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 نوشته مائو تسه دون

  

  

 آموزش خود را از نو بسازيم

  ) 1941مه ( 

  :به دالئل زيرين . به عقيده من بايد اسلوب و سيستم آموزش را در سراسر حزب ما اصالح كرد
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 - حيات بيست ساله حزب كمونيست چين عبارت بوده است از بيست سال تلفيق حقيقت عام ماركسيسم 

كافي است يادآور شويم كه شناخت . لنينيسم با عمل مشخص انقالب چين، تلفيقي روز به روز عميق تر

لنينيسم و انقالب چين در سالهاي كودكي حزب چقدر سطحي و كم مايه بود تا  -ما از ماركسيسم 

ر بهترين در صد ساله اخي. مالحظه شود كه امروز آشنائي مذكور چقدر عميق تر و پرمغرتر شده است

فرزندان ملت چين كه دچار مصائب سختي بود در پي حقيقتي كه بتواند موجب رهائي كشور و خلق گردد 

مبارزه كردند و جان فدا ساختند و هر آنگاه كه راهرواني بر خاك افتادند ديگران قدم در راه نهادند؛ 

اني و انقالب اكتبر روسيه ولي فقط پس از نخستين جنگ جه. حماسه آنان درخور اشك ما و سرود ماست

لنينيسم ، يعني اين حقيقت واال كه براي نجات خلق ما بهترين سالح است  - بود كه ما به ماركسيسم 

. و حزب كمونيست چين مبتكر، مبلغ و سازمان دهنده استعمال اين سالح بود. دسترسي پيدا كرديم

چين پيوند يافت وضع كامال تازه اي لنينيسم با عمل مشخص انقالب  - همينكه حقيقت عام ماركسيسم 

 -حزب ما از آغاز جنگ مقاومت ضد ژاپني ، با تكيه بر حقيقت عام ماركسيسم . در انقالب چين پديد آمد

لنينيسم ، در بررسي عمل مشخص جنگ مذكور و در بررسي چين و جهان معاصر قدمي به جلو برداشته 

  .اينها نشانه هاي بسيار خوبي است. ده شده استبه عالوه، اساس بررسي تاريخ چين نيز گذار. است
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به عقيده من تا زماني كه به رفع آنها . معذلك ما هنوز نقايصي، و حتي نقايص بسيار بزرگي داريم

نپرداخته ايم به كاميابي هاي جديدي در كار خويش نائل نخواهيم آمد و نخواهيم توانست امر خطير 

  .نيسم با پراتيك مشخص انقالب چين را پيشتر برانيملني - تلفيق حقيقت عام ماركسيسم 

هر چند كه ما در بررسي اوضاع كنوني، خواه داخلي و خواه بين المللي . از بررسي اوضاع كنوني آغاز كنيم

موفقيت هائي داشته ايم ولي براي حزب بزرگي مانند حزب ما مداركي كه ما راجع به زندگي داخلي و بين 
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گرد آورده ايم به هيچ وجه همه جانبه  -سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي  - ه ها المللي در كليه زمين

بطور كلي بايد گفت كه ما در عرض . نيست و كار پژوهشي ما هنوز با نظم و ترتيب انجام نمي گيرد

بيست سال گذشته براي گردآوري و بررسي مدارك در هيچ يك از زمينه هاي نامبرده به كار واقعاً منظم 

هنوز . ما نسبت به تحقيق و بررسي واقعيت عيني رغبت كافي نشان نداده ايم. دقيقي دست نزده ايم و

لنينيسم مباين  -بسياري از رفقاي حزبي سبك كار بسيار بدي دارند كه به كلي با روح اصلي ماركسيسم 

كوري كه در « و يا نظير » مي خواهد با چشم بسته گنجشك بگيرد « آنها نظير كسي هستند كه . است

آنها به كارها بطور سطحي برخورد نموده و به جزئيات دقت نمي كنند، به . »صدد شكار ماهي است 

