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  ١٩٦٩. . . . . . . . . .  چاپ اول 

  

  

است با چاپ دوم چيني از جلد اول منطبق » منتخب آثار مائو تسه دون«ترجمه فارسي جلد اول 
در پكن  1952در ژوئيه سال » مردم«كه از طرف اداره نشريات » منتخب آثار مائو تسه دون«

  .منتشر شده است

  

  طبع و نشر جمهوري توده اي چين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

	
	

	  

 

 

 

  توضيح ناشر

سه دون در دوره هاي شامل آثار مهمي است كه رفيق مائو ت» منتخب آثار مائو تسه دون«چاپ كنوني 
منتخب آثار مائو تسه « هاي گوناگوني از طي سالهاي اخير چاپ. مختلف تاريخي انقالب چين نگاشته است

يك از آنها قبل از چاپ بنظر نگارنده نرسيده بود، نظم و  در نقاط مختلف منتشر گرديده كه هيچ» دون 
چاپ . و برخي از آثار مهم شامل نشده بود ترتيب آثار بدرستي حفظ نشده بود، در متن غلط وجود داشت

كه حزب كمونيست چين پس  و طبق دوره هاي گوناگون تاريخي اي كنوني بر اساس تاريخ نگارش مقاالت
ما كوشيده ايم در چاپ كنوني آن آثار مهمي را كه در . تأسيس خود طي نموده، تنظيم گشته استاز 

نگارنده تمام اين آثار را مالحظه كرده، در زبان اصالحاتي  .چاپهاي گذشته ديده نميشدند، نيز گرد آوريم
  .بعمل آورده، چند اثر را تكميل نموده و يا در متن آنها تجديد نظر كرده است

  :در رابطه با انتشار اين آثار نكات زيرين شايان تصريح اند

وميندان نابود شده اند، و گ از آنجا كه اسناد انقالبي توسط مرتجعين. كامل نيستمنتخبات كنوني نيز  – 1
يا طي سالهاي طوالني جنگ مفقود گشته اند، ما نتوانسته ايم تمام نوشته هاي رفيق مائو تسه دون را 
جمع نمائيم؛ بويژه بسياري از نامه ها و تلگرافها كه بخش قابل مالحظه اي از نوشته هاي رفيق مائو تسه 

  .دون را تشكيل ميدهند، در دست نيستند

بنابر  »بررسي در روستا « مانند  ي از نوشته هائي كه در گذشته بطور وسيع پخش شده بودند،بعض – 2
« : فقط فصل اول » مسايل اقتصادي و مالي « ؛ و بهمين علت از اثر درخواست مؤلف حذف شده اند
  .در اين منتخبات شامل شده است» جمعبندي اساسي كارهاي گذشته

ده توضيح عنوان در پاورقي صفحه اول هر مقاله آم: ي منظور شده استكنوني يادداشتهائبراي چاپ  – 3
  .در پايان هر مقاله چاپ شده اند –غيره است، و بقيه ياداشتها سياسي و

اپ چهار جلدي چنين تنظيم چ. چاپ كنوني بزبان چيني در يك جلد يا چهار جلد بطبع رسيده است – 4
 و) 1927 – 1924( دوره نخستين جنگ انقالبي داخلي  جلد اول شامل آن آثاري است كه در: شده است

؛ جلد دوم و سوم حاوي آن آثاري نگاشته شده است) 1937 – 1927(دوره دومين جنگ انقالبي داخلي 
؛ و جلد چهارم آن آثاري را نوشته شده است) 1945 – 1937(است كه در دوره جنگ مقاومت ضد ژاپني 

 .برشته تحرير در آمده است) 1949 – 1945(انقالبي داخلي  در بر ميگيرد كه در دوره سومين جنگ

 

  كميسيون كميته مركزي حزب كمونيست چين

  براي طبع و نشر منتخب آثار مائو تسه دون
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  دوره نخستين جنگ انقالبي داخلي

  تحليل طبقات جامعه چين

  )١٩٢٦مارس (

  

. ؟ اين مسئله ايست که براي انقالب داراي اهميت درجه اول ميباشدنان ما کيستند؟ دوستان ما کدامنددشم
، اين بود که احزاب دهاي ناچيز رسيدندعلت اصلي اينکه کليه مبارزات انقالبي گذشته چين به دستآور

حزب انقالبي راهنماي . البي نتوانستند با دوستان حقيقي خود براي حمله بدشمنان واقعي متحد شوندانق
. کژراه بکشانده وقتيکه حزب انقالبي توده ها را ب انقالبي نيست که شکست نخورده باشد،؛ هيچ توده هاست

روزي حتمي دست خواهيم براي کسب اطمينان باينکه توده ها را منحرف نخواهيم کرد و در انقالب به پي
براي . تحاد با دوستان حقيقي خود براي حمله بدشمنان واقعي ما معطوف کنيمه ايافت، بايد توجه خود را ب

، بايد وضعيت اقتصادي طبقات مختلف جامعه چين و برخورد هر يص دوستان حقيقي از دشمنان واقعيتشخ
  1.ه و تحليل قرار دهيميک از آنها را نسبت به انقالب در خطوط کلي مورد تجزي

                                                            
 

طرفداران . اين مقاله رفيق مائو تسه دون متوجه دو گرايشي است که در آنزمان در حزب پديد گشته بود  1
گرايش اول ، به نمايندگي چن دوسيو، تمام توجه خود را به همکاري با گوميندان معطوف ساخته و دهقانان 

طرفداران گرايش دوم، به نمايندگي جان گوه تائو توجه . راموش کرده بودند؛ اين اپورتونيسم راست بودرا ف
» چپ« خود را فقط به جنبش کارگري معطوف ساخته و دهقانان را نيز از ياد برده بودند؛ اين اپورتونيسم 

نيستند، ولي نميدانستند  طرفداران اين دو جريان اپورتونيستي حس ميکردند که نيروهايشان کافي. بود
رفيق مائو تسه دون خاطر نشان ساخت . سرچشمه قدرت کجا است و متحدين و سيع را کجا ميتوان يافت

که دهقانان عظيم ترين و وفادارترين متحدين پرولتارياي چين ميباشند و بدينترتيب مسئله عمده ترين 
پیش بینی نمود که بورژوازی ملی طبقه ای  بعالوه، او در آنموقع. متحدین را در انقالب چین حل کرد

متزلزل میباشد که در هنگام اوج گیری انقالب تجزیه خواهد گشت و جناح راست آن به سنگر امپریالیسم 
  .صحت این مطلب را به ثبوت رساند ۱۹۲۷رویدادهای سال . خواهد پیوست
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  ؟طبقات مختلف جامعه چين چگونه استضع و

 .طبقه مالکان ارضي و بورژوازي کمپرادور

اً زائده ، طبقه مالکان ارضي و بورژوازي کمپرادور تمامعمره و از نظر اقتصادي عقب ماندهدر چين نيمه مست 
اين طبقات نماينده عقب مانده ترين و . سم استبورژوازي بين المللي اند و بقاء و رشد آنها وابسته به امپريالي

وجود . يباشند و از رشد نيروهاي مولده چين جلوگيري ميکنندارتجاعي ترين مناسبات توليدي در چين م
بويژه طبقه مالکان ارضي بزرگ و بورژوازي کمپرادور . وجه با هدفهاي انقالب چين سازگار نيست هيچه آنها ب

نمايندگان . ليسم مي ايستند و گروه ضد انقالبي افراطي را تشکيل ميدهندبزرگ هميشه در طرف امپريا
  .و جناح راست گوميندان ميباشند) ١(سياسي آنها اتاتيستها 

 . بوژوازي متوسط

عمده  از بورژوازي متوسط بطور. اين طبقه نماينده مناسبات توليدي سرمايه داري چين در شهر و روستاست
اين طبقه : ؛ موضع گيري بورژوازي متوسط نسبت به انقالب چين متضاد استدبورژوازي ملي فهميده ميشو

، ضرورت انقالب را حس ميکند و و ستم ديکتاتورهاي نظامي رنج بردات سرمايه خارجي زمانيکه از ضرب
؛ ولي وقتيکه پرولتارياي داخلي تاتورهاي نظامي را تأييد مينمايدجنبش انقالبي ضد امپرياليستي و ضد ديک

به انقالب ياري رساند و در  هورانه در انقالب شرکت جويد و پرولتارياي بين المللي نيز از خارج فعاالنهمت
وازي بزرگ نتيجه بورژوازي متوسط حس کند که انقالب آرزوهاي طبقه اش را در رسيدن به موقعيت بورژ

ز نظر سياسي طرفدار برقراري بورژوازي متوسط ا. انقالب ترديد مينمايده ، نسبت بمورد تهديد قرار ميدهد
مريد « شخصي که خود را . ردملي قرار گي ، يعني بورژوازيمتي است که فقط زير سلطه يک طبقهحکو
مشت چپ « : نوشت) ٣(چاپ پکن » چن بائو« امه ، روزي در روزنمعرفي ميکرد) ٢(داي جي تائو » ي واقع

کمونيستها را از پا در  ؛ مشت راست خود را بلند کنيد ومپرياليستها را از پا در بياوريدخود را بلند کنيد و ا
اين طبقه مخالف . ه روشني نشان ميدهداين کلمات موضع متضاد و پريشاني بورژوازي متوسط را ب» .بياوريد

، بعالوه با اتحاد گوميندان ري مبارزه طبقاتي توضيح داده شودآنستکه اصل رفاه خلق گوميندان از ديدگاه تئو
تالش بورژوازي ولي . و عناصر چپ در گوميندان نيز مخالفت ميورزد) ۴(و قبول کمونيستها با روسيه 

طوري ، زيرا اوضاع کنوني جهان وجه عملي نيست هيچه متوسط براي برقراري يک حکومت بورژوازي ملي ب
 و هر. بانندد نهائي با يکديگر دست بگري، در نبراست که در آن دو نيروي بزرگ، يعني انقالب و ضد انقالب

اولي درفش سرخ انقالب است که انترناسيونال سوم باهتزاز در آورده و از : کدام پرچم بزرگي را برافشته است
کليه طبقات ستمديده جهان دعوت ميکند در زير آن گرد آيند و ديگري پرچم سفيد ضد انقالب است که 

بي شک اين . ت ميکند که در زير آن گرد آيندو از کليه ضد انقالبيون جهان دعومجمع اتفاق ملل بلند کرده 
 ، بصفوف انقالب ميپيوندند وو برخي بسمت چپ متوجه گشته، بينابيني بزودي تجزيه خواهند گشتطبقات 

براي آنها هيچگونه امکاني  ؛برخي ديگر بسمت راست منحرف گشته، بصفوف ضد انقالب ملحق ميشوند
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« از اينرو انديشه بورژوازي متوسط چين درباره انقالب . د اتخاذ کنن» مستقل « موجود نيست که موضع 
  .، پنداري واهي بيش نيستاساسي آنرا تشکيل دهدکه خود رکن »  مستقلي

  .خرده بورژوازي

آموزگاران ، محصلين –، قشرهاي زيرين روشنفکران ، صاحبان کارگاههاي صنايع دستي)٥(دهقانان مالک 
 ، کارمندان جزء ، و کالي مدافع خرده پا و کسبه همگيدون پايه دولتمدارس متوسط و ابتدائي، مأمورين 

قاتي اش مورد توجه زياد قرار خرده بورژوازي را بايد بعلت قدرت کمي و خصلت طب. اين دسته اندمتعلق ب
قشرهاي . شان توليد کوچک است ، خصلت اقتصاديک و صاحبان کارگاههاي صنايع دستيدهقانان مال. داد

گروه گوناگون تقسيم  سهه ، بقتصادي خرده بورژوازي قرار دارندطبقه با اينکه تماماً در موضع امختلف اين 
، يعني ميتوانند همه ساله از ه داراي مازاد پول و غله ميباشندگروه اول مرکب از افرادي است ک. ميشوند

پي ن اشخاص حريصانه در اي. ديهاي خود مازادي هم داشته باشندطريق کاربدني يا فکري پس از رفع نيازمن
، ولي گرچه خواب ثروت زياد را نميبينند؛ آنها يکنندرا بخصوص تقديس م) ٦(» مارشال جائو«د و نثروتن

ان کوچک که مورد آنها هر وقت به ثروتمند. پيوسته در تالشند تا خود را به سطح بورژوازي متوسط برسانند
، از مأمورين دولت اينان افراد جبون و بزدلند. يشودم، آب از دهانشان جاري احترام ديگرانند، مينگرند

به بورژوازي متوسط چون آنها از نظر وضع اقتصادي . ميترسند و در ضمن از انقالب نيز قدري واهمه دارند
اين گروه در ميان خرده . ، تبليغات آنرا زود باور ميکنند و نسبت به انقالب ترديد مينمايندبسيار نزديکند
مرکب از افرادي است که بطور کلي  گروه دوم. اقليت است و جناح راست آنرا تشکيل ميدهدبورژوازي در 

آنها با افراد گروه اول خيلي فرق . ميتوانند از نظر اقتصادي نيازمنديهاي زندگي خود را مستقالً تأمين کنند
بعالوه ، . ت اندوزي نميدهدهرگز بآنها اجازه ثرو» مارشال جائو«آنها نيز خواب ثروت ميبينند ، ولي . ميکنند

، مالکان فئودال و بورژوازي ر امپرياليسم، ديکتاتورهاي نظاميسالهاي اخي آنها در اثر ستم و استثمار
آنها حس ميکنند که امروز ديگر با صرف . کمپرادور بزرگ دريافته اند که جهان ديگر تغيير کرده است

، روزکار خود را طوالني تر نمايند براي ادامه زندگي بايدکارسابق قادر به تأمين زندگي خود نيستند و لذا 
آنها در . دو چندان مبذول دارند، شبها ديرتر بخانه برگردند و بکار خود توجهي ح ها زودتر بلند شوندصب

مينامند ، ديکتاتورهاي » شيطانهاي خارجي«خارجيان را : اي است که ناسزاگوئي آغاز ميکنندچنين لحظه 
» ثروتمندان قسي القلب«) ۷(ميخوانند و بر مستبدين محلي و منتفذين شرير » رالهاي غارتگرژان«نظامي را 
، شک دارند اي نظامي آنها تنها در پيروزي آندر مورد جنبش ضد امپرياليستي و ضد ديکتاتوره. نام مينهند

أمل در اين جنبش دون تو نميخواهند ب) نظامي بسيار نيرومندندباين دليل که خارجيان و ديکتاتورهاي (
گروه افراد  اين. وجه مخالف انقالب نيستند هيچه ، ليکن بميکنند ، لذا موضع بيطرفانه اتخاذشرکت جويند

گروه سوم شامل افرادي . هندبورژوازي را تشکيل ميد زيادي را دربر ميگيرد که تقريباً نيمي از مجموعه خرده
بسياري از آنها که زماني در شمار خانواده هاي . تر ميشود شرايط زندگي شان روزبروز سخت است که
خود را بزحمت اداره مکنند و سپس ، بطوريکه ابتدا زندگي ودند، وضعشان رفته رفته تغيير مييابددولتمند ب

دخل و خرج خود را جمعبندي ميکنند، با آنها در پايان هر سال وقتيکه دفتر . روز بروز فقيرتر ميشوند
کنون اين افراد بعلت اينکه زماني زندگي بهتري داشته اند ولي ا» !بازهم ضرر! هآ« : وحشت فرياد ميکشند

، قرض آنها سير صعودي ميپويد و پيوسته به زيست فقيرانه تري تن در وضعشان سال بسال بدتر ميشود
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 گذشته واين اشخاص بعلت تفاوت بين زندگي . » از فکر آينده عرق سرد بر پيشانيشان مينشيند« ميدهند، 
، ناح چپ خرده بورژوازي را ميسازندتشکيل ميدهند و ج آنها که توده وسيعي را. حال روحاً سخت در عذابند

ژوازي نسبت به در مواقع عادي موضع گيري اين سه گروه خرده بور. براي جنبش انقالبي بسيار مهم اند
فق سرخ پيروزي طلوع کرده و ش ، ولي در زمان جنگ يعني زمانيکه انقالب اوج گرفتهانقالب متفاوت است

، بلکه گروه هاي ميانه آن نيز در انقالب شرکت ميکنند و حتي صر چپ خرده بورژوازي، نه تنها عنااست
، چاره اي ه بورژوازي آنها را با خود ميبردعناصر راست که موج عظيم انقالب پرولتاريا و جناح چپ خرد

و جنبش هاي ) ٨( ١٩٢٥سال » مه  ٣٠جنبش « ونهاي آزم. ز اينکه همراه انقالب روان گردندنميبينند ج
  .دهقاني مناطق مختلف صحت اين تز را ثابت کرده است

 

 . نیمه پرولتاریا

ثریت عظیم دهقانان نیمه اک – ۱: ده میشود ، مرکب از پنج دسته استآنچه در اینجا نیمه پرولتاریا نامی
. سبان دوره گردکا –۵،  )۱۰(اگردان دکاکین ش -۴پیشه وران خرده پا  - ۳دهقانان فقیر  -۲،)۹(مالک 

وده های روستائی را تشکیل اکثریت عظیم دهقانان نیمه مالک همراه با دهقانان فقیر بخش عظیمی از ت
، دهقانان فقیر و پیشه وران دهقانان نیمه مالک. نی بطور کلی مسئله این توده هاستمسئله دهقا. میدهند

گرچه اکثریت . ان کارگاههای صنایع دستی مشغولندد دهقانان مالک و صاحبخرده پا بتولید کوچکتر از تولی
 ، ولی بر حسب وضعهمچنین دهقانان فقیر جزو نیمه پرولتاریا محسوب میشوندعظیم دهقانان نیمه مالک و 

زندگی دهقانان نیمه مالک از دهقانان . میشوند، میانه و تحتانی تقسیم اقتصادی شان به گروه های فوقانی
یبًا نصف احتیاجات ساالنه خود را رفع میکند و بمنظور تهیه کسر غله الک سختتر است زیرا غله شان تقرم

وشند و یا به کسب دیگری مجبورند زمین دیگران را اجاره کنند و یا قسمتی از نیروی کار خود را بفر
از مصرف  سی محصوالت سبز و پ، یعنی پیش از دوراز اواخر بهار تا اوایل تابستان آنها ناگزیرند. بپردازند

؛ مسلمًا زندگی به بهای گزاف غله خریداری نمایند، با تنزیل زیاد پول قرض کنند و محصوالت سال گذشته
از  ، سخت تر است ولی زندگی آنهاان مالک که بکمک کسی نیاز ندارنداین بخش از دهقانان از زندگی دهقان

فقیر صاحب زمین نیستند و در ازای کارسالیانه فقط نیمی و یا چه دهقانان . زندگی دهقانان فقیر بهتر است
، در حالیکه دهقانان نیمه مالک گرچه از زمینهای اجاره ای ز نیم محصول خود را بدست میاورندحتی کمتر ا

ود تمام محصول را تصاحب ، در زمین شخصی خر از نیم محصول را دریافت میکنندفقط نیمی و یا کمت
دهقانان . مالک بیشتر و از دهقانان فقیر کمتر انقالبی اند رو دهقانان نیمه مالک از دهقاناناز این. مینمایند

دهقانان فقیر را نیز میتوان بر . توسط مالکان ارضی استثمار میشونداجاره دار ده هستند که  فقیر دهقانان
بتًا کافی و مقداری گروه اول صاحب وسایل کشاورزی نس: اقتصادی شان بدو گروه تقسیم نمودحسب وضع 

  این دهقانان همه ساله نیمی از محصول خود را دریافت میکنند و کمبود خود را از طریق زراعت.  پول است
، مرغداری، خوک پروری و یا فروش قسمتی از نیروی کار خود بزحمت تأمین محصوالت فرعی یا ماهیگیری

بتوانند تا رسیدن خرمن سال آینده زندگی  کهسخت مادی پیوسته در این امیدند مینمایند و تحت شرایط 
گی گروه دوم از اینرو زندگی آنها سختتر از زندگی دهقانان نیمه مالک ولی بهتر از زند. خود را بگذرانند
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. البی اندآنها از دهقانان نیمه مالک ولی بیشتر ولی از گروه دوم دهقانان فقیر کمتر انق. استیر دهقانان فق
. پول و کود کافی در اختیار دارند فقیر نه صاحب وسایل کشاورزی کافی هستند و نهگروه دوم دهقانان 

دیگر هیچ چیز برای آنها باقی نمیماند و بدین  محصول آنها کم است و پس از پرداخت بهره مالکانه تقِریبًا
ت از آنها در سالهای قحطی و روزهای سخ. سبب به فروش قسمتی از نیروی کار خود بیشتر نیازمندند

، از آنها مقداری غله بقرض میگیرند تا بتوانند حداقل چند دان و دوستان خود طلب کمک میکنندخویشاون
آنها فقیرترین . کندصباحی را بگذرانند و در ضمن قروض هنگفت آنها مانند بار گاو بر گرده شان سنگینی می

 زرا ا پیشه وران خرده پا. نی میپذیرند آسا هگروه دهقانان را تشکیل میدهند و از اینرو تبلیغات انقالبی را ب
یکی  جهت نیمه پرولتاریا مینامند که با وجود اینکه صاحب مقداری وسایل تولید ساده هستند و شغلشان آن

، وضع اقتصادی آنها تا متی از نیروی کار خود را بفروشند، اغلب مجبورند قساز شغلهای آزاد محسوب میشود
م تناسب بین درآمد و ، عدبار سنگین مخارج زندگی خانواده. قر ده شبیه استبه وضع دهقانان فیحدودی 

. ه وضع دهقانان فقیر نزدیک میسازدهمه اینها آنان را ب –از بیکاری ، فشار دائمی فقر و وحشت هزینه زندگی
چیز اداره ، مزدوران فروشگاه ها و مغازه ها هستند که زندگی خانواده خود را با در آمد ناشاگردان دکاکین

مرتبه اضافه  ، مزد آنها معمواًل هر چند سال یکه سال ترقی مییابدمیکنند و در حالیکه قیمت اجناس سال ب
. رتب از بخت بد خود شکوه و شکایت میکنندم، خواهید دید که گاه اتفاقًا با آنها درد دل کنیدهر . میگردد

تبلیغات انقالبی را  ، و از اینرو آنها نیزاد تفاوت ندارده وران خرده پا زیوضع آنها با وضع دهقانان فقیر و پیش
که ای در کنار خیابان ه بخانه دوره گردی کنند و خواه دخواه خان –کاسبان دوره گرد . بآسانی می پذیرند

خود را باندازه کافی  دارای سرمایه نا چیز و در آمد کم میباشند و نمیتوانند لباس و خوراک –داشته باشند 
آنها تقریبًا همان وضع دهقانان فقیر را دارند و مانند آنها به انقالبی نیازمندند که بتواند وضع . کنندتأمین 

  .موجود را دگرگون سازد

 .پرولتاریا

علت قلت پرولتاریای صنعتی مدرن را . ین تقریبًا بدو میلیون نفر میرسدتعداد پرولتاریای صنعتی مدرن چ 
چ شاخه صنعتی زیرین اکثریت قاطع دو میلیون کارگر در پن. ور جستدر عقب ماندگی اقتصادی کش باید

در  یکنند و قسمت اعظم آنها، صنایع نساجی و کشتی سازی کار میعنی راه آهن، معدن، حمل و نقل دریائی
، نماینده نیروهای که قلیل العده استپرولتاریای صنعتی چین با وصف این. انقیاد کارفرمایان خارجی اند

ه جنبش ید چین بوده و مترقی ترین طبقه چین مدرن را تشکیل میدهد و به نیروی رهبری کنندمولده جد
 –هر گاه ما به قدرتی که این طبقه در اعتصابات چهار سال اخیر نشان داد . انقالبی چین بدل گشته است

غال در کای لوان و ز ، اعتصابهای کارگران معادن)۱۲(ب کارگران راه آهن ، اعتصا)۱۱(اعتصاب ملوانان : مانند
در شانگهای و هنگ کنگ  ”مه ۳۰جنبش “و اعتصابهای پس از ) ۱۴(، اعتصاب در شامیان )۱۳(جیائوزوه 

اولین . نظر بیافکنیم ، بالفاصله باهمیت نقش پرولتاریای صنعتی در انقالب چین پی خواهیم برد –) ۱۵(
هیچ گروه دیگری مردم یافت . مرکز آنهاست، تران صنعتی نقش مهمی برعهده دارنددلیل اینکه چرا کارگ

آنها از تملک هر گونه وسایل تولید . دومین دلیل، وضع بد اقتصادی آنهاست. که چنین متمرکز باشدنمیشود 
مند شدن ندارند، و بعالوه وجه امیدی به ثروت هیچه ، آنها بو هیچ چیز جز دو دست خود ندارند محرومند
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بدین سبب است . ترین وجهی با آنها رفتار میکنند ظامی و بورژوازی به بیرحمانه، دیکتاتورهای نامپِریالیستها
اکثریت آنها باراندازان . توجه استنیروی عملجات شهری نیز شایان . که آنها بویژه مستعد پیکار هستند

چیز آنها جز دو دست خود . ا و روفتگران وغیره نیز جزو این گروهند؛ کناسهکشان میباشندکشتی و ریکشا
لید ، ولی مانند آنها متمرکز نیستند و در تودیگری ندارند و از نظر وضع اقتصادی به کارگران صنعتی نزدیکند

منظور از . رن در چین هنوز بسیار نا چیز استکشاورزی سرمایه داری مد. نقش چندان مهمی بازی نمیکنند
این کارگران . یا روزانه اجیر میشوندماهانه و  ،ن کارگران کشاورزی است که ساالنهپرولتاریای ده هما

لذا ناگزیرند  ،و بعالوه پولی هم در بساط ندارندکشاورزی نه صاحب زمین اند و نه صاحب وسایل کشاورزی 
ران دارای طوالنی ترین ساعات آنها در مقایسه با سایر کارگ. زندگی نیروی کار خود را بفروشند برای ادامه

این اشخاص در روستا از همه محروم . ط و کمترین اطمینان بکار میباشندشرای، بدترین کار، نا چیزترین مزد
  .ترند و در جنبش دهقانی نیز مانند دهقانان فقیر موضع مهمی اتخاذ میکنند

آنها دهقانانی هستند که زمین خود را از . ولتاریا وجود دارد، تعداد نسبتًا زیادی لومپن پرعالوه بر همه اینها
نامطمئن ترین آنها در میان جمع انسانها . هستند که دیگر امکان کار ندارند یشه ورانییا پ دست داده اند و

این گروه برای کمک متقابل بیکدیگر در مبارزه سیاسی و اقتصادی در تمام نقاط کشور . زندگی را میگذرانند
؛ ای فوجیان و گوان دوندر استانه ”اتحاد سه گانه“: سری ویژه خود را تشکیل داده اند، مانند سازمانهای

در استانهای ان  ”یر بزرگانجمن شمش“؛ در استانهای حونان، جوبه، گوی جو و سی چوان ”برادرانانجمن “
در  ”دسته آبی“؛ و سه استان شمال شرقی در استان جی لی و ”انجمن عدالت“؛ هوی، حه نان، شان دون

آنها قادر به پیکار . مسایل مشکل چین است اشخاص یکی ازبرخورد با این . )۱۶(یگر شانگهای و نقاط د
، میتوانند به شجاعانه هستند ولی مستعد به خرابکاری نیز میباشند و در صورتیکه بدرستی هدایت شوند

  .نیروی انقالبی بدل گردند

، ان امپریالیسم دیکتاتورهای نظامی، بوروکراتها، نتیجه میشود که کلیه همدستنچه در فوق گذشتاز آ
دشمنان  –آنها ه کمپرادور و طبقه مالکان بزرگ ارضی و آن بخش مرتجع از روشنفکران وابسته ب بورژوازی

ازی تمام نیمه پرولتاریا و خرده بورژو. ی نیروی رهبری کننده انقالب ماستپرولتاریای صنعت. ما هستند
ن است بدشمنان ما ، جناح راست آن ممکدر مورد بورژوازی متوسط متزلزل. نزدیکترین دوستان ما میباشند

لیکن ما باید در برابر این طبقه دائمًا هشیار و مراقب  –و جناح چپ آن ممکن است بدوستان ما بدل گردد 
  .باشیم و نگذاریم که در صفوف ما اغتشاشی برپا کند

 

  :یادداشتها

 ”یستی چینسازمان جوانان ناسیونال“منظور عده قلیلی سیاستمدار بیشرم فاشیست است که در آنزمان  – ۱
آنها بمنظور جلب کمک مالی گروه . عوض نمودند  ”ینحزب جوانان چ“را تشکیل دادند و سپس نام آن را به 

های مختلف مرتجع هیئت حاکمه و امپریالیستها ، عملیات ضد انقالبی علیه حزب کمونیست چین و اتحاد 
  .شوروی را پیشه خود ساختند
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مشترکًا در بورس سفته بازی ، مدتی با چانکایشک یندان شده بوده در جوانی عضو گومدای جی تائو ک – ۲
، به تبلیغات ضد کمونیستی پرداخت و از اینطریق زمینه ۱۹۲۵وی پس از مرگ سون یاتسن در سال . میکرد

این شخص مدت مدیدی بعنوان یکی از . چانکایشک آماده ساخت ۱۹۲۷نقالبی فکری را برای کودتای ضد ا
دای جی تائو در فوریه سال . ملیات ضد انقالبی او محسوب میگشتار چانکایشک در عسگهای زنجیری وفاد

، در اثر نا امیدی تپس از آنکه مشاهده کرد که از هم پاشیدگی سلطه چانکایشک اجتناب ناپذیر اس ۱۹۴۹
  .دست به خود کشی زد

سیاسی بود که در زمینه ، یکی از دارودسته های چاپ پکن، ارگان گروه تحقیقی» چن بائو«روزنامه  – ۳
  .سیاسی از تسلط و فرمانروائی دیکتاتورهای نظامی شمال چین پشتیبانی میکرد

فت گومیندان را تجدید سازمان با کمک حزب کمونیست چین تصمیم گر ۱۹۲۳سون یا تسن در سال  – ۴
؛ و بدین بپذیرد مونیست ها را در گومیندان، همکاری گومیندان را با حزب کمونیست تأمین نماید و کدهد

ل سیاسی اساسی زیر را در گوان جو اولین کنگره گومیندان را فرا خواند و سه اص ۱۹۲۴ترتیب ژانویه سال 
مائو تسه  رفیق. کاری با حزب کمونیست، پشتیبانی از دهقانان و کارگران، هماتحاد با روسیه: تنظیم نمود

، در کمک به یره که در این کنگره شرکت داشتندغودون و رفقا لی دا جائو، لین بوه چیو و چیو چیو بای 
بعضی از آنها در آنزمان به عضویت و یا نامزدی . یفا نمودندگومیندان برای انتخاب راه انقالبی نقش مهمی ا

  .هیئت اجرائیه کمیته مرکزی گومیندان انتخاب شدند

  .منظور رفیق مائو تسه دون در اینجا دهقانان میانه حال است – ۵

  .خداوند ثروت در میتولوژی چین است ) جائو گون مین( ارشال جائو م – ۶

ان ارضی بشمار مستبدین محلی و متنفذین شریر نمایندگان سیاسی و سفاکترین عناصر طبقه مالک – ۷
شوند که نفوذ و قدرت در میان دهقانان مرفه نیز غالبًا مستبدین محلی و متنفذین شریری یافت می. میروند

  مترجم –. کمتری دارند

بعنوان اعتراضی نسبت به حادثه  ۱۹۲۵منظور جنبش ضد امپریالیستی است که مردم چین در سال  – ۸
کارگران  ۱۹۲۵در ماه مه سال . مه کشتار مردم چین در شانگهای از طرف پلیس بریتانیا بر پا ساختند ۳۰

دست به اعتصابات دامنه دیگری کارخانه های بافندگی ژاپنی در شهرهای چین دائو و شانگهای یکی پس از 
ای نظامی شمال چین سرکوب ژاپن و دستیارانش یعنی دیکتاتوره، ولی از طرف امپریالیسم داری زدند
ماه مه سرمایه داران کارخانه های بافندگی ژاپنی در شانگهای کارگری را بنام گو جن هون  ۱۵در . گردیدند

عالوه بر این مقامات ارتجاعی شهر چین دائو ؛ مجروح ساختندنفر از کارگران را  بقتل رساندند و بیش از ده
مه بیش از دو هزار نفر از  ماه ۳۰روز بدین مناسبت . نفر از کارگران را مقتول نمودند ۸مه  ۲۸در روز 

انگلیسی ها به فعالیت تبلیغاتی  دانشجویان شانگهای بعنوان پشتیبانی از کارگران در منطقه تحت امتیاز
در نتیجه این تظاهرات بیش از ده  .از مردم دعوت کردند تا مناطق تحت امتیاز را باز ستاننددست زدند و 

صدای رسا چنین هزار نفر از اهالی شهر گرد آمدند و در مقابل باز داشتگاه منطقه تحت امتیاز انگلیسیها با 
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در این موقع . وغیره ”!چین متحد شویدمردم سراسر کشور “  ”!پریالیسممرگ بر ام“: شعار هائی میدادند
ین ، بطوریکه بسیاری از دانشجویان در اتظاهر کنندگان را به گلوله بستندپلیسهای امپریالیسم انگلستان 
که خشم و انزجار مردم  ”مه ۳۰ین حادثه خون“این حادثه معروف است به . حادثه مقتول و یا مجروح گشتند

، دانشجویان و کسبه در نقاط مختلف ی از طرف کارگرانهرات و اعتصاباتچین را برانگیخت و در نتیجه تظا
  .بوجود آمد که بیک جنبش ضد امپریالیستی پردامنه ای مبدل گردید

در اینجا منظور رفیق مائوتسه دون از آن دهقانان بی بضاعت است که هم روی زمین خود و هم روی  – ۹
  .زمینهای اجاره ای کار میکردند

منظور رفیق مائو تسه دون در . ن به اقشار گوناگون تقسیم میشدنددکاکیدر چین قدیم شاگردهای  – ۱۰
عالوه بر این قشر دیگری نیز وجود داشت که دارای وضع . نسبتًا وسیع شاگردهای دکاکین استاینجا قشر 
  .مشابه با وضع اقتصادی پرولتاریا بود اقتصادی

. است  ۱۹۲۲خانه یان تسه در اوایل سال منظور اعتصاب ملوانان هنگ کنگ و اعتصاب جاشویان رود – ۱۱
هفته ادامه داشت و در نتیجه مبارزه سخت و خونین مأمورین امپریالیسم  ۸اعتصاب ملوانان هنگ کنگ 

، احیاء اتحادیه یش دستمزدانگلیس در هنگ کنگ مجبور شدند در برابر تقاضای اعتصابیون دایر بر افزا
ده های کارگران شهید تسلیم ن پرداخت کمک هزینه به خانواکارگری و آزادی کارگران زندانی و همچنی

پس از آن جاشویان یان تسه نیز به اعتصابی دست زدند که دو هفته بطول انجامید و سرانجام نیز . کردند
  .پیروز گشت

هی کارگران راه آهن ، بالفاصله به سازماند ۱۹۲۱حزب کمونیست چین پس از تأسیس در سال  – ۱۲
خطوط اصلی راه اعتصاباتی تحت رهبری حزب کمونیست درکلیه  ۱۹۲۳ – ۱۹۲۲در سالهای  .مبادرت ورزید

حان کو بود که برای آزادی تشکیل  –معروفترین آنها اعتصاب عمومی کارگران خط پکن . آهن انجام گرفتند
ای نظامی ، دیکتاتورهفوریه اوپی فو و سیائو یائونان ۷در . صورت گرفت ۱۹۲۳وریه ف ۴اتحادیه عمومی در 

تصابی را بیرحمانه قتل عام ، کارگران اعامپریالیسم انگلستان قرار داشتندشمال چین که مورد پشتیبانی 
  .معروف است  ”فوریه ۷ن حادثه خونی“این حادثه در تاریخ چین به . کردند

و در معدن زغال کای لوان نام عمومی دو ناحیه معدن زغال بزرگ بهم پیوسته کای پین و لوان ج – ۱۳
پس از آنکه امپریالیسم انگلستان در جریان جنبش . یبًا دارای پنجاه هزار کارگر بوداستان حه به است که تقر

، چینی ها کمپانی معدن زغال لوان جو را معدن زغال کای پین را اشغال کرد ۱۹۰۰ای حه توان در سال 
بدین ترتیب هر دو معدن زغال . گردیدعمومی معدن کای لوان ملحق  ، که مدتی بعد به ادارهنمودند تأسیس
لوان اعتصاب اکتبر  منظور از اعتصاب کارگران معدن زغال کای. نترل امپریالیسم انگلستان در آمدتحت ک

، اکنون بخش غربی استان پین ان حه نان بوداستمعدن زغال جیائو زوه اول متعلق به . است ۱۹۲۲سال 
منظور از اعتصاب کارگران معدن جیائو . معادن زغال چین بود از معروفترینیوان را تشکیل میدهد و یکی 

  .بطول انجامید ۱۹۲۵زوه اعتصابی است که از اول ژوئیه تا نهم اوت 
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امپریالیسم  ۱۹۲۴در ژوئیه سال . ودشامیان منطقه امتیازی امپریالیسم انگلستان در گوان جو ب – ۱۴
چینیها در وقت : ینی صادر کرد که طبق آن قرار بودنو، مقررات پلیسی نگلستان که بر شا میان تسلط داشتا

توانستند ، در حالیکه خارجیان میکارت شناسائی عکس دار نشان دهند ورود و یا خروج از منطقه امتیازی
غیر عادالنه اعالم اعتصاب ژوئیه بعنوان اعتراض باین تدابیر  ۱۵کارگران شامیان در . آزادانه رفت و آمد کنند

  .تیجه امپریالیستهای انگلستان ناچار گشتند این مقررات پلیسی را لغو نماینددر ن. نمودند

، اعتصاب عمومی شانگهای با شرکت بیش از دویست هزار کارگر شانگهای ۱۹۲۵مه  ۳۰بعد از حادثه  – ۱۵
. ژوئن آغاز گردید ۱۹زار کارگر در ژوئن و اعتصاب بزرگ هنگ کنگ با شرکت دویست و پنجاه ه در یکم

. و یک سال و چهار ماه ادامه یافت صاب بزرگ هنگ کنگ از پشتیبانی مردم سراسر کشور برخوردار بوداعت
  .این اعتصاب طوالنی ترین اعتصاب در تاریخ جنبش کارگری جهان است

 ”دسته آبی“و  ”انجمن عدالت“، ”یر بزرگانجمن شمش“،  ”انجمن برادران“،  ”اتحادیه سه گانه“ – ۱۶
، پیشه بطور عمده از دهقانان خانه خراب مردم فعالیت میکردند وبتدائی بودند که در میان سازمانهای سری ا

، این عناصر که خرافات و ندر دوران فئودالی چی. وران کار از دست رفته و لومپن پرولتاریا تشکیل میشدند
آنها  کردند که در ، سازمانهائی با نامهای گوناگون ایجادتی آنها را بیکدیگر مجتمع میساختموهوم پرس

آنها با استفاده از این سازمانها . ، و بعضی از آنها سالح هم در اختیار داشتندسیستم پدرشاهی حکمفرما بود
ضی یکدیگر را در زندگی اجتماعی دستگیری کرده و در مواقع معین بمبارزاتی علیه بوروکراتها و مالکان ار

ولی بدیهی است که دهقانان و پیشه وران نمیتوانستند از این . که بر آنها ظلم و ستم میکردند، دست میزدند
آسانی تحت کنترل و ه این سازمانهای عقب مانده معموال ب. ب مانده راه رهائی خود را بیابندسازمانهای عق

، کار آنها با عملیات تخریبی کور کورانه ضی و مستبدین محلی قرار میگرفتند، عالوه  بر ایناستفاده مالکان ار
چانکایشک در کودتای ضد انقالبی سال . نها به نیروهای مرتجع تبدیل شدندمراه بود و بدینجهت بعضی از آه

عقب مانده چون آلتی استفاده ، از این سازمانهای یب در وحدت مردم زحمتکش و انقالببرای تخر ۱۹۲۷
، دهقانان تحت رهبری ردیدآمد و روز بروز نیرومندتر گ پس از آنکه پرولتاریای صنعتی مدرن بوجود. نمود

، بطوریکه این سازمانهای عقب مانده ابتدائی  اهمیت زمانهای کامال نوینی ایجاد کردندطبقه کارگر بتدریج سا
  .موجودیت خود را از دست دادند
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  گزارش در باره بررسي جنبش دهقاني حونان

 )١٩٢۷مارس (

 

  اهميت مسئله دهقاني

ان، حن شان، لی لین و یدر باره وضع پنج شهر ستان سیان تن، سیان س) ۱(ان من طی سفر اخیرم در حون
فوریه، در دهات و مراکز  ۵ژانویه تا  ۴مدت سی و دو روز، یعنی از . چان شا تحقیقاتی در محل بعمل آوردم

ی دعوت شهرستانها دهقانان با تجربه و رفقائی را که در جنبش دهقانی فعالیت دارند، برای تحقیق به جلسات
بسیاری از چون و چراهای جنبش . کردم و با دقت به گزارشهای آنها گوش دادم و مدارک زیادی گرد آوردم

درآنجا چیزهای . دهقانی درست عکس آن چیزی بود که در حان کو و چان شا از متنفذین شنیده بودم
ن فکر مي کنم که در بسیاری از م. شگفت انگیز فراوانی بود که من در گذشته نه دیده بودم و نه شنیده بودم

باید به هر سخني که علیه جنبش دهقانی گفته میشود، . نقاط دیگر هم میتوان چنین وضعی را مشاهده کرد
باید کلیه اقدامات اشتباه آمیز مقامات انقالبی را نسبت به این جنبش هر چه . هر چه سریعتر خاتمه داد

زیرا که اعتالی کنونی . میتوان به تکامل آتی انقالب کمک رسانید فقط از این راه است که. زودتر اصالح نمود
در اندک زمانی صدها میلیون دهقان در استانهای مرکزی، جنوبی و . جنبش دهقانی رویداد شگرفی است

شمالی چین چون توفانی سهمگین، چون گردباد تند، با نیروئی بس قدرتمند و سرکش بپا خواهند خاست و 
آنها تمام زنجیرهائی را که . ر قدر هم که عظیم باشد، یارای باز داشتن آنها نخواهد بودهیچ قدرتی را، ه

آنها تمام . دست و پایشان را بسته است، خواهند گسست و در شاهراه آزادی به پیش خواهند شتافت
ه گور امپریالیستها، دیکتاتورهای نظامی، مامورین فاسد و مختلس، مستبدین محلی و متنفذین شریر را ب

 2دهقانان تمام احزاب انقالبی، تمام رفقای انقالبی را در بوته آزمایش قرار خواهند. خواهند شپرد

                                                            
 

که در آنزمان در داخل و خارج حزب علیـه مبـارزه انقالبـی     این مقاله رفیق مائو تسه دون در پاسخ به ایراداتی نگاشته شده  2
رفیق مائو تسه دون بمنظور رد این ارادات از استان حونان دیدن کرد و پـس از سـی و دو روز تحقیـق    . دهقانان بعمل می آمد
اشـت، از قبـول   در آن دوران اپورتونیستهای راست در صفوف حزب که در رأس آنها چن دوسیو قـرار د . گزارش حاضر را نوشت

اشتباه آنها بطـور عمـده در   . نظریات رفیق مائو تسه دون خودداری میورزیدند و در نظریات اشتباه آمیز خود پافشاری میکردند
این بود که آنها که از جریان ارتجاعی موجود در درون گومیندان بوحشت افتـاده بودنـد، جـرأت نمیکردنـد از مبـارزات بـزرگ       

آنها برای اینکه خود را با گومینـدان همرنـگ   . گیر شده بود یا در شرف درگیر شدن بود، پشتیبانی کنندانقالبی دهقانان که در
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آیا باید در پیشاپیش دهقانان حرکت کرد و آنها را رهبری نمود . داد تا آنها را یا قبول کنند و یا طرد نمایند
یا در برابر آنان ایستاد و با آنها مخالفت نمود؟  یا اینکه در عقب آنها ماند و با سر و دست انتقاد شان کرد و

هر چینی آزاد است که یکی از این سه شق را بر گزیند، ولی سیر رویدادها شما را مجبورخواهد کرد که هر 
 .چه زودتر انتخاب کنید

  !متشکل شويد

تان که جنبش سیر رشد جنبش دهقانی حونان را با در نظر داشت شهرستانها مرکزی و جنوبی این اس     
دوره اول که از ژانویه تا سپتامبر سال . در آنها بسط یافته است، میتوان بطور کلی بدو دوره تقسیم کرد

این دوره، از ژانویه تا ژوئن به مرحله فعالیت مخفی و از ژوئیه . گذشته ادامه داشت، دوره متشکل شدن بود
در این . را ند، بمرحله فعالیت علنی تقسیم میشودرا بیرون ) ۲(تا سپتامبر که ارتش انقالبی جائوهن تی 

دوره اتحادیه های دهقانی فقط سیصد تا چهارصد هزار عضو داشتند و توده های زیر رهبری مستقیم آنها 
بزحمت از یک میلیون نفر تجاوز میکردند؛ در روستا هنوز عماًل مبارزه ای وجود نداشت و بهمین جهت 

بعضی از افسران ارتش لشکر کشی . رد انتقاد محافل مختلف قرار نمیگرفتنداتحادیه های دهقانی چندان مو
به شمال نیز گاهی چند کلمه ای در تمجید از این اتحادیه ها بر زبان میراندند زیرا که اعضای اتحادیه های 

تا ژانویه دوره دوم که از اکتبر سال گذشته . دهقانی بعنوان بلد، خبرگیر و باربر به این ارتش کمک میکردند
در این دوره تعداد اعضای اتحادیه های دهقانی بسرعت به . امسال طول کشید، دوره عمل انقالبی بود

از آنجا که دهقانان . دومیلیون نفر رسید و توده های زیر رهبری مستقیم آنها تا ده میلیون نفر افزایش یافتند
ام افراد خانواده خود فقط نام یکنفر را ثبت هنگام ورود به اتحادیه های دهقانی در اغلب موارد بجای تم

  میکنند، دو میلیون عضو توده ای تقریبًا برابر ده

در شهرستانهائی مانند . اکنون تقریبًا نیمی از دهقانان حونان متشکل شده اند. میلیون نفر را دربر میگیرد
یین، حن شان، حن یان، لی  سیان تن، سیان سیان، لیویان، چان شا، لی لین، نین سیان، پین جیان، سیان

یان، چن سیان و ان هوا تقریبًا تمام دهقانان در اتحادیه های دهقانی گرد آمده اند و تحت رهبری این 

                                                                                                                                                                                         
 

سازند ترجیح دادند عمده ترین متحد انقالب یعنی دهقانان را طـرد کننـد و طبقـه کـارگر و حـزب کمونیسـت را تنهـا و بـی         
و جنگ علیه خلـق را آغـاز    ”تصفیه حزب “ نت نمود و پیکارجسارت به خیا ۱۹۲۷اگر گومیندان در تابستان . پشتیبان بگذارند

  . کرد، علتش بطور عمده آن بود که توانست از این نقطه ضعف حزب کمونیست بهره برداری نماید
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دهقانان پس از آنکه سازمان وسیعی تشکیل دادند، فورًا دست به عمل زدند و باال . اتحادیه ها قرار گرفته اند
 . ا برپا کردند ــ انقالبی که در تاریخ بی نظیر بودخره طی چهار ماه انقالب عِظمی در روست

  !مرده باد مستبدين محلي و متنفذين شرير

  !همـه قدرت بدست اتحاديه هاي دهقاني
آماج عمده ضربه دهقانان مستبدین محلی، متنفذین شریر و مالکان ارضی قانون شکن است، اما همراه با آن 

د و مختلس در شهرها و عادات و رسومات مذموم در دهات نیز زیر تمام افکار و نظام پدرشاهی، مأمورین فاس
این ضربه از لحاظ قدرت همچون توفان سهمگینی است، آنانکه در برابرش سر تسلیم . ضربه قرار میگیرند

در نتیجه، امتیازاتی که مالکان ارضی . فرود میآورند، زنده میمانند و آنانکه مقاومت میکنند، نابود میشوند
. حیثیت و اعتبار آنها بکلی از بین میرود. طی هزاران سال از آن برخوردار بوده اند، برانداخته میشود فئودال

پس از خرد شدن اقتدار مالکان ارضی، اتحادیه های دهقانی به یگانه ارگان قدرت تبدیل گردیدند و شعار 
این پس حتی مسایل کوچک از . واقعًا به تحقق پیوست ”همه قدرت بدست اتحادیه های دهقانی“عمومی 

هیچ امری بدون حضور نماینده اتحادیه . چون دعوای زن و شوهر نیز به اتحادیه ها دهقانی کشیده میشود
اتحادیه های دهقانی در روستا در تمام زمینه ها عماًل اعمال قدرت . های دهقانی نمیتواند بر گزار شود

آنهائی که عضو نیستند، نمیتوانند از  ”.د، انجام میشودهر چه آنها میگوین“: میکنند، بطوریکه گفته میشود
از مستبدین محلی و . این اتحادیه ها جز به نیکی سخن بگویند؛ هیچ کس نمیتوانند از آنها بد گوئی کند

متنفذین شریر و مالکان ارضی قانون شکن حق بیان گرفته شده و هیچ یک ازآنها جرأت نطوق کشیدن 
حادیه های دهقانی، مهمتِرین مستبدین محلی و متنفذین شریر به شانگهای فرار در برابر قدرت ات. ندارد

کرده اند؛ آنهائی که اهمیت کمتری دارند، به حان کو؛ آنهائی که از اینها هم کم اهمیت ترند به چان شا؛ و 
ت کوچکترین آنها به مراکز شهرستان؛ و باالخره جوجه مستبدین محلی و جوجه متنفذین شریر در دها

  .مانده اند و در مقابل اتجادیه های دهقانی سر تسلیم فرود آورده اند

من حاضرم ده یوان بدهم، فقط به من اجازه دهید وارد اتحادیه “: یکی از متنفذین شریر کوچک میگفت     
   ”.دهقانی بشوم

مالکان ارضی کوچک و بسیاری از  ”.پول کثیف تو بدرد ما نمیخورد! برو گم شو“: دهقانان جواب میدادند     
متوسط، دهقانان مرفه و حتی دهقانان میانه حال که در گذشته مخالف اتحادیه های دهقانی بوده اند، اکنون 

من در بسیاری از نقاط اغلب با اشخاصی برخورد میکردم که از من تقاضا . بیهوده میکوشند به آنها بپیوندند
  ”!امن ما بشویدخواهش میکنیم ض! کمیسر مرکز استان“: میکردند

دفتر عادی و دفتر : در زمان سلسله تسین، مقامات محلی برای سرشماری دو دفتر ثبت داشتند     
. افراد شریف در دفتر عادی ثبت میشدند و افراد ناباب مانند راهزنان و دزدان در دفتر مخصوص. مخصوص

ادیه های دهقانی بودند، تهدید میکنند اکنون در برخی نقاط، دهقانان طبق این متد کسانی را که مخالف اتح
  ”!نام اینها را در دفتر مخصوص ثبت کن“: و میگویند
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آنهائی که از ثبت نام در این دفتر بیم دارند، بهر وسیله ای سعی میکنند تا وارد اتحادیه های دهقانی     
اما . ادیه ها ثبت گرددشوند و تنها موقعی آرامش خاطر مییابند که  نام شان در دفتر عضویت یکی از اتح

اتحادیه های دهقانی اغلب آنها را صریحًا رد میکنند و از این جهت قلبشان دائمًا از ترس میطپد؛ آنها که 
درهای اتحادیه های دهقانی برویشان بسته شده، خود را چون ولگردانی احساس میکنند که هیچگونه مأمن 

که چهار ماه  ”جوامع دهقانی“خالصه، این به اصطالح . نامندمی ”مطرودان“و پناهی ندارند؛ در دهات آنها را 
همه کسانیکه در . پیش با دیده حقارت به آنها مینگریستند، اکنون بصورت سازمانهای پرافتخاری در آمده اند

. گذشته در برابر اقتدار متنفذین کرنش میکردند، اکنون در برابر قدرت دهقانان سر تعظیم فرود می آوردند
  .ی نیست که قبول نداشته باشد دنیا از ماه اکتبر سال گذشته دنیای دیگری شده استهیچ کس

  ”!بسيار خوب است“و ”  !بسيار بد است“
اخبار روستا بمحض اینکه به شهرها . شورش دهقانان در دهات خواب شیرین متنفذین را بهم زده است     

میکه وارد چان شا شدم، با اشخاص مختلف برخورد من هنگا. میرسید، بین متنفذین ولوله و غوغا می انداخت
از قشر متوسط جامعه گرفته تا جناح راست گومیندان همه یکصدا . کردم و شایعات زیادی در شهر شنیدم
بسیار “تحت تأثیر گفته های پیروان عقیده اوضاع  ”!.بسیار بد است“: وضع را با این کلمات توصیف میکردند

و کنار شهر بگوش میرسید، حتی افراد خیلی انقالبی وقتیکه چشمان خود را  که در تمام گوشه ”!بد است
را رد  ”بد“میبستند و به آنچه که در روستا میگذشت، ِمیاندیشیدند، دلسرد میشدند و قادر نبودند کلمه 

هر در جریان انقالب این چیزها با اینکه  بدند، ب“: اشخاص بسیار مترقی نیز چنین اظهار میداشتند. کنند
اما بطوریکه در باال گفته . را یکسره رد کند ”بد“خالصه هیچکس نمیتوانست کلمه  ”.حال اجتناب ناپذیرند

شد، واقعیت اینستکه توده های وسیع دهقانی بپا خاسته اند تا رسالت تاریخی خود را به انجام رسانند و 
طبقه فئودالی ـ . را واژگون سازندنیروهای دموکراتیک دهات بپا خاسته اند تا نیروهای فئودالی روستا 

پدرشاهی مستبدین محلی، متنفذین شریر و مالکان ارضی قانون شکن پایه های این رژیم استبدادی چندین 
هدف . هزار ساله و تکیه گاه امپریالیستها، دکتاتورهای نظامی و مأمورین فاسد و مختلس را تشکیل میدهند

دکتر سون یاتسن مدت چهل سال . ین نیروهای فئودالی استواقعی انقالب ملی درست سرنگون ساختن ا
تمام همه نیروی خود را در خدمت انقالب ملی گذاشت ولی آنچه که او میخواست و هرگز نتوانست به تحقق 

این شاهکار بزرگ بیمانندی است که تا کنون نه تنها در . درآورد، دهقانان در ظرف چند ماه انجام دادند
 ”بد“این بسیارخوب است؛ بهیچ وجه . ر طول هزاران سال هم تحقق نیافته بودظرف چهل سال حتی د

صریحًا تئوری مخالفت با رستاخیز دهقانان  –“! بسیار بد است”.“بسیار بد “این همه چیز هست بجز . نیست
در جهت دفاع از منافع مالکان ارضی است، صریحًا تئوری طبقه مالکان ارضی است که در جهت حفظ و 

ت نظم کهنه فئودالی و جلوگیری از استقرار نظام نوین دموکراتیک سیر میکند؛ به سخن دیگر صریحًا حراس
اگر شما دارای افکار انقالبی . هیچ رفیق انقالبی نباید این الطائالت را تکرار کند. تئوری ضد انقالبی است

ه باشید، حتمًا وجد و سرور بی نطیری استوار باشید، اگر شما بروستا رفته وآن چه را که در آنجا میگذرد، دید
هزاران هزار برده ــ دهقانان ــ دشمنان خود را که به طفیل آنان فربه شده بودند، . در خود احساس میکنید

  ! این کار دهقانان کاماًل درست است؛ عمل آنها بسیار خوب است. بر زمین میکوبند



 

 

 

	
	

	  

 

23 

 

 

هر رفیق انقالبی باید بداند که انقالب ملی . یگر استتئوری دهقانان و همه انقالبیون د ”!بسیار خوب است“
موحب چنین دگرگونی نگردید و از این جهت با ) ۳( ۱۹۱۱انقالب. مستلزم  دگرگونی بزرگی در روستاست

اکنون یک چنین دگرگونی صورت گرفته و این عامل مهمی است برای بسر انجام . شکست مواجه گشت
اید از این دگرگونی پشتیبانی کند، چه در غیر اینصورت به موضع ضد هر رفیق انقالبی ب. رساندن انقالب

  .انقالب خواهد غلطید

  ”زياده روي“مسئله باصطالح 
بله، اتحادیه های دهقانی الزمند، ولی آنها واقعًا زیاده روی “: کسان دیگری نیز هستند که میگویند     

 ”تمرد“چه میگذرد؟ یقین، دهقانان در دهات قدری  اما ببینیم حقیقتًا. این عقیده میانه رو هاست“. میکنند
اتحادیه های دهقانی که دارای عالیترین قدرت میباشد، به مالکان ارضی اجازه صحبت نمیدهند و . میکنند

این مساوی با آنستکه آنها مالکان ارضی را بر زمین افکنده و پا بر سر . غرور و نخوت آنانرا درهم میشکنند
آنها مستبدین محلی و متنفذین شریر را  جریمه ! “متان را در دفتر مخصوص ثبت میکنیم نا“. آنان مینهند

انبوه مردم به خانه های مستبدین محلی و . میکنند، از آنها حق میگیرند و تخت روانهای آنها را میشکنند
و غالت آنها را  متنفذین شریر که با اتحادیه های دهقانی مخالفند، هجوم میبرند، خوکهای آنها را میکشند

دهقانان حتی خود را روی تخت خوابهای عاج نشان دختران و نوعروسان مستبدین محلی . بمصرف میرسانند
آنها به کوچکترین بهانه ای این آقایان را میگیرند و کاله بوقی . و متنفذین شریر میاندازندو غلت میزنند

حاال میفهمی با چه کسی سر و کار ! مالک کثیف“: سرشان میگذارند و دور ده میگردانند و به آنها میگویند
دهقانان هر کاری که میخواهند، میکنند؛ در روستا همه چیز غیر عادی شده و نوعی ترور حکمفرما  ”!داری

بجای راست کردن در جهت مخالف خم “،  ”زیاده روی“این همان چیزی است که بعضی ها . گشته است
در ظاهر چنین عقیده هائی معقول بنظر میرسند، ولی در واقع همه . مندمینا ”واقعًا قبیح است“ویا  ”کردن

اوال این خود مستبدین محلی، متنفذین شریر و مالکان ارضی قانون شکن هستند که . آنها نیز اشتباه آمیزند
ان و چه آنها قرنهاست که از قدرت خود برای آقائی کردن بر دهقان. دهقانان را به چنین اعمالی وادار میکنند

لگد مال کردن انها سوء استفاده نموده اند، بهمین جهت دهقانان نیز با چنین قوتی از خود واکنش نشان 
شدیدترین شورش ها و بزرگترین بی نظمی ها، بدون استثناء در نقاطی روی داده است که در آنجا . میدهند

چشم . اعمال دست دست زده اند مستبدین محلی، متنفذین شریر و مالکان ارضی قانون شکن به شنیع ترین
دهقانان خوب میتوانند حساب کنند که چه کسی شریر است و چه کسی شریر . دهقانان درست میبیند

نیست، چه کسی خیلی شریر است و چه کسی قدری کمتر شریر است، چه کسی را باید سخت مجازات 
. د که مجازات متناسب با تقصیر نباشدبندرت اتفاق میا فت. متناسب کرد و چه کسی را باید کم مجازات کرد

ثانیًا، انقالب مجلس مهمانی نیست، مقاله نویسی نیست، نقاشی یا گلدوزی نیست، انقالب نمیتواند آنقدر 
انقالب شورش و . ظریف و آرام، آنقدر نجیب و معتدل، آنقدر مهربان و مؤدب، آنقدر خوددار و با شفقت باشد

انقالب در . رآمیز که بدانوسیله یک طبقه طبقه دیگر را واژگون میسازدطغیان است، انقالب عملی است قه
دهقانان . روستا انقالبی است که طبقه دهقان بدنوسیله قدرت طبقه مالکان ارضی فئودال را درهم میشکند

بدون صرف مساعی فراوان هرگز موفق نخواهند شد قدرت مالکان ارضی را که طی هزاران سال عمیقًا ریشه 
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در روستا رستاخیز انقالبی نیرومندی الزم است تا بتوان توده های میلیونی را بحرکت . ه، درهم شکننددواند
خوانده میشوند، درست  ”زیاده روی“تمام اعمال فوق الذکر که . درآورد و از آنها  نیروی عظیمی تشکیل داد

در . ستا بحرکت در آمده استمحصول آن نیروی دهقانان است که بر اثر رستاخیز انقالبی قدرتمند در رو
در این دوره باید قدرت مطلق . اینگونه اعمال کاماًل الزم اند) دوره عمل انقالبی(دوره دوم جنبش دهقانی 
باید قدرت . باید هر گونه انتقاد مغرضانه به اتحادیه های دهقانی را ممنوع کرد. دهقانان را مستقر نمود

در دوره دوم کلیه اعمالی . ا بر زمین افکند و حتی پا بر سرشان نهادمتنفذین را کاماًل درهم شکست، آنها ر
با صراحت باید گفت که در هر منطقه . نامیده میشوند، دارای اهمیت انقالبی میباشند ”زیاده روی“که 

روستائی استقرار یک دوره کوتاه ترور ضرور است؛ و بدون آن سرکوب فعالیت ضد انقالبیون در روستا و درهم 
برای اینکه بتوان چیزی را راست کرد باید اول آنرا در . تن قدرت متنفذین به هیچ وجه ممکن نیستشکس

انتقاد  ”زیاده روی“با آنکه عقیده کسانیکه از ). ۴(جهت مخالف خم نمود و گرنه نمیتوان آنرا راست کرد 
یتًا از یک تقطه نظر ناشی فرق میکند، ماه ”!بد است“میکنند، ظاهرًا با عقیده آنهائی که فریاد میکشند 

از آنجا که این تئوری . از تئوری مالکان ارضی که منافع طبقات ممتاز را حفظ و حراست میکند: میشود
مانعی برسر راه اعتالء جنبش دهقانی است و بالنتیجه انقالب را برهم میزند، باید با قاطعیت علیه آن مبارزه 

  .کنیم

  ”جنبش پا برهنگان“به اصطالح 
چنین  ”.جنبش دهقانی جنبش پابرهنگان، جنبش دهقانان تنبل است“: جناح راست گومیندان میگوید     

اتحادیه های “: در روستا گاهی میشنیدم که متنفذین میگویند. سخنانی در چان اغلب بگوش میخورد
باید آنها را عوض دهقانی را میتوان ایجاد کرد، ولی آنهائی که اکنون در آنجا کار میکنند، بدرد نمیخورند، 

معنی این سخنان با آنچه که جناح راست گومیندان میگوید، یکی است؛ هر دوی آنها میگویند که  ”!کرد
زیرا که این جنبش اکنون برپا شده هیچکسی جرأت ندارد بگوید (جنبش دهقانی را میتوان متشکل ساخت 

آنها بخصوص نسبت به . درد نمیخورندولی کسانیکه آنرا رهبری میکنند، ب) که آنرا نباید متشکل ساخت
خالصه، همه . میخوانند ”پا برهنگان“مسؤلین اتحادیه های دهقانی در مدارج پائین کینه میورزند و آنها را 

کسانیکه متنفذین آنها را در سابق حقیر و بیمقدار میشمردند و با اردنگ به لجنزار میافکندند، تمام آنهائی 
. ــ سربلند کرده اند! و از حق صحبت کردن محروم بودند، اکنون ــ نگاه کنیدکه در جامعه جائی نداشتند 

آنها اتحادیه های دهقانی . مهمتر آنکه آنها نه تنها سربلند کرده اند بلکه قدرت را هم در دست گرفته اند
یز هراس را میچرخانند و این اتحادیه ها در دست آنها بیک چ) پائین ترین درجه سازمانی) (۵(دهستان ها 

آنها متنفذین . آنها دستهای زمخت و پینه بسته خود را بروی متنفذین بلند میکند. انگیزی مبدل شده است
این عمل در سیان (شریر را با طناب میبندند، کاله بوقی بر سر آنها میگذارند و آنها را دور دهات میگردانند 

هر روز ). نامیده میشود ”مزارع گردانیدند دور“و در لی لین " دور قصبات گردانیدن“تن، سیان سیان، 
. آنها فرمان میدهند و در همه جا حکمروائی میکنند. اتهامات سخت و بی امان آنها بگوش متنفذین میرسد

در گذشته آنها از همه پائین تر بودند ولی اکنون در باالی همه قرار گرفته اند؛ اینست آنچه که وضع غیر 
  .عادی مینامند
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  البپيشآهنگ انق
.  دو نظر متضاد در باره پدیده یا اشخاص ناگزیر بدو ارزیابی متضاد نسبت باین پدیده یا اشخاص منجر میشود

نمونه های خوبی در این مورد " پیشآهنگ انقالب“و "  پابرهنگان“، !"بسیار خوب است“و !"  بسیار بد است“
  . بدست میدهند

قالبی انجام داده اند که سالهای متمادی ناتمام مانده بود؛  آنها در باال گفتیم که دهقانان آنچنان عمل ان     
ولی آیا میتوان گفت که همه دهقانان در این عمل بزرگ انقالبی، . کار مهمی برای انقالب ملی انجام داده اند

نوع این سه . مرفه، میانه حال، فقیر: دهقانان برسه نوع اند. در این کار مهم انقالبی شرکت جسته اند؟ نه
دهقانان در شرایط گونا گونی بسر میبرند و بنابر این نسبت به انقالب نیز دارای نظرات و برخوردهای مختلف 

در دوره اول بین دهقانان مرفه شایع بود که ارتش لشکرکشی بشمال در جیان سی با شکست . میباشند
باز گشته و او پی فو ) ۷(وان دون و با هواپیما به  گ) ۶(سختی مواجه گردیده، چانکایشک از پا زخمی شده 

شهر یوه جو را دوباره بتصرف در آورده است؛ اتحادیه های دهقانی بطور یقین مدت مدیدی نخواهند ) ۸(
هنگامیکه . نخواهد گرفت، زیرا که در گذشته چنین چیزهائی اصاًل دیده نمیشد) ۹(پائید و سه اصل خلق 

با دفتر ثبت به ) پابرهنگان،،“معمواًل  یکی از باصطالح  (ن کسی از مسئولین اتحادیه های دهقانی دهستا
دهقان  ”.ما از تو دعوت میکنیم که وارد اتحادیه دهقانی بشود“:  خانه دهقانی مرفه میرفت و به او میگفت

اتحادیه دهقانی؟ ده ها سال است که اینجا “:   مرفه چه جواب میداد؟ اگر برخوردش قدری بهتر بود، میگفت
میکنم و ده ها سال است که زمینم را شخم میزنم، هرگز چنین چیزی بگوشم نخورده و مانع آن هم زندگی 

ولی اگر برخوردش  ”.من بشما توصیه میکنم که دنبال این کارها نروید. نشده که یک لقمه نان بدست بیاورم
برای مردم ! نرا بر باد میدهداین اتحادیه باالخره سر تا! اتحادیه دهقانی؟ مزخرف نگو“:  بد بود، پاسخ میداد
اما شگفت انگیر اینستکه اتحادیه های دهقانی اکنون ماه هاست برقرار شده اند و حتی  ”!دردسر ایجاد نکنید

آنها در حول و حوش خود متنفذینی را که از تحویل دادن . جرأت کرده اند که علیه متنفذین موضع بگیرند
در مراکز شهرستانها حتی متنفذین مهمی چون . ر ده میگرداندندوافوری احتراز میجستند، میگرفتند و دو

در مراسم سالگرد انقالب اکتبر و در . ین ژون چیو از سیان تن و یان جی زه از نین سیان را اعدام کردند
جریان تظاهرات ضد انگلیسی و در مراسم جشن بزرگ پیروزی لشکر کشی بشمال، در هر دهستان قریب ده 

پرچم های کوچک و بزرگ، با شانچوبها و کلنگهای خود در صفوف پرهیمنه ای جمع آمدند تا هزار دهقان با 
در مراسم جشن . در این هنگام بود که دهقانان مرفه سراسیمه شدند. در تظاهرات توده ای شرکت جویند

بزرگ پیروزی لشکر کشی بشمال آنها شنیدند که جیوجیان تسخیر شده است و چانکایشک پایش زخم 
زنده باد “، ”!زنده باد سه اصل خلق“گذشته از این، شعارهای . خورده و او پی فو باالخره شکست خورده استن

آنها . نوشته شده است ”اعالنهای سرخ و سبز“خیلی واضح روی  ”!زنده باد دهقانان“،  ”!اتحادیه های دهقانی
هیچ چی نشده برای اینها زنده باد  زنده باد دهقانان؟ هنوز! چی“که سخت سراسیمه شده بودند، میگفتند 

افراد اتحادیه ها بدهقانان . در اینجا بود که اتحادیه های دهقانی در خود احساس غرور میکردند ”میکشند؟
تا یک ماه دیگر ورودیه برای هر نفر ده “، یا ”.نامتان را در دفتر مخصوص ثبت خواهیم کرد“: مرفه میگفتند

). ۱۰(موقع بود که دهقانان مرفه کم کم وارد اتحادیه های دهقانی شدند تنها در این  ”!یوان خواهد شد
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) بود ”وین“در صورتیکه ورودیه معمواًل فقط صد (بعضی از آنها نیم یوان و یا یک یوان ورودیه پرداختند 
 ولی بسیاری از. ، برخی دیگر فقط هنگامیکه کسی توصیه آنها را میکرد، توانستند به عضویت در آیند)۱۱(

آنهای که به انحادیه های دهقانی میپیوندند، اغلب نام . دهقانان مرفه سرسخت هنوز به اتحادیه نپیوسته اند
پیر مردان خانواده را که سنشان از شصت یا هفتاد سال میگذرد، ثبت میکنند، زیرا که همیشه از 

برای فعالیت از خود نشان دهقانان مرفه پس از ورود به اتحادیه شور وشوقی . وحشت دارند ”سربازگیری“
  .آنها همیشه غیر فعال باقی میمانند. نمیدهند

آنها بر این عقیده اند که انقالب برایشان زیاد فایده . و اما دهقانان میانه حال؟ موضع آنها متزلزل است     
را  دیگهای آنها همیشه روی آتش است و هیچکسی برای مطالبه قرض خود نیمه شب در خانه آنها. ندارد

آنها نیز در باره آنچه که میگذرد، اینطور فکر میکنند که آیا هرگز چنین چیزی وجود داشته است، . نمیکوبد
،  ”آیا این اتحادیه های دهقانی میتوانند دوام یابند؟“: و آنگاه چین به ابرو میاندازند و از خود سوال میکنند

و با تصور اینکه همه چیز منوط به اراده   ”!کلمش“:  و سپس نتیجه میگیرند ”آیا سه اصل خلق میگیرد؟“
در دوره اول، وقتیکه فردی از  ”اتحادیه دهقانی؟ ولی آیا خدا قبول  میکند؟“: پروردگار است، با خود میگویند

ما از شما دعوت میکنیم که “:  اتحادیه دهقانی با دفتر ثبت سراغ دهقانان میانه حال میرفت و به آنها میگفت
فقط در دوره دوم هنگامیکه اتحادیه   ”.عجله ای نیست“: آنها جواب میدادند“. دهقانی وارد شویدبه اتحادیه 

در داخل اتحادیه رفتار آنها بهتر از . های دهقانی به نیروی بزرگی مبدل شدند، آنها به اتحادیه روی آوردند
بسیار الزم . ت انتظار بسر میبرندرفتار دهقانان مرفه است، لیکن فعاًل فعالیت زیادی ندارند و هنوز در حال

است که اتحادیه های دهقانی بکوشند دهقانان میانه حال را بعضویت درآورند و کار توضیحی را درمیان آنها 
  .تقویت کنند

آنها چه در دوره . در نبرد سختی که در روستا دنبال میشود، دهقانان فقیر همیشه نیروی عمده بوده اند     
درست همین دهقانان فقیر . در دوره فعالیت علنی همواره بطورفعال مبارزه میکنند فعالیت مخفی و چه

آنها دشمنان سوگند خورده مستبدین . هستند که بیش از هر کس دیگر رهبری حزب کمونیست را میپذیرند
. محلی و متنفذین شریرند و بدون اینکه کوچکترین تردیدی بخود راه دهند، به دژهای آنها حمله میکنند

 ”ما مدتهاست که وارد اتحادیه دهقانی شده ایم، شما معطل چه هستید؟“: آنها بدهقانان مرفه میگویند
شما که حتی سقفی باالی سر خود ندارید، شما “: دهقانان مرفه با لحن تمسخرآمیزی به آنها جواب میدهند

راست است، دهقانان  ”یشوید؟که حتی تکه زمینی به بزرگی سرسنجاق ندارید، چرا وارد اتحادیه دهقانی نم
حتی سقفی باالی سر خود ندارند و حتی “بسیاری از آنها در واقع . فقیر هیچ  چیز ندارند که از دست بدهند
پس چرا وارد اتحادیه های دهقانی نمیشوند؟ طبق برآوردی که در “تکه زمینی به بزرگی سرسنجاق ندارند 

، دهقانان میانه حال بیست در صد، و مالکان ارضی و دهقانان چان شا شده است، دهقانان فقیر هفتاد در صد
این هفتاد در صد دهقانان فقیر را میتوان بدو گروه تقسیم . مرفه ده در صد سکنه روستا را تشکیل میدهند

بینوایان که بیست در صد سکنه روستا را تشکیل میدهند، دهقانانی ). ۱۳(و تهیدستان ) ۱۲(بینوایان : کرد
هیچ چیز ندارند یعنی نه زمین دارند، نه پول، ونه هیچگونه وسیله معاش و مجبورند خانه و  هستند که

زندگی خود را رها کنند و به خدمت سربازی بروند، در اینجا و آنجا بکار مزدوری بپردازند، ول بگردند و یا 
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وران، دهقانان اجاره  تهیدستان که پنجاه در صد سکنه روستا را تشکیل میدهند، شامل پیشه. گدائی کنند
و دهقانان نیمه مالک میباشد؛ آنها چیز زیادی ندارند، بعبارت دیگر، ) به استثنای دهقانان مرفه اجاره دار(دار 

کمی زمین یا مقداری پول دارند ولی بیشتر از آنچه که بدست می آورد، میخورند، تمام سال را زحمت 
این توده عظیم دهقانان فقیرکه هفتاد در صد سکنه روستا را . میکشند و با گرفتاریهای سختی روبرو هستند

تشکیل میدهند، ستون فقرات اتحادیه های دهقانی، پیشاهنگ مبارزه در سرنگون ساختن نیروهای فئودالی 
یا بقول (بدون طبقه دهقان فقیر . و پیشتازان پرافتخار امر خطیرانقالب اند  که سالهاست ناتمام مانده است

غیر ممکن بود که بتوان چنین وضع انقالبی در روستا بوجود آورد، مستبدین ) ”پابرهنگان“ون  متنفذین بد
از آنجا که دهقانان فقیر . محلی و متنفذین شریر را سرنگون ساخت و انقالب دموکراتیک را بفرجام رسانید
جریان دوره اول و دوم در . انقالبی ترین عناصر هستند، رهبری اتحادیه های دهقانی را در دست گرفته اند

در (تقریبًا تمام رؤسا و اعضای پائین ترین مدارج کمیته های اتحادیه های دهقانی دهقانان فقیر بودند 
پنجاه در صد : شهرستان حن شان کارمندان اتحادیه های دهقانی دهستان بطریق زیر تقسیم میشوند

بسیار الزم است که رهبری در دست دهقانان  )بینوایان، چهل در صد تهیدستان و ده درصد روشنفکران فقیر
حمله کردن . انکار نقش دهقانان فقیر بمنزله انکار انقالب است. بدون دهقانان فقیرانقالبی نیست. فقیر باشد

آنها آبرو . آنها هرگز در سمت گیری کلی انقالب اشتباه نکرده اند. به آنها بمنزله حمله کردن به انقالب است
آنها مستبدین محلی و متنفذین شریر بزرگ و . محلی و متنفذین شریر را از بین برده اند و حیثیت مستبدین

کوچک را بر زمین افکنده و پا بر سرشان نهاده اند بسیاری از اعمال آنها در دوره عمل انقالبی که با کلمه 
گومیندان، و اتحادیه  مقامات محلی، کمیته های. توصیف میشد، در وقع از ضروریات انقالب بود ”زیاده روی“

های دهقانی بعضی از شهرستانها استان حونان در این زمینه مرتکب اشتباهاتی شدند، برخی از آنها تا آنجا 
پیش رفتند که بنا به تقاضای مالکان ارضی برای توقیف کارمندان اتحادیه های دهقانی در مدارج پائین 

ن سیان عده زیادی از رؤسا و اعضای کمیته های اتحادیه در شهرستانهای حن شان، سیا. سرباز اعزام داشتند
این خطای بسیاری بزرگی است که فقط غرور و نخوت مرتجعان را . های دهقانی دهستان زندانی شده اند

برای اینکه قضاوت کنیم که آیا این کار اشتباه بوده، کافی است مشاهده کنیم که در هر جا که . زیاد میکند
اتحادیه دهقانی توقیف میشود، چه شعف فوق العاده ای سراپای وجود مالکان ارضی  رئیس یا عضو کمیته

ما باید با سخنان ضد انقالبی مانند . قانون شکن را فرا میگیرد و تا چه اندازه محیط ارتجاع سنگینی میکند
شتباه نشویم مبارزه کنیم و بویژه مراقب باشیم مرتکب این ا ”جنبش دهقانان تنبل“یا  ”جنبش پابرهنگان“

درست است که درمیان . که به مستبدین محلی و متنفذین شریر در حمله بطبقه دهقان فقیر یاری برسانیم
کادرهای رهبری که جزو دهقانان فقیرند، میتوان کسانی را یافت که واقعًا معایبی داشته اند، اما هم اکنون 

زی را اکیدًا ممنوع ساخته و علیه راهزنی بمبارزه آنها خودشان قماربا. اکثریت آنها خود را اصالح کرده اند
در هر جا که اتحادیه دهقانی نیرومند است، قماربازی کاماًل پایان یافته و راهزنی از بین رفته . برخاسته اند

بطوریکه میگویند در بعضی جاها چیزهائی را که در راه مفقود میشود، بر نمیدارند و شبها در خانه ها . است
در صد کادر های رهبری که  ۸۵طبق تحقیقی که در شهرستان حن شان بعمل آمده است، . ندرا نمیبند

در صد از آنها  ۱۵جزو دهقانان فقیرند، عناصر خیلی خوب، انسانهائی قادر و پرکار از آب در آمده اند، فقط 
خواند ولی  ”ر نا سالمبعضی عناص“پاره ای عادات ناپسند را هنوز از دست نداده اند، آنها را حداکثر میتوان 
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بهیچوجه قابل قبول نیست که با مستبدین محلی و متنفذین شریر هم آواز شد و با همه آنها در بست مانند 
را فقط میتوان اینطور حل کرده که تحت شعار  ”بعضی عناصر ناسالم“مسئله . معامله نمود ”پابرهنگان“

رح شده، به کار تبلیغاتی درمیان توده های پرداخت، تقویت انضباط که از طرف خود اتحادیه های دهقانی مط
را تربیت نمود و انضباط را در اتحادیه های دهقانی تحکیم کرد؛ در هیچ حالتی  ”بعضی عناصر نا سالم“این 

این کار به اعتبار دهقانان فقیر لطمه میزند، غرور و . نباید خود سرانه سرباز اعزام داشت و دست به توقیف زد
  .جا دارد باین مسئله توجه خاصی مبذول گردد. دین محلی و متنفذین شریر را زیاد میکندنخوت مستب

  چهارده دستاورد بزرگ
کسانیکه از اتحادیه های دهقانی ایراد میگیرند، حرفشان بطور کلی اینستکه این اتحادیه ها کارهای بد      

مستبدین محلی و متنفذین شریر عملی صد در  من در باال نشان دادم که حمله دهقانان به. فراوانی کرده اند
دهقانان کارهای بسیاری انجام داده اند و برای . صد انقالبی است و باین عمل هیچ ایرادی وارد نیست

یک مورد بررسی ه جوابگوئی به ایرادات کسانیکه آنها را محکوم میکنند، الزم است کلیه اعمال آنها را یک ب
من پس از آنکه فعالیت آنها را طی ماههای اخیر رده . واقعًا چه کارهائی کرده اندقرار دهیم تا معلوم شود که 

بندی و جمع بندی کردم، باین نتیجه رسیدم که دهقانان تحت رهبری اتحادیه های دهقانی چهارده 
  : دستاورد بزرگ بشرح زیر بحساب خود گذاشته اند

  ــ  متشکل کردن دهقانان در اتحادیه های دهقانی ۱

در شهرستانهائی مانند سیان تن، سیان سیان و حن شان . این نخستین دستاورد بزرگ دهقانان است     
را پیدا کرد که در آنجا دهقانان  ”گوشه دور افتاده ای“تقریبًا تمام دهقانان متشکل شده اند و مشکل میتوان 

شهرستانهائی مانند ای یان و حوا . نداین شهرستانها از این نظر مقام اول برا احراز میکن. بپا نخاسته باشند
ژون که اکثریت دهقانان در آنجا متشکل شده اند ولی هنوز عده قلیلی خارج از سازمان باقی مانده اند، مقام 

مقام سوم را شهرستانهائی مانند چن بو و لین لین کسب میکنند که در آنجا فقط . دوم را اشغال میکنند
قسمت غربی حونان که تحت . ه اند و اکثریت هنوز متشکل نگردیده اندبخش کوچکی از دهقانان متشکل شد

قرار دارد، مقام چهارم را میگیرد؛ در این منطقه کار تبلیغاتی در باره اتحادیه های ) ۱۴(کنترل یوان زو مین 
بطور کلی . دهقاني  هنوز راه نیافته و دهقانان بسیاری از شهرستانهای آن اصاًل متشکل نگردیده اند

شهرستانهای قسمت مرکزی حونان در اطراف چان شا از نظر سازماندهی از همه جا پیشرفته ترند در حالیکه 
شهرستانهای جنوبی حونان از این نظر در مرتبه دوم قرار دارند و در قسمت غربی این استان سازماندهی تازه 

شهرستان  ۳۷گذشته گرد آورده، در  بنا بر آماری که اتحادیه دهقانی حونان در نوامبر سال. شروع شده است
از . نفر میرسد ۱۳۶۷۷۲۷شهرستان این استان سازمانهائی ایجاد شده اند که تعداد اعضای آنها به  ۷۵از 

میان آنها قریب یک میلیون دهقان در اکتبر و نوامبر سال گذشته یعنی در موقعیکه قدرت اتحادیه های 
ردیدند، در حالیکه تا سپتامبر، تعداد اعضای اتحادیه ها  بیش بود، متشکل گ بدهقانی در بحبوحه  رشد خو

بعد ماههای دسامبر و ژانویه فرا رسیده و جنبش دهقانی به رشد . از سیصد الی چهار صد هزار نفر نبود
در آخر ژانویه تعداد کل اعضای اتحادیه های دهقانی باید حداقل به دو میلیون نفر . پردامنه خود ادامه داد
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از آنجا که در اکثر موارد از هر خانواده فقط یک نفر در اتحادیه نام نویسی میکند، و هر خانواده . باشدرسیده 
. بطور متوسط شامل پنج نفر است، اتحادیه های دهقانی توده ای نزدیک به ده میلیون نفر را دربر میگیرند

ستبدین محلی و متنفذین درست همین اعتالی شگفت انگیز و سریع است که توضیح میدهد چرا همه م
شریر و مأمورین فاسد و مختلس منفرد شده اند، چرا مردم با بهت و حیرت میبیند که دنیای نو جای دنیای 

اینست نخستین دستاورد بزرگ . قدیم را گرفته است، و چرا در روستا انقالب عظیمی پدید آمده است
  . دهقانان تحت رهبری اتحادیه های دهقانی

  سی بر مالکان ارضیضربه سیا  -۲

دهقانان پس از ایجاد سازمانهای خود اولین کاری که کردند از بین بردن حیثیت و نفوذ سیاسی طبقه      
ویژه مستبدین محلی و متنفذین شریر بود، یعنی در هم شکستن قدرت مالکان ارضی و ه مالکان ارضی، ب

این مبارزه در . فوق العاده جدی و حیاتی استاین یک مبارزه . استقرار قدرت دهقانان در جامعه روستائی
ه اگر این مبارز به پیروزی نیانجامد، ب. دوره دوم یعنی در دوره عمل انقالبی مبارزه مرکزی را تشکیل میدهد

وجه نمیتوان در مبارزه اقتصادی بخاطر تقلیل بهره مالکانه و نرخ سود، بخاطر بدست آوردن زمین و  هیچ
در بسیاری از نقاط حونان مانند شهرستانهای سیان سیان، حن . ره به پیروزی نایل آمدسایر وسایل تولید وغی

شان و سیان تن این مسئله دیگر مطرح نیست، زیرا که قدرت مالکان ارضی بکلی درهم شکسته و قدرت بال 
ثاًل در م(اما در شهرستانهائی چون لی لین هنوز نقاطی یافت میشود . منازع دهقانان مستقر گردیده است

تر بنظر میرسد، ولی بعلت  که در آنجا قدرت مالکان ارضی از قدرت دهقانان ضعیف) مغرب و جنوب لی لین
در این نقاط هنوز . اینکه مبارزه سیاسی هنوز حدت نیافته، در واقع با قدرت دهقانان در خفا رقابت میورزد

رزه سیاسی را باید با نیروی بیشتری ادامه داد نمیتوان گفت که دهقانان به پیروزی سیاسی نایل آمده اند؛ مبا
دهقانان برای وارد آوردن ضربه سیاسی بر . تا اینکه دهقانان قدرت مالکان ارضی را از اساس سرنگون سازند

 : مالکان ارضی بطور کلی شیوه های زیر را بکار میبرند

 . رسیدگی به حسابها  

جیب میزدند و ه ت داشتن وجوه عمومی غالبًا پولها را بمستبدین محلی و متنفذین شریر در محل با در دس
اکنون دهقانان فرصت را مغتنم شمرده و از طریق رسیدگی به حسابها از بسیاری . در حسابها دست میبردند

در بسیاری از  نقاط کمیسیونهائی برای رسیدگی . از مستبدین محلی و متنفذین شریر سلب قدرت کرده اند
ویژه مأموریت دارد از مستبدین محلی و متنفذین شریر حساب پس ه ه است که ببه حسابها تشکیل شد

بگیرد، و مستبدین محلی و متنفذین شریر وقتیکه چشمشان به چنین کمیسیونی می افتد، از بیم برخود 
خود ه چنین پیکاری در کلیه شهرستانهائی که جنبش دهقانی در آنجا رشد یافت، دامنه وسیعی ب. میلرزند

از  اهمیت این پیکار آنقدر که در افشاء جنایات مستبدین محلی و متنفذین شریر و عزل آنها. ه استگرفت
 . مقامهای سیاسی و اجتماعی است، در پس گرفتن پولهای اختالس شده نیست

 . جریمه گرفتن 
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در نتیجه  اختالس و سوء استفاده های مالی که: دهقانان برای جرایم زیرین مجازات پولی تعیین کرده اند
رسیدگی به حسابها فاش شده اند؛ وحشی گری نسبت به دهقانان در گذشته؛ فعالیتهای تخریبی کنونی علیه 

در هر یک از این موارد دهقانان . اتحادیه های دهقانی؛ نقض دستور منع قماربازی و امتناع از تحویل وافور
این جریمه ها از چند . مبلغ جریمه بپردازد تصمیم میگیرند که این یا آن مستبد محلی و متنفذ شریر فالن

بدیهی است که مستبدین محلی و متنفذین شریر که دهقانان از آنها . ده یوان تا چند هزار یوان تغییر میکند
  . جریمه گرفته اند، وجهه خود را کاماًل از دست میدهند

 .گرفتن» اعانه«

ه مصرف کمک به فقرا، به میشوند که ب» عانها« مالکان ارضی ثروتمند قسی القلب مجبور به پرداخت  
گرفتن نیز نوعی » اعانه« . مصرف ایجاد کئوپراتیوها، صندوقهای تعاونی روستائی و یا احتیاجات دیگر میرسد

برای جلوگیری از هرگونه پیش آمد  ناگوار بسیاری از مالکان . مجازات است، ولی مجازاتی خفیفتر از جریمه
  . میدهند» اعانه« ادیه های دهقانی ارضی داوطلبانه به اتح

 .بازخواست کوچک

هرگاه کسی با رفتار یا گفتار خود به اتحادیه های دهقانی صدمه برساند ولی گناهش چندان بزرگ نباشد،  
معمواًل او با بیانی .  دهقانان دسته جمعی به خانه او میریزند و بدون خشونت زیاد از او بازخواست میکنند

هد میسپرد که از این کارها دست بردارد، یعنی با سخنان و اعمال خود به حیثیت اتحادیه های روشن کتبًا تع
  . دهقانی زیان نرساند، و بدین ترتیب مسئله منتفی میشود

 . تظاهرات بزرگ

یا متنفذ شریری که با اتحادیه های دهقانی  انبوه بزرگی از مردم جمع میشوند و علیه مستبد محلی 
دست به تظاهرات میزنند؛ آنها در منزل او غذا میخورند و در این حالت کار بدون ذبح  خصومت میورزد،

اخیرًا در ماجیاهه واقع در سیان تن . اینگونه موارد کم نیستند. خوکها و مصرف غله صاحبخانه تمام نمیشود
ذین شریر رفتند و خانه های شش متنفه جمعیتی قریب پانزده هزار نفر برای تنبیه ب: چنین حاثه ای رخ داد
این تظاهرات چهار روز طول کشید و در این مدت بیش از صد و سی خوک ذبح . دست به تظاهرات زدند

  . اینگونه تظاهرات معمواًل با تحمیل جریمه پایان می یابند. شد

 . با کاله بوقی دوره ده گردانیدن

کاله کاغذی بوقی میگذارند که  برسر مستبدین محلی و متنفذین شریر. این یک کار خیلی معمولی است
سپس آنها را به ریسمانی میبندند و در میان . رویش اسم آن مستبد محلی یا متنفذ شریر نوشته شده است

و گاهی برای جلب توجه مردم بر سینی مسی میکوبند و پرچم هائی به . توده های مردم دور ده میگردانند
وحشت ه جازات دیگری مستبدین محلی و متنفذین شریر را باین مجازات بیش از هر م. اهتزاز در میاورند

کسیکه بدین ترتیب با کاله بوقی ولو یکبار هم دور ده گردانیده شود، دیگر وجهه خود را پاک از . میاندازد
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بدین جهت پولداران اغلب ترجیح میدهند جریمه بپردازند ولی کاله . دست میدهد و نمیتواند سر بلند کند
. اما وقتی دهقانان رد کنند، آنها مجبور میشوند به کاله بر سر گذاشتن تن در دهند. نگذارند بوقی بر سرشان

این اتحادیه متنفذ شریری را گرفت و به او : یکی از اتحادیه های دهقانی دهستان خوشمزگی جالبی کرد
ولی بعد . ریدرنگ این متنفذ شریر از وحشت پ. اعالم کرد که همان روز کاله بوقی سرش خواهد گذاشت

اتحادیه دهقانی تصمیم گرفت که در آنروز کاله بوقی سرش نگذارد، زیرا که اگر او را فورًا مجازات میکرد، 
ه جهت اتحادیه دهقانی صالح دید او را ب اینه ب. ترسده ممکن بود که بی رگشود و دیگر از این مجازات ن

ن متنفذ شریر که دقیقًا نمیدانست چه روزی کاله ای. خانه بفرستد و یک روز دیگر کاله بوقی سرش بگذارد
  . یافت و خواب و خوراک از وی سلب شده بود بوقی سرش خواهد گذاشت، در خانه یک لحظه آرامش نمي

 . حبس کردن در زندانهای شهرستان

مستبدین محلی و متنفذین شریر را پس از . این مجازات از مجازات کاله بوقی بر سر گذاشتن سختتر است
توقیف به زندانهای شهرستان اعزام میکنند و در آنجا نگهمیدارند و از حاکم شهرستان میخواهند که آنها را 

سابقًا متنفذین بودند که : بنا بر این در مورد حبس وضع تغییر کرده است. به محکمه بفرستد و کیفر دهد
  . دهقانان را بزندان میفرستادند ولی اکنون دهقانان متنفذین را

 . یدتبع

منظور دهقانان از تبعید مستبدین محلی و متنفذین شریرکه مرتکب جنایات سخت شده اند، نیست بلکه  
محلی و متنفذین شریر فرار را بر قرار ترجیح همین جهت مستبدین ه ب. مایلند آنها را توقیف و یا اعدام کنند

تقریبًا تمام مستبدین محلی و متنفذین شریر بزرگ شهرستانهائی . میدهند تا دچار چنین سرنوشتی نشوند
مهمترین آنها . منزله تبعید استه که در آنجا جنبش دهقانی وسعت یافته، فرار اختیار کرده اند و این خود ب

آنهائی که اهمیت کمتری داشتند به حان کو، آنهائی که بازهم اهمیت شان کمتر  به شانگهای گریخته اند،
از میان تمام این مستبدین محلی و . بوده به چان شا، کم اهمیت ترین آنها به مراکز شهرستانها پناه برده اند

از میان . برندمتنفذین شریر فراری آنهائی که به شانگهای پناه برده اند، از همه بیشتر در امنیت بسر می
محل خود ه آنهائی که به حان کو فرار کرده اند، بعضی ها مثل سه متنفذ شریر حواژون باالخره دستگیر و ب

در معرض این خطرند که از طرف  آنهائی که به چان شا پناه برده اند، بطریق اولی پیوسته. باز گردانیده شدند
توقیف شوند؛ من خودم در این شهر شاهد توقیف دو دانشجویان شهرستان خود که در آنجا تحصیل میکنند 

اما کم اهمیت ترین مستبدین محلی و متنفذین شریر را که در مراکز شهرستانها پنهان . متنفذ شریر بودم
مقامات . سهولت میتوان پیدا کرد، زیرا دهقانان در این مراکز چشمها و گوشهای فراوانی دارنده شده اند، ب

کومت حونان را مربوط باین میدانند که دهقانان ثروتمندان را از روستا رانده اند و در مالیه مشکالت مالی ح
نتیجه تهیه پول مشکل گردیده است؛ از اینجا میتوان فهمید که وجود مستبدین محلی و متنفذین شریر در 

 . دهات خود تا چه اندازه غیر قابل تحمل است

 . تیرباران کردن
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ه ای دیگر اهالی فقط در مورد مستبدین محلی و متنفذین شریر بسیار مهم بدهقانان مشترکًا با بخشه 
چنین اقدامی توسل میجویند، چنانکه در نتیجه اصرار دهقانان و بخشهای دیگر اهالی بود که مقامات محلی 

جو ، فودائونان و سون بوه )از شهرستان یوه یان(، جو جیاگان )از شهرستان نین سیان(به اعدام یان جی زه 
در شهرستان سیان تن دهقانان و بخشهای دیگر اهالی فرماندار . دست زدند) از شهرستان حوا ژون(

شهرستان را مجبور کردند که  ین ژون چیوا را که زندانی بود، به آنها تسلیم نماید و سپس خود دهقانان او 
هم اکنون پون جی فن . دام کردنددر شهرستان نین سیان دهقانان خودشان لیو جائو را اع. را تیرباران کردند

دادگاه “در انتظار اعالم حکم اعدام  )از شهرستان ای یان(جو تیان جیوه و تسائویون ) از شهرستان لی لین(
اعدام این یا آن مستبد محلی و متنفذ شریر . اند "کمه مستبدین محلی و متنفذین شریرمخصوص برای محا

هر . رد و برای ریشه کن کردن بقایای فئودالیسم بسیار مؤثر استمهم تمام شهرستان را به هیجان در میاو
شهرستان دارای چنین مستبدین محلی و متنفذین شریر بزرگ است؛ در بعضی از شهرستانها تعداد آنها به 

باید در هر شهرستان الاقل چند مستبد محلی و . چند ده نفر و در برخی دیگر حداقل به چند نفر میرسد
که مرتکب جنایات فجیع شده اند، اعدام کرد؛ این عمل تنها وسیله مؤثر برای سرکوب ارتجاع  متنفذ شریر را

مستبدین محلی و متنفذین شریر هنگامیکه بر سر قدرت بودند، بدون آنکه خم به ابرو بیاورند دهقانان . است
مدت ده ) چان شا شهرستان(حه مای چیوان فرمانده گارد دفاع دهکده سین کان . را به قتل میرسانیدند

. به قتل رسانید ”اعدام راهزنان“سال فرمانروائی میکرد و قریب هزار نفر دهقان فقیر را به بهانه ظاهرًا موجه 
در زادگاه من در شهرستان  سیان تن، تان جیون ین و لوه شولین فرماندهان گارد دفاع دهکده یین تیان از 

ش از پنجاه نفر را به قتل راسانیدند و چهار نفر را زنده به این طرف یعنی طی چهارده سال بی ۱۹۱۳سال 
فعاًل “:  تان جیون ین گفت. و از میان این پنجاه نفر اولین قربانی ها دو گدای مطلقًا بیگناه بودند. بگور کردند

اگر در گذشته مستبدین . و بدین ترتیب زندگی این دو انسان خاموش شد  ”!از این دو گدا شروع میکنیم
و متنفذین شریر چنین بیرحمی و قساوتی از خود نشان دادند، اگر آنها در روستا چنین ترور سفیدی  محلی

برقرار کردند، اکنون که دهقانان بپا خاسته اند و چند مستبد محلی و متنفذ شریر را تیرباران کرده اند و 
  وان آنها را مالمت کرد؟برای سرکوب ضد انقالب اندکی ترور اعمال نموده اند، ایا دلیلی هست که بت

  ــ ضربه اقتصادي بر ملکان ارضي ٣

   .منع صدور برنج به مناطق دیگر، جلوگیری از باال بردن قیمت برنج و ذخیره کردن برنج به منظوراحتکار 

از اکتبر سال گذشته تا . این یکی از رویدادهای بزرگ مبارزه اقتصادی دهقانان حونان طی ماههای اخیر است
دهقانان فقیر مانع شدند که مالکان ارضی و دهقانان مرفه برنج را خارج کنند، و برای آنها قدغن به  حال 

و نتیجه این شد که دهقانان فقیر کاماًل . کردند که قیمت برنج را باال برند و آنرا به قصد احتکار ذخیره کنند
محسوس پائین آمد و اثری از  خارج کردن برنج متوقف گردید، قیمت ها بطور: به هدف خویش دست یافتند

  .احتکار برنج باقی نماند

در ژوئیه  و اوت سال گذشته هنگامیکه  . منع افزایش بهره مالکانه و  وثیقه، تبلیغ به منظور تقلیل آنها     
اتحادیه های دهقانی هنوز ضعیف بودند، مالکان ارضی با بکار بردن شیوه های کهنه استثمار بیرحمانه یکی 
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اما از ماه . یگری به  دهقانان اجاره دار اطالع دادند که بهره مالکانه و  وثیقه را افزایش خواهند دادپس از د
اکتبر موقعیکه اتحادیه های دهقانی بطور قابل مالحظه ای نیرومند شدند و به اتفاق آراء علیه افزایش بهره 

از . ر این مورد سخنی بر زبان بیاورندمالکانه و وثیقه موضع گرفتند، مالکان ارضی دیگر جرأت ننمودند د
نوامبر به بعد، دهقانان که نیروی شان بر نیروی مالکان ارضی میچربید، گاهی فراتر گذاردند که به سود 

افسوس که در پائیز گذشته هنگام “:  آنها میگویند. تقلیل بهره مالیکانه و وثیقه شروع به تبلیغ کردند
ی دهقانی به اندازه کافی نیرومند نبودند و گرنه ما در آن موقع بهره مالکانه پرداخت بهره مالکانه اتحادیه ها

دهقانان از هم اکنون دست به کار تبلیغاتی وسیعی زده اند تا در پائیز آینده بهره مالکانه را . را کم میکردیم
اما تقلیل . اهد گرفتتقلیل دهند؛ مالکان ارضی نیز میخواهند بدانند که تقلیل بهره مالکانه چگونه انجام خو

  .وثیقه هم اکنون در شهرستان جن شان و چند شهرستان دیگر در جریان است

در ژوئیه و اوت سال گذشته غالبًا اتفاق . باز داشتن مالکان ارضی از پس گرفتن زمینهای مورد مزارعه     
. ا آنرا به دیگران واگذار کنندمیافتاد که مالکان ارضی زمین مورد مزارعه را از برخی دهقانان پس میگرفتند ت

از این پس دیگر چنین رسمی در میان . از اکتبر به اینطرف دیگر هیچ یک از آنها جرأت چنین کاری را ندارد
فقط در مواردی که مالک زمین مورد مزارعه را پس میگیرد تا خودش روی آن کشت و زرع کند، . نیست

اط، دهقانان حتی از این هم ممانعت میکنند که مالک در بعضی نق. هنوز مسئله کاماًل حل نشده است
زمینش را پس بگیرد و خودش روی آن کشت و زرع کند؛ در نقاط دیگر، اگر واقعًا خود مالک به کشت و زرع 
زمین بپردازد، دهقانان به او اجازه میدهند، ولی در این حالت ممکن است دهقانان اجاره دار به بیکاری دچار 

  . مسئله هنوز راه حل واحدی پیدا نشده است برای این. شوند

نرخ سود قرضه ها در تمام شهرستان ان هوا و در بعضی نقاط شهرستانهای دیگر پائین  . تقلیل نرخ سود     
اشتراکي “معذلک در نقاطی که اتحادیه های دهقانی بسیار نیرومندند، مالکان ارضی که از  . آمده است

ونه قرضه ای به دهقانان پرهیز میکنن و در دهات نمونه های پرداخت قرضه میترسند، از دادن هر گ ”شدن
نه تنها . تقلیل نرخ سود که اکنون از آن سخن میرود، فقط شامل قرضه های قدیمی میشود. چندان نیست

نرخ سود چنین قرضه هائی پائین آمده، بلکه به طلبکاران نیز دیگر اجازه نمیدهند که اصل پول خود را از 
من تقصیری ندارم، خرمن امسال خوب نیست، سال “:  دهقان فقیر میگوید. هکاران مصرانه مطالبه نمایندبد

  ”!آینده بدهی خود را خواهم پرداخت

  ــ سرنگون کردن حاکميت فئودالي مستبدين محلي و متنفذين شرير ــ ۴

  )١٥(» توان« و » دو« برانداختن  

که یکدرجه پائینتر از شهرستان است، » دو« به ویژه در ) نیعنی بخش و دهستا(» توان« و » دو« در 
جمعیتی برابر » دو«. ارگانهای قدیمی قدرت تقریبًا همگی در دست مستبدین محلی و متنفذین شریر بودند

هزار نفر را در قلمرو خود داشت، دارای نیروی مسلح مخصوص خود بود مانند گارد  ۶۰هزار و یا  ۵۰تا   ۱۰
، وقوه قضائی مستقل داشت )۱۶(» مو« مستقاًل مالیات ببندد مانند مالیات ارضی بر حسب  دفاع، حق داشت

. مثاًل حق داشت خودسرانه دهقانان را بگیرد، به زندان بیندازد، از آنها بازجوئی کند و آنها کیفر دهد
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نان از رئیس دهقا. متنفذین شریر که در این ارگانها عضویت داشتند، در واقع پادشاهان روستا بودند
« و فرمانداران شهرستانها کمتر حساب میبردند؛ ولی این پادشاهان روستا ) ۱۷(» دوجیون ها«جمهوری، از 
سرفه که میکردند، دهقانان میدانستند که باید » خداوندگاران« واقعی دهقانان بودند؛ این » خداوندگاران
ا قدرت مالکان ارضی را در هم شکسته و تمام اما اکنون شورش دهقانان در روستا در همه ج. برحذر باشند

رؤسای . ارگانهای قدرت روستائی که در دست مستبدین محلی و متنفذین شریر بودند، طبیعتًا فرو ریخته اند
  و » دو«

آنها تمام امور محلی را به اتحادیه های . مخفی شده اند و جرأت ندارند سرشان را از خانه بیرون آورند» توان«
  : و وقتی مردم به آنها مراجعه میکنند، آنها میگویند. گذار کرده انددهقانی وا

  ».این کار به من مربوط نیست«     

  : وقتیکه دهقانان از این رؤسا گفتگو میکنند، با خشم میگویند     

  »!این پست فطرتها، کارشان دیگرتمام شده است«     

ارگانهای قدرت قدیمی را در مناطق روستائی، مناطقی وضع »  کارشان دیگر تمام شده است«این عبارت      
  . که موج انقالب آنها را پاک کرده است، به خوبی توصیف میکند

  ــ واژه گوني نيروهاي مسلح مالکان ارضي و ايجاد نيروهاي مسلح دهقانان ۵

نوب این استان تعداد نیروهای مسلح مالکان ارضی در حونان مرکزی نسبتًا کم است، ولی در مغرب و ج     
شهرستان رقم  ۷۵تفنگ حساب کنیم، برای  ۶۰۰اگر برای هر شهرستان بطور متوسط . نسبتًا زیاد است

در مرکز و جنوب حونان یعنی در . بدست میآید، ولی در واقع شاید از این رقم هم بیشتر باشد ۴۵۰۰۰
جیان، لیویان، چان شا، لی لین، مناطقی که جنبش دهقانی رشد یافته، مانند شهرستانهای نین سیان، پین 

سیان تن، سیان سیان، ان هوا، حن شان، حن یان دهقانان با چنان شور نیرومندی به قیام برخاستند که 
ملکان ارضی قادر به دفاع از خویش نگردیدند و واحد های مسلح آنها غالبًا خود را در اختیار اتحادیه های 

گروه کوچکی از واحد های مسلح مالکان ارضی مثاًل در . تنددهقانی گذاردند و جانب دهقانان را گرف
. شهرستان بائوچین در عین آنکه متمایل به تسلیم در برابر دهقانان است موضع بیطرفی اختیار کرده است

گروه کوچک دیگری از این واحدهای مسلح ــ مثاًل در شهرستانهای  ای جان، لین او و جیاهه ــ نسبت به 
قانی روش خصمانه ای اتخاذ نموده است، ولی اکنون این گروه مورد حمله دهقانان قرار اتحادیه های ده

نیروهای مسلحی که از چنگ مالکان ارضی مرتجع بیرون . گرفته و به احتمال قوی به زودی نابود خواهد شد
فرمان  تجدید سازمان یافته و در زیر)۱۸(»واحدهای دائمی گارد موزعه«کشیده شده اند، همه به صورت 

بدست . ارگانهای خود مختار جدید روستائی که ارگانهای قدرت سیاسی دهقانان است، قرار خواهند گرفت
گرفتن این نیروهای مسلح قدیمی یکی از راههای ایجاد نیروهای مسلح دهقانی است راه دیگر که تازه بر 

هر نیزه از دسته بلندی تشکیل  .گزیده شده عبارت است از ایجاد واحدهای نیزه دار اتحادیه های دهقانی
تنها در شهرستان سیان . میشود که انتهای آنرا قطعه ای آهن تیز که دارای دو لبه برنده است، میپوشاند
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در شهرستانهای دیگر مانند سیان تن، حن شان، لی لین و . سیان شماره این نیزه ها به یکصد هزار میرسد
در . هزار، پنجاه تا شصت هزار، و یا سی تا چهل هزار تغییر میکند چان شا تعداد نیزه ها از هفتاد تا هشتاد

. تمام شهرستانهائی که جنبش دهقانی آنها را فرا گرفته، تعداد این واحدها به سرعت افزایش می یابد
این واحدهای نیزه دار . سازمان می یابند» واحدهای موقت گارد مزرعه« دهقانان مسلح به نیزه بصورت 

ندتر از واحدهای مسلح قدیمی اند که در باال بدانها اشاره شد؛ این نیروی مسلحی است که به بزرگ نیروم
مقامات انقالبی حونان باید . تازگی ایجاد شده و مستبدین محلی و متنفذین شریر را به لرزه در آورده است

شهرستان استان ساکن  ۷۵میلیون دهقانی که در  ۲۰واقعًا این شکل سازمانی نیروهای مسلح را به بیش از 
مقامات انقالبی نباید به . اند، توسعه دهند و کاری کنند که هر دهقان جوان یا سالمند یک نیزه داشته باشد

انسان واقعًا باید خیلی بزدل باشد که از . تصور اینکه این نیزه ها وحشتناک اند، تعداد آنها را محدود نمایند
فقط مستبدین محلی و متنفذین شریر از این واحدها در هراس . افتددیدن این واحدهای نیزه دار به وحشت 
  . اند، ولی انقالبیون نباید از آنها بترسند

  ــ در هم شکستن اقتدار سياسي حاکم شهرستان و مأمورين اجراء وي ۶

 ارگان قدرت شهرستان را نمیتوان تصفیه کرد مگر اینکه دهقانان خود بپاخیزند؛ این حقیقتی است که در
اینبار بخصوص حونان نمونه بارز دیگری بدست . حای فون واقع در استان گوان دون به اثبات رسیده است

در شهرستانهائی که قدرت در دست مستبدین محلی و متنفذین شریر است، تقریبًا تمام کسانیکه . میدهد
نان بپاخاسته اند، ارگان اما در شهرستانهائی که دهقا. حاکم شهرستان میشوند مأمورین فاسد و مختلس اند

در شهرستانهائی که من توقف داشتم، حکام شهرستان، در . قدرت، هر کس که در رأس آن باشد، پاک است
در شهرستانهائی که قدرت دهقانان بسیار . هر کاری قباًل میبایست با اتحادیه های دهقانی مشورت کنند

اگر اتحادیه دهقانی توقیف یک مستبد محلی . میکندنیرومند است، حرف اتحادیه های دهقانی واقعًا معجزه 
یا یک متنفذ شریر را صبحدم طلب کند، حاکم شهرستان جرأت ندارد  آنرا تا ظهر به تأخیر اندازد و اگر 

در نخستین مرحله . توقیف را ظهر مطالبه کند، حاکم شهرستان جرأت ندارد آنرا تا بعد از ظهر معوق گذارد
در روستا، حکام شهرستانها برای اینکه علیه دهقانان به مقابله برخیزند، با مستبدین  استقرار قدرت دهقانان

موقعیکه اقتدار دهقانان به درجه اقتدار مالکان ارضی رسید، . محلی و متنفذین شریر ساخت و پاخت کردند
از تصمیمات  حکام شهرستانها روشی در پیش گرفتند تا خود شانرا نزد هر دو طرف خوبه کنند؛ آنها بعضی

آنچه که من در فوق در باره تأثیر . اتحادیه های دهقانی را می پذیرفتند و تصمیمات دیگر را رد میکردند
معجزه آسای حرف اتحادیه های دهقانی گفتم، مربوط به حالتی است که قدرت مالکان ارضی از طرف 

ی سیان سیان، سیان تن، لی لین و فعاًل وضع سیاسی در شهرستانها. دهقانان بکلی در هم شکسته شده بود
  : حن شان از قرار زیرا است

کلیه امور توسط شورای متحده حل و فصل میگردد که از فرماندار شهرستان و نمایندگان سازمانهای  - ۱     
این شورا که از طرف فرماندار دعوت میشود، در فرمانداری شهرستان  . انقالبی توده ای تشکیل شده است

» شورای متحده حکومت محلی و سازمانهای توده ای« در بعضی از شهرستانها آنها را . ددتشکیل میگر
در این شوراها عالوه بر فرماندار نمایندگان سازمانهای . »شورای امور شهرستان«مینامند، و در برخی دیگر
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ازمان زنان، اتحادیه اتحادیه دهقانی، اتحادیه کارگری، اتحادیه بازرگانان، س: شهرستانی زیر هم شرکت دارند
در جریان این جلسات ). ۱۹(معلمین و کارمندان مدارس، سازمان دانش آموزان، کمیته شهرستانی گومیندان

فرماندار تحت تأثیر نظرات نمایندگان سازمانهای توده ای قرار میگیرد و سرانجام همیشه به ِمیل و اراده آنها 
ارگانهای قدرت در شهرستانها میتوان سیستم دموکراتیک  تردیدی نیست که در حونان برای. تن در میدهد

ارگانهای کنونی قدرت در شهرستانها چه از لحاظ شکل و چه از لحاظ ماهیت بسیار . کمیته ای را پذیرفت
چنین وضعی فقط در دو سه ماه اخیر پدید آمده است یعنی از زمانیکه دهقانان در . دموکراتیک شده اند

تنها هنگامیکه حکام . و قدرت مستبدین محلی و متنفذین شریر را در هم شکسته اندسراسر روستا برخاسته 
شهرستان مشاهده کردند که پشتیبانان قدیمی آنها سرنگون شده اند و نمیتوانند بدون پشتیبانان جدید در 

ر موجب همین ام. مقام خود باقی بمانند، کوشیدند عنایات سازمانهای توده ای را نسبت به خود جلب کنند
  . پیدایش وضعی شد که ما در باال شرح دادیم

سیستم قضائی حونان هنوز به اینصورت است که حاکم  .قضات مواردی برای قضاوت ندارند  -  ۲     
حاکم شهرستان و زیر . شهرستان خود بکار قضاوت میپردازد و قاضی در امور محاکمه به او کمک میکند

ینه دریافت مالیات و عوائد، از طریق تقلب و اخاذی در احضار اهالی به دستانش از طریق سؤ استفاده در زم
این شیوه اخیر با سقوط مستبدین . خدمت نظام، و در رتق و فتق  امور مدنی و جنائی مال اندوزی میکردند

و از آنجا که تمام امور دهقانان از کوچک و . محلی و متنفذین شریر و کالی چاچول باز نیز ناپدید شدند
بزرگ اکنون از طرف مدارج مختلف اتحادیه های دهقانی حل و فصل میشود، قضات ادارات شهرستان واقعًا 

آنزمان که اتحادیه «: قاضی شهرستان سیان سیان روزی به من گفت. دیگر مواردی برای قضاوت ندارند
شهرستان میرسید، دهقانی هنوز وجود نداشت، هر روز بطور متوسط شصت موضوع مدنی و جنائی به ادارات 

  ».موضوع میرسد ۵تا  ۴ولی از وقتیکه اتحادیه ها ایجاد شده اند، بطور متوسط فقط روزی 

  . از اینجهت کیسه حاکم شهرستان و زیردستانش باید خالی بماند

افراد گارد، پلیس و مأمورین اجراء شهرستان همه ناپدید شده اند و جرأت ندارند به دهات بروند و   - ۳     
. سابقًا روستائیان از شهری ها وحشت داشتند ولی اکنون جریان بر عکس شده است. ه اخاذی بپردازندب

  - این سگان پلید که دست پروردگان مقامات شهرستان اند  –بخصوص پلیس و افراد گارد و مأمورین اجراء 
آنها به محض . ی ندارنداز رفتن به دهات میترسند و وقتی هم که در دهات ظاهر میشوند، دیگر جرأت اخاذ

  . اینکه چشمشان به نیزه های دهقانان میافتد، از وحشت بر خود میلرزند

در هم شکستن اقتدار مذهبي  در هم شکستن اقتدار قبيله اي معبد نياکان و رئيس قبيله،    - ۷
  در هم شکستن اقتدار شوهران خداوند پاسدار شهرو خداوندمحلي،

): قدرت سیاسی(سیستم دولتی  - ۱:  یر سه سیستم  اقتدار قرار گرفته انددر چین مردان معمواًل در ز
): قدرت قبیله ای(سیستم قبیله ای   - ۲ارگانهای قدرت در مقیاس کشور، استان، شهرستان ودهستان؛  

قدرت (سیستم قدرتهای ما فوق طبیعت   -  ۳معبد نیاکان قبیله، معبد نیاکان دودمان، رؤسای خانواده؛  
از مالک الرقاب دوزخ گرفته تا خداوند پاسدار شهر و خداوند محلی، و : که در هیرارشی زیر زمینی )مذهبی
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از مالک الرقاب آسمان گرفته تا خدایان و ارواح گونا گون تشکیل شده است؛ این : در هیرارشی آسمانی
وه بر اینها در زیر اقتدار اما زنان عال. نیروها در مجموع تمام سیستم قدرت ماوراء طبیعت را تشکیل میدهند

سیاسی، قبیله ای، مذهبی و شوهری مبین   –این چهار شکل قدرت . هم قرار دارند) قدرت شوهران(مردها 
پدرشاهی است و چون چهار ریسمان کلفتی است که خلق چین و _ مجموعه ایدئولوژی و سیستم فئودالی

که چگونه دهقانان قدرت مالکان ارضی را در روستا  در پیش نشان دادیم. بویژه دهقانان را در بند کرده است
با خرد شدن قدرت مالکان . قدرت مالکان ارضی ستون فقرات تمام سیستمهای قدرتی است. در هم شکستند

در جائی که اتحادیه دهقانی نیرومند . ارضی، قدرتهای قبیله ای، مذهبی و شوهری همگی متزلزل میشود
معبد نیاکان دیگر جرأت ندارند با کوچکان قبیله بدرفتاری کنند و پولهای است، رئیس قبیله و صندوق دار 

آنها دیگر . زیانکارترین آنها مانند مستبدین محلی و متنفذین شریر سرنگون شده اند. معبد را به جیب بزنند
انند شالق جرأت نمیکنند به تنبیهات بدنی غیر انسانی و همچنین به مجازاتهای اعدام که سابقًا معمول بود م

رسم کهنه ای که بنابر آن زنان و مستمندان در . زدن، زنده در آب غرق کردن، زنده بگور کردن دست زنند
در ناحیه باي گوه  واقع در . معبد نیاکان حق شرکت در طعام مذهبی را نداشتند، نیز منسوخ شده است

نشستند و به خوردن و نوشیدن  شهرستان حن شان انبوه زنان به معبد وارد شدند و بدون رودربایستی
در نقطه دیگر . مشغول شدند، و ریش سفیدان قبیله چاره ای نداشتند جز اینکه آنها را بحال خود واگذارند

گروهی از دهقانان  فقیر که از شرکت در این طعام مذهبی محروم بودند، به معبد وارد شدند و سیر خوردند 
وحشت زده فرار را بر قرار  –این آقایان جامه بلند  –نفذین شریر و نوشیدند، بطوریکه مستبدین محلی و مت

اتحادیه های دهقانی در . همراه با رشد جنبش دهقانی قدرت مذهبی هم از هر سو فرو میریزد. ترجیح دادند
آنها در . بسیاری نقاط معابد خدِایان را اشغال نمودند و از آنها برای تشکیل جلسات اتحادیه استفاده کردند

همه جا مصادره امالک و اموال معابد را مطالبه میکنند تا بتوانند مدارس دهقانی تأسیس نمایند و مخارج 
در شهرستان لی لین جنبش . مینامند» عوائد خرافات«اتحادیه های دهقانی را تأمین کنند؛ آنها این عوائد را 

ون دامنه نسبتًا وسیعی به خود بخاطر از بین بردن رسوم خرافی و شکستن مجسمه های مقدس از هم اکن
در نواحی قسمت شمال این شهرستان دهقانان قدغن کرده اند که دسته ها از خانه ای به خانه . گرفته است

در معبد تائوئی فوپوه لین واقع در . عود بسوزانند) خداوند سالمتی(دیگر بروند و برای احترام به خداوند خانه 
جود داشت، اما از آنجا که گومیندان جای کافی برای کمیته بخش لوکو  تعداد زیادی مجسمه مقدس و

از آن . نداشت، آنها را از کوچک و بزرگ در گوشه ای روی هم ریخت و دهقانان اعتراضی به اینکار نکردند
پس هر وقت که کسی از خانواده ای میمرد، خیلی بندرت اتفاق می افتاد که برای خدایان قربانی کنند، 

مبتکر این جنبش سون سیائو شان که صدر . انجام دهند و چراغهای مقدس پیشکش نمایند مراسم مذهبی
در سومین ناحیه شمال در . یک اتحادیه دهقانی بود، شدیدًا مورد کینه راهبان تائوئی محل قرار گرفت

شت معبدالهه لون فون دهقانان و آموزگاران مجسمه های مقدس را شکستند و از چوب آنها برای طبخ گو
در ناحیه جنوب محصلین و دهقانان بیش از سی مجسمه مقدس چوبی معبد دون فورا . استفاده کردند

کفر «: مصون ماند که دهقان پیری آنها را برداشت و گفت  ”بائو گون“سوزاندند و فقط دو مجسمه کوچک  
به اعتقادات خود باقی در نقاطی که قدرت دهقانی مسلط است، فقط دهقانان سالخورده و پیر زنان » !نکنید

از آنجا که اتحادیه های . مانده اند و دهقانان جوان و سالمند از اعتقادات مذهبی خود دست برداشته اند
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دهقانی در دست آنهاست، این اتحادیه ها در همه جا فعالیت میکنند تا قدرت مذهبی و خرافات را در هم 
بین دهقانان فقیر همیشه ضعیف تر بوده است، زیرا که وضع  این اقتدار در –اما در باره اقتدار شوهر . شکنند

از اینرو زنان در امور . اقتصادی ایجاب میکند که زنان آنها بیشتر از زنان طبقات مرفه در کار شرکت جویند
طی سالهای اخیر به علت ورشکستگی روزافزون . خانواده گی بیشتر حق اظهار نظر و حق اتخاذ تصمیم دارند

با پیدایش جنبش دهقانی زنان اکنون در . ستائی پایه اصلی تسلط مرد بر زن ویران شده استاقتصاد رو
اکنون زمانی فرا رسیده است که آنها . بسیاری نقاط به ایجاد سازمان های روستائی زنان دست زده اند

ئولوژی و سیستم بطور خالصه مجموعه اید. میتوانند سربلند کنند، و اقتدار شوهر روز بروز متزلزلتر میشود
معذلک فعاًل مساعی دهقانان . فئودالی ـ پدرشاهی در برابر بسط اقتدار دهقانان دستخوش تزلزل میگردد

در جائی که این قدرت کاماًل منهدم شده، . بطور عمده مصروف انهدام قدرت سیاسی مالکان ارضی است
ن توسط مرد در خانواده شروع به حمله دهقانان علیه سیستم قبیله ای، علیه سیستم مذهبی، علیه اسارت ز

است، و این سه سیستم را فقط زمانی میتوان کامالً  » مقدماتی«معهذا این تعرض هنوز در مرحله . کرده اند
به همین جهت ما اکنون باید . از بین برد که دهقانان در مبارزه اقتصادی به پیروزی قطعی رسیده باشند

اکثر کوشش خود را در راه مباره سیاسی بخاطر سرنگونی کامل قدرت دهقانان را راهنمائی کنیم که حد
سپس باید بدون تأمل مبارزه اقتصادی را برای حل ریشه ای مسئله زمین و سایر . مالکان ارضی بکار برند

در مورد سیستم قبیله ای، خرافات و عدم تساوی میان زن و مرد . مسایل اقتصادی دهقانان فقیر آغاز کرد
برعکس . که از بین بردن اینها نتیجه طبیعی پیروزی در مبارزات سیاسی و اقتصادی خواهد بود باید گفت

هرگاه ما بیش از حد کوشش به خرج دهیم که آنها را جبرأ و بی موقع از بین ببریم، مستبدین محلی و 
اتحادیه های «که  متنفذین شریر آنرا برای تبلیغات ضد انقالبی خود بهانه قرار خواهند داد و خواهند گفت

اتحادیه های دهقانی خدایان را به مسخره میگیرند و مذهب را نابود «، »دهقانی به نیاکان احترام نمیگذارند
و اینها همه بخاطر خرابکاری در جنبش » اتحادیه های دهقانی میخواهند زن را اشتراکی کنند«، »میکنند

رًا در شهرستان سیان سیان واقع در استان حونان و نمونه روشن این امر در حوادثی که اخی. دهقانی است
شهرستان یان سین واقع در استان حوبه روی داده و مالکان ارضی آنجا از مخالفت دهقانان با انهدام مجسمه 

این مجسمه ها را دهقانان خود برپا کرده اند و زمانی فرا . های مقدس سؤاستفاده کرده اند، در اختیار ماست
الزم نیست که دیگران پیش از موقع به جای . خودشان با دست خود آنها را سرنگون سازند خواهد رسید که

در زمینه تبلیغاتی، سیاستی که حزب کمونیست در مورد این مسئله باید از آن . آنها به این کار بپردازند
این دهقانان ) ۲۰(».کمان را بکش ولی تیر را رها مکن، فقط شیوه عمل را نشان بده«: پیروی کند، اینست

هستند که باید مجسمه های مقدس، معابد دخترانی که برای دفاع از فاموس خود مرده اند، و طاق هائی که 
اشتباه خواهد بود اگر در این کار دیگران . به افتخار بیوه زنان پاکدامن و با وفا بر پا کرده اند، منهدم سازند

  . خود را به جای دهقانان بگذارند

  : من میگفتم. من در روستا بودم، منهم علیه خرافات در میان دهقانان تبلیغ میکردم وقتیکه     

اگر به طالع بینی اعتقاد دارید برای آنست که به سرنوشت بهتری امیدوارید؛ اگر به فال خاک اعتقاد «      
بدین محلی و امسال در ظرف چند ماه مست. دارید برای آنستکه به تأثیر نیک مقبره نیاکان امیدوارید
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آیا ممکن است که تا چند ماه پیش بخت . متنفذین شریر و مأمورین فاسد و مختلس همه سرنگون گردیدند
و اقبال به آنها لبخند میزده و مقبره نیاکان بحال مساعد بوده، اما در این ماههای اخیر بخت یکباره از آنها 

ستبدین محلی و متنفذین شریر اتحادیه ها دهقانی برگشته و مقبره نیاکان آنها دیگر تأثیر نیک نبخشند؟ م
دنیای امروز متعلق به اعضاء کمیته ! واقعًا عجیب است«: شما را با این عبارت مورد مسخره قرار میدهند

و این » .نگاه کنید انسان نمیتواند حتی برای ادرار کردن خارج شود بدون آنکه به آنها بر بخورد. است
روستا، در اتحادیه های کارگری، در اتحادیه های دهقانی، در گومیندان، در حزب  حقیقتی است؛ در شهر، در

اما . کمونیست در همه جا اعضای کمیته های اجرائیه هستند؛ واقعًا دنیای امروز دنیای اعضای کمیته  هاست
تا بغتتًا مساعد طالع هر یک از این  سیه روزان روس! آیا این امر مربوط به طالع یا مقبره نیاکان است؟ عجبا

اما اگر شما . و خدایان؟ آنها را میتوان پرستید. میشود، و بغتتًا مقبره نیاکان آنها بحالشان مساعد میگردد
فقط خداوند گوان و الهه بخشنده میداشتید و نه اتحادیه های دهقانی، آیا میتوانستید مستبدین محلی و 

الهه های حقیری هستند، شما قرنها آنها را پرستش کرده متنفذین شریر را سرنگون سازید؟ اینها خدایان و 
اید ولی هیچ یک از آنها برای خوشایند شما حتی یک مستبد محلی و یک متنفذ شریر را هم سرنگون 

چگونه در نظر : اکنون شما میخواهید که بهره مالکانه تقلیل یابد، من میخواهم از شما سؤال کنیم! نساخت
  “بید؟ با اعتقاد بخدایان یا با اعتقاد به اتحادیه های دهقانی؟ دارید باینکار توفیق یا

  . گفته های من دهقانان را بخنده در آورد     

  توسعه تبليغات سياسي – ٨

آیا ممکن بود حتی با ایجاد ده هزار مدرسه علوم قضائی و سیاسی در اندک زمانی همه را از زن و مرد، پیر و 
ر افتاده ترین گوشه ها از لحاظ سیاسی تربیت کرد، آنگونه که اتحادیه جوان در دهات دور دست و در دو

مرگ بر " » !مرگ بر امپریالیسم«شعار های سیاسی . های دهقانی تربیت کردند؟ من فکر نمیکنم
» !مرده باد مستبدین محلی و متنفذین شریر« ، »! مرده باد مأمورین فاسد و مختلس«!" دیکتاتورهای نظامی

در دهات بیشماری درمیان توده های جوانان، مردان، پیران، کودکان و زنان راه یافتند، در ذهن  پر گرفتند و
مثاًل گروهی از کودکان را که به بازی مشغولند، در . آنان نقش بستند و سرانجام بر سر لبهای آنان افتادند

باز مینماید، پا بر زمین میکوبد،  نظر بگیرید، وقتیکه یکی از آنها با دیگری نزاع میکند، چشمان خود را فراخ
  »!مرگ بر امپریالیسم«: مشت به هوا حواله میدهد، شما یقینًا صدای نافذی را میشنوید

در شهرستان سیان تن وقتی کودکان گاوچران جنگ بازی میکنند، یکی از آنها تان شن جی میشود و      
و دیگری او را تعقیب میکند، فاتح همیشه تان و بعد یکی از آن دو مغلوب میشود ) ۲۱(دیگری یه کای سین 

را نه تنها همه کودکان شهر » ! ...مرده باد قدرتهای امپریالیستی«سرود . شن جی است و فراری یه کای سین
  .و حتی بسیاری از کودکان روستا نیز میتوانند بخوانند

آنها از این . ن را از حفظ بخواننددر روستا بعضی از دهقانان میتوانند حتی وصیت نامه دکتر سون یاتس     
را بیرون » قرار داد های نامساوی«، »سه اصل خلق«، »برابری«، »آزادی «وصیت نامه کلمات یا عبارتی مانند 

روزی مردی که قیافه مالک داشت، در جاده . میکشند و آنها را بصورت خشک در زندگی روزمره بکار میبرند
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اد در غبغب انداخت و به دهقان امکان عبور نداد، دهقان خشمگین، فریاد مرد، ب. باریکی به دهقانی برخورد
سبزیکاران اطراف چان » بروگم شو، مستبد محلی، متنفذ شریر مگر تو از سه اصل خلق خبر نداری؟«کشید 

اما اکنون آنها . شا وقتی سبزی خود را بشهر میاوردند، پیوسته مورد اذیت و آزار پلیس قرار میگرفتند
هنگامیکه افراد پلیس آنها را میزنند یا بآنها دشنام . ی یافته اند، این سالح همان سه اصل خلق استسالح

زمانی . میگویند، سبزیکاران فورًا برای دفاع به سه اصل خلق توسل میجویند و دهان افراد پلیس را میبندند
ک دهستان اختالف پیدا کرده در سیان تن اتحادیه دهقانی یک بخش بر سر موضوعی با اتحادیه دهقانی ی

ما مخالف قراردادهای نامساوی هستیم که اتحادیه دهقانی بخش «: بود؛ صدر اتحادیه اخیر اعالم میکرد
  »!میخواهد بما تحمل کند

. توسعه تبلیغات سیاسی در سراسر روستا فقط خدمت حزب کمونیست و اتحادیه های دهقانی است     
اده در میان دهقانان چنان تأثیر سریع و عمیق بجا گذارده اند که چنین به شعارها، تصاویر و سخنرانیها س

بنابر گزارشهائی که رفقای مأمور کار در . نظر میرسد هر یک از آنها در مدرسه سیاسی پرورش یافته است
تظاهرات ضد  - روستا داده اند، تبلیغات سیاسی در سه میتینگ توده ای بزرگ تعمیم بسیار یافته است

در جریان این . لیسی، مراسم سالگرد انقالب اکتبر و مراسم جشن بزرگ پیروزی لشگرکشی به شمالانگ
میتینگها در هر جا که اتحادیه های دهقانی وجود داشت، تبلیغات سیاسی وسیعی به عمل آمد و تمام روستا 

امکانات استفاده کرد و به  در آینده باید توجه داشت که از تمام. ها را به حرکت در آورد و ثمرات بزرگی داد
  .شعارهای ساده فوق الذکر مضمونی غنی تر و مفهومی روشن تر داد

  ممنوعيت هائي که دهقانان معين کرده اند  – ٩

به محض آنکه اتحادیه های دهقانی زیر رهبری حزب کمونیست اقتدار خود را در روستا برقرار نمودند،  
، قماربازی، »ماجیان«ورق . یند بود، قدغن کردن یا محدود ساختنددهقانان هر آنچه که به نظر شان ناخوشآ

  . تریاک کشی سه چیزی است که اکیدًا ممنوع شدند

، دومینو و ورق بازی بکلی »ماجیان«در جائی که اتحادیه های دهقانی نیرومندند، . وغیره» ماجیان«     
  .ممنوع گردیده است

را » ماجیان« ادیه دهقانی بخش دو سبد پراز وسایل بازی شهرستان سیان سیان اتح ۱۴در ناحیه      
  .سوزانید

اگر شما به روستا بروید خواهید دید که اثری از این بازی ها نیست و آنهائی که بر خالف دستور عمل      
  . میکنند، بال فاصله و بدون کوچکترین اغماض تنبیه میشود

در جائی که اتحادیه های دهقانی . اربازی را منع میکنندسابق خودشان قم» قمار بازان«  . قماربازی     
  . نیرومندند، قماربازی نیز کاماًل از بین رفته است
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هنگامیکه اتحادیه های دهقانی فرمان دادند که همه . کشیدن تریاک اکیدًا ممنوع است. تریاک کشی     
در لی لین یک متنفذ شریر که . وافورها را تحویل دهند، هیچکس جرأت نکرد از آن ذره ای سرپیچی کند

  .وافور خود را تحویل نداده بود، توقیف گردید و دور ده گردانیده شد

از جانب دهقانان، از لحاظ شدت به هیچ وجه دست کمی از پیکار خلع » خلع سالح تریاکی ها«پیکار     
اشخاص زنده باد « .توسط ارتش لشگرکشی بشمال نداشت) ۲۲(سالح سپاهیان اوپی فو و سون چوان فان 

بسیاری از پدران پیر ) متنفذین شریر از روز تمسخر به دهقانان زنده باد میگویند(» برایشان کشیده شده
محترم افسران ارتش انقالبی راکه به تریاک اعتیاد شدید داشتند و نمیتوانستند از وافورهای خود بگذرند، 

کشیدن تریاک بلکه حمل و نقل آنرا نیز قدغن  این اشخاص نه تنها کشت خشخاش و. کردند» خلع سالح«
مقادیر هنگفتی تریاک که از استان گوی جو از طریق بائو چین، سیان سیان، یوسیان و لی لین به . کردند

سر انجام . اما اینکار عواید دولت را تقلیل داده است. استان جیان سی حمل میشد، ضبط و سوزانیده شد
توجه به لزوم تأمین وجه ارتش لشگرکشی به شمال به اتحادیه های دهقانی  اتحادیه دهقانی این استان با
معذلک » .موقتًا اجرای دستور منع حمل و نقل تریاک را به تأخیر اندازند«مدارج پائین دستور داد که 

  . دهقانان از این کار سخت ناراضی بودند

ما بعضی از آنها را در زیر . کرده اند، زیادند عالوه بر این سه مورد آنچه که دهقانان ممنوع و یا محدود     
  : میاوریم

  .نوعی تئاتر مبتذل است که در بسیاری از نقاط ممنوع گردیده است  .»حواگو«     

در بسیاری از شهرستان ها، به ویژه در سیان سیان اتفاق می افتاد که تخت روانها را  . تخت روان     
تخت روان استفاده میکنند، سخت منز جرند و دائمًا مترصدند که این دهقانان از کسانیکه از . میشکستند

مسئولین اتحادیه های دهقانی . تخت روانها را بشکنند، ولی اتحادیه های دهقانی آنانرا از اینکار منع میکنند
شما با شکستن تخت روانها فقط به ثروتمندان امکان میدهید که کمتر پول «: به دهقانان توضیح میدهند

اینکار به چه کسی جز خودتان . رج کنند، در عین حال حاملین تخت روان را محکوم به بیکاری میکنیدخ
آنها برای تنبیه : دهقانان موضوع را به خوبی درک نمودند و وسیله دیگری ابداع کردند» زیان میرساند؟

  .ثروتمندان تاکس تخت روانها را به مقدار زیادی باال بردند

دهقانان در همه جا استفاده از غالت را برای تهیه الکل و قند ممنوع ساختند و این امر    .تهیه الکل و کند
در فوتیان پو واقع در شهرستان حن شان . موجب شکایات پی در پی تهیه کنندگان الکل و قند گردید

دگان مشروبات دهقانان تهیه الکل را ممنوع نکردند بلکه قیمت فروش آنرا بسیار پائین آوردند که تهیه کنن
  .الکلی دیگر سودی از اینکار نمیبردند، مجبور شدند از این کار صرفنظر کنند

تعداد خوکهائی که هر خانواده میتواند پرورش دهد، محدود گردید، زیرا که برای تغذیه آنها غله . خوکها     
  . الزم است
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. این امر موجب اعتراض زنان شد. تدر سیان سیان پرورش مرغ و مرغابی ممنوع گردیده اس. مرغ و مرغابی
در یان تان واقع در شهرستان حن شان هر خانواده مجاز است سه مرغ یا مرغابی داشته باشد و در فوتیان پو 

در بسیاری از نقاط پرورش مرغابی اکیدًا ممنوع است زیرا که نه فقط برای نگاهداری آنها . پنج مرغ یا مرغابی
  .لهای برنج را از بین میبرند و بنابر این از مرغ هم بدترندغله الزم است بلکه آنها نها

در شائو شان واقع در شهرستان سیان تن . ضیافتهای پر تجمل در همه جا ممنوع گردیده است  .ضیافتها     
خوردن غذاهائی که با نهال . تصمیم گرفته شد که در میهمانی ها فقط غذای مرغ، ماهی و خوک داده شود

در شهرستان حن شان در هر ضیافت تعداد . شنه دریائی و رشته لوبیا تهیه میشود، ممنوع استخیز ران و ا
در سومین ناحیه شرق شهرستان لی لین فقط میتوان پنج نوع غذا خورد، در . غذاها نباید از هشت تجاوز کند

سال نو ممنوع دومین ناحیه شمال سه نوع غذای گوشت و سه نوع سبزی، در سومین ناحیه غرب ضیافتهای 
ممنوع شده با اینکه این ضیافت دیگر  ”ضیافت کوکوی  تخم مرغ“در شهرستان سیان سیان . گردیده است
موقعیکه یک خانواده در دومین ناحیه سیان سیان برای عروسی پسر خود چنین ضیافتی . مجلل نیست

در . ختند و ضیافت را به هم زدندترتیب داد، گروهی از دهقانان به منزل او که دستور را نقض کرده بود، ری
شهر کوچک جیا مو واقع در شهرستان سیان سیان از اغذیه گران قیمت پرهیز مینمایند و بجای قربانی برای 

  . نیاکان میوه خیرات میکنند

هر کس گاو را بکشد، در زندگی آینده بشکل گاو در «ضرب المثل . گاو برای دهقانان گنجی است  . گاو     
دهقانان پیش از . از اینجهت هیچ وقت نباید گاو را کشت. کاماًل در حکم دستور مذهبی است  »می آید

رسیدن به قدرت نمیتوانستند جز با تشبث به آئین مذهبی از کشتار گاو جلو گیری کنند، چون قدرتی برای 
این حیوانات را هم از موقعیکه اتحادیه های دهقانی روی کار آمدند، حتی . ممنوع ساختن این عمل نداشتند

از شش گوشت فروشی مرکز سیان تن . زیر نظارت خود در آوردند و کشتارآنها را در شهر ممنوع ساختند
اکنون پنج تای آنها بسته شده و تنها یک گوشت فروشی باقی مانده و آنهم گاوی را کشتار میکند که بعلت 

در سراسر شهرستان حن شان کشتار گاو اکیدًا . دبیماری و یا از دست دادن نیروی کار دیگر بدرد کاری نخور
دهقانی که پای گاوش شکسته بود، قبل از اینکه جرأت بکند گاو را بگشد، از اتحادیه . ممنوع گردیده است

هنگامیکه اطاق تجارت جوجو گاوی را بدون اندیشیدن به نتایج آن ذبح کرد، دهقانان . دهقانی اجازه خواست
  . خواستند و اطاق تجارت مجبورشد جریمه بپردازد و با ترکاندن ترقه معذرت بخواهدبه شهر آمدند و توضیح 

در شهرستان لی لین تصمیم گرفته شد که گدائی از طرق طبل زدن به مناسبت سال نو، . ولگردی     
در شهرستانهای مختلف دیگر . ستودن خدایان محلی و آواز خواندن به آهنگ قاشقک ممنوع میشود

. ین نوع گدائی دست نمیزند ــ حال چه ممنوع شده باشد و چه خود به خود از میان رفته باشدهیچکس با
  یا » گدایان قلچماق«

که معموال خیلی گردن کلفتی میکردند، اکنون مجبورند در برابر اقتدار اتحادیه های دهقانی سر » ولگردان« 
ولگردان بدون اینکه از کسی بترسند، معبد در شائو شان واقع در شهرستان سیان تن . تسلیم فرود آورند

خداوند باران را پاتوغ خود کرده بودند؛ ولی وقتیکه اتحادیه های دهقانی تشکیل شدند، همه آنها بی سر و 
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در همین شهرستان اتحادیه دهقانی دهستان حوتی سه ولگرد را گرفت و مجبور . صدا آنجا را ترک گفتند
برای منع رسوم مذموم دید و بازدید سال نو نیز . حمل کنندساخت برای کوره آجرپزی خاک رس 

  . تصمیماتی اتخاذ شده است

در شهر ستان لی لین مثاًل : بعالوه در نقاط مختلف یک سلسله ممنوعیتهای کوچک اعالم گردیده است     
هدیه،  براه انداختن دسته و سوزانیدن عود به احترام خداوند سالمتی، خرید تنقالت و میوجات برای

سوزانیدن البسه کاغذی در روز عید مردگان بخاطر تسکین ارواح و الصاق تصویر خداوندان نگاهبان خانه در 
در ناحیه گوشوی واقع در شهرستان سیان سیان حتی استعمال قلیان هم . موقع سال نو ممنوع گردیدند

قدغن شده است؛ در مورد اول  همین شهرستان استعمال ترقه و فشفشه سه سوراخه ۲در ناحیه . ممنوع شد
و هدایای  ۲۰و  ۷انجام مراسم مذهبی در ناحیه . یوان است ۲, ۴۰یوان و در مورد دوم   ۱, ۲۰جریمه آن  

همه اینها را میتوان در یک کالم ممنوعیتهای دهقانی . ممنوع گردیده است ۱۸پولی برای دفن در ناحیه 
  .که شمارش تمام آنها ممکن نیستخواند؛ این ممنوعیتها به اندازه ای زیادند 

اوال مبین عصیان علیه عادات اجتماعی مضر مانند : این ممنوعیتها از دو نظر دارای اهمیت فراوان اند     
این عادات از محیط سیاسی فاسد طبقه مالکان ارضی بر . بازی ماجیان، قمار بازی و تریاک کشی است

ثانیًا دفاع از خود در برابر استثمار بازرگانان شهر . از بین میرود میخیزد و با فروریختن اقتدار مالکان ارضی
از آنجا که قیمت . هاست، مثاًل ممنوعیت ترتیب ضیافتها، خرید تنقالت و میوجات برای هدیه وغیره

محصوالت صنعتی بسیار گران و قیمت محصوالت کشاورزی بسیار ارزان است و دهقانان در فقر زیاد 
رف بازرگانان بیرحمانه استثمار میشوند، دهقانان برای دفاع از خود مجبورند در همه چیز بسرمیبرند و از ط

اما ممنوعیت صدور غله که در باال از آن سخن رفت، از این امر ناشی میشود که . صرفه جوئی توصیه کنند
میخواهند از افزایش قیمت دهقانان فقیر که خود به اندازه کافی غله ندارند، مجبورند آنرا در بخرند و از اینرو 

اینها همه از فقر دهقانان و تضاد میان شهر و روستا ناشی میشود و به هیچ وجه به . غله جلوگیری نمایند
معنی آن نیست که دهقانان محصوالت صنعتی را تحریم میکنند و از داد و ستد با شهر خودداری میورزند تا 

دهقانان باید به منظور دفاع از منافع اقتصادی خود  .پیروی کرده باشند) ۲۳(از دکترین تمدن شرق 
برای اینکه اتحادیه . کئوپراتیوهای مصرفی ایجاد کنند تا مشترکًا کاالهای مصرفی خود را خریداری نمایند

ایجاد کنند، کمک دولت نیز ضرروری است ) برای وام دادن(های دهقانی بتوانند کئوپراتیوهای اعتباری 
صورت دهقانان احتیاجی نمی بینند که صدور غالت را بخاطر جلوگیری از افزایش واضح است که در این

