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ويژه ه شود به جنبش کارگری و کمونيستی فارسی زبان، ب ، تقديم میتروتسکيسم ضدانقالب در خفاء  بخش نھم از کتاب

ه انقالبات بزرگ جھانی، از جمله انقالب چين و نقش مخرب ضدانقالب تری نسبت ب ُنسل جوان، که احتماال اطالعات کم

 .تروتسکيسم دارند

ضدانقالبی » پيشوای«تروتسکی  حاوی اطالعات مھمی است که   چاپ شده است، ولی١٩٣۵اگرچه اين کتاب در سال 

 روی آنان برمی  دوۀاز چھرسازد و نقاب  ويژه در ارتباط با انقالب چين رسوا میه تروتسکيسم را در جھان ب» مکتب«

 .دارد

 در پخش و نشر آن در سايت، ً مثبت ارزيابی کرديد، لطفاار ته ام مورد قبول واقع گردد، اگر آنفباشد که زحمات دو ھ

 .د و يا برای ليست ايميل اتان ارسال کنيدئيوبالگ و رسانه ھای اجتماعی خود منتشر نما

 کوشا باشيم

 با احترام

  آمادور نويدی

*****  

  انقالب چين و خيانت تروتسکيسم

برای اولين بار در تاريخ، . کش جھان است آورد توده ھای زحمت ترين دست انقالب چين پس از انقالب روسيه، بزرگ

رحمانه توسط سرمايه   در کشوری عقب افتاده که بی–لرزه افتاد  امپرياليسم جھانی در يکی از دژھای نظامی خود به 

 لنينيسم، که –ست عالی از صحت مارکسيسم  انقالب چين اثباتی.  غارت شده بودامريکا و جاپانسه، داری انگليس، فران

بخش ملی کشورھای ي   کشورھای سرمايه داری و جنبش آزادئیجنبش پرولتاريا: دو نيروی اساسی انقالب جھانی

 امپرياليسم متحد -  عليه دشمن مشترک  مشترکۀکند که اين دو نيروی اصلی در يک جبھ بيند و تأکيد می مستعمره را می

  .شوند

  :گويد ارائه شد، که می) ١٩٢٠( کمونيسم بين الملل ۀ استعماری و ملی در کنگرألۀاين تئوری لنين بر مس

- طور عمده، نه از کشورھای صنعتی اروپائی، بلکه از قلمرو استعماری ه سرمايه داری اروپائی قدرت خود را ب«
ل بازارھای وسيع استعماری و ميدان گسترده ای وو برای بقای خود، کنتر. دست می آورده  بخود) کشورھای مستعمره(

  »...از استثمار ضرورت دارد
 کارگر اروپائی ۀطبق. شود ست که از مستعمرات کسب می منبع اصلی ابزار مدرن سرمايه داری، سود بسيار زيادی« 

  ».شود که اين منبع درآمد را بخشکاند تنھا زمانی موفق به سرنگونی سيستم سرمايه داری می
، و انقالب پرولتری در داخل کشور خود، سيستم سرمايه داری را در ]ًھای مادری از ًسرزمين[جدا کردن مستعمرات «

ترين تماس را با آن نيروھای انقالبی داشته باشد که  بنابراين، کمونيسم بين الملل بايد نزديک. اروپا سرنگون خواھد کرد
ل حاضر درگير در کار سرنگونی امپرياليسم در کشورھائی ھستند که از نظر سياسی و اقتصادی تحت ستم قرار در حا

.  ام–تأکيد از نويسنده  [». اين نيروھا ضروريستیبرای موفقيت کامل انقالب جھانی، اقدام مشترک ھر دو. گرفته اند

  ].ُا. جی

 استعماری خود به لرزه در ۀده است که سرمايه داری را در جنب بوئیترين نيرو   گذشته، انقالب چين بزرگۀدر دھ

 استثمار گسترده، تاحدودی ۀ استعماری و عرص- ل آن بر بازار وسيع نيمه و و با تالش، در خلع يد از کنتر–آورده است 

  .موفق بوده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ينی در اھتزاز ست که ُپرچم سرخ با داس و چکش برفراز سرزم. امروز شاھد عظمت کارکرد شوراھای چينی ھستيم

 مرکزی وجود دارد، ھمه تحت حکومت ۀيک منطق.  حدود يک پنجم تمام جمعيت چين دارد-جمعيتی حدود نود ميليون 

شوراھا  دارای يک دولت مرکزی و .  حوزه ھا قرار گرفته اندۀ ديگری که شوراھای پراکندۀشوراھا، و مناطق دورافتاد

شوند، که در شمارش   ھستند و توسط حزب کمونيست چين رھبری می و دھقانانھای محلی، متشکل از کارگران  دولت

  . ھزار عضو داشته است۴٠٠، بيش از ١٩٣۵سال 

در قلب کشوری که توسط امپرياليسم محاصره، فقير، و لگدمال شده است، زندگی جديدی در اين بھشت حکومت دھقانان 

کشان آزاد تحت رھبری  زحمت.  و آقای سرنوشت خودشان ھستندمردم آزادند! و کارگران به جنب و جوش درآمده است

تا . سيستم ھنوز سوسياليسم نيست. دارند سوی سيستم سوسياليستی گام برمیه حزب کمونيست و کمونيست بين الملل ب

و طور کامل تثبيت نشده؛ ه  بئیھای شوراھا که سرزمين  چين در دست انقالب نباشد و تا زمانیۀکه بخش عمد زمانی

ه که قدرت شوراھا ب  تا زمانی- بزرگ نيستندئی که در مناطق شورا– را مصادره کرد ئیھا نتوان کارخانه ھا و کارگاه

که تحت شوراھا  چيزی. تواند عملی شود ھای کشور گسترش يابد، ملی کردن زمين نمی تر صنعتی کردن بخش سوی بيش

قدرت دولتی .   بعدی انقالب خواھد بودۀينده را بنا می نھد، که مرحل سيستم سوسياليستی آۀحال، پاي دست آمده، با اينه ب

نيروھای مسلح کشور در دست . شود ل میوکشان است و توسط حزب کمونيست کنتر و محلی در دست زحمت

وحدت . ترين نمايندگی را در شوراھا دارند ھا قوی آن. کارگران مکان رھبری را اشغال می کنند. کشان است زحمت

  .بی واقعی بين کارگران و دھقانان وجود داردانقال

شود، که  نيروھای مسلح حدود يک ميليون نفر حساب می. ارتش سرخ شوراھای چين، جھان را به تعجب واداشته است

ارتش . دھند که ديگران دسته ھای غيرمنظم را تشکيل می ھا در ارتش سرخ منظم ھستند، در حالی  ھزار نفر از آن۴٠٠

تری به ھردو نيروھای منظم  تر و بيش در صورت نياز کارگران و دھقانان بيش. اقعی خلق استسرخ ارتش و

ارتش سرخ . دھند انجام می) جبھه( نظامی را در پشت ۀچنين گاردھای سرخ که وظيف وغيرمنظم می پيوندند، و ھم

چنين يک نيروی فرھنگی  ھمشوراھای چين، مانند اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، تنھا يک ارتش نيست، بلکه 

ھای برتر  ھای شوراھای چين توسط نه تنھا سازمان شود، و پيروزی در صفوف ارتش آموزش سياسی داده می. است

جويان از چيزی دفاع  چنين در اصل با توجه به اين واقعيت است که جنگ شوند، بلکه ھم نيروھای مسلح توضيح داده می

  . خودشانئی سرزمين پدری شورا–ت کنند که برايشان بسيار عزيزس می

  :کند دھی يک شورا توصيف می ، نحوه سازمان١٩٣٠ چين، نوشته شده در بھار ئینامه ای از جمھوری شورا

 کنترول دارد که ھنوز زير  ئیھا  متفاوت از بقيه استانئیً شده است، کامال دنيائیدر حال حاضر فوکين غربی که شورا«

مزد کارگران افزايش  يروزی شورش، دھقانان زمين ھا را ميان خود تقسيم کردند و دستپس از پ. کومين تانگ ھستند

ُقوانين مربوط به زمين، سفته بازی، .  پيدا کرده استتغييرطور جدی ه کش ب استاندارد زندگی توده ھای زحمت. يافت

 مالياتی به مقامات کومين تانگ، ھيچ ھيچ اجاره ای به مالک زمين، ھيچ«شعارھای . اند رھن و امثالھم ھمه از بين رفته

رفته اند، خراج گيرھا ) از بين(ھای جمع آوری ماليات قديمی  آژانس. ، اکنون واقعيت يافته است»ُپرداختی به رباخواران

کنيم تا ارتجاعيون را از بين ببرند، و کار  اکنون ما به بھترين وجھی به کشورھای ديگر کمک می. تيرباران شده اند

و ساز را شروع کنند؛ توليد را افزايش دھند، سيستم آبياری مزارع کشت برنج را بھبود دھند، و جاده ھا را ساخت 

  ...تعمير کنند و مدارس را تأسيس نمايند و 

 سال يا ١۶نث که ؤاز ھر دو جنس مذکر و مھر شخصی، ... شوراھا در ھر  شھرستانی از فوکين غربی وجود دارند« 

 استثمارگر ھستند از حق رأی ۀتنھا کسانی که متعلق به طبق. تواند رأی بدھد و انتخاب شود ، میتر داشته باشد بيش
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گران  در اين لحظه تمام نمايندگان از دھقانان فقير، کارگران، سربازان، دانشجويان انقالبی و  صنعت... محرومند 

  .ھستند

ھر دھقانی اکنون جھت آبياری مزارع خود به .  کار احيای اراضی واصالحات را شروع کرده استئیدولت شورا«

که ما  ئی وام داريم، جاۀھای اعتباری و دھند انجمن...  ھای تعاونی داريم ما انجمن... کند  کافی آب دريافت میۀانداز

ھای شبانه  کالس... که توسط وام دھنده  سرمان کاله برود و غارت شويم توانيم پول قرض کنيم بدون اين دھقانان می

در ميان نمايندگان منتخب شوراھا زن ھا وجود دارند؛ زنان با مردھا از ... دھی شده است ساالن سازمان رای بزرگب

  .ُھا را در ارتش سرخ بيابيد توانيد آن شما حتی می... شود ھا نيز  تحقير نمی شوق انقالبی آن.  ھرنظری برابر شده اند

... شوند  که ناتوانند توسط شوراھا مراقبت میئیھا آن... تواند کار کند  میھرکسی. ما نه دزد، و نه گدا در کشور نداريم«

 نداشتند بروند،  ئیکه دھقانان مريض بودند، جا ًھا و داروخانه ھا را مجانی تأسيس کرده ايم؛ اگر قبال، زمانی ما بيماستان

ھر انجمن ... روند  میئی به نھادھای شوراھا  ھا مراجعه بکنند، اما اکنون آنئی خدای بودا- که به يک پوسا  جز اينه ب

. ويکتور ا( ».ست گری فکری و روشن  جھت روشنئی برای تفريح ست، بلکه  جائیمخصوص به خود نه تنھا جا

  ).٨٩-٨٨.ياخونتوف، شوراھای چينی، صص

 با شکست ھا دولت نانکينگ در طول پنج سال گذشته شش جنگ عليه دولت چين راه اندازی کرده است،اما تمام آن

 شروع شد، و تا پايان ١٩٣٣مبر ، در سپت)گويند می» اردوکشی«ين  ھا آن را در چ که آن(جنگ ششم . روبرو گشته اند

