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 سانتراليزم دموکراتيک
  بخش پايانی

  جنبش کمونيستی بين المللی:  پنجمۀنکت

% ٩٠ر چين و چه در ساير کشورھای جھان سرانجام بيش از کنم چه د در اين باره من فقط به تذکر کوتاه اکتفاء می

بسياری از مردم در سرتاسر جھان ھستند که ھنوز فريب . جمعيت به حمايت از مارکسيزم ـ لنينيزم کشيده خواھند شد

آن ھا ولی . ن از ھمه رقم را خورده و ھنوز آگاه نشده انداامپرياليزم و مرتجعاحزاب سوسيال دموکرات، رويزيونيزم ـ 

مارکسيزم ـ لنينيزم يک حقيقت . نيز دير يا زود کم کم بيدار شده و سرانجام از مارکسيزم ـ لنينيزم پشتيبانی خواھند کرد

انقالب جھانی باالخره پيروز خواھد شد، . زنند توده ھای خلق دير يا زود دست به انقالب می. انسداد ناپذير است

قالب کنيم، نظير شخصيت ھای کتاب لوسين آقای چائو، آقای تسين و شيطان کاذب دھند ان ديريازود کسانی که اجازه نمی

  .گذاشت آه کو انقالب کند ـ باالخره نا کام خواھند شد خارجی که نمی

ھر چند که رھبری حزب و .  لنين ايجاد شدۀش به وسيلت سوسياليستی بود و حزب کمونيستاتحاد شوروی اولين دول

 رويزيونيست ھا غصب شده، به رفقاء توصيه می کنم اطمينان راسخ داشته باشند که ۀسيلدولت شوروی، اکنون به و

 وسيع اعضای حزب و کادرھا خوب ھستند وانقالب می خواھند و تسلط رويزيونيزم طوالنی نخواھد ۀخلق شوروی تود

تحاد شوروی بياموزيم، به اشتباه امروز يا درآينده، زمان آن چندان مھم نيست، نسل ما و اخالف ما بايد ھمگی از ا. بود

حال که اتحاد شوروی به کام رويزيونيزم افتاده آيا باز ھم بايد از آن : ممکن است بعضی ھا سؤال کنند. دچار خواھيم شد

ياد گرفت؟ آن چه ما مورد مطالعه قرار می دھيم چيزھای خوب انسان ھا و اعمال اتحاد شوروی، و روشنفکرانی است 

  .ان پيوند يافته اندکه با زحمت کش

ھای  شود به رويزيونيست شود به زشتی ھای انسان ھا و اعمال اتحاد شوروی، آن چه مربوط می آن چه مربوط می

  . نمونه ھای منفی در نظر بگيريم از آن ھا نيز درس بگيريمۀشوروی ما بايد آن ھا را به مثاب

ايم که  ما ھميشه پشتيبان ثابت اين امر بوده. ی دفاع کنيمما بايد ھميشه از اصل ھمبستگی انترناسيوناليستی پرولتر

  .کشورھای سوسياليستی و نيز جنبش کمونيستی جھانی بايد قاطعانه بر اساس مارکسيزم ـ لنينيزم متحد شوند

: روش ما اين است. دارند ر ساختن سيل پرخاش ھا به رويمان بر نمیيازرويزيونيست ھا از ھمه قماش دست از سر

حزب ما به .  مناسب، آن طور که شايسته است به آن ھا پاسخ خواھيم گفتۀدر لحظ. د به دلخواه خود عمل کنندبگذاري

امروزه، درخارجه، امپرياليست . تمام نا سزاھائی را که درگذشته شنيده ايم کنار بگذاريم. ناسزا شنيدن عادت کرده است

در داخل کشور . ، رويزيونيست ھا به ما پرخاش می کنندن کشور ھای مختلفامرتجع، مرتجعھا، ناسيوناليست ھای 

