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 از صدای انترناسیونالیستی حمای  کنید!

بهاا  انهاا  چشه  و ارائه  ، دخالت سیستماتیکرکن اساسی کار انقالبی

وجهدد کهک گهااکن انقالبهی نها چیها بسهیار  طبق  کارگا است.ۀ مبار  تکامل

ضعیف مظها آنتاگدنیس  میان دو طبقه  اجتمها ی اسهت. کهک گهااکن انقالبهی 

 بارومتا مبار ه طبقاتی است.

ساشههار   میههاب کهه  ا  تبلیغههاتی بههدریوا    نهها بهها خههالت دسههت اه

 لیهه  نظهها  انی کهه  هدسط کسههها تهههی تیههههالبهههااکن انقه، کههک گههباخدردارنهها

صهاا   شهدد.نسهتیا، مماکهت مهی غیهاه و  دار ، استثمار، بادگی مزدساماک 

ملت، دمدکااسی، مقیقتا انتاناسیدنالیست است و نیچ تدنمی ب  انتاناسیدنالیستی 

کیها. نهاارد و ا  سهیت کمدنیسهت چهپ دمها  مهی ساماک چپ دست اه سیاسی 

 ۀدر مبهار  ر مها ومی انقالب کمدنیستیتی باا  تحقق اما صاا  انتاناسیدنالیس

. دارد نیها  پاولتا  ب  مماکت شمانا  پانسیپنا و ا  ار ش اشخدد و در دما 

 .مماکت کییا ا  صاا  انتاناسیدنالیستی
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 مقدمه

 ،خانۀ سهیال خالقیهت و رنبها  اکن رود ک  مائد کییامیمائدئیستها القاء 

ناگهان در شااکط بحاانی جیبن کمدنیستی، پیامبا گدن  ظههدر میکیها، نه  تیهها 

نه  اش در  مهی شااکط وکژۀ چین، بلک  شااکط جهانی را بخاطا نبدغ پیامبا گد

بلک  در سطح جههانی میطبهق میکیها.  ،کیا و مارکسیس  را ن  تیها با جامع  چین

رنبا  می کیا و چین را بسد  سدسیالیس  نااکت مهی را انقالب تدده ا  چین 

 کیا.

به  دی دککتهاتدر  پاولتارکها و  (بهدریوا  ) روکزکدنیسهتها پس ا  کدرش

 لین و رو  کهار آمهان خاوشه ف،شکست تارکخی پاولتارکا، کعیی ماگ اسهتا

 سکان رنبها  جیهبن کمدنیسهتی جههانی را باسهت مهی گیهاد و پیهاو   مائد

تارکخی را باا  جیبن کمدنیستی ب  ارمغان می آورد. ناگهان بها مهاگ مائد)به  

سیاسهی و اکهائدلدیکک  –صات ماگ کک نفا(  لیهاغ  تهاارکات تردرکهک 

مهزب و امدر زکدنیستها سکان ادارۀ وسیعی ک  مائد دکاه بدد، ضا انقالب و روک

کشدر را باست می گیانا، شیدۀ تدلیا سدسیالیستی مجادا ب  شیدۀ تدلیا ساماک  
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چهه  رکاکههار ! چهه   !مههاک  میشههددمجههادا اماک  دار  سهه و دار  بهها می ههادد

  دامفاکبی!

در  "ا انقالب تدده"میالد   1949ک  در سال  نا با اکن باورنایستئمائد

نه  تیهها در چهین بلکه  در اکن روکااد را کک پیاو   و آنها یدست بدقد  پ چین

جههان  .قلمااد نمدده و ا  آن دمها  میکییهاسطح جهانی باا  جیبن کمدنیستی 

سهه   "ا انقهالب تهدده"نا  در دمها  ا  اکهن یستئغاب ن  در نماانی با مائد

 ،  گامهتنها "ا انقهالب تهدده"آن ه  که  در چهین  امااست. خدد را اکفا کاده 

ک  جیامهها  رقیهب سهاماک   گسیخت کک سا  مبار ات لجا  چیز  نبدد م ا 

در پهس  ، البت  نباکها ماامهدش کهاد که دار  را رو در رو  کک دک ا قاار داد

پیهاو      اسهت.قهارتها  امپاکالیسهتی قهاار داشهتنمیشه  پاده اکهن تصهادمات 

گدکها امکهان که   اسهتدر پس اکن تدن  قاار گامت  چین  در "ا انقالب تدده"

اکجاد کک دولت سدسیالیستی در جهان ساماک  دار  ک  سااسا اکن کاه خاکی 

پیههاو   »سههتی یاستالییرا در نهه  تییههاه اسههت، وجههدد دارد. بهه   بههارت بهتهها تههز 

  ی و ضا مارکسیستی.ضا انقالبتز  « سدسیالیس  در کک کشدر
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بهین  که   نمهی کیها نفهیرا انکار ناپذکا اکن واقعیت  نفی اکن مدضد   اما

سها   بزرگ جیبن کارگا  به طغیانچین در میان کک  ،1919تا  1927سالها  

مهدج  باد ک  اکن جیبن خدد تابعی ا  مدج انقالب جهانی بدد. دورانهی که  می

چهالن کشهیا و سهاماک  دار  نهاقدس جهان ساماک  دار  را ب   ،انقالب جهانی

خهدناکز  کهارگاان   ها  وقتهل  بها. اما اکن جیبن کارگا  ماگ خدد را شییا

اسهتالیییز  نقهن بسهزائی در به  شکسهت کشهانان . ب  شکست کشیاه شهاچییی 

جیبن کارگا  چین و ب  تب  آن در ب   قتل  ا  کشیاه شهان پاولتارکها  چهین 

در مهال )ک  البت  بخن خصدصی نیز ریک  ساماک  دار  دولتی اکفا کاده است. 

پهس ا   ا روبیها  اکهائدلدیکک مائدئیسهتیشات در مال رشا است( ب  بماضا 

آن هه  امههاو ه اکههائدلدگها  شکسههت انقههالب کههارگا ، شههکل گامتهه  اسههت. 

نهیچ پیدنها  بها آن  ،بعیهدان پیهاو   انقهالب چهین ارائه  مهی دنیها بدریوا  

بلکه  بها  شهکل گامهت، نهااردک  در سا مین چهین  ضا ساماک  دار مبار ات 

اکائدلدی  مائدئیس  . شکل گامت  استکارگا  وکاان  نا  شکست آن جیبن 

 نیز جلده ا  دک ا ا  بحاان در کمپ ضا انقالب است.
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 موقعی  طبقه کارگر و شکل گیری حزب کمونیس  چین

 

با گستاش مدج انقالبی در جهان، جیبن ا تصابی ک  ماکهز ققهل آن در 

 در نمهین راسهتاد. به  سااسها کهاه خهاکی گسهتاش پیهاا کهااروپا قاار داشت، 

مبهار ات خهدد را در مداجهه  بها پیهاو   ، ارگاان چییی نم هدن سهاکا نقهاطک

انقالب روسی  و قیا   کارگاان آلمان و ساکا کشدرنا  اروپاکی شکل دادنا. در 

نها نا متعلق به  خهارجی نها بهدد، ا تصهابا  آنجا ک  اغلب کارخان ، آغا  کار

ملهی چهین مکها   ا   بدد و بهدریوهدد گامته  خهارجی ستیز  بهرنگ و بد  خ

ا  اکن طاکق می تدانا قارت نیاو  خارجی را محاود کیا. اما ک  که   کادمی

بدریوا   بهاون کلیت  لی   جیبن ا تصابی خصلت طبقاتی ب  خدد گامت و با

ا تصهاب بهاا  مطالبهات . تفاوت بین بدریوا   خدد  و خارجی تدسع  کامهت

ا تصاب پارچه  بهامی  دان نمدن ، بعیب  بعا گستاش کامت 1919کارگا  ا  سال 

 اتمهدج ا تصهاباوج امها . 1922، ا تصاب ملدانان در آغا  سال 1921در اواسط 

سه  مهاه ا تصهاب مهااو  و بدد،  1924و در یاندک  سال  1923در سال کارگا  
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 ،که  در تابسهتان آن سهال شهکل گامهت 1925ساانجا  بزرگتاکن ا تصاب سال 

 .داشتکارگا  ت پاولتا  ا تااضانشان ا  خصلت 

گیها  مهزب القا کییا ک  شهکل کییامیی سعی ئبدریوا نا اکائدلدگ

نها  آن کمدنیست چین محصدل جیبن روشیفکاان بدریوا   اسهت که  اکهاه

وارد چین شا و تشکیل مزب کمدنیسهت بخشهی ا  « ملسف  نا  غابی»نمااه با 

ارۀ کدتهانی به  لهذا اشهبدده اسهت.  سا مانها  ادبی، ملسفی و سیاسیرونا رشا 

 رونا شکل یا  مزب کمدنیست چین ضاور  است.

نها  کدچهک ا  گهاوه 1921و 1920مزب کمدنیست چین بین سالها  

کادنها، روسی  شدرو  پیاو  مهی مارکسیستی، آنارشیستی و سدسیالیست ک  ا 

بدجدد آما. مانیا بسیار  ا  امزاب کمدنیست دک ا کشدرنا، مزب کمدنیست 

الملل کمدنیست،  اده شا. ظههدر مهزب ی جااکی ناپذکا ا  بینچین بعیدان بخش

 در سهطح جههانی و در اقها کمدنیست چین ب  دنبهال تدسهع  مبهار ات کهارگا 

 در ارتباط بدد. بدد و با آنها جیبن نا  کارگا  در روسی  و غاب اروپا 
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چهن تهد »مزب کمدنیست چهین به  رنبها  

اکجهاد « دلی دایائ»و ب  نماانی  ،  کس روباو«سید

  ماه 4جیبن »ککی ا  بییان ذاران « چن تد سید»شا. 

جدانان »بدد و در آن  مان او نشاک  مارکسیستی « م 

اسهتاد ادبیهات در « چن تد سهید»را میتشا میکاد. « ند

 دانش اه پکن بدد و او مارکسیس  را ب  مائد معامی و شیاسانا. 

خهدد گااکشهات مزب کمدنیست چین کک دست نبدد و ا   مان تشکیل 

متفاوتی را در درون خهدد نماکیهاگی میکهاد. گااکشهات متفهاوت درون مهزب 

 کمدنیست چین را میتدان ب  شکل  کا دست  بیا  کاد:

  در جامعه  گااکشی ک  رمامیست بهدد و طامهاار دگاگهدنی تهارکجی

 بدد.چین 

  و بهدد پاولتارکها  چهین ی ک  ار کابی اش تکی  بهامارکسیستگااکن 

ا  طاکههق انقههالب کههارگا  بههدد. اکههن  تههاتدر  پاولتارکههاخدانههان دکک

. اجتمها ی بهدد مخالف جبه  متحا متشکل ا  طبقات مختلف گااکن
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در قتل  ا  شان ها  اکن گااکن ا  مزب بشات ساکدب و قتل  ها  

 شا.

  ک  مائد ب  اکهن تشکیل جبه  متحا با امزاب بدریوا  انطاماارگااکن

و در جاکان کی هاه سهد   1923سال  مائد تیها در. گااکن تعلق داشت

 1935در دوره میتهی ب  سال بدد ک  تدانست ب  کمیت  ماکز  راه کابا. 

 .گااکشات دک ا را ککی پس ا  دک ها  شکسهت دنها مائد مدمق شا

 1943در سهال پس ا  در ن  کدبیان دک هاان و آن نه  مائد ساانجا  

ا  او نفت نفا ب  بدد ک  تدانست ب  سمت دبیا کلی انتخاب شدد. پین 

 سمت دبیا کلی انتخاب شاه بددنا.

بسیار انها  تعااد مبار کن مزب کمدنیست اگاچ   1921ر اوائل سال د

، امها نفا بدد 59ب   بارت بهتا ا ضا  مزب کمدنیست در سااسا چین تیها  ،بدد

 اتا تصهاب جاکاندر  اض چیا سال تعااد مبار کن آن ب  نزاران نفا رسیا. در 

ب  شصت  1927 ضدکت آن ب  چهار نزار نفا و در دوره قیا  سال  1925 در سال

شهدد ا  نزار نفا امزاکن کامت. اکن گستاش ساک  ک  ب  صدرت  اد  بیان می

 نهاگی آنهاا بهین  ا  سد  دک اانقالبی طبق  کارگا در چین، و  ۀکک سد، اراد
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دوره ا  نشان مهی دنها )اکثاکهت  ظهی  مبهار کن در اکهن  1919-1927سالها  

سا مان تیاسب استحکا  محاسب  قطعا  .کارگاان شهاستانها  بزرگ صیعتی بدد(

. طبقته کتارگر خدانا بدد بزرگ اشتباهکک کارگاان  اد  رشا انقالبی با 

یک طبقه تاریخی اس  که نیرو و استتککام  ختود را از تبربیتا  

تاریخی و جاانی کسب می کند و انقالب چین هم این تبربیا  را 

  شا  می دهد.ن

ب   یدان دلیلهی دال بها پیشهاو  را یس  ضعف طبق  کارگا در چین ئمائد

تدجیه  1927مزب کمدنیست ب  طات روستا و شکل دنی ارتن ساخ  در سال 

اما واقعیت اکن است ک  اکهن امها بیهان ا شکسهت جیهبن کهارگا  و  می کیا.

طبق  کارگا یست  باگاچ  در آغا  قان  پیشاو  چپ دست اه سیاسی ساماک  بدد.

( امها 100به   2تیاسب با کمیت جمعیت دنقانان قطعا ناچیز بدد )نسهبت  چین در

میلیهدن  و ن  سیاسی کارگاان تیها محاود ب  آمار و ارقها  نمهی باشها. تقاکبها دو

میلیهدن نفها صهیعت اان 10کارگا شها  در چین وجدد داشت )باون امتسهاب 

شهان ها  در کاانه   ک کن نکت  مه  تاکیا کاد . باکا ب  اپاولتارکا در شهاستانها(

چپ رودخان  ندانگ پد در جیدب کانگ تس ، ککی ا  مااکز خیلی تماکز کامت  

اسهتان در و سه  شهها بهزرگ  (Wuhan«)وونهان»میطق  صیعتی  .کارگاان بدد
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نانیانگ ک  در ماکز چین واق  نستیا،  ونانکد، ووچانگ کعیی شهانا   ندبری

کدانجد که   بیار . تماکز پاولتارکا درناآماگا  ب  مساب مینیز شهانا  کار

معهادن اسهتان ندنهان،  نم یهین نیهگ کیهگ و در  شهدد،کانتدن نیز نامیهاه مهی

پتانسیل مدق العاده ا  را باا  ملج کادن و کیتال مااکهز میهاتی تدلیها سهاماک 

 .بدجدد آورده بدددار  
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 و انقالب در چین  انترناسیونال کمونیستی 

 

تهالشبیهان ا دکا نی ا  شکل گامت، اما  انتاناسیدنال کمدنیستیاگاچ  

طبق  کارگا باا  پیشباد مبار ات انقالبی خدد، مزب جهانی خدد  ک بدد ناکی 

کمدنیست و معالیت الملل بینسیاتکامل مبار ات انقالبی اما  را تشکیل داده بدد.

بها بسهیار  روبه  رو بهدد.  با سختی نا  باا  انقالب در آن کشدر ،آن در چین

انحطهاط نها  و در رونا آن انهزوا  انقهالب اکتبها،  مییه مدج انقالبی  شکست

انتاناسهیدنال  لیاغ  پاکاار  جیها  چهپ، انتاناسیدنال کمدنیستی نیز ماان  شا. 

تاکن مهزب در با نفدذمزب بلشدکک  کمدنیستی بسد  انحطاط سدق پیاا کاد.

. اکن کمدنیستی بددالملل بینی باا  تما  امزاب در کمدنیست و ال دکالملل بین

المللی کارگاان و تجاکها اصهدل انتخاب بین مماکت ا  میام  بین لزو  مزب ا 

بها تقبهل  ،قابانی کادن انقالب روسی  و مفظ دولت روسی کا  باا  انقالب آکیاه

ائتالت و دو  را باگزکا. اکن  انتخاب ،نزکی  ائتالت و تدامق با بدریوا   خدد 

به  میبه   ظیمهی ا  که   الئه  شکسهت انقهالب اکتبها بهدد تدامق با بهدریوا   

اغتشاش مکا  و  ملی باا  کارگاان سااسا جهان، مبال شا و شکست جیبن 



15 

میام  تارکخی طبق   کارگا  را در کشدرنا  گدناگدن شتاب بخشیا. واگذار 

را به  تهارکج تها سهال  کمدنیسهتیالملهل بینکارگا با و اه ائتالت بین طبقهات، 

میالد  ب  میجالب انحطاط کشانا. اکهن امها بها قابهانی کهادن میهام  بهین  1928

دما  ا  تز سدسیالیس  در کک و با  -انتاناسیدنالیس  کارگا   -المللی کارگاان 

پش  کرد  به انترناسیونالیسم کارگری همزمتا  بتا .  نمااه بددکشدر 

ورد بود، بصور  تتوازی قترار انکطاط دول  که از انقالب سر برن

استالینستی  ایدئولوژیداش  و این به ایباد سرمایه داری دولتی با 

 . شد منبر

ک  تهارکجا بها  ها  ا تمهاد طبقه   انتاناسیدنال کمدنیستیپاوس  انحطاط 

دولت  در دستکارگا مداج  بدد آناا ب  ابزار دولت روسی  بال گادانیا. ابزار  

ککی ب یاد. بتدانا جلد  نفدذ قارت نا  امپاکالیستی را ن روسی  ک  با اتکا ب  آ

در و به  ظهانا انقالبهی بهدریوا   ملهی ، جلب مماکهت در اکن رابط  ا  انا  نا

بدد. اکن سیاست نتیج   کان بهار  بهاا   کشدرنا  تحت سلط  در سااسا گیتی

لی و کمدنیست ا  بدریوا   مالملل بینمماکت  .طبق  کارگا جهانی اکجاد نمدد

، طبق  کارگا در کشدرنا  مدق را در می ی  کشدرنا  پیاامدنیب  ظانا انقالبی 
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 مهین گیها  و غیهاه بدکژه طبق  کارگا را در کشدرناکی نم دن چهین 1.قاار داد

در شااکطی بدد که   بدریوا   ملی چینانتاناسیدنال کمدنیستی ا  کاد. مماکت 

قارت نا  امپاکالیستی و اشهاامیت  ا  کک سد ارتباط نزدککی با بدریوا   ملی

 تائیا میکاد. رککاران  شدرانا  کارگا  را اربابی داشت و ا  سد  دک ا 

بها تسهلیحات نظهامی  وا   ملی چین! رایدولت روسی ، ا  کک طات بدر

و ا  طات دک ا طبق  کارگا را با اکهائدلدی  و تهز مسهرل  ملهی و  کادمیمجهز 

اکن تز بها تفهاوت قائهل شهانا بهین بهدریوا    2خل  سال  می نمدد. مستعمااتی

                                                           

کی هاه ملهل "مهیالد ، نشسهت بزرگهی بها نها   1920باابا با سهپتامبا 1299شهاکدر 17تا  7 ا  تارکخ 1 

اش بارسی مسائل انقالب در مشاق  مین و تحلیل شااکط در شها باکد باگزار گادکا ک  نات "شاق

 جیهبن تهارکخ مطالعهات  کمیته  –سهاخ شهاق  ۀ) اولهین جاقه -سیاسی و اجتما ی اکن میطقه  بهدد.

