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1. Ræða 

Félagar:  

Þetta flokksþing, sem hófst fyrir rúmum mánuði, er nú senn á enda. Miðstjórnin, 

hjarta flokksstarfsins, hefur komið fram með stefnu „Hinna fjögurra nútímavæðinga” 

sem mun vera höfð að leiðarljósi í starfi flokksins og verður nýtt til þess að kljá út um 

erfið vandamál sem leynast frá fyrri tíð. Þetta mun verða til þess að efla baráttuvilja 

hersins, sem og öll þjóðarbrot Kínverja, til að efla trú fólksins á sjálft sig og til að 

styrkja samtöðu þess. Á þessari stundu er óhætt að fullyrða að flokkurinn, herinn og 

Kínverjar allir, hvaða þjóðarbroti sem þeir tilheyra, séu undir tryggri forustu 

miðstjórnarinnar á þessari nýju „löngu göngu”og ekkert getur stöðvað sigurgöngu 

okkar. 

Þetta hefur verið góður fundur, ágætis árangur hefur náðst og þessi fundur mun þykja 

sögulegur. Í mörg ár hefur slíkur fundur ekki verið haldinn, við höfum komið aftur á og 

stykrt lýðræðið innan flokksins. Við stefnum að því að koma þessu opna andrúmslofti 

áfram til hersins, flokksins og almennings alls. 

Þessi fundur hefur fjallað um, sem og leyst mörg mikilvæg mál sem snúa að örlögum 

flokksins og landsins okkar. Þáttakendur opnuðu hug sinn, ræddu um það sem lá þeim á 

hjarta, þoraðu að að ræða um málefni sem eru þeim hjartfólgin og lagt áherslu á það 

sem þeir telja rétt. Þeir hafa allir komið fram með uppbyggjandi gagnrýni, þar með talið 

á starf miðstjórnarinnar og komið með sýna skoðun og hugmyndir upp á yfirborðið. 

Sumir flokksfélagar haf jafnvel komið fram með gagnrýni á sjálfa sig. Þessar miklu 

framfarir í flokkslífinu og mun vera mikill drifkraftur í verkefnum sem snúa að 

flokknum og almenningi öllum 

Í dag vil ég drepa á einu mikilvægu málefni, það er að segja lausn hugans, að byrja 

að brjóta heilann og því að finna sannleikann í staðreyndum til að geta fylkt liði til móts 

við framtíðina. 

Í fyrsta lagi, lausn hugans eitt af hinum stóru pólitísku málefnum hinnar líðandi 

stundar. 

Lausn hugans, að byrja að hugsa, að finna sanleikann í staðreyndum, að fylkja liði til 

móts við framtíðinna, en framar öllu er lausn hugans. Ef að við bara frelsum hugann, þá 
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munu hinar réttu Marxísk-Lenínísku hugmyndir fylgja í kjölfarið. Með hugmyndafræði 

Mao Zedong að leiðarljósi, getum við kljáð út um erfið vandamál sem komið hafa upp í 

starfi flokksins fram að þessu, og einnig getum við kljáð út um ný vandamál, endurbætt 

framleiðnina til þess að hún geti fylgt hinni almennu þróun í framleiðslunni, bætt 

samskipti á milli stiga og til yfirbyggingarinnar; allt með tilliti til hinna raunverulegu 

aðstæðna í landinu okkar. Við munum nota þessa hugmyndafræði, stefnu hennar, 

aðferðir og ráðstafnir til þess að ná markmiðum hinna fjögurra nútímavæðinga með því 

að feta þessa fyrirframgreindu braut. 

Á meðal flokksmanna okkar, þá sérstaklega forystukjarnans, hefur lausn hugans ekki 

ennþá orðið. Hugsun þeirra hefur ekki ennþá byrjað að þokast í rétta átt, og það má líka 

segja að nokkrar deildir okkar hafi steingerst eða hálfsteingerst. Það þýðir þó ekki að 

þessir félagara séu slæmir. Þetta hefur gerst vegan þeirra aðstæðna sem hafa hingað til 

verið. 

Á síðastliðnum 10 árum hafa Lin Biao og „Fjórmenningaklíkan”
1
 skapað mörg 

bannsvæði, haft fyrir fólki ýmis hindurviti, haldið að fólki þeirra eigin rangtúlkunum á 

Marxisma og fólk mátti ekki hugsa út fyrir rammann. Ef fólk hlýddi ekki, var það sett 

undir smásjá, fékk póltískan stimpil og var gagnrýnt óspart. Í þessum kringumstæðum 

sjá sumir sér ekki annars fært en að hætta að hugsa og velta upp spurningum. 

Í öðru lagi er það vegna þess að hin lýðræðislega miðstýring náði algerlega að 

tortíma þáverandi valdhöfum með miðstýrðu skirfræði.  

Þess konar skrifræði verður oft til „vegan leiðsagnar flokksins”, „vegna tilskipunar 

flokksins”, „vegna hagsmuna flokksins”, „vegna aga flokksins”, en þegar slýkt kemur 

fram á yfirborðið er það í raun ekkert annað en alræðisstjórn, kaffæring og ok. Mörg 

mikilvæg mál enda oft í höndum eins eða tveggja aðila á meðan hinir fá bara fyrirmæli 

um hvað þeir eigi að gera. Á þennan hátt endar það á því að fólk hættir að hugsa og 

velta upp spurningum. 

Í þriðja lagi, er það vegna þess að munurinn á því sem er rétt og rangt var 

óskýr, vegan þess að munurinn á milli umbunar og refsinga var óskýr.  

Rétt og rangt var haft fyrir eitt, fólki var refsað fyrir það sem rétt var og umbunað 

fyrir ranglæti. Þar sem það sem rétt var skipti ekki máli, þurftu allir að feta ofurvarlega 

                                                 
1
 Fjalla um þetta 
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um og enginn þorði að sýna frumlegheit. Í þvílíku ástandi verður samfélagið allt sem 

veltikarl og fólk hætti að brjóta heilann. 

Í fjórða lagi er það vegna þess að fólk er vant því að smáframleiðendur hafi völd 

og áhrif.  

Höfuðsmerki þessa vana er að fylgja og vernda gamlar hefðir, fólk er sátt við hlutina 

eins og þeir eru og sækist ekki eftir þróun, sækist ekki eftir umbótum, og þrýsti ekki á 

um endurbætur. 

Ef hugurinn er ekki frjáls og orðinn steingerður, koma fram margar furðulegar 

hugmyndir. 

Ef hugsunin er orðin af steingervingi, breiðist kreddufesta út. Sem dæmi, ef leiðsögn 

flokksins er gerð of sterk er það túlkað á þann hátt að flokkurinn ætli sér að stjórna öllu 

og blanda sér í allt. Ef miðstýrð leiðsögn er látin stjórna ferðinni, er litið svo á að enginn 

munur sé á flokknum og ríkistjórninni og að flokkurinn sé að koma í staðinn fyrir 

ríkisstjórnina. Ef miðstjórnin er látin ráða ferðinni, er litið svo á að allt verði get 

samkvæmt ákveðnum stöðlum. Við erum á móti „heimalöguðum stefnum” 

sveitarstjórna ef þær ganga í berhöggi við okkar eigin stefnur en það eru þó sumar slíkar 

stefnur sem eiga sér stoð í raunveruleikanum og fá vegan þess stuðning almennings. 

Þessar réttu stefnur eru líka oft gagnrýndar, vegna þess að þær eru ekki í samræmi við 

„einstefnuleiðina”. 

Fólk með steingerða hugsun hneigist til þess að sigla með vindinum. Það fylgir ekki 

flokksandanum eða flokksreglunum, heldur fylgir því sem leiðtogin styður og hagar 

orðum sínum og skoðunum á þann hátt. Með þessu móti heldur það að það geti ekki gert 

nein mistök. Í raun og veru er það að sigla með vindinum stór mistök. Það gengur þvert 

á anda flokksins og er eitthvað sem allir kommúnistar ættu að halda í heiðri. Það er að 

sjálfsögðu ekki hægt að komast hjá mistökum ef fólk hugsar sjálfstætt en þau mistök er 

þá sjánaleg öllum og auðvelt að leiðrétta þau.  

Þegar hugsunin hefur steingerst, vill dýrkun á bókum og skjölum, sem oft á sér enga 

stoð í raunveruleikanum, gera vart við sig. Ef það er skráð í bókum að foringjarnir hafi 

sagt eða gert eitthvað, þorir enginn að aðhafast; allt sem aðhafst er, veður að vera eins 

og hjá fyrirmyndinnni. Ábyrgð gagnvart yfirmönnum er hafð yfir ábyrgð gagnvart 

almenningi. 
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Ef að við getum ekki brotið niður steingerða hugsun flokksmanna sem og 

almennings alls, og ef okkur tekst ekki að frelsa hug þeirra, eigi hinar fjóru 

nútímavæðingar sér ekki viðurreisnar von. 

Satt að segja, eru þessar umræður, um það hvort að reynslan sé eina raunverulega 

viðmið sannleikans, einnig umræður um það hvort það þurfi að frelsa huga fólks yfir 

höfuð. Flestallir eru að komast á þá skoðun að þetta ágreiningsmál er mjög 

þýðingarmikið og að þetta ágreiningsefni sé jafnt og þétt að skipta meira og meira máli. 

Ef að allir nota bækur og skjöl sem útgangspunkt, þá steingerist hugsunin, hjátrú og 

hindurviti vaða uppi og þá mun enginn framþróun getur átt sér stað, lífsþrótturinn mun 

fjara, og flokkurinn og þjóðin öll munu líða undir lok. Þetta er það sem félagi Mao 

ZeDong talaði um aftur og aftur þegar Umbótahreyfingin(í Yan‘an) stóð sem hæst. 

Aðeins ef að við frelsum hugann, finnum sannleikann í staðreyndunum, stöndum fast í 

raunveruleikanum og blöndum saman kenningum og staðreyndum er hægt að halda 

áfram með hina sósíalísku nútímavæðingu, þróa áfram marxís-lenínisma flokksins 

okkar og kenningar Mao Zedongs. Með tilliti til alls þessa, er augljóst að þessar 

umræður um hvað sé viðmið sannleikans eru í raun umræður um stefnu 

hugmyndafræðinnar, um pólitík, um framtíð flokksins og landsins alls.  

Að leita staðreynda í sannleikanum er það sem heimur verkalýðsins byggist á og það 

er grunnurinn í marxísk-lenínískri hugsun. Eins og á fyrri tímum, þegar við byggðum 

byltinguna á slíkum stoðum, þá verðum við að halda áfram að reiða okkur á að finna 

sannleikan í staðreyndunum til að ná fram hinum fjóru nútímavæðingum. Það er ekki 

einungis miðstjórnin, fylkisstjórnin, héraðstjórnin og sveitafélagstjórnin sem eiga að 

leita sannleikans í staðreyndunum, frelsa hugann og nota hauisnn til að velta fyrir sér 

vandamálum og lausn þeirra, heldur einnig sérhver verksmiðja, sérhvert kerfi, sérhver 

skóli og sérhver verslun.  

