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  مرکزيت چيست؟

ر پاي ای صحيح است، ب ده ھ ز اي ز تمرک ل از ھرچي یۀقب ين امری م ا،   چن ه ھ دامات سياسی، برنام ا، اق دگاه ھ وان دي ت

ان . فرماندھی و عمليات را متحد نمود ر آن شناسند، اگ سائل را ن اين ھمان چيزيست که ما مرکزيت می ناميم، اگر مردم م

ازيد؟ اگر  ی س ق مرکزيت عمل ھنوز عقايد و شکاياتی برای بيان داشته باشند، چگونه خواھيد توانست وحدت را از طري

ده ه توان به صورت درستی از تجربيات ب کراسی نباشد نمیدمو ر اي دست آمده جمعبندی نمود، اگر دموکراسی نباشد و اگ

يوه  دامات سياسی و ش ری، اق وان خط مشی و جھت گي ه بت ھا از توده ھا نشأت نگرفته باشند، باز ھم غيرممکن است ک

ازی ۀھا نقش يک کارخان ما تنۀھای برگزيد که صحيح باشند، ارگان ھای رھبری کنند ا ب ن کارھ  تبديلی را برای انجام اي

 کافی نباشد و ۀتواند توليد کند، اگر مواد اوليه به انداز دانند که بدون مواد اوليه، يک کارخانه چيزی نمی ھمه می. کنند می

دگذرد، اگر وضعيت را درست نشناسيم و کيفيت شان خوب نباشد، اگرما ندانيم که در پائين چه می ر عقاي ا را   اگ وده ھ  ت

 مراتب ۀای بين سلسله مراتب باال و پائين نباشد، و ارگانھای رھبری کنند از جھات مختلف جمع آوری نکنيم و اگر رابطه

ر ا ب ی گری رعالی تر تنھ ه از ذھن ود ک د ب د، مشکل خواھ ه کنن ری تکي صميم گي رای ت ادقيق ب ا ن سمی و ي وی مصالح ق

ه وحدت ن ائيم، ب ه مرکزيت واقعی تحقق بخشيم، مگر موضوع اصلی جلوگيری نم ابيم و ب ظر و وحدت عمل دست ي

باشد؟ اگر ما از اجرای کامل دموکراسی   مرکزيت نمیۀوسيله کنفرانس ما مقابله با عدم تمرکز افراطی و تحکيم وحدت ب

وا؟ شانه خالی کنيم، چنين سانتراليزمی و چنين وحدتی آيا حقيقی خواھد بود يا کاذب؟ آيا و اقعی خواھد بود يا تھی از محت

ه. تواند کاذب، تھی از محتوا و غلط باشد صحيح خواھد بود يا غلط؟ اين فقط می ا پاي انتراليزم م . اش دموکراسی است س

توار است ای يک دموکراسی وسيع اس ر مبن ه ۀکميت. سانتراليزم پرولتری ب انی است ک اگون ارگ  حزب در مراتب گون

ام . نمايد ال میرھبری متمرکز را اعم ر اول، انحصار تم ری جمعی است، دبي ی يک رھب ولی رھبری کميته ھای حزب

 ميان ۀرابط. تواند در درون خود مرکزيت دموکراتيک را عملی سازد  حزب تنھا میۀکميت. تصميم ھا را در دست ندارد

د ثريت تبعيت می کميته رابطه ای است که مطابق آن اقليت از اکیدبير اول و ساير دبيرھا و اعضا ال ه ب. کن وان مث عن

افتد که نظرات من چه درست باشند و چه نادرست، توافق ديگران را   دائمی و يا دردفتر سياسی، گاھی اتفاق میۀدرکميت

ی  شنيده. و من می بايست تسليم نظرشان بشوم زيرا که آنان اکثريت ھستند. جلب نکند ه ھای حزب ام که در برخی از کميت
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ول .  غلط استاين مسأله کامالً .  اياالت و شھرستانھا حرف آخر ھميشه با دبير اول مربوط استاستان ھا، ل قب چگونه قاب

