
  

  مسائل انقالب چين
  
  

  ىتزهائی برای مروجين، مصوبه
  مرکزی حزب کمونيست شورویى کميته

  
  
  
  
  
  
  
  

  استالين. و.ی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )توفان(از انتشارات حزب کار ايران 
  ١٣٨٦بهمن 

  



 



 ١

  فهرست
  
  

  ٢  انقالب چينندازهای ا ــ  چشم١
  
  ٤            انقالب چينى  ــ  نخستين مرحله٢
  
  ٦            ب چينانقالى  ــ دومين مرحله٣
  
  ٨               ــ اشتباهات اپوزيسيون٤
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢

  مسائل انقالب چين  
  
  
  
  

  ىتزهائی برای مروجين، مصوبه
  مرکزی حزب کمونيست شورویى کميته

      
  
  
  

  انقالب چينندازهای اچشم ــ ١
  
  

  :تعيين ميکنند، عبارتند ازترين عواملی که خصلت انقالب چين را  مهم
  

  .مالی و اقتصادی امپرياليسمى الف ــ موقعيت نيمه مستعمراتی چين و سلطه
  

يوغ ميليتاريسم و بوروکراسی تشديد ى ب ــ يوغ بقايای فئودالی که به وسيله
  .ميگردد
  

ميليونی کارگران و دهقانان بر هاى انقالبی روبه رشد تودهى ج ــ مبارزه
  .امپرياليسميوغ فئودال ــ بوروکراتی، ميليتاريسم و ضد 

  
 ملی، وابستگی آن به امپرياليسم، ترس وی د ــ ضعف سياسی بورژوازی

  . از اوجگيری جنبش انقالبی
  

وی ميان ى ر ــ فعاليت انقالبی دم افزون پرولتاريا، افزايش اتوريته
  .ميليونی زحمتکشانهاى توده

  
  . و ــ وجود ديکتاتوری پرولتاريا در همسايگی چين

  



 ٣

  :آيد  تکامل سير حوادث در چين به دست میاز اينجا دو راه
کوبد، با امپرياليسم سازش کرده   بورژوازی ملی، پرولتاريا را در هم میيا

ى و به اتفاق وی بر ضد انفالب لشگرکشی ميکند تا از اين طريق به وسيله
   .اری، به انقالب پايان بخشددسرمايهى قراری سلطهبر

نار زده، هژمونی خويش را استحکام  پرولتاريا، بورژوازی ملی را کو يا
ميليونی زحمتکشان شهر و ده را به سوی خود جلب ميکند تا هاى بخشيده و توده

با تشبثات بورژوازی ملی مقابله کرده، پيروزی انقالب بورژوا ــ دموکراتيک  
آورده و سپس آن را به تدريج به راه انقالب سوسياليستی با تمام را به دست 

  . از آن، سوق دهدپيامدهای ناشی
  .يکی از اين دو راه
 در اتحاد اری جهانی و پابرجائی ديکتاتوری پرولتریدبحران سرمايه

 چين با موفقيت مورد تواند توسط پرولتاريای شوروی، که تجارب آن می
برداری قرار گيرد، امکان اين را که انقالب چين راه دوم را بپيمايد، به  بهره

  .مراتب تسهيل ميکند
وی ديگر، اين واقعيت که امپرياليسم بر ضد انقالب چين در يک از س

اين واقعيت که امروزه ميان ) يعنی(عمدتًا واحد عمل ميکند ى جبهه
لمثل پيش از انقالب اکتبر در ا، آن شکاف و آن جنگی که فیهاامپرياليست

نمود، وجود ندارد  اردوگاه امپرياليسم وجود داشت و امپرياليسم را تضعيف می
ـ اين واقعيت، مبين اين است که انقالب چين جهت نيل به پيروزی با ـ

 مواجه خواهد شد تا انقالب در روسيه با آن مواجه گرديد بزرگتریهاى دشواری
و در طی اين انقالب موارد تسليم و خيانت به مراتب بيشتر خواهد بود تا در 

  .جنگ داخلی در اتحاد شورویى دوره
انقالب چين ى ين دو راه انقالب، يک مشخصهبدين جهت مبارزه ميان ا

  .است
عبارت است از مبارزه ها اصلی کمونيستى درست به همين جهت، وظيفه
  .جهت کاميابی راه دوم انقالب چين

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

  انقالب چينى نخستين مرحله ــ  ٢
  
  

نخستين لشکرکشی به شمال، ى  دورهانقالب چين، درى طی نخستين دوره
 و پی در پی تسه نزديک ميشد يانگى  به سمت رودخانههنگامی که ارتش ملی