 (23 ص -پاوس  انتشارات – اکاان کمدنیستی و کارگا 

طی بحث نا در کی اۀ دو ، لیین امزاب جدان کمدنیست در کشهدرنا  مسهتعماه را به  مشهارکت  2 

نیا  ب  مبار ۀ راسخ  لیه  »معال در جیبن نا  روب  ظهدر رناکی ملی تشدکق کاد، اما ب  طدر اخص با 

 کشهدرنا  در دمکااتیهک–باا   دن رنگ کمدنیستی ب  گااکن نها  رنهاکی بخهن بهدریوا تالش

 :گذاشت صح  «ماناه  قب

  قهب و مسهتعماه کشدرنا  در دمکااتیک–انتاناسیدنال کمدنیست باکا ا  جیبن نا  ملی بدریوا"

کیا، تیها مشاوط ب  آن ک  در تمامی کشدرنا   قب ماناه،  یاصا امزاب پاولتا  آتهی،  دما  ماناه
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درنا را باا  اشتبانات بزرگتا با  مهی  ،امپاکالیستی و بدریوا   ضا امپاکالیستی

. شاگا جهانی رطبق  کابدد ک  نصیب سیاست مصیبت بار  آن گذاشت. نتیج  

در  صهها انحطههاط سههاماک  دار  اکههن در  مههانی بههدد کهه  در  صهها امپاکالیسهه ، 

دک ا نمی تدانست نقهن انقالبهی در جامعه  اکفها کیها و کهامال ضها   بدریوا 

سهاماک  دار   انقالبی شاه بدد. اکن در مالی بدد که  بعها ا  جیهگ جههانی اول

و دوران بهدد شاه شاو  پاولتا  ات و  صا انقالبشاه بدد وارد دوران انحطاط 

زنها  مسهرل  ملهی و .  لیاغ  اکیکه  تبدداه هان رسیهاکه  پهب یهئدریواهب اتانقالب

د  مهی تدانسهت ا  هدد نیههن وجهها اکههدد بهدار ا  اشتباناتی برمستعمااتی با خد

لغزش نا  ماصت طلبی ممانعت بدجدد آورد. ولی با گذشهت  مهان اکهن تزنها 

 . مدمیت کامت و نم انی شا

                                                                                                                                  

امزابی ک  مقط در نا  کمدنیست نباشیا، گادن  آورده و باا  انجها  وظهاکف اخهص خهدد آمهد ش 

 کمدنیسهت انتاناسیدنال خدد؛ ملل درون در دمکااتیک–داده شدنا؛ کعیی مبار ه با جیبن نا  بدریوا

رد اتحاد مدقتی با دمکااسی بدریواکی در کشدرنا  مستعماه و  قب ماناه شدد، اما نباکا بها آن او باکا

ادغا  گادد. باکا تحت تمامی شااکط استقالل جیبن پاولتا  را متی در ابتهااکی شهکل خهدد، مفهظ 

 (27، ص. 1975)لیین دربارۀ مسألۀ ملی و مستعماات: س  مقال ، انتشارات مارن لی دئج، پکن،  ".کیا
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کادآور  اکن نکت  ضاور  است ک  در بحث نا  ارائ  شاه تدسط لیین، 

  :ب  رسمیت می شیاسا ک  در اکن  صانم یین  لیین تاکیا شاه و

در  خاصی بهین بهدریوا   کشهدرنا  مسهتعماه و اسهتعمارگا پاکها "

آماه است. ب  طدر  ک  در اغلب مدارد کها شهاکا متهی در بیشهتا مهدارد، 

بدریوا   کشدرنا  مستعماه اگاچ  آنها نیز ا  جیبن نا  ملی مماکت 

  جیبن نا  انقالبی و طبق  انقالبی ساکدب نم ، معهذا، در بااباکییامی

تا ماود معییی در تدامق با بدریوا   امپاکالیستی قهااردارد، کها مهی تهدان 

 3"گفت ب  نحد  نا دو بان  با اکن جین نا  انقالبی می جی یانا.

در مامل  اول ا  دنقانان مماکت مهی اصدال نا  مستعمااتی، بیابااکن، تز

ت اساسی استقالل طبقاتی در مداج  بها بهدریوا   قانی خدانان  ضاور کیا، در

بهی قیها و شهاط، و در تشکیالت کمدنیستی می باشا. اما مماکهت چیهاش آور 

تزنها  "چین ، تما  اصدل و پانسهیب  در« کدمین تانگ»کمدنیست ا  الملل بین

  ملهههی  را بههه  بهههاد ماامدشهههی سهههپاد، و بههها دمههها  ا  بهههدریوا "مسهههتعمااتی

                                                           

ناسیدنالیستی، میتخب انتا کی اه دومین باا  –طا  اولی  تزنا  مابدط ب  مسرل  ملی و مستعمااتی  3 

 ,Pathfinder books انتشاراتالملل بیننم یین جلا اول کمدنیست ،   جلا آقار لیین کک

1977 
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 نا  امپاکالیستی باقاار کهاده بهدد و  پیدنا نزدککی با قارتچین ک4()ارتجا ی

  میی  نا  شکست جیبن کارگا  چین را ماان دارا  میام  ملی مستقل نبدد، 

ا  ضهاورت ارتقهاء آگهانی طبقهاتی ا  طاکهق  اکن مسرل  میجا ب  آن شا تاکاد. 

نعهت استقالل طبقاتی مزب کمدنیست در مداج  با بدریوا   دمدکااتیهک، مما

 بعمل آورد. 

 

 

 

                                                           

نمهی  نشان داد،میالد   1927ب  رمتار   ک  در سال  میدط ارتجا ی بددن بدریوا   ملی چین مقط  4 

آماده سهی  بددن دورانی ک  ملی گااکی، صدرت متاقی داشت،  "میالد  1911انقالب "قبال در  .شدد

نا و جلده .بددو خداستار اتحاد با مالکین  مین در مامانبادار ا  قارتها  امپاکالیستی  با اشاامیت قارت

چیز  جهزء پدششهی بهاا  پیههان ن ه   "انقالبی"و متی  "ضا امپاکالیستی"، "دمدکااتیک"اد انا  

تهاکانا  خدد را ب  نماکن گذاشت، بهدد. در دوران  ، وقتیک  طبق  کارگاخدد داشتن میام  ارتجا ی

بهدریوا   کشهدرنا  ارتجها ی تها ا   ،پیاامهدنی سهاماک انحطاط ساماک  دار  بدریوا   کشدرنا  

 ساکا قارتها  دک ا می باشیا.  و متاوپل ساماک  دار 
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  انقالبروسیه سنهر ضد 

 

اکتبا در روسی  آغا  شاه بدد، پاولتا   مدج بزرگ انقالبی ک  با انقالب

. بهها وجههدد مبههار ات و ا  جههان سههیا نزولههی بخههدد گامههت 1920بعهها ا  سههال 

و کههارگاان  1921 -1923در سهالها   آلمههان نها  مههااوان کهارگاانگذشهت ی

، اکن شدر 1927تا  1925کارگاان چییی در سال نا   و 1923بلغارستان در سال 

اکهن سهیا قهقهاا  داقهب غه   در مال ا  دست دادن پتانسهیل خهدد بهدد.انقالبی 

ان یز  باا  روسی  شدرو  ک  خهدد سهی ا اصهلی انقهالب بهدد، در باداشهت. 

تالش باا   ناه مانان در جهان ساماک  دار ، دولت روسی  و مهزب بلشهدکک 

کیدن با آن دولت ادغا  شاه بدد، بسا ت ب  ککی ا  مااکهز اصهلی ک  خدد نیز ا

در خدد روسهی  نیها  به  سهاماک  میجها به  درنه   ضا انقالب جهان تباکل کاد.

مهیالد   1921شکستن مقاومهت کهارگاان در پتاوگهااد و کاونشهتات در سهال 

گشت. در پی آن بها آ ار و اذکهت جیها  مخهالف کمدنیسهتی، تعاقهب ومشهیان  

نیا نها  مشهاب   جههانی،  اص  در شت ساماک  ب  نزکی  طبق  کارگا انجامیا.انبا

میجا ب  تبعیت رو ب  رشا انقالب جهانی ب  دولت روسی  گادکا ک  ب  جستجد  
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زامبدرگ می کر ا لد .باشا خارج ا متحاانی باا  خدد و کمک نا  اقتصاد  

 گدکا:

 ولت ملی می باشا، با نادر اکن دوران، امپاکالیس  شکلی باا  بقاء نا د"

نا داشت  باشیا، قادر نیستیا در باابا خداستها  رو  نیت ذنیی ک  بلشدکک

 "امزون امپاکالیستی دولت روسی  مقاومت کییا.

بخشههی ا   "خلههق ۀجبههه"سیاسههت   1921نمان دنهه   کهه  در اوائههل سههال 

غهاب نیا نا  مه  دولت روسی  باا  متحاانی با  لیه  خصه  امپاکالیسهتی، در 

بدد. مسرل  ملی و مستعمااتی در شاق نیهز در  اصه  جههانی  میقها تحهت تهاقیا 

ن جیبه  ا  هاکه اهههن مدکهاا بهاار داشت. نظاات لییههوضعیت شدرانا در روسی  ق

 لیین می ندکسا:. شامیار همسرل ، اظه

 

اکیدن در اوضها  و امهدال سیاسهی جههان، دککتهاتدر  پاولتارکها را در "

داده اسهت و تمها  مهدادی سیاسهت جههانی نهاگزکا در دستدر رو  قهاار 

  پیاامههدن کههک نکتهه  ماکههز  دور مههی  نهها کهه   بارتسههت ا  مبههار ه

بدریوا   جهانی  لی  جمهدر  شدرو  روسی  ک  ناگزکا ا  کک طهات 
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نا  شدراکی کارگاان پین رو کلی  کشدرنا و ا  طات دک ا نم  جیبن

نها  سهتمکن را، که  ا  قنا  رناکی بخن ملی مستعماات و خلجیبن

رو  تجاب  تلخ خدد کقین ماصل می نماکیا ک  راه نجات دک ها  بجهزء 

پیاو   مکدمت شدرو  با امپاکالیس  جهانی ناارنها، تیهها ا  اکهن نقطه  

نظا می باشا ک  مسائل سیاسی امزاب کمدنیسهت نه  تیهها در کشهدرنا  

مطها  و پاسهخ صیعتی بلک  در کشدرنا  پیاامدنی می تدانا به  درسهتی 

 5"داده شدد.

 

مبار ان در درون مزب کمدنیسهت و  ضد گیا  بی روک  پذکاش ساک  

ا  کهک آ مهدن سهخت  مزب بلشدکک ک  با  بدرگیا  در   ضدچین با سیت 

در تقابل قاار داشهت و بیشهتا  میآمانا درسا مان پیشتا  طبق  کارگا در خامت 

. بهاتا ا  نمه  بهدد سهیال دمکااتیهک، نظیا امزاب سدا سا مان تدده شبی  کک

 ا  سد  کمییتانک    "جبه  متحا ضا امپاکالیستی" قبدل سیاست ماصت طلبان 

 نمی تدانست خدد را ا  آن جاا کیا.کمدنیست چین تصدکب شاه بدد و مزب 

                                                           

 – 5باا  دومین کی اه انتاناسیدنالیستی، بیا  -طا  اولی  تزنا  مابدط ب  مسرل  ملی و مستعمااتی 5 

 جلا کک در لیین آقار میتخب
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انتاناسههیدنال اجااکههی  نیرههتدر پههی دسههتدرالعمل  1922در اواسههط سههال 

 "جبه  متحا ضا امپاکالیسهتی"ار اسفبار ، مزب کمدنیست چین با شعکمدنیستی

تعلقات کمدنیستی را در مامل  قاندک  قاار داد. اکن سا ش طبقاتی )گسهتاش آن 

شاو  شاه بدد(  1922در یاندک   "کیفاانس  ممتکشان شاق"در سااسا آسیا با 

ن سهال در یوئ 6.شدرو  با کدمین تانگ بدد نتیج  مذاکاات مخفیان  و پیشاپین

شین، پیدسهتن ی لیاغ  مخالفت نا  پ ،کمدنیست چینکی اه سد  مزب  1923

 7.انگ ب  تصدکب رساناتتما  ا ضا  خدد را ب  کدمین 

و کدمین تانگ جبه  متحا خهدد را چین مزب کمدنیست  1924در سال 

نه   ،ب  داخهل کهدمین تانهگ راورود خدد مزب کمدنیست چین تشکیل دادنا. 

ا  مسهتقل، بلکه  به  طهدر گامی بسد  ساختن کهک مهزب تهدده مقط ب   یدان

 -ا  ب   یدان سیاست بلیا مات با نات دستیابی ب  کک انقهالب بهدریوامزاکیاه

اکهن در مهالی اسهت که  چهین انقهالب  .کهادمیدمدکااتیک در چین ار کهابی 

 1911دمکااتیک را نا چیا بسیار دکا ب  خاطا شااکط چین امها به  سهال -بدریوا

 نظا  جمهدر در جاکان انقالب بدریوا دمکااتیک چین شت سا گذاشت  بدد. پ

                                                           
 6 China1927: last gasp of the world revolution, ICC 

 میب  باال 7 
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  نظا  امپااطدر  پیج نزار سال  شا.جاک زکن 

 داقب ماجع  بار  باا  جیبن طبق  کارگا در چین جبهۀ متحا  سیاست

داشت. در مهالی که  جیهبن ا تصهابی کهارگاان و تظهاناات خهدد به  خهدد  

کهدمین تانهگ  مهانعی  درمهزب کمدنیسهت کارگاان شات می کامهت، ادغها  

مزب کمدنیست بین ا  اکهن نتدانها مداضه  طبقه  کهارگا را درسهت  تاگادکا 

نکه  مبهار کن آکابی کیا و مداض  مسهتقل آن را به  پهین ببهاد. بها وجهدد جهت

نها  قاار داشهتیا و قهامهانی مزب کمدنیستکمدنیست صادقی در صف مقا  

، با وجدد آن بالیل سیاست غلط، مزب نادادچااکی ا  خدد باو  می بی چدن و

شهدرانا  جهدان  لهذا. کمدنیست نتدانست نقن قطب نما  سیاسی را اکفها کیها

 کک سا مان واما سیاسی بی بهاه بددنا.  کارگا  ا 

کدمین  کارگاان ا تماد نفس خدد را بجا  مطالب  ا  مزب کمدنیست در

یها. بها اکهن وجهدد، تبعیهت ا  گامتبهدریوا   پهی مهیا  تانگ ب   بارتی دک ا 

نهاکی در مهزب سیاست نها  کهدمین تانهگ مهان  ا  آن ن ادکها که  مقاومهت

نها را ککی ا  اکن جاکان «چن تد ندسی»، بعیدان نمدن  کمدنیست صدرت ن یاد

نهاکی در جیها مزب کمدنیست چین نمیشه  ا  کی اه دو   .کادمینماکیاگی 
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 انتاناسهیدنال کمدنیسهتیماکیهاگانی ا  انها که  تدسهط نمخالفت با اکن تزنا بدده

بهاور   در مهزب کمدنیسهت چهین .شهاجانبهاار  مهی «بدردکنمیخائیل »چدن 

ی نیسهت، بلکه  ئمهزب بهدریواکک ک  می پیااشت کدمین تانگ وجدد داشت 

کک جبه  طبقاتی است ک  مزب کمدنیست چهین باکها جزئهی ا  آن باشها. در 

  بدد، صاا شاه اتحادوارد ن تانگ با کدمیمزب کمدنیست سااسا دورانی ک  

ا هال   ، معتاضانشاا  درون مزب کمدنیست شییاه می ا تااض  لی  اکن اتحاد

. اسهتبا  لی  طبق  کارگا در مال تاار   «چیانگ کا  چک»میکادنا یناال 

مزب کمدنیست شدرو  بجا  تجهیز  آکا نباکا ،پاسیاناباا  مثال می معتاضان

 خداسهتارسهاانجا   ؟کارگا و دنقانان را ب  سال  مجهز کیاکدمین تانگ، طبق  

آنهها بها گسهتاده بهدد. دا  باا  طبق  کارگا  کدمین تانگ شانا ک  لزو  تا 

انقالب چین دو راه دارد، ککهی آن اسهت که  مقهط به  پاولتارکها اکن باور بددنا 

تحهاد بها او راه دو   دانقالب را به  پهین ببها او ا  اکن طاکق می تدان متکی کیا

ساانجا  در ادام  گسهتاش  ،و آن اکیک  در ائتالت با بدریوا   بدریوا   است،

 8.خیانت خدانا کاد انقالبب   ، بدریوا  انقالب

                                                           
 8 same in his “Letter to all members of the CPC” hsiu. Quoted by the -Chen Tu

December 1929. Taken from the already cited work La Question Chinoise..., p. 446 
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  1925 - 1927بین سالاای  انقالبیمبارزه 

 

 1925سهههال مهههاه مهههیدر

مههههیالد  تظههههانااتی تدسههههط 

دانشهههههجدکان و کهههههارگاان در 

نمبست ی با ا تصهاب کهارگاان 

ارخان  نخ رکسی شی اکی ک  متعلق ب  ککیفا یاپیی بدد، ب  راه امتاد. در پی اکهن ک

تظاناات  ظی ، پلیس ب  مامانانی کک امسا ان لیسی شاو  ب  تیااناا   کاده 

خشهدنت دسهت یا مهی شهدنا. نفا کشت  و تعااد  کهاد   خمهی و 10و در نتیج  

  باگهزار  تظهاناات میجها به لجا  گسیخت  پلهیس خشه  نها را باان یخهت که 

در  بزرگتا  شا. متعاقب آن ا تصاب  مهدمی سااسها شهان ها  را درندردکها.

خالل چیا نفت  شهان ها ، کهانتدن و نیهگ گیهگ تدسهط ا تصهابات  مهدمی 

در شان ها  تظاناات تدسط اتحادک   مدمی کارگا  ک   کا گستاده ملج شا. 

نیههگ کیههگ،  امهها در کههانتدن و نفههدذ مههزب کمدنیسههت بههدد، آغهها  شهها.

. تجمه  شامینااکت  ا ه ندبییاد،هدرانا  تهدسط، شهنا تانی ا تصابهانها مهس

ک  با انتخاب کک نماکیاه باا  نا پیجاه نفا کهارگا  نزارنفا کارگا250بین ا  
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 2000اکن نماکیاگان انتخهابی تدانسهتیا بهین ا  ، دادنیرت انتخابی را تشکیل می

پاسخ قهارت نها  امپاکالیسهتی  .اه بی اناا نارا تصاب در بیمارستانها، ماارس 

کهارگاان بهاربا و در قابل پین بییی و نیستاکک بدد، نظا ب  اکیک  رمتار آنهها بها 

را باان یخهت و مشهت کهارگاانکل مادون جامع  چین تحقیا آمیز بهدد، خشه  

نا  گاه کاده را ب  صدرت آنها کدمت. اما اکن تظاناات  ظی  پاولتا ، خطها 

دجهی را باا  بدریوا   ب  اصطال  ملهی که  در کهدمین تانهگ سها مان قابل ت

 کامت  بدد در باداشت. 

