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مقدمه
مائوئیستها القاء می کنند که مائو این رود خانۀ سیال خالقیتت و
رهبتر  ،ناگهتتاد در اتترایر نیرانتتی منتبس ک،ونیستتتی ،نیتتامبر گونتته
ظهتتور میدنتتد ،نتته رنهتتا اتترایر وی ت ش اتتین ،نیدتته اتترایر مهتتانی را
نخاطر نبوغ نیتامبر گونته اد درم متی کنتد و مارکسیستن را نته رنهتا
نر مامعه این ،نیده در سطح مهانی منطبق میدنتد انقتالت رتودی ا
این را رهبر می کند و این را نسو سوسیالیسن هدایت می کند
نتتا ای یتتورد رویزیونیستتتها (نتتوراوای ) نتته دا دیدتتتارور
نرولتاریا و ادستت رتاریخی نرولتاریتا ،یعنتی مترا استتالین و رو
کار آمدد خرواتف ،،متائو ستداد رهبتر منتبس ک،ونیستتی مهتانی
را ندست می گیرد و نیروی راریخی را نترا منتبس ک،ونیستتی نته
ارمغاد متی آورد ناگهتاد نتا مترا مائو(نته رتری مترا یت ن تر)
عییرغن ردارکات رئوری – سیاسی و ایتدئولوای وستیعی کته متائو
دیتتدی نتتود ،نتتد انقتتالت و رویزیونیستتتها ستتداد ادارش امتتور حتتزت و
کشور را ندست می گیرنتد ،اتیوش رولیتد سوسیالیستتی مدتددا نته اتیوش
رولید سرمایه دار نر میگردد و سترمایه دار مدتددا حتاکن میشتود!
اه ریاکار ! اه عوام ریبی!
مائوئیستها نر این ناورند که در ستال  1949متیالد اانقتالت
رودیا ا در این نوقوع نیوست و آنها این رویداد را ی نیروی نته
رنهتتا در اتتین نیدتته در ستتطح مهتتانی نتترا منتتبس ک،ونیستتتی قی،تتداد
ن،تتتتودی و ای آد دفتتتتاع میدننتتتتد .مهتتتتاد غتتتترت هتتتتن در ه،راهتتتتی نتتتتا
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مائوئیستها در دفاع ای این اانقالت رودیا ا سهن خود را ای ا کتردی
است اما آنفه که در این اانقتالت رتودیا ا نتا گرفتت ،ایتز نبتود
مگر ی سر مبتاریات لدتا گستیخته کته مناحهتا رقیتب سترمایه
دار را رو در رو یت دیگتتر قتترار داد ،البتتته نبایتتد فرامتتود کتترد
کتته در نتتا نتتردی ایتتن ر تتادمات ه،یشتته قتتدررها امیریالیستتتی قتترار
دااتتته استتت نیتتروی اانقتتالت رتتودیا ا در اتتین در نتتا ایتتن رتتوهن
قترار گرفتته استت کته گویتا امدتاد ایدتاد یت دولتت سوسیالیستتتی در
مهاد سرمایه دار که سراسر این کری خاکی را در هتن رنیتدی استت،
ومود دارد نه عبارت نهتر رز استالینیستی «نیتروی سوسیالیستن در
ی کشور» رز ند انقالنی و ند مارکسیستی
اما ن ی این مونوع این واقعیت اندار نانذیر را ن تی ن،تی کنتد
که نین سالها  1927را  ،1919اتین در میتاد یت طغیتاد نتزرا
منتبس کتارگر نته ستتر متی نترد کته ایتتن منتبس ختود رتانعی ای متتو
انقالت مهانی نتود دورانتی کته متو انقتالت مهتانی ،مهتاد سترمایه
دار را نه االس کشید و سرمایه دار ناقوس مترا ختود را اتنید
اما ایتن منتبس کتارگر نتا قتت عتا و ختونریز کتارگراد اینتی نته
ادستتت کشتتیدی اتتد استتتالینیز نقتتس نس تزائی در نتته ادستتت کشتتاندد
منتتتبس کتتتارگر اتتتین و نتتته ربتتت آد در نتتته قتتتت عتتتا کشتتتیدی اتتتدد
نرولتاریا این ای ا کردی است راین سرمایه دار دولتی (کته البتته
نخس خ وری نیز در حال حانر نه ادت در حتال راتد استت) نتا
روننتتا ایتتدئولوای مائوئیستتتی نتتا ای ادستتت انقتتالت کتتارگر ،
اتتد گرفتتته استتت آنفتته امتترویی ایتتدئولوگها نتتوراوای نعنتتواد
نیروی انقالت این ارائه می دهند ،هیچ نیوند نا آد مباریات نتد
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ستترمایه دار کتته در ستتریمین اتتین اتتد گرفتتت ،نتتدارد نیدتته نتتر
ویرانه ها ادست آد منبس کارگر اد گرفته است ایدئولوا
مائوئیسن نیز میوی ا دیگر ای نیراد در ک،پ ند انقالت است

موقعیت طبقه کارگر و شکل گیری حزب کمونیست چین
نا گسترد مو انقالنتی در مهتاد ،منتبس اعت تانی کته مرکتز
ثق ت آد در ارونتتا قتترار دااتتت ،نتته سراستتر کتتری ختتاکی گستتترد نیتتدا
کرد در ه،ین راستتا کتارگراد اینتی ه،فتود ستایر نقتاط ،مبتاریات
خود را در موامهه نا نیروی انقالت روسیه و قیا کتارگراد آل،تاد
و ستتایر کشتتورها ارونتتایی اتتد دادنتتد در آغتتای کتتار ،ای آندتتا کتته
اغیب کارخانهها متعیق نه خارمی ها نود ،اعت اتهتا رنتو و نتو
خـارمی ستتیز نتـه ختـود گرفتتـه نتود و نتوراوای میتی اتین فدتر
متتی کتترد ای ایتتن طریتتق متتی روانتتد قتتدرت نیتترو ختتارمی را میتتدود
کند اما کن کن منبس اعت انی خ تیت طبقتاری نته ختود گرفتت و نتر
عییه کییت نوراوای ندود ر اوت نین نوراوای خود و ختارمی
روستتعه یافتتت اعت تتات نتترا مطالبتتات کتتارگر ای ستتال  1919نتته
نعتتد گستتترد یافتتت ،نعنتتواد ن،ونتته اعت تتات ناراتته نتتافی در اواستتر
 ،1921اعت تتتتات میوانتتتتاد در آغتتتتای ستتتتال  1922امتتتتا او متتتتو
اعت تتانات کتتارگر در ستتال  1923و در اانویتته ستتال  1924نتتود،
سه مای اعت ات متداو و ستراندا نزرگتترین اعت تات ستال 1925
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کتته در رانستتتاد آد ستتتال اتتد گرفتتت ،نشتتتاد ای خ تتیت نرولتتتتر
اعترانات کارگر داات
ایدئولوا ها نوراوائی سعی می کنند القا کنند کته اتدیگیر
حزت ک،ونیست این می ول منتبس رواتن دراد نتوراوای استت
که ایدی ها آد ه،رای نا «فیس ه ها غرنی» وارد این اد و رشدی
حتتزت ک،ونیستتت نخشتتی ای رونتتد راتتد ستتایمانها ادنتتی ،فیس ت ی و
سیاستتی نتتودی استتت لتتذا ااتتارش کورتتاهی نتته رونتتد اتتدیگیر حتتزت
ک،ونیست این نرور است
حزت ک،ونیست این نین سالها 1920و  1921ای گرویهتا
کواتتتت مارکسیستتتتتی ،آنارایستتتتتی و سوسیالیستتتتت کتتتته ای روستتتتیه
اتتورو نیتترو متتی کردنتتد ،نومتتود آمتتد ماننتتد نستتیار ای احتتزات
ک،ونیست دیگر کشورها ،حزت ک،ونیست این نعنواد نخشی متدایی
نانذیر ای نین ال،ی ک،ونیست ،یادی اد ظهور حزت ک،ونیستت اتین
نتتتتته دنبتتتتتال روستتتتتعه مبتتتتتاریات
کتتارگر در ستتطح مهتتانی و در
اثتتتر منتتتبس هتتتا کتتتارگر در
روستتیه و غتترت ارونتتا نتتود و نتتا
آنها در اررباط نود
حتتزت ک،ونیستتت اتتین نتته
رهبتتر «اتتن رتتو ستتیو» ،عدتتا
رونتتتترو و نتتتتته ه،راهتتتتی «لتتتتتی
دااائتتتو» ایدتتتاد اتتتد «اتتتن رتتتو
ستتتتتتیو» یدتتتتتتی ای ننیانگتتتتتتذاراد
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«منتتتتبس  4متتتتای متتتته» نتتتتود و در آد یمتتتتاد او نشتتتتریه مارکسیستتتتتی
«موانتتاد نتتو» را منتشتتر میدتترد «اتتن رتتو ستتیو» استتتاد ادنیتتات در
دانشگای ندن نود و او مارکسیسن را نه مائو معرفی و اناساند
حزت ک،ونیستت اتین یت دستت نبتود و ای یمتاد رشتدی ختود
گرایشتتتات مت تتتاوری را در درود ختتتود ن،اینتتتدگی میدتتترد گرایشتتتات
مت تتاوت درود حتتزت ک،ونیستتت اتتین را میتتتواد نتته اتتد ییتتر دستتته
نند کرد:
 گرایشی که رفرمیست نود و طرفدار دگرگتونی رتدریدی در
مامعه این نود
 گتترایس مارکسیستتتی کتته ارییتتانی اد ردیتته نتتر نرولتاریتتا
این نود و خواهتاد دیدتتارور نرولتاریتا ای طریتق انقتالت
کتتارگر نتتود ایتتن گتترایس مختتال ،مبهتته متی تد متشتتد ای
طبقتتات مختیتت ،امت،تتاعی نتتود در قت ت عتتا اتتانگها ایتتن
گرایس ای حزت نشدت سرکوت و قت عا اد
 گرایس طرفداراد رشدی مبهه متید نتا احتزات نتوراوا کته
مائو نه این گرایس رعیق داات مائو رنهتا در ستال  1923و
در مریاد کنگری سو نود که روانست نه ک،یتته مرکتز رای
یانتتتتد در دوری منتهتتتتی نتتتته ستتتتال  1935متتتتائو موفتتتتق اتتتتد
گرایشتتتات دیگتتتر را یدتتتی نتتتا ای دیگتتتر ادستتتت دهتتتد
ستتراندا متتائو نتتا ای در هتتن کونیتتدد دیگتتراد و آد هتتن در
سال  1943نود که روانست نه س،ت دنیر کیی انتخات اتود
نیس ای او ه ت ن ر نه س،ت دنیر کیی انتخات ادی نودند
8

در اوائت ستتال  1921رع تداد مبتتاریین حتتزت ک،ونیستتت اگراتته
نستتیار انتتتدم نتتتود ،نتته عبتتتارت نهتتتتر اعکتتا حتتتزت ک،ونیستتتت در
سراسر این رنها  59ن ر نود ،اما در عرض اند سال رعداد مبتاریین
آد نتتته هتتتزاراد ن تتتر رستتتید در مریتتتاد اعت تتتانات در ستتتال 1925
عکتتتویت آد نتتته اهتتتار هتتتزار ن تتتر و در دوری قیتتتا ستتتال  1927نتتته
ا ت هزار ن تر افتزایس یافتت ایتن گستترد ستری کته نته رتورت
عدد نیاد میشود ای ی سو ،ارادش انقالنی طبقه کتارگر در اتین ،و
ای سو دیگر یندگی آنرا نین سالها  1919-1927نشتاد متی دهتد
(اکثریتتتت ع تتتین مبتتتاریین در ایتتتن دوری ای کتتتارگراد اهرستتتتانها
نزرا رنعتی نود) قطعا میاسبه رناستب استتیدا ستایماد انقالنتی
نا راد عدد کارگراد یت

ااتتبای نتزرا خواهتد نتود .طبقعه کعارگر

یععط طبقععه تععاری ی اسععت کععه نیععرو و اسععتزکام خععود را از ت ربیععا
تاری ی و جهانی کسع معی کنعد و انقعالب چعین نعم ایعن ت ربیعا را
نشان می دند.
مائوئیستن نتع ،طبقته کتتارگر در اتین را نته عنتواد دلییتتی دال
نتتر نیشتترو حتتزت ک،ونیستتت نتته طتتری روستتتا و اتتد دهتتی اررتتس
سرخ در ستال 1927رومیته متی کنتد امتا واقعیتت ایتن استت کته ایتن
امر نیانگر ادست منتبس کتارگر و نیشترو اتپ دستتگای سیاستی
سرمایه نود اگراه در آغای قرد نیستن طبقه کتارگر اتین در رناستب
نتتا ک،یتتت م،عیتتت دهقانتتاد قطعتتا نتتاایز نتتود (نستتبت  2نتته  )100امتتا
وینه سیاسی کارگراد رنها میدود نه آمتار و ارقتا ن،تی نااتد رقریبتا
دو میییتتتود کتتتارگر اتتتهر در اتتتین ومتتتود دااتتتت (نتتتدود احتستتتات
10میییود ن ر رنعتگراد نرولتاریا در اهرستانها) ناید نه این ندته
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مهن راکید کترد کته اتانگها در کرانته اتپ رودخانته هوانتو نتو در
منوت یانو رسه ،یدتی ای مراکتز خییتی ر،رکتز یافتته کتارگراد نتود
منطقتته رتتنعتی «ووهتتاد»( )Wuhanو ستته اتتهر نتتزرا در استتتاد
هونئی یعنی اهرها هاندو ،وواانو و هانیانو که در مرکز این
واق ت هستتتند ،نیتتز اتتهرها کتتارگر نتته حستتات متتی آمدنتتد ر،رکتتز
نرولتاریا در نندر کواندو که کتانتود نیتز نامیتدی متی اتود ،در هنتو
کنتتو و ه،فنتتین معتتادد استتتاد هونتتاد ،نتانستتی فتتوی العتتادی ا را
نرا فیت کتردد و کنتترل مراکتز حیتاری رولیتد سترمایه دار نومتود
آوردی نود

انترناسیونال کمونیستی و انقالب در چین
اگراتته انترناستتیونال ک،ونیستتتی دیتتر هنگتتا اتتد گرفتتت ،امتتا
نیانگر رالدهایی نود که طبقه کارگر نرا نیشبرد مباریات انقالنتی
خود ،حزت مهانی خود را رشدی دادی نود امتا ستیرردام مبتاریات
انقالنی نتین ال،یت ک،ونیستت و فعالیتت آد در اتین ،نترا انقتالت در
آد کشتتور نتتا ستتختی هتتا نستتیار رونتته رو نتتود نتتا ادستتت متتو
انقالنتتی و در رونتتد آد انتتزوا انقتتالت اکتبتتر ،یمینتته هتتا انیطتتاط
انترناسیونال ک،ونیستی نیز فتراهن اتد عییترغن نایتدار منتاپ اتپ،
انترناستتتیونال ک،ونیستتتتی نستتتو انیطتتتاط ستتتوی نیتتتدا کتتترد حتتتزت
نیشوی نا ن وذ ررین حزت در نین ال،یت ک،ونیستت و الگتویی نترا
ر،ا احزات در نین ال،ی ک،ونیستی نود ایتن حتزت ای لتزو انتختات
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نتتین ح،ایتتت ای منتتاف نتتین ال،ییتتی کتتارگراد و رددیتتد ارتتول نتترا
انقالت آیندی یا قرنانی کردد انقالت روسیه و ح ت دولتت روستیه ،نتا
رقب ت هزینتته ائتتتالی و روافتتق نتتا نتتوراوای ختتود  ،انتختتات دو را
نرگزید این ائتالی و روافق نا نوراوای کته عالئتن ادستت انقتالت
اکتبر نود نه منب ع ی،ی ای اغتشاد فدر و ع،یی نرا کتارگراد
سراسر مهاد ،مبدل اد و ادست منتبس کتارگر را در کشتورها
گوناگود اتات نخشید واگذار مناف راریخی طبقته کتارگر نتا وعتدی
ائتالی نین طبقات ،نین ال،ی ک،ونیستتی را نته رتدری رتا ستال 1928
میالد نته متندالت انیطتاط کشتاند ایتن امتر نتا قرنتانی کتردد منتاف
نتتین ال،ییتتی کتتارگراد  -انترناسیونالیستتن کتتارگر  -و نتتا دفتتاع ای رتتز
سوسیالیستتتتتن در یتتتتت