قیمت آن ممنوع سازند و یا بخاطر دفاع از منافع اقتصادی خود از ورود پاره ای از محصوالت صنعتی به 
  . روستا جلوگیری نمایند

  برانداختن راهزني  – ٠١

او گرفته تا امپراطورهای سلسله تسین و رؤسای  من تصور میکنم که در چین از زمان یو، تان، وین و
جمهوری چین هر گز زمامداران برای برانداختن راهزنی از چنین قدرتی بهره مند نبوده اند که اکنون 

. در آنجائی که اتحادیه های دهقانی نیرومندند، اثری از راهزنان نیست. اتحادیه های دهقانی بهره مندند
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البته در گوشه . ری از نقاط حتی از دزدان سبزیجات نیز اثری مشاهده نمیشودجالب توجه اینستکه در بسیا
اما در تمام شهرستانهائی که من دیدن کردم و حتی در آنجائی که سابقًا . و کنار هنوز دزدانی یافت میشوند

جائی برای راهزنان   – ۱: علت این امر چنین است. پر از راهزنان بود، بساط راهزنی  بکلی برچیده شده است
اختفاء نمییابند، زیرا در همه جا، در کوه ها و دره ها اعضاء اتحادیه های دهقانی وجود دارند و به اولین 

با رشد جنبش دهقانی  قیمت غله   – ۲آماده میشوند؛ » چوبدست کوتاه«و » نیزه بلند« دعوت صدها 
یوان بود، در زمستان گذشته  ۶کنده برنج پوست ن) ۲۴(»دن« در بهار گذشته قیمت یک . کاهش یافته است

یوان پائین آمد ــ و از اینرو مسئله تأمین خواربار اهالی دیگر دارای آن حدت سابق نیست؛   ۲قیمت آن تا  
به اتحادیه های دهقانی وارد شده اند؛ آنها میتوانند در آنجا آشکارا و ) ۲۵(اعضای جمعیت ها مخفی   – ۳

ازی کنند، و نارضائی های درونی خود را ابراز دارند، بدین ترتیب سازمانهای بطور قانونی نقش قهرمان را ب
آنها با کشتن . علت موجودیت خود را از دست داده اند) ۲۶(» رودخانه«و» عود« ، »معبد« ، »کوه«مخفی

خوک ها و گوسفندان مستبدین محلی و متنفذین شریر و با گرفتن اعانه های گزاف و جریمه های سنگین 
ارتشها به تعداد زیادی سرباز گرفته   – ۴اندازه کافی خشم خود را علیه این ستمگران ابراز  داشته اند؛  به 

بدین ترتیب با اعتالء جنبش دهقانی راهزنی بکلی از بین . وارد ارتش شده اند» متخلفین «اند و بسیاری از
آنها . های دهقانی را تأیید میکنند حتی متنفذین و ثروتمندان نیز این جنبه فعالیت اتحادیه. رفته است
  » .اتحادیه های دهقانی؟ باید انصاف داد که آنها جنبه مثبتی هم دارند« : میگویند

منع ماجیان و قماربازی و تریاک کشی و همچنین برانداختن راهزنی تمایل عمومی را نسبت به اتحادیه      
  .های دهقانی جلب کرده است

  کنلغو مالياتهاي کمرش  – ١١

تا هنگامیکه کشور به وحدت نرسیده و قدرت امپریالیسم و دیکتاتورهای نظامی سرنگون نگردیده، ممکن 
نیست که بتوان دهقانان را از زیر بار سنگین مالیاتهای دولتی یا به عبارت صریحتر از زیر بار مخارج نظامی 

ر هم شکستن اقتدار مستبدین محلی معذلک همراه با اعتالء جنبش دهقانی و د. ارتش انقالبی بیرون کشید
که در زمان اداره روستا به دست » مو«و متنفذین شریر مالیاتهای کمرشکن مانند ماـیاتهای ارضی بر حسب 

مستبدین محلی و متنفذین شریر بر دوش دهقانان سنگینی میکرد، یا لغو شده اند و یا الاقل تخفیف یافته 
  .خدمات اتحادیه های دهقانی گذارده شودجا دارد که این موضوع نیز جزو  . اند

  جنبش فرهنگي  – ١٢

معذلک . در چین همیشه فرهنگ از امتیازات مالکان ارضی بوده است و دهقانان در آن سهمی نداشته اند
مالکان ارضی فرهنگ خود را مدیون دهقانان اند، زیرا آنچه که فرهنگ مالکان ارضی را تشکیل میدهد با 

نود در صد از مردم چین به فرهنگ دسترسی . قانان بدست آمده است، نه با چیز دیگرخون و عرق جبین ده
با فروریختن قدرت مالکان ارضی در . ندارند و در این سیان دهقانان اکثریت عظیمی را تشکیل میدهند

بوده ببینید دهقانان، دهقانی که همیشه از مدرسه بیزار . روستا جنبش فرهنگی دهقانان آغاز گردیده است
» مدارس سبک خارجی «دهقانان هیچوقت از. اند، اکنون با چه شوری مدارس شبانه را افتتاح میکنند
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هنگامیکه من محصل بودم، هر وقت که به ده بر میگشتم، مخالفت دهقانان را با این . خوششان نمی آمد
آنان را میگرفتم و  مدارس مشاهده میکردم من هم با محصلین و معلمین این مدارس همصدا میشدم، جانب

پس از آنکه شش  ۱۹۲۵فقط در سال . همیشه چنین احساس میکردم که دهقانان کم و بیش در اشتباهند
ماه در روستا گذراندم ــ من در آن موقع کمونیست بودم و نظریات مارکسیستی را پذیرفته بودم ــ پی بردم 

ابتدائی روستائی کتب درسی کاماًل  ازموضوع های  در مدارس. که در اشتباه بوده ام و دهقانان حق داشته اند
مربوط به شهر پربود و پاسخگوی نیازمندیهای روستا نبود بعالوه آموزگاران این مدارس با دهقانان برخورد 

به همین . خشن داشتند و به جای آنکه به دهقانان کمک کنند، تنفر دهقانان را علیه خویش بر میانگیختند
کالسهای « که (بر مدارس نوع جدید ) مینامیدند» کالسهای چینی«که (نوع قدیم را جهت دهقانان مدارس 

به همین قسم آنها آموزگاران مدارس نوع قدیم را بر آموزگاران مدارس . ترجیح میدادند) میخواندند» خارجی
را مدارس  اکنون دهقانان با شوق زیادی مدارس شبانه را ایجاد میکنند و آنها. نوع جدید ترجیح میدادند

در بعضی نقاط این مدارس هم اکنون افتتاح شده اند و در نقاط دیگر در تدارک افتتاح آنها . دهقانی مینامند
دهقانان برای ایجاد آنها شور و شوق بسیاری از . بطور متوسط هر دهستان دارای یک مدرسه است. هستند

عوائد «مخارج اداره مدارس شبانه از. دخود نشان میدهند و تنها چنین مدارسی را از آن خود میشمارن
ادارات اموزشی . ، از در آمد معابد نیاکان و از عوائد و در آمدهای غیر اختصاصی برداشت میشود»خرافات

که به » مدارس سبک خارجی«شهرستان در نظر داشتند کلیه این عوائد را برای مدارس نوع جدید یعنی 
د استفاده قرار دهند، در حالیکه دهقانان میخواستند آنها را برای نیازمندیهای دهقانان پاسخ نمیداد، مور

مدارس خود بمصرف رسانند، لذا پس از بحث تصمیم به تقسیم این عوائد گرفته شد و در بعضی از نقاط این 
همراه با رشد جنبش دهقانی سطح فرهنگی دهقانان بسرعت . عوائد بطور کامل در اختیار دهقانان قرار گرفت

آنزمان دور نیست که در دهات این استان ده ها هزار مدارس بر پا شود؛ این امر با پرگوئی های . رفتباال 
که علیرغم سروصدائی که دائمًا در اطراف » تعمیم آموزش«در باره  ”مربیان“تحصیل کرده ها و به اصطالح  

  .داردآن براه انداخته شد و هرگز جز باد هوا چیزدیگری نبود، هیچ وجه مشترکی ن

 جنبش کئوپراتيوي  – ١٣

دهقانان موقع . دهقانان واقعًا به کئوپراتیوها احتیاج دارند بویژه به کئوپراتیوهای مصرفی، فروش و اعتباری
خرید اجناس از طرف بازرگانان استثمار میشوند، موقع فروش محصوالت خود بازرگانان سر آنها را کاله 

ج به قرض میگیرند از جانب رباخواران استثمار میشوند، بهمین جهت میگذارند و باال خره وقتی پول یا برن
زمستان گذشته هنگامیکه به علت عملیات نظامی در . آنها در حل این سه مسئله عالقه شدیدی ابراز میدارند

دره رودخانه یان تسه راه تجارتی قطع گردید و قیمت نمک در حونان گران شد، تعداد زیادی از دهقانان 
از آنجا که مالکان ارضی از دادن قرضه به دهقانان خودداری . تیوهائی برای خرید نمک ایجاد کردندکئوپرا

در حال حاضر . کوششهائی بعمل آمد» صندوقهای تعاونی«میورزیدند، در بسیاری از نقاط برای تأسیس 
که به ابتکار خود  این سازمانها. مسئله عمده فقدان اساسنامه مفصل و نمونه برای چنین سازمانهائی است
بدین جهت رفقائی که با جنبش . دهقانان در هر محل ایجاد میشود، غالبًا با اصول کئوپراتیو مطابقت ندارد
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جنبش کئوپراتیوی اگر از . را میگیرند» اساسنامه ای«دهقانی سروکار دارند، با عالقه زیاد دائمًا سراغ چنین 
  .شد اتحادیه های دهقانی در همه جا توسعه خواهد یافتیک رهبری مناسب برخودار گردد، متناسب با ر

  ترميم جاده ها، برکه ها و سدها  – ۴١

پیش از پیدایش اتحادیه های دهقانی جاده های . این نیز یکی از دستاوردهای اتحادیه های دهقانی است
ن از دادن وجوه الزم بدون پول امکان نداشت به تعمیر آنها دست زد و پولدارا. روستا فوق العاده خراب بود

اگر گاهی تعمیراتی صورت . خودداری میکردند، بدین ترتیب جاده ها را کاماًل بحال خود واگذاشته بودند
کار نیکی انجام دهند تا توشه آخرت «میگرفت، به عنوان امور خیریه تلقی میشد؛ از اشخاصی که مایل بودند 

هنگامیکه اتحادیه . ن چند جاده تنگ و بد میساختندمبلغ ناچیزی جمع آوری میکردند و با آ» شان باشد
های دهقانی پدید آمدند، مقرر داشتند که هر مالک ارضی که امالکش در کنار جاده واقع است، باید تعمیر 
: جاده را در آن قسمت بر عهده گیرد، بعالوه در موارد مختلف بنابر احتیاج عرض جاده را نیز تعیین مینمودند

چه کسی جرأت داشت از اجرای این دستور سرپیچی کند؟ در ). ۲۷(»جان« یا یک » چی «سه، پنج، هفت 
و این کار نه تحت عنوان امور خیریه بلکه از روی اجبار . اندک زمانی جاده های خوب بسیاری ساخته شد

ین منوال در مورد برکه ها و سدها نیز وضع بد. انجام میگرفت؛ کمی از این قبیل اجبار به هیچ وجه بد نیست
مالکان ارضی بیرحم تمام فکر و ذکرشان این بود که هر چه میتوانند بیشتر از چنگ دهقانان اجاره دار . بود

آنها بدون آنکه به چیز دیگری جز . بدر آورند و هرگز کمترین خرجی برای تعمیر برکه ها و سدها نکنند
قرار میدادند و دهقانان اجاره دار را به  دریافت بهره مالکانه بیندیشند، برکه ها را در معرض خشک شدن

اکنون که اتحادیه های دهقانی وجود دارند، میتوان بدون رودربایستی . گرسنگی و قحطی محکوم میکردند
وقتی مالکان از اجرای فرمان سرباز زنند، . به مالکان ارضی فرمان داد که برکه ها و سدها را تعمیر کنند

اکنون که شما نمیخواهید تعمیر را بر عهده بگیرید ! بسیار خوب“:  نها میگویداتحادیه دهقانی مؤدبانه به آ
اما مالکان که در این کار سودی برای خود نمیبینند،  ”!در روز برای هر نفر) ۲۸(، »دو«باید برنج بدهید؛ یک 

به حال خود رها  بدینسان تعداد زیادی از برکه ها و سدها که. با عجله به تعمیر برکه ها و سدها میپردازند
  . شده بودند، تعمیر گردیدند

خوانندگان . تمام این چهارده دستاورد بزرگ را دهقانان تحت رهبری اتحادیه های دهقانی انجام داده اند     
خودتان در این باره تعمق کنید و بگوئید، آیا در این دستاورد ها چیزی که از لحاظ روح کلی و اهمیت 

، وجود دارد؟ به نظر من فقط مستبدین محلی و متنفذین شریر میتوانند آنها را بد انقالبی آنها بد باشد
میشنویم که اعمال دهقانان حونان مقبول خاطر اقایان ) ۲۹(شگفت آور است وقتی از نان چان ! بدانند

که و شرکاء ) ۳۱(رهبران راست حونان لیویوجی . و دیگران واقع نمیشود) ۳۰(چانکایشک و جان جین جیان 
اما بدون این حداقل » .این واقعًا سرخ شده است«: نیز دارای چنین عقیده ای هستند، و همگی گفته اند
بیدار کردن توده های “وقتیکه انسان روز و شب از ! سرخ شدن چگونه میتوان از انقالب ملی سخن راند

ترس کشنده ای گرفتار  صحبت میکند ولی به محض اینکه توده های مردم واقعًا بیدار شدند، به ”مردم
 نیست؟) ۳۲(به اژدها » یه«میشود، آیا این درست مثل داستان عالقه استاد 
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  يادداشتها

  .حونان در این دوره مرکز جنبش دهقانی چین بود  – ۱     

توسط ارتش  ۱۹۲۶جائوهن تی، عامل دیکتاتورهای نظامی شمال، حکمران استان حونان بود و در   – ۲     
  .شمال سرنگون گردید لشگرکشی به

اکتبر همین سال  ۱۰در . انقالبی بود که سلطنت مطلقه سلسله تسین را برانداخت ۱۹۱۱انقالب   – ۳     
قسمی از ارتش جدید سلطنت سلسله تسین تحت تأثیر سازمانهای انقالبی وقت بورژوازی و خرده بورژوازی 

دیگر نیز قیامهائی بوقوع پیوستند و سلطنت سلسله به دنبال آن در استانهای . در اوچان قیامی برپا ساخت
دولت موقتی جمهوری چین در نانکن تشکیل شد و  ۱۹۱۲در روز اول ژانویه . تسین بسرعت سرنگون گردید

این انقالب از طریق وحدت بورژوازی، دهقانان، کار . سون یا تسن بریاست جمهوری موقت انتخاب گردید
ولی چون گروه رهبری این انقالب دارای خصلت . فقیت انجامیدگران و خرده بورژوازی شهری بمو

سازشکارانه بود و نتوانست منافع واقعی دهقانان را بر آورده سازد، دراثر فشار امپریالیسم و نیروی فئودالها 
  . دستگاه دولتی بدست یوان شی کای، یکی از دیکتاتورهای نظامی شمال افتاد و انقالب دچار ناکامی گشت

یک اصطالح قدیمی چینی است که معنای  ”به جای راست کردن در جهت مخالف خم کردن“   – ۴     
این اصطالح را در زمانهای قدیم غالبًا به معنای . اصل آن تجاوز کردن از حد مجاز برای تصحیح اشتباه است

ظم موجود بکشانند و نه مذموم آن بکار میبردند تا فعالیت افراد را محدود نمایند و آنها را در جهت رفورم ن
میخواندند و آنچه که هدفش » راست« آنچه که حد و نظم را محترم  میشمرد . در جهت شکستن کامل آن

این نوع تئوری مختص رفورمیست هاو . تلقی میگردید ”خمیده“در هم شکستن کامل نظم کهنه بود  
فیق مائو تسه دون در اینجا این تئوری ر. همچنین اپورتونیستهائی است که در صفوف انقالب رخنه کرده اند

برای اینکه بتوان چیزی را راست کرد باید «این عبارت از متن رفیق مائوتسه دون . رفورمیستی را رد میکند
به این معنی است که برای خاتمه دادن » اول آنرا در جهت مخالف خم نمود و گرنه نمیتوان آنرا راست کرد

شیوه های انقالبی عمل توده ها توسل جست و نه شیوه های رویزیو نیستی ـ به نظم کهنه فئودالی باید به 
  . روفورمیستی

  مترجم -. دهستان کوچکترین واحد اداری چین درآن زمان بود که چند ده را در بر میگرفت  – ۵     

 هنگامیکه ارتش لشگرکشی به شمال به حوزه رود خانه یان تسه ۱۹۲۷و بهار  ۱۹۲۶طی زمستان   – ۶
رسید، چهره ضد انقالبی چانکایشک هنوز کاماًل افشا نشده بود و توده های دهقانی او را یک انقالبی 

اما مالکان ارضی و دهقانان مرفه از او ناراضی بودند و چنین شایعاتی پخش میکردند که ارتش . میشمردند
یشک به مثابه یک ضد چانکا. لشگرکشی به شمال دچار شکست شده و چانکایشک پایش زخم برداشته است

در شانگهای و نقاط دیگر هنگامیکه  ۱۹۲۷آوریل  ۱۲انقالبی سیمایش فقط پس از کودتای ضد انقالبی 
پس از این کودتا . کشتار کارگران، سرکوب دهقانان و تعقیب حزب کمونیست را آغاز کرد، کاماًل افشا گردید

  .از او پشتیبانی نمودندمالکان ارضی و دهقانان مرفه روش خود را تغیر دادند و 
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  .اولین پایگاه انقالبی بود) ۱۹۲۷ -۱۹۲۴(گوان دون در دوران نخستین جنگ داخلی انقالبی   – ۷     

او پی فو نیز مانند تسائوکون . او پی فو یکی از نمایندگان سرشناس دیکتاتورهای نظامی شمال بود  – ۸     
انتخابی که توفیق در آن بزور   –ری مشهور گردید باانتخاب به مقام ریاست جمهو ۱۹۲۳که در سال 

دیکتاتورهای نظامی در شمال تعلق ) حه به(پیشکشی های فراوان حاصل آمد ــ به دارودسته جی لی 
و معاصرین آنها این هر دو . او پی فو از تسائو کون به عنوان سرکرده این دارودسته پشتیبانی میکرده. داشت

دوان چی ژوی دیکتاتور نظامی دارودسته  ان  ۱۹۲۰پس از آنکه در سال . میخواندند ”او - تسائو “را به نام  
هوی را شکست داد، او پی فو به مثابه عامل امپریالیسم انگلستان و آمریکا کنترل بر دولت دیکتاتورهای 

ا که او پی فو کارگران راه آهن پکن ـ حان کو ر ۱۹۲۳فوریه   ۷. نظامی شمال را برای خود تأمین کرد
جنگ “معموال این جنگ را  (با جان زوه لین  ۱۹۲۴اعتصاب میکردند، قتل عام کرد و سپس در جنگ 

. شکست خورد و در نتیجه قدرت دولت پکن را از دست داد) مینامیدند ”دارودسته های جی لی و فون تیان
بست و همین امر به او امکان اوبه تحریک امپریالیستها ژاپن و انگلستان با جان زوه لین اتحاد  ۱۹۲۶در سال 

او پی فو نخستین دشمنی بود که از طرف ارتش لشگرکشی بشمال پس . داد که دوباره قدرت را بدست آورد
  .گوان دون را ترک گفت، دچار شکست گردید ۱۹۲۶از آنکه این ارتش در سال 

کراسی ورفاه خلق در انقالب سه اصل خلق اصول و برنامه سون یا تسن در مسایل ناسیونالیسم، دمو  – ۹     
در مانیفست نخستین کنگره ملی گومیندان سون یا تسن  ۱۹۲۴در سال . بورژوا ـ دموکراتیک چین است

دوباره سه اصل خلق را فرمولبندی کرد و ناسیونالیسم را به مثابه مبارزه با امپریا لیسم تعبیر نمود و خود را 
ـ دهقانی اعالم کرد و بدین ترتیب سه اصل قدیم خلق به سه  هوادار پشتیبانی فعال از جنبش های کارگری

اتحاد با روسیه، همکاری با حزب : اصل نوین خلق تبدیل گردید که حاوی سه اصل سیاسی اساسی بود
سه اصل نوین خلق که حاوی سه اصل سیاسی اساسی بود، در . کمونیست و پشتیبانی از دهقانان و کارگران

برای . انقالبی پایه سیاسی همکاری حزب کمونیست چین و گومیندان بود دوران نخستین جنگ داخلی
منتخب آثار مائو تسه “، جلد دوم از ۱۰،  بخش "درباره دموکراسی نوین“توضیح بیشتر مراجعه کنید به 

  ".دون

هقانی توده های دهقانی هنوز نمیدانستند که نباید دهقانان مرفه را به اتحادیه ها د ۱۹۲۷در سال  – ۱۰     
  .راه داد

سیستم پولی آن زمان چین عبارت بود . یوان، جیائو، فن و وین همگی واحدهای پول چین بودند – ۱۱     
یک یوان مساوی ده جیائو و یک جیائو مساوی ده فن بود، اینها بصورت سکه ها . از یوان، جیائو،  فن و وین

وین سکه مسی بود و چند وین . ره ناب بودگرام نق ۲۴یک یوان نقره ای حاوی . نقره ای ضرب میشدند
  مترجم   –. مساوی بود با یک فن

) پرولترهای ده(در گروه بینوایان که رفیق مائو تسه دون از آن سخن میگوید، کارگران کشاورزی   – ۱۲     
  .و عناصر لومپن پرولتاریای روستا جای میگیرند
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  . استصحبت بر سر نیمه پرولتاریای روستائی   – ۱۳     

  . دیکتاتور نظامی گوی جو که در قسمت غرب حونان النه کرده بود  – ۱۴     

 ”توان“و  ”دو“ارگانهای اداری قدیم . به ترتیب یعنی بخش و دهستان ”توان“و  ”دو“در حونان   – ۱۵     
  . وسایل بودند که مالکان ارضی برای اعمال تسلط خود بر دهقانان از آنها اسفاده میکردند

زمین دهقانان را  ”مو“رژیم مالکان ارضی عالوه بر مالیاتهای ارضی منظم با دریافت عوارض از هر   – ۱۶     
  .بیرحمانه استثمار میکرد

رؤسای نظامی بودند که از طرف هیئت حاکمه دیکتاتورهای نظامی شمال در هر  ”دو جیون ها“ – ۱۷     
دیکتاتور آن استان محسوب میشد، از قدرت سیاسی و نظام دو جیون که در واقع . استان مستقر میگردیدند

  . آنها با همدستی امپریالیستها در قلمرو خود نظام فئودالی ـ نظامی برقرار میکردند. کامل برخوردار بود

  واحدهای  دائمی گارد مزرعه یکی از انواع سازمانهای مسلح است که   – ۱۸     

به این معنی است که تقریبًا هر خانواده دهقانی باید در  ”مزرعه“صفت . در آنموقع در روستا وجود داشت
در بسیاری نقاط  ۱۹۲۷پس از شکست انقالب در سال  ”سازمانهای گارد مزرعه“. گارد شرکت داشته باشد

  .بدست مالکان ارضی افتاد و به سازمانهای مسلح ضد انقالبی تبدیل گردید

های شهرستانی گومیندان که در زیر رهبری کمیته اجرائیه  در آن دوران بسیاری از کمیته  – ۱۹     
قرار داشتند، سه اصل سیاسی اساسی سون یاتسن یعنی اتحاد با روسیه، ) در اوهان(مرکزی گومیندان 

همکاری با حزب کمونیست و پشتیبانی از دهقانان و کار گران را در عمل بکار میبستند و ارگانهای اتحاد 
  . جناح چپ گومیندان و انقالبیون دیگر را تشکیل میدادندانقالبی کمونیستها، 

گرفته شده، باین معنی است که یک استاد کمانگیر هنگامیکه به  ”منسیوس“این اندرز که از   – ۲۰     
تعلیم فن خود میپردازد، فقط کمان را میکشد بدون آنکه تیررا رها کند با وجود اینکه او چنین احساسی 

مؤلف این اندرز را مورد استفاده قرار میدهد . میخواهد تیر را در همان لحظه پرتاب کند ایجاد مینماید که
برای اینکه به کمونیستها نشان دهد که باید دهقانان را طوری هدایت کنند که آنها بطور کافی به آگاهی 

ابتکار خویش عقاید معهذا کمونیستها باید در انتظار به مانند که دهقانان خود شان با . سیاسی دست یابند
خرافی و عادات و رسوم زیانبخش دیگر خود را بدور اندازند و نه اینکه به آنان امر و نهی کنند و یا خود بجای 

  . آنها به انجام ان بپردازند

یه کای . تان شن جی ژنرالی بود که در زمان لشگرکشی به شمال درصفوف انقالب میجنگید  – ۲۱     
  .دیکتاتورهای نظامی شمال بود که علیه انقالب مبارزه میکردسین ژنرال دارودسته 

سون چوان فان دیکتاتور نظامی بود که بر پنج استان جیان سو، جه جیان، فو جیان، جیان سی و   – ۲۲     
طی . او در سرکوب قیام های کارگران شانگهای مانند دژخیم واقعی عمل کرد. ان هوی حکمرانی میکرد
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وهای عمده او توسط ارتش لشگرکشی به شمال در نان چان و جیو جیان واقع در استان نیر ۱۹۲۶زمستان 
  . جیان سی مغلوب شدند

دکترین تمدن شرق تئوری ارتجاعی است که هواداران آن به حفظ روش کهنه تولید کشاورزی و   – ۲۳     
  . دفرهنگ فئودالی شرقی اکتفاء میکردند و دانش و تمدن معاصر را طرد مینمودن

  طبق سیستم قدیمی اوزان، هر دن تقریبًا . دن واحد وزن چین است  – ۲۴     

کیلو گرام  ۶۰ولی در مناطق مختلف چین یکی نبود، در بعضی جاها یک دن از . کیلوگرام بود ۶۰مساوی 
  مترجم  -. کیلو گرام ۵۰تجاوز میکرد، بنابر سیستم جدید کنونی، هر دن مساوی است با 

  . ، جلد حاضر۱۶، یادداشت »تحلیل طبقات جامعه چین« راجعه شود به م  – ۲۵     

کلماتی بود برای نام گذاری بعضی از فرقه ها که جزو انجمن  ”رودخانه“و  ”عود“،  ”معبد“،  ”کوه“ – ۲۶     
  . های مخفی اولیه بودند

هر . ی مساوی میباشدهر جان با ده چی و هر چی با ده تسو. چی و جان واحد طول چین است  – ۲۷     
  مترجم  –. سه چی مساوی یک متر است

  مترجم  –. دو واحد حجم چین است که هر دو مساوی ده لیتر میباشد  – ۲۸     

نان چان توسط ارتش لشگرکشی به شمال اشغال گردید، چانکایشک از  ۱۹۲۶وقتی که در نوامبر   – ۲۹     
او جناح راست گومیندان و برخی . د را در آنجا برپا نمودموقعیت استفاده کرد و ستاد فرماندهی کل خو

سیاستمداران دارودسته دیکتاتورهای نظامی شمال را بدور خود جمع آورد و با همکاری امپریالیستها توطئه 
آوریل  ۱۲چانکایشک باالخره در . ضد انقالبی علیه اوهان را که در آن موقع مرکز انقالب بود، تدارک دید

  .گهای کودتای ضد انقالبی خود را که کشتار مردم را در پی داشت، انجام داددر شان ۱۹۲۷

  . یکی از رؤسای جناح راست گومیندان و یکی از مشاورین چانکایشک  – ۳۰     

  . گروه مهم ضد کمونیستی این دوره در حونان ”انجمن چپ“سرکرده   – ۳۱     

به قلم لیو سیان که در سلسله حان میزیسته،  ”سیو سین“منظور از داستانی بود از کتاب    – ۳۲     
بنام زی گائو به اژدها عالقه وافر داشت و از این جهت تمام  ”یه“استان : محتوی این داستان از این قرار است

اژدهائی . ابزارها، اسلحه، مجسمه ها و نقاشی هائی که قصر او را زینت میبخشیدند، همه شکل اژدها داشته
امر وقوف یافت و به دیدنش آمد و از پنجره نگاهی به درون انداخت و دم خود را از در نمایان  واقعی بر این

این نشان . که اژدها را دید از وحشت قالب تهی کرد و رنگش پرید و پا به فرار گذاشت ”یه“استاد . ساخت
ت میداشت که با اژدها به هیچ وجه اژدها را دوست نمیداشت بلکه تنها چیزهائی دوس ”یه“میدهد که استاد 

رفیق مائو تسه دون از این استعاره استفاده میکند برای نشان دادن این امر که چانکایشک و . شباهتی دارند
  .شرکاء او، با اینکه پیوسته از انقالب دم میزنند، در واقع از انقالب میترسند و علیه آن مبارزه میکنند
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  دوره دومين جنگ انقالبي داخلي

  پا بر جا بماند؟ چرا حکومت سرخ در چين ميتواند

 )١٩٢٨اکتبر  ٥(

  وضع سياسي داخل کشور  – ١
السابق رژیم طبقه کمپرادورها در شهر و طبقه  رژیم کنونی دیکتاتورهای نظامی جدید گومیندان کمافی

ه در مناسبات خارجی خود در مقابل امپریالیسم سر مالکان ارضی بزرگ در ده باقی میماند؛ و رژیمی است ک
تسلیم فرو میآورد، در داخل کشور دیکتاتورهای نظامی جدید را جایگزین دیکتاتورهای نظامی قدیم میسازد 

طبقه . و طبقات کار گر و دهقان را مورد استثمار اقتصادی و ستم سیاسی باز هم شدید تر قرار میدهد
ارضی بزرگ رهبری انقالب بورژوا ـ دموکراتیک را که از استان گوان دون شروع  کمپرادورها و طبقه مالکان

شده بود، در نیمه راه غصب نمودند و انقالب را بال فاصله براه ضد انقالب منحرف کردند؛ کارگران و دهقانان 
  1) ۱(و قشرهای معمولی مردم و حتی بورژوازی 

ج میبرند و از کوچکترین آزادی سیاسی و اقتصادی بر در سراسر کشور همچنان تحت سلطه ضد انقالب رن
  . خوردار نیستند

قبل از فتح پکن و تیانزین بین چهار دارودسته دیکتاتورهای نظامی جدید گومیندان یعنی چان، گوی،      
اد از لیکن بالفاصله پس از افتح پکن و تیا نزین این اتح .اتحاد شد) ۳(موقتًا علیه جان زوه لین ) ۲(فون وین 

هم گسیخت و بین این چهار دارودسته مبارزه شدید در گرفت، و هم اکنون بین دارودسته های چانکیشک و 
تضادها و مبارزات بین دارودسته های مختلف دیکتاتورهای نظامی . گوان سی جنگی در حال وقوع است

بدینجهت تا زمانیکه چین بین . چین بازتابی از تضاد ها و مبارزات بین قدرتهای گوناگون امپریالیستی است
قدرتهای امپریالیستی منقسم است، دارودسته های مختلف دیکتاتورهای نظامی تحت هیچ شرایطی 

                                                            
 

بی منطقـه مـرزی حونـان ـ     این مقاله قسمتی از قطعنامه ای است که از طرف رفیق مائو تسه دون برای دومین کنگره حز    1
مسایل سیاسـی و وظـایف سـازمان حزبـی منطقـه      « عنوان اصلی این قسمت قطعنامه . جیان سی تدوین و تهیه گردیده است

  . بود» مرزی 
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سازشهای . نمیتوانند با یکدیگر کنار بیآیند و به هر سازشی هم که برسند، فقط جنبه موقتی خواهد داشت
  .موقتی امروزی نطفه جنگهای بزرگتر فردا خواهند بود

چین بیک انقالب بورژوا ـ دموکراتیک نیاز مبرم دارد و چنین انقالبی فقط میتواند تحت رهبری پرولتاریا      
را که از گوان دون شروع و تا حوزه رود خانه  ۱۹۲۷ – ۱۹۲۶از آنجا که پرولتاریا نتوانست انقالب . انجام یابد

ورها و طبقه مالکان ارضی بزرگ موفق یان تسه گسترش یافته بود، با قطعیت رهبری کند، طبقه کمپراد
  - بدین ترتیب انقالب بورژوا . شدند رهبری انقالب را غصب کنند و ضد انقالب را جایگزین انقالب نمایند

این شکست ضربه سنگینی بود که بر پیکر پرولتاریا و دهقانان چین . دموکراتیک موقتًا دچار شکست گردید
. نیز از این ضربه مصون نماند) کمپرادورها و طبقه مالکان اری بزرگ بجز طبقه(فرود آمد؛ بورژوازی چین 

معهذا در چند ماه اخیر هم در شمال و هم در جنوب چین تحت رهبری حزب کمونیست اعتصابهای متشکل 
گرسنگی و سرما بیقراری شدیدی . کارگری در شهرها و قیامهای متشکل دهقانی در دهات توسعه یافته است

در عین حال بورژوازی در اثر تحریک دارودسته . ارتشهای دیکتاتورهای نظامی ایجاد کرده استبین سربازان 
وان جین وی و چن گون بوه، در مناطق ساحلی و حوزه رودخانه یان تسه جنبش وسیعی برای رفرم براه 

  . رشد این جنبش رویداد نوینی است). ۴(انداخته است 

مرکزی حزب کمونیست چین، مضمون انقالب دموکراتیک چین  طبق رهنمودهای کمینترن و کمیته     
سرنگونی سلطه امپریالیسم در چین و عمال آن یعنی دیکتاتورهای نظامی برای بسر انجام : عبارت است از

رساندن انقالب ملی و انجام انقالب ارضی تا اینکه بهره کشی فئودالی طبقه مالکان ارضی از دهقانان 
روز بروز ) ۵(در جی نان  ۱۹۲۸تیک انقالبی پس از حادثه خونین ماه مه سال این جنبش پرا. محوشود

  . بیشتر توسعه یافته و می یابد

  )٦(داليل پيدايش و بقاء حکومت سرخ در چين   – ٢
در داخل یک کشور بقاء طویل المدت یک یا چند منطقه کوچک حکومت سرخ که تحت محاصره کامل 

پیدایش یک . یست که تا کنون در هیچ کشور دیگر جهان دیده نشده استحکومت سفید قرار دارد، پدیده ا
بقاء و رشد این حکومت سرخ فقط تحت شرایط معینی . چنین پدیده غیر عادی دارای علل خاصی است

  . امکان پذیر است

این حکومت سرخ نمیتواند در هیچیک از کشور های امپریالیستی و یا در هیچیک از   – ۱          
، بوجود آید بلکه فقط میتواند در )۷(مراتیکه تحت سلطه مستقیم قدرت امپریالیستی قرار دارد مستع

کشوری چون چین نیمه مستعمره ظاهر شود که از نظر اقتصادی عقب مانده و تحت سلطه غیر مستقیم 
یگری یعنی جنگ زیرا این پدیده غیر عادی تنها در ارتباط با پدیده غیر عادی د. قدرت امپرالیستی قراردارد

یکی از عالئم مشخصه چین نیمه مستعمره اینستکه دارودسته های . در درون حکومت سفید ظاهر میشود
مختلف دیکتاتورهای نظامی قدیم و جدید که از طرف امپریالیستها و در داخل کشور از طرف طبقه 

پیوسته ) ۱۹۱۲(یس جمهوری کمپرادورها و طبقه مالکان ارضی بزرگ پشتیبانی میشوند، از اولین سال تأس
چنین پدیده ای در هیچ یک از کشورهای امپریالیستی جهان و حتی در هیچیک . علیه یکدیگر در جنگ اند
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از مستعمراتی که تحت سلطه مستقیم قدرت امپریالیستی هستند، قابل مشاهده نیست، بلکه فقط در 
پیدایش این . رار دارد، قابل رؤیت استکشوری چون چین که زیر سلطه غیر مستقیم قدرت امپریالیستی ق

و ثانیًا سیاست امپریالیستی ) نه اقتصاد واحد سرمایه داری(اوال اقتصاد کشاورزی محلی : پدیده دو علت دارد
تفرقه و جنگ های مداوم در درون حکومت سفید . تجزیه و استثمار برای تقسیم چین بمناطق نفوذ خود

ند منطقه کوچک سرخ تحت رهبری حزب کمونیست بتواند در میان شرایطی بوجود میاورند که یک یا چ
جیان سی یکی   - حکومت مستقل منطقه مرزی حونان . حلقه محاصره حکومت سفید پدید آید و دوام یابد

بعضی از رفقا در روزهای سخت و بحرانی اغلب در امکان بقاء چنین حکومت . از این مناطق کوچک است
علت اینستکه این رفقا برای پیدایش و بقاء . میدهند و دچار بد بینی میگردند سرخی شک و تردید بدل راه

اگر ما فقط باین حقیقت پی ببریم که تفرقه و جنگ ها در . اینگونه حکومتهای سرخ دلیل مقنعی نیافته اند
  حکومت  درون حکومت سفید امر پایان ناپذیری است، آنگاه دیگر در امکان پیدایش، بقاء و توسعه روزافزون

  . سرخ هیچگونه شک و تردیدی پیدا نخواهیم کرد

مناطقی که حکومت سرخ چین ابتدا در آنجا پدید آمده و برای مدت طوالنی قادر بدوام است،   – ۲     
مناطقی چون استانهای سی چوان، گوی جو، یون نان و استانهای شمالی چین نیستند که تحت تأثیر انقالب 

اشند، بلکه مناطقی هستند چون استانهای حونان، گوان دون، حو به و جیان سی که دموکرتیک واقع نشده ب
بتعداد  ۱۹۲۷و  ۱۹۲۶در آنجا توده های کارگران، دهقانان و سربازان در جریان انقالب بورژوا ــ دموکراتیک 

و انجمن های در بسیاری از نقاط این استانها شبکه وسیعی از اتحادیه های کارگری . زیادی بپا خاسته اند
دهقانی ایجاد شده بود و طبقات کارگر و دهقان علیه طبقه مالکان ارضی و بورژوازی بیک سلسله مبارزات 

بدینجهت بود که توده های مردم توانستند قدرت سیاسی خود را برای . اقتصادی و سیاسی دست زده بودند
تهای مستقل دهقانی در حای فون و مدت سه روز در شهر گوان جو مستقر سازند؛ بدینجهت بود که حکوم

لو فون، در مشرق و جنوب حونان، در منطقه مرزی حونان ـ جیان سی و در حوان ان از استان حو به پدید 
ارتش سرخ کنونی ارتشی است که از ارتش انقالبی ملی که در پرتو روح دموکراتیک تعلیم ). ۸(آمدند 

از ارتشهائی مانند . دهقانان قرار داشته، منشعب گردیده استسیاسی یافته و تحت نفوذ توده های کارگران و 
ارتش های بن سی شان و جان زوه لین که بهیچوجه در پرتو روح دموکرتیک تعلیم سیاسی نیافته و هر گز 
تحت نفوذ توده های کارگران و دهقانان قرار نداشته اند، مسلمًا نمیتواند عناصری برای ایجاد ارتش سرخ 

  . بیرون آید

  اینکه آیا قدرت سیاسی توده ای میتواند در مناطق کوچک   – ۳     

اگر . برای مدتی طوالنی دوام یابد یا خیر، مسئله ایست که به تکامل وضع انقالب سراسر کشور مربوط میشود
وضع انقالب سراسر کشور تکامل یابد، بدون شک مناطق کوچک سرخ برای مدتی طوالنی دوام خواهد یافت 

ولی . ه ناگزیر بیکی از نیروهای بیشمار برای کسب قدرت سیاسی در سراسر کشور بدل خواهند گشتو بعالو
چنانچه وضع انقالب سراسر کشور از تکامل باز ایستد و حتی برای مدت نسبتًا طوالنی دچار رکود شود، آنگاه 

ر حال حاضر وضع انقالب د. طبیعی است که این مناطق قادر نخواهند بود برای مدتی طوالنی دوام بیاورند
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چین بموازات تفرقه و جنگ های مداوم در صفوف طبقه کمپرادورها، طبقه مالکان ارضی بزرگ و بورژوازی 
از اینرو مناطق کوچک سرخ بدون تردید برای مدتی طوالنی دوام . بین المللی همچنان رشد و تکامل مییابد

تدریج باین هدف یعنی تصرف قدرتی سیاسی در سراسر خواهند یافت و به توسعه خود ادامه خواهند داد و ب
  . کشور نزدیک خواهند شد

تنها با . وجود ارتش سرخ منظم و نسبتًا نیرومند، شرط الزم برای بقاء قدرت سیاسی سرخ است  – ۴     
و بدون داشتن یک ارتش سرخ منظم ما قادر نخواهیم بود حریف ارتش ) ۹(واحدهای محلی گارد سرخ 

بنا بر این، حتی اگر . ظم شویم، بلکه فقط میتوانیم با تفنگچی های مالکان ارضی به مقابله بپردازیمسفید من
توده های کارگران و دهقانان هم فعال باشند، تا زمانیکه ما فاقد نیروهای مسلح منظم و نسبتًا نیرومند 

اینکه حکومت مستقلی ایجاد باشیم، ایجاد یک حکومت مستقل به هیچ وجه ممکن نخواهد بود، تا چه رسد ب
استقرار حکومت مستقل کارگری ـ دهقانی “از اینجهت ایده . کنیم که بتواند دوام کند و روز بروز توسعه یابد

کمونیست و توده های کارگران و دهقانان در مناطق  ایده مهمی است که حزب  ”بوسیله نیروهای مسلح
  .تحت حکومت مستقل باید آنرا عمیقًا درک کنند

عالوه بر شروط فوق الذکر، شرط مهم دیگری نیز برای دوام طوالنی و توسعه قدرت سیاسی سرخ   – ۵     
  . الزم میآید و آن اینستکه سازمان حزب کمونیست باید قوی و سیاستش صحیح باشد

  حکومت مستقل در منطقه مرزي حونان ـ جيان سي و شکست ماه اوت  – ٣
بدینجهت . رهای نظامی به تضعیف قدرت حکومت سفید منجر گشته استتفرقه و جنگهای درونی دیکتاتو

اما نبرد بین دیکتاتور های . در این موقعیا مساعد قدرت سیاسی سرخ در مناطق کوچک میتواند بوجود بیآید
هر بار که حکومت سفید در یک یا چند استان ثبات موقتی مییاید، حتمًا طبقات . نظامی هر روز ادامه ندارد

در . آنجا گرد هم جمع میشوند و تمام نیروی خود را برای نابودی قدرت سیاسی سرخ بکار میبرند حاکم
مناطقی که تمام شروط الزم برای ایجاد و دوام قدرت سیاسی سرخ فراهم نیست، قدرت سیاسی سرخ با 

ل از درست بهمین دلیل است که قدرت های سیاسی سرخ که قب. خطر سقوط بوسیله دشمن روبرو میشود
آوریل امسال در موقعیت مساعد در مناطقی چون گوان جو، حای فون و لو فون، منطقه مرزی حونان ـ جیان 
سی، جنوب حونان، شهرستانهای لی لین و حوان ان بوجود آمده بودند، یکی پس از دیگری بوسیله حکومت 

ه از آوریل به بعد صورت ایجاد حکومت مستقل منطقه مرزی حونان ـ جیان سی ک. سفید برانداخته شدند
 ”سرکوب“گرفت، درست مقارن زمانی بود که قدرت حاکم در جنوب ثبات موقت داشت؛ نیروهائی که برای 

ولی ما با . هنگ میرسیدند ۱۸و گاهی به  ۹یا  ۸از حونان و جیان سی اعزام شده بودند، معمواًل حداقل 
جنگیدیم و در نتیجه منطقه تحت حکومت نیروئی کمتر از چهار هنگ طی مدت چهار ماه علیه دشمن 

مستقل خود را روز بروز بیشتر وسعت بخشیدیم و انقالب ارضی را روزبروز عمیق تر گرداندیم، قدرت سیاسی 
تمام . توده ای را بطور روزافزون توسعه دادیم و ارتش سرخ و گارد سرخ را از نظر کمی مرتبًا تقویت نمودیم

در منظقه مرزی حونان ـ ) محلی و ارتش(ت سازمانهای حزب کمونیست این موفقیتها مرهون صحت سیاس
  : ذر آنزمان عبارت بود از) ۱۰(سیاست کمیته حزبی ناحیه ویژه و کمیته حزبی ارتش . جیان سی بود
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و مبارزه با ) ۱۱( مبارزه قاطع علیه دشمن، استقرار قدرت سیاسی در قسمت مرکزی سلسله جبال لوه سیائو
  ی؛ روحیه فرارطلب

  تعمیق انقالب ارضی در منطقه تحت حکومت مستقل؛ 

کمک سازمان های حزبی ارتش به رشد سازمان های حزبی محلی، کمک ارتش منظم به توسعه نیروهای 
  مسلح محلی؛ 

تمرکز واحدهای ارتش سرخ برای نبرد با دشمن مهاجم در لحظه مناسب، مخالفت با تقسیم نیرو ها بخاطر 
  شمن ما را یکایک در هم شکند؛ پیشگیری از اینکه د

اتخاذ تاکتیک پیشروی موج آسا برای توسعه منطقه تحت حکومت مستقل و مخالفت با تاکتیک توسعه از  
  . طریق پیشروی بی مالحظه

تنها در پرتو این تدابیر تاکتیکی مناسب و موقعیت مساعد زمین برای نبرد و فقدان همکاری کافی بین 
تانهای حونان و جیان سی حمله میکردند، ما توانستیم در ظرف چهار ماه یعنی از سپاهیان دشمن که از اس

دشمن با وجود اینکه از ما چند برابر قوی تر بود، نتوانست از . آوریل تا ژوئیه بیک رشته پیروزی دست یابیم
نرو نفوذ حکومت توسعه روزافزون حکومت مستقل ما جلوگیری کند، تا چه رسد باینکه آنرا نابود سازد و از ای

یگانه علت شکست ماه اوت این . مستقل ما در استانهای حونان و جیان سی روز بروز بیشتر گسترش یافت
بود که بعضی از رفقا که نتوانستند درک کنند وضع موجود دوره ثبات موقت طبقات حاکم است، آنچنان 

قت داشت و بدین ترتیب قوای ما را برای استراتژئی اتخاذ کردند که با دوره تجزیه سیاسی طبقات حاکم مطاب
پیشروی بی مالحظه تقسیم کردند و همین خود موجب شکست ما در منطقه مرزی و در جنوب حونان 

رفیق دو سیو جین، نماینده کمیته ایالتی حونان که وضع آنزمان را در نظر نگرفته بود، به مصوبات . گردید
ش و کمیته شهرستان یون سین توجه نکرد و تنها جلسه مشترک کمیته ناحیه ویژه و کمیته ارت

ارتش سرخ که  ۲۹دستورکمیته ایالتی حونان را بطور مکانیکی بموقع اجرا گذاشت و با افراد هنگ 
میخواستند خود را از مبارزه کنار بکشند و به مسقط الرأس خویش باز گردند، همصدا شد، و در واقع 

ه تدابیری که پس از ماه سپتامبر کمیته ناحیه ویژه و کمیته ارتش در نتیج. اشتباهش فوق العاده بزرگ بود
  . برای اصالح این اشتباه اتخاذ کردند، وضع خطرناک ناشی از این شکست مرتفع شد

در سه استان حونان، حوبه و   نقش حکومت مستقل منطقه مرزي حونان ـ جيان سي – ۴
  جيان سي

نی در منطقه مرزی حونان ـ جیان سی بمرکزیت نین گان، اهمیت حکومت مستقل مسلح کارگری ـ دهقا   
بهیچوجه تنها بشهرستانهای منطقه مرزی محدود نمیشود؛ این حکومت مستقل در پروسه تصرف قدرت 
سیاسی در استانهای حونان، حو به و جیان سی از طریق قیامهای کارگری و دهقانی در این سه استان نقش 

وظایف بسیار مهمی که در ارتباط با توسعه قیامهای حونان، حوبه و جیان . کردفوق العاده بزرگی ایفا خواهد 
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گسترش تأثیر انقالب ارضی و قدرت : سی در برابر سازمانهای حزبی منطقه مرزی قرار دارند، عبارتند از
 سیاسی توده ای در منطقه مرزی بحوزه سفالی رودخانه های سیان و گان در استانهای حونان و جیان سی و

حتی به استان حو به؛ تقویت دائمی ارتش سرخ هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در جریان مبارزه تا آنکه 
بتواند رسالت خود را در قیام عمومی آینده سه استان مزبور انجام دهد؛ بسط کمی و ارتقاء کیفی نیروهای 

ستجات قیام کارگری ـ دهقانی تا مسلح محلی در شهرستانها، یعنی بسط کمی و ارتقاء کیفی گارد سرخ و د
آنکه بتوانند در حال حاضر علیه تفنگچی های مالکان ارضی و واحد های کوچک ارتش دشمن بجنگند و در 
آینده قدرت سیاسی منطقه مرزی را حفظ نمایند؛  کاهش تدریجی نیاز کادرهای محلی به کمک پرسنل 

بتواند وظایف محوله را کاماًل با اتکاء به افراد خود  ارتش سرخ در انجام کارهای محلی تا آنکه منطقه مرزی
  . انجام دهد و حتی بعدًا برای ارتش سرخ و خطه توسعه یافته حکومت مستقل کادر آماده کند

  مسايل اقتصادي  – ٥

در شرایط محاصره از طرف نیروهای سفید، کمبود مایحتاج زندگی و پول نقد در ارتش و درمیان مردم      
در سال اخیر در قلمرو حکومت مستقل منطقه مرزی بعلت . ئله بسیار بزرگی در آمده استبصورت مس

محاصره تنگ دشمن، کمبود شدید و مداوم مایحتاج زندگی از جمله نمک، پارچه، دارو وغیره وجود داشت، 
و ) ۱۲(ژوازی قیمتها بسرعت رو به ترقی نهادند و در نتیجه زندگی توده های کار گران و دهقانان و خرده بور

ارتش سرخ باید از . همچنین سربازان ارتش سرخ بهم خورده و حتی گاهی واقعًا بسیارسخت شده است
در ارتش عالوه بر جیره برنج حتی برای پرداخت پنج . یکطرف جنگ کند و از طرف دیگر خواربار تهیه نماید

ن مقوی نیست، بیمار زیاد است، فن پول خوراک به سربازان نیز کسر بودجه مشهود است، خوراک سربازا
البته اینگونه مشکالت تا زمانیکه قدرت . بخصوص سربازان زخمی در بیمارستان از همه بیشتر رنج میبرند

معهذا تا اندازه ای غلبه بر مشکالت و بهبود . سیاسی را در سراسر کشور بچنگ نیاورده ایم، اجتناب ناپذیرند
چنانچه حزب در . نسبتًا کافی برای ارتش سرخ ضرورت مبرم دارد شرایط زندگی و بخصوص تأمین خواربار

منطقه مرزی نتواند برای حل مسایل اقتصادی راه صحیحی پیدا کند، حکومت مستقل در دوران نسبتًا 
بدون شک هر . طوالنی ایکه سلطه دشمن از ثبات نسبی برخوردار است، با مشکالت بزرگی روبرو خواهد شد

  . یح این مسایل اقتصادی را مورد توجه قرار دهدعضو حزب باید حل صح

  مسئله پايگاههاي نظامي  – ٦

و جیو لون نیز از زمره وظایف حزب در منطقه مرزی ) ۱۳(تحکیم پایگاههای نظامی در منطقه او جین      
 منطقه کوهستانی اوجین واقع در محل تالقی شهرستانهای یون سین، لین سیان، نین گان و سوی. میباشد

چوان و همچنین منطقه کوهستانی جیولون واقع درمحل تالقی شهرستانهای یون سین، نین گان، چالین و 
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لیان هوا که موقعیت زمین در ایندو منطقه بسیار مساعد است، و بخصوص منطقه اوجین که ارتش ما از 
 باشد، نه فقط در حالپشتیبانی اهالی محل برخوردار است و دارای موقعیت استراتژیک فوق العاده مهمی می

حاضر پایگاههای نظامی مهم برای منطقه مرزی هستند، بلکه در آینده نیز برای قیامهای استانهای حونان، 
  – ۱: طرق تحکیم این پایگاههای نظامی عبارتند از. حوبه و جیان سی پایگاههای نظامی مهمی خواهند بود

ایجاد بیمارستانهای نسبتًا مجهز   – ۳ربار کافی؛   ذخیره خوا  – ۲ساختن استحکامات مجهز و محکم؛    
 . حزب در منطقه مرزی باید تمام نیروی خود را برای انجام مؤثر این سه وظیفه بکاربرد. برای ارتش سرخ

 

  يادداشتها

رفیق مائو تسه دون در اینجا از بورژوازی ملی صحبت میکند و فرق بین بورژوازی ملی و بورژوازی    – ۱     
و  ۱۹۳۵منتشره در دسامبر » در باره تاکتیکهای مبارزه علیه امپریالیسم ژاپن« رگ کمپرادور را در مقاالت بز
  . بطور مفصل توضیح داده است ۱۹۳۹منتشره در دسامبر » انقالب ِچین و حزب کمونیست چین« 

ارودسته لی زون ژن و منظور از دارودسته چان، دارودسته چانکایشک، منظور از دارودسته گوی، د  – ۲     
بای چون سی دیکتاتورهای نظامی استان گون سی، منظور از دارودسته فون، دارودسته فون یو سیان، منظور 

این دارودسته ها زمانی . از دارودسته ین، دارودسته ین سی شان دیکتاتور نظامی استان شان سی میباشد
  . پکن و تیانزین را تصرف نمودند ۱۹۲۸مشترکًا علیه جان زوه لین میجنگیدند و در ژوئن 

وی پس از شکست او پی فو در . جان زوه لین سرکرده دارودسته دیکتاتورهای نظامی فون تیان بود  – ۳     
، قویترین دیکتاتور نظامی در شمال چین ۱۹۲۴دومین جنگ بین دیکتاتورهای جی لی و فون تیان در سال 

پکن را بقصد شمال  ۱۹۲۸پکن را اشغال کرد، و بعد در ژوئن  باتفاق او پی فو شهر ۱۹۲۶شده و در سال 
شرقی ترک گفت ولی در راه توسط امپریالیستهای ژاپنی که همواره او را بمثابه آلت دست خویش مورد 

  . استفاده قرار میدادند، کشته شد

چانکایشک  شهر جی نان را تصرف کردند ۱۹۲۸ماه مه  ۳بعد از اینکه متجاوزین ژاپنی در   – ۴     
از کودتای ضد انقالبی  ۱۹۲۷بیشرمانه و آشکارا با ژاپنیها سازش کرد قسمتی از بورژوازی ملی که در سال 

در . پشتیبانی کرده بود، برای حفظ منافع خویش علیه حکومت چانکایشک شروع بتشکیل اپوزیسیون نمود
چن گون بوه و نظایر آنها که در درون آن موقع گروه ضد انقالبی دالالن سیاسی بسر کردگی وان جین وی و 

  . را تشکیل داده بودند، در این جنبش فعالیت میکردند ”نوسازان“گومیندان با صطالح گروه 

چانکایشک با پشتیبانی امپریالیستهای انگلستان و آمریکا برای حمله به جان زوه  ۱۹۲۸در سال   – ۵     
اپنی برای جلوگیری از گسترش نفوذ انگلستان و امریکا امپریالیستهای ژ. لین بشمال چین لشگرکشی کرد

. بشمال چین، شهر جی نان، مرکز استان شان دون را تصرف کردند و راه آهن تیانزین ـ پوکو را قطع نمودند
این واقعه به . در سه ماه مه تجاوزکاران ژاپنی در شهر جی نان عده زیادی از چینی ها را به قتل رساندند

  . معروف است ”جی نانحادثه خونین “
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شورا یعنی . از لحاظ شکل تشکیالتی، حکومت سرخ در چین به حکومت شوروی شبیه بود  – ۶     
 ۱۹۰۵کنفرانس نمایندگان، یک شکل قدرت سیاسی است که بوسیله طبقه کارگر روسیه در جریان انقالب 

دند که در دوران گذار از کاپیتالیسم به لنین و استالین بر پایه تئوری مارکسیسم باین نتیجه رسی. بوجود آمد
انقالب  ۱۹۱۷در سال . سوسیالیسم جمهوری شوراها بهترین شکل سازمان اجتماعی و سیاسی میباشد

سوسیالیستی اکتبر روسیه برهبری حزب بلشویک لنین و استالین برای اولین بار در جهان یک چنین 
بعد از شکست انقالب چین در سال . را بوجود آورد - جمهوری شوروی سوسیالیستی ــ دیکتاتوری پرولتاریا

در قیامهای انقالبی توده های مردم در نقاط مختلف تحت رهبری حزب کمونیست چین، بویژه تحت  ۱۹۲۷
ولی این . رهبری رفیق رفیق مائو تسه دون قدرت سیاسی توده ای شکل کنفرانس نمایندگان را بخود گرفت

الب چین از نظر خصلت دیکتاتوری دموکراتیک خلق بود که بوسیله پرولتاریا قدرت سیاسی در این مرحله انق
رهبری میشد و انقالب دموکراتیک نوین ضد امپریالیستی و ضد فئودالی را عملی میساخت و از این لحاظ با 

  . دیکتاتوری پرولتاریا در اتحاد شوروی فرق داشت

ای مستعمره خاورکه قبال در زیرسلطه امپریالیستهای در زمان جنگ جهانی دوم بسیاری از کشوره  – ۷     
توده های کارگر، دهقان، خرده . انگلستان، آمریکا، فرانسه و هلند بودند، باشغال امپریالیستهای ژاپن در آمدند

بورژوازی شهر و عناصر بورژوازی ملی در این کشورها تحت رهبری احزاب کمونیست با استفاده از تضادهای 
یستهای انگلستان، آمریکا، فرانسه و هلند از یک طرف و امپریالیستهای ژاپن از طرف دیگر جبهه بین امپریال

متحد وسیعی در مبارزه علیه تجاوز فاشیستی بوجود آوردند و با ایجاد پایگاه های ضد ژاپنی سر سختانه به 
نی دوم موجود بود، از اینجهت وضع سیاسی ایکه تا زمان جنگ جها. جنگ پارتیزانی علیه ژاپن پرداخت

وقتیکه در پایان جنگ متجاوزین ژاپنی رانده شدند، امپریا لیستهای آمریکا، انگلستان، فرانسه و . تغییر یافت
هلند تالش کردند تا همانند سابق سلطه استعماری خود را بر این کشورها نگهدارند، ولی خلقهای این 

مسلح نسبتًا نیرومندی را ایجاد کرده بودند،  کشورهای مستعمره که در طول جنگ ضد ژاپنی نیروهای
در این زمان در اثر نیرومند شدن اتحاد شوروی و بواسطه واژگونی . نمیخواستند بزندگی گذشته تن در دهند

در جنگ و بخصوص در اثر اینکه جبهه   -بجز امریکا   - و یا ضعیف شدن تمام کشورهای امپریالیستی 
زی انقالب چین شکاف یافته بود، تمام سیستم امپریالیستی جهانی شدیدًا امپریالیستی در چین بعلت پیرو

باین ترتیب خلقهای کشورهای مستعمره خاور، یا حد اقل بعضی از این کشورها توانستند . دچار تزلزل گردید
امکاناتی نظیر آنچه که در چین وجود داشت، بدست آورند تا طی مدت طوالنی پایگاه های انقالبی کوچک و 
بزرگ و قدرت سیاسی انقالبی را در دست نگهدارند و به جنگ انقالبی طویل المدت که در آن، شهرها از 
طریق دهات محاصره میشوند، پیگیرانه ادامه دهند، و سپس با پیشروی تدریجی شهرها را تصرف نموده و 

یق مائو تسه دون در سال بنابر این وضع جدید نظر رف. باالخره به پیروزی سراسری این کشورها نایل گردند
  .  در مسئله ایجاد حکومت مستقل در مستعمرات زیر سلطه مستقیم امپریالیستها تغییر یافت ۱۹۲۸

مقصود نخستین حمالت متقابل است که پس از خیانت چانکایشک و سپس وان جین وی به   – ۸     
نقاط مختلف علیه نیروهای توده های مردم چین تحت رهبری حزب کمونیست در  ۱۹۲۷انقالب در سال 

کارگران و سربازان انقالبی در گوان جو باتفاق قیام کردند،   ۱۹۲۷دسامبر  ۱۱در . ضد انقالبی برپا نمودند
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حکومت خلق را ایجاد کردند و پیکارهای سختی با نیروهای ضد انقالبی که از پشتیبانی مستقیم 
ر نتیجه تفاوت زیاد بین نیروهای انقالب و ضد انقالب، این امپریالیستها بر خوردار بودند، بعمل آوردند، ولی د

دهقانان شهرستانهای حای فون و لو فون واقع  ۱۹۲۵ – ۱۹۲۳در دوران سالهای . قیام با شکست مواجه شد
در بخش ساحلی خاور گوان دون تحت رهبری یک کمونیست، رفیق پون بای، جنبش نیرومندی براه 

ملی گوان جو هنگام دو اردو کشی پیروزمندانه خود بمشرق علیه دارودسته  انداختند که به ارتش انقالبی
 ۱۹۲۷آوریل  ۱۲پس از آنکه چانکایشک در روز . ضد انقالبی چن جیون مین، کمک بسیاری مؤثری کرد

بانقالب خیانت کرد، دهقانان این ناحیه در آوریل، سپتامبر و اکتبر سه بار قیام کردند و در شهرستانهای 
در مشرق استان . پایداری نمود ۱۹۲۸ون و لو فون حکومت انقالبی را تشکیل دادند که تا آوریل حای ف

دهقانان شورشی شهرستانهای لیویان، پین جیان، لی لین و جو جو را بتصرف در  ۱۹۲۷حونان، در سپتامبر 
ل شرقی استان حوبه، آوردند همزمان با آن، در شهرستانهای سیائو گان، ماچن، حوان ان وغیره واقع در شما

ده ها هزار دهقان بقیام مسلحانه دست زدند و مرکز شهرستان حوان ان را بیشتر از سی روز در تصرف 
، دهقانان شورشی در شهرستانهای ای جان، چن جو، لی ۱۹۲۸در جنوب استان حونان، در ژانویه . داشتند

  . ا سه ماه دوام آوردیان، یون سین و زی سین حکومت انقالبی را بوجود آوردند که ت

گارد سرخ، تشکیالت مسلح توده ای در پایگاه های انقالبی بود که افراد آن اشتغاالت عادی خویش   – ۹     
  . را رها نمیکردند

منظور از کمیته ناحیه ویژه کمیته حزب کمونیست چین در ناحیه ویژه منطقه مرزی حونان ـ   – ۱۰     
منظور از کمیته ارتش کمیته . بود بین کمیته ایالتی و کمیته شهرستانجیان سی ـ ارگان حزبی آنوقت 

  مترجم  –. حزبی سپاه چهارم ارتش سرخ کارگران ـ دهقانان در منطقه مرزی حونان ـ جیان سی بود

سلسله جبال لوه سیائو کوهستان عظیمی است در منطقه مرزی استانهای حونان و جیان سی که   – ۱۱     
  . کوهستان جین گان را تشکیل میدهد قسمت مرکزی آن

مقصود رفیق مائو تسه دون در اینجا خرده بورژوازی باستثناه دهقانان است که پیشه وران، کسبه،   – ۱۲     
آنها در چین بیشتر در شهر زندگی . افراد دارای شغل آزاد و روشنفکران خرده بورژوازی را دربر میگیرد

  .»تحلیل طبقات جامعه چین« رجوع شود به . هم نسبتًا زیاد است میکنند، ولی تعداد شان در دهات

منظور از منطقه او جین دهات دا جین، سیائو جین، شان جین، جون جین و سیا جین در   – ۱۳     
کوهستان جین گان است که بین یون سین، نین گان و سوی چوان در مغرب جیان سی و لین سیان در 

  . مشرق حونان واقع میباشند
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  مبارزه در کوهستان جين گان

  )١٩٢٨نوامبر  ٢٥(

  

  حونان ـ جيان سي و شکست ماه اوت حکومت مستقل در منطقه مرزي

چین در جهان کنونی تنها کشوری است که در آنجا یک یا چند منطقه کوچک در میان حلقه محاصره 
دالیل وجود این پدیده تفرقه  طبق تحلیل ما، یکی از. حکومت سفید بزیر قدرت سیاسی سرخ در آمده است

تا . و جنگهای مداومی است که بین بورژوازی کمپرادور و طبقه مالکان ارضی بزرگ چین در جریان است
زمانیکه این تفرقه و جنگها ادامه دارند، امکان بقاء و رشد حکومت مستقل مسلح کارگران و دهقانان نیز 

توده های   – ۱: ین حکومت مستلزم وجود شروط زیرین استعالوه بر این، بقاء و رشد ا. موجود خواهد بود
زمین مساعد برای عملیات   – ۴ارتش سرخ نسبتًا قوی؛    – ۳سازمان حزبی محکم؛   – ۲فعال مردم؛  

  2. منابع اقتصادی کافی برای تأمین خواربار  – ۵نظامی؛  

د بر حسب اینکه رژیم طبقات حاکم حکومت مستقل در قبال طبقات حاکم که احاطه اش کرده اند، بای     
در دورانیکه طبقات حاکم . دروان ثبات موقت یا تفرقه را میگذراند، استراتژیهای متفاوت اتخاذ کند

و یا ) ۱(دستخوش تفرقه و نفاقند ــ مانند زمان جنگ بین لی زون ژن و تان شن جی در حوبه و حونان 
ــ استراتژی ما میتواند بر اساس پیشروی نسبتًا ) ۲(جنگ بین جان فا کوی و لی جی شن در گوان دون 

جسورانه مبتنی باشد؛ و مناطقی که حکومت مستقل در آنجا از طریق عملیات نظامی توسعه مییابد، 
معذلک ما باید بامر ایجاد پایه و اساس محکمی در مناطق مرکزی توجه کنیم تا . میتوانند نسبتًا وسیع باشند

ولی در دورانیکه رژیم . سفید آغاز شد، بدون کوچکترین نگرانی بدان تکیه کنیمبتوانیم هنگامیکه ترور 
طبقات حاکم از ثبات نسبی برخوردار است، نظیر وضعیکه بعد از آوریل اخیر در استانهای جنوبی حکمفرما 

بیشتر از در چنین دورانی آنچه که باید . بود، ما باید استراتژی خود را بر اساس پیشروی تدریجی قرار دهیم
همه از آن پرهیز کرد، در عملیات نظامی تقسیم قوا جهت اقدام بیک پیشروی بی مالحظه و در زمینه کار 

                                                            
 

  . اثر حاضر متن گزارشی است که رفیق مائو تسه دون به کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تقدیم نموده است     2
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پخش ) تقسیم اراضی، استقرار قدرت سیاسی، بسط و توسعه حزب و تشکیل نیروهای مسلح محلی(محلی 
شکستهائی که در بسیاری از . نیروهای انسانی و غفلت در ایجاد پایه و اساس محکم در مناطق مرکزی است

مناطق کوچک سرخ برما وارد آمد، یا ناشی از فقدان شرایط مساعد عینی بود و یا معلول اشتباهات ذهنی در 
اشتباهاتی که در زمینه تاکتیک پیدا شد، تنها باین علت بود که فرق بین این دو دوران یعنی . زمینه تاکتیک

در دوران ثبات موقت، برخی . و دوران تفرقه تمیز داده نشده بودبین دوران ثبات موقت رژیم طبقات حاکم 
از رفقا طرفدار تقسیم قوا برای اقدام به پیشروی بی مالحظه بودند و حتی پیشنهاد میکردندکه وظیفه دفاع 
از مناطق وسیع تنها بدست گارد سرخ سپرده شود، تو گوئی آنها اصاًل نمیدانستند که دشمن میتواند عالوه 

در زمینه . فنگچی های مالکان ارضی، واحدهای منظم خود را نیز برای حمله متمرکز علیه ما بکار اندازدبر ت
کار محلی، این رفقا از ایجاد پایه و اساس محکم در مناطق مرکزی بکلی غفلت میورزیدند و بدون توجه به 

آنها بهر کسیکه بخاطر حفظ . ندتوانائی ذهنی ما فقط تالش میکردند که سرزمین را بطور نامحدود توسعه ده
خود از شکست احتمالی، در عملیات نظامی تاکتیک پیشروی تدریجی را توصیه میکرد و در زمینه کار محلی 
معتقد بود که باید تمام مساعی خود را برای ایجاد پایه و اساس محکمی در مناطق مرکزی متمرکز نمود، 

آنها علت اصلی شکشت ما در ماه اوت سال جاری در منطقه  این نظرات نادرست. میزدند ”محافظه کار“مهر 
  . مرزی حونان ـ جیان سی و شکست سپاه چهارم ارتش سرخ در جنوب حونان بود

در ابتدا تمام سازمانهای حزبی ما . کار در منطقه مرزی حونان ـ جیان سی از اکتبر سال پیش آغاز شد     
یروهای مسلح محلی فقط از دو واحد یوان وین تسای و وان زوه ن. در شهرستانهای این منطقه از بین رفتند

تفنگ مستعمل بیش  ۶۰تشکیل میشدند که در حوالی کوهستان جین گان مستقر بودند و هر کدام 
نداشتند، در حالیکه در چهار شهرستان یون سین، لیان هوا، چالین و لین سیان، طبقه مالکان ارضی بزرگ 

. نی را کاماًل خلع سالح کرده بود و شور انقالبی توده های مردم خاموش شده بودواحدهای دفاع از خود دهقا
در شهرستانهای نین گان، یون سین، چالین و سوی چوان تا فوریه امسال همه جا کمیته های حزبی 
شهرستان تشکیل شدند، در لین سیان کمیته بخش ویژه ایجاد گردید و در لیان هوا نیز یک سازمان جزبی 

به غیر از شهرستان لین . ایجاد شد و کمیته جبهه با کمیته حزبی شهرستان ون ان ارتباط برقرار ساخت تازه
در نین گان، چالین، سوی چوان و یون . سیان بقیه شهرستانها تعدادی واحد مسلح محلی در اختیار داشتند

ه ها چندین قیام سین و بخصوص در دو شهرستان آخر بمنظور برانداختن مالکان ارضی و بسیج تود
در این دوره انقالب ارضی هنوز بطور عمیق اجرا نشده . پارتیزانی برپا شد که به کامیابی هائی نیز نایل آمد

در ارتش کمیته . ارگانهای قدرت سیاسی عنوان حکومت کارگران ـ دهقانان ـ سربازان را گرفته بودند. بود
بمأموریت های جداگانه اعزام میشدند، برای هدایت آنها  هنگامیکه واحدها). ۳(های سربازی ایجاد شده بود 

) بدبیری مائو تسه دون(ارگان عالی رهبری حزب در آنزمان کمیته جبهه . کمیته های عمل تشکیل میشد
در دهه اول مارس، بنا به . از طرف کمیته ایالتی حونان معین شده بود ”قیام درو پائیزه“بود که در دوران 
) بدبیری حه تین یین(یه ویژه جنوب حونان، کمیته جبهه منحل شد و به کمیته لشگری تقاضای کمیته ناح

تجدید سازمان یافت که وظیفه اش منحصرًا رهبری سازمانهای حزبی در ارتش بود و به هیچ وجه حق 
مقارن آن طبق درخواست کمیته ناحیه ویژه جنوب . مداخله در امور سازمانهای حزبی محلی را نداشت

، واحدهای مائو تسه دون به جنوب حونان اعزام گردیدند و در نتیجه منطقه مرزی حونان ـ جیان سی حونان
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در اواخر ماه مارس واحدهای ما در جنوب حونان دچار . مدت بیش از یک ماه در اشغال دشمن باقی ماند
انی جنوب حونان شکست شدند و در ماه آوریل واحدهای جو ده و مائو تسه دون باتفاق دستجات مسلح دهق

  . به نین گان عقب نشستند و مجددًا حکومت مستقل منطقه مرزی حونان ـ جیان سی را ایجاد نمودند

ایجاد حکومت مستقل منطقه مرزی حونان ـ جیان سی که از ماه آوریل ببعد صورت گرفت، درست      
که از استانهای حونان و  مقارن زمانی بود که قدرت حاکم در جنوب ثبات موقت داشت؛ نیروهای مرتجع

ولی ما با . هنگ میرسیدند ۱۸و گاهی به  ۹یا  ۸اعزام شده بودند، حد اقل به  ”سرکوب“جیان سی برای 
نیروهائی کمتر از چهار هنگ مدت چهار ماه علیه دشمن جنگیدیم و در نتیجه منطقه تحت مستقل خود را 

قتر گرداندیم، قدرت سیاسی توده ای را بطور روزافزون روزبروز وسیعتر نمودیم، انقالب ارضی را روزبروز عمی
تمام این موفقیتها مرهون صحت . توسعه دادیم و ارتش سرخ و گارد سرخ را از نظر کمی مرتبًا تقویت کردیم

سیاست کمیته ناحیه ویژه منطقه . منطقه مرزی بود) محلی و ارتش(سیاست سازمانهای حزب کمونیست 
  :در آنزمان عبارت بود از) بدبیری چن ای(وکمیته حزبیارتش ) ونبدبیری مائو تسه د(مرزی 

مبارزه قاطع علیه دشمن، استقرار قدرت سیاسی در بخش مرکزی سلسله حبال لوه سیائو و مبارزه با روحیه 
  فرار طلبی؛

  تعمیق انقالب ارضی در منطقه تحت حکومت مستقل؛ 

  محلی؛کمک سازمانهای حزبی ارتش به رشد سازمان های حزبی 

  کمک نیروهای ارتش به توسعه نیروهای مسلح محلی؛ 

اتخاذ تاکتیک دفاعی در مقابل نیروهای حاکم نسبتًا قوی حونان و اتخاذ تاکتیک تعرضی در  مقابل           
  نیروهای حاکم نسبتًا ضعیف جیان سی؛ 

توده ای در آنجا و تهیه  صرف مساعی فراوان برای اداره منطقه یون سین، ایجاد حکومت مستقل          
  تدارک برای مبارزه طوالنی؛ 

تمرکز واحدهای ارتش سرخ برای نبرد با دشمن مهاجم در لحظه مناسب، مبارزه علیه تقسیم            
  نیروها بخاطر جلوگیری از اینکه دشمن ما را یکایک در هم شکند؛ 

تحت حکومت مستقل و مخالفت با تاکتیک  اتخاذ تاکتیک پیشروی موج آسا برای توسعه منطقه          
  . توسعه از طریق پیشروی بی مالحظه

در پرتو این تدابیر تاکتیکی مناسب و همچنین بعلت موقعیت مساعد زمین منطقه مرزی برای نبرد و فقدان 
همکاری کافی بین سپاهیان دشمن که از استانهای حونان و جیان سی حمله میکردند، ما توانستیم در ظرف 
چهار ماه یعنی از آوریل تا ژوئیه بیک رشته پیروزیهای نظامی دست یابیم و منطقه تحت حکومت مستقل 

دشمن با وجود اینکه از ما چند برابر قوی تر بود، نتوانست از توسعه روزافزون . توده ای را وسعت بخشیم
رو نفوذ حکومت مستقل ما در حکومت مستقل ما جلوگیری کند، تا چه رسد باینکه آنرا نابود سازد و از این
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یگانه علت شکست ماه اوت این بود که بعضی از رفقا که . حونان و جیان سی روزبروز بیشتر گسترش یافت
نتوانستند درک کنند وضع موجود دوران ثبات موقت طبقات حاکم است،  آنچنان سیاسی اتخاذ کردند که 

یب قوای ما را برای پیشروی بی مالحظه بسوی با دوران تفرقه طبقات حاکم مطابقت داشت و بدین ترت
دو سیو . جنوب حونان تقسیم کردند و همین خود موجب شکست ما در منطقه مرزی و جنوب حونان گردید

جین نماینده کمیته ایالتی حونان و یان کای مین دبیر کمیته ناحیه ویژه منطقه مرزی که از طرف کمیته 
ود، هر دو وضع آنزمان را در نظر نگرفتند و با سوء استفاده از غیبت ایالتی حونان باین سمت منصوب شده ب

مائو تسه دون، ون سی سیان و رفقای دیگر که در آنموقع در یون سین اقامت داشتند و با نظرات آنها شدیدًا 
مخالفت میکردند، به مصوبات جلسه مشترک کمیته ارتش، کمیته ناحیه ویژه و کمیته شهرستان یون سین 

خالف نظرات کمیته ایالتی حونان بود، توجه نکردند و تنها دستور کمیته ایالتی حونان را مبنی بر که م
ارتش   ۲۹حرکت بسوی جنوب حونان بطور مکانیکی بموقع اجرا گذاردند و نسبت به آرزوی افراد هنگ 

ط الرأس خویش باز که میخواستند خود را از مبارزه کنار بکشند و به مسق) مرکب از دهقانان ای جان(سرخ 
گردند، روی خوش نشان دادند و بدین ترتیب موجبات شکست ما را در منطقه مرزی و جنوب حونان فراهم 

  . آورند

در ابتدا، در اواسط ماه ژوئیه سپاه هشتم دشمن در حونان تحت فرماندهی اوشان به نین گان تجاوز کرد      
افراد ما هم میکوشیدند (ما درگیر شود، ولی موفق نشد و سپس به یون سین نفوذ نمود و میخواست که با 

و سپس بعلت ترس از توده ) نیروهای دشمن را از یک راه فرعی مورد حمله قرار دهند، ولی آنها را گم کردند
در این هنگام قسمت عمده . ها که از ما حمایت میکردند، با عجله از راه لیان هوا بسوی چالین عقب نشست

نین گان برای حمله به لین سیان و چالین پیشروی میکرد، پس از رسیدن به لین سیان  ارتش سرخ که از
هنگ از سپاه سوم جیان سی دشمن  ۵نقشه خود را تغییر داد و بسوی جنوب حونان سرازیر شد، در حالیکه 

هنگ از سپاه ششم دشمن تحت فرماندهی حو وین دئو  ۶تحت فرماندهی وان جیون و جین هان دین و 
در آنموقع ما در یون سین یک هنگ بیشتر نداشتیم که با استفاده از . ترکًا به یون سین هجوم آوردندمش

حمایت توده های وسیع مردم و از راه حمالت پارتیزانی از هر طرف موفق شد طی مدت بیست و پنج روز 
ولی باالخره ما . کنددر نزدیکی مرکز این شهرستان میخکوب ) ۴(این یازده هنگ دشمن را در شعاع سی لی 

در آنموقع ناگهان در . در اثر حمالت شدید دشمن، یون سین و بعدًا لیان هوا و نین گان را از دست دادیم
داخل صفوف واحدهای جیان سی دشمن نفاق افتاد؛ سپاه ششم حووین دئو با عجله به عقب نشینی پرداخت 

پنج هنگ دیگر جیان سی نیز با . ارد جنگ شدو در نزدیکی جان شو با سپاه سوم وان جیون بالفاصله و
اگر قسمت عمده ارتش ما بطرف جنوب حونان حرکت . عجله به مرکز شهرستان یون سین عقب نشست

نکرده بود، ما حتمًا میتوانستیم این قوای دشمن را تارومارکنیم و حکومت مستقل خود را با الحاق جی ان، 
لیکن از آنجا که . قه را به پین جیان و لیو یان متصل نمائیمان فو و پین سیان توسعه دهیم و این منط

قسمت عمده ارتش ما در یون سین نبود و تنها هنگ موجود در آنجا نیز سخت فرسوده شده بود، تصمیم 
گرفته شد قسمتی از نیروهای این هنگ در همکاری با واحد یوان وین تسای و واحد وان زوه برای دفاع از 

باقی بماند و من بقیه هنگ را بردارم و برای الحاق به قسمت عمده ارتش سرخ و کوهستان جین گان 
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در آنموقع این قسمت عمده از جنوب حونان بسمت گوی دون . بازگرداندن آن بسوی گوی دون رهسپار شوم
  . اوت واحدهای ما در این نقطه بهم ملحق شدند ۲۳شروع به عقب نشینی کرده بود و در 

که  ۲۹ئیه، هنگامیکه قسمت عمده ارتش سرخ وارد لین سیان شد، افسران و سربازان هنگ در اواسط ژو     
از نظر سیاسی متزلزل بودند و میخواستند به مسقط الرأس خویش در جنوب حونان باز گردند، از اجرای 

از با حرکت به جنوب حونان مخالف بود و میخواست بعوض ب ۲۸دستور سرپیچی نمودند؛ در صورتیکه هنگ 
را به پافشاری روی نظرات  ۲۹از آنجا که دو سیو جین هنگ . گشت به یون سین به جنوب جیان سی برود

اشتباه آمیز خود تشویق میکرد، و چون کمیته ارتش هم نتوانست آنها را از مراجعت منصرف کند، قسمت 
ور در برخوردی که در نیروهای مذک. ژوئیه لین سیان را به قصد چن جو ترک نمود ۱۷عمده ارتش سرخ در 

ژوئیه در چن جو با واحد های دشمن بفرماندهی فان شی شن پیدا کردند، در آغاز با موفقیت  ۲۴
متعاقب این جریان . روبروشدند، لیکن باالخره دچار شکست گردیدند و از میدان جنگ عقب نشینی کردند

در نتیجه قسمتی از آن در له حرکت نمود و ) ای جان(خود سرانه بسوی مسقط الرأس خویش  ۲۹هنگ  
چان بوسیله دسته راهزنان حو فون جان نابود گردید و قسمت دیگر در منطقه چن جو ـ ای جان پراکنده 
شد و تاکنون هیچ خبری از آن در دست نیست، و در آنروز جمع آوری بیشتر از صد نفر از آنها ممکن 

اوت گوی  ۱۸ل میداد، تلفات سنگین نداد و در که نیروی عمده ما را تشکی ۲۸خوشبختانه هنگ . نگردید
اوت این هنگ بواحدهای اعزامی از کوهستان جین گان ملحق شد و تصمیم  ۲۳در . دون را اشغال نمود

وقتیکه ما به چون ای . گرفته شد که آنها از راه چون ای و شان یو به کوهستان جین گان مراجعت کنند
ان با یک گروهان پیاده نظام و یک گروهان آتشبار دست به عصیان رسیدیم، یوان چون چیوان فرمانده گرد

. زد و گرچه ما توانستیم این دو گروهان را بر گردانیم، لیکن وان لجوه فرمانده هنگ در این جریان شهید شد
اوت واحدهای دشمن از حونان و جیان سی با استفاده از این موقعیت که افراد ما در راه بازگشت به  ۳۰در 
پادگان ما که بزحمت بیک . ن گان بودند ولی هنوز نرسیده بودند، بکوهستان جین گان حمله بردندجی

گردان میرسید، با استفاده از صعب الوصول بودن محل در مقابل دشمن مقاومت نمود و دشمن را تارومار 
  . کرد و این پایگاه را حفظ نمود

افسران و سربازان که متزلزل بودند و هوای وطن  بعضی از  – ۱: علل شکست ماه اوت عبارتند از     
بسرشان زده بود، قدرت پیکار خود را از دست دادند؛ عده دیگر از افسران و سربازان که نمیخواستند به 

سربازان ما در اثر پیاده روی طوالنی در اوج   – ۲جنوب حونان بروند، شور و شوقی از خود نشان نمیدادند؛  
افراد ما که در اثر پیشروی بی مالحظه صدها لی از لین سیان دور   – ۳ده شده بودند؛ گرمای تابستان فرسو

از آنجا که توده ها در جنوب  – ۴شده بودند، ارتباط خود را با منطقه مرزی از دست دادند و منفرد شدند؛ 
از وضع   – ۵حونان بپا نخاسته بودند، اردو کشی ما بیشتر به ماجراجوئی نظامی محض مبدل شده بود؛ 

  دشمن بی اطالع بودیم؛ 

کار تدارکی بنحو احسن انجام نیافته بود و افسران و سربازان اهمیت این عملیات را بخوبی درک نکرده   – ۶
  . بودند
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  وضع کنوني منطقه حکومت مستقل
نیروی ژوئن  ۲۳پس از آنکه ما در . مناطق سرخ از آوریل سال جاری بتدریج شروع به توسعه کرده اند     

برای چهارمین ) واقع در مرزهای یون سین و نین گان(پادگان جیان سی دشمن را در لون یوان کو 
بارشکست دادیم، منطقه مرزی ما که سه شهرستان نین گان، یون سین و لیان هوا و قسمت کوچکی از 

باوج رشد خود شهرستانهای جی ان و ان فو، شمال سوی چوان و جنوب شرقی لین سیان را دربر میگرفت، 
. تقسیم اراضی در بخش اعظم مناطق سرخ انجام گرفته بود و در بقیه مناطق نیز در دست انجام بود.  رسید

حکومتهای شهرستانهای نین گان، . ارگانهای قدرت سیاسی در بخشها و دهستانها همه جا بوجود آمده بودند
همه جا در دهات دستجات . یل شده بودیون سین، لیان هوا و سوی چوان و یک حکومت منطقه مرزی تشک

در ماه ژوئیه . قیام از کار گران و دهقانان و در بخشها و شهرستانها دستجات گارد سرخ سازمان داده شده بود
نیروی پادگان جیان سی دشمن دست به تعرض زد و در ماه اوت نیروهای پادگان حونان و جیان سی دشمن 

دشمن تمام مراکز شهرستانها و دشتهای منطقه مرزی را . ور گردیدندمشترکًا به کوهستان جین گان حمله 
قره نوکران دشمن ــ  واحدهای حفظ امنیت عمومی و تفنگچی های مالکان ارضی ــ لجام . اشغال کرده بود

سازمانهای حزبی و حکومتی اکثرًا . گسیخته بر سر مردم میریختند، شهر و ده را ترور سفید فرا گرفته بود
از دیگری  دهقانان مرفه و فرصت طلبانی که بدرون حزب رخنه کرده بودند، یکی پس. گردیدندمنهدم 

اوت کوهستان جین گان بود که نیروی پادگان حونان دشمن  ۳۰تنها بعد از نبرد . بصفوف دشمن پیوستند
 شروع به عقب نشینی بسوی لین سیان کرد؛ لیکن نیروی پادگان جیان سی دشمن هنوز تمام مراکز

معذلک دشمن هرگز نتوانست مناطق کوهستانی را تصرف کند؛ . شهرستانها و اکثر دهات را در تصرف داشت
مناطق شمالی و غربی نین گان؛ مناطق تیان لون و سیائو سی جیان و ون نیان شان : این مناطق عبارتند از

نطقه کوهستان جین گان بترتیب واقع در شمال، مغرب و جنوب یون سین؛ منطقه شان سی در لیان هوا؛ م
در ماههای  ژوئیه و اوت، یک هنگ از ارتش . در سوی چوان؛ و مناطق کین شی گان و دا یوان در لین سیان

سرخ که با دستجات گارد سرخ چند شهرستان متفقًا عمل میکرد، بعد از دهها زد و خورد بزرگ و کوچک 
  . ا عقب نشینی کردقبضه تفنگ به کوهستانه ۳۰باالخره با از دست دادن فقط 

هنگامیکه نیروهای ما از راه چون ای و شان یو بطرف کوهستان جین گان برمیگشتند، لشگر هفتم      
 ۱۳در . مستقل دشمن مستقر در جنوب جیان سی بفرماندهی لیو شی ای ما را تا سوی چوان دنبال کرد

گ به غنیمت گرفتند و سوی چوان را سپتامبر واحدهای ما لیو شی ای را شکست دادند و چند صد قبضه تفن
سپتامبر ما به کوهستان جین گان باز گشتیم و در اول اکتبر با یکی از تیپهای  ۲۶در . نیز اشغال کردند

سیون شی هوی که تحت فرماندهی جو هون یوان قرار داشت، در نین گان نبرد کردیم و آنرا مغلوب ساختیم 
نفر از افراد ین جون ژو متعلق به قوای پادگان  ۱۲۶در این موقع  .و تمام شهرستان نین گان را پس گرفتیم

حونان دشمن که در گوی دون مستقر بود، بصفوف  ما پیوستند و ما از آنها گردان مخصوصی بفرماندهی بی 
نوامبر ما در مرکز شهرستان نین گان و لون یوان کو یک هنگ از تیپ جو  ۹در . جان یون تشکیل دادیم

. روز بعد یون سین را اشغال کردیم و سپس مجددًا به نین گان عقب نشستیم. در هم کوبیدیم هون یوان را
فعاًل منطقه ما سرزمین یکپارچه ای را تشکیل میدهد که بصورت نوار باریکی از جنوب بشمال از دامنه های 
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میشود و تمام  جنوبی کوهستان جین گان واقع در شهرستان سوی چوان تا حدود شهرستان لیان هوا کشیده
منطقه شان سی در لیان هوا و .  نین گان و قسمتی از سوی چوان، لین سیان و یون سین را دربر میگیرد

دشمن . مناطق تیان لون و ون نیان شان در یون سین با این سرزمین یکپارچه کاماًل متصل نیستند
نابود سازد، و ما خود را برای درهم میبکوشد منطقه پایگاهی ما را از راه تعرض نظامی و محاصره اقتصادی 

  . شکستن این تعرض آماده میکنیم

  مسايل نظامي
از آنجا که مبارزه در منطقه مرزی مبارزه ای صرفًا نظامی است، حزب و توده های مردم نیز باید کار خود      

ی روزانه ما شده طرز مقابله و جنگیدن با دشمن، مسئله مرکزی زندگ. را با نیازمندیهای جنگ تطبیق دهند
سرزمین تحت این حکومت مستقل در هر جاکه باشد، اگر نیروهای . حکومت مستقل باید مسلح باشد. است

مسلح در آنجا وجود نداشته باشند و یا باندازه کافی نباشند و یا در قبال دشمن تاکتیک اشتباه آمیزی اتخاذ 
روز شدیدتر میشود و از اینرو مسایلی که در برابر ما این مبارزه روزب. شود، آنًا از طرف دشمن اشغال میگردد

  . قرار دارند، فوق العاده بغرنج و جدی گردیده اند

قوائی که سابقًا در چائو جو و شان تو تحت   – ۱: ارتش سرخ منطقه مرزی تشکیل شده است از     
دهقانان   – ۳؛   )۶(چان  هنگ گارد دولت ملی سابق او  – ۲؛ )۵(فرماندهی یه تین و حه لون قرار داشت 

سربازانی که   – ۵؛  )۹(و کار گران شوی کوشان ) ۸(دهقانان جنوب حونان  – ۴؛  )۷(پین جیان و لیو یان 
از واحد های سیو که سیان، تان شن جی، بای چون سی، چوپی ده، اوشان، سیون شی هوی اسیر شده اند؛  

معهذا بعد از یکسال و اندی زد و خورد، از . زی آمده انددهقانانی که از شهرستانهای مختلف منطقه مر – ۶
سپاهیان سابق یه تین و حه لون، از هنگ گارد و دهقانان پین جیان و لیو یان فقط یک سوم بیشتر باقی 

از اینرو با اینکه چهار دسته . تلفات نیز در میان دهقانانیکه از جنوب حونان آمده اند، زیاد است. نمانده است
امروز همچنان استخوان بندی سپاه چهارم ارتش سرخ را تشکیل میدهند، از نظر نفرات بمراتب کمتر اول تا 

بعالوه در دو دسته آخر عده سربازان اسیر از دهقانان بیشتر است؛ از اینجهت اگر .  از دو دسته آخر میباشند
حتی . فوق العاده حادی در میآمدما قوای مانرا از این منابع تکمیل نمیکردیم، مسئله نیروی انسانی بصورت 

در چنین صورتی نیز بین افزایش عده سربازان و افزایش تعداد تفنگ عدم تناسب وجود دارد؛ تفنگ به 
آسانی از دست نمیرود، در حالیکه افراد زخمی یا کشته میشوند، بیمار یا فراری میگردند و بدین ترتیب 

ریم که کمیته ایالتی حونان بنابوعده ایکه داده است، عده ای از ما امید زیاد دا. خیلی آسانتر از دست میروند
  . را نزد ما بفرستد) ۱۰(کار گران ان یوان 

درباره ترکیب طبقاتی ارتش سرخ میتوان گفت که این ارتش قسمتی از کارگران و دهقانان و قسمتی از      
صر لومپن پرولتاریا در داخل ارتش سرخ البته وجود عده زیادی عنا. عناصر لومپن پرولتا ریا تشکیل میشود

معذلک آنها قادر بجنگند، و چون ما هر روز در زد و خوردیم و تلفات زیاد است، حتی تکمیل . صالح نیست
در چنیبن وضعی یگانه راه چاره تشدید آموزش سیاسی . نیروهای خود از این عناصر هم کار اسانی نیست

  . است
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ارتشهای مزدور میآیندکه بمحض ورود به ارتش سرخ خصلتشان تغییر  اکثر سربازان ارتش سرخ از     
ارتش سرخ قبل از هر چیز سیستم مزدوری را برانداخته و گذاشته است که سربازان احساس کنند . مییابد

در ارتش سرخ هنوز سیستم پرداخت حقوق منظم . که نه برای دیگران، بلکه برای خود، برای خلق میجنگند
است؛ فقط یک جیره برنج و کمی پول برای روغن خوراکی، نمک، هیزم و سبزیجات و قدری برقرار نشده 

بین تمام افسران و سربازان ارتش سرخ که اهل منطقه مرزی هستند، زمین . پول جیبی پرداخت میشود
  . تقسیم شده است؛ ولی واگذاری زمین به افرادی که از نقاط دیگر کشور می آیند، خیلی مشکل است

سربازان ارتش سرخ در پرتو تربیت سیاسی، همگی آگاهی طبقاتی یافته اند و ضرورت تقسیم اراضی،      
استقرار قدرت سیاسی، تسلیح کارگران و دهقانان را درک کرده اند و میدانند که بخاطر خود، بخاطر کارگران 

ر گونه سختی و دشواری از اینروست که آنها میتوانند بدون کوچکترین شکایتی ه. و دهقانان میرزمند
هر گروهان، گردان و هنگ دارای کمیته سربازی است که حافظ منافع سربازان . مبارزات تلخ را تحمل کنند

  . بوده و بکار سیاسی و توده ای مشغول است

نماینده حزب بویژه در . را  نباید لغو کرد) ۱۱(تجربه نشان داده است که سیستم نمایندگان حزب      
این نماینده باید . ارای نقش بسیار مهمی است زیرا که حوزه حزبی در گروهان تشکیل میشودگروهان د

او باید کار جنبشهای توده ای را رهبری کند و در . مراقب باشد که کمیته سربازی بآموزش سیاسی بپردازد
در نماینده حزب در واقعیات نشان داده اند که هر ق. عین حال بعنوان مسئول حوزه حزبی انجام وظیفه نماید

گروهان بهتر باشد، وضع آن گروهان سالمتر خواهد شد؛ ولی ایفاء چنین نقش سیاسی پرا همیتی برای 
نظر باینکه تلفات در میان کادرهای پائین خیلی زیاد است، سربازان . فرمانده گروهان چندان آسان نیست

از میان سربازانی که . ه دسته یا گروهان میشونددشمن که اسیر شده اند، غالبًا در مدتی بسیار کوتاه فرماند
در فوریه یا مارس سال جاری دستگیر شده اند، هم اکنون کسی هم هست که به فرماندهی گردان گماشته 

ممکن است چنین بنظر رسد که چون ارتش ما ارتش سرخ خوانده میشود، میتواند از نمایندگان . شده باشد
موقعیکه در جنوب حونان بود، سیستم نمایندگان  ۲۸هنگ . ه بزرگی استحزب صرفنظر کند؛ ولی این اشتبا

ممکن است مربیان ما  ”مربی“تغییر نام نماینده حزب به . حزب را یکبار حذف کرد، ولی بعدًا آنرا احیا نمود
هیت از این گذشته، تغییر نام ما. را با مربیان ارتش گومیندان که مورد تنفر سربازان اسیرند، مشتبه سازد

ضایعات ما در میان . از اینجهت ما تصمیم گرفتیم از تغییر نام صرفنظر کنیم. سیستم را عوض نمیکند
نمایندگان حزب خیلی سنگین است، از اینرو ما بموازات تأسیس دوره های تعلیماتی برای پر کردن جای 

م اقاًل سی نفر از رفقائی را که آنها، از کمیته مرکزی و از کمیته های ایالتی حونان و جیان سی انتظار داری
  . بتوانند از عهده انجام وظایف نمایندگی حزب برآیند، برای ما بفرستند

معموال یک سرباز پس از شش ماه یا یک سال تعلیمات نظامی میتواند بجنگد؛ ولی سربازان ما که دیروز      
این سربازان که خیلی کم به . د بجنگندوارد ارتش شده اند، عماًل بدون تعلیمات نظامی از همین امروز بای
از آنجا که وقت زیادی برای استراحت و . فنون نظامی واردند، در جنگ فقط به شجاعت خود تکیه میکنند

ین ترتیب برای تعلیمات مطرح نیست، چاره ای نداریم جز اینکه سعی کنیم از بعضی نبردها بپرهیزیم و بد
ما برای تعلیم دادن . معلوم نیست که آیا این کار ممکن است یا نهآوریم، ولی هنوز تعلیمات وقتی بدست 
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ما از . نفری تشکیل داده ایم و قصد داریم این دوره را در آینده هم ادامه دهیم ۱۵۰افسران جزء یک دوره 
ای کمیته مرکزی و دو کمیته ایالتی انتظار داریم عده زیادتری افسر از ردیف فرمانده دسته و گروهان بباال بر

  . ما بفرستند

کمیته ایا لتی حونان از ما خواسته است که به زندگی مادی سربازان توجه کنیم تا زندگی آنها اقاًل کمی      
هر سرباز عالوه بر . حقیقت اینست که زندگی آنها واقعًا بد است. بهتر از زندگی کارگران و دهقانان ساده شود

حتی حفظ . وراکی، نمک، هیزم و سبزیجات دریافت میکندجیره برنج، روزی فقط پنج فن برای روغن خ
رقمی که تنها برای این مخارج باید پرداخته شود، بالغ بر ده هزار یوان در ماه . همین نورم هم مشکل است

اکنون ما برای ملبوس زمستانی تمام ارتش سرخ ). ۱۲(است که منحصرًا از مستبدین محلی وصول میشود 
هوا آنقدر سرد است که . ر اختیار داریم لیکن از لحاظ پارچه هنوز در مضیقه ایمپنج هزار نفری پنبه د

خوشبختانه ما بزندگی سخت عادت . بسیاری از سربازان ما هنوز دو دست لباس تابستانی رویهم میپوشند
جیره هر نفر از فرمانده سپاه گرفته تا آشپز، عالوه بر : بعالوه محرومیت همگی ما یکسان است. کرده ایم

فن  ۲۰فن داده شود، همه  ۲۰اگر برای پول جیبی . برنج، غذائی میخورد که روزانه پنج فن تمام میشود
و از اینرو سربازان علیه کسی ) ۱۳(فن دریافت میدارند  ۴۰فن پرداخت شود، همه  ۴۰میگیرند و اگر  
  . غرولند نمیکنند

در اثر کمبود غذای مقوی، فشار سرما و علل دیگر، . ددر پایان هر زد و خورد جبرًا عده ای مجروح میشون     
در بیمارستانی که در منطقه کوهستانی مستقر است، هم . بسیاری از افسران و سربازان ما بیمار میگردند

امروز در بیمارستان ما بیش از . است و هم طب غربی، ولی طبیب و دوا کمیاب است طب چینی معمول
یالتی حونان وعده داده بود که برای ما دارو بفرستد لیکن تا کنون چیزی کمیته ا. نفر بستری اند ۸۰۰

ما هنوز امیدواریم که کمیته مرکزی و دو کمیته ایالتی مقداری ید  و عده ای پزشک که بطب . نرسیده است
  . غربی اشنائی داشته باشند، برای ما بفرستند

و خورد های مداوم همچنان پا بر جا مانده، علت اینکه ارتش سرخ با وجود شرایط بد مادی و زد      
افسران سربازان را کتک نمیزنند؛ با . صرفنظر از نقش حزب، اجرای دموکراسی در درون ارتش نیز هست

افسران و سربازان بطور یکسان رفتار میشود؛ سربازان در جلسات میتوانند نظرات خود را  آزادانه بیان کنند؛ 
سربازان خودشان . ه است؛ کنترل صورت دخل و خرج برای همه آزاد استتشریفات مفصل و زائد حذف شد

بمسئله غذا رسیدگی میکنند و حتی از مبلغ پنج فن که برای روغن خوراکی، نمک، هیزم و سبزیجات 
 ۷۰تا  ۶۰دریافت میدارند، میتوانند مقداری برای پول جیبی صرفه جوئی  کنند که بطور متوسط روزانه به 

. سربازان از این شیوه بسیار راضی هستند. نامیده میشود ”صرفه جوئی از خوراک“فر میرسد و ون برای هر ن
بخصوص اسرائی که بتازگی بصفوف ما پیوسته اند، حس میکنند که ارتش گومیندان و ارتش ما دو جهان 

ود را در البته آنها میبینند که شرایط مادی ارتش سرخ بدتر از ارتش سفید است ولی خ. متفاوت هستند
سربازیکه دیروز در اردوی دشمن هیچگونه شجاعتی از خود نشان نمیداد، . اینجا روحًا آزاد حس میکنند

ارتش سرخ کوره ایست که در آن سربازانی . اینست تأثیر دموکراسی  -امروز در ارتش سرخ دلیرانه میجنگد 
در چین نه تنها خلق بلکه . میشوند که اسیر میشوند، بمحض اینکه بصفوف ما می پیوندند، از نو گداخته
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دموکراسی در ارتش سالح مهمی  است برای تالشی ارتش مزدور . ارتش نیز به دموکراسی نیازمند است
  ). ۱۴(فئودالی 

حوزه گروهان، کمیته گردان، کمیته هنگ و : سازمان حزبی فعاًل دارای درجه بندی چهارگانه زیر است     
حوزه حزبی در گروهان تشکیل “. یک حوزه و در هر جوخهِ یک گروه وجود دارددر هر گروهان . کمیته سپاه

این دلیل مهمی است بر اینکه ارتش سرخ توانسته است بدون از هم پاشیدگی به چنین نبردهای   – ”میشود
دو سال پیش سازمانهای حزبی ما در ارتش گومیندان در میان سربازان اصاًل . سخت و دشواری دست زند

فقط یک حوزه  در هر هنگ وجود داشت؛ از اینجهت ) ۱۵(نگرفته بودند، و حتی در واحدهای یه تین ریشه 
اکنون نسبت اعضای حزب و . بود که اینگونه واحدها نتوانستند از بوته آزمایشهای سخت سربلند بیرون آیند

اخیرًا . نفر عضو حزب استافراد غیر حزبی در ارتش سرخ تقریبًا یک به سه، بسخن دیگر از هر چهار نفر یک 
ما تصمیم گرفتیم که ازمیان سربازان جنگنده عده بیشتری را بعضویت حزب بپذیریم تا آنکه تعداد حزبی ها 

اکنون در گروهانها مسئولین شایسته حوزه های حزبی کم داریم؛ ما از ). ۱۶(با غیر حزبی ها برابر گردد
. که نمیتوانند در محل کار خود فعالیت کنند، برای ما بفرستدکمیته مرکزی تقاضا میکنیم عده ای از فعالین 

ولی چون عده ای از آنها . تقریبًا کلیه کادرهائی که از جنوب حونان آمده اند، بدر ارتش بکار حزبی مشغولند
  . موقع عقب نشینی ماه اوت در جنوب حونان پراکنده شدند، ما فعاًل نمیتوانیم کسی را بخارج بفرستیم

. یروهای مسلح محلی ما از دستجات گارد سرخ و دستجات قیام کارگران و دهقانان تشکیل میشوندن     
دستجات قیام که با نیزه و تفنگ شکاری مسلح اند، بر پایه دهستان سازمان یافته اند و هر دهستان دارای 

ه این وظیف. یک دسته خاص خود است که عده نفرات آن به نسبت جمعیت آن دهستان فرق میکند
و کمک بواحد های ارتش سرخ ، دستجات عبارتست از سرکوب عناصر ضد انقالبی، دفاع از حکومت دهستان

و یا گارد سرخ در زد و خورد وقتیکه دشمن ظاهر میشود، دستجات قیام که برای اولین بار در یون سین 
این . تصرف کردیم، علنی شدند بوجود آمدند، ابتدا مخفی بودند، ولی بعدًا هنگامیکه ما سراسر شهرستان را

. سازمان اکنون به بقیه شهرستانهای منطقه مرزی گسترش یافته و در نامش تغییری حاصل نشده است
دستجات گارد سرخ بطور عمده با تفنگهای پنج تیر مسلح اند، ولی بعضی ها تفنگهای نه تیر و گاهی نیز یک 

، در ۹۰، در لین سیان ۵۰، در چالین ۴۳، در لیان هوا ۲۲۰قبضه، دریون سین  ۱۴۰در نین گان . تیر دارند
قسمت اعظم این تفنگها از طرف . قبضه تفنگ موجود است ۶۸۳، و مجموعًا ۱۰، در ون ان ۱۳۰سوی چوان 

قدرت رزمی اکثر دستجات گارد . ارتش سرخ تأمین شده است و بقیه را خود گارد سرخ از دشمن گرفته است
مرزی که دائمًا علیه واحد های حفظ امنیت عمومی و تفنگچی های مالکان سرخ در شهرستانهای منطقه 

تمام این شهرستانها دارای ) ۱۷( ۱۹۲۷مه  ۲۱قبل از حادثه . ارضی در نبردند، روزبروز افزایش مییابد
، در سوی ۶۰، در لین سیان ۳۰۰قبضه، در چالین  ۳۰۰آنها در یوسیان . دستجات دفاع از خود دهقانی بودند

، در کوهستان جین ۶۰) افراد یوان وین تساوی(، در نین گان ۶۰،  در لیان هوا ۸۰، در یون سین ۵۰ن چوا
مه، بجز تفنگهائی که در  ۲۱بعد از حادثه . قبضه تفنگ داشتند ۹۷۰و مجموعًا  ۶۰)  افراد وان زوه(گان 

ه در لیان هوا باقی ماند و قبضه در سوی چوان و یک قبض ۶دست افراد یوان وین تسای و وان زوه بود، فقط 
عدم توانائی دستجات دفاع از خود دهقانی در حراست از تفنگهای . بقیه توسط مالکان ارضی به یغما رفت
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اکنون دستجات گارد سرخ در این شهرستانها تعداد . خویش ناشی از وجود مشی اپورتونیستی است
ارتش سرخ باید  حه ملکان ارضی است؛ از اینروبسیارکمی تفنگ در اختیار دارند؛ اسلحه آنها کمتر از اسل

ارتش سرخ باید از تمام امکانات برای کمک به مسلح ساختن مردم . اسلحه آنها را کمافی السابق تأمین کند
بر اساس سیستمی که ما معین کرده ایم، . استفاده کند، مشروط باینکه قدرت رزمی خود را پائین نیآورد

قبضه تفنگ دارد، با بحساب آوردن  ۷۵ر گروهان میشود که هر یک هرگردان ارتش سرخ شامل چها
تفنگهای گروهان مخصوص، گروهان مسلسل، گروهان خمپاره انداز، ستاد هنگ و سه ستاد گردان، تعداد 

تفنگهائی که در جریان زد و خورد از دشمن به غنیمت گرفته . قبضه میرسد ۱۰۷۵تفنگ هر هنگ به 
فرماندهان گارد سرخ باید افرادی . ن برای مسلح ساختن نیروهای محلی بکار روندمیشوند، باید حتی االمکا

باشند که از طرف شهرستانهای مختلف به دوره تعلیماتی ارتش سرخ اعزام شده و دوره تعلیماتشان را بپایان 
ی نیروهای ارتش سرخ باید بتدریج کمتر افرادی را که اهل مناطق دوردستند، برای فرمانده. رسانیده باشند

چو پی ده دارد واحدهای حفظ امنیت عمومی و تفنگچی های مالکان ارضی را مسلح . محلی اعزام دارد
میسازد؛ نیروهای مسلح مالکان ارضی در شهرستانهای منطقه مرزی دارای عده و قدرت رزمی قابل مالحظه 

  . و این خود افزایش نیروهای مسلح سرخ محلی ما را مبرم میسازد. ای هستند

در حال حاضر که رژیم . اصل ارتش سرخ، تمرکز نیروها و اصل دستجات گارد سرخ پخش نیروهاست     
ارتجاعی موقتًا تثبیت شده و دشمن میتواند نیروهای زیادی را برای حمله به ارتش سرخ جمع آوری کند، 

یشه بشکست منجر طبق تجربه ما پخش نیروها تقریبًا هم. پخش نیروها برای ارتش سرخ زیانبخش است
شده است، در حالیکه تمرکز نیروها علیه دشمنی که عده آن کمتر یا برابر و یا کمی زیادتر از نیروی ماست، 

پارتیزانی  منطقه ایکه ما طبق دستور کمیته مرکزی باید در آنجا به عملیات. غالبًا به پیروزی انجامیده است
. دربر میگیرد که برای عملیات بیش از اندازه وسیع استبپردازیم، مساحتی بعرض و طول چند هزار لی را 

برای دستجات گارد سرخ پخش . این دستور کمیته مرکزی احتماال از پربها دادن بقدرت ما سرچشمه میگیرد
را در تمام شهرستانهای   –عملیات از طریق پخش نیروها   - نیروها سودمندتر است، و آنها اکنون این شیوه 

  . میبرند منطقه مرزی بکار

هر . مؤثرترین وسیله تبلیغ در میان نیروهای دشمن، آزاد کردن اسرای جنگی و معالجه مجروحین است     
وقت که ما سربازان یا فرماندهان گردان، گروهان و دسته دشمن را اسیر میکنیم، در میان آنها بکار تبلیغاتی 

. مایلند نزد ما بمانند، و آنهائی که میخواهند بروند آنهائی که: میپردازیم و آنها را بدو گروه تقسیم میکنیم
:  این نوع کار تبلیغاتی، دروغ دشمن را که مدعی است. بگروه اخیر خرج سفر میدهیم و بعد آزادشان میکنیم

» لشگرنهم«مجله. ،  فورًا خنثی میکند”راهزنان کمونیست بدون استثناء هر کسی را که میبینند، میکشند“
چه اقدام موذیانه “:  ر ده روز یکبار منتشر میشود، با تعجب درباره این اقدام ما مینویسدیان چه شن که ه

. سربازان ارتش سرخ نسبت به اسراء از خود محبت فراوان نشان میدهند و با آنها بگرمی وداع میکنند  ”!ای
اس خود را نسبت بما ،  اسراء طی سخنانی از ته دل مراتب سپ”خدا حافظی با برادران تازه“در هم مراسم 
دشمنان با هوشی چون لی وین بین . معالجه سربازان مجروح دشمن نیز وسیله بسیارمؤثریست. ابراز میدارند

معذلک افراد ما در اولین . اخیرًا با تقلید از ما اسراء را دیگر نمیکشند و مجروحین اسیر را معالجه میکنند
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بعالوه ما از . گردند، این کار تا کنون دو بار اتفاق افتاده استفرصت هنگام نبرد با اسلحه خویش نزد ما برمی
ما وقتیکه وارد محلی میشویم، . وسایل کتبی تبلیغاتی نیز مانند شعار نویسی تا حد ممکن استفاده میکنیم

باشند و از کمیته مرکزی و دو  لیکن ما افرادی کم داریم که نقاشی بلد. دیوارها پوشیده از شعار میشوند
  . ته ایالتی تقاضا داریم چند نفری را برای این کار نزد ما بفرستندکمی

اولین منطقه پایگاهی کوهسان جین گان است که در محل تالقی چهار : مناطق پایگاهی نظامی     
ار مائو پین در دامنه شمالی کوهستان . شهرستان نین گان، لین سیان، سوی چوان و یون سین واقع است

لی، و از ناشان در دامنه  ۹۰تا حوان آئو در دامنه جنوبی کوهستان واقع در سوی چوان  واقع در نین گان
لی فاصله  ۸۰شرقی کوهستان واقع در یون سین تا شوی کو در دامنه غربی کوهستان واقع در لین سیان 

ن دو محل ای(لی است که از ناشان شروع میشود و پس از عبور از لون یوان کو  ۵۵۰محیط پایگاه ما  . است
، شی دو، شوی کو، ) در شهرستان نین گان(، سین چن، مائو پین، دالون ) در شهرستان یون سین واقعند

، یین پن سیو، دای جیاپو، دافن، دوی زی چیان، حوان آئو، اودو جیان و ) در شهرستان لین سیان(سیاتسون 
، سیائو جین، شان جین، جون جین، در داجین. دوباره به ناشان میرسد) در شهرستان سوی چوان(چه آئو 

سیاجین، تسی پین، سیا جوان، سین جو، تسائو پین، بای نی هو و لوه فو که در مناطق کوهستانی واقعند، 
شالیزار ها و قصباب موجودند؛ این مناطق سابقًا پناهگاه راهزنان و فراریان بودند ولی اکنون به مناطق 

نفر است و محصول غله آنها نیز از ده  ۲۰۰۰ت این مناطق کمتر از لیکن جمعی. پایگاهی ما تبدیل شده اند
تجاوز نمیکند؛ از اینجهت غله ارتش ما تمامًا از شهرستانهای نین گان، یون سین و سوی چوان  ”دن“هزار 

بیمارستان، . در تمام گذرگاههای استراتژیک کوهستانی استحکامات ساخته شده است. تأمین میشود
لوازم خواب و اونیفورم، تعمیرگاه اسلحه، سرویسهای عقبه هنگهای ما همه در آنجا کارگاههای تهیه 

از لحاظ خواربار بحد کافی تأمین  اگر احتیاجات ما. فعاًل غله از نین گان به کوهستان حمل میشود. مستقرند
جیولون شان  دومین منطقه پایگاهی ما کوهستان. گردد، دشمن هرگز نخواهد توانست باین پایگاه رخنه کند

این منطقه پایگاهی . است که در محل تالقی شهرستانهای نین گان، یون سین، لیان هوا و چالین واقع است
از کوهستان جین گان کم اهمیت تر است، لیکن دورافتاده ترین منطقه پایگاهی نیروهای محلی چهار 

کومت مستقل سرخ که قدرت ح. شهرستان فوق الذکراست که در آنجا نیز استحکامات ساخته شده است
  . سیاسی سفید از هر طرف آنرا احاطه کرده، باید از مزایای استراتژیک مناطق کوهستانی استفاده نماید

  مسايل ارضي

در  ۴۰در صد اراضی در دست مالکان ارضی و کمتراز  ۶۰بطور کلی بیش از  : یوضع ارضی در منطقه مرز
ان جیان سی مالکیت ارضی در شهرستان سوی چوان بیش از هر در است. صد اراضی در اختیار دهقانان است

بعد از آن شهرستان یون . در صد اراضی در دست مالکان ارضی است ۸۰تقریبًا : جای دیگر متراکم است
در شهرستانهای ون ان، . در صد اراضی را در تصرف دارند ۷۰سین می آید که در آنجا مالکان ارضی تقریبًا 

لیکن در اینجا نیز قسمت اعظم اراضی در دست مالکان . ا دهقانان مالک کمی زیادترندنین گان و لیان هو
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در . در صد اراضی را در اختیار ندارند ۴۰در صد، در حالیکه دهقانان بیش از  ۶۰ارضی است یعنی تقریبًا 
  . در صد زمینهای چالین و لین سیان در تصاحب مالکان ارضی است ۷۰حونان قریب 

با توجه بوضع ارضی فوق الذکر، میتوان پشتیبانی اکثریت قاطع مردم را از طریق  : طبقه بینابینیمسئله      
از نظر طبقاتی، اهالی نواحی روستانشین بطور کلی بسه ). ۱۸(مصادره و تقسیم همه زمین ها جلب نمود 

کان ارضی کوچک و طبقه مالکان ارضی بزرگ و متوسط؛ طبقه بینابینی مرکب از مال: طبقه تقسیم میشوند
منافع دهقانان مرفه غالبًا با منافع مالکان ارضی . دهقانان مرفه؛ و باالخره طبقه دهقانان میانه حال و فقیر

زمینهای دهقانان مرفه فقط بخش کوچکی از مجموع اراضی را تشکیل میدهند، لیکن . کوچک در میامیزد
احتمال دارد که . قدار قابل مالحظه ای خواهند شداگر زمینهای مالکان ارضی کوچک را هم بحساب آوریم، م

سیاست ارضی ما در منطقه مرزی عبارتست از مصادره . وضع در سراسر کشور نیز کم و بیش چنین باشد
کامل و تقسیم تمام زمین؛ از اینجهت طبقه مالکان ارضی بزرگ و متوسط و طبقه بینابینی هر دو در مناطق 

سیاست ما چنین است، لیکن در اجرای عملی آن از طرف طبقه بینابینی بطور . سرخ زیر ضربه قرار میگیرند
طبقه بینابینی در اوایل انقالب در مقابل طبقه دهقانان فقیر ظاهر تسلیم آمیزی . جدی اشکال تراشی میشود

عی تعویق انداختن تقسیم اراضی، مواضع اجتماه بخود میگرفت، لیکن در عمل برای ارعاب دهقانان فقیر و ب
تعویق انداختن ممکن نبود، یا ه سنتی خود و رژیم قبیله ای را مورد استفاده قرار میداد و هنگامیکه دیگر ب

میزان واقعی امالک خویش را مخفی میکرد و یا اراضی حاصلخیز را برای خود حفظ مینمود و از زمینهای 
لگدمال شده بودند و احساس میکردند  در این دوره دهقانان فقیر که قرنها زیر پا. کم حاصل صرفنظر میکرد

که پیروزی انقالب هنوز تضمین نشده است، غالبًا در برابر طبقه بینابینی تسلیم میشدند و جرأت نمیکردند 
که انقالب اوج  اقدام فعال علیه طبقه بینابینی در روستا فقط زمانی اتخاذ میشد. که فعاالنه وارد عمل شوند
رت سیاسی در یک یا چند شهرستان تصرف شد، ارتش ارتجاعی بدفعات شکست میگرفت، مثاًل هنگامیکه قد

شهرستان یون  فی المثل در قسمت جنوبی. خورد و ارتش سرخ قدرت عظیم خود را چندین بار نشان داد
سین که طبقه بینابینی از نظر کمی از همه قویتر بود، مسئله تأخیر تقسیم اراضی و اختفاء میزان واقعی 

تقسیم بمعنای واقعی فقط بعد از پیروزی بزرگ ارتش سرخ در لون یوان کو  . ت تمام بروز میکردامالک بشد
جرم تأخیر در تقسیم اراضی مجازات کرد، ه ژوئن و همچنین پس از آنکه حکومت بخش چند نفر را ب ۲۳در 

ی این منطقه حاکم معذلک از آنجا که سیستم قبیله ای فئودالی در تمام شهرستانها. مورد اجرا گذاشته شد
است و از آنجا که غالبًا اهالی یک یا چند ده جزو یک فامیل اند، مدتی طوالنی الزم است تا آنکه طبقه بندی 

  . در روستا صورت گیرد و مردم بر تعصب قبیله ای غلبه کنند

به قرار گرفت، طبقه بینابینی که در بحبوحه اوج انقالب زیر ضر: خیانت طبقه بینابینی تحت ترور سفید     
در یون سین و نین گان درست همین مالکان ارضی . مجرد اینکه ترور سفید آغاز شد، بدشمن پیوسته ب

کوچک و دهقانان مرفه بودند که واحدهای نظامی ارتجاعی را در آتش زدن خانه های دهقانان انقالبی 
ق میساختند، افراد را توقیف مینمودند و دستور مرتجعین آنها خانه ها را طعمه حریه بنا ب. راهنمائی میکردند

موقعیکه ارتش سرخ به منطقه نین گان، سین چن، گوچن و . گستاخی بیش از حد از خود نشان میدادند
لون شی باز گشت، چندین هزار دهقان که در اثر تبلیغات مرتجعین فریب خورده و باور کرده بودند که گویا 
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و تنها پس از آنکه ما . کرد، با مرتجعین تا یون سین فرار کردندحزب کمونیست آنها را قتل عام خواهد 
بازگشت “و  ”دهقانانی را که بدشمن پناه برده اند، نمیکشیم“ضمن کار تبلیغاتی خود توضیح دادیم که 

،  کم کم عده ای از دهقانان مراجعت “دشمن پناه برده اند، برای درو خوش آمد میگوئیم ه دهقانانی را که ب
  . نمودند

منطقه حکومت مستقل اینستکه  در زمان فروکش انقالب در سراسر کشور مشکلترین مسئله موجود در     
دلیل عمده خیانت آنها شدت زیاده از حد ضرباتی است که . بتوانیم طبقه بینابینی را در طرف خود نگهداریم

ج میگیرد، طبقه دهقانان فقیر برای ولی موقعیکه انقالب در سراسر کشور او. انقالب بر آنها وارد ساخته است
وحشت میافتد و جرأت نخواهد داشت ه ابراز جسارت پشت گرمی مییابد، در حالیکه طبقه بینابینی ب

وقتیکه جنگ لی زون ژن و تان شن جی به حونان توسعه یافت، مالکان ارضی کوچک در . گستاخی کند
عنوان عیدی گوشت خوک بین آنها پخش نمودند چالین به دهقانان پیشنهاد صلح کردند و حتی بعضی ها ب

ولی پس از پایان این جنگ ). گرچه در این زمان ارتش سرخ از چالین بقصد سوی چوان عقب نشسته بود(
امروز که موج ضد انقالب در سراسر کشور بیداد میکند، تقریبًا تمام طبقه . دیگر چنین چیزی دیده نشد

نقالب را چشیده است، خود را در اختیار طبقه مالکان ارضی بزرگ قرار بینابینی در مناطق سفید که ضربات ا
  ). ۱۹(این مسئله واقعًا بسیار جدی است . داده و طبقه دهقانان فقیر منفرد شده است

مناطق سرخ و مناطق سفید اکنون چون دو کشور : خیانت طبقه بینابینی در اثر فشارزندگی مادی     
در اثر محاصره تنگ دشمن و روشن نادرست ما در قبال خرده . رفته اندمتخاصم در مقابل هم قرار گ

بورژوازی، تجارت بین این دو منطقه تقریبًا قطع شده است؛ مواد مورد احتیاج نظیر نمک، پارچه و دوا 
توان به مناطق  کمیاب و گران شده اند و محصوالت کشاورزی نظیر چوب، چای و روغن خوراکی را نمي

د، بطوریکه در آمد نقدی دهقانان قطع شده است؛ تمام اینها در زندگی اهالی محل تأثیر سفید صادر کر
طبقه دهقانان فقیر بیشتر میتواند چنین مشکالتی را تحمل کند ولی طبقه متوسط وقتیکه دیگر . گذاشته اند

چین تفرقه و  اگر در. قادر به تحمل اینگونه مشکالت نباشد، در مقابل مالکان ارضی بزرگ تسلیم میشود
جنگ میان طبقه مالکان ارضی بزرگ و دیکتاتورهای نظامی ادامه نیابد، اگر وضع انقالب در سراسر کشور 
رشد نکند، مناطق کوچک تحت حکومتهای مستقل سرخ زیر فشار اقتصادی فوق العاده شدید قرار خواهند 

تواند  ا طبقه متوسط نیست که نميشان زیر عالمت سئوال خواهد رفت، زیرا تنه گرفت و ادامه  موجودیت
چنین فشاری اقتصادی را تحمل کند؛ شاید روزی برسد که حتی کار گران، دهقانان فقیر و ارتش سرخ نیز 

در شهرستانهای یون سین و نین گان زمانی نمک وجود نداشت و . دیگر نتوانند چنین فشاری را تحمل کنند
اکنون در بازار میتوان نمک پیدا کرد، بگذاریم از . د به بقیه چیزهاپارچه و دوا اصاًل نایاب شده بود تا چه رس

چوب، چای و روغن خوراکی که از تولیدات . اینکه فوق العاده گران است، اما پارچه و دوا هنوز نایاب است
تمام این نقاط فعاًل در مناطق حکومت (فراوان نین گان و مغرب یون سین و شمال سوی چوان هستند 

  ). ۲۰(، نمیتوانند بخارج فرستاده شوند )واقعند مستقل ما

در نواحی مرتفع که . هنگام تقسیم اراضی، دهستان را باید بعنوان یک واحد حساب کرد: معیار تقسیم اراضی
دهستان بعنوان یک  در آنجا زمین قابل کشت کم است، نظیر ناحیه سیائوجیان در یون سین، سه یا چهار
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زمینها بطور مساوی بین اهالی محل چه مرد، . واحد گرفته شده اند، لیکن اینگونه موارد فوق العاده نادرند
ولی اکنون بر اساس نقشه کمیته مرکزی تغییری صورت . چه زن، خواه پیر، خواه جوان تقسیم شده اند

یکه توانائی کار دارند، دو برابر آنهائی که چنین کسان. گرفته و نیروی کار بعنوان معیار انتخاب شده است
  ). ۲۱(توانائی ندارند، زمین دریافت میکنند 

از میان . این مسئله بطور جامع مورد بررسی قرار نگرفته است: مسئله گذشت نسبت به دهقانان مالک     
ه مالک قرار داده شود، دهقانان مالک، دهقانان مرفه تقاضا کرده اند که هنگام تقسیم اراضی نیروی مولد

دهقانان . بیشتر دارند، باید زیادتر زمین داد) ابزار کشاورزی وغیره(که نیروی انسانی و سرمایه  یعنی بآنهائی
مرفه معتقدند که تقسیم اراضی بطور مساوی و یا بر اساس نیروی کار، هر دو بزیان آنهاست، و میگویند که 

از . ی سرمایه خود میتوانند محصول بیشتری جمع آوری کنندمایلند بیشتر کوشش کنند و یا با نیرو
اینجهت آنها موافق نیستند که باندازه دهقانان دیگر زمین بگیرند و کوشش خاص و سرمایه اضافی آنها 

در اینجا تقسیم اراضی بطریقی که از طرف کمیته مرکزی معین . ) یا بالاستفاده بماند(نادیده گرفته شود 
معذلک این مسئله احتیاج به بررسی بیشتر دارد و ما بعد از حصول نتیجه، گزارش . دشده، اجرا میگرد

  . دیگری ارائه خواهیم داشت

در صد  ۵در صد محصول است، یعنی  ۲۰در شهرستان نین گان مالیات ارضی مساوی با   : مالیات ارضی     
مالیات در جریان است، هیچگونه  اکنون که وصول. بیشتر از میزانی که از طرف کمیته مرکزی معین شده

بعالوه قسمتهائی از . تغییری در آن صالح نیست؛ ولی در سال آینده نرخ مالیات را پائین خواهیم آورد
شهرستانهای سوی چوان، لین سیان و یون سین که جزو مناطق حکومت مستقل ما هستند، نواحی 

ما . ه بهتر است از آنها مالیاتی گرفته نشودکوهستانی میباشند و زندگی دهقانان آنجا چنان سخت است ک
برای . باید مخارج دولت و گارد سرخ را از محل مجازات نقدی مستبدین محلی مناطق سفید تأمین کنیم

تأمین آذوقه ارتش سرخ برنج را میتوان موقتًا از راه مالیات ارضی که از شهرستان نین گان اخذ میشود، 
در ماه اکتبر طی یک . مورد احتیاج را باید از مستبدین محلی بیرون کشیدتأمین کرد؛ در حالیکه پول نقد 

این پول تا مدتی بس خواهد بود؛ بعدًا . عملیات پارتیزانی در سوی چوان بیش از ده هزار یوان بدست آوردیم
  . باید فکر دیگری کرد

  مسايل مربوط به قدرت سياسي

بخشها و دهستانها مستقر شده است، ولی نام آنها با  قدرت سیاسی توده ای همه جا در شهرستانها،     
کمیته های . در بسیاری از نقاط هنوز شورای کارگران، دهقانان و سربازان وجود ندارد. واقعیت وفق نمیدهد

ولی . اجرائیه دولتی دهستانها، بخشها و حتی شهرستانها در نوعی میتینگهای توده ای انتخاب شده اند
توده ای که فی المجلس فرا خوانده میشوند، نمیتوانند مسایل مختلف را مورد بررسی اینگونه میتینگهای 

قرار دهند و به تربیت سیاسی توده ها کمک کنند؛ بعالوه روشنفکران و یا فرصت طلبان میتوانند بآسانی این 
ازان وجود دارد، در بعضی نقاط شورای کارگران، دهقانان و سرب. قبیل میتینگها را تحت کنترل خود در آورند

ولی فقط بعنوان  ارگانهای موقتی برای انتخاب کمیته های اجرائیه تلقی میگردد؛ و وقتیکه انتخابات تمام 
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اینطور نیست . شد، تمام قدرت در دست کمیته ها متمرکز میشود و دیگراز شوراها صحبتی در میان نیست
یم که شایسته چنین نامی باشد  بلکه تعداد  که ما هیچگونه شورای کارگران، دهقانان و سربازانی ندار

علت این امر را باید در کمبود کار تبلیغاتی و آموزشی درباره این نوع سیستم . اینگونه شوراها  ناچیز است
شیوه های ناپسند دیکتاتوری دوران فئودالی چنان عمیق در مغز توده ها و حتی . نوین سیاسی جستجو کرد

نیده که نمیتوان آنها را یکباره زدود، بطوریکه فی المثل وقتیکه مسئله ای پیدا اعضای عادی حزب ریشه دوا
میشود، آنها برای حل آن براحت ترین راه ها توسل میجویند و بهیچوجه از سیستم دموکراتیک با تمام 

اقعًا سانترالیسم دموکراتیک در سازمانهای توده ای فقط زمانی بطور وسیع و. پیچیدگیهایش خوششان نمیآید
پا خواهدگرفت که اثربخشی آن در مبارزه انقالبی ثابت شود و توده ها دریابند که این سیستم بهترین وسیله 

ما اکنون بخاطر اصالح تدریجی اشتباهات . نیرو های توده ها و بزرگترین کمک به مبارزه آنهاست برای بسیج
) بر اساس طرح کلی کمیته مرکزی(مراتب گذشته دست بکار تدوین قانون مفصل سازمانی شوراها در تمام 

در ارتش سرخ، اکنون کنفرانسهای نمایندگان سربازان در تمام سطوح مرتبًا تشکیل میشوند تا . شده ایم
بتوانیم این اشتباه گذشته خود را که فقط دارای کمیته سربازی بودیم و کنفرانس نمایندگان سربازان 

  . نداشتیم، اصالح کنیم

میفهمند، همین کمیته “ دولت کارگران، دهقانان و سربازان“توده های مردم بطور کلی از آنچه که      
اجرائیه است زیرا آنها هنوز به قدرت شوراها پی نبرده اند و تصور میکنند که فقط کمیته اجرائیه است که 

سایل را بدون توجه به کمیته های اجرائیه ایکه به شورا ها تکیه نمیکنند، اغلب م. دارای قدرت واقعی میباشد
نظرات توده ها حل مینمایند؛ کم نیست مواردی که آنها در حل مسایل مربوط بمصادره و تقسیم اراضی 
مردد و سازشکارند، اسراف و اختالس میکنند و از نیروهای سفید میترسند و احتراز میکنند و یا در مبارزه از 

یته ها بندرت تشکیل میشود و غالبًا کمیته دائمی بعالوه جلسات عمومی کم. خود قطعیت نشان نمیدهند
در ارگانهای دولتی بخش و دهستان حتی کمیته دائمی نیز . آنهاست که تمام امور را حل و فصل میکند

بندرت تشکیل جلسه میدهد و چهار نفر که بطور دائم در کمیته کار میکنند، یعنی رئیس، منشی، خزانه دار 
هر یک جداگانه مسایل مسایل مربوط بخود را حل و فصل ) مانده دسته قیامیا فر(و فرمانده گارد سرخ 

بدین ترتیب مشاهده میشود که حتی در کار ارگانهای دولتی نیز بمراعات ار اصل سانترالیسم . میکنند
  . دموکراتیک عادت نشده است

ولتی و بخصوص کمیته در ابتدا مالکان ارضی کوچک و دهقانان مرفه برای رخنه کردن بکمیته های د     
آنها با بستن نوار قرمز و خوش خدمتی از راه حیله و نیرنگ بکمیته . دولتی دهستان سخت در تالش بودند

های دولتی رخنه نموده و همه کارها را دست خود قبضه کردند و دهقانان فقیر را که عضو این کمیته ها 
این قبیل افراد را نمیتوان از کمیته ها . بازی کنندبودند، وادار نمودند که در این کمیته ها نقش نعش را 

. بیرون راند مگر وقتیکه در جریان مبارزه سیمایشان  فاش گردد و طبقه دهقانان فقیر بر سر آنها بشورد
  . گرچه چنین مواردی عمومیت ندارند، لیکن در بسیاری از نقاط بچشم میخورند

عاده زیادی است، در حالیکه ارگانهای دولتی از نفوذ بمراتب حزب در میان توده ها دارای نفوذ فوق ال     
علت اینستکه ارگانهای حزبی برای راحتی، بسیاری از مسایل را خود مستقیمًا حل . کمتری برخوردارند
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در بعضی جاها گروههای حزبی  کادرهای . چنین مواردی فراوانند. میکنند و ارگانهای دولتی را کنار میگذارند
رگانهای دولتی هنوز وجود ندارند، ولی در جاهائی که وجود دارند، از آنها باندازه کافی استفاده رهبری در ا

از این پس حزب باید وظیفه خود را در رهبری ارگانهای دولتی انجام دهد؛ سیاستها و اقدامات . نمیشود
باید از . جرا گذاشته شوندمتخذه از طرف حزب باستثنای کار تبلیغاتی باید بوسیله ارگانهای دولتی بموقع ا

  . اقتباس از عمل نادرست گومیندان که مستقیمًا امر خود را بدولت تحمیل میکند، احتراز نمود

  مسايل مربوط به سازمان حزبي

مه سازمانهای حزبی شهرستانهای  ۲۱میتوان گفت که مقارن حادثه : جریان مبارزه علیه اپورتونیسم    
هنگامیکه ضد انقالب به تعرض پرداخت، مبارزه قاطعانه علیه . ونیستها بودندمنطقه مرزی تحت کنترل اپورت

هنگ اول از لشگریکم سپاه اول ارتش (در اکتبر سال گذشته موقعیکه ارتش سرخ . آن بندرت صورت گرفت
وارد شهرستانهای منطقه مرزی شد، فقط عده ای از اعضای حزب باقی مانده ) انقالبی کارگری ـ دهقانی

از نوامبر . که برای فرار از پیگرد مخفی شدند، و سازمانهای حزبی از طرف دشمن کاماًل منهدم گردیدند بودند
لیکن در عرض یک . تا آوریل سال جاری دوره احیاء حزب و از ماه مه ببعد دوره گسترش وسیع حزب بود

اعضای حزب که در  عده ای از. سال گذشته تظاهرات اپورتونیستی در داخل حزب همه جا بچشم میخورد
مبارزه عزم راسخ نداشتند، بمجرد اینکه دشمن نزدیک میشد، به کوهستانهای دور دست پناه میبردند و این 

اینها . مینامیدند؛ عده دیگر با اینکه خیلی فعال بودند، کور کورانه قیام میکردند ”رفتن به کمین گاه“عمل را 
این نوع پدیده ها پس از یک دوران طوالنی آبدیدگی . بودندچیزی جز تظاهرات ایدئولوژی خرده بورژوائی ن

در عین حال این ایدئولوژی خرده بورژوائی در . در مبارزه و تعلیمات درون حزبی بتدریج رو به کاهش نهادند
هنگامیکه دشمن نزدیک میشد، یا مبارزه تا آخرین نفس پیشنهاد میگردید و یا . ارتش سرخ نیز وجود داشت

. ریان بحث راجع به عملیات نظامی، این هر دو نظر غالبًا از طرف شخص واحدی پیشنهاد میشددر ج. فرار
تنها در جریان یک مبارزه طوالنی درون حزبی و پس از درس گرفتن از رویدادهای واقعی ــ مثاًل وقتیکه 

ی خرده بورژوائی این ایدئولوژ  –مبارزه تا آخرین نفس تلفات ببار میآورد و فرار منتهی به شکست میشد 
  . بتدریج بر طرف گردید

اقتصاد منطقه مرزی اقتصاد کشاورزی است که در بعضی نقاط هنوز عصر هاون و  : محلی گری     
در مناطق کوهستانی عمومًا برای کوبیدن برنج خرمنکوب چوبی و در مناطق جلگه (خرمنکوب را طی میکند 

ن اجتماعی در همه جا طایفه است که خانواده های هم اسم واحد سازما. ) ای خرمنکوب سنگی بکار میبرند
در سازمان های حزبی روستا، اغلب اتفاق میافتد که جلسه حوزه عماًل به مجمع طایفه بدل . را  دربر میگیرد

در . میگردد زیرا حوزه از اعضائی تشکیل میشود که دارای نام خانوادگی واحدند و با هم زندگی میکنند
وقتیکه باعضای حزب گفته . واقعًا کار خیلی مشکلی است ”حزب بلشویک مبارزه“ایجاد یک چنین شرایطی، 

میشود که حزب کمونیست بین یک کشور و کشور دیگر، بین یک استان و استان دیگر خط تمایزی نمیکشد 
رابطه محلی گری در . و یا بین شهرستانها، بخشها و قصبات نباید فرقی گذاشت، آنها بخوبی درک نمیکنند

برای زدودن . بین شهرستانها و بین بخشها در شهرستان واحدی و حتی بین دهستانها بشدت تظاهر میکند
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محلی گری، استدالل در بهترین حالت فقط میتواند به نتایج محدود منتهی شود، لیکن فشار نیروهای سفید 
از  ”سرکوب متفق“ثاًل عملیات م. که صرفًا محدود بیک منطقه نمیشود، میتواند نتایج بیشتری بدست دهد

طرف نیروهای ضد انقالبی دو استان موجب شد که توده های مردم در مبارزه علیه این عملیات بمنافع 
مشترک خود آگاهی یابند این عملیات بمنافع مشترک خود آگاهی یابند؛ و تنها از این طریق بود که محلی 

  . اینگونه درسهای عبرت فراوان رو بکاهش نهاده استمحلی گری در اثر . گری آنها بتدریج از بین رفت

در شهرستانهای منطقه مرزی پدیده خاص دیگری بچشم میخورد و آن : مسئله سکنه بومی و مهاجرین     
مدتهاست که میان سکنه بومی و مهاجرینی که . شکافی است که سکنه بومی را از مهاجرین جدا میکند

مهاجرت کرده اند، شکاف عمیقی وجود دارد؛ خصومت دیرینه آنها  اجدادشان چندین قرن پیش از شمال
مهاجرین که در حدود چند . نسبت بیکدیگر شدید است، بطوریکه گاهی بیک مبارزه سخت مبدل میشود

میلیون نفرند، در منطقه ایکه از مرزهای فوجیان ـ گوان دون در طول مرزهای حونان ـ جیان سی تا جنوب 
این مهاجرین که در نواحی کوهستانی زندگی میکنند، تحت فشار سکنه . بسرمیبرندحوبه محدود میشود، 

آنها از انقالب ملی دو سال اخیر . بومی دشتها قرار میگیرند و هیچگاه از حقوق سیاسی برخوردار نبوده اند
کست خورد ولی متأسفانه انقالب ش. استقبال نمودند و خیال میکردند که روز سربلندی آنان فرا رسیده است

در منطقه ما یعنی در نین گان، سوی چوان، لین سیان و . و آنها همچنان زیر ستم سکنه بومی باقی ماندند
چالین همیشه مسئله رابطه میان سکنه بومی و مهاجرین وجود داشته است و بخصوص در نین گان که 

ان باتفاق مهاجرین تحت انقالبیون سکنه بومی در نین گ ۱۹۲۷ – ۱۹۲۶درسال . مسئله خیلی جدی است
رهبری حزب کمونیست، قدرت سیاسی مالکان ارضی بزرگ بومی را در هم شکستند و تمام شهرستان را 

در ژوئن سال گذشته دولت جیان سی بسر کردگی جو پی ده علیه انقالب قد . تحت کنترل خود در آوردند
علیه نین گان  ”سرکوب“در عملیات علم کرد؛ در ماه سپتامبر مالکان ارضی بزرگ ارتش جو پی ده را 
از نظر تئوری، شکاف بین بومی ها و . راهنمائی نمودند و بار دیگر یین سکنه بومی و مهاجرین دعوا انداختند

مهاجرین قاعدتًا نباید بصفوف طبقات استثمار شونده کار گران و دهقانان، و بطریق اولی بصفوف حزب 
فی المثل . شکافی در اثر عادات و رسوم کهن هنوز وجود دارد ولی در واقع چنین. کمونیست کشیده شود

پس از شکست ماه اوت در منطقه مرزی هنگامیکه مالکان ارضی بزرگ بومی با واحدهای ارتجاعی به نین 
گان باز گشتند و شایع کردند که مهاجرین قصد قتل عام بومی ها را دارند، اکثر دهقانان بومی بصفوف 

سفید بخود آویزان کردند و ارتش سفید را در آتش زدن منازل و تفتیش کوهستانها دشمن پیوستند، نوار
هنگامیکه ارتش سرخ در ماههای اکتبر و نوامبر ارتش سفید را در هم شکست، دهقانان . راهنمائی نمودند

در  این وضع که. بومی همراه مرتجعین پا بفرار نهادند و اموالشان از طرف دهقانان مهاجر تصاحب گردید
راه حلی که ما پیشنهاد میکنیم، اینستکه . حزب هم انعکاس یافته، اغلب به مبارزات بی معنی منجر میشود

دهقانانی که بدشمن پناه برده “و  ”دهقانانی را که بدشمن پناه برده اند، نمیکشیم“از یکطرف اعالم شود که 
تا بآنها کمک شود خود را از زیر نفوذ  ”اند، در صورتیکه مراجعت کنند، نظیر دیگران زمین خواهند گرفت

مالکان ارضی بزرگ بیرون کشند و با خیال راحت بسر خانه و زندگی خود بر گردند؛ و از طرف دیگر از طریق 
حکومتهای شهرستان بدهقانان مهاجر دستور داده شود اموالی را که تصاحب کرده اند، به صاحبا نشان پس 
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در داخل حزب باید برای تأمین وحدت . حمایت از دهقانان بومی منتشر شود بدهند، و بعالوه اعالنی دایر بر
  . بین دو گروه اعضاء حزب کار آموزشی تشدید گردد

، عده زیادی فرصت طلب با سوء استفاده ) در ماه ژوئن(در دوره اوجگیری انقالب : خیانت فرصت طلبان     
تعداد اعضای حزب در منطقه مرزی بسرعت از ده از عضو گیری علنی بداخل حزب رخنه کردند، بطوریکه 

بعلت اینکه مسئولین حوزه ها و کمیته های بخش غالبًا از اعضای جدید بودند، کار . هراز نفر تجاوز کرد
وقتی ترور سفید شروع شد، عناصر فرصت طلب بما خیانت . آموزشی مؤثر در داخل حزب غیر ممکن شد

ما راهنمائی نمودند و این امر موجب شد که قسمت اعظم سازمانهای کردند و مرتجعین را در شکار رفقای 
بعد از ماه سپتامبر، ما در حزب بیک تصفیه جدی دست زدیم و برای . حزبی در مناطق سفید متالشی گردد

در یون سین و نین گان تمام سازمانهای حزبی را منحل . عضویت در حزب معیارهای سختی معین کردیم
تعداد اعضای حزب بطور قابل توجهی تقلیل یافت، ولی قدرت رزمی . ام نویسی کردیمنمودیم و از نو ن

در گذشته تمام سازمانهای حزبی علنی بودند، ولی از سپتامبر ببعد ما بایحاد . سازمانهای حزبی باال رفت
ن حال ما از در عی. سازمانهای مخفی پرداختیم تا حزب بعد از ورود نیروهای ارتجاعی نیز قادر به عمل باشد

ولی در . هیچ کوششی برای رخنه کردن به مناطق سفید و فعالیت در درون ارودگاه دشمن فرو گذار نکردیم
زیرا اوال، نیروی دشمن در این . شهر های مجاور هنوز پایه ای برای استقرار سازمانهای حزبی وجود ندارد