Þeim mun fleiri í innsta hring flokksins, sem og á meðal almennings, sem eru tilbúnir að 

fara að brjóta heilann og að velta fyrir sér álitmálum til bóta þjóðinni , því meiri hagsbót 

er það fyrir stefnu okkar. Að umbylta og breyta samfélaginu þarfnast hugrekkis til að 

huga djúpt, hugrekkis til að leita nýrra leiða, hugrekkis til að koma fram með frumlegar 

og brautryðjandi hugmyndir. Án slíkra brautryðjenda getum við ekki losað okkur við 

hlekki fátæktarinnar, við hellumst úr lestinni, og við verðum ófær um að vinna það upp; 

hvað þá að fara framúr alþjóðlegum stöðlum. Við vonum að fólk á öllum stigum 

flokksnefndarinnar og í öllum greinum flokksins hvetji og og styðji flokksfélaga og 
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almenning til að velta fyrir sér hinum ýmsu hugmyndum og kanni þær af hugrekki, þora 

að koma fram með nýjar hugmyndir, að þau muni öll efli almenning til að frelsa hugann 

og að byrja að brjóts heilann. 

Í öðru lagi, er lýðræði helsta skilyrðið fyrir lausn hugans og notkunnar hans. 

Það er algert skilyrði að lýðræðisleg miðstýring sé höfð fyrir verkalýðinn. Við 

verðum að fá sameinaðann og miðstýrandi leiðtoga, en sem er þó algerlega 

lýðræðislegur og getur jafnframt náð fram hinum réttu markmiðum. 

Núna er mikilvægt að leggja áherslu á lýðræði. Vegna þess á liðnu tímabili hefur 

lýðræðisleg miðstjórn ekki verið til staðar af neinni alvöru, lýðræði hefur verið haldið 

frá kerfi miðstýringarinnar og hefur verið of veikburða. Núna er það einungis minnihluti 

heldri félaga sem þora að stíga fram og segja sína meiningu. Á þessari ráðstefnu okkar 

eru hlutfallselga fleiri heldri félagar, en almennt í flokknum og landinu öllu þorir fólk 

ekki að láta í sér heyra. Fólk þorir ekki að tala um góðar hugmyndir, þorir ekki að 

mótmæla slæmu fólki og slæmum hlutum, þannig að ástand mála breytist ekkert og ef 

það breytist ekki, hvernig getum við frelsað hugann og brjóta heilann? Hvernig getum 

við þá hrint hinum fjóru nútímavæðingum af stað? 

Við verðum að bæta skilyrðin fyrir lýðræði, og til þess verðum við að koma aftur á 

„Hin þrjú ekki”: Ekki nýta þér veikleika annara þér til framdráttar, ekki nota pólitíska 

stimpla og ekki gagnrýna einhvern óspart eða án gefins tilefnis. Innan geira flokksins og 

samfélagsins verður að taka upp aðferðir lýðræðis en ekki nota þvinganir og 

persónulegar árásir. Hin borgarlegu réttindi sem stjórnarskráin veitir og stjórnarskrá 

flokksins segir til um verða að tryggja réttindi flokks- og nefnarfélaga, sem og 

almennings, og það má ekki nokkur manneskja brjóta gegn þeim. 

Umbyltingin sem varð á úrskurðinum um Tiananmen-málinu
2
 nú á dögunum hefur 

glatt mjög Kínverja af öllum þjóðarbrotum og gert alþýðuna jákvæðari gangvart 

sósíalsima. Að hlýða á hugmyndir fjöldans, jafnvel þó að sumar af þessum hugmyndur 

séu ekki fullgildar, ætti það að hlýða á uppgang lýðræðis að vera öllu áhyggjulaus. 

Sumir takast einungis á við þau mál sem eru þeim í hag, sumir trúa á hæfileika 

meirihluta alþýðunnar til að átta sig á muninum á réttu og röngu. Eitt af því sem 

byltingarflokkur þarf ekki að óttast er vanmáttur hans til að geta heyrt raddir almennra 

                                                 
2
 Upptök uppreisnarinnar á Tiananmen-torgi má rekja til þess að fjórmenningarklíkan 

fór að gagnrýna Zhou Enlai skömmu eftir dauða hans. (Teiwes og Sunn 2004: 212) 
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borgara. Hann ætti að óttast grafarþögn. Nú um stundir er mikið um slúður innan flokks 

sem utan, sannindum og lygum er blandað saman. Það er vegna þess að yfir hið langa 

tímabil sem nú er á enda hefur lýðræðið ekki verið upp á marga fiska og okkur er að 

hefnast fyrir það. Lausnin á þessum vanda er; miðstýring en einnig lýðræði, agi en 

einnig frelsi, eining en einnig vilji, áhyggjulaus hugsun, líflegt og öflugt pólitískt 

umhverfi og takmarkað slúður. Með þessum hætti verður auðvelt að ráða stjórnleysið 

niðurlögum. Við trúum því að þjóðin muni líta yfir heildina, taka allt með í reikningin 

og muni þ.a.l. verja agann sem við nýtum. Hinir leiðandi flokksmenn okkar á öllum 

stigum, en þó sérstaklega á hærri stigum, verða sérstaklega fylgja eftir stífum reglum 

flokksins, að koma ekki af stað sjálfsupphefjandi fréttum, handrituðum skilaboðum og 

þess háttar 

Af öllum þeim hugmyndum sem fjöldinn hefur lagt fram, er ekkert eðlilegra en að 

sumar séu réttar en aðrar ekki, en við munum taka þær allar til skoðunnar. 

Fjöldinn hefur lagt fram ýmsar hugmyndir, og að sjálfsögðu eru sumar réttar en aðrar 

ekki, en við ættum að skoða þær allar á gagnrýnin hátt. Flokksleiðsögnin verður að vera 

góður í því að koma saman réttum hugmyndum almennings í eina heild og útskýra 

hvers vegna slæmar hugmyndir eru slæmar. Í sambandi við spurninguna um um hugsun 

og hugmyndir, þá megum við ekki beyta þvingunum, heldur að nýta „100 blóma” 

stefnuna. Við verðum að segja strax skilið við beitingum þvinganna og persónulegra 

árása á fólk sem gagnrýnir okkur harðlega, og við megum alls ekki reyna að grafa upp 

bakgrunn þeirra, reyna að rekja orðróma til þeirra og opna sérstök skjöl um það. Félagi 

Mao Zedong sagði ávallt að þess konar ástand væri merki um veikleika og bleyðuskap. 

Leiðtogar okkar á öllum stigum mega aldrei koma sér upp á móti almenningi. Þetta er 

meginregla sem verður að haldast. Á hinn bógin megum við ekki loka augum og eyrum 

fyrir þeim gagnbyltingarhópum sem ennþá eru til staðar í landinu. 

Núna vil ég leggja áherslu á umfjöllun um þróun efnahagslegt lýðræði. Núverandi 

kerfi okkar, sem sér um að hafa umsjón með hagkerfi landsins, er orðið of miðstýrt og 

við ættum að setja af stað djarfa áætlun til þess að minnka miðstýringuna. Ef ekki, 

verður hvorki gagnlegur né næginlegur áhugi í landi, hjá fyrirtækjum og verkafólkini til 

að þróa þá þætti sem við sækjumst eftir og ekki hagkvæmt að koma á og fylgja eftir 

nútímavæðingu efnahagsins eða til að auka vinnuframleiðnina. Við ættum að leyfa 

framleiðsluteymum staða og fyrirtækja að starfa sjálfstæðara og að meta sína eigin 

hæfni til ákvarðanatakna. Eitt meðalstórt fylki hjá okkur er á við stórt Evrópuríki, en 
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fylkin ættu að sjálfsögðu að hafa samskonar skilning, samskonar stefnu, samskonar 

áætlun, samskonar stjórn, vera rekin með samskonar sniði og að hafa samskonar 

áætlanir. Þau eiga öll að geta haft sjálf í viðskiptum við erlenda aðila og einnig að hafa 

gott svigrúm til eigin ákvarðannartöku. 

Það sem er mest aðkallandi núna er að bæta og auka hæfileika fyrirtækja og 

framleiðsluteyma til eigin ákvarðannartöku svo að hver verksmiðja og hvert 

framleiðsluteymi geti unnið með sínu nefi og sýnt styrk sinn með því að taka af skarið. 

Hvert framleiðsluteymi á að geta fundið sínar eigin leiðir og taka sínar eigin 

ákvarðannir, jarðklumparnir eru ekki allir eins og eitt einstakt vatnsborð getur ekki stýrt 

öllum landbúnaðinum eins og því sýnist. Meðlimir kommúna og flokksmenn þurfa 

hvorki að sofa né hvílast, þeir þurfa að fara að brjóta heilann. Í landinu öllu eru nokkuð 

hundruð þúsund fyrirtæki og nokkrar milljónir framleiðsluteyma og ef þau byrja öll að 

brjóta heilann eru þau vel hæf til þess að auka ríkidæmið! Vegna þess að landið er að 

verða ríkara, ættu tekjur einstaklinga að aukast, sem og samfélagsleg velferð. Tölum 

ekki um að þetta kosti vinnu, ekki meta efnahagslegan ávinning mest. Það er í lagi að 

fámennur hópur líti mest til efnahagslegs ávinnings en það er ekki í lagi að meirihlutinn 

geri það, slík hugsun er í lagi í styttri tíma en ekki til langs tíma. Byltingarandinn er 

mjög dýrmætur, ef það er enginn byltingarandi, eru engar byltingasinnaðar aðgerðir. En 

byltingin kemur til vegna efnislegra gæða, ef aðeins er talað um sjálfsfórnaranda en ekki 

um efnisleg gæði, það er þetta ekkert annað en draumsýn(idelasimi). 

Á svipuðum nótum, þá verðum við að tryggja lýðræðisstyrk hins vinnandi smábónda, 

að innleiða þá í kerfi lýðræðis með því að leyfa þeim að kjósa umsjónarmann og stjórn. 

Ef að hugmyndafræðin að forstöðumaður og framleiðsluteymi hver verkstæðis eigi að 

bera ábyrgð á framleiðslunni er í gildi, verður einnig hver smábóndi að bera ábyrgð á 

sinni framleiðn, eða m.ö.o. að fylgja sömu hugmyndafræði.  