پيروزی کسب ميکرد، الکن يک جنبش نيرومند کارگران و دهقانان  هنوز 
اين، .  همراه انقالب بود١)نه کمپرادورها(گسترش نيافته بود، بورژوازی ملی 

  . بودکل ملیمتحد ى انقالب جبهه
ملی تضادهائی موجود اين بدين معنی نيست که بين انقالب و بورژوازی 

نبوده، فقط بدين معنی است که بورژوازی ملی سعی داشت با پشتيبانی از 
انقالب، جهت اهداف خويش از آن بهره برداری کند و بدين منظور بود که 

 تا بدين طريق از انرژی آن تصرف مناطق ميکرد عمدتًاى انقالب را متوجه
گوميندان صورت هاى و چپا هکه طی اين دوره ميان راستاى مبارزه. بکاهد
 ١٩٢٦ مارس ک در ماهشتالش چانکاي. گرفت، انعکاسی بود از اين تضادها می

از گوميندان، نخستين تالش جدی بورژوازی ها جهت بيرون راندن کمونيست
ى دانند کميته چنان که همه می. آيد ملی جهت مهار کردن انقالب به شمار می

در همان ايام بر آن بود که ) هالشويکب(مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی 
بايد کوشيد "، و اين که "مشی ابقاء حزب کمونيست در گوميندان بايد حفظ شود"

  )١٩٢٦آوريل (". از گوميندان جدا شوند يا اخراج گردندها تا راست
ها همکاری نزديک ميان چپ) يعنی(اين بود مشی پيشروی بعدی انقالب، 

 درون حکومت ملی، استحکام وحدت گوميندان درون گوميندان وها و کمونيست
و در آن واحد ــ افشاء و منفرد ساختن عناصر راست گوميندان، تحت انضباط 

 از ، از روابطشان،هاو سود جستن از راست، هاگوميندان درآوردن راست
پذيرفتند، و يا بيرون راندن آنها از  تجاربشان مادام که انضباط گوميندان را می

و به مصالح انقالب  محض اين که اين انضباط را زير پا گذاشته گوميندان به
  .ورزند خيانت می

عظيم   رشد.کردند رويدادهای بعدی صحت اين مشی را تام و تمام تائيد
، موج هادهقانی در روستاهاى و کميتهها جنبش دهقانی و متشکل شدن اتحاديه

شروی عظيم اعتصابات در شهرها و تشکيل شوراهای سنديکائی، پي

                                                 
ی از  بازار داخلی که بخشخارجی وى ئی مابين سرمايهها ــ  کمپرادورها ــ واسطه١

. دهند بورژوازی تجاری بزرگ بومی را در مستعمرات و کشورهای وابسته تشکيل می
بورژوازی کمپرادور چين، نقش کارگزار امپرياليسم خارجی و دشمن سرسخت انقالب 

   )توضيح ناشر. ( ايفا کرد١٩٢٧ ــ ١٩٢٥هاى چين طی سال



 ٥

ناوگان ى واحدهای ارتش ملی به سوی شانگهای که در محاصرهى پيروزمندانه
ن وقايع و وقايعی از اين ايى قرار داشت ــ کليهها و نيروی زمينی امپرياليست

  .ند که مشی به اجراء درآمده تنها مشی صحيح بوداقبيل گواه بر اين
اد که تالش تنا بر اساس شرايط مذکور ميتوان اين واقعه را توضيح د

 جهت منشعب نمودن گوميندان و ايجاد يک مرکز ١٩٢٧ى در فوريهها راست
گوميندان انقالبی اوحان، با شکست ى شان، در مقابل دفاع قاطعانه  در نانجديد

  .مواجه شد
بندی در   يک تغيير صفاين بود که در کشورى اما اين تالش نشان دهنده

و بورژوازی ملی آرام نخواهند ها ستنيروهای طبقاتی در شرف تکوين بوده، را
  .نشست و فعاليت بر ضد انقالب را تشديد خواهند نمود

محق ) هابلشويک(مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی ى بنابراين کميته
  : متذکر شد١٩٢٧بود، هنگامی که در مارس 

  
بندی  که در حال حاضر انقالب چين با توجه به تغيير صف"الف ــ 

حساسی را طی ميکند ى امپرياليستی دورههاى و تمرکز ارتشنيروهای طبقاتی 
بيشتر تنها در صورتی امکان پذيراند که جهت گسترش هاى و کسب پيروزی