در ابتاا تحت رنبا  سدن کاتسن، کدمین تانهگ امسهاس کهاد که  مهی 

تدانا ا  اتحاد با مزب کمدنیست چین استفاده کیا. تا  مانی ک  مبار ه کارگاان 

قهاار داشهت، پاولتارکها   جیخهار  لی  ساماک  خارجی و سهلط  امپاکالیسهتی با

کاد، بدریوا   بدمی بهاا  مماکهت ا  باا  انقالب ملی بسیج  شامی شها  را

به  مهیالد  تها مهاود   کهاد   1925آن آماده بهدد. در واقه  ا تصهابات سهال 

 . انجامیا پیشامت و مدقعیت مداض  کدمین تانگ در چین

پیاا ی گستاش نا  چییب  سد  شاکتکارگا   اما  مانی ک  ا تصابات

خهارجی  نها شهاکتنسهبت به  در آنها شااکط کار  نا  کار  ک محیط، کاد
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دار  ا تااضهات ب  مانیت ضها سهاماک تا بدد، بدریوا   بدمی چین ومشتیا 

ا تااضات و  شامیکارگا  پی باد. ا تااضات کارگا  رو  ب  رو  رادککالتا 

ک  تفاوتی بین بهدریوا   ، باون اکینای خدد را  اکان کادئضا بدریوا خصلت

ا. کمهین تانهگ، ناگههان خهدد را در مقابهل دشهمن نخدد  و خارجی قائل شهد

برای اولین بار در چین نشا   طبقه کارگرمیاناپذکا خدد، پاولتارکا کامت، 

داد که تناا نیرویی اس ، می تواند تادیدی برای کل رژیم سرمایه 

 داری باشد.

کاد گامتیها که  آنهها بسهیار بیشهتا ا   خیلی ب  سا ت ساماک  داران چییی

، در نتیج خارجی میام  مشتا  دارنا.  و ساماک  ناامپاکالیست با ،کارگاان خدد

اه هت نماکیهها  راسهها. جیههاو  شههتانهگ شه انشعاب چپ و راست در کدمین

خداست، مبار ات کهارگا  پاکهان گیهاد و ا    میهزرگ کهدریوا   بهام  بهمی

ص شدد و ب  ند ی سا ش با قارت تثبیهت شهاه امپاکالیسهتی خال هاشا کمدنیست

رده پهاکییی نهااکت  نظامیهانناکل آکا. جیا  چپ ک  اغلب تدسط روشیفکاان و

، خدانان مفظ اتحاد با روسی  و مزب کمدنیست چین بدد. کمییتان و به  شامی

داشت و آنهها را به   "چپ"طدر خاص استالین، تاکیا  کاد  با رو  اکن جیا  
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یدان ماکفی قابت قا  با  لی  امپاکالیس  می شیاخت. اما مهدادی بعها  نشهان  

داد ک  آن صاما نقط  پاشی بدد، قبل ا  آنک  با  لی  طبقه  کهارگا دسهت بکهار 

 شدد. 

، «چیانگ کها  چهک»چین،   تصادمی نیست ک  قصاب اصلی پاولتارکا

کهدمین »اکن که  . کادمیدر اصل خدد را ب   یدان نماکیاه جیا  چپ، شیاساکی 

مجبدر شاه بدد با مهزب کمدنیسهت چهین نماانهی کیها بیهان ا ضهعف « تانگ

کهدمین »بدریوا   چییی بدد. ا  سد  دک ا سیاست استالین مبیی با مماکهت ا  

اکن اجا ه را داد تا در مقابل تدده نا  دامفاکبی «  کدمین تانگ»ب  رنباان « تانگ

چیانههگ کهها  »در مقیقههت  جها بزنیهها. کهاده و خههدد را انقالبههی و سدسیالیسههت

نمیش  بعیدان شخص جاه طلبی ک  اشتها  سهیا  ناپهذکا  دارد، نقهن ، «چک

وا   چین در آن دوره بدد. ا  کک طات با تملهق ا  بدریپاد ، نمادکادمیبا   

ریک  شدرو ، سخیاانی نا  مهیج در مدرد انقهالب سها مهی داد و ا  طهات ب  

نا  امپاکالیستی و نظه  جههانی شهاکت مهی جسهت.  و بیا دک ا مخفیان  در  د

مانیا ماکمان جاکا روسی ، آماده بدد تا با استفاده ا  پاولتارکا  چییی ب   یهدان 
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در مههالی کهه  بهه  طههدر ، کههک چمههاق در باابهها دشههمیان بالوسههط   مههل کیهها

 آماده بدد.  مبار ه مستقل کارگا سیستماتیک باا  ساکدب ناگدن  
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 به سوی شمال  و لشکرکشیکای چک گ کودتای ژنرال چیان

 

در اواخها   «لیهد چهان کها »با کشت  شان رنبا جیا  چپ کدمین تانگ 

  میی  باا  آ ار و اذکت کمدنیست نا ماان  گادکا. اکن پین درآما 1925سال 

 انگ بهدد.تبعیدان قارتمیاتاکن ماد کدمین  «چیانگ کا  چک»یناال  کددتا 

طبقه  کهارگا را به    لی ر گیا  واکین بدریوا   بکادر ال   ماد  ک  ابتکار 

، مقارات مکدمت نظامی در کانتدن باقاار شا1926 هاه گامت. در ماه مارس 

ا و شهانا و تیی چیا ا  مبار کن کمدنیست دست یا شتشکالت کارگا  ممید  

 ا. شانباکیار  گنا  کلیا  کدمین تاننا ا  پستکمدنیست

بهها خههالت  ههدامفاکبی نهها  

الین و ماکههههاانن در مههههزب اسههههت

 «چیانگ کا  چک» کمدنیست چین

بیان مدض  و اناات خدد را باوشیی 

 :اکن چیین اظهار داشت  بدد «چیانگ کا  چک». داشت  بدد
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من ناگز ن فت  ا  ک  با کمدنیست نا نمی تدان  نمکار  داشت  باشه ... "

ف سهت  من در  ین مال، اکن را روشن نمدده ا  ک  ا  آن جائی ک  مخهال

کمدنیستی نست ، نا گاه ک  آن نا بهین ا  انهاا ه رشها کهاده و قهارت 

 "ب یانا، دست آنها را کدتاه خدان  کاد.

 

ب   لت پیاو  ا  رنیمددنا  کمییتان استالییی، مبیهی    چیییکمدنیستها

گااکانه  را باسهت رنبها  ا تااضهات سهاکدب نتدانستیا «جبهۀ متحا»با مفظ 

چیانهگ کها  »نا به  سهاکدب ضاتی در صفدت کمدنیست.  لیاغ  ا تااگیانا

چیانهگ کها  »ا  نا گدن  مخالفتی بها طامهها   مزب کمدنیست چین ،«چک

کیتهال اسهتالین و  کمییتان ک   مهال در تحهتکمیت  اجااکی پانیز کاد.  «چک

نهاکی ب  اکن مدادی چش  ماو بستیا و  لیاغ  مقاومت قاار گامت  بدد بدخارکن

باکسهت مفهظ اد میه  اتحها کهدر دادنهدست ،نهت چیهدنیسهمزب کهدر درون م

 در رونها آن 9پیههان نمددنها. کمییتهانرا ا  ا ضها  شدد و وقد  اکهن مهدادی 

                                                           

کسهب کیها و کهدمین تانهگ بعیهدان  نشان امتخار« چیانگ کا  چک»چیا نفت  قبل ا  اکیک  یناال  9 

تفیهگ بهاا   قبضه  5000کددتا، مشاوران روسی ا  تاار  نائل گادد. متی قبل ا  الملل بینطاماار 

 .، امتیا  کاده بددنا« چیانگ کا  چک»کارگاان و دنقانان جیدب ب  میظدر ر رو شاه باا  ارتن 
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ا  شدرو  تقاضا  مماکت نظامی ب  میظدر لشکا کشی ب   «چیانگ کا  چک»

اکن لشکا کشهی بها کمهک تسهلیحات و مستشهاران روسهی انجها   شمال را کاد.

 گامت.

الملهل بینخدد را بعیدان کک سا مان ندادار به  تالش کاد کدمین تانگ 

.  ضهدکت کهدمین تحقق پیهاا کهاد 1926بشیاسانا و اکن اما در سال  کمدنیست

تانگ تدسط دمتا سیاسی مزب کمدنیست شدرو  تیها با کهک را  مخهالف به  

 «چیانهگ کها  چهک»اکیدن . تصدکب رسیا، را  مخالف ا  آن تاوتسکی بدد

با استفاده ا  جیبن تدده ا  و خیثی شان نفهدذ مهزب  تار بهتاکن مدقعیت بدد د

انقههالب ملههی "دمین تانههگ را تحههت لفامهه  کههکمدنیسههت، پههاویه مکدمههت 

 در سااسا چین بسط دنا. "ضاامپاکالیستی

به   بدد، لشکاکشهی هک  در گذشت  انجا  دادتبلیغاتی بدریوا   نم دن 

 پاکسا   میاطق شمالی چین ا  جیگ ، "قالبیان"شمال را ب  دروغ کک روکااد 

در . ا هال  داشهتو ومهات ککپارچه  چهین  "انقالبی"و گستاش نظا  ساالران 

در اتحهاد بها ینهاال چهین  مهزب کمدنیسهت طدل کار ار لشکا کشی به  شهمال
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اما لشکا بدد و نیاونا  مزب تحت مامان او می جی یانا. « کچیانگ کی چ»

 بدد.  1927شد  مدادی خدنین شان ها  در سال  پین  میی  ،کشی ب  شمال

چیانهگ »ینهاال  ک  لشکا کشی کدمین تانگ ب  شمال شاو  شها، وقتی

  ک  تحت کیتال او بدد، مکدمت نظامی ا ال  کاد. در ادر میطق  ،«کا  چک

ممله   خدد را باا  مماکهت ا  ،نمان  مان ک  کارگاان ماکب خدرده در شمال

به  نمهااه  چهین نها، مهزب کمدنیسهتکادمیآمهاده  به  شهمال «گکدمین تان»

کمدنیست ا  شات کهابی مبهار ات کهارگاان در جههت شهکل گیها  الملل بین

انقالب اجتما ی در شمال جلدگیا  بعمل آورد، و ب  کمن اکن  مهل، پیشهاو  

ب  شمال تسهیل گادکا.  کدمین تانهگ در جیهدب کهارگاان را ا  کدمین تانگ 

کاده  و نیاونا  کارگاان و دنقانان را ک  در پیاو   نا،   اقاا  ب  ا تصاب می 

 ب  اس  نمیار  با تالش نا  جی هی کهدمیننمااه او بددنا، خاد و داغان کاد. 

نیگ کیگ ک  امپاکالیس  باکتانیا را ب  لها ه در -مانۀ کانتدن 16تانگ ا تصاب 

ن ممیهد  آورده بدد، خامدش شا و ناگدنه  مبهار ۀ مسهتقل کهارگاان و دنقانها

شدرش نا  بعا  ک  در شان ها  شکل گامت باکا در اکن پین  میی   گادکا.

 بارسی کاد.
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 شانهاایپرولتاریای قیام 

 

جیههبن شدرشههی شههان ها  

 مهااو نقط  اوج کهک دنه  مبهار ه 

کارگاان و ظهدر طبق  کارگا بهدد. 

نقط  اوج جیبشی ک  طبق    باالتاکن

، کن شااکط باا  کهارگاان مطلهدب نبهددچین ب  آن دست کامت. اما ا کارگا در

ارتباط خدد را با اکن جیبن ا  دست داده بدد. مزب  چین  کاا مزب کمدنیست

کدمین تانگ گیا امتاده بدد و نمهی تدانسهت دسهت و پها  دا در چین کمدنیست 

بزنا. ا  طات دک ا طبق  کارگا با ائتالت مزب کمدنیست بها کهدمین تانهگ و 

متشهکل ا  چههار طبقه  مهی باشها، ماکهب  ۀانگ کک جبههتبلیغ اکیک   کدمین ت

با بستا اکن  میی  بدد ک  جیبن کهارگا  نمهی تدانسهت شهدرانا   خدرده بدد.

 10ا.مستقل خدد را جهت کک تشکیالت متماکز ککپارچ  باا  مبار ه اکجاد کی

                                                           

در مدرد نقشی ک  اتحادک  نا  کارگا  در جیبن انقالبهی چهین بها   کادنها،  کهاد گفته  شهاه  10 

، اتحادک  نا با تیاسب رشا جیبن ا تصهابی بهزرگ شهانا. بها اکهن شااکطن آاست. مسل  است ک  در 

. بها اکن جیبن را در چارچدب خداست  نا  جیییی اقتصاد  ن   دارنها ناتالش نکاداتحادک  نا مال، 
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ا تااضهات و   ب  شان ها  «چیانگ کا  چک»با نزدکک شان لشکاکان 

پس ا   ی  جی اوران محلی و قارتها  امپاکالیستی مزونی گامت.ا تصابات با  ل

چیا  شها ب  کیتال کارگاان درآما، اما ا  آنجا ک  کارگاان ماقها تشهکیالت 

، مستقل خدد بددنا و مزب کمدنیست مادد بدد و نمی تدانسهت تصهمی  ب یهاد

که  در اکیجها بهدد را باست ب یهاد. ا تااضات  لذا کدمین تانگ تدانست رنبا 

تا مبار ه مسهتقل  کدمین تانگ ب  انتزا  درآما "انقالب ضا امپاکالیستی"پاچ  

ا تصهابات خهامدش شهدنا. نهات  کارگاان را تحت الشعا  خهدد قهاار دنها و

چیانهگ کها  »واقعی در ن  شکستن مقاومت کارگاان بدد. در اکن اقیی ینهاال 

بدد بهاا  ینهاال صادر کاد. اکن  المت و ماصتی  را تدقف ممل  ب  شها «چک

 تهادر شها محاصهاه شهاه،  «چیانگ کا  چک»رقیب یناال  «سدن چان مانگ»

 کیا. قتل  ا کارگاان را 

                                                                                                                                  

تحت نفدذ کدمین تانگ قاار داشت )نم یین، آنها آشهکارا تحهت تهاقیا  هانید  سیاست آن اکن وجدد

نها تیا، چیان   ا ال  اناات اکن جیبن در شان ها  با  کهادن دروا همزب کمدنیست چین قاار داش

میالد ، اتحادک  نا  کدمین تانگ در ساکدب کارگاان  1927در دسامبا سال  .باا  ارتن ملی بدد(

مشارکت نمددنا. بخاطا اکیک  کهارگاان تیهها کهک وسهیل  داشهتیا و آنهه  کهک سها مان  ظهی  بهدد، 

 .اادنامزکتی را نشان نضعف  اکن نا، جزاتحادک 

 



37 

سابا ان چیانگ کا  چک در نزدککی شهان ها  بددنها  1927در مدرک  

مدرک  کارگاان شان ها  ک  در انتظار ورود ملی گااکان بددنا، دست به   18در 

. اما چیانگ کا  چک ب  لشکا خدد دستدر تدقف ا تصاب  مدمی و قیا   دنا

داد، تا لی پائد چانگ مکماان نظامی شان ها  ماصت ال   را داشت  باشا تا به  

نهاکن قتل  ا  ب  پادا د و بعانا در ارتن چیانگ کا  چهک به  پهاس قصهابی

 پاداش گامت و درج  گامت.

رو  مههاه مههارس شههدرش نهههاکی شههاو  گادکهها. در اکههن  21سههاانجا  در 

ا  کهارگاان شهان ها   نفها نزار 800000ا تصاب  مدمی ا ال  شا ک  در آن 

ا  خهاده بهدریوا   در ا تصهاب  بخشهیتما  کارگاان بعهالوه  شاکت جستیا.

اسهلح   1500بین ا  و  بددنا. چیا سا ت بعا تما  پلیس شها خل  سال  شانا

ا تسهخیا مقهار مکهدمتی ر سهپستدسط شدرشی نا مصادره گادکا. شدرشی نا 

کادنا و سابا ان را خل  سال  نمددنا. در دومین رو  شدرش،  دشهمیان تقاکبها 

پرولتتری این اقدام پس از انقالب سابا  کامال شکست خدردنا.  3000با 

لما  و دیهتر کشتورهای ن کوشش برای قیام در در روسیه واکتبر 

ا  ای دیهر به نظم جاانی سرمایه داری بود. این نشتاروپایی، ضربه
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داد که طبقه کارگر با وجود دستهاه سرکوب بتورژوازی از چنتا  

 ن  قد علم نماید. قدرتی برخوردار اس  که می تواند در برابر
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 طبقه کارگر را قتل و عام نمود  انقالبیبورژوازی 

 

  شها شان ها  رسیا، با  قیها  ب  دروا ه  «چیانگ کا  چک» مانی ک  

بهزود  بها سهاان بهدریوا    «گ کها  چهکچیانه»کارگاان مسلح روباو شا. 

نا و دست  نها  محلی و امپاکالیست

جیاکتکار باا  سهاکدب کهارگاان 

قههبال چیههین . تمههاس باقههاار کههاد

شههانا  آ اد  دک ها رمتار  را بها

 در «چیانگ کا  چک»تماکالت جیاکتکاران  با وجدد  ک   شاه انجا  داده بدد.

و مهزب  کمییتهان اسهتالییی ا نم یهان، امهشهامیخالل اکن  مان  بیشتا روشهن 

نا ک  به  ارتهن ملهی ا تمهاد کادمیکمدنیست چین ماا  کارگاان را نصیحت 

استقبال کییا. بهاا   «چیانگ کا  چک»آنها یناال  ۀداشت  باشیا و ا  آ اد کییا

واقف شاه  «چیانگ کا  چک»اقلیتی ا  کارگاان ک  ب  سدابق ساکدب یناال 

آنطهدر که  در  ،«چیانهگ کها  چهک»باخدرد با ینهاال  بددنا، لزو  آمادگی و

آنهها به  صهاا خطها را بهاا  مبار ه با مالکین در شمال انجا  داده بددنا،  نهگ 
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، درآورده بدد. در روسهی  تاوتسهکی خداسهتار شهکل گیها  شهدرا  کهارگاان

و  «چیانگ کا  چک» لی   سابا ان شا تا اکیک  ظامی باا  مبار ه با و دنقانان

  دککتههاتدر  پاولتارکهها باشهها. در خههدد چههین جاکههان مخههالف سیاسههت باقههاار

ب  نماکیهاگی آلباشهت، ناسهانف و مهدکین مداضه  مشهابهی را  کمییتان استالییی

اکن مسرل  مدجب . یااتخاذ کاد و بی تصمیمی رنبا  مزب را ب  باد انتقاد گامت

ن کهدمی ا در درون خدد مزب کمدنیست چهین مشهار بهاا  گسسهت آن شا تا 

بها اکهن  ،ومهادار مانها کمییتهان. اما رنبا  مزب به  مداضه  ب یادتانگ شات 

ب  نف  ضا انقالب مهی  «چیانگ کا  چک» لی  یناال  چاخن با ،استاالل ک 

باشا. بجا  تشدکق ب  شهکل گیها  شهدرانا، مهزب کمدنیسهت انجمهن مدقهت 

بجها  شها  را تشکیل داد ک  میتخب اقلیتهی در کیهار بهدریوا   محلهی بهدد. 