د الم را اداء کن ار  من می. است که ھميشه ھمان شخص آخرين ک نم، منظورم ک م صحبت ک سائل مھ ورد م خواھم در م

د ۀھر مسأل.  نيست،شود ای که پس از اتخاذ تصميمات انجام می روزمره رد، عقاي رار گي ورد بحث جمعی ق  مھمی بايد م

االت ه بغرنجی اوضاع ب. مختلف بايد دقيقاً شنيده شوند د احتم ل شوند، باي ه صورت جدی تحلي د ب د باي ن عقاي دور تمام اي

ساعد، آنچه ا نام ساعد است ي  مختلف را در مد نظر داشته باشيم و جوانب مختلف اوضاع را ارزيابی کنيم، آنچه را که م

يم و فکر  اط باش د محت ی االمکان باي يم حت ابی کن ق، ارزي ل تحق را که آسان است و يا مشکل، تحقق پذير است يا غير قاب

ا . در غير اينصورت اتوکراسی حاکم است. ھمه چيز را کرده باشيم سر «دبير اول ھای آنچنانی را بايد مستبد بناميم، آنھ

 »ويھسيانگ «نام ه در قديم شخصی وجود داشت ب. باشند کنند، نمی میھائی که مرکزيت دموکراتيک را اجراء » جوخه

د، مردی ب. گفتند مستبد جوی غرب و به او می ه او دوست نداشت به عقايدی که با نظراتش انطباق نداشتند، گوش فرا دھ

رد . داد گوش نمی به حرفش »ويھسيانگ «نمود ولی  کرد و به او توصيه ھا می  در بارگاه او کار می»فان تسنگ«نام  م

یۀ از سلسل»کائوتسو« که بعدھا امپراتور »ليئو پانگ«نام ه ديگری ھم بود ب ر م ه از   خان ھا شد و بھت ه چگون ست ک دان

دار » کیئیلی «نام ه روزی روشنفکری ب. نظريات غيرخودش استفاده کند ه دي داء »ليئوپانگ« ب ان ابت تافت و از ھم  ش

سي ردخود را دانشمندی از مکتب کنف ی ک ه او جواب داده شد . وس معرف يچ « ب ا ھ ات ب ه مالق ان جنگ حاضر ب در زم

ه «:  خشمگين شد و به دربان گفت» کیئیلی « » .باشم دانشمندی نمی انم ک  را »کائوپانگ«تو برو به او بگو که من ھم

د که خواسته بود اعالن میدربان مجدداً به دربار وارد شد و حضور او را ھمان طور . »ام و دانشمند ھم نيستم نوشته . کن

 در حال شست وشوی »ليئوپانگ«و از او تقاضا کردند که وارد شود، وقتی وارد شد، » .بسيار خوب بگوئيد وارد شود«

یئیلی «. پاھايش بود ولی برای استقبال او از جايش بالفاصله بلند شد اع » ک وز از امتن ه ھن دن »ليئوپانگ« ک رای دي  ب

مند عصبانی ب وديک داش ه او نم دی ب اً می«: ود، پرخاش تن ا واقع ه  آي را ب ه؟ چ ا ن ل شوی ي ان نائ تح جھ ه ف واھی ب خ

ود ب»ليئوپانگ« سال داشت و ۶٠ بيش از » کیئیلی «  »کنی؟ برادربزرگتر خود با تفاخر نگاه می ر ب ه  از او جوان ت

ن»ليئوپانگ«.آورد حساب میه  را برادر بزرگتر ب»لی«ھمين جھت  نيدن اي رد با ش ات عذر خواھی ک و بالفاصله .  کلم

ذيرفت»لی« ۀنقش و را پ تان در شرح حال .  برای تصرف واليت چن ليئ ن داس ی «اي یل ائ در خاطرات «،» کی و لوکي