چانکايچک به ما پرخاش می کند و مالکين ارضی، دھقانان غنی، ضد انقالبيون، عناصر فاسد و راست گرايان نيز 
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اس آيا ما منفرد ھستيم؟ من که خودم را منفرد احس: ھميشه اوضاع اين چنين بوده و ما نيز عادت کرده ايم. چنين می کنند

 نفر ھستيم چگونه ممکن است منفرد ٧٠٠٠ نفر ھستم، وقتی بيش از ٧٠٠٠ن با بيش از وفقط در ھمين سال. نمی کنم

 و چند ده ۶٠٠چگونه ممکن است با .  و چند ده ميليون سکنه دارد، خلق مان متحد است۶٠٠کشورمان ). خنده ھا(باشيم؟

ه کشورھا ھمدوش ما می باشند يا خواھند بود، بنابراين چگونه ميليون نفر بودن منفرد باشيم؟ توده ھای خلق در کلي

  ممکن است منفرد شويم؟

  

  .تمام حزب و تمامی خلق را بايد متحد سازيم: ششمين و آخرين نکته

ما بايد عناصر مترقی و عناصر فعال را در درون و برون حزب متحد سازيم و عناصر ميانی را متحد کنيم تا عقب 

تنھا از طريق تکيه بر . به اين ترتيب قادر خواھيم شد تمامی حزب و تمامی خلق را متحد سازيم. دمانده ھا جلب شون

توانيم کارمان را به خوبی به پيش ببريم و بر مشکالت فائق آئيم تا ساختمان سوسياليزم در  چنين وحدتی است که می

 مفھوم را می رساند که سمت گيری صريح و  و تمامی خلق اين متحد ساختن تمامی حزب. چين به خوبی انجام پذيرد

ولی ما اوضاع را اين چنين  » يک حزب تمام خلقی است«برخی می گويند حزب کمونيست . محکمی نداشته باشيم

حزب ما حزب پرولتاريا است بخش پيش آھنگ آن است، بخش سلحشور آن که به مارکسيزم ـ لنينيزم مسلح . بينيم نمی

ھيچ وجه در سمت و به . دھند کل جمعيت را تشکيل می% ١۵ايم که بيش از   خلق قرارگرفتهما درکنارتوده ھای. است

 درصد کل جمعيت ھستند، قرار ۵تا۴ن ارضی، دھقانان غنی، ضد انقالبيون، عناصر فاسد و راست گرايان که امالک

 با کليه خلق ھای  ـ لنينيست ھاخواھيم با کليه مارکسيست  ما می: در سطح بين المللی وضع نيز چنين است. گيريم نمی

ن کشورھای مختلف که عليه کمونيزم و عليه ايم ولی با امپرياليست ھا و مرتجعانقالبی، با کليه خلق ھای جھان متحد شو

 ۵حتا المقدور با اين عده نيز مناسبات ديپلماتيک به منظور ھمزيستی مسالمت آميز بر اساس . خلق ھا ھستند، ھرگز

اين ھا دو چيز متفاوت .  وحدت ما با خلق ھای ساير کشورھا نيستۀولی اين از ھمان مقول. اھيم ساختاصل بر قرار خو

  .اند

. برای اين که تمامی حزب و تمامی خلق را متحد سازم بايد دموکراسی را گسترش داده بگذاريم افراد ابراز عقيده کنند

  .ھم در درون حزب و ھم در بيرون

ی استان، ايالت و شھرستان، ھر وقت به محل خود مراجعت کرديد بايد بگذاريد مردم ابراز رفقای کميته ھای حزب برا

ن حضور داريد، بايد اين طور عمل کنيد و آن ھائی که نيامده اند نيز بايد به ھمين وای شما که در اين سال. عقيده کنند

. افکن ساخته و بگذارند مردم حرف بزنندرھبران در کليه مدارج حزبی بايد دموکراسی را پرتو . روال عمل نمايند