Til að tryggja lýðræði í landinu verðum við að styrkja réttarkerfið, við verðum að 

kerfis- og lagavæða lýðræðið. Það er slíkt kerfi og lög sem ná fram breytingum á 

hugsunarhætti leiðtoga, þau munu hafa áhrif á athyglisgáfur hans, skoðanir og sýn hans 

á hlutina. Núverandi vandamál er að lögin eru langt frá því að vera gallalaus, það eru 

mörg lög sem enn hafa ekki verið mótuð. Oft hefur verið litið þannig á að það sem 

leiðtoginn segir, séu „lög” og það sem leiðtoginn telur miður gott sé „ólöglegt” og ef 

leiðtoginn skiptir um skoðun, þá breytast „lögin” samkvæmt því. Vegna þessa ætti að 

láta miðstjórnina valdið til að skrifa og breyta lögum, s.s. hegningarlögum, borgaralegu 
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lögum, dómslögum og öðrum álíka mikilvægum lögum, til dæmis verksmiðjulögum, 

lögum um alþýðukommúnur, skógarlögum, graslendislögum, lögum um náttúruvernd, 

vinnulögum, lögum um fjárfestingar erlendra aðila o.sv.fr. Það ætti að fjalla um, og 

innleiða þessi lög á lýðræðislegan hátt. Að auki verðum við að styrkja fyrirkomulagið 

og dómsvaldið svo að þessi lög geti stutt sig við það og farið ofan í saumana á ólöglegu 

athæfi. Samskipti á milli lands og fyritækis, á milli fyrirtækja, á milli einstaklinga og 

fyrirtækja o.sv.fr. verður líka að lúta ákveðnu lagarlegu formi Núna er vinnan við að 

semja lög og koma þeim í gildi hafin en mannskapurinn ónógur og þess vegna verða 

lagaklausurnar frekar grófar til að byrja með, en þær munu verða fullkomnari með 

tímanum. Sumar löggjafir munu verða sett á ákveðnum stöðum til reynslu og þegar 

reynslutíminn er liðinn munum við meta það hvernig gekk, endurbæta löggjöfin og á 

endanum gera löggjöfina að landslögum. Við munum bæta og breyta, þar verða eldri lög 

ekki undandskilin, það er óþarfi að býða eftir algerri enduskoðun laganna. Í stuttu máli 

sagt, þá er betra að haf einhver lög en engin, að vinna hratt er betra en að vinna hægt. 

Ennfremur, þá erum við að rannsaka hvernig lög eru höfð á alþjóðarvísu. 

Hvert land verður að hafa landslög, þá verður einnig hver flokkur hefur flokkslög og 

–reglur. Stjórnarskrá flokksins er grundvöllurinn að lögum og reglum flokksins. Ef að 

við höfum ekki flokkslög og –reglur, þá er illgerlegt að tryggja að lög haldist í landinu. 

Markmið aganefndar og skipulagsdeilda þeirra á öllum sviðum, er ekki bara að sjá um 

lagaleg mál flokksins heldur er það mikilvægasta að halda lög og reglur innan flokksins 

og að tryggja að flokksandinn haldist góður. Þegar kemur að lagabrotum, þá skiptir ekki 

máli hver manneskjan er, það verður að refsa vegna brotsins, svo að við getum sýnt 

skýrt fram á kosti og galla, umbun og refsingu, og að halda uppi heilbrigðu andrúmslofti 

í flokknum og að slá út slæm áhrif. 

Í ÞRIÐJA LAGI, að leysa gömul mál til að geta litið fram á við. 

Á þessum fundi höfum við leitað lausna á vandamálum fyrri tíma, greint á milli 

verðleika og vandkvæða ákveðinna aðilla, leiðrétt ýmis ranglega dæmd, eða illa með 

farin mál og ýmis fölsk lagamál. Þetta var allt nauðsynlegt til að frelsa hugann og einnig 

vegna stöðugleika og einningar. Tilgangurinn er að gera okkur kleift að horfa fram á við 

og að beina athygli flokksins á nýjar brautir. 

Meginregla okkar er að allt ranglæti skuli verða leiðrétt. Hver einustu mistök og 

misferli sem hafa komið upp á að leiðrétta. Sum vandamál, sem ekki hafa þegar verið 

leyst, munu verða leyst skömmu á eftir lok þessa fundar. En þó ætlast sé til að hlutirnir 
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séu leystir eins skjótt og auðið er, þá verður það að vera gert skilvirkt og á réttan hátt en 

ekki á einhverjum handahlaupum. Að kljá ekki út um vandann er slæmt og að 

flokksfélagi skuli ekki stunda sjálfsgangrýni vegna mistaka er slæmt. En það er ekki 

hægt, og er líka óþarfi, að leysa öll vandamál í smáatriðum. Við verðum að líta á stóru 

myndina, það er ekki hægt, og ekki nauðsynlegt, að fara skýrt ofan í hvert smáatriði. 

Stöðugleiki er einni gífurlega mikilvægur. Til að styrkja einingu allra þjóðabrota 

landsins verðum við fyrst af öllu að stykja einingu alls flokksins og þá sérstaklega að 

styrkja einingu flokksforystunar. Eining flokksins byggist á Marxism-Lenínisma og 

hugmyndafræði Mao Zedongs. Innan flokksns verðum við að gera skýran greinarmun á 

millri réttra og ranga kenninga, á milli réttrar og rangrar pólitískrar línu, með gagnrýni, 

sem og sjálfsgagnrýni, að hjálpa hvort öðru, með gagnkvæmu eftirliti og með því að 

hefja okkur upp yfir hugsanavillu. 

Flokksbræðrum, sem vera á mistök, eru hvattir til þess að skoða reynslu sína, svo 

þeir geti áttað sig á þeim og lært af þeim. Við verðum að gefa þeim tíma til 

naflaskoðunnar. Þegar þeir hafa áttað sig á grunnvandamálinu og áttað sig á muni þess 

sem er rétt og rangt, munum við bjóða þá velkomna aftur. En aðgát skal högð í nærveru 

sálar og þegar teflt er í tvísýnu, er betra að fara mjúkum höndum um fólk, en þegar upp 

koma endurtekin mistök fólks, verður farið um það hörðum höndum. Við munum fara 

mýkri höndum um mistök flokksbræðra en fara harðari höndum vegna mistaka 

flokksbræðra í forystunni og þá sérstaklega þeirra sem háttsettari eru. 

Framvegis munum við einungis velja flokksfélaga samkvæmt ströngustu kröfum. 

Þeir sem stunda eyðileggingu, alvarlega flokksklíkuhugsun, sem selja sál sína til að 

veiða aðra flokksfélaga í gildru; jafnvel þó þeir séu félagar sem skara fram úr, ef þeir 

bera ekki hag flokksins og fólksins fyrir brjósti, verða þeir ekki settir í neinar 

ábyrgðarstöður. Við megum ekki heldur treysta á þá sem sigla með vindinum, reyna 

bara að gera það sem geðjast öðrum og hunsa stefnu flokksins. Við skulum vara okkur á 

slíku fólki en á sama tíma, að reyna að endurmennta það og bretya hugsunargangi þess. 

Nú um stundir eru Kínverjar, sem og alþjóðarsamfélagið, með áhyggjur af því 

hvernig við munum takast á við arfleið félaga Mao Zedong og menningarbyltingarinnar. 

Hin langa bylting Mao kom með mikilsvert framlag til samfélagsins sem aldrei mun 

afmást. Minnumst þess að ef ekki hefði verið fyrir framúrskarandi leiðsögn félaga Mao 

Zedongs eftir byltinguna sem tapaðist 1927, hefði í versta falli orðið svo að við hefðum 

engan sigur unninn og að allir þjóðflokkar Kína væru ennþá undir hælnum á 
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heimsvaldastefnunni, lénskipulaginu og kapítalísku skrifræði, og að flokkurinn okkar 

væri enn að heygja bitra baráttu gegn því fyrirkomulagi. Þess vegna eru engar ýkjur að 

segja að ef ekki hefði verið fyrir Mao formann hefði hið nýja Kína ekki komið til. 

Hugmyndir Mao Zedongs gátu af sér heila kynslóð fólks og það er hægt að segja að allir 

flokksfélagar hafi verið undir handleiðslu hugmynda Mao Zedongs. Ef hugmynda Mao 

Zedongs nytt ekki við, væru það engar ýkjur að Kommúnistaflokkur Kína væri ekki til. 

Hugmyndir Mao Zedongs munu ávalt vera ómetanlegur viskubrunnur fyrir flokkinn 

allan, herinn og öll þjóðarbrot landsins. Við verðum að átta okkur á vísindalegum 

kennisetningum hugmynda Mao í heild sinni og þróa þær undir sagnfræðilegum þörfum 

nútímans. Auðvitað hafði félagi Mao veikleika og gerði mistök, að ætlast til slíks 

samhæfist ekki kenningum Marxisma. Við verðum að mennta leiðtoga okkar, 

flokksfélaga, hermenn Lýðveldishersins og gera þeim kleift að átta sig á mikilsverðu 

framlögum Mao í vísindalegu og sögulegu samhengi. 

Við ættum að lýta á „menningarbyltinguna” í vísindalegu og sögulegu samhengi. 

Félagi Mao hóf byltinguna með þeirri hugsun, að varna því að endurskoðunarstefnan 

myndi vaða uppi, var undistöðuatriði hennar. Hvað þróun atburða og mistök hennar 

varðar, þarf allur flokkurinn að taka höndum saman um að skilja hvað fór úrskeiðis og 

hvað við getum lært af því. „ Menningarbyltingin” er einn liður í sögu þróunar 

sósíalisma í Kína, og við verðum að meta hann en það má ekki vera gert á hundavaði. 

Við verðum að leggjast í miklar rannsóknir til þess að geta almennilega metið þennan 

hluta sögunna og það mun taka langan tíma. Eftir að lengri tími er liðinn, munum við 

vera hæfari til að meta þenna hluta sögunnar og það getur verið að þeir sem eftir okkur 

koma geti gert það betur en við getum.  

Í fjórða lagi verðum við að rannska hinar nýju kringumstæður og leysa ný 

vandamál.  

Til að geta horft til framtíðar, verðum við tafarlaust að kanna kringustæður og leysa 

ný vandamál sem komið hafa upp, að öðrum kosti mun okkur ekkert miða áfram. Við 

verðum að rannsaka nýjar aðstæður sem koma upp á hverju sviði og við eigum 

sérstaklega að taka mið af, rannsaka og leita úrlausna á þeim vandamálum sem koma 

upp á eftirfarandi þremur vettföngum: stjórnun, eftirliti með stjórnun og efnahagsstefnu. 

Hvað varðar eftirlitsaðferðir, þá þurfum við að huga sérstaklega að því að komast hjá 

skrifræði. 
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Skrifræðið hjá okkur er afurð lítill framleiðslu og er algerlega ósamrýmanlegt 

fjöldaframleiðslu. Til að koma af stað hinum fjóru nútímavæðingum, verðum við að 

taka sósíalískan efnahag okkar í gegn og breyta þeirri tækni sem við notum til 

framleiðslunnar. Við verðum að brjóta skrifræðið á bak aftur ef við eigum að komast hjá 

hamförum. Nú um stundir er vinnan við stýringu efnahagskerfisins orðin útþanin og 

árángurslítil, stjórnsýslustig skarast á, ferlin eru of mörg og flókin, skilvirkni er alltof 

lítil og að auki drekkir pólitískt þvarg öllu. Þetta er ekki á ábyrgð einhverra einstakra 

flokksfélaga, þetta er á ábyrgð okkar, sem sinntu ekki endurbótum í tíma. Ef við 

stöndum ekki að endurbótum núna, mun tilraun okkar til nútímavæðingar koðna niður. 