تصرف کردند، بمنافع بورژوازی بیش از حد  شهرها نسبتًا قویست؛ ثانیًا وقتی واحدهای ما این شهرها را
اکنون ما این اشتباهات را . صدمه وارد آوردند، بطوریکه برای اعضای حزب پا گرفتن در آنجا مشکل است

اصالح میکنیم و میکوشیم سازمانهای خود را در شهرها ایجاد کنیم ولی تا کنون موفقیت زیادی بدست 
  . نیآورده ایم

مافوق حوزه کمیته . هیئت اجرائیه حوزه به کمیته حوزه تغییر نام یافته است: حزبارگانهای رهبری      
هر جا که شرایط خاص ایجاب کند بین کمیته بخش و کمیته . بخش و باالتر از آن کمیته شهرستان است

شهرستان، کمیته بخش ویژه ایجاد میشود، مثل کمیته بخش ویژه شمال و کمیته بخش ویژه جنوب شرقی 
در منطقه مرزی مجموعًا پنج کمیته شهرستان در نین گان، یون سین، لیان هوا، سوی چوان و . ون سیندر ی

  سابقًا یک کمیته شهرستان در چالین وجود داشت، ولی چون . لین سیان وجود دارد

کار آنجا نگرفت، قسمت اعظم سازمانهائی که در زمستان گذشته و بهار جاری تشکیل شده بودند، بوسیله 
یروهای سفید متالشی گردیدند؛ و در نتیجه طی شش ماه اخیر ما فقط توانستیم در نواحی کوهستانی ن

نزدیک به لین گان و یون سین کار کنیم و از اینروست که کمیته شهرستان چالین به کمیته بخش ویژه 
عزام شدند، لیکن برای رسیدن به یو سیان و ان ژن باید از چالین گذشت؛ رفقائی بآنجا ا. مبدل شده است

کمیته شهرستان ون ان در ژانویه اخیر با ما در سوی چوان جلسه مشترکی تشکیل . بدون موفقیت بر گشتند
داد و پس از آن مدت بیش از شش ماه بوسیله نیروهای سفید از ما جدا شد، و ما فقط در ماه سپتامبر 

نستیم با کمیته شهرستان  ون ان دوباره موقعیکه ارتش سرخ ضمن عملیات پارتیزانی به ون ان رسید، توا
هشتاد دهقان انقالبی با افراد ما این منطقه را بقصد کوهستان جین گان ترک گفتند و در . تماس بگیریم

جی ان که مجاور یون سین . در ان فو سازمان خزبی موجود نیست. آنجا گارد سرخ ون ان را تشکیل دادند
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با ما تماس نگرفته و هیچ کمکی بما نکرده است؛ این خیلی عجیب است، کمیته حزبی اش بیش از دوباره 
در ناحیه شاتیان واقع در شهرستان گوی دون، تقسیم اراضی در دو نوبت، در ماه مارس و اوت انجام . است

گرفته و سازمانهای حزبی زیر نظر کمیته ناحیه ویژه جنوب حونان بوجود آمده است که مرکزش شی لدون 
. مافوق کمیته های شهرستان کمیته ناحیه ویژه منطقه مرزی حونان ـ جیان سی قرار دارد. در لون سی است

 ۲۳ماه مه، اولین کنگره سازمان حزبی منطقه مرزی در مائو پین واقع در نین گان بر گزار گردید و  ۲۰در 
یه، کمیته ایالتی حونان در ماه ژوئ. نفر را بعضویت اولین کمیته ناحیه ویژه بدبیری مائو تسه دون انتخاب کرد

در ماه سپتامبر یان کای مین بیمار شد و این مأموریت به . یان کای مین را بعنوان کفیل دبیر اعزام داشت
در ماه اوت موقعیکه قسمت عمده ارتش سرخ بطرف جنوب حونان سرازیر شد، . تن جن لین منتقل گردید

ما جلسه فوق العاده ای در یون سین تشکیل  نیروهای سفید منطقه مرزی را سخت تحت فشار گذاشتند؛
وقتیکه ارتش سرخ در ماه اکتبر به نین گان باز گشت، دومین کنگره سازمان حزبی منطقه مرزی در . دادیم

اکتبر افتتاح شد و سه روز طول کشید، قطعنامه  ۱۴در جریان این کنفرانس که در . مائو پین تشکیل شد
و همچنین پاره ای تصمیمات دیگر بتصویب رسید و  ”بی منطقه مرزیمسایل سیاسی و وظایف سازمان حز“

تن جن لین، جو ده، چن ای، لون چائو : نفر ذیل را بعنوان اعضای دومین کمیته ناحیه ویژه انتخاب نمود ۱۹
چین، جو چان سیه، لیو تیان چیان، یوان پان جو، تن سی تسون، تن بین، لی سی فی، سون ای یوه، یوان 

. ، وان زوه نون، چن جن ژن، مائو تسه دون، ون سی سیان، وان زوه، یان کای مین و حه تین یینوین تسای
. انتخاب شدند) روشنفکر(و معاونت چن جن ژن ) کارگر(پنج نفر بعضویت کمیته دائمی بدبیری تن جن لین 

را تشکیل  نوامبر ششمین کنگره سازمان حزبی ارتش سرخ تشکیل گردید و طی آن کمیته دائمی ۱۴در 
کمیته جبهه که در . کمیته ناحیه ویژه و کمیته ارتش هر دو تابع کمیته جبهه هستند. میدادند، انتخاب شد

مائو تسه دون، : عضو است که از طرف کمیته مرکزی تعیین شده اند ۵نوامبر تجدید سازمان یافت، دارای  ۶
مائو (و یک رفیق دهقان ) سون چیائو شن(، یک رفیق کار گر )تن جن لین(جوده، دبیر سازمان محلی حزب 

این کمیته دبیر خانه، شعبه تبلیغات، شعبه تشکیالت، . دبیری این کمیته با مائو تسه دون است). که وین
کمیته جبهه مسئول سازمانهای . کمیسیون نهضت کار گری و کمیسیون نظامی را بطور موقت ایجاد کرد

هنوز ضرور است، زیرا گاهی اتفاق میافتد که کمیته جبهه با  وجود  کمیته ناحیه ویژه. محلی حزب است
سازمانهای . بنظر ما مسئله رهبری ایدئولوژیک پرولتاریا دارای اهمیت حیاتی است. ارتش حرکت میکند

حزبی در شهرستانهای منطقه مرزی که تقریبًا همه از دهقانان تشکیل میشوند، بدون رهبری ایدئولوژیک 
عالوه بر توجه زیاد به نهضت کارگری در مراکز شهرستانها و بخشهای بزرگ، ما . می افتندپرولتاریا بکجراه 

نسبت کارگران و دهقانان فقیر نیز باید در . باید نسبت نمایندگان کارگر را در ارگانهای دولتی باال بریم
  . ترکیب تمام ارگانهای رهبری حزب افزایش یابد

  مسئله خصلت انقالب

شک نیست که اکنون چین هنوز در مرحله . امه کمینترن درباره مسئله چین کاماًل موافقیمما با قطعن     
برنامه یک انقالب کامل دموکراتیک در چین، از نظر خارجی، سرنگون . انقالب بورژوا ـ دموکراتیک قرار دارد

بورژوازی کمپرادور  ساختن امپریالیسم و کسب آزادی کامل ملی؛ و از نظر داخلی، از بین بردن نیرو و نفوذ
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در شهرها، بانجام رساندن انقالب ارضی برای لغو مناسبات فئودالی در روستا، و سرنگون ساختن دولت 
تنها از راه این انقالب دموکراتیک است که میتوان پایه و اساس واقعی گذاربه . دیکتاتورهای نظامی است

ال اخیر در نقاط مختلف بوقوع پیوست، ما طی نبردهائی که در عرض یک س. سوسیالیسم را فراهم ساخت
از یکسو قدرت سیاسی سرخ در چند منطقه . فروکش انقالب را در تمام کشور عمیقًا احساس کرده ایم

کوچک مستقر شده است، و از سوی دیگر مردم سراسر کشور هنوز از حقوق اولیه دموکراتیک محرومند، 
بدون استثناء از حق بیان و اجتماع محرومند، و شرکت در حزب کارگران، دهقانان و حتی بورژوا ـ دموکراتها 
ارتش سرخ بهر جا که وارد میشود، توده ها را سرد و بی تفاوت . کمونیست بزرگترین جنایت محسوب میشود

ما بهر واحد . مییابدو تنها پس ازکار تبلیغاتی ماست که توده ها آهسته آهسته به جنب و جوش میافتند
یم، باید سخت بجنگیم؛ در ارتش دشمن هیچگونه نمونه ای از عصیان و یا پیوستن بصفوف دشمن که بربخور
مه از همه بیشتر  ۲۱این حقیقت حتی در مورد سپاه ششم دشمن نیز که بعد از حادثه . مت دیده نمیشود

وانیم ما خود مانرا سخت منفرد حس میکنیم و امیدواریم که بت. را جمع آوری کرد، صادق است ”شورشیان“
لیکن اوج گیری طوفان آسای انقالب در مقیاس کشوری، تنها از طریق . هر چه زودتر باین وضع خاتمه دهیم

برپا کردن یک مبارزه سیاسی و اقتصادی بخاطر دموکراسی فرا خواهد رسید، مبارزه ایکه در آن خرده 
  . بورژوازی شهری نیز شرکت جوید

در ماه مارس نماینده . ت به خرده بورژوازی نسبتًا خوب اجرا شدتا ماه فوریه امسال سیاست ما نسب     
کمیته ناحیه ویژه جنوب حونان وارد نین گان شد و از ما انتقاد کرد که براست منحرف شده ایم، خیلی کم 

پرولتر ساختن خرده بورژوازی و سپس مجبور کردن “خانه آتش زده و آدم کشته ایم، و با صطالح سیاست 
رهبری کمیته جبهه در نتیجه این انتقاد تجدید سازمان یافت و سیاست ما . را اجرا نکرده ایم ”بآنها بانقال
در ماه آوریل وقتیکه تمام ارتش بمنطقه مرزی وارد شد، حریق و اعدام کماکان کم بود، ولی . عوض شد

و دهقانان مرفه  مصادره اموال بازرگانان متوسط در شهرها و وصول عوارض اجباری از مالکان ارضی کوچک
تمام کارخانجات بدست “:   شعار کمیته ناحیه ویژه جنوب حونان. در روستا با شدت فوق العاده دنبال میشد

این سیاست ماوراء چپ که خرده بورژوازی را زیر ضربه قرار . در مقیاس وسیعی تبلیغ میگشت ”کارگران
ر نتیجه خرده بورژوازی نوار سقید آویزان کرد میداد، قسمت اعظم آنرا بطرف مالکان ارضی بزرگ کشاند و د

ما بخصوص . دراین اواخر با تغییر تدریجی این سیاست وضع کمی بهتر شده است. و علیه ما بمبارزه پرداخت
در سوی چوان نتایج خوبی بدست آورده ایم، زیرا بازرگانان مرکز این شهرستان و مراکز بخشهای دیگر از ما 

هر سه (بازار مکاره تسائو لین سیو . کنند و عده ای حتی از ارتش سرخ خوب میگویندنمیترسند و احتراز نمی
وضعی که کاماًل   -تقریبًا بیست هزار نفر را بسوی خود جلب میکند ) روز یک بار در وقت ظهر دایر است

ه مالیاتها و عوارضی ک. این حقیقت نشان میدهد که سیاست ما اکنون صحیح است. بیسابقه بوده است
  ) ۲۲( .مالکان ارضی بزرگ از مردم میگرفتند، خیلی سنگین بود؛ دسته استقرار امنیت
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لی یین حوان آئو و تسائو لین پنج بار باج میگرفت و هیچ محصول کشاورزی از  ۷۰سوی چوان د رطول راه 
بانی تمام دهقانان ما این دسته را خرد کردیم و این باجها را لغو نمودیم، و در نتیجه پشتی. آن معاف نمیماند

  . و تمام بازرگانان کوچک و متوسط را جلب کردیم

کمیته مرکزی از ما میخواهد که یک برنامه سیاسی منتشر کنیم که منافع خرده بورژوازی را هم دربر      
بگیرد، و ما بنوبه خود پیشنهاد میکنیم که کمیته مرکزی بخاطر هدایت عمومی، برنامه ای برای مجموع 

  . دموکراتیک تدوین نماید که منافع کار گران، انقالب ارضی و رهائی ملی را بحساب آورد انقالب

یکی از عالیم ویژه انقالب چین، کشوریکه در آن اقتصاد کشاورزی تسلط دارد، توسل به عملیات نظامی      
  .دازدما بکمیته مرکزی پیشنهاد میکنیم که بامساعی زیادی نظامی بپر. برای گسترش قیام است

  مسئله محل حکومت مستقل

منطقه ای که از شمال گوان دون در طول مرز حونان ـ جیان سی تا جنوب حوبه گسترده میشود، تمامًا      
ما تمام این زنجیر کوهستانی را طی کردیم؛ مقایسه قسمتهای مختلف آن . جزو سلسله جبال لوه سیائو است

نین گان، مناسبترین منطقه برای استقرار حکومت مستقل باهم نشان میدهد که قسمت مرکزی در اطراف 
در قسمت شمالی ارتفاعات عوارض زمین برای تعرض یا دفاع کمتر از قسمت مرکزی مساعد . مسلح ماست

است؛ بعالوه قسمت شمالی بمراکز بزرگ سیاسی دشمن خیلی نزدیک است و اگر نقشه تصرف فوری چان 
قسمت اعظم قوای ما در منطقه لیویان، لی لین، پین سیان  باشیم، استقرارشا و یا اوهان را  در پیش نداشته 

زمین قسمت جنوبی مساعدتراز قسمت شمالی است، ولی در . و توان گو خطرات عظیمی همراه خواهد داشت
در آنجا امکانات ما برای اعمال نفوذ سیاسی در حونان و . آنجا پایه توده ای ما بخوبی قسمت مرکزی نیست

از قسمت مرکزی که میتوان از آنجا با هر عملی در مصب سفلی رودخانه های سیان و گان در این دو  جیان
  : امتیازات قسمت مرکزی از اینقرارند. استان تأثیر گذاشت، محدودتر است

وجود سازمان حزبی نسبتًا   – ۲پایه توده ای که ما مدت بیش از یک سال است، پی ریزی کرده ایم؛    – ۱
وجود نیروهای مسلح محلی که در طول بیش از یک سال تشکیل یافته اند و دارای تجربه  – ۳ قوی؛ 

این موفقیت کمیابی است؛ این نیروهای مسلح محلی وقتی با سپاه چهارم ارتش   –مبارزاتی غنی میباشند 
خیلی خوب، یعنی وجود یک پایگاه نظامی  – ۴سرخ همراه شوند، هیچ دشمنی قادر بانهدام آنها نخواهد بود؛ 

امکان اعمال نفوذ در   – ۵کوهستان جین گان و پایگاههائی برای نیروهای مسلح محلی در تمام شهرستانها؛ 
دو استان و در مصب سفلی رودخانه های سیان و گان د رآن دو استان؛ در مقایسه با جنوب حونان و جنوب 

مصب علیای رودخانه و مناطق دور افتاده هر جیان سی که از آنجا فقط میتوان در یک استان و آنهم در 
نقص قسمت مرکزی . کدام از این دو استان نفوذ کرد، قسمت مرکزی دارای اهمیت سیاسی بزرگتری است

در مشکالت فوق العاده اقتصادی و بخصوص کمبود پول نقد است زیرا که این قسمت مدت مدیدی تحت 
  . دشمن روبرو بوده است ”محاصره و سرکوب“حکومت مستقل قرار داشته و با نیروهای زیاد 
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در ظرف چند هفته در ماههای ژوئن و ژوئیه، کمیته ایالتی حونان سه بار نظر خود را در باره برنامه      
بار اول یوان ده شن نزد ما آمد و نقشه ما را در باره استقرار قدرت سیاسی در . عملیات این منطقه عوض کرد
دفعه دوم دو سیو جین و یان کای مین آمدند و پیشنهاد . لوه سیائو تأیید کردقسمت مرکزی سلسله جبال 

قبضه  ۲۰۰کردند که ارتش سرخ بدون لحظه ای تأمل بسوی جنوب حونان رهسپار شود و فقط نیروئی با 
تفنگ باتفاق دستجات گارد سرخ جهت دفاع از منطقه مرزی باقی گذارد؛ آنها اظهار داشتند که این اصل 

دفعه سوم، هنوز ده روز نگذشته بود که یوان ده شن مجددًا با نامه ای نزد ما آمد و این . است ”ًا درستمطلق“
بار عالوه براینکه ما را حسابی سرزنش کرد، اصرار ورزید که ارتش سرخ بسوی مشرق حونان حرکت کند؛ و 

. طبق آن عمل کنیم ”ی تأملبدون لحظه ا“است و ما باید  ”مطلقًا درست“باز تأکید شد که این اصل هم 
اینگونه دستورالعمل های سخت، ما را در وضع واقعًا دشواری قرار دادند زیرا عدم اطاعت نقض دستور است؛ 

بعد از دریافت دومین نامه، کمیته ارتش و کمیته ناحیه . و اطاعت، بطور حتم باستقبال شکست شتافتن است
فرا خواندند و چون حرکت بسوی جنوب حونان را  ویژه و کمیته شهرستان یون سین جلسه مشترکی

ولی چند روز بعد دو سیو . خطرناک تشخیص دادند، تصمیم گرفتند که دستورکمیته ایالتی را اجرا نکنند
، ارتش ۲۹جین و یان کای مین با اصرار روی نظر کمیته ایالتی و با سوء استفاده از درد وطن سربازان هنگ 

ارتش . کشاندند و بدینسان منطقه مرزی و ارتش سرخ را دچار شکست ساختندسرخ را به حمله به چن جو 
سرخ تقریبًا نصف قوای خود را ازدست داد، در حالیکه در منطقه مرزی تعداد بیشماری از خانه ها طعمه 
حریق شدند و انبوهی از مردم بقتل رسیدند؛ دشمن شهرستانها را یکی پس از دیگری تصرف نمود و هنوز 

اما درباره پیشروی بسوی مشرق حونان، تا . ز است، ما نتوانسته ایم بعضی از آنها را پس بگیریمکه هنو
وقتیکه بین قدرتهای مالکان ارضی بزرگ حونان، حوبه و جیان سی تفرقه و نفاق نیفتاده، بهیچوجه نباید 

نان پیشروی نکرده بودیم، اگر ما در ماه ژوئیه بطرف جنوب حو. نیروهای عمده ارتش سرخ را بآنجا اعزام کرد
نه تنها میتوانستیم از شکست ماه اوت در منطقه مرزی احتراز کنیم، بلکه قادر بودیم با استفاده ار جنگ بین 
سپاه ششم گومیندان و واحدهای وان جیون در جان شو واقع در جیان سی، نیروهای یون سین دشمن را 

این امر به پیشقراوالن ما اجازه میداد پس از رسیدن به پین خرد کنیم و جی ان  و ان فو را تصرف نمائیم؛ و 
. سیان با سپاه پنجم ارتش سرخ که در قسمت شمال سلسله جبال لوه سیائو عمل میکرد، تماس بگیرند

حتی در اینصورت نیز ما میبایست نین گان را بعنوان مقر ستاد کل فرماندهی حفظ کنیم و فقط واحدهای 
از آنجا که در میان مالکان ارضی بزرگ جنگی در نگرفته بود و . ونان اعزام داریمپارتیزانی را بمشرق ح

دشمن هنوز در پین سیان، چالین و یوسیان، واقع در مرز حونان، نیروهای مهمی در اختیار داشت، انتقال 
خواست کمیته مرکزی از ما . نیروهای عمده ما بسوی شمال مطمئنًا مورد سوء استفاده دشمن قرار میگرفت

. که درباره حرکت به مشرق یا جنوب حونان فکر کنیم، ولی این هر دو مسیر متضمن خطرات بزرگی بودند
ما پیشنهاد حرکت بسوی مشرق حونان را عملی نکردیم، ولی حرکت بسوی جنوب حونان هم در عمل ثابت 

  . مبجاست که ما این تجربه تلخ را همیشه در خاطر خود حفظ کنی. شد که درست نبود

ما هنوز در دوره ای نیستیم که در درون رژیم طبقه مالکان ارضی بزرگ تفرقه افتاده باشد؛ بعالوه      
دست میزنند، از ده  ”سرکوب“نیروهای دشمن که منطقه مرزی را محاصره کرده اند و علیه ما به عملیات 

و لباس دیگر  غلط(ول نقد پیدا کنیم ولی اگر ما بتوانیم در آینده هم راهی برای تأمین پ. هنگ تجاوز میکند



 

 

 

	
	

	  

 

85 

 

 

، خواهیم توانست با تکیه به پایه هائی که در منطقه مرزی پی ریزی کرده ایم، )مسئله چندان مهمی نیستند
و اما راجع بمنطقه مرزی، د رصورتیکه . از عهده مقابله با این نیروها و حتی نیروهای بزرگتر از آن نیز برآئیم

با آنکه . منطقه بال فاصله با خرابیهائی نظیر شکست ماه اوت روبرو خواهد شد ارتش سرخ عزیمت کند، این
دستجات گارد سرخ کاماًل نابود نخواهند شد، سازمانهای حزبی و پایه و اساس توده ای ما در معرض انهدام  

 باستثناء بعضی قسمتهای کوهستانی حکومت مستقل، ما در دشتها، نظیر. وحشیانه قرار خواهند گرفت
ولی اگر ارتش سرخ از اینجا عزیمت نکند، ما . ماههای اوت و سپتامبر، همه مجبور خواهیم شد مخفی شویم

خواهیم توانست با تکیه به پایه هائی که پی ریزی نموده ایم، سرزمین خود را بتدریج در نواحی اطراف آن 
اهیم ارتش سرخ را توسعه دهیم، اگر بخو. گسترش دهیم، و دورنمای امید بخشی در برابر ما باز خواهد شد

یعنی  –جائی که یک پایه و اساس توده ای وجود دارد  –یگانه راه اینستکه در اطراف کوهستان جین گان 
در چهار شهرستان نین گان، یون سین، لین سیان و سوی چوان با استفاده از این وضع که اختالف منافع 

و این نیروها مجبورند خود را در مقابل حمالتی که از  بین نیروهای حونان و جیان سی دشمن موجود است
هر طرف بر آنها وارد میشود، حفظ کنند و قادر به تمرکز قوا نیستند، بیک مبارزه طوالنی با دشمن دست 

ما میتوانیم نیروهای ارتش سرخ را با توسل بیک تاکتیک درست یعنی عدم در گیری بجز در مواردیکه . بزنیم
با توجه بکار تدارکی که . دشمن و گرفتن اسیر و غنیمت موجود باشد، بتدریج افزایش دهیم امکان پیروزی بر

از آوریل تا ژوئیه بین توده های مردم منطقه مرزی انجام گرفته بود، اگر قسمت عمده ارتش سرخ به جنوب 
با وجود این ارتش سرخ . حونان عزیمت نمیکرد، بی شک میتوانست قوای خود را در ماه اوت افزایش دهد

اشتباه مجددًا به منطقه مرزی که در آنجا وضع زمین مساعد است و برخورد مردم دوستانه است، مراجعت 
ارتش سرخ فقط زمانی میتواند تسلیحات خود را . نموده است؛ دورنمای کار در حال حاضر درخشان است

مرزی مصمم به مبارزه باشد و در افزایش دهد و جنگجویان خوبی تربیت نماید که در مناطقی نظیر منطقه 
اکنون یک سال است که پرچم سرخ برفراز منطقه مرزی در اهتزاز . نبردهای طوالنی بتواند طاقت بیآورد

است و کینه طبقه مالکان ارضی را در حونان، حوبه، جیان سی و حتی در تمام کشور برانگیخته است، لیکن 
از آنجا که . هقانان و سربازان استانهای مجاور شده استدر عین حال مایه امید توده های کارگران، د

را علیه منطقه مرزی یکی از وظایف اساسی خود تلقی  ”سرکوب راهزنان“دیکتاتورهای نظامی عملیات 
ما در ظرف یک سال عملیات یک میلیون یوان برای سرکوب راهزنان خرج کرده “:  میکنند و بیاناتی نظیر

دارد، توجه سربازان و افسران جزء ) وان جیون( ”تفنگ ۵۰۰۰نفر با  ۲۰۰۰۰“ رخ، ارتش س)لو دی پین( ”ایم
دشمن را که راهی برای خروج از این وضع نمیبینند، کم کم بسوی ما معطوف کرده و از اینرو سربازان و 
 افسران مذکور از اردوی دشمن روزبروز بیشتر فرار میکنند و بصفوف ما می پیوندند و منبع دیگری برای

بعالوه این واقعیت که پرچم سرخ برفراز منطقه مرزی هیچگاه . افزایش نفرات ارتش سرخ تشکیل میدهند
فرود نیآمده است، نه تنها نیروی حزب کمونیست را بلکه در عین حال ورشکستگی طبقات حاکم را نیز نشان 

ما همواره برآنیم که از اینرو. میدهد، و این برای وضع سیاسی سراسر کشور دارای اهمیت بزرگی است
  . استقرار و گسترش قدرت سیاسی ما در قسمت مرکزی سلسله جبال لوه سیائو کاماًل ضرور و صحیح است
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  يادداشتها

  . رخ داد ۱۹۲۷این جنگ در اکتبر سال   - ۱     

  . صورت گرفت ۱۹۲۷این جنگ در نوامبر و دسامبر سال   - ۲     

در  ۱۹۴۷سال . ان سربازان و کمیته سربازی در ارتش سرخ بعدًا لغو شدسیستم کنفرانس نمایندگ  -  ۳     
ارتش ازادیبخش توده ای سیستم کنفرانس نظامیان و کمیته سربازی که بوسیله کادرها رهبری میشدند، 

  .برقرار شد

  مترجم  -. مساوی است با نیم کیلومتر ”لی“واحد طول در چین است و یک   - ۴     

متن  ۱۵مراجعه شود به یادداشت (واحدهائی است که سابقًا تحت فرماندهی رفقا یه تین منظور   -  ۵     
این واحدها پس از آنکه در . در نان چان قیام کردند ۱۹۲۷و حه لون بودند و در یکم اوت سال ) حاضر

 جریان پیشروی بسوی چائو جو و شان تو شکست خوردند، قسمتی از آنها تحت رهبری رفقا جو ده، لین
بیائو و چن ای، از راه جیان سی از گوان دون بسمت جنوب حونان عقب نشستند تا بجنگ پارتیزانی دست 

این واحدها بکوهستان جین گان وارد شدند و بواحدهای رفیق مائو تسه دون ملحق  ۱۹۲۷در آوریل . بزنند
  . گردیدند

نگ را اعضای حزب کمونیست تشکیل عده کثیری از کادرهای این ه ۱۹۲۷در دوران انقالب سال   -  ۶     
این هنگ در اواخر ژوئیه همین سال بعد از آنکه وان جین وی و امثالهم بانقالب خیانت کردند، او . میدادند

چان را ترک کرد تا بواحدهائی که در نان چان قیام کردند، ملحق شود و وقتیکه در بین راه از عزیمت 
طالع یافت، راه سیو شوی را در مغرب جیان سی در پیش گرفت و واحدهای قیام کننده نان چان به جنوب ا

  . در آنجا به دستجات مسلح دهقانی پین جیان و لیویان ملحق شد

در منطقه پین جیان و لیویان واقع در حونان دستجات مسلح دهقانی  ۱۹۲۷طی بهار سال   -  ۷     
ا دست بیک کودتای ضد انقالبی زد و سیو که سیان در چان ش ۱۹۲۷مه  ۲۱در . نیرومندی تشکیل یافت

مه این دستجات مسلح دهقانی بسوی چان شا حرکت کردند تا به  ۳۱در . توده های انقالبی را قتل عام کرد
ضد انقالب ضربه متقابل وارد سازند، لیکن چن دو سیو اپورتونیست از پیشرفت آنها جلوگیری کرد و از اینرو 

دستجات دهقانی بزودی یک هنگ مستقل بوجود آمد که بجنگ  در داخل این. آنها مراجعت نمودند
، این دستجات دهقانی در منطقه سیو شوی، تون ۱۹۲۷بعد از قیام نان چان در یکم اوت . پارتیزانی پرداخت

گو، پین جیان و لیو  یان به هنگ گارد دولت ملی سابق او چان پیوستند و همراه نیروهای مسلح معدنچیان 
در اکتبر این دستجات قیام کننده تحت رهبری رفیق مائو تسه دون . دروپائیزه را برپا نمودندپین سیان قیام 

  . بکوهستان جین گان وارد شدند
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موقعیکه رفیق جو ده عملیات پارتیزانی انقالبی جنوب حونان را رهبری  ۱۹۲۸در اوایل سال   - ۸     
ن و زی سین که نهضت دهقانی در آنجا ریشه میکرد، در شهرستانهای ای جان، چن جو، لی یان، یون سی

این دستجات سپس تحت رهبری رفیق جو ده . محکمی دوانیده بود، دستجات بدهقانی تشکیل شدند
  . بکوهستان جین گان وارد شدند و به نیروهای رفیق مائو تسه دون ملحق گردیدند

حونان که دارای معادن مهم سرب معدنچیان شوی کوشان از شهرستان چان نین واقع در استان   - ۹     
تحت رهبری حزب کمونیست به تشکیل سندیکای خود پرداختند؛ آنها سالها بود که  ۱۹۲۲است، در سال 

بسیاری از کارگران آنجا وارد ارتش  ۱۹۲۷بعد از قیام دروپائیزی در سال . علیه ضد انقالب مبارزه میکردند
  . سرخ شدند

 ۱۲۰۰۰از شهرستان پین سیان واقع در استان جیان سی که در آنموقع معادن زغال ان یوان   - ۱۰     
در آنجا سازمانهای حزبی و  ۱۹۲۱از سال . معدنچی داشت، جزو شرکت فوالد سازی حان یه پین بود

سندیکا از طرف کادرهائی که کمیته ایالتی حزب کمونیست چین در حونان بآنجا اعزام داشت، ایجاد 
  . گردیدند

 ۱۹۳۱نام نماینده حزب در ارتش سرخ به کمیسر سیاسی  تغییر کرد و از سال  ۱۹۲۹از سال   -  ۱۱     
  . کمیسر سیاسی گروهان به مربی سیاسی تغییر نام یافت

مجازات نقدی مستبدین محلی فقط یک اقدام موقتی بود که تنها قسمتی از مخارج ارتش را   -  ۱۲     
رزمین وسعت یافت، آنگاه هم الزم و هم امکان پذیر شد که برای وقتیکه ارتش رشد کرد و س. تأمین میکرد

  . تأمین مخارج ارتش از مردم مالیات گرفته شود

این وضع مدت زیادی در ارتش سرخ دوام داشت و در آنزمان ضرور بنظر میرسید؛ معذلک بعدها   - ۱۳     
  . رق میکردافسران و سربازان حقوقی دریافت میکردند که برحسب درجه شان کمی ف

رفیق مائو تسه دون در اینجا بخصوص ضرورت تا حدودی دموکراسی را در ارتش انقالبی تأکید   - ۱۴     
میکند، زیرا که در اوایل ایجاد ارتش سرخ بدون چنین تأکیدی، باال بردن شور انقالبی دهقانانی که تازه وارد 

ده و بصفوف ما پیوسته بودند، امکان نداشت؛ بعالوه ارتش شده بودند و یا سربازانی که از ارتش سفید اسیر ش
ریشه کن کردن رسوم دیکتاتوری نظامی خاص ارتش ارتجاعی که در صفوف کادرهای ما نفوذ کرده بود، نیز 

البته دموکراسی در ارتش نباید از حدودیکه انضباط نظامی معین میکند، تجاوزکند بلکه باید . غیر ممکن بود
ک کند نه به تضعیف آن؛ از اینجهت ضررویست ضمن تشویق دموکراسی الزم در به تقویت انضباط کم

ارتش، علیه هرگونه دموکراسی افراطی که انضباط را نقض میکند، مبارزه نمود؛ تظاهرات این دموکراسی 
درباره مبارزه رفیق مائو تسه . افراطی در دوران اولیه ارتش سرخ مدتی بصورت یک مسئله جدی در آمده بود

  . ”در باره اصالح نظرات نادرست در حزب« ون علیه دموکراسی افراطی در ارتش رجوع شود به د

که یک هنگ مستقل را تشکیل میدادند  ۱۹۲۶واحدهای رفیق یه تین در لشگرکشی بشمال سال   -  ۱۵     
واحدهای . و استخوان بندی آن از کمونیستها ترکیب یافته بود، واحدهای جنگجوی مشهور محسوب میشدند
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توسعه  ۱۱و بعد از قیام نان چان به سپاه  ۲۴مذکور بعد از تصرف اوچان بوسیله ارتش انقالبی به لشگر 
  . یافت

یعنی در برابر هر عضو حزب در ارتش دو (تجربه ارتش سرخ نشان میدهد که نسبت یک به دو   - ۱۶     
سرخ و ارتش آزادیبخش توده ای بطور مناسب است؛ همین نسبت بود که بعدها در ارتش ) فرد غیر حزبی

  . کلی بر قرار گردید

فرماندهان ارتشهای ضد انقالبی گومیندان در حونان بنام سیوکه سیان، حه  ۱۹۲۷مه سال  ۲۱در   - ۱۷     
جیان و دیگران بتحریک چانکایشک و وان جین وی در چان شا، به مرکز اتحادیه کارگری حونان، انجمن 

ه سازمانهای انقالبی هجوم برده و کمونیستها و دهقانان و کارگران انقالبی را توقیف و دهقانی حونان و هم
این حادثه که نشانه اتحاد آشکار ضد انقالبیون گومیندان در اوهان برهبری وان جین وی با . مقتول ساختند

  . ضد انقالبیون نانکن برهبری چانکایشک بود

در منطقه مرزی حونان ـ  ۱۹۲۸ات قانون ارضی است که در سال در اینجا منظور یکی از مقرر  - ۱۸     
بعدًا رفیق مائو تسه دون خاطر نشان ساخت که مصادره تمام اراضی بجای مصادره . جیان سی وضع گردید

در قانون ارضی . زمینهای مالکان ارضی اشتباهی بود که از فقدان تجربه در مبارزه ارضی ناشی میگردید
ضبط زمینهای عمومی و “به ماده  ”مصادره تمام اراضی“ماده   ۱۹۲۹صوب آوریل سال شهرستان سین گوه م

  . تعویض گردید ”مصادره اراضی طبقه مالکان ارضی

رفیق مائو تسه دون با توجه باهمیت جلب طبقه بینابینی در روستا، سیاست اشتباه آمیزی را که   - ۱۹     
نظریات رفیق مائو تسه دون درباره سیاست مربوط به . ح نمودضربات سخت بر آنها وارد میساخت، فورًا اصال

به ششمین کنگره سازمان  ۱۹۲۸طبقه بینابینی عالوه برمقاله حاضر، در پیشنهاداتی که وی در نوامبر سال 
دفاع از “و  ”ممانعت از آتش سوزی و اعدامهای بی بندو بار“که عبارتست از (حزبی ارتش سرخ ارائه نمود 

که عبارت (سپاه چهارم ارتش سرخ  ۱۹۲۹، و در اعالن ژانویه ) وغیره ”گانان متوسط و کوچکمنافع بازر
بازرگانان شهری که بتدریج ثروتی اندوخته اند، تا وقتیکه از حکومت اطاعت میکنند، ما مزاحم آنها “است از 
ود به یادداشت مراجعه ش( ۱۹۲۹و نیز در قانون ارضی شهرستان سین گوه مصوب آوریل سال ) ”نمیشویم

  . ، طرح شده اند)متن حاضر ۱۸

با تکامل جنگ انقالبی، با توسعه قلمرو مناطق پایگاهی انقالبی و اجرای سیاست حمایت از صنایع و  – ۲۰
نکته اساسی . بازرگانی از طرف حکومت انقالبی، این وضع ممکن بود تغییر کند و بعدًا در عمل نیز تغییر کرد

صنایع و بازرگانی ملی مورد حمایت قاطع قرار گیرد و علیه سیاست ماو راء چپ مبارزه در اینجا این بود که 
  . شود

در یک دوران طوالنی اصل تقسیم . شیوه تقسیم زمین بر اساس نیزوی کار، شیوه درستی نیست – ۲۱
  . مساوی زمین در مناطق سرخ عمال بموقع اجرا گذاشته شد

 .محلی هستند اینها نیروهای مسلح ضد انقالبی – ۲۲
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  نظرات نادرست در حزب درباره اصالح

 )١٩٢٩دسامبر (

 

در سازمان حزبی سپاه چهارم ارتش سرخ نظرات غیرپرولتاریائی گوناگونی وجود دارند که در راه اجرای مشی 
سپاه چهارم بدون اصالح کامل این نظرات قطعًا قادر نخواهد بود . صحیح حزب موانع بزرگی ایجاد می کنند

بدیهی است که سرچشمه . فی را که مبارزه کبیر انقالبی چین بر عهده اش گذارده است، انجام دهدوظای
پیدایش اینگونه نظرات نادرست در سازمان حزبی سپاه چهارم از آنجاست که ترکیب اساسی این سازمان 

ولی یکی از علل  حزبی بطور عمده از دهقانان و سایر عناصر دارای منشاء خرده بورژوائی تشکیل می گردد؛
مهم وجود و رشد چنین نظرات نادرستی این است که ارگانهای رهبری حزب علیه اینگونه نظرات نادرست 
مشترکًا و مصممانه مبارزه نکرده اند و اعضای حزب را به اندازه کافی با روح مشی صحیح حزب پرورش نداده 

، سرچشمه و طرق اصالح انواع نظرات این کنگره طبق روح نامه سپتامبر کمیته مرکزی تظاهر. اند
غیرپرولتاریائی را در سازمان حزبی سپاه چهارم نشان می دهد و رفقا را به ریشه کن کردن کامل این نظرات 

  3.دعوت می کند

  درباره روحيه نظاميگري

  . روحیه نظامیگری بین عده ای از رفقا در ارتش سرخ بطور وسیع شیوع یافته است

                                                            
 

ه ایست که از طرف رفیق مائو تسه دون برای نهمین کنگره سازمان حزبی سپاه چهارم ارتش سرخ تهیه و اثر حاضر قطعنام  3
که در دوران ( ارتش سرخ چین . چین راه سخت و دشواری را پیموده است یساختمان ارتش توده ا. تدوین گردیده است

د و اکنون ارتش آزادیبخش توده ای چین نامیده جنگ مقاومت ضد ژاپنی به ارتش هشتم و ارتش چهارم جدید تغییر نام کر
  در نتیجه قیام نان چان بوجود آمد و تا ۱۹۲۷یکم اوت ) میشود

در این مدت سازمانهای حزبی ارتش سرخ در جریان مبارزه با نظرات . بیش از دو سال از عمرش میگذشت ۱۹۲۹دسامبر 
این قطعنامه ای که از طرف رفیق مائو تسه دون . دوخته بودندنادرست گوناگون بسیار کار آزموده شده و تجارب فراوانی ان

 –این قطعنامه برای ساختمان ارتش سرخ بنیادی کاماًل مارکسیستی . تدوین گردید، تمام این تجارب را جمعبندی نمود
قط در سپاه چهارم بلکه قطعنامه مزبور نه ف. لنینیستی ایجاد کرد و آنرا از هرگونه تأثیر و نفوذ ارتشهای طراز کهن منزه ساخت

بتدریج در کلیه واحدهای ارتش سرخ نیز بموقع اجرا گذارده شد و بدین ترتیب تمام ارتش سرخ چین بیک ارتش توده ای 
اکنون که بیش از بیست سال از آنزمان میگذرد، ارتش توده ای چین در کارهای حزبی و سیاسی . واقعی کاماًل تبدیل گردید
نموده و چیزهای نو بسیاری خلق کرده است بطوریکه اکنون در این زمینه منظره کاماًل دیگری خود پیشرفتهای عظیمی 

 .بچشم میخورد، ولی مشی اصلی این ارتش همان مشی است که در آن قطعنامه تصریح شده است
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  :وحيه بدين گونه است اشکال تظاهر اين ر

این رفقا کار نظامی را مغایر کار سیاسی می دانند و نمی خواهند قبول کنند که کار نظامی فقط وسیله  - ۱
هر گاه کارهای نظامی خوب انجام « بعضی ها حتی ادعا می کنند که . ای برای اجرای وظایف سیاسی است

یافت؛ هر گاه کارهای نظامی درست انجام نگیرند،  بگیرند، کارهای سیاسی نیز بالطبع خوب جریان خواهند
؛ این به معنای آن است که قدمی فراتر نهاده شود و به »کارهای سیاسی هم نمی توانند خوب انجام بگیرند 

  .امور نظامی نسبت به کارهای سیاسی نقش رهبری کننده داده شود

ارتش سفید یکسان است و آن هم تنها  این رفقا گمان می کنند که گویا وظایف ارتش سرخ با وظایف - ۲
آنها درک نمی کنند که ارتش سرخ چین سازمان مسلحی است که وظایف سیاسی . جنگیدن می باشد

ارتش سرخ به ویژه در حال حاضر به هیچ وجه نباید کار خود را به جنگیدن محدود . انقالب را انجام می دهد
 ودی نیروهای نظامی ارتش سرخ عالوه بر عملیات جنگی جهت ناب. سازد

تبلیغ کردن بین توده ها، سازمان دادن توده ها، : دشمن، وظایف مهم دیگری نیز بر عهده دارد که عبارتند از 
مسلح کردن توده ها، کمک نمودن به توده ها برای ایجاد قدرت سیاسی انقالبی و تشکیل سازمانهای حزب 

بلکه به منظور تبلیغ کردن بین توده ها، سازمان  ارتش سرخ صرفًا بخاطر جنگیدن نمیجنگد،. کمونیست
. دادن توده ها، مسلح کردن توده ها و کمک نمودن به توده ها برای ایجاد قدرت سیاسی انقالبی میجنگد

  .بدون این هدفها، جنگ مفهوم خود را از دست می دهد و علت موجودیت ارتش سرخ نیز از بین می رود

سازمانی ارگانهای سیاسی ارتش سرخ را تابع ارگانهای نظامی می کنند و بدین جهت این رفقا از نظر  - ۳
رشد آتی اینگونه افکار . را مطرح مینمایند» بگذار ستاد فرماندهی به امور خارج از ارتش رسیدگی کند«شعار 

یا را خطر جدا شدن از توده ها، استقرار کنترل ارتش بر ارگانهای دولتی و سرپیچی از پذیرش رهبری پرولتار
  .دربر دارد و این بمثابه در غلطیدن به همان راه میلیتاریستی ارتش گومیندان خواهد بود

این رفقا در عین حال اهمیت گروههای مبلغ در کار تبلیغاتی را نادیده می گیرند و در مورد تشکل توده  - ۴
دهقانان محلی کم بها می  ها به امر ایجاد کمیته های سربازی در ارتش و سازماندهی توده های کارگران و

  .دهند و در نتیجه کار تبلیغاتی و تشکیالتی کنار گذاشته می شود

  .آنها به هنگام پیروزی مغرور می شوند و به هنگام شکست افسرده و دلسرد - ۵

آنها فقط به سپاه چهارم می اندیشند ولی درک نمی کنند که یکی از مهم ترین وظایف . تعصب قسمتی - ۶
  .این همان روحیه گروه پرستی است منتها به مقیاس بزرگتر. لح کردن توده های محلی استارتش سرخ مس

عده قلیلی از رفقا که خود را در چهارچوب تنگ سپاه چهارم محصور کرده اند، چنین میپندارند که گویا  - ۷
لعاده شدید به از همینجاست که تمایل فوق ا. غیر از سپاه چهارم هیچ نیروی انقالبی دیگری وجود ندارد
  .این از بقایای اپورتونیسم است. حفظ نیروی خود و اجتناب از عملیات جنگی ناشی می شود
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برخی از رفقا که شرایط ذهنی و عینی را مورد توجه قرار نمی دهند، دچار بیماری انقالبیگری می شوند؛  - ۸
تنها آرزوی قهرمانیهای بزرگ را در آنها به کار پر زحمت و دقیق بین توده ها رغبتی نشان نمی دهند بلکه 

  ).۱(این از بقایای پوچیسم است . سر می پرورانند و در تصورات و خیاالت خود غوطه ور میگردند

  :علل پيدايش روحيه نظاميگري 

از اینجاست که عدم درک نقش رهبری سیاسی در ارتش و عدم تشخیص . سطح نازل آگاهی سیاسی - ۱
  .و ارتش سفید ناشی می شودتفاوت اساسی بین ارتش سرخ 

از آنجا که پس از هر پیکار تعداد کثیری اسرای جنگی به ارتش سرخ وارد . روحیه خاص ارتشهای مزدور - ۲
می شوند و این عناصر نظرات و روحیه شدید ارتش مزدور را با خود می آورند، لذا در صفوف پایین تر اساس 

  .پیدایش روحیه نظامیگری گذارده می شود

ز این دو علت سومی ناشی می شود که عبارتست از اعتماد بیش از حد به نیروی نظامی و عدم اعتماد به ا - ۳
  .نیروی توده های مردم

یکی از علل بروز روحیه نظامیگری در بعضی از رفقا عدم توجه جدی حزب به امور نظامی و عدم بررسی  - ۴
  .این امور است

  :طرق اصالح 

را در حزب از طریق آموزش ارتقاء داد، پایه های تئوریک روحیه نظامیگری را باید سطح آگاهی سیاسی  - ۱
در عین حال باید . فرو ریخت و تفاوت اساسی میان ارتش سرخ و ارتش سفید را بطور دقیق تشخیص داد

  .بقایای اپورتونیسم و پوچیسم را ریشه کن کرد و تعصب قسمتی را در سپاه چهارم از میان برداشت

در عین حال . ار تربیت سیاسی افسران و سربازان و بخصوص اسرای جنگی سابق را تقویت نمودباید ک - ۲
ارگانهای دولتی محلی باید تا حد امکان کارگران و دهقانانی را که در مبارزه کار آزموده شده اند، انتخاب 

زمانی تضعیف و کنند و به صفوف ارتش سرخ اعزام دارند تا بدین ترتیب روحیه نظامیگری از لحاظ سا
  .سرانجام به کلی محو گردد

باید سازمانهای محلی حزب را به انتقاد از سازمانهای حزبی ارتش سرخ و همچنین ارگانهای دولتی توده  - ۳
ای را به انتقاد از ارتش سرخ برانگیخت تا بتوان از این طریق بر سازمانهای حزبی و افسران و سربازان ارتش 

  .سرخ تأثیر گذاشت

هر کاری که توده ها می کنند، باید . زب باید امور نظامی را بطور جدی مورد توجه و بررسی قرار دهدح - ۴
  .قبال در حزب مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن تصمیم گرفته شود
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باید آئین نامه ارتش سرخ را تدوین کرد و در آن بطور دقیق وظایف ارتش سرخ، مناسبات بین  - ۵
و سیاسی، مناسبات بین ارتش سرخ و توده های مردم، حدود اختیارات کمیته های دستگاههای نظامی 

  .سربازی و همچنین مناسبات آنها را با ارگانهای نظامی و سیاسی مشخص نمود

  درباره دمکراسي افراطي
از زمانیکه سپاه چهارم ارتش سرخ دستورات کمیته مرکزی را پذیرفت، مظاهر دمکراسی افراطی به مراتب 

فی المثل قرارهای حزب نسبتًا بهتر اجرا شدند و دیگر هیچ کس درخواستهای بیجائی . تر به چشم خوردکم
همه مسائل «اجرا شود و یا اینکه » سانترالیسم دمکراتیک از پائین به باال«مانند اینکه در ارتش سرخ باید 

ولی در واقع این . مطرح نکرد» شودباید ابتدا در پائین مورد بحث قرار گیرند و سپس در باال تصمیم گرفته 
به عبارت . کمتر شدن فقط جنبه موقتی و سطحی دارد و به هیچ وجه به معنی ریشه کن شدن آن نیست

دلیل این مدعا بی رغبتی در اجرای . دیگر دمکراسی افراطی در مغز بسیاری از رفقا عمیقًا ریشه دوانده است
  .می کند تصمیمات حزب است که به اشکال مختلف تظاهر

  :طرق اصالح 

قبل از هر چیز باید به این خطر اشاره نمود که . ریشه دمکراسی افراطی را باید در حوزه تئوری برکند - ۱
دمکراسی افراطی موجب اختالل در سازمانهای حزبی و حتی تالشی کامل آنها می گردد، نیروی رزمنده 

ب را از انجام وظایف مبارزاتی خود باز میدارد و در حزب را تضعیف و یا حتی آن را کامال نابود می کند، حز
عالوه بر این، باید خاطرنشان ساخت که دمکراسی افراطی از بیزاری . نتیجه انقالب را به شکست می کشاند

وقتی که چنین پدیده ای در حزب . اندیویدوآلیستی خرده بورژوائی نسبت به انضباط سرچشمه می گیرد
این افکار با وظایف . و تشکیالتی بصورت افکار دمکراتیک افراطی درمی آیدظاهر شود، از نظر سیاسی 

  .مبارزاتی پرولتاریا به هیچ وجه سازگار نیستند

طرق اجرای . در قلمرو تشکیالت، باید اصول زندگی دمکراتیک را تحت هدایت مرکزیت دقیقًا اجرا کرد - ۲
  :این اصول چنین اند

رای رهبری مشی صحیحی اتخاذ کنند و وقتی مسئله ای پدید می آید، ارگانهای رهبری حزب باید ب –الف 
  .راه حل آن را بیابند تا بتوانند خود را بمثابه مرکز رهبری کننده عرضه بدارند

ارگانهای باالتر باید با چگونگی وضع ارگانهای پائین تر و زندگی توده ها آشنائی بیابند تا بتوانند برای  –ب 
  .ه ای عینی فراهم سازندرهبری صحیح خود پای

ارگانهای حزبی در مدارج مختلف نباید در حل مسائل بدون تعمق تصمیمی اتخاذ کنند؛ ولی وقتیکه  –ج 
  .تصمیمی گرفته شد، باید بطور قطع بموقع اجرا گذاشته شود

ب اطالع داده کلیه تصمیمات مهم ارگانهای باالتر حزب باید فورًا به ارگانهای پائین تر و کلیه اعضای حز –د 
طریقه عمل این است که جلسات فعالین و یا جلسات عمومی حوزه های حزبی و یا حتی جلسات . شود
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فراخوانده شوند و کسی اعزام گردد تا در این ) اگر شرایط اجازه دهد) (۲(عمومی سازمان حزبی ستونها 
  .جلسات صحبت کند

ستورات ارگانهای باالتر را دقیقًا مورد بررسی قرار ارگانهای پائین تر حزب و کلیه اعضای حزب باید د –ه 
  .دهند تا مضمون این دستورات را کامال درک کنند و بتوانند شیوه های اجرای آنها را تعیین نمایند

  درباره نظرات غير تشکيالتي
  :نظرات غیر تشکیالتی در سازمان حزبی سپاه چهارم به اشکال زیرین تظاهر می کند

مثاًل، هنگامیکه پیشنهاد اقلیت رد می شود، آنها تصمیم سازمانی حزبی . اقلیت از اکثریت عدم تبعیت –اوال 
  .را صادقانه اجرا نمی کنند

  :طرق اصالح 

در جلسات باید سعی شود که کلیه شرکت کنندگان حتی االمکان نظرات خود را بیان دارند و همچنین  - ۱
د و به هیچ وجه نباید به سازش و سنبل کردن مسایل حق و باطل در کلیه مسایل مورد اختالف روشن گرد

اگر مسئله ای در یک نشست حل نشد، باید بار دیگر آنرا به بحث گذاشت . مورد اختالف تن داده شود
  .تا نتیجه قطعی و روشنی بدست آید) مشروط به اینکه مانع کار نشود(

لیت چنانچه نظرش رد شود، موظف است که اق. یکی از مبانی انضباط حزبی تبعیت اقلیت از اکثریت است - ۲
اقلیت در صورت لزوم می تواند مسئله را برای بحث مجددًا در جلسه مطرح . از تصمیم اکثریت پشتیبانی کند

  .سازد، ولی به هیچ وجه مجاز نیست عملی که مغایر تصمیمات اکثریت باشد، انجام دهد

  :انتقاد غيرتشکيالتي –ثانياً 

ی سالحی است که به امر استحکام تشکیالت حزب و تقویت نیروی رزمنده آن کمک می انتقاد درون حزب - ۱
ولی انتقاد در سازمان حزبی ارتش سرخ همیشه اینطور نبوده بلکه بعضی مواقع به حمالت شخصی . کند

یکی از  این. در نتیجه، این امر نه تنها به افراد، بلکه به سازمانهای حزبی نیز صدمه می زند. تبدیل شده است
طریق اصالح این پدیده ناسالم این است که به اعضای حزب . مظاهر اندیویدوآلیسم خرده بورژوائی است

بفهمانیم که منظور از انتقاد ارتقاء نیروی رزمنده حزب جهت نیل به پیروزی در مبارزه طبقاتی است و از 
  .انتقاد نباید بمثابه سالحی برای حمالت شخصی سوءاستفاده کرد

علت آن است که . بسیاری از اعضای حزب در خارج از حزب به انتقاد می پردازند، نه در داخل حزب - ۲
را درک نکرده اند و تصور می کنند ) جلسات حزبی و غیره(اعضای ساده حزب هنوز اهمیت سازمان حزبی 

اعضای حزب را چنان  راه اصالح آن است که. که انتقاد درون سازمانی با انتقاد برون سازمانی فرقی نمی کند
تربیت کنیم تا به اهمیت سازمان حزبی پی ببرند و دریابند که هر انتقادی نسبت به کمیته حزبی و یا به رفقا 

  .باید در جلسات حزبی انجام گیرد
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  درباره تساوي گري مطلق

اشاره می  در اینجا به چند نمونه. زمانی تساوی گری مطلق در ارتش سرخ بطور جدی شیوع پیدا کرده بود  
هنگام پرداخت مواجب سربازان زخمی، بعضی ها مخالفت می کردند که بین مجروحین خفیف و : کنیم 

هنگامی که اسبی در . مجروحین سخت فرقی گذاشته شود و می خواستند که مواجب همگی یکسان باشد
ضروری است بلکه آنرا  اختیار افسری گذاشته می شد، بعضی ها در نظر نمی گرفتند که این اسب برای کار او

هنگام توزیع وسایل زندگی نیز تساوی مطلق مطالبه می شد و با . یکی از اشکال عدم تساوی می شمردند
هنگام حمل برنج . این روش که در موارد خاص به عده ای قدری بیشتر داده شود، مخالفت می گردید

به هنگام منزل . مساوی حمل کنند بطور –بدون توجه به سن و وضع جسمانی  –خواسته می شد که همه 
کردن مطالبه می شد که به همه بطور یکسان جا داده شود و وقتی ستاد فرماندهی بنای بزرگتری را برمی 

در مورد بیگاری نیز تساوی طلب می شد و کسی که به او وظایف بیشتری . داشت، ناسزاگوئی آغاز می شد
تی بعضی اوقات کار به جائی می رسید که وقتی برای دو محول می گردید، از انجام آن سر باز میزد؛ ح

مجروح فقط یک برانکار در دست بود، هیچ یک از آنها حمل نمی شد زیرا هر یک خواستار حق تقدم بر 
این نمونه ها نشان می دهند که تساوی گری مطلق هنوز بین افسران و سربازان ارتش سرخ . دیگری بود

 .بطور جدی به چشم می خورد

اوی گری مطلق مانند دمکراسی افراطی در امور سیاسی محصول اقتصاد پیشه وری و خرده دهقانی است، تس
  .منتها فرق بین این دو پدیده در آن است که یکی در زندگی سیاسی بروز می کند و دیگری در زندگی مادی

  :طريق اصالح 

اری هنوز نابود نشده است، به جز باید خاطر نشان ساخت که تساوی گری مطلق در دورانی که سرمایه د 
یک تصور واهی دهقانی و خرده بورژوائی چیز دیگری نیست و حتی در جامعه سوسیالیستی نیز تساوی 

از هر کس بقدر استعدادش و به «مطلق نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا در آن موقع نعم مادی طبق اصل 
نعم مادی باید بین ابوابجمع ارتش سرخ بطور . شوندو طبق مقتضیات کار توزیع می » هر کس بقدر کارش

کلی یکسان تقسیم گردد مثال پرداخت حقوق مساوی به افسران و سربازان، زیرا شرایط کنونی مبارزه آنرا 
ولی باید با تساوی گری مطلق غیرموجه مبارزه کرد زیرا این پاسخگوی نیازمندیهای مبارزه . ایجاب می کند

  .ع آنستنیست، بلکه بعکس مان

  درباره سوبژکتيويسم

این امر در تحلیل اوضاع سیاسی و هدایت امور . برخی از اعضای حزب به شدت گرفتار سوبژکتیویسم اند  
مانع بزرگی ایجاد می کند، زیرا که تحلیل سوبژکتیویستی اوضاع سیاسی و هدایت سوبژکتیویستی امور 

انتقاد سوبژکتیویستی در حزب، پرگوئی های بی . گرددناگزیر یا به اپورتونیسم و یا به پوچیسم منجر می 
  .اساس و یا سوء ظن نسبت به یکدیگر غالبًا به منازعات غیر اصولی و از هم پاشیدگی سازمان حزبی میانجامد
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نکته دیگری که باید در رابطه با انتقاد درون حزبی خاطرنشان گردد، این است که بعضی از رفقا در انتقادات 
آنها درک نمی . صلی را نادیده می گیرند و توجه خود را فقط به مسایل فرعی محدود می سازندخود مسایل ا

و اما نواقص شخصی در صورتی . کنند که وظیفه عمده انتقاد نشان دادن اشتباهات سیاسی و تشکیالتی است
نباید زیاد مورد ایراد که به اشتباهات سیاسی و سازمانی مربوط نباشند، برای آنکه خاطر رفقا پریشان نگردد، 

وانگهی چنانچه دامنه چنین انتقاداتی بسط یابد، ممکن است که توجه اعضای حزب فقط روی . قرار گیرند
نواقص کوچک متمرکز شود، همه به افراد محتاط و جبون بدل گردند و وظایف سیاسی حزب بدست 

  .فراموشی سپرده شود؛ و این واقعًا خطر بزرگی است

ور عمده عبارت از این است که اعضای حزب بنحوی تربیت شوند که افکار آنها و زندگی طریق اصالح بط
  :برای نیل به این هدف ما باید . حزبی از روح سیاسی و علمی آکنده شود

به اعضای حزب بیاموزیم که در تحلیل اوضاع سیاسی و در ارزیابی نیروهای طبقاتی به عوض اینکه به  - ۱
  .لنینیستی را بکار بندند –کتیویستی متوسل شوند، شیوه مارکسیستی تحلیل و ارزیابی سوبژ

اقتصادی جلب نمائیم تا بدین وسیله  –باید توجه اعضای حزب را به تحقیق و بررسی شرایط اجتماعی  - ۲
بتوانند تاکتیک مبارزه و شیوه کار خود را معین سازند و همچنین باید به رفقا در فهم این مطلب کمک 

  .دون تحقیق و بررسی واقعیت موجود در گودال تصورات واهی و پوچیسم سرنگون خواهند شدکنیم که ب

در انتقاد درون حزبی باید از سوبژکتیویسم و قضاوتهای اختیاری و انتقادات مبتذل پرهیز کرد؛ اظهارات  - ۳
  .بایستی مستند و انتقاد باید جنبه سیاسی داشته باشد

  درباره انديويدوآليسم

  :اندیویدوآلیستی در سازمانهای حزبی ارتش سرخ به اشکال زیرین تظاهر می یابند گرایشهای

بعضی از رفقا که در داخل حزب از طرف یک رفیق سرباز مورد انتقاد قرار می گیرند، در . انتقام جوئی - ۱
طرق انتقام  خارج از حزب دنبال موقعیتی می گردند که از او انتقام بگیرند؛ ناسزا گوئی و کتک کاری یکی از

تو چون در این جلسه از من انتقاد « :این اشخاص در درون حزب هم قصد انتقام جوئی دارند. جوئی است
اینگونه انتقام جوئی تنها زائیده . »کردی، من در جلسه آینده یقه ات را می چسبم و تالفی درمی آورم 

هدف آن منافع متخاصم . ر نمی گیردبینش اندیویدوآلیستی است که منافع طبقاتی و حزب را اصال در نظ
اینگونه انتقام جوئی همچون خوره ایست که سازمان را . نیست بلکه بعضی از رفقای صفوف خود می باشد
  .می خورد و نیروی رزمنده آن را تضعیف می کند

 بعضی از رفقا فقط به منافع گروه کوچک خود توجه می کنند و مصالح عمومی را. روحیه گروه پرستی - ۲
گرچه این عمل ظاهرًا بخاطر منافع شخص معینی انجام نمی گیرد، ولی در واقع تنگ . نادیده می گیرند

روحیه . نظرانه ترین اندیویدوآلیسم در آن نهفته است که دارای تأثیر مسموم کننده و گریز از مرکز می باشد
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جه انتقادات وارده وضع قدری گروه پرستی مدتی طوالنی در ارتش سرخ متداول بود و گرچه اکنون در نتی
بهبود یافته است، ولی بقایای روحیه گروه پرستی هنوز وجود دارد و برطرف کردن آن مستلزم صرف مساعی 

  .باز هم بیشتری است

بعضی ها درنمی یابند که حزب و ارتش سرخ ابزار اجرای وظایف انقالبند و هر یک از آنان . مزدور منشی - ۳
آنها درک نمی کنند که خود موجدین انقالبند و در نتیجه فقط در . می باشند خود جزئی از این مجموع

یک . مقابل رؤسا احساس مسئولیت می نمایند و گمان می کنند که در برابر انقالب آنها را مسئولیتی نیست
 و درست به همین. چنین روحیه پاسیو مزدور منشانه نسبت به انقالب نیز از مظاهر اندیویدوآلیسم است

. علت است که ما هنوز دارای فعالین زیادی نیستیم که بدون قید و شرط خود را در خدمت انقالب بگذارند
اگر ما روحیه مزدور منشی را برطرف نسازیم، صفوف فعالین ما توسعه نخواهد یافت و بار وظایف دشوار 

لمًا در مبارزه ما تأثیر بسیار و این امر مس. انقالب کما فی السابق بر گرده عده قلیلی سنگینی خواهد کرد
  .نامطلوبی خواهد گذاشت

در ارتش سرخ نیز افرادی که اندیویدوآلیسم در آنها بصورت راحت طلبی تظاهر می کند، . راحت طلبی - ۴
کشش آنها به سوی . آنها همیشه میل دارند که واحدهایشان به شهرهای بزرگ اعزام گردند. کم نیستند

کار در مناطق سرخ که در آنجا شرایط زندگی دشوار . بلکه برای تن آسائی استشهرها بخاطر کار نیست، 
  .است، به هیچ وجه مورد پسندشان نیست

بعضی از رفقا هر گاه که کاری مطابق میلشان انجام نگیرد، دچار پاسیویته . پاسیویته و طفره رفتن از کار - ۵
مده نقصان کار تربیتی است، ولی گاهی نیز به علت علت این امر بطور ع. می شوند و از کار کناره می گیرند

  .برخورد نادرست رهبری در حل مسایل، در تقسیم کار و یا در اتخاذ تدابیر انضباطی است

هر روز بر تعداد کسانی که تقاضای انتقال از ارتش سرخ به کار محلی را دارند، . تمایل به خروج از ارتش - ۶
شرایط مادی  –الف : ی از علل شخصی نیست بلکه علل دیگری نیز دارداین امر تنها ناش. افزوده می شود

رهبری نسبت به  –افراد از مبارزه طوالنی خسته شده اند؛ ج  –زندگی در ارتش سرخ بسیار دشوار است؛ ب 
  .حل مسایل، تقسیم کار و یا اتخاذ تدابیر انضباطی درست برخورد نمی کند

ر تربیتی را تقویت کرد تا از نظر ایدئولوژیک بتوان بر اندیویدوآلیسم قبل از هر چیز باید کا: طریق اصالح 
. سپس باید نسبت به حل مسائل، تقسیم کار و اتخاذ تدابیر انضباطی بطور صحیح برخورد نمود. فایق آمد

ضمنًا باید برای بهبود شرایط مادی زندگی در ارتش سرخ تدابیری اتخاذ شود و از هر امکانی جهت استراحت 
ما باید در ضمن کار . تقویت قوای نظامیان استفاده کرد تا بدین ترتیب شرایط مادی آنان بهبود یابد و
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آموزشی توضیح دهیم که اندیویدوآلیسم از نظر ریشه اجتماعی انعکاسی است از ایدئولوژی خرده بورژوازی و 
  .بورژوازی در حزب

  درباره روحيه ياغيگري

ولگرد در صفوف ارتش سرخ و وجود توده عظیمی از عناصر آن در سراسر به علت وجود عده کثیری عناصر   
کشور و بخصوص در استانهای جنوبی، روحیات سیاسی ایکه مختص یاغیان است، در ارتش سرخ پیدا شده 

  :تظاهر این روحیات به اشکال زیرین است . است

اهها و استقرار حکومت توده ای نفوذ بعضی ها نمی خواهند از طریق کار پر زحمت و دشوار در ایجاد پایگ - ۱
  .سیاسی ما را زیاد کنند بلکه می خواهند آن را فقط از طریق عملیات متحرک پارتیزانی انجام دهند

بعضی ها در توسعه ارتش سرخ بجای اینکه نیروهای منظم ارتش سرخ را از طریق توسعه دسته جات  - ۲
و » خریدن اسب و اجیر کردن سوارکار«ند، مشی محلی گارد سرخ و واحدهای محلی ارتش سرخ رشد ده

  .را تعقیب می کنند» سربازگیری از فراریان و پذیرفتن آشوبگران«

بعضی ها صبر و حوصله ندارند که مشترکًا با توده ها در مبارزه سخت شرکت کنند، بلکه فقط می  - ۳
این مظاهر . تن پروری بپردازندخواهند هر چه زودتر به شهرهای بزرگ برسند تا بتوانند به میخوارگی و 

روحیه یاغیگری در راه انجام وظایف صحیح ارتش سرخ موانع بزرگی ایجاد می کنند و از اینرو برطرف 
ساختن چنین روحیه ای از زمره هدفهای عمده مبارزه ایدئولوژیک در درون سازمانهای حزبی ارتش سرخ به 

لی «و ) ۳(»حوان چائو«ه و رسمهای یاغیگری از نوع باید دانست که در شرایط کنونی را. شمار می رود
  .به هیچ وجه جایز نیست) ۴(»چوان

  :طرق اصالح 

  .ریشه کن کردن روحیه یاغیگری از طریق تقویت کار تربیتی و انتقاد از نظرات نادرست - ۱

رخ قبول تقویت کار تربیتی بین صفوف اصلی ارتش سرخ و اسیرانی که تازه به عنوان سرباز در ارتش س - ۲
  .شده اند بخاطر غلبه بر روحیاتی که مختص ولگردان و اوباشان است

جلب فعالینی از میان کارگران و دهقانان که در مبارزه کارآزموده شده اند به صفوف ارتش سرخ و بدین  - ۳
  .ترتیب تغییر دادن ترکیب طبقاتی ارتش سرخ

  .و دهقانان مبارزایجاد واحدهای جدید ارتش سرخ از توده های کارگران  - ۴
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  درباره بقاياي پوچيسم

از این رو . مبارزه با پوچیسم در سازمانهای حزبی ارتش سرخ انجام گرفته است ولی این هنوز کافی نیست  
اقدامات کورکورانه  - ۱: در ارتش سرخ هنوز بقایای پوچیسم وجود دارد که به اشکال زیرین بروز می کند

 -۳اجرای ناکامل و غیرقطعی سیاست حزب ما درباره شهرها؛  - ۲عینی؛  بدون در نظر گرفتن شرایط ذهنی و
آتش زدن خانه ها توسط بعضی از واحدها؛  -۴ضعف انضباط نظامی، بخصوص پس از شکست های نظامی؛ 

  .تیرباران سربازان فراری خودی و تنبیهات بدنی که خود نشانه ای از پوچیسم است - ۵

  .از پیوند ایدئولوژی لمپن پرولتاریا با ایدئولوژی خرده بورژوایی منشاء اجتماعی پوچیسم عبارت است

  :طرق اصالح 

  .از بین بردن پوچیسم از نظر ایدئولوژیک - ۱

 .اصالح عملیات پوچیستی به وسیله مقررات و رهنمودهای سیاسی - ۲

  

  هايادداشت

پوچیستی بروز » چپ « ، در حزب کمونیست چین مدتی گرایش ۱۹۲۷پس از شکست انقالب در سال  - ۱  
« و وضع انقالبی چین را در حال » انقالب پی در پی « طرفداران پوچیسم که انقالب چین را . می کرد

می دانستند، از اقدام به عقب نشینی منظم سر باز زده و تالش می کردند تا با شیوه های » اعتالی بالانقطاع 
ده ناچیزی از مردم در سراسر کشور اشتباهًا دست به کماندیستی و با اتکاء به عده قلیلی از اعضای حزب و ع

این عملیات پوچیستی بطور  ۱۹۲۷در اواخر سال . قیامهای محلی زدند که به هیچ وجه امید پیروزی نداشت
معهذا بعضی از اعضای حزب . به تدریج از شدت آن کاسته شد ۱۹۲۸وسیع شیوع یافته بود ولی در اوایل 

  .پوچیسم درست مترادف ماجراجوئی است. روحیه ای بودند کما فی السابق دارای چنین

  .مترجم –ستون ارتش سرخ در آن زمان تقریبًا مساوی بود با یک هنگ پیاده نظام  - ۲

رهبر ) امروز شهرستان حه زه از استان پین یوان(حوان چائو اهل شهرستان یوان جیو از ناحیه تسائو جو  - ۳
، سال دوم چیان فوسی زون سلسله تان به ۸۷۵حوان چائو در سال . ن بودقیام دهقانی اواخر دوران سلسله تا

منظور همسوئی با قیام وان سیان جی مردم را به دور خود جمع کرد و پس از آنکه وان سیان جی کشته 
سردار کبیری که به آسمان « شد، حوان چائو بقایای دسته جات او را به نیروهای خود ملحق نمود و خود را 

حوان چائو با نیروهای شورشی خود دو بار به آن سوی شان دون لشکرکشی کرد و . خواند» ی برد حمله م
برای نخستین بار از استان شان دون به حه نان رفت و از آنجا به استانهای ان هوی و حوبه لشکر کشید و 
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ز طریق حه نان به حوان چائو برای دومین بار از استان شان دون خارج شد و ا. سپس به شان دون بازگشت
جیان سی رفت، سپس از خاور استان جه جیان وارد استانهای فوجیان و گودان دون شد و از آنجا از راه 
گوان سی و حونان به استان حوبه رفت و مجددًا به خاور یعنی به استانهای ان هوی و جه جیان بازگشت، 

هر لوه یان را به تصرف درآورد و با زد و خورد پس از آن از رودخانه حوای گذشت، وارد استان حه نان شد، ش
پس از تصرف چن ان، حوان چائو . گردنه تون گوان را متصرف گشت و باالخره شهر چان ان را اشغال کرد

حوان چائو سپس در نتیجه تفرقه و نفاق . تأسیس امپراطوری چی را اعالم نمود و خود را امپراطور نامید
و حمله نیروی لی که یون، ) نام جووین به امپراطور سلسله تان تسلیم شد یکی از سرداران او به(داخلی 

رئیس عشایر شا تو، چان ان را از دست داد و به استان حه نان عقب نشست و از آنجا به شان دون مراجعت 
جنگ حوان چائو که ده سال به طول انجامید، یکی از معروفترین . کرد و سرانجام شکست خورد و انتحار کرد

جنگهای دهقانی تاریخ چین بشمار می رود که تاریخ نویسان وابسته به طبقات حاکمه قدیم آنرا چنین 
مردم که از مالیات سنگین به ستوه آمده بودند، سعی می کردند به ارتش وی ملحق « : توصیف می کنند 

محکمی برای خود  ولی از آنجا که او فقط به جنگهای متحرک می پرداخت و پایگاههای نسبتًا» . گردند
  .می نامیدند» دسته جات یاغیان « ایجاد نکرده بود، قوای مسلحش را 

متولد شهرستان میجی از استان شنسی، رهبر قیام دهقانی است که در اواخر ) لی زی چن(لی چوان - ۴
، سال اول چون جن سی زون سلسله مین در شمال استان ۱۶۲۸در سال . سلطنت سلسله مین بر پا شد

لی زی چن به دسته قیام کنندگان تحت رهبری گائو یین . ، امواج قیامهای دهقانی به حرکت درآمدندشنسی
گائو یین سیان از استان شنسی، حه نان و سپس به ان هوی لشکرکشی کرد و از آنجا . سیان ملحق شد

شاه پیشوای  وفات کرد ولی زی چن به نام چوان ۱۶۳۶گائو یین سیان در سال . مجددًا به شنسی بازگشت
طرفدار چوان شاه باش تا از « : شعار عمده لی زی چن در میان توده های مردم چنین بود . قیام گردید

آدم « : او اعالم نمود . لی زی چن انضباط سختی در ارتش خود برقرار کرده بود. »مالیات غله معاف گردی 
از . »معنای هتک ناموس مادرم است  کشی به معنای کشتن پدرم و اعمال منافی عفت نسبت به زنان به

اینرو لی زی چن طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و دسته جات وی قوای عمده جنبش دهقانی آن دوران 
ولی او پایگاههای نسبتًا استواری برای خود ایجاد نمی کرد بلکه پیوسته از نقطه ای به نقطه دیگر در . گردید

وان شاه شد، به استان سی چوان لشکر کشید و از آنجا به جنوب پس از اینکه لی زی چن چ. حرکت بود
استان شنسی عزیمت کرد و سپس از استان حوبه گذشته، به طرف حه نان حرکت کرد و به زودی شهر 
سیان یان واقع در استان حوبه را تصرف کرد و سپس از طریق حه نان مجددًا به شنسی بازگشته، شهر سی 

ولی به زودی بوسیله . از ستان شان سی عبور کرد و پکن را تصرف نمود ۱۶۴۴ل ان را متصرف شد و در سا
حمالت متحد اوسان گوی سردار نظامی سلسله مین و ارتش تسین که با وی ساخت و پاخت کرده بود، 

   .مغلوب گردید
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  1از يک جرقه حريق بر ميخيزد

  )١٩٣٠ژانويه  ٥(
  

عده ای از رفقای حزب ما هنوز بدرستی درک نمیکنند که اوضاع کنونی را چگونه باید ارزیابی کرد و مسئله 
گرچه آنها معتقدند که اوج گیری انقالب ناگزیر فرا خواهد . عملی را که همراه این ارزیابی می آید، حل نمود

و بدینجهت است که از نقشه تسخیر استان جیان . ندارند که این امر بزودی رخ خواهد داد رسید، ولی اعتقاد
سی طرفداری نمیکنند، بلکه فقط با عملیات متحرک پارتیزانی در سه ناحیه واقع در مرزهای فوجیان، گوان 

سیاسی سرخ مستقر دون و جیان سی موافقت دارند؛ آنها در عین حال باینکه در نواحی پارتیزانی باید قدرت 
گردد، اعتقاد عمیق ندارند و از اینرو این ایده را نیز عمیقًا درک نمیکنند که باید از طریق تحکیم و توسعه 

آنها از قرار معلوم بر این عقیده اند که . قدرت سیاسی سرخ اوج گیری انقالب را در سراسر کشور تسریع نمود
وشش برای انجام این کار بسیار مشکل، یعنی استقرار قدرت چون اوج گیری انقالب هنوز خیلی دور است، ک

در عوض، آنها بر این امیدند که نفوذ سیاسی ما را از راه آسانتری، یعنی از طریق . سیاسی سرخ بیهوده است
کنند و همینکه توده ها در سراسر کشور کاماًل و یا تا اندازه ای به انقالب  عملیات متحرک پارتیزانی زیاد

ند، در تمام چین به قیام مسلحانه دست زنند و سپس آنرا با شرکت ارتش سرخ بیک انقالب بزرگ جلب شد
این تئوری آنها که ابتدا باید توده ها را در سراسر کشور و در کلیه نقاط به انقالب . سراسری مبدل نمایند

این تئوری . یدهدجلب کرد و سپس قدرت سیاسی را مستقر ساخت، با شرایط واقعی انقالب چین وفق نم
بطور عمده از درک ناقص این حقیقت سرچشمه میگیرد که چین کشوری است نیمه مستعمره که چند 

اگر این حقیقت بدرستی فهمیده شود، آنگاه اوال روشن . کشور امپریالیستی بر سر آن با هم رقابت میکنند
یک چنین پدیده غیر عادی میشود که چرا درمیان کشورهای جهان، چین تنها کشوری است که در آن 

مانند جنگهای درهم و برهم مداوم بین طبقات حاکم بچشم میخورد، چرا این جنگهای روزبروز شدیدتر و 
پردامنه تر میگردند، و چرا تاکنون یک قدرت واحد سیاسی بوجود نیآمده است؛ ثالثًا روشن میشود که مسئله 

مها در دهات چنان توسعه یافته اند که سراسر کشور را دهقانان چقدر جدی است و در نتیجه چرا اکنون قیا
دهقانی درست است؛ رابعًا  –دربر گرفته اند؛ ثالثًا روشن میشود که شعار قدرت سیاسی دموکراتیک کارگری 

در سراسر جهان تنها در چین جنگهای  –روشن میشود که پدیده غیر عادی دیگری از پدیده غیر عادی اول 
ناشی میگردد، و این عبارتست  از وجود و رشد ارتش  –بین طبقات حاکم موجود است  در هم و برهم مداوم

سرخ و واحد های پارتیزانی، و در ارتباط با آنها وجود و رشد مناطق کوچک سرخ در حلقه محاصره حکومت 
                                                            

 

اثر حاضر متن نامه ای است که رفیق مائو تسه دون بمنظور انتقاد از نظریات بدبینانه ایکه در آنموقع در حزب پیدا شده    1
  .بود، نوشته است
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مه ؛ خامسًا روشن میشود که در چین نی)ِچنین پدیده ای غیر عادی در خارج از چین وجود ندارد(سفید 
مستعمره ایجاد و رشد ارتش سرخ،  و واحد های پارتیزانی و مناطق سرخ عالیترین شکل مبارزه دهقانی 
تحت رهبری پرولتاریا و نتیجه اجتناب ناپذیر رشد مبارزه دهقانی در یک کشور نیمه مستعمره است و 

ادسًا باالخره روشن بیشک مهمترین عامل در تسریع اوج گیری انقالب در سراسر کشور محسوب میگردد؛ س
میشود که سیاست عملیات صرفًا متحرک پارتیزانی نمیتواند وظیفه تسریع اوج گیری انقالب در تمام کشور 

تعقیب کرده اند، ) ۱(را انجام دهد، بلکه آن سیاستی که جو ده و مائو تسه دون و همچنین فان جی مین 
ایجاد مناطق پایگاهی، استقرار قدرت یعنی سیاستی که هدفش عبارتست از  –بدون شک صحیح است 

سیاسی بطور سیستماتیک، اجرای عمیق انقالب ارضی، توسعه نیروهای مسلح خلق در یک پروسه کامل 
باتشکیل گارد سرخ دهستان و سپس گارد سرخ بخش و گارد سرخ شهرستان و نیروهای ارتش سرخ محلی 

فقط از این طریق . موج آسای قدرت سیاسی وغیرهتا سازماندهی نیروهای منظم ارتش سرخ، توسعه پیگیر و 
است که میتوان طبقات حاکم ارتجاعی را با دشواریهای عظیم مواجه ساخت، زمین زیر پایشانرا بلرزه در آورد 

فقط از این طریق است که واقعًا میتوان ارتش سرخی بوجود آورد که به . و تالشی درونی آنها را تسریع نمود
خالصه، فقط از این طریق است که میتوان اوج گیری انقالب را . بزرگ آتی تبدیل گردد ابزار عمده انقالب

  .تسریع کرد

پربها و به نیروهای ضد انقالب ) ۲(رفقائی که به تب انقالبیگری دچارند، بیجهت به نیروهای ذهنی انقالب 
المر، بیشک به پوچیسم اینگونه ارزیابی بطور عمده از ذهنی گری ناشی میشود و آخرا. کم بها میدهند
از سوی دیگر کم بها دادن به نیروهای ذهنی انقالب و پربها دادن به نیروهای ضد انقالب نیز . منتهی میگردد

بدینجهت در ارزیابی اوضاع . ارزیابی نادرستی بدست میدهد و مسلمًا نتایج سوء نوع دیگری ببار میآورد
  :سیاسی چین باید نکات مهم زیرین را درک کرد

ارگانهای قدرت سیاسی، (اگرچه در حال حاضر نیروهای ذهنی انقالب چین ضعیفند، تمام تشکیالت  – ۱
طبقات حاکم ارتجاعی که بر ساختمان عقب مانده و سست اجتماعی ) نیروهای مسلح، احزاب سیاسی و غیره

ی اروپای غربی با و از اینجا روشن میشود که در کشورها. اقتصادی چین تکیه دارد، نیز ضعیف میباشد –
اینکه ممکن است اکنون نیروهای ذهنی انقالب از نیروهای ذهنی انقالب در چین قدری قویتر باشند، ولی 
انقالب در این کشورها نمیتواند بالفاصله برپا گردد، زیرا در آنجا نیروهای طبقات حاکم ارتجاعی از نیروهای 

اینکه در حال حاضر نیروهای ذهنی انقالب چین ضعیفند، با . طبقات حاکم ارتجاعی در چین بمراتب قویترند
لیکن بدون شک اوج گیری انقالب در چین زودتر از اروپای غربی فرا خواهد رسید، زیرا نیروهای ضد انقالب 

  .نیز در اینجا نسبتًا ضعیفند

قضاوت فقط اگر . باینطرف واقعًا خیلی ضعیف شده اند ۱۹۲۷نیروهای ذهنی انقالب از شکست انقالب  – ۲
آنهائی که با مسئله اینطور (براساس بعضی پدیده ها مبتنی گردد، تعداد ناچیز نیروهای باقیمانده در رفقا 

اینجا در . اما اگر ما به ماهیت مسئله بنگریم، مطلب بکلی عوض میشود. تولید بدبینی نماید) برخورد میکنند
بعبارت دیگر، نیروهای . کاماًل مصداق مییابد ”داز یک جرقه حریق بر میخیز“این ضرب المثل قدیمی چین 

رشد این نیروها در شرایط فعلی چین نه . ما اگرچه اکنون ناچیزند، ولی بسرعت رشد و تکامل خواهند یافت
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و انقالب بزرگی که  ۱۹۲۵مه سال  ۳۰این حقیقت در جنبش . تنها امکان پذیر است، بلکه حتی جبریست
در برخورد با اشیاء و پدیده ها ما باید به ماهیت آنها نظر .  باثبات رسیده استبدنبال آن بوقوع پیوست، کاماًل

بیفکنیم و ظاهر خارجی آنها را فقط بمثابه رهنمائی تلقی کنیم که راه به مدخل را نشان میدهد و ما بمحض 
علمی تحلیل  اینکه از این مدخل عبور کردیم، باید بماهیت مسئله دست یابیم؛ این یگانه اسلوب مطمئن و

  .است

بهمین ترتیب ما هرگز نباید در ارزیابی نیروهای ضد انقالب فقط به ظاهر خارجی آنها دیده بدوزیم،  – ۳
جیان سی  –در اوایل حکومت مستقل منطقه مرزی حونان . بلکه باید ماهیت آنها را مورد مطالعه قرار دهیم

را جدًا باور کرده بودند، برای دشمنان طبقاتی پشیزی  بعضی از رفقا که ارزیابی نادرست کمیته ایالتی حونان
که تا بامروز  ”بی نهایت وحشت زده“و  ”فوق العاده متزلزل“ارزش قایل نمیشدند؛ این دو اصطالح توصیفی، 

از طرف کمیته ایالتی حونان در ارزیابی لو ) ۱۹۲۸یعنی از مه تا ژوئن (شوخی معمول مردم مانده، در آنزمان 
  .حاکم حونان بکار میرفت )۳(دی پین 

تا  ۱۹۲۸اما در مدت تقریبًا چهار ماه، از نوامبر . اینگونه ارزیابی از نظر سیاسی قطعًا کار به پوچیسم میکشاند
موقعیکه دشمن با سومین ) ۴(سی  قبل از وقوع جنگ بین چانکایشک و دارودسته گوان(، ۱۹۲۹فوریه 

قا این سئوال را مطرح ن گان نزدیک میشد، بعضی از رفبه کوهستان جی) ۵( ”لشگرکشی سرکوبی مشترک“
ولی در حقیقت در آنموقع مبارزه بین  ”پرچم سرخ را برافراشته نگهداریم؟ما تاچه مدتی میتوانیم “کردند که 

انگلستان، آمریکا و ژاپن در چین شکل خیلی آشکاری بخود گرفته بود و محیطی برای در گرفتن جنگهای 
در واقع این زمان . انگایشک، دارودسته گوان سی و فون یو سیان نیز بوجود آمده بوددرهم و برهم بین چ

با اینوصف در آنموقع روحیه بدبینی . درست مقارن با آغاز فروکش ضد انقالب و اوج گیری مجدد انقالب بود
وانب تنها به ارتش سرخ و سازمانهای حزبی محلی محدود نمیشد، بلکه کمیته مرکزی هم با مشاهده ج

برهان قاطعی ) ۶(نامه فوریه کمیته مرکزی . ظاهری امر گمراه شده بود و لحن بدبینانه ای پیدا کرده بود
  .است که بر تحلیل بدبینانه حزب در آنموقع داللت میکند

وضع عینی کنونی طوری است که هنوز میتواند آن رفقائی را که فقط ظاهر خارجی موجود را می بینند  – ۴
بخصوص آن رفقائی که در ارتش سرخ کار . اشیاء و پدیده ها وارد نمیشوند، بآسانی گمراه کند و به ماهیت

میکنند، هنگامیکه در نبردی شکست میخورند، یا محاصره میشوند و یا مورد تعقیب قوای نیرومند دشمن 
را تعمیم میدهند قرار میگیرند، معمواًل بدون اینکه خودشان متوجه شوند، وضع موقتی، ویژه و محدود خود 

و در ارزیابی آن غلو میکنند، گوئی که وضع ِچن و جهان جای خوش بینی ندارد و دورنمای پیروزی انقالب 
علت اینکه آنها در ارزیابی پدیده ها به صورت ظاهر میچسبند و به بطن پدیده نظر . دور و مبهم است

برای قضاوت . می تجزیه و تحلیل نکرده اندنمیافکنند، آنستکه این رفقا ماهیت اوضاع عمومی را بطور عل
باید با بررسی : درباره اینکه آیا در چین اوج گیری انقالب بزودی فرا خواهد رسید، فقط یک راه موجود است 

از . دقیق تعیین نمود که آیا تضادهائی که به اوج گیری انقالب منجر میشوند، حقیقتًا رشد یافته اند یا نه
انی تضاد های بین کشور های مختلف امپریالیستی، تضاد های بین کشورهای آنجا که در مقیاس جه

امپریالیستی از یکسو و مستعمرات از سوی دیگر و تضادهای بین امپریالیستها و پرولتاریای کشورهایشان 
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بر همینکه رقابت امپریالیستها . رشد یافته اند، امپریالیستها ضرورت رقابت بر سر چین را بیشتر حس میکنند
سر چین شدت یافت، در خود خاک چین تضادهای بین امپریالیسم و تمام ملت چین و تضادهای بین خود 
امپریالیستها همزمان رشد مییابند و در نتیجه سبب وقوع جنگهای در هم و برهم بین گروه های مختلف 

د حدت هرچه بیشتر ارتجاعی حاکم چین میشوند که روزبروز توسعه مییابند و حادتر میشوند و بنوبه خو
تضادهای بین گروههای مختلف ارتجاعی حاکم چین که در جنگهای درهم . تضادهای آنها را باعث میگردند

و برهم بین دیکتاتوری های نظامی تظاهر میکنند، سبب افزایش مالیات میشوند که این خود باز موجب 
تضاد های . ئت حاکمه مرتجع میگرددتشدید روزافزون تضادهای بین توده های وسیع مالیات دهنده و هی

بین امپریالیسم و صنایع ملی چین باعث میشوند که صنایع ملی چین نتوانند از امپریالیسم امتیازی بگیرند و 
از یکطرف سرمایه داران چین : این خود به تضاد های بین بورژوازی و طبقه کارگر چین شدت میبخشد 

کارگران برای خود راه حلی بیابند، و از طرف دیگر کارگران چین با تالش دارند از طریق استثمار بیرحمانه 
تجاوز بازرگانی امپریالیستی، استثمار و غارتگری سرمایه تجارتی چین و افزایش مالیات . آن مقابله میکنند

دولتی وغیره باعث تعمیق بیشتر تضادهای بین طبقه مالکان ارضی و دهقانان میگردد، بدین معنی که 
از طریق بهره مالکانه و رباخواری شدیدتر و کینه و دشمنی دهقانان نسبت به مالکان ارضی بیشتر  استثمار
فشار کاالهای خارجی، اتمام قوه خرید توده های وسیع کارگران و دهقانان و افزایش مالیات دولتی . میشود

بعلت اینکه . می کشانند روزبروز تجار کاال های ساخت چین و تولید کنندگان مستقل را به راه ورشکستگی
دولت ارتجاعی با وجود کمبود خواربار و پول، نیروهای مسلحش را بی حساب توسعه میبخشد و بدین ترتیب 
. جنگ را روزبروز بیشتر گسترش میدهد، توده های وسیع سربازان دائمًا در بدبختی و محرومیت بسر میبرند

ربح بوسیله مالکان ارضی، تشدید دائمی مصائب جنگ همه و ترقی مالیات دولتی، افزایش بهره مالکانه و نرخ 
همه باعث بروز قحطی و راهزنی در سراسر کشور شده و بالنتیجه توده های وسیع دهقانان و تهی دستان 

بعلت کمبود بودجه مدارس، بسیاری از دانشجویان را خطر ترک تحصیل . شهری مشکل میتوانند زنده بمانند
حال اگر ما . ب ماندگی تولید، بسیاری از فارغ التحصیالن از پیدا کردن کار ناامیدندتهدید میکند؛ بعلت عق

همه این تضاد ها را بخوبی درک کنیم، مشاهده خواهیم کرد که چین در چه وضع اضطراب آور و پر هرج و 
 مرجی قرار گرفته است؛ و همچنین مشاهده خواهیم کرد که اوج گیری انقالب علیه امپریالیستها،

سراسر چین انباشته از . دیکتاتورهای نظامی و مالکان ارضی اجتناب ناپذیر است و بزودی فرا خواهد رسید
توصیف  ”از یک جرقه حریق برمیخیزد“این ضرب المثل . هیزم خشک است که عنقریب شعله ور خواهد شد

دهقانان، شورش  کافی است که اعتصابات کارگران، قیامهای. دقیقی از چگونگی رشد وضع کنونی است
ر نظر آوریم تا درک کنیم که از سربازان و اعتصابات دانشجویان را که در بسیاری از جاها توسعه مییابند، د

  .راه دور و درازی بدون شک و تردید وجود نخواهد داشت ”حریق“تا  ”جرقه“

در این نامه . ستآوریل سال گذشته کمیته جبهه به کمیته مرکزی آمده ا ۵چکیده مطالب باال در نامه 
  :چنین میخوانیم 

ارزیابی بسیار بدبینانه ای از وضعیت عینی و نیروهای ذهنی ) ۱۹۲۹فوریه  ۹(کمیته مرکزی درنامه خود  “
گومیندان که علیه کوهستان جین گان بر پا شد، نشانه نقطه اوج  ’سرکوب‘سومین عملیات. ما کرده است
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الب در همینجا متوقف شد و از آنموقع ببعد بتدریج فروکش کرد، ولی این اوج گیری ضد انق. ضد انقالب بود
اگرچه نیروی رزمنده و قدرت تشکیالتی حزب بهمان اندازه ای که . در حالیکه انقالب بتدریج اوج گرفت

کمیته مرکزی نظر داده، کم شده اند، مع الوصف در شرایط فروکش تدریجی ضد انقالب، بسرعت مجددًا 
توده ها بیشک به . پاسیویته موجود در بین کادرهای حزبی بزدوی از میان خواهد رفت جان خواهند گرفت و

 ”رم دادن ماهیان باعماق دریا “بقول این ضرب المثل جز ) ۷(سیاست قتل عام . صفوف ما خواهند پیوست
قین توده ها و بی. نتیجه دیگری ببار نخواهد آورد و رفرمیسم دیگر مورد استقبال توده ها قرار نخواهد گرفت

در شرایطی که بوجود خواهد آمد، هیچ . تصورات واهی نسبت به گومیندان را بزودی از سر بدر خواهند کرد
مشی سیاسی و تشکیالتی . حزبی در مبارزه برای جلب توده ها قادر به رقابت با حزب کمونیست نخواهد بود

ا دموکراتیک است، نه سوسیالیستی، و در مرحله فعلی انقالب م: درست است ) ۸(مصوب کنگره ششم حزب 
. جلب توده ها است، نه فورًا برپا کردن قیامها) ’در شهرهای بزرگ‘باید اضافه کرد (وظیفه کنونی حزب 

معذلک انقالب خیلی سریع رشد خواهد کرد وما در کار تبلیغاتی درباره قیام مسلحانه وتدارک این قیام باید 
ی ما فقط وقتی میتوانیم توده ها را رهبری کنیم که شعارهای رزمنده در وضع پر آشوب فعل. فعال باشیم

فقط با اتخاذ چنین روشی است که حزب میتواند نیروی رزمنده . مطرح سازیم و روش فعال اتخاذ نمائیم
در حال حاضر ایجاد پایه . یگانه کلید پیروزی انقالب رهبری پرولتاریاست.. .. .. خویش را دوباره زنده کند

لتاریائی برای حزب و تشکیل حوزه های حزبی در مؤسسات صنعتی نواحی مرکزی از وظایف مهم پرو
تشکیالتی حزب بشمار میروند؛ ولی در عین حال برای کمک به مبارزه در شهر ها و تسریع اوج گیری 

رخ انقالب، تکامل مبارزه در ده، استقرار قدرت سیاسی سرخ در مناطق کوچک و تشکیل و توسعه ارتش س
باینجهت صرفنظر کردن از مبارزه در شهر ها خطاست؛ اما ترسیدن از . بویژه شروط عمده را تشکیل میدهند

توسعه نیروی دهقانان و تصور اینکه اگر نیروی دهقانان از نیروی کارگران تجاوز کند، انقالب زیان می بیند، 
زیرا در انقالب چین نیمه . ز خطاستچنانچه در میان اعضای حزب چنین نظراتی پیدا شود، بعقیده ما نی

مستعمره، مبارزه دهقانان اگر تحت رهبری طبقه کارگر نباشد، قطعًا با شکست مواجه خواهد شد، و چنانچه 
  ”.مبارزه دهقانان از قدرت کارگران سبقت بجوید، هرگز ضرری متوجه انقالب نخواهد شد

  :چنین جواب میدهد این نامه در پیرامون مسئله تاکتیک عملیاتی ارتش سرخ 

کمیته مرکزی برای حفظ ارتش سرخ و بسیج توده ها از ما میخواهد که نیروهای خود را به واحد های  “
بسیار کوچک تقسیم کنیم و آنها را در دهات پخش نمائیم و جو ده و مائوتسه دون را از ارتش جدا کنیم تا 

ما در صدد بر  ۱۹۲۷در زمستان سال . انه نیستبدشمن هدفهای بزرگی نشان داده نشود؛ این نظر واقع بین
آمدیم نیروهایمانرا در دهات طوری پخش کنیم که هر گروهان یا هر گردان بطور مستقل عمل کند و برای 

ما . بسیج توده ها تاکتیکهای پارتیزانی بکار برد و سعی و کوشش شود تا بدشمن هدفهائی نشان داده نشود
اکثریت سربازان  – ۱: زیرا که . ل در آوریم، ولی هر بار با شکست روبرو شدیمبارها این شیوه را بمرحله عم

تقسیم  – ۲ارتش سرخ منظم اهل محل نیستند و از این نظر با دستجات گارد سرخ محلی تفاوت دارند؛ 
نیروها به واحد های کوچک به تعضیف رهبری و ناتوانی در برخورد با شرایط سخت منجر میشود و کار را 

هر قدر  – ۴دشمن بآسانی میتواند واحدهای ما را یکایک منکوب کند؛  – ۳ولت به شکست میکشاند؛ بسه
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شرایط سخت تر باشد، همانقدر الزم تر میآید که نیروهای ما متمرکز شوند و رهبران ما با قاطعیت بیشتر 
أمین کنیم و با دشمن وارد مبارزه گردند، زیرا فقط از این طریق است که ما میتوانیم وحدت داخلی را ت

تقسیم نیروهای خود برای عملیات پارتیزانی فقط در شرایط مساعد امکان پذیر است، و فقط . مقابله نمائیم
  ”. در چنین صورتی است که رهبران دیگر مثل مواقع سخت الزم نیست همیشه با واحد های خود باشند

ن تقسیم نیروها ارائه شده اند، جنبه های منفی ضعف مطالب فوق در اینستکه همه دالیلی که برای عدم امکا
دلیل مثبت برای تمرکز نیروها اینستکه نابود ساختن . مسئله را نشان داده اند، و این بهیجوجه کافی نیست

تنها پس از . واحد های نسبتًا بزرگ دشمن و تصرف شهر ها فقط در صورت تمرکز نیروها امکان پذیر است
رگ دشمن نابود و شهر ها فتح گردیدند، میتوان توده های مردم را بمقیاس وسیعی آنکه واحد های نسبتًا بز

تنها از این . برانگیخت و قدرت سیاسی را در منطقه ای که شامل چند شهرستان میشود، مستقر ساخت
نامیده  ”توسعه نفوذ سیاسی“ و این(طریق است که میتوان توجه توده های دور و نزدیک را جلب کرد 

یکی از نتایج اصل تمرکز نیروها بعنوان مثال . و سهم مؤثری در تسریع اوج گیری انقالب ادا نمود )میشود
جیان سی و سال گذشته در غرب فوجیان  –حکومتهائی است که ما دو سال پیش در منطقه مرزی حونان 

ما باید تقسیم ولی آیا مواردی هم وجود دارند که نیروهای . این یک اصل عمومی است. تشکیل دادیم) ۹(
در نامه کمیته جبهه به کمیته مرکزی که در آن از تاکتیکهای جنگ . شوند؟ بله، چنین مواردی وجود دارند

  :پارتیزانی ارتش سرخ صحبت میشود، به تقسیم نیروها در یک شعاع کوتاه اشاره شده است

با تاکتیکهائی که در گذشته یا  تاکتیکهائی که ما در جریان مبارزات سه سال اخیر بدست آورده ایم، واقعًا“
با بکاربردن این تاکتیکها، توده ها را . امروز، در چین و یا در کشورهای دیگر بدست آمده است، فرق میکنند

میتوان پیوسته بمقیاس وسیعتری به مبارزه برانگیخت و هیچ دشمنی، هر قدر هم که نیرومند باشد، 
  :تیکهای پارتیزانی هستند و بطور کلی مشتمل بر نکات زیرندتاکتیکهای ما تاک. نمیتواند حریف ما شود

  ’.تقسیم نیروها بمنظور بسیج توده ها و تمرکز قوا برای مقابله با دشمن ‘

دشمن پیشروی میکند، ما عقب مینشینیم؛ دشمن مستقر میشود، ما او را بستوه در میآوریم؛ دشمن ‘
  ’.د، ما او را تعقیب میکنیمفرسوده میشود، ما حمله میکنیم؛ دشمن عقب مینشین

، باید تاکتیک پیشروی موج آسا را بکار برد؛ و وقتی )۱۰(برای توسعه مناطق تثبیت شده حکومت مستقل ‘
  ’.دشمن نیرومند ما را تعقیب میکند، باید تاکتیک حرکت چرخشی را اجرا نمود

  ’.بهترین شیوه ها برانگیخت باید توده ها را به وسیعترین مقیاس با صرف کمترین وقت و با بکاربردن‘

. این تاکتیکها مانند کار با یک تور ماهیگیری است که میتوان آنرا در هر لحظه باز و در هر لحظه جمع نمود
طی سه سال اخیر ما همواره . باز کردن تور برای جلب توده ها و جمع کردن آن برای مقابله با دشمن است

  ”.چنین تاکتیکی را بکار برده ایم
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مثاًل وقتیکه ما برای اولین بار شهرستان . تقسیم نیروها در شعاع کوتاه است ”باز کردن“نجا منظور از درای
را در منطقه  ۳۱و  ۲۹جیان سی تسخیر کردیم، نیروهای هنگهای  –یون سین را در منطقه مرزی حونان 

نیروهای خود را با ردیم، را برای سومین بار تسخیر ک و باز، وقتیکه ما یون سین. یون سین تقسیم نمودیم
اینک مثال . به مرز جی ان تقِسم نمودیم ۳۱به لیان هوا و هنگ  ۲۹به مرزان فو و هنگ  ۲۸اعزام هنگ 

دیگر ما از آوریل تا مه سال گذشته نیروهای خود را در شهرستانهای جنوب جیان سی و در ژوئیه در 
روها در شعاع بلند میتوان گفت که این امر فقط در مورد تقسیم نی. شهرستانهای غرب فوجیان تقسیم کردیم

در صورت وجود این دو شرط، یعنی وضعیت نسبتًا مساعد و ارگانهای رهبری نسبتًا مستحکم، امکان پذیر 
زیرا هدف تقسیم نیروها آنستکه بیشتر بتوان توده ها را جلب کرد، انقالب ارضی را عمیقًا انجام داد، . است

اگر ما نتوانیم باین هدفها . اخت و ارتش سرخ و نیروهای مسلح محلی را توسعه دادقدرت سیاسی را مستقر س
همانطور که در اوت  –برسیم و یا اگر تقسیم نیروها شکست و تضعیف ارتش سرخ را بدنبال داشته باشد 

بهتر است که  –جیان سی برای حمله به چن جو تقسیم شدند  –نیروهای ما در منطقه مرزی حونان  ۱۹۲۸
ولی بدون شک اگر ما واجد دو شرط فوق الذکر باشیم، نیروهای خود را باید تقسیم . اصاًل تقسیم نشوند

  .کنیم، زیرا در آنصورت تقسیم بیشتر از تمرکز بنفع ما تمام خواهد شد

در . روح نامه فوریه کمیته مرکزی صحیح نبود و در عده ای از رفقای حزبی سپاه چهارم تأثیر منفی گذاشت
بین چانکایشک و دارودسته گوان سی : مان کمیته مرکزی بخشنامه ای صادر کرد که در آن تصریح شده آنز

معذلک از آنموقع ببعد ارِزیابی ها و دستورات کمیته مرکزی بطور کلی . احتماال جنگ در نخواهد گرفت
غلط بود، بخشنامه کمیته مرکزی برای تصحیح بخشنامه سابق خود که مبتنی بر ارزیابی . صحیح بوده اند

اگر چه کمیته مرکزی هنوز نامه خطاب به ارتش سرخ را تصحیح ننموده، ولی در . دیگری صادرکرد
دستوراتی که متعاقب آن صادر کرده، دیگر لحن بدبینانه سابق بچشم نمیخورد و نظراتش نسبت بمسئله 

این نامه روی بعضی از رفقا  با اینوصف تأثیر منفی ایکه. عملیات ارتش سرخ با نظرات ما منطبق است
بدینجهت من فکر میکنم که حتی هنوز هم الزم باشد در این باره توضیح . گذاشته، هنوز از بین نرفته است

  .داده شود

نقشه تسخیر جیان سی در عرض یکسال نیز از طرف کمیته جبهه در آوریل سال گذشته به کمیته مرکزی 
دالیلی که در آنموقع ارائه شدند، در نامه . این باره اتخاذ گردیدپیشنهاد شد و سپس در یو دو تصمیمی در 

  :زیر به کمیته مرکزی توضیح داده شد

قشونهای چانکایشک و دیکتاتورهای نظامی گوان سی در حوالی شهر جیو جیان بیکدیگر نزدیک میشوند و  “
و تشدید تضادهای درونی در اثر آغاز مجدد مبارزه توده ای . هر لحظه ممکن است جنگ بزرگی در گیرد

ما در این شرایط در مورد تنظیم کار . اردوگاه ارتجاعی حاکم، ممکن است اوج گیری انقالب بزودی فرا رسد
خود فکر میکنیم که از میان استانهای جنوبی، نیروهای مسلح کمپرادور ها و مالکان ارضی در گوان دون و 

اشتباه پوچیستی حزب، پایه توده ای چه در درون و چه حونان خیلی قوی هستند و در استان حونان بعلت 
معذلک در سه استان فو جیان، جیان سی و جه جیان وضع . در برون حزب تقریبًا کاماًل از دست رفته است

اوال در اینجا نیروهای نظامی دشمن از همه جا ضعیف ترند؛ درجه جیان فقط واحد های . طور دیگر است



 

 

 

	
	

	  

 

107 

 

 

وجود دارند؛ در فو جیان گرچه دشمن مجموعًا ) ۱۱(رماندهی جیان بوه چن قلیل العده استانی تحت ف
چهارده هنگ در اختیار دارد که تحت پنج فرماندهی میباشند، تیپی که بفرماندهی گوه فون مین است، 

را راهزنانی تشکیل میدهند که دارای ) ۱۲(دیگر منکوب شده است؛ واحد های چن گوه هوی و لوسین بان 
ناچیزی میباشند؛ دو تیپ از تفنگداران دریائی که در سواحل مستقرند، تاکنون در جنگ  قدرت جنگی

تا حدودی دارای قدرت ) ۱۳(شرکت نداشته اند و قدرت جنگی آنها بی شک زیاد نیست؛ فقط جان جن 
عالوه ب. جنگی است که او هم برحسب ارزیابی کمیته ایالتی فو جیان، بیش از دو هنگ نسبتًا نیرومند ندارد

هنگ  ۱۶در جیان سی . در فوجیان هرج و مرج شدیدی حکمفرماست و هیچ اثری از وحدت دیده نمیشود
مستقرند که از نیروهای فوجیان و جه جیان قوی تر ولی ) ۱۵(و سیون شی هوی ) ۱۴(بفرماندهی جو په ده 

بغیر از . کمتر دیده شده است ثانیًا در این سه استان اشتباه پوچیستی. از نیروهای حونان بمراتب ضعیفترند
جه جیان که وضعش برای ما چندان روشن نیست، در استانهای جیان سی و فوجیان پایه تشکیالتی حزب و 

در شمال این :  بعنوان مثال جیان سی را در نظر بگیریم.  پایه توده ای از استان حونان قدری بهتر است
 –ارای پایه نسبتًا محکمی هستیم؛ در غرب این استان استان، در ده ان، سیوشوی و تون گو، ما هنوز د

حزب و گارد سرخ هنوز نیرو دارند؛ در جنوب جیان سی  –درنین گان، یون سین، لیان هوا و سوی چوان 
ارتش سرخ در شهرستانهای جی ان، یون فن و سین  ۴و  ۲اوضاع امید بخش تر است، زیرا واحد های هنگ 

اینها همه . ند؛ واحد های ارتش سرخ بفرماندهی فان جی مین نابود نشده اندگوه روزبروز بیشتر رشد مییاب
بدینجهت ما به کمیته مرکزی پیشنهاد . شرایطی را بوجود می آورند که نان چان در محاصره ما بیافتد

میکنیم که در دوران جنگ مداوم بین دیکتاتورهای نظامی گومیندان، بر سر استان جیان سی و همچنین بر 
در این سه استان ما . غرب فوجیان و غرب جه جیان با چانکایشک و دارودسته گوان سی رقابت کنیمسر 

مدتی که برای . باید بر تعداد افراد ارتش سرخ بیافزائیم و در آنجا حکومت مستقل توده ای بوجود آوریم
  ”.تحقق این نقشه الزم است، یکسال خواهد بود

آنچه درباره امکان تصرف . در تعیین ضرب االجل یک ساله بود نادرستی پیشنهاد تصرف جیان سی فقط
جیان سی میتوان گفت اینستکه چنین امکانی فقط بر اساس شرایط خود استان جیان سی مبتنی نبود، بلکه 

زیرا . این شرایط نیز در نظر گرفته شده بود که اوج گیری انقالب در سراسر کشور بزودی فرا خواهد رسید
اینکه اوج گیری انقالب در سراسر کشور بزودی آغاز خواهد شد، ما نمیتوانستیم باین نتیجه بدون اعتقاد ب

یگانه نقص این پیشنهاد در تعیین ضرب . برسیم که تصرف جیان سی در عرض یکسال امکان پذیر است
آهنگ بی  ”اوج گیری انقالب بزودی فرا خواهد رسید“در جمله  ”بزودی“االجل یکساله بود، و از اینرو لغت 

عالوه بر شرایط ذهنی ایکه . ولی شرایط ذهنی و عینی در جیان سی قابل توجه اند. صبرانه ای بخشیده است
در نامه خطاب به کمیته مرکزی ذکر شده است، در مورد شرایط عینی سه نکته زیر را میتوان بروشنی خاطر 

بورژوازی تجاری نسبتًا ضعیف است و  اقتصاد جیان سی بطور عمده فئودالی است، نقوذ – ۱: نشان ساخت 
استان جیان سی دارای سپاه  – ۲. نیروهای مسلح مالکان ارضی از هر استان دیگر در جنوب چین ضعیفترند

این سپاهیان که برای . مخصوص بخود نیست و همواره بوسیله سپاهیان استانهای دیگر حفاظت شده است
ینجا اعزام شده اند، با وضع محل آشنائی ندارند و به این به ا ”سرکوب راهزنان“و  ”سرکوب کمونیستها“

عملیات آنطور که شاید و باید مثل سپاهیان محلی زیاد عالقمند نیستند و اغلب از خود بی میلی نشان 
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برخالف گوان دون که نزدیک هنگ کنگ است و تقریبًا در هر زمینه تحت کنترل انگلیس ها  – ۲. میدهند
هنگامیکه ما این سه نکته را در یابیم؛ پی خواهیم . از نفوذ امپریالیسم نسبتًا بدور استقرار دارد، جیان سی 

برد که چرا قیامهای دهقانی و تعداد واحد های ارتش سرخ و پارتیزانی در استان جیان سی از هر استان 
  .دیگر زیادترند

ج گیری انقالب بزودی فرا خواهد او“در جمله  ”بزودی“برای بسیاری از رفقا این مسئله مطرح است که لغت 
آنها باید و میتوانند فقط جهت کلی پیشرفتها . مارکسیستها غیب گو نیستند. چگونه باید فهمیده شود ”رسید

وقتیکه . و تغییرات آتی را نشان دهند؛ اما آنها نباید و نمیتوانند بطور مکانیکی ساعت و روز را تعیین کنند
ن بزودی فرا خواهد رسید، بهیچوجه مقصودم آن چیزی نیست که بگفته من میگویم اوج گیری انقالب چی

. ، بمثابه چیزی تخیلی، غیر قابل حصول و فاقد هرگونه اهمیت عملی نیست”احتماال فرا رسید “بعضی ها 
اوج گیری انقالب همانند کشتی ایستکه نوک دکلش از ساحل دریا در افق دور بچشم میخورد، بسان آفتاب 

ت که اشعه درخشانش سیاهیهای شرق را میشکافد و از قله کوه بلند دیده میشود، همچون صبحگاهی اس
  .کود کیست که در رحم مادر بی تابی میکند و بزودی پا به عرصه جهان میگذارد

  

  يادداشتها
او عضو ششمین کمیته مرکزی . رفیق فان جی مین در شهرستان ای یان از استان جیان سی متولد شد – ۱

ونیست چین و ایجاد کننده منطقه سرخ در شمال شرقی جیان سی و پایه گذار سپاه دهم ارتش حزب کم
در رأس دسته های پیشرو ضد ژاپنی ارتش سرخ به شمال چین عزیمت کرد و  ۱۹۳۴وی در سال . سرخ بود

در نان در حین جنگ علیه قشون ضد انقالبی گومیندان بازداشت شد و در ژوئیه همان سال  ۱۹۳۵در ژانویه 
  .چان قهرمانانه بشهادت رسید

  .در اینجا همان قوای مشتکل انقالب است ”نیروهای ذهنی انقالب“منظور رفیق مائوتسه دون از  – ۲

  .استاندار گومیندان در حونان بود ۱۹۲۸لو دی پین دیکتاتور نظامی گومیندان در سال  – ۳

در نانکن از یک طرف ولی زون ژن وبای چون  منظور جنگی است که بین چانکایشک، دیکتاتور نظامی – ۴
  .در گیر بود ۱۹۲۹سی، دیکتاتورهای نظامی گومیندان در گوان سی از طرف دیگر از ماه مارس تا آوریل 

منظور سومین حمله دیکتاتورهای نظامی گومیندان در استانهای حونان و جیان سی به کوهستان جین  – ۵
   .است ۱۹۲۹تا اوایل  ۱۹۲۸از اواخر  –پایگاه ارتش سرخ  –گان 

نامه . به کمیته جبهه ۱۹۲۹فوریه  ۹اشاره است به نامه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مورخ  – ۶
به کمیته مرکزی که در متن حاضر اقتباس شده است،  در خطوط کلی  ۱۹۲۹آوریل  ۵کمیته جبهه مورخ 

عمده شامل ارزیابی وضعیت آنزمان و  نامه مذکور بطور. محتوی نامه کمیته مرکزی را نقل کرده است
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چون نظرات کمیته مرکزی در این نامه نادرست بود، کمیته جبهه در نامه . تاکتیک عملیات ارتش سرخ بود
  .خود به کمیته مرکزی نظر دیگری را بیان نمود

  .منظور قتل عام خونین نیروهای انقالبی خلق بوسیله نیروهای ضد انقالب میباشد – ۷

کنگره اشاره کرد که انقالب چین . است ۱۹۲۸ششمین کنگره حزب کمونیست چین در ژوئیه  منظور – ۸
ضد  –دموکراتیک ضد امپریالیستی  –از نظر ماهیت همچنان انقالبی بورژوا  ۱۹۲۷بعد از شکست سال 

هنوز نرسیده اما از  آنجا که این اوج گیری . فئودالی میماند و اوج گیری جدید انقالب ناگزیر فرا خواهد رسید
این کنگره تسلیم طلبی راست چن دو سیو . بود، مشی اصلی حزب در آنزمان مبارزه برای جلب توده ها بود

بعد از  ۱۹۲۸و اوایل  ۱۹۲۷که در اواخر  ”چپ“را تسویه حساب کرده و نیز از پوچیسم  ۱۹۲۷در سال 
   .در حزب پیدا شده بود، انتقاد کرد ۱۹۲۷شکست انقالب 

ارتش سرخ از کوهستان جین گان به استان فو جیان لشگرکشی کرد و در آنجا یک  ۱۹۲۹در سال  – ۹
پایگاه انقالبی جدید ایجاد نمود و در شهرستانهای لون ین، یون دین و شان هان واقع در غرب فوجیان قدرت 

   .سیاسی انقالبی خلق را برقرار ساخت

 –ی است که از طرف ارتش سرخ کارگری مناطق ”مناطق تثبیت شده حکومت مستقل“منظور از  – ۱۰
  .دهقانی بوجود آمده و دارای پایگاههای نسبتًا مستحکم انقالبی میباشد

  .جیان بوه چن در آنزمان فرمانده واحدهای امنیت عمومی گومیندان در استان جه جیان بود – ۱۱

ه های آنها از طرف چن گوه هوی و لو سین بان در استان فوجیان راهزنان معروفی بودند؛ دست – ۱۲
   .گومیندان به دستجات نظامی گومیندان تجدید سازمان یافتند

   .جان جن فرمانده لشگری از ارتش گومیندان بود – ۱۳

   .جوپه ده، دیکتاتور نظامی گومیندان، در آنزمان حاکم استان جیان سی بود – ۱۴

   .ن در استان جیان سی بودسیون شی هوی آنزمان فرمانده یکی از لشکرهای ارتش گومیندا – ۱۵
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  2بايد به کار اقتصادي توجه کنيم

  )١٩٣٣اوت  ٢٠(

  

رشد توفان آسای جنگ انقالبی از ما میطلبد که توده ها را بسیج کنیم تا در جبهه اقتصادی فورًا جنبشی 
برای . ازندبرپا کنند و در زمینه ساختمان اقتصادی به وظایفی که انجام آنها هم ضرور و هم ممکن است، بپرد

در جهت کسب پیروزی در جنگ : چه؟ برای آنکه کلیه کارهای ما باید اکنون در این جهت سوق داده شود 
انقالبی و قبل از هر چیز در جهت کسب پیروزی قطعی در مبارزه بخاطر در هم شکستن پنجمین عملیات 

ربار و تجهیزات ارتش سرخ؛ دشمن؛ در جهت ایجاد شرایط مادی برای تأمین خوا) ۱( ”محاصره و سرکوب“
در جهت بهبود شرایط زندگی توده های مردم تا آنکه توده های مردم با شور و شوق بازهم بیشتری در جنگ 
انقالبی شرکت جویند؛ در جهت تشکل و تربیت توده های وسیع مردم در جبهه اقتصادی تا آنکه جنگ 

دهقانان و  –خره در جهت تحکیم اتحاد کارگران بتواند از میان توده ها نیروهای جدیدی بگیرد؛ و باال
 برای. دهقانی و تقویت رهبری پرولتاریا از طریق کار ساختمان اقتصادی –دیکتاتوری دموکراتیک کارگری 

هر کسیکه بکار انقالبی اشتغال دارد، . نیل به کلیه این هدفها کار ساختمانی در زمینه اقتصادی ضرور است
بعضی از رفقا در گذشته معتقد بودند که جنگ انقالبی آنها را سخت . ی دریابدباید این مطلب را بروشن

مشغول کرده است و معلوم نیست که از کجا باید برای کار ساختمان اقتصادی وقت بیاورند؛ و از اینرو بود که 
ا ساختمان بنظر آنه. میخواندند ”منحرفین براست“تمام کسانی را که از ساختمان اقتصادی سخن میراندند،  

اقتصادی در جریان جنگ انقالبی ممکن نیست و فقط پس از پیروزی نهائی هنگامیکه صلح و آرامش برقرار 
کسانیکه چنین نظراتی دارند، در نمی یابند که چنانچه . رفقا، این نظرات نادرست اند. گردد، امکان پذیر است

امه جنگ انقالبی را تأمین کنیم، و خلق نیز در بکار ساختمان اقتصادی نپردازیم، نمیتوانیم شرایط مادی اد
ببینید، دشمن به محاصره اقتصادی میپردازد، محتکرین و مرتجعین . جریان جنگ طوالنی خسته خواهد شد

آیا . در امور مالی و تجارتی ما خرابکاری میکنند و مبادالت مناطق سرخ ما با خارج بمواقع جدی بر میخورد
وانیم بر آنها غلبه کنیم، به جنگ انقالبی شدیدًا لطمه وارد نخواهند ساخت؟  نمک این مشکالت چنانچه ما نت

برنج پوست نکنده در پائیز و زمستان ارزان است ولی در بهار و تابستان . بسیار گران و گاهی حتی نایاب است
ارند و امکان بهبود اینها همه بالفاصله در زندگی کارگران و دهقانان تأثیر میگذ. بطور وحشتناک گران میشود

                                                            
 

شهرسن جنوب جیان سی در  ۱۷که رفیق مائوتسه دون در کنفرانس کار ساختمان اقتصادی  اثر حاضر متن نطقی است   2
  .ایراد کرده است ۱۹۳۳اوت سال 
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آیا این به اتحاد کارگران و دهقانان که مشی اساسی ماست، زیان . شرایط زندگی آنها را از بین میبرند
نمیرساند؟  چنانچه توده های کارگر و دهقان از شرایط زندگی خود ناراضی شوند، آیا بامر افزایش نفرات 

قالبی لطمه وارد نخواهد آمد؟  پس این نظر که در ارتش سرخ و بکار بسیج توده ها برای شرکت در جنگ ان
  .جریان جنگ انقالبی نباید بکار ساختمان اقتصادی پرداخت، مطلقًا نادرست است

کسانیکه پیروی این نظرند، غالبًا اظهار میدارند که همه چیز باید تابع جنگ باشد؛ ولی آنها در نمی یابند که 
معنی همه چیز را تابع جنگ کردن نیست بلکه بمعنی تضعیف صرفنظر کردن از کار ساختمان اقتصادی ب

فقط با توسعه کار در جبهه اقتصادی و بسط و توسعه اقتصاد در مناطق سرخ است . کوششهای نظامی ماست
که ما موفق خواهیم شد برای جنگ انقالبی پایه های مادی مناسب ایجاد کنیم، عملیات نظامی تعرضی خود 

پرداخته، ضربات شدید  ”محاصره و سرکوب“شیم و بدشمن که علیه ما به عملیات را با موفقیت وسعت بخ
وارد آوریم؛ فقط در چنین صورتی است که ما موفق خواهیم شد برای توسعه ارتش سرخ نیروی الزم را 
بدست آوریم و حدود جبهه خود را تا هزاران لی به پیش رانیم بطوریکه ارتش سرخ، آنگاه که شرایط مساعد 

دد، بتواند بدون دغدغه به نان چان و جیو جیان حمله کند و بدون اینکه در تهیه خواربار دچار زحمت گر
زیاد شود، تمام توجه خود را به مبارزه علیه دشمن معطوف دارد؛ فقط بدین طریق است که ما موفق خواهیم 

ر و شوق بیشتری به ارتش شد تا حدودی احتیاجات مادی توده های وسیع مردم را برآوریم تا آنها با شو
. همه چیز را تابع جنگ کردن درست بهمین معنی است. سرخ بپیوندند و وظایف انقالبی دیگر را انجام دهند

در میان آنهائیکه در نقاط مختلف بکار انقالبی مشغول اند، عده زیادی هنوز باهمیت کار ساختمان اقتصادی 
رگانهای محلی قدرت هنوز مسئله کار ساختمان اقتصادی را در جنگ انقالبی پی نبرده اند و بسیاری از ا

ادارات اقتصادی ارگانهای محلی قدرت هنوز بدرستی سازمان نیافته . بطور جدی مورد بررسی قرار نداده اند
اند، بعضی از آنها حتی فاقد رئیس میباشند و یا اینکه برای پر کردن جاهای خالی، کسانی را بکار میگمارند 

کئوپراتیوها هنوز در مرحله ابتدائی رشد خویش اند و کار تنظیم خواربار فقط در . زیاد ندارند که صالحیت
هنوز در میان توده های وسیع در مورد وظیفه ساختمان اقتصادی بقدر کافی . چند نقطه آغاز گردیده است

ه در راه ساختمان نشده است؛ هنوز شور و شوق توده ها برای مبارز) که بسیار مهم است(کار تبلیغاتی 
همه اینها ناشی از آنستکه اهمیت ساختمان اقتصادی نادیده گرفته شده . اقتصادی برانگیخته نشده است

ما باید از طریق بحثهائی که در کنفرانس حاضر بعمل خواهد آمد و گزارش هائی که شما پس از . است
ر میان تمام کارمندان دولتی و توده بازگشت به محلهای خود خواهید داد؛ برای کارساختمان اقتصادی د

باید اهمیت کار ساختمان اقتصادی را در جنگ . های وسیع کارگران و دهقانان شور و شوق ایجاد کنیم
انقالبی برای همگان روشن کنیم تا همه با تمام نیرو در فروش اوراق قرضه ساختمان اقتصادی شرکت 

جا انبارهای غله ایجاد کنند و برای پیش بینی قحط و جویند، جنبش کئوپراتیوی را رشد دهند، در همه 
هر شهرستان باید یک دایره خواربار تأسیس نماید که در بخش های مهم و بازارهای عمده . غالء سیلو بسازند

ما باید از یکسو در مناطق سرخ، از نقاطی که در آنجا مازاد غله موجود است به نقاطی . دفاتری داشته باشد
است، غله برسانیم و نباید بگذاریم که غالت در یک محل روی هم انباشته شوند و در محل  که غله نایاب

دیگر نایاب گردند و یا اینکه قیمت غله در اینجا بسیار ارزان و در جای دیگر بسیار گران شود؛ از سوی دیگر 
ا طبق سفید وارد ما باید برای جلوگیری از هر گونه استثمار توسط محتکرین، اضافه غله مناطق خود ر
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ما باید تولیدات کشاورزی و آهک بیشتر تولید کنیم تا آنکه محصول سال آینده ما افزایش یابد؛ ما . نمائیم
باید میزان تولید و لفرام، چوب، کافور، کاغذ، توتون، پارچه کتانی، قارچهای خشک، روغن نعناع و محصوالت 

   .صوالت را بمقادیر زیاد به مناطق سفید صادر کنیممحلی دیگر را بسطح سابق برسانیم و تمام این مح

 “ما هر سال تقریبًا سه میلیون . از نظر حجم تجارت خارجی، غالت در صادرات ما مقام اول را اشغال میکند
برای هر نفر از سه میلیون نفر اهالی در مقابل اجناس  ”دن  “برنج پوست نکنده، یا بطور متوسط یک  ”دن 

چه کسی باین تجارت اشتغال دارد؟  . مبرم دارند، صادر میکنیم؛ از این کمتر نمیشودمصرفی که ضرورت 
سال گذشته دهقانان شهرستانهای وان ان و تای هو برنج . فقط تجاری که خلق را بیرحمانه استثمار میکنند

ه مذکور را در نیم یوان به تجار میفروختند؛ همین تجار برنج پوست نکند ”دن  “پوست نکنده را از قرار هر 
: یک مثال دیگر . چهار یوان میفروختند، یعنی با سودی برابر هفتصد در صد ”دن  “گان جو به بهای هر 

میلیون یوان  ۱۵میلیون یوان نمک و پارچه که مبلغ کل آن  ۹اهالی سه میلیونی ما هر سال تقریبًا به ارزش 
استثمار توسط تجار . این مورد هیچ کاری نکرده ایم میشود، تاکنون کاماًل در دست تاجران بوده است و ما در

مثاًل آنها به می سیان میروند و نمک را از قرار هر هفت جین یک یوان میخرند و . واقعًا خیلی شدید است
آیا این یک استثمار وحشتناک نیست؟  . یک یوان میفروشند) ۲(لیان  ۱۲سپس آنرا در مناطق ما به بهای هر 

اداره تجارت . م چنین وضعی را تحمل کنیم، در آینده باید خودمان بتمام این امور بپردازیمما دیگر نمیتوانی
   .خارجی ما باید در این زمینه زیاد کار کند

قرضه ایکه بمبلغ سه میلیون یوان برای ساختمان اقتصادی اختصاص داده ایم، چگونه باید بمصرف برسد؟  
یک میلیون یوان برای مخارج نظامی ارتش سرخ و دو : ع کنیم ما در نظر داریم که آنرا بشرح زیر توزی

قسمت اعظم رقم . میلیون یوان بعنوان سرمایه وامی برای کئوپراتیو ها و اداره خواربار و اداره تجارت خارجی
هدف ما نه فقط . اخیر بمصرف توسعه تجارت با مناطق خارج و بقیه آن بمصرف رشد تولیدات خواهد رسید

ت بلکه فروش کاالهای خود به قیمت مناسب به مناطق سفید و خرید نمک و پارچه از این رشد تولیدا
مناطق به قیمت نازل برای توزیع در میان اهالی است تا بدین ترتیب محاصره دشمن را در هم بشکنیم و از 

توده ها را تا  ما باید اقتصاد خلق را بطور مداوم رشد دهیم، شرایط زندگی. استثمار تاجران جلوگیری کنیم
حدود زیادی بهبود بخشیم، عواید مالی خود را بمقدار قابل توجهی زیاد کنیم و از این راه پایه مادی محکمی 

   .برای جنگ انقالبی و ساختمان اقتصادی ایجاد نمائیم

ظیفه را آیا ما میتوانیم این و: اما باید از خود بپرسیم . این یک وظیفه بزرگ، یک مبارزه طبقاتی بزرگ است
زیرا که ما از کشیدن راه آهن تالون ین و . در جریان جنگ سخت انجام دهیم؟  من فکر میکنم که میتوانیم

ما نمیگوئیم که فروش غالت باید به انحصار کامل . یا فعاًل از ساختمان جاده تا گان جو صحبت نمیکنیم
ن یوان است، باید کاماًل در دست دولت میلیو ۱۵دولت در آید و یا اینکه تجارت نمک و پارچه که رقم آن 

خیر، این منظور ما نیست و چنین کاری هم . متمرکز گردد و تجار نباید در این تجارت دست داشته باشند
آنچه که درمورد نظر ماست و در آنجام آن میکوشیم، آنستکه تولید کشاورزی و صنایع دستی را . نمیکنیم

ما عجالتًا این کار . رام صادر و از این مناطق نمک و پارچه وارد کنیمرشد دهیم، به مناطق سفید غالت و ولف
آیا در این کار چیزی . را با مبلغی معادل دو میلیون یوان باضافه سهام اجتماعی اهالی محل آغاز میکنیم
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شروع کرده  هست که ما نباید انجام دهیم و یا نتوانیم انجام دهیم و بخوبی آنرا بپایان برسانیم؟  ما این کار را
در صد از محصول پائیزه سال  ۲۵تا  ۲۰محصول پائیزه امسال . ایم و کامیابی هائی هم بدست آورده ایم

در . در صد اضافه محصول پائیزه است که ما پیش بینی کرده بودیم ۲۰گذشته تجاوز میکند و این بیشتر از 
و آهنک هستیم؛ تولید ولفرام نیز مجددًا  زمینه صنایع دستی ما شاهد احیاء تولید وسایل و ابزار کشاورزی

امسال در زمینه تنظیم خواربار . تولید توتون، کاغذ و چوب کمی رونق یافته است. آغاز گردیده است
این کامیابیها پایه مطمئن . ما شروع کرده ایم نمک از خارج وارد کنیم. موفقیتهای زیادی بدست آمده است
آیا این ادعا که ساختمان اقتصادی در . ر آینده باز هم بیشتر پیش برویمفراهم ساخته است که ما بتوانیم د

   این لحظه ممکن نیست و فقط پس از خاتمه جنگ امکان پذیر است، خطای بارز نیست؟

از اینجهت روشن است که ساختمان اقتصادی در مرحله کنونی باید برمحور وظیفه مرکزی ما یعنی ادامه 
مروز وظیفه مرکزی ما جنگ انقالبی است؛ ساختمان اقتصادی در خدمت این ا. جنگ انقالبی قرار گیرد

همچنین خطا خواهد بود اگر کسی ساختمان . وظیفه قرار میگیرد، در حول آن میچرخد و تابع آنست
فقط پس از پایان جنگ . اقتصادی را مرکز تمام وظایف کنونی خود بشناسد تا درجه ایکه از جنگ دنبال کند

خیالبافی محض است . که میتوان و باید ساختمان اقتصادی را بمثابه وظیفه مرکزی تلقی کردداخلی است 
اگر کسی بکوشد در جریان جنگ داخلی به آنچنان ساختمان اقتصادی ای دست بزند که در زمان صلح 

نونی کارهای ک. میتوان بدان دست زد و یا در آینده و نه در زمان حاضر الزم و امکان پذیر خواهد بود
هر یک از این کارها باید در خدمت جنگ باشد، هیچیک . کارهائی هستند که جنگ بطور مبرم آنرا میطلبد

چنانچه رفقائی بر این عقیده باشند که میتوان . از آنها اقدام مسالمت آمیزی نیست که جدا از جنگ باشد
  .ا اصالح کنندساختمان اقتصادی را مستقل از جنگ انجام داد، باید فورًا خطای خود ر

این . رشد سریع جنبش در جبهه اقتصادی بدون سبک صحیح رهبری و متد درست کار امکان پذیر نیست
زیرا که رفقا پس از بازگشت . نیز مسئله مهمی است که ما باید در جریان کنفرانس حاضر بحل آن بپردازیم

اید عده کثیری از کادرهائی را نیز که بمعیت به محل خود نه تنها باید فورًا به کارهای زیادی بپردازند بلکه ب
بویژه این نکته در مورد رفقائی صادق است که در دهستانها، شهر ها و . آنها کارها انجام میشود؛ هدایت کنند

همچنین در کئوپراتیوها، در ادارات خواربار، تجارت و در دفاتر خرید کار میکنند، رفقائی که شخصًا به انجام 
یر بسیج توده ها برای ایجاد کئوپراتیوها، تنظیم و حمل و نقل غالت و تجارت با مناطق وظایف عملی نظ
چنانچه سبک رهبری آنها نادرست باشد و متدهای صحیح و مؤثری بکار نبندند، این فورًا . خارج میپردازند

ای وسیع در نتیجه کارشان تأثیر خواهد گذاشت و موجب خواهد شد که کارهای ما از پشتیبانی توده ه
محروم بمانند و ما هم نخواهیم توانست در جریان پائیز و زمستان امسال و همچنین در جریان بهار و 

بدینجهت من میخواهم توجه . تابستان آینده نقشته ساختمان اقتصادی دولت مرکزی را کاماًل انجام دهیم
  :رفقا را به نکات زیرین جلب کنم 

قبل از همه، رفقای هیئتهای رئیسه و . امات مختلف سازمانی بسیج کرداول، باید توده ها را از طریق اقد
ادارات اقتصاد ملی و دارائی مراتب مختلف ارگانهای قدرت باید بحث، نظارت و کنترول تمام کارهای مربوط 

کار به فروش اوراق قرضه، توسعه کئوپراتیوها و تنظیم خواربار و رشد تولید و تجارت را همواره در دستور روز 
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خود قرار دهند؛ سپس باید سازمانهای توده ای و بطور عمده اتحادیه های کارگری و انجمن های دهقانان 
اتحادیه های کارگری باید تمام اعضای خود را بسیج کنند تا در جبهه اقتصادی به . فقیر را بحرکت در آورد

یج توده ها در امر توسعه کئوپراتیوها و انجمن های دهقانان فقیر پایه محکمی است برای بس. فعالیت بپردازند
بعالوه ما باید در . خرید اوراق قرضه؛ ارگانهای قدرت بخش و دهستان باید آنها را بطور فعال هدایت کنند

جلستاتی که در دهات و یا در خانوارها تشکیل میشود، بسود ساختمان اقتصادی به تبلیغ بپردازیم و در 
ا که میان جنگ انقالبی و ساختمان اقتصادی موجود است، بیان کنیم و جریان آن بطور روشن ارتباطی ر

بطور مشخص نشان دهیم که چگونه باید شرایط زندگی توده ها را بهبود بخشید و نیروی مبارزه خود را باال 
ن باید از مردم دعوت کنیم که برای خرید اوراق قرضه تعهد بسپرند، کئوپراتیو ها را توسعه دهند، تأمی. برد

خواربار را تنظیم نمایند، پشتوانه پول را تحکیم کنند و تجارت را توسعه بخشند؛ باید از آنها دعوت کنیم که 
هرگاه برای بسیج توده ها و . برای تحقق این شعارها بمبارزه برخیزند؛ و باید شور و شوق توده ها را باال ببریم

امات مختلف سازمانی توسل نجوئیم،  یعنی هرگاه تبلیغات در میان آنها بنحوی که شرح داده شد، به اقد
هیئت های رئیسه، ادارات اقتصاد ملی و دارائی مراتب مختلف ارگانهای قدرت، برای بحث و کنترل کار 
ساختمان اقتصادی مراقبت فراوان بخرج ندهند، فعالیت سازمانهای توده ای را بر نیانگیزند و میتینگ های 

  .هند، بهدفهای خود دست نخواهیم یافتتبلیغاتی توده ای ترتیب ند

در زمینه ساختمان اقتصادی نیز مانند هر فعالیت انقالبی . دوم، طرق بسیج توده ها نباید بوروکراتیک باشد
باید بوروکراسی، این پلیدی را که مورد تنفر هر یک از . دیگر بکار بردن طرق بوروکراتیک رهبری جایز نیست

شیوه کاری که رفقای ما ارجح میشمارند، باید شیوه ای باشد که توده ها بدان . رفقاست، به زباله دان ریخت
یکی از تظاهرات بوروکراسی، سستی در کار . عالقمندند یعنی شیوه ایکه مورد پسند هر کارگر و دهقان است

تظاهر دیگر . مما باید با تمام قوا با این پدیده مبارزه کنی. استکه خود نتیجه بی تفاوتی یا بی مباالتی است
کسیکه به کماندیسم تثبث میجوید، در ظاهر هیچگونه سستی در کار خود . بوروکراسی کماندیسم است

ولی در واقع ممکن نیست با توسل به . نشان نمیدهد و حتی بنظر میرسد که با مجاهدت کار میکند
نند، نمیتوانند استحکام یابند؛ کماندیسم کئوپراتیوها را بسط داد و حتی اگر آنها مدتی هم بظاهر پیشرفت ک

. و سرانجام توده ها اعتماد خود را نسبت به آنها از دست میدهند و این امر به تکامل آنها لطمه وارد میآورد
فروش اوراق قرضه از راه کماندیسم بدین قسم که توزیع اوراق را بنا بخواست خود تحمیل کنیم بدون آنکه 

ضوع بر سر چیست و آیا میتوانند برای این یا آن مبلغ تعهد بسپرند، فقط بدانیم آیا مردم می فهمند که مو
ما باید شیوه های کماندیستی را . توده ها را ناراضی میکند و نمیگذارد که تمام اوراق قرضه را بفروش رسانیم

نظر داشت شرایط  حتمًا بدور افکنیم؛ ما باید با پیگیری تبلیغ کنیم و توده ها را متقاعد سازیم؛ ما باید با در
مشخص و حاالت روحی توده ها، کئوپراتیوها را بسط و توسعه دهیم، اوراق قرضه را بفروش رسانیم و کار 

  .بسیج توده ها را در زمینه اقتصادی تمام و کمال انجام دهیم

ا و صحبت بر سر ده ه. سوم، ما برای برانگیختن جنبش ساختمان اقتصادی به تعداد زیادی کادر نیازمندیم
صد ها نفر نیست بلکه بر سر هزاران  و ده ها هزار فرد است که ما باید آنها را متشکل کنیم، آموزش دهیم و 

آنها فرماندهان جبهه اقتصادی خواهند بود و توده های وسیع . به جبهه ساختمان اقتصادی گسیل داریم
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رفقا، آیا ما واقعًا کادر نداریم؟  از میان ولی . غالبًا از نبودن کادر شکایت میشوند. مردم مبارزان این جبهه
  توده هائی که در مبارزه ارضی، 

مبارزه اقتصادی و جنگ انقالبی آبدیده شده اند، کادر های بسیار زیادی بیرون آمده اند؛ چگونه میتوان گفت 
  .واهید دیدکه کادر نیست؟  چنانچه خود را از این نظرات نادرست برهائید، کادر ها را در پیرامون خود خ

چهارم، امروز ساختمان اقتصادی نه تنها از وظیفه عمومی ما یعنی جنگ، بلکه از وظایف دیگر نیز جدائی 
است که میتوان بطور قطع ملکیت ارضی ) ۳(فقط با بررسی جدی نتیجه کار تقسیم اراضی . ناپذیر است

تولیدی افزایش داد و توده های وسیع فئودالی و نیمه فئودالی را برانداخت، شوروشوق دهقانان را در کار 
فقط با اجرای قاطع قانون کار است که میتوانیم . دهقانان را بسرعت به جبهه ساختمان اقتصادی کشانید

شرایط زندگی توده های کارگر را بهبود بخشیم، آنها را در راه شرکت فعال و سریع در ساختمان اقتصادی 
فقط با رهبری صحیح در انتخابات و . ل دهقانان تقویت کنیمسوق دهیم و نقش رهبری آنها را در قبا

که بموازات جنبش بررسی نتیجه کار تقسیم اراضی دنبال میشود، ) ۴(همچنین در جنبش افشاگری 
میتوانیم ارگانهای قدرت را تقویت کنیم، و در نتیجه دولت ما میتواند با قوت بیشتری جنگ انقالبی و تمام 

ارتقاء سطح سیاسی و فرهنگی توده ها از طریق . آنجمله کار اقتصادی را رهبری کندبخش های کار ما و از 
در اینکه توسعه صفوف ارتش سرخ . کار فرهنگی و تربیتی نیز برای رشد اقتصاد ملی اهمیت فراوان دارد

برای همه روشن است که هرگاه ارتش سرخ . نباید حتی یکروز هم از نظر فرو گذارده شود؛ بحثی نیست
از طرف دیگر بدون تردید رشد اقتصاد ملی و . پیروزی بدست نیآورد، محاصره اقتصادی تشدید خواهد شد

بهبود شرایط زندگی اهالی نیز بنوبه خود به توسعه صفوف ارتش سرخ کمک بسیار خواهد کرد و توده های 
نچه ما تمام وظایف خالصه، چنا. وسیع را بر خواهد انگیخت که با شور و شوق بسوی جبهه رهسپار شوند

فوق الذکر و از آنجمله وظیفه نوین و فوق العاده مهم ساختمان اقتصادی را بپایان برسانیم و اگر ما تمام این 
  .وظایف را در خدمت جنگ انقالبی بگذاریم، بدون شک پیروزی جنگ انقالبی نصیب ما خواهد شد

  يادداشتها
 ”محاصره و سرکوب“ه پنچ حمله بزرگ بنام عملیات ب ۱۹۳۴تا سال  ۱۹۳۰ارتش چانگایشک از سال  – ۱

محاصره و “پجنمین عملیات . علیه منطقه سرخ که مرکز آن ژوی جین واقع در جیان سی بود، دست زد
  .فعاالنه تدارک دیده بود ۱۹۳۳آغاز گردید ولی چانکایشک آنرا از تابستان  ۱۹۳۳در اکتبر  ”سرکوب

در (است، یک جین مساوی است با ده لیان و یک لیان با ده چیان جین ولیان هر دو واحد و زن چین  – ۲
  مترجم –. و یک جین مساوی با نیم کیلو میباشد) لیان بود ۱۶آن زمان یک جین، مساوی با 

هدف این جنبش . جنبش بررسی نتیجه کار تقسیم اراضی پس از تقسیم زمین در مناطق سرخ برپا شد – ۳
  .تقسیم زمین بدرستی صورت گرفته است یا نهتحقیق در این امر بود که آیا 

جنبش افشاگری جنبش دموکراتیکی بود که طی آن توده های وسیع مردم اعمال زشت کارمندان  – ۴
  .دولت دموکراتیک را از پائین بباال افشا میکردند
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  3تعيين تعلق طبقاتي در روستا چگونگي

  )١٩٣٣اکتبر (

  

  ماکان ارضي – ١

ویند که صاحب زمین است ولی خودش کار نمیکند، یا آنکه خیلی کم کار میکند و مالک ارضی کسی را میگ
دریافت بهره مالکانه شکل عمده استثمار دهقانان . زندگی خود را از طریق استثمار دهقانان تأمین مینماید

صنعتی و  توسط مالک ارضی است؛ عالوه بر این مالک ارضی یا رباخواری میکند، یا مزدور میگیرد و یا بامور
اداره . لیکن شکل عمده استثمار دهقانان توسط مالک ارضی تحمیل بهره مالکانه است. تجارتی می پردازد

نیز جزو اشکال استثمار از طریق بهره مالکانه ) ۱(زمینهای عمومی و دریافت بهره مالکانه از اراضی مدارس 
  .بشمار میرود

کالشی یا غارت و یا به طفیل نزدیکان و دوستان خود امرار  مالک ارضی ورشکسته ای که کار نمیکند و از راه
  .معاش میکند و زندگی اش بهتر از زندگی دهقانان میانه حال معمولی است، نیز مالک ارضی قلمداد میشود

دیکتاتورهای نظامی، بوروکراتها، مستبدین محلی و متنفذین شریر نمایندگان سیاسی و سفاکترین عناصر 
درمیان دهقانان مرفه نیز غالبًا مستبدین محلی و متنفذین شریری یافت . ی بشمار میروندطبقه مالکان ارض

  .میشوند که نفوذ و قدرت کمتری دارند

مباشران که در دریافت بهره مالکانه یا اداره امالک بمالکان ارضی کمک میکنند و منبع درآمدشان بطور 
ی است و زندگی شان بهتر از زندگی دهقانان میانه حال عمده وابسته به استثمار دهقانان توسط مالکان ارض