اره»ليئوپانگ«.  نقل شده است»سماتين«» تاريخی وداليزم در ب سان عصر فئ اريخ نوي ه ت اش   يکی از قھرمانانی است ک

 »ھسيانگ يو« و »ليئوپانگ«. »پذيرفت دبار بوده و نصيحت ھای منطقی را خيلی سريع میبزرگ منش و بر«: گويد می

االخره  ا ب د ت روز شد و »ليئوپانگ«چندين و چند سال عليه ھم ديگر جنگيدن و« پي ر .  شکست خورد»ھسيانگ ي ن ام اي

ه  ع»ليئوپانگ«تصادفی نمی باشد، ما ھم اکنون دبير اول ھائی داريم که حتا ارزش اين  صر فئودالی را ندارند و بيشتر ب

شنام.  شبيه اند»ھسيانگ يو« رد، مگر نماي د ک د، سرانجام سقوط خواھن وداع  «ۀاين رفقاء چنانچه خود را اصالح نکنن

ا » اش ظالم با سوگلی ه آنھ يد ک د رس سلماً روزی خواھ د، م را نديده ايد؟ اين رفقاء اگر حاضر نباشند خود را تصحيح کنن

که من اگر  گويم؟ به خاطر اين من برای چه اينھا را چنين صريح می)  حضارۀخند! (سوگلی خود وداع بگويندنيز بايد با 

ن  با لحن طنز آميز صحبت کنم بھتر می رين حالت اي توانم برخی رفقاء را نيش زده آنھا را به فکر کردن وادار سازم بھت

ن  انستند بخواب بروند، من معّذب میاگر تو. است که برای يکی دو شب خواب از چشمان شان بپرد ه اي ن ب را اي شوم زي

  . معنا خواھد بود که تحت تأثير قرار نگرفته اند

يو برخی از رفقاء نظريات مخالف با عقايدشان را تحمل نمی ن ش د، اي ور ۀکنند و تاب و تحمل انتقاد را ندارن  برخورد منف

ر حزب ۀ استانھا در حال برگزاری جلسدر جريان برگزاری ھمين کنفرانس، يکی از . است ا آنکه دبي وده ت ر شوری ب پ

د در سطح استان به سالن وارد می شود و می نشيند، به ناگاه سکوت حکم فرما شد و ديگر ھيچ ای . کس صحبت نمی کن

ردن در اطاقت ۀرفيقی که دبير اول کميت رای فکر ک ست ب ر ني ا بھت انی و  استان حزب ھستی، برای چه آنجا رفتی؟ آي بم
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اد می ين جوی ايج ی چن د؟ وقت دا نمی بگذاری ديگران آزادانه صحبت ھای شان را بکنن راد جرأت پي د در  شود و اف کنن

د از . برابر تان بحث نمايند، در اين صورت بايد از نشان دادن خود، خود داری نمود ديم، باي تباه دچار ش زمانی که به اش

  . حرف بزنند و از شما انتقادکنندبايد بگذاريم مردم. خود انتقاد نمائيم

 مرکزی در شھر پکن دعوت شده بودم، ۀ کميتۀوسيله  جون سال گذشته، يعنی آخرين روز يک کنفرانس کار که ب١٢در 

ودمۀمن در بار ن .  معايب و اشتباھات خود صحبت نم اطق مختلف ھر چه در اي تانھا و من ه اس ردم ب اء تقاضا ک از رفق

ه ه گفت ل ن زمين ن ام منتق تباھات م ا اش شده است گوي راء ن ار اج ن ک اطق اي سياری از من ه در ب دم ک ه ش داً متوج د، بع ماين

ان ساخت. توانست و می بايست پوشيده و مخفی شوند می ا را پنھ د آنھ اء، نباي تباھات محتمل کميت. خير رفق ه اش  ۀآنچه ب

ر می ه من ب ستقيماً ب ه م سائلی ھستم ک دگر مرکزی مربوط است، من مسؤول م ز سھمی از . دن تباھات ني اير اش رای س ب