Við verðum að nota aðferðir efnahagslífsins til þess að hafa umsjón með hagkerfinu. 

Þó að við kunnum það ekki er það í lagi, svo lengi sem að við erum reiðubúin að læra 

að þeim sem þekkja þessar aðferðir, hvort sem þeir eru heima eða að heiman. Það eiga 

ekki einungis fyrirtæki með nýja tækni að nýta sér þessar nýju aðferðir, heldur eiga 

rótgróin fyrirtæki einnig að sinna endurbótum og nýta sér þær. Í landinu öllu á að vera 

ein áætlun, en við verðum fyrst að byrja á einum stað, hvort sem það er ákveðið 

umdæmi eða ákveðin iðngrein, en svo verður hægt og bítandi unnið að því að koma 

þessum aðferðum á í landinu öllu. Helstu ráðuneyti stjórnarinnar eiga að leyfa og hvetja 

fólk til að halda áfram með slíkar tilraunir. Þegar á endurbótunum stendur geta komið 

upp ýmis vandamál og við munum leita leiða til að yfirstíga þau. Á þennan hátt getum 

við bætt hag okkur á tilturlega stuttum tíma. 

Þar sem pólitísk stefna hefur verið ákveðin, munum við horfa á hvort flokksnefnd 

sýnir góða eða slæma leiðsögn við hina ýmsu fjármálaflokka, það verður meginatriðið 

að sjá hvort að hinir ýmsu fjármálaflokkarnir nái að hafa þróaða yfirumsjón eða ekki, 

geti komið fram með frumlega og þróaða tækni og þá hvernig hún er, hversu mikið 

vinnuframleiðni er aukin, hversu mikið gróðin eykst og hversu miklar tekjur og 

samfélagsleg velferð starfsfólksins verður. Leiðsögn flokksnefnda munu allar notast við 

slík viðmið. Þetta mun verða þnugamiðja stjórnmála okkar á næstu árum og án þessara 

stefnu, myndu stjórnmálin okkar vera ósamrýmd því sem væri til hagsbóta almenningi 

og flokksins. 

Hvað byggingu rekstar varðar, verðum við að leggja sérstaka áherslu á að styrkja 

rekstrarábyrgð.  

Núna, á meðal stofnanna og fyrirtækja, sem og í sjálfum flokknum og innviðum 

landsins, er enginn ákveðinn einstaklingur er látin bera ábyrgð og er það stórt vandamál. 
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Þetta hefur verið látið heita „sameiginleg ábyrgð”, en í reynd er enginn sem ber 

ábyrgðina. Það er verið að hagræða eftir á, það er enginn vinnuandi og enginn ber 

sérstaka ábyrgð á því hvort útkoman sé góð eða slæm. Þess vegna þurfum við 

nauðsynlega aðkoma á sterku kerfi ábyrgðar. Lenín sagði: „ Að nota sameiginlega 

stjórnun og ómannaða ábyrgð sem afsökun veitir á stórslys” og ennfremur að „Slíkt 

stórslys verður að uppræta eins fljótt og auðið er, með hvaða aðferðum sem gefast.”  

Fyrir hvert verkefni eða vinnu sem gefst, verður að segja til um hvað á að gera, 

hvaða starfsfólk á að gera það, hvert vinnuframlagið á að vera, hvaða gæði eigi að vera 

og á hvaða tíma. Sem dæmi má nefna innflutning á erlendri tækni, þá þarf að mæla með 

hvers konar tæki á að flytja inn og hvaðan, hvert þau eiga að fara og hver sér um þessa 

vinnu. Þetta verður allt að koma fram. Þetta gildir um allt, hvort sem um er að ræða 

innflutning á nýrri tækni eða núverandi fyrirtæki. Núna er það eina sem hægt er að gera 

er að rasskella þá sem höfðu umboð með skipulaginu og flokksnefndina, en þar með er 

ekki búið að kljá út um málið, heldur verður að slá á hendur ákveðinna aðila til að ljúka 

málinu. Að sama skapi verður líka að verðlauna ákveðin teymi og einstaklinga. Þegar 

við komum á kerfi þar sem yfirmenn verksmiðja verða látnir bera ábyrgð, verðum við 

að taka það fram hver ber ábyrgð á hverju. 

Til að þetta nýja ábyrgðarkerfi skili sem bestum árangri, verðum við að hafa 

eftirfarandi í huga:  

Það verður að auka völd umsjónarmanna. Að bera ábyrgð á fólki þýðir líka að ráða 

yfir því. Forstjórar verkmiðja, verkfræðingar, tæknimenn og endurskoðendurverða allir 

að hafa sínar skyldur og sín völd, og aðrir mega ekki brjóta í bága við þá. Ef fólk hefur 

ábyrgð en ekkert vald, mun kerfi vinnuábyrgðar engann árangur bera. 

Í öðru lagi verður að velja hæft starfsfólk og að vera viss um að hæfileikar þeirra 

samsvar skyldum þeirra. Við verðum að finna þá sérfræðinga sem fyrir eru, þjálfa nýja, 

hlúa að þeim, koma þeim í mikilvægar stöður, hækka kaup þeirra og pólitíska stöðu 

ákveðinna. Á hvaða pólitísku forsendum á að ráða fólk? Hún er sú að einstaklingurinn 

beri hag almennings fyrir brjósti, að hann leggi sitt af mörkum til þróunar á 

framleiðslufærni og hinum sósíalíska málstaði. 

Í þriðja lagi verðum við að hafa ákveðið matskerfi og gera muninn á umbun og 

refsingu greinilegann. Eigendur fyrirtækja, skólar, rannsóknareiningar og stofnanir 

verða öll að hafa til staðar ákveðið kerfi sem sér um að afhenda fólki fræðilega, 

tæknilega og heiðurstitla. Við verðum að refsa eða umbuna, hækka eða lækka í tign með 
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tilliti til vinnuárángurs og gæða vinnunar. Það sem meira er, slíkar refsingar og 

umbunir, hækkun og lækkun í tign eiga að tengjast efnahagslegum gæðum þeirra beint. 

Í stuttu máli, með því að styrkja kerfi vinnuábyrgðar, refsa og umbuna af sanngirni, 

mun byggjast upp víglína af fólki og fyrirtækjum sem reynir að þróast og gera betur en 

aðrir, á þennan hátt mun andi ákefðar byggjast upp. 

Með þessari efnahagsstefnu teljum við að best sé að veita ákveðnum fyrirtækjum, 

ákveðnum svæðum, ákveðnu vinnufólki og ákveðnum hluta vinnandi bænda, vegna 

vinnusem þeirra og góðrar frammistöðu, betri launum og afkomu á undan öðrum. Kjör 

ákveðinna aðila batna, þetta fólk mun sýna fram á nauðsyn þess að vinna sig upp, það 

mun hafa áhrif á aðrar vinnueiningar og hvetja þau og önnur svæði til að fara að dæmi 

þeirra. Á þennan hátt er hægt að bæta efnahag þjóðarinnar og að gera öllum 

þjóðarbrotum landsins kleift að velmegast á tiltörlega stuttum tíma. 

AÐ sjálfsögðu eru ennþá framleiðsluerfiðleikar í norð-vesturhluta landsins, í suð-

vesturhlutanum, sem og á fleiri stöðum í landinu, er líf fólksins mjög erfitt. Við ætlum 

að veita þeim ýmsa hjálp, og þá sérstaklega ættu efnahagslega auðug svæði að styðja 

við bakið á þeim.  

Á leið okkar í átt að hinum fjóru nútímavæðingum er óhjákvæminlegt að ýmsar 

hindranir verði á vegi okkar, ýmis ný vandamál komi upp og ókunnar aðstæður sem 

ekki var hægt að gera ráð fyrir. Sérstaklega á það við um endurbætur í framleiðslu og 

efnahagslegri yfirbyggingu. Það verður alls ekki auðvelt það fara yfir þetta stóra 

yfirborð, sem felur í sér persónlegan hag margra einstaklinga og það mun verða til þess 

að það koma upp ýmsar flóknar kringumstæður og vandamál. Tökum enduruppstokkun 

fyrirtækja sem dæmi, sú spurning mun komið upp hverja eigi að halda í og hverja á að 

láta fara, annað dæmi er uppstokkun á ráðuneytum ríkisins jafngildir því að hluti 

vinnandi fólks verði annað hvort að flytja sig um set eða þá að missa vinnuna og 

einhverjir aðilar munu kvarta. Þess konar vandamál munu koma fljótt upp og við 

verðum undirbúa okkur til að takast á við þau. Við verðum að fræða flokksfélaga og 

fjöldann um aðstæður í mikilvægum málunum og láta það átta sig á því að það sem er 

mikilvægast fyrir heild flokksins og heimalandsins okkar á að vera í forgangi. Við 

ættum að vera full sjálfstrausts. Ef að við treystum fjöldanum, göngum línu fjöldans
3
, 

                                                 
3
 Lína fjöldans, eða mass line er sú hugsun að liðskjarninn, þ.e. leiðtogarnir, leitast eftir eftirfylgni frá 

fjöldanum. Í reynd er það „gagnkvæm menntun leiðtoganna og fylgjendanna“ þar sem eining fólksins er 
fengin í ákveðnum málum og þar sem fjöldin getur sýnt stuðning sinn með þáttöku í málinu. Í 
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útskýrum kringusmtæðurnar og svörum spurningum sem snúa að hagi almennings, þá 

getum við kljáð út um öll vandamál og yfirstígið allar hrindranir.Það leikur enginn vafi 

á því að samhliða efnahagslegri þróun, munu möguleikar einstaklinga aukast og hver og 

einn etur skilað sínu til samfélagsins. Á þessu leikur enginn vafi. 

Hinar fjóru nútímavæðingar tákna mikla byltingu þar sem við lítum frám á við og 

hver mótsögnin á fætur annari er leyst. Þess vegna má enginn vafi leika á því að 

flokksfélagar í flokknum öllum mennti sig vel og leggi áherslu á endurmenntun. 

Á sigurstundu, kom félagi Mao Zedong með ákall um endurmenntun alls flokksins. 

Á þeim tíma menntuðum við okkur vel og þegar við komum til borgana, endurbyggðum 

við efnahaginn fljótt og örugglega og okkur tókst algerlega að umbylta honum á 

sósílíska vegu. Við verðum samt að viðurkenna, að á síðustliðnum árum höfum við ekki 

lært nógu vel. Helsta orkan var látin í fara í pólitískar hreyfingar, við nýttum ekki á 

orkuna til að læra hvernig á að stjórna og byggja upp heilt land og sósíalísk bygging 

landsins náði ekki að þróast áfram og við urðum fyrir ýmsum alvarlegum bakslögum. 

Það sem verkefnið okkar nú um stundir er að koma upp hinum fjóru nútímavæðingum, 

er vanþekking okkar ennþá augljósari. Af þessu öllu leiðir að við verðum að sjá til þess 

að flokkurinn endurmenntist. 

