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   ١٩۵٧فبروری دون تسه مائو
  احمد پوپل: و ارسالتايپ باز
 ٢٠١٩ مارچ ٢۵

  

 سخنرانی در کنفرانس  کشوری
  حزب کمونيست چين
  در بارۀ کار تبليغاتی

  )١٩۵٧ مارچ ١٢(

١  

در جريان کنفرانس مسايل زيادی مطرح شدند و ما بدينوسيله به خيلی . شتذبا موفقيت گ ) ١(س ما  کار کنفران!ءرفقا

  . در اينجا به بحث گذاشتند، بيان دارمءمن اکنون می خواھم نظرم را در بارۀ مسايلی که رفقا. چيزھا پی برديم

 چين مدتھا ست که دستخوش تحوالت ۀعجام.  شگرف اجتماعی به سر می بريمیما اکنون در دورانی پر از دگرگونی ھا

  .عظيم گرديده است

ًولی تحوالت کنونی ماھيتا به . يک دوره از تحوالت عظيم بود وجنگ  آزاديبخش  دورۀ ديگرجنگ مقاومت عليه جاپان 

  .ما اکنون به کار ساختمان سوسياليسم مشغوليم. مراتب ژرف تر از دگرگونی ھای سابق اند

. مناسبات طبقاتی در سراسر کشور تغيير می يابد. نسان در جنبش تحول سوسياليستی شرکت می جويندصد ھا ميليون ا

. خرده بورژوازی در کشاورزی و صنايع دستی، بورژوازی در صنايع و بازرگانی ھر دو دستخوش تغيير گرديده اند

د فردی گشته ومالکيت عمومی  شته است؛ اقتصاد جمعی جايگزين اقتصاگم اجتماعی  و اقتصادی ما دگرگون نظا

ييرات شگرف در فکر انسان ھا غبديھی است که اين ت. سوسياليستی بر جای مالکيت خصوصی سرمايه داری می نشنيد

  . نيز انعکاس می يابد

در قبال اين تحوالت بزرگ نظام اجتماعی، وابستگان به طبقات، قشرھا . وجود اجتماعی انسان تعيين کنندۀ شعور اوست

توده ھای مردم از اين تحوالت بزرگ با شور و . وه ھای اجتماعی مختلف عکس العمل ھای متفاوت نشان می دھندو گر

  .حرارت زياد پشتيبانی می کنند، زيرا زندگی عملی تأئيد کرده است که سوسياليسم يگانه راه نجات چين است
                                                 

 
1  

در . تشکيل شد يجينگب در ١٩٥٧ مارچ ١٣ تا ٦ مرکزی حزب از ۀکار تبليغاتی از طرف کميتکنفرانس کشوری حزب کمونيست چين در بارۀ 
يا ( نفر از کادر ھای رھبری شعبات تبليغاتی، فرھنگی و تربيتی حزب وابسته به کميته مرکزی و کميته ھای  استانی ٣٨٠اين کنفرانس بيش از 

زبی که در ادارات و مؤسسات علمی، تربيتی، ادبی، ھنری وجرايد اشتغال داشتند، نيزبه ًضمنا بيش از صد نفر غير ح. شرکت داشتند) يالتیا
  .  اين کنفرانس دعوت شده بودند
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ام سوسياليستی، مبارزه ای بزرگ وتحولی بس واژگونی نظام اجتماعی کھن و استقرار نظام اجتماعی نوين، يعنی نظ

ولی نظام . بايد گفت که وضع روی ھم رفته سالم است. ديگر است عظيم در نظام اجتماعی و در روابط انسان ھا با يک

  .اجتماعی  نوين فقط چندی بيش نيست که ايجاد گشته، برای تحکيم آن ھنوز به مدتی وقت نياز است

نظام  . ًکه ايجاد گرديد، می تواند کامال مستحکم شود، اين امری غير ممکن است  به مجرد ايننبايد پنداشت که نظام نوين

  پيگير ۀبرای تحکيم قطعی آن بايد ضمن صنعتی کردن سوسياليستی کشور و ادام. نوين بايد قدم به قدم استحکام يابد

به طور دايم و سخت به مبارزات انقالبی   سياسی و ايدئولوژيک نيز ۀ اقتصادی، در جبھۀانقالب سوسياليستی در جبھ