چیانهگ کها  »ینهاال خصهمانۀ کهارگاان ا  تمهاکالت ب  اطال  و آگانی دادن 

آما ورود نیاونا  کدمین تانگ را ب  شها خدش چین ، مزب کمدنیست«چک

 گفت. 

بها ضهاورت مزبهی نا  کادرب  سخیاانی  طیآورکل، استالین  پیج رو  

انگ کا  چی»مزب کمدنیست چین با جبه  متحا و با ضاورت اتحاد جبه  ا  
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استالین  .شددمفظ  تاکیا مجاد کاد و اصاار کاد اکن بلد  انقالبی باکا« کچ

  کاد: یاکن چیین  دامفاکب

دارد ا  انضباط اطا ت می کیا. کدمین تانهگ کهک  کچیانگ کا  چ"

بلد  است، ند ی پارلمان انقالبی، با جیا  راست، چپ، و کمدنیست نا. 

بیهاون بیانهاا ک ، در مهالی که   چاا کددتها کیهی ؟ چهاا جیها  راسهت را

اکثاکت را دارک  و جیا  راست ب  ما گدش می دنا؟ ... درمال ماضا ما 

ب  جیا  راست نیا  دارک . امااد قابلی دارد ک  نید  ارتن را نااکت و آن 

شاکا با انقهالب  کچیانگ کا  چ. کییامیرا  لی  امپاکالیست نا رنبا  

ال نااکت ارتن است و نمی تدانا کهار  نمالی نااشت  باشا، اما او درم

جز نااکت آن  لی  امپاکالیست نا انجا  دنا. مضات با اکن، امهااد جیها  

راست، روابطی با یناال چانگ تسد لین دارنا و ب  خهدبی مهی مهمیها که  

چ دن  رومیۀ آن نا را تضهعیف کییها، و بهاون اکهن که  ممهاکتی کهاده 

شان به  جههن به  جانهب انقهالب تهیهیج  باشیا، آنها را با تما  دار و ناار

کییا. آن نا روابطی با تجار قاوتمیا ن  دارنا و می تدانیا ا  آن نها پهدل 
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جم  کییا. بیابااکن ا  آن نا باکا تا ب  آخا استفاده شدد، مانیا لیمد چالناه 

 11".شدنا و بعا دور انااخت  شدنا

متحها بها  که  مخهالف جبهه « چهن تهد سهید» چین کمدنیست مزب رنبا

 کدمین تانگ خداستار خاوج مزب کمدنیست چین ا  مجاداً کدمین تانگ بدد

تقصهیانا را به    رد کاد بلک  تمها او را استالییی ن  تیها درخداست کمییتان. شا

گادن او انااخت و او را ا  مزب کمدنیسهت چهین اخهااج کهاد. مزبهی که  او 

اسههتالین در مههزب خههددش آن را درسههت کههاده بههدد. سههپس ککههی ا  ماکههاان 

کمدنیسهت چهین  مهزب کهل دبیها  یهدان ب  «چد چیدبی»کمدنیست چین ب  نا  

جبه  متحا باسهتدر کمییتهان در طدل اکن مات میتقاکن . گمارده شاو  انتخاب

 نا.شامیاستالییی نمداره ا  صفدت مزب تصفی  

به   «چیانهگ کها  چهک»بها تدامهق  «چانهگ تسهد لهین»در شش  آورکل 

نها را نفها ا  کمدنیسهت 12در پی آن  و وسی  در پکن ممل  نمددسفارت خان  ر

در پاسهخ به  اسهتقبال  «چیانگ کها  چهک»در پکن ا اا  نمدد. ا  طات دک ا 

 12رو   آورکهل کشهتار مجیعهی را آغها  کهاد. 12، در رو   کارگاان شهان ها

                                                           

 12، ص.  1961انقالب چین، نارولا. ر. آکزاکز، انتشارات دانش اه استیفدرد،  11 
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چیانهگ کهی »مزبهی نها  کهادر به   آورکل، کک نفت  پس ا  سخیاانی استالین

به   ساکدبی جیهبن کهارگا اب  را وارد کاد. اراذل و اوباش را باا  ض «کچ

بها ا تصهاب ان به  کهارگانفها  نهزار  100شها ا زا  کهاد. رو  بعها مااخهدان 

و صهانا نفها را قتهل  ها  مداج  شا  «کچیانگ کی چ»واکین ارتن و تیابار 

رگا ، نهزاران کهاا  آن ماه نا  بعا و  «کچیانگ کی چ»تاور  پاوسۀکاد. در 

چیانهگ »کمدنیست ن  مقط در شان ها  بلک  در دک ا شههانا  تحهت کیتهال 

 .خدن تپیاه شاناب   «ککی چ

ال   بههه  ذکههها اسهههت کههه  

 ا  مقط ن  چین در« اپد سیدن چپ»

 و تعقیهب تانگ کدمین پلیس سد 

 ا  نم یههین بلکهه  گادکهها، شههکار

 .شا داده لد مقامات ب  چین کمدنیست استالیییست مزب رنبا  سد 

طبق  کارگا کدشهن کهاد که  ا تصهاب راه بهی  ،در پاسخ ب  اکن کشتار

اناا د اما با مائلی ک  نظامیان بین محل تظهاناات و کهارگاان بدجهدد آوردنها، 

نمپدشی و پیدنا آناا گسست و تعااد  کاد  ا  کارگاان قابهانی شهانا. مهزب 
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و  کمدنیست و اتحادک  نا  کهارگا  در کهک ماکهت در نه  کدبیهاه شهانا

تشکالت کارگا  غیا قاندنی ا هال  شها. خیلهی ا  رنبهاان کمدنیسهت مجبهدر 

شانا ب  شهانا  دک ا ماار کییا و پیهان شدنا. در ظات چیا رو  نهزاران نفها 

و جیبن کهارگا  به  شهکل بسهیار  ، مما  خدن بااه امتادکشت  کا دست یا شانا

،  آن نیاونا  کهدمین ا  متالشی شا. نمزمان و نمانیگ با اکن روکاادومشیان 

و نهزاران  اتانگ ک  در کانتدن باقی ماناه بددنا، قتل و  ا  دک ا  بااه انااختی

انقالب کارگری چتین در ختو  کتارگرا  نفا را نیست و نابدد کادنا. 

وجهدد  «وونان»مقاومت ناکی در وجدد با اکن  شانهاای و کانتو  غرق شد.

قالبی را ا  چههاه خهدد  دود و به  داشت. اما جیا  چپ کدمین تانگ ماسک ان

شهتامت و سهاکدب را در اکهن نقطه   «چیانگ کها  چهک»سد  یناال  سمت و

در روستانا و اکاالت قتل و  ا   ا تاشاو  کاد. دست  نا  نظامی را آ اد گذاشتی

 و کشتار راه بی اناا نا و نزاران نفا را نابدد کادنا.

اکهن سیاسهت جیاکتکارانه  و  کدشهیا کمییتاندر اکن میان کمیت  اجااکی  

نها را به  شیی  ا  ائتالت طبقاتی را سهاپدش ب هذارد. ا  اکهن رو تمها  مسهردلیت

گادن کمیت  ماکز  مزب کمدنیسهت چهین انهااخت و اتهها  نها را به  گهادن 
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قهبال  پین بها اکهن سیاسهت مخهالف بهدد.اجیامی انااخت )چن تد نیسد( ک  پیش

انها ناکی در مخالفت با اکن تزنها بهددهیا جنمیش  تدضیح دادک  ا  کی اه دو  

در . شهامی)سدلدکن( جانبهاار   چدن بدردکن کمییتانک  تدسط نماکیاگانی ا  

سااسا دورانی ک  با کدمین تانگ اتحاد  باقاار بدد، صااناکی ا  درون مهزب 

بها  لیه  « چیانگ کا  چک»نا یناال کادمیک  ا ال   شامیکمدنیست شییاه 

لزو  تا  کدمین تانگ شانا  اار  می بییا و ساانجا  خداستارطبق  کارگا ت

 ک  باا  طبق  کارگا دا  گستاده بدد. 

 تانهگ کهدمین« تاور سهفیا»

 تها آورکهل ا . ادامه  داشهت نا سال

 نفها نهزار 38 تقاکبهاً ، 1927 دسامبا

 بهه  تههن نههزار 32 ا  بههین و ا ههاا 

ب  بیها کشهیاه   ناانی سیاسی  یدان

بها . شهانا محکهد  مهاگ ب  نفا نزار 27 ا  بین ،1928 اوت تا  یاندک ا . شانا

 ب  ماد  ا  نفا نزار 140 ب نزدکک  ،1930 سال تاطبق بارسی نا تخمین  ده شا 
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 بها بالغ ،1931 سال در. بدد داده دست ا  را خدد جان نا  ناان در کا رسیاه قتل

  شانا. ا اا  سیاسی دشمیان  یدان ب  نفا نزار 38

اکن مدضد  و اشتبانات  و ساپدش گذاشتن باتل و  ا  کارگاان پس ا  ق

سیاسهت ه شها تها ب  مزب کمدنیست ضعیف شاه و نهاتدان دسهتدر داد ،گذشت 

طها  " کعیهی اکهن تقهال  پهد را ب  پهین ببهاد.  "شدرش کانتدن"ماجااجدکان  

ب  وسیل  کارگاان در کانتدن مدرد استقبال واقه  نشها و پیشهاو  آن  "کددتاکی

تمها  تدانهاکی    ماجااجدکانه یجا ب  ساکدب بیشتا  گادکا. اکن ند  قیا  نهام

نا  مزب کمدنیست را باا  با سها   خهدد ا  بهین بهاد، بهداکژه اکیکه  جیهبن 

 .کارگا  در چین  باا  چیاکن دن  نتدانست سا بلیا کیا
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 کارگر طبقهنابودی حزب 

 

بعیهدان ابهزار  مدجددکهت مهزب کمدنیسهتمیالد  ب  بعا،  1928ا  سال 

. با تدامق با سا اکهن مدضهد ، مهی ه بددنیست و نابدد گادکا دک ا ،طبق  کارگا

تدانی  مدادقی ک  میبعا در چین اتفاق امتاد را بفهمهی . ا  ککطهات بها شکسهت 

جیبن کارگا ، مزب طبقاتی با 

تلفهههات  کهههاد ا  نههه  گسسهههت. 

نمییطدر ک  در بهاال نشهان دادکه  

ن قتهل و تعااد  کهاد  ا  کهارگاا

تدسههط کههدمین  شههانا و کهها هها  

شههانا. مبهار کن  بههاه کههارگا  و انقالبهی سههالها  گذشههت  در  تانهگ دسههت یا

نها  بهزرگ در غیهاب تشهکالت شهدراکی کهارگاان، بصهدرت گهاوهشهانا  

بهها شههکل گیهها  اکههن نههد  ا  . کههارگا  در مههزب کمدنیسههت سهها مان کامتیهها

یبهات مهزب اضهام  نشها، بلکه  تشکیالت ن  تیها نی  دن  نسل جاکا  در تاک

ا  تغییها کهاد. نهابدد  شکل اجتما ی اکن ند  تشهکیالت اساسها بصهدرت پاکه 
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 ۀدورمیزککی بلک  ا  لحاظ سیاسهی نه   صهدرت گامهت.  ۀمزب ن  تیها ا  جیب

مهزب کمدنیسهت بها امهزاکن نفهدذ استالییسه  در معالین سبعیت و آ ار و اذکت 

کهن وقهاک  به  طهدر نمزمهان به  طهدر ا. نمزمهان بهدد کمییتهاناتحاد شهدرو  و 

که   بهاا  سهال نها  را، چشم یا  رشا اپدرتدنیس  در مزب کمدنیست چین 

سا انجها  به  کهک  اکیک . تا بخشیاالقاء شاه بدد، شتاب  کمییتانمتماد  تدسط 

 مااکیا انحطاط ساک  تباکل گادکا.

نها  بهی پهاوا، ا  جهان بین آگدست و دسامبا کک سا  شهدرش مزب

ک  شهامل قیها   "شدرش پاکیزکی"شت  و پا ناج و ماج، را نااکت کاد. اکن گذ

شهدرش  و نم یهین ک  تحت کیتال مزب بدد ینزاران نفا ا  دنقانان در میاطق

)ک  در آن باخی کمدنیسهت معهال بددناسیدنالیستی نیاونا  نظامی در نان انگ 

بدد،  "قیا  کانتدن" دسامبا 14تا  11چیز  ک  ب  اصطال  در  بددنا(. در نهاکت،

شهاسهتان نها   بدد ک  تدسط پاولتارکها "بانام  رکز  شاه"در واق  کک ممل  

. تما  اکهن اقهاامات در میتهی شاو در  ین مال ب  مما  خدنی  شامیپشتیبانی ن

 .کک شکست ماجع  آمیز در دستان نیاونا  کدمین تانگ ب  نماکن درآما
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کهه  اسههتالین در راس مههزب تدسههط  یاصهها   ماجااجدکانهه اکههن قیهها  

، باان یخت  شاه بدد، که  نهات آن بهاا  تدجیه  بدد کمدنیست چین جا  داده

قهاار داشهت.  "تهاوکج انقهالب در چهین"درست بددن تزنا  استالین در مهدرد 

 سپس با شکست، اکن تز، اخااج مخالفان استالین شاو  گادکا. 

در نهمهین  اسهت.سال پیاو   ضا انقهالب اسهتالییی  ،میالد  1928سال 

بعیدان کک پین شاط باا  ککپارچ ی مزب  "رد تاوتسکیس " کمییتانپلید  

 و ضا مارکسیستی نظاک  رسدا  کمییتانپذکامت  شا. در نهاکت در کی اه شش  

کهه  دسههت کشههیان قطعههی ا  انتاناسیدنالیسهه   "سدسیالیسهه  در کههک کشههدر"

بعیهدان تشهکیالت  کمییتهانا  اکهن رو مهاگ  کارگا  بدد به  تصهدکب رسهیا.

در اکن مضا بدد ک  کی اه شش  مزب کمدنیسهت  مشخص شا. انتاناسیدنالیستی

تیمهی ا   تهاتصهمیماتی اتخهاذ شها در کی هاه چین ن  در شدرو  باگزار شها. 

رنباان جدان را آماده کیا ک  باون قیا و شهاط ا  اسهتالین مماکهت کیها. اکهن 

تحدل آن به  مزبهی که  ابهزار  ییس  کا ب  سخن دک ایساآغا  رسمی مزب استال

دانشجدکان "صعدد امپاکالیس  روسی  شا. اکن تی   ا  رنباان جدان ک  اصطالما 
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مهیالد   1930. رنبها  مهزب را دو سهال بعها در سهال شامینامیاه  "با گشت 

 کسب نمدد.
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  ارتش سرخ و رهبرا  قیام

  

سه  نبهدد یییانحطاط مزب کمدنیست چین تیها میدط ب  انتخهاب راه استال

نا نیز  شکستکک سا   شامل بلک 

مههاجااجدکی  کهه  محصههدل شههامی

 1927ک  در نیم  دو  سال بدد ناکی 

در میاطقی که  نیاونها  . اتفاق امتاد

ارت هال قهار  ا مهنا  مباوههتدانستیا قارت خدد را ا مال کییا، گدولتی نمی

گهاد نه    شهاه و متشهکلنا در دست  نها  بزرگتها نظهامی اکن گاوه .ناکادمی

اکن گاوه نا مائد تسدنگ بدد. ا  سهدابق سهالها   ککی ا سادست  آمانا. می در

که  بهها آن  پاولتارکهاکی، پشهت سها گذاشهت  مههائد بعیهدان کهک مبهار  ساسههخت

اما او بعیدان نماکیهاه  دست نیست. نیچ دلیل و مارکی در پیدست ی داشت  باشا،

ن تانهگ مقها  ادار  جزئهی داشهت  جیا  ماصت طلب در دوران اتحاد بها کهدمی

مضهدر  "قیا  پاکیز  دنقانان"در پیاو  ا  اواما استالین او بعیدان رنبا   است.

پاکان مصیبت بار اکن ماجااجدکی، مجبدر شا ب  نمهااه صهانا نفها ا   داشت. در
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دنقانان تا آنجا ک  می تدانا  قب نشییی کییا تا آنک  ب  سلسل  کدنها  بزرگ 

یانا. در آنجا بهاا  آنکه  مکهانی را به  خهدد اختصهاص دنها بها کیان انگ رس

نا  میطق  ک  آنجا را تحت کیتال داشتیا، پیمانی میعقا نمدد. در آنجا او رانزن

بها دسهت  نها   تدانست ا  تاکتیک دما  و ممل  آنها بیآمد د. سا انجا  گهاوه او

بعا ا  شکست ک   «چا اوت»جاا شاه ا  کدمین تانگ تحت رنبا  امسا  بیا  

  12.شا متحانا ماار کاده بدد، قیا  ناچانگ ب  دامی  اکن کده

 نها  جهاا شهاه در میهان خیهلدر مقیقت اما، مائد رنبا  ککی ا  دست 

نها . اکن گاوهداشت بعهاهرا  گاد آماه بددنا، ک  در میاطق مختلف یناکگاوه

سدده بهاده و به     خدد،ب  دست  جذب دنقانان را باگزکاه بددنا ک  ا   اشیده

در میهاطق روسهتائی، نا. تقاکبا ند ی جیگ چاککی کادمیمیاطق خاصی ممل  

 باا  سالها در باابا کهدمین تانهگ تا اکن گاونها ملیات میجا گادکا شیده اکن 

کادآور  اکهن مدضهد  اسهت که   تها سهال  ،چیز  ک  مه  است مقاومت کییا.

سیاسههی جیهها  ماصههت طلههب مههزب  مههیالد ، ائههتالت اکههائدلدیککی و 1934

ی( که  شهامل سهابا ان ئکمدنیست چین با بخشی ا  کدمین تانگ )مزب بدریوا

. در حقیقت  شهامیشهامل را  ،ییی دنقانهان بهددکپها نا مزدورمتشکل ا  الک 
                                                           

 12 China 1927:last gasp of the world revolution (ICC) 
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یعنتی  جاببایی جغرافیایی که در این برهه از تاریخ بوجتود نمتد،

تناا تغییترا  در  ،ااز شار به روستاعضای حزب کمونیس   مااجر 

نبود بلکه نشا  تغییر در خصتل  طبقتاتی بتود کته حتزب  تاکتیک

 .در حال دگردیسی ن  بودکمونیس  چین 

ارتن مسلح دنقهانی  "ارتن ساخ"تارکخ ن اران مائدکس  بما می گدکیا 

پاولتارکا نبدد ک  در راس  . در مقیقت اکنشامیبدد ک  تدسط پاولتارکا نااکت 

آنها  ۀبلک  مبار ان مزب کمدنیست چین بددنا ک  تقاکبا نممزب قاار داشت، 

اکن  یاصا نی دقت چشه  انهاا  تهارکخی مبهار ه  .ی داشتیائخاده بدریوا ۀپیشی

)چش  اناا   ک  قطعا بعا ا  شکست مهدج  طبقاتی را کامال ا  آن خدد نکادنا

د صامب میصب امتزاج اماا مسرل  تلخ ماجاا، اما انقالبی ب  کیار نهاده شاه بدد(.