   .معمولی است، نیز باید جزو دسته مالکان ارضی حساب شوند

                                                            
 

توسط رفیق مائوتسه دون بمنظور اصالح انحرافاتی که در کار  ۱۹۳۳اثر حاضر سندی است  که در ماه اکتبر سال      3
این سند از طرف دولت . حل صحیح مسئله ارضی نگاشته شده استاصالحات ارضی پدید آمده بود، و نشان دادن راه 

دهقانی وقت پذیرفته شد؛ از مالکهائی که در این اثر آمده، برای تعیین تعلق طبقاتی در روستا  –دموکراتیک مرکزی کارگری 
  	.استفاده گردیده است
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کسانیکه رباخواری منبع عمده درآمدشان است و از این طریق استثمار میکنند و زندگی شان بهتر از زندگی 
  .د جزو دسته مالکان ارضی حساب شونددهقانان میانه حال معمولی است، رباخوار نامیده میشوند و بای

  دهقانان مرفه – ٢

معذلک بعضی از آنها فقط صاحب مقداری زمین میباشند و . دهقانان مرفه علی القاعده صاحب زمین اند
بعضی دیگر هم هستند که از خود زمینی ندارند و تمام زمینی را که میکارند، . مقداری هم اجاره میکنند

مرفه معموال وسایل تولید بیشتر و بهتر و سرمایه گردان بیشتر دارند و در کار شرکت  دهقانان. اجاره میکنند
. مینمایند، معذلک قسمتی از درآمد یا قسمت اعظم در آمد آنها همیشه از راه استثمار عاید شان میشود

الوه بر این، آنها یا ع). پاکار اجیر میکنند(دهقانان مرفه بطور عمده کار مزدوری را مورد استثمار قرار میدهند 
قسمتی از زمینهای خود را اجاره میدهند و از راه دریافت بهره مالکانه استثمار میکنند، یا به رباخواری 

اغلب دهقانان مرفه نیز به اداره اراضی عمومی . میپردازند و یا بامور صنعتی و تجارتی اشتغال میورزند
نسبتًا بزرگ و مرغوب است و خودش کار میکند بدون همچنین کسی را که صاحب قطعه زمین . میپردازند

آنکه مزدور بگیرد، ولی دهقانان را از طریق دریافت بهره مالکانه و رباخواری و غیره مورد استثمار قرار میدهد، 
دهقانان مرفه دائمًا استثمار قرار میدهد، باید جزو دهقانان مرفه قلمداد . باید جزو دهقانان مرفه قلمداد کرد

دهقانان مرفه دائمًا استثمار میکنند و بسیاری از آنها قسمت عمده درآمد خود را از این منبع بدست . کرد
  .میاورند

  دهقانان ميانه حال - ٣

برخی از آنها فقط صاحب مقداری زمین میباشند و . عده زیادی از دهقانان میانه حال صاحب زمین اند
. مینی ندارند بلکه تمام زمینی را که میکارند، اجاره میکنندبرخی دیگر از خود ز. مقداری هم اجاره میکنند

دهقانان میانه حال منحصرًا یا . همه آنها مقدار قابل مالحظه ای وسایل تولید دارند که متعلق بخود آنهاست
آنها علی القاعده دیگران را استثمار نمیکنند؛ عده زیادی . بطور عمده از کار شخصی خود امرار معاش میکنند

ولی آنها معموال . ز آنها از راه پرداخت مبلغ ناچیزی بشکل بهره مالکانه یا تنزیل مورد استثمار قرار میگیرندا
تا حدودی دیگران را استثمار میکنند، ) دهقانان میانه حال مرفه(بعضی از آنها . نیروی کار خود را نمیفروشند

  .درآمد آنها را تشکیل نمیدهد لیکن این استثمار بطور دائمی صورت نمیگیرد و قسمت عمده

  دهقانان فقير – ۴

در میان دهقانان فقیر بعضی مالک مقداری زمین هستند اما وسایل تولید آنها کافی نیست، برخی دیگر 
دهقانان فقیر بطور کلی . مطلقًا مالک زمین نیستند ولی فقط دارای مقدار کمی وسایل تولید میباشند
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و از آنجا که باید بهره مالکانه و تنزیل بپردازند و قسمت کوچکی از نیروی کار  مجبورند زمین را اجاره نمایند
  .خود را بفروشند، مورد استثمار قرار میگیرند

دهقانان میانه حال معموال نیازی به فروش نیروی کار خود ندارند، در حالیکه دهقانان فقیر مجبورند قسمت 
   .مالک اصلی تشخیص دهقانان میانه حال از دهقانان فقیراینست . کوچکی از نیروی کار خود را بفروشند

  کارگران – ٥

بطور کلی نه زمین دارند، و نه وسایل تولید؛ بعضی از آنها فقط ) و از آنجمله مزدوران کشاورزی(کارگران 
کارگران منحصرًا یا بطور عمده از فروش . صاحب قطعه بسیار کوچکی زمین و مختصری وسایل تولید هستند

  .وی کار خود امرار معاش میکنندنیر

  

  يادداشتها

زمینهای متعلق به مقامات بخش یا دهستان؛ : در روستای چین چندین نوع زمین عمومی وجود داشت  – ۱
زمینهای متعلق به معبد نیاکان قبیله؛ زمینهای متعلق به معبد بودائی یا تائوئی؛ زمینهای متعلق به کلیسای 

ه در آمد آنها بمصرف مخارج تعاون اجتماعی یا امور عام المنفعه میرسید، مسیحی یا مسجد؛ زمینهائی ک
مانند زمینهای متعلق به انبارهای عمومی و زمینهائی که در آمد آنها بمصرف ساختمان و نگاهداری راههاو 
 پلها میرسید؛ و باالخره زمینهائی که عواید آنها بمصرف مخارج آموزشی میرسید، مانند زمینهای متعلق

کلیه این اراضی بطور عمده تحت نظارت مالکان ارضی و دهقانان مرفه بودند و دهقانان فقط . بمدارس
  . میتوانستند در اداره قسمت کوچکی از این زمینها شرکت نمایند
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  4سياست اقتصادي ما

  )١٩٣۴ژانويه  ٢٣(

  

طه خویش، خلق را تقریبًا به فقط بیشرمترین دیکتاتورهای نظامی گومیندان که در مناطق تحت سل     
بینوائی و اقتصاد را به لب پرتگاه ورشکستگی کشانده اند، میتوانند هر روز شایعه پراکنی کنند که گویا 

امپریالیسم و گومیندان قصد دارند که مناطق سرخ را ویران . مناطق سرخ کاماَل دستخوش ویرانی شده اند
اطق دنبال میشود، لطمه بزنند و رفاه و آسایش میلیونها کارگرو کنند، بکار ساختمان اقتصادی که در این من

بدین منظور آنها نه تنها نیروهای مسلح خود را برای . دهقان را که به آزادی دست یافته اند، مختل سازند
تجهیز کرده اند، بلکه سیاست بیرحمانه محاصره اقتصادی را نیز دنبال “محاصره و سرکوب “عملیات نظامی 

محاصره و “ولی ما که توده های وسیع مردم و ارتش سرخ را رهبری میکنیم، نه تنها این عملیات . اندنموده 
ادی دشمن نیز تا دشمن را بدفعات در هم شکسته ایم، بلکه برای خنثی کردن محاصره شوم اقتص“سرکوب 

نیز پی در پی موفقیتهائی ما در این زمینه . الزم است، بکار ساختمان اقتصادی پرداخته ایمآنجا که ممکن و 
  . بدست آورده ایم

اصول سیاست اقتصادی ما عبارتند از اینکه در زمینه ساختمان اقتصادی هر کاری را که ممکن و ضرور      
است، انجام دهیم و منابع اقتصادی را برای رفع نیازمندیهای جنگ متمرکز سازیم؛  در عین حال وضع 

هبود بخشیم، اتحادکارگران و دهقانان را در زمینه اقتصادی تحکیم کنیم، زندگی توده ها را تا حد امکان ب
رهبری پرولتاریا را بر دهقانان تضمین نمائیم و برای تأمین نقش رهبری بخش دولتی اقتصاد نسبت به بخش 

  . خصوصی کوشش کنیم تا بدینسان شرایط مقدماتی گذارآتی به سوسیالیسم را فراهم آوریم

افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی، توسعه تجارت با : ی ساختمان اقتصادی ما عبارتند ازوظایف مرکز     
  . مناطق خارج و رشد کئوپراتیوها

                                                            
 

در دومین کنگره کشوری نمایندگان کارگران و  ۱۹۳۴اثر حاضر متن نطقی است که رفیق مائو تسه دون در ژانویه           4
  . دهقانان در ژوی جین  از استان جیان سی ایراد کرده است
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نسبت به سال  ۱۹۳۳تولید  کشاورزی در سال . کشاورزی مناطق سرخ بروشنی در حال پیشرفت است     
بیست در صد در منطقه مرزی فوجیان  پانزده در صد در منطقه جیان سی جنوبی ـ فو جیان غربی و ۱۹۳۲

درمنطقه مرزی . غربی و بیست در صد در منطقه مرزی فوجیان ـ جه جیان ـ جیان سی افزایش یافته است
هرگاه که یک منطقه سرخ ایجاد میشد، غالبًا در یکی دو سال . سی چوان ـ شنسی محصول خوب بوده است

وقتیکه ما پس از تقسیم اراضی حق مالکیت دهقانان را بر ولی ). ۱(اول سطح تولید کشاورزی پائین میآمد 
زمین معین کردیم و بمنظور تشویق کار تولیدی اقداماتی اتخاذ نمودیم، توده های دهقان با شور و شوق 

در حال حاضر تولید کشاورزی در بعضی نقاط بسطح قبل . بیشتری بکار پرداختند و تولید دوباره جان گرفت
در برخی نقاط نه تنها زمینهائی که در جریان قیامهای . حتی از آن هم تجاوز کرده است از انقالب رسیده و

. انقالبی بحال خود رها شده بودند، زیر کشت رفته اند بلکه زمینهای جدیدی نیز برای کشت آماده شده اند
ا از نیروی کار ایجاد شده اند تا در روست) ۲(در بسیاری از نقاط گروههای تعاونی و دسته های شخم زنی 

. بطور منطقی و صحیح استفاده شود؛  برای رفع کمبود گاو شخم زن نیز کئوپراتیوهائی تشکیل گردیده است
چنین وضعی در زمان گومیندان اصاًل نمیتوانست . بعالوه زنان هم گروه گروه در کار تولیدی شرکت میجوبند

شت، دهقانان نه میخواستند و نه وسیله آنرا داشتند در آنموقع چون زمین به مالکان ارضی تعلق دا. پیدا شود
فقط پس از آنکه ما زمین را میان دهقانان تقسیم کردیم و کار تولیدی آنها را . که زمین را بارورتر سازند

تشویق نمودیم و پاداش دادیم، شور و شوق دهقانان نسبت بکار زنده شد، و موفقیتهای عظیمی در کار 
اینجا باید خاطر نشان ساخت که در شرایط کنونی در کار ساختمان اقتصادی ما در . تولیدی بدست آمد

کشاورزی نه فقط باید مسئله مواد خوراکی را که مهمترین مسئله است، . کشاورزی مقام اول را احراز میکند
ز مبرم مانند بلکه باید مسئله مواد اولیه را مانند پنبه، کتان، نیشکر و خیزران که برای تهیه اجناس مورد نیا

جنگلداری و افزایش دام ها نیز بخش مهمی ازکار کشاورزی . لباس، قند و کاغذ ضرورت دارند، نیز حل کند
در چار چوب اقتصاد دهقانان خرده پا، نه تنها مجاز بلکه ضرور است که جهت تهیه . را تشکیل میدهند

قانان برای تحقق این نقشه ها بسیج بعضی از تولیدات مهم کشاورزی نقشه های مناسبی تدوین شود و ده
ما باید . ما باید باین امر توجه بیشتری مبذول داریم و در این راه کوشش زیادتری بخرج دهیم. گردند

دهقانان را با جدیت رهبری کنیم تا بتوانند مسایل مشکلی که در راه ایجاد شرایط الزم برای تولید کشاورزی 
در این زمینه وظیفه . ی کار، گاوشخم زن، کود، بذر و آبیاری ــ حل نمایندپیدا میشوند ــ مانند مسایل نیرو
طرق سازمانی استفاده صحیح و منطقی کنیم و زنان را به شرکت در کار ه اصلی ما اینستکه از نیروی کار ب

  . کشاورزی تشویق نمائیم

و دسته های شخم زنی، بسیج  تشکیل گروههای تعاونی: اقدامات الزم برای حل مسئله نیروی کار عبارتند از
مسئله جدی دیگر . و تشویق تمام اهالی روستا در فصول شخم زنی که کار زیاد است مانند بهار و تابستان

ما باید توجه کنیم که برای استفاده . گاو شخم زن ندارند) در صد ۲۵تقریبًا (اینستکه عده زیادی از دهقانان 
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ایجاد گردند و دهقانانی را که گاو ندارند، تشویق نمائیم که داوطلبانه همگانی از گاو شخم زن کئوپراتیوهائی 
ما باید به امور آبیاری که شریان حیاتی کشاورزی است، نیز توجه فراوان . و شریکی گاو شخم زن بخرند

ع البته ما هنوز نمیتوانیم مسئله کشاورزی دولتی یا اشتراکی را مطرح سازیم، ولی برای تسری. معطوف داریم
در امر رشد کشاورزی ضرورت مبرم دارد که در نقاط مختلف، مزارع کوچک آزمایشی و مدارس تحقیقات 

  . کشاورزی دایر کنیم و نمایشگاه های محصوالت کشاورزی ترتیب دهیم

تولید بسیاری از بخشهای صنایع . خارج مشکالتی ایجاد کرده استه محاصره دشمن برای صدور کاالهای ما ب
معذلک مشکالتی که در صدور .  سرخ بویژه تهیه توتون و کاغذ رو به تحلیل نهاده است دستی مناطق

زیرا وجود نیازمندیهای توده های عظیم برای ما بازار . وجه رفع نشدنی نیستند هیچه کاالپدید آمده اند، ب
خارج صنایع  ما باید نخست برا ی رفع نیازمندیهای خودمان و سپس برای تجارت با. وسیعی ایجاد میکند

اگر طی دوسال اخیر و بویژه از نیمه اول . دستی و بعضی صنایع دیگر را طبق برنامه احیا کنیم و رشد دهیم
بسیاری از بخشهای صنایع دستی و بعضی از شعب صنعتی رو به احیاء نهاده اند، برای آنستکه ما  ۱۹۳۳سال 

در اینجا صحبت . توده ها نیز بتدریج رشد یافتندبآنها توجه کردیم و عالوه بر این کئوپراتیوهای تولیدی 
در . است) آهک وغیره(بطور عمده برسر تولید توتون، کاغذ، ولفرام، کافور، آالت و ابزار کشاورزی و کود 

  . شرایط کنونی همچنین نباید تهیه پارچه، دارو و قند را از نظر فرو گذاریم

ی صنایع مانند کاغذ سازی، پارچه بافی و قندسازی که در منطقه مرزی فوجیان ـ جه جیان ـ جیان سی بعض
مردم برای حل مسئله . قباًل موجود نبودند، اکنون ایجاد شده اند و نتایج رضایت بخشی هم بدست آمده است

البته . اداره کردن صنایع مستلزم تنظیم نقشه مناسب است. کمبود نمک، از خاک شوره زارها نمک میگیرند
ولی تنظیم نقشه های . مه جانبه با داشتن صنایع دستی پراکنده امکان پذیر نیستنقشه کشی دقیق و ه

تولیدی نسبتًا دقیق برای بعضی مؤسسات مهم و در درجه اول برای مؤسسات دولتی و کئوپراتیوی مطلقًا 
قیق هر یک از مؤسسات صنعتی دولتی و کئوپراتیوی باید از همان آغاز فعالیت خود به برآورد د. ضرور است

  . مواد اولیه و بازارهای فروش در مناطق دشمن و در مناطق خود مان توجه نماید

در حال حاضر بویژه ضرور است که مبادالت تجارتی اهالی با مناطق خارج طبق نقشه سازمان داده شود و 
چنین دولت تجارت پاره ای از کاال های ضرور مانند واردات نمک و پارچه، صادرات غالت و ولفرام و هم

این کار که ابتدا در منطقه مرزی فوجیان . تنظیم توزیع غالت را در سرزمینهای خود مستقیمًا در دست گیرد
ما در اثر . جریان افتاده در منطقه مرکزی نیز ب ۱۹۳۳ـ جه جیان ـ جیان سی آغاز گردید، در بهار سال 

  . آورده ایم ایجاد ارگانهائی نظیر اداره تجارت خارجی، موفقیتهای اولیه بدست

  . بخش دولتی، بخش کئوپراتیوی و بخش خصوصی: اقتصاد ملی ما اکنون از سه بخش تشکیل میشود
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در حال حاضر فقط آن مؤسسات اقتصادی تحت اداره دولت قرار دارند که اداره آنها از طرف دولت ممکن و 
  . ا نامحدود استصنعت و تجارت دولتی رشد خود را آغاز کرده اند و دورنمای آنه. الزم است

در مورد بخش خصوصی اقتصاد، تا زمانیکه این بخش حدود قانونی دولت را محترم بشمارد، ما در سر راه آن 
زیرا در مرحله کنونی رشد این بخش . مانعی ایجاد نمیکنیم و حتی آنرا رشد میدهیم و تشویق مینمائیم

که اقتصاد خصوصی هنوز اقتصاد متفوق جای بحث نیست . اقتصادی برای منافع دولت و خلق ضرور است
در حال حاضر اقتصاد خصوصی . است و حتمًا مدتی نسبتًا طوالنی مقام متفوق خود را حفظ خواهد کرد

  . مناطق سرخ از مؤسسات کوچک تشکیل میشود

شهرستان در  ۱۷از  ۱۹۳۳طبق آماریکه در سپتامبر سال . بخش کئوپراتیوی بسرعت زیاد رشد مییابد     
کئوپراتیو گوناگون وجود دارد که سرمایه کل آنها از سیصد  ۱۴۲۳ان سی و فوجیان بدست آمده، مجموعًا جی

کئوپراتیوهای مصرفی و کئوپراتیوهائی که برای غالت ایجاد شده اند، از همه بیشتر . هزار یوان تجاوزمیکند
را تازه آغاز کرده  ای اعتبار فعالیت خودکئوپراتیوه. رشد کرده اند، کئوپراتیوهای تولیدی بعد از آنها می آیند

اقتصاد کئوپراتیوی و اقتصاد دولتی با فعالیت مشترک خود طی مدت طوالنی به نیروی اقتصادی عظیمی . دان
مبدل خواهند شد، بتدریج بر اقتصاد خصوصی برتری خواهند یافت و نسبت به این اقتصاد نقش رهبری را 

در عین تشویق رشد بخش خصوصی بخش دولتی را به حد اکثر رشد داد  بدین جهت باید. ایفا خواهند نمود
  . و بخش کئوپراتیوی را بطور وسیع گسترش بخشید

ما بمنظور رشد اقتصاد دولتی و کمک به اقتصاد کئوپراتیوی با تکیه به پشتیبانی توده ها سه میلیون یوان  
ی اتکاء به نیروی توده ها یگانه وسیله ممکن در شرایط کنون. اوراق قرضه ساختمان اقتصادی انتشار دادیم

  . برای حل مسئله سرمایه گذاری در امر ساختمان اقتصادی است

این سیاست هم اکنون در منطقه . افزایش در آمد از راه رشد اقتصاد ملی اصل اساسی سیاست مالی ماست
مرکزی نیز ثمربخش بوده مرزی فوجیان ـ جه جیان ـ جیان سی نتایج محسوسی ببار آورده و در منطقه 

در این زمینه باید با دقت . ارگانهای مالی و اقتصادی ما موظفند که این سیاست را مؤکدًا اجرا نمایند. است
فراوان مراقب بود که بانگ دولتی در انتشار اسکناس بطور عمده پاسخگوی نیازمندیهای رشد اقتصاد ملی 

  . دوم اهمیت قرار دهد باشد و احتیاجات صرفًا مالی را فقط در درجه

باید برای تمام کارمندان دولت روشن شود که اختالس . صرفه جوئی در هزینه دولت باید رهنمود اصلی باشد
مبارزه علیه اختالص و اسراف هم اکنون به نتایجی رسیده است، ولی باید . و اسراف جنایتی بس عظیم است

سباتی ما باید این اصل را رهنمود باشد که بخاطر امر سیستم محا. این کوشش را در آینده نیز دنبال کرد
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شیوه . جنگ، بخاطر امر انقالب و بخاطر ساختمان اقتصادی حتی یک شاهی را هم باید صرفه جوئی کرد
  . های ما در استفاده از در آمدهای دولتی باید اکیدًا با شیوه های گومیندان فرق کند

کت باری افتاده و صد ها میلیون نفر از گرسنگی و سرما رنج در این هنگام که چین در وضع اقتصادی فال
میبرند، دولت توده ای ما، علیرغم تمام مشکالت، با جدیت به انجام کار ساختمان اقتصادی بسود جنگ 

بدیهی است که فقط با شکست دادن امپریالیسم و گومیندان و فقط با کار . انقالبی و ملت پرادخته است
تی در زمینه ساختمان اقتصادی خواهیم توانست خلق سراسر کشور را از این مصیبت طبق نقشه و تشکیال

  . بي سابقه برهانیم

  

  يادداشتها

  

هر گاه که یک منطقه سرخ ایجاد میشد، غالبًا در یکی دو سال اول سطح تولید کشاورزی بطور   - ۱     
کیت بر زمین هنوز تعین نشده و نظم عمده به این علت پائین میآمد که در دوره  تقسیم اراضی، حق مال

نوین اقتصادی هنوز بخوبی بر قرار نگردیده بود و از این جهت دهقانان نمي توانستند فکر خود را کاماًل به 
  . کار تولیدی متوجه سازند

گروههای تعاونی و دسته های شخم زنی از طرف دهقانان مناطق سرخ برای استفاده منطقی و   - ۲     
شرکت در این . یروی کار و تسهیل در کار تولیدی بر اساس اقتصاد فردی تشکیل میشدندصحیح از ن

اعضای این سازمان ها یکسان کار میکردند و . سازمانهای تعاونی داوطلبانه و بر اساس سود متقابل بود
ههای گرو. کسیکه کمتر کمک داده و بیشتر کمک گرفته بود، این تفاوت را با پرداخت پول جبران میکرد

تعاونی عالوه بر کمک به اعضای خود، به خانواده های جنگجویان ارتش سرخ و پیران بی پشت و پناه هم 
به کسانیکه به پیران بی پشت و پناه یاری میرساندند، پولی پرداخت نمیشد بلکه فقط غذای (کمک میکردند 

ی تعاونی بکار تولیدی زیاد کمک از آنجا که این سازمانها). آنها از طرف کمک گیرندگان تأمین میگردید
تحقیق در باره “و “تحقیق در باره وضعیت دهستان چان گان “: رفیق مائو تسه دون در آثار خود. میکردند

  . باین نکات اشاره نموده است»  وضعیت دهستان تسای سی
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  از زندگي توده ها مواظبت کنيد،

  5به شيوه هاي کار توجه نمائيد

  )١٩٣۴ژانويه  ٢۷(

  

به نظر من باید درباره ایندو مسئله بیشتر صحبت . رفقا در جریان بحث به دو مسئله توجه کافی نکردند     
  . کرد

  . مسئله نخست مسئله زندگی توده هاست     

وظیفه مرکزی ما در حال حاضر عبارتست از بسیج کردن توده های وسیع برای شرکت در جنگ انقالبی،      
لیسم و گومیندان از طریق این جنگ، گسترش دادن انقالب به سراسر کشور و بیرون سرنگون ساختن امپریا

اگر . هر کس که به این وظیفه مرکزی کم بها دهد، کادر انقالبی خوبی نیست. راندن امپریالیستها از چین
ید به سراسر رفقای ما این وظیفه مرکزی را واقعًا درک کنند، اگر دریا بند که انقالب را بهر قیمتی شده، با

کشور گسترش دهند، در آنصورت هرگز نباید مسئله منافع حیاتی توده های وسیع، مسئله زندگی آنها را از 
زیرا که جنگ انقالبی جنگ توده هاست و تنها با بسیج توده ها و . نظر فروگذارند و یا به آن کم بها دهند

  . اتکاء به آنهاست که میتوان به چنین جنگی دست زد

اگر ما برای ادامه جنگ فقط به بسیج خلق بپردازیم و به هیچ کار دیگری دست نزنیم، آیا خواهیم      
اگر ما بخواهیم پیروز شویم، باید کارهای به مراتب بیشتری انجام . توانست بر دشمن غلبه کنیم؟ یقینًا خیر

زمین را بین آنها تقسیم  ما باید دهقانان را در مبارزه بخاطر بدست آوردن زمین رهبری کنیم و. دهیم
نمائیم؛  شور و شوق آنها را در کار باال بریم و تولیدات کشاورزی را افزایش دهیم؛  از منافع کارگران دفاع 
کنیم؛  به ایجاد کئوپراتیوها بپردازیم؛  داد وستد با مناطق خارج را توسعه بخشیم؛  مسایل توده ها ــ 

خالصه . غن، نمک، بیماری، بهداشت و ازدواج ــ را حل کنیمپوشاک؛  خوراک، مسکن، سوخت، برنج، رو
اگر ما باین مسایل بپردازیم، اگر کا . تمام مسایل پراتیک زندگی روزانه توده ها باید مورد توجه ما قرار گیرند

                                                            
 

به دومین کنگره کشوری  ۱۹۳۴اثر حاضر متن قسمتی از نتیجه گیریهائی است که رفیق مائو تسه دون در ژانویه          5

  . ان جیان سی ارئه دادنمایندگان کارگران و دهقانان در ژوی جین واقع در است

 



 

 

 

	
	

	  

 

125 

 

 

در حل آنها توفیق یابیم و نیازمندیهای توده ها را برآورده سازیم، سازماندهندگان واقعی زندگی توده ها 
! رفقا. واهیم شد و توده ها با میل و رغبت بدورما گرد خواهند آمد و با حرارت ار ما پشتیبانی خواهند کردخ

آیا ما در اینصورت خواهیم توانست باین هدف برسیم که توده ها از دعوت ما به شرکت در جنگ انقالبی 
  . حتمًا خواهیم توانست  - پیروی کنند؟ آری، خواهیم توانست 

آنها فقط به افزایش نفرات ارتش سرخ و : ین کادرهای ما مواردی نظیر موارد زیر مشاهده میشوددر ب     
واحد حمل و نقل، به دریافت مالیات ارضی و به فروش اوراق قرضه میپردازند؛  ولی درباره سایر اموربحث 

ثاًل شهرداری  تین جو تا مدتی م. نمیکنند، آنها را از نظر فرو میگذارند و حتی اصاًل به آنها توجه نمی نمایند
فقط به افزایش نفرات ارتش سرخ و بسیج مردم برای شرکت در کار حمل و نقل میپرداخت بدون آنکه 

مسایلی که اهالی تین جو با آن روبرو بودند، از این قرار . زندگی توده ها مبذول دارده کوچکترین توجهی ب
خرند زیرا سرمایه داران نمک را احتکار میکردند، بعضی از آنها سوخت نداشتند، نمک نمي توانستند ب: بود

اینها مسایل پراتیک اهالی تین جو بودند و مردم امید فراوان . آنها مسکن نداشتند، برنج کمیاب و گران بود
اما شهرداری تین جو هیچ یک از این مسایل را به . داشتند که ما به آنها در حل این مسایل کمک کنیم

از اینرو پس از آنکه شورای نمایندگان کارگران و دهقانان شهر تین جو از نو انتخاب شد، . شتبحث نمي گذا
بیش از صد نماینده از شرکت در جلسات احتراز ورزیدند، زیرا که در چند جلسه اول فقط مسئله افزایش 

ون آنکه نفرات ارتش سرخ و بسیج مردم برای شرکت در کار حمل و نقل مورد بحث قرار میگرفت، بد
و نتیجه این شد که . کوچکترین توجهی به زندگی توده ها بشود، و باالخره شورا از تشکیل جلسه عاجز ماند

این . در کار افزایش نفرات ارتش سرخ و بسیج مردم برای شرکت در کار حمل و نقل کم موفقیت بدست آمد
  . مورد اول بود

این مورد کاماًل . ان نمونه را که توزیع شده است، خوانده ایدشما البد جزوه های مربوط به دو دهست! رفقا     
واقع در جیان سی و تسای سی ) ۱(چه کمکهای مهمی که دهستانهای چان گان . با مورد اول تفاوت دارد

در صد و در  ۸۰در دهستان چان گان ! واقع در فوجیان در راه افزایش نفرات ارتش سرخ نکرده اند) ۲(
اوراق . در صد جوانان و مردان و زنان سالمند به صفوف ارتش سرخ  پیوسته اند ۸۸دهستان تسای سی 

یوان  ۴۵۰۰نفری دهستان چان گان به ارزش  ۱۵۰۰قرضه نیز به مقدار زیاد به فروش رسیده است و اهالی 
دلیل پیدایش چنین . در رشته های دیگر نیز موفقیتهای بزرگی بدست آمده است. اوراق قرضه خریده اند

هنگامیکه حریق نیمی از خانه یک دهقان . ضعی چیست؟ ذکر چند مثال موضوع را روشن خواهد ساختو
در مورد . فقیر دهستان چان گان را ویران نمود، دهداری از اهالی دعوت کرد که به وی کمک نقدی بکنند

مقادیری برنج  دیگر، دهداری و جمعیت تعاون به سه نفر از اهالی که چیزی برای خوردن نداشتند، فورًا
که ) ۳(تابستان سال گذشته که کمبود مواد غذائی وجود داشت، دهداری از شهرستان گون لیوه . رساندند
در دهستان تسای سی نیز از . لی از چان گان فاصله دارد، برای کمک به اهالی برنج وارد کرد ۲۰۰بیش از 

شیوه . درت دهستانی واقعًا ارگانهای نمونه انداینگونه ارگانهای ق. این قبیل کارها خوب انجام گرفته است
ما باید از رفقای دهستانهای . های رهبری آنها با شیوه های بوروکراتیک شهرداری تین جو مطلقًا فرق دارد

  ! چان گان و تسای سی بیآموزیم و با رهبران بوروکراتي چون رهبران شهرداری تین جو مبارزه کنیم
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باین نکته جلب میکنم که ما باید نسبت به زندگی توده های ــ از مسایل زمین  من جدًا توجه کنگره را     
زنان مي خواهند کار شخم . و کار گرفته تا مسایل سوخت، برنج، روغن و نمک ــ توجه خاص مبذول داریم

بمدرسه زدن و هموار کردن زمین را بیآموزند، چه کسی باید اینکارها را به آنها یاد بدهد؟ اطفال میخواهند 
بروند، آیا مدارسی برای آنها ایجاد کرده اند؟ آن پل چوبی ایکه روبروی ماست، آنقدر باریک است که احتمال 
میرود انسان در آب بیفتد، آیا ما نباید آنرا تعمیر کنیم؟ بسیاری ازمردم مبتال به امراض عفونی و بیماری 

. ل زندگی توده ها باید در دستور روز قرار گیرندهای دیگرند، چه چاره ای باید بیندیشیم؟ کلیه این مسای
باید درباره آنها بحث کرد، تصمیم گرفت، تصمیمات را به مرحله اجرا در آورد و اجرای تصمیمات را کنترل 

ما باید برای توده های وسیع مردم روشن کنیم که ما مبین منافع آنان هستیم و زندگی ما به زندگی . کرد
 باید بآنها کمک کنیم تا بتوانند از خالل همین چیزهای ساده وظایف عالیتری را که ما. آنها پیوسته است

مطرح کرده ایم، یعنی وظایف جنگ انقالبی را درک کنند، بدینسان از انقالب پشتیبانی نمایند، آنرا در 
پیکار  سراسر کشور گسترش دهند، به دعوت سیاسی ما پاسخ مثبت دهند و در راه پیروزی انقالب تا بآخر

حزب کمونیست واقعًا خوب است، و تمام احتیاجات ما را در نظر “: اهالی دهستان چان گان میگویند. کنند
آنها توانسته اند ! چه کادر های قابل تحسینی! کادرهای دهستان چان گان برای همه ما سرمشق اند“. دارد

آنها به شرکت در جنگ از پشتیبانی مهرو عالقه واقعی توده های وسیع را نسبت بخود جلب کنند؛  دعوت 
آیا میخواهید پشتیبانی توده ها را بدست آورید؟ آیا میخواهید که توده ها . توده های وسیع برخوردار است

تمام نیروی خود را در اختیار جبهه بگذارند؟ در اینصورت باید با توده ها زندگی کنید، شور و شوق آنها را 
  -از دل و جان بخاطر منافع آنان کار کنید و مسایل تولید و زندگی روزمره آنها برانگیزید، بدرد آنها برسید، 

اگر ما اینطور . مسایل نمک، برنج، مسکن، پوشاک، زایمان ــ  بطور خالصه تمام مسایل توده ها را حل کنید
د، چون پرچم عمل کنیم، توده های وسیع مردم یقینًا از ما پشتیبانی خواهند کرد و انقالب را چون جان خو

اگر گومیندان به مناطق سرخ حمله کند، توده های وسیع تا آخرین نفس . پرافتخارخود خواهند دانست
در این تردیدی نیست؛  و انگهی مگر ما نخستین، دومین، سومین و چهارمین عملیات . خواهند جنگید

  دشمن را عماًل با شکست مواجه نه ساخته ایم؟ “محاصره و سرکوب “

کاسه های سنگ پشت “توسل میجوید و در ساختن ) ۴(میندان اکنون به تاکتیک استحکامات گو     
آیا اینها واقعًا دژهای پوالدین هستند؟ به ! رفقا. شتاب میکند و آنها را دژهای پوالدین خود تلقی مینماید“

ا یشان که از هزاران خودتان قضاوت کنید، آیا قصرهای امپراطوران فئودالی با دیوارها و خندق ه! هیچ وجه
سال پیش ساخته شده اند، به اندازه کافی محکم نبودند؟ ولی به محض اینکه توده ها بپا خاستند، آنها هم 

تزار روسیه یکی از بیرحم  ترین حکمروایان جهان بود؛   اما وقتی پرولتاریا . یکی پس از دیگری فرو ریختند
! رفقا. آن دژ پوالدین کجاست؟ آن هم فروریخت. باقی ماند؟ هیچ و دهقانان برای انقالب بپاخاستند، از او چه

دژ پوالدین واقعی کدامست؟ این دژ پوالدین توده ها هستند، میلیونها میلیون توده مردمی که با صمیمیت و 
اینست آن دژ پوالدین واقعی که هیچ نیروئی ــ مطلقًا هیچ نیروئی . خلوص نیت از انقالب پشتیبانی میکنند

ضد انقالب قادر بدرهم شکستن ما نیست؛  ولی بعکس، ما آنرا درهم . را یارای در هم شکستن آن نیستــ 
با گردآوردن توده های میلیونی مردم بدور دولت انقالبی و گسترش جنگ انقالبی مان، ما . خواهیم شکست

  . ر آوریمخواهیم توانست همه ضد انقالب را محو و نابود سازیم، وسراسر چین را به تصرف د
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  . دوم مسئله شیوه های کار است مسئله    

ما رهبران و سازماندهندگان جنگ انقالبی و در عین حال رهبران و سازماندهندگان زندگی توده ها دو      
سازمان دادن جنگ انقالبی و بهبود بخشیدن به شرایط زندگی توده ها دو وظیفه بزرگ ما بشمار . هستیم
این کافی نیست که ما تنها . سئله شیوه های کار با تمام حدت خود در برابر ما قرار میگیرددر اینجا م. میرود

اگر وظیفه ما عبور از . وظایف ا مطرح کنیم بلکه باید بتوانیم مسئله شیوه انجام این وظایف را نیز حل کنیم
پل یا قایق حل نشود، صحبت  تا وقتیکه مسئله. رودخانه باشد، بدون پل یا قایق نمیتوانیم از آن عبور کنیم

تا وقتیکه مسئله شیوه حل نشود، صحبت کردن درباره وظیفه بی . کردن درباره عبور از رودخانه بیهوده است
چنانچه ما مراقبت نکنیم که کار افزایش نفرات ارتش سرخ بدرستی رهبری شود، چنانچه ما به . ثمر است

رخ بکار بریم، نیاندیشیم، حتی اگر هزار بار هم شعار افزایش شیوه هائی که باید برای افزایش نفرات ارتش س
اگر در هر کار دیگری مانند بررسی نتیجه کار تقسیم . نفرات ارتش سرخ را تکرار کنیم، موفق نخواهیم شد

اراضی، ساختمان اقتصادی، فرهنگ و آموزش و یا کار در مناطق جدید و مناطق مرزی فقط به تعیین وظایف 
دون آنکه به شیوه های خاص انجام آنها بیاندیشیم، بدون آنکه علیه شیوه های بوروکراتیک کار بپردازیم، ب

مبارزه کنیم و شیوه های عملی و مشخص کار را بپذیریم، بدون آنکه شیوه  کماندستی را بدور اندازیم و 
  . شیوه اقناع صبورانه را بپذیریم، قادر به انجام هیچ یک از وظایف خود نخواهیم بود

در شهرستان سین گوه رفقای ما خیلی عالی کار کرده اند و شایسته اند که بآنها عنوان کارمندان نمونه      
همینطور رفقای ما در شمال شرقی جیان سی بطور خالق کار کرده اند؛  آنها نیز کارمندان نمونه . داده شود
سی زندگی توده ها را با جنگ انقالبی رفقائی نظیر رفقائی ما در سین گوه و شمال شرقی جیان . هستند

. پیوند داده اند و مسایل شیوه های کار انقالبی و مسایل انجام وظایف انقالبی خود را همزمان حل کرده اند
آنها با جدیت تمام کار میکنند، مسایل را پس از تعمق زیاد حل مینمایند، از عهده مسؤلیتهای خود در قبال 

اید، بر میآیند؛  آنها سازماندهندگان و رهبران شایسته جنگ انقالبی و در عین حال انقالب آنطور که باید و ش
درنقاط دیگر نیز رفقای ما در کار خود پیشرفته و . سازماندهندگان و رهبران شایسته زندگی توده ها هستند

در استان فو شایسته تحسین اند، مثاًل در بعضی قسمتهای شهرستانهای شان هان، جان تین، یون دین واقع 
جیان؛  در سی جیان و نقاط دیگر واقع در جنوب جیان سی؛  در بعضی قسمتهای شهرستانهای چالین، یون 
سین و جی ان در منطقه مرزی حونان ـ جیان سی؛  در بعضی قسمتهای شهرستان یان سین در منطقه 

های دیگر جیان سی و مرزی حونان ـ حوبه ـ جیان سی؛  در بسیاری از بخشها و دهستانهای شهرستان
تردیدی نیست که در تمام نقاط . باالخره در ژوی جین شهرستانی که مستقیمًا تابع حکومت مرکزی ماست

این . تحت رهبری ما عده زیادی کادرهای فعال، رفقای بسیار خوب وجود دارند که از میان توده ها برخاستند
ضعف است، کمک کنند و به آن رفقائی که هنوز رفقا وظیفه دارند به نقاطی که در آنجا کار ما دچار 

ما در یک جنگ انقالبی بزرگ هستیم؛  ما باید عملیات وسیع . نمیتوانند خوب کار کنند، یاری رسانند
مسؤلیت . دشمن را در هم شکنیم؛  ما باید انقالب را به سراسر کشور کسترش دهیم“محاصره و سرکوب “

ما باید پس از پایان کنگره برای بهبود کار خود . های انقالبی است فوق العاده سنگینی بر دوش تمام کادر
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تدابیر مؤثری اتخاذ کنیم، مناطق پیشآهنگ باید به پیشرفت خود ادامه دهند و مناطق عقب مانده باید خود 
ما باید هزاران دهستان نظیر چان گان و ده ها شهرستان نظیر سین گوه . را به مناطق پیشآهنگ برسانند

وقتیکه این مواضع را اشغال کردیم، خواهیم توانست از . اینها مواضع مستحکم ما خواهند بود. د آوریمبوجو
دشمن، برای سرنگون ساختن سلطه امپریالیسم و “محاصره و سرکوب “اینجا برای در هم شکستن عملیات 

  . گومیندان در سراسر کشور حرکت نمائیم

  

  يادداشتها

  

  . واقع است در شهرستان سین گوه از استان جیان سیدهستان چان گان   - ۱     

  . دهستان تسای سی واقع است در شهرستان شان هان از استان فوجیان  - ۲     

شهرستان گون لیوه یکی از شهرستانهای منطقه سرخ جیان سی به مرکزیت شهر کوچک دون گو   -  ۳     
یق حوان گون لیوه فرمانده سومین سپاه ارتش به یادبود رف. واقع در جنوب شرقی شهرستان جی ان بود

در آنجا به شهادت رسید، این شهرستان را ایجاد کردند و نام رفیق حوان گون لیوه  ۱۹۳۱سرخ که در اکتبر 
  . را بر آن نهادند

در جیان سی، چانکایشک انس نظامی منعقد در لو شان واقع در جریان کنفر ۱۹۳۳در ژوئیه سال   - ۴     
خود تاکتیک نظامی جدیدی یعنی ساختمان “محاصره و سرکوب “فت در پنجمین عملیات تصمیم گر

تعداد استحکاماتی که در جیان سی تا پایان . استحکامات در پیرامون مناطق سرخ را مورد استفاده قرار دهد
ژاپنی در  این تاکتیک چانکایشک بعدًا توسط تجاوزکاران. بالغ آمد ۲۹۰۰ساخته شده بود، به  ۱۹۳۴ژانویه 

استراتژی جنگ توده ای . عملیات خود علیه ارتش هشتم و ارتش چهارم جدید نیز مورد استفاده قرار گرفت
که رفیق مائو تسه دون آنرا تدوین کرده، نشان میدهد که خنثی کردن و غلبه نمودن بر تاکتیک ضد انقالبی 

  . ن نظر را با وضوح تمام به اثبات رسانیداستحکامات کاماًل امکان پذیر است و جریان بعدی حوادث صحت ای
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  در باره تاکتيکهاي مبارزه

  6عليه امپرياليسم ژاپن

 )١٩٣٥دسامبر  ٢۷(

                                                            
 

بوروی سیاسی کمیته  ۱۹۳۵متن حاضر گزارشی است که رفیق مائو تسه دون پس از پایان جلسه دسامبر       6
. مرکزی حزب کمونیست چین در وا یائو بائو، به کنفرانس فعالین حزب در وا یائو بائو از شمال شنسی تقدیم داشت

سات فوق العاده مهم کمیته مرکزی ــ این نظر اشتباه آمیز موجود در در این جلسه بوروی سیاسی ــ یکی از جل
حزب که گویا بورژوازی ملی چین نمیتواند در مبارزه علیه ژاپن متحد کارگران و دهقانان باشد، مورد انتقاد قرار 

وروی رفیق مائو تسه دون بر اساس تصمیمات ب. گرفت و تصمیم گرفته شد تاکتیک جبهه متحد ملی اتخاذ شود
سیاسی، در گزارش خود به تفصیل توضیح داد که در شرایط جنگ مقاومت ضد ژاپنی استقرار مجدد جبهه متحد با 

وی در ضمن نقش رهبری حزب کمونیست و ارتش سرخ در درون این جبهه . بورژوازی ملی امکان پذیر و مهم است
قالب چین را متذکر شد و از سیاست کوته نظرانه متحد را که دارای اهمیت قطعی بود، تأکید نمود، طوالنی بودن ان

و بیماری انقالبیگری که از مدتها پیش در درون حزب وجود داشت و علل اساسی ناکامیهای جدی “درهای بسته “
رفیق مائو تسه دون در عین حال توجه . حزب و ارتش سرخ در جریان دومین جنگ داخلی انقالبی بود، انتقاد کرد

که اپورتونیسم راست چن دو سیو مسبب آن بود، جلب نمود و  ۱۹۲۷تاریخی شکست انقالب  حزب را به درسهای
او بدین ترتیب حزب ما را در . نشان داد که چانکایشک بدون شک خواهد کوشید نیروهای انقالب را تحلیل ببرد

انقالبی را علیرغم  موقعیتی قرار داد که توانست از آن پس خونسردی خود را در وضع جدید حفظ کند و نیروهای
در جلسه وسیع بوروی سیاسی . عوام فریبی های مداوم و حمالت مسلحانه مکرر چانکایشک از تلفات مصون دارد

در زون ای واقع در گوی جو تشکیل گردید، رهبری جدیدی که در رأس  ۱۹۳۵کمیته مرکزی حزب که در ژانویه 

معذلک از آنجا . را گرفت “چپ”جای رهبری قدیم اپورتونیست آن رفیق مائو تسه دون قرار داشت، در کمیته مرکزی 
که جلسه در اثنای راهپیمائی طوالنی ارتش سرخ تشکیل گردید، کار آن فقط محدود به این شد که تصمیماتی در 
. مورد مبرم ترین مسایل نظامی و مسایل تشکیالتی دبیرخانه و کمیسیون نظامی انقالبی کمیته مرکزی اتخاذ نماید

ها پس از آنکه ارتش سرخ در پایان راه پیمائی طوالنی به شمال شنسی رسید، کمیته مرکزی امکان یافت در زمینه تن
و درست همین مسایلی است که . سیاسی مسایل مختلف تاکتیکی را بطور منظم مطرح و مورد بررسی قرار دهد

  . تحلیل قرار میدهد رفیق مائو تسه دون در این گزارش بطور جامعترین وجهی مورد تجزیه و
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  ويژگيهاي وضع سياسي کنوني

حزب ما وظایف خود را متناسب با این . در وضع سیاسی کنونی تغییرات بزرگی روی داده است! رفقا     
  . استوضع دگرگون شده تعیین کرده 

  وضع کنونی چگونه است؟      

ما . شاخص اساسی وضع کنونی عبارتست از کوشش امپریالیسم ژاپن در تبدیل چین به مستعمره خود     
همه میدانیم که چین تقریبًا از یک قرن پیش کشوری است نیمه مستعمره که در زیر سلطه مشترک چند 

لق چین علیه امپریالیسم و در اثر کشمکشهائی که بین در سایه مبارزه خ. کشور امپریالیستی قرار دارد
نخستین جنگ . دولتهای امپریالیستی رخ داده، چین توانسته است وضع نیمه مستقلی برای خود حفظ کند

معذلک در . جهانی به امپریالیسم ژاپن تا مدتی امکان داد که سلطه بال منازع خود را بر چین برقرار سازد
علیه امپریالیسم ژاپن و مداخله دولتهای امپریالیستی دیگر، قراردادی که چین را به  نتیجه مبارزه خلق چین

بزرگترین میهن ) ۲(که از طرف یوان شی کای ) ۱(ژاپن تسلیم میکرد، یعنی خواستهای بیست و یک گانه 
از طرف  که) ۳(در کنفرانس نه دولت . فروش آن دوران امضا شده بود، اجبارًا باطل و ملغی اعالم گردید

در واشنگتن دعوت شد، پیمانی منعقد گردید که طبق آن چین دوباره  ۱۹۲۲ایاالت متحده آمریکا در سال 
. اما مدتی نگذشت که وضع بار دیگر تغییر کرد. در زیر سلطه مشترک چند قدرت امپریالیستی قرار میگرفت

 از آنجا که تجاوز ژاپن. غاز گردیدمرحله تبدیل چین به مستعمره ژاپن آ) ۴( ۱۹۳۱سپتامبر  ۱۸با حادثه 
محدود شده بود، بعضی ها تصور میکردند که امپریالیستهای ) ۵(بطور موقت به چهار استان شمال شرقی 

امپریالیستهای ژاپن قصد خود را دایر : امروز وضع بکلی عوض شده است. ژاپن احتماال پیشتر نخواهند رفت
آنها اکنون میکوشند تمام چین . ل سراسر چین آشکار ساخته اندبر پیشروی بسوی جنوب دیوار بزرگ و اشغا

را از کشوری نیمه مستعمره که میان چند قدرت امپریالیستی تقسیم شده، بصورت مستعمره کامل ژاپن در 
عالیم روشنی بر این گرایش حوادث است که ) ۷(و مذاکرات دیپلماتیک ) ۶(حادثه اخیر حه به شرقی . آورند

این وضع در برابر تمام طبقات و گروه های . تمام خلق چین را نیز بمخاطره می اندازدحتی موجودیت 
آیا باید مقاومت کرد؟ یا اینکه باید تسلیم : قرار داده است  –“چه باید کرد “ -سیاسی چین چنین سئوالی را 

  شد؟ و یا اینکه باید میان این دو راه نوسان کرد؟ 

  . چین باین سئوال چگونه پاسخ میدهداکنون ببینیم طبقات مختلف      

، انقالب ارضی که از سال ۱۹۲۷  – ۱۹۲۴انقالب . کارگران و دهقانان چین همگی خواستار مقاومت اند     
برخاسته است، همه  ۱۹۳۱سپتامبر  ۱۸ژاپنی که از زمان حادثه ادامه دارد و موج ضد  تا به امروز ۱۹۲۷

  . هقان چین مصممترین نیروهای انقالب چین اندنشان میدهند که طبقه کارگر و طبقه د
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مگر این جوانان دانشجو و خرده بورژوازی شهری . خرده بورژوازی چین نیز خواستار مقاومت است     
؟ این بخشهای خرده بورژوازی چین در )۸(نیستند که هم اکنون جنبش ضد ژاپنی وسیعی را آغاز کرده اند 

آنها همانند دهقانان، از نظر وضع اقتصادی مولدین خرده پا . ودندشرکت جسته ب ۱۹۲۷ – ۱۹۲۴انقالب 
امپریالیسم و نیروهای ضد انقالب چین . هستند و منافع شان با منافع امپریالیستها سخت در تضاد است

صدمات عظیمی به آنها زده اند، بطوریکه عده کثیری از آنها را به بیکاری و ورشکستگی کامل یا ناقص 
اکنون آنها از آنجا که خود را عنقریب مورد تهدید بردگی استعمار می بینند، چاره ای جز . کشانیده اند

  . مقاومت ندارند

اما بورژوازی ملی، بورژوازی کمپرادور، طبقه مالکان ارضی و گومیندان در برابر این مسئله چه عکس      
  العملی از خود نشان میدهند؟ 

شریر بزرگ، دیکتاتورهای نظامی بزرگ، بوروکراتهای بزرگ و مستبدین محلی بزرگ، متنفذین      
هر (آنها کمافی السابق بر آنند که انقالب . کمپرادورهای بزرگ دیری است که موضع خود را انتخاب کرده اند

آنها اردوئی از میهن فروشان را تشکیل داده اند، و مسئله تبدیل به . از امپریالیسم بدتراست) انقالبی که باشد
ردگان استعمار برایشان مطرح نیست، زیرا که هر گونه احساس ملی را دست داده اند و منافعشان با منافع ب

این اردوی میهن فروشان، دشمن سوگند ). ۹(سر کرده آنها چانکایشک است . امپریالیستها در آمیخته است
گز باین گستاخی دست به بدون وجود این خیل میهن فروشان، امپریالیسم ژاپن هر. خورده خلق چین است

  . آنها نوکران امپریالیسم اند. تجاوز نمیزد

شرکت کرد، ولی بعدًا  ۱۹۲۷ – ۱۹۲۴این طبقه در انقالب . بورژوازی ملی مسئله بغرنجی را پیش میآورد     
مسئله بر سر . از آتش این انقالب بوحشت افتاد و به اردوی دشمن خلق ــ بدارودسته چانکایشک ــ پیوست

زیرا که . ینستکه آیا امکان دارد بورژوازی ملی در اوضاع و احوال کنونی تغییر کند؟ بنظر ما امکان داردا
بورژوازی ملی . بورژوازی ملی با طبقه مالکان ارضی و بورژوازی کمپرادور یکسان نیست؛  میان آنها فرق است

دارای خصلت کمپرادوری بارزی  نه دارای خصلت فئودالی برجسته ای چون طبقه مالکان ارضی است و نه
آن بخش از بورژوازی ملی که پیوند نسبتًا نزدیکی با سرمایه خارجی و مالکیت . چون بورژوازی کمپرادور

اما . ارضی چین دارد، جناح راست آنرا تشکیل میدهد و ما فعاًل روی احتمال تغییر این جناح حساب نمیکنیم
.  ی که از این نوع پیوند ها اصاًل ندارند و یا کم دارند، مطرح استمسئله در مورد بخشهای دیگر بورژوازی مل

بعقیده ما در وضع جدید که خطر تبدیل چین به مستعمره موجود است، در روش آنها میتواند تغییر روی 
آنها از یکسو از امپریالیسم متنفرند و از سوی دیگر از انقالبی . ولی صفت ممیزه این تغییر تزلزل است. دهد

توضیح این مطلب که چرا آنها در . ه تا پایان پیش رود، وحشت دارند و درمیان این دو موضع در نوسان اندک
در انقالب شرکت جستند و چرا در پایان این دوران به چانکایشک گرویدند،  ۱۹۲۷ – ۱۹۲۴دوران انقالبی 

انقالب خیانت ورزید، چه که چانکایشک به  ۱۹۲۷میان دوران کنونی و سال . در همین نکته نهفته است
آیا . تفاوتی وجود دارد؟ در آنموقع چین هنوز کشوری نیمه مستعمره بود ولی اکنون دارد مستعمره میشود

آنها طی این نه سال پس از آنکه متحد خود یعنی طبقه کارگر را رها کردند و با طبقه مالکان ارضی و 
آوردند؟ خیر، آنها هیچ چیز بجز ورشکستگی کامل یا بورژوازی کمپرادور پیوند دوستی بستند، چیزی بدست 
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از اینرو ما بر آنیم که تغییر روش بورژوازی ملی . ناقص مؤسسات صنعتی و تجارتی خویش بدست نیآوردند
این تغییر چقدر خواهد بود؟ صفت ممیزه این تغییر بطور کلی . در اوضاع و احوال کنونی امکان پذیر است

در ) جناح چپ آن(حله معینی از مبارزه ممکن است که بخشی از بورژوازی ملی معذلک در مر. تزلزل است
  . مبارزه شرکت کند و بخش دیگر از تزلزل به بیطرفی بگراید

مبین منافع کدام طبقه است؟ مبین منافع ) ۱۰(ارتش نوزدهم بفرماندهی تسای تین کای و همکارانش      
آیا . و همچنین دهقانان مرفه و مالکان ارضی کوچک در روستا بورژوازی ملی و قشر فوقانی خرده بورژوازی

تسای تین کای و همکارانش سرسختانه علیه ارتش سرخ به مبارزه نپرداخته اند؟ چرا، ولی بعدًا با این ارتش 
آنها در چیان سی به ارتش سرخ حمله کردند، لیکن بعدًا در . علیه ژاپن و چانکایشک پیمان اتحاد بستند

با امپریالیستهای ژاپنی جنگیدند؛  و سپس در فوجیان با ارتش سرخ کنار آمدند و تفنگ های خود شانگهای 
تسای تین کای و همکارانش هر کاری هم که در آینده بکنند، و علیرغم . را بسوی چانکایشک بر گرداندند

ناع میورزید، همین پافشاری دولت توده ای فوجیان در روش قدیم خود که از بسیج توده ها برای نبرد امت
نکته که آنها تفنگهای خود را از سوی ارتش سرخ بسوی امپریالیسم ژاپن و چانکایشک بر گردانده اند، باید 

اگر وضعی . این خود انشعابی در اردوی گومیندان محسوب میشود. عمل مفیدی به حال انقالب تلفی گردد
ن این گروه از گومیندان گردید، چرا وضع کنونی سپتامبر ایجاد شد، منجر به جدا شد ۱۸که پس از حادثه 

نمیتواند در درون گومیندان انشعاب تازه ای پدید آورد؟ آن اعضای حزب ما که عقیده دارند اردوی مالکان 
ارضی و بورژوازی متحد و ثابت است و در این اردو تحت هیچ شرایطی تغییری روی نخواهد داد، در 

  . ضع کنونی را درنمی یابند بلکه تاریخ را هم بدست فراموشی سپرده اندآنها نه فقط وخامت و. اشتباهند

هنگامیکه ارتش  ۱۹۲۷و  ۱۹۲۶در سالهای . اجازه بدهید اندکی بیشتر درباره گذشته صحبت کنم     
انقالبی بسوی اوهان پیش میرفت و باالخره این شهر را به تصرف در آورد و حتی تا حه نان پیشروی کرد، 

فون یو سیان برای مدت کوتاهی در  ۱۹۳۳در سال . به انقالب پیوستند) ۱۱(ی و فون یو سیان تان شن ج
  . چاهار با حزب کمونیست همکاری کرد و ارتش متحد ضد ژاپنی تشکیل گردید

آیا ارتش بیست و ششم که به اتفاق ارتش نوزدهم در جیان سی به ارتش سرخ : یک نمونه بارز دیگر     
را براه نیانداخت و به ارتش سرخ نپیوست؟ رهبران این قیام ) ۱۲(قیام نین دو  ۱۹۳۱سامبر حمله کرد، در د

  . جائو بوه شن و دون جن تان و دیگران در جریان انقالب به رفقای محکمی تبدیل گردیدند

در علیه اشغالگران ژاپنی در سه استان شمال شرقی نیز به مثابه انشعابی ) ۱۳(عملیات ما جان شان      
  . اردوی طبقات حاکمه محسوب میشود

تمام این مثالها نشان میدهند که در موقعیکه تمام چین زیر تهدید بمبهای ژاپنی قرار میگیرد، و مبارزه      
آهنگ عادی خود را از دست میدهد و ناگهان جهش وار پیش میرود، در اردوی دشمن انشعاباتی روی خواهد 

  . داد

  . نبه دیگر مسئله بپردازیماکنون، رفقا، به ج     
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آیا درست است که با استفاده از این حقیقت که بورژوازی ملی چین در زمینه های سیاسی و اقتصادی      
ضعیف است، با نظر ما مخالفت شود و بعد تصور گردد که بورژوازی ملی چین علیرغم وضع جدید نمیتواند 

ژوازی ملی بعلت ضعف قادر نیست روش خود را تغییر اگر بور. روش خود را تغییر دهد؟ من فکر نمیکنم
روش عادی خود را از دست داد، و نه فقط دستخوس تزلزل  ۱۹۲۷ – ۱۹۳۴دهد، پس چرا در سالهای 

گردید بلکه حتی در انقالب نیز شرکت نمود؟ آیا میتوان گفت که این ضعف بورژوازی ملی یک نقص 
توان گفت که بورژوازی ملی امروز ضعیف است ولی در آن اکتسابی است و نه یک عیب ما درزاد؟ آیا می

دوران ضعیف نبوده است؟ ضعف بورژوازی ملی یکی از ویژگیهای عمده سیاسی و اقتصادی کشور نیمه 
و بهمین دلیل است که امپریالیستها جرأت می یابند بورژوازی ملی را مورد اهانت قرار دهند، . مستعمره است

البته ما به هیچ وجه انکار نمیکنیم بلکه . ورژوازی ملی از امپریالیسم تنفر داردو باز از همینجاست که ب
بعکس کاماًل میپذیریم که امپریالیسم، طبقه مالکان ارضی و بورژوازی کمپرادور درست بهمین علت است که 

ازی ملی در با دادن چند امتیاز موقتی بورژوازی ملی را بدون زحمت بدام می اندازند؛  و ناپیگیری بورژو
معذلک نمیتوان گفت که بورژوازی ملی در اوضاع و احوال کنونی به . انقالب درست از همینجا ناشی میشود

  . هیچ وجه با طبقه مالکان ارضی و بورژوازی کمپرادور تفاوت ندارد

اباتی به این جهت، ما تأکید می کنیم که در لحظات حساس بحران ملی، در درون اردوی گومیندان انشع     
چنین انشعاباتی در تزلزالت بورژوازی ملی و در وجود شخصیتهای ضد ژاپنی مانند فون یو . روی خواهد داد

بطور کلی اینها همه به . سیان، تسای تین کای و ماجان شان که تا مدتی وجیه المله بودند، تظاهر میکرد
سیاسی و اقتصادی چین، و ناموزونی ناموزونی تکامل . حال ضد انقالب نامساعد و بحال انقالب مساعدند

  . تکامل انقالب که نتیجه آنست، امکان پیدایش چنین انشعاباتی را زیاد میکند

اکنون اجازه دهید درباره جنبه منفی مسئله صحبت کنم، . تا اینجا راجع به جنبه مثبت مسئله! رفقا     
چرا؟ برای اینکه در میان . مردم استادند غالبًا در فن فریفتن یعنی اینکه بعضی از عناصر بورژوازی ملی

صفوف این طبقه عالوه بر مردمانی که صمیمانه از امر انقالب توده ای پشتیبانی میکند، افراد زیاد دیگری نیز 
یافت میشوند که خود را تا مدتی انقالبی و یا نیمه انقالبی جا میزنند و از اینراه صالحیت مییابند خلق را 

که برای مردم دشوار است ناپیگیری این افراد را در انقالب بروشنی ببینند و عوام فریبی  بفریبند، به قسمی
اینها همه حزب کمونیست را بیشتر موظف میسازد که از متحدین خود انتقاد کند، نقاب . آنها را درک کنند

ن که بورژوازی ملی در انکار این امکا. از چهره انقالبیون دروغین بر اندازد و رهبری انقالب را بدست گیرد
دوران تکانهای شدید میتواند تزلزل بخرج دهد و حتی به انقالب بپیوندد، معادل آنست که ما وظیفه حزب 

زیرا . مان را برای مبارزه بخاطر تأمین رهبری در انقالب از کف بگذاریم و یا الاقل این وظیفه را محدود سازیم
طبقه مالکان ارضی و بورژوازی کمپرادور می بود و همان چهره  که اگر بورژوازی ملی از همه جهات همانند

  . کریه میهن فروشان را میداشت، وظیفه مبارزه برای تأمین رهبری دیگر مطرح نبود و یا الاقل محدود میشد

در تجزیه و تحلیل کلی روش طبقه مالکان ارضی و بورژوازی چین در دوران تکانهای شدید باید به جنبه      
مسئله نیز اشاره نمود و آن اینکه حتی در اردوی مالکان ارضی و کمپرادورها هم وحدت کامل موجود دیگر 
زیرا چین کشوری است نیمه مستعمره که چندین دولت امپریالیستی برای تسلط بر آن با هم رقابت . نیست
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یکا و حتی بریتانیا که به وقتیکه لبه تیز مبارزه متوجه امپریالیسم ژاپن میشود، سگهای زنجیری آمر. میکنند
ساز صاحبان خود میرقصند، میتوانند در مبارزه ای پنهان و یا حتی آشکار علیه امپریالیستهای ژاپن و 

موارد متعددی از منازعه این سگها را میتوان برشمرد که ما درباره آنها . سگهای زنجیری آنها درگیر شوند
سیاستمدار گومیندان که ) ۱۴(ر میشویم که حوهان مین را یادآو سخن نخواهیم گفت ولی فقط این مورد

زمانی از طرف چانکایشک زندانی شده بود، اخیرًا برنامه شش ماده ای مقاومت در برابر ژاپن بخاطر نجات 
دیکتاتورهای نظامی دارودسته گوان دون و گوان . را که ما پیشنهاد نموده ایم، امضا کرده است) ۱۵(میهن 

سرزمینهای از دست رفته “امی حوهان مین هستند، با دادن شعارهای فریبنده ای مانند نیز که ح) ۱۶(سی 
در حالیکه شعار )  (۱۷(“همزمان با نابود ساختن راهزنان در برابر ژاپن مقاومت کنیم “و “را پس بگیریم 

چانکایشک بمقابله با ) “اول راهزنان را نابود کنیم و بعد در برابر ژاپن مقاومت نمائیم “: چانکایشک اینست
این فقط جدال بسیار جالبی میان . آیا این قدری عجیب نیست؟ خیر، بهیچوجه عجیب نیست. برخاسته اند

سگان بزرگ و سگان کوچک، میان سگان سیر و سگان گرسنه است؛  این شکافی است نه کوچک و نه 
دالها، شکافها و تضادها بسود اما تمام این ج. بزرگ؛  تضادی است که چون زخم هم درد دارد و هم خارش

ما باید تمام این جدالها، شکافها و تضادهای درون اردوی دشمن را غنیمت شمریم و از . خلق انقالبی است
  . آنها علیه دشمن عمده روز استفاده نمائیم

سم برای آنکه مسئله مناسبات بین طبقات را خالصه کرده باشیم، میتوانیم بگوئیم که هجوم امپریالی     
ژاپن به جنوب دیوار بزرگ آنچنان تغییر اساسی در وضع پدید آورده که موجب دگرگونیهائی در مناسبات 
طبقات مختلف چین گردیده و در نتیجه اردوی انقالب ملی را تقویت و اردوی ضد انقالب ملی را تضعیف 

  . کرده است

  . اکنون از وضع اردوی انقالب ملی چین صحبت کنیم     

رفقا، شما میدانید که سه واحد عمده ارتش سرخ چین طی یک سال . ت راجع به وضع ارتش سرخنخس     
در ماه اوت سال گذشته ارتش ششم تحت . و نیم اخیر هر یک به تغییر مکانهای مهمی دست زده است

و سپس در ) ۱۹(و رفقای دیگر بسمت منطقه رفیق حه لون حرکت نمود ) ۱۸(فرماندهی رفیق ژن بی سی 
در ماه مارش گذشته ارتش سرخ منطقه مرزی سی ). ۲۰(اه اکتبر ما شروع به تغییرمواضع خود کردیم م

این سه واحد ارتش سرخ مواضع سابق خود را رها ). ۲۱(چوان ـ شنسی نیز به تغییر مواضع خود دست زد 
ق سابق ما به در نتیجه این تغییر مکانهای مهم، مناط. کردند و بسوی مناطق جدیدی رهسپار گردیدند

اگر . ارتش سرخ در جریان این تغییر مکانها بمقدار زیادی تضعیف گردید. مناطق پارتیزانی بدل گشتند
مجموع اوضاع را از این زاویه در نظر بگیریم، میتوان گفت که دشمن به پیروزی موقتی و قسمی نایل آمد و 

من فکر میکنم که صحیح است، زیرا که آیا این ادعا صحیح است؟ . ما دچار شکست موقتی و قسمی شدیم
دچار ) ۲۳(بر آنند که ارتش سرخ مرکزی ) ۲۲(مانند جان گوه تائو (معذلک افرادی . مبتنی بر واقعیات است

. آیا این نظر صحیح است؟ خیر، صحیح نیست، زیرا که با واقعیات وفق نمیدهد. شکست شده است
آسمان ”: یک قورباغه در ته چاه میگوید. ینند و هم کل رامارکسیستها در بررسی مسایل باید هم جزء را بب

قسمتی “: اگر او بگوید. این صحیح نیست، زیرا آسمان باندازه دهانه چاه نیست “. بزرگتر از دهانه چاه نیست
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ما میگوئیم که ارتش . آنوقت صحیح است، زیرا با واقعیت تطبیق میکند “. از آسمان باندازه دهانه چاه است
، لیکن از جهتی دیگر به پیروزی )بمفهوم حفظ مواضع سابق خود(جهتی دچار شکست شده است سرخ از 

بمفهوم (دشمن نیز از جهتی پیروزی بدست آورده ) . بمفهوم اجرا نقشه راه پیمائی طوالنی(نایل آمده است 
د برای بمفهوم اجرای نقشه خو(، ولی از جهت دیگر شکست خورده است ) اشغال مواضع سابق ارتش ما

این یگانه فرمول مناسب است، زیرا که ما به انجام راه پیمائی ). “سرکوب  تعقیب و“و “محاصره و سرکوب “
  . طوالنی توفیق یافتیم

در صفحات تاریخ نخستین : وقتیکه درباره راه پیمائی طوالنی صحبت میشود، این سئوال مطرح میگردد     
طوالنی یک مانیفست است، گروه تبلیغاتی است، ماشین بذرافشانی  راه پیمائی در نوع خود است، راه پیمائی

آیا از زمان پان گو که آسمان را از زمین جدا کرد، از زمان پادشاهان سه گانه و امپراطوران پنجگانه . است
تاریخ تاکنون یک چنین راه پیمائی طوالنی بخود دیده است؟ مدت دوازده ماه هر روز ده ها هوا پیما د ) ۲۴(

آسمان به عملیات اکتشافی میپرداختند و بر سرما بمب فرو میریختند؛  در زمین، یک نیروی عظیم چند صد 
هزار نفری ما ر پیوسته محاصره میکرد، تعقیب مینمود، از پیشرفت ما جلو میگرفت و ما را در نیمه راه 

م، معذلک تنها با استفاده ار متوقف میساخت؛  ما در سر راه خود با مشکالت و خطرات بیشماری بر میخوردی
بمن بگوئید آیا . دو پای خود بیش از بیست هزار لی پیمودیم و یازده استان را از عرض و طول زیر پا نهادیم

راه . در تاریخ راه پیمائی های طوالنی نظیر راه پیمائی طوالنی ما تاکنون وجود داشته است؟ نه، هیچگاه
راه پیمائی به سراسر جهان اعالم کرد که ارتش سرخ ارتش قهرمانان  این. پیمائی طوالنی یک مانیفست است

این راه پیمائی شکست . است و امپریالیستها و نوکران آنها، چانکایشک و نظایرش به هیچ دردی نمیخورند
امپریالیسم و چانکایشک را که برای محاصره ما، تعقیب ما، جلوگیری از پیشرفت ما و متوقف ساختن ما در 

این راه پیمائی بدویست میلیون . راه پیمائی طوالنی همچنین گروه تبلیغاتی است. بودند، اعالم داشتتالش 
بدون این راه پیمائی طوالنی . نفر مردم یازده استان خبر داد که راه ارتش سرخ یگانه راه آزادی انهاست

ر ارتش سرخ تجسم یافته، چگونه توده های وسیع مردم میتوانستند باین سرعت بوجود حقیقت بزرگی که د
پی برند؟ و باز راه پیمائی طوالنی ماشین بذرافشانی است، زیرا که در یازده استان بذرهائی افشانده که 

بطور خالصه راه پیمائی . خواهند روئید، برگ و گل و میوه خواهند داشت و در آینده حاصل خواهند داد
ه کسی آنرا بسوی پیروزی رهنمون شد؟ حزب چ. طوالنی با پیروزی ما و شکست دشمن پایان یافت

حزب کمونیست . بدون وجود حزب کمونیست یک چنین راه پیمائی طوالنی غیر قابل تصور بود. کمونیست
هر کس که شایستگی ما . چین و ارگان رهبری آن، کادرها و اعضای آن از هیچ سختی و مشکلی نمیهراسند

بالفاصله پس از . دهد، در با تالق اپورتونیسم غرقه خواهد شد را در رهبری جنگ انقالبی مورد تردید قرار
در نبرد جی لوه جن، ارتش سرخ مرکزی و ارتش سرخ . پایان راه پیمائی طوالنی وضع جدیدی پدید آمد

چانکایشک میهن “محاصره و سرکوب “شمال غربی که برادرانه در نبرد دست اتحاد بهم داده بودند عملیات 
متوجه بود، در هم شکستند و بدین ترتیب برای ) ۲۵(منطقه مرزی شنسی ـ گان سو فروش را که علیه 

وظیفه ای که کمیته مرکزی حزب بر عهده داشت، یعنی تأسیس ستاد ملی انقالب در شمال غربی نخستین 
  . سنگ بنا را گذاشتند
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ی در استانهای جنوبی اینک ببینیم وضع جنگ پارتیزان. چنین است وضع ارتش سرخ بمثابه نیروی عمده     
این واحدها در . چگونه است؟ در آنجا واحدهای پارتیزانی ما با ناکامی هائی روبرو شده اند، اما نابود نگشته اند

  ). ۲۶(نقاط بسیاری از نو تشکیل میگردند، بزرگ میشوند و رشد مییابند 

ا از داخل کارخانه ها بخارج کارگران در مناطق تحت حکومت گومیندان از هم اکنون مبارزه خود ر     
مبارزه دلیرانه طبقه کارگر علیه امپریالیسم . کشانیده و از مبارزه اقتصادی به مبارزه سیاسی روی میآورند

ژاپن و میهن فروشان در بحبوحه تکوین است و آنطور که از قراین بر میآید روزیکه این مبارزه منفجرشود، 
  . دور نیست

دهقانان که از تجاوز بیگانه، هرج و مرج داخلی و بلیات . گاه متوقف نگردیده استمبارزه دهقانان هیچ     
طبیعی بجان آمده اند، مبارزات پردامنه ای بشکل جنگهای پارتیزانی، قیامهای توده ای و شورشهای ناشی از 

پاسخ ) ۲۷(جنگ پارتیزانی ضد ژاپنی در شمال شرقی و در حه به شرقی . گرسنگی و غیره بر پا نموده اند
  . آنها بحمالت امپریالیسم ژاپن است

جنبش دانشجوئی بطور قابل مالحظه نضج یافته است و مسلمًا در آینده بازهم بیشتر کسترش خواهد      
ولی این جنبش دانشجوئی زمانی میتواند دوام یابد و موانعی را که قانون حکومت نظامی تحمیلی . یافت

جمعی توسط پلیس، عمال خفیه، فرومایگان جهان آموزش و فاشیستها  خائنین و سیاست تخریبی و کشتار
  . ایجاد کرده اند، در هم شکند که با مبارزه کارگران، دهقانان و سربازان همآهنگ گردد

ما در باال از تزلزالت بورژوازی ملی، دهقانان مرفه و مالکان ارضی کوچک در روستا و شرکت احتمالی      
  . نی سخن گفتیمآنها در جنگ ضد ژاپ

اقلیتهای ملی، بویژه اقلیت مغولستان داخلی که مستقیمًا مورد تهدید امپریالیسم ژاپن قرار گرفته است،      
بمبارزه بر میخیزند و مبارزه آنها در آینده با مبارزه مردم شمال چین و با عملیات ارتش سرخ در شمال غربی 

  . در خواهد آمیخت

هد که وضع انقالبی که در گذشته خصلت محلی داشته، سراسر کشور را دربر اینها همه نشان مید     
ما در آستانه دگرگونیهای بزرگ قرار . میگیرد و بتدریج از حالت رشد ناموزون به تا حدی رشد موزون میرود

  . گرفته ایم

نشجویان، خرده حزب ما وظیفه دارد با در آمیختن عمل ارتش سرخ و تمام فعالیتهای کارگران، دهقانان، دا
  . بورژوازی و بورژوازی و بورژوازی ملی در سراسر چین یک جبهه متحد ملی انقالبی ایجاد کند
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  جبهه متحد ملي

اکنون که وضع اردوهای ضد انقالب و انقالب را بررسی نمودیم، میتوانیم بآسانی وظایف تاکتیکی حزب را     
  . توضیح دهیم

چیست؟ این وظیفه عبارتست از ایجاد یک جبهه وسیع  متحد ملی وظیفه اساسی تاکتیکی حزب      
  . انقالبی و نه چیز دیگر

. هنگامیکه وضع انقالب عوض میشود، تاکتیک و شیوه های رهبری انقالب نیز باید طبق آن عوض شوند     
تبدیل چین بیک  وظیفه ایکه امپریالیسم ژاپن و خائنین و میهن فروشان در برابر خود نهاد اند، عبارتست از

  . مستعمره؛  ولی وظیفه ما عبارتست از تبدیل چین به کشوری مستقل، آزاد و برخوردار از تمامیت ارضی

تحصیل استقالل و آزادی چین وظیفه ای است سترگ، مستلزم جنگ با امپریالیسم خارجی و ضد      
در درون . های کشور ما نفوذ کندامپریالیسم ژاپن مصمم است بی مالحظه باعماق سرزمین. انقالب داخلی

کشور، فعاًل نیروهای ضد انقالبی، یعنی طبقه مالکان ارضی بزرگ و بورژوازی کمپرادور بر نیروهای انقالبی، 
نیروهای امپریالیسم ژاپن و ضد انقالب چین را نمیتوان در ظرف یکی دو روز در هم شکست، . خلق میچربند

ی مبارزه آماده کنیم؛  در هم شکستن نیروهای امپریالیسم ژاپن و ضد ما باید خود را برای یک دوره طوالن
در چین و جهان . را گرد آوریمیمی انقالب چین با نیروهای اندک ممکن نیست؛  ما باید نیروهای عظ

این ارزیابی صحیحی است که یک جنبه . نیروهای ضد انقالب از گذشته ضعیفتر و نیروهای انقالب قوی ترند
ولی در عین حال باید خاطر نشان کنیم که نیروهای ضد انقالب در چین و در جهان . شان میدهدمسئله را ن

. این نیز ارزیابی صحیحی است که جنبه دیگر مسئله را نشان میدهد. فعاًل قوی تر از نیروهای انقالب اند
ب همیشه ابتدا در انقال. رشد ناموزون چین در زمینه سیاسی و اقتصادی موجد رشد ناموزون انقالب میشود

لیکن در . مناطقی که نیروهای ضد انقالب نسبتًا ضعیف اند، شروع میشود، رشد مییابد و پیروز میگردد
انقالب چین در . مناطقی که ضد انقالب قوی است، انقالب یا هنوز بروز نکرده و یا بسیار کند رشد مییابد

د که در آینده وضع عمومی انقالب در میتوان پیش بینی کر. گذشته مدت مدیدی چنین وضعی داشت
برای آنکه این ناموزونی . مراحل معینی رشد بیشتری مییابد ولی ناموزونی رشد انقالب همچنان باقی میماند

به موزونی عمومی بدل شود، هنوز زمان بسیار و کوشش فراوان الزم است و حزب باید مشی تاکتیکی 
، در عرض سه )۲۸(کمونیست اتحاد شوروی رهبری کرد  جنگ انقالبی ایکه حزب. صحیحی انتخاب کند

سال پایان یافت؛  ولی ما باید آماده باشیم به جنگ انقالبی ایکه حزب کمونیست چین رهبری میکند و هم 
اکنون وقت بسیاری از ما گرفته است، زمان بیشتری اختصاص دهیم ــ زمان الزم برای اینکه بتوانیم 

بی صبری افراط آمیز که در . انقالب را بطور نهائی و کامل در هم شکنیمنیروهای داخلی و خارجی ضد 
بعالوه ما باید تاکتیک انقالبی سالمی تدوین کنیم و چنانچه چون . گذشته موجود بود، دیگر بجائی نمیرسد

ه ولی این بمفهوم آن نیست ک. گذشته همیشه در دایره تنگی بگردیم، هیچ کار بزرگی نمیتوانیم انجام دهیم
میکند که  در چین باید با کندی کارکرد؛  خیر، باید با قوت بسیار کار کرد، زیرا خطر انقیاد ملی ما را منع

از این پس، انقالب با سرعتی بمراتب بیشتر از گذشته رشد . حتی یک آن هم در کار کاهلی نشان دهیم
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معذلک در چین جنگ . میشوند خواهد کرد، زیرا که چین و جهان بدوران جدید جنگها و انقالبها نزدیک
ما میگوئیم که . انقالبی طوالنی خواهد بود و این امر ناشی از قدرت امپریالیسم و رشد ناموزون انقالب است

ویژگی وضع کنونی در اینستکه اعتالی جدید انقالب ملی فرا میرسد و چین در آستانه یک انقالب نوین و 
های وضع انقالبی کنونی است و خود واقعیتی است که یک بزرگ سراسر کشور است؛  این یکی از ویژگی

امپریالیسم دارای نیروئی است که هنوز باید آنرا : ولی همچنین باید بگوئیم. جنبه مسئله را نشان میدهد
جدی گرفت، رشد ناموزون نیروهای انقالبی یک نقطه ضعف جدی است، و برای در هم شکستن دشمن باید 

این ویژگی دیگر وضع انقالبی کنونی است و نیز واقعیتی است که . ی آماده ساختخود را برای جنگی طوالن
این دو ویژگی، این دو واقعیت بما میآموزند و ما را وا میدارند که در تطابق . جنبه دیگر مسئله را مینمایاند

وضع . کنیمبا وضع موجود تاکتیک خود را تغییر دهیم و شیوه آرایش نیروها را بخاطر ادامه نبرد عوض 
دست بکشیم، جبهه متحد وسیعی تشکیل  “درهای بسته“کنونی از ما میطلبد که با شجاعت از سیاست 

تا هنگامیکه ساعت نبرد قطعی فرا نرسیده و ما . دهیم و خود را از غلطیدن در آوانتوریسم بر حذر داریم
  . را در گیر کنیمنیروی الزم برای چنین نبردی در اختیار نداریم، نباید بی مالحظه خود 

و آوانتوریسم، از خطری که آوانتوریسم میتواند در  “درهای بسته“من در اینجا از رابطه میان سیاست      
ما بعدًا میتوانیم در این باره بحث . آینده هنگامیکه دامنه حوادث وسعت یافت، ایجاد نماید، سخن نمیگویم

با یکدیگر کاماًل مغایرند، “بهه متحد و تاکتیک درهای بسته من فعاًل به توضیح این نکته که تاکتیک ج. کنیم
  . اکتفا میکنم

  . تاکتیک اول ایجاب میکند که برای محاصره و امحاء دشمن نیروهای عظیمی گرد آوریم     

  . تاکتیک دوم بعکس، بمعنی آنست که ما باید در یک نبرد سخت با دشمنی سهمگین تنها بجنگیم     

بر پایه این اندیشه مبتنی است که چنانچه ما از تغییرات احتمالی ایکه بر اثر کوشش  تاکتیک اول     
امپریالیسم ژاپن در تبدیل چین به مستعمره، در اردوهای انقالب و ضد انقالب چین روی میدهد، ارزیابی 

بدون .  یمصحیحی نکنیم، قادر نخواهیم بود امکان تشکیل جبهه وسیع متحد ملی انقالبی را بدرستی بسنج
ارزیابی صحیح از نقاط قوی و ضعیف نیروهای ضد انقالب ژاپن و چین و نیروهای انقالب چین قادر نخواهیم 
بود نه لزوم تشکیل جبهه وسیع متحد ملی انقالبی را بخوبی در یابیم، نه تدابیر قطعی برای حذف سیاست 

ی سازمان دادن و متحد کردن میلیون ها اتخاذ کنیم، نه از جبهه متحد بمثابه سالحی برا “درهای بسته“
میلیون توده مردم و ارتشهائی که میتوانند به ارتشهای دوست انقالب تبدیل شوند، استفاده کنیم و از 
اینطریق برای حمله به هدف عمده خود ــ امپریالیسم ژاپن و نوکرانش، خائنین چینی ــ پیش رویم؛   و 

کتیکی خود برای اصابت به هدف عمده کنونی ما استفاده کنیم، بر همچنین قادر نخواهیم بود از سالح تا
عکس ما آتش خود را چنان پراکنده خواهیم ساخت که گلوله های ما نه بدشمن عمده بلکه بدشمنان فرعی 

نام چنین کاری ناتوانی در تعیین دقیق دشمن و اسراف در . و حتی به متحدین ما اصابت خواهند کرد
ن عملی ما نخواهیم توانست دشمن را به بن بست کشانیده و منفرد سازیم؛  نخواهیم با چنی. مهمات است

توانست تمام آنهائی را که تحت فشار به اردوی دشمن پیوسته اند، تمام آنهائی را که دیروز دشمنان ما بودند 
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و با چنین عملی . ولی امروز میتوانند بدوستان ما تبدیل شوند، از اردو و جبهه دشمن بسوی خود جلب کنیم
در واقع کمک بدشمن است، ترمز کردن و منفرد ساختن انقالب است، محدود ساختن، به عقب راندن و 

  . حتی به شکست کشانیدن انقالب است

نیروهای انقالب . تاکتیک دوم برپایه این اندیشه مبتنی است که انتقادات فوق الذکر همه اشتباه آمیز اند     
فقط آنچیزی صحیح است که در کتاب . شند و راه انقالب باید مستقیم مستقیم باشدباید یکدست یکدست با

کوچکترین . بورژوازی ملی تمامًا ضد انقالبی است و تا ابد ضد انقالبی باقی خواهد ماند. مقدس آمده است
اگر ما . با سندیکاهای زرد باید تا سرحد مرگ مبارزه کرد. گذشتی نباید نسبت بدهقانان مرفه روا داشت

آیا میتوان گربه ای را یافت . دست تسای تین کای را میفشاریم، باید در عین حال او را ضد انقالبی بخوانیم
که ماهی دوست نداشته باشد و آیا میتوان دیکتاتور نظامی ای را یافت که ضد انقالبی نباشد؟ روشنفکران 

از اینجا چنین نتیجه میشود . رناک استچند صباحی بیش انقالبی نیستند و جلب آنها بصفوف انقالب خط
  . یگانه عصای سحر آساست و جبهه متحد یک تاکتیک اپورتونیستی بیش نیست “درهای بسته“که سیاست 

؟ مارکسیسم ـ لنینیسم “درهای بسته“جبهه متحد یا سیاست : رفقا، کدامیک از ایندو صحیح است     
جبهه متحد را تأیید میکند نه : ه ای تأمل جواب میدهمکدامیک از ایندو را تأیید میکند؟ من بدون لحظ

حتی کودکان سه ساله هم ایده های زیادی دارند که صحیح اند ولی امور مهم . را “درهای بسته“سیاست 
مارکسیسم ـ . دولتی و جهانی را نمیتوان بدست آنها سپرد، چونکه هنوز قادر بدرک این امور نیستند

از آن  “درهای بسته“آنچه که طرفداران تاکتیک . ی در صفوف انقالب استلنینیسم مخالف بیماری کودک
انقالب مانند هر چیز دیگری در جهان پیوسته راه . سخت دفاع میکنند، درست همین بیماری کودکی است

جبهه انقالب وضد انقالب، مانند هر چیز دیگری . پرپیچ و خمی را میپوید، راه انقالب هرگز مستقیم نیست
از یکسو امپریالیسم ژاپن مصمم است تمام چین را به مستعمره خود بدل کند . ن، میتواند تغییر کنددر جها

این دو واقعیت اساسی مبداء تعیین . و از سوی دیگر نیروهای انقالبی چین هنوز نقاط ضعف جدی دارند
از نیروهای انقالبی آنچه که امروز مورد نی. تاکتیک جدید حزب ما را تشکیل میدهند ــ جبهه وسیع متحد

برای حمله به نیروهای ضد انقالبی است، متشکل ساختن میلیونها میلیون توده مردم و براه انداختن یک 
حقیقت مبرهن اینستکه فقط چنین نیروی عظیمی قادر است امپریالیسم ژاپن، . ارتش انقالبی عظیم است

جبهه متحد یگانه تاکتیک مارکسیستی ـ بنابر این تاکتیک . خائنین و میهن فروشان را در هم بشکند
ماهیان را بعمق دریا “این تاکتیک . ، تاکتیک انزواطلبان است“درهای بسته“بعکس، تاکتیک . لنینیستی است

، و آن توده های میلیونی، آن ارتش عظیم را به اردوی دشمن “میرماند و گنجشکان را به قلب جنگل میراند 
در عمل خادم وفادار  “درهای بسته“سیاست . سین دشمن واقع میشودمیکشاند و بدینجهت فقط مورد تح

که هواداران سیاست “مستقیم بودن “و “یکدست بودن “. امپریالیسم ژاپن، خائنین و میهن فروشان است
پیوسته از آن سخن میرانند، همان چیزی است که مارکسیست ـ لنینیستها آنرا محکوم  “درهای بسته“

آنچه . را با قطعیت طرد میکنیم “درهای بسته“ما سیاست . یستهای ژاپن آنرا میستایندمیکنند، ولی امپریال
که ما میخواهیم، جبهه متحد ملی انقالبی است که بر امپریالیسم ژاپن، خائنین و میهن فروشان ضربات 

  . مرگبار وارد آورد
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  )٢٩(جمهوري توده اي 

انان و خرده بورژوازی شهری پایه گرفته است، از این پس اگر دولت ما تا کنون بر اتحاد کارگران، دهق     
باید طوری تجدید سازمان یابد که در جوار کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی شهری افراد تمام طبقات 

  . دیگر را نیز که خواهان شرکت در انقالب ملی هستند، دربر گیرد

. ر برابر الحاق چین توسط امپریالیسم ژاپن استدر حال حاضر وظیفه اساسی چنین دولتی ایستادگی د     
این دولت ترکیب نمایندگی خود را طوری وسیع خواهد کرد که نه فقط اشخاصی را که به انقالب ملی عالقه 
مندند ولی خواهان انقالب ارضی نیستند، دربر بگیرد، بلکه شامل کسانی نیز بشود ــ مشروط بر اینکه اینها 

لت باشند ــ که گرچه بعلت روابطی که با امپریالیستهای اروپا و آمریکا دارند، قادر مایل بشرکت در این دو
بهمین جهت است که . بمقابله با آنها نیستند ولی میتوانند علیه امپریالیسم ژاپن و نوکرانش مبارزه نمایند
و نوکرانش تطبیق کند  برنامه چنین دولتی باید در اصول با وظیفه اساسی یعنی مبارزه علیه امپریالیسم ژاپن

  . و ما باید بر این اساس در سیاستی که تاکنون دنبال کرده ایم، بوجه مناسبی تجدید نظر نمائیم

در حال حاضر وجود حزب کمونیست آبدیده و  وجود ارتش سرخ آبدیده صفت ممیزه طرف انقالب      
یده و ارتش سرخ آبدیده چنانچه حزب کمونیست آبد. این موضوع دارای اهمیت حیاتی است. است

چرا؟ زیرا که خائنین و میهن فروشان که در . نمیداشتیم، مسلمًا مشکالت عظیمی در برابر ما پدید میآمد
چین هم زیادند و هم مقتدر، با تمام وسایل ممکن خواهند کوشید این جبهه متحد را برهم زنند؛  آنها از 

ند و با استفاده از ارتشهای خود تمام نیروهائی را که از آنها تطمیع و مانور تخم نفاق می افشان طریق تهدید و
ضعیفترند و میخواهند از آنها جدا شده و برای مبارزه با ژاپن بما بپیوندند، سرکوب مینمایند و یکی پس از 

اگر این عامل حیاتی ــ وجود جزب کمونیست و ارتش سرخ ــ در اختیار دولت . دیگری در هم میشکنند
در  ۱۹۲۷علت عمده شکست انقالب . و ارتش ضد ژاپنی نبود، اجتناب از اینها همه دشوار می بودضد ژاپنی 

اینستکه در همان موقع که مشی اپورتونیستی در درون حزب کمونیست تفوق داشت، هیچ کوششی برای 
 بعمل نیآمد و فقط به) جنبش کارگری و دهقانی و ارتش زیر رهبری حزب کمونیست(توسعه صفوف ما 

سرانجام وقتیکه امپریالیسم به نوکران خود ــ طبقه . تکیه بر یک متحد گذرا یعنی گومیندان اکتفا شد
مالکان ارضی بزرگ و بورژوازی کمپرادور ــ فرمان داد که دستهای خود را دراز  کنند و اول چانکایشک 

بهه متحد انقالبی دارای در ان زمان ج. وسپس وان جین وی را در اغوش کشند، انقالب دچار شکست گردید
ستون مرکزی محکم نبود و نیروهای مسلح انقالبی مقتدر نداشت؛  از اینرو هنگامیکه خیانت در همه جا پیدا 
شد، حزب کمونیست نا گزیر تنها بمبارزه پرداخت و نتوانست تاکتیک امپریالیستها و ضد انقالب چین را که 

درست است که ما ارتش حه لون و یه تین . قش بر آب سازدعبارت بود از در هم شکستن یک یک حریفان، ن
را داشتیم، اما این ارتش از لحاظ سیاسی هنوز قوی نبود و حزب کمونیست هم نتوانست آنرا بدرستی 

این درسی که با خون خود بدست آورده ایم، بما آموخت . رهبری کند و لذا باالخره کارش بشکست انجامید
ولی اکنون وضع در این زمینه فرق . انقالبی، انقالب را دچار شکست میگرداند که فقدان یک نیروی مرکزی



 

 

 

	
	

	  

 

141 

 

 

کرده است؛  اکنون ما یک حزب کمونیست نیرومند و یک ارتش  سرخ نیرومند داریم؛  ارتش سرخ نیز دارای 
  .پایگاه هائی است

ر آینده نیز ناگزیر امروز حزب کمونیست و ارتش سرخ نه فقط مبتکر جبهه متحد ملی ضد ژاپنی است بلکه د
ستون نیرومند دولت ضد ژاپنی و ارتش ضد ژاپنی خواهد بود و نخواهد گذاشت که  امپریالیستها ژاپن و 

معذلک ما باید هوشیاری بسیار بخرج دهیم، . چانکایشک سیاست تجزیه جبهه متحد را بسر انجام برسانند
ون به تهدید و تطمیع و مانور توسل خواهند زیرا امپریالیستهای ژاپن و چانکایشک بیشک از طرق گونا گ

  . جست

البته ما نمیتوانیم از تمام اجراء مرکبه جبهه وسیع متحد ملی ضد ژاپنی استحکامی نظیر استحکام حزب      
ممکن است چنین پیش آید که در جریان فعالیت این جبهه . کمونیست و ارتش سرخ را انتظار داشته باشیم

در . ما نباید از کناره گیری آنها نگران شویم. تأثیر دشمن از جبهه متحد کنار بروند بعضی عناصر ناباب تحت
همان موقع که عناصر ناباب تحت تأثیر دشمن خود را از جبهه کنار می کشند، عناصر خوب تحت تأثیر ما 

 تا موقعیکه حزب کمونیست و ارتش سرخ برجاست و رشد میکند، جبهه. باین جبهه ملحق خواهند شد
اینست نقش رهبری حزب کمونیست و ارتش . متحد ملی ضد ژاپنی نیز برجا خواهد ماند و رشد خواهد کرد

کمونیستها دیگر کودک نیستند و میدانند که چه باید بکنند و چگونه باید . سرخ در درون جبهه متحد ملی
در میان گردانهای انقالب به اگر امپریالیستهای ژاپن و چانکایشک میتوانند . با متحدین خود رفتار نمایند

اگر آنها میتوانند عناصر . مانور بپردازند، حزب کمونیست نیز میتواند در درون نیروهای ضد انقالب مانور کند
که برای ما عناصر خوبی (آنها را  “عناصر ناباب“ناباب صفوف ما را بسوی خود بکشند، ما نیز میتوانیم 

وفق شویم عده زیادتری از این اشخاص را بسوی خود جلب کنیم، اگر ما م. بسوی خود جلب کنیم) هستند
دو نیروی اساسی در مبارزه اند؛  تمام  خالصه اکنون. صفوف دشمن کوچک میشود و صفوف ما بزرگ

سیاست انقیاد چین . نیروهای بینابینی یا باید باین اردو یا بآن اردو بپیوندند ــ این قانونی تخطی ناپذیر است
مپریالیستهای ژاپن اعمال میگردد و همچنین سیاست خیانتکارانه چانکایشک، نا گزیر عده که از طرف ا

زیادی را بسوی ما خواهد راند اعم از اینکه آنها مستقیمًا به صفوف حزب کمونیست و ارتش سرخ بپیوندند 
د، این هدف نباش “درهای بسته“بشرط آنکه تاکتیک ما تاکتیک . یا آنکه با ما جبهه متحدی تشکیل دهند

  . تحقق خواهد یافت

  چرا جمهوری کارگاری ـ دهقانی را به جمهوری توده ای تبدیل کرده ایم؟      

این نکته بطور ضمنی در . دولت ما فقط نماینده کارگران و دهقانان نیست بلکه نماینده قاطبه ملت است     
در صد قاطبه  ۹۰تا  ۸۰گران و دهقانان شعار جمهوری دموکراتیک کارگری ـ دهقانی بیان شده زیرا که کار

مصوب ششمین کنگره کشوری حزب ما نه تنها ) ۳۰(برنامه سیاسی ده ماده ای . ملت را تشکیل میدهند
معذلک وضع کنونی ایجاب . مبین منافع کارگران و دهقانان است، بلکه مبین منافع قاطبه ملت نیز میباشد

زیرا تجاوز ژاپن در واقع مناسبات طبقاتی . توده ای عوض کنیم میکند که ما شعار خود را با شعار جمهوری
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را در چین تغییر داده و نه فقط شرکت خرده بورژوازی، بلکه شرکت بورژوازی ملی را هم در مبارزه علیه 
  . ژاپن ممکن ساخته است

ری برعکس، این جمهو. واضح استکه جمهوری توده ای بهیچوجه مبین منافع طبقات دشمن نیست     
مستقیمًا در مقابل طبقه مالکان ارضی بزرگ و بورژوازی کمپرادور، این نوکران امپریالیسم قرار میگیرد و آنها 

که چانکایشک  “دولت ملی جمهوری چین“را بمثابه قسمتی از خلق چین تلقی نمیکند، درست همانطور که 
های ساده خلق که بعقیده او در اعداد  در رأس آن قرار دارد، فقط نماینده اغنیاء است و نه نماینده توده

  . در نمی آیند “ملت“

در صد از کارگران و دهقانان تشکیل میشود، جمهوری توده ای  ۹۰تا  ۸۰از آنجا که سکنه چین به نسبت 
معذلک با برانداختن ستم امپریالیستی بقسمی که چین از آزادی و . باید در وهله اول مبین منافع آنان باشد

خوردار گردد و با برچیدن طورمار ستمگری مالکان ارضی بقسمی که چین از رژیم نیمه فئودالی استقالل بر
. رهائی یابد، جمهوری توده ای نه تنها بسود کارگران و دهقانان بلکه بسود قشر های دیگر خلق نیز هست

ی کمپرادور و طبقه بورژواز. منافع ملت چین از مجموعه منافع کارگران، دهقانان و بقیه خلق تشکیل میشود
مالکان ارضی با اینکه در سرزمین چین بسر میبرند، بمنافع ملت نمی اندیشند و منافع آنها با منافع اکثریت 

از آنجا که ما فقط از این اقلیت کوچک میبریم و فقط علیه آن وارد مبارزه میشویم، حق داریم . در تضاد است
  . خود را نماینده تمام ملت بنامیم

ممکن نیست انقالب ملی را با موفقیت . بته میان طبقه کارگر و بورژوازی ملی تضاد منافع وجود داردال     
پیش برد، بدون آنکه به پیشآهنگ این انقالب، طبقه کارگر، حقوق سیاسی و اقتصادی اعطا نمود و بآن 

معذلک اگر بورژوازی . ازدامکان داد که نیروهای خود را علیه امپریالیسم و نوکرانش، خائنین بملت متوجه س
در . ملی به جبهه متحد ضد امپریالیستی بپیوندد، طبقه کارگر و بورژوازی ملی منافع مشترک خواهند داشت

طول دوران انقالب بورژوا ـ دموکراتیک، جمهوری توده ای مالکیت خصوصی را باستثنای آن مالکیتی که 
رد و نه تنها مؤسسات صنعتی و تجارتی بورژوازی ملی را خصلت امپریالیستی یا فئودالی دارد، لغو نخواهد ک

ما باید از هر سرمایه دار ملی حمایت کنیم . مصادره نخواهد کرد، بلکه بسط آنها را نیز تشویق خواهد نمود
در مرحله انقالب دموکراتیک مبارزه میان کار و . بشرط اینکه از امپریالیستها و خائنین چینی پشتیبانی نکند

کار جمهوری توده ای از منافع کار گران دفاع خواهد کرد ولی مخالف نخواهد قانون . حدودی داردسرمایه 
بود که بورژوازی ملی سودی بدست آورد و مؤسسات صنعتی و تجارتی خود را بسط دهد، زیرا که این بسط 

جه میشود که از اینجا چنین نتی. و توسعه به منافع امپریالیسم زیان میرساند و بسود خلق چین است
جمهوری توده ای مبین منافع تمام قشرهای خلق است که علیه امپریالیسم و نیروهای فئودالی مبارزه 

کارگران و دهقانان رکن اساسی دولت جمهوری توده ای را تشکیل میدهند ولی در عین حال . میکنند
  . ه میکنند، نیز دربر میگیردنمایندگان طبقات دیگری را که علیه امپریالیسم و نیروهای فئودالی مبارز

آیا خطرناک نیست باین نمایندگان امکان داده شود که در دولت جمهوری توده ای شرکت جویند؟ خیر،      
اعطای حق اظهار نظر . کارگران و دهقانان توده های عمده این جمهوری را تشکیل میدهند. خطرناک نیست
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انتخاب کردن و حق انتخاب شدن به خرده بورژوازی و حق کار در دولت جمهوری توده ای، اعطای حق 
شهری، به روشنفکران و عناصر دیگر اهالی که از برنامه ضد امپریالیستی و ضد فئودالی پشتیبانی میکنند، 

دفاع از منافع آنها باید . بهیچوجه نمیتواند ناقص منافع کارگران و دهقانان ــ این توده های اصلی ــ باشد
شرکت نمایندگان کارگران و دهقانان ــ این توده های اصلی ــ در . مه ما را تشکیل دهدقسمت اساسی برنا

دولت جمهوری توده ای که اکثریت را تشکیل میدهند، و نقش رهبری و فعالیت حزب کمونیست در درون 
انقالب چین در مرحله . چنین دولتی تضمین میکند که شرکت نمایندگان طبقات دیگر خطرناک نباشد

این خیلی . ونی هنوز دارای خصلت بورژوا ـ دموکراتیک است و نه خصلت پرولتاریائی ـ سوسیالیستیکن
میتوانند مزخرفبافی کنند که در چین انقالب بورژوا ـ ) ۳۱(فقط ضد انقالبیون تروتسکیست . واضح است

انقالب . یالیسم باشددموکراتیک هم اکنون انجام گرفته و تکامل آتی انقالب فقط میتواند تکامل بسوی سوس
انقالب ارضی که از . یک انقالب بورژوا ـ دموکراتیک بود که نافرجام و دچار شکست شد ۱۹۲۷ – ۱۹۲۴
تاکنون زیر رهبری ما دنبال میشود، نیز یک انقالب بورژوا ـ دموکراتیک است، زیرا که وظیفه آن  ۱۹۲۷سال 

انقالب ما هنوز مدتی طوالنی این خصلت . سرمایه داریمبارزه علیه امپریالیسم و فئودالیسم است و نه علیه 
  . خود را حفظ خواهد کرد

نیروهای محرک انقالب کماکان بطور اساسی کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی شهری میباشند که      
  . اکنون بورژوازی ملی هم ممکن است بآنها ملحق گردد

در آینده انقالب دموکراتیک ناگزیر به انقالب سوسیالیستی . چرخش در انقالب بعدًا صورت خواهد گرفت     
این گذار چه موقع بوقوع خواهد پیوست منوط بوجود پاره ای شرایط الزم است و ممکن . گذار خواهد کرد

تا هنگامیکه تمام شرایط سیاسی و اقتصادی الزم برای انجام این گذار فراهم . است هنوز مدتها طول بکشد
یکه چنین گذاری برای اکثریت عظیم خلق ما مفید واقع نشود بلکه زیانمند باشد، نباید نیآید، تا هنگام

اشتباه است اگر در این موضوع تردید کنیم و در انتظارگذار سریع . نسنجیده از این گذار سخنی بمیان آوریم
نمودند روزی که  به انقالب سوسیالیستی باشیم؛  این اشتباه را بعضی از رفقا مرتکب شدند وقتیکه اعالم

زیرا این رفقا درک . انقالب دموکراتیک در استانهای مهم کشور پیروز گردد، روز آغاز گذار انقالب است
نمیکردند که چین از لحاظ سیاسی و اقتصادی چگونه کشوری است، و توجه نداشتند که در چین انجام 

روسیه است و زمان و کوشش بمراتب  انقالب دموکراتیک در زمینه سیاسی و اقتصادی بمراتب مشکلتر از
  . بیشتری میطلبد

  کمک بين المللي

  . در پایان بجاست چند کلمه ای در باره مناسبات میان انقالب چین و انقالب جهانی گفته شود     

از زمانیکه غول امپریالیسم پدید آمد، در جهان تمام رویدادها طوری با یکدیگر پیوند نزدیک یافتند که      
ما چینی ها دارای چنین روحیه ای هستیم تا آخرین . ن نیست آنها را از یکدیگر جدا و منفرد ساختممک

قطره خون خود با دشمن بجنگیم، مصممیم که با اتکاء به نیروی خود خاک و غرور ملی از دست رفته را باز 
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معذلک این بمعنی آن نیست . ستانیم و توانائی آنرا داریم در میان ملتهای جهان بر روی دوپای خود بایستیم
نه، امروز کمک بین المللی برای مبارزه انقالبی هر کشور و . که ما میتوانیم از کمک بین المللی چشم بپوشیم

. در دوران بهار و پائیز جنگهای عادالنه وجود نداشتند“: یک فیلسوف باستانی میگوید. هر ملتی ضرور است
امپریالیسم بیشتر مصداق می یابد، چه جنگ عادالنه فقط جنگ این ضرب المثل اکنون در مورد ) ۳۲(“

در جهان تمام جنگهائی که در آن خلق علیه ستمگران . ملتهای ستمدیده و طبقات ستمدیده است
انقالبات . انقالب فوریه و انقالب اکتبر در روسیه جنگهای عادالنه بودند. بپاخاسته، جنگهای عادالنه اند

در چین جنگ ضد . اروپا پس از نخستین جنگ جهانی جنگهای عادالنه بودند خلقهای کشورهای مختلف
، لشکر کشی بشمال در )۳۶( ۱۹۱۱، انقالب )۳۵(، جنگ ای حه توان )۳۴(، جنگ تای پین )۳۳(تریاک 

تا بامروز در جریان است، مقاومت امروزی در  ۱۹۲۷، جنگ انقالب ارضی که از سال ۱۹۲۷ – ۱۹۲۶سالهای 
با اعتالء کنونی مبارزه ضد . و عملیات مجازاتی علیه خائنین ــ همه اینها جنگهای عادالنه اندبرابر ژاپن 
در سراسر جهان، جنگهای عادالنه به سراسر چین و گیتی سراسر کشور و مبارزه ضد فاشیستی ژاپنی در 

م جنگهای غیر تمام جنگهای عادالنه بطور متقابل از هم پشتیبانی میکنند و تما. گسترش خواهند یافت
جنگ مقاومت ضد ژاپنی ما ). ۳۷(عادالنه باید بجنگهای عادالنه مبدل گردند؛  اینست خط مشی لنینی 

بکمک خلقهای سراسر جهان و قبل از همه بکمک خلق شوری نیازمند است ــ کمکی که آنها حتمًا از ما 
چانکایشک تا مدتی نیروهای . ند میدهددریغ نخواهند کرد، زیرا که ما و آنها را رشته منافع مشترک بهم پیو

ولی اکنون . انقالبی چین را از نیروهای انقالبی جهان بریده بود و از این نظر ما در حالت انزوا بسر میبردیم
ما دیگر . از این پس نیز پیوسته بسود ما تغییر خواهد کرد. وضع تغییر کرده است، بسود ما تغییر کرده است

  . این شرط الزم برای پیروزی چین در جنگ ضد ژاپنی و پیروزی در انقالب چین استو . منفرد نخواهیم بود

  

  يادداشتها
امپریالیستهای ژاپن خواستهای بیست و یک گانه خود را بدولت چین  ۱۹۱۵ژانویه سال  ۱۸ــ در  ۱     

 ۴۸د که در ظرف ماه مه همانسال بدولت چین اولتیماتوم دادن ۷بریاست یوان شی کای تسلیم نمودند و در 
: چهار قسمت اول عبارت بودند از. این خواستها به پنچ قسمت تقسیم میشدند. ساعت به آنها پاسخ دهد

انتقال حقوقی که آلمان در شان دون بدست آورده بود، به ژاپن و تفویض حقوق جدید باو در همین استان؛  
تجارتی و همچنین حق انحصار ساختمان  تفویض حق اجاره ویا تملک زمین، حق اقامت و فعالیت صنعتی و

راه آهن و بهره برداری از منابع معدنی در منچوری جنوبی و مغولستان شرقی، تبدیل کارخانه های 
فوالدسازی هان یه پین به شرکت های مختلط چینی ـ ژاپنی، قبول این تعهد که چین امتیاز بنادر و جزایر 

؛  قسمت پنچم عبارت بود از مطالبات ژاپن در مورد کنترول بر سواحل خود را بدولت دیگری واگذار ننماید
راه آهن بین استانهای حوبه،  امی چین و حق ساختمان خطوط حیاتیامور سیاسی، مالی، انتظامی و نظ

یوان شی کای با تمام این خواستها به استثنای قسمت پنجم موافقت کرد و در مورد . جیان سی و گوان دون
ولی در آخر ژاپن در اثر مخالفت همگانی خلق . “مذاکرات بیشتری الزم است “داشت که قسمت پنجم اعالم 

  . چین موفق نشد باین خواستها تحقق بخشد
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یوان شی کای سرکرده دیکتاتورهای نظامی شمال چین در سالهای آخر سلطنت سلسله تسین   - ۲     
گردید، یوان شی کای با تکیه به نیروهای  سرنگون ۱۹۱۱پس از آنکه این سلسله در اثر انقالب . میزیست

مسلح ضد انقالب و با پشتیبانی امپریالیسم و استفاده از گرایش سازش طلبانه بورژوازی که در آنموقع رهبر 
انقالب بود، مقام ریاست جمهوری را غصب کرد و نخستین دولت دیکتاتورهای نظامی شمال را تشکیل داد، 

یوان شی کای در سال . لکان ارضی بزرگ و بورژوازی کمپرادور بزرگ بوددولتی که مبین منافع طبقه ما
میخواست که بمقام امپراطوری برسد و بمنظور تأمین پشتیبانی امپریالیسم ژاپن، با خواستهای بیست  ۱۹۱۵

در دسامبر همانسال . و یک گانه ژاپن که هدفشان برقراری کنترل انحصاری ژاپن بر چین بود، موافقت کرد
این قیام بالفاصله در سراسر کشور انعکاس . یون نان قیامی علیه اعالم امپراطوری یوان شی کای بر پا شددر 

  . در پکن مرد ۱۹۱۶یوان شی کای در ژوئن سال . یافت

دولتهای . دولت آمریکا کنفرانسی مرکب از نه دولت در واشنگتن فرا خواند ۱۹۲۱در نوامبر سال   – ۳     
در . بر آمریکا عبارت بودند از چین، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند، پرتقال و ژاپن شرکت کننده عالوه

میان این  ۱۹۲۲فوریه  ۶در. این کنفرانس بین آمریکا و ژاپن مبارزه ای بخاطر تسلط بر خاور دور در گرفت
که از طرف آمریکا  “درهای باز“واصل  “امکان مساوی برای همه کشورها در چین“نه دولت براساس اصل 

هدف این پیمان تأمین سلطه مشترک دولتهای مقتدر امپریالیستی . پیشنهاد شده بود، پیمانی منعقد گردید
بر چین بود که در واقع راه را برای تسلط منحصر بفرد امپریالیستهای آمریکائی بر چین باز میکرد، و بدین 

  . ری خود بر چین نقش بر آب میساختترتیب نقشه ژاپن را دایر بر استقرار سلطه انحصا

ژاپن که در شمال شرقی چین مستقر بود، شن یان را “ارتش قوان دون “ ۱۹۳۱سپتامبر   ۱۸در  – ۴     
ارتش (در این هنگام سپاهیان چین در شن یان و در نقاط دیگر شمال شرقی . غافلگیرانه بتصرف در آورد

، بجنوب دیوار بزرگ عقب “مطلقًا مقاومت نشود “یر بر اینکه با اطاعت از فرمان چانکایشک دا) شمال شرقی
 نشینی کردند و بدین ترتیب به نیروهای ژاپن امکان دادند که استانهای لیائو نین، جی لین و حی لون جیان

  . مینامد “سپتامبر ۱۸حادثه “خلق چین این عمل تجاوزکارانه راهزنان ژاپنی را . را بسرعت اشغال کنند

  چهار استان شمال شرقی در آنموقع عبارت بودند از لیائو نین، جی لین، حی لون جیان و ژه     - ۵     

لیائو دون، لیائوسی، جی : هه، یعنی همان شش استان متعلق به منطقه اداری بزرگ شمال شرقی کنونی
پس از . نیلین، سون جیان، حی لون جیان و ژه هه، و قسمت بزرگ منطقه خودمختار مغولستان داخلی کنو

تجاوزکاران ژاپنی نخست استانهای لیائونین، جی لین و حی لون جیان را اشغال  ۱۹۳۱سپتامبر  ۱۸حادثه 
  . استان ژه هه را نیز گرفتند ۱۹۳۳کردند و سپس در سال 

به تحریک ژاپن یک رژیم پوشالی ) عضو گومیندان(یین ژو گن خائن  ۱۹۳۵نوامبر سال  ۲۵در   - ۶     
تشکیل داد که بر بیست و دو شهرستان مشرق “ولت خودمختار ضد کمونیستی حه به شرقی د“تحت نام 

  . مینامند“حادثه حه به شرقی “این واقعه را . استان حه به نظارت میکرد
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اصول سه گانه “مقصود از مذاکرات دیپلماتیک، مذاکرات دولت چانکایشک با دولت ژاپن برسر   - ۷     
اصول سه گانه مناسبات با “و زیر امور خارجه دولت ژاپن فرمول کرده بود و بنام  است که هیروتا“هیروتا 
سرکوب هر گونه جنبش ضد ژاپنی توسط چین؛    - ۱: این اصول بشرح زیر خالصه میشوند. معروفند“چین 

بر دفاع مشترک چین و ژاپن در برا  - ۳؛  “منچوگوه “برقراری همکاری اقتصادی میان چین، ژاپن و   - ۲
دولت چین اصول سه گانه “هیروتا در پارلمان ژاپن اعالم داشت که  ۱۹۳۶ژانویه سال  ۲۱در . کمونیسم

   “. پیشنهادی امپراطوری را پذیرفته است

دانشجویان پکن تحت . در جنبش میهمی خلق چین اعتالء نوینی آغاز گردید ۱۹۳۵در سال   -  ۸     
بجنگ “دسامبر در زیر شعارهائی مانند  ۹ودند که در رهبری حزب کمونیست چین، نخستین کسانی ب

تظاهرات میهن پرستانه  “مرده باد امپریالیسم ژاپن“، “داخلی پایان دهیم وعلیه دشمن خارجی متحد شویم 
این جنبش در رژیم وحشت و اختناقی که دولت گومیندان با همدستی اشغالگران ژاپنی از . ای ترتیب دادند

این جنبش . ده بود، شگافی گشود و بزودی از پشتیبانی تمام خلق بر خوردار گردیدمدتها پیش برقرار کر
از این تاریخ ببعد در مناسبات میان طبقات مختلف کشور بطور وضوح . معروف است “دسامبر ۹جنبش “بنام 

 تغییرات جدیدی پدید آمد، تشکیل جبهه متحد ملی ضد ژاپنی که حزب کمونیست چین پیشنهاد کرده بود،
به سیاست آشکار و مورد قبول تمام میهن پرستان تبدیل شد و این امر سیاست خائنانه دولت چانکایشک را 

  . سخت به انزوا کشانید

این گزارش را رفیق مائو تسه دون زمانی تقدیم داشت که چانکایشک پس از فروش شمال شرقی به   - ۹     
فعاالنه عملیات نظامی خود را علیه ارتش سرخ دنبال ژاپن بر سر فروش شمال چین با ژاپن چانه میزد و 

بنابر این حزب کمونیست چین میبایست از تمام امکانات برای افشاء چهره واقعی چانکایشک خائن . میکرد
استفاده کند و طبیعتًا جبهه متحد ملی ضد ژاپنی که حزب کمونیست چین پیشنهاد میکرد، چانکایشک را 

مائو تسه دون در این گزارش انشعاب احتمالی اردوی طبقه مالکان ارضی و ولی رفیق . در بر نمیگرفت
چون بعدًا . بورژوازی کمپرادور چین را بعلت تضادهای میان دولتهای مختلف امپریالیستی متذکر میشود

تعرض امپریالیسم ژاپن به شمال چین باعث تصادم شدید منافع امپریالیستهای انگلیسی، آمریکائی از یکسو 
نافع امپریالیستهای ژاپنی از سوی دیگر گردید، حزب کمونیست چین به این نتیجه رسید که دارودسته و م

چانکایشک که با امپریالیسم انگلستان و آمریکا پیوند نزدیک دارد، ممکن است بدستور اربابان خود نسبت به 
ود از وادار ساختن ژاپن تغییر روش دهد، از اینرو حزب کمونیست سیاستی اتخاذ کرد که عبارت ب

ارتش سرخ که از شان سی میآمد، به شمال  ۱۹۳۶در ماه مه سال . چانکایشک به مقاومت در برابر ژاپن
شنسی رسید و مستقیمًا از دولت گومیندان در نانکن قطع جنگ داخلی و مقاومت مشترک در برابر ژاپن را 

ست چین طی نامه ای خطاب به کمیته در ماه اوت همانسال کمیته مرکزی حزب کمونی. خواستار گردید
مرکزی اجرائی گومیندان از آن دعوت کرد که برای مقاومت مشترک در برابر ژاپن متفقًا به تشکیل جبهه 

اما این پیشنهادات همه از طرف . متحدی بپردازند و نمایندگان خود را برای شروع مذاکرات اعزام کنند
موقعیکه چانکایشک در سی ان از طرف افسران گومیندان  ۱۹۳۶فقط در دسامبر سال . چانکایشک رد شدند
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که طرفدار اتحاد با کمونستها برای مقاومت در برابر ژاپن بودند، دستگیر گردید، مجبور شد خواستهای حزب 
  . کمونیست را دایر بر پایان دادن به جنگ داخلی و مقاومت در برابر ژاپن بپذیرد

رمانده کل ارتش نوزدهم گومیندان و فرمانده یکی از سپاه هان این تسای تین کای معاون ف  - ۱۰      
ارتش . او فرماندهی ارتش نوزدهم را با چن مین شو و جیان گوان نای مشترکًا بر عهده داشت. ارتش بود

سپتامبر به شانگهای اعزام  ۱۸نوزدهم که ابتدا در جیان سی علیه ارتش سرخ عمل میکرد، پس از حادثه 
مبارزه ضد ژاپنی که به شانگهای سراسر کشور گسترش یافته بود، در روحیه ارتش نوزدهم تأثیر  اعتالء. شد

موقعیکه تفنگداران دریائی ژاپن به شانگهای حمله کردند،  ۱۹۳۲ژانویه  ۲۸شب هنگام . عظیمی بخشید
نکایشک و وان لیکن بعلت خیانت چا. ارتش نوزدهم و اهالی شهر در برابر تجاوزکاران بمقاومت برخاستند

سپس ارتش نوزدهم از طرف چانکایشک باستان فو جیان اعزام شد تا . جین وی این نبرد به شکست انجامید
رهبران وقت ارتش نوزدهم بتدریج در یافتند که این مبارزه بدون . مبارزه علیه ارتش سرخ را دنبال کند

رهبران گومیندان که لی جی شن در رأس آنها باتفاق گروه دیگری از  ۱۹۳۳و لذا در نوامبر سال . آینده است
را تأسیس “دولت توده ای انقالبی جمهوری چین “بود، رسمًا با چانکایشک قطع رابطه کردند و در فو جیان 

. نمودند و جهت مقاومت در برابر ژاپن و مبارزه علیه چانکایشک با ارتش سرخ موافقتنامه ای منعقد ساختند
و دولت توده ای فو جیان در زیر ضربات نیروهای مسلح چانکایشک از پای در ولی سرانجام ارتش نوزدهم 

  . از آن پس تسای تین کای و بعضی از همرهانش بتدریج بسوی همکاری با حزب کمونیست گرائیدند. آمدند

هنگامیکه ارتش انقالبی لشگرکشی بشمال به اوهان رسید، فون یو سیان  ۱۹۲۶در سپتامبر سال   - ۱۱     
سپاهیان تحت فرماندهی خود در سوی یوان قطع ارتباط خود را با دارودسته دیکتاتورهای نظامی شمال  با

سپاهیان او از شنسی حرکت کردند و همراه  ۱۹۲۷در اوایل سال . چین اعالم داشت و به انقالب پیوست
چانکایشک و وان جین با آنکه فون یو سیان موقعیکه . ارتش لشگرکشی بشمال به استان حه نان حمله بردند

به انقالب خیانت ورزیدند، در فعالیت های ضد کمونیستی شرکت داشت، منافع او با  ۱۹۲۷وی در سال 
سپتامبر بطرفداری از مقاومت در برابر  ۱۸وی پس از حادثه . منافع دارودسته چانکایشک دائمًا در تضاد بود

به همکاری پرداخت و در جان جیا کو یک  با حزب کمونیست ۱۹۳۳ژاپن موضع گرفت و در ماه مه سال 
در ماه اوت همانسال این قیام ضد ژاپنی تحت فشار نیروهای . ارتش متحد توده ای ضد ژاپنی ایجاد نمود

فون یو سیان در سالهای آخر زندگی خود همکاری با . چانکایشک و ارتش تجاوزکار ژاپنی به ناکامی گرائید
  . حزب کمونیست را ادامه داد

ارتش بیست و ششم گومیندان از طرف چانکایشک برای نبرد با ارتش سرخ به جیان سی اعزام   - ۱۲     
در پاسخ بدعوت حزب کمونیست چین دایر بر مقاومت در برابر ژاپن، بیش از  ۱۹۳۱در دسامبر سال . گردید

در نین دو واقع در جیان  ده هزار تن از افراد این ارتش در زیر رهبری رفقا جائو بوه شن، دون تان و دیگران
  . سی بقیام بر خاستند و به ارتش سرخ پیوستند



 

 

 

	
	

	  

 

148 

 

 

سپاهیان تحت فرماندهی او در . ما جان شان یکی از فرماندهان ارتش شمال شرقی گومیندان بود  - ۱۳     
ائو سپاهیان در برابر تجاوزکاران ژاپنی که از لی سپتامبر این ۱۸پس از حادثه . حی لون جیان مستقر بودند

  . نین بسوی حی لون جیان پیش میرفتند، ایستادگی نمودند

حو هان مین یکی از سیاستمداران مشهور گومیندان بود که با سیاست سون یاتسن مبنی بر   -  ۱۴     
یکی از  ۱۹۲۷آوریل  ۱۲وی در کودتای ضد انقالبی . همکاری با حزب کمونیست چین مخالف میکرد

سپس در مبارزه بخاطر تصرف قدرت با چانکایشک از در رقابت در آمد و ولی . همدستان چانکایشک بود
سپتامبر آزاد شد و نانکن را ترک گفته و به گوان جو  ۱۸وی پس از حادثه . توسط چانکایشک بزندان افتاد

رفت و دیکتاتورهای نظامی گوان دون و گوان سی را طی مدت طوالنی به مخالفت با دولت چانکایشک که 
  . مستقر بود، برانگیخت در نانکن

برنامه اساسی خلق چین برای “، همان “برنامه شش ماده ای مقاومت د ربرابر ژاپن و نجات میهن “ - ۱۵     
از طرف حزب کمونیست چین پیشنهاد شد و با امضاهای سون  ۱۹۳۴بود که در سال “جنگ علیه ژاپن 

بسیج عمومی نیروهای زمینی، هوائی و   - ۱: زیر بوداین برنامه شامل مواد . چین لین و دیگران انتشار یافت
مصادره اموال   - ۴تسلیح عمومی خلق؛     - ۳بسیج قاطبه خلق؛    - ۲دریائی برای مقابله با ژاپن؛  

امپریالیستهای ژاپن در چین و همچنین مصادره اموال میهن فروشان برای تأمین مخارج جنگ ضد ژاپنی؛  
دفاع مسلح ملی منتخب نمایندگان کارگران، دهقانان، سربازان، روشنفکران و ایجاد کمیته کشوری   -  ۵

اتحاد تمام نیروهای مخالف امپریالیسم ژاپن و برقراری مناسبات دوستانه با کلیه کشورهائی   - ۶بازرگانان؛  
  . که بیطرفی مؤدت آمیز را مراعات کنند

ان دون، لی زون ژن و بای چوی سی دیکتاتورهای صحبت بر سر چن جی تان دیکتاتور نظامی گو  - ۱۶     
  . نظامی گوان سی است

و عملیات نظامی خود و کشتار جمعی خلق  “راهزن”دارودسته راهزنان چانکایشک خلق انقالبی را   - ۱۷     
  . مینامید“سرکوب راهزنان “انقالبی را 

چین و یکی از نخستین  رفیق ژن بی شی یکی از قدیمی ترین اعضای حزب کمونیست  - ۱۸     
تشکیل  ۱۹۲۷وی از پنجمین کنگره کشوری حزب کمونیست چین که در سال . سازماندهندگان آن بود

در چهارمین پلنوم کمیته مرکزی منتخب ششمین  ۱۹۳۱گردید، پیوسته عضو کمیته مرکزی بود و در سال 
دبیر کمیته ایالتی  ۱۹۳۳وی در سال . کنگره حزب بعضویت بوروی سیاسی کمیته مرکزی انتخاب شد

وی سپس به . منطقه مرزی حونان ـ جیان سی و در عین حال کمیسر سیاسی ششمین ارتش سرخ گردید
مقام کمیسر سیاسی ارتش جبهه ای دوم که از الحاق ارتشهای ششم و دوم تشکیل شده بود، منصوب 

سیاسی ارتش هشتم شد و از رفیق ژن بی شی در اوایل جنگ مقاومت ضد ژاپنی رئیس اداری کل . گردید
در دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بکار مشغول گردید و در نخستین پلنوم  ۱۹۴۰سال 

تشکیل شد، بعضویت بوروی سیاسی و  ۱۹۴۵کمیته مرکزی منتخب هفتمین کنگره حزب که در سال 
  . ذشتدر پکن در گ ۱۹۵۰اکتبر سال  ۲۷وی در . دبیرخانه کمیته مرکزی انتخاب شد
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ششمین ارتش از ارتش سرخ کارگری ـ دهقانی چین که ابتدا در پایگاه منطقه مرزی حونان ـ   - ۱۹     
بدستور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین محاصره دشمن  ۱۹۳۴جیان سی مستقر بود، در ماه اوت سال 

ر مشرق گوی جو بدومین این ارتش در ماه اکتبر همان سال د. را در هم شکست و مواضع خود را تغییر داد
ارتش که تحت فرماندهی رفیق حه لون بود، ملحق شد که متفقًا ارتش جبهه ای دوم ارتش سرخ را تشکیل 

  . دادند و منطقه پایگاه انقالبی حونان ـ حوبه ـ سی چوان ـ گوی جو را ایجاد کردند

رخ کارگری ـ دهقانی چین ، اولین، سومین و پنجمین ارتش از ارتش س۱۹۳۴در اکتبر سال   - ۲۰     
حرکت استراتژیک عمومی ) یعنی ارتش جبهه ای اول ارتش سرخ که ارتش سرخ مرکزی نیز نامیده میشد(

خود را از چان تین و نین هوا در مغرب فو جیان و از ژوی جین، یو دو و نقاط دیگر در جنوب جیان سی 
فو جیان، جیان سی، گوان دون، حونان، گوان سی، : ارتش سرخ یازده استان ذیل را زیر پاگذاشت. آغاز کردند

گوی جو، سی چوان، یون نان، سی کان، گان سو و شنسی و از سلسله جبال مستور از برف و از دشتهای 
این ارتش از بوته آزمایش های بیشمار . وسیع باتالقی که تا آنموقع پای انسان بآنجا نرسیده بود، عبور کرد

های پی در پی دشمن را مبنی بر محاصره، تعقیب، جلوگیری از پیشرفت آن و یا سر بلند بیرون آمد و تالش
لی  ۲۵۰۰۰پس از آنکه بالانقطاع  ۱۹۳۵متوقف ساختن پیشروی آن در هم شکست و در اکتبر سال 

  . پیمود، پیروزمندانه به منطقه پایگاه انقالبی شمال شنسی رسید) کیلومتر ۱۲۵۰۰(

و در ماه . هه ای چهارم ارتش سرخ کارگری ـ دهقانی چین را تشکیل میداداین ارتش ارتش جب  -  ۲۱     
پس از آنکه پایگاه های منطقه مرزی سی چوان ـ شنسی را رها کرد، حرکت خود را  ۱۹۳۵مارس سال 

بسوی مرزهای سی چوان و سی کان آغاز نمود و در ماه ژوئن همانسال در مائو گون واقع در مغرب سی 
هه ای اول ارتش سرخ ملحق شد که سپس متفقًا در دو ستون موازی یعنی ستون چپ و چوان به ارتش جب

اما آنها پس از آنکه در سپتامبر همان سال به منطقه مائو لگای نزدیک . راست بسوی شمال رهسپار گردیدند
سون پان رسیدند، جان گوه تائو که در ارتش جبهه ای چهارم خدمت میکرد، با نقض دستورات کمیته 
مرکزی حزب کمونیست چین ستون چپ را خود سرانه بسوی جنوب کشانید و بدین ترتیب موجب تفرق 

ارتش جبهه ای دوم ارتش سرخ پس از آنکه محاصره  ۱۹۳۶در ژوئن سال . نیروهای ارتش سرخ گردید
دشمن را در هم شکست و منطقه مرزی حونان ـ حوبه ـ سی چوان ـ گوی جو را ترک گفت، از حو نان، 

وی جو و یون نان عبور کرد و به گان زی واقع در استان سی کان رسید و در آنجا به راتش جبهه ای گ
در این موقع رفقای ارتش جبهه ای چهارم بر خالف اراده جان گوه تائو همراه با ارتش . چهارم ملحق شد

تش جبهه ای دوم در اکتبر همانسال کلیه ار. جبهه ای دوم پیشروی خود را بسوی شمال از سر گرفتند
در اکتبر همانسال کلیه ارتش جبهه ای دوم و قسمتی از ارتش . پیشروی خود را بسوی شمال ار سر گرفتند

  . جبهه ای چهارم به شمال شنسی رسیدند و در آنجا موفق شدند به ارتش جبهه ای  اول ملحق گردند

با نیت معامله گری در انقالب شرکت کرد و او در جوانی . جان گوه تائو خائن به انقالب چین بود  -  ۲۲     
او در درون حزب مرتکب اشتباهات زیادی شد که منجر به جنایات . سپس به حزب کمونیست چین وارد شد

با راه پیمائی ارتش سرخ به شمال مخالفت  ۱۹۳۵بزرگترین اشتباه او این بود که در سال . عظیمی گردیدند
ی شد، بطوریکه طبق نظر او، ارتش سرخ میبایستی به نواحی اقلیت کرد و دچار شکست طلبی و انحالل طلب
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از طرف دیگر او آشکارا به فعالیتهای . نشین سرحدات استان سی چوان و سی کان عقب نشینی کند
خیانتکارانه ضد حزبی و ضد کمیته مرکزی پرداخت، یک کمیته مرکزی قالبی را بوجود آورد، وحدت حزب و 

ارتش . و به ارتش جبهه ای چهارم ارتش سرخ صدمات سخت و سنگینی وارد آوردارتش سرخ را برهم زد 
جبهه ای چهارم ارتش سرخ و کادرهای زیادش در نتیجه کار تربیتی پرحوصله رفیق مائو تسه دون و کمیته 
مرکزی حزب بسرعت بدور رهبری صحیح کمیته مرکزی حزب گرد آمدند و در مبارزه بعدی نقش ارزنده ای 

به تنهائی از منطقه مرزی  ۱۹۳۸ردند، ولی جان گوه تائو که دیگر قابل اصالح نبود، در بهار سال ایفا ک
  . شنسی ـ گان سو ـ نین سیا گریخته و وارد سازمان جاسوسی گومیندان گشت

ارتش سرخ مرکزی یا ارتش جبهه ای اول ارتشی است که در منطقه جیان سی ـ فو جیان ایجاد   - ۲۳     
  . زیر رهبری مستقیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین قرار گرفتگردید و 

پادشاهان سه گانه و امپراطوران پنجگانه فرمانروایان . پان گو قهرمانی در میتولوژی چین بود  - ۲۴     
  مترجم   -. افسانه ای چین کهن بودند

خود ر علیه منطقه  “کوبمحاصره و سر“سپاهیان گومیندان سومین عملیات  ۱۹۳۵در ژوئیه   - ۲۵     
در ابتدا سپاه بیست و ششم ارتش سرخ شمال شنسی دو تیپ . پایگاه انقالبی شنسی ـ گان سو آغاز کردند

در ماه سپتامبر همانسال . دشمن را در جبهه شرقی تارومار کرد و دشمن را بطرف مشرق رودخانه زرد راند
اهی حو به ـ حه نان ـ آن هوی عمل میکرد، از سپاه بیست و پنجم ارتش سرخ که ابتدا در منطقه پایگ

جنوب شنسی و مشرق گان سو عبور نمود و به شمال شنسی رسید و در آنجا به نیروهای ارتش سرخ شمال 
در نبرد گان چیوان والئو شان، . شنسی ملحق شد و بدین ترتیب ارتش پانزدهم ارتش سرخ تشکیل گردید

من را نابود کرد، فرمانده آنرا کشت و اندکی بعد در یو لین این ارتش قسمت اعظم لشگر صد و دهم دش
دشمن بعدًا . چیائو واقع در شهرستان گان چیوان چهار گردان از لشگر صد و هفتم دشمن را منهدم ساخت

فرمانده یک سپاه ارتش شمال (پنج لشگر دشمن تحت فرمان دون یین بین . تعرضات جدیدی را تدارک دید
در مشرق یک لشگر در مسیر خط لوه چوان ـ فو سیان بسوی شمال : حمله پرداختنددر دو ستون ب) شرقی

پیش میرفت؛  در مغرب، چهار لشگر دیگر از راه چین یان و حه شوی واقع در گان سو، در امتداد رودخانه 
در اکتبر همانسال ارتش سرخ مرکزی به شمال . هو لو بسوی فو سیان واقع در شمال شنسی پیش میرفتند

نسی رسید و در نوامبر با همکاری ارتش پانزدهم در جی لوه جن واقع در جنوب غربی فو سیان لشگر صد ش
و نهم دشمن را نابود ساخت و در حی شوی سی یک هنگ از لشگر صد و ششم دشمن را هنگام تعقیب از 

نسی ـ گان دشمن که علیه منطقه پایگاهی ش“محاصره و سرکوب “بدین ترتیب سومین عملیات . بین برد
  . سو بود، کاماًل در هم شکست

ارتش سرخ هنگام تغییر مکان نیروهای عمده خود که در جنوب   ۱۹۳۵  -  ۱۹۳۴در سالهای   - ۲۶     
چین مستقر بودند، قسمتی از واحد های پارتیزانی را در آنجا باقی گذاشت که در چهارده منطقه واقع در 

جنوب جه جیان، شمال فو جیان، مشرق : این مناطق عبارتند از. دندهشت استان جنگ پارتیزانی را ادامه دا
فو جیان، جنوب فوجیان، مغرب فو جیان، شمال شرقی جیان سی، منطقه مرزی فو جیان ـ جیان سی، 
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منطقه مرزی گوان دون ـ جیان سی، جنوب حونان، منطقه مرزی حونان ـ جیان سی، منطقه مرزی حونان ـ 
ه مرزی حو به ـ حه نان ـ ان هوی، منطقه کوهستانی تون بای واقع در جنوب حه حو به ـ جیان سی، منطق

  . نان، و ناحیه جزیره حای نان در گوان دون

شمال شرقی چین را اشغال کردند، حزب  ۱۹۳۱پس از آنکه امپریالیستهای ژاپن در سال   - ۲۷     
ارتیزانی ضد ژاپنی و ارتش انقالبی توده کمونیست چین خلق را به مقاومت مسلحانه دعوت کرد و واحدهای پ

تمام این نیروهای . ای شمال شرقی را ایجاد نمود و به واحد های مختلف داوطلبان ضد ژاپنی کمک رسانید
تحت رهبری حزب کمونیست چین بصورت یک ارتش واحد در  ۱۹۳۴ضد ژاپنی شمال شرقی پس از سال 

این . فرمانده آن کمونیست برجسته، یان جین یو بودارتش متفق ضد ژاپنی شمال شرقی که سر –آمدند 
منظور از جنگ پارتیزانی . ارتش جنگ پارتیزانی ضد ژاپنی را طی مدت طوالنی در شمال شرقی ادامه داد

در منطقه مذکور بوقوع  ۱۹۳۵ضد ژاپنی در مشرق حه به قیام دهقانی ضد ژاپنی بود که در ماه مه سال 
  . پیوست

بود که  ۱۹۲۰  - ۱۹۱۸ز جنگ انقالبی برهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی، جنگ منظور ا  - ۲۸     
طی آن خلق شوروی مداخله مسلحانه دولتهای امپریالیستی انگلستان، آمریکا، فرانسه، ژاپن و لهستان وغیره 

  . را عقب راند و عصیان گارد سفید را سرکوب کرد

وده ای، آنطور که رفیق مائو تسه دون در اینجا توضیح قدرت سیاسی و سیاستهای یک جمهوری ت  - ۲۹     
میدهد، در جریان جنگ مقاومت ضد ژاپنی، در مناطق توده ای آزاد شده که تحت رهبری حزب کمونیست 

همین امر به حزب کمونیست امکان داد که خلق را در . چین قرار داشتند، کاماًل بواقعیت تبدیل گردیدند
در جریان سومین جنگ . پیروزمند علیه اشغالگران ژاپنی رهبری کندپشت جبهه دشمن در یک جنگ 

داخلی انقالبی که پس از تسلیم ژاپن در گرفت، مناطق توده ای آزاد شده با ادامه جنگ بتدریج در سراسر 
ایده آل رفیق . کشور بسط یافتند و بدین ترتیب یک جمهوری متحد یعنی جمهوری توده ای چین پدید آمد

  . ون در مورد جمهوری توده ای در مقیاس ملی تحقق یافتمائو تسه د

ششمین کنگره کشوری حزب کمونیست چین برنامه سیاسی ای در ده  ۱۹۲۸در ماه ژوئیه سال   - ۳۰     
مصادره مؤسسات و بانکهای   - ۲واژگون ساختن سلطه امپریالیسم؛    - ۱: ماده بشرح ذیل تصویب کرد
  - ۴متحد ساختن چین و قبول حق تعیین سرنوشت برای اقلیتهای ملی؛    -  ۳متعلق به سرمایه خارجی؛  

ایجاد حکومت شوراهای نمایندگان کارگران،   - ۵سرنگون کردن دولت دیکتاتورهای نظامی گومیندان؛  
برقراری هشت ساعت روزکار، افزایش دستمزدها، کمک به بیکاران، بیمه های   - ۶دهقانان و سربازان؛   

بهبود   -  ۸مصادره کلیه زمینهای طبقه مالکان ارضی و تقسیم زمینها میان دهقانان؛    -  ۷وغیره؛   اجتماعی
لغو عوارض و مالیاتهای   - ۹شرایط زندگی سربازان، تقسیم زمین میان سربازان و دادن کار به آنها؛  

  . جهان و اتحاد شورویاتحاد با پرولتاریای   - ۱۰کمرشکن و تصویب سیستم واحد مالیاتهای تصاعدی؛  

تروتسکیستها در آغاز عبارت بودند از یک فراکسیون ضد لنینی در درون جنبش کارگری روسیه که   - ۳۱
رفیق استالین در گزارش خود به پلنوم کمیته مرکزی حزب . بعدًا بیک باند ضد انقالبی واقعی تنزل یافتند



 

 

 

	
	

	  

 

152 

 

 

در “: ین باند خائنین را با بیان زیر توصیف میکندتغییر ا ۱۹۳۷اتحاد شوروی در سال ) بلشویک(کمونیست 
گذشته، در هفت هشت سال پیش، تروتسکیسم یک جریان سیاسی در درون طبقه کارگر بود، جریانی در 

تروتسکیسم کنونی . ... حقیقت ضد لنینی و بهمین جهت عمیقًا اشتباه آمیز، و معهذا یک جریان سیاسی بود
طبقه کارگر نیست بلکه باندی است بی پر نسیب و فاقد هر گونه اندیشه، دیگر یک جریان سیاسی در درون 

مرکب از زیانکاران، خرابکاران، مأمورین اطالعات، جاسوسان و آدم کشان، باندی است از دشمنان سوگند 
پس از شکست انقالب . “خورده طبقه کارگر که بحساب سازمانهای اطالعاتی دولتهای بیگانه کار میکنند 

در چین نیز عده قلیلی تروتسکیست پیدا شد که با چن دو سیو و مرتدین دیگر پیوند  ۱۹۲۷سال  چین در
آنها با دعوی اینکه گومیندان . یک گروه کوچک ضد انقالبی را تشکیل دادند ۱۹۲۹اتحاد بستند و در سال 

لت پستی در دست انقالب بورژوا ـ دموکراتیک را انجام داده، تبلیغات ضد انقالبی میکردند و بصورت آ
تروتسکیستهای چین علنًا در سازمانهای جاسوسی . امپریالیسم و گومیندان برای مبارزه علیه خلق در آمدند

مانع “سپتامبر طبق دستورات تروتسکی مرتد که از آنها میخواست  ۱۸پس از حادثه . گومیندان وارد شدند
ا با سازمانهای جاسوسی ژاپن آغاز کردند و از ، همکاری خود ر“اشغال چین توسط امپریالیسم ژاپن نشوند 

  . اشغالگران ژاپنی کمک مالی گرفتند و بهر گونه فعالیتی بسود تجاوز ژاپن دست زدند

) قبل میالد ۴۸۱ – ۷۲۲(در چین در عصر بهار و پائیز . است» منسیوس« این سخن از کتاب   - ۳۲     
قدرت در جنگ بودند؛  سخن منسیوس اشاره باین وضع شاهزادگان فئودال پیوسته با یکدیگر برای تصرف 

  . است

انگلستان در برابر مخالفت خلق چین با تجارت تریاک و به بهانه حمایت از تجارت خود از سال   - ۳۳     
سپاهیان چینی تحت رهبری لین زه سیو . برای تجاوز به چین سپاهیانی اعزام داشت ۱۸۴۲تا سال  ۱۸۴۰

را بوجود آوردند  “سپاههای مبارزه ضد انگلیسی“در آن زمان مردم گوان جو خود بخود  .مقاومت بخرج دادند
  . که ضربات سختی بر تجاوزکاران وارد ساختند

میالدی علیه سلطه فئودالی و  ۱۹جنگ تای پین جنگ انقالبی دهقانی بود که در اواسط قرن   - ۳۴     
حون سیو چیوان و یان سیو چین و رهبران  ۱۸۵۱سال در ژانویه . ظلم و ستم ملی سلسله تسین در گرفت

دیگر این قیام را در دهکده جین تیان از شهرستان گوی پین واقع در استان گوان سی رهبری نمودند و 
از استان گوان سی خارج شد، از  ۱۸۵۲ارتش تای پین در سال . را اعالم کردند “دولت آسمانی تای پین“

بعد از آن . نانکن را تصرف نمود ۱۸۵۳سی وان هوی گذشت و در سال  استانهای حونان، حو به، جیان
ولی ارتش تای پین در نقاط اشغالی، . قسمتی از نیرویش بشمال لشگرکشی کرد و به حوالی تیانزین رسید

پایگاه های مستحکمی برقرار نکرد و گروه رهبری آن پس از آنکه نانکن را پایتخت خواند، مرتکب اشتباهات 
نظامی متعددی شد و از اینجهت نتوانست در مقابل حمالت مشترک ارتش ضد انقالبی سلسله  سیاسی و

  . دچار شکست گردید ۱۸۶۴تسین و تجاوزکاران انگلیسی، آمریکائی، فرانسوی مقاومت کند و در سال 

در شمال چین در گرفت، یک جنبش وسیع خود بخودی  ۱۹۰۰جنگ ای حه توان که در سال   -  ۳۵     
شرکت کنندگان در این جنبش مرکب بودند از توده های وسیع . ی مبارزه مسلحانه علیه امپریالیسم بودبرا
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نیروهای متحد هشت دولت . دهقانان و پیشه وران که بصورت انجمنهای مخفی خرافی سازمان گرفته بودند
  . نه سرکوب نمودندامپریالیستی پس از آنکه پکن و تیانزین را بتصرف در آوردند، این جنبش را وحشیا

  . ۳یاد داشت “گزارش درباره بررسی جنبش دهقانی حونان « مراجعه شود به   - ۳۶     

تاریخ « ، همچنین مراجعه شود به »برنامه نظامی انقالب پرولتاریائی « : مراجعه شود به لنین  -  ۳۷     
  . ۳، بخش ۶فصل » اتحاد شوروی، دوره مختصر) بلشویک(حزب کمونیست 
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 7مسايل استراتژيک در جنگ انقالبي چين