  ".گيری شود ، قاطعانه سمتاىجنبش توده
  

دهقانی محل به هاى بايد تسليح کارگران و دهقانان، تبديل کميته"ب ــ 
  ".فاع از خود، هدف قرار گيردقدرت بالفعل دارای نيروی مسلح دهاى ارگان
  

 و ارتجاعی عناصر حزب کمونيست نبايد در برابر سياست خائنانه"ج ــ 
هاى بايد تودهها راست گوميندان سکوت اختيار کند، بلکه جهت افشای راست

  )١٩٢٧ مارس ٣ (".حول گوميندان و حزب کمونيست چين را بسيج کند
  

 طی روند بعدی موج نيرومند بنابراين ميتوان به سهولت دريافت که چرا
بايستی  میدر شانگهای از سوی ديگر، ها انقالب از يک سو و فشار امپرياليست

بورژوازی ملی چين را به اردوگاه ضد انقالب به رانند و نيز اين که چرا 
تصرف شانگهای توسط واحدهای ارتش ملی و اعتصابات کارگران شانگهای 

  .کوب انقالب متحد سازندرا جهت سرها بايست امپرياليست می
مجدد ى تجزيهى حمام خون نانکن از اين لحاظ نشانه. و چنين نيز اتفاق افتاد

و اعالم اولتيماتوم، با به توپ بستن نانکن . نيروهای مبارز در چين بود
خواستند، نشان دهند که در پی جلب حمايت بورژوازی ملی  میها امپرياليست

  .الب چين مبارزه کنندبوده تا به اتفاق وی بر ضد انق



 ٦

به گلوله بستن تظاهرات کارگران به دستور چانکايشک و کودتای وی 
 چانکايشک بدين وسيله نشان ميداد .بودها متقابًال پاسخ او به دعوت امپرياليست

که حاضر است به اتفاق بورژوازی ملی، عليه کارگران و دهقانان چين، با 
  سازش کندها امپرياليست

  
  
  
  
  

  انقالب چينى ين مرحلهدوم ــ ٣
  
  

 روگردانی بورژوازی ملی از انقالب، شکل کودتای چانکايشک به معنی
گرفتن يک کانون ضد انفالب ملی و سازش عناصر راست گوميندان با 

  .باشد انقالب چين میى امپرياليسم عليه
کودتای چانکايشک بدين معنی است که از اين پس در جنوب چين با دو 
اردوگاه، با دو حکومت، با دو ارتش و با دو کانون سر و کار خواهيم داشت ــ با 

  .کانون انقالب در اوحان و با کانون ضد انقالب در نانکن
تکامل ى دومين مرحلهکودتای چانکايشک بدين معنی است که انقالب وارد 

 به سوی انقالب کل ملیمتحد ى  از انقالب جبههچرخشیگشته و اين که خود 
 آغاز شده است، ارضی، به سوی انقالب دهقانان و کارگرانميليونی هاى توده

و مالکان فئودال، عليه اى انقالبی که مبارزه عليه امپرياليسم، عليه نظام قبيله
موده و گسترش ضد انقالبی چانکايشک را تشديد نى و دستهها ميليتاريست
  .خواهد داد

گيری انقالب و  يعنی اين که مبارزه بين دو راه انقالب، ميان هواداران پی
کنونی انقالب ى هواداران انحالل آن، به طور روزافزون شدت يافته و تمام دوره

  .در بر خواهد گرفترا 
ميليتاريسم و ى قاطع عليهاى يعنی گوميندان انقالبی در اوحان که مبارزه

دهد، عمًال به يک ارگان ديکتاتوری دموکراتيک ــ انقالبی  رياليسم انجام میامپ
ضد انقالبی ى پرولتاريا و دهقانان تبديل خواهد شد، در حالی که دسته

آورد،  ُبرد و به امپرياليسم روی می میچانکايشک که از کارگران و دهقانان 
  .خواهد شدها باالخره دچار سرنوشت ميليتاريست

ين امر نتيجه ميشود که سياست حفظ وحدت گوميندان، سياست ولی از ا
درون گوميندان و بهره برداری از آنها جهت مقاصد هاى منفرد ساختن راست



 ٧

اين سياست را بايد با . گوی وظائف جديد انقالب نيست انقالب، ديگر پاسخ
از گوميندان جايگزين نمود، به ها راستى سياست بيرون راندن مصممانه

تا حد نابودی سياسی ها قاطعانه عليه راستى يگر با سياست مبارزهعبارت د
کامل آنها، با سياست متمرکز ساختن تمام قدرت در کشور در دست گوميندان 

 ميان ائتالفى  گوميندان فاقد عناصر راست، گوميدانی به مثابه، يکانقالبی
  .هاعناصر چپ گوميندان و کمونيست