کشتتتتتور ه،تتتتترای نتتتتتود پشعععععت کعععععردن بعععععه

انترناسیونالیسم کارگری نمزمان با انزطاط دولت که از انقعالب سعر
بععرآورد بععود ،ب ععور تععوازی قععرار داشععت و ایععن بععه ای ععاد سععرمایه
داری دولتی با ایدئولوژی استالینستی من ر شد
نروستته انیطتتاط انترناستتیونال ک،ونیستتتی کتته رتتدریدا نتتا عتتتد
اعت،تتاد طبقتته کتتارگر موامتته نتتود آنتترا نتته انتتزار دولتتت روستتیه نتتدل
گردانید انزار در دست دولت روسیه که نا اردا نه آد نتواند میتو
ن تتوذ قتتدرت هتتا امیریالیستتتی را نگیتترد یدتتی ای اهتتر هتتا در ایتتن
رانطتتته ،میتتتب ح،ایتتتت نتتتوراوای میتتتی و نتتته ظتتتاهر انقالنتتتی در
کشورها ریت سیطه در سراسر گیتی نود این سیاستت نتیدته ییتاد
نتتتار نتتترا طبقتتته کتتتارگر مهتتتانی ایدتتتاد ن،تتتود .ح،ایتتتت نتتتین ال،یتتت
ک،ونیستتتتت ای نتتتتوراوای میتتتتی و نتتتته ظتتتتاهر انقالنتتتتی کشتتتتورها
نیرامتتتونی ،طبقتتته کتتتارگر در کشتتتورها فتتتوی را در منگنتتته قتتترار
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داد [ ]1نتوی ی طبقتته کتتارگر را در کشتورهایی ه،فتتود اتتین و غیتتری
یمین گیر کترد ح،ایتت انترناستیونال ک،ونیستتی ای نتوراوای میتی
این در ارایطی نود که نوراوای میی ای ی سو ارربتاط نزدیدتی
نا قدرت ها امیریالیستی و اارافیت ارنانی داات و ای ستو دیگتر
ریدارانه اوراها کارگر را رائید میدرد
دولتتتت روستتتیه ،ای یتتت طتتتری نتتتوراوای میتتتی اتتتین! را نتتتا
رسیییات ن امی مدهز می کرد و ای طری دیگر طبقته کتارگر را نتا
ایدئولوا و رز مستئیه میتی و مستتع،راری خیت ستالپ متی ن،تود []2
این رز نا ر اوت قائ ادند نین نوراوای امیریالیستتی و نتوراوای
ند امیریالیستی ،درها را نرا ااتتباهات نزرگتتر نتای متی گذااتت
نتیده آد سیاست م یبت نتار نتود کته ن تیب طبقته کتارگر مهتانی
اد این در یمانی نتود کته در ع تر امیریالیستن ،در ع تر انیطتاط
سرمایه دار نوراوای دیگر ن،ی روانست نقتس انقالنتی در مامعته
ای ا کنتد و کتامال نتد انقالنتی اتدی نتود ایتن در حتالی نتود کته نعتد ای
منتتتو مهتتتانی اول ستتترمایه دار وارد دوراد انیطتتتاط اتتتدی نتتتود و
ع تتتتر انقالنتتتتات نرولتتتتتر اتتتتروع اتتتتدی نتتتتود و دوراد انقالنتتتتات
نـوراوائـی نـه نـایـاد رسیـدی نود عییترغن ایندته رزهتا مستئیه میتی
و مستتتع،راری نتتر ختتوردار ای ااتتتباهاری نتـود نتـا ایتـن ومتـود هنتـوی
می روانست ای لغزد ها فررت طیبی م،انعتت نومتود آورد ولتی
نا گذات یماد این رزها ع،ومیت یافت و ه،گانی اد
یادآور این ندته نرور استت کته در نیتا هتا ارائته اتدی
روسر لنین ،راکید اتدی و لنتین ه،فنتین نته رست،یت متی اناستد کته در
این ع ر:
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ادرم خارتتتتی نتتتتین نتتتتوراوای کشتتتتورها مستتتتتع،ری و
استع،ارگر ندید آمدی است نه طور که در اغیب متوارد یتا
ااید حتی در نیشتر موارد ،نوراوای کشورها مستع،ری
اگراه آنها نیز ای منبس ها میی ح،ایت می کننتد ،معهتذا،
در نرانر سرکوت ه،ه منتبس هتا انقالنتی و طبقته انقالنتی
رتتتتا حتتتتدود معینتتتتی در روافتتتتق نتتتتا نتتتتوراوای امیریالیستتتتتی
قتتراردارد ،یتتا متتی رتتواد گ تتت نتته نیتتو هتتر دو نتتاهن نتتا ایتتن
منس ها انقالنی می منگندند ا[]3
ننانراین ،رزها مستع،راری ،اروال در مرحیه اول ای دهقاناد
ح،ایت می کند ،در ثانی خواهاد نرورت اساستی استتقالل طبقتاری
در موامتتته نتتتا نتتتوراوای در رشتتتدیالت ک،ونیستتتتی متتتی نااتتتد امتتتا
ح،ایت اندد آور و نی قید و ارط ،نین ال،ی ک،ونیست ای «کتومین
رانو» در این  ،ر،ا ارول و نرنسیب ارزها مستتع،راریا را نته
نتتاد فرامواتتی ستتیرد ،و نتتا دفتتاع ای نتتوراوای میتتی (ارردتتاعی)[]4
این که نیوند نزدیدی نا قدرتها امیریالیستتی نرقترار کتردی نتود و
دارا منتاف میتی مستتق نبتود ،یمینتته هتا ادستت منتبس کتتارگر
این را فراهن کرد این مسئیه مندر نه آد اد رتا ای نترورت اررقتاء
آگاهی طبقاری ای طریق استقالل طبقتاری حتزت ک،ونیستت در موامته
نا نوراوای دموکراری  ،م،انعت نع ،آورد
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روسیه سنگر ضد انقالب
متتو نتتزرا انقالنتتی کتته نتتا انق تالت نرولتتتر اکتبتتر در روستتیه
آغای ادی نود ،نعد ای سال  1920سیر نزولی نخود گرفت نتا ومتود
مباریات و ای ماد گذاتگیها فتراواد کتارگراد آل،تاد در ستالها
 1921 -1923و کتتارگراد نیغارستتتاد در ستتال  1923و کتتارگراد
اینتی در ستال هتا  1925رتتا  ،1927ایتن اتور انقالنتی در حتتال ای
دست دادد نتانسی خود نود این سیر قهقرا عواقب غن انگیز نترا
روستتیه اتتورو کتته ختتود ستتنگر ارتتیی انقتتالت نتتود ،در نردااتتت
رتتالد نتترا ینتتدی مانتتدد در مهتتاد ستترمایه دار  ،دولتتت روستتیه و
حتتزت نیشتتوی کتته ختتود نیتتز اکنتتود نتتا آد دولتتت ادغتتا اتتدی نتتود،
نسرعت نه یدی ای مراکتز ارتیی نتد انقتالت مهتاد ربتدی کترد در
خود روسیه نیای نه سرمایه مندر نه درهن ادستن مقاومت کارگراد
در نتروگراد و کرونشتات در ستال  1921متیالد گشتت در نتی آد
نتتا آیار و اذیتتت منتتاپ مختتال ،ک،ونیستتتی ،رعاقتتب وحشتتیانه انبااتتت
سرمایه نه هزینه طبقه کتارگر اندامیتد در عررته مهتانی ،نیایهتا
مشتانه مندتتر نتته ربعیتتت رو نتته راتد انقتتالت مهتتانی نتته دولتتت روستتیه
گردید که نه مستدو متیدانی نرا خود و ک ،ها اقت تاد ای
خار نااد ریا لوکزامبورا می گوید:
ادر این دوراد ،امیریالیسن ادیی نرا نقاء هر دولتت میتی
می نااد ،نا هر نیت ذهنی که نیشوی ها دااته نااتند ،قتادر
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نیستند در نرانتر خواستتها روی افتزود امیریالیستتی دولتت
روسیه مقاومت کنند ا
ه،انگونتته کتته در اوائتت ستتال  1921سیاستتت امبهتتۀ خیتتقا
نخشی ای نیایها مهن دولتت روستیه نترا متیتدانی نتر عییته خ تن
امیریالیستی ،در غترت نتود مستئیه میتی و مستتع،راری در اتری نیتز
در عررتته مهتتانی ع،یقتتا ریتتت ر تاثیر ونتتعیت اتتوراها در روستتیه
قـرار دااتت ن ترات لنیتـن موکتدا نـتـر ایتـن منبته ای مستئیه ،اظهتـار
می اد لنین می نویسد:
ااکنتتتود در اونتتتاع و احتتتوال سیاستتتی مهتتتاد ،دیدتتتتارور
نرولتاریتتا را در دستتتور روی قتترار دادی استتت و ر،تتا حتتواد
سیاستتت مهتتانی نتتاگزیر در نیرامتتود ی ت ندتتته مرکتتز دور
متی ینتتد کتته عباررستتت ای مبتتاریی نتتوراوای مهتتانی عییتته
م،هور اورو روستیه کته نتاگزیر ای یت طتری منتبس-
هتتا اتتورایی کتتارگراد نتتیس رو کییتته کشتتورها و ای طتتری
دیگر ه،ه منتبسهتا رهتایی نختس میتی مستتع،رات و خیتق-
هتتا ستتت،دس را ،کتته ای رو ردرنتته ری ت ختتود یقتتین حار ت
متتی ن،اینتتد کتته رای ندتتات دیگتتر ندتتزء نیتتروی حدومتتت
اورو نر امیریالیسن مهتانی ندارنتد ،رنهتا ای ایتن نقطته ن تر
متتی نااتتد کتته مستتائ سیاستتی احتتزات ک،ونیستتت نتته رنهتتا در
کشورها رنعتی نیده در کشورها نیرامونی متی روانتد نته
درستی مطرپ و ناس دادی اود ا[]5
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نتتتذیرد ستتتری و عکتتتو گیتتتر نتتتی رویتتته مبتتتاریاد در درود
حزت ک،ونیست این نا سنت عکتو گیتر در حتزت نیشتوی کته نتا
عبور ای ی آیمود ستخت در ختدمت ستایماد نیشتتای طبقته کتارگر
در میآمدند در رقان قرار داات و نیشتر اتبیه یت ستایماد رتودیا ،
ن یتتر احتتزات سوستتیال دمدراری ت نتتود نتتدرر ای ه،تته قبتتول سیاستتت
فررت طیبانه امبهه متید ند امیریالیستیا کته ای ستو ک،ینتترد
ر ویب ادی نود و حزت ک،ونیست این ن،ی روانستت ختود را ای آد
مدا کند
در اواستتتر ستتتال  1922در نتتتی دستتتتورالع ،هیئتتتت امرایتتتی
انترناسیونال ک،ونیستی ،حزت ک،ونیست این نا اعار اس بار امبهته
متید ند امیریالیستیا رعیقات ک،ونیستتی را در مرحیته ثانویته قترار
داد ایتتن ستتاید طبقتتاری (گستتترد آد در سراستتر آستتیا نتتا اکن تترانا
یح،تدشتتتتاد اتتتتریا در اانویتتتته  1922اتتتتروع اتتتتدی نتتتتود) نتیدتتتته
مذاکرات مخ یانه و نیشانیس اریاد م،تاهیر اتورو نتا کتومین رانتو
نتتود [ ]6در اوئتتن ستتال  1923کنگتتری ستتو حتتزت ک،ونیستتت اتتین،
عییرغن مخال ت ها نیشین ،نیوستن ر،ا اعکا خود را نته کتومین
رانو نه ر ویب رساند []7
در ستتال  1924حتتزت ک،ونیستتت اتتین و کتتومین رانتتو مبهتته
متید خود را رشدی دادند حزت ک،ونیست این ورود خود نته داخت
کومین رانتو را ،نته فقتر نته عنتواد گتامی نستو ستاختن یت حتزت
رودیا مستق  ،نیده نه طور فزایندیا نه عنواد سیاست نیند مدت نتا
هدی دستیانی نه ی انقالت نوراوا -دموکراریت در اتین ارییتانی
می کرد این در حالی استت کته اتین انقتالت نتوراوا-دمدراریت را
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هر اند نسیار دیر نه خاطر ارایر این اما نه سال  1911نشت ستر
گذااتتتته نتتتود در مریتتتاد انقتتتالت نتتتوراوا دمدراریتتت اتتتین ن تتتا
م،هور مایگزین ن ا امیراطور نن هزار ساله اد
سیاستتت مبهتتۀ متیتتد عواقتتب فامعتته نتتار نتترا منتتبس طبقتته
کتتارگر در اتتین دااتتت در حتتالی کتته منتتبس اعت تتانی کتتارگراد و
ر تتاهرات ختتود نتته ختتود کتتارگراد اتتدت متتی یافتتت ،ادغتتا حتتزت
ک،ونیست در کومین رانو مانعی گردید را حتزت ک،ونیستت نتیس ای
این نت واند موان طبقه کارگر را درستت مهتت یتانی کنتد و موانت
مستق آد را نه نیس نبرد نا ومود آنده مبتاریین ک،ونیستت رتادقی
در ر ،مقد حزت ک،ونیست قرار دااتند و قهرمانی ها نی اتود
و ارایی ای ختود نتروی متی دادنتد ،نتا ومتود آد نتدلی سیاستت غیتر،
حتتزت ک،ونیستتت نتوانستتت نقتتس قطتتب ن،تتا سیاستتی را ای تتا کنتتد لتتذا
ستتایماد واحتتد سیاستتی نتتی نهتتری

اتتوراها متتواد کتتارگر ای ی ت
نودند
کارگراد اعت،اد ن ا خود را ندا مطالبته ای حتزت ک،ونیستت
در کومین رانو نته عبتارری دیگتر ای نتوراوای نتی متی گرفتنتد نتا
این ومود ،ربعیتت ای سیاستت هتا کتومین رانتو متان ای آد نگردیتد
که مقاومت هایی در حزت ک،ونیست رتورت نگیترد ،نعنتواد ن،ونته
«اتتن رتتو هوستتی» یدتتی ای ایتتن مریانهتتا را ن،اینتتدگی متتی کتترد ای
کنگری دو حزت ک،ونیست این ه،یشه مناحهایی در مخال ت نتا ایتن
رزها نتودیانتد کته روستر ن،اینتدگانی ای انترناستیونال ک،ونیستتی اتود
«میخائیتت نتتوردین» مانبتتدار متتی اتتد در حتتزت ک،ونیستتت اتتین
نتتتاور ومتتتود دااتتتت کتتته متتتی نندااتتتت کتتتومین رانتتتو یتتت حتتتزت
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نوراوائ ی نیست ،نیده ی مبهته طبقتاری استت کته حتزت ک،ونیستت
این ناید مزئی ای آد نااد در سراستر دورانتی کته حتزت ک،ونیستت
نا کومین رانو وارد اریاد ادی نود ،ردا اعتراض عییته ایتن اریتاد
ای درود حزت ک،ونیست اتنیدی متی اتد ،معترنتاد اعتال میدردنتد
انترال «ایانتتو کتتا ات » در حتتال رتتدارم نتتر عییتته طبقتته کتتارگر
استتتت معترنتتتاد نتتترا مثتتتال متتتی نرستتتیدند کتتته ،آیتتتا نبایتتتد حتتتزت
ک،ونیستتتت اتتتورو ندتتتا ردهیتتتز کتتتومین رانتتتو ،طبقتتته کتتتارگر و
دهقاناد را نه سالپ مدهز کند؟ سراندا خواستار لزو رترم کتومین
رانو ادند که نرا طبقه کتارگر دا گستتردی نتود آنهتا نتر ایتن نتاور
نودنتتد انقتتالت اتتین دو رای دارد ،یدتتی آد استتت کتته فقتتر نتته نرولتاریتتا
متدتتی کنتتد و ای ایتتن طریتتق متتی روانتد انقتتالت را نتته نتتیس نبتترد و رای
دو اریاد نا نوراوای است ،و آد ایندته در ائتتالی نتا نتوراوای ،
ستتراندا در ادامتته گستتترد انقتتالت ،نتتوراوای نتته انقتتالت خیانتتت
خواهد کرد []8