کههدمین تانههگ بهها اکههن  یاصهها بههدد. سههالها  بعهها بهها ورود اسههاتیا دانشهه انی، 

اکهن ادغها  تحکهی  بیشهتا   تاکیب ناو لیباالها ب  روستا گااکاندانشجدکان، ملی

در خالل جیگ با یاپهن  "آمد گاران دنقانان"کامت و ب  شکل گیا  کادرنا  

 میجا گادکا.



54 

نههاکی بهه  نماکیههاها  لحههاظ اجتمهها ی، ن چههیمههزب کمدنیسههت  ،در رونهها خههدد

بههدریوا   و خههاده بههدریوا   بههال شهها، و بهها شههااکط غالههب آن  ا  الکهه  نهها 

ا  و روشههیفکاان، متخصصههان، سههابا ان مامهه  : پیههاا کههاد بقاتطههرو  چههین 

که  سها سهپاده اشهاات  نها  محلهیدر دولهت نه  جهاکیکه   انامزدور، کسانی

« چیانههگ کهها  چههک»و انحصههار   زدولههت متماکهه و نهه  بهها بددنهها، داشههت 

  ا  ا آمیهههزهبددنههها. در نتیجههه  اکهههائدلدی  رنبهههاان ارتهههن سهههاخ نمهههااه 

اکهن مهال سهاخت ی،  .بهددتاکیهب کامته   "سهدن کهان سییسهت"بها  "استالییس "

ارائهه   "پاولتارکهها"ا   بههارات پههادا   شههب  مارکسیسههتی در مههدرد   بههانی پهها

نهات  سهختی مهی تدانسهت، به  و بهدد کهک بهدریوا  می داد که  نمتهاا  بها 

دولههت  اگاچهه  آن .  پدشههن دنههااآشههکارا ا ههال  شههاه آنههاا بطههدر مزاکیههاه

بهها مماکههت )« چیانههگ کهها  چههک»مخههالف بهها دککتههاتدر   "دمدکااتیههک"

در آن اکههن اسههت کهه  واقعههی و  مییههی معیهها  باشهها.  (کههک دولههت دوسههت

کمدنیسهههت چهههین و مهههزب  دوران انحطهههاط سهههاماک  دار ،و دنیههها  واقعهههی 

 .ابددن ور شاهارتن ساخ در تخاصمات امپاکالیستی غدط 
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 1927تروتسکی و درس نموزی از تبربیا  سال 

 

اپد کسیدن چپ ب  خاابکار  نا  استالین در انقهالب چهین ممله  کهاد. 

خداستار مبار ه مدر  باا  قارت شدرانا در مقابهل کهل بهدریوا    تاوتسکی

اوتسهکی و چین ا  جمل  کدمین تانگ شها. اکهن ککهی ا  مهدارد  اسهت که  ت

پیههاوانن ا  مدضهه  انقالبههی دمهها   نمددنهها. امهها نم ههدن بسههیار  ا  مداضهه  

اپد کسیدن چپ اکن ا ال  مداض  خیلی دکا نی ا  بهدد و تجابیهات واقعهی قیها  

میالد  قط  رابط   1926تدسط آنها درکامت نشا. تاوتسکی تیها  در سال  1927

ماجعه  بهار جبهه  ضها  با کمهدمین تانهگ را خداسهتار شها. او مخهالف سیاسهت

مههیالد  نبههدد. نم یانکهه  او مخههالف جبههه  متحهها  1922امپاکالیسههتی در سههال 

مهیالد  ا  اکیکه   1927متی پس ا  سال نا   او ناگز کارگاان در غاب نبدد.

انعقاد کک بلد  نظامی با کدمین تانگ امکان ناپذکا خدانا بدد را، انکار نکاد. 

و پیاوانن مداض  آشکارا ضا انقالبهی را در  اکن ابهامات میجا شا تا تاوتسکی

آنها بصدرت انتقهاد  تدصهی  در آن نی ا   طدل جیگ چین و یاپن اتخاذ کییا.

جالد مماکت « چیانگ کا  چک»در باابا مهاجمان یاپن باکا ا  یناال  کادنامی
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نمیش  تخصمات بین امپاکالیست نا و در  مل  بیابااکن تاوتسکیست نا در کاد.

 لبهاساکن ند  جیگ نها ب  بتدانیا  بلک دما  کاده انا تا امپاکالیستی ت ا  ککطا

 بپدشانیا. "آ اد  ملی"

مضاما اکیک ، اپد کسیدن چپ، ناگز مداض  مماکهت ا  مبهار ات آ اد  

تدسهط لیهین ک   ،کمییتانبخن ملی میارج در تزنا  ارائ  شاه در کی اه دو  

. با نکشیانی دقت ب  چالن را ، ارائ  گادکاه بدد و مالت تقاس پیاا کاده بدد

کمدنیسهت نها نیها  دارنها در  ،لیین تاکیا کاده بهدد که  ،وجدد اکن واقعیت ک 

الملههل بینچیههین مبههار اتی اسههتقالل سیاسههی خههدد را مفههظ کییهها. مدضههعی کهه  

ونه  کهاد. ابهامهات کمدنیست آشکارا در اتحاد خدد با کهدمین تانهگ، آنهاا وار

مدجدد در تزنا  مسرل  ملی و مستعمااتی، نمداره راه را باا  نم  ند  جعلیات 

پهس ا  مهات کدتهانی اتخهاذ  کمییتهانک   "دوران"و  "انقالب ملی"در مدرد 

، بها اتخههاذ سیاسههت 1923-1921. نمههانطدر که  در سههالها  گذاشهتکهاد، بهها  

میههتج بهه  کشههتار کههارگاان  "انقههالب در مسههتعماات "مماکههت ا  بهه  اصههطال  

شها. ضها انقهالب  اامدنیه  دار  پیهاکهامهساونا  ملی در هکمدنیست تدسط نی
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در واق  ماآکیا  است جهانی ک  طبیعت ارتجا ی و باگشهت ناپهذکا  بدریواکی

 جیامها  بدریوا   در مستعماات تسا  می دنا. ۀخدد را ب  نم
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 چپ کمونیس  و درس نموزی از تکوال  چین

 

بهاا  متهی   صا انحطاط ساماک  دار ، میام  پاولتارکها و بهدریوا   در

در کک راستا قاار گیاد، چ  در ساماک  دار  متاوپل و چ   کک لحظ  نمی تدانا

محاومیهت، بادگی مزد ، . بدریوا   نیچ چیز  جز در ساماک  دار  پیاامدنی

  پاولتارکا را ناارد. نا کسی کباا  ارائ  دادن ب  طبق  کارگا ساکدب و جیگ 

جبهه  ضها " و کها "بلد  نا  نظامی"، "جبه  متحا ضا امپاکالیستی"ب  شکل 

تیها  ،ی ا  بدریوا   ب  اصطال  متاقی ماا بخدانائنادر پیدنا با جیا  "ماشیستی

تها در آکیهاه مهدرد قتهل  ها   کهاده اسهتکمهک کهارگا ب  خل  سهال  طبقه  

 . امپاکالیستی قاار گیاد

تدانها در چهین، نهیچ جهاکی بهاا  شهک نمهی 1927سال بعا ا  قتل  ا  

دما   طبق  کارگا ا  خهدد،  تیهها ا  طاکهق مبهار ه مسهتقل  ک  وجدد داشت  باشا

د. در دورانهی که  نمه   ملهی گهادتدانها طبقاتی و تشکیالت ر می خهدد، مهی

در نظا  جهانی کک  نجیاه  نم دن ملق  ا  ا نا  ملی و بدریوا   ملی دولت
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، تیهها طبق  کارگا نیچ وظیف  ملهی بها دوش نهاارد ،شاه اناتییاه دار  ساماک  

   او در راه مبار ه باا  کمدنیس  در مقیاس جهانی است. آکیاه

تدانسهت ا  مفههد  واقعهی ماجعه  آمیهز چهین درس چهپ تیها کمدنیست 

در دورۀ سیاه ضها انقهالب، میالد   1935سال  سآمد   نماکا. در مدرک  و مار

مااکسیدن ، متعلق ب  16شماره  بیالن در نشاک سادرگمی مضا  سیاسی،  در اوج

 اکتالیا، ندشت:  چپ کمدنیست

مدادی چین بصدرت قطعی قابت کهاد: میهارجات تزنها  کی هاه دو  "

مطا  میکاد ک  دمها  ا  تغییا کیا. اکن تزنا باکا بصدرت رکش الملل بین

چیهین ط به  آن اسهت که  مشهاوپاولتارکا ا  جیبن نا  ضا امپاکالیسهتی 

مهاان  مبار ات مسهتقل پاولتارکهاکی شااکط را ب  شکل یا  جیبشی ناکی 

. ا  ن  اکیدن باکا اکن تجابیات ب  رسمیت شیاخت  شدد ک  بعا ا  اکن کیا

مهی  .مماکت کیا نائی جیبن چییننم  تجاب ، پاولتارکا  بدمی نباکا ا  

ل شدد اگا خدد را ب  پاولتارکها  پیشتا  مبار ه ضا امپاکالیستی باب  تدانا 

پیدنا  نا، در مسهتعماات، مشهاب  پاشهی که  بلشهدککها کادنها، الملل بین
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تدانسههتیا پاولتارکهها را ا  نظهها  مرههددالی بهه  دککتههاتدر  پاولتارکهها نههااکت 

 "کییا.

در اوج تسهلط ضها انقهالب در چپ گااکشات متفاوت درون کمدنیست 

ب  دما  « انقالب تدده ا  چین»تحت  یدان مقابل گدرکن انقالب پاولتا  چین 

واضهح بهدد که  به   چهپ ا  مداض  انتاناسیدنالیستی پاداختیا. بهاا  کمدنیسهت

لحاظ ماد ، ساکدب و نابدد  میزککی طبق  کارگا در سطح جهانی میجمل  در 

چین و شکست مبار ۀ طبقاتی در سطح جههانی و بها  نه  میجمله  در چهین که  

بدد،  میی  نها  مهاد ، نظها  و سها مانی بهاا  شهکل یا  مائدئیس  بیان ا آن 

ن ها  ا  اکههبه  درس گیهچهپ بهدد. کمدنیسهت  بهادها  بین را انقالب پاولتا  

 1920- 1940مسهرل  چهین »ابیات پاداخت. ککی ا  آمد ناه تاکن ندشت  نها هتج

 است. « در مقابل خیانت انتاناسیدنال کمدنیستی انحطاط کامت چپ کمدنیست 
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 امپریالیستی مناقشا  ۀصکن 

 

کک مدسس  قارتمیا چییهی  بعیدان، با شکست طبق  کارگا، کمین تانگ

پیاو   کدمین تانگ تمامی دستاورد جیبن کارگا  را  باا  ماتی  باقی مانا.

ک  در سالها  اخیا باست آورده بدد، ا  بین بهاد. کهانن دسهتمزدنا، بیکهار  

کست جیبن کارگا  بددنا. اکن مسرل  لجا  گسیخت ، تدر  و غیاه ا   داقب ش

 ا   داقب سیاست نا  ضا کمدنیستی کمییتان استالییی بدد. 

 یهانههاکههجتیها  کدمین تانگ

  می تدانسهت ککپهارچ ی هههدد کههب

مبار ه و شکل گیا  ائتالت ، کشدر

را تضههمین  ،بهها سههاکادگان میههاطق

یستی بال شا. ا  ککطات ضا نماکا. بیابااکن ب  کاندن ستیزه بین قارتها  امپاکال

انقالب استالییی بعیدان مبتکا روش جاکها امپاکالیسهتی در روسهی  شها. دمها  ا  

شدرو  قلماو  ک  نمی تدان ب  درون آن  نفدذ کاد، و  "سا مین سدسیالیستی"

 مل کیا. اکهن باا  روسی  تدانا بصدرت کک سپا محامظ نیاوئی ک  ب مان  ن 
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ب  بعا شکل گامته   1928ا  گارد ساخ ک  ا  سال  تاکتیک در چین، ب  مماکت

انجامیا.  کاا ک  استالین چش  اناا  طدالنی مات بهاا  آکیهاه نمهی دکها و  بدد،

الت با دولت کدمین تانهگ بهدد. ا  طهات دک ها، ئتاضام  با آن، ب  جستجد  ا

اکاالت متحاه، ک  بطدر رو امزونی آر ومیا سلط  انحصار  بها تمها  ما نها  

  اقیاندس آرا  بدد، سلط  قاکمی استعمار  را ک  تدسط قهارتها  قهاکمی میطق

 هالوه  را با رشا سلط  مالی خدد تغییاداد. چدن باکتانیا و ماانس ، اکجاد شاه بدد

باا  پیشباد مقصهدد خهدد، در مامله  اول باکها بها روکها  اکاالت متحاه با اکن 

ا  قهان روشهن بهدد که  یاپهن باخهدرد میکهاد. در مقیقهت در آغهطلبی تدسع  

اقیاندس آرا  آنقارنا ن  باا  اکاالت متحاه و یاپن بزرگ نیستیا. بهین یاپهن و 

سال قبل ا  بیار پاناربا( و جیگ باا   10اکاالت متحاه، کک مقابل  رو در رو )

 کیتال با چین و دولت کدمین تانگ  شاو  شاه بدد.   

 یاپههن رایههاو  کههار ار ان، نیهها  رو  امههزون بهه  بهها ار، میههاب  مدادخهها  و ن

. در سهپتامبا سهال در چهین دخالهت کیهاامپاکالیسهتی  تا در تخاصهماتواداشت 

اکهاالت  به میالد ، می در  را تسخیا کاد. در ماه مدرک  شاو  ب  تجاو   1931

ظتی، اشمالی چین کاد. با اتما  تاسیس پاک هانی در شهان ها  و انجها  امدرمفه
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بمبههاران کههاد. یاپههن اتحههاد  بهها بعضههی ا  نهها  کههارگا  در شههها را محههیط

ساکادگان میاطق شکل داد ودر اکن میهان  اوسهک خیمه  شهب بها  ، ریکه  

، ا  «چیانهگ کها  چهک»خددش را انتصاب کاد. در باابا تههاج  یاپهن، تیهها 

بهاو  داد.  مقاومتی ا  خدد ب  ظانا ا  با یاپیی نا بست  بدد،ک  قبال معاناهیآنجائ

خهدد  کهس العمهل نشهان امپاکالیسهتی شدرو  در باابها میهام  اکاالت متحاه و 

وارد آوردنا ک  مقاومهت مهدقا  در  مشار« چیانگ کا  چک»دادنا. با دولت 

باابا یاپن ا مال نماکا. اکاالت متحاه امیهاوار بهدد که  یاپهن در بهاتالق جیهگ 

تها  چیز  ک  سهاانجا  اتفهاق امتهاد،، چین  ماو رود ۀو خست  کییا مات طدالنی

 تصامات خدد را ب  آرامی ب  پین باد. اکاالت متحاه بتدانا 

سهاخ مامهان داد، که  نا  نست ب   1932استالین ب  سه  خدکن در سال 

نمزمهان در اکهن دوره، اسهتالین بها ریکه   لیه  یاپهن شهاو  کییها.  جیگ را بها

و اکهن درمهالی بهدد که   رابطه  دکپلماتیهک باقهاار کهاد «کچه کها چیانگ »

  را با  لیه  گهارد سهاخ شهاو  کهاده ا، ممالت ومشیان «گ کا  چکچیان»

مهیالد  مهائد تسهدنگ و میهگ چیمیهی، پیشهیهاد ائتالمهی بها  1933بدد. در سال 

چیاکن نفا ا  جیگ ساالران )یناال نا( کدمین تانگ را ارائ  دادنا، اکن جیهگ 
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بها  «کچ کا چیانگ »نمکار  یناال نزدککی و  لی  سیاست نا   ساالران  با

چیانگ »اکن ائتالت، بخاطا اکیک  ارتباط یناال  اما. طغیان نمدده بددنایاپیی نا، 

پذکامته  نشها.  "دانشجدکان با  گشتی"تدسط  با روسی  ا  ن  نپاشا،« کا  چک

رقابهت نها   در بها  چقار ک  مزب کمدنیست چین نشان می دنا  اکن مادق 

ارتهن "بهدد. در اکهن مدقه  اسهتالین نا، گهاه خهدرده ائتالتدر ساماک  دار  و 

ا تمهاد تهاجیح مهی داد  بیشهتا مشار در نظا گامته  بهدد و را بعیدان  یصا "ساخ

 13.اکن ائتالت جلب کیا ب را « چیانگ کا  چک»

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 13 1949: A link in Chain of imperialist war (ICC)-China 1928 
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 جنگ امپریالیستیدر خدم   راهپیمایی بزرگ

 

کهه   "ارتههن سههاخ"دسههت  نهها   در چههارچدب تههین نهها  امپاکالیسههتی،

ب  سمت شمال غابهی  1934در تابستان سال ، بدد بیا نهاده شاهباشالدده چاککی 

اکن دستجات در جیدب و ماکهز چهین در میهاطقی  ،پیناپیشچین ماکت کاد. 

می  کستیا ک  دور ا  دسهتاس و کیتهال کهدمین تانهگ بهدد. طهی مسهامتی اکهن 

راه پیمهاکی " ا ه  نههن  ملیهات بهها. اکههانههجیبن در میطق  شان سی متماکز ش

   می شدد.هشیاخت "بزرگ

پهههس و  امهها آن هه  در

پشت اکن جیبن قهاار گامته  

بدد، چیز  جزء میام  کثیهف 

ا  سههاماک  دار  نبههدد. پاکهه 

در مامل  اول، جذب و قبت نها  ا   "راه پیماکی بزرگ"تاکن نات اکن جیبن 

دنقانان باا  شاکت در جیگ امپاکالیستی در مهال وقهد  بهین یاپهن، روسهی  و 

بها  "دانشجدکان با گشتی ")کک گاوه ا   "پاکد"در مقیقت ه بدد. اکاالت متحا
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گااکشات استالیییستی( قبال اکن امتمال را مطا  کاده بدد ک  می شدد بخشی ا  

تدصیف نها  اکهائدلدگها  با خالت  ارتن ساخ را ب  جیگ یاپیی نا ماستاد.