  . سوسياليستی و تربيت سوسياليستی پرداخت

در چين مبارزه برای تحکيم نظام سوسياليستی، . ِبه عالوه در اينجا وجود عوامل گوناگون بين المللی نيز الزم می آيد

وز طی يک دورۀ تاريخی بسيار طوالنی که معين شود آيا سوسياليسم چيره می شود يا کاپيتاليسم، ھن مبارزه بر سر اين

ولی ھمه ما بايد بدانيم که اين نظام نوين سوسياليستی بدون ھيچ گونه شک و ترديدی مستحکم خواھد . ادامه خواھد داشت

  . گشت

ما به يقين می توانيم کشوری سوسياليستی که دارای صنايع مدرن، کشاورزی مدرن وعلم و فرھنگ مدرن باشد، بنا 

  . ن اولين نکته ای بود که من می خواستم بدان اشاره کنماي. کنيم

  

  :  دومۀنکت

بنا بر تخمينی که . از تعداد روشنفکران چين آمار دقيقی در دست نيست. مربوط به وضع روشنفکران کشور ما می شود

ميليون نفر ) پنج (۵ر ًجمله روشنفکران عالی ومعمولی تقريبا بالغ ب زده شده است، تعداد انواع مختلف روشنفکران و من

ی ما را دوست دارند و مايل به خدمت ئ ميليون نفر، اکثريت قاطع آنھا ميھن پرستند و جمھوری توده ۵از اين . می شود

تنھا عدۀ قليلی از روشنفکران ھستند که به سوسياليسم چندان عالقه ای ندارند و از . به خلق و کشور سوسياليستی ھستند

  .آنھا در بارۀ سوسياليسم ھنوز مترددند ولی در مقابله با امپرياليسم ميھن پرستند. ل نيستندوجود آن زياد خوشحا

اين افراد به دولت ديکتاتوری پرولتاريائی . تعداد روشنفکرانی که نسبت به دولت ما دشمنی می ورزند، بسيارنا چيزاست

آنھا از ھر فرصتی که به دست آورند، آشوب و بلوا .  کھن دلبسته اندۀما عالقه ای ندارند، بلکه بيشتر به ھمان جامع

  . برپا می کنند و تالش می نمايند تا حزب کمونيست را سر نگون سازند وچين کھن را عودت دھند

آنھا افرادی ھستند که اگر بنا می بود بين مشی پرولتاريائی ومشی بورژوائی، بين مشی سوسياليستی و مشی سرمايه 

چون اين مشی در واقع تحقق پذير نيست، لذا آنھا در . ند، با لجاجت زياد دومی را بر می گزينندداری يکی را انتخاب کن

چنين اشخاصی در . ، فئوداليسم و سرمايه داری بوروکراتيک بسايندند سر تسليم به آستان امپرياليسم احقيقت حاضر

آنھا فوق العاده مرتجع . شوند بی ديده میمحافل سياسی،  صنعتی و بارزگانی، فرھنگی  و آموزشی، علمی و فنی و مذھ

  .   ميليون روشنفکر کشور ما را تشکيل می دھند۵ در صد از ٣ يا ٢ يا ١ًآنھا تقريبا  فقط . اند

بسياری . بندند ی  در صد آنھا به نسبت ھای مختلف به سيستم سوسياليستی پا٩٠اکثريت عظيم روشنفکران يعنی بيش از 

دانند که چگونه بايد تحت سيستم سوسياليستی کار کنند و چگونه بايد مسايل عديدۀ نوينی را از آنان  ھنوز به خوبی نمی 

  .که ظاھر می شوند، درک کنند، با آنھا برخورد نمايند و آنھا را حل کنند

ر  ميليون روشنفکر نسبت به مارکسيسم می توان گفت، اين است که بيش از ده د۵ًآنچه که در بارۀ برخورد اين تقريبا 

خوبی آشنائی دارند و موضع ًزب کمونيست با مارکسيسم نسبتا بجمله کمونيست ھا و طرفداران ح صد آنھا و من

  .استواری اتخاذ می کنند که ھمان موضع پرولتاريائی است
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ثر اک.  ميليون نفر روشنفکر در اقليت اند، ولی ھسته و نيروی پر قدرتی را تشکيل می دھند۵گر چه اينان در مجموعۀ  