 حزب تابع کميته ۀحدود آن چيست ؟ يکی از آن ھا رعايت انضباط حزبی است، اقليت بايد تابع اکثريت و مجموع

ترسيم، ما فقط از  ما از وجود مخالفت آشکار نمی. حد ديگر آن ممنوعيت تشکيل فرقه ھای مخفی است. مرکزی آن باشد

اين افراد، در مقابل شما حقيقت را نمی گويند بلکه کلمات دروغين و فريبنده بر .  شده ترس داريميک اپوزيسيون مخفی

گذارند و به  ن انضباط را زير پا نمیاآن حدی که مخالفولی تا . دھند لب دارند، آن ھا اھداف واقعی شان را نشان نمی

 خود را ابراز کنند و حتا اگر ۀدھيم عقيد اجازه میشوند، ما به آنان  فعاليت ھای فراکسيونی زير زمينی متوسل نمی

توان انتقاد کرد ولی بايد به کمک استدالل  کنيم، مطالب اشتباه آميز را می مطالب اشتباھی بيان کنند آن ھا را تنبيه نمی

. ان را حفظ کننداگر آن ھا باز ھم متقاعد نشدند چه بايد کرد؟ بايد به آن ھا اجازه داد نظريات ش. افراد را قانع نمود

ھم در درون .  مخالف داشته باشدۀاقليت، آن زمان که از قطعنامه ھا و تصميمات اکثريت تبعيت می کند، می تواند عقيد

بعدھا، چنان چه اين نظريه که . و ھم در برون حزب نفع دراين است که به اقليت امکان داده شود نظر خود را حفظ کند

خيلی وقت ھا ھم اتفاق می افتد که نظريات اقليت . ر عقيده خواھد داديياند اشتباه بود، تغبه وی امکان حفظ آن را داده 
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تاريخ نمونه ھای بسياری در اين مورد ارائه می دھد، در ابتداء حقيقت در دست اکثريت قرار . آيد درست از آب در می

لنين نيز برای . يل کار نيز در اقليت بودند حق بودند ولی اواهندارد، بلکه در دست يک اقليت است، مارکس و انگلس ب

در حزب خودمان نيز با چنين تجربه ای مواجه بوده ايم زمانی که چن دوسيو و مشی . مدت ھا در اقليت قرار داشت

در طول . حاکم بود حقيقت جانب اکثريت در ارگان ھای رھبری قرار نداشت بلکه در دست اقليت بود" چپ"انحرافی 

 اکثريت مردم  ۀتخصصين علوم طبيعت نظير کپرنيک، گاليله و داروين برای مدت ھای مديدی به وسيلتاريخ، مکاتب م

حزب ما، زمانی که . شد، آن ھا نيز درعصر خود در اقليت قرار گرفته بودند پذيرفته نشد بلکه به عکس اشتباه تصور می

اقليت بود، ليکن ھمين چند ده نفر، حقيقت و  ايجاد شد، چند ده نفر عضو بيشتر نداشت، اين نيز يک ١٩٢١در سال 

  .سرنوشت چين را تجسم می نمودند

در حال حاضر در حالی که فقط ده سال از .  دستگيری ھا و اعدام ھا ابراز کنمۀای نيز در بار مايل ھستم چند کلمه

موزش نشده اند و به گذرد، در حالی که عناصری از طبقات ارتجاعی سرنگون شده ھنوز تجديد آ پيروزی انقالب می

 قليلی از افراد بايد دستگير و اعدام شوند، ۀکنند، عد خصوص برخی از آنان برای بازگشت به قدرت توطئه چينی می

ولی نبايد افراد را به . ئی را استحکام بخشيم توانيم خشم خلق را آرام نمائيم يا ديکتاتوری توده بدون چنين اقدامی، ما نمی

عوامل نامطبوع عناصر فاسدی که . صوص بدون رسيدگی کافی به اعدام افراد اقدام نمودخه و بسادگی بازداشت کرد 