Hvað eigum við að læra? Í grundvallaratriðum skulum mennta okkur í marxis-

lenínisma og hugmyndafræði Mao Zedongs og að reyna að vera dugleg að nýta okkur 

grundvallarlögmál marxism-lenínisma til að framkvæma og ná fram hinum fjóru 

nútímavæðingum. Stærstur hluti flokksmanna verður að leggja áherslu á menntun á 

þessum þremur sviðum; í hagfræði, í vísindum og tækni, og í stjórnsýslu. Ef við 

menntum okkur vel, gerum við leiðtoganum kleift að byggja upp sósíalíska 

nútímavæðingu hratt og örugglega. Við eigum að mennta okkur á fjölbreyttan hátt, með 

æfingu, með bókalærdómi og með því sem við lærum af reynslu sjálfra okkar og 

annarra, hvort sem hún er góð ea slæm. Við verðum að sigrast á íhaldsemi og 

bókadýrkun. Hinir nokkur hundruð miðnefndarfélagar og nokkur þúsund flokksmanna á 

                                                                                                                                               
stjórnarskránni frá 1982 er vísað til þessara stefnu, þar sem sagt er: „ Allar ríkisstofnanir og –starfsemi 
verða að reiða sig á stuðning fólksins, vera í góðum samskiptum við það, hlusta á skoðanir þeirra og 
uppástungur, sammþykkja eftirlit þeirra og leggja sig fram við að þjóna því.“ (Beijing review, 1982:15) 
Þáttaka  borgara er alltaf fylgt eftir með pólistískum skilaboðum frá flokknum sem eru hönnuð í þeim 

tilgangi að sannfæra fólk eða fá það í ýmsar póitískar aðgerðir. 

Það er ætlast til þess að fjöldinn taki þátt í stjórnmálum og það er heldur erfitt fyrir fólk að komast hjá því 

þar sem allir tilheyra einhvers konar skipulagskerfi. Þetta kerfi, lína fjöldans, þróaðist á skæruliðaárum 

flokksins í kringum árið 1930.
3
 (Wang 1993:62-63) 
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hinum helstu stöðum eiga að taka af skarið um að sökkva sér í að læra um byggingu 

nútímanlegs efnahagskerfis. 

Ef að við tökum saman höndum, frelsum hugann, byrjum að brjóta heilann og lærum 

það sem við vitum ekki þegar, getum við örugglega gengið hröðum skrefum í hina nýju 

Löngu göngu. Leyfið okkur í miðnefnd flokksins og ríkisráðinu að leiða ykkur, til að 

breyta ásýnd landsins okkar frá því að vera aftarlega á merinni yfir í að verða voldugt 

sósíalískt ríki sem heldur óbugað áfram! 
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2. Ungdómsárin í útlöndum 

 

Á 20. öldinni hefur Kína átt fjölmarga áhrifamikla stjórnmálamenn, svo sem 毛泽东, 周

恩来, 孫中山 og 蔣中正, en sá sem hefur mestu máli skiptir fyrir nútímasamfélag Kína 

er án efa 邓小平.  

邓小平 fæddist árið 1904 í Sichuan-fylki í suðvestur-Kína, einn af átta börnum. 

Árið 1918 eða 1919 fór 邓小平 til borgarinnar重庆 til þess að taka þátt í verkefni sem 

fólst í því að undirbúa ungt fólk til að hefja verknám í Frakklandi, og í enda ágúst árið 

1920 lagði 邓小平 af stað til Frakklands. Verkefnið gekk ekki upp, og í byrjun árs 1921 

var 邓小平 og samnemendum hans tilkynnt að peningur verkefnisins væri uppurinn og 

einungis þeir sem gátu borgað námið sitt sjálfir gætu haldið áfram. 邓小平 var einn af 

þeim sem hætti í námi og hann fór til Parísar að vinna fyrir sér. Á þessum tíma fór 邓小

平 að heillast af stjórnmálum. Hann gekk í Kommúnistaflokk ungra Kínverja í Evrópu 

og kynntist þar 周恩来, (Evans 1995: 1-18) sem síðar átti eftir að verða forsætisráðherra 

Alþýðulýðveldisins Kína um langt skeið. Um mitt árið 1923 var 邓小平 kosinn 

framkvæmdarstjóri flokksins í Frakklandi og fór að vinna við málgang flokksins en einu 

greinarnar sem ennþá eru til eftir hann frá þessum tíma eru allar innihaldslausar árásir á 

annan stjórnmálaflokk, Ungmennaflokk Kínverja. Árið 1924 gekk 邓小平 í Evrópugrein 

Kommúnistaflokks Kína og var þar af leiðandi orðin fullgildur aðili í flokknum. 

Evrópugreinin var lítil en vel rekin, og var í öruggum samskiptum við höfuðstöðvar 

Kommúnistaflokksins í 上海 og hin Þriðju alþjóðasamtök kommúnista í Moskvu 

(Comintern). Árið 1925 yfirgáfu margir flokksfélagar Frakkland og 邓小平 gekk í 

kjölfarið í ábyrgðastöður innan Evrópugreinarinnar og sá í raun um að halda henni 

gangandi. 

Í janúar 1926 hélt 邓小平 ræðu á fundi aðgerðarnefnar flokksins þar sem hann 

hvatti til bræðralags við ríkisstjórn Rússlands. Í kjölfar þess gerði Parísarlögreglan leit í 

heimkynnum 邓小平, en þar sem hann var farinn úr landi og á leið til Moskvu gat 

lögreglan ekkert annað gert en að gera áróðursblöð‚ sem hún fann í herbergi hans, 

upptæk og vísa honum úr landi. 
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邓小平 dvaldi í Moskvu í 11 mánuði. Hann var nemandi í háskóla sem hafði það 

að markmiði að kenna asísku fólki byltingarkenningar og –verk. 冯玉祥, stríðsherra frá 

Kína sem hlaut stuðning frá Sovétríkjunum, kom til Moskvu árið 1926 og þegar hann 

sneri aftur til Kína fóru með honum nokkrir sovéskir hernaðarráðgjafar sem og nokkrir 

kínverskir kommúnistar, 邓小平 þar með talinn. 

 

3. Árin 1926-1958 

 

Þeir fóru til höfuðstöðvar 冯玉祥 sem voru staðsettar í 西安 og þar gegndi 邓小

平 tveimur opinberum stöðum, sem yfirmaður og leiðbeinandi pólitíska hlutans í 

Hernaðar- og stjórnmálaskóla 孫中山, og hann gegndi einnig leynilegri stöðu sem ritari 

neðanjarðargreinar Kommúnistaflokksins í 西安. Nokkrir nemendur úr skólanum gengu 

í neðanjarðargreinin flokksins og sá 邓小平 um að koma þeim inn í vel valdar stöður í 

her 冯玉祥. 

Í júní 1927 tilkynnti 冯玉祥 að hann ættlaði að uppræta kommúnista úr sínum röðum en 

þá flýði 邓小平 til 武汉 og skráði hann sig í Kommúnistaflokkin þar. Þaðan var hann 

sendur til höfuðstöðva Kommúnistaflokksins, sem voru staðsettar í 汉口, til að gerast 

ritari miðnefndar flokksins. Í ágúst var fundur haldinn í 汉口 þar sem ný forsætisnefnd 

var skipuð til bráðabirgða, þó ekki væri skipt um ritara. Fyrri forsætisnefndin var sökuð 

um að vera tækifærissinnuð og flokkurinn fór að skipuleggja uppreisn 

gegnÞjóðernisflokknum í 南京 og 武汉, með það að leiðarljósi að koma á sovéskri 

stjórn. Skemmst er frá því að segja að þetta misheppnaðist hrapalega. Hermenn, 

almennir borgarar og ýmsir leiðtogar flokksins féllu, Þjóðernisflokkurinn réðst á Rússa 

og samstarf þeirra var á enda. (Evans 1995: 19-46)  

Um haustið voru höfuðstöðvar Kommúnistaflokksins fluttar frá 武汉 yfir til 上

海 og 邓小平, sem enn gengdi stöðu sem ritari í miðnefndinni, flutti einnig. Í 上海 var 

hann gerður að aðalritara miðnefndarinnar og meðal verkefna hans var að huga að 

fjármálum flokksins og skjölum höfuðstöðvanna. 

Árið 1928 gifti 邓小平 sig Zhang nokkurri Xiqiong en hún lést af barnsförum 

aðeins tveimur árum seinna, ásamt barninu. 
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Árið 1929 skipti forsætisnefnd flokksins um ritara og var þá 邓小平 sendur til 

Guangxi-fylkis, í þeim tilgangi að hafa samband við ríkistjóra fylkisins og 

forstöðumanns friðaraðgera í Guangxi, en þeir vildu ólmir gera uppreisn gegn蔣中正 

og Þjóðernisflokknum. Austurdeild Comintern ráðlagði kommúnistum að hunsa 

ríkisstjórann og forstöðumanninn, þar sem þeir voru ekki líklegir til afreka, en 邓小平 

tókst að sannfæra flokkinn um ágæti þeirra og uppreins var gerð, en hún endaði illa. 

Þegar 邓小平 frétti hvernig uppreisnin misheppnaðist lét hann flytja hergögn, sem 

hermenn Kommúnistaflokksins höfðu yfirtekið í uppreisninni, til smábæjarins 白色 og 

11. desember tóku kommúnistar yfir 白色 og 不 bæinn 平马 þar í grennd. 邓小平 hafði 

einnig sent herdeild úr flokknum til óbyggða og nú var hún nýtt til að hefja aðra 

uppreisn og í febrúar 1930 var sovéskri stjórn komið á í borginni 兰州 í 甘肃-fylki. Eftir 

hertöku 兰州 fór 邓小平 aftur til 上海 en þegar hann sneri aftur hafði ástandið versnað 

á herteknu svæðunum, stríðsherrar höfðu komið á staðinn og ráðist gegn her 

kommúnista. Herinn flúði til fjalla, hvatti fólk til að rísa upp gegn herstjórum og 

landeigendum, og í júlí 1930 tókst hernum að ná 白色 aftur á sitt vald. 