میطقه  "شی، واق  در جیدب چیانگ ک   زکمت ا  میاطق  راست و چپ ساماک 

بها ، کییامیرا در ارتباط با محاصاه تحمل ناپذکا کدمین تانگ قلمااد  "شدراکی

ا  میطقه  نه   "ارتهن سهاخ"تجزک  و تحلیل مدادی روشن می شدد ک  خاوج 

نبهدده  با اقا محاصاه سخت کدمین تانگ کییامیآن دن  ک  تارکخ ندکسان اد ا 

 . ستا

می شدد، تغییا تاکتیک نظامی آنجا ک ، میطق  وسعت بزرگی را شامل  ا 

. در پاده ا  ا  ابها  قاار می یهادتارکخ ندکسان  استاالالت، با و خاوج ا  میطق 

تصدر اکیک  مبار ه چاککی، باا  چیهاکن سهال در باابها نجهد  کهدمین تانهگ 

مقاومت و پاکاار  نمدده و تغییا تاکتیک ا  مبار ه چاککی ب  مبار ه مسهتقی  و 

امییهت ما نها  چاککهی ا  نه  که  ین تانگ میجا ب  اکن شها کدم با رو در رو

، واقعیهت را گسیخت  گادد و ساانجا  مجبدر شانا اکن میهاطق را تها  گدکیها

اشتباه  ظیمی نبدد )چان    "دانشجدکان با گشتی". اکن باا  گاوه بیان نمی کیا
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ی بهاا  اکهن مهدمقیت 14.سههی  بهدد، بعهاا گفهت( ژ مائد ک  او ن  در اکن استاات

که  دنقانهان را تسهلیح و ا  سها مین خهدد جهاا کییها، نیاونا  استالییستی بدد 

، نهات ا  بیان بهتانا. ب  کادمیسا مییی ک  آنان تا آن  مان جانان  ا  آن دما  

ارتهن مهیظ  و قابهل قبهدل  به  شهکل دادن ، ب  سمت شمال "رانپیماکی بزرگ"

  بدد. رواپیشباا  جی ی 

را بعیهدان نهد ی جیهبن  "رانپیمهاکی بهزرگ"رسهمی کتابها  تهارکخی 

ارتهن "می شدد که  القاء ، کییامیو کا مبار ه طبقاتی تعاکف انقالبی اجتما ی 

ن تبلیغهات، همی ،او هنطف  انقالب می باشا، چدن نی ا  پیشو میشاء  سا "ساخ

در مقیقهت، نهات ا  اکهن  مهل . کهادمی  هان تقسیههانههن دنقهن نا را بیهه می

بهدد. قهبال در  "ارتهن سهاخ"جبه   پشتیا  دنقانان بعیدان محامظی در بکارگ

بعیدان سپادما ی بهاا   "گارد ساخ"جمعیت غیانظامی  ،غا  رانپماکی بزرگآ

تدسط باخهی ا  تهارکخ  ،ر نظا گامت  شاه بدد. اکن تاکتیک قب نشییی ارتن د

 تیها ابهاندکسان بعیدان روشی خیلی ساده ا  مفاظهت جیهبن مهیظ  نظهامی در با

به   طبق  ماکمه  ی است ک تاکتیک . اکنبدد دشمن با نشانان جمعیت غیا نظامی

                                                           
 قبلیمیب   14 
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 مهانی که  اجها ه مهی . آن متدسل می شدد و در قامدس طبق  تحت ست  نیسهت

 دنی جان کددکان و سالمیاان باا  نجات جان سابا ان در گاو گذاشت  شهدد،

 15.مامی ا  قهامانی و جان گذشت ی وجدد ناارد دک ا

نمهی تدانها ی تههاهار ه طبقهاا  مبههی بههزرگ، راه صحیحههی بهاکهرانپیم

. با کس، مسیا  است بسد  ومق دادن ائهتالت بها کسهانیک  تها آن  مهان باشا

دست  بیا  شاه بددنا و ماال بها سهحا و  "مرددال و بدریوا   ارتجا ی"بعیدان 

 1935اگدست سهال  نا. بیابااکن در ماهبدد جادو ب  وطن پاستان خدب بال شاه

 "راهپمایتا  بتزرگ"، حزب کمونیس  چین از دسته هتای میالد 

مستقر در سوشو  دعو  بعمل نورد که با  ایباد یک اتکاد ملتی و 

اکن  16. مااجما  ژاپنی را از سر زمین چین دور کنند ،نشتی طبقاتی

ک  الملل بینن و آخاکن کی اه کمدنیست ی  ک  تدسط نفتمایام عد دت ا  قط

ا  که  در آن شهعار امتضها  در اکن  مان وض  گادکها، پیشهی گامهت. کی هاه

کهه  در آن امههزاب کمدنیسههتی استالیییسههتی بهها  "جبههه  ملههی ضهها امپاکالیسههتی"

                                                           
 13میب   15 

 13میب   16 



69 

نا را به   ضهد ، طا  گادکا. کمدنیستکییامیبدریوا   ملی تشاکک مسا ی 

 .    کادمیغیب گیا  ا  کارگاان باا  کشتارجیگ دو  جهانی ک  در راه بدد، تا

 مانی ک  مائد به   ، میالد  1935در اکتبا سال  "رانپیماکی بزرگ" مال 

در جاکهان  .گامهت پاکان شا، وارد – چین غابی شمال در شانسی اکاالت –کیان 

رانپیمهاکی "پاکهان بها  مائد تدانست مدقعیهت خهدد را تحکهی  بخشها.  رانپیماکی

ندد نهزار نفها  که  ا   "گارد ساخ "  ،  کاا اداد نشانتااید  خدد را  "بزرگ

مهاگ و  بیشهتانفها بهاقی مانانها.  شی،  زکمت نمددنا، مقط نفت نزارچیانگ 

کهدمین تانهگ واقه  نیاونا  تا اکیک  مدرد ممل   بددمیانا با اقا مصائب طبیعی 

تعااد  کاد  ن  بعلت انشعاب در بین دست  نا  رنبا  در سدشان  و شاه باشیا

با دست   "گارد ساخ"میالد  قسمت اصلی  1936قط در پاکان سال باقی مانانا. م

  ناکی ا  کدکان و سدشان ب  دورن  جم  شانا.
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 حزب کمونیس  چین با کومین تانگ مبدد اتکاد 

 

مههیالد  ادامهه   1936سههال 

کههارگیا  دنقانههان تدسههط مههزب 

به  جهذب  ، میجهاکمدنیست چین

میههان  در آنگادکهها،  صههانا نفهها

نشجدکان ملی گهاا تعااد  کاد  دا

مهیالد  به  1935بددنا ک  بعا ا  جیبن روشیفکاان ضا یاپیهی در پاکهان سهال 

روستانا ساا کا شاه بددنا. اکن باکن معیا نبدد ک  دانشهجدکان کمدنیسهت شهاه 

بددنا، بلک  با کس نمییطدر ک  قبال گفتی ، مزب کمدنیست تشهکیالتی شهاه 

ن می ن اکست، ک  میام  آناا تهامین مهی بدد ک  بدریوا   بعیدان ابزار خدد ب  آ

گدنهاگدنی  گااکشاتکیا. بدریوا   چین در ضاکت با یاپن کک دست نبدد و 

در طاماار  ا  اکن کا آن قهارت بهزرگ وجهدد داشهت. نمهانطدر که  مها قهبال 

انعکهاس کامته  « چیانگ کها  چهک»دکاک ، اکن گدناگدنی در مامانانی یناال 

باا  ممل  ب  یاپیی نا اکجاد کیا، نامطمرن بدد و سعی  او ا  اکیک  کک جبه  .بدد
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ککهی ا  دسهت  نها  نفه داشت میتظا بمانا تا اکیک  مدا ن  قارتها  امپاکالیستی ب  

کهدمین تانهگ و سپهسهاالران میطقه  نه  بطهدر مشهاب   مامانانانمتماکل گادد. 

  گااکشات گدناگدنی داشتیا.

مادق  ا  اکن قاار بدد که  مت. شکل گا بدد ک  ماجاا  سیان در اکن مضا

ان هانهههانهامهمههیالد  چانههگ ندسههی النههگ  ککههی ا  م 1936در دسههامبا سههال 

دض  می گامت و کانگ ندچانگ جیهگ هی نا مه  یاپیهکدمین تانگ ک  با  لی

چیانهگ کها  »ساالر سیان ک  رابط  خدبی بها مهزب کمدنیسهت چهین داشهت، 

و بعیهدان خیانهت  کییهامیدست یا  با یاپیی نابجا  خیانت و نمکار  را « چک

 و سهاک  تیا اما استالین ب  مدرکت و با کک دستدر .کار تحت پی اد قاار میانیا

بلکه   او را آ اد کییها،نه  تیهها  دسهتدر مهی دنها که  ب  مزب کمدنیست چهین

 . وارد کییا "جبه  متحا"در  نیاونا  یناال را

یدان نماکیاگان مهزب چدن آال ، ک  چی کانگ و پد کد بع چیا رو  بعا

صامب  –طامااران استالین( با تدسانگ  گفت  شددکمدنیست چین )کا صحیح تا

به   یهدان نماکیهاه  -« چیانهگ کها  چهک»بزرگتاکن انحصار در چین و رقیب 

، گفت دناکی را شاو  کادنا. نتیجه  «چیانگ کا  چک»اکاالت متحاه و خدد 
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جبارا  طات اکاالت متحهاه ا «چیانگ کا  چک»مذاکاات ب  اکن میجا شا ک  

در آن  مان روسی  و اکهاالت متحهاه بها  لیه  یاپهن در کهک  .و روسی  را ب یاد

اجها ه کامهت « چیانگ کا  چهک»در  دض  .ناکادمیبا ن  نمکار   اترالت

بعیدان ساکاده مکدمت ملی باقی بمانا، در مییی ک  مزب کمدنیسهت چهین و 

 کها مامهان او قهاار   نشت  تغییا کامت  بهدد( ارتن ساخ ) ک  ماال نا  او ب  ارتن

چانهگ  اکن بدد که  انتقها  خهدد را ا « چیانگ کا  چک» امتیا  بعا گامتیا. 

اول  آنها ،«چیانگ کا  چک»ب  دستدر ب یاد، ندسی النگ و کانگ ندچانگ 

تا  مهانی که  اکهاالت  دک ا کمدنیست نا چدن ال  و ناانی و بعا کشت  شانا. 

بهاقی نا در اکن مکدمت کادمیرا تجهیز « چیانگ کا  چک» ، متحاه و روسی

اتحاد جاکا  بهین مهزب کمدنیسهت  اکن مادق  میجا ب  اکن گادکا ک  . مانانا

اکهن پیمهان اما اکن ماجاا ب  تیهاکی نمی تدانست  د.دچین  و کدمین تانگ امضا ش

 جاکا را در جلد  چش  کارگاان تدجی  نماکا. 

 1927ه نزار نفا ا  کمدنیستها و کارگاان در سال کسیک  قصاب و قاتل د

ا  اکهائدلدی  و پی یهاگی خاصهی و میالد  بدد. باکست بطدر  جیب و غاکبی 

میالد  باست آما، جیهگ بهین  1938. اکن ماصت در اواسط سال استفاده میشا
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 "ارتهن سهاخ"و قسهمتی ا  « چیانگ کا  چک»نیاونا  کدمین تانگ تدسط 

نا سعی دارنا ا  اتحاد بین کدمین ب  گفتن نیست. مائدکست امتیاجیتجاکا شا. 

تانگ با جیگ ساالران میطق  و قصاب شان ها  تصدکا  ارائ  دنیها که  مبهین 

کک ماندر ماناان  ا  اختالمات مدجهدد بهین جیها  نها  مهاک  مهی باشها. اکهن 

ف واقعیت دارد ک  بدریوا   سیتی و مالکین با ساان نظامی ب  جیا  نا  مختله

جااگانه  طبقهاتی تقسی  شاه بددنا، اما اکن نه  بهاکن خهاطابدد که  آنهها میهام  

یا کا اکیک  جیامی ارتجا ی و جیا  دک ا متاقی بدد. اکن مهائد بهدد که  در شتدا

امها بههاه بهاد. در راسهتا  میهام  خهدد اکن ماجاا ا  ذکاوت و تیز ندشهی خهدد 

سهاس، دمها  ا  میهام  خهاص اختالت جیامهها بها ا نمانطدر ک  پیشتا گفت  شا،

صدرت گامت  بدد. بعضی ا  جیا  نا ومهات چهین را تحهت کیتهال یاپهن مهی 

و جیا  دک امثل ماک   کادمیخداستیا  کاا یاپن قارت محلی آنها را تقدکت 

می در  ک  ماکمیت خهدد را در میطقه  ا  دسهت داده بهدد به  دنبهال مماکهت 

 بددنا، می گشت.  قارتها  دک ا امپاکالیستی ک  مخالف یاپن

در اکن معیا، اتحهاد بهین کهدمین تانهگ و مهزب کمدنیسهت چهین خیلهی 

ی و امپاکالیستی بدد. اکن اتحاد تا آنجا پین رمت ک  به  ئروشن و شفات، بدریوا
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 «چیانهگ کها  چهک»تدامقیام  کمک نا  نظامی بین دولت شدرو  و ینهاال 

 200و کهاروانی ا  امکهن نا  نظامی شهامل جی یهاه بمهب میجا گادکا. کمک

. دسهت  اصهلی بهدد 1947کدمین تانگ تا سهال کمک ب   ک  میب  اصلی  کامیدن

ادغا  شا و ککهی ا  مامدرکهت نها  « چیانگ کا  چک»ارتن ساخ در ارتن 

تهها اکههن مقطهه  ا  تههارکخ مههزب  آن شههاکت در مکدمههت کههدمین تانههگ بههدد.

تن ساخ نهاارد، ، نید  مائد نقن و کیتال چیاانی با مزب و ارکمدنیست چین

 کاا در نیرت مذاکااتی با کدمین تانگ، نماکیاگان انتخابی ا  طات دانشجدکان 

مهی و دست  مائد )چهدن ال ( انجها   ( و داربا گشتی )پدکد و خدد وانگ مییگ

   سا سپادگان استالین متحا می باشا. ظانا با در ، مائدگامت
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 شکس  وانگ مینگ ومماشا  با ایاال  متکده

 

باا  اولین بار درجلس   مدمی  "دانشجدکان با  گشتی"بین مائد و رقابت 

مههائد   لیههی گادکهها. 1938کمیتهه  ماکههز  مههزب کمدنیسههت چههین در اکتبهها 

ا شکست مفتضحان  در وونان )مقامکدمهت کهدمین تانهگ، که  مهدرد ممله  

یاپیی نا قاار گامت و مسردلیت دما  ا اکن میطق  بعهاه وانگ مییگ بدد( باا  

مداض  وانگ مییگ در مزب اسهتفاده کهاد. بها اکهن وجهدد مجبهدر به   تضعیف

پذکاش چانگ وانتیان بعیدان دبیا کل شا. مهائد بهین ا  دوسهال میتظها مانها تها 

دانشههجدکان "با لیهه  دسههت   اکیکهه  جیههگ امپاکالیسههتی مدقعیههت را بسههد  او و

 17.تغییا دنا "با گشتی

کدمین تانگ بهدد که  مکدمت وونان ماکب ا  گاونی ا  رنباان چپ 

تحت رنبا  وانگ قهاار داشهت. تیهگ پییهگ شهان و ندچهائد کهن که  نها دو 

کمدنیست بددنا مقا  نا  و ارت کشاور   و و ارت کار را در دست گامتیا. 

 قلمااد کاد و ندشت:« ماکز انقالبی»استالین اکن مکدمت را  1927در آورکل 

                                                           

 قبلیمیب   17 
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قاطعانه  را  لیه  نظهامی کدمین تانگ انقالبی در وونهان که  مبهار ه ا  "

گاائی و امپاکالیس  رنبا  می کیا، در واقعیت تباکل به  ارگهان انقالبهی 

 "دککتاتدر  دمکااتیک پاولتارکا و دنقانان خدانا شا.

ارتن آلمان ب  اتحاد جمانیا شدرو  کهدرش آورد. بهاا   1941در سال 

تجاو  با یاپهن جلدگیا  ا  با  کادن کک جبه  جاکا، استالین باا  تدامق  ا  

کک پیمانی را باگزکا. نتیج  مدر  آن  ها  کمهک نظهامی روسهی  به  کهدمین 

تانگ و نم یین ملج شان جیا  استالیییستی در مهزب و سهقدط وانهگ مییهگ 

بعیدان نمکار  با دشمن یاپیی بدد. در ماه دسامبا، یاپن ب  بیار پال ناربا ممل  

اقیاندس آرا  با  کاد. اکن مدادی  کاد و پا  آماککاکی نا را ب  جیگ و کیتال

با ث گادکا ک  ن  کدمین تانگ و ب  خصدص جیا  مائد در مزب کمدنیست 

 ا.  یچین ب  سمت آماککا چاخن پیاا کی
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 تسلط مائو بر حزب و تصفیه مخالفین

 

 "دانشجدکان با گشهتی"با لی  ا  ماصت باست آماه، مائد با شات تما  

نا  گامت و  " ملیات اصالمی"در  مل اکن  انااخت.ب  راه ممل  و تابعین آنها 

به  تصهفی   یاصها مخهالف خهدد در مهزب تها جیها  مهائد  باا اس  رمز  بدد 

معمهار اصهلی اکهن ماکهت  طدل کشیا. 1945تا سال  1942ک  ا  سال  نا پاداب

آنها را  "دانشجدکان با گشتی"مائد با ممل  ب  رنباان مزب بدکژه خدد مائد بدد. 

دان ا   ملهی کههادن تزنها  مارکسههی در چههین هاتهههددن و نهزمی بههه  جهمهته  بهه

وانهگ داشهت و تدانسهت بها اغلهب  ا طامااران. مائد بیشتاکن رقابت را بکادمی

 بعهانا لید چاک ی ک  ب  دبیاکلی رسهیا، کانهگ چیهگ، که  چدن ا ضا  آن،

 1930نمهان میسهبی که  مهائد در سهال )مامدرتحقیق کارنا  کثیهف مهائد شها، 

وانهگ به  مالهت تعلیهق  طامهاارانمطبد هات  18.غالب شهدد (مدجیان داشتدر

دسهت   و ک  مطبد ات تحت کیتال مائد، مجا  ب  انتشاربدد. دار مالیدرآما، در 

تصهفی   مائد ماارس مزبی و نظارت با مطالعهات مبهار کن را به  کیتهال گامهت.

مزب و ارتن ادام   با داشت گستاده ا  کانان و در ساتاسا مزبی با دست یا  و

                                                           
 18 Maoism: a monstrous offspring of decadent capitalism (ICC) 
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دار مانانها. متمهادکن به  میهاطق نبهاد اکامت. بعضی نا مانیا چدن ال  ب  مائد وم

و کها به  سهادگی مهذت  اماستاده شانا. در آنجا کها به  دسهت یاپیهی نها امتادنه

ب  باالتاکن ما خدد رسیا، اکن نمزمهان بها  1943پاکسا   نا در سال گادکانا. 

سد  و میهانجی ا  اکهاالت متحهاه بهین مهزب الملل بینا  ن  پاشیاگی رسمی 

 60تها  50  پاکسا  ، بهین ا  کمدنیست چین و کدمین تانگ بدد. دراکن دوره

مهذت شهانا. چانهگ  "دانشجدکان با گشتی"نزار نفا پاکسا   شانا. رنباان 

وانتاکن ا  کانان تبعیا شا، وانگ مییگ ماار و مبادرت ب  خددکشی کهاد. پدکهد 

 19.یز  در کک سانح  نداکی مادبصدرت اساارآم

با چهاخن بسهد   " ملیات اصالمی"در چارچدب جیگ امپاکالیستی، 

استالیییسهتی  ۀاکاالت متحاه، مصادت شا. تصادمی نیست ک  مبار ه با  لی  دسهت

 البته  اکهن مهائد را خیانهت کهار به  20.نمزمان با روابط  مسی  بسهدد آماککها بهدد

                                                           

 18میب   19 

به  خهاطا دالکهل اکهائدلدیککی کمتها شهیاخت  شهاه اسهت، چهین اکهن سیاسهت مهزب کمدنیسهت  20 

. دالکل اکیک  مزب کمدنیست کییامین اران طاماار آماککا آناا پیهان  تارکخ  ییننا و نمیستئمائد

 قدکا ب  سمت اماککا ماکت می کاد ب  قاار  کا است:چین 

 در پاورقی صفح  بعابقی  ادام  
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دنها، مهیجلهده ن "کمدنیسهت"اردوگهاه  دنهامیجلده ن "کمدنیست"اردوگاه 

  ماک  در روسی  اد ا کادنا. اکن صاما نشهان چیان   بعاا ونگ مییگ و دست 

بها « چیانگ کها  چهک»ی اکن روش سیاسی است. باا  ئدنیاه خصلت بدریوا

                                                                                                                                  
 

 اکن معیی را در باداشت که  بهاا   ،)جیگ جهانی دو ( درگیا  اتحاد جمانیا شدرو  در جیگ اروپا

 چیا سال نمی تدانست کمک جا  ب  مزب کمدنیست چین کیا.