ماركس، انگلس، . سخن سرائي هاي پرادعا دلخوش اند و به معلومات تكه پاره هضم نشده اي قانع اند

واقعيت عيني را مبدأ قرار داد و نه لنين و استالين به ما مي آموزند كه بايد اوضاع را به دقت مطالعه كرد، 

معذلك عده زيادي از رفقاي ما درست در جهت مخالف اين حقيقت عمل مي . آرزوهاي ذهني خود را

  .كنند

عده قليلي از اعضا و هواداران حزب ما به اين بررسي پرداخته اند، ولي . اينكه به بررسي تاريخ بنگريم 

تاريخ چين، خواه در صد سال اخير و خواه در عهد باستان بر . تپژوهش هاي آنان سازمان يافته نبوده اس

لنينيست ما به هر  - بسياري از دانشمندان ماركسيست . بسياري از اعضاء حزب ما به كلي تاريك است

مناسبتي به يونان باستان اشاره مي كنند ولي متأسفانه بايد بگوئيم كه نياكان خودمان را به كلي از ياد 

  .هنوز نه رغبت كافي به بررسي دقيق اوضاع فعلي داريم و نه به تاريخ ما. برده اند

به . لنينيسم - باالخره بپردازيم به آموزش تجربه انقالبي بين المللي، به آموزش حقيقت عام ماركسيسم 

لنينيسم را نه براي نيازمنديهاي پراتيك انقالبي بلكه فقط  - نظر مي رسد كه بسياري از رفقا ماركسيسم 

همينقدر مي . از اين جهت به هضم آنچه خوانده اند نائل نمي آيند. اي نفس آموزش مطالعه مي كنندبر

توانند جمالت و كلمات منفردي از آثار ماركس، انگلس، لنين و استالين به طرز يكجانبه اقتباس كنند ولي 

خ چين بكار برند و از اينكه مواضع، نظريات و اسلوب آنان را در بررسي مشخص اوضاع كنوني و تاري

چنين برخوردي با . مسائل انقالب چين را بطور مشخص مورد تحليل قرار دهند و آنها را حل كنند عاجزند

  .لنينيسم ، به ويژه در نزد كادرهاي درجات متوسط و باال بسيار زيانمند است -ماركسيسم 

حه در بررسي تاريخ، مسامحه مسامحه در بررسي اوضاع كنوني، مسام -سه نكته اي كه قبال ذكر كردم 

حاكي از اسلوب كار بسيار بدي است كه شيوع يافته و بر  -لنينيسم  -در انطباق عملي ماركسيسم 

  .بسياري از رفقاي ما تأثيري زيان بخش گذاشته است

از اينكه . واقعيت اينست كه امروزه در صفوف ما بسياري از رفقا در اثر اين سبك كار گمراه شده اند

اً و دقيقاً به تحقيق و بررسي اوضاع مشخص در داخل و خارج كشور، استان و شهرستان و محل منظم

خود بپردازند سر باز مي زنند و فقط به اتكاء معلومات سطحي و يا استنباطات خود به صدور فرمان 

  مگر اين سبك ذهني كار هنوز در نزد بسياري از رفقاي ما وجود ندارد؟. مبادرت مي جويند

يخ كشور خود را به هيچ وجه نمي دانند و يا خيلي كم مي دانند و به جاي آنكه از اين جهالت شرم تار

بدتر از همه اينكه تعداد بسيار اندكي از رفقاي ما تاريخ حزب كمونيست چين . داشته باشند به آن مي بالند

ن گفت كه هيچ كس دقيقاً به مي توا. و تاريخ چين در صد ساله اخير از زمان جنگ ترياك را واقعاً بلدند
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و بعضي ها . بررسي تاريخ اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي چين در صد ساله اخير نپرداخته است