د   مرکزی قرار گرفتهۀمسؤوليت بر دوش من است زيرا در صدرکميت ه دارن سؤوليتی ک ام، من ديگران را با احتراز از م

ل از ديگران آن را  تحريک نمی د قب ه باي ن من ھستم ک ی اي ان مطرح است ول ن مي ای ديگری در اي کنم، مسؤوليت رفق

ئی ھستيد، حال که  بيران کميته ھای حزبی استان، شھرستان و حتا محله ھا، مؤسسات و کمون ھای تودهشما که د. بپذيرم

ده مقام دبير اول را ب ر دوش بگيري ار را ب تباھات ک ا و اش . عھده داريد بايد آنطور که شايسته است بار مسؤوليت کمبودھ

د و خود  سند بدان عمل نمايند و نمیتر کنند و يا می آنھائی که در ميان شما از مسؤوليت فرار می ردم حرف بزنن گذارند م

کنند ھميشه و  کس جرأت ندارد به آنھا دست بزند، آنان که چنين موضعی اتخاذ می جای ببرھائی گرفته اند که ھيچه را ب

ان  باالخره روزی مردم آنچه را که فکر می. خورند بال استثناء شکست می اً خودت ت، واقع د گف د خواھن ل کنن ر قاب را غي

  !کنيد؟ بسيار خوب، از شما انتقاد خواھند کرد و چه جورھم دسترسی تصور می

ق و  سط دموکراسی در درون خل ق ب ر ممکن است مگر از طري شورمان غي داشتن يک مرکزيت پرولتری واقعی در ک

ال قاطعان ق اعم ر از طري ه ۀدرون حزب و مگ اء يافت ر سطح ارتق ری، اگ ستم دموکراسی پرولت ای از دموکراسی  سي

انتراليزم  ه ای از س اء يافت نداشته باشيم، داشتن سطح پيشرفته ای از سانتراليزم غير ممکن است و بدون داشتن سطح ارتق

ا چه . استقرار اقتصاد سوسياليستی غير ممکن است سازد ب ستقر ن ستی م صاد سوسيالي ا يک اقت ه کشور م در صورتی ک

هه وضعيتی روب ديل ب د شد؟ تب ن رو خواھ ورژوازی می شود، در اي ع يک دولت ب ستی و در واق  يک دولت رويزيوني

د  کشور ديکتاتوری پرولتاريا به ديکتاتوری بورژوازی تبديل شده و حتا يک ديکتاتوری ارتجاعی از نوع فاشيستی خواھ

  .فکر کنندشياری ما را می طلبد اميدوارم رفقاء آنطور که بايد در اين باره واين مسأله ای است که ھ. آمد

د دا کن يم پي د تحک ق و . بدون سانتراليزم دموکراتيک، ديکتاتوری پرولتاريا نمی توان اده کردن دموکراسی در درون خل پي

ن دو جنب ق، اي ر دشمنان خل اتوری ب ال ديکت دۀاعم دا ناپذيران ه .  ج ا ب ا ب اتوری پرولتاري ی ديکت ه يعن ن دو جنب ترکيب اي

ا : لق، شعار ما چنين استعبارت ديگر ديکتاتوری دموکراتيک خ ری پرولتاري ه رھب ی ب يک ديکتاتوری دموکراسی خلق

  .بر اساس اتحاد کارگران و دھقانان

پرولتاريا، باکليه طبقات و . کند؟ از طريق حزب کمونيست يعنی گردان پيشقراول آن پرولتاريا چگونه اعمال رھبری می

ر  ب و در ساختمان سوسياليستی اعالم میاقشاری که ھمبستگی پشتيبانی و شرکت خود را در انقال ده و ب دارند، متحد ش

ال می طبقات مرتجع و به عبارت صحيح اتوری اعم ده ديکت اقی مان ات ب ن طبق د تر آنچه از اي ستم . کنن در کشورمان، سي