مبارزه انقالبی بین سالهای 1925 - 1927
درمتتای متتی ستتال 1925متتیالد ر تتاهراری روستتر دانشتتدویاد و
کتتارگراد در ه،بستتتگی نتتا اعت تتات کتتارگراد کارخانتته ن ت ریستتی
اتتنگایی کتته متعیتتق نتته یدن تتر ااننتتی نتتود ،نتته رای افتتتاد در نتتی ایتتن
ر تاهرات ع تین ،نیتیا نته فرمانتتدهی یت افستر انگییستی اتروع نتته
ریرانتتدای کتتردی و در نتیدتته 10ن تتر کشتتته و رعتتداد ییتتاد یخ،تتی و
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دستتتگیر متتی اتتوند
خشتتتتتتتتتونت لدتتتتتتتتتا
گستتیخته نیتتیا خشتتن
ها را نرانگیخت که
مندتتر نتته نرگتتزار
ر اهرات نزرگتر
اتتتتتتتد متعاقتتتتتتتب آد
اعت ات ع،ومی سراسر اانگها را درنوردید در خالل انتد ه تته
اانگها  ،کتانتود و هنتو گنتو روستر اعت تانات ع،تومی گستتردی
فی اد در اانگها ر تاهرات روستر اریادیته ع،تومی کتارگر کته
ییتتر ن تتوذ حتتزت ک،ونیستتت نتتود ،آغتتای اتتد امتتا در کتتانتود و هنتتو
کنتتو ،سـایمـان تـدهی اعت تتاتهتتا ر تـوسر ،ا تـوراها ر تـایی نوننیتتاد،
هدایت می اد رد ،نیس ای 250هزارن ر کارگر که نا انتخات یت
ن،ایندی نرا هر نندای ن ر کارگر هیئت انتخانی را رشدی میداد ،ایتن
ن،ایندگاد انتخانی روانستند نیس ای  2000اعت تات در نی،ارستتانها،
مدارس رای نی اندایند ناس قدرت ها امیریالیستی قانت نتیس نینتی
و هیستری نود ،ن تر نته ایندته رفتتار آنهتا نتا کتارگراد نتارنر و در
ک مادود مامعه این ریقیر آمیز نود ،خشتن کتارگراد را نرانگیختت
و مشتها گری کردی را نته رتورت آنهتا کوفتت امتا ایتن ر تاهرات
ع ین نرولتر  ،خطر قان رومهی را نرا نوراوای نته ارتطالپ
میی که در کومین رانو سایماد یافته نود در نرداات
در انتدا ریت رهبر ستود یارستن ،کتومین رانتو احستاس کترد
که می رواند ای اریاد نا حزت ک،ونیستت اتین استت ادی کنتد رتا یمتانی
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که مبتاریی کتارگراد نتر عییته سترمایه ختارمی و ستیطه امیریالیستتی
خارمی قرار داات ،نرولتاریا اهر را می اد نرا انقالت میتی
نسی کرد ،نوراوای نومی نرا ح،ایت ای آد آمتادی نتود در واقت
اعت تتتانات ستتتال  1925متتتیالد رتتتا حتتتدود ییتتتاد نتتته نیشتتترفت و
موقعیت موان کومین رانو در این اندامید
اما یمانی که اعت تانات کتارگر نته ستو اترکتهتا اینتی
گسترد نیدا کرد ،مییر ها کار که ارایر کار در آنها نستبت نته
اتترکتها ختتارمی وحشتتتنام رتتر نتتود ،نتتوراوای نتتومی اتتین نتته
ماهیت ند سرمایه دار اعترانات کتارگر نتی نترد اعترانتات
کارگر روی نه روی رادیدالتر متی اتد و اعترانتات خ تیت نتد
نوراوائی خود را عریاد کردند ،ندود اینده ر اوری نتین نتوراوای
خود و خارمی قائ اتوند ک،تین رانتو ،ناگهتاد ختود را در مقانت
دا،ن فنانانذیر ختود ،نرولتاریتا یافتت ،طبقعه کعارگر بعرای اولعین بعار
در چین نشان داد که تنها نیرویی است ،می تواند تهدیعدی بعرای کعل
رژیم سرمایه داری باشد.
خییی نه سرعت سرمایه داراد اینی یتاد گرفتنتد کته آنهتا نستیار
نیشتر ای کارگراد خود ،نتا امیریالیستت هتا و سترمایه ختارمی منتاف
مشتتترم دارنتتد در نتیدتته ،انشتتعات اتتپ و راستتت در کتتومین رانتتو
اتـروع اتـد منتـاپ راستـت ن،اینتـدی منتـاف نتـوراوای نتـزرا کتـه
متتی خواستتت ،مبتتاریات کتتارگر نایتتاد گیتترد و ای اتتر ک،ونیستتتها
خالص اود و نه نوعی ساید نا قدرت رثبیت ادی امیریالیستتی نایت
آیتتد منتتاپ اتتپ کتته اغیتتب روستتر رواتتن دراد ون امیتتاد ردی نتتایینی
هدایت می اد ،خواهاد ح اریاد نا روسیه و حزت ک،ونیستت اتین
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نتود ک،ینتترد و نته طتتور ختاص استتالین ،راکیتتد ییتاد نتر رو ایتتن
منتتاپ ااتتپا دااتتت و آنهتتا را نتته عنتتواد حری تتی ثانتتت قتتد نتتر عییتته
امیریالیسن می اناخت اما حواد نعد نشاد داد که آد ررفا نقطته
نرای نود ،قب ای آنده نر عییه طبقه کارگر دست ندار اود
ر تتادفی نیستتت کتته ق تتات ارتتیی نرولتاریتتا اتتین« ،ایانتتو
کا ا » ،در ار خود را نه عنواد ن،اینتدی منتاپ اتپ ،اناستایی
می کرد این که «کومین رانو» مدبور ادی نود نتا حتزت ک،ونیستت
اتتین ه،راهتتی کنتتد نیتتانگر نتتع ،نتتوراوای اینتتی نتتود ای ستتو
دیگر سیاست استالین مبنی نر ح،ایت ای «کومین رانو» نته رهبتراد
«کتومین رانتتو» ایتتن امتتایی را داد رتتا در مقانت رتتودی هتتا عتتوام ریبی
کردی و خود را انقالنی و سوسیالیست ما نزننتد در حقیقتت «ایانتو
کتتا ا ت » ،ه،یشتته نعنتتواد اتتخط متتای طیبتتی کتته ااتتتها ستتیر
نانذیر دارد ،نقس نای متی کترد ،ن،تاد نتردای نتوراوای اتین در
آد دوری نود ای ی طری نا ر،یق نه راین اورو  ،سخنرانی ها
مهی در مورد انقالت ستر متی داد و ای طتری دیگتر مخ یانته در ید
و ننتتتد هتتتا امیریالیستتتتی و ن تتتن مهتتتانی اتتترکت متتتی مستتتت ماننتتتد
حاک،اد مدید روسیه ،آمادی نود را نتا استت ادی ای نرولتاریتا اینتی نته
عنواد ی ا،ای در نرانر دا،ناد نالوسطه ع ،کنتد ،در حتالی کته
نه طور سیست،اری نرا سرکوت هرگونه مبتاریی مستتق کتارگر
آمادی نود
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کودتای ژنرال چیانگ کای چط و لشکرکشی به سوی
شمال
نا کشته اتدد رهبتر منتاپ اتپ کتومین رانتو «لیتو اتاد کتا »
در اواخر سال  1925یمینه نرا آیار و اذیتت ک،ونیستت هتا فتراهن
گردید این نیس درآمتد کودرتا انترال «ایانتو کتا ات » نعنتواد
قدرر،ندررین فرد کومین رانتو نتود مترد کته انتدتار الی در ندتار
گیر واکنس نتوراوای عییته طبقته کتارگر را نته عهتدی گرفتت در
مای متارس 1926مقتررات حدومتت ن تامی در کتانتود نرقترار اتد،
رشتتتدالت کتتتارگر م،نتتتوع اتتتد و رنتتتی انتتتد ای مبتتتاریین ک،ونیستتتت
دستگیر ادند و ک،ونیستها ای نستها کیید کومین رانتو نرکنتار
ادند
نتتر ختتالی عتتوام ریبی هتتا
استتتتتتتتتالین و مریتتتتتتتتدانس در
حتتتتتتزت ک،ونیستتتتتتت اتتتتتتین
«ایانتتتتتتتو کتتتتتتتا اتتتتتتت »
مونتتتت و اهتتتتدای ختتتتود را
نرواتتتنی نیتتتاد دااتتتته نتتتود
«ایانو کا ا » این انین اظهار دااته نود:
امن هرگز نگ ته ا که نا ک،ونیست ها ن،تی رتوانن ه،دتار
دااته ناان من در عتین حتال ،ایتن را رواتن ن،تودی ا کته
ای آد مائی که مخال ،ستن ک،ونیستی هستن ،هتر گتای کته آد
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ها نیس ای اندایی راد کردی و قتدرت نگیرنتد ،دستت آنهتا را
کورای خواهن کرد ا
ک،ونیستتتها اینتتی نتته عیتتت نیتترو ای رهن،ودهتتا ک،ینتتترد
استالینی ،مبنی نر ح «مبهۀ متیتد» نتوانستتند رهبتر اعترانتات
ستترکوت گرایانتته را ندستتت گیرنتتد عییتترغن اعترانتتاری در ر ت وی
ک،ونیستها نه سترکوت «ایانتو کتا ات » ،حتزت ک،ونیستت اتین
ای هر گونه مخال تی نا طرحها «ایانتو کتا ات » نرهیتز کترد
ک،یته امرایی ک،ینترد که ع،تال در ریتت کنتترل استتالین و نوختارین
قرار گرفته نتود نته ایتن حتواد اشتن فترو نستتند و عییترغن مقاومتت
هتتایی در درود ح تـزت ک،ـونیس تـت ای تـن ،دست تـور دادن تـد ک تـه اری تـاد
می نایستت ح ت اتود و وقتوع ایتن حتواد را ای اعکتا ک،ینتترد
ننهتتتاد ن،ودنتتتد [ ]9در رونتتتد آد «ایانتتتو کتتتا اتتت » ای اتتتورو
رقانا ح،ایت ن امی نه من ور لشدر کشی نته ات،ال را کترد ایتن
لشدر کشی نا ک ،رسیییات و مستشاراد روسی اندا گرفت
کومین رانو رالد کرد خود را نعنواد ی سایماد هتوادار نته
نتتین ال،یت ک،ونیستتت نشناستتاند و ایتتن امتتر در ستتال  1926ریقتتق نیتتدا
کتترد عکتتویت کتتومین رانتتو روستتر دفتتتر سیاستتی حتتزت ک،ونیستتت
اورو رنها نا ی را مختال ،نته ر تویب رستید ،را مختال ،ای
آد ررورستدی نتود اکنتود «ایانتو کتا ات » در نهتترین موقعیتت
نتتتود رتتتا نتتتا استتتت ادی ای منتتتبس رتتتودی ا و خنثتتتی اتتتدد ن تتتوذ حتتتزت
ک،ونیست ،نروای حدومت کومین رانو را ریتت ل افته اانقتالت میتی
ندامیریالیستیا در سراسر این نسر دهد
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نتتتوراوای ه،فتتتود ربییغتتتاری کتتته در گذاتتتته اندتتتا دادی نتتتود،
لشدرکشی نته ات،ال را نته دروغ یت رویتداد اانقالنتیا ،ناکستای
مناطق ات،الی اتین ای منتو ستاالراد و گستترد ن تا اانقالنتیا و
وحدت یدیاراه این اعال داات در طتول کتاریار لشتدر کشتی نته
ا،ال حزت ک،ونیست این در اریتاد نتا انترال «ایانتو کتی ات »
نود و نیروها حزت ریت فرماد او می منگیدند اما لشدر کشی نه
ا،ال ،نیس یمینه او حواد خونین اانگها در سال  1927نود
وقتی که لشدر کشی کومین رانو نه ات،ال اتروع اتد ،انترال
«ایانو کا ا » ،در منطقها که ریت کنتترل او نتود ،حدومتت
ن تتامی اعتتال کتترد در ه،تتاد یمتتاد کتته کتتارگراد فریتتب ختتوردی در
ا،ال ،خود را نرا ح،ایت ای ح،یه «کومین رانو» نته ات،ال آمتادی
می کردنتد ،حتزت ک،ونیستت اتین نته ه،ترای نتین ال،یت ک،ونیستت ای
ادت یانی مباریات کارگراد در مهت اد گیر انقتالت امت،تاعی
در ا،ال میوگیر نع ،آورد ،و نه ی،ن این ع،ت  ،نیشترو کتومین
رانو نه ات،ال رستهی گردیتد کتومین رانتو در منتوت کتارگراد را
ای اقدا نه اعت تات منت کتردی و نیروهتا کتارگراد و دهقانتاد را
کتته در نیتتروی هتتا ،ه،تترای او نودنتتد ،ختترد و داغتتاد کتترد نتته استتن
ه،یتتتار نتتتا رتتتالد هتتتا منگتتتی کتتتومین رانتتتو اعت تتتات  16ماهتتتۀ
کانتود-هنو کنو که امیریالیسن نریتانیتا را نته لتریی در آوردی نتود،
ختتامود اتتد و هرگونتته مبتتاریش مستتتق کتتارگراد و دهقانتتاد م،نتتوع
گردید اورد ها نعد که در اتانگها اتد گرفتت نایتد در ایتن
نیس یمینه نررسی کرد
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قیام پرولتاریای شانگهای
منتتتتتتتتتتتتبس اوراتتتتتتتتتتتتی
اانگها نقطه او یت
دهتتتتتته مبتتتتتتاریی متتتتتتداو
کارگراد و ظهتور طبقته
کتتارگر نتتود نتتاالررین
نقطتتتته او منبشتتتتی کتتتته
طبقه کارگر در اتین نته
آد دستتت یافتتت امتتا ایتتن اتترایر نتترا کتتارگراد مطیتتوت نبتتود ،ییتترا
حزت ک،ونیست این اررباط خود را نا این منتبس ای دستت دادی نتود
حتتزت ک،ونیستتت اتتین در دا کتتومین رانتتو گیتتر افتتتادی نتتود و ن،تتی
روانست دست و نا نزند ای طری دیگر طبقه کارگر نا ائتالی حتزت
ک،ونیستتت نتتا کتتومین رانتتو و ربییتتو ایندتته کتتومین رانتتو ی ت مبه تۀ
متشتتد ای اهتتار طبقتته متتی نااتتد ،فریتتب ختتوردی نتتود نتتر نستتتر ای تن
یمینه نود که منبس کارگر ن،ی روانست اتوراها مستتق ختود را
مهت ی رشدیالت مت،رکز یدیاراه نرا مباریی ایداد کند []10
نتا نزدیت اتدد لشتدریاد «ایانتو کتا ات » نته اتانگها
اعترانتتتات و اعت تتتانات نتتتر عییتتته منگتتتاوراد مییتتتی و قتتتدررها
امیریالیستتتی فزونتتی گرفتتت نتتا ای انتتد اتتهر نتته کنتتترل کتتارگراد
درآمد ،اما ای آندتا کته کتارگراد فاقتد رشتدیالت مستتق ختود نودنتد و
حزت ک،ونیست مردد نود و ن،ی روانستت ر ت،ین نگیترد ،لتذا کتومین
رانو روانست رهبر اعترانات را ندست نگیرد در ایندتا نتود کته
نتتران اانقتتالت نتتد امیریالیستتتیا کتتومین رانتتو نتته اهتتتزای درآمتتد رتتا
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مباریی مستق کارگراد را ریت الشعاع خود قرار دهتد و اعت تانات
خامود اتوند هتدی واقعتی در هتن ادستتن مقاومتت کتارگراد نتود
در ایتتن اثنتتی انتترال «ایانتتو کتتا ا ت » روقتت ،ح،یتته نتته اتتهر را
رتتادر کتترد ایتتن عالمتتت و فررتتتی نتتود نتترا انتترال «ستتود اتتاد
فانو» رقیب انترال «ایانتو کتا ات » در اتهر میارتری اتدی،
را کارگراد را قت عا کند
در فوریتتته  1927ستتترنایاد ایانتتتو کتتتا اتتت در نزدیدتتتی
اانگها نودند در  18فوریه کارگراد اانگها که در انت ار ورود
میتتی گرایتتاد نودنتتد ،دستتت نتته اعت تتات ع،تتومی و قیتتا یدنتتد امتتا
ایانو کا ا نه لشدر خود دستور روق ،داد ،رتا لتی نتائو اانتو
حد،راد ن امی اانگها فررت الی را دااته نااد رتا نته قتت عتا
نه نرداید و نعدها در اررس ایانو کا ا نه ناس ق تانی هتایس
ناداد گرفت و درمه گرفت
سراندا در  21مای مارس اورد نهایی اروع گردید در این
روی اعت ات ع،تومی اعتال اتد کته در آد  800000هتزار ن تر ای
کتتارگراد اتتانگها اتترکت مستتتند ر،تتا کتتارگراد نعتتالوی نخشتتی ای
خردی نوراوای در اعت ات نودند اند ساعت نعد ر،ا نییا اتهر
خی سالپ ادند و نیس ای  1500اسییه روسر اورای هتا م تادری
گردیتتتد اوراتتتی هتتتا ستتتیا مقتتترر حدتتتومتی را رستتتخیر کردنتتتد و
ستترنایاد را خی ت ستتالپ ن،ودنتتد در دومتتین روی اتتورد ،دا ت،ناد
رقریبتتا نتتا  3000ستترنای کتتامال ادستتت خوردنتتد ایععن اقععدام پ ع از
انقعالب پرولتعری اکتبعر در روسعیه و کوشع بعرای قیعام در آلمععان و
دیگععر کشععورنای اروپععایی ،ضععربهای دیگععر بععه نهععم جهععانی سععرمایه
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داری بود .این نشان داد که طبقعه کعارگر بعا وجعود دسعتگاه سعرکوب
بورژوازی از چنان قدرتی برخوردار است که می تواند در برابعر آن
قد علم نماید.

بورژوازی انقالبی طبقه کارگر را قتل و عام نمود
یمتتتتتتتتتتتانی کتتتتتتتتتتته
«ایانو کا ا » نته
دروایی اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهر
اانگها رسید ،نا قیتا
کتتارگراد مستتیح رونتترو
اتتتتتد «ایانتتتتتو کتتتتتا
ات » نتزود نتتا ستراد نتوراوای مییتتی و امیریالیستتهتا و دستتته
ها منایتدار نرا سرکوت کارگراد ر،اس نرقرار کرد قبال انتین
رفتار را نا دیگر اهرها آیاد ادی اندا دادی نتود نتا ومتود کته
ر،ایالت منایتدارانه «ایانو کا ا » در خالل این یماد نیشتتر
روان می اد ،اما ه،فناد ک،ینترد استالینی و حزت ک،ونیست اتین
مدا کارگراد را ن ییت می کردند که نته اررتس میتی اعت،تاد دااتته
نااند و ای آیاد کنندش آنها انرال «ایانتو کتا ات » استتقبال کننتد
نرا اقییتی ای کارگراد که نه سوانق سرکوت انرال «ایانتو کتا
ا » واق ،ادی نودند ،لزو آمادگی و نرختورد نتا انترال «ایانتو
کتتا ا ت » ،آنطتتور کتته در مبتتاریی نتتا متتالدین در ا ت،ال اندتتا دادی
نودنتتد ،ینتتو خطتتر را نتترا آنهتتا نتته رتتدا درآوردی نتتود در روستتیه
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ررورستتتدی خواستتتتار اتتتد گیتتتر اتتتورا کتتتارگراد ،دهقانتتتاد و
ستترنایاد اتتد رتتا ایندتته ظرفتتی نتترا مبتتاریی نتتر عییتته «ایانتتو کتتا
ا » و نرقرار دیدتارور نرولتاریتا نااتد در ختود اتین مریتاد
مختتال ،سیاستتت ک،ینتتترد استتتالینی نتته ن،اینتتدگی آلبراتتت ،ناستتان ،و
فوکین موان مشانهی را ارختاذ کترد و نتی ر ت،ی،ی رهبتر حتزت
را نتته نتتاد انتقتتاد گرفتنتتد ایتتن مستتئیه مومتتب آد اتتد رتتا در درود ختتود
حتتزت ک،ونیستتت اتتین فشتتار نتترا گسستتت ای کتتومین رانتتو اتتدت
نگیتترد امتتا رهبتتر حتتزت نتته موانت ک،ینتتترد وفتتادار مانتتد ،نتتا ایتتن
استدالل که ،ارخس نر عییه انرال «ایانو کا ا » نه ن نتد
انقتتالت متتی نااتتد ندتتا رشتتویق نتته اتتد گیتتر اتتوراها ،حتتزت
ک،ونیستتت اند،تتن موقتتت اتتهر را رشتتدی داد کتته منتختتب اقییتتتی در
کنار نوراوای مییی نود ندا اطالع و آگتاهی دادد نته کتارگراد
ای ر،ایالت خ ،انۀ انترال «ایانتو کتا ات » ،حتزت ک،ونیستت
این ورود نیروها کومین رانو را نه اهر خواآمد گ ت
روی نندن آوری  ،استالین طی سخنرانی نه کادر ها حزنی نر
نرورت مبهه متید و نر نرورت اریاد مبهه ا حزت ک،ونیستت
اتتین نتتا «ایانتتو کتتا ا ت » راکیتتد مدتتدد کتترد و ارتترار کتترد ایتتن
نیوم انقالنی ناید ح

اود استالین این انین عوام ریبی کرد:

اایانو کا ا دارد ای انکباط اطاعت می کند کتومین
رانتتو ی ت نیتتوم استتت ،نتتوعی نارل،تتاد انقالنتتی ،نتتا منتتاپ
راست ،اپ ،و ک،ونیستت هتا اترا کودرتا کنتین؟ اترا منتاپ
راست را نیرود نیاندایین ،در حالی کته اکثریتت را داریتن و
مناپ راست نه ما گود متی دهتد؟ درحتال حانتر متا نته
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مناپ راست نیای دارین افراد قانیی دارد که هنتوی اررتس را
هتتتدایت و آد را عییتتته امیریالیستتتت هتتتا رهبتتتر متتتی کننتتتد
ایانو کا ا ااید نا انقالت ه،دلی ندااته نااتد ،امتا او
درحال هدایت اررس است و ن،ی رواند کار متز هتدایت آد
عییه امیریالیست ها اندا دهد مکای نتر ایتن ،افتراد منتاپ
راست ،روانطی نا انرال اانو رسو لین دارند و نته ختونی
می فه،ند که اگونه روحیۀ آد ها را رکعی ،کنند ،و نتدود
این که ح،ایتی کردی نااند ،آنهتا را نتا ر،تا دار و نتدار اتاد
نه مهس نه مانب انقالت رهیی کنند آد ها روانطی نا ردار
ثرور،ن تد هتتن دارنتتد و متتی رواننتتد ای آد هتتا نتتول م ،ت کننتتد
ننتتانراین ای آد هتتا نایتتد رتتا نتته آختتر استتت ادی اتتود ،ماننتتد لی،تتو
االندی اوند و نعد دور انداخته اوند ا[]11
رهبتتر حتتزت ک،ونیستتت اتتین «اتتن رتتو ستتیو» کتته مختتال ،مبهتته
متیتتد نتتا کتتومین رانتتو نتتود مدتتددا خواستتتار ختترو حتتزت ک،ونیستتت
این ای کومین رانو اد ک،ینترد استتالینی نته رنهتا درخواستت او را
رد کرد نیده ر،ا رق یرها را نه گتردد او انتداخت و او را ای حتزت
ک،ونیست این اخرا کرد حزنی کته او ختودد آد را درستت کتردی
نود ستیا یدتی ای مریتداد استتالین در حتزت ک،ونیستت اتین نته نتا
«اتتو ایتتونی» نتته عنتتواد دنیتتر ک ت حتتزت ک،ونیستتت اتتین انتختتات و
گ،اردی اد در طول این متدت منتقتدین مبهته متیتد ندستتور ک،ینتترد
استالینی ه،واری ای ر وی حزت ر