  )١٩٣٦(دسامبر 

  فصل اول

  

  چگونه بايد جنگ را مطالعه کرد

  قوانين جنگ رشد يابنده اند -  ١

  .مسئله ایست که هر کس که جنگی را هدایت میکند،  باید آنرا مطالعه وحل نماید قوانین جنگ

ه جنگ انقالبی را هدایت میکند،  باید آنرا مطالعه وحل مسئله ایست که هر کس ک قوانین جنگ انقالبی
  .نماید

مسئله ایست که هر کس که جنگ انقالبی چین را هدایت میکند،  باید آنرا  قوانین جنگ انقالبی چین
  .مطالعه وحل نماید

در ما اکنون در حال جنگیم؛  جنگ ما جنگی است انقالبی؛  جنگ انقالبی ما در چین صورت میگیرد، یعنی 
از اینرو ما نه فقط باید قوانین عام جنگ را مطالعه کنیم بلکه باید . کشوری نیمه مستعمره ونیمه فئودالی

                                                            
 

این اثر را رفیق مائو تسه دون به منظور جمع بندی تجارب دومین جنگ انقالبی داخلی  نگاشته و در آکادمی ارتش سرخ       7
فصلش  به نگارش در نیامده است وبه علت گرفتاری  ۵بنابر اشاره مؤلف از این اثر بیش از . شمال شنسی تدریس نموده است

این اثر نتیجه .  ی ان  فصل های مربوط به تعرض استراتژیک،  کار سیاسی و مسایل دیگر برشته در نیامدهنگام حادثه س
مشاجرات پردامنه و مفصلی است که در دوره دومین جنگ انقالبی داخلی در حزب میان دو مشی متضاد بر سر مسایل نظامی  

جلسه وسیع  بوروی سیاسی  کمیته مرکزی در ژانویه سال  .درگرفت و بیانگر نظرات یکی از این دو مشی علیه دیگری است
، صحت نظرات رفیق مائوتسه دون را تائید نمود .در زون ای به مشاجراتی که بین این دو مشی درگرفته بود فیصله داد  ۱۹۳۵

مبر همان سال  کمیته مرکز ی حزب به شمال شن سی انتقال یافت و در دسا  ۱۹۳۵در اکتبر سال . و مشی نادرست را رد کرد

عرضه داشت و در آن مسایل “درباره تاکتیک های مبارزه علیه امپریالیسم ژاپن “رفیق مائوتسه دون گزارشی تحت عنوان  
  ۱۹۳۶یکسال بعد یعنی در سال . مربوط به مشی سیاسی حزب را در دوره دومین جنگ انقالبی داخلی به طور منظم حل کرد

  .تحریر درآورد که تحلیل منظمی از مسایل استراتژی در جنگ انقالبی چین است، به رشتهمائوتسه دون اثر حاضر را رفیق 
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قوانین ویژه جنگ انقالبی و قوانین ویژه را که فقط مختص جنگ انقالبی چین است، نیز مورد بررسی قرار 
  . دهیم

عیت، خصلت و روابط آنرا با اشیاء و پدیده بر هیچکس پوشیده نیست که در هر کاریکه ما میکنیم، اگر وض
  های دیگر در نیابیم، نمیتوانیم قوانین 

  . مسلط بر آنرا بشناسیم و بدانیم که چگونه به آن بپردازیم، وقادر نخواهیم بود آنرا به نحو احسن انجام دهیم

  که با  پیدایش مالکیت خصوصی و طبقات شروع شده، عالیترین جنگ

ل تضادهای بین طبقات، ملت ها، دولت ها و گروههای سیاسی است  که به مرحله شکل مبارزه برای ح
اگر ما شرایط جنگ و خصلت وروابط آنرا بااشیاء و پدیده های دیگر د ردنیا،  . معینی از تکامل رسیده اند

. بودقوانین جنگ را نخواهیم شناخت، به طرز هدایت جنگ پی نخواهیم بردو قادر به کسب پیروزی نخواهیم 
عالوه بر شرایط و خصلت عام  –خواه جنگ انقالبی طبقاتی و خواه جنگ انقالبی ملی   - جنگ انقالبی

بنابراین جنگ انقالبی، گذشته از قوانین عام جنگ، دارای . جنگ، شرایط وخصلت خاص خودرا نیز داراست
قوانین ویژه آن  بدون درک شرایط و خصلت خاص این جنگ، بدون درک. قوانین ویژه خویش نیز هست

  . نمیتوان جنگ انقالبی را هدایت کرد وآنرا به پیروزی سوق داد

  در محیط  –خواه جنگ داخلی و خواه جنگ ملی   -  جنگ انقالبی چین

خاص چین صورت میگیرد و بدین جهت با مقایسه با جنگ بطور اعم یا جنگ انقالبی بطور اعم دارای شرایط 
جنگ انقالبی چین عالوه بر قوانین عام جنگ و قوانین عام جنگ انقالبی از اینرو . وخصلت خاص خود است

 . دارای قوانین ویژه خویش نیز هست

  . بدون درک این قوانین نیل به پیروزی در جنگ انقالبی چین غیر ممکن است

ن چی بدین جهت ما باید قوانین عام جنگ و همچنین قوانین جنگ انقالبی وباالخره قوانین جنگ انقالبی
  . رامورد مطالعه قراردهیم

تنها مطالعه قوانین :  آنها میگویند. بعضی ها نظر نادرستی دارند که از مدتها پیش از طرف ما رد شده است
عام جنگ کافی است، به عبارت مشخص تر،  تنها پیروی از آئین نامه های نظامی که در چین از طرف دولت 

آنها در ک نمیکنند که این آئین نامه . نتشار یافته، کفایت میکندارتجاعی ویا آکادمی های نظامی ارتجاعی ا
ها فقط به بیان قوانین عام جنگ میپردازند و به عالوه از ابتدا تاانتها از مراجع خارجی نسخه برداری شده اند 
وما اگر آنها را آنطوری که هست، بدون هیچگونه تغییری در شکل و مضمون کپی کنیم و مورد استفاده 

؛  این کار مارا مسلما به "پارا اره کنیم  تا اندازه کفش شود “اردهیم، در حکم این خواهد بود که بخواهیم قر
چرا ما باید ازآنچه در گذشته  به بهای خون : شکست میکشاند این اشخاص در توجیه نظر خویش میگویند

که در گذشته به بهای خون بر تجربه بدست آمده، اعراض کنیم؟ آنها درک نمیکنند که ما گرچه باید 
  بدست آمده، ارج نهیم، ولی از طرف
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 .  قایل شویمون خود بدست آورده ایم، نیز ارزش دیگر باید برای تجربه ای که به بهای خ

آنها ادعامیکنند که  . برخی ها نظر نادرست دیگری دارند که ایضا از مدتها پیش از طرف ما رد شده است
بی روسیه کافی است، به عبارت مشخص تر، کافی است که ما از قوانینی که فقط مطالعه تجربه جنگ انقال

جنگ داخلی اتحادشوروی طبق آن هدایت شده است، پیروی کنیم و به دنبال آن آئین نامه های نظامی 
آنها درک نمیکنند که این قوانین واین آئین . برویم که از طرف ارگان های نظامی این کشور انتشار یافته اند

امه ها خصلت ویژه جنگ داخلی شوروی و ارتش سرخ شوروی را منعکس میسازند واگر بخود اجازه ن
هیچگونه دخل و تصرفی درآنها را ندهیم و عینا آنها را کپی کرده و مورد استفاده قرار دهیم، باز درحکم آن 

این . ا به شکست میکشاند؛  این کار نیز ما ر"پارااره کنیم تا اندازه کفش شود “خواهیم بود که بخواهیم 
جنگ ما، مانند جنگ اتحاد شوروی، جنگی است انقالبی  واتحاد : اشخاص در  توجیه نظر خویش میگویند

شوروی در جنگ خود  پیروز شده است، بنابر این چگونه میتواند شق دیگری بجز پیروی از الگوی شوروی 
ای  تجربه نظامی اتحاد شوروی، از آنجهت که وجود داشته باشد؟ آنها درک نمیکنند که ما گرچه باید بر

تجربه تازه ترین جنگ انقالبی است، تجربه ایست که تحت رهبری لنین واستالین بدست آمده، ارزش خاص 
قایل شویم، اما از سوی دیگر به تجربه جنگ انقالبی چین نیز باید ارج بگذاریم، زیرا دراینجا عوامل بسیاری 

  . ارتش سرخ چین میباشدهست که خاص انقالب چین و 

آنها . بعضی ها باز نظر نادرست ثالثی دارند که به همین ترتیب از مدتها پیش از طرف ما رد شده است
است و ما باید آنرا ) ۱( ۱۹۲۷تا  ۱۹۲۶گرانبها ترین تجربه، تجربه لشکر کشی به شمال در سالهای : میگویند

ی به شمال در مورد پیشروی مستقیم و  وتصرف شهر های بیاموزیم، بعبارت مشخص تر، ما باید از لشکر کش
  . بزرگ تقلید کنیم

آنها درک نمیکنند که ما در عین اینکه باید تجربه لشکر کشی به شمال را مورد مطالعه قراردهیم، نباید آن 
باید از  ما. را بطور مکانیکی کاپی کنیم وبعمل درآوریم، زیرا در جنگ کنونی ما شرایط دیگر تغییر کرده است

تجربه لشکر کشی به شمال فقط آن چیزی را بپذیریم که امروز هنوز بکار خوردنی است، و باید منطبق با 
  . وضعیت کنونی چیزی ایجاد کنیم که ازخود ما باشد

ومکان و خصلت آن تغییر حسب شرایط جنگ یعنی بر حسب زمان بنابراین قوانین هدایت جنگ بر 
  . میپذیرد

ا در نظر بگیریم، می بینیم که جنگ وقوانین هدایت جنگ با زمان رشد می یابند؛  هر اگر عامل زمان ر
مرحله تاریخی دارای ویژگیهای خاص خود است و از این رو قوانین جنگ نیز در هر مرحله تاریخی دارای 

اگر  .ویژگیهای خاص خود هستند و نمی توانند بطور مکانیکی از یک مرحله به مرحله دیگری منتقل شوند
جنگ را از لحاظ خصلت آن  در نظر بگیریم، می بینیم که چون جنگ انقالبی و جنگ ضد انقالبی هر دو 
دارای ویژگیهای خاص خود هستند، قوانین حاکم بر آنها نیز هر یک ویژگی های دارد که نمیتواند بطور 

بینیم که چون هر کشور یا  اگر عامل مکان را در نظر بگیریم، می. مکانیکی از یک به دیگری منتقل گردد
ملتی و بخصوص هر کشور و یاملت بزرگی دارای ویژگیهای خاص خود است، قوانین جنگ نیز برای هر 
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کشور یا ملتی  متضمین ویژگیهای خاص خود است که به همین ترتیب نمتیواند بطور مکانیکی ازیکی به 
  . دیگری منتقل گردد

ه درمراحل مختلف تاریخی روی میدهد و دارای خصلت مختلف ما در مطالعه قوانین  هدایت جنگ های ک
باید توجه خود را به ویژگیها وتکامل . بوده و در سرزمینهای مختلف وتوسط ملت های گوناگون بر پا میشود

  . این قوانین معطوف داشته و با برخورد مکانی نسبت به مسئله جنگ مبارزه کنیم

در ابتدافقط قادر به فرماندهی یک واحد کوچک بوده است، بتواند  اگر فرماندهی که. این تمام مطلب نیست
میان فرماندهی در . لیاقت فرماندهی یک واحد بزرگتر را پیداکند، این نشانه پیشرفت وترقی او خواهد بود

به همین ترتیب اگر فرماندهی  . یک محل معین و یا در چند محل مختلف الشرایط  نیز فرق و تفاوت است
از فقط قادر بعمل کردن در یک محل آشنا بوده، اکنون بتواند در محل های متعدد عمل کند، این که در آغ

شرایط در مراحل مختلف یک جنگ مشخص نیز در اثر تکامل . نیز نشانه پیشرفت و ترقی او خواهد بود
اندهی جنگ را اگر فرماندهی که ابتدا لیاقت فرم. تکنیک، تاکتیک و استراتژی دشمن و ما تغییر می پذیرد

درمرحله ابتدایی آن داشته، اینک بتواند جنگ را در مرحله عالیتر آن فرماندهی کند، این نشانه پیشرفت و 
اگر یک فرمانده فقط قادر به فرماندهی واحد با حجم معین، در محل معین و . ترقی بازهم بیشتر اوخواهد بود

بعضی ها به .  که هیچ پیشرفت و ترقی نکرده استیا درمرحله معینی از تکامل جنگ باشد، معلوم میشود 
علت اینکه  از مهارت خود در یک زمینه خشنود میشوند و به دید محدود خویش اکتفا میکنند، هرگز به 
پیشرفتی نائل نمیآیند؛  آنها میتوانند در مکان و درزمان معینی نقشی در انقالب داشته باشند، ولی روی هم 

داشت؛  ما نیازمند به فرماندهانی هستیم که بتوانند در رهبری جنگ نقش مهمی رفته نقش مهمی نخواهند 
کلیه قوانین هدایت جنگ، بر حسب تکامل تاریخ و تکامل خود جنگ رشد می یابند؛  هیچ چیزی . ایفا کنند

 . در جهان تغییر نا پذیر نیست

  هدف جنگ برانداختن جنگ است -   ٢

دست یک دیگر، سرانجام در اثر تکامل جامعه بشری از میان خواهد رفت، جنگ، این هیوالی کشتار انسانها ب
ولی برای برانداختن جنگ فقط یک راه . و حتی در آینده ای که چندان دورنیست، از میان خواهد رفت

بوسیله جنگ با جنگ مقابله کردن؛  بوسیله جنگ انقالبی با جنگ ضد انقالبی مقابله کردن؛  : موجود است
گ انقالبی ملی با جنگ ضد انقالبی ملی مقابله کردن؛  بوسیله جنگ انقالبی طبقاتی با جنگ ضد بوسیله جن

ما .  جنگ عادالنه و جنگ غیر عادالنه -تاریخ فقط دونوع جنگ دیده است  . انقالبی طبقاتی مقابله کردن
البی غیر عادالنه کلیه جنگ های ضد انق. موافق جنگ های عادالنه ومخالف جنگ های غیر عادالنه هستیم

ما عاقبت  با دستان خود به دوران جنگ ها در حیات بشر پایان . اند، کلیه جنگ های انقالبی عادالنه اند
ولی بدون تردید . خواهیم داد و بدون شک جنگی که ما اکنون در گیر آنیم، بخشی از این پیکار نهایی است

  . و بیرحمانه ترین جنگها است جنگی  که در مقابل ماقرار گرفته، بخشی از بزرگترین
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بزرگترین و بیرحمانه ترین جنگهای غیر عادالنه ضد انقالبی در کمین ما نشسته است؛   اگر ما درفش جنگ 
درفش جنگ عادالنه . عادالنه را برنیفزائیم، مصیبتی خانمانسوز گریبانگیر اکثریت عظیم بشریت خواهد شد

جنگی که قسمت . عادالنه چین درفش نجات چین استبشریت  درفش نجات بشریت است، درفش جنگ 
اعظم بشریت و اکثریت قریب به اتفاق چینی ها در گیر آنند، بیشک جنگی عادالنه است، اقدامی است نهایت 
ارزنده و افتخار آمیز، اقدامی است که بشریت و چین را رهائی می بخشد،  پلی است بسوی دوران جدیدی از 

عه  بشری به آن نقطه از پیشرفت رسد که طبقات و دولت ها زوال یابند، دیگر هیچ وقتیکه جام. تاریخ جهان
نه جنگ ضد انقالبی و نه جنگ انقالبی،  نه جنگ غیر عادالنه و نه جنگ   -جنگی درمیان نخواهد بود  

آرزوی ما عالقه ما به مطالعه قوانین جنگ انقالبی  از .  واین عصر صلح جاودان بشریت خواهد بود –عادالنه 
در برانداختن همه جنگ ها ناشی میشود ودرست در همین جاست که وجه تمایز بین ما کمونیست ها وتمام 

  .طبقات استثمار گر نمایان میگردد

  استراتژي مطالعه قوانين مسلط بر وضع کلي جنگ است  -  ٣

است سراسر هرجا که جنگی در میگیرد، یک وضع کلی جنگ نیز پدید میگردد وضع کلی جنگ ممکن 
جهان را در بر گیرد، ممکن است سراسر یک کشور را در بر گیرد، ممکن است یک منطقه پارتیزانی و یا یک 

هر وضع جنگی که محاسبه تمام جنبه ها ومراحل گوناگون آنرا . جبهه مستقل و وسیع عملیاتی را دربرگیرد
  . ایجاب کند، وضع کلی جنگ را تشکیل میدهد

وظیفه علم . مطالعه آن قوانین هدایت جنگ است که بر وضع کلی جنگ مسلط اند وظیفه علم استراتژی
وعلم تاکتیک مطالعه آن قوانین هدایت جنگ است که بر بخشی از وضع جنگی مسلط ) ۲(عملیات اپراتیو 

  . اند

؟ برای چرا باید فرمانده عملیات اپراتیو یا تاکتیکی تا حدودی از قوانین استراتژی سر رشته داشته باشند
این نظر که پیروزی . اینکه در اثر درک کل بهتر میتوان در جزء عمل کرد، زیرا جزء تابع کل است

استراتژیک تنها در اثر کامیابی های تاکتیکی بدست میآید، نظر اشتباه آمیز است، زیرا این واقعیت را نادیده 
ه طرز محاسبه وضع کلی و مراحل میگیرد که پیروی یا شکست جنگ بطور عمده و در درجه اول وابسته ب

اگر درمحاسبه وضع کلی ومراحل گوناگون آن نواقص و یا اشتباهات فاحشی روی دهد، . گوناگون آن است
یک حرکت حساب نشده باعث باخت تمام بازی “: وقتیکه گفته میشود. جنگ بطور حتم به شکست میانجامد

گذارد، یعنی حرکتی که برای مجموع اوضاع تعیین منظور آن حرکتی است که در وضع کلی تاثیر می" میشود
آنچه که . موع اوضاع تعیین کننده نیستکننده است، نه آن حرکتی که فقط خصلت جزء دارد و برای مج

  درشطرنج صادق است، در 

  . مورد جنگ هم صدق میکند

اء خویش تشکیل اما وضع کلی نمیتواند مستقل و منفک از اجزای خود باشد، چه وضع کلی از مجموعه اجز
گاهی ممکن است بعضی از اجزاء بدون اینکه در وضع کلی تاثیر جدی بگذارند، دچار انهدام یا . می یابد
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اغلب اتفاق میافتد که درعملیات . شکست شوند، زیرا که این اجزا برای وضع کلی تعیین کننده نبوده اند
به اختالف در وضع کلی جنگ نمیشوند؛  زیرا تاکتیکی یااپراتیو بعضی شکست ها و یا عدم موفقیت ها منجر 

اما شکست اکثر عملیات اپراتیوی که . شکست ها  وعدم موقعیت های مذکور دارای اهمیت قاطع نبوده اند
وضع کلی جنگ را تشکیل میدهند ویا شکست یک یا دوعملیات اپراتیو تعیین کننده، و ضع کلی را فورا 

در تاریخ . تعیین کننده اند“یک یا دو عملیات اپراتیو “و یا " پراتیواکثر عملیات ا“در اینجا . عوض میکند
جنگ ها دیده شده است که پس از یک سلسله پیروزی ها، شکست در یک نبرد به تنهایی باعث از دست 
رفتن کلیه دست آورد های قبلی شده اند و یا پس از شکست های متعدد، پیروزی در یک نبرد به تنهایی 

شکست های “و یا “یک سلسه پیروزی ها “در موارد فوق الذکر . ضع نوینی گشته استموجب پیدایش و
فقط خصلت جزء داشته و هیچ نقش تعیین کننده ای درمجموع اوضاع بازی نمیکردند، در صورتی “متعدد 

 دارای نقش تعیین کننده“پیروزی در یک نبرد به تنهایی “و یا “شکست در یک نبرد به تنهایی “که بعکس،  
برای کسیکه فرماندهی کل عملیات را . همه اینها داللت بر اهمیت محاسبه مجموع اوضاع میکند. ای بودند

  .برعهده دارد، از همه مهمتر عطف توجه به محاسبه وضع کلی جنگ است

نکته عمده اینست که او باید کلیه مسایل مربوط به سازماندهی واحد ها وفرماسیون های نظامی خود، ارتباط 
ان عملیات های اپراتیوی مختلف، ارتباط میان مراحل مختلف یک عملیات، ارتباط میان مجموع فعالیت می

همه اینها  –اردوگاه خودی و مجموع فعالیت اردوگاه دشمن را بر حسب شرایط موجود در نظر بگیرد 
درا با مسایل مستلزم بذل دقت وکوشش بیشتر اوست و چنانچه او این مسایل را از دیده فروگذارد و خو

  . درجه دوم مشغول سازد،  به سختی میتواند از شکست برکنار بماند

رابطه میان کل و جزء نه تنها درمورد رابطه بین استراتژی و فن  عملیات اپراتیو بلکه درمورد رابطه بین فن 
یک لشکر  مثال عملی آن عبارت است از رابطه میان عملیات . عمیالت اپراتیو و تاکتیک نیز صادق است

فرمانده، در . وعملیات هنگ ها  و گردان هایش، یا رابطه میان عملیات یک گروهان ودسته ها وجوخه هایش
هر مقامی که باشد، باید توجه خودرا به مسایل یاعملیات معطوف سازد که درمجموع وضعیتی که در حیطه 

  . ایل یا عملیات دیگرمسئولیت اوست، مهمترین وقاطعترین نقش را ایفا میکند، و نه به مس

برای تعیین اینکه چه چیز مهم ویا تعیین کننده است، نباید شرایط عمومی یا مجرد را مآخذگرفت، بلکه 
در هر عملیات نظامی  سمت و نقطه هجوم را باید طبق . بایدشرایط مشخص را مبداء بررسی قرار داد

در مناطقی که خوار . ه انتخاب گرددوضعیت دشمن، موقعیت زمین وقدرت نیروهای خودی در همان لحظ
وبار فراوان است، باید مراقب بود که سربازان پرخوری نکنند ودر مناطقی که خوار بار کافی نیست، باید توجه 
کرد که سربازان گرسنه نمانند درمناطق سفید درز کردن حتی کمی اطالعات ممکن است  موجب شکست 

در بعضی نبرد ها ضرور . مناطق سرخ غالبا مسئله زیاد جدی نیستحال آنکه این امر بر . پیکار بعدی گردد
در یک . است که فرماندهان عالیرتبه شخصا در آنها شرکت کنند و لی دربرخی دیگر چنین ضرورتی ندارند

در مورد یک . مدرسه نظامی مهمترین مسئله عبارتست از انتخاب مدیر ومعلم و تعیین رهنمود آموزشی
ه عمده را باید به بسیج توده ها برای شرکت در آن وطرح شعار های مناسب معطوف میتنگ توده ای توج
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اصل کلی این است که باید توجه را روی آن حلقه های مهمی متمرکز . در یک کالم. داشت، و غیره وغیره
  . ساخت که مجموع اوضاع وابسته به آنهاست

زیرا آنجه که با مجموع اوضاع در . می یابد در مطالعه قوانین مسلط بر وضع کلی جنگ تفکر وتعمق الزم
ارتباط است،  با چشم قابل رویت نیست وانسان نمیتواند آنرا دریابد مگر آنکه عمیقا  در باره اش بیندیشد؛  

اما از آنجا که کل مرکب از جزء است، کسیکه در جزء تجربه دارد، در عملیات .  راه دیگری موجود نیست
ه دارد، میتواند مسایل عالیتری را بفهمد  مشروط با اینکه واقعا بخواهد عمیقا درباره اپراتیو ودرتاکتیک تجرب

  : آنها بیاندیشد مسایل استراتژی شامل مراتب ذیل اند

در نظر گرفتن رابطه  میان دشمن وخودی؛   در نظر گرفتن رابطه میان عملیات های اپراتیو مختلف و یا 
نقش تعیین (نظر گرفتن آن عناصری که درمجموع اوضاع موثراند میان مراحل مختلف یک عملیات؛  در 

؛  درنظر گرفتن جنبه های ویژه اوضاع عمومی؛  در نظر گرفتن رابطه میان جبهه و پشت ) کننده ای دارند
جبهه؛  در نظر گرفتن تفاوت وارتباط میان تلفات و ترمیم، نبرد و استراحت، تمرکز و پخش نیروها، حمله 

وی وعقب نشینی، استتار وانکشاف، حمله عمده و حمله کمکی، هجوم و تثبیت، تمرکز وعدم ودفاع، پیشر
تمرکز فرماندهی، جنگ طوالنی و جنگ زود فرجام، جنگ موضوعی و جنگ متحرک، نیروهای خودی 
ونیروهای دوست، این دسته وآن دسته، رئیس و مرئوس، کادرها وسپاهان، سربازان باسابقه وسربازان جدید، 

ادرهای مافوق وکادرهای مادون، کادرهای با سابقه و کادرهای جدید، مناطق سرخ و مناطق سفید، مناطق ک
سرخ قدیم و مناطق سرخ جدید، مناطق مرکزی ومناطق مرزی، موسوم گرما وموسوم سرما، پیروزی 

وجلب  وشکست، واحد های بزرگ و واحد های کوچک، ارتش منظم و واحد های پارتیزانی، نابودی دشمن
توده ها، توسعه صفوف ارتش سرخ و تحکیم آن، کار نظامی وکار سیاسی، وظایف گذشته و وظایف کنونی، 
وظایف کنونی و وظایف آینده، وظایف دراین یا آن شرایط، جبهه ثابت و جبهه غیر ثابت، جنگ داخلی 

  وجنگ ملی، این مرحله تاریخی وآن مرحله تاریخ وغیره؛ 

ستراتژی را نمیتوان با چشم مشاهده کرد، معذالک اگر انسان عمیقا بیاندیشد میتواند هیچیک از این مسایل ا
به سخن دیگر میتوان کلیه مسایل مهم جنگ یا . همه این مسایل را روش سازد، دریابد و برآنها مسلط گردد

استراتژی نیل به وظیفه مطالعه مسایل . عملیات نظامی را به سطح عالیتر اصول ارتقاء داد  و درآنجا حل کرد
  .  این هدف است

  مهم اينست که بتوانيم ياد گيريم – ۴
چرا ما ارتش سرخ را تشکیل دادیم؟ برای اینکه بوسیله آن دشمن را درهم بکوبیم  چرا ماقوانین جنگ را 

  . مطالعه میکنیم؟ برای اینکه بتوانیم آنرا در جنگ بکار بریم

هستند بسیاری که د رکالس های درس . ته را بکار بستن استآموختن دشوار است، ولی از آن دشوار آموخ
یا در کتاب ها هنگام بحث در باره علم نظام صاحب نظر و صالح به نظر میرسند، ولی وقتی که جنگ د 

  . ربگیرد برخی از آنها پیروز میشوند و برخی دیگر شکست میخورند
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   .تاریخ جنگ ها و تجربه خود ما از جنگ مؤئد این مطلب است

  پس کلید حل این مسئله در کجاست؟ ما در زندگی واقعی نمیتوانیم متوقع 

تاریخ از اینگونه سرداران بسیار به خود کم دیده . وجود داشته باشند) سرداران همیشه پیروز مند(باشیم که 
 –ردند توقع ما از سرداران ما اینست که دلیر و با درایت باشند و در جریان جنگ بطور کلی پیروز گ. است

کسی که میخواهد صاحب بصیرت  وشجاعت باشد، . سردارانی که بصیرت و شجاعت را یکجا داشته باشند
شیوه ای که باید هم درآموختن بکار برد و هم در استفاده از آنچه  –باید شیوه های برای خود بر گزیند 

  . آموخته شده است

جنبه ها و وضعیت دشمن و وضعیت خودی، کشف این شیوه چیست؟ این شیوه عبارتست از آشنائی با تمام 
  . قوانین حاکم بر عملیات دو طرف  و بکار بردن آنها در عملیات خود

نرمش در بکار بردن اصول بر (در آئین نامه های نظامی بسیاری از کشور ها توصیه های در باره ضرورت 
توصیه ها . موقع شکست دیده میشود و همچنین راهنمایی های در باره اتخاذ تدابیر الزم  در) حسب شرایط

فرماندهان را از خطا های ذهنی که ناشی از بکار بردن مکانیکی اصول میباشد،  بر حذر میدارد و راهنمایی 
ها نشان میدهند که اگر  فرماندهی مرتکب خطای ذهنی شود و یا اگر تغییرات غیر قابل پیش بینی 

  . طور باید عمل کردواجتناب ناپذیری در وضعیت  عینی رویداد، چ

چرا خطا های ذهنی روی میدهند؟  زیرا که آرایش و هدایت نیروها در یک جنگ یا یک نبرد با شرایط زمان 
ومکان تطبیق نکرده، رهبری ذهنی با شرایط عینی منطبق نبوده ویا با آن مغایرت داشته است، به سخن 

رهرکاری که میکنند، باشکال میتوانند  از انسان ها د. دیگر، زیرا تضاد بین ذهن وعین حل نشده است
پیدایش چنین وضعی جلوگیری کنند، منتها فرق در اینست که بعضیها با مهارت بیشتری از عهده کار ها بر 

  . میآیند و بعضی ها کمتر

همانطور که ما در مورد هرکاری مهارت نسبتا بیشتری را طلب میکنیم، در زمینه نظامی نیز میخواهیم که 
دراین جا مطالب  بر سر اینست که ذهن باید آنطور . ی های بیشتر و یا بعکس شکست ها کمتر گردندپیروز

  . که باید با علم منطبق گردد

چنانچه نقطه ای که برای حمله انتخاب شده، یکی از جناح های دشمن و . مثالی درزمینه تاکتیک میآوریم
وم به موفقیت بیانجامد،  معلوم میشود که ذهن با وباالنتیجه هج. درست منطبق بر نقطه ضعف دشمن باشد

عین منطبق بوده،  یعنی کار اکتشافی قضاوت ها و تصمیمات فرمانده به وضعیت  واقعی دشمن وآرایش 
بر عکس اگر نقطه ای که برای حمله انتخاب شده، جناح دیگر یا قلب . نیروهای آن مطابقت داشته است

یواری از خار برخورد کند و کامیاب نگردد،  معلوم میشود که میان ذهن دشمن باشد و باالنتیجه حمله به د
اگر لحظه حمله به  موقع انتخاب شود، اگر نیروی ذخیره به موقع بکار . وعین تطابیقی وجود نداشته است

م انداخته شود و کلیه اقدامات وعملیاتی که درجریان نبرد انجام میشود، بسود ما و به زیان دشمن باشد معلو
اینگونه تطابیق کامل . میشود که در تمام طول نبرد هدایت ذهنی با وضعیت عینی تطابق کامل داشته است
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در جریان یک جنگ یا یک نبرد خیلی نادر است، زیرا که طرفین جنگ یا نبرد را انبوهی انسان های زنده 
ن بکلی با برخورد نسبت باشیاء  تشکیل میدهند که مسلح اند و اسرار خود را از یکدیگر پنهان میدارند؛  ای

اما اگر فرماندهی در خطوط کلی یعنی عناصری از آن که دارای اهمیت . بیروح و یا امور روز مره فرق میکند
  .  تعیین کننده هستند، با وضعیت واقعی مطابقت کنند، در آنصورت  پایه و اساس  پیروزی ریخته شده است

فرمانده سرچشمه میگیرد، تصمیمات صحیح فرمانده از قضاوت ها آرایش صحیح نیروها از تصمیمات صحیح 
ی صحیح او ناشی میشود و قضاوت های صحیح او بر کا رواکتشافی دقیق والزم و بر سنجش و اتصال همه 

  . اطالعات  گوناگونی که از کار اکتشافی بدست آمده،  مبتنی است

استفاده میکند و کلیه اطالعات بدست آمده از وضع فرمانده از تمام اسلوب های ممکن و ضرور کار اکتشافی 
دشمن را میسنجد، کاه را ازگندم جدا میسازد، آنچه راکه نادرست است  حذف  و آنچه را که درست است 
حفظ میکند، از یکی به دیگری حرکت مینماید و از برون به درون نفوذ میکند؛  و آنگاه وضع خود را محاسبه 

اسب وضع دو طرف و ارتباط متقابل آنها میپردازد و درآخر به قضاوت دست میزند مینماید؛  به مطالعه تن
اینست پروسه کامل شناخت اوضاع که یک استراتژ . تصمیم میگیرد و نقشه ها ی خود را تنظیم میکند

اما . نظامی باید قبل از تنظیم هر نقشه استراتژی،  نقشه عملیات اپراتیو و یا نقشه عملیات تاکتیکی طی کند
یک استراتژ نظامی  بی توجه به عوض  اینکه این طور عمل کند، نقشه های نظامی خویش را بر پایه 
تمایالت ذهنی خود می ریزد و ازاینجهت اینگونه نقشه ها تخیلی از آب در میآید و با واقعیت تطبیق 

م دشمن میآفتد و با یک استراتژ عجول که فقط به شور وشوق خویش تکیه میکند،  ناگذیر به دا. نمیکند
اطالعات سطحی و یا ناقصی که از وضع دشمن به دست آورده است، گمراه میشود و یا تحت تاثیر 
پیشنهادات بی مسئولیت زیر دست های خود که بر اساس شناخت واقعی و بینش عمیق استوار نیست، قرار 

یا نمیخواهد بداند که باید هر نقشه میگیرد و بدین ترتیب ناگزیر سرش به سنگ میخورد، زیرا وی نمیداند و
نظامی باید بر اساس اکتشافات الزم و تعمق دقیق در وضعیت خودی و وضعیت دشمن و همچنین روابط 

  . متقابل آنها مبتنی باشد

در اجرای یک . پروسه شناخت اوضاع نه فقط قبل از طرح نقشه  نظامی بلکه بعد از آن نیز ادامه می یابد
مان لحظه آغاز اجرا تا پایان عملیات پروسه دیگری از شناخت اوضاع جریان می یابد که نقشه نظامی، از ه

در جریان این پروسه باید مجددا با زرسی شود که آیا نقشه ای که در پروسه . پروسه پراتیک نامیده میشود
مطابقت نکند، باید با  چنانجه نقشه اصال و یاکامال با واقعیت. قبلی تنظیم شده با واقعیت مطابقت میکند یا نه

تکیه بر معلومات جدید به قضاوت های جدید دست زد،  تصمیمات تازه گرفته و در نقشه اصلی دست برد تا 
اینکه با وضعیت جدید بخواند تغییر واصالح جزئی نقشه تقریبا در هر عمل نظامی انجام می یابد وحتی 

آدم عجولی که ضرورت چنین تغییر ی را درک نکند . گاهی اتفاق می افتد که باید نقشه از اساس تغییر کند
  . ویا مایل به چنین تغییری نباشد و فقط کورکورانه عمل کند، بازناگزیر سرش به سنگ خواهد خورد

یک . آنچه در باال گفته شد، همه درعملیات استراتژیک صادق است و هم در عملیات اپراتیو و تاکتیکی
فرماندهان، افراد، (با فروتنی بیاموزد، میتواند ویژگی های نیروهای خود نظامی باتجربه، مشروط با اینکه 
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فرماندهان، افراد، (و همچنین ویژگی های نیروهای دشمن ) اسلحه، خواربار وغیره و مجموعه این عوامل
مانند اوضاع  –وسایر شرایطی را که مربوط به جنگ میشود ) اسلحه، خواربار و غیره ومجموعه این عوامل

به خوبی بشناسد؛  یک چنین مرد نظامی با اطمینان  –وال سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، جوی و غیره واح
او . بیشتری جنگ ویا عملیات نظامی را هدایت میکند و قابلیت بیشتری برای  نیل به پیروزی خواهد داشت

و اردوی دشمن را این مزیت را از آن جهت بدست میآورد که طی یک دوره  طوالنی وضعیت اردوی خود 
این پروسه شناخت بسیار . شناخته، قوانین عمل را کشف کرده  و تضاد میان ذهن و عین را حل کرده است

مهم است؛  بدون این تجربه که طی زمان طوالنی بدست میآید  بدشواری میتوان قوانین حاکم بر سراسر 
نمیتوانند . روی کتاب میشناسند مبتدیان ویا کسانیکه جنگ را فقط از. جنگ را فهمید و فراگرفت

فرماندهان عالیرتبه وواقعا توانایی شوند؛  فقط کسیکه در صحنه پیکار آموزش یافته است، برای چنین مقامی 
  . شایستگی دارد

کلیه قوانین جنگ و یا تئوری های نظامی که جنبه اصولی دارند، تراز نامه تجربه جنگ های هستند که 
باید این درس هارا که از جنگ ها گذشته به ما بارث رسیده  و به . ا تنظیم کردندپشتیبان و یا معاصران م

لیکن ما وظیفه دیگری هم داریم و . این یکی از وظایف ماست. بهای خون تمام شده اند، بدقت مطالعه کرد
آنچه راکه آن عبارت از نتیجه گیری ها  را به کمک تجربه خود آزمودن، آنچه را که سودمند است پذیرفتن و 

این وظیفه دوم دارای .  سودمند نیست، بدور افگندن و آنچه را که مخصوص خود ماست، برآن افزودن
اهمیت بزرگی است؛  اگر ما این طور عمل نکنیم، قادر به هدایت جنگ نخواهیم بود  کتاب خواندن آموختن 

سلوب  اصلی ما آموختن جنگ در ا. است اما آموختن را بکار بستن نیز آموختن است و حتی نوع مهمتر آن
او میتواند  –حتی شخصی که امکان مدرسه رفتن نداشته است میتواند جنگ را بیاموزد . جریان جنگ است

جنگ انقالبی کار توده هاست و غالبا موضوعی نیست که ابتدا آموخته شود . جنگ را از طریق جنگ بیاموزد
ید به عمل درآید و سپس آموخته شود، زیرا عمل کردن خود وبعد به عمل درآید بلکه امری است که ابتدا با

بین یک غیر نظامی و یک نظامی فاصله ای موجود است، ولی این فاصله دیوار بزرگ چین . آموختن است
. نیست و میتواند بسرعت از میان برداشته شود و راه از بین بردن آن هم شرکت در انقالب و جنگ است

ن را بکار بستن امر آسانی نیست مقصود ما اینست که آموختن جامع وبکار بستن وقتی که ما میگوئیم آموخت
  . ماهرانه کار سخت و مشکلی است

وقتی که ما میگوئیم یک غیر نظامی به سرعت میتواند به یک نظامی تبدیل شود، منظور ما ن اینست که 
رب المثلی از چین قدیم مصداق عبور از آستانه در مشکل نیست در توصیف و وحدت ان دو حکم در اینجا ض

عبور از آستانه در . “در جهان هیچ مشکلی نیست که دربرابر با اراده تاب بیاورد “: می یابد که میگویند
   مشکل نیست، تبحر و استادی نیز امری است امکان

  . پذیر، فقط مشروط به اینکه انسان اراده کند وقادر به آموختن باشد

عینی در ذهن ما؛  ) ۳(حاکم بر اشیاء و پدیده های دیگر بازتابی است از واقعیت  قوانین جنگ مانند قوانین
پس مو ضوع مورد مطالعه و شناخت ما هم شامل . هر چیزی که در خارج از ذهن ماست، واقعیت عینی است
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 وضع دشمن میشود و هم شامل وضع خود ما؛  این هر دو جهت باید موضوع مطالعه و بررسی ما قرار گیرد،
کسانی هستند که میتوانند خود را خوب . ماست) قوه تعقل(در صورتیکه مطالعه و بررسی کننده فقط ذهن 

بشناسند ولی از شناختن دشمن عاجز اند، و کسانی دیگری نیز هستند که میتوانند دشمن را خوب بشناسند 
سئله آموزش و بکار بستن قوانین ولی قادر به شناختن خود نیستند؛  نه اینهاو نه آنها هیچکدام قادر به حل م

تئوریسن بزرگ نظامی چین با ستان آمده است که ) ۴(ضرب المثلی در کتاب سون  او زی . جنگ نیستند
مضمون این جمله دو  ”چنانچه دشمن و خودت رابشناسی، صد بار میجنگی و به خطر نمی افتی“: میگوید

ربستن؛  یعنی شناخت قانون تکامل وواقعیت عینی مرحله آموختن و مرحله بکا –مرحله را در بر میگیرد 
ما نباید با این . وتعیین عمل خود مان طبق قوانین مذکور به منظور غلبه بر دشمنی که در مقابل داریم

  . ضرب المثل کم بها دهیم

جنگ، عالیترین شکل مبارزه متقابل میان ملت ها، میان دولت ها، میان طبقات و میان گروههای سیاسی؛   
ملت ها، دولت ها، طبقات و گروههای سیاسی که درجنگ اند، از کلیه قوانین جنگ به منظور نیل به پیروزی 

بیشک، در جنگ پیروزی یا شکست را بطور عمده شرایط نظامی،  سیاسی، اقتصادی و . استفاده میکنند
  . ولی این تمام مطلب نیست. طبیعی  دو طرف متخاصم معین میکند

یک استراتژ نظامی در . فین در هدایت عملیات جنگی نیز در تعیین فرجام جنگ مؤثر استتوانایی ذهنی طر
تالش خود برای نیل به پیروزی نمیتواند از حدودیکه شرایط مادی ایجاد کرده اند،  پا فراتر نهد ولی او 

نظامی بر صحنه فعالیت یک استراتژ . میتواند ویابد برای کسب پیروزی در حدود همین شرایط تالش کند
روی شرایط عینی ساخته شده است، ولی او میتواند بر روی همین صحنه حماسه های پرشکوهی را که مملو 
از رنگها و آهنگ ها، پر از قدرت و عظمت اند رهبری کند، از اینرو فرماندهان ارتش سرخ  ما باید بر پایه 

و طبیعی موجود نیروی  تهور و مادی عینی موجود، یعنی بر اساس شرایط نظامی، سیاسی، اقتصادی 
استعداد خودرا شکوفا سازند، کلیه نیروهای را که در اختیار دارند، برای درهم شکستن دشمنان ملی 

در اینجا است که توانایی ذهنی مادر هدایت . وطبقاتی مان بکار اندازند و این عالم فاسد را دگرگون سازند
چ وجه فرمانده ارتش سرخ اجازه نمیدهیم  که بصورت یک آدم ما به هی. جنگ میتواند وباید وارد عمل شود

بی کله و قلدر درآید که بدون مالحظه چپ و راست میکوبد؛  ما باید همه فرماندهان ار تش سرخ را ترغیب 
کنیم که بصورت قهرمانان دلیر و با درایت در آیند و نه فقط شهامت غلبه بر کلیه موانع را داشته باشند، بلکه 

فرمانده نظامی  که در . ند جنگ را از آغاز تا فرجام  و درتمام تحوالت وفراز ونشیب هایش هدایت نمایندبتوان
اقیانوس  بیکران جنگ شنا میکند،  نه فقط باید خودرا از غرق شدن مصئون بدارد  بلکه باید قادر باشد با 

جنگ،  فن شناوری در اقیانوس  قوانین هدایت. حرکات موزون واطمینان خود را به ساحل پیروزی برساند
  . اینهاست دشواری های ما. جنگ است
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 فصل دوم

  حزب کمونيست چين  و جنگ انقالبي چين

 

  ۱۹۲۴آغاز شده تا کنون از دو مرحله گذشته است مرحله اول از سال  ۱۹۲۴جنگ انقالبی چین  که از سال 
انجامید  و این که مرحله جنگ انقالبی ملی  بطول  ۱۹۳۶تا سال  ۱۹۲۷و مرحله دوم از سال   ۱۹۲۷تاسال 

جنگ انقالبی در این سه مرحله تحت رهبری پرولتاریای چین و حزب آن، حزب .  علیه ژاپن گشوده میشد
دشمنان اصلی  ما در جنگ انقالبی چین امپریالیسم  و نیروهای  . کمونیست چین، صورت گرفته و میگیرد

ممکن است د رلحظات تاریخی معینی در جنگ انقالبی شرکت  گرچه  بورژوازی چین. فئودالی هستند
بجویند، ولی در اثر خود خواهی و فقدان استقالل سیاسی و اقتصادی  نمیخواهد و نمیتواند جنگ انقالبی 

توده های دهقانی و تود ه های خرده بورژوازی  شهری چین .  چین را تا پیروزی کامل رهبری کند
آنها نیروهای عمده جنگ . انقالبی شرکت بجویند و آنرا به پیروزی کامل برسانندمیخواهند فعاالنه در جنگ 

انقالبی اند، ولی از آنجا که دارای خصوصیات  مولدین  خرده پا هستند، افق دید سیاسی آنان محدود  است  
رهبری  وبدین جهت نمیتوانند جنگ را بدرستی ) وبخشی از خیل بیکاران دارای افکار  آنارشیستی هستند(

بنابر این  در دورانی که  پرولتاریای  قدم به عرصه سیاسی گذاشته است  مسئولیت رهبری جنگ .  کنند
در چین دوران هر جنگ انقالبی که توسط  . انقالبی چین ناگذیر  بردوش حزب کمونیست چین میافتد

زیرا از . حکوم به شکست استپرولتاریا و حزب کمونیست رهبری نشود و یا از قلمرو رهبری آنها خارج شود م
تمام قشر های اجتماعی و دسته های سیاسی چین نیمه مستعمره  فقط پرولتاریا و حز ب کمونیست است 
که از تنگ نظری و خود خواهی بدور و دارای وسیع ترین افق دید سیاسی وعالیترین درجه تشکیل میباشد 

اریایی  پیش آهنگ جهان  و احزاب سیاسی آن  با تواضع و بیشتر از همه توانائی آنرا دارد که ازتجارب پرولت
تمام  بیاموزند و آنها را جهت پیشبرد امر خود مورد استفاده قرار دهند به این دلیل فقط پرولتاریا وحزب 
کمونیست اند که میتوانند دهقانان،  خرده بورژوازی شهری  و بورژوازی  را رهبری کنند، بر تنگ نظری 

بورژوازی، بر گرایش خیل بیکران  به خراب کاری  و همچنین بر نوسانات و نا پیگیری  دهقانان و خرده 
فایق آیند و انقالب و ) البته مشروط بر آنکه حزب کمونیست در سیاست خود دچار اشتباه نشود(بورژوازی 

در   ۱۹۲۷ -  ۱۹۲۴جنگ را  براه پیروزی سوق دهند بطور کلی میتوان گفت که جنگ انقالبی  سالهای 
شرایطی جریان یافت که  پرولتاریای بین المللی و پرولتاریای چین وحزب آن در  بورژوازی  ملی چین و 
حزب آن در بورژوازی ملی چین و حزب آن اعمال نفوذ سیاسی میکردند و به آنها همکاری سیاسی داشتند 
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بزرگ و همچنین در اثر آنکه  اما در لحظه اساسی انقالب و جنگ، در درجه اول به علت خیانت بورژوازی  
اپورتونیستهای داخلی صفوف  انقالبیون  داوطلبانه از رهبری انقالبی رو گرداندند این جنگ انقالبی به 

  . شکست انجامید

دشمن در . تا هم اکنون ادامه دارد، در شرایط نوینی صورت میگیرد ۱۹۲۷جنگ انقالبی اراضی که از سال 
  .ست بلکه شامل اتحاد بورژوازی  بزرگ  و مالکان ارضی بزرگ نیز میشوداین جنگ تنها امپریالیسم نی

فقط حزب کمونیست است که این جنگ انقالبی را . بورژوازی  ملی دنباله رو بورژوازی بزرگ شده است
این هژمونی مطلق حزب . رهبری میکند و از هم اکنون هژمونی  مطلق  خویش را بر آن تامین کرده است

بدون هژمونی مطلق حزب . استرین شرط تعقیب  بی تزلزل  و پیگیری جنگ انقالبی کمونیست مهمت
   کمونیست قابل تصور نبوده که جنگ

  . انقالبی بتواند با این پیگیری ادامه یابد

حزب کمونیست چون با دلیری و استواری در راس جنگ انقالبی چین قرار گرفته و طی پانزده سال متمادی 
داده است که دوست خلق است  و پیوسته در جبهه مقدم جنگ انقالبی برای دفاع از  بتمام ملت نشان) ۵(

  . منافع خلق وآزادی و راه هایش مبارزه میکند

حزب کمونیست چین با مبارزات سخت و دشوار خود و به بهای خون و جان صد ها هزار نفر از اعضای دلیر 
عظیمی در میان توده های چند صد میلیونی خلق ایفا و دهها هزار نفر از کادرهای قهرمانش، نقش تربیتی 

کامیابی های تاریخی بزرگی که حزب کمونیست چین در طول مبارزات انقالبی خود بدست .  کرده است
آورده شرط الزم را برای بقا و رستگاری چین در این لحظه  حساس که مورد تعدی دشمن ملی قرار گرفته، 

ت از وجود یک رهبر سیاسی است  که از اعتماد اکثریت عظیم مردم فراهم ساخته است، این شرط عبار
امروز خلق آنچه را که حزب . برخوردار است و از طرف آنها طی سالهای متمادی آزمایش برگزیده شده است

بدون مبارزه دشوار حزب کمونیست . کمونیست میگوید از گفته هر حزب سیاسی دیگر آسانتر می پذیرد
  . ل اخیر، نجات میهن  از خاطر یک اسارت جدید غیر ممکن بودچین طی پانزده سا

و ) ۶(حزب کمونیست چین طی  جنگ انقالبی، عالوه بر دو اشتباه، اپورتونیسم  راست  چن دو سیو 
چپ “اشتباه اولی اپورتونیسم : ، دو اشتباه دیگر نیز مرتکب شده است)۷(لی لی سان " چپ“اپورتونیسم 

بود  که منجر به تلفات فوق العاده سنگینی در طول جنگ انقالب ارضی گردید، ) ۸( ۱۹۳۴- ۱۹۳۱سالهای “
دشمن، مناطق پایگاهی خود را از دست دادیم “محاصره و سرکوب “بطوریکه ما بجای دفع  پنجمین عملیات 

ون در جلسه وسیع بوروی سیاسی  کمیته مرکزی در ز  ۱۹۳۵این اشتباه در  ژانویه . و ارتش سرخ ناتوان شد
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بود و ) ۹(، ۱۹۳۶ – ۱۹۳۵اشتباه دوم اپورتونیسم  راست جان گوه  تائو در سال های .  ای اصالح گردید
چنان دامنه یافت که انضباط حزب وارتش سرخ را  مختل ساخت و موجب تلفات سنگینی در بخشی از 

اعضای حزب و  نیروهای ارتش سرخ گردید، ولی   در پرتو رهبری صحیح کمیته مرکزی و آگاهی سیاسی 
بدیهی است که همه این اشتباهات به . فرماندهان  و رزمندگان ارتش سرخ این اشتباه نیز باالخره اصالح شد

حزب ما، به انقالب و به جنگ ما صدمه زدند، معذلک ما سر انجام همه آنها را بر طرف ساختیم و درست در 
  . ا باز  هم آبدیده تر و نیرومند ترگردیدندجریان غلبه بر این اشتباهات بود که حزب و ارتش سرخ  م

حزب کمونیست چین رهبری این جنگ انقالبی خروشان و پر افتخار و پیروزمند را همراه در دست داشته و 
این جنگ نه فقط درفش آزادی چین را بر افراشته است، بلکه دارای اهمیت انقالبی .  همچنان در دست دارد
د خلق های انقالبی سراسر جهان به ما دوخته است، ما را در این مرحله چشم امی. بین المللی نیز هست

نوین، یعنی مرحله جنگ انقالبی ملی ضد ژاپنی، انقالب چین را به سرانجام خواهیم رساند و این در انقالب 
اده است که ما نه جنگ انقالبی ما تابحا ل نشان د. خاورزمین و سراسر جهان عمیقا تاثیر خواهد گذاشت

.  فقط بیک مشی سیاسی صحیح مارکسیستی بلکه بیک مشی نظامی صحیح مارکسیستی نیز نیازمندیم
ما مطمئنیم که از . انقالب و جنگ در عرض پانزده سال این مشی سیاسی  ونظامی را ساخته و پرداخته است

ام بیشتر ی خواهد یافت، این پس، در مرحله نوین جنگ، این مشی بر اساس شرایط نوین رشد و قو
. مضمونش  کامل تر و غنی تر خواهد شد و مارا به هدف خود یعنی غلبه بر دشمن ملی هدایت خواهد کرد

تاریخ بما میآموزد که مشی سیاسی ونظامی صحیح به خودی خود و درآرامش بوجود نیامده  و تکامل نمی 
می پذیرد این مشی باید از یکسو علیه اپورتونیسم یابد، بلکه فقط در آتش مبارزه بوجود آمده ورشد وقوام 

بدون مبارزه و غلبه کامل بر این انحرافات . و از سوی دیگر علیه اپورتونیسم راست به مبارزه برخیزد“چپ “
زیان بخش  که ریشه انقالبی وجنگ انقالبی را میزند، تدوین یک مشی صحیح و نیل به پیروزی  درجنگ 

درست به همین دلیل است که من در این جزوه قلبا به نظرات نادرست اشاره . انقالبی غیر ممکن است
  . میکنم
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  فصل سوم

 ويژگيهاي جنگ انقالبي چين

  اهميت موضوع  - ١

اشخاصی که قبول ندارند، نمیتوانند ویا نمیخواهند بدانند که جنگ انقالبی چین دارای ویژگیهای خاص خود 
قوای گومیندان  را از نوع عملیات جنگی عادی و یا از نوع عملیات  است، عملیات جنگی ارتش سرخ علیه

جنگ داخلی اتحاد شوروی  محسوب میدارند جنگ داخلی اتحاد شوروی که توسط لنین و استالین رهبری 
تمام احزاب کمونیست و از آنجمله حزب کمونیست .  شده بود، تجاربش دارای اهمیت جهان شمول است

بندی  تئوریک   آنرا که لنین واستالین بدست داده اند، بمثابه قطب نمایی خود چین این تجربه و جمع
میدانند اما این به آن معنی نیست که ما باید این تجربه را در شرایط خاص خود مان بطور مکانیکی بکار 

وروی  ببریم جنگ انقالبی چین در بسیاری جهاد دارای ویژگیهای خود است که آنرا از جنگ داخلی اتحاد ش
این نکته طی . بدیهی است که در نظر نگرفتن این ویژگیها و یا نفی  و جود آنها اشتباه است. متمایز میسازد

  . دهسال جنگ ما دیگر کامال به اثبات رسیده است

او قبول نمیکرد که درجنگ بر ضد ارتش سرخ بر استراتژی .  خصم ما نیز دچار چنین اشتباهاتی شده است
ی نیاز است  که باید با استراتژی  وتاکتیکی  که درجنگ با ار تش های دیگر بکار میرود، و تاکتیک  دیگر
او با اتکاء به تفوق خود در زمینه های مختلف به ما کم بها میداد وهمچنان با سلوبهای . فرق داشته باشد

و در جریان   ۱۹۳۳دشمن در سال “محاصره و سرکوب “قبل از چهارمین عملیات . کهنه جنگی  میچسبید
نخستین کسی . آن وضعیت چنین بود و نتیجه آن شد که دشمن با یک سلسله شکست های مواجه گردید

که در ارتش گومیندان نظر جدیدی،  در این مورد به پیش کشید، ژنرال مرتجع بنام لی یو وی یوان و سپس 
بود که دوره تعلیمات افسران  و از همان جا. سرانجام نظرشان مورد قبول چانکایشک افتاد. دای یوه بود

تنظیم شد که در جریان ) ۱۱(تاسیس گشت و اصول نظامی ارتجاعی جدیدی ) ۱۰(چانکایشک  در لوشان  
  .  بکار رفت“محاصره و سرکوب “پنجمین حمالت 

ولی هنگامیکه دشمن اصول نظامی خودرا برای تطبیق باشرایط عملیات ضد ارتش سرخ تغییر داد، در 
آنها اسرار داشتند که به شیوه های که با . بازگشتند ”قالب های کهن“ای پیدا شدند که به  صفوف ما عده

اوضاع واحوال عمومی منطبق است، بر گردند، از تعمق  در شرایط ویژه هر مورد مشخص  سرباز میزدند 
مپریالیسم و تجاربی را که در طول تاریخ نبرد های خونین ارتش سرخ بدست آمده، رد میکردند، به قدرت ا

گومیندان و همچنین به قدرت ارتش گومیندان کم بها میدادند وبرای  رؤیت اصول ارتجاعی جدیدی که 
نتیجه این شد که کلیه پایگاه های انقالبی، باستثنای ناحیه مرزی . خصم بکار میبست، دیده بینا نداشتند

به چند ده هزار و تعداد اعضای حزب  گان سو از دست رفت، تعداد افراد ارتش سرخ از سیصد هزار –شنسی 
کمونیست چین از سیصد هزار به چند ده هزار کاهش یافت، و سازمان های حزبی در مناطق گومیندان 

 -این اشخاص خود شان را مارکسیست  . خالصه این کیفر تاریخی  سختی بود. تقریبا همگی متالشی شدند
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لنین میگوید که جوهر و . لنینیسم نبرده بودند - رکسیسم  لنینیست مینامیدند ولی در واقع هیچ بویی از ما
و درست همین نکته بود که این ). ۱۲(روح زنده مارکسیسم در تحلیل مشخص از اوضاع مشخص است  

رفقای مااز یاد میبردند از اینجا میتوان مشاهده کرد که بدون درک و ویژگیهای جنگ انقالبی چین هدایت 
 . پیروزی امکان پذیر نیست این جنگ و رهبری آن بسوی

 ويژگيهاي جنگ انقالبي چين کدامند؟ – ٢

ویژگی اول . حاال ببینیم ویژگیهای جنگ انقالبی چین کدامند؟  بعقیده من  چهار ویژگی اصلی وجود دارد
اینستکه چین کشور پهناور نیمه مستعمره  است که در زمینه سیاسی واقتصادی بطور ناموزون تکامل می 

  . را  پشت سر نهاده است   ۱۹۲۷ -  ۱۹۲۴قالب سالهای یابد وان

موقعیکه در زمستان  . این ویژگیها نشان میدهد که امکان بسط و پیروزی جنگ انقالبی جین موجود است
، کمی پس از آغاز جنگ پارتیزانی در چین، بعضی از رفقا در کوهستان جین گان واقع  ۱۹۲۸و بهار   ۱۹۲۷

تا چه مدتی مامیتوانیم پرچم سرخ را “جیان سی این سوال را مطرح کردند که  –در منطقه مرزی حونان 
این نکته را )) ۱۳(جیان سی   –در اولین کنگره حزبی منطقه مرزی حونان (،  ما "برافراشته نگهداریم؟ 

ی چین  اگر ما با این سوال که آیا مناطق پایگاهی انقالب. زیرا این اساسی ترین مسئله ای بود. متذکر شدیم
وارتش سرخ چین  میتوانند پا بر جا بمانند و بسط یابند، جواب نمی دادیم، حتی یک گامی هم نمی 

بار دیگر به این سوال  ۱۹۲۸ششمین کنگره  کشور حزب کمونیست چین در سال . توانستیم جلو برویم
  . و درست از آن ببعد بود که جنبش انقالبی چین پایه تئوریک صحیحی یافت. پاسخ داد

  : اینک به تحلیل این مسئله بپردازیم

اقتصاد سرمایداری نا توانی با یک اقتصاد  –چین درزمینه سیاسی و اقتصادی بطور نا موزون رشد می یابد 
نیمه فئودالی بر تر همزیستی میکنند؛  چند شهر مدرن صنعتی وتجارتی بامناطق روستایی بیکرانی که از 

میکنند؛  چندین میلیون کارگر صنعتی با صد ها میلیون دهقان و پیشه ور تکامل بازایستاده اند، همزیستی 
که در زیر یوغ نظام کهن  به سر میبردند، همزیستی میکنند؛   دیکتاتوری های نظامی بزرگ که حکومت 
مرکزی را در دست دارند بادیکتاتور های نظامی کوچک که در استانهای مختلف  مسلطند، همزیستی 

که “قوای نظامی مختلط “که تابع چانکایشک است، با  ”ارتش مرکزی“ع ارتش ارتجاعی یعنی میکنند؛  دونو
تابع دیکتاتور های نظامی استانهای  مختلف اند، همزیستی میکنند؛  چند خط آهن و خط کشتی رانی  و 

مناسب اند و چند جاده اتومبیل رو با تعداد کثیری راه های گاری و کوره راه های که فقط برای پیاده روی 
  . بز رو های که حتی عبور ازآنها با پا هم دشوار است، همزیستی میکنند

تشتت  در میان قدرت های امپریالیستی موجب تشتت در میان گروه   - چین کشور نیمه مستعمره است  
بین کشور نیمه مستعمره که تحت سلطه چندین دولت قرار دارد و . های مختلف هیئت حاکمه چین میشود

  . شور مستعمره که فقط یک دولت بر آن مسلط است، فرق و تفاوت هستک
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هنگامیکه تاریکی . هنگامیکه در خاور شب فرا میرسید، در باختر هنوز روز است“  - چین کشور پهناور است 
، پس نباید از این نگران بود که میدانیم "بر جنوب دامن میگسترد، در شمال هنوز خورشید پرتو افگن است 

  . برای ما نور موجود نیست  کافی

این انقالب  بذرهائی افشانده  که از آن ارتش سرخ  سربرون   -چین، انقالب بزرگی را پشت سر نهاده است 
کشیده است، این انقالب رهبر ارتش سرخ یعنی حزب کمونیست را آفریده وتوده های مردم را آماده ساخته 

از اینروست  که ما میگوئیم اولین ویژگی جنگ . رده بودندتوده های که زمانی در انقالب شرکت ک –است 
انقالبی چین اینست که این جنگ درکشور پهناور نیمه مستعمره  ای صورت گرفته که درزمینه سیاسی 

این ویژگی علی . واقتصادی بطور ناموزون رشد می یابد، کشوریکه از میان آتش یک انقالب گذشته است
  .ما را  نه فقط در زمینه سیاسی بلکه در زمینه نظامی نیز معین میکند  الحصول  استراتژی و تاکتیک

  . ویژگی دوم جنگ انقالبی چین بزرگی و نیرومندی دشمن ماست

وضع گومیندان، این خصم ارتش سرخ از چه قرار است؟ گومیندان حزبی است که قدرت سیاسی را بدست 
حزب از کمک کشور های عمده ضد انقالبی جهان بر این . گرفته و آن را تا حدودی استحکام بخشیده است

این حزب ار تش خویش را از نو ساخته است، ارتشی که از کلیه ارتش های تاریخی چین . خوردار است
متمایز است و در خطوط اصلی با ارتش های کشورهای مدرن جهان همسری میکند؛  این ارتش از لحاظ 

سر است و از لحاظ تعداد از هر ارتش دیگری درتاریخ چین و یا  تسلیحات و تجهیزات به مراتب برارتش سرخ
بین ارتش گومیندان و ارتش سرخ یکدنیا فرق و تفاوت . از هر ارتش دائمی کشورهای دیگر بیشتر است

گومیندان کلیه مواضع کلیدی ویا  شریانهای حیاتی چین را در عرصه سیاسی، اقتصادی، ارتباطی و . هست
  . د آورده و قدرت سیاسی خود را بر سراسر کشور گسترده استفرهنگی به قبضه خو

این دومین  ویژگی جنگ انقالبی . ارتش سرخ چین در برابر چنین دشمن بزرگ مقتدری قرار گرفته است
این ویژگی باعث میشود که عملیات نظامی ارتش سرخ به ناچار از بسیاری جهات  با جنگهای .  چین است

  . داخلی اتحاد شوروی و لشکر کشی به شمال تفاوت داشته باشد دیگر بطور کلی و یاجنگ

  . سومین ویژگی جنگ انقالبی چین کوچکی و ضعف ارتش سرخ است

ارتش سرخ چین که ابتدا از واحد های پارتیزانی تشکیل میشد، پس از شکست نخستین انقالب بزرگ بوجود 
ا از سر میگذراند و همچنین کشورهای این کار درزمانی صورت گرفت که چین دوران ارتجاع ر. آمد

  . سرمایداری  مرتجع  جهان نیز از نظر سیاسی و اقتصادی ثبات نسبی یافته بودند

قدرت سیاسی ما درمناطق کوهستانی پراکنده و منفرد و یا در نواحی دور افتاده مستقر است و هیچ کمکی 
یط  اقتصادی و فرهنگی ازمناطق گومیندان عقب مناطق پایگاه انقالبی از لحاظ شرا. از خارج دریافت نمیکند

مانده تر اند و فقط  دهکده ها وشهر های کوچک را در بر میگیرند این مناطق در ابتدا خیلی کوچک بودند و 
بعدا هم چندان بزرگ نشدند و بعالوه آنها ثابت نیستند، و ارتش سرخ از پایگاه های واقعا استوار برخوردار 
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ارتش سرخ کم است، تسلیحات آن بد است، تامین خواروبار، پوشاک، با الپوش  در شرایط تعداد افراد . نیست
  . بسیار دشواری صورت میگیرد

و از همین تضاد سخت است که استراتژی و یا تاکتیک های . این ویژگی با ویژگی قبلی سخت در تضاد است
  . ارتش سرخ نتیجه شده است

  . ی حزب کمونیست انقالب ارضی استچهارمین ویژگی جنگ انقالبی چین رهبر

از یکطرف جنگ :  این ویژگی ضرورتا از ویژگی اول ناشی میشود و موجب پیدایش دو وضع مختلف میگردد
انقالبی چین  علیرغم اینکه در دوران ارتجاع در چین ودر جهان سرمایداری صورت میگیرد، ممکن است به 

. ست جریان می یابد و از پشتیبانی دهقانان بر خوردار استپیروزی برسد، زیرا که تحت  رهبری حزب کمونی
در سایه این پشتیبانی است که مناطق پایگاهی ما اگر چه کم وسعت اند، نیروی سیاسی مقتدری را تشکیل 
میدهند ودر برابر حکومت گومیندان که بر مناطق پهناور سلطه افگنده، محکم  میایستند واز لحاظ نظامی 

ار تش سرخ با وجود عده کم با . واحد های گومیندان دشواری های عظیمی ایجاد میکنند در سر راه حمالت
قدرت عظیم رزمنده ممتاز است، زیرا رزمندگانش که از طرف حزب کمونیست رهبری میشوند از بطن 

تش انقالب ارضی بیرون آمده اند ودرراه منافع خود شان میجنگیدند بعالوه فرماندهان و جنگ جویان این ار
  . از لحاظ سیاسی با هم وحدت دارند

از طرف دیگر گومیندان دروضعیتی است که با وضع ما سخت در تضاد است گومیندان مخالف انقالب ارضی 
گومیندان با این که ار تش عظیمی در اختیار . است و از این جهت از پشتیبانی دهقانان برخوردار نیست

سران جزئی را که از محیط  مولدین  خرده پا بر خاسته اند ترغیب کند  دارد، نمیتواند سربازان و بسیاری از اف
در بین افسران و سربازان گومیندان از لحاظ . که به طیب خاطر جانشان را برای گومیندان بخطر بیافگند

 . سیاسی وحدت وجود ندارد و این امر خود از قدرت رزمنده ارتش گومیندان میکاهد

  ا ازاين ويژگيها ناشي ميشوداستراتژي و تاکتيک م – ٣

کشور پهناور ونیمه مستعمره که انقالب بزرگی را از سر گزرانده و در زمینه های سیاسی و اقتصادی بطور نا 
چین است   - موزون  رشد می یابد؛  دشمنی بزرگ ونیرومند؛  ارتش سرخ کو چک وضعیف؛  انقالب ارضی 

ها تعیین کننده مشی  رهنمای و اصول متعدد استراتژیک  این ویژگی. چهار ویژگی اصلی جنگ انقالبی چین
از ویژگیهای اول  و چهارم چنین نتیجه میشود که امکان رشد ارتش . و تاکتیکی  جنگ انقالبی چین هستند

از ویژگیهای دوم وسوم چنین بر میآید که امکان رشد بسیار . سرخ چین و غلبه بر دشمنانش موجود است
غلبه بسیار سریع بر دشمنانش موجود نیست؛    بعبارت دیگرجنگ طوالنی خواهد  سریع ار تش سرخ چین و

اینها هستند دو جنبه جنگ . بود و در صورتیکه بدرستی رهبری نشود حتی ممکن است به شکست یبانجامد
این دوجنبه درکنار هم موجود اندبه این معنی که در کنار عوامل مساحت، دشواری های نیز . انقالبی چین

تاریخ ده . این است قانون اساسی جنگ انقالبی چین که قوانین کثیر دیگری از آن ناشی میشود. جود داردو
کسیکه چشم دارد ولی این قانون اساسی رانمی بیند، قادر . ساله جنگ ما اعتبار این قانون را ثابت کرده است



 

 

 

	
	

	  

 

172 

 

 

کامال روشن است که . ری کندبه هدایت جنگ انقالبی نیست ونمیتواند ارتش سرخ را بسوی پیروزی رهب
ما باید سمت استراتژیک خویش را بدرستی معین :  ماباید برای مسایل اصلی زیرین راه حل صحیحی بیابیم

کنیم، ما ماجراجویی در موقع تعرض و یا محافظه کاری در موقع دفاع، با روحیه فراطلبی در موقع تغییر 
تش سرخ مبارزه کنیم ودر عین حال خصلت پارتیزانی عملیات مکان مبارزه کنیم؛  با روحیه پارتیزانی در ار

  ارتش سرخ را تائید نمائیم؛ 

عملیات اپراتیو طوالنی و استراتژی جنگ زود فرجام  مخالفت کنیم  و طرفدار استراتژیک جنگ طوالنی 
  وعملیات اپراتیو و زود فرجام باشیم؛ 

و طرفدار خطوط عملیاتی  متحرک و جنگ  با خطوط ثابت عملیاتی و با جنگ موضوعی  مخالفت کنیم
  متحرک باشیم؛ 

  با عملیات تارومارکننده مخالفت کنیم و طرفدار عملیات نا بود کننده باشیم؛  

در دو سمت است؛  مخالفت کنیم و “مشت " با این استراتژی ایکه هدفش ضربه زدن درآن واحد با دو
درلحظه معین و در سمت واحد است؛  “مشت “ طرفدارآن استراتژی باشیم که هدفش ضربه زدن به یک

  ؛  با )۱۴(باسیستم پشت چبهه وسیع مخالفت کنیم و طرفدار سیستم پشت جبهه محدود باشیم 

  باشیم؛   تمرکز مطلق فرماندهی  مخالفت کنیم  و طرفدار تمرکز نسبی فرماندهی

یم که ارتش سرخ مبلغ و سازمانده با روحیه نظامی گری  وبا راه و رسم های یاغی گری مخالفت کنیم وبدان
  انقالب چین است؛  

  مبارزه کنیم و طرفدار انضباط سیاسی جدی باشیم؛  ) ۱۵(با رهزنی 

با روش های میلیتاریستی مخالفت کنیم و از یک سو طرفدار حد معینی از  دموکراسی و از سوی دیگر 
  هوادار انضباط نظامی با اتوریته باشیم؛   

سکتاریستی در مورد کادر ها مخالفت کنیم  وطرفدار سیاست درست در این زمینه با سیاست نادرست 
  باشیم؛ 

  با سیاست منفرد ساختن خود مخالفت کنیم و سیاست جلب کلیه متحدین ممکن را بپذیریم؛  

باالخره با نگهداشتن ارتش سرخ در مرحله پیشین تکامل خود مخالفت کنیم و کوشش کنیم تا به مرحله 
مقصد از بحث کنونی ما در باره مسایل استراتژی اینست که کلیه این موضوعات را در پرتو . شد یابدنوینی ر

  . تجربه ای که طی دهسال جنگ انقالبی خونین در چین بدست آمده است، به تفصیل تشریح کنیم
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  فصل چهارم

  "محاصره و سرکوب“عمليات 

  ي چينشکل عمده جنگ داخل - "حاصره و سرکوبم"و عمليات ضد 

 

طی ده سالی که از آغاز  جنگ پارتیزانی  ما میگذرد،  هر واحد پارتیزانی  مستقل سرخ،  هر واحد ارتش 
. دشمن قرار گرفته است“محاصره و سرکوب “سرخ و هر منطقه پایگاه انقالبی  پیوسته در معرض عملیات 

ر وکله اش در جایی پیدا شود، دشمن، ارتش سرخ را چون هیوالئی میداند  و مترصد است به محض اینکه س
دهسال است که . دشمن پیوسته در پی ارتش سرخ است ومدام میکوشد که آنرا محاصره کند. آنرا بدام اندازد

در این شکل عملیات جنگی تغییر ی حاصل نشد ه است و اگر جنگ ملی جایگزین جنگ داخلی نشود، تا 
ت طرف نیرومند در نیامده، این شکل همچنان روزی که دشمن بصورت  طرف ناتوان و ارتش سرخ بصور

. در میآید ”محاصره وسرکوب“عملیات های ارتش سرخ به شکل عملیات ضد . بالتغییر باقی خواهد ماند
یعنی پیروزی استراتژیک  ”محاصره و سرکوب“پیروزی برای ما بطور عمده به معنی پیروزی در عملیات ضد 

دشمن “محاصره و سرکوب “کاری که بر ضد هر یک از عملیات های پی. و پیروزی در عملیات اپراتیو  است
انجام میگیرد، عملیات اپراتیو ی است  وغالبا شامل چند و یا حتی چند ده نبرد بزرگ و کوچک میشود تا 

اساسا در هم شکسته نشده است، حتی ممکن است در نبرد های “محاصره و سرکوب “وقتیکه هر عملیات 
بیاید ولی این پیروزی ها هنوز پیروزی استراتژیک یا پیروزی در مجموع عملیات  متحدپیروزی های بدست
محاصره و سرکوب “تاریخ دهسال جنگ ارتش سرخ  عینا تاریخ عملیات  ضد . اپراتیوی محسوب نمیشود

  . دشمن است“

ک ، هر ی"محاصره و سرکوب “خود و ارتش سرخ در عملیات ضد “محاصره و سرکوب “دشمن در عملیات  
از این حیث هیچ تفاوتی با سایر جنگ های جدید و قدیم یا با جنگ های . تعرض  و دفاع: بدو شکل میجنگد

معذلک ویژگی جنگ داخلی چین عبارت است از تناوب مکرر این دو . چین و نقاط دیگر جهان وجود ندارد
ر دفاع ارتش سرخ به دربراب“محاصره وسرکوب “خصم در هر عملیات . شکل عملیات طی یک دوران طوالنی

تعرض روی میآورد و ارتش سرخ علیه تعرض خصم به دفاع توسل میجوید؛   این نخستین مرحله عملیاتی 
سپس خصم  در برابر تعرض ارتش سرخ به دفاع میپردازد و ارتش . است“محاصره و سرکوب “اپراتیو ضد 

ضد محاصره و سرکوب “عملیاتی اپراتیو سرخ در برابر دفاع خصم به تعرض روی میآورد؛  این دومین مرحله 
حاوی این دومرحله است  که طی دوران طوالنی به تناوب جای “محاصره وسرکوب “هر عملیات . است“

این . منظور از تناوب مکرر طی یک دوران طوالنی، تکرار شکل جنگ و شکل نبرد است. یکدیگر را میگیرند
ضد “و عملیات “محاصره و سرکوب “عملیات . ل بشناسدواقعیتی است که هرکس میتواند آنرا در نظر او

محاصره و سرکوب “در هر عملیات . چنین است  شکل جنگی که دائما تکرار میشود –“محاصره وسرکوب 
تناوب شکل های نبرد در اینست که در مرحله اول خصم در برابر دفاع ما به تعرض میپردازد وما در برابر “
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و در مرحله دوم خصم در برابر تعرض ما بدفاع میپردازد و مادر برابر دفاع او   تعرض او بدفاع روی میآوریم؛
اما مضمون جنگ ومضمون نبرد های بطو رساده تکرار نمیشود، و همچنین هر دفعه . به تعرض روی میآوریم

حقیقت  دراین رابطه این. واقعیتی است که هر کس میتواند آنرا درنظر او ل بشناسد. این نیز. تغییر میکند
و نسبت به عملیات گذشته  ”محاصره و سرکوب“و هر عملیات ضد “محاصره و سرکو ب “که هر عملیات 

  . دامنه اش گسترده تر، و ضعیتش  بغرنج تر و نبرد ها حاد تر میشود، دیگر بصورت یک قاعده درآمده است

، ارتش "محاصره و سرکوب “پس از پنجمین عملیات .  البته این به مفهوم فقدان  فراز و نشیب ها نیست
سرخ بسیار ناتوان شد و تمام مناطق پایگاه هایش در جنوب از دست رفتند، و ارتش سرخ با انتقال بشمال 
غربی دیگر  مانند جنوب کشور دارای چنان مواضع حیاتی نبود که بتواند دشمن داخلی را تهدید کند، و در 

د، وضعیت اندکی ساده تر گردید و نبرد ها حدت کمتری تنگتر ش ”محاصره و سرکوب“نتیجه دامنه عملیات 
شکست برای ارتش سرخ چه مفهومی دارد؟ از نظر استراتژی فقط زمانی از شکست سخن گفت که . یافتند

کامال با ناکامی روبرو گردد، ولی حتی این شکست هم قسمی  و “محاصره و سرکوب “یک عملیات ضد 
رتش سرخ است که در جنگ داخلی شکست کامل بشمار میآید؛  اما زیرا فقط نابودی کامل ا. موقتی است

از دست دادن مناطق وسیع  پایگاهی و انتقال ارتش سرخ به ناحیه . چنین اتفاقی هیچگاه روی نداده است
درصد  اعضای حزب  ۹۰دیگر،  شکست قسمی و موقتی بود و اگر چه  این شکست قسمی باعث تقلیل 

ما این انتقال را . پایگاهی گردید، ولی باز شکست قطعی و کامل محسوب نمیشدوافراد ارتش سرخ و مناطق 
بعبارت دیگر، در جریان مبارزه . ادامه دفاع خود و تعقیب توسط دشمن را  ادامه تعرض دشمن  میشماریم

ما نتوانستیم از دفاع به تعرض روی “محاصره و سرکوب "و عملیات ضد “محاصره و سرکوب “بین عملیات 
یم و بر عکس به تعرض دشمن امکان دادیم که دفاع مارا درهم شکند؛  و از این رو بود که دفاع ما  به آور

معذلک پس از آنکه ارتش سرخ به منطقه جدیدی . عقب نشینی و تعرض دشمن بصورت تعقیب درآمد
وب عملیات رسید، مثال پس از آنکه ما از استان جیان سی  ونواحی دیگر وارد استان شنسی شدیم،  تنا

از این جهت است که ما میگوئیم عقب نشینی استراتژیک ارتش سرخ . از نو آغاز شد“محاصره و سرکوب “
ادامه دفاع استراتژیک او بود و تعقیب استراتژیک وی توسط دشمن ادامه تعرض ) راه پیمایی طوالنی(

  .واستراتژیک دشمن بود

دیگر جهان، بیش از یا جنگهای چین و نقاط  درجنگ داخلی چین مانند تمام جنگهای جدید و قدیم
ویژگی جنگ داخلی چین درتناوب متمادی عملیات . تعرض و دفاع:  دوشکل اصلی نبرد موجود نیست

وهمچنین تناوب متمادی دو شکل نبرد یعنی  ”محاصره و سرکوب“و عملیات ضد “محاصره وسرکوب “
سافتی  بیش از ده هزار کیلو متر عملی  گردید تغییر مکان استراتژی عظیمی که در م. تعرض ودفاع است

. در مورد شکست دشمن نیز همین طور است. جز ء این تناوب  است) ۱۶) (یعنی راه پیمایی طوالنی(
او توسط مادرهم شکسته “محاصره و سرکوب “شکست استراتژیک دشمن وقتی صورت میگیرد که عملیات 

دفاع روی آورد و خود را مجبور ببیند پیش از دست زدن شود، دفاع ما به صورت تعرض درآید، دشمن به 
دشمن احتیاجی ندارد که مثل ما بیک تغییر . دیگر به تجدید قوا بپردازد“محاصره وسرکوب “بیک عملیات 

مکان  استراتژیک در مسافتی بیش از ده هزار کیلومتر دست زند، زیرا که او به سراسر کشور حاکم است و 
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مواردی بود . معذالک تغییر مکان قسمتی از طرف نیروهای او صورت گرفته است.  ند ترازما به مراتب نیروم
که  دشمن در تکیه  گاه های سفید که در داخل چندین منطقه پایگاه انقالب قرارداشت، درمحاصره ارتش 

نواحی سرخ افتاد و مجبور شد شکافی در خط محاصره ما وارد آورد و به منظور تدارک تعرض های جدید به 
اگر جنگ داخلی ادامه یابد و اگر دامنه پیروز ی های ارتش سرخ گسترش پذیرد، . سفید عقب نشینی کند

اما دشمن قادر نخواهد بود به همان  نتایجی که ارتش سرخ رسیده است، . اینگونه موارد بیشتر خواهند شد
. سران و سربازانش وحدتی وجود ندارددست یابد، زیرا که از پشتیبانی خلق برخوردار نیست و بعالوه میان اف

اگر دشمن با تقلید از ارتش سرخ به نقل مکان درمسافت های طوالنی دست زند، بدون تردید نابود خواهد 
  . شد

که مشی لی لی سان حاکم بود، رفیق لی لی سان خصلت طوالنی جنگ داخلی چین را در  ۱۹۳۰درسال 
را درک کند که در جریان تکامل این جنگ تناوب متمادی عملیات نیافت و از این رو نمیتوانست  این قانون 

در منطقه مرزی “محاصره و سرکوب “درآنزمان سه عملیات (و شکست آنها موجود است " محاصره وسرکوب"
ازین جهت او به ارتش سرخ ) . در فوجیان روی داده بود“محاصره وسرکوب “جیان سی ودوعملیات -حونان

را طی مینمود، فرمان داد که به اوهان حمله کند و عالوه بر این دستوری نیز دایر که هنوز دوران کودکی 
بربپاکردن قیام مسلح در سراسر کشور صادر کرد، و تالش مینمود تا انقالب به پیروزی سریع در سراسر 

-  ۱۹۳۱سالهای “چپ “اپورتونیستهای  .  گردید" چپ“بدینسان وی دچار اشتباه اپورتونیسم . کشور برسد
در منطقه پایگاه انقالبی واقع درمرز . اعتقادنداشتند“محاصره وسرکوب “نیز به قانون تناوب عملیات   ۱۹۳۴

پیدا شده بود؛  برخی از رفقای رهبری  ”نیروی جنایی“ان هوی نظریه با صطالح   –حه نان  –های حوبه 
فقط به یک “صره و سرکوب محا“آنجا بر آن بودند که قوای گومیندان بعد از شکست سومین عملیات 

بدل شده است و امپریالیستها اجبارا به مثابه نیروهای عمده در تعرض آتی علیه ارتش سرخ “نیروی جنایی “
رهنمود استراتژیک مبتنی بر این ارزیابی این بود که ارتش سرخ باید به اوهان حمله . وارد عمل خواهند شد

نظرات برخی از رفقا در جیان سی  منطبق بود  که خواستار این رهنمود استراتژیک  علیه اصول با . کند
حمله ارتش سرخ به نان چان بودند و با کوشش در راه بهم پیوستگی مناطق پایگاهی واستفاده از تاکتیک 
جلب دشمن به عمق سرزمین های خودی مخالفت میورزیدند و تسخیر مرکز و شهر های عمده یک استان 

جنگ بر ضد پنجمین عملیات، “سراسر آن استان میدانستند وعقیده داشتند که را اساس تامین پیروزی در 
سرچشمه “چپ “این امپریالیسم . و غیره“محاصره و سرکوب، نبرد قطع میان راه انقالب وراه استعمار است  

درمنطقه مرزی “محاصره وسرکوب “آن مشی اشتباه آمیزی بود که در جریان پیکارعلیه چهارمین عملیات 
. در منطقه مرکزی جیان سی اتخاذ گردید ”محاصره وسرکوب“ان هوی و پنجمین عملیات  –حونان  -ه  حوب

سخت دشمن ناتوان گرداند “محاصره وسرکوب "ارتش سرخ را دربرابر عملیات “چپ “این اپورتونیسم 
  . وخسارات عظیمی به انقالب چین واردآورد

ید تدابیر دفاعی اتخاذ کند، مستقیما با اپورتونیسم  این نظر که  ارتش سرخ تحت هیچگونه شرایطی نبا
را انکار میکرد، در پیوند است و هم نظری است کامال اشتباه “محاصره وسرکوب “که تناوب عملیات " چپ“

انقالب وجنگ . البته این حکم که انقالب و جنگ انقالبی تعرضی است، از یک جنبه درست است. آمیز
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رشد خود از کوچک به بزرگ، از فقدان قدرت سیاسی به تصرف قدرت سیاسی،  انقالبی در پروسه پیدایش و
از فقدان ارتش سرخ به ایجاد ارتش سرخ، از فقدان مناطق پایگاه انقالبی به ایجاد مناطق پایگاه انقالبی بطور 

  . ارزه کردگونه گرایش به محافظه کاری باید مب هر کلی باید تعرضی باشد ونمی شود محافظه کارانه باشد؛ با

یگانه حکم کامال درست اینست که انقالب وجنگ انقالبی تعرضی است، ولی درعین حال دفاع وعقب نشینی 
را نیز رد نمیکند دفاع به منظور حمله، عقب نشینی بطور پیشروی، حمله جناحی به منظور حمله جبهه ای، 

سه تکامل بسیاری از اشیاء وپدیده ها این در پرو –و حرکت از بیراهه به منظور پیشروی در مسیر مستقیم 
از دوحکم باال حکم نخستین که  ممکن است . امری اجتناب ناپذیر است، تاچه رسد به عملیات نظامی

وحتی درزمینه . درزمینه سیاسی درست باشد، اگر عینا بر زمینه  نظامی متصل گردد، غلط از آب درمیآید
درست است واگر آنرا به حالت دیگر ) انقالب پیش میرودوقتی که (سیاسی نیز اینحکم فقط دریک حالت 

عقب نشینی عمومی مانند در روسیه در سال : وقتی که انقالب در دوره عقب نشینی است(انطباق دهند 
ویا عقب نشینی قسمی مانند در روسیه هنگام انعقاد قرار دارد  ۱۹۲۷و یا در چین درسال ) ۱۷(  ۱۹۰۶
. فقط حکم دوم کامال درست است. باز غلط از آب درمیآید)) ۱۸( ۱۹۱۸لیتووسک در سال   –برسد 

که بطور مکانیکی با اتخاذ تدابیر دفاعی نظامی مخالفت میورزید،   ۱۹۳۴- ۱۹۳۱سالهای “چپ  “اپورتونیسم 
پایان خواهد یافت؟ “محاصره وسرکوب “اما چه وقت این تناوب عملیات . چیزی جز ساده لوحی کودکانه نبود

ه من اگر جنگ داخلی ادامه یابد، این تناوب موقعی قطع خواهد شد که تغییر ی اساسی درتناسب به عقید
از همان لحظه ای که ارتش سرخ قوی تر از خصم گردد، این تناوب هم قطع . قوا بین ماو دشمن روی دهد

د بود که به وآنگاه این ماخواهیم بود که دشمن را محاصره وسرکوب میکنیم، واین دشمن خواه. خواهدشد
عملیات ضد محاصره وسرکوب توسل میجوید؛ اما شرایط اساسی ونظامی  به دشمن اجازه نخواهد داد که 

با قاطعیت میتوان گفت که . اتخاذ کند" محاصره وسرکوب“موضعی نظیر موضع ارتش سرخ در عملیات ضد 
 اقل بطور عمده پایان خواهداگر بطور کامل هم نباشد، ال“محاصره وسرکوب “در آن صورت تناوب عملیات 

  . یافت
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  فصل پنجم

  دفاع استراتژيک

  

 ۲فعال و دفاع غیر فعال؛  دفاع   – ۱: تحت این عنوان میخواهیم درباره مسایل زیرین به بحث بپردازیم
تعرض متقابل  – ۴عقب نشینی استراتژیک؛   – ۳؛  "وسرکوب محاصره “تدارک برای عملیات ضد  –

جنگ  - ۹جنگ زود فرجام؛    - ۸جنگ متحرک؛   -۷تمرکز قوا؛    -۶آغاز تعرض متقابل؛   – ۵استراتژیک؛  
  . نابود کننده

  دفاع فعال و دفاع غير فعال – ١
چرا ما بحث خود را  ازدفاع آغاز میکنیم؟ پس از شکست نخستین جبهه متحد  ملی چین طی سالهای  

خصم بر سراسر . سخت و بیرحمانه ای  بدل گردید  ،  انقالب به جنگ  طبقاتی فوق العاده۱۹۲۷- ۱۹۲۴
کشور حکومت میکرد، در حالیکه مافقط  نیروهای مسلح اندکی  داشتیم واز اینجهت مجبور بودیم  از همان 

تعرض ما با مساعی  مابرای درهم . دشمن سخت مبارزه  کنیم“محاصره و سرکوب “آغاز  با عملیاتهای 
سستنی داشت؛  سرنوشت  آینده ما  بستگی کامل باین دارد که آیا ما قادریم  شکستن این عملیاتها پیوند ناگ

غالبا  طبق  ”محاصره و سرکوب“پروسه  در هم شکستن هر عملیات . این عملیاتها  رادرهم بشکنیم  یا نه
ن  مسئله نخستی. میل ما بطور مستقیم  و هموار جریان  نمی یابد، بلکه مسیر  پر پیچ و خمی را طی میکند

و خطیر اینست که  چگونه  باید نیروهای  خود را حفظ کنیم  وبرای از پای درآوردن دشمن منتظر فرصت  
از اینرو  دفاع استراتژیک  بغرنج ترین  و مهمترین  مسئله ای است  که ارتش سرخ  در . مناسب بنشینیم

  . جریان عملیاتهای  خود با آن روبروست

اول، کم بها دادن : انحراف  در مسئله دفاع استراتژیک  بچشم میخورد درطول جنگ دهساله ما، غالبا دو
  . بدشمن؛  دوم، مرعوب شدن از دشمن

دراثر کم بها دادن  بدشمن،  بسیاری ازواحد های پارتیزانی  شکست خوردند و ارتش سرخ چندین  بار از 
  .دشمن عاجز ماند ”محاصره وسرکوب“درهم  شکستن عملیات  

حد های انقالبی  پارتیزانی،  فرماندهان  این واحد ها غالبا  در ارزیابی  صحیح وضعیت دربدو تشکیل وا
آنها بعلت  موفقیتهائی  که دربعضی نقاط  در اثر برانگیختن  قیامهای مسلحانه . دشمن و خود درمیماندند

ایط مساعد  موقتی ناگهانی  و یا در نتیجه ایجاد شورش  میان نیروهای سفید  نصیبشان  شده بود، فقط  شر
را میدیدند و یا از درک اوضاع  و احوال وخیمی که باآن روبرو بودند، عاجز میماندند و از اینجهت غالبا  به 

پی ) کم تجربگی و کمی تعداد افراد(بعالوه آنها به نقاط ضعف خویش  . نیروی دشمن کم بها میدادند
ولی بعضی ها از تعمق دراین  باره امتناع  میورزیدند قدرت دشمن  و ضعف ما واقعیتی عینی بود، . نمیبردند
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و فقط در فکر تعرض بودند و دفاع وعقب نشینی  را هرگز قبول نمیکردند و بدینسان خودرا درمورد مسئله 
درست .  دفاع از نظر روانی خلع سالح میساختند و بالنتیجه  فعالیتشان از مسیر  صحیح منحرف میشد

  .ری از واحد های پارتیزانی  دچار شکست گردیدندبهمین دلیل بود که بسیا

مثالهائی  برای اینکه نشان  داده شود چگونه ارتش سرخ بعلل فوق الذکر ازدرهم شکستن  عملیاتهای  
درمنطقه حای   ۱۹۲۸دشمن عاجز میماند، میتوان در  شکست ارتش سرخ  درسال  ”محاصره وسرکوب“

طی چهارمین ۱۹۳۲و در سلب آزادی عمل ارتش سرخ در سال) ۱۹(لو فون از استان  گوان دون   –فون 
ان هوی سراغ گرفت،ارتش سرخ در  -حه نان -در منطقه مرزی حو به " محاصره و سرکوب“عملیات ضد 

چیز دیگری " نیرو های جناحی" منطقه اخیر ازین تئوری تبعیت می کرد که نیرو های گو میندان به جز
  .نیستند

  .رعب از دشمن روی داده است، نمونه های زیادی در دست است از شکست های که در اثر

بعضی ها، بر خالف کسانی که به دشمن کم بها میدادند، با و پربها و به قدرت خود کم بها می دادند و در 
نتیجه، هنگامیکه امکان پرهیز از عقب نشینی بود، عقب نشینی می کردند و ایضا خود را در مسئله دفاع از 

این امر باعث شکست بعضی از واحد های پارتیزانی و یا شکست بعضی . خلع سالح می ساختند نظر روانی
عملیات اپرا تیوارتش سرخ و یا از دست رفتن مناطق پایگاهی، از دست رفتن منطقه پایگاه مرکزی جیان 

  .بود“محاصره و سرکوب “سی طی پنجمین عملیات ضد 

  رهبران از دشمن چنان می . این بار اشتباه از نظرات راست ناشی میشد

ترسیدند که از ببر، و در همه جا مواضع دفاعی میساختند، و وجب بوجب به نبردهای تدافعی دست می زدند 
و جرات نمی کردند به پشت جبهه دشمن حمله ور شوند، در صورتیکه این عمل به نفع ما بود، و یا اینکه 

روا به عمق سر زمین های خودی جلب کنند تا آن ها را جسارت آن را نداشتند که نیروهای دشمن را بی پ
محاصره کرده و نابود سازند؛ باین علت تمام منطقه پایگاهی از دست رفت، و ارتش سرخ ناچار شدبه 

ولی کم بها دادن به د شمن که خود . کیلو متر توسل جوید ۱۲۰۰۰راهپیمای طوالنی در مسافتی بیش از 
آوانتوریسم درعرصه نظامی که  . با قبل از بروز اینگونه اشتباهات پدید می آمداست، غال" چپ روانه“اشتباهی 

بیان آن بود، علت العلل بروز مشی دفاع غیر فعال بود که بعدا در  ۱۹۳۲تعرض به شهر های کلیدی در سال 
  .دشمن به کار رفت" محاصره و سرکوب"مقابله با پنجمین عملیات 

بود، نمونه کا مال تیپیکی است از ترس فلج کننده “مشی جان کوه تائو  "گرایش به عقب نشینی که بخشی از
شکستی که در مغرب رود خانه زرد بر ستون باختری ارتش جبهه ای چهارم ارتش سرخ وارد آمد . از دشمن

  . ور شکست کامل این مشی را تائید کرد) ۲۰(

دفاع غیر فعال را دفاع صرفا دفاعی ویا .  ددفاع فعال را دفاع تعرضی ویا دفاع بخاطر نبردهای قطعی می نامن
دفاع غیر فعال در واقع دفاع قالبی است و فقط دفاع فعال است که دفاع حقیقی می . دفاع محض می خوانند

تا آنجاکه من اطالع دارم، هیچ کتاب نظامی ارزنده، . دفاع به منظور تعرض متقابل واگذار به تعرض -باشد
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گذشته یا امروز، در چین یا کشورهای دیگر نبوده و نیست که با دفاع غیر  هیچ کارشناس نظامی مدبر در
تنها تهی مغزان یا دیوانگان . فعال، چه در زمینه استراتیژ ی و چه در زمینه تاکتیک مخالفت نکرده باشد

د معهذا دراین جهان هنور کسانی هستن. تمام عیار هستند که دفاع غیر فعال چون طلسم و جادو میانگارند
این خطائی در جنگ ونموداری از محافظه کاری در امور نظامی است که باید بطور . که اینطور عمل میکنند
  . جدی با آن مبارزه کنیم

کارشناسان نظامی آن کشورهای امپریالیستی تازه بدوران رسیده که به سرعت رشد مییابند،یعنی آلمان 
پر سرو صدائی براه انداخته اند و به مخالفت  بادفاع وژاپن، در باره مزایای تعرض استراتژیک تبلیغات 

این کارشناسان . استراتژیک بر خاسته اند،این گونه نظریات به هیچوجه با وضع جنگ انقالبی چین نمیخواند
نظامی ادعا میکنند که ضعف جدی دفاع در اینستکه بجای آنکه شورو شوق انسان ها را بر انگیزد، باعث 

این مطلب در ممالکی صادق است که در آنجا تضادهای طبقاتی حاد است و . ی گرددتضعیف روحیه آنان م
جنگ فقط به قشرهای ارتجاعی حاکم ویا حتی فقط به گروههای سیاسی ارتجاعی که در سر قدرت اند، 

ما می توانیم اکثریت عظیم خلق را زیر شعارهای دفاع . ولی وضع ما کامال طور دیگری است. فایده میرساند
زمناطق پایگاه انقالبی و دفاع از چین گرد آوریم وباتفاق آنان چون تنی واحد به میدان نبرد برویم زیرا که ما ا

در دوره جنگ داخلی اتحاد شوروی ارتش سرخ نیز با استفاده از شکل دفاع بود . همه قربانی ستم و تجاوزیم
ید را برای حمله متشکل ساختند، ارتش هنگامیکه دول امپریالیستی گارد های سف. که بر دشمن غلبه کرد

سرخ زیر شعار دفاع از شوراها میجنگید؛ وحتی در دوران تدارک قیام اکتبر، بسیج نظامی نیز زیر شعار دفاع 
دفاع در هر جنگ عادالنه نه تنها عناصری را که از لحاظ سیاسی بیگانه اند، فلج . از پایتخت انجام می گرفت

  . یز فراهم می آورد که قشر ها ی عقب مانده خلق برای شرکت در جنگ بسیج شوندمیسازند، بلکه امکاناتی ن

وقتیکه مارکس می گفت ازهمان لحظه ای که قیام مسلحانه بر پا می شود، دیگر نباید حتی یک لحظه هم 
ده ، منظورش این بود که توده هائی که خصم را با قیام ناگهانی خود غافلگیر کر)۲۱(حمله را متوقف ساخت 

اند، نباید به حاکمین مرتجع امکان بدهند که قدرت سیاسی را نگهدارند ویا دوباره بدست گیرند،  بلکه بر 
عکس باید با استفاده از این لحظه مناسب نیروهای ارتجاعی حاکم کشور را که هنوز آمادگی ندارند، درهم 

دشمن کم بها دهند،از شدت حمالت خود  شکنند؛ آنهانباید به پیروزیهائی که بدست آوردند، قناعت کنند، به
بکاهند ویا در پیشروی تردید کنند و فرصت نابودی دشمن را ازدست دهند و بدین ترتیب انقالب را به 

ولی به آن معنی نیست که ما انقالبیون در تصادمات نظامی با دشمنی . شکست بکشانند، این ها درست است
فقط ابلهان تمام . گذاشته است، نباید تدابیر دفاعی اتخاذ کنیم که برما تفوق دارد و مارا سخت تحت فشار

  . عیارچنین می اندیشند

جنگ ما تا کنون در مجموع جنگی تعرضی علیه گومیندان بوده است، اما ازنظر نظامی شکل درهم شکستن 
  . دشمن را به خود گرفته اند“محاصره وسرکوب “عملیات  

برای ما هیچ فرقی نمیکند که گفته . ه متناوب از دفاع و تعرض میشوداز نظر نظامی، جنگ ما شامل استفاد 
محاصره و “شود تعرض پس از دفاع می آید یا پیش از دفاع، زیرا که مسئله کلیدی درهم شکستن عملیات 
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در هم شکسته نشود، دفاع ادامه می یابد و “محاصره و سرکوب “تا وقتیکه عملیات . دشمن است" سرکوب
دفاع و  تعرض دو مرحله از این عملیات واحدند و عملیات . شکسته شد، تعرض آغاز میگردد همین که درهم

دو مرحله، دفاع بغرنج تر و مهم تر  دشمن یکی پس از دیگری صورت می گیرد از این“محاصره و سرکوب “
  .            است

. در بر می گیرد“صره و سرکوب محا“این مرحله مسائل بسیاری را در ارتباط با طرز در هم شکستن  عملیات 
  . اصل عمده دراینجا قبول دفاع فعال و رد دفاع غیر فعال است

در جنگ داخلی، وقتیکه نیروهای ارتش سرخ بر نیروهای دشمن برتری یابند، دیگر ما به طور کلی نیازی به  
. ز تعرض استراتژیکدر چنین صورتی رهنمو د ما فقط عبارت خواهد بود ا. دفاع استراتژیک نخواهیم داشت

در آن هنگام . این تغییر به مجموع تغییراتی که در تناسب نیروهای ما و دشمن روی میدهد، وابسته است
  . تدابیر دفاعی دیگر فقط جنبه قسمی خواهد داشت

  "محاصره وسرکوب “عمليات ضد  تدارک براي - ٢

نجام میگیرد، به تدارک الزم و کافی دشمن که طبق نقشه ا“محاصره و سرکوب “اگر ما برای دفاع عملیات 
با شتابزدگی وارد نبرد شدن به معنای جنگیدن . دست نزنیم، بدون تردید به موضوع پاسیو خواهیم افتاد

مشغول است، “محاصره وسرکوب “از اینرو وقتیکه دشمن به تدارک عملیات . بدون اطمینان به پیروزی است
مخالفت با این گونه اقدامات . دست زنیم“محاصره وسرکوب “ت ضد برای ما کامال الزم است به تدارک عملیا

  . تدارکی چنانکه زمانی در صفوف ما وجود داشت، بچگانه و مضحک است

ما چه موقع باید به تعرض : دراین جا مسئله دشورای پیش آمد که به آسانی موجب بروز اختالف میگردد
قدم بگذاریم؟ موقعی که ما پیروزمندانه در “وسرکوب  محاصره“خاتمه دهیم و به مرحله تدارک عملیات ضد 

آینده خود را تدارک “محاصره و سرکوب “حال تعرض ایم و دشمن در حال دفاع است، او در نهان عملیات  
اگر کار . میبیند وازین جهت برای ما دشوار استکه بدانیم دشمن درچه لحظه ای تعرض خودرا آغاز میکند

قبل ازموقع شروع شود، ناگزیر از مزایای که تعرض به ما “محاصره وسرکوب " ضدتدارکی ما برای عملیات 
بخشیده است کاسته میشود و گاهی حتی ممکن است درارتش سرخ و در اهالی تاثیرات  زیانبخشی باقی 

زیرا که اقدامات عمده در مرحله کار تدارکی عبارتند از تدارک نظامی بخاطر عقب نشینی و بسیج . بگزارد
گاهی اگر کار تدارکی پیش از موقع آغاز گردد، منجر به این خواهد شد که ما درانتظار . اسی بدین منظورسی

دشمن بنشینیم؛  حال اگر مدت مدیدی منتظر دشمن شدیم و از او خبر ی نشد، مجبور میشویم که بتعرض 
باشد، درچنین  گاهی ممکن است که آغاز این تعرض با آغاز تعرض دشمن مقارن. جدیدی دست بزنیم

ازین جهت است که انتخاب لحظه مناسب  برای شروع کار تدارکی . صورتی ما به وضع دشواری خواهیم افتاد
لحظه مناسب برای شروع کار تدارکی باید با توجه به وضع دشمن و خود و . مسئله مهمی را تشکیل میدهد
اطالعاتی دوباره وضع سیاسی، نظامی، ومالی برای کسب اطالع از دشمن باید . ارتباط میان آن دو تعیین شود

در تجزیه و تحلیل این اطالعات باید . او و همچنین دوباره افکار عمومی در مناطق تحت نظارت او گرد آوریم
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مجموعه نیروهای دشمن را کامال به حساب آوریم و نباید درباره دامنه شکست های قبلی او مبالغه کنیم،  
اد های موجود دردرون دشمن، دشواری های مالی و تاثیر شکست های گذشته او را اما از طرف دیگر باید تض

در مورد خودمان در عین اینکه نباید در ارزیابی جامعه دامنه پیروزی های قبلی خود . نیز در نظر بگیریم
  . مبالغه کنیم، باید تاثیر آنهارا نیز کامالدرنظر بگیریم

طور کلی میتوان گفت که عیب زودتر شروع کردن کمتر از دیرتر شروع اما راجع به لحظه شروع کار تدارکی ب
زیرا ضرر حالت اول کمتر از حالت دوم است و این امتیاز را دارد  که ما را در برابر تمام . کردن است

  . احتماالت  آماده نگهمیدارد و در موضعی قرار میدهد که اساسا غلبه ناپذیر است

تدارک  عقب نشینی ارتش سر خ، :  له تدارکی مطرح میشوند، عبارتند ازمسائل عمده ایکه در طول مرح
بسیج سیاسی، سرباز گیری، اقدامات تدارکی در زمینه مالی و خواربار، اقدامات الزم نسبت به  عناصریکه از 

  . لحاظ سیاسی بیگانه اند و غیره

ی حرکت کند که برای سمت تدارک عقب نشینی ارتش سرخ باین معنی است که ارتش سرخ نباید در
عقب نشینی بعدی او مساعد نباشد و یا در حمالت خود زیاد دور برود و یا خودرا سخت خسته و فرسوده 

. اینها همه اقداماتی هستندکه نیروهای منظم  ارتش سرخ باید قبل از تعرض بزرگ خصم  اتخاذ کنند. سازد
ه تنظیم  نقشه برای آماده ساختن مناطق در چنین موقعی ارتش سرخ باید توجه خودرا بطور عمده  ب

  . ، تامین احتیاجات    مادی، توسعه وتعلیم نیروهای خود معطوف دارد)۲۲(عملیات 

دشمن دارای اهمیت درجه اول است، “محاصره وسرکوب “بسیج سیاسی مسئله ایست که در عملیات ضد 
ایگاهی با صراحت  و قاطعیت و به بدین معنی که ماباید به جنگجویان ارتش سرخ  وبه اهالی مناطق پ

تفصیل بگوئیم که تعرض دشمن امری اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع است  وبرای خلق زیانهای جدی ببار 
میآورد،  ولی در عین حال نیز باید برای آنها از نقاط ضعف دشمن، از برتری های ارتش سرخ، از اراده قاطع 

ما باید ارتش . عمومی کار خود وغیره را باطالع شان برسانیم خود برای کسب پیروزی، سخن گفته، و سمت
. دشمن و دفاع ازمنطقه پایگاهی فراخوانیم“محاصره وسرکو ب “سرخ و همه اهالی را به مبارزه علیه عملیات 

بجز آنکه اسرار های جنگی  در میان باشد، بسیج سیاسی باید بطور علنی انجام گیرد، باید سعی شود همه 
مهم در اینجا این است که کادر های خود . که ممکن است از منافع انقالب دفاع کنند در بر بگیرد کسانی را

  . را قانع کنیم

از یکسو باید سطح آگاهی سیاسی مردم وتعداد :  مسئله سرباز گیری را باید از دو جهت در نظر گرفت
لی آنرا در جریان عملیات ضد جمعیت واز سوی دیگر باید  وضع جاری ارتش سرخ و دامنه تلفات احتما

  . در نظر بگیریم"محاصره و سرکوب “

ما . حائز اهمیت فراوان است“محاصره و سرکوب “بدیهی است که مسائل مالی و خوار بار برای عملیات ضد 
ممکن است مدت مدیدی بطول " محاصره وسرکوب“باید این احتمال را هم به حساب آوریم که عملیات 
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عمده حد اقل نیازمندی های ارتش سرخ و سپس اهالی مناطق پایگاه انقالبی را برای تمام  باید بطور. انجامد
  . بر آورده کرد“محاصره وسرکوب “طول مدت عملیات ضد 

ما در مورد عناصریکه از لحاظ سیاسی بیگانه اند،نباید هوشیاری خود را از دست بدهیم، ولی در عین حال 
لغه آمیز که ناشی از ترس بیش از حد از خیانت احتمالی آنهاست، خودداری نیز باید از اقدامات احتیاطی مبا

نکته عمده اینست که سیاست مان را به . باید بین مالکان ارضی، بازرگانان و دهقانان مرفه فرق نهاد. ورزیم
. کل کنیمآنها توضیح دهیم و آنها را به بی طر فی بکشانیم و در عین حال توده ها را برای پائیدن آنها متش

بازداشت کردن متوسل مورد مشت ناچیز خطر ناک ترین عناصر باید به شیوه های سخت مانند فقط در 
  .گردید

مستقیما بستگی به این دارد که وظیفه دوره تدارکی " محاصره و سرکوب"دامنه موفقیت ما در عملیات ضد 
کم بها دادن به دشمن حاصل می شود، و  سستی درکار تدارکی که در اثر. تا چه درجه ای  انجام یافته باشد

سراسیمگی که از ترس حمله دشمن سرچشمه می گیرد، گرایش های زیان مندی هستند که باید به آنها 
  .قاطعانه مبارزه کرد آنچه که ما الزم داریم عبارت است از روحیه پر شور ولی آرام، کار پر تالش ولی منظم

  عقب نشيني استراتژيک - ٣

استراتژیک اقدام استراتژیک با نقشه ای است که ارتش ضعیف در مقابل حمله دشمن متفوق با عقب نشینی 
در نظر داشت اینکه از درهم کوبیدن سریع آن عاجز می ماند، بخاطر حفظ قوای خود و یافتن فرصت 

لفت اما ماجرا جویان نظامی با چنین اقدامی جدا مخا. مناسب برای در هم شکستن دشمن اتخاذ می کنند
  .را توصیه می کنند" در پشت دروازه های کشور با دشمن درگیرشده اند“و تاکتیک . می ورزند

همه میدانند که در مسابقه بکس، مشت زن زیرک غالبا ابتدا قدمی به عقب میرود، درحالیکه حریف جاهلش 
ریف خود که ابتدا پس دیوانه وار با و حمله میکندوازهمان آغاز تمام فنون خود رابکار میبرد وغالبا ازح

  . کشیده، شکست میخورد

آمده است که استاد حون، لین چون در ملک چای چین به مبارزه میطلبد “شوی هوجوان “دررمان  
ولی سرانجام لین چون که اول عقب نشسته بود، نقطه ضعف حون را ! بیا جلو، بیا، یاالله بیا جلو: "ومیگوید

  ). ۲۳(“بر زمین میسازد  پیدامیکند و اورا با یک پشت پا نقش

جنگ درگرفت، شاهزاده چووان که در والیت لو ) ۲۴(وقتی میان والیتهای  لووچی “بهاروپائیز “در اثر 
حکومت میکرد، میخواست قبل ازآنکه ارتش چی فرسوده شود، به حمله دست زند، اما تسائوگوی اورا از این 

، ارتش چی را در هم "فرسوده میشود، ما حمله میکنیم  دشمن“شاهزاده با بکار بردن تاکتیک . کار بازداشت
یکی از . این یک نمونه معروف از تاریخ جنگ چین در غلبه ارتش ناتوان بر ارتشی نیرومند است. شکست

  : آنرا چنین توصیف میکند) ۲۵(مؤرخین چین زوه چیو مین 
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. یکرد که تسائوگوی از او بارخواستشاهزاده سالح رزم بر تن م. به هنگام بهار ارتش چی بر ما هجوم آورد
تسائوگوی در پاسخ “تو را با آن چه کار؟ . جنگ کار بزرگان گوشتخوار است“: همسایگان تسائوگوی باو گفتند

ای “: تسائوگوی به پیشگاه شاهزاده بار یافت  و پرسید“. گوشتخواران ابله اند، دوررا نمی بینند“: گفت
من هیچگاه به تنهائی از پوشاک و خوراک “: وی پاسخ داد“چیست؟  برای جنگیدن تکیه گاهت ! شاهزاده

این الطاف تو به ! ای شاهزاده“: تسائو گو ی  گفت ”بهره نگرفته ام، همیشه دیگران را با خود سهیم کرده ام
ن، من همیشه آن اندازه از چهار پایا“: شاهزاده پاسخ داد ”.ملت از پی تو نخواهد آمد. تمام مردم نرسیده است

. من همیشه به عهد خود وفا کرده ام. ازیشم وابریشم  که عهد کرده بودم، درراه خدایان نثار کرده ام
خدایان خوشبختی و برکت . این وفا به عهد اندک تو اعتمادخدایان را جلب نخواهد کرد“: تسائوگوی گفت“

اندارم که بر دقایق همه دعاوی  بزرگ و با آنکه من توانائی آنر“: شاهزاده پاسخ داد  ”.بتو ارزانی نخواهند داد
این نشانه وفاداری تو “: آنگاه تسائوگوی گفت ”.کوچک و قوف یابم، ولی پیوسته به عدل و داد داوری کرده ام

شاهزاده اورا بر  ! .آنگاه که به جنگ میروی، مرا رخصت همراهی ده! این شاهزاده. جنگ توانی آغازیدن. است
چون شاهزاده خواست فرمان نواختن کوس . همراه برد و در چان شائو نبرد را آغازیدارابه خویش نشاند و به 

سه بار از جانب چی طبل وکوس نواخته  ”!هنوز زمان آن فرا نرسیده است “: بدهد، تسائوگوی وی را گفت
خواست سپاهیان چی پا به فرار نهادند و شاهزاده  ”.اینک زمان فرارسیده است“: آنگاه تسائوگوی گفت. شد

واز ارابه خویش فرود آمد تا رد ارابه  ”!هنوز زمان آن فرا نرسیده است“: اما تسائوگوی گفت. در پی آنان بتازد
 ”.اینک زمانی فرارسیده است“: های دشمن را ازنظر بگذراند و سپس که سوار میشد، به دور نگاه کرد وگفت

از تسائوگوی علت این تعامالت را پرسید ووی  شاهزاده پس از پیروزی. آنگاه تعقیب سپاهیان چی آغاز شد
نخستین غریو کوس بر دلیری میافزاید، دومین از آن . جنگ، کار مردی و دلیری است“: چنین پاسخ آورد

دشمن را دلیری نمانده بود ولی ما سرشار از آن بودیم واز این رو پیروز . میکاهد وسومین آنرا میزداید
من از کمین . گ در نبرد باشی، بدشواری توانی به حیله و تدبیر آن پی بردآنگاه که با والیت بزر. گشتیم

به . دشمن هراسناک بودم وازاینرو رد ارابه های وی را از نظر گذراندم، دیدم که آثار ها در هم شده است
  “.پس هنگام آن بود که از پی دشمن بتازیم. درفش دشمن نظر افگندم، دیدم که فرود آمده است

در این روایت که ازتدارک سیاسی قبل . ی بود که والیتی ناتوان دربرابر والیتی توانا ایستادگی کرداین مورد
چان شائو، از لحظه   -جلب اعتماد خلق، از میدان مناسب جنگ برای گذر به تعرض متقابل  –از جنگ 

ازآن بودیم، از لحظه وقتی که دشمن را دلیری نمانده بود و ما سرشار  -مناسب برای آغاز تعرض متقابل  
با آنکه . وقتی اثر ارابه های دشمن در هم شده و درفش های وی فرودآمده بود، صحبت میشود –آغاز تعقیب 

تاریخ جنگ چین پر . صحبت بر سر نبرد بزرگی نیست، اصول دفاع استراتژیک دراین روایت بیان شده است
در نبرد چن گائو بین . اصول  بدست آمده استاز نمونه های پیروزی های است که دراثربکار بستن این 

، نبرد گوان دو بین والیتهای یوان )۲۷(،  نبرد کون یان بین والیتهای سین وحان )۲۶(والیتهای چو وحان 
، نبرد فی )۳۰(، نبرد ای لین بین والیتهای او وشو )۲۹(، نبرد چی بین والیتهای او و وی )۲۸(شائو وتسائو

درهمه این نبردهای مشهور که دو ارتش بانیروی نابرابر  –وغیره ) ۳۱(وجین  شوی  بین والیتهای چین
درمقابل هم قرار میگرفتند، می بینیم که ارتش ناتوان ابتدا به عقب نشینی دست میزند فقط پس از آنکه 

  دشمن ضربه خود را زد، با ضربه های کاری بر او چیره میگردد و به این طریق پیروز میشود 
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وقیام ) ۳۲(قیام نان چان . در آن موقع ما هیچ تجربه ای نداشتیم. آغاز شد  ۱۹۲۷پائیز سال  جنگ ما در
ارتش سرخ نیز که در منطقه مرزی هو ) ۳۴(به شکست انجامیده بودند و درقیام درو پائیزه ) ۳۳(گوان جو 

اقع درمرز جیان سی حمله میکرد، چندین شکست متحمل شد و به کوهستان جین گان  و –اوبه  –نان 
در ماه آوریل سال بعد، واحد های که پس از شکست قیام نان چان باقی . جیان سی  نقل مکان کرد –حونان 

اصول اساسی جنگ   ۱۹۲۸مانده بودند، ازراه جنوب حونان به کوهستان جین گان رسیدند تا ما ه مه  
اصول . دیگر تنظیم شده بود –کرد اصولی که خصلتا ابتدائی ولی با وضعیت آنزمان تطبیق می –پارتیزانی 

دشمن پیشروی میکند، ما عقب می نشینیم؛  :   مذکور در فرمول شانزده هیروگلیفی  زیرین بیان میشد
ما اورا بستوه میآوریم؛  دشمن فرسوده میشود، ما حمله میکنیم؛ دشمن عقب می . دشمن مستقر میشود

هیروگلیفی اصول نظامی، قبل ازظهورمشی  لی لی سان  این فرمول شانزده ”نشیند، ما اورا تعقیب میکنیم،
بعد ها اصول عملیاتی ماتکامل تازه تری یافت در نخستین عملیات ضد . ازطرف کمیته مرکزی قبول شد

جلب دشمن بعمق سرزمین های خودی “دشمن در منطقه پایگاهی جیان سی، اصل " محاصره وسرکوب“
دشمن درهم “محاصره وسرکوب “وقتیکه سومین عملیات . شد مطرح گردید و با کامیابی هم بکار برده“

این نشانه مرحله جدیدی . شکسته شد، یک سلسله کامل اصول  عملیاتی ارتش سرخ دیگر شکل گرفته بود
درتکامل اصول نظامی ما بود؛ اصول مذکور ازلحاظ مضمون بسیار غنی شده و ازلحاظ شکل نیز تغییرات 

ده در این مفهوم که اصول مذکور با وجود اینکه از چهارچوب های فرمول بندی فراوانی  دیده بود، بطور عم
پیشین که جنبه بدوی داشت، تجاوز کرد، دراساس همان بو د که در فرمول شانزده هیروگلیفی بیان شده 

ودومرحله یعنی دفاع “محاصره وسرکوب “فرمول شانزده هیروگلیفی اصول اساسی عملیات ضد . بود
عقب نشینی :  تعرض استراتژیک را دربر میگرفت ودرزمینه دفاع نیز شامل دومرحله میشد استراتژیک و

  . آنچه که بعد ها بوجود آمد، فقط بست وتوسعه این فرمول بود. استراتژیک و تعرض متقابل استراتژیک

زی ابتدا در مبارزه برای پیرو" به بعد، پس از آنکه قطعه نامه حزب تحت عنوان ۱۹۳۲معذلک از ژانویه سال 
که حاوی اشتباهات خطیر "  محاصره و سرکوب“یک یا چند استان پس از در هم شکستن سومین عملیات 

به اصول صحیح حمله ور گشتند و سر انجام یک سلسله " چپ“اصولی بود، انتشار یافت، اپورتونیستهای 
را که " اصول منظم“یا " یداصول جد“اصول صحیح را به دور افکندند و به جای آنها یک سلسله باصطالح 

از آن پس اصول قدیم دیگر به عنوان اصول منظم مالحظه نمی شد . مغایر اصول قبلی بود، تنظیم نمودند
مدت سه سال تمام  ”روحیه پارتیزانی“مبارزه با . طرد گردد ”روحیه پارتیزانی“بلکه می بایستی به مثابه   

حکمفرمائی ماجراجوئی نظامی طی شد و در مرحله دوم به  مرحله اول این مبارزات در محیط. ادامه داشت
فقط در جلسه وسیع . کشید“فرار طلبی “سوی محافظه کاری نظامی گرائید و سرانجام در مرحله سوم کار به 

در زون ای واقع در استان گوی جو بود که ورشکستگی  ۱۹۳۵بوروی سیاسی کمیته مرکزی حزب در ژانویه 
ولی چقدر برای ما گران تمام . عالم گشت وصحت مشی پیشین دوباره تائید گردیداین مشی اشتباه آمیز ا

  ! شد

جلب دشمن به عمق : می کردندمی تاختند، چنین استدالل “روحیه پارتیزانی " رفقائی که با تمام نیرو بر
. یمسرزمین های خودی اشتباه است زیرا که درین صورت ما مجبوریم سرزمین های وسیعی را از دست بده
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با آنکه ما در گذشته با بکار بردن این اصول به پیروزی هائی رسیدیم، ولی آیا امروز وضعیت فرق نکرده 
است؟ آیا بهتر نیست که بر دشمن غلبه کنیم بدون آنکه سرزمین خود را از دست بدهیم؟ آیا بهتر نیست که 

وب کنیم؟ اصول قدیم دارای هیچ دشمن را در مناطق خودش و یا در مرزهای بین مناطق او و خودمان مغل
اکنون دولت ما ایجاد گردیده و . نبودند بلکه فقط شیوه های عمل واحدها ی پارتیزانی بودند“منظمی “چیز 

ارتش سرخ ما بصورت ارتش منظم در آمده است جنگ ما علیه چانکا یشک جنگی است بین دو دولت، بین 
کامال “را باید به کلی به دور افکند اصول جدید “یه پارتیزانی روح“تاریخ نباید تکرار شود،   .  دوارتش بزرگ
هستند، حال آنکه اصول قدیم از طرف واحد های پارتیزانی در کوه ها بوجود آمده اند و در کوه “مارکسیستی 

یک تن در برابر ده تن، د ه “: اصول جدید در نقطه مقابل اصول قدیم قرار دارد وعبارتند از. مارکسیسم نیست
،  ”ن در برابر صد تن، باید با تهور  وقاطعیت پیکار کرد، با بهره برداری از پیروزی دشمن راتعقیب نمودت
ضربه زدن در آن واحد با دو مشت در دو “،   ”تسخیر شهر های کلیدی“،  ”حمله در سراسر جبهه ها“

در پشت دروازه “: قرار بود، وقتیکه دشمن حمله میکرد، شیوه های که بر ضد او بکار میرفت، از این  ”سمت
نباید گذاشت که “،  ”تسلط بر دشمن با پیشدستی  در ضربه زدن“،  ”های کشور با دشمن در گیر شدن
تقسیم قوای خودی “،  ”حتی یک وجب زمین را هم نباید از دست داد“، "دشمن کاسه و بشقاب مارا بشکند 

بو د؛  جنگی بود مرتب از  ”انقالب و راه استعمارنبرد تعیین کننده میان راه “، این جنگ   ”به شش ستو ن
؛  سیستم پشت جبهه وسیع ”جنگ طوالنی“حمالت کوتاه و ناگهانی، جنگ استحکامات، جنگ فرساینده و 

بعالوه . و تمرکز مطلق فرماندهی قبول میشد؛  و باالخره همه اینها به اسباب کشی پردامنه منجر گردید
زده  ”اپورتونیست“نداشت، مورد مجازات قرار میگرفت و براو برچسپ کسیکه این اصول جدید را قبول 

  . میشد، و غیره

این به جز سوبژکتیویسم  چیز . شکی نیست که همه این تئوری ها و پراتیک ها اشتباه آمیز بوده است
ر دیگری نبود و در اوضاع واحوال مساعد بشکل تعصب وجوشش انقالبی خرده بورژوائی ظهور میکرد، اما د

وبعدا به محافظه کاری و  ”خودرا به آب و آتش زدن“اوضاع واحوال سخت با تغییر وضعیت به ترتیب به روش 
همه اینها تئوریها و پراتیکهای اشخاص عجول و ناوارد بودند که ازآن .  باالخره به فرار طلبی منجر میشد

بودند دراینجا ما فقط به بحث در هیچ بوئی از مارکسیسم به مشام نمیرسید؛  اینها همه ضد مارکسیستی 
جلب دشمن به عمق سرزمین های “: این عقب نشینی را جیان سی. باره عقب نشینی استراتژیک می پردازیم

تا کنون هیچیک از تئوریسین ها و پراتیسین . مینامیدند ”کوتاه کردن خطوط جبهه“و درسی چوان  ”خودی
ی است که با ید در مرحله آغاز عملیات نظامی از طرف های نظامی گذشته انکار نکردند که این رهنمود

: یک کارشناس نظامی خارجی میگوید. ارتش ناتوانی که در برابر خصمی نیرومند قرار دارد، بکار برده شود
در عملیات دفاعی استراتژیک معموال باید ابتدا درشراط نامساعد ازنبردهای تعیین کننده پرهیز کرد و فقط “

  . این کامال درست است وما میتوانیم سخنی بر آن بیفزائیم ”.ساعد شد، بدان پرداختوقتیکه وضعیت م

عقب نشینی به . هدف عقب نشینی استراتژیک عبارتست از حفظ قوای نظامی وتدارک برای تعرض متقابل
این جهت ضرور است که اگر دربرابر تعرض خصم نیرومند گامی به عقب ننشینیم، مسلما حفظ نیروهای 
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مشی “معذلک سابقا عده زیادی لجوجانه با عقب نشینی مخالفت میورزیدند و آنرا  . را به خطر میافگنیمخود
  . تاریخ مانشان داد که این ایرادات آنها بکلی اشتباه آمیز بوده است. میخواندند ”اپورتونیستی  دفاع محض

نیم که برای مامساعد و برای خصم ماباید در جریان تدارک برای تعرض متقابل شرایطی را انتخاب وایجاد ک
نا مساعد باشد تا بتوانیم قبل ازآنکه به مرحله تعرض متقابل وارد شویم، تغییری  در تناسب قوای طرفین 

  . بوجود آوریم

آنطور که تجارب پیشین مانشان میدهد، قبل از آنکه بتوانیم بگوئیم اوضاع برای ما مساعد و برای خصم نا 
ازآنکه بتوانیم به تعرض متقابل روی آوریم، باید بطور کلی در مرحله عقب نشینی مساعد شده است وقبل 

  :  این شروط عبارتند از. الاقل دوشرط از شروط زیرین را تآمین کنیم

  اهالی به ارتش سرخ کمک فعال برسانند؛  .   ١ 

 زمین برای عملیات مناسب باشد، .  ٢

 شند؛  کلیه نیروهای عمده ارتش سرخ متمرکز با.  ٣

 نقاط ضعف دشمن کشف شده باشد؛ . ۴  

 دشمن به فرسودگی روحی وجسمی دچار شده باشد؛ . ٥

 دشمن به اشتباه برانگیخته شده باشد؛ . ٦

این شرط به معنی وجود منطقه . شرط نخستین یعنی کمک فعال اهالی برای ارتش سرخ از همه مهمتر است
بنابر . وان شرط چهارم، پنجم و ششم رانیز تآمین یا پیداکردبا تآمین این شرط بآسانی میت. پایگاهی است

این وقتیکه دشمن به تعرضی پردامنه دست میزند، ارتش سرخ معموال ازنواحی سفید به مناطق پایگاهی 
عقب می نشیند زیرا اهالی این مناطق درمبارزه علیه ارتش سفید به فعاالنه ترین وجهی ازارتش سرخ 

وران یک منطقه پایگاهی میان نواحی مرزی و نواحی مرکزی تفاوت هست؛  اهالی در د. پشتیبانی میکند
نواحی مرکزی برای جلوگیری از درز کردن اطالعات به دشمن، برای کارهای اکتشافی، حمل ونقل وشرکت 

ازین جهت وقتیکه  ما علیه اولین، دومین وسومین عملیات  . در نبرد ازاهالی ونواحی مرزی مناسب ترند
را همیشه در مناطقی “نقطه انتهای عقب نشینی “دشمن در جیان سی می جنگیدیم، “اصره وسرکوب مح“

. انتخاب می کردیم که شرط اول، یعنی پشتیبانی اهالی، از همه جا بهتر و یا نسبتا خوب تامین شده بود
جنگی عادی  عملیات ارتش سرخ به علت وجود این ویژگی که مادارای مناطق پایگاهی هستیم با عملیات

. علت اصلی این که دشمن ناچار شده است به جنگ استحکامات دست بزند، نیز همین است. فرق بسیار دارد
یکی از مزایای عملیات در خطوط داخلی اینست که این عملیات برای ارتشی که در حا ل عقب نشینی است، 

هر ارتش ضعیف .  فراهم می آوردامکان انتخاب زمین مساحت و مطلوب و تحمیل اراده بارتش مهاجم را 
ولی این شرط به تنهائی . برای غلبه بر ارتشی قوی نمی تواند نسبت به انتخاب زمین مناسبی بی عالقه باشد

شرط بعدی وجود . مهمترین شرط پشتیبانی اهالی است. کافی نیست، باید با شروط دیگر نیز توآم شود
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و یا مرتکب خطائی شده باشد و یا ستونی از دشمن که در دشمنی زخم پذیر است، مثال دشمنی که فرسوده 
در صورت فقدان این شروط، ولو اینکه . حال پیشروی است ودارای قدرت جنگی است نسبتا کم می باشد

زمین بسیار عالی هم در اختیار باشد، اجبارا باید از آن صرف نظر کرد و برای تامین شروط مطلوب همچنان 
در مناطق سفید از نظر زمین مناسب کمبودی نیست، ولی شرط مساعد پشتیبانی . دبه عقب نشینی ادامه دا

در صورتیکه شروط دیگر هنوز تامین یا کشف نشده باشد، برای ارتش سرخ چاره ای جز . اهالی وجودندارد
تفاوت های نظیر فرق بین مناطق سفید ومناطق سرخ، . عقب نشینی به مناطق پایگاهی باقی نمی ماند

 . ط کلی نیز میان نواحی مرزی و نواحی مرکزی پایگاه ها  وجود دارددرخطو

علی االصول کلیه نیروهای ضربتی ما، باستثنای واحد های محلی و نیروهائی که ما مور تثبیت کردن 
هنگامیکه ارتش سرخ به دشمن که در حال دفاع استراتژیک است، حمله می . دشمنند، باید متمرکز شوند

ای خود را پخش می کند و برعکس، وقتی که دشمن به تعرضی پردامنه دست می زند، به برد، معموال قو
روی می آورد نقطه انتهای این عقب نشینی عموما در بخش مرکزی مناطق “عقب نشینی بسوی مرکز “

پایگاهی انتخاب می شود، ولی گاهی نیز باقتضای وضعیت در بخشهای مقدم یا عقبی مناطق پایگاهی قرار 
از طریق یک چنین عقب نشینی بسوی مرکز است که تمام نیروهای عمده ارتش سرخ می توانند . یردمی گ

  .کامال متمرکز شوند

شرط ضرور دیگری که ارتش ضعیف در نبرد بارتش قوی بایدمراعات کنند، اینست که واحد های ضعیف 
وال نمی دانیم که در میان ستونها ولی ما در آغاز تعرض دشمن معم. دشمن را بیابد و به آنها حمله ور گردد

ی دشمن که در حال پیشروی اند، کدام یک نیرومند ترین و کدام یک کم تر نیرومند است، کدام یک 
برای نیل به این هدف . ضعیف ترین و کدام یک کمتر ضعیف است؛ ازین رو یک پروسه اکتشافی ضروراست

  . ست بر ضرورت عقب نشینی استراتژیکاین نیز دلیل دیگری ا. اغلب باید وقت زیاد صرف شود

اگر دشمن مهاجم در نظر تعداد و قدرت برما برتری زیادداشته باشد، ما فقط وقتی میتوانیم تغییر درتناسب 
قوابوجودآوریم که دشمن تاعمق مناطق پایگاهی ما نفوذ کند ومزه تمام تلخی های آنرا بچشد، همانطور که 

چاق “: اشاره کرد“محاصره و سرکوب “یشک  درحین سومین عملیات  رئیس ستاد یکی از تیپ های چانکا
، یا بقول  چن مین شو، فرمانده کل ستون غربی "های ما الغر شده اند والغز های ما نزدیک به موت اند 

ارتش ملی همه جا در تاریکی کورمال کورمال راه میجوید، حال “: گومیندان“محاصره وسرکوب "ارتش مآمور
درچنین موقعی ارتش دشمن با اینکه نیرومند است، ". رخ پیوسته درروشنائی کامل روان است آنکه ارتش س

سخت تصعیف میگردد؛  سربازانش خسته و فرسوده میشوند،  روحیه اش خراب میشود و بسیاری از نقاط 
گیرد ارتش سرخ برعکس، باوجود اینکه ضعیف است، قوای خود را حفظ میکند، نیرومی. ضعفش عیان میگردد

درچنین لحظه ای عموما برقراری نحوه تعادل بین دو . و باخیال آسوده در انتظار دشمن فرسوده مینشیند
طرف و یا تغییر تفوق مطلق دشمن به تفوق نسبی وتغییرضعف مطلق  ما به ضعف نسبی ممکن میگردد و 

ارتش سرخ درسومین . بیمحتی در بعضی مواقع ممکن است که دشمن از ما ضعیف تر شود و ما براو تفوق یا
برای تمرکز در بخش عقبی (دشمن در جیان سی تا آخرین حدممکن  " محاصره وسرکوب“عملیات ضد 

عقب نشست؛  واگر چنین نمیکرد، نمیتوانست بر دشمن غلبه کند، زیرا در آن موقع قوای ) منطقه پایگاهی
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: وقتیکه  سون زی میگوید. سرخ بوددشمن متجاوز از ده برابر قوای ارتش  “محاصره و سرکوب “مآمور 
، "، بکوب دشمنی را که فرسوده درحال عقب نشینی است "بپرهیز از دشمن که سرشار از روحیه است “

  . منظورش اینست که باید دشمن روحا وجسما فرسوده ساخت تا از تفوق وی کاسته شود

باید . اه و یا کشف اشتباه ویآخرین هدف عقب نشینی عبارت است از برانگیختن دشمن بارتکاب  اشتب
دانست که فرمانده دشمن هر قدر هم که کاردان باشد، ممکن نیست طی دوره نسبتا طوالنی مرتکب اشتباه 
. نشود؛  بدین جهت ما همیشه امکان داریم از فرصتی که دشمن باشتباه خود بما میدهد، استفاده کنیم

م و به او امکان استفاده ازآن را میدهیم، مرتکب اشتباه دشمن نیز همانطور که ما گاهی دچار اشتباه میشوی
بعالوه، ما میتوانیم عمدا طوری عمل کنیم که دشمن را باشتباه بیاندازیم، مثال کاری کنیم که سون . میشد

. “بظاهر در شرق ما مانور کنیم وقتی درواقع در غرب حمله کنیم “نامیده است، یعنی “ایجاد توهم " زی آنرا
بعضی مواقع پس . عملی، دیگر نقطه انتهای عقب نشینی نمیتواند محدود به ناحیه معینی شودبا چنین 

ازآنکه ما با ناحیه مورد نظر خود عقب نشینی کردیم ولی هنوز امکان استفاده از فرصت را نیافتیم، مجبوریم 
  . بازهم کمی بیشتر عقب بنشینیم ومنتظر باشیم که دشمن به ما چنین فرصتی را بدهد

التبه این به . بطور کلی اینها هستند شروط مساعدی  که ما در جریان عقب نشینی در انتظارش هستیم
وجود کلیه این شروط . معنای آن نیست که برای آغاز تعرض متقابل باید منتظر اصول همه این شروط شد

قوی  عمل میکند، اما ارتش ضعیف که درخطوط داخلی علیه دشمنی . در یک زمان نه ممکن است ونه الزم
هر نظری که در مخالفت با . باید بر حسب وضع موجود دشمن در صدد تآمین برخی از شروط ضرور برآید

  . این نکته ابراز شود، نادرست است

تعیین محلی که فقط ازنظر وضعیت . درتعیین نقطه انتهای عقب نشینی باید وضعیت عمومی مبداء قرار داد
ابل مساعد بنظر برسد، ولی از نظر وضعیت عمومی مزیتی نداشته باشد، خاص برای گزار به تعرض متق

زیرا در آغاز تعرض متقابل باید تغییراتی را  که بعدا در وضعیت  پدید میآید، به حساب آورد و . نادرست است
ب گاهی الزم میشود که نقطه انتهای عق. بعالوه تعرض متقابل ما همیشه د رآغاز جنبه جزئی و محدود دارد

نشینی را در بخش مقدم منطقه پایگاهی معین کنیم، که ما اینک طی دومین وچهارمین عملیات ضد 
د ر منطقه مرزی شنسی “محاصره وسرکوب “در جیان سی و طی سومین عملیات ضد  ”محاصره و سرکوب“
پایگاهی گاهی بهتر است که نقطه انتهای عقب نشینی را در بخش مرکزی منطقه  . گان سو  چنین کردیم –

. در جیان سی معین کردیم“محاصره وسرکوب  “معین کنیم، همانطور که درموقع نخستین عملیات ضد 
وباالخره گاهی  باید نقطه انتهای عقب نشینی را  در بخش عقبی منطقه پایگاهی قرار داد، مانند سومین 

که وضعیت خاص را در ارتباط در تمام این موارد پس از آن. د رجیان سی“محاصره و سرکوب  “عملیات ضد   
ارتش ما در . با وضعیت عمومی بررسی کردیم، تصمیم برای تعیین نقطه انتهای عقب نشینی اتخاذ گردید

در جیان سی  به هیچوجه  در فکر عقب نشینی نبود زیرا " محاصره وسرکوب“جریان پنجمین عملیات ضد 
این عمل واقعا نشانه شتابزدگی  و بی فکر ی . رانه وضعیت خاص را در نظر گرفته بود و نه وضعیت عمومی 

هر وضعیتی از یک سلسله عوامل مختلف تشکیل میشود؛ از این جهت هنگا م بر رسی ارتباط میان . بود
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وضعیت خاص و وضعیت عمومی باید از این نقطه حرکت کنیم که آیا عوامل طرفین متخاصم که در وضعیت 
  . دی برای گذار ما به تعرض متقابل  مساعدند یانهخاص و عمومی منعکس میگردند، تا حدو

نقاطیکه در بخش : بطور کلی درمنطقه پایگاهی سه نوع نقطه انتهایی  عقب نشینی میتوان تشخیص داد
ولی آیا این به معنی آنست که ما از عملیات در . مقدم، یا در بخش مرکزی، و یا در بخش عقبی آن واقع اند

ما فقط وقتی از عملیات در نواحی سفید صرفنظر میکنیم که . کرده ایم؟ نهنواحی سفید بکلی صرفنظر 
فقط در صورت نا برابری مشهود بین . سروکارپیدا کنیم ”محاصره وسرکوب“مجبور باشیم با عملیات پردامنه 

قدرت ما و دشمن است که ما طبق اصل حفظ قوای خودی و در انتظار لحظه ای مناسب برای د رهم 
نشستن، عقب نشینی بسوی مناطق پایگاهی  وجلب دشمن به عمق سرزمین های خودی را  شکستن دشمن

توصیه میکنیم، زیرا تنها از این طریق است که ما میتوانیم شروط مساعدی برای تعرض متقابل خویش 
رتش اگر وضعیت آنقدر وخیم نباشد و یا بعکس  اگر وضعیت چنان وخیم باشد که به ا.  تآمین و یا پیدا کنیم

سرخ حتی امکان آغاز تحرک متقابل در منطقه پایگاهی را هم ندهد و یا اگر تعرض متقابل به موفقیت 
الاقل در  –نیانجامد و برای تغییر اوضاع ادامه عقب نشینی الزم بنظر رسد، در آنصورت ما باید بپذیریم 

ین زمینه، میتواند در نواحی سفید که نقطه انتهایی عقب نشینی،  علیرغم تجربه  بسیار کم ما در ا –تئوری 
در  -۱:  نقاط انتهایی عقب نشینی درنواحی سفید را نیز بطور کلی میتوان به سه نوع تقسیم کرد. معین شود

اینک مثالی برای نوع . در عقب منطقه پایگاهی – ۳در دو جناح منطقه پایگاهی؛   -  ۲جلو منطقه پایگاهی؛  
  : اول

در جیان سی، اگر ارتش سرخ گرفتار تفرقه درونی “محاصره وسرکوب “ضد در جریان نخستین عملیات 
نمیشد وسازمان های محلی حزب دچار انشاب نمیگشتند، یعنی دو مسئله  دشواری که مشی لی لی سان  و 

بوجود آوردند احتمال میتوانستیم نیروهای خود را در مثلث جی آن، نان فون و جان   ) A-B  )۳۵  گروه
زیرا قوای دشمن که درآن موقع بین رودخانه های گان و فو . کنیم و به تعرض متقابل بپردازیمشو متمرکز 

و یا آن که شرط ). صد هزار تن درمقابل چهل هزار تن(پیشروی میکرد، آنقدر ها از ارتش سرخ قوی تر نبود 
ی عملیات در اختیار پشتیبانی اهالی به اندازه شرط منطقه پایگاهی خوب نبود، معذلک وضع زمینی که برا

داشتیم، مساعد بود وبعالوه ما میتوانستیم نیروهای دشمن را که با ستون های منفرد پیش میرفتند،  یکایک  
  . در هم بشکنیم

  : اینک مثالی برای نوع دوم 

در جیان سی اگر تعرض دشمن آنقدر پردامنه نمی بود، “محاصره و سرکوب "درموقع سومین عملیات ضد  
جیان سی  –از ستون های دشمن از جیان  نین، لی چوان و تای نین واقع در مرز  فوجیان اگر یکی 

پیشروی میکردواگر آن ستون چندان قوی نمی بود وارتش ما میتوانست  به او حمله کند، در آنصورت ارتش 
ن آنکه سرخ احتمال امکان می یافت نیروهای خودرا در ناحیه سفید در غرب فوجیان متمرکز سازد و بدو

برای رسیدن به ژوی جین و سپس به سین گوه  مجبور باشد پیچ بزرگی به مسافت هزار لی بزند، نخست آن 
  .ستون را در هم شکند
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  : وباالخره مثالی برای نوع سوم

در جیان سی اگر نیروهای عمده دشمن نه به سمت غرب “محاصره وسرکوب “درحین سومین عملیات ضد 
آن  –سیون او  –میکردند، ممکن بود ما مجبور میشدیم تا منطقه حون چان بلکه به سمت جنوب حرکت 

عقب نشینی کنیم تا آنکه دشمن را بازهم  بیشتر به جنوب بکشیم؛   درچنین صورتی ) سرزمین سفید(یوان 
ارتش سرخ میتوانست از جنوب به شمال نبرد کنان به عمق منطقه پایگاهی ما پیشروی کند، زیرا در آنموقع 

  . روهای دشمن در منطقه پایگاهی واقع در شمال مسلما چندان زیاد نبودندنی

اما آنچه در باال گفته شد همگی مثال های فرضی هستند که مبتنی بر تجارب واقعی نبوده و بیشتر موارد 
محاصره و “استثنائی میباشند و نباید به مثابه اصول عام تلقی شوند وقتیکه دشمن به عملیات پردامنه 

دست میزند، قاعده عمومی ما باید این باشد که وی را به عمق سرزمین های خودی جلب کنیم و " کوبسر
خود به مناطق پایگاهی عقب نشست ودرآنجا عملیات جنگی را دنبال کنیم زیرا این مطمئن ترین شیوه برای 

  .درهم شکستن تعرض دشمن است

، به مخالفت با عقب نشینی  ”با دشمن درگیر شد در پشت دروازه های کشور“کسانی که مدعی هستند باید 
استراتژیک بر میخزند و مخالفت خود را اینطور توجیه میکنند که گویا عقب نشینی باعث از دست دادن 

) “دشمن میآید و کاسه و بشقاب ما را میشکند “با اصطالح (سرزمین میشود، به اهالی خسارت وارد میسازد 
محاصره و سرکوب " آنها در جریان پنجمین عملیات ضد. نا مطلوبی میگزارد و درخارج از مناطق ما تاثیر

هر بار که ما قدمی بعقب برداریم دشمن استحکامات خودرا یک قدم جلو تر :  چنین استدالل میکردند“
میکشد بطور ی که مناطق پایگاهی ما روز بروز کوچکتر میشوند و ما دیگر امکان نخواهیم داشت که 