.   مارکسيسم  عالقه نشان می دھند  و کمی ھم آموخته اند ولی ھنوز با آن آشنائی کافی ندارندۀروشنفکران به مطالع

بعضی از آنھا که ھنوز بدان به ديدۀ شک و ترديد می نگرند و موضعگيری  استواری ندارند، با اولين طوفان نا موافق 

  . دچار تزلزل و نوسان می شوند

آنھائی که  .  ميليون روشنفکر را تشکيل می دھند، ھنوز در يک موضع بينابينی قرار گرفته است۵کثريت اين بخش که ا

بعضی ھا  با . با مارکسيسم سر سختانه مخالفت می کنند  ونسبت به آن  خصومت می ورزند، اقليت نا چيزی بيش نيستند

از اين نوع آدم ھا ھنوز مدتھا وجود .  موافق نيستندکه اشکارا اظھار نمی کنند، ولی در ته دل با مارکسيسم وجود اين

  .خواھد داشت و ما بايد  به آنھا اجازه دھيم که نظر نا موافق شان را محفوظ نگاھدارند

آنھا ممکن است که از سيستم سياسی و اقتصادی سوسياليسم . به عنوان مثال بعضی از ايده آليست ھا را در نظر بگيريم

اين در مورد  ميھن پرستان محافل مذھبی نير صادق . ا جھان بينی مارکسيستی موافقت نداشته باشندپشتيبانی کنند، ولی ب

به طور .  ما نبايد آنھا  را مجبور به قبول جھان بينی مارکسيستی نمائيم. آنھا خدا پرستند  وما آته ايست ھستيم. است

  :يسم می توان چنين جمعبندی کرد ميليون روشنفکر را نسبت به مارکس۵ًريبا  قخالصه، برخورد  ت

ًآنھائی که از مارکسيسم  پشتيبانی می کنند و با آن نسبتا اشنائی دارند، در اقليت اند؛ آنھائی که با آن مخالفت می کنند، 

شنائی کافی ندارند ــ آکه اکثريت روشنفکران از مارکسيسم پشتيبانی می کنند ولی با آن  نيز  اقليتی بيش نيستند؛ حال آن

  : در اينجا سه نوع موضعگيری  وجود دارد. آنھا به نسبت ھای مختلف از مارکسيسم پشتيبانی می کنند

بايد اعتراف کرد که اين وضع مدتی طوالنی  دوام خواھد داشت؛ اگر ما . موضعگيری استوار، متزلزل، خصمانه

رفقای . ًر وظايف مان را مصنوعا کم خواھيم کردِنتوانيم اين حقيقت را بفھميم، انتظار ما از ديگران زياد خواھد شد و با

  .ما که با امور تبليغاتی سروکار دارند، موظف به تبليغ مارکسيسم ھستند

ما نبايد مردم را مجبور به .  اين تبليغات بايد قدم به قدم و چنان خوب انجام گيرد که مردم آن را با رضا و رغبت بپذيرند

ً پنجساله تعداد نسبتا ۀاگر طی يک دوره، چند نقش. د آنھا را فقط بدان ترغيب کنيمپذيرش مارکسيسم نمائيم، بلکه باي

ِزيادی از روشنفکران ما مارکسيسم  را بپذيرند ودر جريان کار و زندگی از طريق پراتيک مبارزۀ طبقاتی و فعاليت 
و ما اميدواريم که در آينده چنين  ًتوليدی و علمی مارکسيسم را نسبتا خوب فرا گيرند، آنگاه باعث رضايت مندی است

  .شود

  

  :  سومۀنکت

ًتقريبا پنج ميليون  نفر . کشور ما کشوری است از لحاظ فرھنگی کم رشد. مسألۀ تجديد تربيت روشنفکران است

خوبی انجام  نخواھد گرفت، از کار ما بدون وجود روشنفکران ب. تروشنفکر برای کشوری به بزرگی چين بسيار کم اس

ش  به طور عمده  ا سوسياليستی بر حسب ترکيب اجتماعیۀجامع. رو است که بايد با آنھا به طور فشرده پيوند بيابيماين 