چون از كشور خودمان بي خبرند چاره اي ندارند جز اينكه از داستانهاي يونان قديم و ممالك ديگر سخن 

ست و بطور تصادفي از ميان توده به هم ريخته بگويند، ولي حتي در اينجا هم معلومات آنها بي ارزش ا

  .كتابهاي كهنه خارجي برداشته شده كه همه درخور دور ريختن اند

. در دهساله هاي اخير بسياري از كساني كه در خارجه تحصيل كرده اند به اين بيماري گرفتار آمده اند

ر آنچه طوطي وار در خارجه يادگرفته اند آنها پس از آنكه از اروپا، آمريكا و يا ژاپن بازمي گردند جز تكرا

آنها به صورت دستگاههاي ضبط صوت درآمده و فراموش كرده اند كه وظيفه شان در درك و . بلد نيستند

  .اين بيماري به حزب كمونيست نيز سرايت كرده است. آفرينش نو است

آموزش بكار مي برند ما ماركسيسم را مطالعه مي كنيم ولي اسلوبي كه بسياري از رفقاي ما ضمن 

به عبارت ديگر آنها يك اصل اساسي را كه ماركس، انگلس، لنين و . مستقيماً مخالف ماركسيسم است

در مدارس و . وحدت تئوري و عمل: استالين مصرانه تأكيد كرده اند نقض مي كنند و آن عبارتست از 

د معلمان فلسفه شاگردها را همچنين در كالس هايي كه براي كادرهاي مشغول به كار تشكيل مي شو

به سوي مطالعه منطق انقالب چين توجيه نمي كنند؛ معلمان علوم اقتصادي شاگردان را به سوي مطالعه 

خصوصيات اقتصاد چين توجيه نمي كنند؛ معلمان علوم سياسي شاگردان را به سوي مطالعه تاكتيك 

ا به مطالعه استراتژي و تاكتيكي كه مناسب انقالب چين توجيه نمي كنند؛ معلمان علوم نظامي شاگردان ر

در نتيجه اشتباهات شيوع مي يابد و زيان هاي بسياري . شرايط ويژه چين باشد توجيه نمي كنند و غيره

اگر معلم علوم . بكار برند) 1(آنچه را كه در ين ان مي آموزند نمي توانند در فو سيان . حاصل مي شود

چيست مسلماً شاگرد او نيز نخواهد ) 2(رتباط بين بيان بي و فابي اقتصادي نتواند توضيح بدهد كه ا

آنها بجاي : و اين امر موجب پيدايش روحيه ناسالمي در نزد بسياري از شاگردان شده است . توانست

اينكه به مسائل مربوط به چين عالقه مند شوند و به رهنمودهاي حزب اهميتي بايسته بگذارند شيفته 

  .گردند كه گويا جاوداني اند و از معلمان به آنها آموخته شده انداحكام منجمدي مي 

ولي چنين . البته اينها مثالهايي از منفي ترين پديده ها در حزب است و سخن بر سر وضع عمومي نيست

مثالهايي واقعاً وجود دارد، حتي خيلي زياد است و هم اكنون زيان آنها به قدري است كه نمي توان به آنها 

  .تنا ماندبي اع

3  
براي اينكه درباره گفته هاي خود توضيح بيشتري داده باشم دو روش متضاد را با يكديگر مقايسه مي  

  :كنم 

  .نخست روش ذهني

با چنين روشي، اشخاص به بررسي منظم و دقيق واقعيت پيرامون خويش نمي پردازند، در كار فقط به 

با چنين روشي، . ن معاصر جز تصور مبهمي ندارندشور و شوق خويش اعتماد مي ورزند و از سيماي چي

چين ديروز و . تاريخ را متوقف مي سازند، فقط يونان باستان را مي شناسند ولي چين را نمي شناسند