اگر جلب دشمن به عمق سرزمین های خودی در گذشته به . از دست رفته خودرا باز ستانیمسرزمین های 
که طی آن دشمن به جنگ استحکامات “محاصره و سرکوب “نفع ما تمام شد، ولی در پنجمین عملیات 

قسیم آنها باز میگفتند یگانه راه مبارزه  علیه پنجمین عملیات دشمن، ت. توسل جست، بیفایده از کار درآمد
  .نیرو هابرای مقاومت و حمالت کوتاه و ناگهانی بر دشمن است

درمورد از دست دادن زمین . پاسخ به همه این نظریات آسان است، تاریخ ما دیگر به اینها پاسخ داده است
برای “: قاعده اینست. باید گفت که اغلب فقط با ضرر کشیدن است که میتوان از ضرر کشیدن مصئون ماند

اگر آنچه که ما ازدست میدهیم سرزمین باشد و آنچه که بدست میآوریم پیروزی بر . “ید قبال داد گرفتن با
در . دشمن باضافه بازستانی سرزمین های خودی و توسعه آنها باشد، آنوقت واقعا معامله پرسودی، کرده ایم

رد؛  وبرعکس، فروشنده معامالت تجاری اگر خریدار مقداری پول از دست ندهد، نمیتواند کاالئی بدست آو
خساراتی که در هرجنبش انقالبی وارد میآید، . اگر کاالی خودرا ازدست ندهد نمیتواند پولی بدست آورد

انسان در خوابیدن و آرامیدن وقت . خرابی است وآنچه که بدست میآید آبادانی است د رجهت ترقی و اعتالء
اگر ابلهی این نکته را نفهمد و از خوابیدن اعراض کند، . از دست میدهد ولی برای کار فردا از نو نیرومیگیرد

درست به همین علت بود که ما در . روز دیگر هیچ نیروی نخواهد داشت؛  و این واقعا معامله پر ضرری است
دشمن ضرر دیدیم در نتیجه اعراض تسلیم بخشی از سرزمین های “محاصره و سرکوب “پنجمین عملیات 
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حبشه  نیز بعلت اینکه با سر به دشمن حمله میکرد، تمام خاک کشور خودرا . رفتخودی همه آنها از دست 
  .از دست داد، اگر چه این یگانه علت شکست آن نبود

اگر شما نگذ ارید که طی مدت کوتاه کاسه . این حقیقت درمورد خسارات وارده بر مردم نیز صادق است
عث شکستن کاسه وبشقاب تمام مردم طی مدت وبشقاب بعضی از خانه های مردم شکسته شود، حتما با

اگر شما از تاثیرات نامطلوب سیاسی که برای مدت کوتاهی پدید میآید، بترسید، آنگاه . طوالنی خواهید شد
اگر بلشویک های روسیه . ناگذیر باید بهای آنرا با تحمل تاثیرات نامطلوب سیاسی دردوران طوالنی پرداخت

عمل میکردند و از  عقد قرار داد صلح با آلمان سرباز “کمونیست های چپ “ر پس از انقالب  اکتبر طبق نظ
  ). ۳۶(میزدند، شوروی نوزاد با خطر مرگ زود رس مواجه میشد 

این نظریات چپ روانه به ظاهر انقالبی از بیماری انقالبیگری  روشنفکران  خرده بورژوائی و همچنین از 
مثابه مولدین خرده پا سرچشمه میگیرد این افراد در برخورد با محافظه کاری کوته نظرانه  دهقانان به 

مسائل فقط جزء را می بینند و قادر نیستندنظری جامع به کل بیافکنند آنها نمیخواهند مصالح امروز را با 
مصالح فردا و منافع قسمی را با منافع کلی پیونددهند، بلکه مثل کنه به چیز های قسمی و موقعیتی می 

دیهی است که باید به آن وضعیت قسمی وزمان معین که در شرایط مشخص موجود برای وضعیت ب. چسبند
عمومی و سراسر دوره جاری مساعد به نظر میرسد، و به ویژه دارای اهمیت تعیین کننده است، محکم 

اید ازاین جهت است که عقب نشینی ب. چسبید، واال ما هواداران جریان خودبخودی و قضا وقدر خواهیم شد
ما . اما به هیچوجه نبایدکار خودرا با نظریات کوته بینانه مولدین خرده پا دمساز کرد. دارای نقطه انتها باشد

دید چشم ما به تنهائی کافی نیست، به دوربین و . باید خردمندی و درایت بلشویکی را کسب کنیم
. ینه سیاسی و نظامی استاسلوب مارکسیستی دوربین ومیکروسکوب ما درزم. میکروسکوب احتیاج است

انتخاب لحظه شروع عقب نشینی، انتخاب نقطه . البته عقب نشینی استراتژیک  متضمن دشواری های است
.  همه اینها مسائل دشواری هستند که باید حل شوند –انتها، کار توضیحی سیاسی در میان کادرها و مردم 

اگر در جریان نخستین عملیات ضد . استمسئله تعیین لحظه شروع عقب نشینی مسئله بسیار مهمی 
دشمن در جیان سی عقب نشینی ما درست بموقع شروع نمیشد، به این معنی که اگر “محاصره و سرکوب “

البته عقب نشینی قبل از موقع . عقب نشینی ما به تاخیر میافتاد، الاقل در اندازه  پیروزی ما تاثیر میگذاشت
. ضرر های همراه دارند،  ولی به طور کلی زیان دومی بیش از اولی استو یا عقب نشینی بعد از موقع هردو 

عقب نشینی بموقع که بما امکان میدهد ابتکار عمل را تماما بدست بگیریم، پس از رسیدن به نقطه انتهایی 
عقب نشینی بما فوق العاده کمک میکند تا صفوف خود را تقویت کنیم، با خیال آسوده در انتظار دشمن 

محاصره "ما وقتیکه اولین، دومین و چهارمین عملیات. ه بنشینیم و به تعرض متقابل روی آوریمفرسود
دشمن را در جیان سی درهم می شکستیم؛  بااطمینان و بدون شتابزدگی با دشمن برخورد “وسرکوب 
فقط در جریان سومین عملیات بعلت اینکه ارتش سرخ انتظار نداشت دشمن پس از شکست . میکردیم

دومین عملیات (گینی که در دومین عملیات متحمل شده بود، به این سرعت حمله جدیدی را بر پاکند سن
پایان یافت و چانکایشک ازروز اول ژانویه همان سال سومین  ۱۹۳۱مه سال  ۲۹در “محاصره وسرکوب "ضد 

نیروی خود را متمرکز ، مجبور شد با عجله از بیراهه گذشته و ) خودرا آغاز کرد“محاصره وسرکوب  “عملیات 
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زمان شروع عقب نشینی درست مانند زمان آغاز حمله . سازد و بدین جهت بود که خسته و کوفته شد
تدارک عقب نشینی که قبال از آن سخن رفت، باید براساس اطالعات الزم بدست آمده وبر اساس ارزیابی 

  . وضعیت عمومی ماودشمن انتخاب گردد

تجربه نیافته اندو تا زمانیکه نفوذ کالم رهبری نظامی به آن درجه نرسیده است که  تازمانیکه کادر ها و اهالی
رهبری بتواند قدرت اخذ تصمیم عقب نشینی استراتژیک را در دست چند نفر یا حتی یک نفر متمرکز سازد 

عاده دشوار که درعین حال از اعتمار کادر ها هم برخوردار باشد، اقناع کادر ها در اهالی از وظایف فوق ال
و در تمام مدت پنجمین عملیات “محاصره وسرکوب “اگر ما در آغاز نخستین و چهارمین عملیات ضد . است
درین مورد به مشکالت عظیمی برخوردیم، به این علت بود که کادر های ما فاقد “محاصره وسرکوب "ضد 

" محاصره و سرکوب" لیات ضدطی نخستین عم. تجربه بودند و به عقب نشینی استراتژیک اعتقادنداشتند
. کادر ها تحت تاثیر مشی لی لی سان، تازمانیکه قانع نشده بودند، مخالف عقب نشینی و موافق حمله بودند

کادر ها تحت تاثیر ما جراجویی نظامی و مخالف با “محاصره وسرکوب “در جریان چهارمین عملیات ضد 
ابتدا درنظریا ت “محاصره وسرکوب “عملیات ضد  تدارک عقب نشینی استراتژیک برخاستند و در پنجمین

 –نظریاتی که مخالف جلب دشمن به عمق سرزمین های خودی بود  –ماجراجویانه نظامی پافشاری کردند 
هواداران مشی جان گوه تائو نمونه دیگری هستند که عدم امکا .  وی بعدا طرفدار محافظه کاری نظامی شدند

را قبول نداشتند تا اینکه باالخره سر شان به )  ۳۷(نی تبتی ها و حوی ها ن ایجاد پایگاه در نواحی مسکو
ولی از تجربه . تجربه برای کادر ها ضرور است و شکست واقعا مادر پیروزی است. سنگ خورد و تسلیم شدند

اگر کسی بخواهد منتظر باشد همه چیز ها را خودش تجربه کند، . دیگران نیز باید با تواضع تمام آموخت
ودرغیر اینصورت درنظرات خودعناد ورزد و از پذیرفتن تجربه دیگران سر باز زند، به ناب ترین شکل  

بی اعتنائی اهالی . جنگ ما ازاین برخورد کم صدمه ندیده است. دچار خواهد شد“امپیرییسک تنگ نظرانه “
اندازه  این دوره  نخستین به ضرورت عقب نشینی استراتژیک که از بی تجربگی آنها ناشی میشد، هیچگاه به 

در شهرستانهای جی آن، سین گوه و یون فون . در جیان سی نبود“محاصره وسرکوب “عملیات ضد 
سازمانهای ملی حزب و توده های مردم همگی در آن موقع با عقب نشینی ارتش سرخ مخالف بودند ولی 

د، این مسئله طی چندین عملیات تجربه بدست آورن“محاصره و سرکوب “ترس از آنکه در نخستین عملیات 
همه فهمیدند که از دست دادن زمین مناطق پایگاهی .  بعدی دیگر اصال مطرح نشد“محاصره وسرکوب “ضد 

دشمن را “محاصره وسرکوب “همه اطمینان یافتند که ارتش سرخ میتواند عملیات . و رنج مردم موقتی است
از این . بسته به ایمانی است که کادر های ما پیدا میکننداما ایما ن خلق تا اندازه زیادی وا. درهم شکند

  . جهت وظیفه عمده و مقدم ما عبارتست از اقناع کادر ها

هدف عقب نشینی استراتژیک فقط گذار به تعرض متقابل است و عقب نشینی استراتژیک فقط نخستین 
ژی اینست که آیا درمرحله بعدی حلقه تعیین کننده در تمام استرات. مرحله دفاع استراتژیک محسوب میشود

  . یعنی در محله تعرض متقابل پیروزی میتواند بدست آید یا نه

  تعرض متقابل استراتژيک – ۴
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برای درهم شکستن تعرض دشمنی که از توافق مطلق برخوردار است، باید در مرحله عقب نشینی 
د باشد وبا وضعیت موجود درآغاز استراتژیک وضعیتی بوجود آورد که برای ما مساعدوبرای دشمن نا مساع

تعرض دشمن فرق کند، چنین وضعیتی در اثر وجود شروط مختلفی پدید میآید وما در باال درباره همه آنها 
  . صحبت کردیم

ولی وجوداین شروط ووضعیتی که برای مامساعد وبرای دشمن نا مساعدباشد، به آن معنی نیست که ما 
ضعیت مذکور، پیروزی ما وشکست دشمن را ممکن میگرداند ولی شروط و و. دشمن رادرهم شکسته ایم

خود به هیچ وجه تحقق پیروزی یا شکست نیستند؛  شروط و وضعیت مذکور  تا کنون به هیچیک از ارتش 
برای آنکه پیروزی یا شکست به واقعیت مبدل شود، . های متخاصم پیروزی یا شکست واقعی نبخشیده اند

فقط نبرد تعیین کننده میتواند این مسئله را حل کند که کدام . کننده  درگیرد باید دوارتش نبردی تعیین
چنین است تمام وظیفه مربوط به مرحله تعرض متقابل . ارتش پیروزمندو کدام ارتش مغلوب است

تعرض متقابل پروسه ای است طوالنی و مهییج ترین، پرتکاپوترین و درعین حال مرحله نهائی . استراتژیک
منظور از دفاع فعال علی الحصول  چنین تعرض متقابل استراتژیک است . تدافعی را تشکیل میدهندعملیات 

این شروط و این وضعیت نه تنها درمرحله عقب نشینی استراتژیک بلکه . که ماهیتا نبردی تعیین کننده است
ابل از لحاظ شکل و ولی آنها در مرحله تعرض متق. در طول مرحله تعرض متقابل نیز همچنان فراهم میآید

  . خصلت کامال با مرحله عقب نشینی استراتژیک یکسان نیستند

آنچه که ممکن است ازلحاظ شکل وخصلت درهردومرحله یکسان بماند، فی المثل کوفتگی و کاهش 
  . روزافزون قوای دشمن است که این خود ادامه وضعی است  که در مرحله قبلی گذشت

مثال وقتیکه دشمن متحمل یک یا چند شکست . ال جدید جبری استولی پیدایش شروط و وضعیت کام
میشود، شروطی که برای ما مساعد وبرای دشمن مساعد است، دیگر به خستگی قوای دشمن 

وضعیت نیز . محدودنمیگردد، بلکه عامل جدیدی به این اضافه میشود که همان شکست دشمن است
من بمانورهای نا منظم دست میزند و بیحساب و وقتیکه ارتش دش. دستخوش تغییرات جدیدی میشود

  . نسنجیده حرکت میکند تناسب قوای ارتش طرفین طبیعتامثل سابق ثابت نمیماند

ولی اگر این دشمن نباشد بلکه قوای ما باشد که دچار یک یا چند شکست شده است، درآنصورت شروط و 
امساعد دشمن کاهش خواهد یافت، در به عبارت دیگر شرایط ن. وضعیت درجهت دیگری تغییر می یابد

این نیز پدیده . حالیکه به عکس شروط نا مساعد برای ما ظاهر خواهد شد و حتی روبه افزایش خواهد نهاد
  . کامال نوی است که با پدیده های که قبال دیدیم، تفاوت دارد

ای خروج ازوضعیت شکست هر یک از طرفین مستقیما و سریعا منجر به این خواهد شد که طرف مغلوب بر
خطرناک، برای رهائی از شروط و وضعیت جدیدی که به حال وی نا مساعد ولی به حال خصم مساعد است، 
برای ایجاد مجدد شروط و وضعیتی که بحال وی مساعد ولی بحال خصم نا مساعد است، بکوشش های تازه 

  .ای دست زند تا اینکه بتوانددشمن را تحت فشار قرار دهد
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طرف غالب نهایت سعی را میکند بر دامنه پیروزی . غالب درست عکس تالش طرف مغلوب استتالش طرف 
های خود بیفزاید، بر خصم خسارت بازهم بزرگتری وارد آورد، شرایط و وضعیتی را که برای خودش مساعد 

  است، بست وتوسعه دهد و درعین حال تالش دشمن برای رهائی از شرایط 

  . خطرناک خنثی کندنا مساعد و تغییر وضعیت 

  بنابر این، مبارزه در مرحله نبرد تعیین کننده برای هر دوطرف حاد ترین، 

بغرنج ترین،  متغییر ترین و درعین حال دشوار ترین و خسته ترین نبرد ها تمام دوران جنگ و یا تمام 
  . عملیات اپراتیو است و از نقطه نظر فرماندهی، حساس ترین لحظه محسوب میشود

آغاز تعرض متقابل، : رحله تعرض متقابل مسائل بسیاری مطرح میشوند که مهمترین آنها عبارتند ازدر م
  . تمرکز قوا، جنگ متحرک، جنگ زود فرجام  و جنگ نابود کننده

. اصولی که برای حل این مسائل بکار میروند، چه درتعرض متقابل و چه درتعرض، ماهیتا متفاوت نیستند
  . گفت که تعرض متقابل خود تعرض استدراین مفهوم میتوان 

اصول تعرض متقابل وقتی بکار میرود که دشمن . معذلک تعرض متقابل درست با تعرض یکسان نیست
دراین مفهوم بین تعرض . اصول تعرض وقتی بکار میرود که دشمن در حال دفاع باشد. درحال تعرض باشد

  . متقابل وتعرض تفاوت های دیده میشود

گر چه درفصل حاضر که مربوط به دفاع استراتژیک است، ضمن مطالعه تعرض متقابل مسائل بدین دلیل، ا
گوناگون عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته اند و اگر چه برای جلوگیری از اطاله کالم در فصل تعرض 

ض نباید معهذا در موقع استفاده عملی از تعرض متقابل وتعر. استراتژیک به مسائل دیگر پرداخته خواهد شد
  . نقاط تشابه و تفاوت های آنها را ازنظر دور داشت

  آغاز تعرض متقابل – ٥

  . است“نبرد مقدماتی “یا “نخستین نبرد “مسئله آغازتعرض متقابل، مسئله 

، چه درموقع دفاع "نخستین نبرد “بسیاری از کارشناسان نظامی بورژوائی توصیه میکنند که باید نسبت به 
مانیز د رگذشته این . موقع تعرض استراتژیک بویژه درموقع دفاع، یا احتیاط بر خود کرداستراتژیک و چه در

دشمن در جیان سی بعمل آمد، “محاصره وسرکوب “عملیاتی که بر ضد پنج عملیات . نکته را یاد آور شدیم
  . تجربه سرشاری به ما بخشید که بررسی ومطالعه آن خالی از فایده نیست

 –صد هزار نفر از خط جی آن  یا نیروی تقریبا برابر“محاصره و سرکوب “یات دشمن در نخستین عمل
درآن موقع ارتش . جیان نین در هشت ستون از شمال به جنوب علیه منطقه پایگاهی ارتش سرخ پیش آمد

سیائوبو از شهرستان  نین دو واقع در استان جیان  –سرخ تقریبا چهل هزار نفر داشت و درناحیه حوان پی 
  : وضعیت ازاین قرار بود. متمرکز بودسی 
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بود، از صد هزار نفر تجاوز نمیکرد و بعالوه هیچیک از آنها جز سپاهیان شخص “سرکوبی “قوای که مآمور 
  . چانکایشک نبود و ازاین جهت وضعیت عمومی نیز زیاد و خیم نبود

حل مقابل در مغرب رودخانه  لشکر دشمن فرماندهی  لوه لین که دفاع از جی آن را بر عهده داشت، در سا
  . گان مستقر بود

سه لشگر دشمن تحت فرماندهی گون بین فان، جان هوی زان و تن دائو یوان بطرف ناحیه فوتیان، دون گو، 
لون گان و یوان تو واقع در جنوب شرقی جی آن و شمال غرب نین دو  پیشروی کرد و آن ناحیه را اشغال 

هوی  زان در لون گان  و نیروهای عمده تن دائو یوان در یوان تو مستقر  نیروهای عمده جان. نموده بودند
اغفال شده بودند موقتا به ارتش سرخ   A- Bنظر باینکه اهالی فوتیان و دون گو که توسط گروه  . بودند

اعتماد نداشتند وحتی نسبت بان خصومت میورزیدند، مناسب نبود که دو محل مذکور به عنوان صحنه 
 . نتخاب شودعملیات ا

لشگر دیگر دشمن به فرماندهی لیو هه دین که در مسافت خیلی دوری در جیان نین واقع در مناطق سفید 
 .فوجیان مستقر بود، احتمال نمیرفت که وارد جیان سی شود

دولشگر دیگر دشمن تحت فرماندهی مائو بین وین و سیوکه سیان  به بخش توپی، لوکوودون شائو واقع بین 
دون شائو محل . توپی منطقه سفید و لوه کوه ناحیه پارتیزانی بود. ن و نین دو وارد شده بودندگوان جا

بعالوه، اگر ما به مائوبین . بود اطالعات به آسانی میتوانست از آنجا به خارج درز کند A-Bمحاصره گروه  
ن به فرماندهی جان وین  و سیوکه سیان حمله میبردیم و سپس به طرف مغرب میپیچیدیم، سه لشکر دشم

هوی زان، تن دائویان و گون بین فان  که در غرب مستقر بودند، ممکن بود به هم بپیوندند وغلبه بر آن 
 . دشوار میشد و ما نمیتوانستیم مسئله را بطور تنهائی حل کنیم

تشکیل را “محاصره وسرکوب “لشگر جان هوی زان و لشگر  تن دائو یوان  که نیروهای عمده ارتش مآمور 
و استاندار جیان “محاصره وسرکوب “میدادند، از سپاهیان شخصی لوی دی پین،  فرماندهی کل ارتش مآمور 

نابود ساختن این دو لشکر عمالبه معنای . و در عین حال جان هوی زان فرمانده کل جبهه بود. سی بودند
. با چهارده هزار نفر سرباز داشتهر یک از این دو لشکر تقری. بود“محاصره وسرکوب “درهم شکستن عملیات 

وضمنا لشکر جان هوی زان در دو نقطه مستقر شده بودند بطوریکه هر دفعه مابیکی از این دو لشکر حمله 
 . میکردیم، از تفوق مطلق برخوردار میشدیم

شده  ناحیه لون گان و یوان تو  که نیروهای عمده لشگر های جان هوی زان  و تن دائو یوان  در آنجا مستقر
بعالوه، شرایط در این نواحی بعلت پشتیبانی اهالی برای . بودند، و درنزدیکی محل تمرکز نیروهای ما واقع بود

 . ما مساعد بود و از اینجهت میتوانستیم بدون جلب توجه دشمن به او نزدیک شویم

حمله بما به سمت  لیکن اگر دشمن برای.  حمله بر یوان تو آسان نبود. درلون گان وضع زمین مناسب بود
 . سیائو بو  پیشروی میکرد، ما در آنجا نیز زمین مناسب داشتیم
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بعالوه در سین گوه که . در ناحیه لون گان ما میتوانستیم حد اکثر قوای نظامی خود را متمرکز سازیم
ر نفر درجنوبغربی لون گان واقع است و به آن چند ده لی فاصله دارد، لشگر مستقلی مرکب از بیش از هزا

 . داشتیم که بایک حرکت چرخشی میتوانست از پشت جبهه دشمن سر درآورد

پاهیان ما درمرکز دشمن شکافی بازمیکردند وخط جبهه وی را می شکستند، ستون های شرقی وغربی  -
 . دشمن بدو دسته مجزا و دورافتاده از هم تقسیم میشدند

رد را با پیکار با نیروها ی عمده جان هوی زان ما به دالیل فوق الذکر تصمیم گرفتیم که نخستین نب
نفر  ۹۰۰۰اختصاص دهیم و بدین سان نیز موفق شدیم دو تیپ و ستاد کل لشگر او را خرد کنیم  وتمام 

سرباز دشمن  منجمله فرمانده لشگر را باسارت بگیریم بدون اینکه بگذاریم حتی یک سرباز یا یک اسب 
زی، لشگر تن دائو یان  و لشکر سیو که سیان  را سراسیمه نمود که اولی این پیرو. دشمن از دست ما بگریزد

سپاهیان ما به تعقیب لشگر تن دائو یان پرداختند .  بسوی دون شائو و دومی بسوی توپی متواری گشتند
دو ) ۱۹۳۱تا اول ژانویه  ۱۹۳۰از بیست و هفت دسامبر (ما در عرض پنج روز . ونیمی از آن رامعدوم ساختند

رد کردیم و درنتیجه قوای دشمن در کوتیان،  دون گو و توپی از ترس شکست با بی نظمی شروع به تخلیه نب
 . پایان یافت“محاصره وسرکوب "به این طریق نخستین عملیات . کرد

  : وضعیت بدین قرار بود“محاصره وسرکوب “دردومین عملیات 

. میشد و تحت فرماندهی حه یین  چین قرار داشتبود، بالغ بر دویست هزار نفر “سرکوبی “قوای که مآمور 
  . ستاد کل وی درنان چان بود

هیچیک ازواحد های دشمن جزو سپاهیان شخصی “محاصره وسرکوب “این بار نبرد مانند نخستین عملیات 
نیروهای قوی ویا نسبتا قوی دشمن عبارت بودند از ارتش نزدهم به فرماندهی تسای تین . چانکایشک نبود

ارتش بیست وششم به فرماندهی سون لیان جون وارتش هشتم به فرماندهی جو شائو لیان، حال آنکه کای، 
 .بقیه نیروهای دشمن نسبتا ضعیف بودند

 .منحل شده بود و همه اهالی منطقه پایگاهی از ارتش سرخ پشتیانی میکردند  A- Bگروه 

بود، از ما میترسید؛  دو لشگر فرماندهی گو  ارتش پنجم تحت فرماندهی وان جین یو که تازه از شمال رسیده
 . هوا زون و حائو مون لین  که جناح چپ وان جین یو را تشکیل میدادند، نیز بطور کلی وضع بهتری نداشت

اگر قوای ما پس ازحمله به فوتیان بطرف مشرق پیشروی میکرد، ما میتوانستیم  منطقه پایگاهی خودرا 
تای نین  و اقع در مرز فوجیان و جیان سی گسترش دهیم و احتیاجات  تاناحیه جیان نین، لی چوان  و

لیکن اگر . بعد ی دشمن تامین کنیم“محاصره وسرکوب “مادی خودرا برای تسهیل در هم کوبیدن عملیات 
ما از مشرق به مغرب حمله میکردیم، به این رود خانه گان  میرسیدیم و در پایان عملیات هیچ فضای برای 

و چنانچه بعد از نبرد دوباره بطرف مشرق روی میآوردیم، سپاهیان ما خسته .  طق خود نداشتیمتوسعه منا
 . وکوفته میشدند و بعالوه وقت زیادی تلف میکردیم
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اولین عملیات قدری کوچکتر شده بود، ولی از دوره ) کمی بیش از سی هزار نفر(با وجود اینکه ارتش ما  
 . ه انرژی تازه گرفته بوددر عوض در اثر استراحت چهار ماه

مجموعا یازده (بنابر این  بدالیل فوق ما تصمیم گرفتیم درنخستین نبرد با قوای وان جین یو و گون بین فان 
پس از پیروزی دراین نبرد ما به ترتیب بر نیروهای گو هوان زون، سون . در ناحیه فوتیان درگیر شویم) هنگ

در ) ۱۹۳۱ماه مه  ۳۰تا ۱۶از (حمله بردیم  و در عرض پانزده روز  لیان جون، جو شائو لیان و لیو هه دین
طول هفتصد لی  راه پیمائی پنج نبرد کردیم، بیش از بیست هزار قبضه تفنگ به غنیمت گرفتیم وعمیات 

ماد رنبرد با وان جین یو بین واحد های تسای تین . دشمن را حسابی در هم شکستیم“محاصره وسرکوب "
. لی از واحد اول در فاصله ده لی واندی از واحد دوم قرارداشتیم ۴۰زون، درفاصله بیش از کای و گوه هوا 

، معذلک ما از آن بیرون آمدیم؛  علت این موفقیت بطور "در بن بست گیر کرده ایم “بعضی هامیگفتند که ما 
ین نیروهای دشمن هم عمده این بود که اوال از پشتیبانی اهالی منطقه پایگاهی برخوردار بودیم وثانیا ب

پس ازشکست لشگر گوه هوان زون، لشگر حائومون لین  شبانه به لون فون گریخت و . آهنگی  وجود نداشت
 .به این طریق از نابودی مسلم نجات یافت

  .ازاین قرار بود“محاصره وسرکوب “وضعیت درجریان سومین عملیات 

گرفت بود و سه فرمانده ستون زیر فرمان داشت   چانکایشک شخصا فرماندهی کل عملیات نظامی را به عهده
حه یین چین، فرمانده ستون مرکزی که ستاد فرماندهی اش در مقر فرماندهی : که عبارت بودند از

چانکایشک در نان چان مستقر بود؛  چین مین شو، فرمانده ستون راست که ستادش در جی آن بود؛  
  . نان فون بودجوشائولیان، فرمانده ستون چپ که ستادش در 

نیروهای مهم که مجموعا صد هزار نفر میشدند، . ، به سیصد هزار نفر میرسید"سرکوبی “تعداد قوای مآمور 
. تشکیل میشدند) هرکدام مرکب از نه هنگ(جز نیروهای مسلح شخصی چانکایشک بودند واز پنج لشگر 

عالوه بر . لی هوان و جیان دین وین بودفرماندهی این نیروها چین چین، لوه جوه یین، جائوگوان تائو، وی 
 ۴۰مجموعا (این، سه لشگر دیگر یعنی لشگر جیان گوان نای، لشگر تسای تین کای و لشگر حان ده چین 

ارتش سون لیان جون نیز با نیروی برابر بیست هزار نفر دراین . هم در کار زار شرکت داشتند) هزار نفر
دیگری هم در جزو نیروهای مسلح شخصی چانکایشک نبود  واحد های ضعیف تر. عملیات شرکت داشت 

 . دراین جنگ شرکت جستندند، 

که درطول دومین “تحکیم درهرقدم “بر خالف استراتژی " سرکوبی“استراتژی دشمن در این عملیات 
هدف این استراتژی . “پیشروی مستقیم “از آن استفاده میشد، عبارت بود از “محاصره وسرکوب “عملیات 

 .بودکه ارتش سرخ را به کنار رودخانه گان عقب برانند و سپس درآنجا نابودسازداین 

بانیروی (ارتش سرخ . فقط یکماه فاصله بود ”محاصره وسرکوب“بین پایان دومین وآغاز سومین عملیات 
تازه  که نبرد های سختی از سر گزرانده بود، هنوز فرصت استراحت وترمیم نیافته بود و) تقریبا سی هزار نفر
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برای تمرکز در سین گوه واقع در بخش غربی منطقه پایگاهی جنوب جیان سی دوری به مسافت هزار لی 
 . زده بود که دشمن از چند جانب وی را تحت فشار قرار داد

درچنین وضعی، نقشه اولیه ما این بود که از راه ون ان از سین گوه خارج شویم و یا ایجاد شکافی در فوتیان، 
به مشرق به خطوط ارتباطی پشت جبهه دشمن حمله کنیم و بدین وسیله به نیروهای عمده از مغرب 

دشمن امکان دهیم عمیقا به درون منطقه پایگاهی جنوب جیان سی نفوذ نمایند بدون آنکه بتوانند 
ل آنگاه اگر دشمن بسوی شما. کوچکترین نقشه ای بازی کنند؛ این می بایستی مرحله اول عملیات ما میبود

باز میگشت، سپاهیانش ناگذیر بسیار فرسوده میشدندوما میتوانستیم از فرصت استفاده کرده وواحد های 
هسته اصلی این نقشه . زخم پذیر اورا درهم بکوبیم؛  این می بایستی مرحله دوم عملیات مارا تشکیل میداد

ولی وقتیکه واحد ما . ف اواجتناب از برخوردبا نیروهای عمده خصم وضربه زدن به نقاط ضع: چنین بود
پیشروی بسوی فوتیان را آغاز کردند دشمن متوجه ما گردید و بسرعت دولشگر به فرماندهی چین چین و 

از این رو ما مجبور شدیم نقشه خودرا عوض کنیم و به گائو سین سیو . لوه جوه یین  به صحنه اعزام کرد
محل با اطرافش که مساحتی برابر چند ده لی مربع را  در آنموقع فقط این. واقع درمغرب سین گوه بازگردیم

ما یک روز بعد از آنکه آنجا متمرکز شدیم، تصمیم . دربر میگرفت، برای تمرکز قوای ما باقی مانده بود
گرفتیم بسرعت بسوی مشرق در سمت لیان تان واقع در قسمت شرقی شهرستان سین گوه، لیان تسون واقع 

. ن فون و حوان پی واقع در قسمت شمال شهرستان نین دو حرکت کنیمدر قسمت جنوبی شهرستان یو
لی، بین لشگر جیان دین وین  و واحد های جیان   ۴۰درهما ن شب با استفاده از تاریکی از داالنی به عرض 

فردای آنروز با پیشقراوالن . گوان نان، تسای تین کای و حان ده چین گذاشتیم و از لیان تن سر درآوردیم
) که فرماندهی عملیات لشگر خودش و لشگر حائو مون لین را بعهده داشت(های شان گوان یون سیان نیرو

این نخستین نبرد ما  –روز سوم به لشگر شان گوان یون سیان ضربه زدیم . چند زد وخورد کوچک داشتیم
از یک راهپیمائی سه  سپس بعد. این دومین نبرد ما بود –روز چهارم به لشگر حائو مون لین ضربه زدیم . بود

. این سومین نبرد ما بود -روزه از حوان پی سر درآوردیم  و با لشگر مائو بین وین  به  زد وخورد پرداختیم  
دراین موقع تمام . ما در هر سه این نبرد ها پیروز شدیم و بیش از ده هزار قبضه تفنگ به غنیمت گرفتیم

ش میرفتند، به سمت مشرق روی آوردند و تمام توجه نیروهای عمده خصم که به سمت مغرب وجنوب پی
خود را به حوان پی معطوف ساختند و به سرعت فوق العاده به آن طرف روان شدندتا ما را به نبرد مجبور 

ما از داالن کوهستانی تنگی به عرض بیست لی، . سازند؛ آنها با بستن حلقه محاصره به ما نزدیک میشدند
، تسای تین کای و حان ده چین در یک طرف و قوای چین چین و لوه جوه یین  بین قوای جیان گوان نای

در طرف دیگر مخفیانه گذشتیم و پس ازآنکه از مشرق به مغرب دور زدیم در شهرستان سین گوه متمرکز 
تا دشمن این حرکت ما را کشف کرد و پیشروی به سمت مغرب را از سر گرفت، قوای ما مدت پانزده . شدیم
تراحت کرده بود، حال آنکه قوای دشمن چنان گرسنه و درمانده شده بود که دیگر قادر به پیکار نبود روز اس

ما با استفاده از این عقب نشینی به واحد های جیان گوان نای، . و بدین جهت تصمیم به عقب نشینی گرفت
وین ویک لشگر آن ده تسای تین کای، جیان دین وین و آن ده چین حمله ور گشتیم و یک تیپ جیان دین 

چین را از بین بردیم وچون نتوانستیم از درگیری با لشگر های جیان گوان نای  و تسای تین کای به نتیجه 
 .ای برسیم، بااالخره گذاشتیم که فرار کنند
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دشمن در سه ستون بسوی گوان چان : از ین قرار بود“محاصره و سرکوب “وضعیت درچهارمین عملیات 
روی عمده اورا ستون شرقی تشکیل میداد، در حالیکه د لشگری که ستون غربی را تشکیل پیش میرفت؛  نی

از این . میدادند، در جلوی ما ظاهر گشتندو عالوه بر این  به ناحیه تمرکز قوای ما خیلی نزدیک شده بودند
ه کنیم جهت ما فرصت یافتیم ابتدا به ستون غربی دشمن مستقر در بخش جنوبی شهرستان ای هوان حمل

وقتیکه خصم دو لشگر از ستون شرقی خود را . وبایک ضربه دولشگر لی مین و چن شی جی را ازبین ببریم
برای پشتیبانی از ستون مرکزی اعزام کرد و به پیشروی ادامه داد، ما موفق شدیم بازهم یک لشگر دیگر اورا 

وهزار قبضه تفنگ بدست آوردیم واین ماطی این دونبرد  بیش ازد. در جنوب شهرستانی هوان از بین ببریم
  .بسته دشمن را بطور عمده درهم شکستیم" محاصره وسرکوب“عملیات 

در حین پیشروی استراتژی جدیدی  بکار برد که عبارت بود “محاصره وسرکوب “دشمن در پنجمین عملیات 
وان را پس بگیرد و ارتش ما که در صدد برآمد لی چ. و ی اول لی چوان را گرفت. “جنگ استحکامات " از

دربیرون منطقه پایگاهی با دشمن به نبرد بپردازد، به سیا ئوشی واقع در شمال لی چوان که یکی از مواضع 
ولی چون این حمله به ناکامی . مستحکم دشمن بود وبه عالوه د رمنطقه سفید قرار داشت، حمله ور گشت

که این محل نیز یکی از مواضع مستحکم روبروشد، حمالت خودرا را به زی سی چیا ئو متوجه ساخت 
دشمن ودر منطقه سفید در جنوبشرقی سیائوشی  واقع بود، معذلک  ارتش ما بازهم با ناکامی روبرو شد 
وسپس در جستجوی نبرد میان نیروهای عمده دشمن و استحکامات سخت وی بعملیات چرخشی پرداخت 

 ”محاصره و سرکوب“ا در تمام طول پنجمین عملیات ضد ارتش م. تا آنکه باالخره به پاسیویته، کامل افتاد
که یک سال ادامه داشت، نتوانست کوچکترین ابتکاری از خود نشان بدهد وباالخره مجبور شد منطقه 

  . پایگاهی خود را در جیان سی ترک گوید

رای بدست آورده، نشان میدهند که ب“محاصره وسرکوب “تجاربی که ارتش ما طی این پنج عملیات ضد 
خصم را خورد کند، " سرکوبی“ارتش سرخ که درموضع دفاعی است و میخواهد ارتش نیرومند مأمور 

فرجام این نخستین نبرد چنان تآثیر . نخستین نبرد در تعرض متقابل دارای اهمیت بسیار بزرگی است
ازاینجا . عظیمی درمجموع اوضاع میگذارد که حتی در سراسر طول جنگ تا آخرین نبرد ادامه می یابد

ما باید تنها زمانی به حمله دست . درنخستین نبرد حتما باید پیروز شد: اوال: میتوان به نتایج زیرین رسید
زنیم که وضعیت دشمن، زمین و پشتیبانی اهالی همگی برای ما مساعد وبرای خصم نا مساعدباشد و واقعا 

عقب بنشینیم و باکمال احتیاط منتظر فرصت در غیر اینصورت بهتر است . اطمینان به پیروزی داشته باشیم
ما درنخستین . فرصت دیر یا زود بدست میآید؛ ما نباید نسنجیده  و شتابزده به نبرد تن در دهیم. باشیم

اول باین فکر افتادیم که به سپاهیان تن دائو یوان حمله ور شویم؛  ما دوبار “محاصره وسرکوب “عملیات ضد 
مجبور شدیم خودداری کنیم وبرگردیم، زیرا دشمن مواضع مسلط خودرا در پیشروی کردیم ولی هر بار 
چندروز بعد ما قوای  جان هه وی زان را که به آسانی شکست پذیر بودند، گیر . ارتفاعات یوان توترک نمیکرد

ارتش ما تا دون گاو پیشرفت و فقط باین منظور که " محاصره وسرکوب“در دومین عملیات ضد . آوردیم
بماند تا سربازان وان جین یو مواضع محکم خودرادر فوتیان ترک گویند، علیرغم  خطر درز کردن   منتظر

روز تمام در نزدیکی دشمن سنگر گرفت و کلیه پیشنهادهائی  را که ناشی از شتابزدگی و  ۲۵اطالعات 
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محاصره “ت ضد در سومین عملیا. خواستار حمله فوری بود، رد کردو باالخره نیز به نتیجه مطلوب رسید
با وجود اینکه دورادور ما توفانی بر پا شده بود و ما پس از چرخشی به مسافت یکهزار لی به پایگاه " وسرکوب

خود بازگشتیم، و باوجود اینکه دشمن پی برده بود که میخواهیم اورا دوربزنیم، صبر وشکیب را ازدست 
در مرکز بوجود آوردیم وباالخره در نبرد لیان تان  ندادیم، به عقب بازگشتیم، با تغییر تاکتیک  خود شکافی

، پس ازآنکه حمله ما "محاصره وسرکوب “در جریان چهارمین عملیات ضد . به نخستین موفقیت نائل آمدیم
در نان فون با ناکامی روبرو شد، بطور مصمم عقب نشستیم و باالخره ازجناح راست دشمن سر درآوردیم 

ائو متمرکز کردیم ودرجنوب شهرستان ای  هوان به نبرد بزرگی پرداختیم که وقوای خودرا درناحیه دون ش
بود که اهمیت  “محاصره وسرکوب “فقط درجریان  پنجمین عملیات ضد . عاقبت به پیروزی انجامید

از دست رفتن مرکزشهرستان لی چوان موجب سر اسیمگی ارتش ما شد و . نخستین نبرد اصال شناخته نشد
پس گرفتن آن بسوی شمال بجلوی دشمن شتافت و سپس بجای آنکه برخورد غیر منتظره  ارتش ما بمنظور

، بعنوان نخستین نبرد به حساب ) یک لشگر دشمن از بین رفت(در سیون کو را که به پیروزی ما تمام شد 
ن اطمینان آورد و تغییراتی را که در اثر این نبرد ضرورتا میبایست حاصل شود، در نظر بگیرد، شتابان و بدو

ازینرو درنخستین قدم، ابتکار عمل از دست رفت؛  این واقعا بدترین و . به پیروزی به سیائوشی حمله ورشد
  . نابخردانه ترین  شیوه جنگیدن است

اگر نقشه . ثانیا نقشه نخستین نبرد باید  دیباچه نقشه  مجموع عملیات اپراتیو و جزء ارگانیک آن باشد
ات اپراتیو نداشته باشیم،  بهیچوجه نمیتوانیم نخستین نبرد را  واقعا با موفقیت درستی برای مجموع عملی

بعبارت دیگر حتی اگرنخستین نبرد به پیروزی منتهی گردد، ولی برای مجموع عملیات . بانجام برسانیم
ست تلقی اپراتیو مفید نباشد بلکه بعکس زیان بخش باشد، باید علیرغم پیروزی بدست آمده آنرا به مثابه شک

ازاین جهت پیش ازآنکه به ). “محاصره وسرکوب “مانند نبرد سیون کو طی پنجمین عملیات ضد (کرد 
نخستین نبرد بپردازیم، باید چگونگی نبرد دوم، سوم، چهارم وحتی نبرد آخر را درخطوط کلی در نظر 

یت عمومی دشمن روی بگیریم وحساب کنیم که پس از پیروزی ویاشکست  هر نبرد، چه تغییراتی  در وضع
ودرواقع نیز بهیچوجه  –گرچه فرجام نبرد ها همیشه درست طبق انتظار ما جریان نمی یابد . خواهد داد

ولی باید در پرتو وضعیت عمومی هر دوطرف با دقت و واقع بینی  –نمیتواند کامال طبق انتظار ما جریان یابد 
لط بر وضع کلی نمیتوان  حتی یک حرکت واقعا خوب دربازی شطرنج بدون تس. به همه جهات امر بیاندیشیم

  . هم انجام داد

آن استراتژ که  فقط . ثالثا باید به آنچه که درمرحله استراتژیک آینده جنگ روی  خواهدداد، نیز فکر کرد
ی تعرض متقابل را در نظر بگیرد  و اقداماتی را که باید پس از پیروزی تعرض متقابل ویا احتماال پس از ناکام

استراتژ باید دریک مرحله . آن اتخاذ کند، از دیده فرو گزارد، و ظیفه خودرا خوب انجام نداده است
اگر چه پیشبینی تغییرات آینده . استراتژیک مشخص، مراحل بعدی ویا الاقل مرحله ثانوی را درنظر بگیرد

تغییرات آینده را در خطوط  دشوار است و اشیاء هر چه دورتر باشند، مبهم تر بنظرمیرسند، معذلک میتوان
چنین شیوه رهبری، یعنی  . کلی حساب کرد والزم است که دورنما های آینده جنگ در نظر گرفته شوند

بعد از هر اقدام باید . پیشبینی نکردن گام بعدی  در جنگ، بهمان اندازه زیان بخش است که در سیاست
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ر مبنای آن نقشه های استراتژیک واپراتیو تنظیم تغییرات مشخصی را که بوجود آمده است، بررسی کرد و ب
شده را تصحیح ویا تکمیل کرد، وگر نه ممکن است دچار این اشتباه شویم که ناآگاهانه به استقبال خطر 

مع الوصف وجود نقشه طویل المدتی که در خطوط کلی آن تعمق شده باشد و یک مرحله کامل . بشتابیم
بدون داشتن چنین نقشه . استراتژیک را دربرگیرد، ضرورت مطلق دارداستراتژیک و یاحتی چندین مرحله 

ای احتمال این لغزش میرود که عزم راسخ خودرا از دست دهیم، عاجز وپاسیو گردیم و در نتیجه عمال به 
باید دانست که ستادکل فرماندهی . نیاز استراتژیک دشمن خدمت کنیم و خودرا به حالت انفعال بیافکنیم

ما نمیتوانیم به پیروزی استراتژیک دست یابیم مگر آنکه . دودی دارای دید استراتژیک استدشمن تا ح
در جریان پنجمین عملیات  . خودراباید طوری بار بیاوریم که یک سرو گردن ازدشمن بلند تر باشیم

ور وجان گوه تائو  درهدایت استراتژیک بط“چپ “دشمن، مشی های  اپورتونیستهای  ”محاصره و سرکوب“
بطور خالصه ماباید درمرحله عقب نشینی . عمده بدان جهت اشتباه آمیز بود که این نکته رعایت نشده بود

مرحله تعرض متقابل را  هم پیش بینی نمائیم، ودر مرحله تعرض متقابل مرحله تعرض را نیز درنظر بگیریم، 
دداری از این کار و محدود ساختن خو. وباالخره در مرحله تعرض مرحله عقب نشینی را باز پیش بینی کنیم

  . دید خود بمصالح آنی بمفهوم باستقبال شکست رفتن است

نخستین نبرد باید به پیروزی بیانجامد؛ نقشه مجموع عملیات اپراتیو باید در نظر گرفته شود؛ مرحله 
یعنی  چنین است سه اصلی که ما در شروع تعرض متقابل،. استراتژیک ثانوی باید بحساب گذاشته شود

  . هنگامی که به نخستین نبرد می پردازیم نباید فراموش کنیم

  تمرکز قوا – ٦

همه میدانند که بهترین راه برای غلبه بر . تمرکزقوا آسان بنظر میرسد، ولی در واقع کار بس دشواری است
ندارند و  نیروی نظامی قلیل استفاده از نیروی کثیر است، معذلک هستند بسیاری که توانائی این کار را

علت اینست که اینگونه فرماندهان نظامی سررشته از علم . بعکس نیروهای خود را غالبا پخش میکنند
استراتژی ندارند و وقتیکه در مقابل یک وضعیت بغرنج قرارمیگیرند، دست وپای خود را گم میکنند 

  . ای پاسیو توسل میجویندوبالنتیجه اسیر وضعیف میگردند، ابتکار عمل را ازدست میدهند و به واکنش ه

اوضاع هر قدر هم که بغرنج، وخیم وسخت باشد، فرمانده نظامی باید قبل از هرچیز توانائی آنرا داشته باشد 
موارد زیادی پیش میآید که . که قوای تحت فرماندهی خودرا مستقال و مبتکرانه آماده کند وبکار اندازد

به سرعت  ل میافتد، ولی در چنین مواردی مهم اینست کهبوسیله دشمن به حالت انفعافرمانده اجبارا 
  . خواهد بود ابتکار عمل را دوباره بدست آورد، اوال نتیجه حتما شکست

در این جا آنچه بیش از همه اهمیت دارد، . ابتکار عمل یک مفهوم خیالی نیست بلکه مشخص و مادی است
  . ر بزرگ و آکنده از رویه رزمنده باشندعبارت است از حفظ و تمرکز نیروهای مسلح که به حد اکث

درجنگ تدافعی  که نسبت به جنگ تعرضی برای بسط کامل نیروی ابتکار امکان بس کمتری موجود است، 
معذلک جنگ تدافعی که از لحاظ شکل غیر فعال است، . گرفتار شدن به پاسیویته امری است سهل وممکن
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یکه ازلحاظ شکل غیر فعال است، بمرحله ای که هم شکل و میتواند دارای مضمون فعال باشد واز مرحله ا
عقب نشینی استراتژیکی که کامال از روی نقشه پیشبینی شده است، ظاهرا . هم مضمون فعال دارد، گام نهد

اجباری بنظر میرسد، اما درواقع هدفش عبارت است از حفظ نیروها، برای درهم شکستن دشمن در انتظار 
از طرف دیگر تن . ب دشمن به عمق سرزمینهای خودی وتدارک تعرض متقابلفرصت مناسب نشستن، جل

ممکن است بظاهر تالشی )  مانند نبرد در سیائوشی(درندادن به عقب نشینی و ورود به نبرد با شتابزدگی 
تعرض متقابل . جدی برای بدست آوردن ابتکار عمل جلوه کند، ولی در واقع پاسیویته محض است

. رمضمون فعال نیست بلکه در شکل هم حالت پاسیو دوره عقب نشینی را ازدست میدهداستراتژیک فقط د
تعرض متقابل ارتش ما در برابر ارتش دشمن کوششی است  به منظور سلب ابتکار عمل ازوی و کشاندن او 

  . به حالت غیر فعال

ودفرجام و جنگ تمرکز قوا، جنگ متحرک، جنگ ز: شروط ضروری برای نیل کامل باین هدف عبارتنداز
  . ازمیان این شروط، تمرکز قوا اولین ومهمترین شرط است. نابود کننده

اوال هدف این تمرکز قوای تغییراوضاع ازلحاظ . تمرکز قوا درست برای تغییر وضع بین دشمن و ماالزم میآید
ا در تالش در گذشته دشمن پیش میآمد و ما عقب می نشستیم، ولی اکنون م. پیشروی  و عقب نشینی است

اگر ما قوای خود رامتمرکز سازیم . برای ایجاد وضعی هستیم  که ما پیش رویم و دشمن عقب بنشیند
ودرنبردی پیروز شویم، آنگاه بآن هدف فوق الذکر نائل آمده ایم، وبعالوه این در تمام عملیات اپراتیو نیز تاثیر 

  . خواهد گذاشت

در جنگ تدافعی، عقب نشینی که تا نقطه . حمله ودفاع است ثانیا هدف تمرکز قوای تغییر اوضاع ازلحاظ
است؛  در “دفاع “انتهائی پیشبینی شده ادامه می یابد، اساسا مربوط به مرحله غیر فعال یعنی بمرحله 

گرچه تعرض متقابل  درتمام . است“حمله “صورتیکه تعرض متقابل مربوط به مرحله فعال یعنی به مرحله 
خصلت دفاعی خودرا حفظ میکند، معذلک در مقایسه با عقب نشینی، نه فقط در طول دفاع استراتژیک 

تعرض متقابل گذار ازدفاع استراتژیک به تعرض استراتژیک . شکل بلکه در مضمون نیز نشانه چرخشی است
محسوب میشود وما هیتا مقدمه تعرض استراتژیک است؛  درست بخاطر تعرض متقابل است که نیروها 

  . ندتمرکز می یاب

ارتشی که در خطوط .  ثالثا هدف تمرکز قوا تغییر اوضاع از لحاظ عملیات در خطوط داخلی وخارجی است
روبروست، گرفتار عوامل “محاصره وسرکوب “داخلی استراتژیک عمل میکند، بویژه ارتش سرخ که باعملیات 

ما موظفیم  این اوضاع را تغییر لیکن ما درعملیات اپراتیو و یا تاکتیکی قادر و حت. نامساعد فراوانی است
را که دشمن بر ضد ما بر پا کرده است، توسط “محاصره وسرکوب “ما میتوانیم عملیات بزرگ . دهیم

سپاهیان مان به یک سلسله نبردهای کوچک ومنفرد محاصره وسرکوب  علیه ارتش دشمن  تبدیل کنیم؛  ما 
ک بر ضد ما برپا کرده است، بیک سلسله حمالت میتوانیم حمله متقارب  دشمن راکه  بمقیاس استراتژی

متقارب که ارتش ما بمقیاس عملیاتی ویا تاکتیکی بر ضد دشمن بر پا میکند، تبدیل نمائیم؛  ما میتوانیم 
تفوق استراتژیک دشمن را بتفوق خود در عملیات اپراتیو و تاکتیکی تبدیل کنیم؛  ما میتوانیم ارتش دشمن 
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اتژیک قرار دارد، بیک موضع ضعیف اپراتیو و یا تاکتیکی بکشانیم ودرعین حال را که در موضع قوی استر
این را ماعملیات خطوط . استراتژیک خودرا به موضع قوی اپراتیو و یا تاکتیکی تغییر دهیم موضع ضعیف

، "محاصره وسرکوب “خارجی در جریان عملیات خطوط داخلی، محاصره و سرکوب در داخل عملیات 
خل محاصره، تعرض درجریان تدافع،  بر تری درعین فروتری، قدرت در عین ضعف، شرایط محاصره دردا

نیل به پیروزی در دفاع استراتژیک علی . مساعد درعین شرایط نامساعد، ابتکار در حال انفعال مینامیم
  . الحصول وابسته به تمرکز قواست

در نبرد جی ان بتاریخ . بزرگی روی میداددر تاریخ جنگ ارتش سرخ چین غالبا بر سر این مسئله مشاجرات 
پیشرو ی وحمله ما پیش ازآنکه نیروها ی مان کامال متمرکز شوند، آغاز گردید، ولی   ۱۹۳۰اکتبر سال  ۴

  . دراینجا نقشی بازی نکرد خودش فرارکرد؛  وخود حمله ما) لشگر دین یین(خوشبختانه دشمن 

مطرح شد که ایجاب میکرد ازمنطقه پایگاهی درکلیه " ها حمله درتمام جبهه“به بعد شعار  ۱۹۳۲از سال 
چنین شعاری نه فقط درحالت دفاع استراتژیک بلکه حتی . جهات شمال، جنوب، مشرق ومغرب حمله شود

تا وقتیکه در تناسب عمومی بین نیروهای ما ودشمن تغییر اساسی . در حالت تعرض استراتژیک هم خطاست
حمله درتمام “یک هر دو شامل دفاع وتعرض،  تثبیت  و هجوم  میشوند و روی نداده، استراتژی  و تاکت

این شعار حاکی از تساوی گر ی درجنگ است که همراه با . درواقع بندرت اتفاق میآفتد“جبهه ها 
  .ماجراجوئی نظامی پدید آمده است

مطرح نمودند را “ضربه زدن با دو مشت دردو سمت “تئوری  ۱۹۳۳هواداران تساوی گری درجنگ درسال 
وتالش میکردند با تقسیم نبردهای عمده ارتش سرخ بدوبخش، در دو جهت استراتژیک همزمان پیروزی را 

و نتیجه این شد که یکی از مشت ها بیکار ماند، درحالیکه مشت دیگر در اثر پیکار فرسوده . بدست آوردند
بعقیده من وقتیکه سروکارما با . رفتشد و فرصت نیل به بزرگترین پیروزی ممکن درزمان خود نیز ازدست 

دشمنی نیرومند است، باید درمدت معینی نیروهای خودرا، هرقدر که باشند، فقط در سمت عمده بکار 
من با وجود دو و یا حتی چند سمت عملیاتی مخالف نیستم، لیکن در هر زمان معین . اندازیم ونه دردوسمت

ارتش سرخ چین که بمثابه نیروی کوچک و نا توان قدم  .فقط یک سمت عمده میتواند وجود داشته باشد
بصحنه جنگ داخل نهاد، دشمن نیرومند خودرا به دفعات مغلوب ساخت، این پیروزی هایش که جهان را به 

هریک از پیروزی ها ما برهان .  شگفتی در آورده است، تا حد زیادی مرهون استفاده از اصل تمرکز قوا ست
، از استراتژی، از "یک تن دربرابر ده تن، ده تن دربرابر صد تن “تیکه مامیگوئیم وق. قاطع این مطلب است

جنگ بمثابه یک کل، از تناسب عمومی موجود بین نیروهای خودی ودشمن صحبت میکنیم؛  ودراین مفهوم 
اما این فرمول نه در زمینه عملیاتی صادق است ونه درزمینه . این درست همان کاری است که میکردیم

ما چه در تعرض متقابل وچه در تعرض برای کوبیدن . اکتیک وما دراین موارد بهیچوجه نباید آنرا بکار بریمت
درعملیات بر ضد تن دائو یوان در ناحیه . بخشی از قوای دشمن پیوسته نیروهای بزرگ  را متمرکز میسازیم

در  ۱۹درعملیات بر ضد ارتش  ،۱۹۳۱دون شائو از شهرستان نین دو واقع در استان جیان سی در ژانویه 
، در عملیات برضد چن ۱۹۳۱ناحیه گائو سین سیو از شهرستان سین گوواقع دراستان جیان سی در اوت  

، در ۱۹۳۲جی تان در ناحیه  شوی کو سیو از شهرستان نان سیون واقع در استان گوان دون در ژانویه 
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ی چوان واقع دراستان جیان سی در مارس عملیات بر ضد  چن چن درناحیه توان تسون از شهرستان ل
نبرد های چون نبردهای شوی کو سیو و توان تسون . ، ناکامی های ما ناشی از عدم تمرکز قوا بود۱۹۳۴

هنگ  چن جی تان و در عملیات  ۲۰درعملیات اول (پیروزی بزرگ محسوب میشدند  عموما پیروزی وحتی
هیچگاه ازاینگونه پیروزیها خوشحال نشدیم وحتی ، ولی ما ) هنگ چن چن تار و مار شدند ۱۲دوم 

درمفهومی آنها را بمثابه شکست تلقی کردیم؛  زیرا بنظر ما نبرد یکه هیچ اثری یاغنیمتی نیاورده یا 
یک تن در برابر ده “استراتژی ما عبارت است از . غنیمتش بیش از تلفات نباشد، اهمیت چندان زیادی ندارد

اینست یکی از اصول اساسی که چیرگی  – ”ده تن دربرابر یک تن“ارت است از ؛  ولی تاکتیک ما عب"تن 
  . مارا بردشمن تضمین میکند

. بنقطه اوج خود رسید ۱۹۳۴درسال  “محاصره وسرکوب“تساوی گری در جنگ در پنجمین عملیات ضد 
میتواند  “بههمقاومت درسراسر خطوط ج“و  “تقسیم نبرد های خود به شش ستون“چنین تصور میشد  که با 

هنگامیکه . دشمن رادرهم کوبد، ولی باالخره این دشمن بود که فائق آمدو علتش ترس از ترک سرزمین بود
نیروهای عمده درسمت معینی متمرکز میشدند ودرسمت های دیگر فقط نیروهای تثبیتی باقی می ماندند، 

زیان موقتی و قسمی است  که با  ولی این. طبیعتااز دست رفت سرزمین امر ی اجتناب ناپذیر میگردید
بدیهی است که پس از اصول این پیروزی . اصول پیروزی درمحلی که هجوم صورت میگیرد، جبران میشود

ما در جریان اولین، . سرزمینی را که در منطقه قوای تثبیتی  از دست رفته است، میتوان دوباره بدست آورد
بویژه  –دشمن سر زمین های از دست دادیم “سرکوب محاصره و“دومین، سومین وچهارمین عملیات ضد 

اما  –درجریان سومین عملیاتی که منطقه پایگاهی ارتش سرخ در جیان سی تقریبا بکلی ازدست رفت 
  . سرانجام نه فقط سرزمین های ازدست رفته را باز ستاندیم بلکه سرزمین های خودرا نیز توسعه بخشیدیم

قه پایگاهی غالبا منجر به پیدایش ترس بیموردی از دور شدن ارتش سرخ کم بها دادن به نیروی خلق درمنط
از جیان سی برای حمله به جان جو واقع   ۱۹۳۲وقتیکه ارتش سرخ درسال . از منطقه پایگاهی میشود

دراستان فوجیان به یک راهپیمائی طوالنی پرداخت ویا وقتیکه ارتش سرخ  پس ازپیروزی درچهارمین 
برای تعرض به فوجیان قوس زد، چنین ترس بیهوده ای   ۱۹۳۳در سال “وسرکوب  محاصره"عملیات ضد

درمورد اول، ترس از این بود که مبادا دشمن درسراسر منطقه پایگاهی تسلط یابد، و درمورد دوم . بروز کرد
قوا بیم این میرفت که مبادا دشمن به بخشی از منطقه پایگاهی دست یابد؛  از اینجهت بود که با تمرکز 

ولی در آخر تمام این نظرات . مخالفت میشد وتقسیم قوا برای دفاع  ازمنطقه پایگاهی توصیه میگردید
دشمن از یکسو ازپیشروی به منطقه پایگاهی ما واهمه دارد؛  ولی از سوی دیگر درنظر . نادرست از آب درآمد

هت دشمن توجه خودرا پیوسته او خطر عمده ارتش سرخ است که به نواحی سفید نفوذ کرده است، از اینج
به آنجائیکه نیروهای منظم ارتش سرخ متمرکز است معطوف میسازد وبه ندرت اتفاق میآفتد که دیده از 

حتی موقعی که ارتش سرخ . نیروهای منظم ارتش سرخ برگیرد و بسوی مناطق پایگاهی مامتوجه شود
سعت منطقه پایگاهی ما جزئی از نقشه کاهش و.  درحال دفاع است، بازهم توجه دشمن باو معطوف است

کلی دشمن است، ولی اگر ارتش سرخ نیروهای عمده خودرا متمرکز سازد ویکی  از ستونهای دشمن را 
نابودکند، ستاد کل فرماندهی ارتش دشمن مجبور میشود توجهش را بازهم پیشتر بر روی ارتش سرخ 
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ازاینرواست که برهم زدن نقشه دشمن در . ی بفرستدمتمرکز سازد ونیروهای بازهم بیشتری را بمقابله با و
  .کاهش وسعت منطقه پایگاهی ما امکان پذیر میگردد

در پنجمین عملیات، محاصره وسرکوب، دشمن که به شیوه جنگ استحکامات “این ادعا نیز نادرست بود که 
انستیم بکنیم، تقسیم عملی میشد، ما امکان نداشتیم با نیروهای متمرکز عمل کنیم وتنها کاری که میتو

این تاکتیک دشمن که هر بار سه یا پنج .  “نیروها جهت دفاع ودست زدن به حمالت کوتاه وناگهانی بود  
لی، هشت یا ده لی پیشروی میکرد و درهر قدم قالع مستحکم میساخت، فقط نتیجه عمل خود ارتش سرخ 

گر ارتش ما از تاکتیک دفاع نقطه به نقطه در ا. بود که متوالیا در هر نقطه به عملیات تدافعی میپرداخت
خطوط داخلی خویش چشم میپوشید و هر موقع که الزم وممکن میشد، بایک حرکت دورانی بخطوط داخلی 

اصل تمرکز قوا درست . دشمن حمله ور میگردید، در آنصورت بدون تردید وضعیت کامال تغییر مییافت
  . دشمن“ت جنگ استحکاما“وسیله ایست جهت درهم شکستن 

نادرستی . این نوع تمرکز قوا که ما توصیه میکنیم، به عیب جوئی  مستلزم ترک جنگ پارتیزانی خلق نیست
همه تفنگ ها تا آخرین قبضه  “این نظر مشی لی لی سان که جنگ پارتیزانی کوچک را رد و طلب میکرد که 

اگر جنگ انقالبی را در مجموع آن  .،  از مدت ها پیش ثابت شده است"در دست ارتش سرخ متمرکز شوند 
درنظر بگیریم، جنگ پارتیزانی خلق وعملیات واحد های منظم ارتش سرخ  مانند دست چپ و راست  انسان 
مکمل یکدیگرند، واگر ما تنهاواحدهای منظم ارتش سرخ را دراختیار داشته باشیم ولی به جنگ پارتیزانی 

به عبارت مشخص  بویژه از . که فقط صاحب یک دست استخلق دست نزنیم، بسان جنگجوئی خواهیم بود 
لحاظ عملیات نظامی، وقتیکه ما از اهالی مناطق پایگاهی به مثابه یکی ازعوامل جنگ سخن میگوئیم، منظور 

  .اینست دلیل عمده ایکه چرا دشمن از ورود به مناطق پایگاهی ما وحشت دارد. ما خلق مسلح است

ئی از ارتش سرخ  درجهات عملیاتی  فرعی مستقر سازیم؛  بنابر این صحبت همچنین الزم است که دسته ها
آن نوع تمرکز قوا که ما توصیه . بر سر این نیست که باید کلیه نیروهای ارتش سرخ را متمرکز ساخت

در مقابله با دشمن نیرومند . میکنیم، می بینیم بر اصول تضمین برتری مطلق یا نسبی در عرصه نبر د است
هنگام نبرد درمیدان جنگی که دارای اهمیت حیاتی است، باید نیروی مطلقا برتر بکار برد؛  مثال در و یا 

، ما چهل هزار نفر دربرابر نه هزار ۱۹۳۰دسامبر  ۳۰در “محاصره وسرکوب “نخستین نبرد اولین عملیات ضد 
یادرمیدان جنگ کم درموردی که عملیات علیه دشمن ناتوان و . سرباز جان هوی زان  متمرکز کردیم

محاصره “اهمیتی صورت میگیرد، نیروی نسبتا برتر کافی است؛ مثال در آخرین نبرد دومین عملیات ضد 
نفری لیو هه  ۷۰۰۰، ارتش سرخ که به جیان نین حمله میکرد، در برابر لشگر ۱۹۳۱مه  ۲۹در “وسرکوب 

  . دین  فقط کمی بیش از ده هزار سرباز به میدان کشید

درشرایط معینی . به مفهوم آن نیست که ما باید درتمام موارد از نظرکمی، برتری داشته باشیم البته این
برای مثال موردی را که ما با نیروی نسبتا . ممکن است با نیروی نسبتا ویا مطلقا کمتر با دشمن روبرو شد

روی نسبتا کم است ارتش سرخ در منطقه معینی دارای نی: کمتر با دشمن روبرو میشویم، درنظر بگیریم
؛  درآنصورت برای ) دراینجا منظور ما این نیست که ارتش سرخ نیروی زیاد دارد ولی آنرا متمرکز نمیسازد(
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دفع حمله دشمن قوی تر درشرایطی که پشتیبانی اهالی، زمین ویا وضع هوا بحال ما بسیار مساعد است، 
اگهانی به قسمتی از یکی از جناحهای دشمن  البته الزم است که قسمت عمده ارتش سرخ را برای حمله ن

متمرکز کنیم و درعین حال مرکز جناح دیگر ش را بوسیله واحد های پارتیزانی یا دسته های کوچک تثبیت 
در حمله ناگهانی بقسمتی از یکی از این جناحها، . ما از این طریق قادر به کسب پیروزی خواهیم شد. نمائیم

علیه قوای ظریفتر واستفاده از تعداد زیاد برای درهم شکستن تعداد کم نیز صادق  اصول استفاده از قوای برتر
این اصول درموردی که نیروهای مامطلقا کمتر از نیروهای دشمن است، مثال وقتیکه یک دسته . است

پارتیزانی بر دسته بزرگ سپاهیان سفید دستبردناگهانی میزنند ولی فقط به بخش کوچکی از آن حمله 
  . ، نیز صادق استمیبرد

این ادعا که تمرکز ارتش بزرگ دریک میدان جنگ بمنظور نبرد، تابع محدودیت های هست که زمین، جاده، 
خواربار ومحل سکونت وغیره براو تآمین میکنند باید با توجه به شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد اندازه 

ید باشد، تفاوت میکند زیرا که ارتش سرخ در مقابل این محدودیت ها برحسب اینکه ارتش سرخ یا ارتش سف
  . سختی ها تاب مقاومتش بیشتر از ارتش سفید است

. اینست آنچه که ما به تمام حکمروایان چین اعالم میداریم –ما با تعداد کمتر بر تعداد بیشتر پیروز میشویم 
آنچه که ما به هر قسمت ازنیروهای اینست  - ولی ما با تعدا د بیشتر نیز بر تعداد کمتر پیروز میشویم  

دشمن که درعرصه نبرد با وی دست وپنجه نرم میکنیم، اعالم میداریم این دیگر راز پنهان نیست  ودشمن 
مع الوصف دشمن نمیتواند مارا از نیل به پیروزی وخود رااز . بطور کلی با طرز عمل ما آشنائی یافته است

ارتش سرخ . این راز ماست. ما کی و کجا طبق این اصول عمل میکنیم تحمل تلفات بازدارد، زیرا که نمیداند
  .عموما غافلگیرانه عمل میکند

 جنگ متحرک – ۷

تا زمانیکه ما فاقد یک ارتش بزرگ و .  جنگ متحرک: جنگ متحرک یا جنگ موضعی؟ ما جواب میدهیم
ای ارتش سرخ میجنگد، جنگ ذخیره مهمات هستیم، تا زمانیکه در هر منطقه پایگاهی فقط یک واحد از قو

برای ما جنگ موضعی بطور کلی نه درموقع دفاع عملی است ونه .  موضعی برای ما اصوال بیفایده است
  . درموقع حمله

یکی از ویژگی های بارز عملیات ارتش سرخ که ناشی از نیرومندی خصم  و ضعف ارتش سرخ ازلحاظ 
  . تکنیک هست، فقدان خط ثابت جبهه است

از آنچه که سمت های عملیاتی ارتش سرخ . ارتش سرخ بر حسب سمت عملیاتیش معین میشودخط جبهه 
با آنکه سمت عمده برای دوران معینی بال تغییر . در تغییر است، خطوط جبهه وی نیز متحرک میباشد

میماند، سمت های فرعی مختلف که مجموعه آنها تشکیل دهنده سمت عمده اند، درهر لحظه تغییر 
اگر پس از مدتی سمت عمده هم . د؛  وقتیکه یک سمت مسدود میگردد باید به سمت دیگر روی آوردمییابن

  . مسدود گردد، نیز باید آنرا عوض کرد
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خطوط جبهه در یک جنگ داخلی انقالبی نمیتواند ثابت بماند؛ این وضعیت حتی در اتحاد شوروی نیز 
ما در اینست که خطوط جبهه ارتش شوروی آن  از این حیث فرق بین ارتش شوروی و ارتش. موجود بود

در هیچ جنگی ممکن نیست خطوط جبهه مطلقا ثابت وجود داشته باشد . تحرک خطوط جبهه مار ا نداشت
ولی در . زیرا تغییراتی که پیش میآید، مانند پیروزی وشکست، پیشروی و عقب نشینی، بآن منافات دارد

استثناء فقط درمورد ارتشی است که بادشمن . هه دیده میشودجنگ بطور اعم غالبا خطوط نسبتا ثابت جب
  . بمراتب مقتدرتری  روبرو میشود، مانند ارتش سرخ چین درمرحله کنونی

وسعت مناطق . بی ثباتی خطوط جبهه موجب بی ثباتی وسعت سرزمینهای مناطق پایگاهی ما میشود
قه پایگاهی سقوط میکند، منطقه پایگاهی پایگاهی ما پیوسته کم وزیاد میگردد و اغلب وقتیکه یک منط

  . دیگری پدید میآید این بی ثباتی وسعت سرزمین ها کامال معلول تحرک عملیات نظامی است

بی ثباتی جنگ و تغییر پذیری وسعت سرزمین ها بنوبه خود موجب بی ثباتی کار ساختمانی مناطق 
برای یک دوره چند ساله به هیچوجه مطرح  در این جا نقشه ساختمانی. پایگاهی در شئون مختلف میگردد

  . تغییرات پیاپی در نقشه ها برا ی ما  بصورت قاعده معمول درآمده است. نیست

ما باید نقشه های خود را بر اساس این ویژگی طرح ریز ی . قبول این ویژگی برای ما خالی از فایده نیست
ولی بدون عقب نشینی پندار واهی بخود راه کنیم و بهیچوجه نباید درباره وجود یک جنگ صرفا تعرضی 

دهیم، از تغییر پذیری موقتی وسعت سرزمین های خود ویا بی ثباتی موقتی پشت جبهه خود بوحشت افتیم، 
ما باید اندیشه و کار خودرا با وضعیت . و یا درصدد طرح نقشه های مشخص برای یک دوره طوالنی برآئیم

و هم برای رفتن آماده باشیم  و کوله پشتی خودرا همیشه دم دست موجود تطبیق دهیم، هم برای ماندن 
فقط به بهای تالش در زندگی سرگردان امروز است که فردا خواهیم توانست ثبات نسبی . آماده داشته باشیم

  .و باالخره  ثبات کامل برای خود تآمین کنیم

قدرت " محاصره و سرکوب"ت ضد که در دوره پنجمین عملیا“جنگ منظم “طرفداران رهنمود استراتژیک 
" روحیه پارتیزانی"فرماندهی را دردست داشتند، اینگونه بی ثباتی را انکار میکردند وعلیه آنچیزی که 

آن رفقائی که با بی ثباتی مخالفت میورزیدند، چنان عمل میکردند که گوئی . مینامیدند مبارزه میکردند
 –ین شد که به تحرک بزرگ وشگرفی دست زده شود رهبران دولت بزرگی هستند؛ وباالخره نتیجه ا

  . لی ۲۵۰۰۰راهپیمایی طوالنی 

ما . دهقانی مایک دولت است، اما هنوز دولتی به معنای واقعی کلمه نیست –جمهوری دموکراتیک کارگری 
 هنوز دوران دفاع استراتژیک جنگ داخلی را میگذرانیم، هنوز قدرت سیاسی ما خود دور ازآنست که بتواند

شکل یک دولت کامل را بخود بگیرد، ارتش ما هنوز ازلحاظ تعداد ووسایل فنی از دشمن بسیار عقب است،  
سرزمین ما هنوز خیلی کوچک است، دشمن دائما در فکر نابود کردن ماست و تا موفق نشود، از پای نمی 

نی بطور کلی مخالفت کنیم بلکه بر اساس این واقعیات ما نباید در تعیین رهنمود خود با رویه پارتیزا. نشیند
قبول این حقیقت بهیچوجه . باید با صداقت تمام بپذیریم که ارتش سرخ دارای خصلت پارتیزانی است

برعکس این خصلت پارتیزانی است که صفت مشخصه ما، جنبه مثبت ما و وسیله . خجالت آور نیست
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وزی این خصلت را از خود طرد کنیم، ولی این ما باید آماده باشیم که ر. دردست ما برای غلبه بر دشمن است
خصلت پارتیزانی مسلما در آینده برای ارتش ما مایه خجالت خواهد بود و باید آنرا . امر امروز غیر ممکن است

  . بدور افگند، اما امروز چیزی گرانبهاست  که باید دودستی حفظش کرد

اینست بیان توده ای برای  –“پیروز شویم، میرویم  اگر بتوانیم پیروز شویم، نبرد میکنیم؛  اگر نتوانیم" 
هیچ کارشناس نظامی در جهان نیست که عقیده داشته باشد فقط . توضیح اصل جنگ متحرک کنونی  ما
ما . منتها به ندرت اتفاق میافتد که دیگران باندازه ما زیاد راه بروند. باید نبرد کرد وهرگز نباید راه رفت

وقت بیشتری صرف میکنیم و اگر بطور متوسط ماهی یک نبرد بزرگ داشته باشیم، معموال برای راه رفتن 
تما م اصول استراتژیک و اپراتیوی ما مبتنی .  است“نبرد کردن “ما بخاطر  ”رفتن“خیلی خوب میشود تمام  

اوال وقتی نیروی خصم در : معذلک دربعضی از موارد مصلحت نیست که نبرد کنیم. است" نبردکردن“بر 
قابل ما زیاد است، مصلحت نیست که نبرد کنیم؛  ثانیا وقتیکه نیروی خصم درمقابل ماچندان زیاد نیست م

ولی به واحدهای همسایه خود زیاد نزدیک است، گاهی نیز مصلحت نیست که نبرد کنیم؛  ثانیا علی االصول  
نیست  که نبرد کنیم؛   وقتیکه نیروی خصم منفرد نیست و مواضع بسیار محکمی دراختیار دارد، مصلحت
درتمام این مواردی که . رابعا وقتی امکان پیروزی نبرد درمیان نیست مصلحت نیست که به نبرد ادامه بدهیم

زیرا قبول ضرورت رفتن . رفتن درچنین مواردی جایز و ضرور است. بر شمردیم، باید آماده رفتن باشیم
. جنگ متحرک ارتش سرخ در همین جا نهفته استشاخص اصلی  . مبتنی بر قبول ضرورت نبرد کردن است

دردوران . جنگ متحرک عمده است، لیکن ما جنگ موضعی را در آنجاکه ضرور و ممکن باشد، رد نمی کنیم
دفاع استراتژیک برای دفاع مصرانه از بعضی موضوع کلیدی در عملیات تثبیتی، ودردوران تعرض استراتژیک 

رگونه کمک بر میخوریم، باید ضرورت توسل به جنگ موضعی را وقتیکه بخصمی منفرد و محروم از ه
ما هم اکنون درغلبه بر دشمن بوسیله اینگونه جنگ های موضعی تجارب قابل مالحظه ای بدست . بپذیریم

آورده ایم و از اینطریق توانسته ایم  به بسیاری از شهر ها، استحکامات و دژ های دشمن را بیابیم و به 
در آینده نیز باید در این زمینه بر . نسبتا مستحکم صحرائی دشمن را در هم شکنیم بسیاری از مواضع

ما حتما باید هر جا که شرایط ایجاب . مساعی خود بیفزائیم ونقایص خویش را از این حیث رفع نمائیم
تیم در شرایط کنونی مافقط مخالف این هس. کندوامکان دهد، هوادار حمله موضعی و یا دفاع موضعی باشیم

که ازجنگ موضعی بطور عام استفاده شود ویااینکه باجنگ متحرک همسنگ قلمداد گردد؛ اینست آنچه که 
  . ما قابل قبول نمیدانیم

آیا در طول دهسال جنگ داخلی، هیچگونه تغییری درخصلت پارتیزانی ارتش سرخ در فقدان خطو ط ثابت 
کار ساختمانی درمناطق پایگاهی رخ نداده است؟  جبهه، دربی ثباتی وسعت مناطق پایگاهی و در بی ثباتی

دوره ایکه  با نبرد در کوهستان جین گان شروع وبه آغاز نخستین عملیات . چرا، تغییراتی بوجودآمده است
در جیان سی ختم گردید،  مرحله اول، مرحله ایکه درآن خصلت پارتیزانی وبی “محاصره وسرکوب "ضد 

ش سرخ هنوز دوران کودکی را میگذراند ومناطق پایگاهی ما هنوز نواحی ثباتی کامال برجسته میگشت، ارت
شروع و به سومین عملیات “محاصره وسرکوب “درمرحله دوم که با نخستین عملیات ضد . پارتیزانی بودند

ختم گردید، از خصلت پارتیزانی و بی ثباتی بشدت کاسته شد، ارتش های جبهه “محاصره وسرکوب "ضد 
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در مرحله سوم که از . ند، و مناطق پایگاهی با جمعیتی برابر چندین میلیون نفر ایجادگردیدای تشکیل یافت
بطول انجامید، از خصلت “محاصره وسرکوب “تا پنجمین ضد “محاصره وسرکوب "پایان سومین عملیات ضد 

مرحله . آمد پارتیزانی و بی ثباتی بازهم بیشتر کاسته شد و دولت مرکزی وکمیسیون نظامی انقالبی بوجود
ازآنجا که جنگ پارتیزانی و بی ثباتی  در مقیاس کوچک اشتباها رد شد، . چهارم، راهپیمائی طوالنی بود

اینکه ما در مرحله پنجم هستیم وعلت اینکه پنجمین . جنگ پارتیزانی وتحرک درمقیاس بزرگ پدید آمد
زرگ، ارتش سرخ ومناطق درهم نشکست وهمچنین درنتیجه این تحرک ب“محاصره وسرکوب “عملیات 

پایگاهی بشدت تحلیل رفتند، ولی باوجوداین ما جای پایمانرا درشمال غربی محکم کردیم و منطقه پایگاهی 
سه ارتش جبهه ای  که نیروهای عمده . نان سیا رااستحکا م و توسعه بخشیدیم –گان سو  –مرزی شنسی 

  . چنین وضعی  سابقا دیده نمیشد. ندارتش سرخ را تشکیل میدهند، تحت فرماندهی واحدی درآمد

اگر این جریان را ازنقطه نظر استراتژی درنظر بگیریم، میتوانیم بگوئیم که ازدوره کوهستان جین گان تا 
" محاصره وسرکوب“مرحله اول و دوره پنجمین عملیات ضد “محاصره وسرکوب “چهارمین عملیات ضد 

محاصره "درجریان پنجمین عملیات ضد . مروز مرحله سوم استمرحله دوم بودوازآغاز راهپیمائی طوالنی تا ا
رهنمود سابق ما که درست بود، بخطا دور افکنده شد؛  امروز ما بحق رهنمود اشتباه آمیز به “وسرکوب 

را دورافکنده ایم و به رهنمود درست سابق مجددا حیات بخشیده “محاصره وسرکوب “پنجمین عملیات ضد 
را دورنیفکنده ایم و همین طور همه چیز “محاصره وسرکوب " پنجمین عملیات ضدلیکن ما همه چیز . ایم

ما فقط به آنچه که درگذشته خوب بود مجددا حیات بخشیده ایم و فقط . های گذشته را نیز احیاء نکرده ایم
  . دورافکنده ایم“محاصره وسرکوب “آنچیز های نادرست دوره پنجمین عملیات ضد 

جنبه اول عبارت است از خصلت نامنظم، یعنی عدم تمرکز، فقدان . جنبه داردروحیه پارتیزانی دو 
همه اینها زائیده دوران کودکی ارتش سرخ است . یکپارچگی، عدم انضباط جدید، شیوه های ابتدائی کاروغیره

، باید ولی موقعییکه ارتش سرخ به مرحله عالیتری  از رشد خود برسد. که برخی ازآنها نیاز آنزمان بوده است
تاآنکه بتواندمتمرکز تر، یکپارچه تر، با انظباط تر گردد، در کارها بیشتر . به تدریج و آگاهانه آنهارا کنار گذارد

در زمینه هدایت عملیات نیز ما باید آن خصلت پارتیزانی . دقت کند و بطور خالصه خصلت منظم تری بیابد
امتناع از ترقی . اده است، بتدریج وآگاهانه تقلیل دهیمرا که ضرورت خودرا درمرحله عالیتر تکامل از دست د

در این زمینه، وبا عناد به مرحله پیشین چسبیدن قابل قبول نیست، زیان بخش است و بعملیات نظامی 
  . پردامنه صدمه میزند

 جنبه دیگر روحیه پارتیزانی عبارتست از اصل جنگ متحرک، خصلت پارتیزانی عملیات استراتژیک و اپراتیو
که هنوز هم ضرورت دارد تغییر پذیری جبری و سعت مناطق پایگاهی، نرمش در نقشه های ساختمانی 

دراین رابطه انکار واقعیات تاریخی، . مناطق پایگاهی، رد نظم بخشیدن بیموقع به ساختمان ارتش سرخ
مرحله “تقبال امتناع از حفظ آنچه که مفید است، ترک سبکسرانه مرحله فعلی و شتاب کورکورانه به اس

نیز غیر قابل  –مرحله ای که هنوز قابل حصول نیست و درحال حاضر خالی از اهمیت واقعی است  - ”نوینی
  . قبول و زیان بخش میباشد و به عملیات نظامی درمرحله حاضر صدمه میزند
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اید خودرا برای ماب. مااکنون از لحاظ تجهیزات فنی و سازمان ارتش سرخ در آستانه مرحله نوینی قرار داریم
درآینده، . عدم آمادگی خطاست و به جنگ آینده ما صدمه میزند. گذار به این مرحله نوین آماده سازیم

موقعیکه  شرایط فنی و سازمانی ارتش سرخ تغییر یابد و ساختمان ارتش سرخ وارد مرحله جدیدی شود، 
نک موضعی افزایش خواهد یافت؛  جهات عملیاتی و خطوط جبهه ارتش سرخ ثبات نسبی خواهند یافت؛  ج

ازتحرک جنگ، تغییر پذیری وسعت سرزمین های ما و بی ثباتی کار ساختمانی به میزان زیادی کاسته 
خواهد شدوباالخره  بکلی ازمیان خواهد رفت؛  و محدودیت های کنونی برتری کمی و مواضع مستحکم 

  . دشمن دیگر دست و پای مارا نخواهد بست

و ازطرف دیگر علیه “چپ “اازیکطرف علیه تدابیر اشتباه آمیز دوران تسلط اپورتونیسم  در حال حاضر، م
احیای بسیاری از بی نظمی های که مختص دوران کودکی ارتش سرخ بود و اکنون دیگر ضرورت خودرا 

ولی ما باید آن اصول محدود و ارزنده مربوط به ساختمان ارتش و . ازدست داده است، مبارزه میکنیم
. ستراتژی وتاکتیکی  راکه ارتش سرخ با استفاده از آنها پیوسته پیروزمند شده است، با قطعیت احیاء کنیما

ماباید هرآنچه راکه درگذشته خوب بوده است، ترازبندی کنیم و مشی نظامی منظم، تکامل یافته تر و غنی 
و خودرا برای گذار به مرحله جدیدی تر را از آن بیرون بکشیم تا آنکه امروز بتوانیم بردشمن پیروز گردیم 

  . درآینده آماده سازیم

اجراء جنگ متحرک مسائل فراوانی را دربردارد، مانند کاراکتشافی، قضاوت، اخذ تصمیم، آرایش قوا برای 
حمله ناگهانی، حمله موضعی، دفاع “نبرد، فرماندهی، استتار، تمرکز، پیشروی، گسترش، حمله، تحقیق 

ی، عقب نشینی، نبرد شبانه، عملیات ویژه، پرهیز از برخورد با دشمن نیرومند وحمله موضعی، نبرد تصادف
بدشمن ناتوان، محاصره شهر ها برای نابودساختن قوای که بمنظور کمک اعزام گشته، حمله غالبی، دفاع 

پی، هوائی، عملیات درمیان چنددسته از قوای دشمن، عملیات ازطریق دور زدن از دشمن، نبردهای پی در
این مسایل درتاریخ ارتش سرخ ویژگی . عملیات بدون پشت جبهه، ضرورت استراحت و تجدید انرژی وغیره

های بسیاری را نشان میدهد که همگی باید در علم عملیات اپراتیو بطور منظم تشریح و تأمین و جمع بندی 
  . من دراینجا وارد این بحث نمیشوم. گردد

  جنگ زودفرجام -  ٨

از نظر استراتژیک ونبرد های زود فرجام ازنظر عملیات اپراتیو یا تاکتیکی، دو جنبه یک چیز جنگ طوالنی 
واحد اند، دو اصلی هستند که  باید به هریک ازآنها در جنگ داخلی به یک اندازه اهمیت داد، دو اصلی که 

  . در مورد جنگ ضد امپریالیستی  نیز صادق اند

دند و ضمنا نیروهای انقالبی بتدریج رشدمی یابند، لذا جنگ خصلتی ازآنچه که نیروهای ارتجاعی نیرومن
دهسال متمادی . خطاست ”فرجام سریع“دراینجا بی صبری زیان بخش است و توصیه . طوالنی بخود میگیرد

بجنگ انقالبی پرداختن، آنطور که ماکردیم، ممکن است برای کشورهای دیگر باعث تعجب باشد، اما برای ما 
) ۳۸( –“تزهای عمده رساله “، "شرح موضوع “، "طرح موضوع “ –“رساله هشت بندی “از یک همچون سرآغ
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بیشک رخدادهای آتی تحت تاثیر عوامل داخلی . است که فصل های شورانگیز بسیار دیگری  بدنبال دارد
دروضعیت از آنجا که هم اکنون تغییراتی . وخارجی، با آهنگی بسیار سریعتر از گذشته تکامل خواهند یافت

بین المللی وداخلی روی داده و تغییرات بزرگتری درآینده روی خواهد داد، میتوان گفت که ما وضعیت سابق 
معذلک نباید انتظار داشت . را که بکندی تکامل مییافت و ما در انفراد مبارزه میکردیم، پشت سر گذاشته ایم

از صبحانه قابل تقدیر است، ولی ما  دشمن قبل ”نابود کردن“روحیه . که یک شبه موفق خواهیم شد
نظر باینکه نیروهای ارتجاعی چین از . نمیتوانیم نقشه های مشخص عملیات خودرا بر روی آن بنا کنیم

پشتیبانی بسیاری دول امپریالیستی بر خوردار اند، تاوقتیکه انقالب چین نیروی کافی برای درهم شکستن 
نیاورد، تا وقتیکه نیروهای انقالبی جهان، بخش عمده نیروهای  مواضع اصلی دشمنان داخلی و خارجی فراهم

. ارتجاعی بین المللی را درهم نشکنند و یا تثبیت نکنند، جنگ انقالبی ما همچنان جنگ طوالنی خواهد بود
  . استراتژی جنگ طوالنی که بر این اساس معین گردیده، یکی  ازاصول مهم هدایت استراتژیک ماست

در اینجا اصل، طوالنی بودن نیست بلکه : اپراتیو و تاکتیکی عکس این اصول صادق است اما برای عملیات
در عملیات اپراتیو وتاکتیکی باید در پی فرجام سریع رفت، این اصل چه درگذشته و چه . فرجام سریع است

 در جنگ معموال درهر زمان و درهرکشور سعی. درحال، چه درچین و چه درکشورهای دیگر صادق است
ولی فقط با . میشود فرجام سریع حاصل گردد، و همیشه جنگ طوالنی زیان بخش تشخیص داده میشود

در دوران مشی لی لی . جنگ چین باید با حد اکثر شکیبائی برخورد کرد وبه جنگ طوالنی  توسل جست
تسخیر شهر  باین معنی که قبل ازاقدام به( “تاکتیک مشت زدن “سان، بعضی ها شیوه عمل مارا به مثابه 

بباد تمسخرمیگرفتند و به طعنه میگفتند که ما ) های بزرگ بایدمشت مشت کاری مفصلی صورت گیرد
نادرستی اینگونه ناشکیبائی مدتهاست . تاوقتی موی سرمان پاک سفید نشود، پیروزی انقالب را نخواهیم دید

استراتژی بلکه بر عملیات اپراتیو  اما اگر این مالحظات انتقادی را نه بر. که دیگر با ثبات رسیده است
زیرا اوال ارتش سرخ  دارای منابعی  نیست که باو . وتاکتیکی انطباق  میدادند، کامال درست ازآب درمیآمد

امکان تأمین اسلحه و بویژه مهمات رابدهد؛  ثانیا نیروهای سفید از چندین ارتش تشکیل میشوند درحالیکه 
آماده باشد “محاصره وسرکوب “اید بمنظور درهم شکستن هر عملیات فقط یک ارتش سرخ موجود است که ب

که به سرعت به نبرد های پی درپی بپردازد؛  ثالثا با آنکه ارتش های سفید جداجدا پیش میآیند، ولی فاصله 
میان آنها در اکثر موارد نسبتا کم است  و ازاینرو اگر مابیکی از آنها حمله کنیم و به فرجام سریع نایل 

یابیم، امکان این هست که ستونهای دیگر بطور  متمرکز برما یورش بیاورند، به این دالیل ما باید بعملیات ن
برای ما  عادی است که نبردی را در چند ساحت ویا درعرض یکی دوروز به پایان . زود فرجام دست بزنیم

ه بمنظور کمک اعزام گشته محاصره شهرهابرای نابود ساختن قوای ک“فقط موقعی که نقشه ما . برسانیم
باشد وهدف ما نابود ساختن دشمن محاصره شده نبوده بلکه نیروهای امدادی وی باشد، میتوانیم عملیات “

محاصراتی خودرا  تا حدودی طوالنی کنیم ولی حتی در آنموقع هم باید علیه نیروهای امدادی دشمن درپی 
رحال دفاع هستیم واز بعضی مواضع با عملیات تثبیتی هنگامی که مااز نظر استراتژیک د. فرجام سریع رفت

سخت دفاع میکنیم، ویا هنگامی که دریک تعرض استراتژیک، و دشمن منفرد و محروم از کمک حمله 
میبریم و یا استحکامات سفید را در دوران مناطق پایگاهی خود منهدم میسازیم، غالبا درزمینه عملیات 
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اما این نوع عملیات طوالنی به عملیات زود فرجام . طوالنی را بکار میبریماپراتیو یا تاکتیکی اصل عملیات 
  . نیروهای منظم ارتش سرخ بیشتر یاری میرساند تا اینکه مزاحم آنها بشود

فرجام سریع درعملیات تنها با خواستن حاصل نمیشود، بلکه برای نیل بآن به یک سلسله شروط مشخص 
آمادگی کافی، از دست ندادن فرصت مناسب، تمرکز قوای برتر، : ارتند ازاحتیاج است که عمده ترین آنها عب

تاکتیک محاصره و دورزدن، زمین مناسب، کوبیدن دشمن هنگامی که درحرکت است ویاوقتی که متوقف 
تا زمانیکه این شروع فراهم نشده است نیل به فرجام . گردیده ولی هنوز مواضع خودرا مستحکم نکرده است

  . یات اپراتیو یا تاکتیکی غیر ممکن استسریع در عمل

پراتیو پردامنه ای است، لیکن ادشمن کار عملیات “محاصره وسرکوب “درهم شکستن یک عملیات 
درانجام امر اصل فرجام سریع صادق است نه اصل عملیات طوالنی، زیرا که ذخایر انسانی، منابع مالی و 

  . ی را نمیدهدقدرت نظامی منطقه پایگاهی اجازه عملیات طوالن

معذلک که مادرعین اینکه فرجام سریع را بعنوان اصل کلی قبول میکنیم، باید با عجله بیمورد مبارزه  
عالیترین ارگان رهبری نظامی و سیاسی  پایگاه انقالبی باید حتما شرایط منطقه پایگاهی خود و . نمائیم

هامت خودرا دربرابر دشواری های قابل وضعیت دشمن رادرنظر بگیریم، ازدرنده خوئی دشمن نهراسد، ش
در هم . تحمل ازدست ندهد و از ناکامی های تصادفی نومید نگردد، بلکه شکیبائی واستقامت الزم بخرج دهد

دشمن درجیان سی از نبرد اول تانبرد آخر، فقط یک هفته “محاصره وسرکوب "شکستن نخستین عملیات 
در ظرف پانزده روز درهم شکسته شد؛ سومین عملیات سه “محاصره وسرکوب "وقت گرفت؛  دومین عملیات 

ولی وقتیکه . ماه بطول انجامید؛ چهارمین عملیات سه هفته و پنجمین عملیات یکسال تمام طول کشید
درهم شکستن پنجمین عملیات میسر نگردید وما مجبور شدیم خط محاصره دشمن را بشکافیم، عجله 

ان ممکن بود دو یا سه ماه دیگر هم ایستادگی کرد و از این فرصت درشرایط آنزم. بیمورد نشان داده شد
اگر این کار شده بود واگر رهبری پس از شکافتن خط . برای استراحت وتقویت واحد های خود استفاده نمود

  . محاصره دشمن کمی بیشتر تعقل بکار برده بود، شاید اوضاع کامال طور دیگری تکوین می یافت

در . ا، اصل کوتاه کردن مدت عملیات اپراتیو بهر وسیله کماکان به قوت خود باقی استبا وجود تمام اینه
نقشه های اپراتیو وتاکتیکی، ماباید حتی االمکان سعی کنیم برای تمرکز قوا، جنگ متحرک وغیره شروط 

م و عملیات نابودکنی) یعنی درمناطق پایگاهی(الزم را فراهم آوریم، نیروهای زنده دشمن را درخطوط داخلی 
را سریعا درهم شکنیم، گذشته از این، وقتی سریعا ببینیم درهم شکستن عملیات “محاصره وسرکوب “
دشمن درخطوط داخلی غیر ممکن است، باید ازنبرد های عمده ارتش سرخ برای " محاصره وسرکوب“

ه کنیم شکستن خط محاصره دشمن وگذار به خطوط خارجی خود یعنی به خطوط داخلی دشمن استفاد
خودرا تااین درجه “استحکامات “اینک که دشمن شیوه جنگ . تابتوانیم دشمن را درآنجا مغلوب نمائیم

دوماه پس از آغاز پنجمین . تکامل داده است، این شیوه درعملیات ما بصورت قاعده معمول درخواهد آمد
وهای عمده ارتش سرخ روی داده، نیر) ۳۹(، موقعی که حادثه فوجیان "محاصره وسرکوب“عملیات ضد 

جیان سی که مرکز جه جیان بودنفوذ  –ان هوی  –جه جیان  –بدون شک میبایست به ناحیه جیان سو 
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میکردند وآنگاه میان مناطق ان جو، سوجو، نانکن، اوهو، نان چان و فوجو درتمام جهات تاخت وتازمیکردند، 
ز حیاتی دشمن را مورد تهدیدقرار میدادند دفاع استراتژیک را بتعرض استراتژیک تبدیل مینمودند، مراک

باین طریق ما میتوانستیم دشمن . ودرنواحی وسیعی که دشمن فاقد استحکامات بود، اورابه نبرد میکشاندند
را که به جنوب جیان سی ومغرب فوجیان حمله میکرد مجبور سازیم برای دفاع ازمراکز حیاتی خویش باز 

هی مان در جیان سی درهم شکنیم وبه حکومت توده ای فوجیان کمک گردد، حمله وی را به منطقه پایگا
ولی از آنجا که این نقشه مورد تائید قرار . ما مسلما میتوانستیم از این طریق بوی کمک برسانیم –برسانیم 

دشمن نتوانست درهم شکسته شود و حکومت توده ای “محاصره وسرکوب “نگرفت، پنجمین عملیات 
حتی پس از یکسال تمام مبارزه گرچه پیشروی بطرف جه جیان برای ما مساعد . کردفوجیان ناگذیرسقوط 

نبود، ما هنوز میتوانستیم تعرض استراتژیک خودرا بسمت دیگر ی معطوف سازیم یعنی نیروهای عمده 
نه اینکه ازراه حونان بطرف گوی جو برویم، بلکه مستقیما بطرف مرکز  –خودرا بسوی حونان پیش رانیم 

. وباین طریق دشمن را از جیان سی بطرف حونان بکشانیم و اورا در آنجا نابود کنیم –ن پیش رویم حونا
دشمن بطور قطع “محاصره وسرکوب “چون این نقشه نبرد رد شد، امید درهم شکستن پنجمین عملیات 

  . راهپیمائی طوالنی: ازبین رفت، بطوریکه فقط یک راه باقی ماند

  کننده جنگ نابود -  ٩

توصیه شود اگر نه شاه اژدها با شاه اژدهای دیگر “جنگ فرساینده “جاست اگر امروز به ارتش سرخ چین بی
برای ارتش سرخ که تقریبا تمام مایحتاج . بلکه گدا باشاه اژدها برسر گنج مسابقه بگذارد،  مضحک است

ا نابودساختن نیروهای فقط ب. خودرا از دشمن میگرفت، اصل عمده عملیات عبارتست از جنگ نابود کننده
اورا درهم شکست و مناطق پایگاه انقالبی مارا “محاصره وسرکوب “زنده دشمن است که میتواند عملیات  

تلفاتی که بدشمن وارد میشود، بوسیله ای جهت نابود ساختن اوست، وگرنه معنی و . بسط وتوسعه داد
دما هم متحمل تلفات میشویم؛  ولی ما با وقتیکه بدشمن تلفات وارد میآوریم، خو. مفهومی نخواهدداشت

نابود ساختن واحدهای دشمن امکان مییابیم قوای خودما ن  را ترمیم کنیم وباین طریق نه فقط تلفاتی را 
درجنگ بادشمن نیرومند . که متحمل شده ایم، جبران میکنیم، بلکه ارتش خودرانیز تقویت مینمائیم

لیکن نبرد های نابودکننده تاثیر . جنگ را بطور قطعی معین کند عملیات تارومار کننده نمیتواند فرجام
مجروح کردن ده انگشت انسان باندازه قطع کردن یک انگشت . بزرگ وفوری برهردشمنی که باشد، میگذارد

  . وی مؤثر نیست؛  تارومار کردن ده لشکر دشمن باندازه نابود کردن یک لشگر دشمن مؤثر نیست

دشمن جنگ نابود “محاصره وسرکوب “ولین، دومین، سومین وچهارمین عملیات اصل ما در برخورد با ا
نیروهائیکه درهر عملیات اپراتیو ازدشمن نابود ساختیم، فقط بخشی از سپاهیان او بودند، معذلک . کننده بود

محاصره “درجریان پنجمین عملیات ضد . دشمن درهم شکسته شدند“محاصره وسرکوب “همه عملیات های 
  . رهنمود دیگر ی اتخاذ گردید که درواقع بدشمن برای رسیدن به هدفهایش کمک کرد“ب وسرکو
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جنگ نابودکننده مستلزم تمرکز قوای برترواتخاذ تاکتیک محاصره و دورزدن است که اولی بدون دومی انجام 
وط ضرور پشتیبانی مردم، زمین مناسب، خصم ضربه پذیر، مزیت غافلگیری و غیره همگی از شر. پذیر نیست

  . برای نیل به هدف نابودساختن دشمن است

تارومار کردن دشمن ویا با و اجازه فراردادن، فقط درصورتی معنی دارد که درنبرد ویادرعملیات اپراتیوی که 
بعنوان یک کل مورد نظر ماست، نیروهای عمده ارتش ما بعملیات نابود کننده علیه بخش معینی ازنیروهای 

دراینجا ضایعات بوسیله دستآوردها قابل . غیر اینصورت هیچ معنی ومفهومی ندارددشمن دست زدند، در
  . توجیه اند

سیاست اصلی ماآنست که به صنایع . وقتیکه ما صنایع جنگی میسازیم، نباید خودمان را بآن وابسته کنیم
یان سهمی داریم و ما درتولیدات زراد خانه های لندن و حان . جنگی امپریالیسم و دشمن داخلی تکیه کنیم

  . این شوخی نیست، حقیقت است. واحدهای دشمن عهده دار حمل ونقل آنها هستند

  

  يادداشتها

منظور جنگ انقالبی عظیمی است که خلق چین بخاطر مبارزه علیه امپریالیسم وفئودالیسم درسال  – ۱
یوستن مناطق پایگاهی ، ارتش انقالبی ملی پس از بهم پ۱۹۲۶درژانویه سال . برپا کرد ۱۹۲۷ – ۱۹۲۶

انقالبی در گوان دون برای سرنگون ساختن سلطه دیکتاتورهای نظامی شمال ازگوان دون بطرف شمال اردو 
تحت رهبری سیاسی حزب کمونیست چین ودراثر پشتیبانی پرشور توده های وسیع کارگران . کشی کرد

به سرعت به حوزه رودخانه   ۱۹۲۷سال و نیمه اول  ۱۹۲۶ودهقانان، ارتش انقالبی ملی در نیمه دوم سال 
و بدین ترتیب ضربات سختی بر . یان تسه و حوزه رودخانه زرد رسیده و نیمی از خاک چین را آزاد کرد

هنگامی که این لشگر کشی بسوی شمال پیروزمندانه به پیش . امپریالیسم ونیروهای فئودالی وارد آورد
که نماینده منافع کمپرادورها و طبقه مالکان ارضی (ایشک میرفت، راست های گومیندان به سرکردگی چانک

دست بیک کودتای ضد انقالبی زدند؛ ودرآنزمان  ۱۹۲۷با پشتیبانی امپریالیسم در آوریل سال ) بزرگ بودند
ازآنجا که در دوران حزب کمونیست چین اپورتونیستهای راست بنمایندگی چن دوسیو رهبری  حزب را 

بی پرولتری رفیق مائوتسه دون  را رد نموده بودند و مشی تسلیم طلبانه را اتخاذ و تصاحب کرده و مشی انقال
. از رهبری درانقالب بویژه از رهبری برنیروهای مسلح دست کشیده بودند، این انقالب بشکست منجر گردید

  مترجم –

تش بمنظور نیل منظور از عملیات اپراتیو مجموعه چندین عملیات تاکتیکی کوچک وبزرگ است که ار – ۲
چگونگی . به هدف استراتژیک معین و طبق نقشه جنگی واحد، درجهات و زمانهای معین انجام میدهد

  مترجم  –. مقیاس عملیات اپراتیو بستگی به مقدار نیروی دارد که طرفین بکارمیاندازند
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که دراصطالح عام (یکی وضع واقعی ودیگری اعمال افراد : درلغت چینی بدو معنی آمده است“واقعیت “ – ۳
  . رفیق مائوتسه دون درآثار خوداین لغت رامعموال بمعنای دوگانه آن بکار میبرد) . پراتیک خوانده میشود

فصل  ۱۳مؤلف کتاب  ) قرن پنجم قبل از میالد(تئوریسین معروف نظامی چین ) سون او(“سون او زی “ – ۴
  .نقل شده است“سون زی “کتاب “ه استراتژی حمل“ –این عبارت از فصل سوم . است“سون زی “

این مقاله را برشته تحریر درآورد، درست پانزده سال از  ۱۹۳۶موقعی که رفیق مائو تسه دون در سال  – ۵
  . میگذشت  ۱۹۲۱تأسیس حزب کمونیست چین درژوئیه سال 

چن . یافت معروفیت“جوان نوین “چن دو سیو که اول پرفسور دانگاه پکن بود، بعنوان سردبیر مجله  – ۶
مه  ۴بعلت معروفیتی که چن دوسیو در زمان جنبش . دوسیویکی از مؤسسین حزب کمونیست چین بود

درمرحله نهائی . پیداکرد و همچنین دراثر ناپختگی حزب دردوران اول حیات خود، وی دبیر کل حزب گردید
درحزب نمایندگی نظارت اپورتونیستی راست که از طرف چن دوسیو   ۱۹۲۷ – ۱۹۲۴انقالب سالهای 

تسلیم طلبان داوطلبانه از رهبری “درآنزمان . میشد، به پیدایش یک خط مشی تسلیم طلبانه منجر گشت
توده های دهقانی، خورده بورژوازی شهری وبورژوازی متوسط و بخصوص از رهبری نیروهای مسلح دست 

پس ). “اوضاع کنونی وظایف ما “: مائو تسه دون( ”.کشیدند وبدین ترتیب این انقالب را دچارشکست ساختند
چن دوسیو و سایر تسلیم طلبان که تعدا د شان چندان زیاد نبود، نسبت به  ۱۹۲۷ازشکست انقالب درسال 

آنها با اتخاذ موضعی ارتجاعی ترورتسکیستی . آینده انقالب دچار بدبینی و یأس شدند وانحالل طلب گردیدند
مودند و یک دسته بندی کوچک ضد حزبی تشکیل دادند، از اینرو همکاری خود رابا تروتسکیستی ها آغاز ن

درباره  اپورتونیسم راست چن . مرد ۱۹۴۲او درسال . از حزب اخراج گردید ۱۹۲۹چن دوسیو در نوامبر سال 
گذارش دوباره بر رسی “و  “تحلیل طبقات جامعه چین “دوسیو مراجعه شود به یادداشت هادرباره دواثر 

به مناسبت انتشار اولین شماره مجله “ازجلد اول وهمچنین مراجعه شو د به اثر “ان جنبش دهقانی حون
  . “منتخب آثارمائوتسه دون “ازجلد دوم " “کمونیست “

به  ۱۹۳۰لی لی سان، معروف به مشی لی لی سان است که از ژوئن  " چپ“مقصود مشی اپورتونیستی  – ۷
چپ “آنزمان، رفیق لی لی سان نماینده این مشی اپورتونیستی  در . بعد، تقریبا چهارماه  د رحزب مستقر بود

: صفات مشخص مشی لی لی سان بدین قرار است. رهبر عمده کمیته مرکز ی حزب کمونیست چین بود“
طرفداران این مشی از رهنمودهای متخذه در ششمین کنگره کشوری حزب عدول کرد ه، لزوم بسیج 

موزونی رشد وتکامل انقالب را انکار میکردند و معتقد بودند که تئوری  نیروهای توده ای  برای انقالب و نا
رفیق مائو تسه دون مبنی بر عطف توجه عمده در مدت طوالنی به ایجاد پایگاه هادر ده و بدین وسیله 

و  ”فوق العاده اشتباه بوده“محاصره شهرها از طریق دهات و تسریع اوج انقالب در سراسر کشور، باصطالح 
هست، و کار تدارکی برای قیام فوری  ”محلی گری و محافظه کاری بر بنیاد روحیات دهقانی“س کننده منعک

رفیق لی لی سان طبق این مشی اشتباه آمیز، نقشه ماجراجویانه ای . سرتاسری کشور را توصیه میکردند
ین حال تکامل مشی لی لی سان درع. برای قیام مسلحانه فوری در شهرهای عمده سراسر کشور تهیه کرد

ناموزون انقالب جهانی را انکار میکردو معتقد بود که انفجار عمومی انقالب جهانی بطور اجتناب ناپذیر با 
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انفجار عمومی انقالب چین پدیدخواهدگشت  بعالوه بر این انقالب چین فقط درشرایط انفجار عمومی انقالب 
دموکراتیک چین طی مدت  –کرد که انقالب بورژوا جهانی میتوان به پیروزی بیانجامد وباز اینکه درک نمی

طوالنی ادامه خواهد داشت بلکه برآن بود که پیروزی اولیه دریک یا چند استان میتواند بمثابه آغاز گذار به 
تدوین  ”چپ“او طبق این نظریات یک سلسله سیاست های نامناسب و ماجراجویانه . سوسیالیسم تلقی شود

با این مشی اشتباه آمیز مخالف بود و توده کادرها واعضای حزب نیز خواستار  رفیق مائو تسه دون. کرد
، رفیق لی ۱۹۳۰درسومین پلنوم ششمین دورکمتیه مرکزی حزب بتاریخ سپتمبر سال . تصحیح آن گردیدند

 لی سان با شتباهات خود که با و تذکر داده شده بود، اقرار کرد و سپیس ازمقام رهبری کمیته مرکزی کناره
او طی مدت درازی نظرات اشتباه آمیز خودرا اصالح کرد و به این دلیل در هفتمین کنگره کشوری . گرفت

  . حزب دوباره به عضویت کمیته مرکزی پذیرفته شد

   ۱۹۳۰سومین پلنوم ششمین دور کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بتاریخ سپتمبر  – ۸

ثبت متعددی جهت پایان دادن به مشی لی لی سان اتخاذ و دستگاه رهبری کمیته مرکزی بعد ازآن تدابیر م
وان (ولی کمی بعد عده ای از رفقا که درپراتیک مبارزه انقالبی تجربه نداشتند، برهبری چن شائو یو  . کردند
دو “با این تدابیر کمیته مرکزی بمخالفت برخاستند و درجزوه تحت عنوان ) بوه گو(و چین بان سیان ) مین

مؤکدا خاطرنشان ساختند که “رزه برای بلشویکی  کردن بازهم بیشتر حزب کمونیست چین مبا“یا “مشی 
آنها بمنظور . اپورتونیسم راست بود“نبود بلکه  باصطالح  " چپ"درآنزمان خطر عمده در حزب اپورتونیسم 

پیش کشیدن از مشی لی لی سان بمثابه یک مشی راست روانه پرداختند وبا “انتقاد “توجیه عملیات خود به 
چپ “برنامه سیاسی نوینی که ادامه، احیاء و رشد و تکامل مشی لی لی سان وسایر نظرات وسیاست های 

رفیق مائو تسه . تحت شرایط جدید بود، خودر ا درمقابل مشی صحیح رفیق مائو تسه دون قرار دادند“روانه 
مده بمنظور انتقاد از اشتباهات نظامی بطور ع –“مسایل استراتژی درجنگ انقالبی چین “ –دون اثر حاضر را 

نوین از چهارمین پلنوم “چپ “این مشی اپورتونیستی . نوین نگاشته است“چپ “این مشی اپورتونیستی 
تا جلسه وسیع بوروی سیاسی کمیته مرکزی در زون ای   ۱۹۳۱ششمین دوره کمیته مرکزی درژانویه سال 

درون حزب مسلط بود با آنکه سرانجام جلسه مذکور بوروی  در  ۱۹۳۵واقع دراستان گوی جو  درژانویه سال 
سیاسی  کمیته مرکزی باین مشی نادرست رهبری پایان بخشید و رهبری جدید کمیته مرکزی را بریاست 

درحزب ما تسلط داشت، وصدمات ) چهارسال(این مشی مدت بسیارطوالنی . رفیق مائو تسه دون تشکیل داد
الب واردساخت و نتایج شومی ببار آورد که قریب نود درصد  ازسازمان های فوق العاده جدی به حزب وانق

حزب کمونیست چین، نیروی ارتش سرخ چین وپایگاههای آن از دست رفتند ودههامیلیون نفر ازمناطق 
پایگاه انقالبی به زیر یوغ ظلم و ستم بیرحمانه گومیندان افتادند وبدین ترتیب پیروزی انقالب چین به تعویق 

شده بودند، در پراتیک شخصی خود طی “چپ “بخش اعظم رفقای که دچار این مشی اپورتونیستی . فتادا
مدت طوالنی باشتباهات خود پی برده و آنرا اصالح کردند و همچنین کارهای مفید بسیاری برای حزب 

رک سیاسی، این رفقا با توده های وسیع اعضای حزب بر اساس آگاهی و معرفت مشت. ومردم انجام دادند
  . تحت رهبری رفیق مائو تسه دون متحد شدند
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او مرد جوانی با نیت معامله گیری در انقالب شرکت کرد و به . جان گوه تائو خا ئن به انقالب چین بود – ۹
او در درون حزب مرتکب اشتباهات زیادی شد که منجر به جنایات عظیمی . حزب کمونیست وارد شد

نسبت به راهپیمائی ارتش سرخ به شمال مخالفت  ۱۹۳۵و این بود که در سال  بزرگترین اشتباه ا. گردید
کرده و دچار شکست طلبی وانحالل طلبی شد، بطوریکه طبق نظر او ارتش سرخ میبایستی به نواحی اقلیت 

از طرف دیگر او آشکارا بفعالیت های خیانت . نشین سرحدات استان سی چوان و سی کان عقب نشینی کند
ضد حزبی و ضد کمیته مرکزی پرداخت ویک کمیته مرکزی قالبی بوجود آورد تاوحدت حزب وارتش کارانه 

. سرخ را برهم زند، این عملیات به ارتش جبهه ای چهارم ارتش سرخ صدمات سخت و سنگینی وارد آورد
ئو تسه ارتش جبهه ای چهارم  ارتش سرخ و توده وسیع کادرهایش درنتیجه کار تربیتی پر حوصله رفیق ما

دون و کمیته مرکزی حزب به سرعت بدوررهبری صحیح کمیته مرکزی حزب گرد آمدند ودرمبارزه بعدی 
به تنهائی از  ۱۹۳۸نقش ارزنده ای ایفاء کردند، ولی جان گوه تائو که دیگر قابل اصالح نبود، دربهار سال 

  . ومیندان گشتنین سیا گریخته و وارد سازمان جاسوسی گ –گان سون  –نواحی مرزی شنسی 

درکوه  ۱۹۳۳دوره تعلیماتی افسران در لوشان سازمانی بود که ازطرف چانکایشک در ژوئیه سال  – ۱۰
. لوشان ازشهرستان جیوجیان  واقع در استان جیان  سی برای  کادرهای نظامی ضد کمونیستی تأسیس شد

علمین نظامی آلمانی، ایتالیائی افسران ونیروهای مسلح چانکایشک بنوبه به اینجا اعزام میشدند تاازم
  . وآمریکائی تعلیمات نظامی وسیاسی فاشیستی بگیرند

محاصره وسرکوب “منظور از اصول جدید  نظامی دارودسته راهزنان چانکایشک درپنجمین عملیات  – ۱۱
رای بود که پیشرفت تدریجی و ایجاد قالع را در هرقدم از پیشروی  ب“جنگ استحکامات “بطور عمده شیوه “

  . مصئونیت خود توصیه میکرد

درین اثر لنین در انتقاد از کمونیست مجاری باال . ۱۹۲۰ژوئن ۱۲، "کمونیسم “: مراجعه شود به لنین – ۱۲
باالکون جوهر و روح زنده مارکسیسم را که تحلیل مشخص از اوضاع مشخص است، از دیده “: کون مینویسد

  . “فرومیگذارد 

درما ئو پین واقع  ۱۹۲۸مه  ۲۰جیان سی بتاریخ  –نطقه مرزی حونان اولین کنگره  حزبی م – ۱۳
  . درشهرستان نین گان تشکیل شد

، ایجاد ارگان های مفصل و متورم در پشتگاه میباشد که به "سیستم پشت جبهه وسیع “منظور  – ۱۴
کوچک و  ،  ایجاد ارگان های"سیستم پشت جبهه محدود“منظور . وضعیت جنگ در آنزمان پاسخ نمیداد

  مترجم   –.  فشرده و پیکارجوئی در پشتگاه است

منظور عملیات راهزنانه  است که درنتیجه فقدان سازمان، عدم انضباط و هدف سیاسی روشن  – ۱۵
  .پدیدآمده بود

. لی ارتش سرخ ازاستان جیان سی تا شمال استان شنسی است ۲۵۰۰۰منظور راهپیمائی طوالنی  – ۱۶
ارتش جبهه ای اول (دهقانی چین  –های  اول، سوم و پنجم ارتش سرخ کارگری  ارتش ۱۹۳۴اکتبر سال 
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از چان دین و نین هوا واقع در مغرب استان فوجیان وژوی  جین )  ارتش سرخ معروف به ارتش سرخ مرکزی
و یودو  واقع در جنوب جیان سی حرکت استراتژیک عمومی خود را آغاز کردند وضمن گذشتن از یازده 

فوجیان، جیان سی، گوان دون، حونان، گوان سی، گوی جو، سی چوان، یوان نان، سی کان، گان  –استان 
ازکوهای بلند  و دائما مستور از برف و از دشت های وسیع  با تالقی که تاکنون پای کمتر  –سو و شنسی 

ه و با درهم ارتش سرخ مرکزی مصائب و سختی های فراوان دید. کسی بآنجا راه یافته بود، عبور کردند
لی   ۲۵۰۰۰شکستن عملیات محاصراتی وتعقیبی  و تضییقی مکرر دشمن باپای پیاده مسافتی بیش از 

با موفقیت به پایگاه انقالبی شمال شنسی   ۱۹۳۵را پشت سرنهاد وسرانجام دراکتبر سال ) کیلومتر ۱۲۵۰۰(
  . رسید

تاریخ “رجوع شود به . یج فروکش کرداوج انقالب روسیه به تدر ۱۹۰۵پس از شکست قیام دسامبر  – ۱۷
    ”)دوره مختصر(اتحادشوروی )  بلشویک(حزب کمونیست 

  . فصل سوم، بخش پنجم وششم

نیروی . منعقد شد ۱۹۱۸لی تو وسک بین روسیه شوروی وآلمان درماه مارس  –قرار داد صلح برست  – ۱۸
ستهای آلمان به جمهوری نو ظهور انقالب بخاطر پیشگیری از حمله بخاطر پیشگیری از حمله امپریالی

. شوروی که هنوز ارتشی دراختیار نداشت، مجبور بود دربرابر نیروی کامال برتر دشمن موقتا عقب نشینی کند
انعقاد این پیمان بجمهوری شوروی فرصت داد تا قدرت سیاسی پرولتاریائی خودرا مستحکم نماید،به اقتصاد 

پرولتاریائی آن کشور نیز امکان یافت تا رهبری خودرا بر . ل دهدکشور سر وسامان بخشد و ارتش را تشکی
دهقانان حفظ کند وبرای شکست گاردهای سفید و خنثی کردن مداخالت  مسلحانه بریتانیا، آمریکا، فرانسه، 

  . قدرت کافی جمع آوری نماید  ۱۹۲۰-  ۱۹۱۸ژاپن ولهستان و کشورهای دیگر در سالهای 

قانان شهرستانهای  حای فون و لو فون واقع دراستان گوان دون تحت رهبری ده  ۱۹۲۷اکتبر ۳۰در  – ۱۹
حزب کمونیست چین برای سومین بار بقیام مسلحانه برخاستند و پس ازتصرف حای فون و لو فون  بمناطق 

دهقانی را مستقر  –اطراف دست به سازماندهی یک ارتش سرخ زدند و حکومت دموکراتیک کارگری 
  . بعد بعلت اشتباهی که در کم بهاد دادن به نیروی دشمن تجلی میکرد، شکست خوردند ساختند، ولی کمی

ارتش های جبهه ای چهارم ودوم  ارتش سرخ پس از آنکه بهم ملحق شدند،   ۱۹۳۶درپائیز سال  – ۲۰
درین موقع جان گوه تائو که همچنان روی . شمال شرقی سی کان را بقصد  حرکت بطرف شمال ترک گفتند

در . عقب نشینی  و انحالل طلبی خود پافشاری میکرد، مبارزه علیه حزب را سرسختانه ادامه میداد مشی
اکتبر همان سال پس ازآنکه ارتش های جبهه ای چهارم و دوم ارتش سرخ به استان گان سو رسیدند، 

ری به نیروی بدستور جان گوه تائو ازواحد های پیشآهنگ ارتش جبهه های چهارم ارتشی بنام  ستون باخت
نفر تشکیل گردید تا پس ازعبور رودخانه زرد از راه مغرب بطرف استان چین های پیشروی  ۲۰۰۰۰بیش از 

طی  نبرد ها زیر ضربات باشکست مواجه گردید و سرانجام درماه  ۱۹۳۶این ستون درماه دسامبر .  کند
  . کامالدرهم کوبیده شد ۱۹۳۷مارس 
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  . گوگل مان در باره کمون پاریس رجوع شود به نامه مارکس به – ۲۱

منظور آماده ساختن مناطق عملیات اینست که قوای ارتش مان را  گروهان به گروهان ویا دسته به  – ۲۲
دسته پخش کنیم  وجهت از پای درآوردن مستبدین  محلی و تقسیم اراضی، بمنظور کمک به توده ها در 

م کار توده ای  به جا های مختلف اعزام داریم تا آنجا ها ایجاد سازمان های حزبی وقدرت سیاسی، برای انجا
  مترجم  –. بصورت مناطق پایگاهی درآیند و مارا درنابودساختن نیروهای دشمن یاری برسانند

نام یک رمان معروف چینی است که ازجنگلهای دهقانی سخن ) قهرمان مرداب ها( ”شوی هو جوان“  - ۲۳
) ۱۴قرن (را شی نای آن که دراواخر سلسله یوان  و اوایل سلسله مین  روایت است که این رمان.  میگوید

جین هردو قهرمان این رمان هستندواستان حون مربی مشت لین چون و چای . میزیسته، نگاشته است
   زنی درمنزل چای جین

  .  است

  ) قبل ازمیالد  ۴۸۱ -  ۷۲۲(لو و چی نام دووالیت فئودالی درعصر بهار و پائیز   - ۲۴

است، چی والیتی بزرگ درمنطقه مرکزی استان شان دون کنونی ولو والیتی کوچکتر درجنوب استان شان 
  . قبل ازمیالد بر والیت لو حکومت میکرد ۶۶۲تا   ۶۹۳دون  کنونی بود؛  شهزاده چوان از سال 

نقل قول از این . ، تاریخ کالسیک سلسله جو بود ”زوه جوان“زوه چی یو مین  مولف کتاب معروف   - ۲۵
  . گرفته شده است ”دهمین سال حکومت چوان“فصلی از این کتاب  تحت عنوان 

شهر قدیمی چن گائو واقع در شمال غربی شهرستان کنونی چن گائو از استان حه نان  یکی از نقاط  – ۲۶
پادشاه  -و  پادشاه حان  و سیان ی  -سوق الجیشی  مهم  باستانی بود  و میدان جنگ های بین لی یو و بان  

سیان یو ابتدا طی این نبرد هاشهر های یین یان  و چن گائو . قبل ازمیالد راتشکیل میداد  ۲۰۳چو درسال 
را تصرف نمود و تقریبا تمام ارتش لی یو بان را تارومار ساخت، ولی هنگامی که نیروهای نظامی ازرودخانه 

ضربات نابود کننده ای بر آنها واردساخت وشهر چن سی شوی  عبور میکردند، لی یو بان  بااستفاده از فرصت 
  . گائو را مجددا بازستاند

 –شهر قدیمی کون یان  درشهرستان کنونی  یه سیان واقع در استان حه نان  محلی بودکه لیو سیو  – ۲۷
میالدی  قوای نظامی وان مان  امپراطور سلسله سین را درهم  ۲۳موسس سلسله حان شرقی در سال 

 ۹۰۰۰تا  ۸۰۰۰نیروی . ین نبرد تفاوت فاحشی از حیث تعداد نفرات بین دوطرف وجودداشتدر. شکست
هزار نفری وان مان قرار گرفته بود مع الوصف لیو سیو بااستفاده از غفلت  ۴۰۰نفری لیو سیو درمقابل ارتش 

 ۳۰۰۰ه بود، با که درنتیجه ناچیز شمردن دشمن بوجود آمد –وان  سیو و وان ای  –سرداران ارتش وان مان 
نفر از سپاهیان برگزیده خود نیروی عمده وان مان  را درهم کوبید و سپس با استفاده از این پیروزی  به بقیه 

  . واحد های دشمن هجوم برده وآنها راسخت در هم شکست
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گوان دون که درشمال شرقی شهرستان کنونی جون مو از استان حه نان واقع بود،  میدان جنگ بین  – ۲۸
هزارنفری  ۱۰۰یوان شائو ارتش . میالدی تشکیل میداد ۲۰۰ارتش تسائو تسائو و یوان شائو  رادرسال 

ولی با . دراختیار داشت، در صورتیکه تعداد ارتش تسائو تسائو بسیار کم و از نظر خواربار نیز در مضیقه بود
ها میداد، بوسیله پیاده نظام سبک وجود این تسائو تسائو از عدم آمادگی ارتش یوان شائو  که به دشمن کم ب

در این هنگام که هرج ومرج و اغتشاش شدیدی  در . خود بر آنها شبیخون زد و انبار آنها را طعمه آتش کرد
میان نیروهای نظامی یوان شائو افتاده بود، ارتش تسائو تسائو بآنها حمله ور گردید و قسمت عمده ارتش 

  . یوان شائو را نابود ساخت

چی . ن چیوان در صد ر حکومت والیت او، و تسائو تسائو  در صدر حکومت والیت وی قرار داشتسو – ۲۹
تسائو تسائو . بی  در ساحل جنوبی رودخانه یان تسه، شمالشرقی شهرستان جیا یو  از استان حوبه واقع است

 –نفری  هزار ۸۰۰بقول خودش ارتش  –هزار نفری خود  ۵۰۰میالدی با ارتش بیش از   ۲۰۸در سال 
سون چی وان  با اتحادبا  لی یو بی  یکی ازدشمنا ن تسائو تسائو، ارتشی بالغ بر . بوالیت او حمله ور گردید

هزار نفر جمعآوری نمود  و پس از اطالع از شیوع  یک مرض مسری در میان سربازان تسائو تسائو وعدم  ۳۰
  . شکست سختی برارتش تسائو تسائو وارد آورد توانائی آنها درجنگ درآب، ناوگان آنها راطعمه آتش ساخت و

ای لین واقع در مشرق شهرستان کنونی از چان دراستان حوبه  محلی است که لو سیون  یکی از  – ۳۰
در آغاز جنگ ارتش . میالدی درهم شکست ۲۲۲سرداران والیت او  ارتش لی یو بی حکمران شورا در سال 

لی رخنه کرد، به  ۶۰۰تا  ۵۰۰ت  و پس ازاینکه درخاک والیت او لیو بی به پیروزی های فراوانی دست یاف
ماه از جنگ با لی یو بی اجتناب و رزید و بعد از آنکه یقین حاصل کرد که   ۸تا ۷لوسیون . ای لین رسید

سربازان لی یو بی در اثر خستگی روحیه خودرا از دست داده اندو دیگر نمیدانند چه بکنند، در استفاده از 
  . باد  اردوگاه لی یو بی را طعمه آتش ساخت وشکست سختی برآنها وارد آوردجریان 

میالدی ارتش فوجیان حاکم والیت   ۳۸۳سیه سیوان یکی از سرداران سلسله جین شرقی  در سال  – ۳۱
هزار نفر پیاده  ۶۰۰فوجیان بیش از . چین را درحوالی رودخانه فی شوی واقع دراستان ان هوی  شکست داد

هزار نفر گارد دفاعی سواره نظام  دراختیار داشت، در  ۳۰هزار نفر سواره نظام و بیش از  ۲۷۰و نظام 
هنگامی که ارتش . هزار نفر بیش نبود ۸۰صورتیکه تعدا د نیروی پیاده نظام و نیروی بحریه چین شرقی 

ستفاده از تکبر های این دو والیت در دوطرف رودخانه فی شوی صف آرائی کرده بودند، سیه سیوان با ا
وخودبینی سرداران دشمن از فوجیان تقاضا کرد تا نیروهای خود را از ساحل شمالی رودخانه عقب کشد تا 

فوجیان به این تقاضا تن داد و . نیروی های جین  شرقی بتوانند برای نبرد قطعی بآنها از رودخانه عبورکنند
ب نشینی هرج ومرج سختی میان سربازان ارتش ولی هنگام عق. بارتش خود فرمان داد تاعقب نشینی کند

ارتش جین شرقی فورا ازین فرصت استفاده . فوجیان افتاد بطوریکه دیگر قادر به توقف عقب نشینی نبودند
  . کرد و پس از عبور از رودخانه به آنهاحمله ور شد و شکست سختی  بر آنها وارد ساخت

ای ضد انقالبی چانکایشک و وان جین  وی و ادامه حزب کمونیست چین بمنظور مبارزه با نیروه – ۳۲
دراین قیام . قیام معروف نان چان، مرکز جیان سی  رابرانگیخت ۱۹۲۷در اول اوت   ۱۹۲۷ -  ۱۹۲۴انقالب  
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که بوسیله جوئن الی، جوده، حه لون، یه تین و سایر رفقا رهبری میشد، بیش از سی هزار نفر از نیروهای 
اوت طبق نقشه ایکه قبال طرح شده بود، نان چان را  ۵یان قیام کننده در روزسپاه. مسلح شرکت جستند

بعضی ازآنها بعدا تحت . ولی در جلوی چائو جو و شان  تو واقع در گوان دو شکست خوردند. ترک گفتند
فرماندهی رفقا جوده، چن ای  و لین بیائو  موفق شدند که نبرد کنان راهی برای رسیدن به کوهستان جین 

دهقانی برهبری رفیق مائو تسه دون  –ان باز کنند ودرآنجا به لشگر اول سپاه اول ارتش انقالبی  کارگری گ
  . پیوستند

کارگران وسربازان تحت رهبری کمیته ایالتی حزب کمونیست درگوان جو با   ۱۹۲۷دسامبر ۱۱در  – ۳۳
یروهای ضدانقالبی که از پشتیبانی تفاق قیام کردند، حکومت خلق راایجاد کردند و پیکار های سختی با ن

مستقیم امپریالیستها بر خوردار بودند، به عمل آوردند، ولی درنتیجه تفاوت زیاد بین نیروهای انقالب وضد 
  انقالب، این قیام توده 

  .ای سرانجام با شکست  مواجه شد

پین جیان و لی یو  نیروهای مسلح توده ای شهرستانهای سی یو شوی، پین سیان، ۱۹۲۷در سپتامبر  – ۳۴
یان از نواحی مرزی استانهای حو نان و جیان سی به فرماندهی رفیق مائو تسه دون بقیام معروف درو پائیزه  

این واحد سپس تحت . دهقانی را تشکیل دادند –دست زدند ولشگر اول سپاه اول ارتش انقالبی کارگری 
جیان  –ود ودرآنجا پایگاه انقالبی مرزی حونان رهبری رفیق مائوتسه دون به کوهستان جین گان عزیمت نم

  .سی را بوجود آورد

سازمان جاسوسی ضد انقالبی گومیندان بود که ) Anti – Bolshevikمخفف  (  A   -  B گروه   – ۳۵
  . درآنزمان در مناطق سرخ بطور  پنهانی بفعالیت میپرداخت

عجیب “، "یمان صلح جداگانه والحاق طلبانه تزهائی درباره انعقاد فوری پ“: مراجعه شود به لنین – ۳۶
و همچنین مراجعه شود به “، "گزارشی درباره جنگ و صلح “، "درس جدی و مسئولیت جدی “، "ومدهش 

  . ۷، بخش ۷فصل “) دوره مختصر(اتحاد شوروی )  بلشویک(تاریخ حزب کمونیست "

  . ن سو، چین های و سین جیان استمنظور تبتی ها در استان سی کان و حوی ها در استان های گا – ۳۷

در دوره حکومت سلسله های  ۱۹تا قرن  ۱۵شکل مخصوص تالیف بود که ازقرن “رساله هشت بندی “ – ۳۸
این رساله معموال مشتمل است بر طرح موضوع، . فئودالی چین برای سیستم امتحانی امپراطوری بکار میرفت

طرح موضوع را . آغازبیان، میان بیان، پایان بیان ونتیجهشرح موضوع، تزهای عمده رساله، گذار به بیان، 
شرح موضوع راسه یا چهارعبارت تشکیل . دوعبارت تشکیل میدهد که معنی عمده عنوان رساله رابیان میکند

تزهای عمده رساله محتوی کلی رساله را مختصر بیان . میدهد که به شرح معنی طرح موضوع ادامه میدهد
این چهار بخش . گذار به بیان یعنی انتقال به بیان موضوع اصلی است. وع مینمایدمیکندکه موضوع را شر

یعنی آغاز بیان، میان بیان، پایان بیان ونتیجه قسمتهای عمده رساله و بخش میان بیان و زنه تمام رساله 
هشت بند باین طریق مجموعا . چهار بخش اخیر، هرکدام مرکب بوداز یک تز و یک آنتی تز. راتشکیل میدهد
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رفیق مائو تسه دون به طرح . مینامند“رساله هشت بندی  “از اینجهت این نوع رساله ها را .بوجود میآید
منظم و متوالی یک موضوع در هشت بنداشاره میکند تا آنکه تجسمی  ازتکامل مراحل مختلف انقالب بدست 

ره طنز آمیزی یادمیکند که اشاره به بعنوان استعا" رساله هشت بند“ولی وی عموما از اصطالح . داده باشد
  . دگماتیسم است

گومیندان  جیان گوان نای و تسای تین کای  در اثر نفوذ  ۱۹رهبران ارتش  ۱۹۳۳نوامبر سال  – ۳۹
پیشنهادات حزب کمونیست چین مبنی بر مقاومت علیه ژاپن و تحت تاثیر توده افسران و سربازانش به این 

واز این رو با نیروی درون گومیندان تحت . لیه ارتش سرخ راه خروجی نیستنکته پی بردند که جنگیدین ع
دولت انقالبی توده " رهبری لی جی شین متحد شد ه علنا با چانکایشک قطع رابطه کردندودراستان فوجیان

را بوجود آوردندو همچنین موافقتنامه با ارتش سرخ جهت مقاومت علیه ژاپن ومبارزه “ای جمهوری چین 
بعد هادر نتیجه ضربات نیروهای . “حادثه فوجیان “این امر معروف بود به . چانکایشک منعقد نمودندعلیه 

  مترجم  –. ودولت توده ای فوجیان شکست خوردند ۱۹مسلح چانکایشک ارتش 
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  اعالميه درباره اعالميه چانکايشک

  )١٩٣۶دسامبر  ٢٨(

  

انکایشک درسی ان مطالبات ژنرال جان سیوه لیان وژنرال یان هو چین وهمچنین مطالبات مردم شمال چ
برابر ژاین پذیرفت وبعنوان نخستین اقدام به سپاهیان خود که در گیر جنگ  مقاومت در غربی را دایر بر

ری درسیاست یغاز تغیاین نشانه آ. داخلی بودند، فرمان داد که استانهای شنسی وگان سو را تخلیه کنند
لشکر “این ضربه ای است بر دسایس امپرلیستهای ژاپنی وگروه ). ١(اشتباه آمیز دهساله چانکایشک است

که جنگ داخلی را میچرخاندند، تخم تفرقه ونفاق می پاشیدند وقصد داشتند ) ٢(چینی " کشی کیفری
عیان گشته است این بیداری  چینی ازهم اکنون کاماًل"لشکر کشی کیفری“چانکایشک ژاپنی وگروه 

چانکایشک را میتوان نشانه آن دانست که گومیندان مایل است ازسیاست اشتباه آمیز ده ساله خود دست 
  .بردارد

 ”توبیخ جان سیوه لیان ویان هو چن“چانکایشگ ئرلوه یان اعالمیه ای دراصطالح  دسامبر ٢۶در
آمیز است که فی الواقع درمیان اسناد سیاسی چین  طفره این اعالمیه به اندازه ای مبهم و. منتشرساخت

اگر چانکایشک واقعًا میخواهد ازاین حادثه عمیقًا درس بگیرد وبکوشد به . نوشته جالبی را تشکیل میدهد
گومیندان زندگی تازه بخشد، اگرمیخواهد به سیاست سنتی اشتباه آمیز سازش درامور خارجی وتوسل به 

پیش پای گومیندان بگذارد که  بدینطریق راهی در ب خلق پایان دهد وسرکو درخل و نیروی مسلح در
بایست برای اثبات صداقت خود نوشته بهتری بدست میدا د نوشته ایکه  برخالف تمایالت خلق نباشد، می

. درآن ازخطا های سیاسی گذشته خود اظهار پشتبانی  میکرد و دورنمای جدیدی برای آینده میگشود
  .مبر نمیتواند به مطالبات توده های مردم چین پاسخ دهددسا) ٢۶(اعالمیه 

باید به قول “معذلک یک قسمت ازاعالمیه چانکایشک شایسته تمجید است، قسمتی که درآن گفته میشود 
ن شروط پیشنهادی جان آاین بمعنای آنستکه چانکایشک با آنکه درسی ". خود وفا دار ومصمم به عمل بود

که پاسخگوی منافع کشوروملت است،  امضا نکرد، معذلک آماده است مطالباتی را سیوه لیان ویان هو چن را
ما درآینده خواهیم دید که آیا . به بهانه اینکه امضائی نداده، ازقول خود عدول نخواهد کرد بپذیرد و

هد شروطی را که پذیرفته، مورد اجرا خوا چانکایشک پس از تخلیه سپاهیانش به قول خود وفا خواهد کرد و
  .این شروط بقرار زیرند. نه گذارد یا

  قبول عناصر ضد ژاپنی؛ تجدید سازمان گومیندان ودولت ملی، اخراج گروه طرفدار ژاپن و  .1

  ، تمام زندانیان سیاسی، وتضمین آزادیهای خلق؛ )٣(آزاد کردن رهبران میهن پرست درشانگهای   .2
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سرخ به منظور مقاومت دربرابر واتحاد با ارتش " سرکوب کمونیستها“دست کشیدن ازسیاست   .3
  ژاپن؛ 

دعوت کنفرانس نجات ملی با شرکت نمایندگان تمام احزاب وگروه های سیاسی، کلیه محافل   .4
اجتماعی وتمام نیروهای مسلح برای تعین سیاسی که باید به منظور مقاومت دربرابرژاپن ونجات 

  میهن دنبال شود؛

  ومت چین دربرابر ژاپن ابراز همدردی میکنند؛ ایجاد همکاری با کشورهائی که نسبت به مقا  .5

  .خاطر نجات میهنباتخاذ تدابیر مشخص دیگر   .6

ما . برای انجام این شروط باید قبل ازهر چیز به قول خود وفا دار ماند وتا اندازه ای ازخود شهامت نشان داد
  .چانکایشک را از روی اعمال آینده اش قضاوت خواهیم کرد

مایه تأسف . بود" مرتجعان" یشک این نیز گفته شده است که حادثه سی ان نتیجه فشاراما دراعالمیه چانکا
ولی مسلم . درقاموس او چیست" مرتجع“است که چانکایشک توضیح نداده است این افرادی که او با کلمه 

  .اینستکه حادثه سی ان تحت تأثیر نیروهای زیر به وقوع پیوست

ن ژنرال جان سیوه لیان وژنرال یان هوچن وخلق انقالبی بلند شدن موج خشم وانزجار سپاهیا  .1
  شمال غربی نسبت به تجاوز ژاپن؛ 

  بلند شدن موج خشم و انزجار قاطبه خلق چین نسبت به تجاوز ژاپن؛  .2

  رشد نیروهای چپ در درون گومیندان؛  .3

رابر مطالبات گروههائی که دراستانهای مختلف دارای قدرت واقعی هستند، درمورد مقاومت درب  .4
  ژاپن ومبارزه تخاطر نجات میهن؛ 

  موضع گیری حزب کمونیست بسود ایجاد جبهه متحد ملی ضد ژاپنی؛  .5

 .توسعه جبهه صلح درجهان .6

که چانکایشک ازآنها سخن میگوید، جزاین نیروها " مرتجعانی“. اینها همه واقعیات انکارنا پذیرند
وصیف میکند، درحالیکه همه آنها را انقالبی ت" مرتجعان“نیستند؛ منتها چانکایشک آنها را با کلمه 

قرار  چون چانکایشک درسی ان اعالم کرد که میخواهد جدًا علیه تجاوز ژاین بجنگد، پس از. مینامند
از عزیمت ازسی ان بالفاصله به حمله شدید علیه نیروهای انقالبی دست نخواهد زد؛ زیرا نه  معلوم، بعد

ه به قولی است که داده، بلکه درراه سیاسی کنونی درمقابل او فقط زندگی سیاسی او وگروهش وابست
" لشکرکشی کیفری“وگروهش نیروئی قد برافراشته که بزیان آنها رشد کرده است واین همان گروه 

ازاین جهت ما به چانکایشک توصعه میکنیم . است که قصد داشت او را درحادثه سی ان بقتل برساند
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بگذارد، زیرا  ”مرتجع“را تجای کلمه " انقالبی“نظر کند و کلمه  که درقاموس سیاسی خویش تجدید
  .امیدنبهتر است اشیاء رابنام واقعی خود آنها 

امنیت کامل ترک کند، تنها بعلت مساعی  چانگایشک نباید فراموش کند که اگر توانست سی ان را در
که وساطت حزب کمونیست نیز رهبران حادثه سی ان، ژنرال جان سیوه لیان وژنرال یان هوچن نبود، بل

حزب کمونیست خواهان حل مسالمت آمیز این حادثه بود وبدین منظور تمام . نقش مؤثری داشت
. مساعی خود را بکار انداخت، مبداء حرکت حزب دراین حادثه فقط وفقط حفظ موجودیت ملت بود

ندان نگهمیداشتند، چنانچه جنگ داخلی گسترش می یافت وجان ویان چانکایشک را مدت طوالنی درز
چینی  ”لشکرکشی کیفری“سیر تکامل این حادثه فقط میتوانست بسود امپریالیستهای ژاپنی و گروه 

درچنین وضعی بود که حزب کمونیست توطئیه های امپریالیستهای ژاپنی و وان جین وی . پایان یابد
اطعیت فاش کرد وبا چینی را با ق ”لشکرکشی کیفری“واعضای دیگر گروه ) ۵(وحه یین چین ) ۴(

چنین راه حلی اتفاقًا با نظرات ژنرال جان . استحکام بسود حل مسالمت آمیز این حادثه موضع گرفت
  .مطابقت داشت) ۶(سیوه لیان وژنرال یان هو چن واعضای دیگر گومیندان مانند سون زی وین 

داخلی کنونی بشدت بعالوه این درست آنچیزی است که قاطیه خلق میخواست، زیرا که خلق ازجنگ 
  .متنفر است

ازاین پس مسئله آنستکه آیا چانکایشک صد . چانکایشک با قبول شروط سی ان آزادی خود را باز یافت
باقی خواهد ماند وتمام شروط الزم " باید به قول خود وفا دار ومصمم به عمل بود“درصد سرحرف خود 

خلق چین بهیچوجه به . هد گذاشت یانهرا برای نجات میهن بدون کم وکاست به مدحله اجرا خوا
. چانکایشک اجازه نخواهد داد که دیگر درراه اجرای این شروط تردید کند ویا محدودیتی قایل شود

درازا ه چنانچه چانکایشک در مسئله مقاومت دربرابر ژاپن مردد بماند واجرای وعده هائی را که داده ب
چانکایشک وگروهش باید عمیقًا با این ضرب . خواهد برد بکشاند، موج انقالبی قاطبه خلق اورا با خود

  "وعده خود وفا نکند، بچه درد میخورد؟ه کسیکه ب“المثل قدیمی بیندیشند 

اگرچانکاریشک بتواند تمام گل والئی را که طی ده سال پیروی ازسیاست ارتجاعی گومیندان بدان 
تکب شده، یعنی تن دادن به گذاشتها درامور آلوده شده، بشوید اگراو بتواند اشتباهات اساسی راکه مر

خارجی، توسل به نیروی مسلح درداخل وسرکوب خلق، بطورکامل اصالح کند، اگربتواند فورًا به جبهه 
ضد ژاپنی که تمام احزاب وگروههای سیاسی را متحد میسازد، بپیوندد و واقعًا کلیه اقدامات نظامی 