ِکار آنھا در . روشنفکران زحمتکشان فکری ھستند. کارگران ، دھقانان و روشنفکران: از سه بخش تشکيل می شود 
  .ِخدمت خلق يعنی در خدمت کارگران و دھقانان است

وشنفکران ھم می توانند به چين کھن خدمت کنند و ھم به چين نوين، ھم می توانند به بورژوازی خدمت کنند و اکثريت ر

که بخش بينابينی آن  در خدمت به چين کھن، جناح چپ روشنفکران مقاومت می کرد، در حالی. ھم به پرولتاريا 

 نوين در آمده ۀن که اين روشنفکران به خدمت جامعاکنو. متزلزل بود وتنھا جناح راست بود که ثابت قدمی نشان می داد
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 نوين با ۀالبته تزلزل در جامع(جناح چپ ثابت قدم است، بخش بينابينی متزلزل است . ًاند، وضع کامال برگشته است

  . و جناح راست از خود مقاومت نشان می دھد)  کھن فرق می کندۀتزلزل در جامع

اديبان و ھنرمندان .  بر خلق تأثير تربيتی می نھندهروزنامه ھای ما ھمه روز. تندعالوه بر اين روشنفکران مربی ھم ھس

آنھا از آنجا که مربی و . دانشمندان و تکنيسين ھا، استادان و آموزگاران ما ھمۀ خلق و دانش پژوھان را تربيت می کنند

دوره ای که نظام اجتماعی دستخوش اين موضوع به ويژه برای . آموزگارند، بايد خودشان قبل از ھمه تربيت يابند

  .تغييرات بزرگ است، صدق می کند

آنھا در سالھای گذشته تا حدودی تربيت مارکسيستی يافته اند وبعضی از آنھا با پشتکار و جديت فراوان به مطالعه 

جھان بينی که بتوانند   ولی اکثريت روشنفکران ھنوز برای اين. پرداخته و به پيشرفت ھای بزرگی ھم  رسيده اند

  .پرولتاريائی را به طور کامل جايگزين جھان بينی بورژوائی سازند، راھی بس طوالنی در پيش دارند

ًبعضی ھا که چند کتاب مارکسيستی خوانده اند، خود را خيلی دانا می پندارند، ولی آنچه را که خوانده اند، عميقا درنيافته 

 نمی دانند که چگونه بايد آن را به کار ببندند و احساسات طبقاتی آنھا نيز اند ودر مغزشان ريشه ندوانده  است وبنابراين

ند و ھنوز چند جمله بيش اافراد ديگری نيز ھستند که بسيار متکبر ومغرور. ھمان احساسات طبقاتی قديمی مانده است

  .فتاده اند ِنخوانده  که خود را آدم فوق العاده قلمداد می نمايند و فکر می کنند که از دماغ فيل ا

 ًکه طوفانی بر می خيزد، موضعی اتخاذ می کنند که کامال با موضع کارگران و اکثريت دھقانان  آنھا به مجرد اين

که موضع کارگران و اکثريت  دھقانان زحمتکش استوار می  موضع آنھا متزلزل است در حالی. زحمتکش متفاوت است

بنابراين، اين ادعا که کسانی که . ع اينان صاف و روشن می باشدکه موض باشد ؛ موضع آنان تار ومبھم است در حالی

که تجديد تربيت سوسياليستی به معنای  ديگران را تربيت می کنند، ديگر نيازی به مطالعه و تربيت خود ندارند،  و اين

 نيازی نيست، تجديد تربيت ديگران ــ مالکين، سرمايه داران و توليد کنندگان فردی ــ است و روشنفکران را بدان

  . پنداری نا درست است

روشنفکران نيز احتياج به تجديد تربيت دارند، ونه تنھا  آنھائی که موضع اساسی خود را ھنوز عوض نکرده اند، بلکه 

ن در اين امنظورم اين است که ما حاضر" ھمه " وقتی که من می گويم . ھمه بايد بياموزند و خود را تجديد تربيت دھند

  . از آن مستثنی نيستيمجلسه نيز 

ًاوضاع دايما در تغيير است وکسی که بخواھد افکارش را با اوضاع جديد تطبيق دھد، بايد بيامورد ،  حتی آنھائی که با 

ًمارکسيسم نسبتا خوب آشنا ھستند و موضع پرولتاريائی نسبتا استواری اتخاذ کرده اند، نيز بايد به آموزش خود ادامه  ً