لنينيستي را بطور مجرد و  - با چنين روشي، تئوري ماركسيستي . پريروز براي آنها به كلي ناروشن است
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آن را نه بخاطر اينكه مواضع، نظريات و اسلوبي براي حل مسائل بدون هدف معين مطالعه مي كنند؛ 

تئوريك و تاكتيك انقالب چين در نزد ماركس، انگلس، لنين و استالين بيابند بلكه فقط بخاطر نفس 

ماركس، انگلس، . بجاي آنكه هدفي را نشانه بگيرند به هر سو تير مي اندازند. تئوري مطالعه مي كنند

ما مي آموزند كه بايد واقعيت عيني را مبدأ گرفت و قوانيني را از آن بيرون كشيد كه در  لنين و استالين به

ضرورتاً بايد مدارك را به  - همانطور كه ماركس مي گويد  - به اين منظور . عمل راهنماي ما خواهند بود

كامال طور ديگري بسياري از رفقاي ما ). 3(دقت گرد آورد و مورد تجزيه علمي و بررسي تركيبي قرار داد 

بعضي ها كه بكار پژوهشي مي پردازند نه به چين امروز نه به چين ديروز عالقه نشان . عمل مي كنند

بعضي ديگر . بي مغز و جدا از واقعيت است» تئوريهاي « نمي دهند و همه توجهشان معطوف به مطالعه 

زند، غالباً فقط بر شور و شوق كه به كار عملي مشغولند نيز در مطالعه شرايط عيني مسامحه مي ور

اين هر دو . خويش در كار اعتماد مي كنند و احساسات شخصي خود را بر جاي سياست حزب مي نشانند

اگر كنفرانس مي دهند پيوسته . نوع اشخاص به شيوه ذهني و بدون محاسبه واقعيت عيني عمل مي كنند

؛ اگر مقاله مي نويسند سلسله اي 4، 3، 2، 1و سپس    الف، ب، ج، د: همان طرح نمره گذاري شده است 

آنها حقيقت را در واقعيت نمي جويند، بلكه جمالت زيبايي را براي خوش . از سخن پردازيهاي پرمدعاست

خطا  خود را مصون از هر. درخشانند ولي جوهر ندارند، شكننده اند، نااستوارند. آمد ديگران نثار مي كنند

به اينجا و » فرستادگان امپراطور«مي پندارند، خود را بزرگترين شخصيت اين دنيا جلوه مي دهند، مانند 

انتخاب اين سبك كار . چنين است سبك كار برخي از رفقا در صفوف ما. آنجا، به همه جا مي شتابند

يگران است، براي رهبري براي خود، زيان رساندن به خود است، براي تعليم ديگران زيان رساندن به د

خالصه، اين اسلوب ذهني و ضد علمي كه متناقض با ماركسيسم . انقالب، زيان رساندن به انقالب است

لنينيسم است دشمن بزرگ حزب كمونيست، دشمن بزرگ طبقه كارگر، خلق و ملت به شمار مي آيد و  - 

فقط آنگاه . فيم بايد آنرا نابود سازيموقتي كه ما با چنين دشمني طر. نشانه فقدان روح حزبي حقيقي است

لنينيسم غلبه خواهد كرد؛ روح حزبي نيرو خواهد گرفت و  - كه ذهني گرائي نابود شود حقيقت ماركسيسم 

 -بايد خاطرنشان ساخت كه فقدان روش علمي، يعني روش ماركسيستي . انقالب پيروز خواهد شد

  .معناي فقدان يا نقصان روح حزبي استلنينيستي كه تئوري را با عمل پيوند مي دهد، به 

  :در اينجا دو بيتي را كه در وصف اينگونه اشخاص است ذكر مي كنم 

  گران سر، ناتوان ساقه و نازك ريشه ؛: نئي رسته بر باالي ديوار 

  .نوك تيز، ستبر پوست و ميان تهي: نهال خيزراني بر كوهسار 

اني نمي اندازد كه به طريقه علمي عمل نمي كنند، كار به من بگوئيد آيا اين اشعار شما را به ياد كس