حزب . رد، حزب کمونیست مسلمًا ازاو پشتیبانی خواهد کردوسیاسی الزم را برای نجات میهن بعمل آو
اوت خود خطاب به گومیندان وعده این پشتیبانی را به گومیندان ) ٢۵(کمونیست قباًل درنامه 

خلق چین طی پانزده سال با این حقیقت پی برده است که حزب کمونیست ). ٧(وچانکایشک داد 
بی شک خلق چین به اقوال واعمال حزب ". ده استبقول خود وفا دار ومصمم به عمل بو“همیشه 

  .کمونیست بیشتر از گفتار وکردار هرحزب سیاسی دیگری درچین اعتماد میورزد
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  يادداشتها
ارتش شمال شرقی گومیندان بفرماندهی جان سیوه لیان وارتش هفدهم گومیندان بفرماندهی یان . ١

ق، با جبهه متحد ملی ضد ژاپنی که ازطرف هوچن تحت تأثیر ارتش سرخ چین وجنبش ضد ژاپنی خل
حزب کمونیست چین پیشنهاد شده بود، موافقت کردند واز چانکایشک خواستند که برای مقاومت 

چانکایشک این خواست را نه تنها رد کرد بلکه با گستاخی . دربرابر ژاپن با حزب کمونیست متحد شود
گردید ودر سی ان به  ”سرکوب کمونیستها“بیشتری مجدانه دست بکارتهیه تدارکات  نظامی جهت 

. جان سیوه لیان ویان هوچن با اتفاق چانکایشک را بازداشت کردند. کشتار جوانان ضد ژاپنی پرداخت
چانکایشک درآن زمان . روی داد) ١٩٣۶(دسامبر) ١٢(این همان حادثه معروف سی ان است که در

ازاین جهت وی . ت برای مقاومت دربرابر ژاپناتحاد با حزب کمونیس. مجبور شد این شرط را بپذیرد
  .سپس آزاد شد وبه نانکن بازگشت

منظور گروه طرفدار ژاپن دردرون دولت نانکن گومیندان است که با چانکایشک بر سر قدرت رقابت . ٢
میکرد ودر جریان حادثه سی ان طرفدار این بود که علیه جان سیوه لیان ویان هو چن اقدام به 

افراد این گروه که دررأس آن وان جین وی وحه یین چین قرار داشتند، با . شود ”فریلشکرکشی کی“
سؤ استفاده از حادثه سی ان میخواستند جنگ داخلی پردامنه ای را براه اندازند تا راه را برای حمله 

  . تجاوز کاران ژاپنی بگشایند وقدرت را ازدست چانکایشک برپایند

شن : نبش میهن پرستانه ضد ژاپنی درشنگهای است که عبارتند ازمنظور هفت تن از رهبران ج. ٣
این رهبران که . جیون ژو، جان نای چی، زو تائو فن، لی گون پو، شاچیان لی، شی لیان و وان زائو شی

  .آزاد گردیدند) ١٩٣٧(توسط حکومت چانکایشک توقیف شده بودند، درژوئیه ) ١٩٣۶(درنوامبر 

یعنی از ) ١٩٣١(وی ازسال . گروه طرفدار ژاپن در درون گومیندان بودوان جین وی درآنزمان سر. ۴
) ١٩٣٨(وان جین وی در دسامبر . زمان هجوم امپریالیستهای ژاپن به چین همواره طرفدار سازش بود

  .چون چین را ترک کرد وعلنًا به تجاوز کاران ژاپنی تسلیم شد ودر نانکن یک دولت پوشالی تشکیل داد

دیکتاتور نظامی گومیندان ویکی دیگر از سردمداران گروه طرفدار ژاپن دراین حزب  حه یین چین. ٥
وی در جریان حادثه سی ان با آرامش سپاهیان گومیندان درامتداد راه آهن لون های به منظور . بود

او در نظر داشت با بمباران سی ان چانکایشک . انه تدارک میدیددحمله به شنسی جنگ داخلی را مجد
  . ه قتل رساند وخود برجای او بنشیندرا ب
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درنتیجه تضاد بین دو قدرت امپریالیستی . سون زی وین یکی از افراد جناح آمریکائی گومیندان بود. ٦
ط برخاور دور بایکدیگر مبارزه داشتند، سون زی وین نیزبا درنظر گرفتن لآمریکا وژاپن که برسرتس

  .ن طرفداری میکردمنافع آمریکا ازحل مسالمت آمیز حادثه سی ا

این نامه سلطه ارتجاعی گومیندان ودومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی گومیندان را بدرستی و . ۷
شدیدًا مورد انتقاد ومحکومیت قرار داد ودر عین حال سیاست حزب کمونیست چین را که عبارت بود 

ان گومیندان و حزب ازتشکیل جبهه متحد ملی ضد ژاپنی وآماده گی حزب برای تجدید همکاری می
  :ما در اینجا قسمت مهمی ازاین نامه را میآوریم. کمونیست تشریح نمود

صحبت میکند، درواقع علت  ”مرکزیت و وحدت“دومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی حزب شما وقتی از 
ده دراینجا باید خاطر نشان ساخت که جنگ داخلی و فقدان وحدت طی . ومعلول را باهم اشتبا مینماید

سال اخیر بجز سیاست وابستگی به امپریالیستها که حزب شما وحکومت حزب شما بزبان کشور تعقیب 
سپتامبر بطور مداوم دنبال میشود، علت ) ١٨(ویژه سیاست عدم مقاومت که از زمان حادثه ه ب و کرده،

 شور قبل ازاستقرار آرامش درداخل ک:"حزب شما وحکومت حزب شما با علم کردن شعار. دیگری ندارد
محاصره انداخته ه جنگ داخلی پرداخته وبارها ارتش سرخ را به بالانقطاع ب" برابر تجاوز خارجی مقاومت در

جنبش دموکراتیک خلق درسراسر کشور  وبا آن پیکار کرده وبرای خفه کردن جنبش میهن پرستانه و
شور را تحال خود گذاشته اید اخیرًا شما حتی شمال شرقی وشمال ک. ازهیچ کوششی فروگذار نکرده است

وفراموش کرده اید که امپریالیسم ژاپن بزرکترین دشمن چین است؛ شما تمام کوشش خود را برای نبرد با 
درون حزب خود تکار انداخته اید؛ شما با تمام قوا تالش کرده اید که  ارتش سرخ وادامه مبارزات گروهی در

ندید وبه ایذاء پشت جبهه آن بپردازید؛ شما خواست قاطبه خلق را نبرد علیه ژاپن بب راه را بر ارتش سرخ در
میهن . دایر بر مقاومت دربرابر ژاپن نادیده گرفته اید؛ شما قاطبه خلق را از آزادیهایش محروم ساخته اید

پرستی درردیف جنایت درآمده است ودرسراسر کشور زندانها مملو ازبیگناهان گشته اند؛ خیانت پاداش 
تحقق بخشیدن . خیانتکاران به مناسبت موفقیتهائی که بدست میآورند، بیکدیگر تهنیت میگویندمیبیند و

است ونتیجه " صید ماهی برروی درخت"به مرکزیت و وحدت با توسل با این سیاست نادرست همانند 
ساس اگرسیاست نادرست خود را ازا: آقایان، اینک ما الزم میدانیم بشما اخطار کنیم . معکوس میبخشد

تغیرندهید، اگرکینه خود را نه علیه امپریالیسم ژاپن بلکه علیه هموطنان خود متوجه سازید، بهرکاری که 
دست بزنید، موفق به حفظ وضع کنونی خود نخواهید شد، وکلیه اظهارات شما درباره مرکزیت، وحدت وبا 

لق بدان نیازمند است، آنچه که قاطبه خ. پرگوئی های عبث بیش نخواهد بود" دولت مدرن“اصطالح 
مرکزیت و وحدتی است که وسیله مقاومت دربرابر ژاپن ونجات میهن باشد ونه سر با آستان بیگانگان 

  .سائیدن وخلق را سرکوب کردن

قاطبه خلق شدیدًا خواستار حکومتی است که واقعًا بتواند کشور را رهائی بخشد وخلق را نجات دهد 
قاطبه خلق خواستار یک حکومت جمهوری دموکراتیک است که . کیعنی یک جمهوری واقعًا دموکراتی

مقاومت ) ١(برنامه چنین حکومتی باید بطور عمده شامل مواد زیر باشد؛. درخدمت منافع او باشد
رشد اقتصاد ملی بخاطر ازبین بردن ) ٣(اعطای حقوق دموکراتیک به خلق؛ ) ٢(دربرابرتجاوز خارجی؛ 
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بخواهد مفهومی پیدا کند، این یگانه برنامه " دولت مدرن" اگرصحبت از. ویا الاقل تسکین مصائب خلق
خلق . ای است که درعصر کنونی واقعًا به احتیاجات چین مستعمره ونیمه مستعمره پاسخ میدهد

اما حزب شما . سراسرکشور با امیدی پرشور وتصمیمی قاطع برای نیل با این هدفها مبارزه میکند
دنبال میکند که درجهت مخالف این امیدهای خلق است وبدین ترتیب  وحکومت حزب شما سیاسی را

حزب کمونیست چین وارتش سرخ . شما هدگزموفق نخواهید شد اعتماد خلق را نسبت بخود جلب کنید
ما طرفدار تأسیس جمهوری دموکراتیک متحدی هستیم که سراسر کشور را : چین جدًا اعالم میدارند 

مجلس هستیم که به آراه عمومی انبخاب شود؛ ما از کنگره نجات ملی ضد دربرگیرد؛ ما طرفدار دعوت 
ژاپنی پشتیبانی میکنیم که مرکب از نمایندگان قاطبه خلق وتمام نیروهای مسلح ضد ژاپنی کشور باشد؛ 

: ما اعالم میداریم . ما همچنین ازیک حکومت متحد دفاع ملی برای تمام کشور جانب داری مینمائیم
جمهوری دموکراتیک متحد سراسری چین ایجاد گردد، مناطق سرخ جزء الینفک آن  هنگامیکه یک

خواهند بود، نمایندگان اهالی مناطق سرخ در کارهای پارلمان سراسری چین شرکت خواهند جست و 
در مناطق سرخ همان سیستم دموکراتیکی برقرار خواهد گردید که درقسمتهای دیگر چین برقرار خواهد 

ایجاد  هیم که نه شورای دفاع ملی که دومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی حزب شما تصمیم بما برآن. بود
نه مجلس ملی که حزب شما وحکومت حزب شما دعوت آنرا تدارک میبیند، هیچکدام  آن گرفته و

نجات میهن تحقق  نخواهد توانست به این وظیفه یعنی مرکزیت و وحدت برای مقاومت دربرابر ژاپن و
طبق آئین نامه شورای دفاع ملی مصوب دومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی حزب شما، این شورا . بخشد

رأس حزب شم وحکومت حزب شما قرار  مأمورینی که در گروه کوچکی از فقط مرکب خواهد بود از
فقط بمثابه ارگان مشورتی حکومت حزب شما  دارند؛ وظیفه این شورا چنین خواهد بود که فقط و

کاماًل واضح است که چنین شورائی نخواهد توانست کاری انجام دهد ویا اعتماد خلق را . دخدمت کن
قانون " و ”طرح قانون اساسی جمهوری چین“طبق . هرقدر هم که اندک باشد، بسوی خود جلب کند

مصوبات حکومت حزب شما است، آن مجلس ملی نیز  که همه از" تشکیالتی وقانون انتخاب مجلس ملی
میخواهید دعوت کنید، توانست کاری انجام دهد ویا اعتماد خلق را بسوی خود جلب کند، زیرا که شما 

که این مجلس ملی ارگان خواهد بود که چند مأمور حزب شما وحکومت حزب شما برآن نظارت خواهند 
این شورا واین مجلس با کنگره ملی بخاطر . فقط زائده ای و وسیله زینب آنها خواهد بود داشت و

ا جمهوری دموکراتیک چین وپارلمان آن یو) یعنی شورای دفاع ملی(برابر ژاپن ونجات میهن  مقاومت در
  . که حزب ما پیشنهاد کرده است، هیچ وجه مشترکی نخواهد داشت

برابر ژاپن ونجات میهن باید نمایندگان تمام احزاب  ما معتقدیم که شورای دفاع ملی بخاطر مقاومت در
تمام محافل اجتماعی وتمام نیروهای مسلح را دربرگیرد تا بصورت یک ارگان واقعی  وگروههای سیاسی،

بتواند سیاست اساسی مقاومت دربرابر ژاپن ونجات میهن را تعین کند، ازاین شورا باید  قدرت درآید و
مجلس ملی باید آنچنان پارلمان باشد که به آراه عمومی . یک حکومت متحد دفاع ملی تشکیل یابد

فقط یک چنین شورای . خاب شود وعالیترین ارگان قدرت جمهوری دموکراتیک چین را تشکیل دهدانت
پشتیبانی وشرکت قاطبه خلق  تأیید و یک چنین پارلمان سراسری چین خواهد توانست از دفاع ملی و

اینصورت درغیر . برخوردار باشد وامر کبیر نجات میهن وخلق را برپایه ای استوار وخلل ناپذیر قرار وهد
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ناکامی کنفرانسهای . مورد تأیید خلق قرارنخواهد گرفت لفاظی های زیبا هیچ قیمتی نخواهند داشت و
دراعالمیه . مختلفی که حزب شما وحکومت حزب شما تا کنون تشکیل داده اند، بهترین گواه آنست

  : دومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی حزب شما چنین میخوانیم

انع برای ما غیرمنتظره نیستند، لیکن مشکالتی که ملت به آنها برمیخورد، هرگز پیدایش خطرات ومو" 
اما حزب ما برای بقاء . "خرج دهیمه نمیتوانند دلیل باشند براینکه ما درآجرای وظیفه خود سستی ب

درواقع حزب شما درقسمت بزرگی از کشور “. خر مجاهدت خواهد ورزیدآخرد تا  میهن با تمام نیرو و
با توجه با . را دردست دارد وبنابر این باید مسؤلیت سیاسی تمام اعمال گذشته را برعهده گیردقدرت 

اینکه حکومت گومیندان، دیکتاتوری یک حزب است، حزب شما هرگز نمیتواند از زیربار مسئولیت شانه 
ملت  سپتامبر حزب شما برخالف اراده قاطبه خلق ومنافع تمام ١٨ بخصوص پس ازحادثه. خالی کند

نتیجه قریب نیمی ازسر زمین چین ازدست رفت، شما هرگز  در سیاست کاماًل غلطی را دنبال کرد و
  . نمیتوانید این مسئولیت را بدوش دیگران بیندازید

ما همرا با تمام خلق چین براین عقیده ایم که حزب شما که اکنون نیمی از سر زمین چین را از دست 
. سر زمینهای از دست رفته واستقرار حاکمیت ملی چین را برعهده گیرد داده، باید مسئولیت بازستادن

ازسوی دیگر درحزب شما بسیاری ازمردمان شرافتمند که بالیای ناشی از اسارت ملی وهمچنین نقض 
ناپذیری اراده مردم را بروشنی دریافته اند، راه نوینی را درپیش گرفته و نسبت به آن اعضای حزب شما 

  کشور را فراهم آورده اند، یبت حزب وکه موجبات مص

حزب کمونیست چین با این چرخش نوین با عالقه مینگرد و روحیه . احساس تنفر وعدم رضایت میکنند
گرمی تهنیت مگوید، حزب ما آماده ه عالی و بیداری این اعضاء میهن پرست وشرافتمند گومیندان را ب

ها را درانجام اصالحات درلحظه ای که ملت درمخاطره شهامت آن گی آنها را برای فدا کاری درمبارزه و
  .است، تهنیت میگوید

در کمیته های ایالتی حزب شما، در حکومت مرکزی و در  ما میدانیم که در کمیته اجرائی مرکزی و
محافل مذهبی،  میان زنان، در حکومت ایالتی، درمحافل آموزشی، علمی، هنری، مطبوعاتی، صنعتی، در

همچنین درمیان رهبران آن درتمام مدارج،  ن توده اعضای سابقه دار و جدید گومیندان ومیا پزشکی، در
. مردمان آگاه ومیهن پرست بسیارند وتعداد آنها روز بروز افزایش میابد این واقعیت مسرت بخشی است

بخاطر مبارزه علیه  حزب کمونیست چین همیشه آماده است با این اعضای گومیندان همکاری کند و
زرگترین دشمن ملت چین یعنی امپریالیسم ژاپن با اتفاق آنها جبهه متحد ملی محکمی را تشکیل ب

آن  بر ما امیدواریم که این افراد در درون گومیندان بسرعت به نیروی متفوق تبدیل شوند و. دهد
املین بی شرمترین اعضای گومیندان که منافع ملت را نادیده گرفته ودرواقع بصورت ع نابکارترین و

امپریالیسم ژاپن وخائنین به ملت درآمده اند، اعضائی که خاطره دکتر سون یاتسن را مورد اهانت قرار 
ما امیدواریم که آنها روح سه اصل انقالبی خلق دکتر سون یاتسن را احیا کنند وسه  .داده اند غلبه کنند

مونیست وپشتیبانی ازکارگران بر اتحاد با روسیه، همکاری با حزب ک اصل سیاسی اساسی وی را دایر
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برای تحقق سه اصل انقالبی خلق وسه  ”با تمام نیرو و خرد“ودهقانان را مجددًامورد تأیید قرار دهند و 
ما امیدواریم که آنها ." تا آخر مجاهدت ورزند“اصل سیاسی اساسی و وصایان انقالبی دکتر سون یاتسن 

های سیاسی ومحافل اجتماعی، همراه با تمام میهن همراه با رهبران میهن پرست همه احزاب و گروه
پرستان چین مصممانه مسئولیت ادامه امر انقالبی دکتر سون یاتسن را برعهده گیرند وبا قاطعیت برای 
بیرون راندن امپریالیستهای ژاپنی و نجات چین از انقیاد، برای بدست آوردن حقوق دموکراتیک مبارزه 

اگر شما واقعًا چنین عمل کنید، ما : یه اعضای گومیندان اعالم میداردحزب کمونیست چین به کل. کنند
مصممانه ازشما پشتیبانی خواهیم کرد وآماده ایم با شما جبهه متحد انقالبی محکمی نظیر جبهه متحد 

) ١٩٢٧ - ١٩٢۴(بزرگ دو حزب ما علیه ستم ملی وفئودالی در دوران انقالب کبیر چین در سالهای 
 .را که درحال حاضراین راه یگانه راه صحیح برای نجات ملت ازانقیاد وتأمین بقاء اوستبرقرار کنیم، زی
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  در دوران مقاومت عليه ژابن وظايف حزب کمونيست چين

  )١٩٣٧مه  – ٣(

  

  مرحله  کنوني رشد تضادهاي خارجي و داخلي چين
از آنجا که تضاد میان چین و ژاپن بصورت تضاد عمده در آمده و تضاد های داخلی به تضادهای فرعی و . ١

ناسبات طبقاتی چین تغییراتی روی داده اند تبعی تنزل یافته اند، در مناسبات بین المللی و همچنین در م
  .که موجب پیدایش مرحله نوینی در تکامل وضع کنونی گردیده آند

دضاد میان امپریالیسم و چین  و : چین دیر زمانی است که دستخوش دو نوع تضاد اساسی حاد شده است. ٢
ندگی گومیندان به انقالب خیانت بورژوازی به نمای ۱۹۲۷درسال . تضاد میان نظام فئودالی و توده ای مردم

 –ورزید و منافع ملی را به امپریالیسم فروخت، و در نتیجه وضعی بوجود آمد که قدرت سیاسی کارگری 
به  ۱۹۳۷دهقانی با قدرت سیاسی گومیندان در این اثر متن گزارش رفیق مائو تسه دون است که در ماه مه 

  .  ان تقدیم داشته است  کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین منعقد در ین

آنتا گونیسم حادی قرار گرفت و وظیفه انجام انقالب ملی و دموکراتیک ناگزیر تهای بدوش حزب کمونیست 
  .چین افتاد

، )۱(شمال چین پدید آمد  ۱۹۳۵و بویژه بعد از حادثه  ۱۹۳۱سپتامبر  ۱۸در اثر وضعی که بعد از حادثه . ٣
  :دیدنداین تضادها دستخوش تغییرات زیر گر

تضاد بین امپریالیسم در مجموع و چین حای خود را به تضاد به ویژه برجسته و حاد بین  –الف 
از اینرو . امپریالیسم ژاپن سیاست انقیاد کامل چین را دنبال میکند. امپریالیسم ژاپن و چین داده است

فته اند و شکاف میان این تضادهای میان چین و سایر قدرتهای امپریالیستی در درجه دوم اهمیت قرار گر
لذا در برابر حزب کمونیست چین و خلق این . قدرتهای امپریالیستی و امپریالیسم ژاپن توسعه یافته است

به سخن . وظیفه قرار گرفته است که جبهه متحد ملی ضد ژاپنی چین را با جبهه صلح در جهان پیوند دهند
دوست وفادار خلق چین بوده است، متحد شود، بلکه باید دیگر چین نه فقط باید با اتحاد شوروی که همیشه 

تا آنجا که ممکن است با آن کشورهای  امپریالیستی که اکنون خواهان حفظ صلح و مخالف  جنگهای تحواز 
جبهه  متحد ما . کارانه جدیدند، مناسباتی برقرار کند که هدفش مبارزه مشترک علیه امپریالیسم ژاپن است

  .در برابر ژاپن باشد، نه اینکه در آن واحد با تمام قدرتهای امپریالیستی بمبارزه بر خیزدباید هدفش مقاومت 

تضاد میان چین و ژاپن مناسبات طبقاتی رادر چین تغییر داده و بورژوازی و حتی دیکتاتورهای   –ب 
و درون نظامی را هم با مسئله هستی و نیستی مواجه ساخته است، بطوریکه در روش سیاسی خود آنها 

این امر در برابر حزب کمونیست چین و خلق چین . احزابشان یک پروسه تغییر تدریجی مشاهده میشود
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جبهه متحد ما بورژوازی و مام کسانی را که هوادار . وظیفه ایجاد جبهه متحد ملی ضد ژاپنی را قرار میدهد
این وظیفه نه فقط باید . ی میباشددفاع از میهن اند، دربر میگیرد و در برابر دشمن خارجی مظهر وحدت مل

  .بلکه میتواند بانجام رسد

پرولتاریا، دهقانان و (تضاد میان چین و ژاپن باعث  تغییراتی در وضع توده های مردم سراسر کشور   - ج
. و حزب کمونیست چین گردیده وسیاست حزب کمونیست چین را تغییر داده است) خرده بورژوازی شهری
سیاست حزب کمونیست چین پس از . سیعتری برای نجات میهن بپاخاسته استخلق بمقیاس بازهم و

متوقف ساختن حمالت علیه مناطق پایگاهی انقالبی، (سپتامبر عبارت بود از اینکه تحت سه شرط  ۱۸حادثه 
با فراکسیونهائی از گومیندان که آماده بودند در امر ) تضمین حق آزادی برای حلق و مسلح کردن خلق

علیه ژاپن با ما همکاری کنند، موافقت نامه هائی در مقاومت بر علیه ژاپن منعقد نماید، این سیاست مقاومت 
اکنون به سیاست تشکیل جببهه متحد ضد ژاپنی تمام ملت تبدیل شده است، و درست بر اساس همین 

را ) ۳(امه دسامبر و قطعن) ۲(اعالمیه اوت  ۱۹۳۵در سال : سیاست بود که حزب ما اقدامات زیر را تخاذ کرد
را حذف نمود، در ما اوت نامه ای خطاب به ) ۴" (ضد چانکایشک“شعارهای   ۱۹۳۶صادر کرد، در ماه مه 

را صادر کرد، در ماه دسامبر روی ) ۶(نوشت، در ماه سپامبر قطعنامه جمهوری دموکراتیک ) ۵(گومیندان 
تلگرافی به سومین پلنوم کمیته   ۱۹۳۷ه حل مسالمت آمیز حادثه سی ان پافشاری نموده و در ماه فوری

  . مخابره کرد) ۷(اجرائی مرکزی گومیندان 

بعلت وجود تضاد میان چین و ژاپن، در حکومتهای مستقل دیکتاتورهای نظامی و در جنگهای میان   -د 
راتی رخ آنها که هر دو زائیده سیاست امپریالیستی مناطق نفوذ و اقتصاد نیمه استعماری چین اند، نیز تغیی

امپریالیسم ژاپن این حکومتهای مستقل و این جنگهای داخلی را که تسلط بالمنازع وی بر چین . داده است
بعضی از قدرتهای امپریالیستی دیگر بعلت  منافع خاص خود موقتًا به . را تسهیل مینماید، تشویق میکند

ت چین و خلق چین بنوبه خود از حزب کمونیس. استتقرار وحدت و صلح در چین روی موافق نشان میدهند
  .هیچ کوششی برای مبارزه علیه جنگهای داخلی و تجزیه کشور و تأمین صلح و وحدت فروگذار نمیکنند

در نتیجه رشد تضاد ملی چین و ژاپن، تضاد های میان طبقات و میان گروه های سیاسی کشور از لحاظ  -ه
یکن این تضاد ها کماکان موجودند و بهیچوجه کاهش ل. اهمیت سیاسی جنبه فرعی و تبعی بخود گرفته اند

به  –این حقیقت در مورد تضادهای میان چین و سایر قدرتهای امپریالیستی . نیافته و از بین نرفته اند
بنابر این در برابر حزب کمونیست چین و خلق چین وظیفه زیر قرار گرفته . نیز صادق است –استثنای ژاپن 

تا آنکه  -تا آنجا که در شرایط کنونی ممکن و الزم است –ضدهای داخلی وخارجی تنظیم مناسب آن ت: است
سیاست حزب کمونیست چین که مبتنی بر صلح و . با وظیفه عمومی اتحاد در مبارزه علیه ژاپن وفق دهند

وحدت، سیاست دموکراتیک، بهبود شرایط زندگی خلق و مذاکره با کشورهای مخالف ژاپن است، درست از 
  .جا ناشی میشودهمین

 ۱۹۳۷آغاز گردیده، در فوریه  ۱۹۳۵نخستین مرحله دوران جدید انقالب چین که از نهم دسامبر . ۴
طی این مرحله . هنگامیکه سومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی گومیندان انعقاد یافت، پایان پذیرفت
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ی و مطبوعات، ورود ارتش مهمترین حوادث عبارت بودند از جنبش نجاتبخش  دانشجویان، محافل فرهنگ
سرخ به شمال غربی، کار تبلغاتی و تشکیالتی حزب کمونیست درباره سیاست جبهه متحد ملی ضد ژاپنی 

، گرایش سختگیری نسبی در سیاست بریتانیا نسبت )۸(خود، اعتصابات ضد ژاپنی در شانگهای و چین دائو 
یوان و جنبش برای پشتیبانی از جبهه سوی  ، نبرد سوی)۱۰(گوان سی  –، حادثه گوان دون )۹(به ژاپن 

، حادثه سی ان و باالخره سومین )۱۲(، روش نسبتًا محکم نانکن در مذاکرات بین چین و ژاپن )۱۱(یوان 
تمام این حوادث در حول تضاد اساسی که ). ۱۳(پلنوم کمیته اجرائی مرکزی گومیندان منعقد در نانکن 

است، دور میزدند و تمام آنها با ضرورت تاریخی ایجاد جببه متحد ملی همان آنتا گونیسم میان چین و ژاپن 
وظیفه اساسی انقالب در این مرحله عبارت بود از مبارزه بخاطر تأمین . ضد ژاپنی ارتباط مستقیم داشتند

صلح داخلی و پایان بخشیدن به برخوردهای مسلحانه در داخل کشور بمنظور ایجاد و حدت و مبارزه علیه 
جنگ داخلی را متوقف سازیم و همگی “: حزب کمونیست در این مرحله چنین دعوتی را مطرح کرد .ژاپن

دعوتی که بطور عمده به تحقق در آمد و اولین شرط ضرور از برای تشکیل  –!" متفقًا علیه ژاپن برخیزیم 
  .واقعی جبهه متحد ملی ضد ژاپنی فراهم گدانید

ر درون گومیندان، طی سومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی حزب بعلت وجود یک گروه طرفداری ژاپن د. ٥
. مزبور هیچ تغییر صریع و کاملی در سیاستش صورت نگرفت و هیچ مسئله ای بطور مشخص حل نگردید

معذلک تحت فشار خلق و تغییرادی که در صفوف گومیندان روی داد، گومیندان مجبور شد که شروع به 
ال اخیر خود کند یعنی از سیاست جنگ داخلی، دیکتاتوری و عدم مقاومت تغییر سیاست اشتباه آمیز دهس

در برابر ژاپن به ساست صلح، دموکراسی و مقاومت در برابر ژاپن روی آورد و شروع به پذیرش سیاست ایجاد 
جبهه متحد ملی ضد ژاپنی نماید، این اولین تغییری بود که در جریان سومین پلنوم اجرائی مرکزی 

  .از این پس باید کوشید تا سیاست گومیندان از ریشه تغییر کند. پدید امد گومیندان

برای نیل باین  هدف حزب ما و قاطبه خلق باید جنبش ضد ژاپنی و جنبش بخاطر بر قراری دموکراسی را 
دهند، باز هم وسیعتر رشد دهند، از گومیندان زیاد تر انتقاد کنند، آنرا جلوتر برانند وبیشتر تحت فشار قرار 

با آن عناصری  از گومیندان  که هوا دار صلح و دموکراسی و مقاومت در برابر ژاپن میباشند، متحد شوند،  
  .عناصر متزلزل و مردد آنرا به پیش رانند و عناصر طرفدار ژاپن را کنار زنند

مت مسلحانه مرحله کنونی دومین مرحله دوران جدید است و مانند مرحله پیشین، مرحله گذار به مقاو. ٦
اگر وظیفه  مرحله گذشته بطور عمده عبارت از مبارزه بخاطر صلح داخلی . علیه ژاپن در مقیاس ملی است

باید دانست که ایجاد  یک جبهه متحد . بود، وظیفه مرحله کنونی بطور عمده مبارزه بخاطر دموکراسی است
ممکن است ولی بدون وجود دموکراسی در ملی ضد ژاپنی واقعی و استوار البته بدون وجود صلح داخلی غیر 

بهمین  جهت است که در مرحله رشد و تکامل کنونی، مبارزه بخاطر . کشور نیز امکان ناپذیر است
چنانچه ما به اهمیت مبارزه در راه . دموکراسی حلقه مرکزی  زنجیر وظایف انقالب را تشکیل میدهد

ود بخاطر این مبارزه سستی و کاهلی بخرج دهیم، دموکراسی بروشنی پی نبریم، چنانچه ما در مساعی خ
  .نخواهیم توانست یک جبهه متحد ملی ضد ژاپنی واقعی و استوار بر قرار نمائیم
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  مبارزه در راه دموکراسي و آزادي
ژاپن در . هم اکنون امپریالیسم ژاپن برای تجاوز به جنوب دیوار بزرگ چین خود را با شدت آماده میسازد. ۷

هیتلر و موسولینی که با شدت جنگ را هزنائه ای را در غرب تدارک میبینند، طبق نقشه معین  همآهنگی با
شرایط نظامی، سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک در  –تمام نیروی خود را برای ایجاد شرایط مناسب در شرق 

 –اپن در چین کشور خود، شرایط دیپلماتیک در مقیاس بین المللی و پرورش و حمایت نیروهای طرفدار ژ
همکاری چین و "تبلیغات ژاپن درباره باصطالح . بکار میبرد تا با اولین ضربه چین را به انقیاد خود در آورد

و تخفیف معینی که در اقدامات دیپلماتیک او صورت  گرفته، درست ناشی از ضرور تا کتیکی سیاست " ژاپن
حظه حساسی نزدیک میشود که باید درباره هستی و چین اکنون به ل. تجاوزکارانه ژاپن در آستانه جنگ است

ما . نیستی خود تصمیم بگیرد و کار تدارکی جنگ مقاومت میهنی علیه ژاپن را مثل برق زود انجام دهد
بهیچوجه مخالف این کار تدارکی نیستیم، ما فقط با تئوری کار تدارکی طوالنی و با تن پروری و لهو ولعب 

اینها همه در واقع بسود دشمن اند و . ه میهن را به انقیاد میکشاند، مخالفیمکارمندان  لشگری و کشوری ک
  .باید هرچه زودتر زدوده شود

تدارک دفاع ملی در زمینه های سیاسی، نظامی، اقتصادی و آموزش و پرورش از شروط ضرور برای جنگ . ٨
تأخیر افتد، لیکن کلیدی که مقاومت میهنی علیه ژاپن است و هیچ یک از این تدارکات نباید لحظه ای ب

برای . پیروزی جنگ مقاومت ما را تضمین میکند، مبارزه بخاطر دموکراسی و آزادی در زمینه سیاسی است
جنگ مقاومت نیاز به صلح داخلی و وحدت سراسز کشور است، بدون دموکراسی و آزادی صلحی که بدست 

جنگ مقاومت بسیج خلق را ایجاب . د تقویت شودآید، نمیتواند استحکام یابد و وحدت داخلی نیز نمیتوان
بدون صلح و وحدت استوار، بدون بسیج . میکند، بدون دموکراسی و آزادی  امکان بسیج خلق موجود نیست
حبشه بطور عمده باین علت مغلوب شده . خلق جنگ مقاومت ما به سرنوشت جنگ حبشه دچار خواهد شد

پس بدون دموکراسی . را تأمین کند و فعالیت خلق را بر انگیزد که رژیم فئودالی آن نتوانست وحدت داخلی
ممکن نیست در چنین یک جبهه متحد ملی ضد ژاپنی واقعی و استوار بر قرار کرد و وظایفی را که برعهده 

  .این جبهه است، بانجام رسانید

دیکتاتوری : سیستم سیاسیاوال در مورد . چین باید فورًا در دو زمینه زیر به اصالحات دموراتیک بپردازد. ٩
ارتجاعی گومیندان که توسط حزب واحد وطبقه واحد اعمال میشود، باید جای خود را بیک حکومت 

در این زمینه باید . دموکارتیک واگذارد که پایه آن بر همکاری احزاب مختلف و طبقات مختلف استوار باشد
عوت مجلس ملی دست برداشت، انتخابات برای شروع بکار از شیوه های غیر دموکراتیک انتخابات و د
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دموکراتیک را شروع کرد و آزادی فعالیت مجلس ملی را تأمین نمود تا بعدًا بتوان قانون اساسی واقعًا 
دموکراتیکی را تدوین کرد، پارلمان واقعًا دموکارتیکی را فرا خواند و دولت وقعًا دموکراتیکی را انتخاب نمود، 

فقط در اینصورت است که میتوان واقعًا صلح . دموکراتیک واقعی در پیش گیرد دولتی که بتواند یک سیاست
داخلی را استحکام بخشید، به مخاصمات مسلحانه در درون کشور پایان داد، وحدت داخلی را تقویت نمود، 

امکان این هست که . بطوریکه قاطبه ملت بتوانند متحد شوند و در برابر دشمن خارجی مقاومت کنند
از اینجهت ما باید زود دست . الیسم ژاپن پیش از انکه ما این اصالحات را بپایان برسانیم، بما حمله کندامپری

به اصالحات بزنیم و آماده باشیم که در جریان جنگ مقاومت آنها را تمامًا بپایان برسانیم تا بتوانیم در هر 
قاطبه خلق چین و همه میهن پرستان . کنیملحظه در برابر حمله ژاپن مقاوومت کنیم و آنرا کاماًل در هم ش

احزاب سیاسی مختلف باید از حالت بی تفاوتی در قبال مسئله مجلس ملی و تدوین قانون اساسی بیرون 
آیند و تمام مساعی خود را در جهت پیشبرد جنبش تشکیل مجلس ملی و تدوین قانون اساسی مصروف 

میت میباشد، آنها باید از گومیندان یعنی از حزبی که جنبش مشخص که برای دفاع ملی دارای اه –دارند 
در رأس قدرت است، سخت انتقاد کنند، آنرا به پیش رانند و تحت فشار قرار دهند تا از دیکتاتوری حزب 

در چند ماه آینده باید در سراسر کشور یک . واحد وطبقه واحد دست بردارد وطبق اراده خلق رفتار کند
رپا گردد که هدف فوری آن انجام دموکراتیزه کردن مجلس ملی و قانون اساسی جنبش وسیع دموکارتیک ب

بدون این آزادیها اصالح . موضوع دوم مربوط به آزادی بیان، اجتماعات و جمعیت برای خلق است. باشد
دموکراتیک سیستم سیاسی، بسیج خلق برای شرکت در جنگ مقاومت، نیل به پیروزی در دفاع از میهن و 

در چند ماه آینده جنبش دموکراتیک قاطبه ملت . دد سرزمینهای از دست رفته ممکن نخواهد بودتصرف مج
باید سعی نماید به حداقل این خواستها و از آنجمله آزادی زندانیان سیاسی و لغو ممنوعیت احزاب سیاسی 

مه جبهه متحد اصالح دموکراتیک سیستم سیاسی و اعطاء آزادی به خلق، بخش مهمی از برنا. تحقق بخشد
ملی ضد ژاپنی را تشکیل میدهد و در عین حال شروط ضرور برای ایجاد جببه متحد ملی ضد ژاپنی واقعی و 

  .استوار محسوب میشود

با تمام  –امپریالیستهای ژاپنی و خائنین به میهن، عناصر طرفداری ژاپن و تروتسکیستها  –دشمنان ما . ١٠
ین بسود صلح و و حدت، دموکراسی و آزادی و جنگ مقاومت در برابر نیرو میکوشند هر اقدامی را که در چ

در گذشته هنگامیکه ما بخاطر صلح ووحدت بشدت مبارزه میکردیم، آنها با . ژاپن اتخاذ میشوند، بر هم زنند
در حال حاضر و در آینده نزدیک وقتیکه ما با . تمام نیرو تالشت میکردند جنگ داخلی و تفرقه براه اندازند

مام قوا بخاطر دموکراسی و آزادی مبارزه کنیم، آنها بدون شک فعالیتهای تخریبی خود را از سر خواهند ت
هدف کلی آنها اینستکه ما را در انجام وظیفه جنگ مقاومت بخاطر دفاع از میهن به شکست بکشانند . گرفت

این پس ما در مبارزه بخاطر کسب از . و نقشه تجاوز کارانه خود را برای انقیاد چین بمرحله اجرا در آورند
دموکراسی و آزادی نه فقط باید بکوشیم در میان عناصر سرسخت گومیندانو عناصر عقب افتاده اهالی بکار 
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تبلیغاتی و تهییجی بپردازیم و از آنها انتقاد کنیم، بلکه باید توطئه های امپریالیستهای ژاپنی و همچنین 
ا که در تجاوز ژاپن علیه چین نقش چاکران آنها را بازی میکنند، بطور عناصر طرفدار ژاپن و تروتسکیستها ر

  . کامل برمالسازیم و با قاطعیت علیه آنها مبارزه کنیم

حزب کمونیست چین بخاطر صلح داخلی، دموکراسی و جنگ مقاومت و بمظور ایجاد یک جبهه متحد . ١١
رکزی گومیندان چهار تعهد سپرده است که ملی ضد ژاپنی در تلگرافی به سومین پلنوم کمیته اجرائی م

  : عبارتند از

a.  نین سیا که تحت رهبری حزب  -گان سو –تغییر نام دولت منطقه پایگاه انقالبی شنسی
کمونیست است، به دولت منطقه ویژه جمهوری چین، تغییر نام ارتش سرخ به ارتش انقالبی 

  رکزی نانکن و کمیسیون نظامی آن،ملی، و پیروی این دولت واین ارتش از رهنمودهای دولت م

b. ،اجرای کامل رژیم دموکراتیک در سراسر سرزمین تحت حکومت دولت منطقه ویژه  

c. ،قطع سیاست سرنگونی قهرآمیز گومیندان  

d. قطع مصادره زمینهای مالکان ارضی.  

ی که در زیرا تنها در چنین صورتی است که ما میتوانیم بنابر تغییرات. این تعهدات هم ضرورند و هم جایز
اهمیت سیاسی تضاد های داخلی و خارجی روی داده، وضع آنتاگونیسم میان دو قدرت سیاسی داخل 

اینها گذشتهای اصولی . کشور را تغییر دهیم اتحاد را برقرار سازیم و متفقًا علیه دشمن به پیکار پردازیم
: یاز خلق برآورده شودو مشروطند، گذشتهائی هستند که بدین منظور صورت گرفته اند تا در عوض ن

حفظ رهبری حزب کمونیست . معذلک این گذشتها حدودی دارند. صلح، دموکراسی و جنگ مقاومت
 –چین بر منطقه ویژه و بر ارتش سرخ، حفط استقالل حزب و آزادی انتقاد در روابط خود با گومیندان 

عنای گذشت از دو جانب گذشت کردن به م. اینها همه حدودی هستند که گذشتن از آنها مجاز نیست
گومیندان باید از سیاست خود دایر بر جنگ داخلی و دیکتاتوری و عدم مقاومت در برابر دشمن :  است

خارجی دست کشد و حزب کمونیست باید از سیاستی که آنتاگونیسم میان دو قدرت سیاسی را 
ت است که از گومیندان گذشت ما تنها به بهای این گذش. همچنان پا برجا نگاه میدارد، صرف نظر نماید

این اقدام را . میگیریم و دوباره همکاری خود را با آن به منظور مبارزه نجات بخش ملی شروع میکنیم
  .و اتهام مغرضانه ای بیش نیست) ۱۴"(ایسم  Qآه "تسلیم حزب کمونیست خواندن 

سه اصل ). ۱۵(موافق است  آری،: آیا حزب کمونیست با سه اصل خلق موافق است؟  ما جواب میدهیم . ١٢
سه اصل انقالبی خلق دکتر سون یاتسن که در . خلق در طول تاریخ خود  دستخوش تغییراتی شده است
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نتیجه همکاری وی با حزب کمونیست با قاطعیت به مرحله اجرا در آمده، اعتماد خلق را جلب کرد و پرچم 
ومیندان حزب کمونیست را طرد کرد گ ۱۹۲۷معذلک در سال . گردید ۱۹۲۷- ۱۹۲۴پیروزمند انقالب 

وسیاسی در پیش گرفت که به تمام معنی با سه اصل خلق ) و جنگ ضد کمونیستی) ۱۶(تصفیه حزب (
مغایر بود؛ و در نتیجه انقالب دچار شکست گردید و ملت در مخاطره افتاد، به قسمی که اعتماد مردم از سه 

ه حادی را از سر میگذراند و گومیندان دیگر نمیتواند اکنون که ملت بحران فوق العاد. اصل خلق سلب شد
مانند گذشته حکومت کند، قاطبه خلق چین و عناصر میهن پرست درون گومیندان بی صبورانه خواهان 

بدین جهت احیای روح سه اصل خلق و همکاری مجدد دو حزب در سیاست . همکاری این دو حزب اند
ارزه بخاطر استقالل و آزادی ملی، و در داخل بر طبق اصل خارجی بر طبق اصل ناسیونالیسم یعنی مب

دموکراسی یعنی تحقق دموکراسی و آزادی، و بر طبق اصل رفاه خلق یعنی بهبود شرایط نیکبختی خلق و 
هدایت آن در اجرای مصممانه این اصول از طرف دو حزب کاماًل با مطالبات تاریخی انقالب چین مطابقت 

کمونیستها هرگز از آرمانهای سوسیالیسم و کمونیسم . هر کمونیستی کاماًل روشن باشددارد و این باید برای 
دموکراتیک به مرحله سوسیالیسم و کمونیسم  –چشم نخواهند پوشید و با گذار از مرحله انقالب بورژا 

برنامه حد اکثر آن . حزب کمونیست چین برنامه سیاسی و اقتصادی خاص خود را دارد. خواهند رسید
حتی برنامه مرحله انقالب دموکراتیک آن نیز . وسیالیسم و کمونیسم است که با سه اصل خلق فرق میکندس

ولی برنامه حزب کمونیست در مرحله انقالب دموکراتیک در . از برنامه سایر احزاب سایسی چین کاملتر است
بدینجهت  . ت، مغایرتی ندارداساس با برنامه سه اصل خلق که نخستین کنگره ملی گومیندان آنرا اعالم داش

ما نه تنها سه اصل خلق را رد نمیکنیم بلکه آماده ایم آنها را مصممانه اجرا نمائیم، بعالوه ما از گومیندان 
میخواهیم که به معیت ما این اصول را مورد اجرا گذارد، و از قاطبه خلق دعوت میکنیم که به آنها جامه 

مونیست، گومیندان و قاطبه خلق باید متحد شوند و بخاطر نیل به این ما برآنیم که حزب ک. عمل بپوشانند
  .استقالل ملی، دموکراسی و آزادی، و رفاه خلق مبارزه نمایند –سه هدف بزرگ 

دهقانی که ما قباًل اعالم کرده بودیم، اشتباه بود؟ خیر، اشتباه  –آیا شعار جمهوری دموکراتیک کارگری ١٣
ی و بویژه بورژوازی بزرگ خود را از انقالب کنار کشید و با پیوستن به اردوی از آنجا که بورژواز. نبود

امپریالیستها و نیروهای فئودالی به دشمن خلق مبدل گردید، از نیروهای محرک انقالب فقط پرولتاریا، 
و بدین  دهقانان و خرده بورژوازی شهری باقی ماندند، حزب کمونیست به مثابه یگانه حزب انقالبی باقی ماند،

فقط . ترتیب وظایف سازماندهی انقالب ناگزیر به دوش یگانه حزب انقالبی چین یعنی حزب کمونیست افتاد
حزب کمونیست چین بود که به طور پیگیر پرچم انقالب را بر افراشته نگهداشت و سنن انقالبی را حفظ 

تحقق آن سالهای متمادی به دهقانی را مطرح کرد و برای  –نمود و شعار جمهوری دموکرایتک کارگری 
این شعار . این شعار مغایر وظیفه آن سالهای متمادی بمبارزه ای سخت پرداخت. مبارزه ای سخت پرداخت

دموکراتیک نیست، برعکس نشاندهنده آنست که ما مصممانه  این وظیفه را  –مغایر وظیفه  انقالب بورژوا 
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. ستی که در جهت مخالف این وظیفه باشد، اتخاذ نکردیمانجام میدهیم  ما در مبارزه پراتیک خود هیچ سیا
سیاست ما که متضمین مصادره زمینهای مالکان ارضی و برقراری هشت ساعت روز کارنیز بود، به هیچ وجه  
. از حدود مالکیت خصوصی سرمایه داری فراتر نرفت، سیاست ما تحقق بخشیدن به سوسیالیسم نبود

چه ترکیبی خواهد بود؟ این جمهوری تشکیل خواهد شد  از  پرولتاریا، جمهوری دموکراتیک نوین دارای 
دهقانان، خرده بورژوازی شهری، بورژوازی و تمام عناصری که در کشور موافق انقالب  ملی و دموکراتیک 

ویژگی بارز این اتحاد . هستند، این جمهوری مظهر تحاد تمام این طبقات در انقالب ملی و دموکراتیک است
ن بورژوازی  باین اتحاد است، زیرا در اوضاع و احوال کنونی امکان این هست که بورژوازی یکبار دیگر پیوست

با ما همکاری کند و در مقاومت علبه ژاپن شرکت جوید، حزب پرولتاریا نباید بورژوازی را طرد نماید بلکه 
. ر مبارزه مشترک پیوند اتحاد ببنددباید آنرا جلب کند و برای کمک به پیشراندن انقالب چین مجددًا با آن د

حزب کمونیست برای متوقف ساختن برخورد های مسلحانه در داخل  کشور مایل است به سیاست مصادره 
جبری زمینهای مالکان ارضی پایان دهد و آماده است مسئله ارضی را در جریان ساختمان جمهوری 

اولین مسئله ای که باید حل شود، . سب دیگر حل کنددموکراتیک نوین از راه قانونگذاری و یا هر وسیله منا
از آنجا که حل مسئله ارضی دهقانان تابع . اینستکه آیا خاک چین از آن ژاپنی هاست یا از آن چینی ها

  .است، تعویض شیوه قهرآمیز مصادره با طرق مناسب جدید ضرورت حتمی دارد –دفاع چین  –وظیفه عمده 

دهقانی در گذشته صحیح بود و حذف آن اکنون نیز صحیح  –ک کارگری اعالم شعار جمهوری دموکراتی
  .است

به منظور ایجاد یک جبهه متحد ملی برای مبارزه مشترک علیه دشمن باید بعضی زا تضادهای داخلی را . ١۴
بدرستی حل کنیم و اصل اینست که حل آنها به تقویت و توسعه این جبهه متحد ملی ضد ژاپنی کمک کند 

در مرحله انقالب دموکراتیک نمیتوان از بروز تضادها و مبارزات میان . ه آنرا تضعیف و یا محدود نمایدنه اینک
طبقات، میان احزاب سیاسی و میان گروه بندیهای  سیاسی داخل کشور اجتناب ورزید، ولی میتوان و باید 

جنگ داخلی، برخوردهای (ت مبارزاتی را که بحال وحدت و مقاومت در برابر ژاپن زیانمندند، متوقف ساخ
آنتاگونیستی میان احزاب سیاسی، تجزیه کشور به مناطق مستقل، ستم سیاسی و اقتصادی  فئودالی از 

و ) یکسو و سیاست قیام و مطالبات اقتصادی مفرط و مضر به حال مقاومت در برابر ژاپن از سوی دیگر وغیره
آزادی انتقاد، استقالل احزاب سیاسی، (پن است، ادامه داد مبارزاتی را که به سود وحدت و مقاومت در برابر ژا

  ).بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی خلق و غیره

درچارچوب وظایف کلی مبارزه در راه ایجاد جبهه متحد ملی ضد ژاپنی و جمهوری دموکراتیک متحد، . ١٥
  :وظایف ارتش سرخ و مناطق پایگاهی ضد ژاپنی به قرار زیرند
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e.  شرایط جنگ مقاومت ضد ژاپنی، ارتش سرخ باید فورًا بصورت ارتش انقالبی ملی برای انطباق با
تجدید سازمان باید، و با ارتقاء سطح آموزش نظامی، سیاسی و فرهنگی خود، در این جنگ 

  بصورت یک ارتش نمونه در آید؛

f. ت باید مناطق پایگاهی ما به بخش الینفکی از تمام کشور تبدیل شوند، رژیم دموکراتیک تح
شرایط جدید در آنجا به مرحله عمل درآید، واحدهای امنیت عمومب تجدید سازمان یابند، 
خائنین به میهن و خرابکاران سرکوب شوند تا این مناطق از لحاظ مقاومت ضد ژاپنی و 

  دموکراسی مناطق نمونه گردند،

g. زندگی خلق  باید در این مناطق در زمینه ساختمان اقتصادی کار الزم انجام گیرد و شرایط
  .بهبود یابد

h. باید ساختمان فرهنگی الزم بنا شود.  

  مسئوليت ما در رهبري
تاریخ چین این قانون را مسجل کرده است که بورژوازی چین که میتواند در شرایط تاریخی معینی در . ١٦

ی و مبارزه علیه امپریالیسم و نظام فئودالی شرکت جوید، در شرایط تاریخی دیگر، بعلت ضعف اقتصاد
دموکراتیک  - ولذا این حکم تاریخ است که انقالب بورژوا. سیاسی خود گرفتار تزلزل میشود و خیانت میکند

چین علیه امپریالیسم و فئودالیسم وظیفه ای است که فقط میتواند زیر رهبری پرولتاریا انجام  گیرد و نه 
ی ذاتی بورژوازی غلبه کرد و سقط شدن بعالوه نمیتوان بر نا اسستواری و ناپیگیر. تحت  رهبری بورژوازی

آیا . انقالب جلو گرفت مگر آنکه پایداری و پیگیری پرولتاریا را در انقالب دموکراتیک کاماًل شکوفا ساخت
پرولتاریا باید بدنبا بورژوازی روان شود یا اینکه بورژوازی بدنبال پرولتاریا؟ این مسئله مسئولیت رهبری در 

کلیدی که پیروزی و شکست انقالب با چه موفقیتی پیش میرفت، هنگامیکه انقالب چین عاملی است 
بورژوازی رهبری سیاسی پرولتاریا  را دنبال میگرد و چه شکستی نصیب آن میگردید، وقتیکه پرولتاریا از 

نباید گذاشت ). ۱۷) (در اینجا حزب کمونیست مسئول بود(لحاظ سیاسی بدنباله رو بورژوازی مبدل میشد 
در وضع کنونی بدون رهبری سیاسی پرولتاریا و حزب او . ن واقعیت تاریخی بار دیگر تکرار شودکه ای

نمیتوان جبهه متحد ملی ضد ژاپنی را ایجاد کرد،  نمیتوان بهدفهای صلح داخلی، دموکراسی و جنگ 
ز بورژوازی امرو. مقاومت نایل آمد، نمیتوان از میهن دفاع کرد و جمهوری دموکراتیک متحدی بوجود آورد

که گومیندان مظهر آنست، هنوز بسیار پاسیو و محافظ کار است و دلیل آن هم تردد متمادی او در 
این وضع بر . پذیرفتن جبهه متحد ملی ضد ژاپنی است   که حزب کمونیست آنرا پیشنهاد کرده است

د کل در جنگ مقاومت انجام وظایف ستا. مسئولیت پرولتاریا و حزب او در کار رهبری سیاسی می افزاید
میهنی مسئولیتی است که حزب کمونیست نمیتواند از زیر بار آن شانه خالی کند، تعهدی است که 

  .نمیتواند از آن طفره رود
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پرولتاریا از راه حزی خود چگونه رهبری سیاسی را بر روی تمام طبقات انقالبی کشور اعمال میکند؟  . ١۷
در انطباق با جریان تکامل تاریخ و با دادن شعارهای عمل برای هر  اوال با دادن شعارهای سیاسی اساسی

: مثاًل ما شعارهای اساسی زیر را مطرح کردیم. مرحله تکامل و هر حادثه مهم بخاطر تحقق این شعارها
، و سپس شعاریهای زیر را بمثابه هدفهای "جمهوری دموکراتیک متحد“و " جبهه متحد ملی ضد ژاپنی“

برای دموکراسی مبارزه "، "جنگ داخلی را متوقف سازید: "تمام خلق پیش کشیدیم مشخص عمل مشترک
. بدون این هدفهای مشخص مسئله رهبری سیاسی متفی میگردد".  به جنگ مقاومت بپردازید"، "کنید

ثانیًا هنگامیکه تمام کشور برای نیل باین هدفهای مشخص وارد عمل میشود، پرولتاریا و بویژه پیشاهنگ آن 
در مبارزه بخاطر . زب  کمونیست باید با ابراز شور و فداکاری فروان در را نیل باین هدفهای نمونه باشدح

انجام کلیه وظایفی که منجر به ایجاد جبهه متحد ملی ضد ژاپنی و تأسیس جمهوری دموکراتیک میشود، 
د و در سنجش اوضاع موجود کمونیستها باید دوراندیش ترین، از خود گذشته ترین و پیگیرترین افراد باشن

پیش دواری را بحد اقل پائین بیآورند، با کثریت توده ها اتکا کنند و پشتیبانی آنها را نسبت بخود جلب 
ثانیًا حزب کمونیست بدون آنکه هدف سیاسی معین خود را از نظر دور بدارد، باید با تمام متحدین . کنند

رابعًا باید صفوف حزب . با آنها بسط دهد و استحکام بخشد خوو روابط مناسبی برقرار کند، اتحاد خود را
فقط با انجام شروط فوق است . کمونیست را گسترش داد، وحدت ایدئولوژیک و انضباط اکید را حفظ کرد

این شروط پایه ای برای . که  حزب کمونیست میتواند رهبری سیاسی خود را بر قاطبه خلق تأمین کند
ین پیروزی کامل انقالب است و مانع از آن میشود که انقالب فدای نااستواری تأمین رهبری سیاسی و تضم

  .متحدین ما گردد

وقتیکه صلح داخلی بدست آمد و همکاری دو حزب برقرار گردید، اشکال مبارزه و اشکال سازمانی و . ١٨
، باید تغییر متدهای کار که بامشی ما در زمان وجود آنتا گونیسم میان دو قدرت سیاسی، مطابقت داشت

این تغییر بطور عمده عبارتست از تعویض طرق نظامی با طرق مسالمت آمیز، و فعالیت غیر قانونی با . کند
تجدید تعلیمات کادرهای یکی از . این کار آسانی نخواهد بود، باید از نو به مطالعه پرداخت. فعالیت قانونی

  .حلقه های کلیدی کار ما خواهد بود

پاسخ ما چنین . قا سئواالتی درباره خصلت جمهوری دموکراتیک و آینده آن مطرح کرده اندبسیاری از رف. ١٩
این جمهوری از لحاظ خصلت طبقاتی، اتحاد تمام طبقات انقالبی است، این جمهوری در آینده : است

جمهوری دموکراتیک ما در جریان انجام وظایف جنگ مقاومت . میتواند درجهت سوسیالیسم تکامل یابد
پس از پیروزی سوسیالیسم در اتحاد (لی و تحت رهبری پرولتاریا و در اوضاع و احوال جدید بین المللی م

بدین ترتیب این جمهوری با در نظر . برقرار خواهد شد) شوروی و در آستانه دوران جدید انقالب جهانی
ی از لحاظ شرایط سیاسی دموکراتیک خواهد بود، ول –اقتصادی، یک دولت بورژوا  –گرفتن شرایط اجتماعی 

مشخص، دولتی است مبتنی بر اتحاد کار گران، دهقانان، خرده بورژوازی  و بورژوازی، و از اینجهت با 
لذا این جمهوری با آنکه ممکن است در اینده را سرمایهداری را . جمهوریهای بورژوائی معمولی تفاوت دارد

سوسیالیسم گام گذارد، و حزب پرولتاریای چین باید با  در پیش گیرد، ولی امکان اینرا نیز دارد که در را
  .تمام قوا بخاطر این دورنمای اخیر مبارزه کند



 

 

 

	
	

	  

 

242 

 

 

، مبارزه علیه آوانتوریسم "درهای بسته"یکی از شروط الزم برای انجام وظایف حزب مبارزه علیه سیاست . ٢٠
توده  های دارای گرایشهای سنتی حزب ما در مورد جنبشهای . و در عین حال مبارزه علیه دنباله روی است

اینها گرایشهای . ، سکتاریسم متکبرانه و آوانتوریسم"درهای بسته"است یعنی گرایشهای شدید به سیاست 
زیانمندی هستند که نمیگذارند حرب جبهه متحد ملی ضد ژاپنی را ایجاد کند و اکثریت توده های را جلب 

آنچه که ما طلب . زیانمند را از تمام بخشهای کار خود بر انداخت از اینجهت حتمًا باید این گرایشهای. نماید
ما همچنین نباید بگذاریم که سیاست . میکنیم عبارتست از تکیه با کثریت و در نظر گرفتن مجموعه اوضاع

موضوع طبقاتی . دنباله روی چن دو سیو که انعکاس رفورمیسم بورژوائی در صفوف پرولتاریاست، تجدید شود
ضعیف کردن، سیمای آنرا محو کردن، منافع کار گران و دهقانان را بخاطر نیازمند یهای رفورمیسم حزب را 

آنچه که ما طلب میکنیم عبارتست از اجرای یک . بورژوائی قربانی نمودن، ناگزیر انقالب را بشکست میکشاند
برای غلبه بر . وکراتیکدم –سیاست انقالبی استوار و مبارزه بخاطر پیروزی تام و تمام انقالب بورژا 

لنینیستی تمام حزب را باالبریم، زیرا  –گرایشهای ناسالم فوق الذکر حتمًا باید سطح تئوریک مارکسیستی 
  .لنینیسم آن قطب نمائی است که انقالب چین را بسوی پیروزی رهنمون خواهد شد –فقط مارکسیسم 

 

  يادداشتها
سلسله حوادثی است که در آن زمان که شمال چین  یک) ١٩٣۵(درسال  ”حادثه شمال چین“منظور . ١

مورد تجاوز اشغالگران ژاپنی قرار گرفته ودولت گومیندان بریاست چانکایشک  نیز دراین بخش ازکشور 
درماه مه همان سال . بیک رشته اعمال بر خالف شرافت ملی وحق حاکمیت چین دست زده بود، رخ داد

در ماه . واستند که حاکمیت آنها را بر شمال چین برسمیت بشناسداشغالگران ژاپنی از دولت گومیندان خ
ژوئن حه یین چین نماینده دولت گومیندان دراین منطقه خواست ژاپنی ها را پذیرفت وبا یوشی ژیرو 

" قرارداد حه، او مه تسو“اومه تسو فرمانده نیروهای ژاپن درشمال چین قرار دادی منعقد ساخت که ینام 
. طبق این قرارداد قسمت اعظم حق حاکمیت خود را بر حه به وچاهار ازدست داد چین. معروف است

درماه اکتبر خائنین چینی درسیان هه واقع در استان حه به تحریک اشغالگران ژاپنی دست به شورش 
جنبش “زدند ومرکز این شهرستان را اشغال نمودند ودر ماه نوامبر بدستور اشغالگران ژاپنی به اصطالح 

را برپا کردند ودر مشرق حه به یک حکومت پوشالی بنام " ر خود مختاری پنج استان شمال چینبخاط
سون جه یوان ودیگران بدستور حکومت گومیندان . بوجود آوردند ”دولت خود مختار ضد کمونیستی“

اره شورای امور سیاسی حه به، چاهار، را تشکیل دادند تا برین ترتیب خواست اشغالگران ژاپنی را درب
  . برآورده سازند ”حکومت ویژه شمال چین“تشکیل 

نکات عمده این . انتشار یافت) ١٩٣۵(اشاره است به اعالمیه حزب کمونیست چین که دراول اوت . ٢
  :اعالمیه بقرار زیرند

دراین موقع که کشور ما درمعرض انقیاد وخلق ما در معرض نابودی قرار گرفته، حزب کمونیست یکبار 
  :م هموطنان دعوت میکنددیگر از تما
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کلیه احزاب و گروههای سیاسی علیرغم اختالفاتی که درگذشته وامروز در عقاید سیاسی و منافع بین آنها 
وجود داشته و دارد؛ کلیه افراد اقشار گوناگون میهن علیرغم اختالف نظر و اختالف منافع کلیه واحدهای 

آنها وجود داشته و دارد، همه ما باید عمیقًا پی ببریم مسلح علیرغم خصومتهائی که درگذشته و امروز بین 
برادرانی که به نزاع خانگی مشغولند، باید برای دفع حمالتی که از خارج می آید، با یکدیگر متحد “که 

اعم (یعنی اینکه قبل ازهر چیز ما باید به جنگ داخلی پایان دهیم تا بتوانیم تمام نیروهای کشور " شوند
را به مبارزه بخاطر امر مقدس جنگ مقاومت میهنی ) ی ومالی و همچنین نیروهای مسلحاز انسانی، ماد

  :حزب کمونیست بار دیگر جدًا اعالم میکنند. اختصاص دهیم

اگر واحدهای گومیندان حمالت خود را علیه ارتش سرخ متوقف سازند واگر هریک ازواحدهای نظامی در 
نظر از دشمنی های دیرینه ویا اختالف نظرهای فعلی در برابر ژاپن ایستادگی کند، ارتش سرخ صرف 

مورد مسایل داخلی، نه فقط هر گونه عمل خصومت آمیزی را نسبت به این واحدها فورًا متوقف میسازد 
  .بلکه آماده است دوش بدوش آنها برای نجات کشور مشترکًا مبارزه کند

ملی را بدست گیرد، و حاضر است با تمام  حزب کمونیست آماده است ابتکار تشکیل این نوع دولت دفاع
اتحادیه های کارگری، انجمن های دهقانی، انجمن های دانشجوئی، (احزاب سیاسی، با تمام سازمانها 

اتحادیه های بارزگانان، انجمن های مربیان، انجمن های روزنامه نگاران، انجمن های معلمین وکارمندان 
ن، جمعیت دفاع ازخود مسلحانه ملی جمعیت ضد ژاپنی، مدارس، جمعیتهای همشهریها، جی گون تا

وتمام شخصیتهای معروف ودانشمندان، وتمام رجال سیاسی وبا تمام ارگانهای ) جمعیت نجات ملی وغیره
نظامی واداری محلی خالصه با تمام کسانیکه میخواهند در امر جنگ مقاومت میهنی شرکت جویند، فورًا 

دولتی که تعد از این . گی با اتفاق چنین دولت دفاع ملی را تشکیل دهیموارد مذاکره شود تا اینکه هم
مذاکرات تشکیل میشود، باید ارگان رهبری موقتی باشد که هدفش نجات میهن از انقیاد و تضمین بقاء 

با (یک چنین دولت دفاع ملی باید بکوشد مجلسی که نماینده واقعی تمام هموطنان ما باشد . آن است
گانی که برپایه دموکراتیک از طرف کارگران، دهقانان، نظامیان، کارمندان دولت، بازرگانان و شرکت نمایند

دانشجویان، تمام احزاب وتمام سازمانهائی که میخواهند دربرابر ژاپن مقاومت کنند ومیهن را نجات دهند 
فرا خواند تا ) وهمچنین ازطرف تمام مهاجرین چینی وتمام اقلیتهای ملی ساکن چین انتخاب میشوند

حزب کمونیست با تمام . تمام مسایل مربوط به جنگ مقاومت میهنی مشخصتر مورد مطالعه قرار گیرند
نیرو کوشش خواهد کرد به دعوت چنین مجلس نماینده گان عموم خلق کمک کند وتصمیمات آنرا اکیدًا 

  . به موقع اجرا گذارد

برای این . خواهان نبرد با ژاپن میباشد، تشکیل شودیک ارتش متفق ضد ژاپنی باید ازتمام واحدهائی که 
اما درباره این مسئله که آیا این . ارتش باید ستاد کل واحدی تحت رهبری دولت دفاع ملی ایجاد گردد

ستاد کل مرکب از نماینده گان انتخابی افسران وسربازان واحدهای نظامی مختلف ضد ژاپنی خواهد بود 
. شد، نماینده گان تمام محافل واراده تمام خلق تصمیم خواهند گرفت یا بطرز دیگری تشکیل خواهد

ارتش سرخ حتمًا نخستین ارتشی خواهد بود که درزمره این ارتش متفق در خواهد آمد تا وظیفه مقدس 
برای آینکه دولت دفاع ملی واقعًا بتواند . خود را که مقاومت دربرابر ژاپن ونجات میهن است، انجام دهد
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گین دفاع از میهن را انجام دهد وارتش متفق ضد ژاپنی نیز واقعًا بتواند وظیفه سنگین مقاومت وظیفه سن
آنهائی که پول دارند، پول . دربرابر ژاپن را برعهده گیرد، حزب کمونیست از تمام ملت دعوت میکند

که نیرو  دارد، نیرو  بدهند؛ آنهائی که تفنگ دارند، تفنگ بدهند؛ آنهائی که غله دارند، غله بدهند؛ آنهائی
دراختیار بگذارند؛ آنهائی که صاحب هنر ومعلوماتند، هنر ومعلومات خود را عرضه دارند تا تمام هم 
میهنان ما عمومًا بسیج شوند و توده های میلیونی با تمام سالحهائی که دراختیار ماست، اعم ازقدیمی یا 

  .جدید مجهز گردند

دسامبر ) ٢۵(که درجلسه  ”اوضاع سیاسی کنونی و وظایف حزب قطعنامه درباره“اشاره است به . ٣
بوروی سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین دروایائوبائو واقع در شمال شنسی بتصویب ) ١٩٣۵(

این قطعنامه اوضاع داخلی وبین اللملی وهمچنین تغیراتی را که درمناسبات طبقاتی جامعه چین . رسید
  .بخشی از این قطعنامه بقرار زیراست. د وسیاست حزب را معین ساختروی داده، دقیقًا تحلیل نمو

وضع کنونی نشان میدهد که تالشهای امپریالیستهای ژاپن برای بلعیدن چین، سراسر چین وجهان را تکان 
درحیات سیاسی چین تغیراتی در روابط میان طبقات وقشرهای اجتماعی، میان احزاب سیاسی . داده است

درجبهه انقالب ملی ودر جبهه ضد انقالب . مسلح پدید آمده یا درحال پدید آمدن استومیان نیروهای 
بدین جهت مشی تاکتیکی حزب باید عبارت باشد . کلی گروه بندی جدیدی از نیروها درحال تکوین است

یه از بسیج، اتحاد وتشکیل تمام نیروهای انقالبی درسراسر کشور ودر درون تمام ملیتها بخاطر مبارزه عل
تمام افراد، تمام گروهها، . دشمن عمده روز، امپریالیسم ژاپن و چانکایشک، این سرکرده خائنین به میهن

تمام نیروهای مسلح وتمام طبقات درصورتیکه مخالف امپیالیسم ژاپن وچانکایشک میهن فروش باشند، 
الیسم ژاپنی ازخاک چین، باید برای براه انداختن یک جنگ مقدس انقالبی ملی، برای بیرون راندن امپری

سرنگون ساختن سلطه نوکران آنها درچین تحقق بخشیدن به آزادی کامل ملت چین وحفظ استقالل و 
که قشرهای باال وپائین (فقط وسعترین جبهه متحد ملی ضد ژاپتی . تمامیت ارضی چین متحد شوند

البته افراد، سازمانها، . شک پیروز گرددمیتواند بر امپریالیسم ژاپن ونوکر آن چانکای) جامعه را دربر بگیرد
طبقات وقشرهای اجتماعی ونیروهای مسلح مختلف که درانقالب ملی ضد ژاپنی شرکت میجویند، دارای 

  .انگیزه ها ومواضع طبقاتی مختلفی هستند

هدف بعضی ازآنها این است که موقعیت موجود خود را حفظ کنند، برخی دیگر در صددند رهبری جنبش 
ت آورند تا جنبش از حدودی که آنها جایز میدانند، تجاوز نکند وعده ای واقعًا برای آزادی کامل را بدس

درست بعلت اینکه انگیزه ها ومواضع طبقاتی مختلفی دارند، بعضی ازآنها . ملت چین مبارزه میکنند
. پاسیو میشوندازهمان آغاز مبارزه گرفتار تزلزل میشوند واز در خیانت درمیآیند، برخی درنیمه راه 

اماوظیفه ما تنها این نیست که تمام نیروهای اساسی را که میتوانند دربرابر اشغالگران ژاپنی مقاومت 
کنند، متحد سازیم بلکه ما همچنین موظفیم تمام آنهائی را که میتوانند درمبارزه علیه ژاپن به متحدین 

اسر کشور، آنهائی که نیرو دارند، نیرو ما بدل گردند، متحد نمائیم وکاری کنیم که ازمیان خلق سر
دراختیاربگذارند؛ آنهائی که پول دارند، پول بدهند؛ آنهائی که تفنگ دارند، تفنگ تدهند؛ آنهائی که 
معلومات دارند، معلومات خود را عرضه دارند، بطوریکه حتی یک میهن پرست چینی هم خارج ازجبهه 
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فقط باپیروی . موردتاکتیک وسیعترین جبهه متحد ملیاینست مشی عمومی حزب در . ضد ژاپنی نماند
ازاین مشی است که ما میتوانیم نیروهای خلق تمام کشور را درمبارزه علیه دشمن مشترک امپریالیسم 

طبقه کارگر ودهقانان چین کماکان نیروهای اساسی محرک . ژاپن وچانکایشک میهن فروش، بسیج کنیم
ده بورژوازی و روشنفکران انقالبی مطمئین ترین متحدین آنها توده های وسیع خر. انقالب چین اند

اتحاد استوار کارگران، دهقانان وخرده بورژوازی نیروی اساسی ایست که . درانقالب ملی میباشند
پشتیبانی معنوی یا بیطرفی مودت . برامپریالیسم ژاپن وخائنین بملت و وطن فروشان غلبه خواهد کرد

شی از بورژوازی ملی ودیکتاتورهای نظامی درمبارزه علیه ژاپن وخائنین به آمیز ویا شرکت مستقیم بخ
ملت و وطن فروشان علیرغم عدم موافقت آنها با انقالب ارضی وحکومت سرخ، به توسعه جبهه ضد ژاپنی 
کمک خواهد کرد، زیرا که درنتیجه این جدائی مجموع نیروی ضد انقالب کاهش خواهد یافت و مجموع 

برای نیل بدین هدف حزب باید طرق و وسایل مناسبی . ب بهمان اندازه فزونی خواهد گرفتنیروی انقال
ازطرف دیگر حتی دراردوی مالکان ارضی . بکار برد تا تمام این نیروها را بطرف جبهه ضد ژاپنی جلب کند

ین، ازآنجا که رقابت میان قدرتهای مختلف امپریالیسم برسر چ. وکمپرادورها هم وحدت کامل نیست
موجب پیدایش گروههای میهن فروش گردیده که با یکدیگر رقابت میکنند ودر میان آنها نیز تصادها 
وبرخوردهائی وجود دارد، حزب باید طریق مختلفی بکار برد تا بعضی ازاین نیروهای ضد انقالبی فعاًل 

ه تمام دولتهای همین تاکتیک نیزباید نسبت ب. ازمخالفت فعال با جبهه ضد ژآپنی خودداری ورزند
حزب ضمن اینکه برای مبارزه علیه دشمن . امپریالیستی، به استثنای امپریالیسم ژاپن، اعمال گردد

مشترک خلق چین به بسیج، اتحاد وتشکیل نیروهای خلق میپردازد، باید در درون جبهه متحد ضد ژاپنی 
  .وبدون تزلزل مبارزه کندنیزعلیه هرگونه گرایش به تردید، مصالحه، تسلیم وخیانت با قاطعیت 

هرکسیکه درجنبش ضد ژاپنی خلق چین تخریب کند، خائن ومیهن فروش است وباید مورد کیفر همگانی 
حزب کمونیست باید با گفتار وکردار قاطع وصحیح خود درمبارزه علیه امپریالیسم ژاپنی، . قرارگیرد

  .خائنین ومیهن فروشان رهبری جبهه ضد ژاپنی را بدست آورد

در مورد . ط تحت رهبری حزب کمونیست است که جنبش ضد ژاپنی میتواند به پیروزی کامل نایل آیدفق
توده های وسیعی که درجنگ ضد ژاپنی شرکت میجویند، الزم است مطالبات آنها را در مورد مسایلی که 

ده گی برای مطالبه زمین برای دهقانان، مطالبه بهبود شرایط زن(به منافع اساسی آنها مربوط میشود 
  .برآورده کرد) کارگران، سربازان، تهی دستان شهری وروشنفکران

فقط با برآوردن این مطالبات است که میتوان توده های مردم را بمقیاس هر چه وسیعتر درمبارزه علیه 
فقط ازاین طریق است . ژاپن بسیج کرد، جنبش ضد ژاپنی را دوام بخشید وآنرا به پیروزی کامل رسانید

درباره “همچنین رجوع شود به . زب خواهد توانست درجنگ ضد ژاپنی رهبری را بدست آوردکه ح
  " تاکتیکهای مبارزه علیه امپریالیسم ژاپن
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تلگراف سرگشاده ای به دولت نانکن فرستاد ودر آن خواستار شد ) ١٩٣۶(مه ) ۵(ارتش سرخ درتاریخ . ۴
رابر ژاپن مذاکرات صلح با حزب کمونیست که جنگ داخلی متوقف شود وبمنظور مقاومت مشترک درب

  :متن کامل تلگراف بقرار زیراست. آغازگردد

به کمیسیون نظامی دولت ملی نانکن، به تمام نیروهای دریائی، زمینی وهوائی، به تمام احزاب و گروههای 
بیگانه  سیاسی، به تمام نیروهای، به تمام مطبوعات، به کلیه هموطنان که نمیخواهند به انقیاد کشور

واحدهای پیشتاز ضد ژاپنی ارتش سرخ توده ای چین که طبق تصمیم کمیسیون نظامی انقالبی : درآیند
درهمه . ارتش سرخ چین تشکیل شده، پس ازآنکه درلشکر کشی بسوی مشرق از رودخانه زرد عبور کردند

ان موقع که این معذلک درهم. جا پیروز گردیده وپشتیبانی تمام ملت را بسوی خود جلب نموده اند
واحدها را آهن داتون، پوجو را اشغال میکردند وخود را فعاالنه آماده میساختند که بسوی مشرق پیش 
روند وبه حه به برسند ومستقیمًا با امپریالیستهای ژاپنی در گیر شوند، چانکایشک بیش ازده لشکر به 

علیه تجاوز کاران ژاپنی جلوگیری شان سی اعزام داشت تا به اتفاق ین سی شان ازپشروی ارتش سرخ 
بعالوه او به سپاهیان جان سیوه لیان ویان هو چن وهمچنین بواحدهای شمال شنسی فرمان داد که . کند

واحدهای . به منظور ایذاء پشت جبهه ضد ژاپنی ما، بسوی مناطق سرخ شنسی  گان سو پیشروی کنند
توانند علیه ژاپنی ها بعملیات نظامی مستقیم پیشتاز ضد ژاپنی ارتش سرخ توده ای چین برای آنکه ب

دست زنند، میبایستی تمام نیروها خود را تمرکز میدادند وسپاهیان چانگایشک را که راه جبهه را بر 
اما کمیسیون نظامی انقالبی ارتش سرخ پس ازتعمق زیاد به نتیجه زیرین . اوبسته بودند، نابود میساختند

ر است، نبرد قطعی میان دوطرف هرچه باشد نتیجه اش فقط تضعیف درلحظه ای که میهن درخط: رسید
وانگهی . ظرفیت دفاعی چین خواهد بود وموجب رضایت کامل امپریالیستهای ژاپنی خواهد گردید

درارتشهای چانکایشک و ین سی شان نظامیان میهن پرست زیادی یافت میشوند که خواهان قطع جنگ 
ن میباشند واکنون برخالف وجدان خویش فرمان چانکایشک و ین داخلی ومقاومت مشترک در برابرژاپ

. سی شان را مورد اجرا میگذارند وراه را برارتش سرخ که برای نبرد با ژاپنی ها درحرکت است،می بندند
بنابراین برای حفظ نیروهای دفاع ملی وتسریع درشروع جنگ مقاومت، برای عمل ساختن قاطع اعالمیه 

ملت دایر برلزوم پایان بخشیدن به جنگ داخل و اتحاد در مبارزه علیه ژاپن های مکرر ما خطاب ب
وباالخره برای تسریع دربیداری قطعی چانکایشک ونظامیان میهن پرست ارتش او، کمیسیون نظامی 
انقالبی ارتش سرخ واحدهای پیشتاز ضد ژاپنی توده ای را علیرغم پیروزیهای متعددی که درشان سی 

ما با این عمل صداقت خود را به دولت نانکن، . ند، بساحل غربی رودخانه زرد باز گرداندبدست آورده بود
به منظور قطع جنگ داخلی : بتمام نیروهای دریائی، زمینی وهوائی کشور وبه قاطبه ملت نشان داده ایم

حمله  ومقاومت علیه ژاپن ما آماده ایم درظرف یکماه با کلیه سپاهیانی که به ارتش سرخ ضد ژاپنی
کمیسیون نظامی انقالبی ارتش سرخ بشما آقایان . میکنند، آتش بس دهیم و وارد مذاکرات صلح شویم

اعضاء دولت نانکن جدًا توصیه میکنند که دراین موقع که کشور ما درمعرض انقیاد وخلق ما در معرض 
د وعمیقًا بیندیشید که نابودی است، آنگونه که عقل حکم میکند اظهار ندامت نمائید، ازگذشته خود ببری

از " برادرانی که به نزاع خانگی مشغولند، باید برای دفع حمالتی که ازخارج میاید با یکدیگر متحد شوند"
جنگ داخل سراسر کشور ودر وهله اول درشنسی، گان سو، شان سی دست بردارید؛ وآنگاه هردو طرف 
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دامات مشخص برای مقاومت در برابر ژاپن ونجات نماینده گان خود را تعیین کنند تا مشترکًا به ایجاد اق
اما اگرشما . این سعادتی برای ملت وکشور خواهد بود وضمنًا به خیر وصالح شما نیزهست. میهن پردارند

لجوجانه ازگوش دادن به ندای عقل سرباز زنید وترجیح دهید که خائن به ملت ومیهن فروش باشید، 
اطبه ملت شما را ازخود طرد خواهد کرد وسرنگونتان خواهد رژیمتان سرانجام فرو خواهد ریخت وق

هرآنکس که انگشت نمای هزاران نفر باشد، میمیرد بدون آنکه حتی “. ضرب المثل قدیمی میگوید. ساخت
قصاب کافی است که سطور خود را زمین بگذارد تا فورًا بودا “: ضرب المثل دیگری میگوید." بیمار باشد

کمیسیون نظامی انقالبی ارتش سرخ . ریم درباره این سخنان ما عمیقًا بیندیشیدآقایان، امیدوا." شود
همچنین ازتمام سازمانها، تمام احزاب، تمام خلق، تمام آنهائی که نمیخواهند به انقیاد کشور بیگانه تن در 

پن دهند، دعوت میکند که ازپیشنهادات ما دایر برآتش بس، مذاکرات صلح و وحدت درمبارزه علیه ژا
پشتیبانی کنند، کمیته های عمل برای قطع جنگ داخلی تشکیل دهند، نماینده گان خود را به جبهه 

  .گسیل دارند تا عملیات جنگی را قطع ودر اجرای کامل این پیشنهادات کمک ونظارت نمایند

  ). ٧(یادداشت " اعالمیه درباره اعالمیه چانکایشک“مراجعه شود به . ٥

مصوب جلسه " قطعنامه درباره اوضاع سیاسی کنونی و وظایف حزب"ای ابتدا درشعار جمهوری توده . ٦
بوروی سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ودرگزارش رفیق مائو تسه دون ) ١٩٣۵(دسامبر

حزب بعدًا برحسب اوضاع واحوال سیاسی . مطرح شد" درباره تاکتیکهای مبارزه علیه امپریالیسم ژاپن"
ایشک را وادار به مقاومت دربرابرژاپن نماید؛ ولی چوان حزب پیش بینی کرد که اتخاذ کرد که چانک

به گومیندان نوشت، ) ١٩٣۶(دارودسته چانکایشک این شعار را قبول نمیکند، درنامه ای که درماه اوت 
اندکی بعد کمیته مرکزی حزب . عنوان کرد که این شعار با شعار جمهوری دموکراتیک عوض شود

مصوب " درباره وضع جدید جنبش ضد ژاپنی ونجات میهن ودرباره جمهوری دموکراتیکقطعنامه "در
این دوشعار که . سپتامبر همان سال، درباره شعار جمهوری دموکراتیک بطور مشخص توضیحاتی داد

اینک دوقسمت ازقطعنامه مصوب سپتامبر . ظاهرًا بایکدیگر اختالف دارند، از لحاظ ماهیت یکسان اند
  : یته مرکزی حزب درمورد مسئله جمهوری دموکراتیک کم) ١٩٣۶(

کمیته مرکزی برآنست که دروضع کنونی باید شعار ایجاد جمهوری دموکراتیک را به پیش کشید، زیرا این 
شعار بهترین وسیله اتحاد تمام نیروهای ضد ژاپنی است برای آنکه تمامیت ارضی چین تأمین شود وکشور 

بعالوه این شعارکه از مطالبات توده های وسیع . ازبالی نابودی مصون ماند ما ازمصیبت انقیاد وخلق ما
منظور ما از جمهوری . مردم درمورد دموکراسی برخاسته، برای تشکیل جبهه متحد ازهمه مناست تراست

دموکراتیک، یک دموکراسی است که ازلحاظ جغرافیائی وسیعترازرژیم دیکتاتوری دموکراتیک کارگری، 
که درقسمتی ازسرزمین چین مستقر گردیده، ویک رژیم سیاسی است به مراتب مترقی تر  دهقانی است

بدین جهت جمهوری . ازدیکتاتوری حزب واحد که گومیندان درمناطق عمده چین برقرارنموده است
دموکراتیک بسیج عمومی تمام نیروها وپیروزی کامل درجنگ مقاومت ضد ژاپنی را بیشتر تضمین خواهد 

ین حال این جمهوری دموکراتیک نه تنها به وسیعترین توده های خلق چین امکان میدهد که درع. کرد
درزنده گی سیاسی کشور شرکت جویند، سطح آگاهی سیاسی خود را باال ببرند ونیروهای متشکل خود را 
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افزایش دهند، بلکه برای پرولتاریای چین ورهبر آن حزب کمونیست نیزمیدان فعالیت وسیعی بوجود 
بهمین جهت حزب . خواهد آورد که آنها بتوانند درآینده بخاطر پیروزی سوسیالیسم مبارزه نمایند

کمونیست چین اعالم میدارد که ازجنبش بخاطر جمهوری دموکراتیک فعاالنه پیشیبانی مکند ونیز اعالم 
اه عمومی میدارد که هنگامیکه جمهوری دموکراتیک درسراسر چین برقرار گردید ومجلس که نتیجه آر

باشد، دعوت شد، مناطق سرخ فورًا بصورت بخش الینفک این جمهوری درخواهند آمد، اهالی این مناطق 
نمایندگان خود را برای مجلس انتخاب خواهند کرد وهمان سیستم دموکراتیک درمناطق سرخ نیز اعمال 

  .خواهد شد

خلق چین بخاطر مقاومت دربرابر  کمیته مرکزی مؤکدًا خاطرنشان میسازد که فقط با بسط مداوم جنبش
ژاپن ونجات میهن، فقط با توسعه جبهه متحد ملی ضد ژاپنی تمام احزاب وگروههای سیاسی، تمام 
محافل اجتماعی وتمام نیروهای مسلح، فقط با تقویت نقش رهبری سیاسی حزب کمونیست چین در 

مبارزه قاطع علیه تمام اقوال  جبهه متحد ملی وتحکیم حداکثر قدرت سیاسی سرخ وارتش سرخ،فقط با
  وافعال که حق حاکمیت وشرافت ملی پایمال میکند

ویا میتواند نیروهای جبهه متحد ملی را تضعیف کند، میتوان دولت گومیندان نانکن را به مبارزه علیه ژاپن 
مداوم، بدون مبارزات سخت و. وادار نمود وشرایط الزم را برای برقراری جمهوری دموکراتیک انجاد کرد

  .بدون بیسج قاطبه خلق چین، بدون اعتالء انقالب جمهوری دموکراتیک نمیتواند بواقعیت تبدیل شود

حزب کمونیست چین درجریان مبارزه بخاطر جمهوری دموکراتیک باید طوری عمل کند که این جمهوری 
اد کرده، اجرا نماید و درآغاز امر برنامه ده ماده ای جنگ مقاومت میهنی علیه ژاپن را که حزب ما پیشنه

  .وظایف اساسی انقالب بورژوا، دموکراتیک چین راتا انجام کامل دنبال کند

  :مخابره شد ومتن کامل آن بقرار زیراست) ١٩٣٧(فوریه ) ١٠(این تلگراف درتاریخ . ۷

  .به سومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی گومیندان آقایان

ازاین پس امکان دارد که بتوان سیاست . ن خرسند استسراسر کشور ازحل مسالمت آمیز حادثه سی ا
این امر واقعًا مایه خوشبختی . صلح داخلی و وحدت وهمبستگی دربرابر تجاوز خارجی را بمورد اجرا گذارد

درلحظه ای که اشغالگران ژاپنی با هاری تمام بتاخت وتاز مشغولند وحتی موجودیت . کشور وملت است
ت، حزب ما امیدواراست که سومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی حزب شما ملت چین بسر موئی بسته اس

  :طبق سیاست مواد زیر را بمثابه سیاست دولت تصویب کند

  قطع جنگ داخلی درسراسر کشوروجمع آوری تمام نیروهای کشور برای مقابله بادشمن خارجی؛  -)١(  

  دانیان سیاسی؛ تضمین آزادی بیان، اجتماعات وجمعیت وآزادی تمام زن -  )٢(  

دعوت کنفرانسی از نماینده گان تمام احزاب وگروه های سیاسی، تمام محافل اجتماعی وتمام   -)٣(  
  نیروهای مسلح وبدین ترتیب اتحاد تمام قریحه های ملت دریک نیروی واحد برای نجات میهن؛ 
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  تهیه سریع تمام تدارکات الزم جهت مقاومت دربرابر ژاپن؛  -)۴(  

اگر سومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی حزب شما بتواند با قاطعیت و . ود شرایط زنده گی خلقبهب -)۵(  
مصممانه این سیاست از بمثابه سیاست دولت تعیین کند، حزب ما برای اثبات صداقت خود درامر 

  : همبستگی علیه تجاوز خارجی با پلنوم شما تعهد میکند

  ساختن دولت ملی درسراسر کشور؛  قطع سیاست قیام مسلح برای سرنگون -)١(  

تغیرنام دولت دموکراتیک کارگری، دهقانی به دولت منطقه ویژه جمهوری چین وتغیر نام ارتش  -)٢(  
سرخ به ارتش انقالبی ملی، وپیروی مستقیم این دولت واین ارتش ازرهنمود دولت مرکزی نانکن 

  وکمیسیون نظامی آن؛ 

مل برپایه انتخابات همگانی درتمام مناطق تحت اداره دولت منطقه برقراری سیستم دموکراتیک کا -)٣(  
  ویژه؛ 

قطع سیاست مصادره زمینهای مالکان ارضی واجرای قاطع برنامه مشترک جبهه متحد ملی ضد  -)۴(  
  . ژاپنی

کارخانه بافندگی ژاپنی ) ٢۶(نقر ازکارگران ) ۴۵٠٠٠(بیش از ) ١٩٣۶(درماههای نوامبر و دسامبر . ٨
کارگران کارخاجات بافندگی ژاپنی درچین دائو برای . شانگهای اعتصاب پردامنه ای کردندوچین 

کارگران شانگهای پیروز . همدردی با کارگران شانگهای درماه دسامبر به اعتصاب عمومی دست زدند
رگران درصد افزایش یافت، کارفرمایان متعهد شدند که دیگرکا) ۵(شدند، دستمزد آنها ازماه نوامبر ببعد 

اما اعتصاب چین دائو . را بدلخواه خود ازکار اخراج نکنند وآنها را مورد فحاشی یا ضرب وشتم قرار ندهند
  .توسط تفنگ داران دریائی ژاپنی سرکوب گردید

وبویژه انعقاد ) ١٩٣٣(اشغال شان های گوان توسط اشغالگران ژاپنی ونفوذ آنها درشمال چین در سال . ٩
ضربات مستقیمی بود که امپریالیسم ژاپن درچین شمالی ) ١٩٣۵(درسال " ومه تسوموافقت نامه حه، ا“

وچین مرکزی بمنافع امپریالیسم انگستان وآمریکا وارد ساخت وبالنتیجه انگستان وآمریکا را برانگیخت که 
یکه هنگام. روش خود را نسبت به ژاپن تغیر داده ودرسیاست دولت چانکایشک نسبت به ژاپن تأثیر نمایند

حادثه سی ان پیش آمد، انگستان ابراز تمایل نمود که چین مطالبات ژآپن را که به ) ١٩٣۶(درسال 
منافع بریتانیا درچین لطمه میزد، رد کند وحتی گوشزد کرد که تا موقعی که چانکایشک قادراست برخلق 

ت تجاوزکارانه ژاپن تا به سیاس" باحزب کمونیست وارد نوعی اتحاد شود"چین حکومت کند، بد نیست که 
  .ضربه وارد آورد

لی زون وبای چون سی دیکتاتورهای نظامی گوان سی وهمچنین چن جی تان ) ١٩٣۶(درماه ژوئن  . ١٠
علیه  ”مقاومت دربرابرژاپن ونجات میهن“دیکتاتور نظامی گوان دون بادست آویز قراردادن شعار 
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ازطرف چانکایشک ازطریق تفرقه وتطمیع  درماه اوت همانسال مخالفت آنان. چانکایشک متحد شدند
  .درهم شکسته شد

سپاهیان ژاپنی وسپاهیان ارتش پوشالی چین هجوم خود را به سوی یوان آغاز ) ١٩٣۶(درماه اوت  . ١١
درماه نوامبر سپاهیان چینی مستقر درسوی یوان به مقاومت دست زدند وخلق سراسر کشوربرای . کردند

  .شی برپا کردپشتیبانی ازمقاومت آنها جنب

دولت گومیندان درنانکن تحت فشار موج ) ١٩٣۵(درسال " موافقتنامه حه اومه تسو"پس ازنعقاد  . ١٢
احساسات ضد ژاپنی که در درون خلق چین بسط مییافت، وتحت تأثیر سیاست نسبتًا سخت 

دولت . ذ کردامپریالیستهای انگیسی وآمریکائی نسبت به ژاپن، روش نسبتًا محکمی درقبال ژاپن اتخا
از تاکتیک طفره دفتن استفاده کرد واین مذاکرات ) ١٩٣۶(گومیندان درمذاکرات خود با ژاپن ازسپتامبر 

  . بدون نتیجه خاتمه یافت

پس از حلی مسالمت آمیز حادثه سی ان ازطرف ) ١٩٣٧(فوریه ) ١۵(اشاره به جلسه ای است که  . ١٣
  .ل شدکمیته اجرائی مرکزی گومیندان درنانکن تشکی

 Qسرگذشت حقیقی آه "قهرمان داستان مشهور لوسیون، نویسنده بزرگ چین تحت عنوان  Qآه  . ١۴
نمونه انسانی را معرفی میکند که درکلیه شرایط زندگی، در بدبختی ها  Qاست نویسنده درپرسوناژ آه "

  .میشمارد" پیروزی معنوی"وناکامی ها خود را تسلی میدهد وآنها را هربار 

اصول وبرنامه سون یاتسن درباره ناسیونالیسم، دموکراسی ورفاه خلق میباشد " سه اصل خلق"نظور ازم . ١٥
کمونیستها درمرحله انقالب بورژوا، . وبهیچوجه اشاره به جهان بینی یاسیستم تئوریک وی نیست

بهیچوجه  اما این. دموکراتیک با نکات اساسی برنامه سون یاتسن موافق بودند وباوی همکاری میکردند
بمعنای آن نبود که با جهان بینی یا سیستم تئوریک بورژوائی وخرده بورژوائی که او نماینده آن بود، 

کمونیستها بمثابه پیشاهنگ پرولتاریای  چین چه ازنظر جهان بینی یا سیستم تئوریک . موافقت داشتند
مراجعه شود به . ن تفاوت داشتندوچه ازنظر درک تئوریک مسئله ملی یا مسایل دیگر ازریشه با سون یاتس

  "درباره دموکراسی نوین"اثر رفیق مائو تسه دون 

توسط سون یاتسن تجدید سازمان یافت، بصورت اتحاد انقالبی ) ١٩٢۴(گومیندان پس ازآنکه درسال  . ١٦
گومیندان پس از آنکه . طبقات مختلف درآمده وکمونیستهای چین بشکل منفرد در آن شرکت جستند

را آغاز کرد وکمونیستها " تصفیه حزب"به انقالب خیانت ورزید،در سراسر به اصطالح ) ١٩٢٧(درسال 
ودر درون گومیندان عده زیادی از عناصر چپ راکه صدیقانه ازسه اصل سیاسی اساسی سون یاتسن 

ازآن پس گومیندان بصورت یک حزب ضد انقالبی مالکان بزرگ ارضی . پشتیبانی میکردند، بقتل رسانید
  .وبورژوازی بزرگ درآمد

درنتیجه خطای رهبری اپورتونیست کمیته مرکزی ) ١٩٢٧(منظور وضعی است که درنیمه اول سال . ١۷
  .حزب ایجاد شد
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  1در راه جلب توده هاي ميليوني خلق به جبهه متحد ملي ضد ژاپني

  )١٩٣٧مه  ٧(

  

وظایف حزب کمونیست "ان رفقا؟ درجریان بحثی که درچند روز گذشته پیرامون گزارش من تحت عنو
داشتیم، همگی شما بجز چند رفیق که نظریات دیگری ابراز داشتند، " چین در دوران مقاومت علیه ژاپن

ازآنجا که نظریات این رفیق نسبتًا مهم هستند، من درنتیجه گیریهای خودم . این گزارش را تأیید کردید
  .ت را مورد بررسی قرار میدهمپیش ازآنکه به مسایل دیگر بپردازم، ابتدا این نظریا

  مسئله صلح

پس از سومین پلنوم کمیته . حزب ما قریب دوسال است که بخاطر تأمین صلح داخلی مبارزه میکند
پایان پذیرفته و " مبارزه در راه صلح"اجرائی مرکزی گومیندان ما گفتیم که صلح بدست آمده، مرحله 

مبارزه "اطر نشان ساختیم که این وظیفه جدید با بعالوه ما خ. است" تحکیم صلح"وظیفه جدید ما 
. معذلک چند نفر از رفقا ادعا میکنند که این نظریات ما منطقی نیست. بخاطر دموکراسی تحکیم نمائیم

از این جهت آنها ناگزیر یا باید به نتیجه گیریهائی خالف نتیجه گیریهای ما برسند ویا میان ایندو نوسان 
نانکن بیش ازهمیشه مردد است، تضادهای ) ١(ژاپن عقب نشینی میکند “: گویندزیرا که آنها می. کنند

البته اگر این ارزیابی را  ”.میان دو کشور تخفیف می یابند، درحالیکه تضادهای داخلی حادتر میشوند
مبداء قراردهیم، دیگرنمیتواند سخنی ازمرحله جدید و وظایف جدید درمیان باشد، بلکه اوضاع بهمان 

  .ولی بنظر من این ارزیابی نادرست است. پیشین بازمیگردد وحتی ازآنهم بدتر میشود مرحله

وقتیکه ما میگوئیم صلح بدست آمده، بهیچوجه منظور مان آن نیست که صلح تحکیم شده است؛ 
. استقرار صلح وتحکیم آن دو موضوع متفاوت است. برعکس، ما میگوئیم که صلح هنوز نا استوار است

علت این امر را . است موقتًا بعقب باز گردد وامر صلح نیزممکن است با موانعی مواجه گردد تاریخ ممکن
اما واقعیت اینستکه پس . باید در وجود امپریالیسم ژاپن وخائنین بملت وگروه طرفدار ژاپن جستجو کرد

                                                            
 

۱(متن حاضر نتیجه گیریهای رفیق مائوتسه دون درماه مه     1 ۹ ۳ در کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین ) ۷
  .است
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گشته  این وضع درنتیجه وجود یک سلسله عوامل پدید. ازحادثه سی ان صلح داخلی برقرارشده است
سیاست اساسی تهاجمی ژاپن، روش اتحاد شوروی وهمچنین روش انگستان، آمریکا وفرانسه که (است 

بسود صلح درچین است، فشارخلق چین، سیاست صلح جویانه حزب کمونیست درحادثه سی ان، 
سیاست حزب کمونیست درمورد خاتمه دادن به آنتا گونیسم بین دو رژیم، انشعاب دردرون بورژوازی، 

، وچانکایشک به تنهائی قادر نیست صلح داخلی را برقرار سازد یا )انشعاب در درون گومیندان وغیره
برای برهم زدن صلح او باید با نیروهای متعددی بجنگد وبه امپریالیستهای ژاپن وگروه طرفدار . برهم زند

وه طرفدار ژاپن، هردو ژاپن نزدیک شود، وگرنه موفق نخواهد شد شک نیست که امپریالیستهای ژاپن وگر
واگرصلح تاکنون استحکام نیافته، درست . هنوز میکوشند که جنگ داخلی را درچین طوالنی کنند

جنگ داخلی را "درچنین وضعی ما باین نتیجه میرسیم که به شعارهای قدیمی یعنی . بهمین دلیل است
نهیم وشعار جدید  بازنکردیم، بلکه گامی فراتد" بخاطرصلح مبارزه کنیم"و" متوقف سازیم

زیرا این یگانه راهی است که به تحکیم صلح داخلی . رامطرح سازیم" بخاطردموکراسی مبارزه کنیم"
بخاطر دموکراسی "، "صلح را تحکیم کنیم"چرا ما شعار سه گانه . ومقاومت دربرابر ژاپن منتهی میشود

یرا که ما میخواهیم چرخ انقالب را به را اعالم میداریم؟ ز" دربرابر ژاپن مقاومت کنیم"و" مبارزه کنیم
چنانچه وجود مرحله جدید و وظایف . پیش برانیم، زیرا که شرایط هم اکنون بما چنین امکانی را میدهد

چنانچه طبق همین منطق " شروع به تغیر کرده است"جدید انکارشود، چنانچه انکارشود که گومیندان 
تمام است درراه صلح داخلی مبارزه میکنند، ناگزیر انکار کامیابی های نیروهای مختلف که یکسال ونیم 

برای چه این رفقا به چنین . شود، درجا خواهیم زد، بدون آنکه بتوانیم حتی یک قدم به پیش رویم
ارزیابی نادرستی رسیده اند؟ برای آنکه آنها دربررسی اوضاع کنونی ازآنچه که اساسی است، آغاز 

ا در بررسی اوضاع کنونی بسیاری پدیده های جدا از یکدیگر وگذراست نمیکنند،بلکه مبداء حرکت آنه
، )٣(، سرکوب اعتصابات، انتقال ارتش شمال شرقی به مشرق )٢(دیپلوماسی ساتو، دادگاه سوجو (

  , )، وغیره)۴(عزیمت یان هوچن بخارجه 

یم که گومیندان شروع به ما میگوئ. اینها همه دربرابر چشمان آنان تصویر تیره ای ازآینده ترسیم میکنند
قابل . تغیر کرده است ولی درعین حال نیز تاکید میکنیم که هنوز تغیرکاملی درآن صورت نگرفته است

تصور نیست که بپذیریم سیاست ارتجاعی دهساله گومیندان میتواند بدون مساعی جدید، بدون کوشش 
مینامند ومعمواًل گومیندان " چپ"ود را عده زیادی که خ. های بیشتر و بزرگتر ما وخلق ازریشه تغیرکند

حمله "را سخت بباد ناسزا ودشنام میگیرند وحتی درهنگام حادثه سی ان طرفدار قتل چانکایشک و
بوند،اکنون که بالفاصله پس ازاستقرار صلح حوادثی نظیر دادگاه سوجو رخ میدهد، ) ۵"(بخارج تون گوان

این افراد باید بفهمند که " نه کارها دست میزند؟چرا چانکایشک هنوز باینگو“: باتعجب میپرسند
آنها در درون یک حزب ویک طبقه که خود , کمونیستها وچانکایشک نه خدا هستند ونه افراد منفرد
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عناصری ازآن هستند، بسرمیبرند، حزب کمونیست میتواند انقالب راگام به گام پیش ببرد،ولی 
چانکایشک وگومیندان . وجود درکشور را ازمیان برداردقادرنیست ازامروز تا فردا تمام پلیدی های م

شروع به تغیرکرده اند، ولی آنها یقینًا نخواهند توانست درظرف یکی دو روز، بدون کوششهای بیشتر 
. قاطبه خلق خود را ازآلوده گی ها وچرکیهائی که درسال تمام است سراپای آنانرا پوشانیده، منزه سازند

بسوی صلح ودموکراسی ومقاومت مسلحانه روان است، منظورمان این نیست  وقتیکه ما میگوئیم کشور
که میتوان بالیای دیرینه مانند جنگ داخلی، دیکتاتوری وعدم مقاومت، را بدون بکار بردن مساعی کاماًل 

برای غلبه براین بالیای مزمن وستردن این چرکیها، برای پرهیز ازپیچ وخمها وحتی باز . ازمیان برداشت
احتمالی بعقب درحین پیشروی بسوی انقالب، راه دیگری جز مبارزه وکوشش وحتی مبارزه  گشت

. این درست است." آنها جزبه نابود کردن ما بچیز دیگری نمی اندیشند. "وکوشش طوالنی وجود ندارد
اید انسان ب. من صد درصد به صحت این ارزیابی ایمان داریم. آنها پیوسته میکوشند ما را نابود سازند
  .درخواب باشد که این حقیقت را نبیند

اما مسئله این است که آیا شیوه هائی که به کمک آنها میخواهند ما را نابود سازند، تغیر نکرده است؟ 
سیاست جنگ وکشتارجای خود را به سیاست رفورم ها وریاکاریها، سیاست سخت گیرانه جای خود را به 

این تغییرات برای . را به تاکتیک سیاسی واگذار کرده استسیاست مالیم، وتاکتیک نظامی جای خود 
چیست؟  برای آنستکه بورژوازی و گومیندان دربرابر امپریالیسم ژاپن موقتًا مجبورند در پرولتاریا متحدی 

برای بررسی مسئله . برای خود بجویند، همانطور که ما دربورژوازی متحدی برای خود جستجو میکنیم
درست بهمین دلیل است که درعرصه بین المللی دولت فرانسه ازخصومت . داء گرفتباید این وضع را مب

درزمینه سیاست داخلی نیزوظایف ما از عرصه ). ۶(نسبت به شوروی به اتحاد با آن دوی آورده است 
ما را نیازی نیست که به توطئه وتحریکات توسل جوئیم؛ هدف . نظامی به عرصه سیاسی انتقال می یابند

ستکه با تمام عناصری از بورژوازی و ازگومیندان که با مقاومت دربرابر ژاپن موافقت دارند، متحد ما این
  .شویم واز اینطریق مشترکًا بر امپریالیسم ژاپن غلبه کنیم

  مسئله دموکراسي

تکیه برروی دموکراسی اشتباه است، باید تکیه را فقط برروی مقاومت دربرابر ژاپن گذاشت؛ بدون عمل "
یم علیه ژاپن نمیتواند جنبش دموکرتیکی درمیان باشد؛ اکثریت خواهان دموکراسی نیست بلکه خواهان مستق

  ."دسامبر، دیگری برپا شود) ٩(مقاومت دربرابر ژاپن است، بجا خواهد بود اگر جنبش 

) ٩(یعنی ازجنبش (آیا میتوان گفت که درمرحله پیشین : اجازه میخواهم نخست چند سوال مطرح کنیم
اکثریت مردم فقط )) ١٩٣٧(تا سومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی گومیندان درفوریه ) ١٩٣۵(سامبر د

خواستار مقاومت دربرابر ژاپن بودند ونه خواستارصلح داخلی؟  آیا درآنزمان تکیه برروی صلح داخلی اشتباه 
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حادثه سی ان (رپا گردد بود؟ آیا امکان نداشت بدون عمل مستقیم علیه ژاپن جنبشی بخاطر صلح داخلی ب
وسومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی گومیندان، پس ازپایان مقاومت مسلحانه درسوی یوان پیش آمدند 

دسامبرباشد، وجود ) ٩(وامروز هنوز چیزی که قابل مقایسه با مقاومت مسلحانه درسوی یوان یا باجنبش 
ابرژاپن الزم است وبدون وجود این صلح مقاومت ؟ همه میدانند که صلح داخلی برای امر مقاومت دربر)ندارد

درمرحله پیشین کلیه فعالیت های ضد . دربرابر ژاپن ممکن نیست واین صلح شرط مقاومت دربرابر ژاپن است
حول ) دسامبر تا سومین پلنوم کمیته اجرائی مرکزی گومیندان) ٩(ازجنبش (ژاپنی مستقیم یا غیر مستقیم 
چرخید؛ مسئله صلح داخلی حلقه مرکزی وعنصر اصلی جنبش ضد ژاپنی طی مبارزه بخاطر صلح داخلی می

  .مرحله پیشین بود

درمرحله جدید نیز بهمین ترتیب دموکراسی برای مقاومت دربرابر ژاپن عنصر اصلی است؛ ومبارزه بخاطر 
درست مقاومت ودموکراسی متقاباًل شرط یکدیگرند، . دموکراسی عینًا بمعنی مبارزه بخاطرمقاومت است

دموکراسی ضامن مقاومت . همانطور که مقاومت وصلح داخلی ویا دموکراسی وصلح داخلی شرط یکدیگرند
  . است ومقاومت میتواند برای رشد جنبش بخاطر دموکراسی شرایط مساعدی ایجاد نماید

شیم ما امیدواریم که دراین مرحله جدید، مبارزات مستقیم یاغیر مستقیم متعددی علیه ژاپن داشته با
این مبارزات جنگ مقاومت ضد ژاپنی را پیش میرانند وبه مبارزه بخاطر . ومطمئنًا نیزخواهیم داشت

اما هسته وماهیت وظیفه انقالبی ایکه تاریخ برعهده ما گذارده، مبارزه . دموکراسی کمک زیادی مینمایند
  .ت؟ من تصور نمیکنمبدین ترتیب آیا پافشاری بر روی دموکراسی اشتباه اس. بخاطر دموکراسی است

ژاپن عقب می نشیند، انگلستان وژاپن هردو مایلند بین خود تعادلی ایجاد کنند ونانکن بیش ازهمیشه “ 
اگردر . اینها نگرانیهای بی اساسی است که ازعدم معرفت به قوانین تکامل تاریخ ناشی میشود ”.مردد است

رک میگفت، این به انقالب چین کمک میرسانید، ژاپن انقالب میشد وژاپن با این جهت واقعًا چین را ت
آیا دراین صورت بازهم . پاسخگوی انتظار ما بود ونشانه آغاز فرو ریختن جبهه جهانی تجاوز بشمار میرفت

دلیلی برای نگرانی ما وجود میداشت؟ اما حقیقت اینست که چنین چیزی هنوز صورت نگرفته است؛ اقدامات 
سیاست . شروع یک جنگ پردامنه است، وما با چنین جنگی روبرو هستیم دیپلواتیک ساتو تدارکی برای

تزلزل آمیز انگلستان مسلمآ بجائی نخواهد رسید؛ این واقعیت ناشی ازاختالف منافعی است که میان انگلستان 
اگرنانکن مدتی طوالنی تردید بخرج دهد، دشمن قاطبه خلق قلمداد خواهد شد؛ وانگهی . وژاپن وجود دارد

یک عقب نشینی گذرا نمیتواند قوانین عمومی . فع خاص وی نیز امکان چنین تردیدی را به او نمیدهندمنا
بهمین جهت نمیتوان وجود یک مرحله جدید، لزوم طرح وظیفه مبارزه بخاطر دموکراسی . تاریخ را تغیر دهد

ت زیرا همه میدانند که خلق بعالوه شعار دموکراسی درهر اوضاع واحوالی مناسب اس. را انکار را انکار نمود
عالوه براین واقعیات نشان داده اند که تعین مرحله جدید . چین ازدموکراسی نه زیاد بلکه کم برخوردار است

زمان به پیش . وطرح وظیفه مبارزه بخاطردموکراسی، ما را به مقاومت دربرابرژاپن یک قدم نزدیکتر میسازد
  .ب باز گردانیمرفته است وما نباید عقربه ساعت را تعق
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زیرا مجلس ملی چیزی است که میتواند درتمام شئون  ”چرا ما اینقدر روی مجلس ملی تکیه میکنیم؟“ 
زندگی کشور تأثیر بگذارد، زیرا مجلس ملی پلی است که امکان میدهد ازدیکتاتوری ارتجاعی به دموکراسی 

همانطور . ملی یک دستگاه قانونی است رفت، زیرا مجلس ملی برای دفاع ملی واجد اهمیت است، زیرا مجلس
همکاری "که رفقا پیشنهاد کرده اند، پس گرفتن مشرق حه به وشمال چاهار، مبارزه با قاچاق ومبارزه علیه 

وغیره کاماًل درستند، ولی اینها با مبارزه بخاطر دموکراسی ومجلس ملی بهیچوجه درتضاد ) ٧"(اقتصادی
  .نکته اساسی هنوز مجلس ملی وآزادی خلق است نیستند بلکه مکمل یکدیگرند، معذلک

مبارزه روزانه علیه ژاپن ومبارزه برای بهبود شرایط زنده گی خلق باید با جنبش بخاطر دموکراسی پیوند 
معذلک درمرحله کنونی . این امر کاماًل صحیح است ودراین مورد جای هیچگونه بحثی نیست. داشته باشد

  .واساسی هستند دموکراسی وآزادی چیزهای مرکزی

  مسئله آينده انقالب
وقتی .  چند تن ازرفقا این مسئله را طرح کرده اند ومن فقط میتوانیم درانیجا به اختصار بدان پاسخ گویم

. اثری دارای دوبخش است، فقط زمانی میتوان بخش دوم آنرا آغازکرد که بخش اول آثر تمام شده باشد
ما بخاطر سوسیالیسم مبارزه . کردن شرط پیروزی سوسیالیسم است انقالب دموکراتیک را بطور قاطع رهبری

کوشش های . میکنیم ودرست همین امراست که ما را ازهر طرفدار سه اصل انقالبی خلق متمایز میسازد
کنونی ما درجهت نیل با این هدف بزرگ آینده است، کسیکه ای هدف بزرگ را ازنظر فرو بگذارد، کمونیست 

  . ازکوششهای امروزی بکاهد، نیزکمونیست نیستولی کسیکه . نیست

هستیم، ما طرفدار گذار انقالب دموکراتیک به انقالب سوسیالیستی ) ۸(ما هوادار تئوری گذار انقالب 
انقالب دموکراتیک درزیر شعار جمهوری دموکراتیک ازمراحل متعددی خواهد گذشتو گذار از . میباشیم

ک پروسه طوالنی مبارزه خواهد بود، مبارزه ای بخاطر هژمونی که تسلط بورژوازی به تسلط پرولتاریا ی
موفقیت درآن به کوشش حزب کمونیست در امر ارتقاء سطح آگاهی سیاسی ودرجه تشکیل پرولتاریا، 

  .دهقانان وخرده بورژوازی شهری بستگی خواهد داشت

درمبارزه بخاطر هژمونی، . ی میآیددهقانان متحد پابرجای پرولتاریا میباشند وبعد ازآن خرده بورژوازی شهر
برای انکه بر تزلزل وناپیگیری بورژوازی غلبه کنیم، باید به نیروی توده های خلق تکیه . بورژوازی رقیب ماست

  . نمائیم وسیاست صحیحی اجرا کنیم، چه درغیر این صورت بورژوازی بر پرولتاریا فایق خواهد آمد

یزی است وبدین منظور نیز باید به بهترین وجه مبارزه کنیم؛ اینکه آیا آنچه که ما میخواهیم، گذار بدون خونر
  .ما با این هدف خواهیم رسید، به قدرت توده های مردم بستگی دارد

ما برآنیم که تنها ). ٩" (انقالب پی درپی" ما هوادارتئوری گذار انقالب هستیم ونه هوادار تئوری تروتسکیستی
ما با . کامل جمهوری دموکرتیک است که به سوسیالیسم دست خواهیم یافتبا گذشتن ازتمام مراحل الزم ت

شرکت بورژوازی را درانقالب به بهانه . دنباله روی مخالفیم ولی مخالف آوانتوریسم و شتابزدگی نیز میباشیم
لبی را تسلیم ط) دریک کشور نیمه مستعمره(اینکه موقتی است درکردن، یا اتحاد باگروه ضد ژاپنی بورژوازی 
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امروز اتحاد با گروه ضد . خواندن، نقطه نظر تروتسکیستی است که ما نمیتوانیم با آن موافقت داشته باشیم
  .ژاپنی بورژوازی درواقع پلی است که باید از آن عبور کرد تا بسوی سوسیالیسم پیش رفت

  مسئله کادرها
درچین .رهای درجه اول استبرای رهبری یک انقالب بزرگ احتیاج بیک حزب بزرگ وتعداد زیادی کاد

میلیون نفرجمعیت دارد، ممکن نیست به انقالبی بزرگ، به انقالبی که درتاریخ بیسابقه ) ۴۵٠(کشوری که 
است،دست زد، هرگاه رهبری آن در دست گروه اندکی متمرکز باشد، هرگاه درحزب، فقط رهبران وکادرهای 

دیرزمانی است که حزب کمونیست چین حزب . کوته فکر وکوته نظروبدون صالحیت وجود داشته باشند
سیاسی بزرگی گردیده است؛ حزب کمونیست چین علیرغم تلفاتی که در دوران ارتجاع داده است، حزب 

. معذلک تعداد آنها هنوز کافی نیست. سیاسی بزرگی باقی مانده و رهبران وکادرهای خوب فراوانی دارد
رش یابند وما باید آگاهانه ده ها هزار کادروصدها رهبر درجه سازمانهای حزبی ما باید درسراسر کشور گست

آنها باید گادرها ورهبرانی باشند که بر مارکسیسم، لنینیسم بخوبی مسلط باشند، . اول تربیت کنیم
ازنظرسیاسی دوراندیش باشند، درکار صالحیت داشته باشند، سرشار از روحیه فداکاری باشند، بتوانند مسایل 

ل کنند، دربرابر دشواریها محکم واستوار بایستند وبا وفاداری وصداقت به ملت، به طبقه وحزب را مستقاًل ح
خدمت کنند، حزب با تکیه براین کادرها ورهبران است که با اعضای خود ودرعین حال با توده ها ارتباط پیدا 

  .وز گرددمیکند؛ حزب با تکیه به رهبری قاطع آنها بر توده هاست که میتواند بردشمن پیر

اینگونه کادرها ورهبران باید ازخود خواهی، قهرمان بازی اندیویدوآلیستی، خود نمائی، تنبلی، پاسیویته، 
چنین است خصایل . سکتاریسم متکبرانه مبری بمانند؛ آنها باید برای ملت وطبقه خود قهرمانان پاکباز باشند

این درست همان میراث معنوی ایستکه ده ها . ندوسبک کاری که اعضاء، کادرها ورهبران حزب باید دارا باش
هزار اعضای حزب، هزاران کادروده ها رهبران درجه اول که جان خود را درراه آرمان ما نثارکردند، باقی 

تردیدی نیست که ما باید این خصایل نیکو را کسب کنیم، خود را بهتر تربیت نمائیم وبه سطح . گذارده اند
معذلک این هنوزکافی نیست، ما وظیفه دیگری نیزداریم وآن کشف عده . ارتقا دهیم انقالبی بازهم عالی تری

. انقالب ما وابسته به کادرهاست. زیادی کادرهای جدید ورهبران جدید درحزب ودرسراسر کشوراست
  )١٠."(کادرها تعین کننده همه چیزند:" همانطور که استالین میگوید

  مسئله دموکراسي در درون حزب

اگرما میخواهیم که حزب نیرومند باشد، . این هدف مستلزم وجود دموکراسی در درون حزب استنیل با 
در دوران ارتجاع وجنگ . باید به منظور بسط نیروی فعالیت تمام حزب سانترالیسم دموکراتیک را جرا کنیم

وند نزدیک داشته در دوران جدید سالنترالیسم باید با دموکراسی پی. داخلی سانترالیسم شدت بیشتری داشت
تنها با اعمال دموکراسی است که میتوان سراسر حزب را به فعالیت درآورد و درنتیجه تعداد زیادی . باشد

  .کادرجدید تربیت کرد، بقایای سکتاریسم را برانداخت وبه حزب وحدت پوالدین بخشید
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  وحدت درکنفرانس و در سراسر حزب

رانس برسر مسایل سیاسی بروز کزد، برطرف گردید و پس ازتوضیح، اختالف نظری که درجریان کنف
وحدت نظرپیداشد؛ همچنین اختالف میان مشی کمیته مرکزی وآن مشی ایکه تحت رهبری چند تن ازرفقا 

این امر نشان میدهد که حزب ما ازوحدت استوار ). ١١(دایر بعقب نشینی اتخاذ شده بود، ازمیان برداشته شد
ترین پایه برای انقالب ملی و دموکراتیک کنونی است، زیرا فقط درسایه این وحدت مهم. برخورداراست

وحدت حزب کمونیست است که میتوان وحدت تمام طبقه وتمام ملت را تحقق بخشید، وفقط درسایه 
وحدت تمام طبقه وتمام ملت است که میتوان پیروزی بردشمن را بدست آورد و وظیفه انقالب ملی و 

  .رسانید دموکراتیک را با انجام

  در راه جلب توده هاي ميليوني

  خلق به جبهه متحد ملي ضد ژاپني

هدف مشی صحیح سیاسی و وحدت استوار ما جلب توده های میلیونی خلق به جبهه متحد ملی ضد 
ما باید درمیان توده های وسیع پرولتاریا، دهقانان وخرده بورژوازی شهری بکار تبلیغاتی، تهییجی . ژاپنی است

برای عقد اتحاد با آن عناصر بورژوازی که با مقاومت دربرابر ژاپن روی موافق نشان . تی بپردازیموتشکیال
برای آنکه سیاست حزب به سیاست توده های تبدیل شود، هنوز باید . میدهند، ما باید بازهم بیشترکارکنیم

جه نمیتوان جبهه متحد بدون کوشش برای جلب توده ها بهیچو. کوششهائی کارما به سرانجام نخواهد رسید
ملی ضد ژاپنی را تشکیل داد وتحکیم نمود و وظایف این جبهه را به انجام رسانید ویک جمهوری دموکراتیک 

اگرما با چنین کوششهائی بتوانیم میلیونها نفر ازتوده ها را به زیر رهبری خود درآوریم، . درچین تأسیس نمود
کوششهای ما مسلمًا به شکست امپریالیسم ژاپن وآزادی کامل . وظیفه انقالبی ما بسرعت انجام خواهد کرفت

  .ملت وجامعه خواهد انجامید

  

  يادداشتها

پس ازحادثه سی ان امپریالیستهای ژاپن برای تحریک مقامات گومیندان به برهم زدن صلح داخلی که . ١
بتدریج تشکیل میگردید، تازه درچین استقرار میبافت، وهمچنین به اخالل درجبهه متحد ملی ضد ژاپنی که 

آنها دولت خودمختار پوشالی مغولستان . موقتًا به اقداماتی که ظاهرًا حاکی ازصلح وآتشی بود، دست زدند
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به دولت گومیندان ) ١٩٣٧(ودیگری درمارس ) ١٩٣۶(داخلی را وادار کردند که دوپیام یکی در دسامبر
وزیرخارجه ژاپن ساتو که شخصًا برای جلب . دارد درنانکن بفرستد و پشتیتانی خود را از آن دولت ابراز

چانکایشک قدم پیش نهاد، مزورانه ادعا کرد که ژاپن میل دارد روابط خود را با چین بهبود بخشد، به چین 
تحت " هیئت بررسی اقتصادی“ازسوی دیگر ژاپن یک . در وحدت سیاسی واحیای اقتصادی یاری کند

نام کن ژی کوداما به چین فرستاد، ظاهرًا با این هدف که به چین ریاست یکی از شخصیتهای مالی خود ب
چیزی جزاین  " دیپلواسی ساتو"این با اصطالح ". ارگانهای مدرن دولتی خود را کامل کند“کمک کند تا 

توطئه های تجاوزکارانه نبود وبعضی ها که دراثر مانورهای کاذب امپریالیستهای ژاپن اغفال شده بودند، آنرا 
 .مینامیدند" نشینی ژاپن عقب"

تن دیگراز رهبران جنبش جنگ مقاومت میهنی را ) ۶(دولت گومیندان شن جیون ژو و) ١٩٣۶(درنوامبر . ٢
دادستان دادگاه عالی گومیندان در سوجو علیه شن جیون ژو ) ١٩٣٧(درآوریل . درشانگهای توقیف کرد

بود، اتهام بی پایه ای که مقامات ارتجاعی " هوریتوطئه علیه جم"اتهام آنها . نمود" اقامه دعوی"ودیگران 
 .گومیندان معمواًل علیه هرجنبش میهن پرستانه ازآن استفاده میکردند

ارتش شمال شرقی که قبل ازحادثه سی ان درسرحد شنسی وگان سومستقر بود، با ارتش سرخ درشمال . ٣
ش سرخ درشمال قرار گرفته بود، این ارتش که بشدت تحت تأثیر ارت. شنسی تماس مستقیم برقرارکرد

بدستور مرتجعین گومیندان که میخواستند رابطه آنرا با ) ١٩٣٧(درماه مارس . حادثه سی ان را بوجود آورد
ارتش سرخ قطع کنند وتخم نفاق درصفوف آن بیافکنند، ارتش شمال شرقی مجبور شد بسوی مشرق 

 .رهسپار شود ودرحه نان وان هوی مستقر گردد

. وچن یکی ازسران نظامی شمال غربی بود که به معیت جان سیه لیان حادثه سی ان را بوجود آوردیان ه. ۴
پس ازآزاد شدن چانکایشک، جان سیه لیان با . مینامیدند" جان،یان"وبهمین جهت بود که آنهارا باختصار

هوچن از طرف  یان) ١٩٣٧(درآوریل . اتفاق او به نانکن عزیمت کرد، ولی بالفاصله درآنجا توقیف شد
هنگامیکه جنگ مقاومت . دارودسته ارتجاعی گومیندان معزول گردید ومجبور شد به خارجه مسافرت کند

آغاز گردید، یان بچین باز گشت ودرهمان موقع که خود را برای شرکت درمبارزه علیه ژاپن اماده میساخت، 
آزادی بخش توده ای به چون چین هنگامیکه ارتش ) ١٩۴٩(درسپتامبر . توسط چانکایشک بزندان افتاد

 .نزدیک میشد، یان دربازداشتگاه بقتل رسید

اغلب نیروهای گومیندان . تون گوان نقطه استراتژیک مهمی درمرزهای شنسی، حه نان وشان سی است. ٥
معروف بودند " چپ"درآن موقع بعضی ها که با فراد . هنگام حادثه سی ان درمشرق این گذرگاه مستقربودند

یعنی علیه سپاهیان " بخارج تون گوان حمله کند"نجمله جان گوه تائو اصرار میورزیدند که ارتش سرخ وازآ
این پیشنهاد برخالف مشی کمیته مرکزی حزب بود که میخواست حادثه سی ان . گومیندان به تعرض پردازد

 .بطور مسالمت آمیز فیصله یابد

ه مدتی طوالنی نسبت به اتحاد شوروی سیاستی خصومت پس ازانقالب اکتبر درروسیه امپریالیسم فرانس. ٦
دولت فرانسه درمداخله مسلحانه ) ١٩٢٠تا  ١٩١٨(بالفاصله پش ازانقالب اکتبر، از. آمیز درپیش گرفت
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چهارده دولت علیه اتحاد شوروی فعاالنه شرکت جست وحتی پس از شکست این مداخله سیاست ارتجاعی 
بود که فرانسه درنتیجه تأثیر سیاست ) ١٩٣۵(فقط درماه مه . نمود منفرد کردن اتحاد شوروی را دنبال

خارجی صلح جویانه اتحاد شوروی برروی خلق فرانسه، وهمچنین بعلت آنکه ازجانب آلمان فاشیست 
ولی دولت . درمعرض تهدید قرارگرفته بود، یک پیمان همکاری متقابل با اتحاد شوروی منعقد ساخت

 .ن را صدیقانه مراعات نکردارتجاعی فرانسه این پیما

شعاری عوامل فریبانه بود که " همکاری اقتصادی بین چین وژاپن"یعنی با اصطالح " همکاری اقتصادی". ۷
 .مترجم.ازطرف امپریالیستهای ژاپنی پیش کشیده شد وهدف آن غارت اقتصاد وتجاوزبه چین بود

، وهمچنین مراجعه شود به )۴(قسمت " مانیفست حزب کمونیست“: مراجعه شود به مارکس وانگلیس. ٨
تاریخ حزب کمونیست "و) ١٢،١٣(قسمتهای " دو تاکتیک سوسیال دموکراسی درانقالب دموکراتیک:"لنین

 ).٣بخش ٣(فصل " اتحاد شوروی، دوره مختصر) بلشویک(

 ”روسیه انقالب اکتبر وتاکتیک کمونیستهای“؛ )٣(قسمت"درباره اصول لنینیسم“: مراجعه شود به استالین. ٩
 ).٣(قسمت"درباره مسایل لنینیسم“و ) ٢(قسمت 

مراجعه شود به سخنرانی استالین درقصر کرملین به مناسبت جشن فارغ التحصیل دانشجویان . ١٠
ازتمام سرمایه های گرانبهای موجود : "... که درآن استالین میکوید) ١٩٣۵(آکادمیهای ارتش سرخ درماه مه 

باید توجه داشت که درکشورما . ترین سرمایه ها انسانها وکادرها هستند درجهان، گرانبهاترین وقاطع
 ."کادرهای تغین کننده همه چیزند,درشرایط کنونی 

بین مشی کمیته مرکزی حزب ومشی عقب ) ١٩٣۶ - ١٩٣۵(منظور اختالف نظری است که درسالهای . ١١
" ای مبارزه علیه امپریالیسم ژاپندرباره تاکتیک ه"نشینی جان گوه تائو وجود داشتو مراجعه شود به 

منظور رفیق مائوتسه دون پیوستن " برطرف گردید...اختالف نظر"با این تذکرکه .جلد حاضر) ٢٢(یادداشت 
ارتش چهارم جبهه ای ارتش سرخ به ارتش سرخ مرکزی است، اما درباره خیانت آشکار جان گوه تائو بحزب، 

انقالبی صحبت دیگربرسر اختالف نظردرمورد مشی حزب  خیانتی که بعدًا صورت گرفت، وسقوط به ضد
 .نیست بلکه موضوع برسریک عمل خیانت آمیزانفرادی است
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  2درباره پراتيک

  )١٩٣۷ژوئيه (

 درباره رابطه شناخت و پراتيک، دانستن وعمل کردن

بشریت مال ماتریالیسم پیش ازمارکس مسئله شناخت را جدا از خصلت اجتماعی انسان و تکامل تاریخی   
یعنی وابستگی شناخت را به  حظه می کرد وازاین رونمی توانست وابستگی شناخت را به پراتیک اجتماعی، 

 .کند  تولید و مبارزه طبقاتی درک

اند که فعالیت تولیدی بشر اساسی ترین فعالیت عملی و تعیین    مارکسیستها قبل ازهرچیز براین عقیده  
به فعالیت آنها درتولید مادی وابسته    شناخت انسانها بطورعمده  .تهر نوع فعالیت دیگراوس   کننده
خواص و قانونمندیهای طبیعت و  های طبیعت،    درجریان این فعالیت تولیدی انسانها رفته رفته پدیده  است؛

آنها درعین حال از طریق فعالیت تولیدی خود به تدریج و   می کنند؛  مناسبات میان انسان و طبیعت را درک
هیچ یک ازاین معلومات نمی تواند جدا از   .های گونا گون روابط معین بین انسانها را می شناسند اندازهبه 

با سایراعضای   درجامعه بدون طبقه هر فرد بمثابه عضوی ازاین جامعه  .فعالیت تولیدی کسب شود
فعالیت تولیدی آنها مناسبات تولیدی مشخصی برقرارمی سازد و به   بین تشریک مساعی می کند،   جامعه

 .اینست سرچشمه اصلی تکامل شناخت بشر.درجهت حل مسایل زندگی مادی انسانها میپردازد

                                                            
 

مارکسیسم "در حزب ما گروهی از رفقا، دگماتیستها، بودند که مدت مدیدی تجارب انقالب چین و نیز این حقیقت را که     2
، نفی می کرند، و با لعات و جمالتی از اینجا و آنجای آثار مارکسیستی جدا کرده و بهم "نمای عمل استدگم نیست، بلکه راه

غیر از این، باز گروه دیگری از رفقا، امپیریستها، بودند که مدتی دراز . چسبانده بودند، در دل مردم هول و هراس می افکندند
همیت تئوری را برای پراتیک انقالبی نمی شناختند و نمی توانستند فقط به تجربه شخصی و محدود خود چسبیده بودند و ا

نظرات نادرست . موقعیت انقالب را در مجموع آن دریابند و علیرغم کوششی که به خرج می دادند، کورکورانه کار می کردند
ای فراوانی وارد آوردند، و زیانه ۱۹۳۴تا  ۱۹۳۱این گروه از رفقا، به خصوص نظرات دگماتیستها، به انقالب چین در سالهای 

رفیق مائو تسه دون . دگماتیستها که خود را در جامه مارکسیسم پنهان کرده بودند، بسیاری از رفقا را دچار سردرگمی کردند
را به این علت نگاشته تا از دیدگاه تئوری شناخت مارکسیستی اشتباهات سوبژکتیویستی دگماتیسم و » درباره پراتیک«

 - از آنجا که وزنه سنگین این اثر بر افشای دگماتیسم. را افشا نماید -به خصوص اشتباهات دگماتیسم - رون حزبامپیریسم در د
. داده شده است» درباره پراتیک«نهاده شده، لذا به این مقاله عنوان  -یعنی سوبژکتیویسمی که به پراتیک کم بها میدهد
نظامی ضد ژاپنی ین  -ارائه میشوند، در درستهای او در آکادمی سیاسی نظراتی که در این مقاله از طرف رفیق مائو تسه دون

  .ان بیان شده اند
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بلکه دارای اشکال متعدد دیگری  پراتیک اجتماعی انسان فقط به فعالیت تولیدی محدود نمی شود،   
سان بمثابه یک موجود ان فعالیت علمی وهنری دریک کالم،  زندگی سیاسی،  مبارزه، طبقاتی، : نیزمیباشد 

ازاین روانسان نه فقط درزندگی مادی بلکه   .اجتماعی درکلیه شئون زندگی عملی جامعه شرکتمی کند
مناسبات   نیزباندازه هایگونا گون به درک) که با زندگی مادی پیوند نزدیک دارد(درزندگی سیاسی و فرهنگی 

مبارزه طبقاتی دراشکال    بویژه ک اجتماعی، مختلف بین انسانها دست می یابد دربین این انواع پراتی
در جامعه طبقاتی هرفرد بمثابه عضوی از یک طبقه   .گوناگونش برتکامل شناخت انسان عمیقا تاثیرمی گذارد

 .باشد   معین زندگی می کند وهیچ فکرواندیشه ای نیست که برآن مهر طبقاتی نخورده

سانی قدم به قدم از یک سطح دانی به یک سطح عالی مارکسیستها برآنند که فعالیت تولیدی جامعه ان  
قدم به قدم  جامعه،    طبیعت و چه درباره   چه درباره و باین سبب شناخت بشرنیز،  تکامل می یابد، 

یعنی از سطح به عمق و از یک جانبه به چند جانبه رشد می  سطح دانی به یک سطح عالی،   یک  از
جانبه می توانست   یک  بشرتاریخ جامعه را فقط بطور طوالنی، تاریخی بسیار    درطول یک دوره  .یابد

استثمارگر پیوسته موجب تحریف تاریخ جامعه می   مغرضانه طبقات  تعصب  زیرا که از یک سو کند،   درک
نازل تولید افق دید انسان را محدود می ساخت تنها زمانی که پرولتاریای   گردید واز سوی دیگر حجم

همه   بشرتوانست درکی پا به عرصه وجود گذاشت،   -  صنایع بزرگ  -   ی عظیم مولدبا نیروهها   همراه  مدرن
علم   جانبه و تاریخی از تکامل تاریخ جامعه بیابد و شناخت خود را از جامعه به علم مبدل سازد این

 است  مارکسیسم

محسوب می  مارکسیستها برآنند که فقط پراتیک اجتماعی انسان معیار درستی شناخت او از دنیای خارج  
صحت شناخت انسان تنها زمانی ثابت می شود که انسان در پروسه پراتیک : گردد وضع واقعی چنین است 

دست یابد اگرانسان    پیش بینی شده  به نتایج) مبارزه طبقاتی و آزمونهای علمی   تولید مادی،(اجتماعی 
های خود را   باید حتمًا ایده  دست یابد، بینی شده   پیش  یعنی به نتایج بخواهد درکارخود موفقیت حاصل کند، 

اگراین ایده ها با قانونمندیهای دنیای خارجی عینی   با قانونمند یهای دنیای خارج عینی منطبق سازد؛
ازمواجه شدن با شکست درس   پس  انسان  .انسان درپراتیک با شکست مواجه خواهد شد  منطبق نگرند،

تصحیح می کند و بدینسان می تواند   انونمندیهای دنیای خارجیهای خود را برای انطباق با ق   گیرد،ایده  می
ضررآدمی    «و » پیروزی است  شکست مادر   «شکست را به پیروزی بدل سازد؛این حقیقت در ضرب المثلهای 

پراتیک را دردرجه اول قرارمی   دیالکتیک،  شناخت ماتریالیسم  تئوري. می یابد  مصداق»   را عاقل می کند
گردد و کلیه تئوریهای   ست که شناخت بشر به هیچ وجه نمی تواند از پراتیک مجزادهد و براین نظرا

« : رد می نماید لنین می گوید  نادرست را که اهمیت پراتیک را نفی و شناخت را از پراتیک جدا می کنند،
واسطه را بلکه ارزش واقعیت بال  است، زیرا نه فقط دارای ارزش عام است،) تئوریک(پراتیک باالتراز شناخت  

: کامال بارزاست   دارای دو ویژگی  ماتریالیسم دیالکتیک،  فلسفه مارکسیستی  )ا(» .نیز دارا می باشد
این فلسفه به صراحت اعالم می دارد که ماتریالیسم دیالکتیک   -  طبقاتی آن است  اول، خصلت  ویژگی

می کند که تئوری وابسته  این فلسفه تاکید  -  پراتیک آن است  خصلت  دوم،  ویژگی: درخدمت پرولتاریاست
پراتیک پایه واساس تئوری را می سازد و تئوری به نوبه خود به پراتیک خدمت می   به پراتیک است،
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بلکه   اینکه آیا یک شناخت یا تئوری با حقیقت وفق می دهد به وسیله احساس ذهنی معین نمی شود،  .نماید
ر سنجش حقیقت فقط می تواند پراتیک اجتماعی معیا  .توسط نتایج عینی پراتیک اجتماعی معلوم می گردد

 ). ۲(نظر پراتیک اولین و اساسی ترین نظر تئوری شناخت ماتریالیسم دیالکتیک است   .باشد

چگونه به پراتیک   شناخت بشرازپراتیک چگونه حاصل می شود واین شناخت به نوبه خود   پس باالخره   
  .بیافکنیم ه پروسه تکامل شناخت نظربرای درکاین موضوع کافی است که ب  خدمت می کند؟

های گونا گون    پدیده انسان درپروسه پراتیک درنظراول فقط ظواهروجوانب جداگانه و روابط خارجی اشیاء و  
دریکی دوروزاول موقعیت   از خارج به ین ان می آیند،  تحقیقي  المثالگروهی برای یک سفر  فی .را می بیند

می کنند، در   تماس برقرار  با مردم بسیاری  ها را می بینند، جفرافیایی شهری خیابانها و خانه
ای شرکت می جویند، صحبتهای گوناگون می شنوند واسناد    شبانه و میتینگهاي توده  جلسات  ضیافتها،

ها   همه اینها ظواهر و جوانب جداگانه اشیاء و روابط خارجی اشیاء و پدیده  مختلف را مطالعه می کنند؛
به . تصورات مي نامند  از پروسه شناخت را مرحله شناخت حسی یعنی مرحله احساسها و این مرحله  .هستند

های جداگانه در ین ان بر ارگانهای حسی اعضای هیئت تحقیقی اثر می    سخن دیگراین اشیاء و پدیده
رابطه  و یک  تصورات  ترتیب درمغز آنها یک سلسله  درآنها احساسهای معینی را برمی انگیزاند و باین  گذارند،

این اولین مرحله شناخت است در این مرحله انسان هنوز   .خارجی تقریبی بین این تصورات به وجود میآورند
  .قادر به ساختن مفاهیم عمیق و یا اخذ نتایج منطقی نیست

هایی که درجریان پراتیک درانسان ایجاد احساس  ادامه پراتیک اجتماعی باعث می گردد که اشیاء وپدیده  
درپروسه شناخت ) یعنی جهشی(ناگهاني   تغییري  سپس درمغز انسان: ی کند، به دفعات تکرارشوندوتصورم

جوانب جداگانه و روابط خارجی اشیاء و   مفاهیم دیگرظواهر،  .مفاهیم ساخته می شوند  بوجود می آید،
بین   گیرند،  دربرمی  راها    روابط درونی اشیاء و پدیده   مجموع و باالخره  بلکه ماهیت و بطن،  ها نیستند، پدیده

چنانچه دراین جهتپیشرفت بیشتري . هست  مفهوم و احساس نه فقط از نظر کمی بلکه ازنظر کیفي نیزتفاوت
اصطالح   سرانجام می توان به اخذ نتایج منطقی توفیق یافت  نتیجه گیری بکاررود،  گردد و متد قضاوتی و

در »   بگذار کمی فکر کنم   «و یا »   گردد ای ایجاد ابروانتان را درهم کشید تا در مغزتان ایده«
باین معنی است که انسان درمغزش با مفاهیم کارمی کند تا بتواند حکم صادرکند    روزمره  صحبت
از جمع آوری   سپس  این دومین مرحله شناخت است اعضای هیئت تحقیقی.گیری نماید  ونتیجه

حزب کمونیست  « ن حکمی خواهند شد درآنها قادربه صدور چنی»   تفکر و تامل  «مختلف و   مفروضات
و پس ازآنکه چنین حکمی   ؛»است  صمیمی و صادق درسیاست جبهه متحد ملی ضد ژاپنی خود پیگیر، 

گامی فراتر نهند و به نتیجه زیر   می توانند باشند،   میهن صادق  و نجات  درامر وحدت   هرگاه صادرنمودند، 
در   گیریها  احکام و نتیجه این مرحله مفاهیم،   ».یروز شودجبهه متحد ملی ضد ژاپنی می تواند پ « : برسند

این   می دهد؛  مرحله مهم تری راتشکیل  سراسر پروسه شناخت انسان از یک شیئی یا پدیده
به آنجا برسد که پله به  برسد،   تفکر  ازاحساس به  وظیفه واقعی شناخت اینستکه  .است  تعقلي  شناخت  مرحله

ازرابطه درونی بین این و آن پروسه  ازقانونمندیهای آنها،  های عینی،    پدیده پله از تضادهای درونی اشیاء و
تمایز شناخت منطقی از شناخت   وجه  :  به عبارتدیگر به شناخت منطقی برسد تکرارمی کنیم آگاهی یابد، 
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را شامل می شود،   حسی دراینستکه شناخت حسی جوانب جداگانه ظواهرو رابطه خارجی اشیاء و پدیدهها
و روابط   پیش برمی دارد و به مجموعه و ماهیت اشیاء و پدیدهها  حال آنکه شناخت منطقی قدم بزرگی به 

به کشف تضادهای درونی محیط می رسد و بنابراین می تواند بر تکامل محیط در مجموع  درونی بین آنها، 
 .یابد  تسلط  درروابط درونی تمام جوانب آن آن، 

یالکتیکی پروسه تکامل شناخت که براساس پراتیک مبتنی است واز سطح به د -این تئوری ماتریالیستی   
اولین بارماتریالیسم   .عمق نفوذ می کند، تا قبل از پیدایش مارکسیسم از طرف هیچ کس بیان نیافته بود

عمیق شناخت را   این مسئله را بطور صحیح حل کرد و بطورماتریالیستی و دیالکتیکی حرکت  مارکسیستی
تولید و مبارزه    و معلوم نمود که چگونه انسان بمثابه یک موجود اجتماعی طی پراتیک پدیده نشان داد

:   می کند لنین می گوید ازشناخت حسی به شناخت منطقی حرکت طبقاتی که دائمأ درحال تکراراست، 
ه پوچ و بی ن صحیح وجدی، (علمی   خالصه همه تجریدات   ارزش وغیره،  و قانون طبیعت، تجرید   ماده  تجرید«

لنینیسم معتقد است که صفت   -مارکسیسم )  ۳(»  .می کند  تروکاملتربازتاب  درست طبیعت را ژرفتر،) معنی
تربمثابه شناخت حسی و درمرحله   مشخصه دو مرحله پروسه شناخت دراینست که شناخت درمرحله پایین

حل مختلف پروسه واحد شناخت مرا این هردو مرحله،   معذلک  بمثابه شناخت منطقی تظاهرمی کند؛  باالتر
بلکه بر اساس پراتیک  ولی ازهم جدا نیستند،  می کند،   با هم فرق  خصلتًا  تعقلی  حسی و  .می دهند  تشکیل  را

نمی  آنچه که بطور حسی برداشت می شود، : پراتیک ما ثابت می کند   .تبدیل می شوند  به یک واحد کل
احساس   .شود  ترحس  است می تواند عمیق   نچه که مفهوم شدهتواند بالفاصله از طرف ما مفهوم شود و فقط آ
در صورتی که تنها تئوری می تواند مسئله ماهیت و بطن را حل  فقط مسئله ظواهر خارجی را حل می کند، 