ها و کمونيستها  نزديک بين چپریديگر اين که سياست همکاى نتيجه
برخوردار اى کنونی از تأثير خاص و اهميت ويژهى درون گوميندان در مرحله

شود و اين که اين همکاری، اتحاد کارگران و دهقانان را که خارج از  می
 ، پيروزییئسازد و بدون يک چنين همکار گيرد، منعکسمی گوميندان شکل می

  .انقالب غيرممکن است
نيرو گرفتن گوميندان انقالبی، ى تعيين کنندهى  ديگر اين که پايهىنتيجه

هاى گسترش جنبش انقالبی کارگران و دهقانان و استحکام سازمانى ادامه
، سنديکاهای کارگری و ساير انقالبیدهقانی هاى آن ميباشد ــ کميتهاى توده

ل شوراهای آينده را تشکيى انقالبی که عناصر اوليهاى تودههاى سازمان
پيروزی انقالب، رشد فعاليت ى دهند ــ يعنی اين که ضامن تعيين کننده می

 ضد انقالب، ترين پادزهر ميليونی زحمتکشان بوده و اما مهمهاى انقالبی توده
  .تسليح کارگران و دهقانان ميباشد

و باالخره، نتيجه اين که، هنگامی که حزب کمونيست با نيروهای انقالبی 
کند، بايد استقاللش را، به عنوان شرط  ه مبارزه میگوميندان در يک جبه

ضروری تأمين هژمونی پرولتاريا در انقالب بورژوا ــ دموکراتيک، بيش از 
  .پيش حفظ نمايد
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  اشتباهات اپوزيسيون ــ ٤
  
  

در اين است که خصلت انقالب ) رادک و شرکاء(اشتباه اصلی اپوزيسيون 
 رااى کنند که اين انقالب اکنون چه مرحله درک نمیکند، آنها  چين را درک نمی

المللی کنونی را که اين انفالب در آن صورت  طی ميکند و آنها اوضاع بين
  .کنند گيرد، درک نمی می

اپوزيسيون توقع دارد که انقالب چين تقريبًا با همان سرعت رشد کند که 
ان شانگهای به نبرد اپوزيسيون از اين که کارگر. انقالب اکتبر به انجام رسيد

  .نداو نوکرانشان دست نزدند، ناراضیها سرنوشت ساز عليه امپرياليست
  

تواند به  نمی له به اين علتکنند که انقالب چين از جم اما آنها درک نمی
 کمتر مساعد ١٩١٧المللی کنونی، نسبت به سال  سرعت رشد کند که اوضاع بين

  ).ستجنگی در بين نيها ميان امپرياليست(است 
کنند که تحت شرايط نامساعد، هنگامی که نيروهای ذخيره  آنها درک نمی
ند، نبايد دست به نبرد سرنوشت ساز زد، همان طور که اهنوز فراهم نشده

 دست به نبرد ١٩١٧ نه در ماه آوريل و نه در ماه ژوئيه هاالمثل بلشويک فی
  .سرنوشت ساز نزدند

ايط نامساعد از نبرد سرنوشت  که کسی تحت شرکند اپوزيسيون درک نمی
، کار دشمنان انقالب را )در حالی که بتواند اجتناب کند(ساز اجتناب نورزد 

  .تسهيل ميکند
اپوزيسيون خواستار تشکيل فوری شوراهای نمايندگان کارگران، دهقانان و 

  .، يعنی چه؟در حال حاضراما تشکيل شوراها . باشد سربازان در چين می
آنها تنها در .  تشکيل دادخواهلدى توان در هر لحظه  نمیاوًال، شوراها را

  .شوند از اوج گيری خاص انقالبی تشکيل میاى دوره
شوند ــ آنها به طور عمده به  گوئی تشکيل نمی ثانيًا، شوراها به منظور بذله

مبارزه هاى ارگانى ، به مثابهقدرت حاکمهى مبارزه عليههاى ارگانى مثابه
، چنين بود در سال ١٩٠٥چنين بود در سال. شوند  میجهت کسب قدرت تشکيل

١٩١٧.  
تحت شرايط فعاليت مثًال حکومت اوحان ى و اما تشکيل شوراها، در حوزه

ى ، به چه معنی است؟ اين به معنی اعالم شعار مبارزه عليه قدرت حاکمهفعلی
باشد، يعنی  قدرت جديد میهاى انگاين قلمرو و به معنی اعالم شعار تشکيل ار