ديگري جز از برخواندن جمالت و كلمات منفرد و مستخرج از آثار ماركس، انگلس، لنين و استالين بلد 

نيستند و بدون آنكه از دانش حقيقي برخوردار باشند شهرت غلط به دست آورده اند؟ اگر كسي مي خواهد 

هائي يابد، من توصيه مي كنم كه اين اشعار را يادداشت كند و يا اگر شهامت حقيقتاً از اين بيماري ر

لنينيسم علم است و علم شناختي  - ماركسيسم . بيشتري داشته باشد، آنها را به ديوار اطاق خود بياويزد

  !پس صديق باشيم. با علم نمي توان حيله بازي كرد. است كه جز با شيوه صديقانه به دست نمي آيد
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  .لنينيستي است - ديگر روش ماركسيستي روش 

لنينيستي به تحقيق  - كساني كه اين روش را اختيار مي كنند، با بكار بردن تئوري و اسلوب ماركسيستي 

در كار فقط به شور و شوق خويش اطمينان . و بررسي منظم و دقيق واقعيات پيرامون خويش مي پردازند

دست به ) 4(با تلفيق شور و شوق انقالبي با واقع بيني  -گويد همانطور كه استالين مي  - نمي كنند بلكه 

با چنين روشي تاريخ را متوقف نمي سازند، فقط به شناخت يونان باستان اكتفا نمي ورزند . عمل مي زنند

نه فقط تاريخ نهضت انقالبي در ممالك خارجه بلكه تاريخ . بلكه مي كوشند كه چين را هم بشناسند

نه فقط با چين امروز بلكه با چين ديروز و پريروز نيز مي . ز مي خواهند فرا بگيرندانقالب چين را ني

لنينيستي را با اين هدف  - كسي كه اين روش را برمي گزيند تئوري ماركسيستي . خواهند آشنا شوند

را  معين مطالعه مي كند كه آن را با واقعيات نهضت انقالبي چين پيوند دهد و مواضع، نظريات و اسلوبي

پس . لنينيسم بيابد كه حل مسائل تئوريك و تاكتيك انقالب چين را ميسر گرداند -در ماركسيسم 

» تير « در اينجا انقالب چين است و » هدف « . تيرهاي خود را به سوي هدف معين پرتاب مي كند

« م كه به برخاستي» تير« ما كمونيستهاي چين همانا براي آن به جستجوي اين . لنينيسم -ماركسيسم 

چنين روشي مبتني بر جستجوي حقيقت از . يعني به انقالب چين، انقالب خاور اصابت كنيم» هدف 

يعني » حقيقت«. يعني اشياء و پديده ها آنگونه كه بطور عيني وجود دارند» واقعيات « . واقعيات است

ما . يعني بررسي و آموزش» جستجو«. رابطه دروني اين اشياء و پديده ها، قوانيني كه بر آنها حاكم است

بايد اوضاع واقعي داخلي و خارجي كشور، استان، شهرستان و محل را مبدأ قرار دهيم و براي رهبري 

اعمال خودمان قوانيني را كه خاص اوضاع مذكور است و زائيده تخيل ما نيست استخراج كنيم يعني 

به اين منظور بايد نه بر تصورات ذهني، نه بر . رابطه دروني حوادثي را كه در پيرامون ما مي گذرد بيابيم

شور و شوق گذرا و نه بر كلمات بي روح كتب، بلكه بر واقعيات، همانطور كه بطور عيني وجود دارند، 

لنينيسم نتايج صحيحي  - تكيه كنيم ، دقيقاً به جمع مدارك بپردازيم و در پرتو اصول عمومي ماركسيسم 

نخواهد بود،   جه گيريها فقط شمارش پديده ها به ترتيب الف، ب، ج، داين نتي. از آن استخراج نمائيم