شوند و بر رويش ادرار   خلق سوار میۀدر صفوف ما رخنه نموده اند و عناصر منحط وجود دارند، اين افراد بر گرد

ھا ھستند، بايد با »  چانکايچکۀجوج«آن ھا . نمايند رفتار مستبدانه دارند و قانون و انضباط را نقض میآن ھا . کنند می

اين مورد عناصر تسويه حساب کنيم، از ميان کسانی که مرتکب جنايات خيلی وخيمی شده اند بايد تعدادی را دستگير و 

ا دستگير و اعدام نکنيم قادر به آرام کردن خشم خلق نخواھيم چند نفر را اعدام کنيم، زيرا اگر ھيچ کدام از اين عناصر ر

، قصدمان ھمين است، ولی به ھيچ »توانيم از ھرگونه دستگيری و اعدام صرف نظر کنيم ما نمی«وقتی می گوئيم . شد

الً ضروری وجه نبايد زياده از حد دستگير و يا اعدام نمائيم، به ھيچ وجه کسانی را که دستگيری و يا اعدام شان کام

شخصی ھست به نام پان ھان نين که معاون شھردار شانگھای بوده است، در . نيست، دستگير و يا اعدام نخواھيم کرد

در . بود) حزب کمونيست( مرکزی ۀاو يکی از اعضای کميت. قديم او مخفيانه خود را به کومينگ تانگ تسليم نموده بود

ايم، اگر فردی نظير پان ھان نين را بکشيم و به اين ترتيب محدويت  نکشتهبرد و او را  سر میه حال حاضر در زندان ب

بايست کليه افرادی را که دارای موقعيت مشابه با او ھستند بکشيم،  مربوط به اعدام ھا را حذف کنيم، درآن صورت می

سر ه ين آن بھمچنين شخص ديگری بود به نام وانگ چه وی که جاسوس مزدور کومينگ تانگ بود، وقتی که در 

نوشت که در آن انقالب را به باد حمله گرفته، حزب کمونيست را لجن » سوسن وحشی«ای تحت عنوان  برد مقاله می

 شد که ارتش در حال راه پيمائی بود، اين تصميم به ءاعدام او زمانی اجرا. ساخت، او بعدھا دستگير و اعدام شد مال می

 مرکزی، ما بارھا از اين قضيه انتقاد نموديم زيرا معتقديم ۀ کميتۀ شد و نه به وسيل ارگان ھای امنيتی، راساً اتخاذۀوسيل

نوشت و با لجاجت از توبه کردن خودداری  او يک مأمور مخفی بود، مقاالتی عليه ما می. شد بايست اعدام می او نمی

ما . کشتن او کار خوبی نبود. ار سازندبسيار خوب، کافی بود او را ھمان جا بگذارند و به انجام کار يدی واد. نمود می

اگر قرار باشد افراد را برای آری و نه دستگير و اعدام کنيم . بايد حتی االمکان افراد کمتری را دستگير و اعدام کنيم

درچنين جوی، دموکراسی . کند حرفی بزند ھمگی خويش را مورد تھديد احساس خواھند کرد و ھيچ کسی جرأت نمی

  . د حاکم باشدتوان زيادی نمی

از طرف ديگر نبايد از چپ و راست به ديگران بر چسب بزنيم، برخی از رفقای ما عادت دارند با برچسب ھای خود  

ھنوز دھان شان را باز نکرده اند که باران بر چسب ھا نازل می شود، آن ھا چنان مردم . باالی مردم فشار وارد سازند

البته بر چسب زنی ھا که ھميشه باقی خواھند ماند، آيا يک مشت . ای ندارند قيدهرا می ترسانند که ديگر جرأت ابراز ع
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آيا يکی از آن ھا نيست؟ ليکن نبايد به ھر » اولتراـ سانتراليزاسيون«از آن ھا در گزارش کنفرانس مان موجود نبود، 