یه می ادند

در اشتتن آوریتت «اانتتو رستتو لتتین» نتتا روافتتق «ایانتتو کتتا
ا » نه ست ارت خانته روستیه در ندتن ح،یته ن،تود و در نتی آد 12
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ن ر ای ک،ونیست ها را در ندن اعدا ن،ود ای طری دیگر «ایانتو
کتتا ا ت » در ناس ت نتته استتتقبال کتتارگراد اتتانگها  ،در روی 12
آوری کشتار فدیعی را آغای کرد روی  12آوری  ،ی ه ته نا ای
سخنرانی استالین نه کادر ها حزنی «ایانو کتی ات » نترنه را
وارد کرد اراذل و اوناد را نرا سرکونی منبس کارگر نه اتهر
اعتتتزا کتتترد روی نعتتتد فراختتتواد  100هتتتزار ن تتتر کتتتارگراد نتتته
اعت ات نا واکنس اررس و ریرنار «ایانو کی ا » موامته اتد و
ردها ن ر را قت عا کرد در نروسۀ ررور «ایانتو کتی ات » و
مای هتا نعتد ای آد ،هتزاراد کتارگر ک،ونیستت نته فقتر در اتانگها
نیدته در دیگتتر اتتهرها ریتت کنتتترل «ایانتتو کتی ات » نتته ختتود
رییدی ادند
الی نتته ذکتتر استتت
کتتته «انویستتتیود اتتتپ»
در این نه فقر ای ستو
نیتتتتتیا کتتتتتومین رانتتتتتو
رعقیتتب و اتتدار گردیتتد،
نیدتتته ه،فنتتتین ای ستتتو
رهبتتتتتتتر استالینیستتتتتتتت
حزت ک،ونیست این نه مقامات لو دادی اد
در ناس نه این کشتار ،طبقه کارگر کواتس کترد کته اعت تات
رای نتتتی انتتتداید امتتتا نتتتا حتتتائیی کتتته ن امیتتتاد نتتتین میتتت ر تتتاهرات و
کارگراد نومود آوردند ،ه،یوای و نیوند آنرا گسست و رعداد ییاد
ای کارگراد قرنانی ادند حتزت ک،ونیستت و اریادیته هتا کتارگر
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در ی حرکت در هن کونیدی ادند و رشتدالت کتارگر غیتر قتانونی
اعتتال اتتد خییتتی ای رهبتتراد ک،ونیستتت مدبتتور اتتدند نتته اتتهرها
دیگر فرار کنند و ننهاد اوند در ظری اند روی هزاراد ن ر کشتته
یتتا دستتتگیر اتتدند ،ح،تتا ختتود نتترای افتتتاد و منتتبس کتتارگر نتته اتتد
نسیار وحشتیانها متالاتی اتد ه،زمتاد و ه،اهنتو نتا ایتن رویتداد،
آد نیروها کومین رانو که در کانتود ناقی ماندی نودند ،قتت و عتا
دیگر نرای انداختند و هزاراد ن تر را نیستت و نتانود کردنتد انقعالب
کارگری چین در خون کارگران شانگهای و کانتون غرق شد .نا ایتن
ومتتود مقاومتتت هتتایی در «ووهتتاد» ومتتود دااتتت امتتا منتتاپ اتتپ
کتتومین رانتتو ماس ت انقالنتتی را ای اهتتری ختتود یدود و نتته ستت،ت و
سو انرال «ایانو کا ا » اتافت و سرکوت را در ایتن نقطته
اتتروع کتترد دستتته هتتا ن تتامی را آیاد گذااتتتند رتتا در روستتتاها و
ایتتاالت قت ت و عتتا و کشتتتار رای نتتی انداینتتد و هتتزاراد ن تتر را نتتانود
کردند
در ایتتتن میتتتاد ک،یتتتته امرایتتتی ک،ینتتتترد کواتتتید ایتتتن سیاستتتت
منایتدارانه و انی ای ائتالی طبقاری را سرنود نگذارد ای ایتن رو
ر،تتا مستتئولیتهتتا را نتته گتتردد ک،یتتته مرکتتز حتتزت ک،ونیستتت اتتین
انتداخت و ارهتا هتا را نته گتردد منتتاحی انتداخت (اتن رتو هیستو) کتته
نیشانیس نا این سیاست مخال ،نود قبال رونتیح دادیتن ای کنگتری دو
ه،یشه مناحهایی در مخال ت نا این رزها نودیاند که روسر ن،اینتدگانی
ای ک،ینتترد اتتود نتوردین (ستتولوین) مانبتتدار متی اتتد در سراستتر
دورانی که نا کومین رانتو اریتاد نرقترار نتود ،رتداهایی ای درود
حزت ک،ونیست انیدی می اتد کته اعتال متی کردنتد انترال «ایانتو
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کا ا » نر عییه طبقه کارگر ردارم می نیند و سراندا خواستار
لزو ررم کومین رانو ادند که نرا طبقه کارگر دا گستردی نود
«رتتتتتتترور ستتتتتتت ید»
کتتتومین رانتتتو ستتتال هتتتا
ادامتتته دااتتتت ای آوریتتت
رتتتتتتتا دستتتتتتتامبر ، 1927
رقریبتتتتا  38هتتتتزار ن تتتتر
اعتتتتتتتدا و نتتتتتتتیس ای 32
هتتتتزار رتتتتن نتتتته عنتتتتواد
یندانی سیاسی نه نند کشیدی ادند ای اانویه رتا اوت  ،1928نتیس ای
 27هزار ن ر نه مرا میدو ادند نر طبق نررسی هتا رخ،تین یدی
اد را سال  ،1930نزدی نه  140هزار ن ر ای مرد نه قتت رستیدی
یا در ینداد ها ماد خود را ای دستت دادی نتود در ستال  ،1931نتالو
نر  38هزار ن ر نه عنواد دا،ناد سیاسی اعدا ادند
نا ای قت و عا کارگراد و سرنود گذااتن نر ایتن مونتوع
و ااتباهات گذاته ،نه حزت ک،ونیست نعی ،اتدی و نتارواد دستتور
دادی اد را سیاستت مامرامویانته ااتورد کتانتودا را نته نتیس نبترد
این رقال نوچ یعنی اطرپ کودراییا نته وستییه کتارگراد در کتانتود
متتورد استتتقبال واق ت نشتتد و نیشتترو آد مندتتر نتته ستترکوت نیشتتتر
گردیتتد ایتتن نتتوع قیتتا هتتا مامرامویانتته ر،تتا روانتتایی هتتا حتتزت
ک،ونیستتت را نتترا نایستتای ختتود ای نتتین نتترد ،نت شوی ی ایندتته منتتبس
کارگر در این نرا اندین دهه نتوانست سر نیند کند
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نابودی حزب طبقه کارگر
ای ستتال  1928متتیالد نتته نعتتد ،مومودیتتت حتتزت ک،ونیستتت
نعنواد انزار طبقه کارگر ،دیگر نیست و نانود گردیدی نتود نتا روافتق
نر سر این مونوع ،می روانین حوادثی که منبعد در اتین ار تای افتتاد
را ن ه،ین ای یدطری نا ادستت منتبس کتارگر  ،حتزت طبقتاری نتا
ری تتتتتات ییتتتتتاد ای هتتتتتن
گسستتت ه،ینطتتور کتته
در نتتتتاال نشتتتتاد دادیتتتتن
رعتتتتتتتتتتداد ییتتتتتتتتتتاد ای
کتتتارگراد قتتتت و عتتتا
اتتتتتتدند و یتتتتتتا روستتتتتتر
کتتومین رانتتو دستتتگیر
اتتتدند مبتتتاریین ینتتتدی
کتتارگر و انقالنتتی ستتالها گذاتتته در اتتهرها نتتزرا در غیتتات
رشدالت اورایی کارگراد ،ن تورت گترویهتا کتارگر در حتزت
ک،ونیست سایماد یافتند نا اد گیر این نوع ای رشدیالت نه رنهتا
هیفگونتته نس ت مدیتتد در ررکیبتتات حتتزت انتتافه نشتتد ،نیدتته اتتد
امت،تتاعی ایتتن نتتوع رشتتدیالت اساستتا ن تتورت نایتتها رغییتتر کتترد
نتتانود حتتزت نتته رنهتتا ای منب تۀ فیزیدتتی نیدتته ای لیتتاظ سیاستتی هتتن
رورت گرفت دورش سبعیت و آیار و اذیت فعالین حتزت ک،ونیستت
نا افزایس ن وذ استالنیسن در اریاد اتورو و ک،ینتترد ه،زمتاد نتود
این وقای نه طور ه،زماد نته طتور اشت،گیر راتد انوررونیستن در
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حزت ک،ونیست این را ،که نرا سال ها مت،اد روسر ک،ینتترد
القاء ادی نود ،اتات نخشید را اینده سر اندا نه ی فراینتد انیطتاط
سری ربدی گردید
حزت نین آگوست و دسامبر یت ستر اتوردهتا نتی نتروا،
ای متتاد گذاتتته و نتتر هتتر و متتر  ،را هتتدایت کتترد ایتتن ااتتورد
ناییزییا که اام قیا هزاراد ن تر ای دهقانتاد در منتاطقی کته ریتت
کنترل حتزت نتود و ه،فنتین اتورد ناسیونالیستتی نیروهتا ن تامی
در نانفانو نود(که در آد نرخی ک،ونیست فعتال نودنتد) در نهایتت،
ایز که نه ارطالپ در  11را  14دستامبر اقیتا کتانتودا نتود ،در
واقتت یتت ح،یتته انرنامتته ریتتز اتتدیا نتتود کتته روستتر نرولتاریتتا
اهرستاد ها نشتیبانی ن،ی اد و در عین حال نته ح،تا ختونی منتهتی
اد ر،ا این اقدامات در ی ادست فامعه آمیز در دستاد نیروهتا
کومین رانو نه ن،ایس درآمد
ایتتن قیتتا مامرامویانتته روستتر عنارتتر کتته استتتالین در راس
حزت ک،ونیست این ما دادی نود ،نرانگیخته ادی نود ،که هتدی آد
نرا رومیته درستت نتودد رزهتا استتالین در متورد ارتروی انقتالت
در اتتینا قتترار دااتتت ستتیا نتتا ادستتت ،ایتتن رتتز ،اختترا مخال تتاد
استالین اروع گردید
سال  1928میالد  ،سال نیروی نتد انقتالت استتالینی استت
در نه،تتین نینتتو ک،ینتتترد ارد ررورسدیستتنا نعنتتواد ی ت نتتیس اتترط
نتتترا یدیتتتاراگی حتتتزت نذیرفتتتته اتتتد در نهایتتتت در کنگتتتری اشتتتن
ک،ینتتترد ن ریتته رستتوا و نتتد مارکسیستتتی اسوسیالیستتن در یتت
کشورا کته دستت کشتیدد قطعتی ای انترناسیونالیستن کتارگر نتود نته
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ر تتتتویب رستتتتید ای ایتتتتن رو متتتترا ک،ینتتتتترد نعنتتتتواد رشتتتتدیالت
انترناسیونالیستی مشخط اد در این فکا نود که کنگری اشن حتزت
ک،ونیستتت اتتین هتتن در اتتورو نرگتتزار اتتد در کنگتتری ر تت،ی،اری
ارخاذ اد را ری،ی ای رهبراد مواد را آمادی کند که نتدود قیتد و اترط
ای استتتالین ح،ایتتت کنتتد ایتتن ستترآغای رستت،ی حتتزت استالینیستتن یتتا نتته
سخن دیگتر ریتول آد نته حزنتی کته انتزار رتعود امیریالیستن روستیه
اد این رین ای رهبتراد متواد کته ارتطالحا ادانشتدویاد نایگشتتها
نامیدی می اد رهبر حزت را دو سال نعتد در ستال  1930متیالد
کسب ن،ود

ارت

سرخ و رنبران قیام

انیطتتتاط حتتتزت ک،ونیستتتت اتتتین رنهتتتا منتتتوط نتتته انتختتتات رای
استالینیستتن نبتتود نیدتته اتتام ی ت ستتر ادستتت هتتا نیتتز متتی اتتد کتته
می تتتتتول متتتتتامرامویی
هایی نود که در نی،ه دو
ستتال  1927ار تتای افتتتاد
در منتتاطقی کتته نیروهتتا
دولتتتتتتی ن،تتتتتی روانستتتتتتند
قتتتتدرت ختتتتود را اع،تتتتال
کنند ،گـروی ها مبـاری اع،ـال قتـدرت متی کتـردند ایتن گترویهتا در
دستتته هتتا نزرگتتتر ن تتامی متشتتد اتتدی و گتترد هتتن درمتتی آمدنتتد
سردسته یدی ای این گتروی هتا متائو رستونو نتود ای ستوانق ستالها
35

نشت سر گذااته مائو نعنواد یت مبتاری سرستخت نرولتاریتایی ،کته
نا آد نیوستگی دااته نااد ،هیچ دلیت و متدرکی در دستت نیستت امتا
او نعنواد ن،ایندی مناپ فررت طیب در دوراد اریاد نا کومین رانتو
مقا ادار مزئی دااته است در نیرو ای اوامر استالین او نعنتواد
رهبر اقیا ناییز دهقانادا حکور دااتت در نایتاد م تیبت نتار
این مامرامویی ،مدبور اد نه ه،ترای رتدها ن تر ای دهقانتاد رتا آندتا
کتته متتی روانتتد عقتتب نشتتینی کننتتد رتتا آندتته نتته سیستتیه کوههتتا نتتزرا
کیانفانو رسیدند در آندا نترا آندته مدتانی را نته ختود اخت تاص
دهتتد نتتا راهتتزدهتتا منطقتته کتته آندتتا را ریتتت کنتتترل دااتتتند ،نی،تتانی
منعقد ن،ود در آندا او روانست ای راکتی دفاع و ح،یه آنها نیآموید
ستتر اندتتا گتتروی او نتتا دستتته هتتا متتدا اتتدی ای کتتومین رانتتو ریتتت
رهبر افستر ننتا «اتا اوت» کته نعتد ای ادستت قیتا نااانتو نته
دامنه این کویها فرار کردی نود ،متید اد []10
در حقیقتتت امتتر ،متتائو رهبتتر یدتتی ای دستتتههتتا متتدا اتتدی در
میاد خی گرویهایی که در مناطق مختی ،گرد آمتدی نودنتد ،را نعهتدی
داات این گرویها ایویا را نرگزیدی نودند که ای مذت دهقانتاد نته
دسته خود ،سودی نردی و نه مناطق خاری ح،یه متی کردنتد رقریبتا
نوعی منو اریدتی در منتاطق روستتائی ،ایتن اتیوی ع،ییتات مندتر
گردیتتد رتتا ایتتن گروههتتا نتترا ستتالها در نرانتتر کتتومین رانتتو مقاومتتت
کنند ایز که مهتن استت ،یتادآور ایتن مونتوع استت کته رتا ستال
 1934میالد  ،ائتتالی ایتدئولوایدی و سیاستی منتاپ فررتت طیتب
حزت ک،ونیست اتین نتا نخشتی ای کتومین رانتو (حتزت نتوراوائی)
که اام سرنایاد مزدورمتشد ای الیهها نتایینی دهقانتاد نتود ،را
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اتتام متتی اتتد .در حقیقععت جاب ععایی جیرافیععایی کععه در ایععن برنععه از
تاریخ بوجود آمد ،یعنی مهعاجر اعضعای حعزب کمونیسعت از شعهر
بععه روسععتا ،تنهعععا تیییععرا در تاکتیعععط نبععود بلکعععه نشععان تیییعععر در
خ لت طبقعاتی بعود کعه حعزب کمونیسعت چعین در حعال دگردیسعی آن
بود.
رتتاری نگتتاراد مائویستتن ن،تتا متتی گوینتتد ااررتتس ستترخا اررتتس مستتیح
دهقتتانی نتتود کتته روستتر نرولتاریتتا هتتدایت متتی اتتد در حقیقتتت ایتتتن
نرولتاریا نبود که در راس حتزت قترار دااتت ،نیدته مبتاریاد حتزت
ک،ونیستتت اتتین نودنتتد کتته رقریبتتا ه ،تۀ آنهتتا نیشتتنۀ ختتردی ن توراوائی
دااتند این عنارتر هیفوقتت اشتن انتدای رتاریخی مبتاریی طبقتاری را
کامال ای آد خود ندردند (اشن اندای که قطعا نعتد ای ادستت متو
انقالنی نه کنار نهادی ادی نتود) امتا مستئیه ریت متامرا ،امتتزا افتراد
راحب من ب کومین رانو نا این عنارر نود سالها نعد نا ورود
استتارید دانشتتگاهی ،دانشتتدویاد ،میتتیگرایتتاد و لیبرالهتتا نتته روستتتاها
ررکیتتب ایتتن ادغتتا ریدتتین نیشتتتر یافتتت و نتته اتتد گیتتر کادرهتتا
اآمویگاراد دهقانادا در خالل منو نا اانن مندر گردید
در رونتتد ختتود ،حتتزت ک،ونیستتت اتتین ای لیتتاظ امت،تتاعی ،نتته
ن،ایندیهایی ای الیه ها نتوراوای و ختردی نتوراوای نتدل اتد ،و
نتتتا اتتترایر غالتتتب آد روی اتتتین رطتتتانق نیتتتدا کتتترد :رواتتتن دراد،
اد ،سرنایاد حرفها و مزدور ،کسانیانتد کته نته متایی در
متخ
دولتها مییی کته ستر ستیردی ااترای نودنتد ،دااتته و نته نتا دولتت
مت،رکتتز و انی تتار «ایانتتو کتتا ات » ه،تترای نودنتتد در نتیدتته
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ایتتدئولوا رهبتتراد اررتتس ستترخ آمیتتزی ا ای ااستالنیستتنا نتتا استتود
یتتاد سنیستتتا ررکیتتب یافتتته نتتود ایتتن متتدل ستتاختگی ،ینتتانی نتتر ای
عبارات نردای ابه مارکسیستی در مورد انرولتاریاا ارائه می داد
که ه،تترای نتا یت نتوراوای نتود و نته ستختی متی روانستت ،هتدی
آادارا اعال ادی آنرا نطور فزایندیا نواس دهد اگراته آد دولتت
ادموکراری ا مخال ،نا دیدتارور «ایانو کا ا » (نا ح،ایتت
ی دولت دوست) نااد معنا واقعتی و یمینتی آد ایتن استت کته در
دنیا واقعی و دوراد انیطاط سترمایه دار  ،حتزت ک،ونیستت اتین
و اررس سرخ در رخار،ات امیریالیستی

تروتسکی و درس آموزی از ت ربیا سال 1927
انوییستتیود اتتپ نتته خراندتتار هتتا استتتالین در انقتتالت اتتین
ح،یه کترد ررورستدی خواستتار مبتاریی فتور نترا قتدرت اتوراها
در مقان ک نوراوای این ای م،یه کومین رانو اد ایتن یدتی ای
متتوارد استتت کتته ررورستتدی و نیتتروانس ای مونتت انقالنتتی دفتتاع
ن،ودند امتا ه،فتود نستیار ای موانت انوییستیود اتپ ایتن اعتال
موانت خییتی دیتتر هنگتا نتود و ردرنیتتات واقعتی قیتا  1927روستتر
آنها دریافت نشد ررورسدی رنها در سال  1926میالد قط رانطته
نا ک،ومین رانو را خواستار اد او مخال ،سیاست فامعه نتار مبهته
ند امیریالیستی در ستال  1922متیالد نبتود ه،فناندته او مختال،
مبهه متید کارگراد در غرت نبود او هرگز حتی نتا ای ستال هتا
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 1927متتیالد ای ایندتته انعقتتاد ی ت نیتتوم ن تتامی نتتا کتتومین رانتتو
امداد نانذیر خواهد نتود را ،اندتار ندترد ایتن انهامتات مندتر اتد رتا
ررورسدی و نیروانس موان آادارا ند انقالنی را در طول منتو
این و اانتن ارختاذ کننتد در آد هنگتا آنهتا ن تورت انتقتاد رورتیه
میدردند در نرانر مهام،اد اانن ناید ای انرال «ایانو کا ات »
مالد ح،ایت کرد ننانراین ررورسدیست ها در ع،ت و در رخ ت،ات
نین امیریالیست ها ه،یشه ای یدطری امیریالیستتی دفتاع کتردی انتد رتا
نیده نتوانند نه این نوع منو ها لباس اآیاد مییا نیواانند
مکتتتافا ایندتتته ،انوییستتتیود اتتتپ ،هرگتتتز موانتتت ح،ایتتتت ای
مبتتاریات آیاد نختتس میتتی منتتدر در رزهتتا ارائتته اتتدی در کنگتتری
دو ک،ینتتترد ،کتته روستتر لنتتین ارائتته گردیتتدی نتتود و حالتتت رقتتدس نیتتدا
کتردی نتتود ،را هیفوقتت نتته اتالس ندشتتید نتا ومتتود ایتن واقعیتتت کته،
لنین راکید کردی نود که ،ک،ونیست هتا نیتای دارنتد در انتین مبتاریاری
استقالل سیاسی خود را ح کنند مونتعی کته نتین ال،یت ک،ونیستت
آاتتدارا در اریتتاد ختتود نتتا کتتومین رانتتو ،آنتترا وارونتته کتترد انهامتتات
مومتتود در رزهتتا مستتئیه میتتی و مستتتع،راری ،ه،تتواری رای را نتترا
ه،ته نتتوع معییتتات در متتورد اانقتتالت میتتیا و ادورادا کتته ک،ینتتترد
نتتتا ای متتتدت کورتتتاهی ارختتتاذ کتتترد ،نتتتای گذااتتتت ه،تتتانطور کتتته در
ستتالها  ،1923-1921نتتتا ارختتتاذ سیاستتت ح،ایتتتت ای نتتته ارتتتطالپ
اانقالت در مستع،رات ا منت نته کشتتار کتارگراد ک،ونیستت روستر
نیتتتـروها میتتتی در سـرمـایتتتـه دار نیتتتـرامونی اتتتد نتتتد انقتتتالت
نتتوراوایی در واقتت فرآینتتد استتت مهتتانی کتته طبیعتتت ارردتتاعی و
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نرگشت نانذیر خود را نته ه،تۀ مناحهتا نتوراوای در مستتع،رات
رسر می دهد