ی، ون سيکت، که اکنون الماننرال جگزاران قديمی قيصر،  طرح حمله توسط يکی از خدمت.  ادامه داشت١٩٣۴سال 

 لشکر عليه شوراھا متمرکز ٧٠ تا ۶۵چيان کای شيک بين . ی شدھای نانکينگ است، استادانه طراح رئيس ستاد ارتش

 ھواپيما بود، که بخشی ٣٠٠ زمينی، تانک، ۀاو دارای توپخان.  سرباز داشت١٠٠٠٠ تا ٧٠٠٠کرد، که ھر لشکری از 

  سرزمينۀطرح او محاصر.  خريدامريکاگرفته بود، در » وام گندم و پنبه«از آن را  با وام پولی که تحت پوشش 

  .شوراھا از ھمه طرف بود تا ارتش سرخ را از قلمرو خويش مرحله به مرحله درھم کوبد و به عقب براند

 ھزار نفر ۴۵ تا ۴٠ھا  ھزار سرباز، در ميان آن١٠٠ مرکز شوروی، بيش از ۀ در منطقئیاما نتيجه چه شد؟ او  به تنھا

تمام نيروھای نظامی ارتش سچوان، حدود . ی داد ھزار نفر زخم۴۵ تا ۴٠ ھزار نفر اسير جنگی و ١۵ تا ١٢کشته، 

در ھمان زمان شمار نفرات  وقدرت ارتش سرخ .  ھزار نفر کشته شدند٧٠ لشکر، شکست خوردند و حدود ٣۵ تا ٣۵

سال،  در طول يک.   درصد افزايش يافت١٠٠٠ تا ۵٠چنان در حال افزايش بود؛  قدرتش در  حوزه ھای مختلف از  ھم

در طول اين جنگ،  شوراھا مقدار کمی .  ھزار نفر افزايش يافت١۵٠ – ١۴٠ ھزار به ١۵ از ئینھاارتش چھارم به ت

که از  چيزی  آنۀھای جديدی را در حوزه ھای مختلف، دو برابر انداز قلمرو را از دست دادند، اما ارتش سرخ سرزمين

طور موقت ه ست که ب ارتش سرخ ممکن. تاين در تاريخ شوراھای چين چيز تازه ای نيس. دست داده بود، اشغال کرد

ھا  ست اعتراف کند که آناحتی دشمن مجبور. کند اما جاھای ديگری را اشغال می– بشود ئی جاۀمجبور به تخلي

  .آمده اند که بمانند) شوراھای چين(

ماھير شوروی، دژ جا اتحاد ج در اين.  جنگ بين سرمايه داری و سوسياليسم درنظر گرفتۀھا را در جبھ بايد موقعيت آن

 است که منچوری را بلعيده است، استان جاپانجا اين امپرياليسم  در اين. ديدگان جھان است مستحکم پرولتاريا و ستم

 به اتحاد جماھير ئی نھاۀست جھت حمل ھا تمرينی  اينۀ ھم–کند  جيھول را اشغال نموده، به جمھوری خلق مغول حمله می

 است، که از تمام اوامر جاپانگزار امپرياليسم  ی شيک، رھبر دولت نانکينگ، خدمتجا ارتش چيان  کا اين. شوروی

را به حساب چين قوی سازند تا قادر شوند عليه  دھد که خودشان ھا اجازه می کند و به آن ی اطاعت میجاپانساالران  جنگ

 و ديگران ھستند، امريکا انگلستان و ھای جا اين امپرياليست در اين. روی کنند اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی پيش
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که آرزومندست سھم غارت و چپاول چين را داشته باشد، حسادت می ورزند، اما به   و کسیجاپانکه نسبت به امپرياليسم 

 امپرياليسم جھانی عليه اتحاد جماھير ۀ  نوک حملجاپانجھت که  روی کند، بدين چنان  پيش دھند که ھم  اجازه میجاپان

خيزترين و   و امپرياليسم جھانی، در يکی از حاصلجاپانجا، در مسير واقعی  و اين. ر خاور دورستشوروی د

ھای مرکزی گسترش  سوی استانه پرجمعيت تری بخش چين، که قلمرو بزرگی را در جنوب شرقی اشغال نموده و ب

لت ارتجاعی مالکين و سرمايه داران  سنگری عليه امپرياليسم جھانی، و دو- چين ايستاده است ئیيافته، جمھوری شورا

خارج از اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، در تضاد بزرگ تاريخی بين ديکتاتوری سرمايه داری و . خود چين

  . تری بازی نکرده است ديکتاتوری پرولتاريا در جھان، ھرگز ھيچ کشوری نقش بزرگ

ون تحقيق ليگ ملل، کميسيون به اصطالح ليتون ارائه  به کميسي١٩٣٢ در اواخر سال جاپاندر سندی که توسط دولت 

  :خوانيم شد، ما می

.  جنبش کمونيستی چين موضوعی جدی ست که بايد درنظر گرفته شود و مشکلی ست که بايد با آن برخورد گرددۀآيند«

ه يست چين و ب و با تشکيل حزب کمون١٩٢٠نظر بيايد، که از سال ه  اتفاقی بۀست که جنبش يک پديد در ظاھر، ممکن

 آن در شرايط عميق خاص اجتماعی، اقتصادی و سياسی ۀاما، در حقيقت، ريش.  تدبير کمينترن شروع شده باشدۀوسيل

از دولت . ًھا حذف نشوند، نه تنھا جنبش خاتمه نمی يابد، بلکه احتماال گسترش خواھد يافت چين نھفته است؛ و اگر اين

 چين ئیُسازی ارتش سرخ و مناطق شورا  پاکۀتوان انتظار داشت که وظيف نمی ، فعلی خودنانکينگ در وضعيت ناتوان

، ھنوز از روسيه جدا ئی نظر جغرافياۀاز نقط)  چينئیمناطق شورا(بختانه، اين دومی ھا خوش. را به انجام برساند

 مستقيم ئیماس جغرافياّھا بتوانند در سرحدات سيبری، بخش خارجی مغولستان، يا ترکمنستان ت که آن در صورتی. ھستند

تأکيد از .[ از عھده اش برآيدئیتنھا ست موقعيتی ايجاد شود که ھيچ دولت چينی ھرگز نتواند به برقرار سازند، ممکن

 کردن کل چين يک غيرممکن ئی شورا-م ئيگو  ھيچ نمیجاپانھا، مانند  از کشورھای ھمسايه آن].  ُا. جی.  ام–نويسنده 

 ۴٠٠ ترکيب ارتش سرخ -ه بايد در پی روند جنبش کمونيستی در چين در نظر داشت الی ست کؤ س–قاطع نيست 

کران چين و روسيه شوروی که دارای يک ششم کره زمين ست بايد برای جھان به چه معنا  ميليونی و منابع طبيعی بی

  .»باشد 

. طور کلی درست استه   تا حدودی اغراق کند، اما بايد گفته شود که برداشت بجاپانبرفرض که حتی دولت 

 و امپرياليسم  جاپانوضوح خطری برای امپرياليسم   قدرتمندترين دشمن کمونيسم در خاور دور، شوراھای چين را به

  .جھانی می بينند

ترين قدرت ضدامپرياليستی در چين ھستند که در برابر استثمار چين توسط سرمايه  شوراھای چين و ارتش سرخ  قوی

. ھای ديگر چين ھستند کش سرزمين ھا مشعل فروزان توده ھای زحمت آن. کنند  و ايستادگی میھای خارجی مخالفت

که رژيم نانکينگ سرنگون گردد، زندگی توده ھا بالفاصله بھبود يافته و عوامل  دھند که چگونه، وقتی ھا نشان می آن

کنند که بشدت آرزومندست ببيند از   کسب میپرست چينی را دردی ھر شھروند ميھن ھا ھم آن. شوند امپرياليسم نابود می

ست که شوراھای چين اکنون در موقعيتی ھستند تا در سمت خودشان نه فقط  به اين دليل. اسارت خارجی رھا شده است

 ارتش نانکينگ، بلکه در تمام ارتش ھا، از جمله کارکنان و پرسنل  فرماندھی پائين تر برنده ۀدر صفوف مقامات بلندپاي

  .ھا افزايش می يابد ند و قلمرو آناست که شوراھای چين شکست ناپذير  و به ھمين دليل.شوند

 داشت، چيان کای شيک، فرمانده ارشد ١٩٣٣ جونی، در جاپان ۀدر مصاحبه ای که چان يان گون لين با خبرنگار ماھان

  :ا ارائه دادُبار  نيروھای مسلح خود توسط ارتش سرخ توضيح زير ر ارتش نانکينگ، از شکست مرگ
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ای عالوه بر واحدھ. ست يکی عنصر بدی اين خيلی دشوارست فھميد که در جمعيت بومی چه کسی عنصر خوب و کدام«

ھا، با  زاناين پارتي...  يزان ھستند تد دارند، که به اصطالح دھقان پارزانی نيز وجويمنظم ارتش سرخ، دسته ھای پارت

 که به ئیگيرانه به واحدھا يا با حمالت غافل) وابسته به قشون(می ھدف سردرگم کردن بخش عقب نيروھای اعزا

  .چه شرايط عينی ايجاب کند جنگ پارتيزانی را راه می اندازند راه با توده ھا چنان نيروھای اعزامی می پيوندند، ھم

 را ئیھا ند و مکانکن کنند، نارضايتی را در ميان سربازان تحريک می  میئیشناسا) مواضع دشمن را(چنين  ھا ھم آن«

ھا  ھر کاری را که در قدرتشان است  طور خالصه، آنه ب. کنند که پرسنل ارتش منظم سرخ حضور دارد استتار می

کنند، اما ھرزمانی که  کنند، در مزارع کار می ھا جنگ نمی که آن زمانی... دھند ھای  ما انجام می جھت خنثی کردن طرح

جھت   بدينًدقيقا...   ارتش کمونيست می آيندکنند و جھت کمک به ان را مسلح میھا خودش ھا نياز باشد، آن به آن

جز ه تواند ب ُست که بتوان بين يک شھروند خوب و يک پارتيزان سرخ خط تمايز گذاشت و ارتش ما نمی غيرممکن

ھای  ت با فعاليتحتی در مناطقی که  ھنوز جمعي. ، چيز ديگری احساس کند»دشمن در ھمه جا در کمين است«که  اين

  .که تمام جمعيت نابود نشود ھيچ آرامشی وجود نخواھد داشت کنند تا وقتی کمونيستی آلوده نشده باشند، پرسنل احساس می

شرح زير ه ھا را ب من آن. دھد شوند، افزايش می رو میه ھا روب اين دشواری، مشقاتی را که نيروھای اعزامی با آن«

  :کنم خالصه می

 يا ھر گونه خدمات شخصی  را برای پرسنل  انجام ئیست که مواد غذا ًده است که اين  کامال غيرممکنثابت ش)  ١ (

  داد؛

 توسط  ءزنان ھستند، از ترس اين که مبادا بدون استثنا  که  مجاور يا تنھا نزديک  مناطق راهئیجمعيت حوزه ھا) ٢ (

. نقل از وان مينگ، چين انقالبی امروز، صص(» شوند رخ میُتر ، س تر و بيش ًنيروھای اعزامی کشته شوند، غالبا بيش

٣٩-۴٠ .(  

  