متھم ساخت، ترجيح » انترياليزاسيوناولتراــ س«بھانه ای به افراد بر چسب زد و اين يک و آن ديگری يا ھر کسی را به 

 ۀارند و برچسب مناسب شان، بھتر است اين کار به وسيلذدھيم افراد به دست خود اين کاله ھا را بر سرخود بگ می

 حمل اين کاله توسط وی ۀاشت و مردم با ادامذچنان چه کسی چندين بار يک کاله را به سر گ. ديگران صورت نگيرد

ت آن را از سر بر دارد، اين عمل باعث ايجاد يک جو دموکراتيک بسيار خوب خواھد شد، ما موافق نيستند کافی اس

کنيم از معايب ديگران سود جوئی نشود، بر چسب زده نشود، چماق افراشته نشود، ھدف ما اين است که  توصيه می

  .مردم را آزاد بگذاريم تا بدون ھيچ وحشتی جرأت ابراز عقيده داشته باشند

 با حسن نيت به کسانی که دچار اشتباھات شده اند و کسانی که به ديگران امکان ابراز عقيده نمی دھند کمک کنيم، ما بايد

ما خواھان آن چنان جوی نمی باشيم که افراد احساس کنند ارتکاب ھرگونه اشتباھی جائز نيست و آن اشتباھاتی که 

طوری که ھرگز قابل جبران نيستند، وقتی کسی اشتباه ممکن است مرتکب شوند باعث عواقب وخيمی خواھند شد به 

کرد، ھمين که بخواھد خالصانه خود را اصالح کند و انتقاد از خود واقعی نمايد ما بايد با خوشروئی از او استقبال کنيم، 

يچ اھميتی ندارد چنان ھ. زمانی که او اولين و يا دومين انتقاد را از خود می کند، ما نبايد انتظار زيادی از او داشته باشيم

ما بايد به او امکان دھيم بيشتر فکر کند و با نيت خوش به او کمک کنيم، ھر . چه انتقاد از خود او زياد عميق نيست

اگر کسی . ما بايد به رفقائی که اشتباه کرده اند در تشخيص اشتباھات شان ياری نمائيم. فردی محتاج کمک ديگران است

 از خود زده و می خواھد خود را اصالح کند، ما بايد او را بخشيده و سياست اغماض در قبال او صادقانه دست به انتقاد

ھمين که کار او در مجموع مثبت است و دارای صالحيت کافی می باشد، می توانيم او را در مقامی که دارد . اتخاذ کنيم

  . حفظ کنيم

ھمچنين از برخی رفقاء بدون اين که نام آن ھا را ببرم انتقاد در سخنرانی حاضر، من از برخی پديده ھا انتقاد کردم،  

خنده (در ضمير خودتان متوجه شده و خود را باز خواھيد شناخت . مشخص نکردم که اين کيست و آن کدام است. نمودم

ل از در مورد نارسائی ھا و اشتباھاتی که در عرض چند سال اخير در کارمان صورت گرفته، مسؤوليت عمده، قب) ھا

 مرکزی قبل از ھر کس ديگر خود من مسؤوليت دارم، ۀ مرکزی است، و در درون کميتۀھر کس ديگر، بر دوش کميت

 سوم کميته ھای ۀسپس کميته ھای حزبی برای استان، شھرداری ھا و مناطق خود مختار مسؤول ھستند، و در درج

حزبی در مؤسسات و کمون ھا، به طور کلی ھرکسی ايالتی حزب، چھارم کميته ھای شھرستان حزب و پنجم کميته ھای 

  .در اين مسؤوليت سھمی دارد

رفقاء، پس ازبازگشت به محل خود بايد سانتراليزم دموکراتيک را استحکام بخشيد، رفقای کميته ھای حزبی شھرستان 

ا بايد رھبری دسته جمعی قبل از ھر چيز، م. ھا بايد به کميته ھای حزبی کمون ھا برای تحکيم اين سيستم مساعدت کنند

