بۀيک رابط: اجتماعی موفق شوند

  " .تاريخی جھانی

 جاپانياد آوری می شود تحکيم برادری حزب کمونيست چين و اتحاد شوروی به قبل از آزاد سازی چين از ميليتاريسم (

با .  داشت١٩۴٩پيروزی انقالب چين در سال ی نيز در روند ئثير بسزاأاين روابط ت. توسط اتحاد شوروی باز می گردد

پيروزی انقالب خلقی در پر جمعيت ترين کشور جھان، سيل کارشناسان اتحاد شوروی جھت تحکيم پايه ھای انقالب 

  . کردأچين به آن کشور سرازير شد که اين ياری تاريخی نقش بی بديلی را در رشد صنايع و کشاورزی ايف

 ۀرابط.  فراگيری علوم و فناوری از چين به مراکز آموزشی اتحاد شوروی اعزام می شدندساالنه دھھا ھزار نفر برای

با برآمدن نيکيتا خروشچف در اتحاد . بردارانه و خالق اتحاد شوروی و جمھوری خلق چين تا مرگ ستالين ادامه داشت

 يک جانبه قرارداد ھای خروشچف به طور. دگرگون شد شوروی، روبط اتحاد جماھير شوروی با جمھوری خلق چين

طرفين را فسخ و کليه کارشناسان اتحاد شوروی را از اين کشور فرا خواند و کدورت بين دو کشور را در تاريخ به نام 

  ).م . خود ثبت کرد

/velikim-kitay-sdelal-marksizm-tszinpin-si-01-07-2016/news/tv.rline.www://http  

  

  : يادداشت

و نقش برجسته ای را که در " مائو"بزرگداشت و ادای احترام به بنيانگذاران حزب کمونيست چين به ويژه صدر 

، ايفأ نمودند نبايد به ھيچ "ونمارکسيزم لنينيزم انديشۀ مائو تسه د"لنينيزم و ارتقای کيفی آن به - غنامندسازی مارکسيزم

  :صورت بدان معنا تعبير گردد

ًيک حزب واقعا پرولتری باقی مانده و به يک حزب رويزيونيستی " مائو" حزب کمونيست چين بعد از مرگ صدر-١

  .استحاله نيافته است

 و دشوار در نھايت  دولت زير رھبری آن حزب، به مانند گذشته در جھت ساختمان سوسياليزم و طی مسير طوالنی-٢

در جھت تحکيم پايه ھای يک کشور " تين سياوپينگ"رسيدن به جامعۀ بی طبقه وفادار مانده و با تعقيب سياست ھای 

  .سوسيال امپرياليستی گام نمی گذارد

  :ھمچنان

يشتر از آن که ، ب"برژينف"و بقيه دارودسه ھای باقی مانده از " زوگانوف" ارسال پيام تبريک از جانب کسانی مانند -٣

  .به يک ھمتبار ديگر شان می باشد." ل. م"حامل يک پيام کمونيستی باشد در واقع خوش آمدگوئی خاينان به 

 ما ضمن آن که سالروز ايجاد حزب کمونيست چين را به کمونيست ھای واقعی از صميم قلب تبريک می گوئيم، از -۴

 در تمام اشکال و برآمد ھای آن، مبارزه عليه رويزيونيزم و اوپورتونيزتمام کمونيستھای جھان متوقع ھستيم تا با تشديد م

در آورده، در ." ا. ل. م"را از زير سيطرۀ خاينان به " حزب کمونيست چين"گردان ھای مبارزاتی پرولتاريا من جمله 

  .عمل از ايجاد چنين احزابی تجليل به عمل بياورند
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