چپ کمونیست و درس آموزی از تزوال چین
در ع ر انیطاط سرمایه دار  ،مناف نرولتاریا و نوراوای
حتی نرا یت لی ته ن،تی روانتد در یت راستتا قترار گیترد ،اته در
سرمایه دار مترون و اه در سرمایه دار نیرامتونی نتوراوای
هیچ ایز متز نردگتی متزد  ،میرومیتت ،سترکوت و منتو نترا
ارائه دادد نه طبقه کارگر ندارد هر کستی کته نرولتاریتا را نته اتد
امبهتته متیتتد نتتد امیریالیستتتیا ،انیتتوم هتتا ن تتامیا و یتتا امبهتته
نتتد فاایستتتیا در نیونتتد نتتا مناحهتتائی ای نتتوراوای نتته ارتتطالپ
مترقی فرا نخواند ،رنها نه خی سالپ طبقته کتارگر ک،ت کتردی استت
را در آیندی مورد قت عا امیریالیستی قرار گیرد
نعتتد ای قت ت عتتا ستتال  1927در اتتین ،هتتیچ متتایی نتترا ا ت
ن،ی رواند ومود دااته نااد که دفتاع طبقته کتارگر ای ختود ،رنهتا ای
طریتتق مبتتاریی مستتتق طبقتتاری و رشتتدیالت ریمتتی ختتود ،متتی روانتتد
ع،یی گردد در دورانی کته ه،ته دولتتهتا میتی و نتوراوای میتی
ه،فود حیقه ا ای ی یندیری در ن ا مهتانی سترمایه دار رنیتدی
ادی اند ،طبقه کارگر هیچ وظی ه میی نر دود ندارد  ،رنها آینتدی او
در رای مباریی نرا ک،ونیسن در مقیاس مهانی است
رنها ک،ونیست اتپ روانستت ای م هتو واقعتی فامعته آمیتز اتین
درس آموی ن،اید در فوریه و مارس سال  1935متیالد در دورش
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سیای ند انقالت ،در او سردرگ،ی فکا سیاسی ،نشریه نتیالد در
ا،اری  ،16متعیق نه فراکسیود ک،ونیست اپ ایتالیا ،نوات:
احواد این ن ورت قطعی ثانت کترد :منتدرمات رزهتا
کنگری دو نین ال،ی ناید ن تورت ریشتها رغییتر کنتد ایتن
رزها مطرپ میدترد کته دفتاع نرولتاریتا ای منتبس هتا نتد
امیریالیستتتی مشتتروط نتته آد استتت کتته انتتین منبشتتی هتتایی
ارایر را نه ادیگیر مباریات مستق نرولتاریایی فتراهن
کند ای هن اکنود ناید این ردرنیات نه رست،یت اتناخته اتود
که نعد ای این ه،ه ردرنه ،نرولتاریتا نتومی نبایتد ای انتین
منتبس هتائی ح،ایتت کنتد متتی روانتد نته نیشتتای مبتاریی نتتد
امیریالیستی ندل اود اگر ختود را نته نرولتاریتا نتین ال،یت
نیونتتتد ینتتتد ،در مستتتتع،رات ،مشتتتانه نراتتتی کتتته نیشتتتویدها
کردند ،روانستند نرولتاریا را ای ن ا فئودالی نه دیدتتارور
نرولتاریا هدایت کنند ا
گرایشتتتات مت تتتاوت درود ک،ونیستتتت اتتتپ در او رستتتیر نتتتد
انقالت در مقان گورکن انقالت نرولتر این ریتت عنتواد «انقتالت
رودی ا این» نه دفتاع ای موانت انترناسیونالیستتی نرداختنتد نترا
ک،ونیستتت اتتپ وانتتح نتتود کتته نتته لیتتاظ متتاد  ،ستترکوت و نتتانود
فیزیدتتی طبقتته کتتارگر در ستتطح مهتتانی مند،یتته در اتتین و ادستتت
مبتتتاریش طبقتتتاری در ستتتطح مهتتتانی و نتتتای هتتتن مند،یتتته در اتتتین کتتته
مائوئیسن نیانگر آد نود ،یمینه ها متاد  ،ن تر و ستایمانی نترا
اتدیگیر انقتتالت نرولتتتر را ای نتین نتتردی نتتود ک،ونیستت اتتپ نتته
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درس گیتتتـر ای ایتتتـن ردتتتـرنیات نرداختتتت یدتتتی ای آموینتتتدی رتتترین
نواتتتته هتتتا «مستتتئیه اتتتین  1920- 1940ک،ونیستتتت اتتتپ در مقانتتت
خیانت انترناسیونال ک،ونیستی انیطاط یافته» است

صزنۀ مناقشا امپریالیستی
نتتا ادستتت طبقتته کتتارگر ،ک،تتین رانتتو  ،نعنتتواد ی ت موسستته
قدرر،ند اینی نترا متدری نتاقی مانتد نیتروی کتومین رانتو ر،تامی
دستاورد منتبس کتارگر را کته در ستالها اخیتر ندستت آوردی نتود،
ای نین نرد کتاهس دستت،زدها ،نیدتار لدتا گستیخته ،رتور و غیتری
ای عواقتتتب ادستتتت منتتتبس کتتتارگر نودنتتتد ایتتتن مستتتئیه ای عواقتتتب
سیاست ها ند ک،ونیستی ک،ینترد استالینی نود
کتتتومین رانتتتو رنهتتتا
مــریــانتتتتـی نـتتتتـود کــتتتتـه
متتی روانستتت یدیتتاراگی
کشتتتور ،مبتتتاریی و اتتتد
گیتتتتتتتتر ائتتتتتتتتتالی نتتتتتتتتا
ستتتترکردگاد منتتتتاطق ،را
رک،ین ن،اید ننانراین نه کانود ستیزی نین قدررها امیریالیستتی نتدل
اتتد ای یدطتتری نتتد انقتتالت استتتالینی نعنتتواد مبتدتتر رود مدیتتد
امیریالیستتتتتی در روستتتتیه اتتتتد دفتتتتاع ای استتتتریمین سوسیالیستتتتتیا
اور و قی،رو که ن،تی رتواد نته درود آد ن توذ کترد ،و هتن یمتاد
نیروئی که نتواند ن ورت ی سیر میتاف نترا روستیه ع،ت کنتد
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این راکتی در این ،نه ح،ایت ای گارد سترخ کته ای ستال  1928نته
نعد اد گرفتته نتود ،اندامیتد ییترا کته استتالین اشتن انتدای طتوالنی
متتدت نتترا آینتتدی ن،تتی دیتتد و انتتافه نتتر آد ،نتته مستتتدو ائتتتالی نتتا
دولتت کتومین رانتتو نتود ای طتتری دیگتر ،ایتاالت متیتتدی ،کته نطتتور
رویافزونتتی آریومنتتد ستتیطه انی تتار نتتر ر،تتا مریهتتا منطقتته
اقیتتانوس آرا نتتود ،ستتیطه قتتدی،ی استتتع،ار را کتته روستتر قتتدررها
قدی،ی اود نریتانیا و فرانسه ،ایداد ادی نتود را نتا راتد ستیطه متالی
ختتود رغییتترداد عتتالوی نتتر ایتتن ایتتاالت متیتتدی نتترا نیشتتبرد مق تتود
ختتود ،در مرحیتته اول نایتتد نتتا رویتتا روستتعه طیبتتی اانتتن نرختتورد
میدرد در حقیقت در آغای قرد روان نود کته اقیتانوس آرا آنقتدرها
هتتن نتترا ایتتاالت متیتتدی و اانتتن نتتزرا نیستتتند نتتین اانتتن و ایتتاالت
متیتتدی ،یتت مقانیتته رو در رو ( 10ستتال قبتت ای ننتتدر نرهتتارنر) و
منو نرا کنترل نر این و دولت کومین رانو اروع ادی نود
نیای روی افزود نه نایار ،منان موادخا و نیرو کتار اریاد،
اانن را وادااتت رتا در رخارت،ات امیریالیستتی در اتین دخالتت کنتد
در ستتیتامبر ستتال  1931متتیالد  ،منفتتور را رستتخیر کتترد در متتای
فوریه اروع نه رداوی نته ایتاالت ات،الی اتین کترد نتا ار،تا راستیا
نایگاهی در اانگها و اندا امورح اظتی ،میتیرهتا کتارگر در
اهر را ن،باراد کرد اانن اریتاد نتا نعکتی ای سترکردگاد منتاطق
اد داد ودر این میاد عروس خی،ه اتب نتای  ،رایتن ختودد را
انت ات کرد در نرانتر رهتامن اانتن ،رنهتا «ایانتو کتا ات » ،ای
آندائیده قبال معاهدیا نا ااننی هتا نستته نتود ،نته ظتاهر مقتاومتی ای
خود نروی داد ایاالت متیدی و اورو در نرانتر منتاف امیریالیستتی
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خود عدا الع ،نشاد دادنتد نتر دولتت «ایانتو کتا ات » فشتار
وارد آوردند که مقاومت موثر در نرانر اانتن اع،تال ن،ایتد ایتاالت
متیدی امیدوار نود کته اانتن در نتارالی منتو طتوالنی متدت و خستته
کنندش این فرو رود ،ایز که سراندا ار ای افتاد ،را ایتاالت متیتدی
نتواند ر رفات خود را نه آرامی نه نیس نرد
استتتالین نتته ستتهن ختتویس در ستتال  1932نتته هستتتههتتا ستترخ
فرماد داد ،که منو را نر عییته اانتن اتروع کننتد ه،زمتاد در ایتن
دوری ،استتتتالین نتتتا رایتتتن « ایانتتتو کتتتا اتتت » رانطتتته دییی،اریتتت
نرقتترار کتترد و ایتتن درحتتالی نتتود کتته «ایانتتو کتتا ات » ،ح،تتالت
وحشیانها را نر عییه گارد سرخ اروع کتردی نتود در ستال 1933
میالد مائو رسونو و فنو ای،نی ،نیشنهاد ائتالفی نا اندین ن تر ای
منو ساالراد (انترال هتا) کتومین رانتو را ارائته دادنتد ،ایتن منتو
ساالراد نر عییه سیاست ها نزدیدی و ه،دار انترال « ایانتو
کا ا » نا ااننی ها ،طغیاد ن،ودی نودند اما ایتن ائتتالی ،نختاطر
ایندتته ارربتتاط انتترال «ایانتتو کتتا ا ت » نتتا روستتیه ای هتتن نیااتتد،
روسر ادانشدویاد نای گشتیا نذیرفته نشد این حادثه نشتاد متی دهتد
که حزت ک،ونیست این اقدر در نای رقانت ها سترمایه دار و
در ائتالیها ،گری خوردی نتود در ایتن موقت استتالین ااررتس سترخا
را نعنواد عن تر فشتار در ن تر گرفتته نتود و نیشتتر رترمیح متی داد
اعت،اد «ایانو کا ا » را نه این ائتالی میب کند []11
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رانپیمایی بزرگ در خدمت جنگ امپریالیستی
در ااراوت رنس ها امیریالیستی ،دسته هتا ااررتس سترخا
که نراالودی اریدتی ننتا نهتادی اتدی نتود ،در رانستتاد ستال  1934نته
ستت،ت اتت،ال غرنتتی اتتین حرکتتت کتترد نیش تانیس ،ایتتن دستتتدات در
منتتوت و مرکتتز اتتین در منتتاطقی متتی ییستتتند کتته دور ای دستتترس و
کنترل کومین رانو نود طی مسافتی ایتن منتبس در منطقته اانگستی
مت،رکتز اـدنتـد ایتـن ع،ییتتات نتـه نتـا ارای نی،تتایی نتتزراا اناختتـه
می اود
اما آنفته در نتا و
نشتتتت ایتتتن منتتتبس
قتترار گرفتتته نتتود،
ایز متزء منتاف
کثیتتتتتتت ،ستتتتتتترمایه
دار نبود نایتها
ررین هدی این منتبس ارای نی،تایی نتزراا در مرحیته اول ،متذت و
ثبتتت نتتا ای دهقانتتاد نتترا اتترکت در منتتو امیریالیستتتی در حتتال
وقوع نین اانن ،روسیه و ایاالت متیدی نود در حقیقت انتاکوا (یت
گروی ای ا دانشدویاد نایگشتتیا نتا گرایشتات استالینیستتی) قتبال ایتن
احت،ال را مطرپ کردی نود که می اود نخشتی ای اررتس سترخ را نته
منو ااننی ها فرستاد نر خالی روری ،هتا ایتدئولوگها راستت
و اپ سترمایه کته عزی،تت ای منتاطق ایانتو اتی ،واقت در منتوت
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امنطقتته اتتوراییا را در ارربتتاط نتتا میارتتری ری،تت نانتتذیر کتتومین
رانو قی،داد می کنند ،نا ردزیه و رییی حتواد رواتن متی اتود کته
خرو ااررس سرخا ای منطقه نه آنگونه که راری نویساد ادعتا متی
کنند نر اثر میارری سخت کومین رانو نبودی است
ای آندتتا کتته ،منطقتته وستتعت نزرگتتی را اتتام متتی اتتود ،رغییتتر
راکتی ن تامی و خترو ای منطقته ،نتا استتدالالت رتاری نویستاد در
نردی ا ای انها قرار میگیرد ر تور ایندته مبتاریی اریدتی ،نترا
اندین سال در نرانر هدو کومین رانو مقاومت و نایتدار ن،تودی و
رغییر راکتیت ای مبتاریی اریدتی نته مبتاریی مستتقین و رو در رو نتا
کتتومین رانتتو مندتتر نتته ایتتن اتتد کتته امنیتتت مریهتتا اریدتتی ای هتتن
گستتیخته گتتردد و ستتراندا مدبتتور اتتدند ایتتن منتتاطق را رتترم گوینتتد،
واقعیتتت را نیتتاد ن،تتی کنتتد ایتتن نتترا گتتروی ادانشتتدویاد نایگشتتتیا
ااتبای ع ی،تی نبتود (اانفته متائو کته او هتن در ایتن استترار ستهین
نتتود ،نعتتدا گ تتت) [ ]12ایتتن متتوفقیتی نتترا نیروهتتا استالینستتتی نتتود
که دهقاناد را رسییح و ای سریمین خود مدا کنند ،سریمینی کته آنتاد
رتتا آد یمتتاد مانانتته ای آد دفتتاع متتی کردنتتد نتته نیتتاد نهتتتر ،هتتدی ای
اراهیی،تایی نتزراا نته ست،ت ات،ال ،اتد دادد نته اررتس متتن ن و
قان قبول نرا منگی نیشارو نود
کتانها راریخی رست،ی اراهیی،تایی نتزراا را نعنتواد نتوعی
منبس امت،اعی انقالنتی و یتا مبتاریی طبقتاری رعریت ،متی کننتد ،القتاء
می اود که ااررس سرخا سر منشاء و نط ه انقالت می نااتد ،اتود
هنگتتا نیشتـرو  ،حیتـن ربییغتتات ،یمیتـن هتتا را نیتـن دهقـانتـاد رقسیتـن
می کترد در حقیقتت ،هتدی ای ایتن ع،ت ندتارگیر دهقانتاد نعنتواد
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میاف ی در نشت مبهه ااررتس سترخا نتود قتبال در آغتای راهی،تایی
نتزرا ،م،عیتت غیرن تتامی اگتارد سترخا نعنتتواد ستیردفاعی نتترا
عقتتب نشتتینی اررتتس در ن تتر گرفتتته اتتدی نتتود ایتتن راکتی ت  ،روستتر
نرخی ای راری نویساد نعنواد روای خییتی ستادی ای ح اظتت منتبس
من ن ن امی در نرانر ریر دا،ن نا نشاندد م،عیت غیتر ن تامی نتود
ایتتن رتتاکتیدی استتت کتته طبقتته حاک،تته نتته آد متوستت متتی اتتود و در
قاموس طبقه ریت ستن نیست یمانی که امایی می دهی ماد کودکاد
و سال،نداد نترا ندتات متاد سترنایاد در گترو گذااتته اتود ،دیگتر
حرفی ای قهرمانی و ماد گذاتگی ومود ندارد []13
راهیی،ـایتتـی نتتـزرا ،رای ریییتتـی نتتـرا مبتتـاریی طبقـارتتتـی
ن،ی رواند نااد نترعدا ،مستیر استت نستو وفتق دادد ائتتالی نتا
کسانیده را آد یمتاد نعنتواد افئتودال و نتوراوای ارردتاعیا دستته
نند ادی نودند و حاال نتا ستیر و متادو نته وطتن نرستتاد ختوت نتدل
اتتتدی نودنتتتد ننتتتانراین در متتتای اگوستتتت ستتتال  1935متتتیالد  ،حعععزب
کمونیسعععت چعععین از دسعععته نعععای "رانپمایعععان بعععزرگ" مسعععتقر در
سوشععون دعععو بعمععل آورد کععه بععا ای ععاد یععط اتزععاد ملععی و آش عتی
طبقاتی ،مهاجمان ژاپنعی را از سعر زمعین چعین دور کننعد ]14[ .ایتن
دعتتوت ای قطعنامتتها کتته روستتر ه ت،تین و آختترین کنگتتری ک،ونیستتت
نین ال،ی که در این یماد ونت گردیتد ،نیشتی گرفتت کنگتریا کته
در آد اعار افتکاپ امبهه میی ند امیریالیستیا کته در آد احتزات
ک،ونیستی استالینیستی نا نوراوای میی رشتری مستاعی متی کننتد،
طتترپ گردیتتد ک،ونیستتتهتتا را نتته عکتتو گیتتر ای کتتارگراد نتترا
کشتارمنو دو مهانی که در رای نود ،ررغیب می کرد
47

ع،تتتال اراهیی،تتتایی نتتتزراا در اکتبتتتر ستتتال  1935متتتیالد ،
یمانی که مائو نه یناد – ایاالت اانسی در ا،ال غرنی این – وارد
اد ،نایاد گرفت در مریاد راهیی،ایی مائو روانست موقعیت خود را
ریدتتین نخشتتد نتتا نایتتاد اراهیی،تتایی نتتزراا رتترااد ختتود را نشتتاد
داد ،ییتترا ای ا گتتارد ستترخا نتتود هتتزار ن تتر کتته ای ایانتتو اتتی،
عزی،تتت ن،ودنتتد ،فقتتر ه تتت هتتزار ن تتر نتتاقی ماندنتتد نیشتتتر متترا و
میرهتتا نتتر اثتتر م تتائب طبیعتتی نتتود رتتا ایندتته متتورد ح،یتته نیروهتتا
کومین رانو واق ادی نااند و رعداد ییاد هن نعیت انشتعات در نتین
دسته ها رهبر در سوااد ناقی ماندند فقر در نایتاد ستال 1936
میالد قس،ت اریی اگارد سرخا نا دسته هایی ای یویتاد و سواتاد
نه دورهن م ،ادند