  .   نوين را بپذيرند و مسايل تازه را مورد مطالعه و بررسی قرار دھنددھند، پديده  ھای

ھرگاه روشنفکران آنچه را نادرست است از مغز خود نزدايند، نمی توانند وظيفه ای را که برای تربيت ديگران بر عھده 

وزگار خدمت می کنيم، مآکه چون  بديھی است که ما بايد در حين تدريس نيز بياموزيم ودر حالی. دارند، انجام دھند

  .ِاگر کسی بخواھد آموزگار خوبی باشد، بايد نخست شاگرد خوبی باشد. شاگرد باشيم

چيزھای زيادی ھستند که نمی توان از خالل کتاب ھا آموخت، بلکه بايد از کسانی که در کار توليدی اند، يعنی از 

س از شاگردان يعنی آنھائی که ھدف کار تربيتی ما کارگران، دھقانان فقير و دھقانان ميانه حال تنگدست و در مدار

 ما اين است که به آنھا بر اساس ۀوظيف.  من بيشتر روشنفکران مايل به آموختن ھستندۀبه عقيد. ھستند، ياد گرفت

که با زور وفشار آنھا را به مطالعه و آموزش  تمايلشان به آموزش، از صميم قلب و به طور مناسب کمک کنيم، نه اين

  .ار نمائيمواد

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  :  چھارمۀنکت

از آنجا که وظيفۀ روشنفکران خدمت به کارگران و . مسألۀ پيوند روشنفکران با توده ھای کارگران و دھقانان است

ما . دھقانان است، لذا بايد قبل از ھر چيز کارگران و دھقانان را بشناسند و با زندگی، کار و افکار آنھا آشنائی بيابند

  .ه رفتن به ميان توده ھا، به رفتن به کارخانه ھا و دھات تشويق می کنيمروشنفکران را ب

 کارمندان دولت، ۀھم. اين خيلی بد است اگر شما در تمام طول عمرتان حتی يک کارگر يا دھقان را ھم نبينيد

قانان استفاده ن علمی بايد از ھر فرصتی برای تماس نزديک با کارگران و دھان و محققانويسندگان، ھنرمندان، معلم

ناميد » تماشای گل از روی اسپ« بعضی ھا فقط می توانند سری به کارخانجات  يا دھات بزنند ــ اين را می توان . کنند

  .    و اين از ھيچ بھتر است

ولی برخی ديگر می توانند چند ماھی در آنجا بمانند، به تحقيق و بررسی بپردازند  و برای خود دوست و رفيق پيدا 

وباالخره کسان ديگری ھستند که می توانند . خواند» پياده  شدن از اسپ برای تماشای گل « يند ــ  اين را می توان  نما

تلقی » رحل اقامت افکندن « ًمدتی طوالنی مثال دو سه سال يا حتی بيشتر در آنجا زندگی کنند ــ اين يکی را می توان 

  . کرد

ران و دھقانان زندگی می کنند، مانند تکنيسين ھای صنعتی در کارخانه ھا و ًبعضی از روشنفکران اصال در بين کارگ

 کار خود را خوب انجام دھند وبا کارگران و دآنھا باي. ِتکنيسين ھای کشاورزی و آموزگاران مدارس روستائی در دھات

  . دھقانان پيوند فشرده ای بر قرار سازند

ط نزديک شدن به کارگران و دھقانان فی الواقع به صورت عادت در آيد، ما بايد محيطی به وجود آوريم که در آن محي

 آنھا ۀالبته اين کار برای ھم. به سخن ديگر، ما بايد صاحب تعداد زيادی از آن روشنفکرانی باشيم که چنين عمل کنند

  د، ولی ما اميدواريم که صد در صد مقدور نيست، برخی از آنھا به علل گوناگون نمی توانند به کارخانه ھا و دھات برون

  . حتی االمکان عدۀ بيشتری به آنجا بروند

ين "در آن روز ھائی که ما در. آنھا ھمگی در يک زمان نمی توانند بروند، ولی می توانند گروه  گروه  و به نوبت بروند

در آن موقع بسياری از . کنندبوديم، به روشنفکران امکان داده شده بود که با کارگران و دھقانان تماس مستقيم پيدا " ان