دهۀاستثمار فرد از فرد و به ھمين ترتيب پايگاه اقتصادی طبق ابود ش ات.  مالکان ارضی و سرمايه داری ن  ارتجاعی طبق

ه راستگرايان ١٩۵٧، سال تأسيس جمھوری خلق چين، يا ١٩۴٩ ۀاندازه  بمثالً . مانند گذشته خطرناک نيستند  ھنگامی ک

ھمين جھت ما از ويرانه ھای طبقات ارتجاعی ه خطرناک نيستند، ب. بورژوا حمالت ديوانه واری عليه ما به راه انداختند

 به آنھا کم بھا دھيم و بايد ھميشه به مبارزه عليه آنھا ادامه دھيم طبقات ارتجاعی ليکن به ھيچ وجه نبايد. صحبت می کنيم

شه می ۀدرجامع. سرنگون شده ھميشه خواھان بازگشت به قدرت ھستند ورژوازی ھمي د ب ز عناصر جدي  سوسياليستی ني
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وند د زاده ش ات. توانن ياليزم طبق ام دوران سوس ارزدرتم یۀ و مب ه م ات ادام ه حي اتی ب د طبق ارز.  دھن ن مب اتی ۀاي  طبق

ه تضعيف. طوالنی، پيچيده وحتا بسيار حاد خواھد بود يم شوند ن ومی . ابزار ديکتاتوری مان بايد تحک دستگاه امنيت عم

د روی می کنن ا سرويس ھای امنيت . مان در دست رفقائی است که از مشی درست پي يکن ممکن است در برخی جاھ ل

ی ه ب. ل شودوکنتر عناصر نا صالحی ۀعمومی به وسيل وده ول عالوه رفقائی ھم ھستند که عھده دار کار امنيت عمومی ب

 که طلب می کند اين کارتحت رھبری   ضد انقالبی آنھا از مشیۀدر امر تصفي. نه به توده ھا و نه به حزب تکيه نمی کنند

ر آنھا صرفاً .  پيروی نمی نمايند، بسيج توده ھا انجام گيردۀ حزب و به وسيلۀکميت د، ب ار منفی حساب می کنن رروی ک  ب

چنين کاری الزم است، ضروری است که ضد انقالبيون . روی آنچه اصطالحاً به کار حرفه ئی معروفيت پيدا کرده است

ری کميت  حزب ۀمورد تحقيق و بازجوئی قرار بگيرند ولی آنچه از ھمه مھمتر است پياده کردن مشی توده ئی تحت رھب

ا و حزب متکی باشده  بر تمام طبقات ارتجاعی بديکتاتوری. می باشد ر روی . ويژه بايد بر توده ھ اتوری ب ال ديکت اعم

ق  ه طري طبقات ارتجاعی به معنای نابود کردن تمام عناصر اين طبقات نيست بلکه تجديد تربيت آنھاست، تجديد تربيت ب

ا و بدون يک دموکراسی توده ئی وس. مناسب تا به انسانھای نوينی بدل شوند اتوری پرولتاري ه ديکت يع استحکام بخشيدن ب

ه  اتوری ب ال ديکت ا، اعم وده ھ رل ت تثبيت قدرت سياسی غير ممکن است بدون دموکراسی، بدون بسيج توده ھا، بدون کنت

د نحو مؤثر بر روی عناصر ارتجاعی و عناصر بد غير ممکن می د ش ی خواھ ر عمل . شود و تجديد تربيت آنان واقعاً غي

ه  ا ب د داشتآنھ درت خواھن ه ق شت ب رای بازگ اد تحريک ب ان ايج م امک از ھ ه داده و ب شاش ادام اد اغت سأله . ايج ن م اي

  . اميدوارم که رفقاء توجه کاملی به آن معطوف خواھند کرد. ھوشياری ما را می طلبد

 ...ادامه دارد

 

 