نوشته هاي سرشار از مطالب كهنه و فرسوده و سخن پردازيهاي پر ادعا نخواهد بود بلكه نتيجه گيريهاي 

چنين روشي به معناي جستجوي حقيقت از واقعيات است نه جمله پردازي زيبا به . علمي خواهد بود

 -چنين روشي چيز ديگري جز تجلي روح حزبي، جز سبك كار ماركسيستي . ديگران منظور خوش آمد

. اين حداقلي است كه از كمونيست خواسته مي شود. لنينيستي كه تئوري را با عمل پيوند مي دهد نيست

اند و » گران سر، ناتوان ساقه و نازك ريشه « كسي كه اين روش را برگزيند نه از زمره آنهائي است كه 

  .اند» نوك تيز، ستبر پوست و ميان تهي « ه در شمار آنهائي كه ن

   

4  
  :من بر اساس نظريات باال پيشنهاد مي كنم 

فعاليت . بررسي منظم و دقيق واقعيت پيرامون، به عنوان وظيفه در برابر سراسر حزب گذاشته شود - 1

امي، فرهنگي و در امور حزبي بر دشمنان ما، دوستان ما و خود ما در زمينه اقتصادي، مالي، سياسي، نظ
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لنينيستي مورد تحقيق و بررسي دقيق قرار گيرد و سپس نتيجه  - طبق تئوري و اسلوب ماركسيستي 

به اين منظور، توجه رفقاي ما به تحقيق و بررسي اين واقعيات عيني جلب . منطقي و الزم اتخاذ شود

يكي : هبري حزب كمونيست دو چيز مهم است به آنها فهمانده شود كه وظيفه اساسي ارگانهاي ر. گردد

. شناخت اوضاع آنطور كه هست و ديگر درست بكار بستن سياست، اولي شناخت جهان و دومي تغيير آن

تكرار بيجاي سخن پردازيهاي . رفقاي ما بايد دريابند كه هر كس تحقيق نكرده است حق سخن ندارد

. براي مثال به كار تبليغات نظر بيفكنيم. بكار نمي آيد 4، 3، 2، 1پرادعا، شمارش ساده پديده ها به ترتيب 

اگر ندانيم كه وضع تبليغات دشمنان ما، دوستان ما و خود ما چگونه است نخواهيم توانست در اين مورد 

در كار هر واحدي پيش از آنكه بتوانيم راه حل صحيحي بيابيم بايد شرايط . سياست درستي اتخاذ كنيم

اجراي برنامه تحقيق و بررسي در سراسر حزب، حلقه اساسي تغيير سبك كار در حزب . واقعي را بشناسيم

  .ماست

گرد آوردن اشخاص صالحيت دار براي مطالعه تاريخ چين در صد ساله اخير بر حسب اصل تقسيم  - 2

شروع اين امر با بررسي تحليلي در . كار و همكاري، و خاتمه دادن به فقدان سازمان در اين زمينه

تاريخ اقتصادي، تاريخ سياسي، تاريخ نظامي، تاريخ فرهنگي چين ؛ و فقط آنگاه مي : خشهاي زيرين ب

  .توان به بررسي تركيبي پرداخت

استقرار اين اصل در آموزش كادرهاي مشغول به كار و همچنين در تعليمات مدارس كادرها كه  - 3

لنينيسم  -و با اصول اساسي ماركسيسم بررسي ها بايد در جهت مسائل عملي انقالب چين توجيه شود 

لنينيسم به صورت چيزي منجمد و بي حركت و بيرون از  - رهبري گردد؛ ترك اين شيوه كه ماركسيسم 

به منزله سند » ) دوره مختصر(اتحاد شوروي ) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست « . واقعيت مطالعه شود

اثر كه بهترين تركيب و بهترين ترازنامه نهضت  اين. لنينيسم انتخاب شود - اصلي مطالعه ماركسيسم 