Í júní byrjaði 李立三 nokkur að skipuleggja nýja uppreisn og átti þá herinn í 白

色 að ná stórborgunum 惠州 og 桂林 á sitt vald, setja upp höfuðstöðvar í 广东 og svo 

loks að hertaka 广州. 邓小平 hafði ekki mikla trú á þessum áformum en lét til leiðast að 

taka þátt. Til að byrja með reyndi 邓小平 að fara eftir skipununum李立三 en hætti við 

ráðagerðina þegar hann frétti af því að andstæðingar þeirra ættu von á liðsauka. Hann 

ákvað að fara með herinn til 毛泽东, sem var í 江西-fylki. Hluti hersins náði til 江西 og 

毛泽东 en þá yfirgaf 邓小平 herinn og fór til 上海. (Evans 1995: 46-57) 

Um sumarið 1931 sendi miðstjórn flokksins 邓小平 til stæðsta yfirráðasvæði 

kommúnista, í 江西. Þar var hann gerður að ritara miðnefndarinnar í 瑞金 og nokkrum 

mánuðum seinna var hann færður til 会昌 og árið 1932 var hann gerður að 

framkvæmdastjóra áróðursdeildarinnar í 江西-deild flokksins. Í maí 1933 voru ólgur 

innan kommúnistaflokksins, 邓小平 var sakaður um vantraust á stefnur flokksins, hann 

var látinn gagnrýna sjálfan sig og missti stöðu sína í áróðursdeildinni. Hann var einnig 

sendur til norðurhluta áhrifasvæðis kommúnista og gerður að eftirlitsmanni þar. Hann 

var, nokkrum vikum seinna, sendur til að vinna fyrir Rauða herinn og um sumarið 1933 

var hann gerður að aðalritstjóra nýs dagblaðs á vegum flokksins. (Evans 1995: 59-65) 
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Árið 1934 hófst langa gangan frá Jiangxi til 杀安息-héraðs og 邓小平 tók þátt í 

henni. Þegar til 杀安息 var komið var 邓小平 gerður að aðstoðar-framkvæmdarstjóra 

stjórnmáladeildar hersins. Þetta starf hentaði honum vel og þegar stríðið við japani skall 

árið 1937 gengdi hann ýmsum stöðum sem allar áttu það sameiginlegað snúa að 

stjórnmálum og hernum. Í júní 1945 fór 邓小平 til 延安 til að taka þátt í fundi 

miðstjórnarinnar en hann hafði verið valinn sem einn af meðlimum hennar. 邓小平, 

ásamt 刘伯承, tók þátt í átökum kommúnista við heri þjóðernissinna. (Evans 1995: 67-

98) 

Í september 1949 var 邓小平 gerður að aðstoðarformanni stjórnskipunarnefnd suð-

vestur Kína, pólitískur nefndarmaður í hernum og aðalritarði suð-vesturhluta flokksins. 

Árið 1952 var hann sendur til 北京 og hann gerður að aðstoðarforseta 

framkvæmdarstjórnar efnahagsins en var stuttu seinna gerður að aðalritara 

miðstjórnarinnar. (Evans 1995: 108-124) 

 

4. Stóra stökkið 

 

邓小平 var valinn í hóp meðlima í forsætisnefndinni árið 1955 og ári seinna var 

hann hækkaður í tign og fór í stöðunefn forsætisnefndarinnar og gerður að ritara 

flokksins. Vegna stuðnings 邓小平 við 刘少奇, var hann stimplaður sem kapítalisti og 

missti stöðuna. Árið 1973 sneri hann aftur til flokksins en var aftur úthýst eftir 

atburððina á 天安门 árið 1976. (Meisner, 1996:82-83) 

Árið 1958 var hið svonenfnda „stóra stökk fram á við“ sett á fullt skrið og hafði 

ráðuneytisskrifstofan, með 邓小平 í fararbroddi, verið sett í það verkefni að útleggja 

smáatriði þess. 邓小平 var mikill stuðningsmaður bakgarðsstálbræðslu almennings og 

hann reyndi eftir fremsta megni að fá aðra háttsetta meðlimi flokksins einnig til að 

styðja við þá ráðagerð. Hann sýndi ekki mikið raunsæi þegar kom að framkvæmd öðru 

skeiði stóra stökksins, þar eð áætlun hans og samverkamanna hans gerðu ráð fyrir 

margföldun í stál- og kornframleiðslu landsins. Markmiðin voru háleit en 

ráðuneytiskrifstofan skipaði fylkjaleiðtogum Kína að fara fram úr þeim. 

Þegar 邓小平 skoðaði stálframleiðslu landsins í september 1958, kenndi hann 

andstæðingum flokksins um hve illa gekk að ná fram markmiðum áætlanirnar og þegar 
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hann heimsókti 鞍山 stál- og járnframleiðsluna gagnrýndi hann forstjóra fyrirtækisins 

fyrir vantrú á getu 鞍山 til að ná settum markmiðum miðstjórnarinnar.  

邓小平 virðist þó hafað áttað sig á að markmiðin voru of háleit og í desember 

sama ár var markmiðum stálframleiðslunnar lækkað, aftur í mars og enn og aftur voru 

þau lækkuð í maí 1959. Þó svo að markmiðið í stálframleiðslunni hafi verið lækkað 

niður í 16,5 tonn af forsætisnefndinni í maí, sagði 邓小平 opinberlega að markmiðið 

væri 18 tonn. Hann neyddist til að taka þetta til baka þegar honum varð ljóst að jafnvel 

16,5 tonna markmiðið væri of hátt, hvað þá 18 tonn. 

Trú 邓小平 á ýktum fullyrðingum um aukningu í landbúnaðarframleiðslu árið 

1958 útskýrir bjartsýni hans á aukningu í landbúnaðarframleiðslu fyrir 1959 og var 

markmið framleiðslunnar sett í 650 tonn sem hann taldi raunsætt. 

Í apríl 1959 var komið hungursneyð í þorpi í青海-fylki, en orsök þess var 

aðalega sú að embættismenn þrýstu um of á framleiðsluaukningu þorpsins. 邓小平 lét 

þó ekki skipta þeim út, heldur voru markmiðin lækkuð úr 650 tonnum niður í 275 tonn. 

Fyrir árið 1960 gerðu 邓小平, 周恩来 og 彭真 ráð fyrir 18,4 tonna 

stálframleiðslu og 300 tonna grjónaframleiðslu 

Á fundi sem haldinn var í 庐山 sumarið 1959, gagrýndi varnarmálarápherrann 彭德怀

stóra stökkið en 毛泽东 brást illa við og sakaði 彭德怀 um að vera andflokkssinnaðann 

og tækifærissinnaðann hægrimann. 邓小平 var ekki á þessum fundi vegna veikinda en 

þegar fundinum lauk hafði hann lýst fullum stuðningi við 毛泽东 og herferð hans gegn 

tækifærissinnuðum hægrimönnum en þessi fundur batt enda á allar markmiðalækkanir. 

Jafnvel yngri frændi 邓小平 lenti í klónum á þessari herferð en 邓小平 gerði ekkert til 

að vernda hann og var þá nokkuð augljóst að 邓小平 ætlaði ekki að fara mjúkum 

höndum um þá sem voru kallaðir hægri tækifærissinnar. 

Í byrjun ársins 1962 skoðaði 邓小平 svo vatsnýtingarverkefni í 广东 og 

heillaðist svo af því að hann mæltist til þess að aðrir tækju sér það til fyrirmyndar og í 

kjölfarið fór flokkurinn af stað með vatsnýtingarherferð. Erlendir gestir fengu að heyra 

frá 邓小平 að aðalástæða þess að Kína hefði náð sér svo fljótt aftur á strik eftir hamfarir 

sem urðu í landinu 1959-1960 væri vatnsnýtingarverkefnið, en á fundi með háttsettum 

meðlimum flokksins viðurkenndi hann að of mikið kapp væri lægt í þá herferð, sem og 

stálframleiðsluna, á kostnað landbúnaðar. (Chung 2013: 154-168) 
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Í febrúar 1960 fóru 邓小平 og fleiri flokksfélagar til 湖南-fylkis til að skoða 

stálframleiðsluna þar en flokksritari 湖南, 吴芝圃, tókst að sannfæra þá um að allt gengi 

vel hjá þeim og þar af leiðandi var 湖南 skipað að halda sig við sett markmið, sem kvað 

á um sextánfalda aukningu á framleiðslu ársins 1959. Jákvæðni 邓小平 gangvart吴芝

圃 var svo mikil að hann var talinn í flokki góðra stjórnenda, jafnvel þótt hungursneyð 

geisaði á samatíma í 湖南-fylki. 

Í mars 1960 hélt ráðuneytisskrifstofan fund um það hvað ætti að gera á þeim 

þremur árum sem eftir voru af áætluninni, en þeir töldu að markmiðum stóra stökksins 

hafði þegar verið náð. Viðbótaráætlunin var allt of bjartsýn þó svo að markmið 

áætluninnar hafi þegar verið lækkað frá upphaflegu markmiði og 毛泽东 hafi hvatt þá til 

að gæta hófs. 毛泽东 var fyrstur manna til að benda á að áætlunin væri óraunsæ og á 

fundi sem var haldinn í júní, lét 邓小平 aðra meðlimi ráðuneytisskriftofunnar vita af 

óánægju 毛泽东 og 邓小平 gagnrýndi sjálfan sig á fundinum. (Chung 2013: 168-170) 

Á ráðstefnu sem haldin var í Rúmeníu í júní 1960 slitnaði endanlega upp úr 

samstarfi Kommúnistaflokks Kína og Sovétríkjanna og til þess að sína fram á ágæti 

Kína yfir Sovétríkjunum, skipti 毛泽东 um skoðun og fór aftur á fulla ferð með 

stálframleiðslu landsins en hann vildi ná upphaflegum markmiðum 

viðbótaráætlunarinnar. 邓小平 studdi þessa ákvörðun 毛泽东 og taldi að að öðrum kosti 

myndi flokkurinn jafnvel þurfa að fara frá völdum. Sumarið 1960 ákvað 毛泽东 að 

senda mikið magn af grjónum og öðrum matvælum til Sovétríkjanna til að Kína gæti 

greitt niður skuldir sínar gagnvart þeim sem fyrst. Þrátt fyrir að 邓小平 vissi vel af því 

að það væri fæðuskortur í Kína, studdi hann þessar aðgerðir 毛泽东. Í lok ársins 1960 

tókst flokknum að ná markmiðum sínum í stálframleiðslu en 邓小平 gerði sér fulla 

grein fyrir hversu miklu hafði verið fórnað til þess að þau næðust. Ástæða þess að 邓小

平 skyldi hafa stutt 毛泽东 eins mikið og raun ber vitni gegnum stóra stökkið er talin 

vera sú að þá fékk 邓小平 tækifæri til að sýna fram á hæfileika sína sem aðalritari 

flokksins og hann reyndi sitt besta til þess að sjá fyrir hvað 毛泽东 myndi líka best. 

(Chung 2013:170-172) Þó finnst mér líklegra að 邓小平 hafi reynt að forðast reiði 毛泽

东 og komast hjá útskúfun og refsingum í líkingu við þær sem 彭德怀 hlaut. Mögulega 

hefur hann líka farið að óra fyrir þeim öfgum 毛泽东 sem komu fram í 

menningarbyltingunni og vildi forðast að verða þeim að bráð. 
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Nokkur aðalsmerki stjórnunarstíls 邓小平 komu fram á þessum tíma, áhugi hans 

á stálframleiðslu, vilji hans til að hækka markmiðin, trú hans á pólitíska pressu til að 

stjórna efnahagslífinu og trú hans á að svolitið öfgafull markmið væru í lagi. Hann sýndi 

líka fram á á þessum tíma að fyrir honum var stöðugleiki flokksins mikilvægastur alls. 

(Chung 2013: 173)  

 

5. Endurkoma 

 

Árið 1976 voru miklar óeirðir í Kína og á endanum gerði almenningur uppreisn á 

天安门-torgi í 北京 en upptök uppreisnarinnar má rekja til þess að fjórmenningarklíkan 

fór að gagnrýna 周恩来 skömmu eftir dauða hans.  