  موضع تروتسکی نسبت به اين مرکز بزرگ انقالب جھانی چيست؟ 

ياد می آوريم، از تروتسکی تقدير ه  را ب١٩٣٠ و ١٩٢٩ شوراھای چين در سالھای ۀ تشکيل و توسعۀکه دور  ما  وقتی

 ١٩٢٧نشينی موقت انقالب در پايان سال  ناميد و پس از آن عقب» زنان راه«ا که تروتسکی ارتش سرخ ر کنيم،  چون می

ھای اولين  ، تالش»سقوط و سقوط«، »شکست، شکست و شکست«زد  چنان فرياد می ، او  ھم١٩٢٨و اوايل سال 

کار   خرابستالينزد که شوراھا اختراع  اعالم کرد، جار می» ئیماجراجو«رھبران ارتش سرخ، ھو النگ و يح تين را 

انقالب  «ستالينکه   اينۀ، دربار»مرده است« حزب کمونيست چين که ۀ، دربار»انقالب اعدام شده «ۀست، و دائم دربار

 شوراھا در ۀزمان کنگر در آن. کرد نوشت و وراجی می می» ر از پشت خنجر زده آن«و » چين را خلع سالح نموده

در حوزه ھای  کيانگسی، ھوپه، فوکين، ھونان، کوانگتونگ، کيانگسو، دھی شده بود، ازجمله  حوزه ھای زيادی سازمان

چنان   که تروتسکی ھم  شوراھای چين آماده شده بود، در حالیۀ جھت اولين کنگرئیھا ، چيکيانگ، ھونان و طرحئیآنھو

  زد،  زار میستالين ۀدربار

ھای ارتجاعی حمايت  نرالجز زده اند، از بردار بورژوازی شده اند، بر جنبش ارضی ترم کارگران چينی فرمان... «

 را که ظھور کرده بودند ئیھا کرده اند، کارگران را خلع سالح کرده اند، از ظھور شوراھا جلوگيری کرده اند و آن

از جمله در کتاب تروتسکی، . ١٩٣٠ت گس و انقالب چين، نوشته شده در استالينلئون تروتسکی، ( ».سازی کرده اند پاک

  ).٣٠٨-٣٠٧. قالب چين، صصمشکالت ان

*****  
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ً که دقيقا ستاليناصطالح تفکر شيطانی ه تروتسکی، تکذيب انقالب چين و مقصر دانستن ب» ايده ھای«مانند بسياری از 

اما در .  نظر بيايده عجيب و غريب ب) ھا تجربه جوانان و بی(ست برای  تازه کارھا  خالف حقايق تاريخی اند،  ممکن

اين در . گيرد اين از درک بنيادين منشويکی تروتسکی سرچشمه می. طق، و منطق ضدانقالبی ستواقع، دارای من

  .آھنگی کامل با نگرش ضدانقالبی تروتسکی نسبت به انقالب، اتحاد جماھير شوروی، و  کمونيسم بين الملل ست ھم

 او نبايد وجود شوراھای چين را   پس چرا- کند،  تروتسکی ايجاد سوسياليسم در اتحاد جماھير شوروی را انکار می

 انقالب چين ستالين پس چرا نگويد که – انقالب روسيه را نابود کرده است ستالينکند که  انکار نکند؟ تروتسکی ادعا می

را نابود کرده است؟ اين آن واقعيتی ست که در منظر تمام  ادعاھای دروغين تروتسکی شفاف است، اما ھرگز او را به 

  .کند ُخنی ھم نگران نمی سر ناۀانداز

نامه ھای (ھا  ، و يادداشت»مقاالت« ، »سفارشات«، »)پند و اندرز«در رويکرد تروتسکی  به انقالب چين، در 

، »فوق انقالبی«او،   در رابطه با سياست کمينترن در چين، خط ضدانقالبی تروتسکی، ھمواره با عبارات ) غيررسمی

جا ما تروتسکيسم را در شکل متمرکز  در اين. دھد بت به انقالب روسيه نشان میتر از نگرش او نس خودش را حتی بيش

  . توان گفت اين ماھيت تروتسکيسم است که می طوریه   ب-  آن داريم، ۀو تحکيم شد

تروتسکی نمی تواند ببيند . کند برای شروع، تروتسکی موضع منشويکی را در خصوص ماھيت انقالب چين تصور می

 بود که نيروی محرک اساسی آن انقالب ئیبخش ملی در يک کشور نيمه مستعمره، جا ی برای انقالب آزادکه اين انقالب

  .نظر تروتسکی ھيچ فرق اساسی بين چين و ھر کشور امپرياليستی وجود ندارده ب. ارضی عليه بقايای فئوداليسم بود

. تعمره، و از سوی ديگر نيمه فئودالی بوده است  نيمه مس نيازی به گفتن اثبات زيادی ندارد که چين از يک سو کشوری

وقوع پيوست و چين را از رژيم سلطنتی رھا ه  ب١٩١١اولين در سال  (١٩٢۵با آغاز دومين انقالب چين در سال 

 ٨٠حدود . برد سر می ھای خارجی از ھر دو نظر اقتصادی و سياسی  در بردگی به ، چين توسط  امپرياليست)ساخت

شبکه ای از .  درصد از ناوگان اقيانوسی و رودخانه ای چين در دست سرمايه خارجی بود٧٨ن و درصد از راه آھ

تجارت خارجی و درآمد گمرکی در دست . َمکيد  خارجی خون  حياتی جمعيت چينی را میکنترولھای تحت  بانک

ه ھای توليدی داخلی چينی ھا به زيان کارخان امپرياليست. رھبری بريتانيای کبير بود ھای خارجی به امپرياليست

سرمايه دارھای خارجی .  تعرفه ھای کم بر کاالھای وارداتی از کشورھای خود برقرار کردند- ) محصوالت بومی چين(

 چينی  بازده دالر ميليون ٢۴۵،  ١٩٣١انحصار ماليات بر نمک، شراب و تنباکو را در دست داشتند، که در سال 

ھای برق، کارخانه ھای  ھا، ايستگاه ھای نفتی، اسکله ھا و ماشين آالت کارگاه چاهبھترين معادن زغال سنگ، . داشتند

  ۀسرماي. ، کارخانه ھای آرد، پنبه، شکر ، تنباکو، کاغذ، کبريت سازی در دست سرمايه داران خارجی بودئیيمياک

  . گردد مستقل  نيروھای توليدی چينۀخارجی ھر کاری را که ممکن بود انجام داد تا مانع توسع

ھای امپرياليستی خارجی برای خودشان امتيازات سياسی تأمين  جھت حفظ آزادی کامل برای استثمار اقتصادی، دولت

 داشتند که جھت حفاظت از ئیاصطالح پيمان بنادر را در چين، در جاه ھا ب آن. نمودند که از کشور سلب استقالل نمودند

از (ھا برای خارجی ھا معافيت  آن. ليس و ژاندارمری خود را داشتندوپتأسيسات صنعتی و مالی خود نيروھای ارتشی، 

ی کنترولکشتی ھای تجار خارجی، آزادانه، و بدون ھر . ماليات و معافيت از مقررات داخلی را تأمين نمودند) پرداخت

جا سرمايه  ر آنحدود پنجاه شھر در چين وجود دارد که د. کردند توسط مقامات محلی در رودخانه ھای چين تردد می

. ترست ھا بيش  ھستند که ھنوز ھم امتيازات آنئیھا  سرزمينۀھا  مالک اجار آن. داران خارجی حاکمان واقعی ھستند

حل و فصل .  ھستند که مانند دولت در درون دولت در چين ھستندئیھا) شھرک(ُاصطالح دارای مزايا و کلنی  ھا به آن

 - عالوه براين، تمام ساکنان خارجی از امتيازات فرا. شود دار خارجی اداره میبين المللی در شانگھای توسط يک شھر
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توانند فقط  برند، يعنی اين که خارجيان در چين می لذت می) مصونيت از قوانين حقوقی يا سياسی کشور ميزبان(مرزی 

  .ھای خارجی محاکمه شوند توسط دادگاه

  :کند ا توصيف میر پرست چينی آن  ست که يک  ميھن اين آن شرايطی

صورت  گويد، ًمرا مانند برادر دوست بدار، درغيراين شود و می نزديکم می) مبلغ مذھبی( مردی در لباس سياه ءابتدا«

 نزديکم ئیسپس مردی در لباس سفيد با کاالھا. فرستم که فراتر از کباب سوخته شوی ً  آتش بزرگی میۀترا به کور

. ًکنم صورت به مرد لباس سفيد با اسلحه بزرگ شکايت می با قيمت باال بخر، درغيراينگويد، ًاين آشغال را  شود و می می

عنوان برادرت دوست داشته باشی، تو نبايد  گويد، ً تو نبايد مرد لباس سياه را به درنھايت، مرد لباس سفيد می آيد و می

ت را به مرد لباس نه ات برو بيرون و زمينست، از خااين موقعيت ما. کاالھا را با قيمت خوب از مرد لباس سفيد بخری

که بتوانم  کشد قبل از اين ھرحال او مرا میه اما ب. کشم ً صورت من ترا می سياه و مرد لباس سفيد واگذار کن، در غيراين

 ريزد، ديگری جيبم را يکی قطره قطره بر رويم آب می:  کنند ھا بر من حکومت می دھانم را بازکنم،  و ھر سه تای آن

ھا خانه، سرزمين، زن، فرزندان و تصاوير مقدس   آنۀسپس ھم. کند، سومی بدنم را جلوی سگ می اندازد خالی می

  ). ٢١. ميف، انقالب چين، ص. نقل شده توسط پ(» .گيرند  اجداد مرا از من می

  

  .ودُسلطه خارجی، که شيره جان چين را گرفت و مانع رشد آن شد، يکی از منابع مھم انقالب چين ب

جنک ساالران با ارتش . دار در چين پيوندی جدا ناشدنی داشت سلطه خارجی با حکومت جنگ ساالران و اربابان زمين

ساالران،   کمک جنگۀ  و امپرياليست در ازای ارائ-کردند  ھا را در درون چين پياده می  امپرياليستۀمزدور خود اراد

ھا بر چين   چندين نفر از آن–جنگ ساالران . کردند  سرکوب و له میھا مردم چين را زير پاشنه ھای آھنين حکومت آن

 کسی که مانند تزار بود، يک نيمه فئودال –ھا تسو لين، ديکتاتور شمال بود  مندترين آن کردند، که قدرت حکومت می

 اداری و داران محلی، به سبک فئودال واقعی، قدرت اقتصادی، قدرت او برمبنای ترکيبی از قدرت زمين. ستمگر

  .کرد دار از طريق عرق جبين و مکيدن خون دھقانان زندگی می ارباب زمين.  بر تمام دھقانان بودئیقضا

ُ ميليون و ھشتصد ھزار مالک بيش از نيمی از کل مناطق ٢دھد که  ھای بيست قرن بيستم، آمار نشان می در اوايل سال

باھم زمين ) دو گروه پائين تر( ميليون دھقان ٣١ که ئی جاقابل کشت و زرع، بخش خاصی از چين را در دست داشتند،

را اداره کنند » اقتصاد«ھای کوچک خود يک  توانستند با قطعه زمين ُمتعاقبا، دھقانان نمی.  تری از تمام مالکان داشتند کم