كمونيستي جهاني در صد سال اخير مي باشد نمونه تلفيق تئوري با عمل است، يگانه نمونه كاملي است 

ما با مشاهده اينكه لنين و استالين چگونه حقيقت عام ماركسيسم را با . كه امروز در جهان مي توان يافت

د شوروي تلفيق دادند و ماركسيسم را بر اين اساس تكامل بخشيدند پراتيك مشخص انقالب در اتحا

  .خواهيم فهميد كه خودمان چگونه بايد در چين كار كنيم

ولي چه بسا كه اشتباهات موجب گشودن راه به سوي حقيقت مي . ما راههاي پر پيچ و خمي پيموديم

و پر جنب و جوشي كه امروز براي من ايمان دارم كه نوسازي آموزش ما در چنين زمينه پرمايه . شود

  .انقالب چين و سراسر جهان به وجود آمده است ثمرات خوبي به بار خواهد آورد

———————————————  
اين گزارش و دو مقاله . اين اثر گزارش رفيق مائو تسه دون به جلسه اي از كادرها در ين ان مي باشد

، نوشته » ارزه عليه سبك الگوسازي در حزب مب« و » سبك كار حزبي را اصالح كنيم « تحت عنوان 

رفيق مائو تسه دون در . هاي اساسي رفيق مائو تسه دون درباره جنبش اصالح سبك كار به شمار مي آيد

اين نوشته ها اختالف نظرهائي را كه پيش از آن درباره مشي حزب وجود داشت با بسط بيشتري از لحاظ 

و ايدئولوژي و سبك كار خرده بورژوائي را كه در زير نقاب  ايدئولوژيك بررسي و ترازبندي مي كند

موضوع ايراد . لنينيسم در حزب اشاعه بسيار يافته بود مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد -ماركسيسم 
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بطور عمده عبارت بود از گرايش هاي ذهني و سكتاريستي و شكل ظهور آنها يعني سبك الگوسازي در 

لنينيسم و به عبارت ديگر  - دعوت مي كند كه جنبش آموزش ماركسيسم  رفيق مائو تسه دون. حزب

. لنينيسم در سراسر حزب برپا شود - جنبش اصالح سبك كار بر پايه اصول ايدئولوژيك ماركسيسم 

دعوت رفيق مائو تسه دون به زودي مناظره عظيمي بين ايدئولوژي پرولتري و خرده بورژوائي در درون و 

و اين امر موجب تحكيم مواضع ايدئولوژيك پرولتري در درون و برون حزب گرديد  برون حزب برانگيخت

  .و سطح ايدئولوژيك توده وسيعي از كادرها را بسيار باال برد و وحدت بي سابقه اي براي حزب تأمين كرد

   

  يادداشت ها
  .كيلومتري جنوب ين ان قرار دارد 70فو سيان تقريباً در  - 1

فابي . نين سيا منتشر كرد -گان سو  - ست كه بانك دولت منطقه مرزي شنسي بيان بي اسكناسي ا - 2

به كمك  1935پول كاغذي است كه چهار بانك بزرگ سرمايه داري بوروكراتيك گوميندان از 

در اينجا رفيق مائو تسه دون به نوسانات نرخ مبادله . امپرياليست هاي انگليسي و آمريكائي انتشار دادند

  .بي در آن دوران اشاره مي كندبيان بي با فا

وظيفه پژوهش است كه مدارك را به دقت گرد آورد، شكل هاي مختلف « : ماركس مي نويسد  - 3

فقط آنگاه كه اين كار به پايان رسيد مي توان . تكامل او را دقيقاً بررسي كند و رابطه دروني آنها را دريابد

  )»سرمايه « گفتار بر دومين چاپ آلماني جلد اول پس. (»جنبش واقعي را آنطور كه بايد ترسيم كرد 

  .»سبك كار « :  9بخش » درباره اصول لنينيسم « : استالين  - 4

 