نيز که با نيروهای ها شعار مبارزه عليه قدرت گوميندان انقالبی که کمونيست



 ٩

 زيرا در اين .دهند، در آن مشارکت دارند چپ گوميندان يک ائتالف تشکيل می
  .قلمرو قدرت ديگری بجز قدرت گوميندان انقالبی موجود نيست

هاى تشکيل و تحکيم وضعيت سازمانى وظيفهاين به معنی خلط کردن 
هاى و کميتهها اعتصاب اتحاديههاى کارگران و دهقانان در شکل کميتهاى توده

که در حال حاضر ..... .کارخانه و هاى دهقانی، شوراهای سنديکائی، کميته
جايگزين نمودن قدرت ى گوميندان انقالبی بر آنها متکی است، با وظيفه

  .باشد تی، میتيپ جديد قدرت دولى گوميندان انقالبی با سيستم شورائی به مثابه
است که در حال حاضر انقالب اى و باالخره اين به معنی عدم درک مرحله

 اين به معنی در اختيار دشمنان خلق چين قرار دادن سالحی .چين طی ميکند
در باشد، جهت نشر اکاذيب جديد دائر بر اين که  جديد جهت مبارزه با انقالب می
شورائی کردن "پيوند مصنوعی گيرد بلکه يک  چين يک انقالبملی صورت نمی

  .گيرد انجام می" به سبک مسکو
، در شرايط کنونیبدين ترتيب اپوزيسيون، با طرح شعار تشکيل شوراها 

  .ريزد آب به آسياب دشمنان انقالب چين می
اپوزيسيون بر آن است که مشارکت حزب کمونيست چين در گوميندان 

گيری حزب کمونيست از  رهبنابراين به نظر اپوزيسيون، کنا. مناسب نيست
اما در حال حاضر يعنی هنگامی که تمام باند امپرياليستی . گوميندان مناسب است

از گوميندان ها اقمارشان خواستار بيرون راندن کمونيستى به اتفاق کليه
 از گوميندان چه معناعی دارد؟ اين به معنیها گيری کمونيست باشند، کناره می

 متحدين خويش در گوميندان به نفع دشمنان انقالب ترک ميدان و تنها گزاردن
اين به معنی تضعيف حزب کمونيست، خالی کردن زير پای گوميندان . باشد می

انقالبی، آسان ساختن کار کاونياِک شانگهای و به دست عناصر راست گوميندان 
ى ترين درفش ميان کليه باشد، يعنی خوشنام سپردن درفش گوميندان می

  .يندر چها درفش
و عناصر راست ها ، ميليتاريستهااين دقيقًا آن چيزی است که امپرياليست

  .گوميندان اکنون خواهان آنند
 درشرايط کنونیبينيم که اپوزيسيون، هنگامی که  بدين ترتيب می

، به نفع دشمنان گيری حزب کمونيست را از گوميندان مطرح ميکند کناره
  .انقالب چين کار ميکند
که چندی پيش تشکيل (مرکزی حزبمان ى می که پلنوم کميتهبنابراين، هنگا

   ]١[ .پالتفرم اپوزيسيون را قاطعانه رد نمود، کامًال صحيح عمل کرد) شد
  

  ٩٠ى پراودا، شماره
  ١٩٢٧ آوريل ٢١



 ١٠

  :توضيحات  
  
) ب(مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی ى پلنوم کميتهــ منظور  ]١[
پلنوم به بررسی يک .  برگزار شد١٩٢٧ آوريل ١٦ تا ١٣ باشد که ازتاريخ می

 اتحاد جماهير شوروی و با کنفرانس شوراهای سری از مسائل در رابطه
جمهوری فدراتيو سوسياليستی روسيه پرداخته و در مورد زمان برگزاری 

. و. ی. تصميم گرفت) ب(حزب کمونيست اتحاد شوروی ى پانزدهمين کنگره
پلنوم صحبت نمود ى دستور جلسهى  آوريل در مورد مسئله١٣ريخ استالين در تا

مسائل کنفرانس شوراهای اتحاد جماهير "الينين ک. ی. مى و وارد بحث مقاله
ى بعد از قرائت اطالعيه. شد" جمهوری فدراتيو سوسياليستی روسيه شوروی و

در مورد ) ب(مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی ى  کميتهتر سياسیفد
المللی  تصميمات اتخاذ شده از طرف دفتر سياسی در رابطه با حوادث بين

مرکزی را در ى لنوم سياسِت دفتر سياسی کميته پ)رهزجمله در چين و غيا(
ــ زينوويفی  يستیسکالمللی تائيد و پالتفرم مخالفين حزبی تروت  مسائل بينمورد

   ٩ . ص.را به شدت محکوم نمود
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