) يه زميندرعوض کرا( درصد از محصول را ٩٠ تا ۶٠و می بايست زمين از مالکان اجاره کنند، و برای آن بين 

ُدھقانان مستأجر مجبور بودند شمار معينی مرغ و خروس و اردک و مرغابی و مقدار معينی شراب .  پرداخت کنند

از ھر صد . عالوه براين، دھقان مجبور بود روزھای معينی را برای ارباب کار کند.  مجانی به ارباب ھا ارائه دھند

 ٣٢ نفر نيمه مستأجر بودند، و تنھا ٢٨، )کردند زمين اجاره می(ند  نفر مستأجر بود۴٠دھقان در مرکز و جنوب چين، 

عالوه بر ماليات اصلی، شماری از . کردند  دھقانان ماليات گزافی پرداخت میۀھم. نفر صاحب مزارع خود بودند

ليات وجود  نوع ما٣٠ ھمه باھم حدود –ھا، و غيره  ھا، نگھبان برای ارتش، شبه نظاميان، پادگان: ھای ويژه ماليات

 سال ٩٠ شده که ماليات ئیمواردی شناسا. ھای خود را جلوتر بپردازند دھقانان اغلب مجبور بودند که ماليات. داشت

  .رفت ھا به جيب مالکان و جنگ ساالران می  اين مالياتۀھم. جلوتر از دھقانان گرفته شده بود

اورنکردنی، ساعات طوالنی باورنکردنی، بر روی کردند و با استقامت ب را می دھقانان چينی نھايت سعی خودشان

برای . توانستند کردند تا زندگی خود را بچرخانند، اما بازھم نمی  باورنکردنی از زمين کوچک کار میئیھا قسمت

  . معمولی بودندئی ھمه گير و سيل چيزھاھای ی بيمارکش اين سرزمين، قحطی،  ھا زحمت ميليون
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  .ھا، منبع اصلی انقالب چين بودند  نفر از آنتوده ھای دھقان، صدھا ميليون

وجود داشتند که از )  ميليون کارگر صنعتی در شھرھای بزرگ ٢ ميليون کارگر در سرتاسر چين، ۵از تمام (کارگران 

قانون کار روزانه  دوازده . کشيدند که تنھا در  اوايل قرن نوزدھم در اروپا شناخته شده بود آن نوع استثماری زجر می

ھيچ محدوديتی برای . اعته بود، که برخی از کارگران مجبور بودند تا شانزده ساعت و ھيجده ساعت در روز کار کنندس

مزد معمولی کارگران  دست. کردند کار کودک وجود نداشت، کودکان ھفت يا ھشت ساله، دوازده ساعت در روز کار می

مواردی شناخته شده که پسران .  سنت در روز بود۴حدود مزد چيزی تا  حداقل دست.  سنت در روز بود٢٠ماھر حدود 

 غروب، تنھا با يک استراحت جھت ٨:٣٠ صبح تا ۴ ساله در رقابت کارخانه ای در يک فضای مسموم از ١۵ تا ٩بين 

ه استثمار وحشيانه اين امکان را برای سرماي. گرفتند مزد می  سنت در روز دست۶ تا ٣کردند، که  شام يا ناھار کار می

 درصد ۴٠زندگی کارگران به گونه ای بود که . تر انباشت کند  درصدی و بيش١٠٠وجود آورد که سودھای ه داری ب

ھا ھم  به اين ترتيب کارگران در دست امپرياليست. بران چينی زندگی کنند مجبور بودند حتی زير استاندارد زندگی کول

  .  بردند رگران رنج میبه عنوان بوميان يک کشور تحت ستم و ھم به عنوان کا

تری نسبت به  تمام جمعيت کارگر   که شمار کمئیجا اما از آن. کارگران يکی از نيروھای بزرگ انقالب چين بودند

ھا  توانستند بالفاصله آن نقشی را در انقالب چين بازی کنند که کارگران روس انجام دادند؛ آن ھا نمی روسيه بودند، آن

وقوع ه  در روسيه ب١٩١٧گونه که در نوامبر  ديکتاتوری پرولتاريا را ايجاد نمايند به ھمانتوانستند بالفاصله  نمی

اين اعتصاب عمومی ماه ھای مه . عنوان يک نيروی مھم و برجسته بود ھا در انقالب به اما با اين وجود نقش آن. پيوست

در تمام . ت در شھرھای ديگر دنبال شداعتصابا.  بود، که شروع انقالب بزرگ در نظر گرفته شده است١٩٢۵ جونو 

در . ، طبقه کارگر به رھبری حزب کمونيست، صفوف اول جنبش را اشغال نمود١٩٢۵پس از سال ] ھا اين جنبش[

طور خالصه، ه حال، ب بااين. رسميت شناخته شده انده  بئیشوراھای کنونی چين کارگران به عنوان رھبران شناسا

  . انقالب سوسياليستی، بلکه انقالبی دھقانی و ضدامپرياليستی بوده استانقالب چين در ماھيت، نه يک

 در ١٩٢٣کمونيسم بين الملل در سال . رسميت شناخته شده اين ماھيت از ھمان اوايل توسط کمونيسم بين الملل ب

  : سوم حزب کمونيست چين  گفتۀدستورالعمل خود به کنگر

ناچار با انقالب ارضی دھقانان عليه بقايای فئوداليسم ھمراه رياليستی ب ضدامپۀانقالب ملی در چين و ايجاد يک جبھ«

  .زمان پيروزمندست که موفق به جلب توده ھای اساسی جمعيت چين، دھقانان فقير شود انقالب فقط در آن. خواھد بود

 ۀعنوان حزب طبقبه ھمين دليل ست که حزب کمونيست به ...   دھقانی ستألۀال اساسی کل سياست، مسؤبنابراين، س«

اين امر تنھا از طريق تبليغات دائمی و تحقق تکرار . اتحاد کارگران و دھقانان تالش نمايد/کارگر بايد برای ائتالف

ھای اماکن راھبان مذھبی و   زمينۀھای مالکان، مصادر  زمينۀپذيرست، مانند مصادر شعارھای انقالب ارضی امکان

،  )پرداخت اجاره با  مرغ و خروس يا غاز( گرسنگی زا ۀا به دھقانان، لغو اجارھ کليساھا و برگردان بدون غرامت آن

ھا، لغو حکومت ماندرينی ھا، ايجاد   ماليات ھا، لغو عوارض گمرکی بين استانۀلغو سيستم مالياتی کنونی، لغو اجار

  .گيرد  تعلق می،ھای مصادره شده  که زمينئیھا ارگان ھای مستقل دھقانی در دست آن

ست که کل توده ھای فقير دھقانی ضرورت مبارزه عليه امپرياليسم خارجی  ھت انجام اين خواسته ھای اساسی الزمج«

توانيم به يک   ضدامپرياليستی قرار بگيرد، ما میۀکه پايه ھای ارضی تحت شعارھای جبھ تنھا زمانی... را درک کنند

  .موفقيت واقعی اميدوار باشيم

اعتصابات (حوادث اخير ناشی از . حزب طبقه کارگر باشد) متعلق به(رھبری بايد در دست الزم نيست که گفته شود «

  .جنبش کارگری اھميت جنبش کارگری را در چين به روشنی اثبات کرده است) عظيم
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  .:حزب کمونيست موظف است که پيوسته حزب کومين تانگ را به سوی انقالب ارضی سوق دھد

ھا، حزب  رکيب ضدامپرياليستی و ارضی انقالب، و نقش کارگران و حزب آنخاطر ته سرشت انقالب چين به ب

 تعريف ١٩٢۵ تعريف شود که در اين سند حتی قبل از شروع واقعی انقالب در سال  تراز آنی تواند بيش کمونيست، نمی

با . کم نگرفت  دستکمونيسم بين الملل، که ھنوز تحت رھبری لنين بود، ھرگز نقش پرولتاريا در انقالب را. شده است

ديده عليه يوغ امپرياليسم بود که نيروی اصلی آن، اکثريتی از  حال، اين را ھم ديد که انقالب، شورش يک کشور ستم اين

  .جمعيت متشکل از توده ھای دھقانی ست

وب شده ھا دھقان فقير و سرک نظر تروتسکی چه بود؟ درست بدون درنظر گرفتن دھقانان، تروتسکی به سادگی ميليون

بنظر تروتسکی دھقانان وجود . داران شروع به تشکيل کميته ھای محلی کرده بودند را نديد که جھت مبارزه عليه زمين

  .نداشتند، بنابراين، در اين کشور نيمه فئودالی، نيروی اصلی مبارزات انقالبی وجود نداشت

  : دھقانان و انقالب چين چنين گفتۀانی، دربار دھقۀ قھرمانانۀ، سه سال پس از مبارز١٩٢٠ ۀتروتسکی در اواخر دھ

تر از دھقانان روسيه ھستند؛ اما در فساد تضادھای جھانی له شده و  دھقانی چين حتی خيلی بيشۀ از حيت تعداد، تود«

 دارد ئیتر از نوع روسی آن توانا ش به آن بستگی دارد، دھقان چينی حتی کماه حل آن که به ھر طريقی سرنوشتبرای ر

ً تئوريک ديگری وجود ندارد؛ اين واقعيتی ست که کامال و از آغاز ۀدر حال حاضر نظري.  نقش پيشرو را بازی کندکه

  ).١٣٣. لئون تروتسکی، مشکالت انقالب چين، ص ( ».تا انتھا و از تمام جوانب آزمايش شده است

ھا دھقان و منافع  بين منافع ميليونرسد که تضاد  نظر میه ب. »فساد تضادھای جھانی« :به کلمه بندی توجه کنيد

داران و جنگ ساالران در چين به تضادھای جھانی وابسته  نيست؛ انگار که تضاد بين منافع دھقانان و منافع  زمين

نظر می آيد که دھقانان بايد ه ب. چنين استثمارگران امپرياليستی به تضادھای جھانی مربوط نيستند سرکوب کنندگان وھم

  .ھا را حل کنند از نيروھای ديگر بمانند که مشکالت آنمنتظر برخی 

اگر ناديده گرفتن جنبش دھقانی توسط تروتسکی به .  ضدامپرياليستی انقالب چين را درک نکردتروتسکی سرشت

جا او خود را از  عنوان يک نيروی  انقالبی در نگرش وی به انقالب روسيه يک ويژگی قديمی آشکار بود، اما در اين

 چين، ۀتروتسکی نتوانست ببيند که برای اکثريت قريب به اتفاق جمعيت سرکوب شد.   جديد آشکار افشاء کردۀوييک زا

تروتسکی : که او در انقالب ديد به ھيچ وجه انقالب نبود چيزی.  مرگ و زندگی بودۀمسأل از يوغ قدرت خارجی ئیرھا

حقوق « خارجی بر حقوق گمرکی را بردارند و کنترولد تا تمام جنبش را متقاعد کرد که توليدکنندگان چينی تالش کنن

  .را تأسيس نمايند» گمرکی مستقل

نھاد کند که، اگر   را پيشئیھا تر، و يکی ديگر از خنده دارترين طرح با چنين رويکردی او تنھا توانست اشتباھات بيش

  .بار می آورده پيوست، برای انقالب چين فاجعه ب وقوع میه ب

، يک حزب انقالب  ١٩٢٧ در باال در دستورالعمل کمونيسم بين الملل به آن اشاره شد، تا اواسط سال کهکومين تانگ 