اتزاد م دد حزب کمونیست چین با کومین تانگ
ستتتال  1936متتتیالد ادامتتته یتتتارگیر دهقانتتتاد روستتتر حتتتزت
ک،ونیست این ،مندر نه متذت رتدها ن تر گردیتد ،در آد میتاد رعتداد
ییاد دانشدویاد میی گرا نودند کته نعتد ای منتبس رواتن دراد نتد
ااننی در نایاد سال 1935متیالد نته روستتاها ستراییر اتدی نودنتد
این ندین معنا نبود که دانشدویاد ک،ونیست ادی نودند ،نیده نرعدا
ه،ینطتتور کتته قتتبال گ تتتین ،حتتزت ک،ونیستتت رشتتدیالری اتتدی نتتود کتته
نتتوراوای نعنتتواد انتتزار ختتود نتته آد متتی نگریستتت ،کتته منتتاف آنتترا
رامین می کند نوراوای این در ندیت نا اانتن یت دستت نبتود و
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گرایشات گوناگونی در
طرفدار ای این یتا آد
قتتتدرت نتتتزرا ومتتتود
داات ه،انطور که ما
قتتتتتتتتبال دیتتتتتتتتدین ،ایتتتتتتتتن
گونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاگونی در
فرمانتتتتتتتتدهی انتتتتتتتترال
«ایانو کا ا » انعداس یافته نود او ای ایندته یت مبهته نترا
ح،یه نه ااننی ها ایداد کند ،نامط،ئن نود و سعی داات منت تر ن،انتد
را اینده مواینه قدررها امیریالیستی نه ن یدی ای دستته هتا مت،ایت
گردد فرماندهاد کومین رانو و سیهساالراد منطقه هن نطور مشتانه
گرایشات گوناگونی دااتند
در این فکا نود کته متامرا ستیاد اتد گرفتت حادثته ای ایتن
قتترار نتتود کتته در دستتامبر ستتال  1936متتیالد اانتتو هوستتی النتتو
یدی ای فـرمـانـدهتـاد کتومین رانتو کته نتر عییتـه ااننتـی هتا متـون
می گرفت و یانو هواانو منتو ستاالر ستیاد کته رانطته ختونی نتا
حزت ک،ونیست این داات« ،ایانو کا ا » را ندتر خیانتت و
ه،دتار نتا ااننتی هتا دستتگیر متی کننتد و نعنتواد خیانتت کتار ریتتت
نیگتترد قتترار میدهنتتد امتتا استتتالین نتته فوریتتت و نتتا ی ت دستتتور رنتتد و
سری نه حزت ک،ونیست این دستور متی دهتد کته نته رنهتا او را آیاد
کنند ،نیده نیروها انرال را در امبهه متیدا وارد کنند
انتتتد روی نعتتتد اتتتود آال  ،یتتته اتتتی یانتتتو و نتتتو کتتتو نعنتتتواد
ن،اینتتدگاد حتتزت ک،ونیستتت اتتین (یتتا رتتییح ررگ تتته اتتود طرفتتداراد
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استالین) نا روسانو – راحب نزرگتترین انی تار در اتین و رقیتب
«ایانتتتو کتتتا اتتت »  -نتتته عنتتتواد ن،اینتتتدی ایتتتاالت متیتتتدی و ختتتود
«ایانو کا ا » ،گ تگوهتایی را اتروع کردنتد نتیدته متذاکرات
نه این مندر اد که «ایانو کا ا » امبارا طری ایاالت متیتدی
و روستتیه را نگیتترد در آد یمتتاد روستتیه و ایتتاالت متیتتدی نتتر عییتته
اانن در ی ارئالی نا هن ه،دار متی کردنتد در عتوض «ایانتو
کا ا » امایی یافت نعنواد سرکردی حدومت میی ناقی ن،انتد ،در
حینتتی کتته حتتزت ک،ونیستتت اتتین و اررتتس ستترخ ( کتته حتتاال نتتا او نتته
اررتتس هشتتتن رغییتتر یافتتته نتتود) ییتتر فرمتتاد او قتترار گرفتنتتد امتیتتای
نعتتد «ایانتتو کتتا اتت » ایتتن نتتود کتته انتقتتا ختتود را ای اانتتو
هوستتی النتتو و یانتتو هواانتتو نگیتترد ،نتته دستتتور «ایانتتو کتتا
اتتت » ،آنهتتتا اول ینتتتدانی و نعتتتد کشتتتته اتتتدند اتتتود ال و دیگتتتر
ک،ونیستتت هتتا رتتا یمتتانی کتته ایتتاالت متیتتدی و روستتیه« ،ایانتتو کتتا
ا » را ردهیز می کردنتد در ایتن حدومتت نتاقی ماندنتد ایتن حادثته
مندر نته ایتن گردیتد کته اریتاد مدیتد نتین حتزت ک،ونیستت اتین و
کومین رانو امکا اود اما ایتن متامرا نته رنهتایی ن،تی روانستت ایتن
نی،اد مدید را در میو اشن کارگراد رومیه ن،اید
کسیده ق ات و قار دی هزار ن ر ای ک،ونیستها و کارگراد در
ستتتال  1927متتتیالد نتتتود نایستتتت نطتتتور عدیتتتب و غریبتتتی و ای
ایدئولوا و نیفیدگی خارتی استت ادی میشتد ایتن فررتت در اواستر
ستتال  1938متتیالد ندستتت آمتتد ،منتتو نتتین نیروهتتا کتتومین رانتتو
روسر «ایانتو کتا ات » و قست،تی ای ااررتس سترخا رددیتد اتد
احتیامی نه گ تن نیست مائویستها سعی دارند ای اریتاد نتین کتومین
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رانتتو نتتا منتتو ستتاالراد منطقتته و ق تتات اتتانگها ر تتویر ارائتته
دهند که مبین ی مانور ماهرانه ای اختالفات مومود نین مناپ هتا
حاکن متی نااتد ایتن واقعیتت دارد کته نتوراوای ستنتی و متالدین نتا
سراد ن امی نه مناپ ها مختی ،رقسین ادی نودند ،امتا ایتن نته نتدین
ختتاطرنود کتته آنهتتا منتتاف طبقتتاری مداگانتته دااتتتند یتتا ایندتته منتتاحی
اررداعی و مناپ دیگر مترقی نود این مائو نود که در این مامرا ای
ذکتتاوت و ریتتز هواتتی ختتود در راستتتا منتتاف ختتود نهتتری نتترد امتتا
ه،تتانطور کتته نیشتتتر گ تتته اتتد ،اختتتالی مناحهتتا نتتر استتاس ،دفتتاع ای
مناف خاص رورت گرفته نود نعکتی ای منتاپ هتا وحتدت اتین را
ریت کنترل اانن می خواستند ییرا اانن قدرت مییی آنهتا را رقویتت
م تی کتترد و منتتاپ دیگرمث ت حتتاکن منفتتور کتته حاک،یتتت ختتود را در
منطقه ای دست دادی نود نه دنبال ح،ایتت قتدررها دیگتر امیریالیستتی
که مخال ،اانن نودند ،می گشت
در ایتن معنتا ،اریتتاد نتین کتتومین رانتو و حتتزت ک،ونیستت اتتین
خییتتی رواتتن و ا ت ای ،نتتوراوائی و امیریالیستتتی نتتود ایتتن اریتتاد رتتا
آندا نیس رفت که نه روافقنامه ک ،ها ن امی نین دولتت اتورو
و انرال «ایانو کا ا » مندر گردید ک ،هتا ن تامی اتام
منگندی ن،ب افدن و کاروانی ای  200کامیود که منب اریی ک،ت
نتته کتتومین رانتتو رتتا ستتال  1947نتتود دستتته ارتتیی اررتتس ستترخ در
اررس «ایانتو کتا ات » ادغتا اتد و یدتی ای ماموریتت هتا آد
ارکت در حدومت کومین رانتو نتود رتا ایتن مقطت ای رتاری حتزت
ک،ونیست این ،هنوی مائو نقس و کنتترل انتدانی نتر حتزت و اررتس
ستترخ نتتدارد ،ییتترا در هیئتتت متتذاکراری نتتا کتتومین رانتتو ،ن،اینتتدگاد
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انتخانی ای طری دانشدویاد نایگشتی (نوکو و خود وانو مینتو) و
دار و دسته مائو (اود ال ) اندا می گرفت ،مائو در ظتاهر نتا ستر
سیردگاد استالین متید می نااد

شکست وانگ مینگ ومماشا با ایاال متزده
رقانتتت نتتین متتائو و ادانشتتدویاد نتتای گشتتتیا نتترا اولتتین نتتار
درمیستتته ع،تتتومی ک،یتتتته مرکتتتز حتتتزت ک،ونیستتتت اتتتین در اکتبتتتر
 1938عینتتتتتی گردیتتتتتد متتتتتائو ایادستتتتتت م تکتتتتتیانه در ووهتتتتتاد
(مقرحدومت کومین رانو ،که مورد ح،یته ااننتی هتا قترار گرفتت و
مسئولیت دفاع ایاین منطقه نعهتدی وانتو مینتو نتود) نترا رکتعی،
موان وانو مینو در حزت است ادی کرد نتا ایتن ومتود مدبتور نته
نتتذیرد اانتتو وانتیتتاد نعنتتواد دنیتتر ک ت اتتد متتائو نتتیس ای دوستتال
منت تتتر مانتتتد رتتتا ایندتتته منتتتو امیریالیستتتتی موقعیتتتت را نستتتو او و
نرعییه دسته ادانشدویاد نایگشتیا رغییر دهد []16
حدومتتت ووهتتاد مرکتتب ای گروهتتی ای رهبتتراد اتتپ کتتومین
رانو نتود کته ریتت رهبتر وانتو قترار دااتت رنتو نینتو اتاد و
هواائو ین که هر دو ک،ونیستت نودنتد مقتا هتا ویارت کشتاوری
و ویارت کتتار را در دستتت گرفتنتتد در آوریتت  1927استتتالین ایتتن
حدومت را «مرکز انقالنی» قی،داد کرد و نوات:
اکومین رانو انقالنی در ووهاد کته مبتاریی ا قاطعانته را
عییتتته ن تتتامی گرائتتتی و امیریالیستتتن رهبتتتر متتتی کنتتتد ،در
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واقعیتتتت ربتتتدی نتتته ارگتتتاد انقالنتتتی دیدتتتتارور دمدراریتتت
نرولتاریا و دهقاناد خواهد اد ا
در سال  1941اررس آل،تاد نته اریتاد م،تاهیر اتورو یتورد
آورد نرا میتوگیر ای نتای کتردد یت مبهته مدیتد ،استتالین نترا
روافتتق عتتد ردتتاوی نتتا اانتتن یت نی،تتانی را نرگزیتتد نتیدتته فتتور آد
عد ک ،ن امی روسیه نه کومین رانو و ه،فنتین فیت اتدد منتاپ
استالینیستتتی در حتتزت و ستتقوط وانتتو مینتتو نعنتتواد ه،دتتار نتتا
داتت،ن ااننتتی نتتود در متتای دستتامبر ،اانتتن نتته ننتتدر نتترل هتتارنر ح،یتته
کرد و نا آمریدایی ها را نه منو و کنترل اقیانوس آرا نتای کترد
این حواد ناعتا گردیتد کته هتن کتومین رانتو و نته خ توص منتاپ
مائو در حزت ک،ونیست این نه س،ت آمریدا ارخس نیدا کنند

تسلط مائو بر حزب و ت فیه م الفین
مائو نا ادت ر،ا ای فررتت ندستت آمتدی ،نرعییته ادانشتدویاد
نایگشتیا و رانعین آنها ح،یه نه رای انتداخت ایتن در ع،ت اع،ییتات
ارالحیا نا گرفت و اسن رمز نود نرا مناپ متائو رتا نته ر ت یه
عنارتر مختال ،ختود در حتزت نیرداینتتد کته ای ستال  1942رتا ستتال
 1945طول کشید مع،ار اریی این حرکتت ختود متائو نتود متائو نتا
ح،یه نه رهبراد حزت نوی ی ادانشدویاد نایگشتیا آنهتا را متتهن نته
م تـزمی ن تـودد و نـار تـواد ای ع،یتتی کتتردد رزهتتا مارکستتی در اتتین
متتتی کتتترد متتتائو نیشتتتترین رقانتتتت را نتتتا طرفتتتداراد وانتتتو دااتتتت و
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روانست نر اغیب اعکا آد ،اود لیو اایفی که نه دنیرکیی رستید،
کانو انو ،که نعدها مامورریقیق کارها کثیت ،متائو اتد( ،ه،تاد
منسبی که مائو در ستال  1930درفومیتاد دااتت) غالتب اتود []16
مطبوعتتات طرفتتداراد وانتتو نتته حالتتت رعییتتق درآمتتد ،در حتتالی کتته
مطبوعات ریتت کنتترل متائو ،مدتای نته انتشتارنود دار و دستته متائو
مدارس حزنی و ن ارت نر مطالعتات مبتاریین را نته کنتترل گرفتت
ر تتتت یه حزنتتتتی نتتتتا دستتتتتگیر و نایدااتتتتت گستتتتتردی ای یانتتتتاد و در
سرراستتر حتتزت و اررتتس ادامتته یافتتت نعکتتی هتتا ماننتتد اتتود ال نتته
مائو وفادار ماندند مت،تردین نته منتاطق نبترد فرستتادی اتدند در آندتا
یا نه دست ااننی ها افتادند و یتا نته ستادگی حتذی گردیدنتد ناکستای
ها در سال  1943نه ناالررین حد خود رستید ،ایتن ه،زمتاد نتا ای هتن
ناایدگی رس،ی نین ال،ی سو و میاندیگر ایاالت متیدی نین حزت
ک،ونیست این و کومین رانو نود دراین دوری ناکستای  ،نتیس ای
 50را  60هزار ن ر ناکسای ادند رهبراد ادانشتدویاد نایگشتتیا
حذی ادند اانو وانتتاین ای یانتاد ربعیتد اتد ،وانتو مینتو فترار و
مبتتادرت نتته خودکشتتی کتترد نوکتتو ن تتورت استترارآمیز در یتت
سانیه هوایی مرد []17
در اتتتتاراوت منتتتتو امیریالیستتتتتی ،اع،ییتتتتات ارتتتتالحیا نتتتتا
ارخس نسو ایاالت متیدی ،م ادی اد ر ادفی نیست که مباریی
نتتر عییتته دستتتۀ استالینیستتتی ه،زمتتاد نتتا روانطتته حستتنه نستتود آمریدتتا
نود [ ]18البته این مائو را خیانت کار نه اردوگتای اک،ونیستتا میتوی
ن،ی دهد ،انانفه نعتدا ونتو مینتو و دستته حتاکن در روستیه ادعتا
کردند این ررفا نشتاد دهنتدی خ تیت نتوراوائی ایتن رود سیاستی
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است نرا «ایانو کا ا » نا رومه نه ک نوراوای این ،که
اـام مائـوهن مـی اتود ،در ایتـن نتـود کتـه آنهتـا نتـه آرامتـی حستـات
متتی کردنتتد کتته اتتانا نقتتا آنهتتا در ستتایه کتتدا قتتدرت امیریالیستتتی،
روسیه یا آمریدا نیشتر می نااد
و نه هیچ ومه ر تادفی نیستت کته رتدا اع،ییتات ارتالحیا
یمانی که احت،ال نیروی اورو نر آل،اد افزایس می یانتد ،معتتدل
رر می گردد رس،ا ناکستای هتا در آنریت  1945نایتاد نتذیرفت دو
مای نا ای امکا معاهدی یالتا و ر ،ی،ات قدرت ها امیریالیستتی،
ننا اد که روسیه نر عییه اانن اعتال منتو کنتد طبتق روافقتات قبیتی
ح،یه اورو نه اانن ای طریق این آغتای اتد نته ه،تین دلیت استت
که حزت ک،ونیست این می نایستتی دستتورات روستیه را امترا کنتد
متتائو نتته نتتا ارادی ختتود نیدتته نطتتور موقتتت نتته ک،تتپ استتتالین خزیتتد،
ییرا رقسین نند مدید نین قدررها نزرا امیریالیستی ،اتد گرفتته
نود.
نا این حال ،نتیده نهتایی اع،ییتات ارتالحیا ،یعنتی کنتترل نتر
حزت ک،ونیست این و اررس ،نه ن ناند مائو ر،ا اد مائو ،عنتواد
ریاست حزت را ای آد خود کرد و نتا اعتال مائوئیستن و در رونتد آد
«اندیشه مائو رسه رونو» را نه مارکسیستن اینتی اع،تال کترد ای آد
یماد ،مائوئیست هتا نته افستانه ا متوست اتدند رتا رونتیح دهنتد کته
اگونه مائو نه رهبر حزت رستید و اررقتاء او نته آد مقتا نته لطت،
نبوغ ن ر و استرار ی خود او نودی است مائوئیسن می خواهد نه
ما نباورانتد ،ایتن متـائو نتود کته در نرانتر اخطتوط نادرستتا مبتاریی
متتی کتترد القتتاء میدننتتد متتائو موستتا ااررتتس ستترخا ،مدتتر نرنامتته
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ارتتالحات ارنتتی و رهبتتر نیرویمنتتد راهیی،تتایی نتتزرا و ختتالق
اگارد سرخا و غیری نود ر،ا ایتن هتا حتریهتا غیرواقعتی استت!
این روای است که حییه گر رایی نه دوراد رسیدی ،مائو رسته رونتو،
می خواهد خود را اود ی نامی نشریت نه قبوالند