   ماککا و یاپن آب  امیا نتیج  قطعی جیگ  بین 1938ا  سال  « چیانگ کا  چک»تادکانا 

  ب  بعا 1941ورود آماککا ب  جیگ در اقیاندس آرا  ا  سال 

  ماککهها و مههزب آتههی بهه  میظههدر بارسههی امتمههال نمکههار  بههین ردولههت آماککهها کههک نی 1944ا  سههال

بدکژه مائد ، کمدنیستدر کانان مستقا کاد. رنباان مزب  "گارد ساخ"کمدنیست چین در پاک اه اصلی 

 می دانستیا ک  اکاالت متحاه قارتمیاتاکن پیاو  جیگ خدانها بهدد و مهی خداسهتیا در ،و دست  چدتی

که  به  ماککها، آت نماکیهاگی رهککهی ا  امهااد نی «جهان»ساک  او پیاه ب یانا. مطابق مکاتبات و وظهاکف 

بها تدجه  به  مالمظهات مهزب  ،و تدضیح میانها رنباان مزب کمدنیست چین اشاره می کیا اظهارات

 "ریکمهی دمدکااتیهک"  مکدمت شدراکی خیلی بعیا است و مضاما آنها می خدانیا رکمدنیست باقاا

« چیانهگ کها  چهک»نها کارنا را طدر  تاتیب داده انا ک  با دولهت آمثل غاب در چین اکجاد کییا. 

پهن اجتیهاب نماکیها. نم یهین در  لیه  یا ائتالمی باقاار سا نا تها ا  جیهگ  داخلهی در پاکهان جیهگ بها

تدسع  کابها ساماک  دار   تامالمظات مزب کمدنیست چین، دوران طدالنی ماتی نیا  است )چیا دن ( 

) و نه   آرا آن دوره سا رسا باکها خیلهی  مان قبل ا  اکیک  سدسیالیس  در چین مستقا شدد. اگا رو   

کجاد کک ریک  ملی، مزب کمدنیست چهین، بیابااکن ب  میظدر ا بصدرت مصادره سخت( صدرت گیاد.

 ماککا  شمالی، با  ن   می دارد. آ درنا را ب  رو  ساماک  گذار  خارجی بخصدص

  ادام  در پاورقی صفح  بعا 
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  هدد کههن بههدر اکه ی شهدد،هدن  مههامل مائهشتدج  ب  کل بدریوا   چین، ک  

کهاا  قهارت در سهاک  هها نآنا ک  شانس بقا  کادمیاب هی مسهرام  آها بهآنه

 21باشا.میبیشتا امپاکالیستی، روسی  کا آماککا 

 مهانی که   "یاصهالم  ملیات" ب  نیچ وج  تصادمی نیست ک  صاا  و

امتمال پیاو   شدرو  با آلمان امزاکن می کابا، معتال تها مهی گهادد. رسهما 

کالتها و دو ماه پس ا  امضا  معاناه . پاکان پذکامت 1945پاکسا   نا در آپاکل 

تصمیمات قارت نا  امپاکالیستی، بیا شا ک  روسی  با  لی  یاپهن ا هال  جیهگ 

به  نمهین طبق تدامقات قبلی ممل  شدرو  ب  یاپن ا  طاکق چین آغا  شا.  .کیا

دلیل است ک  مزب کمدنیست چین می باکستی دستدرات روسی  را اجهاا کیها. 

                                                           
چیانگ کا  »مزب کمدنیست چین با مشاناه ضعف اتحاد جمانیا شدرو  در ککطات و مساد 21 

الی ا  طات هو م یهی، نظامهاسهو رغبت او نسبت ب   یاپن ا  طات دک ا خداستار مماکت نا  سی« چک

نها قبال در مدرد ارتن آد. مزب کمدنیست چین تماکل دارد ک  نامن را )چیان   داکاالت متحاه می ش

ماککا ب  دولت خدد آت نماکیاگی را ضا  نی ساخ انجا  داده انا( بمیظدر درکامت کمک تغییا دنا.

 مزب"ت متحاه تصمی  ن یاد ب  اصاار میدر د ک  آکیاه ا  آن مزب کمدنیست چین می باشا. اگا اکاال

قبل ا  شکست یاپن، ساانجا  روسی  ب   1945سال  کمک کیا، درکک سال بعا کعیی  در "کمدنیست

سا ت ب  شمال چین تجاو  خدانا کاد و باا   مزب کمدنیست چین و مائد گزکیشی جزء انتخاب 

 صفدت )متی بصدرت مدقتی( اتحاد جمانیا شدرو  نیست.
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استالین خزکا،  کاا تقسی  بیا   بطدر مدقت ب  کمپ   خدد بلک ن  با اراده مائد

 .جاکا بین قارتها  بزرگ امپاکالیستی، شکل گامت  بدد

کیتهال بها مهزب  ، کعیهی"یاصهالم ملیهات "با اکن مال، نتیجه  نههاکی 

، ب  نف  بانا مائد تما  شا. مائد،  یدان رکاست مهزب را کمدنیست چین و ارتن

را  «اناکش  مهائد تسه  تدنهگ»ن در رونا آس  و ئیا ال  مائدبا  ا  آن خدد کاد و

ا  متدسهل نها به  امسهان ب  مارکسیس  چییی ا مال کاد. ا  آن  مان، مائدئیسهت

و ارتقهاء او به  آن  رسهیامهزب تدضیح دنیا ک  چ دن  مائد ب  رنبا   تاشانا 

س  مهی خدانها ئیمائد. ه استب  لطف نبدغ نظا  و استااتژکک خدد او بدد مقا 

القهاء . کادمیمبار ه  "خطدط نادرست"ائد بدد ک  در باابا هم ، اکنباوراناب ما ب 

مجها  بانامه  اصهالمات ارضهی و رنبها   ،"ارتن ساخ"مائد مدسس میکییا 

تمها  اکهن نها  و غیهاه... بهدد. "گهارد سهاخ"پیاو میا رانپیماکی بزرگ و خالق 

اکن روشی است ک  میل  گها تها ه به  دوران رسهیاه،  غیاواقعی است! نا مات

 .ب  قبدالنا ناجی بشاکتخدد را چدن کک  ، می خدانامائد تس  تدنگ
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 «جماوری خلق چین»سرمایه داری دولتی تک  عنوا   شکلهیری

 

نمانطدر  ک  قبال اشاره کادک  مائد در جاکان جیگ جهانی دو  تدانست  

بدد مدقعیت خدد را در درون مزب ا  طاکق تصفی  مخالفین خدد تحکی  کیا و 

خدد تباکل کیا. در جاکهان جیهگ و قارت ب  کک ابزار اکائدلدیکک مزب را 

جهانی دو  رومی  ضا یاپیی باخی مالکین و ساماک  داران ک  مائدئیستها آنها را 

و در چهار چهدب مهزب چههار طبقه  مهائد مهی  کییامیبدریوا   ملی خطاب 

در درون مههزب گیجهها، بهها مههائد نماانههی کادنهها و در تقدکههت مدقعیههت مههائد 

 اکفا کادنا. را نقن مهمی کمدنیست چین و جامع  

که   1945ب  تارکخ مهارس کمدنیست چین در جاکان کی اۀ نفت  مزب 

ضهاورت بهارۀ  در کیان باگزار شا، مهزب مبهادرت به  تصهدکب نظاکهۀ مهائد در

خداسهت و البته  مکدمت ائتالمی با کدمین تانگ )بدریوا  ( کاد. اکن نظاکه ، 

ا  ط  با چین نیز بدد. در راستا   ملهی کهادن چیهین پهاویهبانام  متفقین در راب

ب  چدنگ کییگ رمت تا در بارۀ نمکهار  دو مهزب و  1945ست ددر اگ ،مائد
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ا  ک   ملی مالقات کیا. پاویه «چیانگ کا  چک»تشکیل مکدمت ائتالمی با 

 کاد.نشا، چاا ک  ناکک ا  طامین دک ا  را ب  تخلف مته  می

با پاکان کامتن و  «چیانگ کا  چک»ن مائد و یناال با شکست نمکار  بی

ه جیگ جهانی دو  ک  در رونا خدد میجا ب  پاکان کامتن جیگ چین و یاپن شها

در کعیی کدمین تانگ و ارتن آ ادکبخن خلق نا  درگیا در جیگ ، جیا بدد

، نا کک سهعی کادنها میهاطق جاکها  را تحهت راستا  میام  امپاکالیستی خدد

مدقعیت رقیهب ب  تب  آن و کاده ر آورنا، مدقعیت خدد را تحکی  سیطاۀ خدد د

با دخالت بین کدمین تانگ و مزب مائد را تضعیف کییا. اولین مامل  درگیا  

 خاتم  کامت. 1946آماککا در سال 

در سالها  پاکانی جیگ جهانی دو ، نید  رقابهت نها  امپاکالیسهتی بهین 

نها دو قهارت امپاکالیسهتی مت  بهدد. آماککا و شدرو  شکل آشکار ب  خدد ن ا

آماککا و شدرو  در ابتاا تالش داشتیا ائتالمی میان ارتهن آ ادکهبخن خلهق و 

نا  ارتهن سالها پیاو  در راستا  چیین سیاستی، کدمین تانگ بدجدد آورنا. 

. متهی شهامیبا کدمین تانگ در خبانام  نا  شهدرو  درج نخلق  آ ادکبخن

د  شاه بهدد پیهاو   ارتهن آ ادکهبخن خلهق قطعهی نی امی ک  با نم ان معل
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در  با  استالین ککی ا  قااردادنا  خدد با کهدمین تانهگ را تماکها کهاد. ،است

سهقدط کهاد، سهفیا شهدرو  تیهها  1949اکن  میی  بدد ک  وقتی نانکن در مدرک  

، در مالی ک  او مهیکانتدن گاکخت ب  «چیانگ کا  چک»تی بدد ک  با ادکپلم

 .لماتی باشا ک  در آنجا مضدر می کامتباکست دکپ

با کدمین تانهگ پیهاو   1949سا انجا  ارتن آ ادکبخن خلق در ماه م  

و  گاکختیها)ککی ا  جزاکا چین(  و کارانن ب  تاکدان« چیانگ کا  چک»شا و 

 . مقا دولت چین تحت مماکت غاب و سا مان ملل متحا را ب  آنجا بادنا

مههههائد در 1949در اول اکتبهههها 

میاان صلح آسمانی جمههدر  خلهق، 

جمهدر  چهار طبقه  را که  در واقه  

ند  جاکا  ا  بادگی مزد  بهدد در 

راستا  میام  ساماک  و انباشت ساماک  بییان نهاد. نباکا ماامدش کهاد، سهاماک  در 

مالت شکییاگی بسد  دولتی شان گااکن پیاا می کیا و اکن مسرل  ن  شهامل 

 ماک  متاوپل است.  ساماک  پیاامدنی و ن  سا
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مائد در راستا  تغییا ساک  اقتصاد و صیعتی کهادن جامعه   1958در سال 

جههن بهزرگ به  »، طها  چههار سهال  یچیی ساماکۀچین و در راستا  نیا نا  

در جاکهان اجهاا  اکهن طا  صار مائد با امتضا  مداج  شها. را ارائ  داد.  «پین

در جمههدر  کمبهدد مهداد غهذائی  در اقا قحطی وانسان میلیدن  38طا  ماود 

نهائی را جان خدد را ا  دست داد.  داقب ماجعه  بهار اکهن طها  نارضهاکتیخلق 

نا مدجب شها تها مدقعیهت متی در اطاامیان خدد مائد با ان یخت. اکن نارضاکتی

« لیهد شهائدچی» ،مائد در مهزب تضهعیف شهدد و رقبها  او و بهدکژه میتقها مهائد

 مدقعیت خدد را تحکی  کیا.

تصمی  داشت مائد را وادار ب  با نشسهت ی ا  امهدر کشهدر « لید شائدچی»

آورکل  27بمانا. در اکن  میی  بدد ک  سمبدلیک « رنبا»کیا ولی نم یان بعیدان 

مهائد ا  سهمت ، در اولین اجهالس دومهین کی هاه ملهی خلهقو در جاکان  1959

چهین شها. رئهیس جمههدر « لید شهائدچی»رکاست جمهدر  کیار گذاشت  شا و 

نمااه با بهبدد  اقتصاد  بدد که  میجها « لید شائدچی»دوران رکاست جمهدر  

ن  در درون مزب و نه  در درون جامعه  « لید شائدچی»بانا ب  تحکی  مدقعیت 

در چیهین  مییه  شا. اکن اما میجا ب  تضعیف مدقعیت مائد و دار و دستۀ او شها.
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شهکل  مزبهی درونر ۀ قهارت مبا بدد ک  کسب مجاد قارت ائی و در راستا 

 گامت.

در « انقالب مانی ی»سا انجا  مائد ضا ممل  خدد را تحت  یدان کمپین 

بااه انااخت. در جاکان انقهالب مانی هی باا  تثبیت مدقعیت خدکن 1966سال 

ا  رکاسهت ب  اتهها  تجاکها نظها طلبهی و گهااکن به  کاپیتالیسه  « لید شائدچی»

او ا  مههزب تصههفی  و تحههت پی ههاد قههاار  جمهههدر  معههزول شهها و دار و دسههتۀ

بهدد. « گجیانهگ چییه»در دست نمسا مهائد « انقالب مانی ی»رنبا   گامتیا.

« لهین بیهائد»اکفا کاد، « انقالب مانی ی»ککی دک ا ا  کسانی ک  نقن مهمی در 

نقهل قهدل »ا  تحهت  یهدان بدد. او چکیاه ا  ا  ندشت  نا  مهائد را در کتاب ه 

آور  کاد ک  ب  کتاب هۀ سهاخ معهاوت شها و سهپس جم « دنائی ا  رئیس مائ

نهها نسههخ  ا  آن چههاز و تد کهه  گادکهها. در کیههار آن آر  سهها مههائد در میلیههدن

تعااد تدلیا شا و چییی نا مدظف بددنا ک  ب  لباس خدد ب سبانیا. در  میلیاردنا

 راستا  چیین پاویه ا  بدد ک  مائدئیس  ب  مذنب رسمی جامع  چین تباکل شا.

آمار رسمی و دقیقی ا  میزان قابانیان انقهالب مانی هی در دسهت نیسهت 

ولی طبق باآوردنا بین ا  کک میلیدن نفها در جاکهان انقهالب مانی هی قابهانی 
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ما ب  مسهرل   پس ا  س  سال مبار ه قارت ساانجا  جیا  مائد پیاو  شا.شاه انا. 

اشهاره خهدانی   باو  اختالت در کمپ ضا انقالب و دالکل آن در بخن بعا 

 کاد.

که  بها دولهت  مائد بعا ا  تثبیت مدقعیت خدد در مزب کمدنیست چهین 

چهین را در دسهتدر  و سیاست خارجی، پاویۀ قبات اقتصاد  چین ککی شاه بدد

. مهائد میخداسهت ا  انهزوا بیهاون بهاود و در بلهد  اقتصهاد  رو  خدد قاار داد

  غاب ادغا  شدد.

هانی بین اکاالت متحاه و چین در اواکل دنهۀ در چیین راستا گفت دنا  پی

در گامت ک  ب  دکپلماسی پییگ پیگ معاوت است و اشاره ا  اسهت به   1970

تعهااد  در آن مسهابق  د دت تی  پییگ پیگ آماککا ب  پکن تدسط چییهی نها. 

تی  پییگ پیگ آماککائی دکپلمات 

را نماانی کادنها که  مخفیانه  بها 

اکهن  .مقامات چییی گفت د کادنها

 میی  مسهامات کیسهییجا  گفت دنا

در راسههتا   ههاد  را مهیهها کههاد. 
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نیها   ،ابتاا مشاور امییت ملهی رئهیس جمههدر نیکسهدنسا   روابط با آماککا 

فا کهاد و  مییه  نها  مسهامات س ب  پکن 1971کیسییجا مخفیان  در یوئی  سال 

 ب  چین مهیا کاد.را نیکسدن 

بعههها ا  مهیههها شهههان 

رد رک ههههههاشههههههااکط ال   

رئههیس جمهههدر   نیکسههدن

 در مدرکههه   وقهههت آماککههها

تا با مائد  ب  چین رمت 1972

در  ال نیکسهدن و چهداندر نمهین رابطه  .  ا مقامهات چهین مالقهات کیهاکو د

  روابهطچهین نفت ماه بعا ا  دکاار نیکسدن ا  چهین،  .کادناضیامتی سخیاانی 

درنا  اروپا  غابهی نیهز روابط با کشباقاار کاد. نیز دکپلماتیک خدد را با یاپن 

 بهبدد کامت. 

ریک  مائد در راستا  میام  امپاکالیستی خدد ب  مماکت ا  ریک  نا  مدق 

ژه در ساماک  پیاامدنی کارتجا ی پاداخت. اکن مسرل  ب  جیبن نا  بدریوائی، بد

ک  اکائدلدی  مائدئیستی را ب  پاچ  خداستها  خدد تباکل کاده بددنا، مشهکل 
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عها مائدئیسهتها بهاا  الس قطسا  بدد. 

که  نهائی چهدن ی دن نا  مهائد بها ر

ریک  مارکدس، سلطان قهابدس، شهاه 

اکاان، نیکسدن و غیاه ک  در راسهتا  

میههام  امپاکالیسههتی ریکهه  چههین بههدد، 

تدجیهات اکائدلدیکک پیهاا خدانیها 

 50ریکهه  مههائد در اواکههل دنههۀ کههاد. 

شمسی روابط نزدککهی بها ریکه  شهاه 

اکطی بدد ک  جیها  اکن در شاداشت. 

کاد و به  مبهار ۀ معامی می« جالد قان»  رادککال چپ اکاان، شاه را بعیدان الک

ماطمه  پهلهد  ا  بدد ک  مسلحان   لی  آن باخاست  بدد. در چیین روابط دوستان 

 بهها مههائدسههفا کههاد و بهه  چههین  1350اردکبهشههت در  خههدانا محمارضهها پهلههد 

ما  پهلد  و امیا  باس ندکاا به  چهین  1351دکاارکاد. سال بعا کعیی در سال 

صانا نزار چییی با رقص و پاککدبی ا  ما  پهلد  استقبال کادنها سفا کادنا. 