نفوذ و قدرت زيادی ) قرن بيستم(ھای بيست   توسط سو يات سين تشکيل شد، در اوايل سال١٩١٢ملی بود، که در سال 

 را در دست داشت، دارای ارتش خود ھای اطراف  شھر کانتون در جنوب چين و سرزمين١٩٢۵تا سال .  کسب کرد

 بود، که بسيار زود شمار زيادی از دھقانان ئیفکران و خرده بورژوا نخستين حزب روشن. بود، و نفوذش افزايش يافت

رھبری چيان کای شيک، که ھنوز انقالبی بود،  ، ارتش آن، به١٩٢۶در اواسط سال .  خود جذب نموده و کارگران را ب

  .را آغاز نمود) اردوکشی شمالی(ه شمال  معروف بئیراھپيما

در زمانی کوتاه ارتش ھای . خود ديده استه حال جھان خارج از روسيه به ترين جنبش انقالبی ست که تاب اين بزرگ

 از ئیپيما راه. ھونان، ھوپه، کيانگسی، ھانان، چيکيانگ، و غيره: ھای چين را تسخير کردند ترين استان  انقالب مھم
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رسيد،   که ارتش میئیھرجا. پيش رفت ھای چين به رصنعتی شده تا صنعتی ترين و توسعه يافته ترين بخشت مناطق کم

 به ئیپيما راه. شد شد، امتيازات خارجی  قطع می يک دولت انقالبی برقرار می گشت، قانون  حمايت خارجيان لغو می

 کارگر ۀه دولت انقالبی خود را تأسيس نمود، طبق کئیھرجا. راه بود رفت بسيار عظيم جنبش کارگری ھم شمال  با پيش

 زيرزمينی شده بود، علنی گشت و در فضای آزاد سياسی شروع به فعاليت ۀکه توسط جنگ ساالران مجبور به مبارز

افراد حزب . دھی کرد؛ از سالح اعتصاب جھت بھبود شرايط خود استفاده نمود اتحاديه ھای کارگری را سازمان. نمود

دھی نمود که ده ھا ھزار نفر در آن شرکت   کارگر را سازمانۀاعتصابات بزرگ طبق. ا بسيار افزايش دادکمونيست ر

رفت  در ھمان زمان پيش. ھای آزادشده مسلح کردند جا در استان جا و آن عالوه، کارگران خود را در اينه ب. کردند می

پاخاستند، کميته ھای ه دار خود ب عليه اربابان زمينھا دھقان  درواقع، ميليون. عظيمی از جنبش دھقانی وجود داشت

ھای محلی خود را در روستاھا تأسيس کردند، و اغلب   را تشکيل دادند، از پرداخت کرايه خودداری نمودند، دولتءفقرا

  .کردند ھا را مصادره می نمودند، و زمين به امالک اربابان حمله می

ھا را  ساالران و امپرياليست  چين را در خود غرق نمود، جنگۀای عمدھ اين يک سيل انقالبی گسترده بود که بخش

  .بيرون کرد،  انرژی خالق انقالبی کارگران و دھقانان را رھا ساخت

 ١٩٢٣ديدگاه کمونيسم بين الملل و حزب کمونيست چين نسبت به اين انقالب ملی چه می بايست بوده باشد؟ در سال 

مبر سال در نو.  »گ را به سمت چپ سوق دھدکومين تان«ست چين مشاوره داد که کمونيسم بين الملل به حزب کموني

  :  ھفتمين پلنوم کمينترن اعالم کردۀنام ، در قطع١٩٢۶

بی بکشاند و ھژمونی در  انقالۀپيش نبرد،  قادر نخواھد شد دھقانان را به مبارز  ارضی را بهۀاگر پرولتاريا يک برنام«

  .»ست خواھد دادبخش ملی را از ديجنبش آزاد

. دارھا، بر گسترش جنبش کارگری انقالبی اصرار نمود دارھا و جنبش ارضی عليه زمين کمينترن بارھاعليه سرمايه

  :گويد  صادر شد، می١٩٢۶مبر رن به حزب کمونيست چين، که در دسسفارشات کمينت

مبارزه در . خود اشتباه است کارگران جھت بھبود شرايط ۀنشينی از شھرھا و تضعيف مبارز سياست کلی عقب«

 مناسب جھت بھبود شرايط مادی و قانونی ۀزمان ضرورت دارد که در لحظ روستاھا بايد گسترش يابد، اما در ھمان

يافته دھد که مانع افراط و  کارگران استفاده شود، از ھر جھت تالش نمود تا به مبارزات کارگران يک سرشت سازمان

ست که تالش شود مبارزه در شھرھا عليه قشر بورژوازی بزرگ و  ويژه ضروریه  اين ب.زده  شود ب احتياطی شتا بی

 که ئیجا ترتيب خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط چينی تا آن ھا باشد تا بدين قبل از ھر چيز عليه امپرياليست

ن ضرورت دارد ھشدار دھيم ما معتقديم که اي...  متحد عليه دشمن مشترک باقی بماندۀست در درون چارچوب جبھ ممکن

  .»ًکه احکام عليه آزادی اعتصابات، و جلسات کارگران، و غيره، کامال جايز نيست

  :نھادات خود گفت  کمينترن در  پيش١٩٢٧در اوايل سال 

ھای  ھای دھقانی محلی به ارگان  کميتهتغييرسوی ه ، ب سوی مسلح کردن کارگران و دھقانانه ضرورت دارد که ب«

  .رت با خوددفاعی مسلح، شتافتواقعی قد

ست؛ حزب   نيمه قانونی غيرقابل قبولۀسياست دادوطلبان: نظر برسد که برای حزب کمونيسته ست ھمه جا ب الزم«

ی ظاھر شود؛ حزب کمونيست نبايد سياست ارتجاعی خيانت ئکمونيست نبايد به عنوان ترمزی در برابر جنبش توده 

ھا را اطراف کومين تانگ  ھا بايد توده برداری و افشای آن  مخفی کند؛ اما برای نقابھای راست را آميز کومين تانگيست

  .»و حزب کمونيست بسيج کرد
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کرد تا انقالب عليه امپرياليسم به حداکثر ممکن توسعه  که کمونيسم بين الملل تالش می ست درحالی طريق واضح بدين

ی کارگران و دھقانان در درون اين انقالب و از طريق اين انقالب  آورد ممکن را برا کرد تا حداکثر دست يابد، سعی می

  .کسب نمايد

ودالی و جنبش ملی ضدامپرياليستی انقالب، يتواند درک کند که ھردو جنبش دھقانی ضدف فردی مانند تروتسکی، نمی

  . ھای ضدانقالب جلوگيری نمايند موظف بودند تا از طرح

کرد که  اومخالفت می. يست از کومين تانگ خارج شود و شوراھا را تشکيل دھدنھاد کرد که حزب کمون تروتسکی پيش

کرد که  او اصرار می.  به شمال عليه لنينيسم بودئیپيما بلوک ضدامپرياليستی بين پرولتاريا و بورژوازی در طول راه

  .تشکيل فوری شوراھا تنھا راه لنينيستی بود

و (، در حوزه ھای ًآزادشده ً ما شروع به تشکيل شوراھا کرده بوديم ]گويد تروتسکی می[اگر، در آغاز مبارزات شمال «

سوی خود جلب کنيم، ما ه توانستيم شورش ارضی را ب ، ما می)جنگيدند طور غريزی برای آن میه توده ھا  ب

ت چين  حزب کمونيس–ھای مخالف را تضعيف کنيم و  توانستيم ارتش توانستيم ارتش خودمان را بسازيم؛ ما می می

ھای استرس وپريشانی رشد کرده و به قدرت   کمينترن، در اين سالئی قادر بود، با يک راھنمای قضا- رغم جوانی  علی

توانستيم يک حزب  و قبل از ھمه چيز، ما می. ًبرسيم، اگر نه فورا در تمام چين، اما حداقل در بخش قابل توجھی از آن

  ).١٣۴. قالب چين، صلئون تروتسکی، مشکالت ان(» .داشته باشيم

ھای ديکتاتوری  ُھا را به عنوان ارگان تروتسکی آن. اجازه دھيد فراموش نکنيم که شوراھا ابزارھای قدرت ھستند

سوی ه ً انقالب را حذف کند و فورا بۀخواست که ضرورت تاريخی مرحل او می. بيند انقالبی پرولتاريا و دھقانان نمی

  . تاريا جھش کندشوراھا به عنوان ديکتاتوری پرول

ھا  آن. کنند توانستند دولتی باشند که عليه دولت ملی عمل می ھا می توانست باشد؟ آن  چه میئیھا  چنين ارگانۀوظيف

کنند برای کومين تانگ انقالبی  ديدند که تالش می دليل که دھقانان می کردند، بدين ھا تحريک می  ارگان دھقانان را عليه آن

شدند  ھا قادر نمی آن. شود، تالشی که جھت دخالت با انقالب ارضی ست عتماد داشتند، مزاحمت ايجاد ھا ا که ھنوز به آن

 بسازند، زيرا اکثريت قريب به اتفاق دھقانان و بخش بزرگی از کارگران معتقد بودند که چيان کای ئیيک ارتش شورا

ی شيک را ضعيف کنند، زيرا که ارتش در يک توانستند ارتش چيان کا ھا نمی آن. ست زمان يک انقالبی شيک در آن

توانستند حزب کمونيست را تقويت کنند، زيرا که حزب کمونيست خودش را   ھا نمی آن. انقالب پيروزمند درگيرشده بود

ھا موفق  رسيدند، و آن قدرت ه ھا در بخش قابل توجھی از چين ب درنتيجه کمونيست.  کرد از توده ھای انقالبی ايزوله می

شدند، اما با تجارب خود به توده  ُعنوان مختل انقالب ملی  ديديده نمیه دليل که در چشم توده ھا ب کار شدند فقط بدين  اينبه

  .ھا ثابت کردند که چيان کای شيک يک خائن بود

، می که تحقق آن غيرممکن باشد رسد، اما تحت شرايط موجود استفاده از آن زمانی نظر میه شعار شوراھا انقالبی ب

  .توانست انقالب را فلج سازد اين شعار می.  باشد تواند يک اقدام ضدانقالبی

چنين خالصه   کمونيسم بين الملل اينۀيکی از رھبران کمينترن، کويوسينين، تجارب انقالب چين را در ششمين کنگر

  :کرد

  ست که ئیُ ولتاژ باالی خرده بورژوايک انقالبی افراطی با) ئیذھنيت گرا(، آيا اين ھمان سوبژيکتيويسم ءخوب، رفقا«

دانم که معنای ھدف  خوبی میه ًدانم که به لحاظ ذھنی چيست، اما کامال ب  يا چيز ديگری است؟ من نمی–وحشی شده 

ترين روش جھت  شد، مطمئن اگر برای  يک چنين چيزی تالش می. توانست بوده باشد چنين اقدامی در عمل چه می
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تواند تنھا   کنونی در چين میۀبرد يک چنين شعاری در مرحل پيش. جنبش ارضی بود... يا حداقل  انقالب ۀسقوط بالفاصل

  ).٢۴. ی، جلد سوم، صالمان کمينترن، چاپ ۀگزارش ششمين کنگر(».دارای يک اثر تحريک آميز باشد

يسم جھانی تبديل  شد، ، چيان کای شيک به انقالب خيانت کرد و به ابزار امپريال١٩٢٧ چاين واقعيت که در ماه مار