شکلگیری سرمایه داری دولتی تزت عنوان
«جمهوری خلق چین»
ه،انطور که قبال اااری کتردین متائو در مریتاد منتو مهتانی
دو روانستته نتتود موقعیتتت ختتود را در درود حتتزت ای طریتتق ر ت یه
مختتال ین ختتود ریدتتین کنتتد و حتتزت را نتته ی ت انتتزار ایتتدئولوای و
قدرت خود ربدی کند در مریاد منو مهانی دو روحیه ند ااننتی
نرخی مالدین و سرمایه داراد که مائوئیستها آنها را نوراوای میتی
خطات می کنند و در اهار اوت حزت اهار طبقته متائو متی گندتد،
نتتا متتائو ه،راهتتی کردنتتد و در رقویتتت موقعیتتت متتائو در درود حتتزت
ک،ونیست این و مامعه نقس مه،ی را ای ا کردند
در مریاد کنگترش ه تتن حتزت ک،ونیستت اتین نته رتاری متارس
 1945کتته در ینتتاد نرگتتزار اتتد ،حتتزت مبتتادرت نتته ر تتویب ن ریتتۀ
متتتتتائو در نتتتتتارش نتتتتترورت حدومتتتتتت ائتالفتتتتتی نتتتتتا کتتتتتومین رانتتتتتو
(نتتوراوای ) کتترد ایتتن ن ریتته ،البتتته خواستتت و نرنامتته مت قتتین در
رانطتته نتتا اتتین نیتتز نتتود در راستتتا ع،یتتی کتتردد انتتین نتتروای ا
مائو ،در اگوست  1945نه اونو کینو رفتت رتا در نتارش ه،دتار
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دو حزت و رشدی حدومت ائتالفی نا «ایانتو کتا ات » مالقتات
کند نروای ا که ع،یی نشد ،اترا کته هریت ای طترفین دیگتر را
نه رخی ،متهن میدرد
نا ادست ه،دار نین متائو و انترال «ایانتو کتا ات » و
نا نایاد یافتن منو مهانی دو که در روند خود مندر نه نایتاد یتافتن
منو این و اانن ادی نود ،مناحها درگیتر در منتو یعنتی کتومین
رانو و اررتس آیادیتبخس خیتق در راستتا منتاف امیریالیستتی ختود،
هر ی سعی کردند مناطق مدیتد را ریتت ستیطرش ختود در آورنتد،
موقعیت خود را ریدین کردی و نه ربت آد موقعیتت رقیتب را رکتعی،
کنند اولین مرحیه درگیر نین کومین رانو و حزت متائو نتا دخالتت
آمریدا در سال  1946خار،ه یافت
در ستتتتالها نایتتتتانی منتتتتو مهتتتتانی دو  ،هنتتتتوی رقانتتتتت هتتتتا
امیریالیستی نین آمریدا و اورو اد آادار نه ختود نگرفتته نتود
هتتر دو قتتدرت امیریالیستتتی آمریدتتا و اتتورو در انتتتدا رتتالد دااتتتند
ائتالفی میاد اررس آیادیبخس خیق و کومین رانتو نومتود آورنتد در
راستا انین سیاستی ،سالها نیروی ها اررس آیادیبخس خیتق نتر
کومین رانو در خبرنامه ها اورو در ن،تی اتد حتتی هنگتامی
که نر ه،گاد معیو ادی نتود نیتروی اررتس آیادیتبخس خیتق قطعتی
است ،نای استالین یدی ای قراردادها خود نا کتومین رانتو را ر،دیتد
کرد در این یمینه نود که وقتی ناندن در فوریه  1949سقوط کترد،
س یر اورو رنها دییی،اری نود که نا «ایانو کا ا » نه کتانتود
گریخت ،در حالی که او می نایست دییی،اری نااد که در آندا حکور
می یافت
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سر اندتا اررتس آیادیتبخس خیتق در متای مته  1949نتر کتومین
رانو نیروی اد و «ایانو کا ا » و یارانس نه رایواد (یدتی ای
مزایتتتر اتتتین) گریختنتتتد و مقتتتر دولتتتت اتتتین ریتتتت ح،ایتتتت غتتترت و
سایماد می متید را نه آندا نردند
در اول اکتبتتتر 1949متتتائو
در میتتتتداد رتتتتیح آستتتت،انی
م،هتتور خیتتق ،م،هتتور
اهار طبقه را کته در واقت
نتتتتوع مدیتتتتد ای نردگتتتتی
متتتتزد نتتتتود در راستتتتتا
منتتاف ستترمایه و انبااتتت ستترمایه ننیتتاد نهتتاد نبایتتد فرامتتود کتترد،
سرمایه در حالت ادنندگی نسو دولتی ادد گرایس نیتدا متی کنتد و
این مسئیه هن اام سرمایه نیرامونی و هن سرمایه مترون است
در سال  1958مائو در راستا رغییر سری اقت تاد و رتنعتی
کردد مامعه این و در راستا نیایها سرمایۀ اینی ،طترپ اهتار
ستتاله «مهتتس نتتزرا نتته نتتیس» را ارائتته داد طتترپ رتتدر متتائو نتتا
افتکتتاپ موامتته اتتد در مریتتاد امتترا ایتتن طتترپ حتتدود  38میییتتود
انستتاد در اثتتر قیطتتی و ک،بتتود متتواد غتتذائی در م،هتتور خیتتق متتاد
خود را ای دست داد عواقب فامعه نار این طرپ نارنایتی هتائی را
حتی در اطرافیاد ختود متائو نتر انگیختت ایتن نارنتایتی هتا مومتب
اد را موقعیت مائو در حزت رکعی ،اود و رقبا او و نوی ی منتقتد
مائو« ،لیو اائوای» موقعیت خود را ریدین کند
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«لیو اائوای» ر ،ین دااتت متائو را وادار نته ناینشستتگی ای
امور کشور کنتد ولتی ه،فنتاد نعنتواد «رهبتر» ست،بولی ن،انتد در
این یمینته نتود کته  27آوریت  1959و در مریتاد در اولتین امتالس
دومین کنگری میی خیق ،مائو ای س،ت ریاست م،هور کنار گذااته
اتتتد و «لیتتتو اتتتائوای» رئتتتیا م،هتتتور اتتتین اتتتد دوراد ریاستتتت
م،هور «لیو اائوای» ه،رای نا نهبود اقت اد نود که مندر نته
ریدتتین موقعیتتت نانتتد «لیتتو اتتائوای» هتتن در درود حتتزت و هتتن در
درود مامعه اتد ایتن امتر مندتر نته رکتعی ،موقعیتت متائو و دار و
دستۀ او اد در انین یمینه ائی و در راستا کسب مددد قدرت نتود
که مباریش قدرت درود حزنی اد گرفت
سر اندا مائو نتد ح،یته ختود را ریتت عنتواد ک،یتین «انقتالت
فرهنگی» در سال 1966نرا رثبیتت موقعیتت ختویس نترای انتداخت
در مریاد انقالت فرهنگی «لیو اائوای» نه ارها رددیتد ن تر طیبتی
و گرایس نه کانیتالیسن ای ریاست م،هور معزول اد و دار و دستۀ
او ای حتتزت ر ت یه و ریتتت نیگتترد قتترار گرفتنتتد رهبتتر «انقتتالت
فرهنگی» در دست ه،سر مائو «میانو اینو» نود یدتی دیگتر ای
کسانی که نقتس مه،تی در «انقتالت فرهنگتی» ای تا کترد« ،لتین نیتائو»
نود او ادیدی ا ای نواته ها متائو را در کتانفته ا ریتت عنتواد
«نق قول هائی ای رئیا مائو» م ،آور کرد کته نته کتانفتۀ سترخ
معروی اد و ستیا میییونهتا نستخه ای آد اتات و روییت گردیتد در
کنار آد آر سر مائو در میییاردها رعداد رولید اد و اینی هتا موظت،
نودند که نه لباس خود نفسبانند در راستا انتین نتروای ا نتود کته
مائوئیسن نه مذهب رس،ی مامعه این ربدی اد
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آمتتار رستت،ی و دقیقتتی ای میتتزاد قرنانیتتاد انقتتالت فرهنگتتی در
دست نیست ولی طبق نرآوردهتا نتیس ای یت میییتود ن تر در مریتاد
انقتتالت فرهنگتتی قرنتتانی اتتدی انتتد نتتا ای ستته ستتال مبتتاریی قتتدرت
سراندا مناپ مائو نیروی اد متا نته مستئیه نتروی اختتالی در ک،تپ
ند انقالت و دالی آد در نخس نعد اااری خواهین کرد
مائو نعد ای رثبیتت موقعیتت ختود در حتزت ک،ونیستت اتین کته
نا دولت این یدی ادی نود ،نرواش ثبات اقت اد و سیاست ختارمی
اتتتین را در دستتتتور روی ختتتود قتتترار داد متتتائو میخواستتتت ای انتتتزوا
نیرود نرود و در نیوم اقت اد غرت ادغا اود
در انین راستا گ تگوها ننهتانی نتین ایتاالت متیتدی و اتین در
اوای ت دهتتۀ  1970در گرفتتت کتته نتته دییی،استتی نینتتو ننتتو معتتروی
استتت و ااتتاری ا استتت نتته دعتتوت رتتین نینتتو ننتتو آمریدتتا نتته ندتتن
روسر اینتی هتا در آد مستانقه رعتداد دییی،تات آمریدتائی رتین نینتو
ننو را ه،راهتی کردنتد کته مخ یانته نتا مقامتات اینتی گ تگتو کردنتد
ایتتن گ تگوهتتا یمینتته مستتافرت کیستتیندر را مهیتتا کتترد در راستتتا
عاد ستای روانتر نتا
آمریدتتتتا انتتتتتدا مشتتتتاور
امنیتتتتتت میتتتتتی رئتتتتتیا
م،هتتتتتتتتور نیدستتتتتتتتود،
هنتتتتتتتتتتر کیستتتتتتتتتتیندر
مخ یانه در اوئیته ستال
 1971نتتته ندتتتن ستتتت ر
کتتتتترد و یمینتتتتته هتتتتتا
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مسافرت نیدسود را نه این مهیا کرد
نعتتتتتتتتتتتتتد ای
مهیا ادد ارایر
الی ریفتتتتتتتتتتتارد
نیدستتتود رئتتتیا
م،هتتتور وقتتتت
آمریدتتتتتتتتتتتتتتتتتا در
فوریتتتتتتته 1972
نتته اتتین رفتتت رتتا
نا مائو و دیگر مقامات این مالقات کند در ه،تین رانطته نیدستود و
اتتتوادال در نتتتیافتی ستتتخنرانی کردنتتتد ه تتتت متتتای نعتتتد ای دیتتتدار
نیدسود ای این ،این روانر دییی،اری خود را نا اانن نیز نرقترار
کرد روانر نا کشورها ارونا غرنی نیز نهبود یافت
رایتتن متتائو در راستتتا منتتاف امیریالیستتتی ختتود نتته ح،ایتتت ای
رایتتتن هتتتا فتتتوی ارردتتتاعی نرداختتتت ایتتتن مستتتئیه نتتته منتتتبس هتتتا
نوراوائی ،نوی ی در سرمایه نیرامتونی کته ایتدئولوا مائوئیستتی را
نه نتران خواستتها ختود ربتدی کتردی نودنتد ،مشتد ستای نتود قطعتا
مائوئیستتتها نتترا الس یدد هتتا متتائو نتتا رایتتن هتتائی اتتود رایتتن
متتتارکوس ،ستتتیطاد قتتتانوس ،اتتتای ایتتتراد ،نیدستتتود و غیتتتری کتتته در
راستا مناف امیریالیستی راین این نود ،رومیهات ایدئولوای نیتدا
خواهند کرد راین مائو در اوای دهۀ  50ا،ستی روانتر نزدیدتی نتا
راین اای داات این در ارایطی نود که مناپ کال رادیدال اپ ایتراد،
اای را نعنواد «مالد قرد» معرفتی میدترد و نته مبتاریش مستییانه عییته آد
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نرخاستتتتتته نتتتتتود در انتتتتتین
روانتتر دوستتتانه ا نتتود کتته
فاط،تتتتتتته نهیتتتتتتتو ختتتتتتتواهر
می،درنتتتتتتتتتا نهیتتتتتتتتتتو در
اردیبهشتتتت  1350نتتته اتتتین
ستتتتتت ر کتتتتتترد و نتتتتتتا متتتتتتائو
دیدارکرد سال نعد یعنتی در

ستتال  1351فتترپ نهیتتو و امیتتر عبتتاس هویتتدا نتته اتتین س ت ر کردنتتد
رتتتتدها هتتتتزار اینتتتتی نتتتتا
رقط و نتایدونی ای فترپ
نهیتتتو استتتتقبال کردنتتتد و
عدتتا یادگتتار نتتا اتتواد
ال گرفتنتتتد در اتتترایطی
کتتتتتتتتته رتتتتتتتتتدها هتتتتتتتتتزار
اک،ونیستتتتا اینتتتی ای فتتترپ نهیتتتو نتتتا رقتتتط و نتتتایدونی استتتتقبال
میدردنتتد ،نیتتدا اتتدد آثتتار متتائو ای کستتی روستتر ستتاوام ه،تتاد فتترپ
نهیو می روانست حدن مرا را دااته نااد
ستتر اندتتا  ،هتتر انتتد گتتارد ستترخ در ستتال  1969ندستتت اررتتس
این سرکوت اد اما انقالت فرهنگی یا مبتاریش قتدرت رتا مترا متائو
در  9ستتیتامبر  1976ادامتته دااتتت هنتتوی انتتد ه تتته ای متترا متتائو
نگذاته نود یعنتی اکتبتر  1976کته خبتر دستتگیر «نانتد اهتار ن ترش
اتتانگها » کتته یدتتی ای آنهتتا نیتتوش متتائو نتتود ،منتشتتر اتتد ایتتن مستتئیه
نیانگر آد نود که در مباریش قدرت ،مناپ رقیب روانسته نتود ،نعتد ای
مرا مائو موقعیت خود را رثبیت کند
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بزران در کمپ ضد انقالب
ه،تانطور کته قتبال رونتیح دادیتن مائوئیستتها وان،تود متی کننتد
وقتتتتتی دا دیدتتتتتارور نرولتاریتتتتا نتتتتا ای متتتترا استتتتتالین روستتتتر
روییونیستها و نا گزارد خرواف ،مورد ح،یه قترار گرفتت ،متائو
سریعا واکنس نشاد داد و نتران دفتاع ای مارکسیستن را ندستت گرفتت
و نا نبوغ و خالقیت استثنائی اد سداد رهبر کشتی درهتن ادستته
منبس ک،ونیستتی را در دستت گرفتت و آنترا نستو نیروییهتا هتدایت
کرد اه دروغ هائی! اه یاوی هائی!
در  5متتتارس  1953استتتتالین درگذاتتتت ستتته ستتتال نعتتتد ای آد و در
مریتتتتتاد کنگتتتتتری نیستتتتتتن حتتتتتزت ک،ونیستتتتتت اتتتتتورو نتتتتته ستتتتتال
1956خرواتتف ،گتتزارد میرمانتته در رانطتته نتتا کتتیس اخ تتیت
استالین و عواقب منایت نار آد نرا اترکت کننتدگاد کنگتری قرائتت
کرد(عدستتتتتتتتتی ای
کنگتتری نیستتتن) در
مریتتتتتاد گتتتتتزارد
کنگتتتتتتتتری ،ختتتتتتتتود
خرواتتتتتتتتتتتتف ،ای
اادت احساستاتا
اهار نار گریست ،اخ ی که خود نقس اساستی در منایتات استتالین
داات و حدود  30ن ر ای ارکت کنندگاد نته حالتت اغ،تا فترو رفتنتد
گزارد کنگری رتاثیر من تی نتر احتزات استالینیستت در سراستر مهتاد
گذاات دگردیسی نسو سوستیال دمدراستی در احتزات استالینیستت
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اتتروع اتتد و در آنهتتائی هتتن کتته نتته استتتالینیز وفتتادار مانتتد نشتتدت نتتا
ریزد نیرو موامه ادند
متاس انه اطتالع دقیقتی در دستت نیستت کته آیتا ن،اینتدگاد حتزت
ک،ونیست این مزو اغ،ا رفته گاد نودند یا نه ،ولی ظاهرا ای انیدد
منایات «رفیق استالین» ااد آد هن ای یناد ی مانی دیگتر اتود
خرواتتتف ،ییتتتاد دلگیتتتر نشتتتدی انتتتد اتتترا کتتته کنگتتترش هشتتتتن حتتتزت
ک،ونیستتت اتتین کتته انتتد متتای نتتا ای کنگتتری نیستتتن حتتزت ک،ونیس تت
اورو نرگزار اد ،یعنتی نتتاری  15رتا  27ستیتامبر ،1956در آد
کنگری مائو نر نتواقط حتزت ک،ونیستت روستیه کته ای طریتق رفیتق
خرواف ،گزارد ادی نود (یعنی منایات استالین) ااتاری متی کنتد و
حتی راکید می کند که نر طری کردد ایتن نتواقط (منایتات استتالین)
نیشترفت هتا نزرگتی را نته دنبتال خواهتد دااتت متائو در رانطته نتتا
کنگرش نیستن حزت ک،ونیست این انین می گوید:
ارفقتتتا متتتا در اتتتورو و خیتتتق اتتتورو نتتتر استتتاس ایتتتن
رهن،ود لنین ع ،کردی انتد حتزت ک،ونیستت اتورو در
کنگرش نیستتن ختود کته در گذاتته ا نته انتداد دور نرگتزار
گردیتد ،سیاستت هتا نستتیار را طترپ کتردی و ای نقائ تتی
که در حزت یافتند انتقاد ن،ودند نا اط،یناد می رواد مطرپ
ن،تود کتته نیشتترفت هتا نتتزرا نستتیار نته دنبتتال ایتتن ع،ت
ظاهر خواهد اد ا
دفاع مائو و اطرافیان از کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شعوروی و
باند خروشچف ب اطر انمیت کمکهای اقت ادی و کارشناسی دولت
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شوروی به چین بود ،ب

وص در آن سالها انمیت چنین کمکهائی

برای چین بسیار حیاتی بود.
یدسال نتا ای گتزارد خرواتف ،نته کنگتری حتزت ک،ونیستت
روستتیه و لدتتن متتال کتتردد هویتتت استتتالین و در مریتتاد گرامیدااتتت
انقالت اکتبر در نوامبر  1957مائو نه روسیه س ر کترد دیتدار متائو
ای روستتتیه ستتته ه تتتته طتتتول کشتتتید در ایتتتن دیتتتدار هنتتتوی ای ح،یتتتۀ
روییونیستتتها نتته دا دیدتتتارور نرولتاریتتا خبتتر نیستتت و متتائو نتته
ه،رای رفیق اد خرواف ،سالگرد انقالت اکتبر را مشن می گیرد
دو ستتال نعتتد ای گتتزارد خرواتتف ،در مریتتاد کنگتترش نیستتتن،
خرواتف ،نترا متتذاکری نتا متائو ای  31اوئیتته رتا  3اوت  1958نتته
این س ر کرد نن سال نا ای مرا رفیتق کبیتر متائو یعنتی استتالین
و دو سال نا ای نه لدتن کشتیدد استتالین روستر خرواتف ،،متائو نتا
فتتتتتتترد قرمتتتتتتتز ای
خرواتتف ،استتتقبال
کتتتتتتترد هنتتتتتتتتوی ای
رویزیونیستتتتتتتتتتتتتتن و
سوستتیال امیریالیستتن
خبر نیست! هنوی
ای هتتتتتت حرمتتتتتت
«رفیتتتتتق استتتتتتالین»
خبتتر نیستتت! نتتن ستتال نتتا ای متترا اس تتالین و ستته ستتال نتتا ای
افشتتتا ماهیتتتت استتتتالین روستتتر خرواتتتف ،و ارائتتته رتتتز ه،زیستتتتی
مستتال،ت آمیتتز روستتر خرواتتف ،،متتائو هنتتوی ای نیرویهتتا نستتیار
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نزرا در راستا ساخت،اد ک،ونیسن ریت رهبر رفیتق خرواتف،
ستتخن متتی گویتتد متتائو در نیتتا ختتود نتته کنگتترش نیستتت و یدتتن حتتزت
ک،ونیستتتت اتتتورو کتتته ای رتتتاری  27اانویتتته رتتتا  5فوریتتته 1959
نرگزار گردید ،این انین می گوید:
اای یمتتاد نرگتتزار کنگتترش نیستتتن حتتزت ک،ونیستتت اریتتاد
اورو مرد اورو ریت رهبر رییح ک،یته مرکتز
حزت ک،ونیست و نه یعامتت رفیتق خرواتف ،نیرویهتا
نسیار نزرگتی را در مهتت ستاخت،اد ک،ونیستن ندستت آوردی
اند ا
نتتا رنتتتایتی هتتا نعتتتد ای دیتتتدار خرواتتف ،و آیزنهتتتاور رئتتتیا
م،هور آمریدتا در ستال  1959در ک،تپ دیویتد اتروع اتد در ستال
 1959میاد این و هند در هی،الیا و در اررباط نتا اتورد ربتت رتنس
هتتائی نومتتود آمتتد کتته نتتا مداخیتته اتتین مندتتر نتته ادستتت نیروهتتا
طرفتتدار «داالئتتی المتتا» و ستتیا الیتتای ربتتت نتته اتتین اتتد نتته رب ت آد
منتتو متتری نتتین هنتتد و اتتین در گرفتتت در آنزمتتاد و در راستتتا
منو سترد کته رتایی اتروع اتدی نتود ،اتورو رتالد دااتت رتا ن توذ
خود را گسترد دهتد اتورو در راستتا منتاف امیریالیستتی ختود،
سعی میدترد ای هندوستتاد ح،ایتت کنتد رتا موقعیتت رقیتب ختود یعنتی
آمریدا را در آسیا منتون ی و اقیتانوس هنتد کتاهس دهتد دولتت اتین
انت ار ح،ایت اورو ای این در مقانت هنتد را دااتت اترا کته در
سرکوت قیا سال  1956مدارستاد ،این ای مداخیۀ ن امی اورو
ح،ایتتت ک تـردی ن تـود ام تـا ا تـورو نختتاطر منـاف تـ امیریالیستتتی ختتود
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ن،ی روانست ای این در مقانت هنتد دفتاع کنتد مونت روستیه کته در
سیتامبر و طتی نیانیته ا منتشتر اتد ،در آد نته انتزاع راست ،آور دو
کشور دوستا اااری ادی نود
این سیاست اورو متورد انتقتاد رایتن اتین قترار گرفتت ،فقتر
انتقتتاد و نتته نیشتتتتر ای آد هنتتوی نتته م تتتونات کنگتترش نیستتتن حتتتزت
ک،ونیستتتت اتتتورو انتقتتتاد نیستتتت! هنتتتوی ای سوستتتیال امیریالیستتتن
خبتتر نیستتت! انتقادهتتا اینتتی هتتا نتته اتتورو ستتر اندتتا نتتا واکتتنس
اتتورو موامتته اتتد و در ایتتن راستتتا در  16اوئیتته  1960اتتورو
کاراناستتتاد ختتتود را ای اتتتین ختتتار کتتترد و  343قتتترارداد و 257
طرپ ه،دار را لغو کرد
در روند آد حتی نعکی احزات اک،ونیستتا ای م،یته ویتنتامی
ها ،ااننی ها ،کری ا هتا و غیتری کواتیدند رتا نتین اتین مائوئیستت و
اتتتورو خرواف یستتتت آاتتتتی نومتتتود آورنتتتد در ایتتتن یمینتتته حتتتتی
اورو نیشنهاد این مبنی نر نه رعویق انداختن ندهی هایس نه متدت
نن سال را نذیرفت
در کنگتترش  22حتتزت اک،ونیستتتا اتتورو  ،نتته رتتاری اکتبتتر
 1961خرواف ،نه رنها انتقاد ها ختود را نته استتالین ردترار کترد
نیه آنها را نیز رع،یق کترد «اتوئن ال » نته رنهتا نرنیاات ت ،نته رنهتا
نه دفاع ای استالین نر نخواست نیده ع،درا نر مناسبات احزات نترادر
راکید کرد
رنهتتا ای ستتال  1962متتیالد استتت کتته انتقتتاد هتتا اتتد عینتتی و
مد نخود میگیرد و اختالفات در ع،یدرد رویانه نیز خود را نشتاد
میدهد در نهار و رانستاد  1962حتدود  60هتزار قتزای کته در اتین
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ینتتدگی میدردنتتد ،مدبتتور نتته رتترم اتتین اتتدی و نتته اتتورو نناهنتتدی
گردیدند ه،انطور که قتبال ااتاری اتد ،گتزارد کنگتری رتاثیر من تی
نتتر احتتزات استالینیستتت در سراستتر مهتتاد گذااتتت ای آند،یتته حتتزت
ک،ونیست ایتالیتا رهبتر آد «نتال،یرو رولیتاری» در افدتار استالینیستتی
خود دگردیسی داد و ع،ال نه ستایس سرمایه دار مترون نرداختت
راین مائو نا متزوی ا ریتت عنتواد «اختالفتات میتاد رولیتاری و متا»
نه «نال،یرو رولیاری» ناس داد و در آد مزوی انتقاد هائی نه اورو
نیتتز مطتترپ گردیتتدی نتتود ول تی در متتزوی اثتتر ای نایگشتتت ستترمایه
دار در اورو خبر نیست!
 13سال نا ای مرا استتالین و  10ستال نتا ای کنگترش نیستتن
اریاد اورو و دو مای نعد ای قرار داد اتورو نتا آمریدتا مبنتی نتر
ایندتته ستتالپ هستتته ا رنهتتا نتته کشتتورهائی کتته دارا آد هستتتند نایتتد
میتتدود اتتود ،رایتتن متتائو ریتتت عن تواد «روطئتته ا مهتتن نتترا ح ت
انی ار سالپ هسته ا در دست قدررها نزرا» آنرا میدو کترد
و ای نایگشت سرمایه دار نه اورو سخن گ ت و سراندا اینده
وقتی در سال  1968اورو ادسیواکی را ااغال ن،ود (نتر ختالی
ااغال مدارستتاد کته اتین ای آد ح،ایتت کتردی نتود) رایتن متائو آنترا
میدو کرد و آنرا سوسیال امیریالیستی خواند