در شههااکطی کهه  صههانا نههزار  گامتیهها.چههدان ال   و  کههس کادگههار  بهها
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چییی ا  ما  پهلد  با رقهص و پهاککدبی اسهتقبال میکادنها، پیهاا  "کمدنیست"

تدانست مک  ماگ دسط ساوا  نمان ما  پهلد  میشان آقار مائد ا  کسی ت

 را داشت  باشا.

باست ارتن چین سهاکدب  1969نا چیا گارد ساخ در سال سا انجا ، 

ادامه   1976سهپتامبا  9شا اما انقالب مانی ی کا مبار ۀ قارت تا ماگ مهائد در 

که  خبها  1976داشت. نید  چیا نفت  ا  ماگ مهائد ن ذشهت  بهدد کعیهی اکتبها 

ک  ککی ا  آنها بیدۀ مهائد بهدد، میتشها شها. « بانا چهار نفاۀ شان ها »ت یا  دس

اکن مسرل  بیان ا آن بدد ک  در مبار ۀ قارت، جیا  رقیهب تدانسهت  بهدد، بعها ا  

 ماگ مائد مدقعیت خدد را تثبیت کیا.
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 انقالببکرا  در کمپ ضد 

 

وقتهی دی  کییهامینمانطدر  ک  قبال تدضهیح دادکه  مائدئیسهتها وانمهدد 

دککتاتدر  پاولتارکها پهس ا  مهاگ اسهتالین تدسهط رو کدنیسهتها و بها گهزارش 

خاوش ف مدرد ممل  قاار گامت، مائد ساکعا واکین نشان داد و پاچ  دما  ا  

مارکسیس  را باست گامت و بها نبهدغ و خالقیهت اسهتثیائی اش سهکان رنبها  

اا بسد  پیاو کها درن  شکست  جیبن کمدنیستی را در دست گامت و آنکشتی 

 نااکت کاد. چ  دروغ نائی! چ  کاوه نائی!

استالین درگذشهت. سه  سهال بعها ا  آن و در جاکهان  1953مارس  5در  

خاوشهه ف گههزارش 1956کی ههاه بیسههت  مههزب کمدنیسههت شههدرو  بهه  سههال 

بهاا  آن جیاکهت بهار محامان  در رابطه  بها کهین شخصهیت اسهتالین و  داقهب 

شهههاکت کییهههاگان کی هههاه 

) کسی ا  کی هاه ائت کادقا

در جاکههان گههزارش  .بیسههت (

کی ههاه، خههدد خاوشهه ف ا  
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چههار بهار گاکسهت، شخصهی که  خهدد نقهن اساسهی در  "شات امساسهات"

نفا ا  شاکت کییاگان به  مالهت اغمها مهاو  30جیاکات استالین داشت و ماود 

رمتیهها. گههزارش کی ههاه تههاقیا میفههی بهها امههزاب استالیییسههت در سااسهها جهههان 

شاو  شها در امزاب استالیییست ت. دگادکسی بسد  سدسیال دمکااسی گذاش

 و در آنهائی ن  ک  ب  استالیییز  ومادار مانا بشات با رکزش نیاو مداج  شانا.

نماکیاگان مزب کمدنیست متاسفان  اطال  دقیقی در دست نیست ک  آکا 

« رمیق اسهتالین»شییان جیاکات ا  گان بددنا کا ن ، ولی ظاناا چین جزو اغما رمت 

انها. شان آن ن  ا   بان کک جانی دک ا  چدن خاوشه ف  کهاد دل یها نشهاه

کی اۀ نشت  مزب کمدنیست چین ک  چیها مهاه پهس ا  کی هاه بیسهت  چاا ک  

، در 1956سهپتامبا 27تها  15مزب کمدنیست شدرو  باگزار شا، کعیهی بتهارکخ 

اکق رمیق خاوشه ف ک  ا  طبا نداقص مزب کمدنیست روسی  آن کی اه مائد 

و متهی تاکیها مهی کیها  اشاره می کیا (کعیی جیاکات استالینگزارش شاه بدد )

ک  با طات کادن اکن نداقص )جیاکات استالین( پیشامت نا  بزرگی را ب  دنبال 

در رابط  با کی اۀ بیسهت  مهزب کمدنیسهت اکهن چیهین مهی. مائد خدانا داشت

 گدکا:
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با اسهاس اکهن رنیمهدد لیهین  مهل  رمقا  ما در شدرو  و خلق شدرو "

کاده انا... مزب کمدنیست شدرو  در کی اۀ بیست  خدد ک  در گذشت  

ا  ن  چیاان دور باگزار گادکا، سیاست نا  بسیار  را طا  کهاده و ا  

نقائصی ک  در مزب کامتیا انتقاد نمددنا. با اطمییان می تدان مطها  نمهدد 

 "اکن  مل ظانا خدانا شا. ک  پیشامت نا  بزرگ بسیار  ب  دنبال

 

دفاع مائو و اطرافیتانش از کنهترب بیستتم حتزب کمونیست  

شوروی و بانتد خروشت ف بختاطر اهمیت  کمکاتای اقتصتادی و 

کارشناسی دول  شوروی بته چتین بتود، بخصتو  در ن  ستالاا 

 بسیار حیاتی بود.برای چین اهمی  چنین کمکاائی 

کمدنیسهت روسهی  و  ککسال پس ا  گزارش خاوش ف ب  کی اه مهزب

در نهدامبا جاکان گاامیااشت انقالب اکتبها  لجن مال کادن ندکت استالین و در

در اکن دکاار مائد ا  روسی   س  نفت  طدل کشیا. مائد ب  روسی  سفا کاد.  1957

دکاار نید  ا  مملۀ رو کدنیستها ب  دی دککتاتدر  پاولتارکا خبا  نیست و مهائد 

  ف سال اد انقالب اکتبا را جشن می گیاد. اش خاوشب  نمااه رمیق
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خاوشه ف  گزارش خاوش ف در جاکان کی اۀ بیست ، دو سال بعا ا  

پیج سال پهس  .ب  چین سفا کاد 1958اوت  3یوئی  تا  31باا  مذاکاه با مائد ا  

ا  ماگ رمیق کبیا مهائد کعیهی 

اسههتالین و دو سههال پههس ا  بهه  

لجههن کشههیان اسههتالین تدسههط 

ائد با ماش قامهز خاوش ف، م

 ا  خاوشهه ف اسههتقبال کههاد.

نید  ا  روکزکدنیس  و سدسیال 

خبا  نیست! پهیج « رمیق استالین»امپاکالیس  خبا  نیست! نید  ا  نتک مامت 

سال پهس ا  مهاگ اسهتالین و سه  سهال پهس ا  امشها  مانیهت اسهتالین تدسهط 

د  ا  ، مهائد نیهخاوش ف و ارائ  تز نمزکستی مسالمت آمیز تدسط خاوشه ف

پیاو نهها  بسههیار بههزرگ در راسههتا  سههاختمان کمدنیسهه  تحههت رنبهها  رمیههق 

مائد در پیا  خهدد به  کی هاۀ بیسهت و ککه  مهزب خاوش ف سخن می گدکا. 

باگزار گادکها، اکهن  1959مدرک   5یاندک  تا  27کمدنیست شدرو  ک  ا  تارکخ 

 چیین می گدکا:
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اد شهدرو  مهاد  ا   مان باگزار  کی اۀ بیست  مزب کمدنیسهت اتحه"

شدرو  تحت رنبا  صحیح کمیت  ماکز  مزب کمدنیست و ب    امت 

رمیق خاوش ف پیاو نا  بسیار بزرگی را در جهت ساختمان کمدنیسه  

 "باست آورده انا.

نا رضاکتی نا بعا ا  دکاار خاوش ف و آکزنهاور رئیس جمههدر آماککها 

ان چهین و نیها در میه 1959 سهالدر کمپ دکدکا شاو  شها. در  1959در سال 

نائی بدجدد آما ک  با مااخل  چین میجا نیمالیا و در ارتباط با شدرش تبت تین

و سپس الحاق تبت ب  چین شا. ب  تبه  « داالئی الما»ب  شکست نیاونا  طاماار 

در آنزمان و در راستا  جیگ سهاد  .آن جیگ ما   بین نیا و چین در گامت

ش داشت تها نفهدذ خهدد را گسهتاش دنها. ک  تا ه شاو  شاه بدد، شدرو  تال

کهاد ا  نیاوسهتان مماکهت شدرو  در راستا  میام  امپاکالیستی خدد، سعی می

کیا تا مدقعیت رقیب خدد کعیهی آماککها را در آسهیا  جیهدبی و اقیهاندس نیها 

کانن دنا. دولت چین انتظار مماکت شدرو  ا  چین در مقابل نیا را داشت. 

مجارستان، چین ا  مااخلۀ نظهامی شهدرو   1956ال چاا ک  در ساکدب قیا  س

تدانسهت ا    امپاکالیستی خدد نمیهامهدرو  بخاطا میها شهدد. امهاده بهمماکت ک
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مدض  روسی  ک  در سپتامبا و طی بیانیه  ا  میتشها چین در مقابل نیا دما  کیا. 

 اشاره شاه بدد. "نزا  تاسف آور دو کشدر دوست"شا، در آن ب  

ت شدرو  مدرد انتقاد ریک  چین قاار گامت، مقهط انتقهاد و نه  اکن سیاس

بیشتا ا  آن. نید  ب  مصدبات کی اۀ بیست  مهزب کمدنیسهت شهدرو  انتقهاد  

نها به  شهدرو  انتقادنا  چییهینیست! نید  ا  سدسیال امپاکالیس  خبا  نیست! 

 1960یوئیه   16در سا انجها  بها واکهین شهدرو  مداجه  شها و در اکهن راسهتا 

طها   257قهاارداد و  343و  شدرو  کارشیاسهان خهدد را ا  چهین خهارج کهاد

  نمکار  را لغد کاد.

نها، یاپیهیا  جمل  وکتیامی "کمدنیست"در رونا آن متی بعضی امزاب 

نا و غیاه کدشیانا تا بین چین مائدئیسهت و شهدرو  خاوش فیسهت ا نا، کاه

شیهاد چین مبیی بها به  تعدکهق آشتی بدجدد آورنا. در اکن  میی  متی شدرو  پی

 ناکن ب  مات پیج سال را پذکامت. انااختن بانی

 1961شههدرو ، بهه  تههارکخ اکتبهها  "کمدنیسههت"مههزب  22در کی ههاۀ 

خاوش ف ن  تیها انتقاد نا  خدد را ب  استالین تکاار کاد بل  آنها را نیهز تعمیهق 
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تالین بها نخداسهت بلکه  ن  تیها بانیاشفت، ن  تیها ب  دما  ا  اس« چدئن ال »کاد. 

  ماتا با میاسبات امزاب باادر تاکیا کاد.

میالد  است ک  انتقاد نا شهکل  لیهی و جها  بخهدد  1962سال   تیها ا

در بههار و دنها. و اختالمات در  ملکهاد رو انه  نیهز خهدد را نشهان مهیمی یاد 

ا  ک  در چین  ناگی میکادنا، مجبدر ب  تنزار قزاق  60ماود  1962تابستان 

نمانطدر  ک  قبال اشاره شا، گهزارش چین شاه و ب  شدرو  پیانیاه گادکانا. 

کی اه تاقیا میفی با امهزاب استالیییسهت در سااسها جههان گذاشهت ا  آنجمله  

در امکهار استالیییسهتی خهدد  «پهالمیاو تدلیهاتی»مزب کمدنیست اکتالیا. رنبا آن 

ل پاداخهت. ریکه  مهائد بها دار  متاوپهستاکن سهاماک دگادکسی داد و  مال ب  

پاسهخ « پهالمیاو تدلیهاتی»به  « اختالمات میان تدلیاتی و ما»جزوه ا  تحت  یدان 

ولهی در جهزوه  .نائی ب  شدرو  نیز مطا  گادکاه بهددو در آن جزوه انتقاد داد

 دار  در شدرو  خبا  نیست!اقا  ا  با گشت ساماک 

 هاۀ بیسهت  اتحهاد سهال پهس ا  کی 10سال پهس ا  مهاگ اسهتالین و  13

ا  شدرو  و دو ماه بعا ا  قاار داد شدرو  با آماککا مبیی با اکیک  سال  نسهت 

تیها ب  کشدرنائی ک  دارا  آن نستیا باکا محاود شدد، ریک  مائد تحت  یدان 
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« نها  بهزرگا  در دست قارتتدطر  ا  مه  باا  مفظ انحصار سال  نست »

و سهاانجا  دار  ب  شدرو  سخن گفت. ک آناا محکد  کاد و ا  با گشت ساما

شدرو  چکسلداکی را اشغال نمدد )با خالت اشهغال  1968اکیک  وقتی در سال 

مجارستان ک  چین ا  آن مماکت کاده بدد( ریک  مائد آناا محکد  کهاد و آنهاا 

 سدسیال امپاکالیستی خدانا.
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 کالم نخر

 

مهزب بهال مهی  یس  ب  ترهدر  غالهبئدر دوران جیگ امپاکالیستی، مائد

شدد، مزبی ک  ا  قبل ب  بدریوا   تعلق داشهت، مزبهی که  مهااو  خهددش را 

و  یس  تدجی  تحکی  کیتال با مزب تدسط دارئکمدنیست می خدانا. نات مائد

دست  مائد بدد. در ابتاا، مائد مشارکت مزب در جیگ امپاکالیسهتی، نمکهار  و 

بهدریوا   بهزرگ و قهارت  نزدککی با کدمین تانگ، اشاات و جیگ ساالران،

. در تحقق اکن امها، باکها میشهاء واقعهی مهزب کادمینا  امپاکالیستی را تدجی  

یس  نمی تدانست مقط با کک تفسیا ا  ئکمدنیست چین را ا  نظا پیهان کیا. مائد

ا  مزب را راضی ن   دارد. باکا تهارکخ را، نه  در مهزب و نه  در جیگ قبیل 

شکست انقالب پاولتارکهاکی و انحطهاط مهزب  کیا. مبار ه طبقاتی کامال  دض

تارکخ پا  شاه است. مشخصات جاکا مزب  ۀکمدنیست چین با دقت ا  صحی

یسه  تدجیه  ئتدسط مائد "ب  لحاظ نظا "کمدنیست چین ب   یدان ابزار ساماک  

یسه  تدانسهت  اسهت، بعیهدان ابهزار ئشاه است. با مبیا  اکن دروغ ساخت ی، مائد

ده نا  کارگا و ب  خصدص دنقانان را در  کا پهاچ  وطهن پاسهتی تبلیغاتی، تد



100 

یسه  قهارت را ئباا  جیگ امپاکالیسهتی بسهیج نماکها. سهاانجا   مهانی که  مائد

کها به   بهان دک ها  "خلهقدولهت "نها تسخیا کاد، ب   یدان تردر  رسمی چییی

ن و ب  مذنب رسهمی چهی ساماک  دار  دولتی ک  در چین باقاار شا، ب  شیاسانا

 .  تباکل شدد

 اکبا  -جداد  

 1395ماوردکن  20
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 خطوط اصلی مواضع:

. جیگ جهانی اول نشان داد ک  ساماک  دار  بعیدان کهک نظها  اجتمها ی وارد دوره 1

انقالب کمدنیسهتی کا آلتاناتید باا  اکن سیست  وجدد دارد:  دویها انحطاط شاه است. ت

                           کا نابدد  بشاکت.

.  در  صا ما، طبق  کارگا تیها طبق  انقالبی است و تیها اکن طبق  اجتما ی اسهت که  2

                                                                                                               کت ساماک  دار  پاکان دنا.امیتدانا انقالب کمدنیستی را انجا  دنا و ب  باب

. بعا ا  آنک  ساماک  دار  وارد دوران انحطاط خدد شا، اتحادکه  نها  کهارگا  در 3

نها سااسا جهان تباکل ب  ارگانها  نظها  سهاماک  دار  شهانا. وظیفه  اصهلی اتحادکه  

                                                                                               میحات کادن مبار ه طبقاتی کارگاان است. کیتال طبق  کارگا و

. در  صا انحطهاط و گیاکهاگی سهاماک ، شهاکت در نماکشهات انتخابهاتی و سهیا  4

مکااسهی اسهت. سهاماک  دار  دمکااسهی و پارلمان تیها در جههت تقدکهت تدنمهات د

                                                                                                                                                                                 ساماک  دار  دککتاتدر  دو رو  نمان سک  نستیا، باباکت ساماک  دار .

. تمامی جیبشها  ملی ضا انقالبی، بها  لیه  طبقه  کهارگا و مبهار ه طبقهاتی نسهتیا. 5

                                                                                                                                         جیگ آ ادکبخن ملی کک نیاو  پیاده در اختالمات امپاکالیستی است.

.  لت شکسهت انقهالب اکتبها، شکسهت مهدج انقهالب جههانی، مخصدصهأ شکسهت 6

                                                                                                                 انقالب آلمان ک  میتهی ب  انزوا  انقالب اکتبا و سپس میجا ب  انحطاط آن شا.

. تمههامی امههزاب چههپ ارتجهها ی نسههتیا، استالیییسههتها، مائدئیسههتها، تاوتسکیسههتها و 7

                                                                                                                 .کییامیغیاه دست اه سیاسی ساماک  را نماکیاگی  آنارشیستها  رسمی و
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که  در شهدرو ، اروپها   "کمدنیسهت"کا  "سدسیالیست". کلی  دولتها  ب  اصطال  8

شاقی، چین، کدبا و غیاه با سا کار آمانا تجلی شکل وکهژه ا  باباکهت سهاماک  دار  

                                                                                                                            بدده و نستیا، ساماک  دار  دولتی.

. سا مان انقالبی پیشقااول پاولتارکا را تشکیل میانا و کک ماکتدر معال در تکامهل و 9

تعمی  آگانی طبقاتی است. سا مانها  انقالبی تیها میتدانیا شکل اقلیت انقالبی ب  خدد 

نی طبق  کارگا کا کسب قارت بجا  طبقه  کهارگا، ب یانا ک  وظیف  شان ن  سا مانا

ی سها مان سیاس شفامیت بطدرکک  است، سیاسی نما  قطب کک –بلک  رنبا  سیاسی 

                                                                                              باا  انقالب کمدنیستی نستیا.  انقالبی و نفدذ آن در طبق  کارگا ا   یاصا اصلی

 تعلق سیاسی:

مداض ، نظاات و معالیت گااکشات سیاسهی پاولتها ، محصهدلی ا  تجابیهات گذشهت  

طبق  کارگا و درسهائی ک  سا مانها  سیاسی طبق  کهارگا درطهدل تهارکخ اکهن طبقه  

کسب کاده انا. لذا صاا  انتاناسیدنالیستی رکش  نا  خدد را در اتحادکه  کمدنیسهتها، 

انتاناسیدنال اول، جیا  چپ انتاناسیدنال دو ، انتاناسیدنال سد ، مخصدصاٌ جیها  چهپ 

انتاناسیدنال سد  و مااکسیدنهائی ک  در مقابل انحطاط انتاناسیدنال سد  وظیف  سهتاگ 

 –دما  ا  مداضه  پاولتها  و کمدنیسهتی را بها  ههاه گامتیها، مااکسهیدنها  نلیها  

میاانها و ا  سهین کمدنیسهت نیس  چپ ایتالیتا بویژه فراکسیو  کمو و آلمهانی

 چپ دما  می کیا.