توان به بورژوازی  دانست که نمی ًآيا او قبال نمی. ِتوسط تروتسکی  جھت اثبات تيزھوشی خودخودش درک شده است

که بورژوازی به انقالب  داند وقتی کند که نمی نھاد شوراھا را نداد؟ تروتسکی وانمود می تکيه کرد؟ آيا تروتسکی پيش

تروتسکی . ست ُکه حزب  کمونيست تالش کند که انقالب را مختل کند، چيز ديگری قتیکند يک چيزست، و و خيانت می

کند،  به  او مرتب تکرار می. شد نھاد کرد منجر به جنگ کارگران عليه دھقانان می که او پيش  چيزی-» کند فراموش می«

کند  سکی کمينترن را گمراه میتروت. باشد» چه يک حزب بورژوازی دنبال«تواند   تھوع، که حزب کمونيست نمیۀدرج

ًھا را رھبری کرد اگر تنھا  ًپرچم  حرکت درآورد و آنه توان ب ھا کارگر و دھقان را می ميليون«گويد  که می ھنگامی
تروتسکی ). ١٩٢٧، ماه مه ستالينلئون تروتسکی، انقالب چين و تزھای رفيق (» .کومين تانگ را کمی در ھوا چرخاند

 متحد ۀ جبھۀزمان با مبارز ھا دھقان ھم  و اين که ميليون–يک چيز کوچک را ببيند » کند فراموش می«ًدقيقا 

او ھرگز مراحل مختلف انقالب و گذار از يک مرحله . ًضدامپرياليستی واقعا در يک انقالب ارضی واقعی درگير بودند

  . ديگر را درک نکردۀحلربه م

تواند برای مدت طوالنی به بورژوازی تکيه کند؟  تمام   که انقالب نمیآيا کمونيسم بين الملل از اين واقعيت آگاه بود

 متحد، بلوکی از توده ھا با بورژوازی وجود داشت، اما ۀنھادات بر اين نکته تأکيد دارند که اگرچه يک جبھ پيش

انان در صورت کمينترن توصيه کرد که کارگران و دھق. کارگران و دھقانان بستگی دارد) اتحاد(سرنوشت انقالب به 

ھا توصيه کرد که کميته ھای دھقانی را تشکيل  کمينترن به آن. رغم مخالفت رھبران کومين تانگ نياز مسلح شوند؛ علی

گرايان کومين تانگ بجنگند، تا کومين تانگ را به  سمت چپ سوق دھند، و جسورانه، حزب  دھند، تا عليه راست

ی را توسعه داد که ئھا ھشدار داد که ضرورت دارد آن جنبش توده  مونيستکمينترن به ک. کمونيست را به جلو بياورند

 کمونيسم بين الملل گفت، ١٩٢٨مبر ، دستورالعمل ماه  دس»غيراينصورتدر «. تواند انقالب را نجات دھد  میئیتنھا به

  .»انقالب با يک خطر عظيمی تھديد شده است« 

برخی از رھبران .  اما بی تجربه، ومرتکب اشتباھاتی شده استحزب کمونيست چين، جوان، ستيزه جو، تند و تيز،

بران کمونيستی بودند که گفتند، رھ. کمونيست وجود داشتند که موفق به ضرورت جنبش انقالبی مستقل کارگران نشدند

ما «گفتند،   می بودند کهئیھا کمونيست.  » متحد ضدامپرياليستی را با انقالب ارضی بسيار برآشفته سازيم ۀما نبايد جبھ«

 بودند که، به ھمين ئیھا کمونيست. »سازد نبايد اعتصابات زيادی داشته باشيم، زيرا بورژوازی را از انقالب منزوی می

بعضی ھا به علت بغرنجی و : چنين اشتباھات زيادی  شده است. کردند دليل، از مسلح کردن کارگران شانه خالی می

از (رھبری کمونيستی آن دوران، به علت شرايط تاريخی، خرده بورژوازی . تازگی شرايط، اجتناب ناپذير بودند

ًھنوز کامال اصول لنينيستی انضباط کمونيستی را .  ھنوز در مبارزه فوالد آبديده نشده بود. فکر بود و روشن) شھرھا

  . اشتباه بودنستاليالملل يا  اما اين به ھيچ وجه به اين معنا نيست که خط کمونيسم بين. جذب نکرده بود

  : کمونيسم بين الملل، اشتباھات کمونيسم بين الملل به صورت زير توصيف شدندۀدر ششمين کنگر

 سری از اشتباھات  ھای بزرگ را متحمل شد که به گذشته با يک  سری از شکست حزب کمونيست چين يک«

 ۀه با کومين تانگ؛ عدم درک گذار از مرحلفقدان استقالل و آزادی انتقاد در رابط: اپورتونيستی خطرناک مرتبط ھستند

» .؛ و درنھايت جلوگيری از انقالب ارضی)مناسب( ديگر و ضرورت آمادگی برای مقاومت در زمان ۀانقالب به مرحل

  ).۴٠. ی، جلد چھارم، صالمانگزارش ششمين کنگره، چاپ ( 
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که لنين در مورد حمايت از  ست آن چيزی اين .بودھای لنين و با منافع انقالب حال، خط کمينترن، مطابق با آموزه  بااين

  :بورژوازی در انقالب گفت

کمونيست بين الملل بايد در يک ائتالف موقت دست در دست با دمکراسی بورژوازی کشورھای مستعمره و عقب « 

ن شکل خود حفظ  تريئیافتاده برود، اما با آن ادغام نشود و با تمام وجود استقالل جنبش پرولتری را حتی در ابتدا

  ).٢٩٠. ، ص١۵لنين، مجموعه آثار، جلد . ا. و(» .نمايد

کنيم   در کشورھای مستعمره حمايت میئیبخش بورژواھای آزادي در چنين مواردی ازجنبشما به عنوان کمونيست فقط «

ھی دھقانان و توده ھای عظيم د ھا مانع ما در تعليم و سازمان که نمايندگان آن ًھا واقعا انقالبی باشند، زمانی که اين جنبش

  ).٣۵٣. ھمانجا، ص(» .استثمار شده با روحيه انقالبی نشوند

از تعليم ھا  ً، واقعا انقالبی بود و نمايندگانش نه فقط مانع کمونيست١٩٢٧ چ تا ماه مار١٩٢۶جنبش کومين تانگ از سال 

ھا حتی از کمونيست ھم حمايت زبانی  که آندھی توده ھای دھقانی و کارگران با روحيه انقالبی نشدند، بلو سازمان

که کومين  چيزی«:  چيان کای شيک اعالم کردۀ، نمايند)١٩٢۶مبر نو(ين، در ھفتمين پلنوم کمينترن بنابرا. کردند می

گونه که در  ُست که پس از انقالب ملی در چين سلطه بورژوازی برقرار نگردد،  ھمان کوشد اين تانگ  برای آن می

ما ھمه متقاعديم ...  بينيم  جز اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی  میه را در تمام کشورھا ب افتاد و اکنون آنغرب اتفاق 

گزارش (» .رساند شده ايم که کومين تانگ تحت رھبری حزب کمونيست و کمينترن وظيفه تاريخی خود را به پايان می

  ).۴٠۴. ی، صالمانپلنوم ھفتم، چاپ 

که بر روی آن  چيزی.  يک بلوک پايدار از پرولتاريا با بورژوازی نداشتۀگز ھيچ توھمی دربارکمونيسم بين الملل ھر

  . آوردھا بود يابی به حداکثر دست منظور دست که امکان داشت به ئیجا  تا آنئیتأکيد داشت، استفاده از انقالبيون بورژوا

، شروع به بمباران نانکينگ کردند، چيان ١٩٢٧ چھا  در ماه مار که امپرياليست زمانی. چيان کای شيک خيانت کرد

وحشت افتاد که مبادا دھقانان و کارگران ه جھت که بورژوازی ب چرا؟  بدين. ھا پيوست کای شيک عليه انقالب به آن

ھای خارجی و يا نابودی توسط  بورژوازی که با آلترناتيو يا عذاب در دست امپرياليست. قدرت بسيار زيادی کسب کنند

نھاد اربابان خود را  چيان کای شيک پيش. رو شده بود، اولی را برگزيده يش موج شورش دھقانان و کارگران روبافزا

  .او از کومين تانگ انشعاب کرد. پذيرفت

که جنبش ارضی به يک  بورژوازی ملی از انقالب جدا شد، درحالی«. ُانقالب، مرحله واھان شروع شدمرحله دوم 

. ُجناح چپ کومين تانگ دولت واھان را تشکيل داد). ستالين ( »ھا ميليون دھقان  رشد کرد  از دهمند متشکل انقالب قدرت

تروتسکی که ھرگز گذار انقالب از يک مرحله به مرحله ديگر را درک نکرد، حال . ھا در آن شرکت کردند کمونيست

 خود، ۀاو در مقال. نگ شرکت کنندکه در کمين تا» نصيحت کرد«ھا   جھت داد و به کمونيستتغيير)  درجه ١٨٠(

ھا در کومين تانگ ھستيم و  ما موافق کار کمونيست«اعالم کرد، ) ١٩٢٧ماه مه (، ستالينانقالب چين و تزھای رفيق 

،  در ١٩٢٧چُچرا حاال؟ نيروھای واھان قبل از ماه مار. »کشانيم ھا می صبورانه کارگران و دھقانان را به سمت آن

ای به شاخه ای  از شاخه(ھای زياد  جا ما يکی از چرخش اما در اين. ھای چيان کای شيک نداشتنداصول فرقی با نيرو

  .دھنده شخصيت تروتسکی ست تروتسکی را می بينيم که مختص و نشان) ھای ديگر پريدن

ی و کميسيون   پلنوم کميته مرکزۀرانی خود در برابر جلس را در سخن حد اين  با وضوح بیستالينُ واھان چه بود؟ ۀدور

  : توضيح داد١٩٢٧ت، گس ا١ مرکزی اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، در کنترول

ً تيز انقالب عمدتا عليه امپرياليسم خارجی ھدايت شده بود، ويژگی ۀاگر اولين مرحله با اين واقعيت مشخص شد که  لب«

ھا، عليه   اول عليه فئوداليستۀن داخلی، در وھل اوليه خود را عليه دشمناۀدومين مرحله اين واقعيت است که انقالب لب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

را حل نکرده   سرنگونی امپرياليسم خارجی را حل کرده است؟ نه، آنۀمسأل اول ۀآيا مرحل. کند رژيم فئودالی متمرکز می

فقط اين به توده ھای انقالبی .  دوم انقالب چين واگذار نمودۀتحقق اين وظيفه را، به عنوان وارث آن، به مرحل. است

که ما  طوری  دوم ھم  آنۀمرحل. اولين انگيزه را عليه امپرياليسم داد تا به  دوام آن پايان دھد، و ھدف را به آينده بسپارد

 کارگران و ۀاين به توده ھای گسترد. ھا گردد  دفع امپرياليستۀتواند موفق به حل وظيف کنيم، نمی ًاحتماال تصور می

 ۀ آيندۀمنظور تکميل اين ھدف به مرحله دھد، اما اين کار را ب ری عليه امپرياليسم میت دھقانان چينی انگيزه ھای بيش

-١٨٢.  استعمار ملی، چاپ روسی،صصمسأله، مارکسيسم و ستالينجوزف (» .دھد  شوراھا میۀانقالب چين، مرحل