Almenn óánægja var tengd við óbeit almennings á andhægri-herferðinni ,sem 

bitnaði m.a. illa á 邓小平, sem og á menningarbyltingunni almennt. Þörf flokksmanna 

til að gagnrýna 邓小平 blandaðist illa við almenna sorg fólks vegna dauða 周. Dauði 周

恩来 var í raun ekkert annað en óþægileg truflun á möguleika flokksmanna til að 

gagnrýna 邓小平 og óhjákvæmilega fór fólk að taka því svo að gagnrýni sem beint var 

að 邓小平 væri einnig gangrýni á 周恩来. Dagblað í 上海 rægði 周恩来 og sagði hann 

„hinn kapítalíska áhrifamann innan flokksins sem vildi hjálpa hinum iðrunarlausa 邓小

平 til að ná aftur völdum“. (Teiwes og Sunn 2004: 212-214) 

Hvað átti að gera við 邓小平 var eitt af aðalmálefnum flokksins hvað atburðina á 

天安门 varðaði, þó svo að 邓小平 hafi sjálfur nánast ekkert komið þar að. (Teiwes og 

Sunn 2004: 214-215) Þó svo að 华国锋, þáverandi forsætisráðherra, og 

fjórmenningaklíkan væru svarnir óvinir, stóð þeim báðum ógn af vinsældum 邓小平 og 

í sameiningu stóðu þau að því að kæfa niður mótmælin á 天安门-torginu. (Teiwes og 

Sunn 2004: 212) 

Almennt er álitið að 江青 og félögum hennar í fjórmenningaklíkunni sé um að 

kenna hvernig atburðirnir á 天安门 fóru, hvort sem að þau hafi einfaldlega ekki verið 

hæft til þess að höndla þetta eða þá að þau hafi skipulegt þetta allt til þessa að geta 

endanlega losað sig við 邓小平. Hvort sem það er, er augljóst að þau tóku herferðina 

gegn邓小平 allt of langt og sýndu almennu áliti fólks á 周恩来 ekki næganlega 

virðingu. (Teiwes og Sunn 2004: 214) 
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Þann 15 júli, á degi þar sem hinum látnu er minnst, var 周恩来 syrgður. 

Almenningur minntist varla á 邓小平, þó svo að litlar flöskur mætti sjá hér og þar en 

þær voru stuðningsmerki við邓小平 en á kínversku kallast litlar flöskur 小瓶 og er það 

borið fram eins og eiginnafn 邓小平. Takmarkaður áhugi fólks á torginu til að halda 

uppi málstað 邓小平 sýnir fram á að uppþotin voru fyrst og fremst tengd aðförum 

flokksins að minningu 周恩来, en ekki endilega stuðningi almennings við 邓小平.  

Jafvel þó að dauði og syrging 周恩来 hefði ekki komið til, hefði eitthvað þurft 

að láta undan. Auk þeirrar gagnrýni sem var á á 邓小平, var farið að örla á erfiðleikum 

innan flokksins sem ógnaði ýmsum háttsettum aðilum. Allir háttsettir leiðtogar, og þá 

ekki síst 邓小平, vissu að með því að styðja mótmælin á 天安门, myndu þeir 

undirstrika pólitískan dauðdaga sinn. Þó svo að það hafi verið spenna meðal ráðamanna 

Kommúnistaflokksins, höfðu hvorki 邓小平 né aðrir ráðamenn áhuga á að steypa 毛泽

东 af stóli. Á fundi sem ráðuneytisskrifstofan hélt 1. apríl 1976 um þróun mála í 南京, 

var tekin sú ákvörðun að varna því að 邓小平 tæki þátt í hátíðarhöldunum á 1 maí og 

óánægja 毛泽东 með 邓小平 kom berlega í ljós. (Teiwes og Sunn 2004: 218-222) 

Á fundi sem var haldinn 4. apríl var farið yfir stöðu mála á 天安门-torgi og 

varaforseti forsætisnefndarinnar, 吴德, tengi 邓小平 við atburðina sem gerst höfðu á 

torginu. Klukkan 10 um kvöldið þennan sama dag kom í ljós mikil andstaða fólks á 天

安门-torgi gegn江青, eiginkonu 毛泽东. 江青 ásakaði 吴德 um að hafa orðið fyrir 

áhrifum frá 邓小平 og fór fram á að eitthvað yrði gert. 邓小平 var kennt um ástandið og 

sagt að hann hefði undirbúið þetta allt frá árinu 1974 og því til stuðnings var bent á 

árásir 邓小平 á andstæðinga 周恩来. Þrátt fyrir óvild hans í garð 邓小平, var 毛泽东 

var ekki sannfærður um sök 邓小平 í sambandi við 天安门-málið og fór fram á sönnun. 

Samt sem áður taldi hann 邓小平 vera blandaðan í málið og fór fram á að 邓小平 yrði 

rannsakaður Þrátt fyrir það að 吴德 fordæmdi 邓小平, virðist það varla hafa verið hans 

eigin skoðun þar sem hann og 邓小平 höfðu átt í ágætis sambandi fyrir tíma 

menningarbyltingarinnar og 邓小平 hafði jafnvel beðið 吴德 um að fara sér hægt þegar 

and-hægri herferðin var að byrja.) Dauði 吴德 árið 1995, sem og annara ný-maóista 

(neo-毛 ist), virðist því ekki tengdur óvild 邓小平 í garð þeirra, heldur frekar 

misskilnings meðal heldri meðlima og fúsleika 邓小平 til að fórna þeim. Þrátt fyrir allt 
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ákvað 毛泽东 að leyfa 邓小平 að vera áfram meðlimur í flokknum vegna þess að hann 

áleit að 邓小平 væri hliðhollur sér og flokknum en taldi 邓小平 ekki geta verið trúr 

hugmyndafræði menningarbyltingarinnar. (Teiwes og Sunn 2004: 224-230) 

Slagorðir „hinar fjórar nútímavæðingar“ er dregið úr skýrslu frá 周恩来 sem 

hann gaf út í janúar 1975 þar sem hann kallaði á um hraða nútímavæðingu í landbúnaði, 

iðnaði, þjóðaröryggi og tækni svo að Kína gæti þróast í kröftugt, nútímalegt sósíaískt 

ríki við aldarlok. Vegna alvarlegra veikinda 周恩来 var það upp á 邓小平 komið að búa 

til áætlun um að koma þessu öllu í framkvæmd. Trú 邓小平 á að þróun hagkerfis hvers 

lands væri hið ráðandi sögulega afl var dæmigerð af honum og marxistum almennt. 

Hann lagði sérstaka áherslu á að flytja inn nýja tækni frá kapítalískum löndum, auka 

tækniþekkingu landsins og til þess að það tækist, lagði hann áherslu á að fá stuðning 

menntastéttarinnar. Vinstrisinnaðir andstæðingar 邓小平 voru ekki á móti 

nútímavæðingarstefnunni, heldur hvaða aðferðum skyldi beitt, hraðanum á 

nútímavæðingunni og hvernig samþætta átti efnahagsstjórnuninna við sósíalismann. Að 

þeirra mati var samfelld og stöðug bylting á hugsunarhætti almúgans og félagslegra 

tengsla hans sú aðferð sem myndi tryggja það að sósíalískum markmiðum væri náð. 邓

小平, á hinn bóginn, trúði á það að Kína hefði náð fram sósíalískri eignarskiptingu strax 

árið 1956 og að samfélagsþróun myndi fylgja áframhaldandi þróun framleiðsluaðferða. 

Efnahagsstefna 华国锋 1977-1978 var að mestu leiti byggð á tillögum 邓小平 frá 1975, 

þó svo að hann hafi vísað til 周恩来 þeim til stuðnings. (Meisner, 1996:74-75) 

  Í júlí 1977 dró 华国锋 gagnrýni sína á 邓小平 til baka og veitti honum aftur 

sínar fyrri stöður. Það gekk ekki upp fyrir hann að halda áfram að gagnrýna og úthýsa 

邓小平 þar sem fjórmenningaklíkunni, sem hafði hamrað mikið á 邓小平, hafði verið 

úthýst, né vegna þess að hann studdi áætlun sem 邓小平 var aðalsmiðurinn af. Eftir að 

邓小平 var aftur kominn í sína stöðu var farið í að hreinsa út róttæka vinstrisinnaða 

meðlimi flokksins, sem að mestu leyti var ungt fólk sem hafði gengið í flokkinn upp úr 

tímum menningabyltingarinnar. Það leiddi til þess að erfiðara var fyrir 华国锋 að 

stjórna æðstu meðlimum forsætisnefndarinnar, sem flestir voru eldri meðlimir í 

flokknum. Aftur á móti gat 邓小平 stjórnað þeim auðveldlega, á þeim grundvelli að 

hann var sjálfur eldri meðlimur. Í ræðu sem 邓小平 hélt í mars 1978 hélt hann því fram 

að vísindamenn væru hluti af hinu vinnandi fólki og vísindi og tækni væru hlutlaus 
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framleiðsla, þvert á það sem 毛泽东 hafði álitið, og á þann hátt fékk hann stuðning 

menntamanna landsins. Á yfirborðinu leit út fyrir að stjórn flokksins væri sameinuð eftir 

að 邓小平 var aftur hleypt í sínar fyrri stöður en ekki var allt sem sýndist. 邓小平 var 

ekki tilbúinn að deila völdum með 华国锋, manni sem komst til valda á þeim tíma sem 

邓小平 var fordæmdur. 华国锋 hafði engan ákveðin hóp stuðningsmanna í Kína eða 

flokknum, helst voru það yngri og valdalitlir meðlimir flokksins sem studdu hann og 

jafnvel þeir voru ekki miklir stuðningsmenn hans. Eina stuðningsnet hans og tilkall sem 

hann hafði til valda var stuðningur 毛泽东 við hann á meðann hann var á lífi en á 

þessum tíma var farið að líta á 毛泽东 og arfleið hans með meiri gagnrýnisaugum en 

áður. Öfugt við 华国锋 hafði 邓小平 stuðning margra sterkra hópa innan flokksins, svo 

sem forsætisnefndarinnar og yfirmanna hersins, auk þess sem að hann gat sýnt fram á að 

hann sjálfur hafi klifið jafnt og þétt upp metorðastigann, öfugt við 华国锋 og 

fjórmenningaklíkuna, sem höfðu verið sett á toppinn. Ofan á allt þetta kom svo sú 

staðreynd að í menningarbyltingunni hafði 邓小平 verið smánaður og gerður 

brottrækur, líkt og milljón annarra og þetta fólk leit á hann sem meðþolanda. 邓小平 

endurlífgaði einnig tvö gömul slagorð frá 毛泽东 til að grafa enn frekar undan 

menningarbyltingunni og arfleið hennar, en þau voru „Að leita sannleikans í 

staðreyndunum“ og „Raunveruleikinn er eina mælistika sannleikans“. (Meisner, 

1996:84-91) 