کالم آخر
در دوراد منو امیریالیستی ،مائوئیسن نته رئتور غالتب حتزت
ندل می اود ،حزنی که ای قب نه نوراوای رعیق داات ،حزنی کته
مداو خودد را ک،ونیست متی خوانتد هتدی مائوئیستن رومیته ریدتین
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کنترل نر حزت روسر دار و دسته مائو نود در انتدا ،متائو مشتارکت
حزت در منتو امیریالیستتی ،ه،دتار و نزدیدتی نتا کتومین رانتو،
ااتتتترای و منتتتتو ستتتتاالراد ،نتتتتوراوای نتتتتزرا و قتتتتدرت هتتتتا
امیریالیستی را رومیه می کرد در ریقق این امر ،نایتد منشتاء واقعتی
حزت ک،ونیستت اتین را ای ن تر ننهتاد کنتد مائوئیستن ن،تی روانستت
فقر نا ی ر ستیر ای منتو قبییتها حتزت را رانتی نگته دارد نایتد
راری را ،هتن در حتزت و هتن در مبتاریی طبقتاری کتامال عتوض کنتد
ادست انقالت نرولتاریایی و انیطاط حتزت ک،ونیستت اتین نتا دقتت
ای رتتینۀ رتتاری نتتام اتتدی استتت مشخ تتات مدیتتد حتتزت ک،ونیستتت
اتتین نتته عنتتواد انتتزار ستترمایه انتته لیتتاظ ن تتر ا روستتر مائوئیستتن
رومیتته اتتدی استتت نتتر مبنتتا ایتتن دروغ ستتاختگی ،مائوئیستتن روانستتته
استتتت ،نعنتتتواد انتتتزار ربییغتتتاری ،رتتتودی هتتتا کتتتارگر و نتتته خ تتتوص
دهقاناد را در ییر نران وطن نرستی نرا منو امیریالیستی نستی
ن،اید سراندا یمانی که مائوئیسن قتدرت را رستخیر کترد ،نته عنتواد
رئور رس،ی اینیها ادولت خیقا یتا نته ینتاد دیگتر سترمایه دار
دولتی که در این نرقترار اتد ،نته اناستاند و نته متذهب رست،ی اتین
ربدی اود
مواد –اکبر
 20فروردین 1395
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یادداشت نا:
[ ]1ای رتتتتاری 7رتتتتا  17اتتتتهریور1299نرانتتتتر نتتتتا ستتتتیتامبر 1920
متتیالد  ،نشستتت نزرگتتی نتتا نتتا اکنگتتری می ت اتتریا در اتتهر نتتاکو
نرگزار گردید که هدیاد نررسی مسائ انقالت در مشری یمتین و
رییی ت اتترایر سیاستتی و امت،تتاعی ایتتن منطقتته نتتود  ( -اولتتین مرق تۀ
سرخ اری – ک،یته مطالعتات رتاری منتبس کتارگر و ک،ونیستتی
ایراد – انتشارات نروسه -ص )23
[]2طتتی نیتتا هتتا در کنگتترش دو  ،لنتتین احتتزات متتواد ک،ونیس تت در
کشورها مستع،ری را نه مشارکت فعال در منبس ها رونه ظهور
رهتتایی میتتی رشتتویق کتترد ،امتتا نتته طتتور اختتط نتتر «نیتتای نتته مبتتاریش
راس عییه رالد نرا یدد رنو ک،ونیستی نه گرایس هتا رهتایی
نخس نوراوا–دمدراری

در کشورها عقب ماندی» ریه گذاات:

اانترناسیونال ک،ونیست ناید ای منبس ها میی نوراوا–دمدراریت
در کشورها مستع،ری و عقتب مانتدی دفتاع کنتد ،رنهتا مشتروط نته آد
که در ر،امی کشورها عقب مانتدی ،عنارتر احتزات نرولتتر آرتی،
احزانی که فقر در نا ک،ونیست نبااتند ،گتردهن آوردی و نترا اندتا
وظای ،اخط خود آمتوید دادی اتوندی یعنتی مبتاریی نتا منتبس هتا
نوراوا–دمدراری در درود می خودی انترناسیونال ک،ونیستت نایتد
وارد اریاد موقتی نا دمدراسی نتوراوایی در کشتورها مستتع،ری و
عقب ماندی اود ،اما نباید نا آد ادغا گردد نایتد ریتت ر،تامی اترایر
استقالل منبس نرولتتر را حتتی در انتتدایی اتد ختود ،ح ت کنتد ا
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(لنتتین درنتتارش مستتۀلۀ میتتی و مستتتع،رات :ستته مقالتته ،انتشتتارات فتتارد
لنگوئ  ،ندن ،1975 ،ص )27
[ ]3طرپ اولیه رزها مرنوط نه مستئیه میتی و مستتع،راری – نترا
دومتتتین کنگتتتری انترناسیونالیستتتتی ،منتختتتب آثتتتار لنتتتین یتتت میتتتد ،
ه،فنین مید اول ک،ونیست نین ال،ی انتشارات Pathfinder books,
1977

[ ]4اررداعی نودد نوراوای میی این فقر منتوط نته رفتتار کته
در سال  1927میالد نشاد داد ،ن،ی اود قتبال در اانقتالت 1911
میالد ا دورانی که میی گرایی ،رورت مترقتی دااتت ،آمتادی ستهین
نتتتودد قتتتدرت نتتتا ااتتترافیت و خواستتتتار اریتتتاد نتتتا متتتالدین یمتتتین در
فرمتتتتانبردار ای قتتتتدررها امیریالیستتتتتی نتتتتود میتتتتویهتتتتا و ادعاهتتتتا
ادموکراری ت ا ،انتتد امیریالیستتتیا و حتتتی اانقالنتتیا ایتتز متتزء
نواشی نرا ننهتاد نگته دااتتن منتاف ارردتاعی ختود ،وقتیدته طبقته
کارگر رهدیدها خود را نه ن،تایس گذااتت ،نتود در دوراد انیطتاط
سرمایه دار نوراوای کشورها نیرامونی سرمایه ،اررداعی رتر
ای نتتوراوای کشتتورها مترون ت ستترمایه دار و ستتایر قتتدررها
دیگر می نااند
[ ]5طرپ اولیه رزهتا مرنتوط نته مستئیه میتی و مستتع،راری -نترا
دومتتین کنگتتری انترناسیونالیستتتی ،ننتتد  – 5منتختتب آثتتار لنتتین در ی ت
مید
[China1927: last gasp of the world revolution, ICC ]6
71

[ ]7منب ناال
[Chen Tu-hsiu. Quoted by the same in his “Letter to all ]8
members of the CPC” December 1929. Taken from the
already cited work La Question Chinoise..., p. 446

[ ]9اند ه ته قب ای اینده انرال «ایانو کا ات » نشتاد افتختار
کسب کند و کومین رانو نعنواد طرفدار نتین ال،یت نائت گتردد حتتی
قب ای کودرا ،مشاوراد روسی ای رتدارم  5000قبکته ر نتو نترا
کتتتارگراد و دهقانتتتاد منتتتوت نتتته من تتتور ریرو اتتتدی نتتترا اررتتتس
«ایانو کا ا »  ،امتناع کردی نودند
[ ]10در متتورد نقشتتی کتته اریادیتته هتتا کتتارگر در منتتبس انقالنتتی
این نای کردند ،ییاد گ ته ادی است مسین استت کته در آد اترایر،
اریادیه ها نا رناسب راد منبس اعت انی نزرا اتدند نتا ایتن حتال،
اریادیتته هتتا رتتالد ندردنتتد ایتتن منتتبس را در اتتاراوت خواستتته هتتا
منینی اقت اد نگه دارند نا این ومود هنوی سیاست آنها ریت ن توذ
کتومین رانتتو قتترار دااتت (ه،فنتتین ،آنهتتا آاتدارا ریتتت رتتاثیر حتتزت
ک،ونیستتت اتتین قتترار دااتتتند ،انانفتته اعتتال اهتتدای ایتتن منتتبس در
اانگها نای کردد درواییها نرا اررس میی نود) در دسامبر سال
 1927متتیالد  ،اریادیتته هتتا کتتومین رانتتو در ستترکوت کتتارگراد
مشتتارکت ن،ودنتتد نختتاطر ایندتته کتتارگراد رنهتتا ی ت وستتییه دااتتتند و
آنهن یت ستایماد ع تین نتود ،اریادیتههتا ،متز ایتن نتع ،مزیتتی را
نشاد ندادند
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[ ]11انقالت این ،هارولد ر آیزاکز ،انتشارات دانشتگای استتن ورد،
 ، 1961ص 12
[China 1927:last gasp of the world revolution (ICC) ]12

[]13

)China 1928-1949: A link in Chain of imperialist war (ICC

[ ]14منب ناال
[ ]15منب ناال
[ ]16منب ناال
[Maoism: a monstrous offspring of decadent capitalism (ICC) ]17

[ ]18منب ناال
[ ]19منب ناال
[ ]20این سیاست حزت ک،ونیست این نه خاطر دالی ایتدئولوایدی
ک،تتتر اتتتناخته اتتدی استتتت ،مائوئیستتتهتتتا و ه،فنتتین رتتتاری نگتتتاراد
طرفتتدار آمریدتتا آنتترا ننهتتاد متتی کننتتد دالی ت ایندتته حتتزت ک،ونیستتت
این قویا نه س،ت امریدا حرکت می کرد نه قرار ییر است:
 درگیتر اریتتاد م،تاهیر اتتورو در منتتو ارونتا (منتتو مهتتانی
دو ) ،این معنی را در نرداات کته نترا انتد ستال ن،تی روانستت
ک،

مد نه حزت ک،ونیست این کند
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 رردیتتدها «ایانتتو کتتا ا ت » ای ستتال 1938نتته امیتتد نتیدتته
قطعی منو نین آمریدا و اانن
 ورود آمریدا نه منو در اقیانوس آرا ای سال  1941نه نعد
 ای ستتال  1944دولتتت آمریدتتا یتتت

هیئتتتی نتته من تتور نررستتتی

احت،تال ه،دتتار نتین آمریدتتا و حتزت ک،ونیستتت اتین در نایگتتای
ارتتتیی اگتتتارد ستتترخا در یانتتتاد مستتتتقر کتتترد رهبتتتراد حتتتزت
ک،ونیستتت ،نتتوی ی متتائو و دستتته اتتوری ،متتی دانستتتند کتته ایتتاالت
متیتدی قدرر،نتتدررین نیتروی منتتو خواهتتد نتود و متتی خواستتتند در
سایه او ننای نگیرند مطتانق مداربتات و وظتای« ،متاد» یدتی ای
افتتراد هیئ تت ن،اینتتدگی آمریدتتا ،کتته نتته اظهتتارات رهبتتراد حتتزت
ک،ونیستتت اتتین ااتتاری متتی کنتتد و رونتتیح میدهتتد ،نتتا رومتته نتته
مالح ات حزت ک،ونیست نرقرار حدومت اورایی خییی نعید
است و مکافا آنها می خواهند ارای،ی دموکراری ا مثت غترت
در اتین ایدتاد کننتد آنهتا کارهتا را طتور ررریتب دادی انتد کته نتا
دولتتت «ایانتتو کتتا ات » ائتالفتتی نرقتترار ستتایند رتتا ای منتتو
داخیی در نایاد منتو نتر عییته اانتن امتنتات ن،اینتد ه،فنتین در
مالح ات حزت ک،ونیست این ،دوراد طوالنی مدری نیتای استت
(اند دهه) را سترمایه دار روستعه یانتد قبت ای ایندته سوسیالیستن
در اتتین مستتتقر اتتود اگتتر روی یمتتاد آد دوری ستتر رستتد نایتتد
خییتتتی آرا ( و نتتته ن تتتورت م تتتادری ستتتخت) رتتتورت گیتتترد
ننانراین نه من ور ایداد ی رایتن میتی ،حتزت ک،ونیستت اتین،
درهتتا را نتته رو ستترمایه گتتذار ختتارمی نخ تتوص آمریدتتا
اتت،الی ،نتتای نگتته متتی دارد حتتزت ک،ونیستتت اتتین نتتا مشتتتاهدی
74

نع ،اریاد م،اهیر اورو در یدطری و فساد «ایانتو کتا
اتت » و رغبتتت او نستتبت نتته اانتتن ای طتتری دیگتتر خواستتتار
ح،ایتتت هتتا سیـاستـی ،ن امتـی و متـالی ای طتتری ایتتاالت متیتتدی
می اود حزت ک،ونیست این ر،ایت دارد کته نتامس را (انانفته
آنهتتا قتتبال در متتورد اررتتس ستترخ اندتتا دادی انتتد) ن،ن تتور دریافتتت
ک ،رغییر دهد اعکا هیئتت ن،اینتدگی آمریدتا نته دولتت ختود
اررار میتورید کته آینتدی ای آد حتزت ک،ونیستت اتین متی نااتد
اگر ایاالت متیدی ر ،ین نگیرد نه احزت ک،ونیستا ک ،کنتد،
دری ت ستتال نعتتد یعنتتی در ستتال  1945قب ت ای ادستتت اانتتن،
سراندا روسیه نته سترعت نته ات،ال اتین ردتاوی خواهتد کترد و
نتتترا

حتتتزت ک،ونیستتتت اتتتین و متتتائو گزینشتتتی متتتزء انتختتتات

ر وی (حتی ن ورت موقتی) اریاد م،اهیر اورو نیست
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خطوط اصلی مواض :
 1منتتو مهتتانی اول نشتتاد داد کتته ستترمایه دار نعنتتواد ی ت ن تتا
امت،تاعی وارد دوری انیطتاط اتدی استتت رنهتا دو آلترنتاریو نترا ایتتن
سیستن ومود دارد :یا انقالت ک،ونیستی یا نانود نشریت
 2در ع تتر متتا ،طبقتته کتتارگر رنهتتا طبقتته انقالنتتی استتت و رنهتتا ای تن
طبقه امت،اعی است که میتواند انقتالت ک،ونیستتی را اندتا دهتد و نته
نرنریت سرمایه دار نایاد دهد
 3نعد ای آنده سرمایه دار وارد دوراد انیطاط ختود اتد ،اریادیته
هتتا کتتارگر در سراستتر مهتتاد ربتتدی نتته ارگانهتتا ن تتا ستترمایه
دار ادند وظی ه اریی اریادیه هتا کنتترل طبقته کتارگر و منیتری
کردد مباریی طبقاری کارگراد است
 4در ع تتتر انیطتتتاط و گندیتتتدگی ستتترمایه ،اتتترکت در ن،ایشتتتات
انتخاناری و سیرم نارل،اد رنها در مهتت رقویتت روه،تات دمدراستی
است سرمایه دار دمدراستی و سترمایه دار دیدتتارور دو رو
ه،اد سده هستند ،نرنریت سرمایه دار
 5ر،امی منبشها میی ند انقالنی ،نر عییه طبقه کتارگر و مبتاریی
طبقاری هستند منو آیادیتبخس میتی یت نیترو نیتادی در اختالفتات
امیریالیستی است
 6عیتتتت ادستتتت انقتتتالت اکتبتتتر ،ادستتتت متتتو انقتتتالت مهتتتانی،
مخ ورۀ ادست انقالت آل،اد که منتهی نه انزوا انقتالت اکتبتر و
سیا مندر نه انیطاط آد اد
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 7ر،تتامی احتتزات اتتپ ارردتتاعی هستتتند ،استالینیستتتها ،مائوئیستتتها،
ررورسدیستها و آنارایستها رس،ی و غیری دستتگای سیاستی سترمایه
را ن،ایندگی می کنند
 8کییه دولتهتا نته ارتطالپ اسوسیالیستتا یتا اک،ونیستتا کته در
اورو  ،ارونا ارقی ،این ،کونا و غیری نر ستر کتار آمدنتد ردیتی
اتتد وی ت ی ای نرنریتتت ستترمایه دار نتتودی و هستتتند ،ستترمایه دار
دولتی
 9ستتتایماد انقالنتتتی نیشتتتقراول نرولتاریتتتا را رشتتتدی میدهتتتد و یتتت
فتتاکتور فعتتال در ردامتت و رع،تتین آگتتاهی طبقتتاری استتت ستتایمانها
انقالنی رنهتا میتواننتد اتد اقییتت انقالنتی نته ختود نگیرنتد کته وظی ته
ااد نه سایماندهی طبقه کارگر یا کستب قتدرت ندتا طبقته کتارگر،
نیدتته رهبتتر سیاستتی – ی ت قطتتب ن،تتا سیاستتی استتت ،نطوریدتته
اتتت افیت سیاستتتی ستتتایماد انقالنتتتی و ن تتتوذ آد در طبقتتته کتتتارگر ای
عنارر اریی نرا انقالت ک،ونیستی هستند
تعلق سیاسی:
موان  ،ن رات و فعالیت گرایشات سیاسی نرولتتر  ،می تولی ای
ردرنیات گذاته طبقه کارگر و درسهائی که سایمانها سیاسی طبقته
کتتتارگر درطتتتول رتتتاری ایتتتن طبقتتته کستتتب کتتتردی انتتتد لتتتذا رتتتدا
انترناسیونالیستتتتتتی ریشتتتتته هتتتتتا ختتتتتود را در اریادیتتتتته ک،ونیستتتتتتها،
انترناستتیونال اول ،منتتاپ اتتپ انترناستتیونال دو  ،انترناستتیونال ستتو ،
مخ ورتتتا ن منتتتاپ اتتتپ انترناستتتیونال ستتتو و فراکستتتیونهائی کتتته در
مقانتت انیطتتاط انترناستتیونال ستتو وظی تته ستتترا دفتتاع ای موانتت
نرولتتتر و ک،ونیستتتی را نتتر عهتتدی گرفتنتتد ،فراکستتیونها هینتتد –
آل،تتانی و بععوی ه فراکسععیون کمونیسععت چععپ ایتالیععا میدانتتد و ای ستتنن
ک،ونیست اپ دفاع می کند
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