١٨٣.(  

گذار از يک مرحله از : ست، اين لنينيست، چيزی را درک کرد و شرح داد که برای تروتسکی  قابل درک نيستالين

دانست   میستالين.  شورا ھا خواھد بودۀبينی کرد که مرحل  بعدی انقالب را پيشۀ مرحلستالين.  ديگریۀانقالب به مرحل

توانست به حزب کمونيست پند  حال، او نمی با اين. ُکه بلوک با بورژوازی در دولت واھان عمر طوالنی نخواھد داشت

زيرا درحال حاضر، اين عمل برای انقالبی که عالوه بر . ُد را عليه رژيم واھان قرار دھددھد که تالش کند و خو

اصطالح رژيم ه  ب–چنين بخش بزرگی از بورژوازی به رھبری چيان کای شيک  ساالران، ھم ھا و جنگ امپرياليست

  . کرده بود، ضرر داشتئینانکينگ، عليه آن صف آرا

  

  :  بود کهچنينھا طبق نظر ستالين،  ُون دولت واھان بمانند؟ وظايف آنھا در در چرا الزم بود کمونيست

ه ، و انقالب ب)اتحاديه ھای دھقانی(، دھقانان )اتحاديه ھای کارگری(دھی حزب، پرولتاريا  آشکارا از امکان سازمان« 

کومين . ی سوق دھندطرف چپ، در مسير انقالب ارضه کومين تانگيست ھا را ب. ًطور کلی، کامال بھره برداری کنند

 ديکتاتوری دمکراتيک انقالبی پرولتاريا و دھقانان  ۀ آيندۀُتانگ واھان را به مرکز مبارزه عليه ضدانقالب و به ھست

  ).١٨٣. جا، ص ھمان(» .تبديل سازند

امر به  که اين ئیجا  شوراھا، شرح داد از آنۀ در پاسخ به درخواست تروتسکی در ارتباط با تشکيل بالفاصلستالين 

 که از روی ئیيک ماجراجو«باشد، » ئیماجراجو«تواند يک  می«ِ چپ کومين تانگ است، ۀمعنای جھش از فاز توسع

َمراحل  می پرد  ُ، زيرا کومين تانگ در واھان ھنوز خودش را نزد توده ھای کارگر و دھقان بی اعتبار و افشاء نکرده »َ

  .»ُ تھی نساخته بودئیبود؛ خودش را از يک سازمان انقالبی بورژوا

بورژوازی در . ، تا يک سوم موفق شده بود١٩٢٧ دوم انقالب در پايان سال ۀمرحل. شوند سرعت متحول می انقالبات به

 به شمال تسخير شد، اکنون در ئیپيما بخش بزرگی از سرزمينی که با راه. ًچشم کارگران و دھقانان  کامال بی اعتبار شد

حزب کمونيست اکنون .  کردئیھمراھش راھپيما ُچنين بورژوازی رژيم واھان که به دست رژيم نانکينگ است، ھم

ھای  بورژوازی دوباره به سوی  امپرياليست. اختالفات طبقاتی عملی شد. کند  کارگران و دھقانان را رھبری میئیتنھا به

گام .  بھای خيلی زيادی پرداختُخارجی برگشت تا امنيت داشته باشد، اگرچه، عليه موج سرخ انقالب ارضی و کارگری

 ديکتاتوری دمکراتيک انقالبی پرولتاريا و ۀ به مرحلئیانقالب دمکراتيک بورژوا. بعدی انقالب، ناگزير، شوراھا بود

  .دھقانان گذار کرد

ُکمون کانتون تنھا سه روز عمر . دھی شده بود  سازمان١٩٢٧مبر  دس١١سلحانه اولين شورا در کانتون پس از قيام م

جويان  ساالران و امپرياليست ھای بين المللی در خون جنگ اين قيام توسط نيروھای متحد بورژوازی چين، جنگ. کرد

درست است، که در قلمرو نانکينگ حزب . ھای آن بود يکی از شکست. اما اين پايان انقالب نبود. قھرمان غرق شد

. ر و دھقان توسط  چيان کای شيک دژخيم، اعدام شدندتوده ھای بزرگی از کارگ. کمونيست مجبور شد زيرزمينی شود
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 تين، رو هنرال يجھای چينی تحت رياست  حتی قبل از شکست کمون کانتون، کمونيست. چنان ادامه دارد اما انقالب ھم

ھای نانچنگ، و کيانگسی انجام  ، شورش موفقی را در ميان بھترين سپاھيان ارتش کومين تانگ در استانهالنگ و چو ت

 ۀ ھزار نفری  پيروز گردد، و به عنوان ھست١۵٠ھا موفق شدند که حزب کمونيست بر يک نيروی مسلح حدود  آن. دادند

، ١٩٢٨ برورینشينی کرد، اما حال در ف ارتش سرخ برای مدتی به مناطق کوھستانی عقب. ُ ارتش سرخ خدمت کندۀآيند

 کارگران و دھقانان و ۀدر ماه مه، کنگر. يس کرده ايمھای فوکين، و يونگتين تأس  در استانئیما يک رژيم شورا

ُ را در واھان، و کيانکسی تأسيس ئیبر، ما رژيم شوراومبر و اکتدر سپت. ر شرق کيانگسی خواھد بودسربازان سرخ د

 و تثبيت  کنونی خود را قویۀھا بتوانند مرحل که آن کنند تا اين چنان رشد می بعد شوراھای چينی ھم از حاال به. کنيم می

  .سازند

شوراھا تا حد زيادی از مراکز . تواند اھميت اين توسعه را در مواجھه با مشکالت فراوان، زياد تخمين بزند کسی نمی

ھای  طرح. ھا از مداخله و تحريم رنج برده اند آن. بزرگ با توده ھای مدرن پرولتاريا جدا بوده اند و ھنوز ھم ھستند

 جديد ئیجمھوری شورا. دھی شده بود چنين ازنوع تبليغاتی سازمان ز طرف ارتش، بلکه ھمھا، نه فقط ا زيادی عليه آن

ًسالح ھايش عمدتا از . بايد ارتش سرخ خود را ايجاد کند تا خود را در کشوری مسلح نمايد که بشدت صنعتی نيست

  !رفت حيرت آوری  چه پيش -حال  ولی با اين. دست آمده استه ھای پيروزمند ب ھای چيان کای شيک در جنگ ارتش

  

  :گفت) ١٩٢٨سال (کمون کانتون چه بود؟ کمونيسم بين الملل، در تزھای ششمين کنگره 

باوجود اشتباھات بزرگ رھبری، قيام کانتون، به عنوان گارد قھرمان جنگ پرولتاريای چين در دوران گذشته انقالب « 

  .»ماند  جديد انقالب، باقی میئیچين، و مشعل فاز شورا

 شورای کانتون ساخت، و پرچم فاز جديد انقالب را ۀ دربارئیکه کمونيسم بين الملل تزھا حدود ھمان دوران، زمانی

  :شکل داد، تروتسکی اعالم کرد

ًشود، صرفا استتاری  گونه که نظارت بر تشريفات مذھبی می که با عجله تأسيس شده بود، تنھا ھمان] کانتون[شورای «

 بينيم که شورای کانتون فقط يکی از آن که تمام شد، ما می به ھمين دليل پس از آن. جويانه بودبرای يک کودتای ماجرا

لئون تروتسکی، قيام کانتون، نوشته شده در  ( ».سادگی روی کاغذ نقاشی شده بود که ب-اژدھاھای چينی قديمی بود

  .)١۵٧. ؛  قرار داده شده در کتاب خود، مشکالت انقالب چين، ص١٩٢٨ جوالی

او . راه انداخته ست، ب که او يک انقالبی خوب را جھت اثبات اين» مراسم مذھبی«، بسادگی يک ستاليننمی بينيد، که 

ما مدافع ايجاد «.خورد اما تروتسکی فريب نمی! راه انداخت تا نشان دھد که او بدتر از تروتسکی نيسته  بئیکودتا

).  جا ھمان(» بوديم١٩٢٧مبر ناوال شوراھا در کارتنون در دسارما عليه ک.  بوديم١٩٢۶شوراھا در چين در سال 

 صنعتی سازی ١٩٣۵ مدافع صنعتی شدن و اشتراکی کردن در روسيه بود، اما  در سال ١٩٢۵تروتسکی در سال 

. نه، ھيچ تناقضی وجود ندارد.  »ھيچ تناقضی وجود ندارد«او می گويد، . اشتراکی را می بيند» کارناوال« استتاری و 

ست، يا يک جنگ انقالبی را   نيروھای انقالبیۀ بوده است؛  او يا مدافع تجزي سياست تروتسکی ھمواره ضدانقالبی

ھای کارگران و دھقانان در يادھا  کانتون، يکی از قھرمانه ترين قيام» ئیکارناوال شورا«آن . داند می» کارناوال«

  .  در کانتون کشته شدندئیتنھا جو به ھزار جنگ٧پس از سرکوبی قيام بيش از . ماند می

. رسميت شناختن گسترش انقالب چين و تأسيس شوراھا امتناع ورزيد ، تروتسکی از به١٩٢٧ھای پس از  درسال

ما به .  سياھی و شکست–ست   باالتری از انقالب است، از نظر او پايان ھمه چيزۀکه در واقعيت گذار به مرحل چيزی

. شود مرز با تناقض می صورت،  شرارت تروتسکی ھم در اين.  بودنش را داريم  درستکنيم  که آرزوی چيزی باور می
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 مجرد باشند، ئیتوانند يک ماجراجو  تين، حتی اگر سياست اپورتونيستی خود را کنار بگذارند، نمیهھوالنگ و ي«

تواند با کسی  نمی«؛ ]وسيهزن، نيمه انقالبی در طول جنگ داخلی در ر ماچونو نيمه راه[کمونيست برجسته ماچونو شبه

گونه که  ست آن اين). ١۵٠-١۴٩.مشکالت انقالب چين،صص(» .جز انزوای خودش مقابله کند، و مقابله کرده استه ب

تابستان  (ۀگزارش حزب کمونيست چين به ششمين کنگر. گويد آمد می  ارتش سرخ آينده را خوشۀتروتسکی تشکيل ھست

ب، گزارشی که نشان داد انقالب شکست نخورده بود، و توسط تروتسکی به  رشد شمار اعضای حزۀ، دربار)١٩٢٨

) . ١۶٠. جا، ص ھمان(شده است » )تکذيب خشم«خوش آمد گفته شده بود، و سزاوار » اطالعات ھيجان انگيز«عنوان 

ثريت اعضای تروتسکی گفت که اک: توانست ارقام را رد کند، اما سپس او خطای ديگری پيدا کرد ًتروتسکی واقعا نمی

» در انطباق با مقصد تاريخی خود متوقف شده است«جديد حزب دھقانان ھستند، و بنابراين، حزب کمونيست چين 

از نظر . توانند يک نقش انقالبی بازی کنند  تروتسکی، دھقانان نمیۀ، برای مثال، مطابق با مباحث)١۶١. جا، ص ھمان(

وعالوه براين، . شود  نامعلوم واگذار میۀاين انقالب به يک آينددر حال حاضر « . او، انقالب، منحرف شده است

  ).١٩٢٨،اکتبر ١٧٧. جا، ص ھمان(» .ًآمدھای شکست اين انقالب ھنوز کامال  تمام نشده است پی