مسؤوليت «: شده اجراء نکنيم  رھبری زير را که مدت ھای زيادی پياده میۀرا بر قرار و يا تحکيم کنيم و ديگر شيو

 حزبی ھر کدام به قسمت ۀ، باچنين اسلوبی، دبير و اعضای يک کميت».ھرکس در بخشی است که به او واگذار شده است

 دسته جمعی حقيقی با يک رھبری دسته جمعی ۀپردازند، در اين حالت يک مباحث یکار خودشان به طور جداگانه م

بايد دموکراسی را به پيش برد و افراد را به انتقاد نمودن و به انتقاد گوش دادن . حقيقی نمی تواند وجود داشته باشد

ھر . فت و با انتقاد از خود شروع کرددست گره بايد توان پذيرفتن انتقاد ھا را داشت، بايد ابتکار عمل را ب. تشويق کرد

انبان ھا .  ساعت وقت می گيرد٢اين کار يک ساعت يا حداکثر . چيز که ارزش معاينه داشته باشد بايد بررسی شود

 شان را ۀخالی می شوند، باالخره آن قدرھا ھم چيزھای آن چنانی، وجود ندارند، اگر مردم معتقداند اين کافی نيست عقيد

گر حرف شان درست بود آن را بپذيريد، زمانی که به مردم امکان ابراز عقيده می دھيد، آيا داشتن موضع بخواھيد و ا

فعال بھتر است يا موضع منفعل؟ البته فعال بودن بھتر است و اگر در موضع منفعل قرار گرفته باشيم چه بايد کرد؟ در 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

بگذاريد . دی قرار گرفتيد ولی اين مسأله اھميتی نداردگذشته شما سبک دموکراتيک نداشته ايد و در موقعيت غير مساع

بگذاريد تمام روز و حتا شب ھا به جای اين که برای تماشای نمايش برويد شکايات خود را سر . مردم از شما انتقاد کنند

ی می روم و ، پس از آن من در جائ)خنده ھا(خواھش می کنم، بيائيد اين جا و شب و روز از من انتقاد کنيد . ريز کنند

پس از اين که خوب . دوسه شب خواب به چشمانم بيايد کنم بدون اين که  آن ھا فکر میۀمی نشينم و با خونسردی در بار

فکر کردم و ذھن من شفاف شد صادقانه دست به انتقاد از خود می زنم، ھمچنين خالصه بگذاريد مردم ھر چه فکر 

 خود را بيان ۀشويد ولی اگر نگذاشتيد آن ھا عقيد شود و شما نيز خراب نمی آسمان بر سرتان خراب نمی. کنند بگويند می

  .شود؟ در اين صورت، شما دير يا زود و به طور اجتناب ناپذير سقوط خواھيد کرد کنند چه می

ضرورت اعمال سانتراليزم دموکراتيک، و  تم مرکزی بحث . اين تمام مطلبی است که امروز می خواستم به شما بگويم

من به رفقاء توصيه می کنم اين مسأله را به دقت . جليل از دموکراسی چه در درون و چه در برون حزب می باشدت

برخی از رفقاء ھيچ گونه درکی از سانتراليزم دموکراتيک ندارند، برای آن ھا وقت آن رسيده که به اين . بررسی کنند

اگر به طور تام و تمام دموکراسی را گسترش دھيم، می . دطرز تفکر و شناخت پيدا کردن نسبت باين مسأله آغاز کنن

جمعيت را % ٩۵توانيم ابتکار توده ھا را در درون و در برون حزب به کار انداخته، توده ھای وسيع خلق که بيش از 

عت بيشتری اگر اين کار را بکنيم، کارمان بيش از پيش بھبود يافته و قادر خواھيم شد با سر. دھند متحد سازيم تشکيل می

  ).کف زدن ھای پر شور. ( مساعد تری به پيش خواھد رفتۀو آرمان ما با زمين. بر مشکالت خود غلبه پيدا کنيم
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