Þann 15. nóvember 1978 var opinberri skoðun flokksins í sambandi við 

atburðina á 天安门 1976 snúið við. Sá póll var tekinn í hæðina að aðgerðir fólksins 

hefðu verið „byltingarkenndur atburður“ og þeir sem voru þá handteknir fyrir 

„gagnbyltingalega tilburði“ fengu sakaruppgjöf. Í framhaldinu af því fór fólk að 

gagnrýna ríkisstjórnina opinberlega, þó var lítið sem ekkert minnst á 华国锋 en 邓小平 

var hylltur sem „hinn lifandi 周恩来“.(Meisner, 1996:95) 

Hinar fjórar nútímavæðingar og 10 ára-áætlunin sem 华国锋 kom fram með og 

kom af stað 1978, sem var raunar að miklu leyti fengin að láni frá 邓小平 og ýkt upp, 

lofaði öllu fögru, almennt verkafólk átti að fá hærri laun og betra húsnæði, bændur áttu 

að fá aukin ríkisstuðning og aukið frelsi til að rækta þeirra einkaakra, menntafólk átti að 

fá aukin laun og fleiri tækifæri til að vinna á sínu sviði og öllum var lofað að þeir fengju 

tækifæri til að kaupa neysluvörur. Þessari áætlun var vel tekið í fyrstu en þegar á leið 
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fóru menn að velta því fyrir sér hvernig ætti að borga fyrir brúsann. (Meisner, 1996:77-

80)  

Á þriðja þingfundi miðnefndar flokksins, og eftir hann, voru þónokkir 

bandamenn 邓小平 kosnir í forsætisnefndina. Jafnvel þó að hann væri formlega séð 

aðalritari flokksins, var 华国锋 orðin valdalaus og hafði ekkert annað val en að gera það 

sem 邓小平 bauð honum. Að auki var það gert ljóst á fundinum að 毛泽东 væri ekki 

lengur hafinn yfir gagnrýni flokksmanna. Annað sem kom greinilega fram á fundinum 

var að stjórnmálin áttu ekki lengur að halda uppi efnahagskerfi sem átti að stefna að 

sóíalískum markmiðum, heldur átti allt að miðast við þróun öflugs efnahagskerfis og 

stjórnmálin áttu að snúast um það. Mikil áhersla var líka lögð á samfélagslegan og 

pólitískan stöðugleika en 邓小平 áleit það vera undurstöðu góðs árangurs hinna fjögurra 

nútímavæðinga. Til þess að ná því fram voru allar pólitískar herferðir settar á bið og því 

haldið fram að stéttabaráttunni væri lokið. 邓小平 og hans bandamenn reyndu að koma 

á því verklagi í flokknum sem var viðhaft á sjötta áratugnum, svokölluðu lenínísku 

verklagi þar sem ýmsar greinar flokksins eru styrktar og reynt er að sjá til þess að 

ákveðnum verkreglum sé fylgt eftir, en þetta var gert til að treysta stjórn 邓小平 í sessi. 

(Meisner, 1996:98-101) Það sem fylgdi þessum sögulega fundi var snarminnkandi 

áhersla á byltingarsinnaðar aðgerðir og hugsun, minnkandi samfélagsbreytingar og 

síðast en ekki síst, þverrandi sýn á sósíalíska og kommúníska framtíð samfélagsins. 

Stefna stjórnvalda í efnahagsmálum breyttist töluvert í kjölfarið á 3. 

allsherjarfundinum í desember 1978. Samstaðan, sem hafði ríkt upp að þeim tímapunkti, 

um nauðsyn hraðrar stækkunar gufaði í kjölfarið snögglega upp, bæði vegna pólitískra 

og efnahagslegra ástæðna. Hin efnahagslega ástæðan fólst í því að of miklar 

skuldbindingar á auðlindum voru gerðar á árinu 1977-1978. Pólitíska ástæðan var sú að

陈云 sneri aftur sem yfirleiðtogi allsherjarfundarins. Breyting á afstöðu vegna 

endurkomu陈云 var takmörkuð árið 1979 og það var ekki fyrr en í lok árs 1980 sem 

afstöðunni var breytt. Árin 1979-1980 einkenndust af langdreginni baráttu, meðal annars 

á milli stuðningsmanna áframhaldandi vaxtar í stóriðju og fólks sem sá tækifæri í 

efnahagsumbótunum. 

Þó að fjölbreyttar ástæður hafi verið fyrir seinaganginum í að koma 

efnahagsumbótunum af stað, er helsta ástæðan væntanlega stærð og umfang 

verkefnisins, auk þess sem aldrei hafði verið ráðist í viðlíka verkefni áður. Þess má 

einnig geta að ágreiningur um það var hvort betra væri að enduruppstokka eða 
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betrumbæta, sem og um þörfina fyrir að vera stanslaust að breyta, laga og snurfusa 

áætlunina eftir því sem hún gekk áfram. Í janúar 1979 var ákveðið að lækka markmið 

stál- og járnframleiðslu, hætta við áætlunina um að kaupa mikið magn af útlendri tækni 

og minnka fjölda mannvirkjabygginga. Þetta var væntanlega gert vegna þess að 邓小平 

fannst einhver vandamál vera í uppsiglingu og treysti efnahagsstjórnun 陈云, manninum 

sem lagði til lækkunina, auk þess sem ekki var til nægt fé til tæknikaupanna. Í fundi 

forsætisnefnar flokksins daganna 21.-23. mars 1979 var ákveðið að koma á legg 

enduruppstokkunaráætlun sem átti að gilda til næstu þriggja ára. (Tiewes og Sun, 

2013;163-187) 

Aðdragandi opnunar 邓小平; 

Frá sjónarhóli innanríkismála: Frá stofnun ríkisins þangað til fyrir 30 árum síðan, 

hafði verið einblínt á stéttabaráttu á kostnað efnahagslegrar þróunar. Að auki hafði 

landið einangrað sig frá umheiminum og hafði ekki náð að leysa húsnæðis- og 

matarvandamál margra. En allt þetta olli hnekkjum á ímynd sósíalisma.(Shu, Y., Zhai, 

Q., & Wang, R. 2013:202) Áætlunarhagkerfið missti smám saman lífsþróttinn. Þess 

konar hagkerfi virkar ef framleiðslan er minniháttar og undir sérstökum aðstæðum en 

þar sem hagkerfið var að stækka var það of aðþrengjandi. (Shu, Y., Zhai, Q., & Wang, 

R. 2013: 202) 

Frá sjónarhóli utanríkismála: Friður var í auknum mæli það sem skipti máli. Í 

staðinn fyrir að hermennska og pólitík væri í forgrunni í samskiptum landa, var áherslan 

lögð á efnahagsmál, samfélagsmál og tækniþróun. Alþjóðarsamskipti færðust frá 

átökum yfir í samræður og hugmyndafræðilegur ágreiningur breyttist í samvinnu á sviði 

þróunar. (Shu, Y., Zhai, Q., & Wang, R. 2013: 202-203) 

邓小平 varð að fara yfir og skoða velgengni og mistök sósíalisma í gegnum 

tíðina og endurskoða framtíð sósíalisma frá víðara sjónarhorni. (Shu, Y., Zhai, Q., & 

Wang, R. 2013: 203) 邓小平 talaði oft um að það þyrft að opna landið á alþjóðavísu og 

endurlífga efnahaginn innanfrá. Eftirfarandi voru hans helstu áherslur. Hann lagði 

áherslu á að læra af umheiminum og nýta sér tækni kapítalískra samfélaga til eigin 

hagnaðar. Hann talaði einnig um að nýta sér innlenda sem erlenda markaði til að færa 

auðlindir þangað sem þær væru nýtanlegar; ekkert land byggi yfir öllum nauðsynlegum 

auðlindum Í þriðja lagi vildi hann koma upp sérstökum efnahagssvæðum og leggja 

áherslu á útflutning. Í fjórða lagi lagði hann til að leggja ætti áherslu á opnun 

strandsvæðanna og að innsveitirnar ættu að styðja við strandsvæðin í þeirri þróun. En á 
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móti kæmi að seinna meir ættu strandsvæðin að aðstoða innsveitirnar til þróunar. (Shu, 

Y., Zhai, Q., & Wang, R. 2013: 203-204) 

Opnun innviða landsins var hrint í framkvæmd til þess að berjast gegn einokun 

og aðskilnaði iðnaðar, sem og aðskilnaði milli landsvæða. Einnig var henni ætlað að 

auka flæði fjármagns og auðlinda og fjölga formum eignarhalds. Kerfi 

áætlunarhagkerfis olli klofningi og aðskilnaði á milli svæða, sem og tegunda iðnaðar og 

leiddi þar af leiðandi til einokunnar. Öll svæði réðu sér sjálf sem olli því að blind 

fjárfesting og uppbygging var algeng sem og að þetta leiddi til svæðisbundinna lokana, 

átaka um auðlindir og sóunar. Undir gamla kerfinu var enginn greinarmunur gerður á 

hlutverki pólitíkur og hlutverki fyritækja þannig að fyrirtækin höfðu ekki 

ákvörðunarvald. (Shu, Y., Zhai, Q., & Wang, R. 2013: 204-205) 

 

6. Niðurlag 

 

Ólíkt 毛泽东 og 周恩来 var 邓小平 engin hetja, heldur vann hann á bak við 

tjöldinn og ekki var hægt að tengja við neina sérstaka byltingu, jafnvel þó að hann hafi 

tekið þátt í göngunni löngu. En þegar byltingarhetjurnar voru fallnar frá og landinu 

vantaði leiðtoga sem sótti ekki vald sitt til byltingarinnar, þá var hann rétti maðurinn á 

réttum stað. (Meisner, 1996:81) 

Þó að 邓小平 hafi verið einlægur kommúnisti og lenínisti var hann ekki 

kreddubundinn, heldur raunsær maður. Sem dæmi má nefna að um efnahagsbata Kína í 

byrjun sjöunda áratugarins, sagði hann: „Það skiptir ekki máli hvort kötturinn sé svartur 

eða hvítur, svo lengi sem hann veiðir mýsnar.“ Hann studdi líka umbreytinguna frá því 

að pólitíkin væri látin ráða för, yfir í að efnahagslegur ábati væri látinn ráða för. Eftir 

seinni endurkomu 邓小平 er hægt að segja að hann hafi verið einræðisherra landsins í 

tvo áratugi. (Meisner, 1996:81) 

Arfleifð 邓小平 er margþætt og ekki laust við að maður geti séð ákveðnar 

hliðstæður með honum og hans ferli og keisara og stjórnmálamanna fyrri tíma. Það var á 

hans ábyrgð, líkt og gilti um keisara frá keisaraættum fyrri tíma, að styrkja ríki 

fyrirrennara sinna og gera það vænlegt til afreka. Einnig er ákveðin endurómun í hugsun 

hans og embættismanna 请-ættarinnar á seinni hluta 19. aldar, þar sem allir leitast við að 

flytja í landið nýja tækni Vesturlanda á eigin forsendum til að byggja landið upp, án 

þess að grafa undan stoðum hefbundins kínversks samfélags.(Spencer, 1997;69) 
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