ھای چينی به اين دليل که  شايد کمونيست«.  يک شوخی تلقی کرد١٩٢٩گيری شوراھا را در طول سال  تروتسکی شکل

آيا اين شورش از ...دريافت کرده اند، به شورش برخاسته اند»  سومۀدور «ۀ قطعنامۀمولوتوف را دربارآخرين نظرات 

مبر ، نو٢٣٣. جا، ص ھمان(گيرد؟  سرچشمه می»  سومۀدور«عبارتی ديگر از دستورات مربوط به  موقعيت چين يا  به

١٩٢٩.(  

ھای  ھای خود را در ميدان جنگيدند و جان نانه میکه کارگران و دھقانان چين تحت رھبری کمونيستی قھرما درحالی

 سمی خود را ر آتا، انزجار– را تأسيس نمايند، تروتسکی، آسوده خاطر در آلما ئیکردند که حاکميت شورا جنگی فدا می

  کانتون،١٩٢٧ تين و قيام سال هتروتسکی باالخره رمز ھو النگ و يآه، که  .  نشان داد ھا  و کمونيستستالينعليه 

  . کشف کرد١٩٢٩چنين معنای نادرست تشکيل شوراھا را در سال  ھم

 و قيام کانتون برای اخراج اپوزيسيون از حزب کمونيست ١٩٢٧ تين در سال ه ھو النگ و يۀمبارزات ماجراجويان« 

وجه دھی شده بودند، به اين معنا، که ت ھا سازمان  آن–) ٢٣۴-٢٣٣. جا، صص ھمان(» ].بودند[ شده تعيينروسيه 

ھای خاص چين در  در مورد تشکيل شوراھا در بخش. ھا ھيچ بودند خودی خود آنه کارگران را منحرف سازند؛ که ب

  :، در واقع»مضطرب ساخت«جاست، و  افشای آن تروتسکی را   راز اين-١٩٢٩سال 

تسخير کرده بود؟ آيا اين ھای چين به اين علت قيام کرده بودند که چيان کای شيک راه آھن شرق چين را  آيا کمونيست«

ست که  ًقيام، در ماھيت کامال پارتيزانی بود، که ھدفش ايجاد ناآرامی در پشت چيان کای شيک باشد؟ اگر اين آن چيزی

وليت سياسی را ؤھای چينی  داده است؟ چه کسی مس ُپرسيم چه کسی چنين مشاوره ای به  کمونيست وجود دارد، ما می

  ). ٢٣۵. جا، ص ھمان(» کشد؟ دوش میه ريکی ببرای حرکت به سوی جنگی چ

آوردھای انقالب جھانی، و تحقير امنيت اتحاد  ترين دست  به يکی از بزرگئیاعتنا بی: به دشمنی مضاعف توجه کنيد

آيا (کنند  تروتسکی دوباره عليه کارگران و دھقانان چين است که از امنيت مرزھای شوراھا دفاع می. جماھير شوروی

). شد؟ حال نمی ًھای چيان کای شيک موفق به ضربه زدن به اتحاد شوروی می شدند، تروتسکی ترجيحا خوشاگر نيرو

  :تروتسکی اظھار داشت

تاز  تواند از پيش پرولتاريای اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، که قدرت و ارتش را در دستان خود دارد، نمی«

کار ببرد ه  را بئیليه چيان کای شيک آغاز کند، بدين معنا، که ابزارھاباره جنگی را ع يک پرولتاريای چين  بخواھد به

  ).٢٣۴. ھمانجا، ص ( ».داند پذير نمی را امکان که خود دولت شوروی درستی انجام آن
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ھا به راه   امپرياليستۀدرضمن، حمل. سازد ًاين طرز تفکر تروتسکی را نسبت به اتحاد جماھير شوروی کامال روشن می

 ارتش کارگران و دھقانان –چين توسط اقدام سريع و قاطع ارتش سرخ اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی آھن شرق 

  .متوقف شد

 ١٩٢٩ترتيب، او در  پايان سال  بدين. ھای او احمقانه ھستند بينی  اما پيش–کند  بينی می طبق معمول، تروتسکی پيش

ُاما اگر خالف آن رخ داد، اين . بيند يای حزب کمونيست را می بقاۀچشم انداز سرنگونی ھولناک وانحطاط ماجراجويان«

  .ديگر ربطی به اشتباه تروتسکی ندارد

تری بياوريم و  تر و بيش ھای بيش توانيم نمونه ما می.  يک ضدانقالبی که ديوانه شده استۀمردان ست خيانت ناجوان کافی

آورد انقالبی را  اند در شوراھای چين  حتی يک دستتو ست، که نمی ثابت کنيم تروتسکی دشمن خشمگين انقالب چين

، و در قضاوت » مستقل را ندارندئی ايجاد دولت شورائیدھقانان توانا«: کرد ، ادعا می١٩٣٠ت گسکه تا ا ببيند، کسی

، غيره و »به دست احزاب ديگری افتاده است«تروتسکی رھبری شوراھای چين، در دست حزب کمونيست نيست، اما 

  .ست  کافی گويای اثبات تصويری از اين دشمن انقالب جھانیۀقول ارائه شده به اندازھای ا ماھيت نقل غيره، ام

ناگھان تحت  ، تروتسکی به١٩٢٨پس از سال . حال، بايد يک نمونه را جھت تکميل تصوير تروتسکی ذکر کرد با اين

ثبات «و، به ھمان نسبت، يک » قعی اقتصادیبھبود وا«رژيم نانکينگ ثبات اقتصادی چين، افزايش نيروھای توليدی، 

، »طور اساسی از يک موقعيت انقالبی تشخيص داده شده استه ب«بينی می کند، که  را پيش» ئینسبی بورژوا) سياسی(

که نيروھای    اين واقعيت فکر کنيم که چين امروز در يک بحران عميقتری قرار دارد و اينۀما نيازی نداريم که دربار

برای يک مجلس : که برای ما جالب است شعار تروتسکی چيزی. کنند در مناطق  نانکينگ خيلی سريع رشد میانقالبی 

  : سسان استؤم

سسان را با قدرت تمام، که با رأی عمومی، برابر، مستقيم و مخفی ؤتواند و بايد شعار مجلس م حزب کمونيست می«

  ).١٩٢٨بر سال و شده در اکت، نوشته١٨٩. جا، ص ھمان( ».انتخاب شده،  فرموله کند

» از آغاز«حزب کمونيست بايد . نه به مسلح کردن کارگران و دھقانان. نه به شوراھا. گويد، نه به انقالب تروتسکی می

ست که به بورژوازی کمک کند تا قدرت دولتی خود را مستحکم سازد، به بورژوازی   و اين به معنای اين–شروع بکند 

سسان متحد سازد، تا اپوزيسيونی تشکيل دھد، که در سرشت خود، در ؤا  تحت يک مجلس م چين رۀکمک کند که ھم

  .درون پارلمان بورژوازی مشروع باشد

 اين آن –ضدانقالب شکست خورده ای که به علت ضعف و کف آلود شدن دھان خود در طول انقالب افشاء شده است 

به نفرت او از اتحاد جماھير شوروی .  تبديل گشته استست که تروتسکی در ارتباط با انقالب چين به آن چيزی

بيند اين دو باھم متحد شده اند،  که می وقتی.  نيز اضافه شده استئیسوسياليستی، نفرت زننده او نسبت به چين شورا

ه  بکنند، تروتسکی  را صادر میجاپانھای چين شعار جنگ انقالبی ملی عليه امپرياليسم  بيند کمونيست که می زمانی

  . داد » ھشدار«دھد که عليه دفاع از راه آھن شرق چين  می» ھشدار«جوش می آيد و درست به ھمان روشی 

ھای تاريخی جھانی حزب  تروتسکی سعی کرد که از اشتباھات حزب کمونيست چين سود ببرد، و تالش نمود که موفقيت

حال، آن رھبری که بيش از  ناب ورزيد، ولی با اينتروتسکی با دقت از ذکر يک چيز اجت. کند کمونيست چين را پنھان 

 ھسيو بود، که بعدھا از حزب - دو-ول اشتباھات اپورتونيستی حزب کمونيست چين بود، فردی بنام چنؤديگران مس

  .ھای ضدانقالبی در چين تبديل شد اخراج و به رھبر تروتسکيست

*****  

 : نويسندهۀدربار
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دنيا ه ف، اکراين بيينزديک ک) شتلت( در شھرک يھودی نشين ١٨٧٨ در سال ،)١٩٣٩-١٨٧٨. (ُالجين، موئيسای جی

عنوان يک ه  که کار خود را بئیف شد، جاييوارد دانشگاه ک) چدر(  سنتی يھوديان ۀپس از حضور در مدرس. آمد

چنين عضو  که ھم ، به عنوان رئيس کميته مرکزی دانشجويان انتخاب شد، در حالی١٩٠١در سال . انقالبی آغاز کرد

ھای دفاع از خود يھودی   رژيم تزاری به دليل نقش او در تشکيل گروه١٩٠٣ سال اپريلدر . گروه انقالبی فريھيت بود

  . شدپولندزمان مجبور به مھاجرت به ويلنا،  دستور دستگيری او را صادر کرد، که در آن

 در وين بود، و تمام ١٩٠۵در طول انقالب سال . ھايش دستگير شد در ويلنا او عضو بوند يھودی بود، و برای فعاليت

  . کرد اعالميه ھای صادر شده توسط بوند را در آن دوره تأليف و تصنيف می

او قادر .  بود که جنگ جھانی اول شروع شد  تا زمانیالمان در ھيلدربرگ تحصيل کرد، و در ١٩١٠ تا ١٩٠٧از سال 

به « سوسياليست ۀ که بالفاصله به روزنامئی مھاجرت کرد، جامريکاا، به ١٩١۵به بازگشت به روسيه نبود، و در سال 

  .کمک نمود» پيش

که فدراسيون سوسياليستی  بود و زمانی) روح انقالب روسيه( انقالب روسيه ۀ اولين کتاب دربارۀ نويسند١٩١٧در سال 

گذار حزب  اعضای بنيانقطع کرد و يکی از » به پيش« انشعاب کرد، او رابطه اش را با ١٩٢١يھوديان در سال 

ديش ئي ۀ کمونيست روزانۀگذار روزنام دھی در بخش يھوديان حزب، و بينان تازان سازمان او يکی از پيش. کارگران شد

 ملی حزب ۀھا يکی ازعضای کميت چنين برای سال او ھم. گر آن بود ، و تا ھنگام مرگ ويرايش»صبح فريھيت«

  . بودامريکاکمونيست 

 چندين جلد کتاب از ۀول ترجمؤھای بسياری نوشت، و مس شمار روزنامه و سرمقاالت، او کتاب  بیگذشته از مقاالت

، ده روزی که دنيا را لرزان از جان المانچنين مترجم کتاب جنگ دھقانی انگلس در   آثار لنين به انگليسی، ھمۀمجموع

دھه ھا پس از مرگش، و تا . رگذشت د١٩٣٩مبر،  نو٢٢او در . ديش استئيريد، و آوای وحش از جک لندن به 

  .شد چاپ می» فريھيت «ۀ بسته شد،عکس او در سرصفح١٩٨٨که روزنامه در سال  زمانی

https://www.marxists.org/glossary/people/o/l.htm#olgin-moissaye  
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https://www.marxists.org/archive/olgin/1935/trotskyism/10.htm  
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