  . آنھا دچار اغتشاش فکری شده بودند و ادعاھای عجيب وغريبی می کردند

ًبعدا خيلی ھا به ميان توده ھا رفتند و نتايج . ما جلسه ای فراخوانديم و به آنھا توصيه کرديم که به ميان توده ھا بروند

تاب ھا به دست می آورند، اگر با عمل در نياميزند، کامل معلوماتی را که روشنفکران از خالل ک. خوبی ھم گرفتند

روشنفکران تجربيات گذشتگان را به طور عمده از طريق کتاب ھا به دست می . نخواھد شد ويا خيلی ناقص خواھد ماند

  .  کتاب خواندن برای ما الزم است، ولی تنھا با کتاب خواندن نمی توان به حل مسايل توفيق يافت. آورند

عۀ اوضاع کنونی، بررسی تجربيات عملی و مدارک مشخص و ايجاد پيوند  دوستی با کارگران و دھقانان امری  مطال

حتی اکنون که مردم به کارخانه ھا و . ايجاد پيوند دوستی با کارگران و دھقانان کار آسانی نيست. الزم و واجب است

  . ی بعضی ديگر ھنوز موفقيتی به دست نياورده انددھات می روند، بعضی از آنھا به نتايج خوبی رسيده اند، ول

بگذار صد « ما طرفدار شعار.  اصل مسأله  در اينجا، مسألۀ موضعگيری يا برخورد، يعنی مسألۀ جھان بينی افراد است

در رشته ھای مختلف علوم ممکن است مکاتب و روند ھای گوناگون وجود داشته . ھستيم» مکتب  با ھم رقابت کنند 

؛ ولی در مورد جھان بينی، در عصر کنونی به طور عمده فقط دو مکتب وجود دارد ــ مکتب پرولتاريائی و مکتب باشند

  .دو شق بيشتر موجود نيست، يا جھان بينی پرولتاريائی، يا جھان بينی بورژوائی. بورژوائی

   ۀر روشنفکران امروزی ما از جامعجھان بينی کمونيستی جھان بينی پرولتاريائی است، نه جھان بينی طبقۀ ديگر، بيشت
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  .کھن آمده و از خانواده ھای غير زحمتکش برخاسته اند

عداد روشنفکران بورژوائی محسوب می حتی آنھائی ھم که دارای منشاء خانوادگی کارگری و دھقانی ھستند، ھنوز در 

  .ً آنان اساسا بورژوائی استشوند زيرا تربيتی که قبل از آزادی گرفته اند،  تربيتی بورژوائی و جھان بينی

فکنند و جھان بينی پرولتاريائی را جايگزين آن نسازند، از لحاظ ديد، ُھان بينی کھنۀ خود را به دور نياگر اين اشخاص ج

ُموضعگيری و احساسات از کارگران و دھقانان ھم چنان به دور خواھند ماند  وچون ميخ چھار گوشی خواھند شد که 

  .  رود  وکارگران و دھقانان ھم با آنھا درد دل نخواھند کرددر سوراخ گرد فرو

چنانچه روشنفکران با توده ھای کارگران و دھقانان درھم آميزند وبا آنان طرح دوستی بريزند، آنگاه می توانند 

مارکسيسم را برای فراگرفتن واقعی مارکسيسم، بايد . مارکسيسمی را که از خالل کتاب ھا آموخته اند، در خود زنده کنند

 طبقاتی، کار عملی و تماس نزديک با توده ھای کارگران  ۀنه تنھا از خالل کتاب ھا بلکه به طور عمده از طريق مبارز

  . و دھقانان آموخت

 آثارمارکسيستی، از طريق تماس نزديک با توده ھای کارگران و دھقانان و از ۀوقتی که روشنفکران ما عالوه بر مطالع

 ما نه فقط  مورد ميھن پرستی و نظام سوسياليستی بلکه  ۀ خود تا اندازه ای به درک آن دست يافتند، ھمطريق کار عملی

چنانچه چنين  امری تحقق پذيرد، کار ھمگی ما به . در مورد  جھان بينی کمونيستی نيز زبان مشترک پيدا خواھيم کرد

  .يقين خيلی  بھتر انجام خواھد گرفت

  ادامه دارد

 