ای را    برای هر کس که بخواهد پدیده  .گیرد  حل این مسائل به هیچ وجه نمی تواند جدا از پراتیک انجام  .کند
را ) پراتیک(یعنی زندگیش،  بیاید،   درتماس  دیگری نیست به جز اینکه شخصأ با آن پدیده   راه بشناسد، 

قانونمندیهای جامعه سرمایه   درجامعه فئودالی غیرممکن بود که بتوان ازپیش  .بگذراند   درمحیط آن پدیده
فقط   مارکسیسم  .ودبود و پراتیک آن موجود نب  زیرا درآن زمان سرمایه داری پدید نگشته داری را شناخت، 

سرمایه داری لیبرال نمی توانست بعضی    دردوره  مارکس  .می توانست محصول جامعه سرمایه داری باشد
آخرین مرحله   -  زیرا که امپریالیسم بطور مشخص بشناسد،   عصرامپریالیسم را قبال  ازقانونمندیهای ویژه

بود؛ تنها لنین واستالین توانستند این وظیفه هنوزپدید نگشته بود و پراتیک آن هنوز موجود ن  -سرمایه داری
به  -اینکه مارکس، انگلس، لنین واستالین موفق به تدوین تئوریهای خود گردیدند  علت . گیرند   را به عهده

. بطورعمده شرکت شخصی آنها درپراتیک مبارزه طبقاتی و آزمونهای علمی آن زمان بود - رغم نبوغ خود 
مرد حکیم از هر  «   :ضرب المثلی که می گوید . ی نمی توانست به موفقیت برسدبدون شرط اخیرهیچ نابغه ا
درگذشته یعنی زمانیکه سطح »   کند، با خبر است  بدون آنکه خانه اش را ترک  چه که در دنیا میگردید

-کنونی   با وجود آنکه این ضرب المثل برای عصر  .نبود  بیش  جمله ای توخالی  تکنولوژی هنوزنازل بود،  رشد
آنهایی هستند که دردنیا   عصر رشد تکنولوژی می تواند معتبر باشد، افراد دارای معلومات واقعی شخصی  

فقط زمانی که این افراد درپراتیک خود معلومات کسب کنند واین معلومات ازطریق   .مشغول پراتیک اند
« ی تواند بطورغیرمستقیم م» حکیم  « آن مرد   تحویل داده شود،  »مرد حکیم  « نوشته و وسایل تکنیکی به 

اگرشخصی بخواهد یک یا چند پدیده معین را مستقیمآ » .گذرد باخبرگردد  ازهرچه که دردنیا می 
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چه   جوید؛  واقعیت و تغییرآن یک یا چند پدیده شرکت  تغییر  یعملی به منظور  باید شخصأ درمبارزه  بشناسد،
تماس حاصل نماید و تنها با   یا چند پدیده فقط از این طریق است که می تواند با ظواهر خارجی آن یک

عملی به منظور تغییر واقعیت است که امکان می یابد ماهیت یا بطن   ی شخصی دریک چنین مبارزه  شرکت
این طریقی است که درحقیقت هرانسان دررسیدن به   .نماید  آن یک یا چند پدیده راعیان سازد و آنرا درک

آنرا می   حقیقت را عمدا قلب وادعای عکس  راینجاست که بعضی هامنتها فقط مطلب د  پیماید؛ شناخت می
هستند که ازاینجا و آنجا بعضی معلومات بریده » عقل کل هایی  «ترینافراد در جهان آن   مضحک  .نمایند

این فقط نمودارآن است که   را می دهند؛» اولین شخصیت دردنیا  « تصادفی کسب کرده اند و به خود لقب   و
و دغل بازی است و   تقلب  این علم است و دراینجا نه دیگرجای  -  معلومات  .ی خود را نمی شناسندآنها توانای
باید   بیاندوزی،  قطعا صداقت و تواضع الزم می آید اگر بخواهی دانش  و خودبینی، بلکه به عکس  تکبر  نه جای

 .یعنی بجوی ییردهیتغ  بایدآنرا  بدانی،  را  گالبی  بخواهی مزهاگر   .کنی  تغییرواقعیت شرکت  درپراتیک
یعنی باید   باید آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی انجام دهی،  را بشناسی،  اگربخواهی ساختمان و خواص اتم

. کنی  شرکت  را بشناسی، باید درانقالب  انقالب  اگر بخواهی تئوری و متدهای.دهی  تغییر  را  وضع اتم
سان نمی تواند همه چیز را خود ولی ان  .معلومات واقعی ازتجربه مستقیم سرچشمه میگیرند  تمام

معلومات ما نتیجه تجربه غیرمستقیم است،مثل تمام معلوماتی را   در واقع قسمت عمده  کند؛  تجربه مستقیمآ
این معلومات برای پیشینیان ما و برای خارجیان   .که اززمانهای گذشته وکشورهای خارجی به ما رسیده اند

مستقیم از طرف پیشینیان ما ویا   تجربه  ت که در نتیجهمستقیم است اگر این معلوما  تجربه  محصول
لنین منطبق باشد و واقعیت عینی را بطورعلمی بازتاب   »تجرید علمی « با شرط   خارجیان بدست آمده است،

می   تشکیل  باین جهت معلومات انسان تنها از دو بخش  .کند، قابل اطمینان است، درغیراین صورتموثرنیست
است، برای   غیرمستقیم  تجربه  آنچه که برای من  تجربه غیرمستقیم بعالوه، مستقیم و تجربه  :شود

هیچ معلوماتی نیست که ازتجربه به   لذا اگرمعلومات را درمجموع درنظربگیریم،  .است  تجربه مستقیم  دیگران
سرچشمه همه معلومات احساسهایی هستند که ارگانهای حسی فیزیکی انسان ازدنیای   .مستقیم جدا باشد

که این احساسها را نفی کند، تجربه مستقیم راانکارنماید و شرکت   هرکس  .ی عینی دریافت می کندخارج
به   -  چنین»   عقل کلها «به این علت است که   .شخصی درپراتیک تغییرواقعیت را رد کند، ماتریالیست نیست

چگونه می توان بچه به درون مغاک ببر،   بدونرفتن   «: می گوید  چینی  نظرمی آیند یک ضرب المثل قدیمی
المثل حقیقتی را بازگو می کند که هم برای پراتیک انسان وهم برای تئوری    این ضرب» ببررا شکارکرد

  .شناخت جدا از پراتیک غیرممکن است. شناخت معتبراست

دیالکتیکی شناخت که براساس پراتیک تغییردهنده واقعیت پدید می  -برای توضیح حرکت ماتریالیستی   
 :چند مثال مشخص زیررا می آوریم  - برای توضیح حرکت تعمیق تدریجی شناخت  -آید 

از نظرمعرفت بر  -پرولتاریا درآغاز دوره پراتیک خود یک دوره تخریب ماشین آالت ومبارزه خود به خودی 
جامعه سرمایه داری هنوزدرمرحله شناخت حسی قرارداشث و فقط جوانب جداگانه و روابط خارجی پدیده 

بود   »  طبقه در خود   «  ح یکولتاریا درآن زمان هنوز به اصطالپر. گوناگون سرمایه داری را می شناختهای 
اقتصادی و سیاسی آگاهانه و متشکل   ولی زمانی که پرولتاریا به دومین دوره پراتیک خودی به دوره مبارزه
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گونا گونی که   تجارب -  ده بودطوالنی جمع آوری کر  ات  براساس تجاربی که ازمبارزه  رسیده براساس پراتیک،
را بوجود آوردند و بدان   دادند و ازاین طریق تئوری مارکسیستسی  تعمیم  مارکس و انگلس آنها را بطورعلمی
مناسبات استثماری موجود میان   توانست ماهیت جامعه سرمایه داری،  -  وسیله پرولتاریا را آموزش دادند

طبقه  « نماید و فقط آنگاه بود که پرولتاریا به یک   ا درکجامعه و همچنین رسالت تاریخی خود ر  طبقات
شناخت خلق چین ازامپریالیسم نیز چنین سیری را گذرانده است مرحله اول،  . گشت  مبدل» برای خود 

مرحله شناخت سطحی و حسی بود، مانند مبارزه ات جبنش های تای پبن وای حه توان وغیره که بطور 
تنها درمرحله دوم یعنی درمرحله شناخت تعقلی بود که خلق چین به . کرد کلی علیه خارجیان تظاهر می

تضادهای گوناگون داخلی و خارجی امپریالیسم پی برد وکنه این مطلب را شناخت که امپریالیسم در اتحاد با 
بورژوازی کمپرا دور و طبقه فئودال چین توده های وسیع خلق چین را مورد ستم و استثمار قرارمی دهد 

 .شروع شد ۱۹۱۹مه سال   ۴ین شناخت تقریبا از زمان جنش ا

اگرآنهایی که جنگ را رهبری می کنند، فاقد تجربه جنگی باشند، در . حال نظری به مسئله جنگ بیافکنیم  
فی المثل انقالب ارضی ده سال (مرحله اول قادربه فهم قانونمندیهای ژرف هدایت یک جنگ مشخص 

ا درمرحله اول فقط با شرکت شخص خود نبردهای متعددی را تجربه می کنند آنه. نخواهند شد) گذشته ما
تجارب پبروزیها و بخصوص تجارب (ولی این تجارب . و درضمن شکستهای فراوانی متحمل می شوند

به آنان امکان می دهد تا آنچه را که ذاتی مجموع جنگ است، یعنی قانونمندیهای آن جنگ ) شکستها
دراین . تراثژی و تاکتیک آن را بفهمند و باین ترتیب جنگ را با اطمینان هدایت کنندمشخص را دریابند، اس

هنگام اگر فرماندهی بدست یک شخص بی تجربه بیافتد، او فقط پس ازآنکه دچار یک سری شکست شد 
  .می تواند قانونمندیهای واقعی جنگ را دریابد) تجربه یافت(

من مطمئن به انجام این    «:مل می کنند، می شنویم که می گوینداغلب رفقایی که درقبول یک کارمعین تا  
زیرا که آنها فاقد فهم سیستمایک ازمضمون و شرایط آن   ندارند؟  به خود اطمینان  چرا آنها  »  کار نیستم

قوانین   وازاین روست که درک  با کاری شبیه آن سروکارداشته اند،  و یا هیچ گاه و یا به ندرت  کارمی باشند،
ولی بعد ازتحقیقدقیق در وضع و شرایط آن کاراندکی به   .گیرد  خارج از حیطه توانایی آنها قرارمی آن کار

اگرآنها مدتی مشغول این کار   .تمایل خود را برای انجام آن کار اعالم می نمایند  خود اطمینان یافته و
نه اینکه آن را   ردهند،پیشداوری مورد بررسی قرا  وهرگاه وضع موجود رابدون  پیدا کنند  و تجربه  باشند

رسید    آنگاه شخصأ درمورد طرزانجام آن کاربه نتیجه خواهند  ذهنی، یکجانبه و سطحی مال حظه نمایند،
یکجانبه و سطحی برخورد  تنها کسانی که با مسائل بطور ذهنی، .واطمینانشان به کاربمراتب بیشترخواهد شد

گذشته (ازوضع محل،بدون مالحظه کار درمجموع  از رسیدن به محل جدیدی بدون اطالع  پس  می نمایند،
، )خصلت روابط درونی آن با کارهای دیگر(و بدون رفتن به بطن و ماهیت کار ) آن و مجموع وضع فعلی آن

چنین اشخاصی محکوم به سقوط و   -   و فرامین می کنند  بالفاصله با فخرفروشی شروع به صدوردستورات
  .لغزش اند

-   های خارجیست   با پدیده  تماس حظه کرد که نخستین گام درپروسه شناخت، بنابراین می توان مال   
احکام  مفاهیم،   مرحله  -  های ناشی ازاحساسها و تنظیم و تغییرآنهاست  سنتز داده گام دوم، . احساسها  مرحله  
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ردست باشند د) و ناقص   ه  برید   نه بریده(های ناشی از احساسها بطور فراوان   تنها وقتی داده  گیریها  و نتیجه
مفاهیم صحیح ساخت و نتایج  می توان براساس آن دادهها،  ، )نه اینکه خیالی باشند(تطبیقکند   و با واقعیت

  .گرفت  منطقی

الزم به  ولی اینجا دوباره شد،    اول درباال اشاره  نکته  به  .خاطرنشان ساخت   دراینجا باید دو نکته مهم را بویژه  
براین نظرباشد که   هرکس  .است  به شناخت حسی  تعقلی  شناخت  یوآن مسئله وابستگ  -   تکراراست
ه مکتبی وجود دارد موسوم به   الزم نیست از شناخت حسی ناشی شود، ایده آلیست است  تعقلی  شناخت
که فقط واقعیت عقل را قبول دارد و واقعیت تجربه را نفی می کند و براین » راسیونالیسم  « مکتب 
این مکتب دراینست که    اشتباه  تجربه حسی قابل اعتماد نیست؛ بل اعتماد است، است که تنها عقل قا   عقیده

درست باین جهت است که ازادراک حسی سرچشمه   تعقلی  می دهد اعتبارشناخت   حقایق را وارونه جلوه
درختی بدون ریشه و فقط مخلوقی ذهنی و  جویباری بدون چشمه،  تعقلی  درغیر این صورتشناخت گیرد،   می

ما اهمیت پراتیک   می یابد؛  تقدم  از نظر سیرتوالی در پروسه شناخت تجربه حسی  .ل اعتماد خواهد بودغیرقاب
اجتماعی را درپروسه شناخت درست به این جهت تاکید می کنیم که تنها پراتیک اجتماعی است که می 

اگر   .تواند موجب گردد بشرشروع به معرفت یابی کند وازدنیای خارجی عینی تجربه حسی بگیرد
و گوش خود را ببندد و خویشتن را ازجهان خارجی عینی کامال جدا سازد،   چشم  شخصی

اینست ماتریالیسم   -  شناخت با تجربه آغاز می شود  .صحبتی از شناخت نمی تواند در میان باشد  دیگربرایش 
 )۴(  تئوری شناخت

- شناخت است تعقلی رحلهیعنی لزوم رشد مرحله حسی شناخت به م نکته دوم لزوم تعمیق شناخت،   
دیالکتیک تئوری شناخت، تصوراینکه شناخت می تواند درمرحله دانی یعنی مرحله شناخت حسی بماند و  اینست 

به معنای تکراراشتباهات مکرر مکتب  فقط شناخت حسی قابل اعتماد و شناخت تعقلی غیرقابل اعتماد است، 
های ادراک حسی  داده گرچه این مطلب است که ظریه درعدم درکاشتباهات این ن .درتاریخ می باشد»  امپریسم  «

آلیستی که تجربه را فقط   من دراینجا به مبحث امپریسم ایده(جهان خارجی عینی هستند  بازتاب برخی از واقعیات
کامل چنین بازتابی نا  معهذا فقط یکجانبه و سطحی می باشند؛) وارد نمی شوم گرداند،  به اصطالح معاینه نفس برمی

برای انعکاس ماهیت و  ها،  انعکاس کامل اشیاء و پدیده برای. نیست بازتاب ماهیت اشیاء و پدیده ها است، 
گندم  را از  یعنی کاه های فراوان ادراک حسی پرداخت،   آنها به تغییرداده  باید با تعمق درباره قانونمندیهای درونی آنها

کرد و  از یکی به دیگری حرکت آنچه را که درست است حفظ نمود،  آنچه را که نادرست است حذف و جدا ساخت، 
یعنی باید جهشی از شناخت  - سیستمی ازمفاهیم و تئوریها بوجود آورد  ترتیب ازبرون به درون نفوذ نمود و باین
یرقابل دیگر بیشتر میان تهی و غ باشد،   شناختی که چنین ساخته و پرداخته شده .حسی به شناخت تعقلی انجام داد

هر آنچه که در پروسه شناخت برپایه پراتیک بطورعلمی ساخته و پرداخته  بلکه برعکس اعتماد نخواهد بود، 
درست همین حقیقت را . عینی را ژرفتر؛ درست تر و کاملتر منعکس می سازد  لنین واقعیت گفته به باشد،    ه شد

ی دهند، ولی به تئوری توجه نمی کنند و ازاینرو پراتیسین های عامی درک نمی کنند؛ آنها به تجربه پربها م
ندارند و  آنها سمت گیری روشن و افق دید وسیع. قادرنیستند یک پروسه عینی کامل را ازآغازتا انتها در نظربگیرند

اگر چنین اشخاصی انقالب را رهبری کنند، . ازموفقیتهای اتفاقی خود و درک گوشه ای از حقیقت نشئه می شوند
 .ا به بن بست خواهند کشانیدانقالب ر
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اینست تئوری  -شناخت تعقلی به شناخت حسی وابسته است، شناخت حسی باید به شناخت تعقلی تکامل یابد  
خصلتی تاریخی یا  هیچکدام »امپریسم  «و نه » راسیونالیسم  «  شناخت ماتریالیسم دیالکتیک درفلسفه، و نه
دراینجا (دربرگیرنده جانبی ازحقیقت است  یک ازاین مکاتب هر دیالکتیکی شناخت را نمی فهمند، وگرچه

معهذا ازلحاظ  ،)می کنیم، نه ازراسیونالیسم وامپریسم ایده آلیستی گفتگو ازراسیونالیسم و امپریسم ماتریالیستی
هم درمورد  تعقلی دیالکتیکی شناخت از حسی به - ماتریالیستی حرکت  .هردونادرستند  تئوری شناخت در مجموع،

است و هم درمورد یک پروسه بزرگ شناخت  صادق) فی المثل شناخت شیئی یا کاری(شناخت   کوچک ک پروسهی
 ) .شناخت یک جامعه یا یک انقالب  مثل(

ولی حرکت شناخت به اینجا پایان نمی یابد اگرحرکت ماتریالیستی دیالکتیکی شناخت در شناخت تعقلی بازمی  
فلسفه . د که از نظرگاه فلسفه مارکسیستی به هیچ وجه نیم مهمترنیستایستاد، فقط نیمی از مسئله حل می ش

مارکسیستی برآنست که مهم ترین مسئله درک قانونمندیهای جهان عینی برای توضیح جهان نیست، بلکه استفاده 
است  از نظر دیدگاه مارکسیسم تئوری دارای اهمیت. ازشناخت این قانونمندیهای عینی برای تغییر فعال جهان است

بی نمی تواند وجود  بی هیچ جنبش انقال بدون تئوری انقال  « :واهمیت آن در این تزلنینی کامال بیان یافته است
را درست و فقط باین علت تاکید می کند که تئوری می  اهمیت تئوری  اما مارکسیسم)  ۵( » داشته باشد

آنرا  اگر ما تئوری صحیحی داشته باشیم، ولی فقط درباره آن پرحرفی کنیم، .راهنمای عمل باشد تواند
بی اهمیت خواهد  حبس نماییم و بعمل درنیاوریم، آنگاه این تئوری هراندازه هم که خوب باشد، قفس در
و شناخت تئوریک ازطریق پراتیک کسب می شود و باید دوباره به پراتیک  گردد، زمیشناخت با پراتیک آغا .شد

و این  - بیان می یابد بلکه تعقلی فعال شناخت نه فقط در جهش فعال از شناخت حسی به شناخت نقش. بازگردد
سان قانونمندیهای جهان پس ازآنکه ان. به پراتیک انقال بی نیز بیان یابد تعقلی باید در جهش از شناخت - تراست مهم

درپراتیک  دوباره در پراتیک تولید، را شناخت، این شناخت باید دوباره به پراتیک تغییر جهان بازگردد،
اینست پروسه  -.ملی اانقالبی و درپراتیک آزمونهای علمی بکار برده شود ی طبقاتی انقالبی و مبارزه ی مبارزه

شناخت این مسئله که آیا تئوری با واقعیت عینی می خواند یا نه،  پروسه تمام آزمایش و تکامل تئوری، ادامه
کامال حل نمی شود و نیز نمی تواند کامال  - راندیم که ما در باال از آن سخن  -تعقلی  شناخت از حسی به درحرکت
تئوری را در یگانه راه حل کامل این مسئله این است که شناخت تعقلی را به پراتیک اجتماعی بازگردانیم،  .حل شود

درستی بسیاری از تئوریهای   .پراتیک بکار بندیم و ببینیم که آیا این تئوری ما را به هدف مورد نظر می رساند یا نه
بلکه صحت این تئوریها  رسید، ثبوت آنها ازطرف دانشمندان علوم طبیعی به تدوین علوم طبیعی نه فقط درزمان

لنینیسم نه فقط درزمانی که از طرف  -همین ترتیب مارکسیسم به  .گشت بعدها نیز در پراتیک علمی تصدیق
بلکه درپراتیک بعدی  به عنوان یک حقیقت شناخته شد، لنین واستالین به طریق علمی آورده شد، انگلس، مارکس،
ماتریالیسم دیالکتیک حقیقت عام  .رسید ثبوت ملی انقالبی نیز صحت آن به ی طبقاتی انقالبی و مبارزه ی مبارزه

تاریخ شناخت بشر به ما نشان می دهد که صحت  .گریختن از حوزه آن نیست است، چه هیچ پراتیک انسانی قادر به
بسیاری از تئوریها  .درپراتیک از بین می رود اما این ناکاملی بعدآ ازطریق آزمایش تئوریها ابتدا ناکامل است بسیاری از

علت است که پراتیک معیار  همین  درست به .اه آنها اصالح می شوداما از طریق آزمایش درپراتیک اشتب اشتباه اند، 
استالین ) ۶(»  نظرگاه تئوری شناخت باشد نظرگاه زندگی و پراتیک باید اولین و اساسی ترین ...«حقیقت و  سنجش

ر که پراتیک همانطو چیز بی موضوعی خواهد شد،  با پراتیک انقالبی توأم نگردد،  تئوری هرگاه  «: خیلی بجا می گوید
 )۷(» ونابینا می گردد کور تئوری انقال بی روشن نسازد،   پرتو نیز اگر راه خویشتن را با
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حرکت شناخت هم پایان : ما جواب می دهیم   آیا حرکت شناخت را می توان تا اینجا پایان یافته تلقی کرد؟   
چه پراتیک تغییر پروسه (پروسه عینی  وقتی که افراد جامعه به پراتیک تغییر. یافته و هم پایان نیافته است

می توانند در نتیجه  درمرحله معینی از تکامل آن دست زنند، ) طبیعی و چه پراتیک تغییر پروسه اجتماعی
تکامل دهند،   تعقلی شناخت خود را ازحسی به  انعکاس پروسه عینی در مغزخود و فعالیت ذهنی خویش

ه هایی بیافرینند که بطورکلی با قانونمندیهای این پروسه عینی مطابقت و یا پروژ  نقشه ها تئوریها،  وایده ها،  
پروسه عینی بکار می   همین  نقشه ها و یا پروژه ها را در پراتیک تئوری ها،  سپس آنها این ایده ها،   .کند

هایی که نقشه ها و یا پروژه  تئوریها،  یعنی اگر ایده ها،  بندند و اگر به هدف مورد نظر خود دست یابند، 
شناخت این   حرکت درآیند و یا بطور کلی تحقق یابند،  پروسه به عمل  در پراتیکهمین شده اند،   تهیه  قبال

یک نقشه مهندسی،   درپروسه تغییر طبیعت مثال تحقق.تلقی کرد  پروسه مشخص را می توان پایان یافته
یا در پروسه تغییر جامعه مثل   کولتورکشاورزی، محصول یک خلق یک مکانیسم،  یک فرضیه علمی،   اثبات 

همه اینها را می توان بمثابه نیل -  پیروزی دریک جنگ یا اجرای یک نقشه آموزشی موفقیت دریک اعتصاب، 
به  چه در پراتیک تغییر طبیعت و چه در پراتیک تغییر جامعه،  اما بطورکلی،   .تلقیکرد  به هدف مورد نظر

شده اند،   تهیه  نقشه ها و یا پروژه هایی که دراصل توسط انسانها ، تئوریها پیش می آید که ایده ها،   ندرت
اغلب درمعرض  زیرا انسانهایی که به تغییر واقعیت می پردازند،   .بدون کوچکترین تغییری تحقق یابند 

بلکه به وسیله  آنها نه فقط بوسیله شرایط علمی وتکنیکی موجود،   های بسیاری قرارمیگیرند؛  محدودیت
پروسه عینی هنوز بطور کافی آشکار   جوانب مختلف و ماهیت(د پروسه عینی و درجه بیان آن تکامل خو
پیش بینی نشده   از آنجا که در جریان پراتیک موارد در چنین وضعی،   .نیز محدود می شوند) نشده است

حتی در موارای بطور  بایستی بطور جزئی و  نقشه ها و یا پروژه ها تئوریها،  معموآل ایده ها،  پیش می آیند،   ای
نقشه ها و یا پروژه ها بطور  تئوریها،  می افتد که آن ایده ها،   گاهی اتفاق  به بیان دیگر  .کلی عوض شوند

باین معنی که قسمتی یا همه آنها نادرست می   .نمی کند  تطبیق  جزئی یا کامل با واقعیت عینی
ره ناکامیها موفق می شود شناخت ا شتباه آمیز انسان ابتدا پس از تکرارچندین با  دربسیاری موارد  .باشند
ترتیب ذهنی را به عینی   کند و به انطباق با قانونمندیهای پروسه عینی دست یابدبد و به این  تصحیح  خود را

درهرحال دراین لحظه   .نایل آید  پیش بینی شده  درپراتیک به نتیجه به سخن دیگر،  مبدل سازد، 
 .عینی معین درمرحله معینی از تکاملش می توان پایان یافته تلقی کردشناخت بشررا از یک پروسه   حرکت

چه در طبیعت و  هر پروسه، . ولی درباره پیشرفت پروسه باید گفت که حرکت شناخت بشر پایان نیافته است  
می رود و تکامل می یابد و حرکت شناخت بشر نیز   درونیپیش  به علتتضادهای درونی و مبارزه چه درجامعه، 

رهبران واقعی   این است که جامعه می شود،   آنچه مربوط به حرکت.رود و تکامل یابد  پیش  اید درامتداد آنب
تئوریها،  نه تنها باید قادر باشند اشتباهاتی را که احتمًاآل در ایده ها،  شد،   گفته  بی همانطور که در باال  انقال

باید بتوا نند هنگامی که یک پروسه عینی معین از  بلکه تصحیح کنند،  نقشه ها و یا پروژه ها رخ می دهد،  
شناخت ذهنی خود و کلیه  به مرحله تکامل دیگرپیشرفت و تغییر می کند،    یک مرحله تکامل

باید وظایف   آنها دیگر،   به عبارت تغییر دهند،   پیشرفت  آن  همپای  ب را  درانقال  شرکتکنندگان
بی وضعیت   دریک دوره انقال  .نوین اوضاع مطرح کنند  تغییرات با  و برنامه جدید کار را مطابق  انقالبی  جدید
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آنها نخواهند توانست  نگردد،   همگام  اگر شناخت انقال بیون با این تغییراتسریع  خیلی سریع تغییرمی یابد؛
 .رسانند  انقالب را به بپروزی

ناخت انسان درآن معهذا اغلب پیش می آید که فکرازواقعیت عقب می ماند؛ این ناشی ازآن است که ش  
می    ما درصفوف انقال بی خود علیه محافظه کاران افراطی مبارزه. شرایط مختلف اجتماعی محدود می شود

این درتاریخ بمثابه اپورتونیسم   زیرا فکرآنها نمی تواند مدام با وضع عینی تغییر یافته پیش رود؛ کنیم، 
درحالیکه  است،  رانده  پیش  تضادهای پروسه عینی را به  این افراد نمی بینند که مبارزه  .است تظاهرکرده  راست

تفکرهمه محافظه کاران افراطی   این یکی از ویژگیهای  .است شناخت آنها درهمان مرحله قدیمی ثابت مانده
ارابه جامعه حرکت کنند و   آنها نمی توانند درپیشاپیش  .است فکرآنها ازپراتیک اجتماعی جدا شده  .است

غرغرمی کنند و  پیش می رود،   که فقط به دنبال آن می دوند و از اینکه اینقدر سریع بهبل هدایتش نمایند، 
 .منحرف سازند  کوشند آنرا به عقب بکشانند و درجهت عکس  می

فکرآنها از روی مرا حل معین تکامل پروسه های عینی   .می کنیم نیز مبارزه »   چپ   «  ما علیه قافیه بافآن 
میکننند تا قبل ازموقع   تالش  ت واهی خود را حقیقت می پندارتد و برخی دیگربرخی ازآنهاتصورا  می جهد؛

آنها خود را از پراتیک جاری اکثریت   .می توانند تحقق یابند   که فقط درآینده  .به آرمانهائی تحقق بخشند
 .گرایند  روز جدا می کننند و باین ترتیب در عمل به ماجراجویی می  مردم و ازواقعیات

جدائی  اپورتونیسم و آوانتوریسم شکاف بین عین و ذهن،  آلیسم و ماتریالیسم مکاانیکی،    ایدهصفت مشخصه   
آن پراتیک اجتماعی   لنینیستی که صفت مشخصه  تئوری شناخت مارکسیستی  .شناخت از پراتیک است

ند که درپروسه مارکسیستها معتقد  .کند نادرست مبارزه   علیه اینگونه نظرات  تمام  باید با قاطعیت علمی است، 
تکامل هر پروسه مشخص نسبی است و ازاین رو درسیرالیزال حقیقت مطلق،  مطلق و عمومی تکامل عالم، 

حاصل جمع   .دربرمیگیرد  فقط حقایق نسبی را  شناخت انسان ازهر پروسه مشخص درمراحل معین تکاملش 
تضاد و مبارزه   تکاملی پراز تکامل یک پروسه عینی)  ۸(عقاید نسبی بیشمار حقیقت مطلق را می سازد 

هرحرکت دیالکتیکی جهان عینی   .است است؛تکامل حرکت شناخت انسان نیز تکاملی پر از تضاد و مبارزه  
تکامل و زوال درپراتیک اجتماعی پروسه  پروسه پیدایش،   .قادراست دیریا زود درشناخت انسان انعکاس یابد

از آنجا که   ال در شناخت انسان نیز پروسه ای است بی پایان؛تکامل وزو پیدایش،   پروسه ای است بی پایان؛
های معین تغییر می دهد،    نقشه ها و یا پروژه تئوریها،  ها،    پراتیک انسان که واقعیت عینی را طبق ایده

عمیقتر وعمیقترمی    شناخت بشر از واقعیت عینی نیز بدینسان همواره به گام پیشرفت می کند،   گام  پیوسته 
شناخت انسان ازحقیقت درجریان پراتیک نیز بی  تغییرجهان واقعی عینی هرگزپایان ندارد،   حرکت  .شود

بلکه برعکس درجریان پراتیک  است،  لنینیسم به هیچ وجه به حقیقت پایان نداده  -پایان است مارکسیسم
یخی ذهن مشخص تار  ما وحدت  گیری  نتیجه  .گشاید  ای می برای شناخت حقیقت الینقطع راههای تازه

یا راست »   چپ « نادرست   با همه نظرات وهمچنین مبارزه  دانستن و عمل کردن،  تئوری و پراتیک،  وعین، 
  .ازتاریخ مشخص می باشد   جدا شده
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پرولتاریا و حزب    ه  تاریخ مسئولیت شناخت درست جهان و تغییر آنرا برعهد دردوران کنونی تکامل جامعه،   
است،    عینی تعیین شده   پروسه پراتیک تغییر جهان که به وسیله شناخت ، این پروسه  .است آن نهاده

لحظه بسیارمهمی که تاریخ تاکنون به خود   -    درچین و سراسر جهان به لحظه ای تاریخی رسیده  اکنون 
رخت خواهد بست و این جهان به جهانی تابناک   چین باین معنی که تاریکی بطورکلی از جهان و است،  ندیده
برای تغییر   پرولتاریا وخلقهای انقالبی مبارزه   .خواهد شد  دنبال است،  تاکنون نظیرش نبوده   گاه  هیچکه 

تغییر استعداد   -   تغییر جهان عینی و در عین حال تغییر جهان ذهنی خود: دارد   وظایف زیررا برعهده جهان، 
دراتحاد   -  زمین   ایی از کرهدر قسمته  اکنون  تغییرمناسبات جهان ذهنی و عینی هم معرفت جوی خود، 

اکنون   هم  .می نمایند  تسریع  را  این گونه تغییراتدرجریان است و انسانها درآنجا پروسه این تغییرات  -  شوروی
جهان   .طی خواهند کرد   و خلقهای سراسر جهان یا چنین پروسه ای را طی می کند ویا درآینده  خلق چین

آنها   .گیرد  دربرمی  را نیز  همه مخالفان این تغییرات سخن می رود،  عینی که باید تغییر یابد و دراینجا ازآن
عصر   .باید یک دوران تغییر اجباری را طی کند قبل ازآنکه بتوا نند به مرحله تغییر آگاهانه قدم گذارند، 

  .تغییر دهد  آگاهانه  کمونیسم زمانی در سراسر جهان فراخواهد رسید که بشر یت خود و جهان را

پراتیک حقیقت را کشف کردن و بازدرپراتیک حقیقت را اثبات کردن و تکامل دادن؛ فعاالنه از  به وسیله  
شناخت حسی به شناخت تعقلی رسیدن و سپس از شناخت تعقلی به هدایت فعال پراتیک انقالبی برای 

ردش این شکل درگ  -  بازپراتیک و بازشناخت شناخت،  تغییر جهان ذهنی و عینی روی آوردن؛ پراتیک، 
مارپیحی بی پایانی تکرار می شود وهربارمحتوی مارپیچ های پراتیک وشناخت به سطح باالتری ارتقاء می 

 وحدت دیالکتیکی–ت تئوری ماتریالیستیاینس  دیالکتیک، شناخت ماتریالیسم ئوریتمام ت  اینست.یابد
  .دانستن و عمل کردن  

  ياداشتها
  »علم منطق هگل  « خالصه از « :لنین  -۱ 

  ۶بخش  ۲فصل،  »ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیم  « و لنین » فوئر باخ   تزهائی درباره « :مراجعه شود به مارکس    -۲

  » علم منطق هگل «خالصه از «  :لنین  -۳

و   کردن باید درک  منظور درک  به: گوید   می  که» منطق هگل   علم«خالصه از«: مراحعه شود به لنین  - ۴
  »  .از تجربی به عامیت ارتقاء یافت  آغاز نمود، مطالعه را بطور تجربی

  .۹بخش  فصل اول،   »چه باید کرد؟  «  :لنین - ۵ 

  .۶بخش ، ۲فصل» ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیم  «  :لنین - ۶ 

  ۳  قسمت» اصول لنینیسم   درباره «   استالین - ۷ 

  .۵  ، بخش۲فصل  »ماتریالیسم و امپریریوکریتیسیم «  مراجعه شود به لنین - ۸
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  3درباره تضاد

 )١٩٣۷اوت (

  

قانون تضاد ذاتی اشیاء و پدیده ها، یا قانون وحدت اضداد، اساسی ترین قانون دیالکتیک ماتریالیستی 
دیالکتیک به معنای واقعی کلمه، مطالعه تضاد درخود جوهراشیاء و پدیده «: لنین می گوید. است

از این رو ما ) ۲.(چنین هسته دیالکتیک می نامیدلنین این قانون را اغلب جوهر دیالکتیک و هم) ۱(».هاست
در مطالعه این قانون نمی توانیم ازبرخورد با موضوعات گوناگون، از برخورد با یک سری مسائل فلسفی 

  .خودداری ورزیم

این مسائل . چنانچه ما این مسائل را روشن بسازیم، دیالکتیک ماتریالیستی را از اساس خواهیم فهمید
دو جهان بینی؛ عام بودن تضاد؛ خاص بودن تضاد؛ تضاد عمده و جهت عمده تضاد؛ همگونی و  :بدین قرارند

  .مبارزه اضداد؛ مقام آنتاگونیسم در تضاد

انتقادی که طی سالهای اخیراز طرف محافل فلسفی اتحاد شوروی بر ایده آلیسم مکتب دبورین وارد 
یده آلیسم دبورین در حزب کمونیست چین تأثیر ا. شده، توجه ما را به شدت به سوی خود جلب کرده است

بسیار زیانبخشی گذاشته است و نمی توان ارتباط نظرات دگماتیستی درون حزب ما را با متدولوژی این 
بدین جهت ریشه کن کردن نظرات دگماتیستی باید هدف عمده تحقیقات فلسفی . مکتب نادیده گرفت

  .کنونی ما باشد

  :دو جهان بيني  –١

یکی برداشتی متافیزیکی : رتاریخ شناخت بشرهمواره دو برداشت ازقانون تکامل عالم وجود داشته استد      
  :لنین می گوید. ودیگری برداشت دیالکتیک است که دو جهان بینی متضاد را تشکیل می دهند

) اولوسیون(از تکامل ) یا دوبرداشت ممکن؟ یا دو برداشتی که در تاریخ دیده می شود؟(دوبرداشت اساسی «
تکامل بمثابه کاهش و افزایش، بمثابه تکرار، و تکامل بمثابه وحدت اضداد، تقسیم یک واحد به اضداد : عبارتست از

 )۳(».دافع یکدیگر و روابط متقابل آنها

                                                            
 

به همان منظور  یعنی » درباره پراتیک«اثر حاضر یکی از رساله های فلسفی رفیق مائو تسه دون است که بعد از نگارش     3
رفیق مائو . کرده بود، به رشته تحریر در آورد برای بر طرف ساختن نظرات دگماتیستی که به طور جدی در درون حزب بروز

تسه دون اثر حاضر را ابتدا به صورت نطقی در آکادمی نظامی و سیاسی ضد ژاپنی ین ان ایراد نمود و بعدها هنگام تنظیم 
  .در آن قدری تجدید نظر کرد» منتخب آثار مائو تسه دون«
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 .لنین در اینجا درست از همین دو جهان بینی مختلف سخن می گوید

این شیوه تفکر، چه در چین و چه در اروپا، طی یک دوره . می نامند» شوان شوه « متافیزیک را در زبان چینی 
در . تاریخی بسیار طوالنی متعلق به جهان بینی ایده آلیستی بود و در فکر انسانها موضع مسلطی را اشغال می کرد

در طول  ولی از آنجا که یک سری از کشورهای اروپایی. اروپا ماتریالیسم در اوان پیدایش بورژوازی نیز متافیزیکی بود
اقتصادی خود به مرحله کاپیتالیسم بر رشد گام نهادند و نیروهای مولده، مبارزه طبقاتی وعلوم به  – تکامل اجتماعی

سطح بی نظیری درتاریخ رسیدند، وهمچنین از آنجا که پرولتاریای صنعتی به عظیم ترین قوه محرکه تکامل تاریخ 
ازآن پس، عالوه برایده آلیسم ارتجاعی . مارکسیستی پدید آمد ماتریالیستی – بدل گشت، جهان بینی دیالکتیکی

  .آشکار و کاماًل عریان، اولوسیونیسم عامیانه بمثابه ضد دیالکتیک ماتریالیستی نیز در میان بورژوازی نمودار گردید

ن بینی این جها. جهان بینی متافیزیکی یا اولوسیونیستی عامیانه جهان را منفرد، ساکن و یک جانبه می بیند
اگر هم . کلیه اشیاء و پدیده های جهان، اشکال و انواع آنها را بطور ابدی منفرد از یکدیگر و الیتغیر مالحظه می کند

به عالوه، علل چنین . در اینجا صحبتی از تغییر در میان باشد، منظور فقط کاهش یا افزایش کمی و تغییر مکان است
ن اشیاء و پدیده ها نهفته نیست، بلکه این علل را باید در بیرون اشیاء و افزایش یا کاهشی و تغییر مکانی در درو

متافیزیسینها باز بر این نظرند که انواع گوناگون اشیاء و پدیده های . پدیده ها یعنی در تأثیر نیروهای خارجی یافت
. ایش یا کاهش کمی استجهان و همچنین خواصشان از بدو پیدایش الیتغیر می ماند و تغییراتی آتی آنها فقط افز

متافیزیسینها باز بر این عقیده اند که هر شیئی یا پدیده الی االبد فقط می تواند نوع خود را تجدید کند، ولی قادر 
به عقیده آنها استثمار سرمایه داری، رقابت سرمایه داری، ایدئولوژی . نیست به شیئی و یا پدیده دیگری بدل گردد

همه اینها در جامعه بردگی آنتیک و حتی در جامعه اولیه وجود داشته  – مایه داری و غیرهاندیویدوآلیستی جامعه سر
متافیزیسینها علل تکامل جامعه را به شرایط خارجی جامعه، مانند . اند وبطورجاودانی و الیتغیر باقی خواهند ماند

پدیده ها را بطور ساده در خارج آنها می  آنها علل تکامل اشیاء و. اوضاع جغرافیایی، آب و هوا و غیره نسبت می دهند
جویند و تز دیالکتیک ماتریالیستی را مبنی براینکه اشیاء و پدیده ها دراثر تضادهای درونی خود تکامل می یابند، 

از این رو آنها نه قادر به توضیح تنوع کیفی اشیاء و پدیده ها هستند و نه می توانند تغییر یک . انکار می نمایند
در اروپا این شیوه تفکر طی قرون هفدهم و هجدهم تحت عنوان ماتریالیسم . را به کیفیت دیگر توجیح کنندکیفیت 

در چین شیوه . مکانیکی و در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بمثابه اولوسیونیسم عامیانه رواج داشت
مدتی مدید ) ۴(».ت، تائو نیز تغییرناپذیر استسپهر تغییرناپذیر اس«: تفکرمتافیزیکی که در این جمله بیان می یافت

ولی ماتریالیسم مکانیکی و اولوسیونیسم عامیانه که در صد . از طرف طبقه پوسیده فئودال حاکم پشتیبانی می شد
  .سال اخیر از اروپا وارد شده، مورد پشتیبانی بورژوازی قرار می گیرد

ی متافیزیکی، بر آنست که پژوهش تکامل یک شیئی یا جهان بینی دیالکتیک ماتریالیستی، برخالف جهان بین
پدیده را باید از درون آن، از روابط آن با اشیاء و پدیده های دیگر شروع کرد؛ به بیان دیگر تکامل اشیاء و پدیده ها 

کت باید بمثابه حرکت جوهری و ضرور آنها مالحظه گردد، البته با توجه به اینکه هر شیئی یا پدیده در جریان حر
علت اساسی تکامل هر شیئی یا . خود با اشیاء و پدیده های محیط در ارتباط می آید و متقاباًل بر یکدیگر اثر می نهند

سرشت متضاد . پدیده در بیرون آن نیست، بلکه در درون آن است، در سرشت متضاد اشیاء و پدیده ها نهفته است
سرشت متضاد . و تکامل اشیاء و پدیده ها ناشی می شود ذاتی هرشیئی یا پدیده است و از همین جاست که حرکت

یک پدیده علت اساسی تکامل آن است، حال آنکه رابطه و تأثیر متقابل آن با پدیده های دیگر علل ثانوی را تشکیل 
بدینسان دیالکتیک ماتریالیستی تئوری علل خارجی یا انگیزه خارجی ماتریالیسم مکانیکی متافیزیکی و . می دهد



 

 

 

	
	

	  

 

273 

 

 

بدیهی است که علل خارجی ناب فقط می تواند سبب حرکت . وسیونیسم عامیانه متافیزیکی را قطعًا رد می کنداول
مکانیکی اشیاء و پدیده ها بشود، یعنی فقط تغییری در مقیاس و کمیت پدید آورد ولی نمی تواند توضیح دهد که 

در حقیقت حتی حرکت .  به یکدیگر بدل می گردندچرا اشیاء و پدیده ها از نظر کیفی بی نهایت متنوع اند و متقاباًل
رشد ساده، نشو و نمای کمی . مکانیکی تحت تأثیر نیروهای خارجی نیز ناشی از سرشت متضاد اشیاء و پدیده هاست

به همین ترتیب رشد و تکامل جامعه . در نباتات و حیوانات هم بطور عمده دراثر تضادهای درونی صورت می گیرد
بسیاری از کشورهایی که . شی از علل خارجی نیست، بلکه در اثر علل درونی جامعه صورت می گیردبطور عمده نا

دارای شرایط جغرافیایی و آب و هوایی تقریبًا مساوی هستند، در درجه تکاملی خود با یکدیگر تفاوت و ناموزونی 
آب و هوایی آن صورت گیرد،  حتی در یک کشور واحد بدون آنکه در وضع جغرافیایی و. بزرگی نشان می دهند

روسیه امپریالیستی به اتحاد شوروی سوسیالیستی تغییر یافت، ژاپن فئودالی . تحوالت اجتماعی عظیمی رخ می دهد
که تمام درها را به روی خود بسته بود، ژاپن امپریالیستی شد، ولی تغییری در وضع جغرافیایی و آب و هوایی این 

مدیدی تحت سلطه نظام فئودالی قرار داشت، طی صد سال اخیر تحوالت شگرفی  چین که مدت. کشورها رخ نداد
یافته و اکنون در جهت ایجاد چین نوین آزاد و از بند رسته تغییر می یابد، معهذا در اوضاع جغرافیایی و آب و هوایی 

ر قسمتهای مختلف البته شرایط جغرافیایی و آب و هوایی کره عرض در مجموع و د. آن تغییری حاصل نشده است
در حالیکه . آن نیز در تغییر است، ولی این تغییرات در مقایسه با دگرگونیهای اجتماعی چندان قابل اهمیت نیستند

برای تظاهر تغییرات جغرافیایی و آب و هوایی به ده ها، صدها و یا میلیونها هزار سال احتیاج است، برای تظاهر 
درزمان (صد سال، چند ده سال و یا حتی گاهی فقط چند سال یا چند ماه  تغییرات اجتماعی چند هزار سال، چند

از دیدگاه دیالکتیک ماتریالیستی تغییرات طبیعت بطور عمده در اثر تکامل تضادهای . بیشتر الزم نیست) انقالب
عنی در اثر دگرگونیهای اجتماعی بطور عمده در اثر تکامل تضادهای درونی جامعه، ی. درونی طبیعت صورت می گیرد

تکامل تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی، تضاد میان طبقات و تضاد میان نو و کهنه رخ می دهد؛ تکامل 
این تضادهاست که جامعه را به پیش می راند و سرانجام منجر به نشستن جامعه نوین بر جای جامعه کهنه می 

دیالکتیک ماتریالیستی بر آنست که . می کند؟ به هیچ وجه آیا دیالکتیک ماتریالیستی علل خارجی را حذف. گردد
علل خارجی شرط تحول و علل داخلی اساس تحول اند، در عین اینکه علل خارجی بوسیله علل داخلی مؤثر واقع می 

تخم مرغ تحت حرارت مناسب به جوجه بدل می شود، ولی هیچ حرارتی قادر به آفرینش جوجه از سنگ . شوند
در دوران . خلقهای کشورهای مختلف دائمًا بر یکدیگر تأثیر می نهند. ساس تحول این دو متفاوت استنیست، زیرا ا

سرمایه داری و بویژه در دوران امپریالیسم و انقالب پرولتاریائی تأثیر و نفوذ کشورها بر یکدیگر در زمینه های 
اکتبر نه فقط در تاریخ روسیه بلکه در تاریخ  انقالب سوسیالیستی. سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فوق العاده زیاد است

جهان نیز عصر نوینی را گشود و در تحوالت داخلی کشورهای دیگر جهان و به طریق اولی تأثیر بسیار ژرفی بر 
معذالک این تحوالت توسط قانونمندیهای داخلی خود این کشورها و منجمله چین صورت . تحوالت داخلی چین نهاد

بین دو ارتش یکی پیروز می شود و دیگری مغلوب؛ در اینجا پیروزی و شکست هر دو توسط  در جنگ. گرفته اند
پیروزی نتیجه نیرومندی ارتش و یا فرماندهی صحیح آن است، حال آنکه شکست از . علل داخلی تعیین می گردند

در چین شکست . شوند ضعف و یا از اشتباه فرماندهی ناشی می شود؛ علل خارجی بوسیله علل داخلی مؤثر واقع می
در درون حزب (به علت اپورتونیسمی بود که در میان خود پرولتاریا  ۱۹۲۷پرولتاریا توسط بورژوازی بزرگ در سال 

وقتیکه ما با این اپورتونیسم تصویه حساب کردیم، انقالب چین پیشرفت خود را از سر . تظاهر کرد) کمونیست چین
این بار به علت بروز  – ه بطور جدی تحت ضربات دشمن قرار گرفتولی کمی بعد انقالب چین دوبار. گرفت

و سپس هنگامی که ما با این آوانتوریسم تسویه حساب کردیم، امر ما رونق و . آوانتوریسم در درون حزب ما بود



 

 

 

	
	

	  

 

274 

 

 

بنابراین مالحظه می شود که یک حزب سیاسی بخاطر رهبری کردن انقالب به سوی پیروزی . اعتالئی نوین یافت
  .ید به صحت مشی سیاسی و استحکام سازمانی خود متکی باشدبا

ولی دیالکتیک عهد باستان . جهان بینی دیالکتیکی چه در چین و چه در اروپا، در عهد باستان بوجود آمده است
تاریخی آن زمان هنوز نمی توانست شکل یک  – خصلتی خود به خودی و ابتدائی داشت و به علت شرایط اجتماعی

وریک به خود بگیرد و از این رو قادر به توضیح کامل جهان نبود و بعد بوسیله متافیزیک از صحنه خارج سیستم تئ
فیلسوف شهیر آلمان، هگل که از اواخر قرن هجدهم تا اوایل قرن نوزدهم می زیست، سهم بسیار ارزنده ای در . شد

این قائدین کبیر  – زمانی که مارکس و انگلستنها . رشد دیالکتیک ادا نمود، ولی دیالکتیک او ایده آلیستی بود
دستاوردهای مثبت تاریخ شناخت بشر را تعمیم دادند و بخصوص عناصر راسیونل دیالکتیک  – جنبش پرولتاریائی

هگل را بطور انتقادی اقتباس کرده و تئوری کبیر ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی را خلق نمودند، انقالب 
. این تئوری کبیر سپس از طرف لنین و استالین نضج و قوام یافت. قه ای در تاریخ شناخت بشر رخ دادعظیم بی ساب

  .به مجرد اینکه این تئوری به چین راه پیدا کرد، تحول شگرفی در جهان تفکر چین پدید آورد

یاء و پدیده های این جهان بینی دیالکتیکی قبل از هر چیز به ما می آموزد که باید حرکت تضادها را در اش
از این رو برای ما . گوناگون به خوبی نظاره و تحلیل کنیم و بر اساس این تحلیل متد های حل تضادها را نشان دهیم

  .درک کنکرت قانون تضاد ذاتی اشیاء و پدیده ها دارای اهمیت فوق العاده است

  عام بودن تضاد  –٢
د و سپس خاص بودن تضاد را مورد بررسی قرار می من بخاطر سهولت در تشریح مطلب ابتدا عام بودن تضا

جهان  – مارکس، انگلس، لنین و استالین – زیرا پس از آنکه بنیان گذاران و ادامه دهندگان کبیر مارکسیسم. دهم
بینی دیالکتیک ماتریالیستی را کشف کردند و دیالکتیک ماتریالیستی را با موفقیت عظیمی در تحلیل بسیاری از 

مثاًل (اریخ بشر و تاریخ طبیعت و همچنین در مورد دگرگونی بسیاری از جنبه های جامعه و طبیعت جنبه های ت
بکار بستند، عام بودن تضاد مورد قبول عده زیادی قرار گرفت و بدین جهت ما فقط به توضیح ) دراتحاد شوروی

بسیاری از رفقای ما و بخصوص مختصری در این باره بسنده می کنیم؛ حال آنکه بعکس خاص بودن تضاد را هنوز 
آنها درنمی یابند که عام بودن تضاد درست در خاص بودن تضاد نهفته است و . دگماتیکها به روشنی درک نمی کنند

همچنین متوجه نیستند که مطالعه خاص بودن تضاد ذاتی اشیاء و پدیده های مشخص زمان ما دارای چه اهمیت 
بنابراین باید مطالعه خاص بودن تضاد را تأکید کنیم و این مسئله . بی می باشدعظیمی در هدایت جریان پراتیک انقال

به این جهت ما تحلیل قانون تضاد ذاتی اشیاء و پدیده ها را با تحلیل مسئله عام بودن . را بطور جامع توضیح دهیم
ل قرار می دهیم و در تضاد آغاز می کنیم و سپس مسئله خاص بودن تضاد را با دقت و تأکید بیشتری مورد تحلی

  .آخر باز به مسئله عام بودن تضاد باز می گردیم

اول اینکه تضاد در پروسه تکامل کلیه اشیاء و پدیده ها : عام بودن یا مطلق بودن تضاد معنای دوگانه دارد
  .موجود است؛ دوم اینکه حرکت اضداد از ابتدا تا انتهای پروسه تکامل هر شیئی و پدیده دیده می شود

تصدیق «: لنین قانون وحدت اضداد را اینطور تعریف می کند) ۵(».حرکت خودش تضاد است«:نگلس می گویدا
منجمله روح و (گرایشهای متضاد، دافع یکدیگر، متقابل در کلیه پدیده ها و پروسه های طبیعت ) کشف(

ضداد ذاتی هر شیئی یا پدیده حیات وابستگی متقابل و مبارزه ا. آیا این تزها صحیح اند؟ بله صحیح اند). ۶(»)جامعه
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هیچ شیئی یا پدیده ای نیست که در درون . کلیه اشیاء و پدیده ها را تعیین می کند و تکامل آنها را به پیش می راند
  .خود تضادی نهفته نداشته باشد؛ بدون تضاد عالمی موجود نبود

  .ی اساس اشکال مرکب حرکت استو به طریق اول) مانند حرکت مکانیکی(تضاد اساس اشکال بسیط حرکت 

  :انگلس عام بودن تضاد را چنین شرح می دهد

وقتیکه حرکت انتقالی مکانیکی ساده تضادی در درون داشته باشد، این حقیقت به طریق اولی درباره اشکال 
ز زندگی درست قبل از هر چیز عبارت ا. .. عالیتر حرکت ماده و علی الخصوص حیات آلی و تکاملش صادق است

زندگی بنابراین نیز تضادی است که در خود اشیاء و . آنست که یک موجود در هر لحظه خود و چیز دیگری است
پروسه ها موجود است و دائمًا در حال زایش و فرسایش می باشد؛ به محض اینکه این تضاد قطع شود، زندگی نیز 

حیطه تفکر نیز نمی توانیم از تضاد بگریزیم و  به همین ترتیب دیدیم که در. پایان می یابد و مرگ ظاهر می گردد
فی المثل تضاد بین استعداد معرفت جوی درونی و بی حد انسانی و وجود حقیقت آن در انسانهایی که از نظر 

طی پیشرفت  – حدالقل عماًل برای ما – خارجی محدود و دارای معرفت محدودند، طی نسل های متوالی بی پایان
  .بی نهایت حل می شود

  . ..یکی از اصول اساسی ریاضیات عالی تضاد است... 

  )۷.(ولی حتی ریاضیات ابتدائی نیز مملو از تضاد است

  : لنین عام بودن تضاد را چنین توصیف می کند

  .؛ مشتق و تابع اولیه– و: + درریاضیات 

  .عمل و عکس العمل: درمکانیک 

  .برق مثبت و منفی: درفیزیک 

  .تمهاترکیب وتجزیه ا: درشیمی 

  )۸. (مبارزه طبقاتی: درعلم االجتماع 

یک . درجنگ، تعرض و تدافع، پیشروی وعقب نشینی، پیروزی و شکست، اینها همه پدیده های متضادند
مبارزه دو جهت و رابطه متقابل آنها مجموعه واحد . جهت بدون جهت دیگر نمی تواند وجود داشته باشد

  .می راند و مسئله جنگ را حل می کندجنگ را می سازد، تکامل جنگ را به پیش 

انعکاس تضادهای عینی در . هرگونه تفاوتی از مفاهیم انسان باید بمثابه انعکاس تضادهای عینی تلقی شود
تفکر ذهنی حرکت متضاد مفاهیم را می سازد؛ این حرکت، تکامل تفکر انسان را به پیش می راند و مسایلی 

  .پیوسته حل می کندرا که در تفکر انسان پیدا می شود، 
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دردرون حزب مقابله ومبارزه بین نظرات مختلف دائمًا در جریان است؛ این در درون حزب انعکاسی است 
چنانچه در حزب تضاد و مبارزه ایدئولوژیک برای حل . از تضاد بین طبقات در جامعه و تضاد بین نو و کهنه

  .آن وجود نداشته باشد، زندگی حزب پایان می یابد

چه در اشکال بسیط یا مرکب حرکت و چه در   –  ان معلوم شد که در همه جا و در کلیه پروسه هابدینس
ولی آیا تضاد در مراحل اولیه هر پروسه نیز یافت می شود؟ . تضاد موجود است  – پدیده های عینی یا فکری

  آیا حرکت اضداد از ابتدا تا انتهای پروسه تکامل هر شیئی یا پدیده دیده می شود؟

نانچه از مقاالت فالسفه شوروی در انتقاد از مکتب دبورین برمی آید، این مکتب معتقد است که تضاد چ
درآغازهر پروسه ظاهر نمی شود، بلکه زمانی پدید می آید که آن پروسه به مرحله تکاملی معینی رسیده 

ه معین باید خارجی اگر چنین باشد، پس ناگزیر علت تکامل پروسه را قبل از رسیدن به آن مرحل. باشد
از اینجا مشاهده می شود که دبورین به تئوری متافیزیکی علل خارجی و مکانیسم انحراف . دانست نه داخلی

مکتب دبورین با تحلیل مسایل مشخص از این دیدگاه نتیجه می گیرد که در شرایط موجود . یافته است
ت، بلکه بین آنها فقط تفاوت هست؛ از این رو اتحاد شوروی میان کوالکها و توده دهقانی تضادی موجود نیس

این مکتب در تحلیل انقالب فرانسه . مالحظه می شود که مکتب دبورین با نظرات بوخارین انطباق کامل دارد
بر این نظر است که قبل از انقالب در میان صنف سوم که از کارگران، دهقانان و بورژوازی تشکیل می شد، 

این نظرات مکتب دبورین ضد . ی به هیچ وجه تضادی دیده نمی شده استفقط تفاوت موجود بوده ول
این مکتب درک نمی کند که در هر تفاوتی که در جهان یافت شود، تضادی نهفته است و . مارکسیستی است

این دو طبقه پدید گشتند، با   – درست از همان لحظه ای که پرولتاریا و بورژوازی. تفاوت همان تضاد است
حتی در شرایط اجتماعی موجود اتحاد . تضاد قرار گرفتند؛ منتهی این تضاد هنوز حدت نیافته بود یکدیگردر

شوروی نیزمیان کارگران و دهقانان تفاوت وجود دارد و این تفاوت خود تضادی است که بر خالف تضاد میان 
بقاتی به خود بگیرد؛ کارگران پرولتاریا و بورژوازی نمی تواند تا درجه آنتاگونیسم حدت یابد و شکل مبارزه ط

و دهقانان در جریان ساختمان سوسیالیسم اتحاد مستحکمی با یکدیگر برقرار ساخته اند و تضاد میان آنان 
در اینجا صحبت بر سر گوناگونی . در پروسه تکامل سوسیالیسم به کمونیسم به تدریج حل خواهد شد

ام و مطلق است و در کلیه پروسه های تکامل اشیاء و تضاد ع. تضادهاست نه بر سر بودن یا نبودن تضادها
  .پدیده ها وجود دارد و درهر پروسه، از ابتدا تا انتها نفوذ می کند

پیدایش یک پروسه جدید یعنی چه؟ یعنی اینکه یک واحد کهنه با اضداد متشکله خود برای یک واحد نو 
پدید می آید که جایگزین پروسه قدیم می  با اضداد متشکله اش جا باز می کند و بدینسان پروسه جدیدی

پروسه جدید نیز دارای تضادهای نوینی خواهد . پروسه قدیم پایان می یابد، پروسه جدید آغاز می شود. گردد
  .بود و تاریخ تکامل تضادهای خود را شروع می کند

ه تکامل اشیاء و لنین خاطرنشان می سازد که مارکس این حرکت اضداد را که از ابتدا تا انتهای پروس
این اسلوبی است که باید . به وجهی نمونه وار تجزیه و تحلیل کرده است» سرمایه«پدیده ها جریان دارد، در



 

 

 

	
	

	  

 

277 

 

 

خود لنین نیزاین اسلوب را بطور صحیح . برای مطالعه پروسه های تکامل هر شیئی یا پدیده بکار برده شود
  .بکار بست و در کلیه آثار خود از آن پیروی نمود

ابتدا ساده ترین، عادی ترین، اساسی ترین و عمومی ترین مناسبات جامعه بورژوائی » سرمایه«رکس درما
تحلیل دراین . تبادل کاال: را که می توان همه روزه و میلیاردها بار مشاهده کرد، تحلیل می کند) کاالئی(

) نطفه های کلیه تضادهای وهمینطور(کلیه تضادهای ) جامعه بورژوائی» سلول«دراین (ساده ترین پدیده 
این تضادها و این جامعه ) هم رشد و هم حرکت(توضیحات بعدی تکامل . جامعه مدرن را مکشوف می سازد

  .را در یکایک اجزایش، از ابتدا تا انتها به ما نشان می دهد

ور اعم دیالکتیک بط) یا مطالعه(این شیوه باید همچنین اسلوب توضیح «: لنین بالفاصله متذکر می شود
  )۹(». ..باشد

کمونیستهای چین باید این اسلوب را بیاموزند؛ آنها فقط در این صورت است که می توانند تاریخ و اوضاع 
  .کنونی انقالب چین را بطور صحیح تحلیل کنند و آینده آن را به درستی پیش بینی نمایند

 

 خاص بودن تضاد –٣

موجود است و در پروسه تکامل هر شیئی یا پدیده از ابتدا تا انتها تضاد در پروسه تکامل کلیه اشیاء و پدیده ها 
اینک به بررسی خاص . نفوذ می کند؛ این است عام بودن و مطلق بودن تضاد که ما در پیش از آن سخنران راندیم

 .بودن و نسبی بودن تضاد بپردازیم

 .این مسئله را باید در سطوح مختلف مورد مطالعه قرارداد

معرفت بشر برماده، معرفت براشکال . تضاد درهرشکل حرکت ماده دارای خصلت خاص خود است اول اینکه،
حرکت ماده است، زیرا در جهان هیچ چیزی به جز ماده متحرک یافت نمی شود و این حرکت ماده ناگزیر اشکال 

سایر اشکال حرکت ماده  درمطالعه هر یک از اشکال حرکت ماده باید وجوه مشترک آن را با. معینی به خود می گیرد
– واین اساس معرفت ما را براشیاء و پدیده ها تشکیل می دهد  – ولی بخصوص مهم تر و ضرورتر. در نظر گرفت

آنست که ویژگی این شکل حرکت ماده را درنظر بگیریم، یعنی تفاوت کیفی میان این شکل حرکت ماده و اشکال  
یق است که می توان اشیاء و پدیده های گوناگون را از یکدیگرتشخیص فقط از این طر. دیگر حرکت را در نظر بگیریم

این تضاد خاص ماهیت ویژه ای را تشکیل می دهد که یک پدیده . هرشکل حرکت حاوی تضاد خاص خود است. داد
یده ها اینست علت درونی و یا به بیان دیگر اساس تنوع الیتناهی اشیاء و پد. را از پدیده های دیگر متمایز می سازد

حرکت مکانیکی، صوت، نور، حرارت، برق، تجزیه، ترکیب : در طبیعت اشکال حرکت فراوانی دیده می شود. در جهان
. این اشکال حرکت ماده همگی متقاباًل به یکدیگر وابسته اند، معهذا هرکدام ماهیتًا از دیگری متمایزاست. و الی آخر

این حقیقت نه تنها در . ص خود این شکل حرکت معین می شودماهیت ویژه هر شکل حرکت ماده بوسیله تضاد خا
هر شکل اجتماعی و هر شکل . مورد طبیعت، بلکه در مورد پدیده های اجتماعی و ایدئولوژیک نیز صادق است

 .ایدئولوژیک دارای تضاد خاص خود و ماهیت ویژه می باشد
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. حقیق است، از یکدیگر متمایز می گردندعلوم درست براساس تضاد خاصی که ذاتی موضوعات گوناگون مورد ت
. بنابراین تضادی که فقط متعلق به حوزه یک پدیده معین است، موضوع پژوهش این یا آن علم را تشکیل می دهد

فی المثل، اعداد مثبت و منفی در ریاضیات؛ عمل و عکس العمل در مکانیک؛ برق منفی و مثبت درفیزیک؛ تجزیه و 
ی مولده و مناسبات تولیدی، مبارزه یک طبقه علیه طبقه دیگر درعلم االجتماع؛ تعرض و ترکیب در شیمی؛ نیروها

همه  – تدافع درعلم نظام؛ ایده آلیسم و ماتریالیسم، بینش متافیزیکی و بینش دیالکتیکی در فلسفه و قس علیهذا
البته بدون . ویژه ای است اینها موضوعات پژوهش علوم مختلفه اند، زیرا هر کدام دارای تضاد خاص خود وماهیت

درک عام بودن تضاد نمی توان علل عمومی و یا اساس عمومی حرکت یا تکامل اشیاء و پدیده ها را بازشناخت؛ 
معذلک بدون مطالعه خاص بودن تضاد نمی توان ماهیت ویژه ای که یک شیئی یا پدیده را از دیگری متمایزمی 

یا اساس خصوصی حرکت یا تکامل اشیاء و پدیده ها، تمیز اشیاء و  سازد، معین نمود وهمینطور کشف علل خصوصی
  .پدیده ها از یکدیگر و تعیین حدود حوزه های تحقیقات علمی غیرممکن خواهد بود

راجع به سیرتوالی حرکت شناخت انسان باید گفت که حرکت شناخت انسان پیوسته از طریق معرفت بر اشیاء و 
انسان تنها پس از آنکه ماهیت . به معرفت بر اشیاء و پدیده های عام رشد می یابد پدیده های منفرد و خاص تدریجًا

ویژه اشیاء و پدیده های متنوع فراوان را بازشناخت، می تواند به تعمیم دادن بپردازد و ماهیت مشترک اشیاء و پدیده 
معرفت گامی فراتر می نهد و به انسان زمانیکه بر این ماهیت مشترک معرفت یافت، در پرتو این . ها را بشناسد

مطالعه اشیاء و پدیده های مشخص متنوع که تاکنون مورد تحقیق قرار نگرفته اند و یا تحقیقات کافی در مورد آنها 
به عمل نیامده است می پردازد و ماهیت ویژه آنها را پیدا می نماید؛ فقط در چنین صورتی است که انسان می تواند 

ک اشیاء و پدیده ها را کامل و غنی سازد و آن را رشد و توسعه دهد و از پژمردگی و انجماد معرفت بر ماهیت مشتر
حرکت از عام به  – حرکت از خاص به عام؛ دوم – اول: پس دو پروسه معرفت عبارتند از. این معرفت جلوگیری نماید

البته تا زمانیکه اسلوب علمی (ها معرفت انسان همواره به شکلی مارپیچی حرکت می کند و هر یک از مارپیچ . خاص
. معرفت انسان را به مرحله عالیتری ارتقاء می دهد و به آن پیوسته ژرفای بیشتری می بخشد) دقیقًا مراعات شود

اشتباه دگماتیک های ما در این مسئله این است که آنها از یک سو درک نمی کنند که عام بودن تضاد و ماهیت 
مختلف را فقط زمانی می توان کاماًل شناخت که قباًل در خاص بودن تضاد تحقیق شده و مشترک اشیاء و پدیده های 

ماهیت ویژه اشیاء و پدیده های منفرد شناخته شده باشند؛ و از سوی دیگر آنها درنمی یابند که پس از شناخت 
را مطالعه کنند که تاکنون ماهیت مشترک اشیاء و پدیده ها باید گامی فراتر نهند و آن اشیاء و پدیده های مشخصی 

دگماتیک های ما مردمان تنبلی هستند؛ آنها . دقیقًا مورد تحقیق قرار نگرفته اند و یا برای اولین بار ظاهر می شوند
در کار تحقیقی درباره اشیاء و پدیده های مشخص هیچ گونه زحمتی به خود نمی دهند، حقایق عام را بمثابه 

آنها را به فرمول های نامفهوم و صرفًا تجریدی بدل می سازند و در نتیجه سیر چیزهای خداداد فرض می کنند، 
آنها عالوه بر این ارتباط متقابل میان دو . توالی عادی نیل انسان به شناخت حقیقت را کاماًل نفی و وارونه می نمایند

آنها تئوری شناخت . نندرا درک نمی ک – یعنی حرکت از خاص به عام و از عام به خاص – پروسه شناخت انسان
  .مارکسیستی را اصاًل نمی فهمند

نه فقط باید تضاد خاص هر سیستم بزرگ اشکال حرکت ماده و ماهیت این سیستم را که توسط این تضاد 
خاص معین می شود بررسی کرد، بلکه باید تضاد خاص و ماهیت هر پروسه را در جریان طوالنی تکامل هر شکل 

در کلیه اشکال حرکت، هر پروسه تکامل واقعی، نه موهومی، از نظر کیفی با . طالعه قرار دادحرکت ماده نیز مورد م
ما باید در کار تحقیقی خود توجه خاصی به این نکته مبذول داریم و حتی آن را مبدأ حرکت . دیگری متفاوت است

  .خود قرار دهیم
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: فی المثل. ند حل شوند که از نظر کیفی متفاوتندتضادهائی که از نظر کیفی گوناگونند، فقط با اسالیبی می توان
تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی با اسلوب انقالب سوسیالیستی حل می شود؛ تضاد میان توده های عظیم مردم و نظام 
فئودالی با اسلوب انقالب دمکراتیک حل می شود؛ تضاد میان مستعمرات و امپریالیسم با اسلوب جنگ انقالبی ملی 

ی شود؛ تضاد میان طبقه کارگر و طبقه دهقان در جامعه سوسیالیستی با اسلوب کلکتیوه کردن و مکانیزه حل م
کردن کشاورزی حل می شود؛ تضاد درون حزب کمونیست با اسلوب انتقاد و انتقاد از خود حل می شود؛ و تضاد 

تغییر می یابند، پروسه ها و تضادهای  پروسه ها. میان جامعه و طبیعت با اسلوب تکامل نیروهای مولده حل می شود
قدیم ناپدید می گردند، پروسه ها و تضادهای جدید ظاهر می شوند و بنابراین اسالیب حل تضادها نیز تغییر می 

تضادهایی که بوسیله انقالب فوریه و انقالب اکتبر روسیه حل شدند و همینطور اسالیب حل این تضادها اساسًا . کنند
لنینیست ها باید  – حل تضادهای مختلف با اسالیب گوناگون اصلی است که مارکسیست. ت بودندبا یکدیگر متفاو

ولی دگماتیک ها این اصل را مراعات نمی کنند و درنمی یابند که شرایط در انقالبهای . دقیقًا از آن پیروی کنند
الیب گوناگون حل شوند؛ بعکس گوناگون متفاوت است و در نتیجه درک نمی کنند که تضادهای مختلف باید با اس

آنها فرمول قالبی خود را که الیتغیر می انگارند، در همه جا بطور مکانیکی بکار می بندند که در نتیجه فقط می تواند 
به منظور آشکار ساختن . به ناکامی انقالب و یا به زیان امری که آینده تابناک و درخشانی در پیش دارد، منجر شود

یعنی به منظور   – در مجموع و یا در روابط متقابل آنها– در پروسه تکامل اشیاء و پدیده ها خصلت خاص تضادها
معلوم نمودن ماهیت این پروسه تکامل باید خصلت خاص دو جهت هر یک از تضادهای این پروسه را آشکار ساخت؛ 

ود به این نکته نیز توجه زیاد ما باید در کار تحقیقی خ. در غیر این صورت کشف ماهیت پروسه غیرممکن خواهد بود
  .مبذول داریم

فی المثل در پروسه . پروسه تکامل یک شیئی یا یک پدیده دارای ابعاد بزرگ، تضادهای متعددی در بردارد
دمکراتیک چین تضاد بین طبقات ستمدیده مختلف جامعه چین و امپریالیسم، تضاد بین توده های  –انقالب بورژوا

الی، تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی، تضاد میان دهقانان و خرده بورژوازی شهری از یک سو و عظیم مردم و نظام فئود
بورژوازی از سوی دیگر، تضاد بین گروههای مختلف هیئت حاکمه ارتجاعی و الی آخر؛ وضع در اینجا فوق العاده 

بطور یکسان مورد بررسی واقع این تضادها نه فقط دارای خصلت خاص خود هستند و لذا نمی توانند . بغرنج است
ما که . شوند، بلکه دو جهت هر تضاد نیز بعلت دارا بودن ویژگیهای خود نمی تواند یکسان مورد مطالعه قرار گیرد

دست اندرکار انقالب چین هستیم، نه فقط باید خصلت خاص این تضادها را در مجموع آنها، یعنی در روابط متقابل 
. جهت هر تضاد را نیز بمثابه یگانه وسیله درک آن تضاد در مجموع مورد مطالعه قرار دهیم آنها بفهمیم، بلکه باید دو

منظور از درک دو جهت یک تضاد این است که دریابیم هر یک از این جهات چه مواضع مخصوصی اشغال می کنند 
ام وابستگی متقابل به و چه اشکال مشخصی در وابستگی متقابل به یکدیگر و در تضاد با ضد خود می گیرد و هنگ

یکدیگر و در تضاد با ضد خود می گیرد و هنگام وابستگی متقابل و ضدیت و همچنین پس از گسستگی این 
. مطالعه این مسائل دارای اهمیت فراوان است. وابستگی متقابل با کدام اسلوب مشخص علیه ضد خود مبارزه می کند

ر و روح زنده مارکسیسم تحلیل مشخص از اوضاع مشخص جوه: منظور لنین درست همین بود وقتی که گفت 
دگماتیکهای ما آموزشهای لنین را نقض کرده اند و هیچ گاه مغز خود را برای تحلیل مشخص اشیاء و ). ۱۰(است

پدیده ها بکار نمی اندازند، بلکه در مقاالت و سخنرانی های خود پیوسته عبارات تو خالی و قالبی را تکرار می کنند و 
  .ین ترتیب در حزب ما سبک کار بسیار ناپسندی را وارد می نمایندبد

ذهنی گری یعنی مسائل را . در مطالعه هر مسئله باید از ذهنی گری، یکجانبه گری و سطحی بودن پرهیز نمود
اله من در این مورد در مق. بطور عینی مالحظه نکردن یا به عبارت دیگر، عدم بررسی مسائل از دیدگاه ماتریالیستی
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مثاًل چین را دیدن ولی . یکجانبه گری به معنی ندیدن همه جوانب یک مسئله است. صحبت کردم» درباره پراتیک«
ژاپن را از نظر دور داشتن؛ فقط حزب کمونیست را دیدن ولی گومیندان را از نظر دور داشتن؛ فقط پرولتاریا را دیدن 

ا دیدن ولی مالکان ارضی را از نظر دور داشتن؛ فقط شرایط مساعد ولی بورژوازی را از نظر دور داشتن؛ فقط دهقانان ر
را دیدن ولی شرایط سخت را از نظر دور داشتن؛ فقط گذشته را دیدن ولی آینده را از نظر دور داشتن؛ فقط جزء را 

عی را دیدن دیدن ولی کل را از نظر دور داشتن؛ فقط کمبودها را دیدن ولی موفقیتها را از نظر دور داشتن؛ فقط مد
ولی متهم را از نظر دور داشتن؛ فقط کار انقالبی مخفی را دیدن ولی کار انقالبی علنی را از نظر دور داشتن؛ و الی 

این درست به معنای برخورد یک جانبه به مسائل، با . درک نکردن ویژگیهای دو جهت یک تضاد: در یک کالم . آخر
از این راه غیرممکن است که بتوان اسلوب حل تضادها . دن جنگل استدیدن جزء و ندیدن کل، دیدن درختان و ندی

را پیدا کرد، وظایف انقالب را به انجام رساند، امور محوله را به نحو احسن انجام داد و مبارزه ایدئولوژیک درون حزبی 
خودت را  چنانچه دشمن و«: سون زی ضمن بحث درباره علم نظام می گوید. را بطور صحیح بسط و توسعه داد

نیز ) ۱۲(وی جن. او اینجا از دو طرف جنگ صحبت می کند) ۱۱(».بشناسی، صد بار می جنگی، به خطر نمی افتی
اگر سخنان هردو طرف را گوش «:که در دوره سلسله تان میزیسته، با آگاهی به نادرستی یک جانبه گری می گوید

به گفته های یک طرف توجه کنی، آنوقت در جهل و  فرا دهی، دنیا به روی تو روشن خواهد شد؛ ولی هر گاه فقط
ولی برخی از رفقای ما مسائل را اغلب بطور یکجانبه مالحظه می کنند و از این رو غالبًا سرشان » .تاریکی خواهی ماند
، ولی به علت )۱۳(سه بار به قصبه جو هجوم برد» شوی هو جوان « سون جیان قهرمان رمان . به سنگ می خورد

اما وقتی اسلوب عمل خود را تغییر داد و با . ع از وضع محل و نادرستی اسلوب عمل دو بار شکست خوردعدم اطال
عملیات اکتشافی از پیچ و خم کوره راهها مطلع شد، اتحاد میان قصبات لی، حو و جو را بر هم زد و با تاکتیکی شبیه 

ی خود را به درون اردوگاه دشمن فرستاد تا در که در افسانه خارجی آمده است، نیروها» اسب ترویان « تاکتیک 
نمونه های زیادی از چگونگی » شوی هو جوان « در رمان . آنگاه حمله سوم او قرین موفقیت شد – کمین بنشینند

لنین می . بکار بستن دیالکتیک ماتریالیستی می توان یافت که هجوم سه گانه به قصبه جو یکی از بهترین آنهاست
  :گوید

آن محیط شد و آنها را » واسطه های « شناختن واقعی یک موضوع، باید بر کلیه جوانب، کلیه روابط و برای « 
ما هرگز بطور کامل چنین توفیقی نخواهیم یافت، ولی همه جانبه گری را طلب کردن ما را از . مورد تحقیق قرار داد

  )۱۴(».اشتباه و تحجر مصون می دارد

برخورد سطحی یعنی عدم توجه به ویژگیهای . یشه در مد نظر داشته باشیمما باید این سخنان لنین را هم
مجموع تضادها، عدم توجه به ویژگیهای هر یک از جهات تضادها، انکار ضرورت ژرفش در اشیاء و پدیده ها و تحقیق 

افکندن نظری  و بررسی دقیق ویژگیهای تضاد آنها و بعکس اشیاء و پدیده ها را فقط از دور مالحظه کردن و پس از
سؤاالت را پاسخ دادن، اختالف نظرات را حل (اجمالی بر خطوط خارجی تضادها بالفاصله سعی در حل آنها نمودن 

چنین شیوه ای بناچار نتایج ناگواری ببار خواهد  – )کردن، کارها را ترتیب دادن یا عملیات نظامی را هدایت کردن
ریسم گرفتارند، به این علت دچار اشتباه شده اند که اشیاء و پدیده ها را آن رفقای چینی که به دگماتیسم و امپ. آورد

یکجانبه گری و سطحی بودن در عین حال سوبژکتیویسم نیز هست زیرا . بطور ذهنی، یکجانبه و سطحی می نگرند
درونی خود می  که کلیه اشیاء و پدیده های عینی در واقع متقاباًل به یکدیگر مربوطند و هر یک واجد قانونمندیهای

باشد، ولی بعضی ها بجای آنکه اشیاء و پدیده ها را همانطور که واقعًا هستند منعکس نمایند، به اشیاء و پدیده ها 
فقط بطور یکجانبه و سطحی می نگرند و روابط متقابل و قانونمندیهای درونی آنها را درک نمی کنند؛ بنابراین چنین 

  .متدی سوبژکتیویستی است
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در روابط متقابل اضداد و در   – ط باید به ویژگیهای حرکت اضداد سراسر پروسه تکامل اشیاء و پدیده هاما نه فق
  .توجه کنیم، بلکه باید ویژگیهای هر مرحله تکامل پروسه را نیز در نظر بگیریم – وضع هر یک از این جهات

ین تضاد اساسی معین می شود، تا تضاد اساسی پروسه تکامل یک شیئی یا پدیده و ماهیت پروسه که بوسیله ا
زمانیکه پروسه پایان نیافته، ناپدید نمی گردد؛ مع الوصف در هر مرحله از این پروسه طوالنی تکامل وضع معمواًل 

زیرا با اینکه خصلت تضاد اساسی پروسه تکامل یک شیئی یا یک پدیده و ماهیت پروسه تغییر نمی . متفاوت است
به عالوه، از . حله تکاملی این پروسه طوالنی به تدریج اشکال حادتری به خود می گیردکند، تضاد اساسی در هر مر

میان تضادهای بزرگ و کوچک متعدد که بوسیله تضاد اساسی تعیین می شوند و یا تحت تأثیر آن قرار می گیرند، 
د و پاره ای دیگر نیز تازه بعضی ها حدت می یابند و برخی بطور موقتی و یا جزئی حل و یا از حدتشان کاسته می شو

چنانچه انسان به مراحل مختلف پروسه تکامل . از اینجاست که مراحل مختلف پروسه نمایان می شود. پدید می آیند
  .اشیاء و پدیده ها توجه نکند، نمی تواند تضادهای ذاتی اشیاء و پدیده ها را بطور مناسب حل نماید

آزاد به امپریالیسم، در خصلت طبقاتی دو طبقه ای که با یکدیگر اساسًا مثاًل با تکامل سرمایه داری عصر رقابت 
و در ماهیت سرمایه داری جامعه موجود هیچ تغییری حاصل نشد؛ ولی تضاد  – پرولتاریا و بورژوازی – در تضادند

قدرتهای بین این دو طبقه حدت یافت، تضاد میان سرمایه انحصاری و سرمایه غیرانحصاری ظاهر شد، تضاد میان 
استعماری و مستعمرات حاد گردید و تضاد میان کشورهای سرمایه داری که در نتیجه رشد و تکامل ناموزون این 
: کشورها بوجود آمده است، با حدت خاصی تجلی کرد و بدین ترتیب مرحله خاصی در سرمایه داری پدید آمد 

ریالیسم و انقالب پرولتاریائی شده است که لنین لنینیسم درست بدین جهت مارکسیسم عصر امپ. مرحله امپریالیسم
و استالین این تضادها را به درستی توضیح داده اند و تئوری و تاکتیک انقالب پرولتاریائی را برای حل این تضادها 

  .بطور صحیح تدوین نموده اند

ریم، در اینجا نیز به چند آغاز شد در نظر بگی ۱۹۱۱دمکراتیک چین را که با انقالب  – اگر پروسه انقالب بورژوا
بخصوص دوره ای که بورژوازی در رأس انقالب قرار داشت و دوره ای که پرولتاریا انقالب . مرحله خاص برمی خوریم

به عبارت دیگر رهبری پرولتاریا سیمای . را رهبری می کرد، دو مرحله فوق العاده مختلف تاریخی را نشان می دهند
ن ساخت، منجر به صف بندی جدید طبقاتی، گسترش پردامنه انقالب دهقانی و انقالب را بطور اساسی دگرگو

پیگیری در انقالب ضد امپریالیستی و ضد فئودالی گردید و امکان گذار انقالب دمکراتیک را به انقالب سوسیالیستی 
با اینکه . محاالت بودندهمه اینها در دوره ای که بورژوازی در رأس انقالب قرار داشت از جمله ال. فراهم ساخت و غیره

در خصلت تضاد اساسی مجموعه پروسه، یعنی در خصلت این پروسه بمثابه یک انقالب دمکراتیک ضد 
به هیچ وجه ) جهت دیگر این تضاد خصلت نیمه مستعمره و نیمه فئودالی کشور است(ضد فئودالی  – امپریالیستی

بیش از بیست سال از مراحل متعدد تکاملی گذشته  تغییری حاصل نشده است، معهذا این پروسه در طول مدتی
و استقرار حکومت  ۱۹۱۱مانند شکست انقالب   – است؛ در ظرف این مدت طوالنی وقایع مهم بسیاری رخ داده اند

؛ تالشی جبهه متحد و الحاق ۱۹۲۷ – ۱۹۲۴دیکتاتورهای نظامی شمال؛ تشکیل اولین جبهه متحد ملی و انقالب 
ه ضد انقالب؛ جنگهای دیکتاتورهای نظامی جدید با یکدیگر؛ جنگ انقالب ارضی؛ تشکیل جبهه بورژوازی به اردوگا

مانند جنگ انقالب (مختصات این مراحل عبارتند از تشدید بعضی از تضادها . متحد ملی و جنگ مقاومت ضد ژاپنی
مانند نابودی (تضادها  و حل جزئی یا موقتی پاره ای از) ارضی و هجوم ژاپن به چهار استان شمال شرقی چین

مانند مبارزه بین (و ظهور تضادهای نوین ) دیکتاتورهای نظامی شمال و مصادره زمینهای مالکان ارضی از طرف ما
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دیکتاتورهای نظامی جدید و بازستاندن زمینهای مصادره شده از طرف مالکان ارضی بعد از آنکه مناطق پایگاهی 
  ).دانقالبی ما در جنوب چین از دست رفتن

در مطالعه خصلت خاص تضادهای مراحل جداگانه پروسه تکامل اشیاء و پدیده ها نه فقط باید تضادها را در 
روابط متقابلشان با یکدیگر و یا در مجموع مالحظه کنیم، بلکه باید در هر مرحله تکاملی دو جهت هر تضاد را نیز 

  .بررسی نمائیم

ابتدا جهت اول یعنی گومیندان را مورد مالحظه قرار . ظر بگیریمفی المثل گومیندان و حزب کمونیست را در ن
وحدت با روسیه،   – گومیندان در دوره اولین جبهه متحد به علت اینکه سه اصل بزرگ سیاسی سون یاتسن. دهیم

در  را اجرا می کرد، انقالبی و دارای نیروی حیاتی بود و – همکاری با حزب کمونیست و کمک به کارگران و دهقانان
به عکس خود تغییر  ۱۹۲۷ولی گومیندان پس از سال . انقالب دمکراتیک اتحاد طبقات مختلف به شمار می رفت

، بار ۱۹۳۶پس از حادثه سی ان در دسامبر . یافت و به بلوک ارتجاعی مالکان ارضی و بورژوازی بزرگ تبدیل شد
ا حزب کمونیست بخاطر مبارزه مشترک علیه دیگر در گومیندان در جهت خاتمه دادن به جنگ داخلی و همکاری ب

بدیهی است که ظهور این . چنین بود ویژگیهای گومیندان در این سه مرحله. امپریالیسم ژاپن تغییری صورت گرفت
حزب . اینک به جهت دیگر یعنی به حزب کمونیست چین بپردازیم. ویژگیها معلول یک سری علل می باشد

–  ۱۹۲۴ه متحد هنوز مرحله طفولیت را می گذراند؛ حزب کمونیست انقالب کمونیست چین در دوره اولین جبه
بدین جهت . را قهرمانانه رهبری کرد، معهذا هنوز در درک خصلت و وظایف و اسلوبهای انقالب پختگی نداشت ۱۹۲۷

شکست  چن دوسیوئیسم که در آخرین مرحله این انقالب ظاهر شد، توانست نقش خود را ایفا کند و انقالب را به
حزب جنگ انقالب ارضی را قهرمانانه رهبری کرد و اقدام به ایجاد ارتش انقالبی و مناطق  ۱۹۲۷پس از سال . بکشاند

پایگاهی انقالبی نمود، ولی دچار اشتباهات ماجراجویانه گردید که در نتیجه به ارتش و مناطق پایگاهی صدمات 
جبهه  – ین اشتباهات گردید و در رأس جبهه متحد نوینحزب موفق به تصحیح ا ۱۹۳۵از سال . سختی وارد آمد

حزب کمونیست در مرحله . متحد ضد ژاپنی قرار گرفت؛ و هم اکنون این مبارزه عظیم در حال رشد و قوام است
چنین بود . کنونی حزبی است که از بوته آزمایش دو انقالب سربلند بیرون آمده و غنی از تجربه گذشته است

درک . پیدایش این ویژگیها نیز معلول یک سری علل می باشد. ونیست چین در این سه مرحلهویژگیهای حزب کم
تشکیل جبهه متحد، تالشی جبهه  – مناسبات ویژه بین گومیندان و حزب کمونیست در مراحل مختلف تکاملشان

ولی . نیست بدون تحقیق و مطالعه در این ویژگیهای دو طرف امکان پذیر – متحد، تشکیل مجدد جبهه متحد
بررسی پایه های طبقاتی دو حزب و تضادهائی : موضوع اساسی تر در مطالعه ویژگیهای این دو حزب عبارت است از 

فی المثل، . که بر این اساس بین هر یک از این دو حزب و نیروهای دیگر در دوره های مختلف ظاهر شده اند
از یک سو در عرصه بین المللی با امپریالیستها در تضاد گومیندان در دوره اولین همکاری خود با حزب کمونیست 

قرار داشت و بدین جهت ضد امپریالیستی بود و از سوی دیگر با توده های عظیم مردم کشور در تضاد قرار گرفته 
گرچه به زحمتکشان لفظًا وعده و وعیدهای شیرین می داد، ولی در عمل فقط به جزء ناچیزی از آنها وفا کرد  – بود
گومیندان در دوره جنگی که علیه کمونیستها بر پا ساخت، علیه توده های . یا اصاًل به هیچ یک از آنها وفا نکرد و

عظیم مردم با امپریالیسم و فئودالیسم به همکاری پرداخت و بر کلیه دستاوردهایی که توده ها در انقالب تحصیل 
در دوره کنونی جنگ مقاومت ضد . ود و آنها را تشدید کردکرده بودند، قلم بطالن کشید و بدین ترتیب تضاد بین خ

ژاپنی، گومیندان از یک طرف به علت تضاد با امپریالیسم ژاپن خواستار همکاری با حزب کمونیست است ولی از 
به عکس حزب . طرف دیگر به هیچ وجه دست از مبارزه و سرکوب حزب کمونیست و خلق چین برنمی دارد

همواره در مبارزه علیه امپریالیسم و فئودالیسم در صف توده های عظیم مردم ایستاده است کمونیست در هر دوره 
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ولی در دوره کنونی جنگ مقاومت ضد ژاپنی، سیاست معتدلی نسبت به گومیندان و نیروهای فئودالی داخلی در 
شرایط فوق . کرده استپیش گرفته، زیرا گومیندان آمادگی خود را برای شرکت در جنگ مقاومت ضد ژاپنی اعالم 

الذکر گاهی باعث اتحاد و گاهی باعث مبارزه بین این دو حزب می گردد و حتی در دوره اتحاد نیز وضع پیچیده 
اگر ما ویژگیهای دو جهت هر تضاد را مطالعه نکنیم، نه تنها موفق به درک روابط . اتحاد و مبارزه همزمان وجود دارد
  .دیگر نخواهیم شد بلکه روابط متقابل بین این دو حزب را هم نخواهیم فهمید هر یک از این دو حزب با نیروهای

تضاد در هر شکل حرکت ماده، تضاد در پروسه  – لذا مشاهده می شود که در مطالعه ویژگیهای هر نوع تضاد
پروسه تکامل هر شکل حرکت، دو جهت هر تضاد در این یا آن پروسه تکامل، تضادهای مراحل تکامل گوناگون هر 

و در مطالعه ویژگیهای تمام این تضادها اعمال تمایالت ذهنی  – تکامل، دو جهت هر تضاد در مراحل تکامل جداگانه
ویژگیهای هر تضاد را بدون تحلیل مشخص . جایز نیست بلکه باید آنها را بطور مشخص مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

  .تحلیل مشخص از اوضاع مشخص: سته به یاد داشته باشیم نمی توان شناخت؛ ما باید این جمله لنین را پیو

  .مارکس و انگلس اولین کسانی بودند که از این تحلیل مشخص بما نمونه برجسته ای نشان دادند

تاریخی بکار  – موقعی که مارکس و انگلس قانون تضاد ذاتی اشیاء و پدیده ها را در مطالعه پروسه اجتماعی
مولده و مناسبات تولیدی، تضاد بین طبقات استثمار کننده و استثمار شونده و تضاد بین  بستند، تضاد بین نیروهای
را که از دو تضاد فوق منتج می شود، پیدا نمودند و دریافتند ) سیاست، ایدئولوژی و غیره(زیر بنای اقتصادی و روبنا 

  .اجتماعی مختلف می گردد که چگونه این تضادها در جوامع طبقاتی گوناگون ناگزیر منجر به انقالبات

هنگامی که مارکس این قانون را در مطالعه ساخت اقتصادی جامعه سرمایه داری بکار بست، پی برد که تضاد 
این تضاد در تضاد بین خصلت . اساسی این جامعه تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی مالکیت است

این تضاد . یستی تولید در جامعه بمثابه یک کل نمایان می شودمتشکل تولید در مؤسسات جداگانه و خصلت آنارش
  .در مناسبات طبقاتی بمثابه تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا تجلی می کند

به علت تنوع فراوان اشیاء و پدیده ها و خصلت نامحدود تکامل آنها آنچه که در یک مورد مشخص عام است، 
، آنچه که در یک مورد مشخص خاص است، در مورد مشخص و بالعکس. درمورد مشخص دیگرخاص می شود

تضاد ذاتی نظام سرمایه داری بین خصلت اجتماعی تولید و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید برای . دیگرعام می شود
کلیه کشورهایی که در آنجا سرمایه داری موجود است و رشد می یابد، جنبه مشترک دارد؛ این برای سرمایه داری 

ولی این تضاد سرمایه داری فقط متعلق به یک مرحله تاریخی معیین از رشد . ن تضاد را تشکیل می دهدعام بود
جامعه طبقاتی بطور کلی است؛ و این از دیدگاه تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی در جامعه طبقاتی بطور 

خصلت خاص کلیه این تضادهای جامعه  معهذا مارکس در جریان تشریح. کلی خاص بودن تضاد را تشکیل می دهد
سرمایه داری خصلت عام تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی در جامعه طبقاتی بطور اعم را باز هم ژرفتر، 

  .جامع تر وکامل تر روشن ساخت

تضاد نیز ازآنجا که خصوص و عموم به یکدیگر پیوسته اند و از آنجا که نه تنها خاص بودن تضاد بلکه عام بودن 
ذاتی هر پدیده است و عام بودن درست در خاص بودن نهفته است، لذا در مطالعه یک پدیده معین باید این دو جنبه 
و رابطه متقابلشان را پیدا کرد، خاص بودن و عام بودن ذاتی یک پدیده مشخص و رابطه متقابل آن دو را کشف نمود 

استالین دراثرمعروف خود . دیده های متعدد پیرامونش روشن ساختو رابطه متقابل پدیده مزبور را با اشیاء و پ
با تشریح ریشه های تاریخی لنینیسم، اوضاع بین المللی را که در آن لنینیسم بوجود آمده » درباره اصول لنینیسم«
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و تحلیل  است و همچنین آن تضادهای سرمایه داری را که در شرایط امپریالیسم به نقطه اوج خود رسیده اند، تجزیه
کرد و نشان داد که چگونه این تضادها موجب شدند که انقالب پرولتاریائی به مسئله پراتیک مستقیم تبدیل گردیده 

استالین عالوه بر این تحلیل کرد که چرا . و شرایط مساعدی برای یورش مستقیم بر سرمایه داری پدید آورده اند
ی در آنوقت کانون تمام تضادهای امپریالیسم بود و چرا پرولتاریای روسیه گهواره لنینیسم گردید و چرا روسیه تزار

بدین ترتیب استالین با تحلیل خصلت عام تضاد ذاتی . روسیه توانست پیشاهنگ پرولتاریای انقالبی بین المللی گردد
ین حال با تحلیل امپریالیسم نشان داد که چرا لنینیسم مارکسیسم عصر امپریالیسم و انقالب پرولتاریائی است و در ع

خصلت خاص امپریالیسم روسیه تزاری در چارچوب این تضاد عمومی روشن ساخت که روسیه زادگاه تئوری و 
این تحلیل استالین به ما . تاکتیک انقالب پرولتاریائی گردیده و خصلت عام تضاد در این خصلت خاص نهفته است

  .تضاد و روابط متقابلشان به دست می دهد نمونه بارز و برجسته ای از درک خصلت خاص و خصلت عام

مارکس، انگلس و همچنین لنین و استالین در مورد بکار بردن دیالکتیک در مطالعه پدیده های عینی پیوسته 
خاطرنشان ساخته اند که اعمال تمایالت ذهنی به هیچ وجه جایز نیست، بلکه باید با در نظر داشتن شرایط مشخص 

های مشخص، جای مشخص هر دو جهت تضاد و روابط متقابل مشخص تضادها را در این جنبش واقعی عینی، تضاد
دگماتیک های ما درست به جهت اینکه چنین روشی در مطالعه ندارند، پیوسته دچار ناکامی می . پدیده ها پیدا نمود

گیریم زیرا که این یگانه ما باید از عدم موفقیت دگماتیک ها درس بگیریم و این روش مطالعه پدیده ها را فرا. شوند
  .شیوه تحقیقی صحیح است

منظور از . رابطه بین عام بودن تضاد و خاص بودن تضاد رابطه بین خصلت عمومی و خصلت خصوصی تضاد است
خصلت عمومی این است که تضادها در کلیه پروسه ها موجودند و از ابتدا تا انتهای همه پروسه ها نفوذ می کنند؛ 

این حقیقت . نفی تضاد به معنی نفی همه چیز است. همه اینها تضادند – دیده ها، پروسه ها، تفکرحرکت، اشیاء و پ
از اینجاست که خصلت عمومی و مطلق تضاد . عامی است که برای همیشه و کلیه کشورها بالاستثناء صادق است

خصوصی خصلت ولی این خصلت عمومی در هر خصلت خصوصی هستی می یابد؛ بدون خصلت . پدید می آید
اگر تمام خصایل خصوصی حذف گردند، چه چیزی دیگر می تواند از خصلت عمومی باقی بماند؟ از . عمومی نیست

تمام خصایل خصوصی مشروط، موقتی و از . آنجا که هر تضاد دارای ویژگی خود است، خصلت خصوصی پدید می آید
  .این رو نسبی هستند

جوهرمسئله تضاد ذاتی اشیاء  – و خصلت خصوصی، مطلق و نسبی حقیقت درباره خصلت عمومی – این حقیقت
  .و پدیده هاست که عدم درک آن به معنای رد دیالکتیک خواهد بود

  تضاد عمده و جهت عمده تضاد –۴

تضاد عمده و : در مورد خصلت خاص تضاد دو نکته دیگر وجود دارد که محتاج به تحلیل ویژه است
  .جهت عمده تضاد

ه مرکب تکامل یک پدیده تضادهای بسیاری موجودند که یکی از آنها حتمًا تضاد عمده است؛ درپروس       
موجودیت و رشد این تضاد عمده تعیین کننده موجودیت و رشد سایر تضادهاست و یا بر آنها تأثیر می 

  .گذارد
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را تشکیل می فی المثل در جامعه سرمایه داری دو نیروی متضاد، پرولتاریا و بورژوازی، تضاد عمده 
دهند؛ تضادهای دیگر مانند تضاد بین بقای طبقه فئودال و بورژوازی، تضاد بین خرده بورژوازی دهقانی و 
بورژوازی، تضاد بین پرولتاریا و خرده بورژوازی دهقانی، تضاد بین بورژوازی غیرانحصاری و بورژوازی 

ادهای میان کشورهای سرمایه داری، تضاد انحصاری، تضاد بین دمکراسی بورژوایی و فاشیسم بورژوایی، تض
همه اینها بوسیله این تضاد عمده معین می شوند و تحت   – بین امپریالیسم و مستعمرات و سایر تضادها

  .تأثیر آن قرار می گیرند

درکشوری نیمه مستعمره مانند چین رابطه بین تضاد عمده و تضادهای غیرعمده تصویر بغرنجی بدست می 
 .دهد

امپریالیسم علیه چنین کشوری به جنگ تجاوزکارانه دست می زند، طبقات مختلف آن کشور،  موقعی که
به استثنای مشت ناچیزی خائنین به ملت، می توانند موقتًا برای جنگ ملی علیه امپریالیسم با یکدیگر متحد 

مام تضادهای در چنین صورتی تضاد بین امپریالیسم و این کشور به تضاد عمده بدل می شود و ت. شوند
منجمله تضاد عمده یعنی تضاد بین نظام فئودالی و توده های عظیم (موجود در میان طبقات مختلف کشور 

اوضاع چین در جریان جنگ تریاک . موقتًا به ردیف دوم می روند و جنبه تبعی به خود می گیرند) مردم
و در جریان جنگ کنونی چین  چنین بود) ۱۹۰۰(چین و ژاپن و جنگ ای حه توان  ۱۸۹۴و جنگ ) ۱۸۴۰(

 .و ژاپن نیز به همین منوال است

چنانچه امپریالیسم برای سرکوب کشورهای . ولی در حالت دیگر تضادها جای خود را عوض می کنند
نیمه مستعمره به جنگ متوسل نشود، بلکه به وسایل نرم تر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست اندازد، 

برابر امپریالیسم تسلیم می شوند و سپس جهت سرکوب مشترک توده های طبقات حاکمه این کشورها در 
در چنین حالتی، توده های عظیم مردم برای مقاومت در . عظیم مردم بین آنان اتحادی برقرار می گردد

مقابل اتحاد امپریالیسم و طبقه فئودال اکثرًا به جنگ داخلی بمثابه شکل مبارزه روی می آورند، حال آنکه 
الیسم برای کمک به ارتجاع کشورهای نیمه مستعمره در جهت سرکوب توده های مردم بجای اینکه امپری

مستقیمًا اقدام به عمل کند، اغلب به شیوه های غیرمستقیم توسل می جوید، بدینسان تضادهای داخلی 
، جنگ انقالبی ۱۹۱۱چنین وضعی در چین صفت مشخصه جنگ انقالبی . بخصوص حدت می یابند

جنگ های داخلی بین دار و دسته . بود ۱۹۲۷و جنگ ده ساله انقالب ارضی بعد از سال  ۱۹۲۷  – ۱۹۲۴
های مختلف ارتجاعی حاکم در کشورهای نیمه مستعمره، مانند جنگهای دیکتاتورهای نظامی چین نیز از 

  .همین مقوله اند

الیسم و دست درصورتی که رشد جنگ انقالبی داخلی به نحوی صورت گیرد که موجودیت امپری
ارتجاع داخلی از اساس به خطر بیافتد، امپریالیسم برای حفظ سلطه خویش اغلب به شیوه   – نشاندگانش

یا سعی می کند جبهه داخلی را از درون متالشی سازد و یا برای کمک به : های دیگری متشبث می شود
امپریالیسم از خارج و ارتجاع از در چنین موقعی . ارتجاع داخلی مستقیمًا نیروهای مسلح اعزام می دارد

داخل علنًا در یک قطب و توده های عظیم مردم در قطب دیگر قرار می گیرند و این همان تضاد عمده را 
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یک نمونه از . تشکیل می دهد که تعیین کننده رشد تضادهای دیگر است و یا در رشد آنها تأثیر می گذارد
مختلف سرمایه داری پس از انقالب اکتبر به مرتجعین این مداخله مسلحانه کمکی است که کشورهای 

 .نمونه ای از تجزیه جبهه انقالبی است ۱۹۲۷خیانت چانکایشک در سال . روسیه نمودند

ولی درهرحال تردیدی نیست که درهرمرحله از تکامل یک پروسه فقط یک تضاد عمده وجود دارد که 
 .نقش رهبری کننده را ایفا می کند

هرگاه پروسه ای حاوی تضادهای متعدد باشد، یکی ازآنها ناگزیرتضاد عمده :تیجه می شودازاینجا ن     
خواهد بود که دارای نقش رهبری کننده و تعیین کننده است، در حالی که بقیه تضادها نقش درجه دوم و 

سعی در لذا در مطالعه یک پروسه مرکب که حاوی دو یا چند تضاد است، باید نهایت . تبعی خواهند داشت
این . به مجردی که تضاد عمده معین شد، کلیه مسایل را می توان به آسانی حل کرد. یافتن تضاد عمده شود

لنین و استالین نیز در مطالعه . اسلوبی است که مارکس در تحقیق جامعه سرمایه داری به ما آموخته است
اد اتحاد شوروی چنین اسلوبی را به ما امپریالیسم و بحران عمومی سرمایه داری و همچنین در مطالعه اقتص

هزاران دانشمند و پراتیسین وجود دارند که قادر به درک این اسلوب نیستند و بالنتیجه، در . نشان داده اند
پیچ و خم کوره راهها حیران و سرگردان می مانند؛ آنها از یافتن حلقه عمده زنجیر ناتوان و عاجزند و از این 

 .فتن راه حل تضادها نیستندرو است که قادر به یا

همانطور که در باال گفتیم، نمی توان نسبت به همه تضادها یک پروسه برخورد یکسان داشت، بلکه         
ولی . باید میان تضاد عمده و تضادهای غیرعمده فرق نهاد و مهم تر از همه سعی در تعیین تضاد عمده نمود

نسبت به دو جهت متضاد آن برخورد یکسان   – چه غیرعمدهچه عمده و   – آیا می توان در یک تضاد معین
در هر تضاد دو جهت متضاد بطور ناموزون رشد و . داشت؟ خیر، چنین برخوردی نیز به هیچ وجه جایز نیست

گاهی چنین به نظر می رسد که میان آنها تعادلی برقرار است، ولی این تعادل فقط موقتی و . تکامل می یابند
یکی از دو جهت متضاد الجرم عمده و . لیکه تکامل ناموزون همچنان اساسی باقی می ماندنسبی است، در حا

خصلت یک . جهت عمده جهتی است که نقش رهبری کننده را در تضاد برعهده دارد. دیگری غیرعمده است
 .جهتی که موضع مسلط گرفته است  – شیئی یا پدیده اساسًا بوسیله جهت عمده تضاد معین می شود

جهت عمده و جهت غیرعمده یک تضاد به یکدیگر تبدیل می شوند و : این وضع ثابت نیست ولی 
در بخشی از یک پروسه و یا در مرحله معینی از تکامل . خصلت اشیاء و پدیده ها نیز طبق آن تغییر می یابد

بخش  جهت غیر عمده آن تضاد را تشکیل می دهد؛ در مرحله دیگر و یا در  B  جهت عمده وA  یک تضاد،
دیگراز پروسه جای این دو جهت با یکدیگر بنا برشدت افزایش یا کاهش نیروی هر جهت تضاد در مبارزه 

  .علیه جهت دیگرطی جریان تکامل شیئی و یا پدیده عوض می شود

. این قانون عام و الی االبد تخطی ناپذیر عالم است. »نو برجای کهنه می نشیند « : ما اغلب می گوئیم
یده به پدیده دیگر بوسیله جهشی انجام می یابد که طبق خصلت خود آن پدیده و شرایط گذار یک پد

در درون هر شیئی . این است پروسه نشستن نو بر جای کهنه  – خارجی آن اشکال مختلفی به خود می گیرد
ی یا پدیده بین جهات نو و کهنه تضادی موجود است که منجر به یک سلسله مبارزات پر فراز و نشیب م
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جهت نو در نتیجه این مبارزات از خرد به کالن رشد می کند و باالخره موضع مسلط می یابد، در حالی . شود
و به محض اینکه جهت نو بر جهت . که جهت کهنه از کالن به خرد بدل می شود و به تدریج زایل می گردد
ینجا مشاهده می گردد که خصلت از ا. کهنه چیره گشت، پدیده کهنه از نظر کیفی به پدیده نو بدل می شود
. جهتی که موضع مسلط گرفته است  – یک شیئی یا پدیده اساسًا بوسیله جهت عمده تضاد معین می شود

چنانچه در جهت عمده تضاد که موضع مسلط را بدست آورده تغییری رخ دهد، خصلت شیئی یا پدیده نیز 
 .طبق آن تغییر می یابد

ئودالی موضع تبعی داشت، در جامعه سرمایه داری به نیروی سرمایه داری که در جامعه کهن ف
جامعه فئودالی به جامعه سرمایه داری : تعیین کننده بدل گردید و خصلت جامعه نیز طبق آن تغییر یافت 

به عکس نیروهای فئودالی که در گذشته دارای موضع مسلط بودند، در عصر جامعه نوین سرمایه . بدل گشت
بورژوازی با . مانند فرانسه و انگلستان–  ابع که به تدریج رو به زوال می نهند، تبدیل شدندداری به نیروهای ت

تکامل نیروهای مولده از طبقه نو که نقشی مترقی داشت، به طبقه کهنه که نقش ارتجاعی دارد، تغییر می 
صی اش مصادره کند و سرانجام از طرف پرولتاریا سرنگون می گردد و به طبقه ای که وسایل تولید خصو

پرولتاریا که از نظر کمی . شده و از قدرت افتاده، تبدیل می شود؛ این طبقه نیز به تدریج رو به زوال می نهد
بر بورژوازی به مراتب متفوق است و در عین حال با آن رشد می کند ولی تحت سلطه بورژوازی قرار دارد، 

ورژوازی است، لیکن به تدریج نیرومند می گردد تا اینکه نیروی نوینی را می سازد که در بدو امر وابسته به ب
به یک طبقه مستقل که در تاریخ دارای نقش رهبری کننده است، تبدیل می شود و باالخره قدرت سیاسی 

از جامعه کهن سرمایه : بدینسان خصلت جامعه تغییر می یابد. را به چنگ می آورد و طبقه حاکم می گردد
این راهی است که اتحاد شوروی پیموده و کلیه کشورهای . لیستی بیرون می آیدداری جامعه نوین سوسیا

 .دیگر نیز ناگزیر به پیمودن آن هستند

در تضادی که به علت آن چین به کشوری نیمه مستعمره تبدیل : چین را به عنوان مثال در نظر بگیریم
ن را به زیر یوغ ظلم و ستم کشیده و شده، موضع عمده را امپریالیسم اشغال می کند؛ امپریالیسم خلق چی
در . ولی این وضع ناگزیر به تغییر است. چین از کشوری مستقل به کشوری نیمه مستعمره تبدیل شده است

مبارزه بین دو طرف، قدرت خلق چین که تحت رهبری پرولتاریا رو به تزاید می گذارد، جبرًا از چین نیمه 
ریالیسم درهم شکسته خواهد شد و چین کهن الجرم به چین مستعمره کشوری مستقل خواهد ساخت، امپ

 .نوین بدل خواهد گشت

تبدیل چین کهن به چین نوین تغییررابطه بین نیروهای کهنه فئودالی و نیروهای نوین خلق درداخل 
طبقه فرتوت مالکان ارضی فئودال سرنگون می شود و از یک طبقه حاکم به یک طبقه . کشور را نیز دربردارد

ولی خلق تحت رهبری پرولتاریا از محکوم . کوم بدل می گردد و همچنین به تدریج رو به زوال می گذاردمح
جامعه دمکراتیک نوین بر جای : و بدینسان خصلت جامعه چین تغییرمی یابد. به حاکم مبدل می شود

  .جامعه کهن نیمه مستعمره نیمه فئودالی می نشیند
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سلسله تسین که تقریبًا سیصد سال در . ونیهای متقابل بوده استگذشته کشور ما شاهد اینگونه دگرگ
تحت رهبری سون یاتسن » اتحاد انقالبی«مضمحل گردید و  ۱۹۱۱چین حکومت می کرد، در اثر انقالب 

نیروهای انقالبی جنوب که از اتحاد حزب  ۱۹۲۷  –  ۱۹۲۴در جریان جنگ انقالبی . برای مدتی پیروزی یافت
تشکیل شده بودند، از ضعیف به قوی بدل گشتند و در نتیجه در لشکرکشی به شمال  کمونیست و گومیندان

قرین موفقیت گردیدند، حال آنکه دیکتاتورهای نظامی شمال که زمانی می توانستند قلدری و ترکتازی 
دراثر ضربات نیروهای ارتجاعی گومیندان نیروهای خلق تحت رهبری  ۱۹۲۷در سال . کنند، سرنگون شدند

کمونیست از نظر کمی سخت تضعیف شدند، ولی پس از آنکه اپورتونیسم را از صفوف خود زدودند  حزب
دهقانان در مناطق پایگاه انقالبی تحت رهبری حزب کمونیست از محکوم . دوباره به تدریج نیرومند گردیدند

ن دائمًا تعویض کهنه بدینسان در جها. به حاکم بدل گشتند، در حالی که مالکان ارضی تغییر معکوس یافتند
 .با نو، نشستن نو بجای کهنه، محو کهنه و خلق نو و یا فراروئیدن نو از کهنه به وقوع می پیوندد

در جریان مبارزات انقالبی بعضی مواقع مشکالت بر شرایط مساعد می چربند؛ در چنین حالتی مشکالت 
ولی انقالبیون می توانند با مساعی و  .جهت عمده و شرایط مساعد جهت غیرعمده تضاد را تشکیل می دهند

همت خود به تدریج بر مشکالت چیره گردند و وضع مساعد نوینی بوجود آورند؛ از این راه است که وضع 
برای چین و همچنین  ۱۹۲۷چنین وضعی پس از شکست انقالب . مساعد جایگزین وضع نامساعد می شود

چین در جنگ کنونی چین و ژاپن دوباره به . دید آمدبرای ارتش سرخ چین در طول راه پیمائی طوالنی پ
وضع دشواری افتاده است؛ ولی ما قادر به تغییر این وضع هستیم و می توانیم وضع چین و ژاپن را بطور 

به عکس، چنانچه انقالبیون مرتکب اشتباه شوند، ممکن است شرایط مساعد به مشکالت . اساسی عوض کنیم
مناطق پایگاه انقالبی که بعد از . به شکست انجامید ۱۹۲۷  – ۱۹۲۴زی انقالب تبدیل شود، کما اینکه پیرو

 .همگی از دست رفتند ۱۹۳۴در استانهای جنوبی چین ایجاد گشته بودند، تا سال  ۱۹۲۷سال 

این نیز درمورد تضادی که در کسب علم و دانش درحرکت از ندانستن به دانستن پدید می آید صادق 
عه مارکسیسم را آغاز می کنیم، بی اطالعی و یا اطالع محدود ما از مارکسیسم با علم وقتیکه ما مطال. است

ولی در نتیجه آموزش جدی ندانستن به دانستن، معلومات محدود به معلومات . مارکسیسم در تضاد است
 .وسیع و جامع و نادانی در بکار بردن مارکسیسم به استادی در بکار بردن آن بدل می گردد

تصورمی کنند که این تزدرمورد پاره ای از تضادها صادق نیست؛ مثال می گویند نیروهای  بعضی ها
مولده در تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی، پراتیک در تضاد بین تئوری و پراتیک، زیربنای 

یگر دو جهت اقتصادی در تضاد بین زیربنای اقتصادی و روبنا جهت عمده تضاد را تشکیل می دهد، و گویا د
این برداشتی است مختص ماتریالیسم مکانیکی که با ماتریالیسم دیالکتیک هیچ گونه . تضاد جابجا نمی شوند

بدیهی است که نیروهای مولده، پراتیک و زیربنای اقتصادی بطور کلی دارای نقش عمده و . قرابتی ندارد
معهذا باید همچنین پذیرفت که . ت نیستتعیین کننده هستند و کسی که منکر این حقیقت شود، ماتریالیس

تحت شرایط معین مناسبات تولیدی، تئوری و روبنا به نوبه خود می توانند نقش عمده و تعیین کننده پیدا 
چنانچه نیروهای مولده بدون تغییر مناسبات تولیدی نتوانند رشد و تکامل یابند، آنوقت تغییر . کنند

بدون تئوری انقالبی «هنگامیکه این سخن لنین . ننده خواهد یافتمناسبات تولیدی نقش عمده و تعیین ک



 

 

 

	
	

	  

 

289 

 

 

در دستور روز قرار گیرد، آفرینش و پخش تئوری ) ۱۵(»هیچ جنبش انقالبی نمی تواند وجود داشته باشد
نوع این وظیفه مهم (هر گاه باید وظیفه ای انجام گیرد . انقالبی نقش عمده و تعیین کننده کسب می کند

چ گونه رهنمود، شیوه، نقشه و یا سیاستی برای انجام آن در دست نباشد، آنگاه تدوین ولی هی) نیست
سیاست، فرهنگ و (چنانچه روبنا . رهنمود، شیوه، نقشه و یا سیاست نقش عمده و تعیین کننده می یابد

ن کننده مانع رشد و تکامل زیربنای اقتصادی شود، آنگاه تحوالت سیاسی و فرهنگی نقش عمده و تعیی) غیره
آیا ما با چنین تزی ماتریالیسم را نقض می کنیم؟ به هیچ وجه، زیرا ما قبول داریم که در . پیدا می کنند

جریان عمومی رشد تاریخ ماده تعیین کننده روح و وجود اجتماعی تعیین کننده شعور اجتماعی است؛ ولی 
ده، شعور اجتماعی بر وجود اجتماعی و که روح بر ما  – و باید هم بپذیریم  – در عین حال نیز می پذیریم

بدینسان ما نه فقط ماتریالیسم را نقض نمی کنیم بلکه . روبنا بر زیربنای اقتصادی تأثیر متقابل می گذارد
  .ماتریالیسم مکانیکی را رد می نمائیم و از ماتریالیسم دیالکتیک دفاع می کنیم

تضاد عمده و تضادهای غیرعمده در   – التهرگاه ما درمطالعه خصلت خاص تضاد از بررسی این دو ح
چشم بپوشیم، یا به عبارت دیگر چنانچه از بررسی   –  یک پروسه و جهت عمده و جهت غیرعمده یک تضاد

صفت مشخصه در هر یک از این دو حالت تضاد صرف نظر کنیم، آنگاه به تجریدات دچار خواهیم شد و به 
بود و در نتیجه نمی توانیم اسلوب صحیحی برای حل هیچ وجه قادر به درک مشخص تضادها نخواهیم 

. صفت مشخصه یا خصلت خاص این دو حالت تضاد نمودار ناموزونی نیروهای متضاد است. تضادها بیابیم
هیچ چیزی در جهان مطلقًا موزون رشد و تکامل نمی یابد، از این رو ما باید با تئوری رشد و تکامل موزون یا 

به عالوه درست همین حالت مشخص تضاد و تبدیل جهات عمده و غیرعمده . کنیم با تئوری تعادل مبارزه
تحقیق و پژوهش . تضاد در پروسه تکامل به یکدیگر است که نمودار نشستن نیروی نو برجای کهنه می باشد

در حاالت مختلف ناموزونی تضادها و همچنین تحقیق در تضادهای عمده و غیرعمده و در جهات عمده و 
ده تضاد اسلوب مهمی است که بدان وسیله یک حزب انقالبی استراتژی و تاکتیک سیاسی و نظامی غیرعم

  .خود را بطور صحیح تعیین می کند؛ همه کمونیستها باید به این کار تحقیقی توجه کافی مبذول دارند

 همگوني و مبارزه اضداد  –٥

اید به بررسی مسئله همگونی و مبارزه اینک که مسئله عام بودن و خاص بودن تضاد را روشن ساختیم، ب
 .اضداد بپردازیم

، )یا مشروط بودن متقابل(همگونی، وحدت، تطابق، نفوذ متقابل، دخول متقابل، وابستگی متقابل         
همه اینها اصطالحاتی برای یک مفهوم واحد هستند که از آنها دو نکته   – ارتباط متقابل و یا همکاری متقابل

در پروسه تکامل اشیاء و پدیده ها وجود هر یک از دو جهت هر تضاد شرط   – ۱: شودزیر منظور می 
تحت شرایط   – ۲موجودیت جهت دیگر است و هر دو جهت در یک مجموع واحد همزیستی می کنند؛ 

 .چنین است معنای همگونی. معین هر یک از دو جهت متضاد به ضد خود بدل می گردد

 :لنین می گوید
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ی است که نشان می دهد اضداد چگونه می توانند همگون باشند و چگونه همگون دیالکتیک آموزش
چرا عقل . تحت چه شرایطی همگون هستند و به یکدیگر تبدیل می شوند) چگونه همگون می شوند(هستند 

بشر نباید این اضداد را مرده و متحجر، بلکه زنده، مشروط، متحرک و در حال تبدیل به یکدیگر دریافت 
  )۱۶.(کند

  معنی این عبارت لنین چیست؟

اضداد موجود در هر پروسه پیوسته یکدیگر را دفع می کنند، در مبارزه با یکدیگر قرار می گیرند و 
این اضداد چه در پروسه تکامل کلیه اشیاء و پدیده های جهان و چه در تفکر . در مقابل یکدیگر می ایستند

پروسه ساده فقط حاوی یک زوج ضد است، حال آنکه در یک یک . بشر موجودند؛ در اینجا استثنائی نیست
بدینسان است . این زوج ها نیز به نوبه خود با هم در تضادند. پروسه مرکب زوج های بیشتری یافت می شوند

  .که کلیه اشیاء و پدیده های جهان عینی وهمچنین تفکربشر تشکیل می شوند و به حرکت درمی آیند

پس چرا ما از همگونی و یا وحدت . نی و یا وحدتی وجود نخواهد داشتاگراینطور باشد هیچ همگو
 سخن می رانیم؟

هر گاه یکی از دو ضد حذف . حقیقت این است که اضداد نمی توانند جدا از یکدیگر زیست کنند
آیا یکی از دو جهت متضاد پدیده ها و : تعمق کنید. شود، شرط موجودیت ضد دیگر نیز از بین خواهد رفت

فاهیم شعور انسانی می تواند مستقال وجود داشته باشد؟ بدون زندگی مرگ نیست؛ بدون مرگ زندگی یا م
بدون بدبختی نیکبختی نیست؛ بدون نیکبختی . بدون باال پائین نیست؛ بدون پائین باال نیست. نیست

ن اجاره دار بدون مالک ارضی دهقا. بدون آسانی دشواری نیست؛ بدون دشواری آسانی نیست. بدبختی نیست
بدون بورژوازی پرولتاریا نیست؛ بدون پرولتاریا بورژوازی . نیست؛ بدون دهقان اجاره دار مالک ارضی نیست

بدون ستم ملی امپریالیستی مستعمره و نیمه مستعمره نیست؛ بدون مستعمره و نیمه مستعمره ستم . نیست
معین از یک سو ضد یکدیگرند و از سوی کلیه اضداد چنین اند؛ اضداد تحت شرایط . امپریالیستی نیست

این   – دیگر با یکدیگر در ارتباطند، در هم داخل می شوند، در یکدیگر نفوذ می کنند و به یکدیگر وابسته اند
تحت شرایط معین همه جهات متضاد دارای خصلت ناهمگونند و بدین جهت . خاصیت را همگونی می نامند

ین حال میان آنها همگونی نیز موجود است و به این دلیل متقابال با ولی در ع. آنها را اضداد می خوانند
دیالکتیک نشان می دهد که : این درست مفهوم همان عبارت لنین است که می گوید. یکدیگر مرتبطند

حال چگونه اضداد می توانند همگون باشند؟ زیرا که هر یک شرط . »اضداد چگونه می توانند همگون باشند«
  .این اولین معنای همگونی است. ستوجود دیگری ا

ولی آیا کافی است که فقط گفته شود وجود هر یک از دو جهت متضاد شرط موجودیت جهت دیگر 
است و میان آنها همگونی وجود دارد و از این رو می توانند در یک مجموع واحد همزیستی کنند؟ خیر، این 

شود که هر یک از دو جهت متضاد برای موجودیت مسئله فقط به اینجا ختم نمی . به تنهایی کافی نیست
یعنی اینکه تحت . خود متقاباًل به یکدیگر وابسته باشند، بلکه مهم تر از آن تبدیل اضداد به یکدیگر است
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شرایط معین هر یک از دو جهت متضاد یک شیئی یا پدیده به ضد خود بدل می گردد، جای خود را با طرف 
  .ن معنای همگونی اضداد استاین دومی. مقابل عوض می کند

پرولتاریا که زمانی تحت حکومت : علت چیست که دراینجا نیزهمگونی دیده می شود؟ توجه کنید
بود، از طریق انقالب حاکم می شود؛ در حالیکه بورژوازی که تا آن زمان در صدر حکومت بود، تحت حکومت 

ین امری است که در اتحاد شوروی تحقق یافت و ا. قرار می گیرد و جای طرف مقابل خود را اشغال می نماید
چنانچه تحت شرایط معین میان : اینک این سؤال مطرح می شود . در سراسر جهان نیز تحقق خواهد یافت

  این اضداد رابطه متقابل و همگونی وجود نداشته باشد، چگونه چنین تغییری می تواند صورت بگیرد؟

اصرچین نقش مثبتی داشت، دراثر خصلت طبقاتی ذاتی خود گومیندان که در مرحله ای از تاریخ مع
به بعد به راه ضد انقالب افتاد، ولی باالخره به علت  ۱۹۲۷از سال ) اینها شرایط اند(و تطمیعات امپریالیسم 

مجبور شد ) اینها شرایط اند(حدت تضاد بین چین و ژاپن و در نتیجه سیاست جبهه متحد حزب کمونیست 
  .بین اضدادی که به یکدیگر تبدیل می شوند، همگونی معینی موجود است. ه مقاومت تن دهددر برابر ژاپن ب

طبقه مالکان ارضی که صاحب زمین بود، : انقالب ارضی ما در گذشته چنین پروسه ای را طی نمود
 به طبقه ای بدل شد که زمین خود را از دست داد، حال آنکه دهقانان که زمینهای خود را از دست داده

داشتن و نداشتن، . بودند، صاحب مقدار کمی زمین شدند؛ در آینده نیز چنین پروسه ای طی خواهد شد
همه اینها تحت شرایط معینی به یکدیگر مربوطند و میان آنها همگونی   – بدست آوردن و از دست دادن

سوسیالیستی  در شرایط سوسیالیسم مالکیت خصوصی دهقانان به مالکیت اجتماعی کشاورزی. موجود است
بدل می شود؛ چنین پروسه ای هم اکنون در اتحاد شوروی صورت گرفته است و در سراسر جهان نیز صورت 

از مالکیت خصوصی به مالکیت اجتماعی پلی کشیده شده است که در فلسفه همگونی، تبدیل . خواهد گرفت
  .یکی به دیگری و یا نفوذ متقابل نامیده می شود

لتاریا یا دیکتاتوری خلق در واقع به معنای فراهم ساختن شرایط برای انحالل تحکیم دیکتاتوری پرو
ایجاد و . این دیکتاتوری و گذار به مرحله عالیتری است که در آن همه سیستمهای دولتی زایل می گردند

توسعه حزب کمونیست در واقع به معنای آماده ساختن شرایط برای از بین بردن حزب کمونیست و بطور 
ایجاد یک ارتش انقالبی تحت رهبری حزب کمونیست و اقدام به جنگ . همه سیستمهای حزبی است کلی

این اضداد در نهایت وحدت نیز . انقالبی در واقع به معنای مهیا ساختن شرایط برای محو نهائی جنگ است
  .تشکیل می دهند

جنگ به صلح بدل  .همانطور که بر همگان روشن است، صلح و جنگ به یکدیگر تبدیل می شوند
می گردد، همانطور که اولین جنگ جهانی به صلح پس از جنگ انجامید و اکنون که جنگ داخلی چین تمام 

صلح به جنگ تبدیل می شود، همانطور که در سال . شده، جنگ جای خود را به صلح داخلی داده است
دارد که صلح و آرامش همکاری بین گومیندان و حزب کمونیست به جنگ مبدل شد و احتمال  ۱۹۲۷

علت این امر چیست؟ علت اینست که در جامعه طبقاتی . کنونی در جهان به دومین جنگ جهانی بدل گردد
  .میان چنین پدیده های متضادی، چون جنگ و صلح، تحت شرایط معین همگونی موجود است
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همزیستی می اضداد همگی به یکدیگر مربوطند و نه فقط تحت شرایط معین در یک مجموع واحد 
و این . کنند بلکه در شرایط معین دیگرنیز به یکدیگر بدل می گردند؛ اینست معنای کامل همگونی اضداد

تحت   – )چگونه همگون می شوند(چگونه همگون هستند ... «:درست همان مقصود لنین است که می گوید
  .». ..چه شرایطی همگون هستند و به یکدیگر تبدیل می شوند

ر نباید این اضداد را مرده و متحجر، بلکه زنده، مشروط، متحرک و در حال تبدیل به چرا عقل بش«
واقعیت این است که وحدت یا . زیرا که اشیاء و پدیده های عینی واقعًا اینطور هستند» یکدیگر دریافت کند

تحرک، همگونی اضداد در یک شیئی یا پدیده عینی هیچگاه مرده و متحجر نیست بلکه زنده، مشروط، م
انعکاس این امر در . موقتی و نسبی است؛ تحت شرایط معین کلیه اضداد به عکس خود تبدیل می شوند

این فقط طبقات . ماتریالیستی مارکسیستی می گردد  – تفکر انسان موجب پیدایش جهان بینی دیالکتیکی
د را زنده، مشروط، حاکم مرتجع کنونی و گذشته و همچنین متافیزیسین های خادم آنها هستند که اضدا

آنها این نظر . متحرک و در حال تبدیل به یکدیگر ندانسته بلکه آنها را مرده و متحجر فرض می کنند
نادرست را در همه جا تبلیغ می کنند و توده های مردم را به گمراهی می کشانند تا بتوانند به حکومت خود 

ادرست مرتجعین و متافیزیسین ها را فاش سازند، وظیفه کمونیستها این است که این نظرات ن. ادامه دهند
دیالکتیک درونی اشیاء و پدیده ها را تبلیغ کنند و تبدیل یک پدیده را به پدیده دیگر پیش رانند و بدینسان 

  .به هدف انقالب دست یابند

وقتی که ما ازهمگونی اضداد تحت شرایط معین سخن می گوییم، منظورمان اضداد واقعی و 
در میتولوژی صحبت از انواع گوناگون تبدیالت می . دیل واقعی و مشخص آنها به یکدیگر استمشخص و تب

قهرمان » ای«که خورشید را دنبال می کند و یا ) ۱۷(»شان های جین«در کتاب » کوافو«مانند   – شود
سون او «دگردیسی  ۷۲که با تیر و کمان نه عدد خورشید را ساقط می سازد و یا ) ۱۸(»حوا نان زی«کتاب 
و یا دگرگونی ارواح و روباهان به انسان در بسیاری از افسانه های کتاب ) ۱۹(»سی یو جی«در کتاب » کون

در این افسانه ها تبدیل اضداد به یکدیگر ساده لوحانه و موهومی بوده و زاده قوه . و غیره) ۲۰(»لیائو جای«
تعدد و بغرنج برانگیخته می شوند، ولی خود تخیل انسانهاست که بوسیله تبدیالت متقابل اضداد واقعی م

همه میتولوژی ها در «:مارکس می گوید. تبدیالت مشخصی نیستند که بیان کننده تضادهای مشخص باشند
تخیل و بوسیله تخیل قوای طبیعت را تسخیر می کنند، بر آن تسلط می یابند و به آن شکل می دهند؛ و از 

و همچنین داستانهای (افسانه های میتولوژی ) ۲۱(».ت ناپدید می گردنداین رو با تسلط انسان بر قوای طبیع
که از دگردیسی های بیشمار سخن می رانند، به این جهت باعث لذت و تفریح انسانها می شوند که ) کودکان

بیان کننده خیاالت و تصورات انسانها درباره تسلط بر قوای طبیعت اند و بهترین آنها همانطور که مارکس 
دارند؛ ولی افسانه ها بر اساس شرایط معین تضادهای مشخص بنا نشده اند و » فریبندگی جاودانی«گوید  می

یعنی جهات متضادی که در افسانه ها و یا داستانهای کودکان . بدین جهت انعکاس علمی واقعیت نیستند
تیک مارکسیستی دیالک. تشکیل دهنده تضاد هستند، فقط دارای همگونی موهوم اند نه همگونی مشخص

  .انعکاس علمی همگونی را در تبدیالت واقعی به دست می دهد
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چرا تخم مرغ می تواند به جوجه تبدیل شود ولی سنگ نمی تواند؟ چرا میان جنگ و صلح همگونی 
موجود است، ولی میان جنگ و سنگ همگونی دیده نمی شود؟ چرا انسان فقط می تواند انسان بزاید و نه 

بدون . گانه علت این است که همگونی اضداد تنها تحت شرایط معین الزم امکان پذیر استی -چیز دیگر؟ 
  .این شرایط معین الزم هیچ همگونی نمی تواند وجود داشته باشد

سوسیالیستی   – روسیه مستقیمًا به انقالب پرولتاریائی ۱۹۱۷دمکراتیک فوریه   – چرا انقالب بورژوا
الب بورژوایی فرانسه مستقیمًا به انقالب سوسیالیستی نیانجامید و کمون اکتبر همان سال پیوست، ولی انق

به شکست منتهی شد؟ چرا مغولستان و آسیای مرکزی با نظام ایالتی خود بدون واسطه به ) ۱۸۷۱(پاریس 
بدون اینکه   – سوسیالیسم پیوستند؟ چرا انقالب چین می تواند از راه سرمایه داری چشم بپوشد و مستقیمًا

به سوسیالیسم   – ه تاریخی قدیمی کشورهای غربی را بپیماید و بدون گذار از مرحله دیکتاتوری بورژوازیرا
چنانچه شرایط معین الزم فراهم باشد، در پروسه تکامل یک . برود؟ یگانه علت شرایط مشخص وقت است

ادها به هم وابسته و به شیئی یا پدیده تضادهای معینی پدید می آیند و به عالوه اضداد موجود در این تض
  .در غیر این صورت هیچ یک از اینها ممکن نمی گردید. یکدیگر بدل می شوند

  اینک ببینیم مبارزه چیست؟ و رابطه بین مبارزه و همگونی کدام است؟. این بود مسئله همگونی

. استاضداد مشروط، موقتی، گذرا و نسبی ) تطابق، همگونی، تساوی عمل(وحدت « : لنین می گوید
 ).۲۲(»مبارزه اضداد دافع یکدیگر مطلق است، همانطور که تکامل و حرکت مطلق است

 معنی این جمله لنین چیست؟

استواری همه . همه پروسه ها را آغاز و انتهایی است؛ همه پروسه ها به ضد خود بدل می شوند
ه به پروسه دیگربیان می یابد، پروسه ها نسبی است، درحالیکه تلون و بی ثباتی آنها که در تبدیل یک پروس

 .مطلق است

در حالت سکون نسبی و در حالت تغییر : حرکت هرشیئی یا پدیده در دوحالت صورت می پذیرد
. مبارزه بین دو عنصر متضاد در درون یک شیئی یا پدیده سبب پیدایش این دو نوع حرکت می شود. آشکار

در آن حاصل می شود که می توان ) نه کیفی(ییر کمی چنانچه پدیده ای در حالت اول حرکت باشد، فقط تغ
ولی چنانچه آن پدیده در حالت دوم حرکت باشد، تغییرات کمی حالت . آن را در سکون ظاهری مشاهده کرد

اول که به نقطه اوج خود رسیده اند، موجب تالشی آن پدیده بمثابه یک وجود واحد می گردند و در نتیجه 
وحدت، همبستگی، همپیوستگی، . که به صورت تغییر آشکار تجلی می کندتغییر کیفی پدید می آید 

هماهنگی، تعادل، ثبات، رکود، سکون، استواری، موزونی، تراکم، کشش و غیره که ما در زندگی روزمره خود 
مشاهده می کنیم، همه مظاهری از اشیاء و پدیده ها در حالت تغییر کمی هستند؛ در حالی که تالشی 

اختالل در حالت همبستگی، همپیوستگی، هماهنگی، تعادل، ثبات، رکود، سکون، استواری، وحدت یعنی 
موزونی، تراکم، کشش و غیره و تغییر آنها به ضد خود همگی مظاهری از اشیاء و پدیده ها در حالت تغییر 

از حالت اول به  اشیاء و پدیده ها دائمًا در حال گذار. کیفی و گذار از یک پروسه به پروسه دیگر می باشند
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حالت دوم حرکت هستند و مبارزه اضداد که در هر دو حالت ادامه دارد، در حالت دوم به حل تضاد منجر 
بدین سبب است که ما می گوئیم وحدت اضداد مشروط، موقتی و نسبی است، ولی مبارزه اضداد . می شود

 .دافع یکدیگر مطلق است

ود است و بدین جهت اضداد می توانند در یک وجود در پیش گفتیم که میان دو ضد همگونی موج
واحد همزیستی کنند و به یکدیگر بدل شوند؛ در اینجا منظور ما مشروط بودن است، بدین معنی که تحت 
شرایط معینی اضداد می توانند به وحدت رسیده و به یکدیگر بدل شوند، اما بدون وجود این شرایط نمی 

همگونی . د و در یک وجود واحد همزیستی کنند و به یکدیگر مبدل شوندتوانند تشکیل یک تضاد را بدهن
همگونی مشروط و نسبی : اضداد فقط در شرایط معینی صورت می گیرد و بدین جهت بود که ما گفتیم

در اینجا می خواهیم اضافه کنیم که مبارزه اضداد در سراسر پروسه از ابتدا تا انتها جریان دارد و منجر . است
دیل یک پروسه به پروسه دیگر می شود؛ مبارزه اضداد بدون استثناء درهمه جا جریان دارد و از این رو به تب

پیوند همگونی مشروط و نسبی با مبارزه غیرمشروط و مطلق موجب حرکت تضاد . غیرمشروط و مطلق است
 .کلیه اشیاء و پدیده ها می گردد

اینکه ضد یکدیگرند، وحدت نیز تشکیل می پدیده ها در عین « : ما چینی ها اغلب می گوئیم
ضد «. این حکمی دیالکتیکی و ضد متافیزیکی است. یعنی میان اضداد همگونی موجود است) ۲۳(».دهند

. به معنای این است که دو جهت متضاد یکدیگر را دفع می کنند یا با یکدیگر در مبارزه اند» یکدیگرند
است که دو جهت متضاد تحت شرایط معین وحدت می یابند به معنای این » وحدت نیز تشکیل می دهند«

  .ولی مبارزه درست در همگونی موجود است؛ بدون مبارزه همگونی نیست. و به همگونی می رسند

در همگونی مبارزه است، در خصوص عموم است و در خصلت خصوصی خصلت عمومی، یا به قول 
  )۲۴(».در نسبی مطلق است... «لنین 

 نيسم در تضادمقام آنتاگو –٦

آنتاگونیسم چیست؟ پاسخ ما به این سؤال چنین   :مسئله مبارزه اضداد شامل سؤال زیر می شود
 .آنتاگونیسم یکی از اشکال مبارزه اضداد است، ولی یگانه شکل این مبارزه نیست  :است

تضاد . تاریخ بشر به آنتاگونیسم میان طبقات که بیان خاصی از مبارزه اضداد است شهادت می دهد
این دو طبقه متضاد مدت مدیدی در جامعه، چه . بین طبقات استثمارگر و استثمارشونده را در نظر بگیریم

در جامعه بردگی و چه در جامعه فئودالی یا سرمایه داری با یکدیگر همزیستی دارند و با یکدیگر در مبارزه 
ی رسید، این مبارزه شکل آنتاگونیسم آشکار اند؛ ولی تنها پس از آنکه تضاد بین این دو طبقه به مرحله معین

این حقیقت در مورد تبدیل صلح به جنگ در جامعه طبقاتی نیز . به خود می گیرد و منجربه انقالب می شود
 .صادق است
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بمب قبل از انفجار یک وجود واحد است که در آن اضداد تحت شرایط معین در کنار هم زیست می 
چنین تشابهی در کلیه پدیده . صورت می گیرد) احتراق(ش شرایط جدید انفجار فقط پس از پیدای. کنند

های طبیعت مشاهده می شود که سرانجام برای حل تضاد کهنه و ایجاد پدیده نو شکل تصادم آشکار به خود 
 .می گیرد

این امر به ما کمک می کند که دریابیم انقالبات و جنگهای . درک این واقعیت شایان اهمیت است
ی در جوامع طبقاتی اجتناب ناپذیرند و بدون آنها نه می توان جهشی در تکامل جامعه انجام داد و نه انقالب

می توان طبقات ارتجاعی حاکم را سرنگون ساخت و در نتیجه کسب قدرت سیاسی از طرف خلق غیرممکن 
یرضرور و غیرممکن که گویا انقالب اجتماعی غ  – کمونیستها باید تبلیغات فریبنده مرتجعین را. می گردد

لنینیستی انقالب اجتماعی با استواری تمام   – فاش و برمال سازند و موظفند از تئوری مارکسیستی  – است
پیروی کنند و به خلق در فهم این امر کمک کنند که انقالبات اجتماعی نه تنها کاماًل ضرور بلکه کاماًل امکان 

 .حاد شوروی این حقیقت علمی را تأیید کرده استپذیرند و سراسر تاریخ بشر و همچنین پیروزی ات

معذلک ما باید وضعیت مبارزه اضداد گوناگون را بطور کنکرت بررسی کنیم و هیچ گاه نباید 
تضاد و مبارزه عام و . فرمولهای فوق الذکر را بی موقع و بی جا در مورد همه اشیاء و پدیده ها بکار ببندیم

. ا یعنی اشکال مبارزه به علت گوناگونی خصلت تضادها مختلف استمطلق است ولی شیوه های حل تضاده
بعضی از تضادها خصلت آنتاگونیستی آشکار نشان می دهند، در صورتی که بعضی دیگر دارای چنین خصلتی 

طبق تکامل مشخص اشیاء و پدیده ها پاره ای از تضادها که در ابتدا غیر آنتاگونیستی هستند به . نیستند
اگونیستی بدل می شوند، حال آنکه برخی دیگر که در آغاز آنتاگونیستی هستند، به تضادهای تضادهای آنت

 .غیر آنتاگونیستی تغییر می یابند

همانطور که در باال اشاره شد، تا زمانیکه طبقات موجودند، تضاد بین نظرات درست و نادرست در 
این تضادها در ابتدا یا در مورد . د بودحزب کمونیست انعکاسی از تضادهای طبقاتی در درون حزب خواهن

بعضی مسائل حتمًا بالفاصله آنتاگونیستی نمی شوند ولی با رشد مبارزه طبقاتی ممکن است به تضادهای 
تاریخ حزب کمونیست اتحاد شوروی به ما نشان می دهد که تضاد بین نظرات . آنتاگونیستی تغییر یابند

ات نادرست تروتسکی و بوخارین و دیگران از طرف دیگر ابتدا به درست لنین و استالین از یک طرف و نظر
در تاریخ حزب کمونیست چین نیز . شکل آنتاگونیستی ظاهر نگشت، بلکه بعدها به آنتاگونیسم مبدل شد

تضاد بین نظرات درست بسیاری از رفقای حزب ما و نظرات نادرست چن دو . چنین مواردی یافت می شود
در . و دیگران ابتدا به شکل آنتاگونیستی بروز نکرد بلکه بعدها به آنتاگونیسم مبدل شدسیو و جان گوه تائو 

حال حاضر در درون حزب ما تضاد بین نظرات درست و نادرست شکل آنتاگونیستی ندارد و چنانچه رفقائی 
. دل نخواهد شدکه مرتکب اشتباه شده اند بتوانند اشتباهات خود را تصحیح کنند، این تضاد به آنتاگونیسم ب

از این رو حزب باید از یک سو علیه نظرات نادرست بطور جدی مبارزه کند و از سوی دیگر به آن رفقائی که 
در چنین صورتی مسلم است که . مرتکب اشتباه شده اند امکان کافی دهد تا به اشتباهات خود پی برند

ه مرتکب اشتباه شده اند روی اشتباهات خود ولی چنانچه افرادی ک. مبارزه تا حد افراط نادرست خواهد بود
 .بایستند و آنرا عمیق تر سازند، امکان دارد که این تضاد به آنتاگونیسم بدل شود
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در آنجا شهرهای تحت کنترل (ازنظر اقتصادی تضادهای بین شهر و ده در جامعه سرمایه داری 
در آنجا (تحت حکومت گومیندان و در چین در مناطق ) بورژوازی دهات را بیرحمانه غارت می کنند

شهرهای تحت کنترل امپریالیسم و بورژوازی بزرگ کمپرادور چین دهات را به وحشیانه ترین وجهی چپاول 
ولی این تضادها در یک کشور سوسیالیستی و در مناطق پایگاه انقالبی ما . نهایت آنتاگونیستی اند) می کنند

 .د و در جامعه کمونیستی از بین خواهند رفتبه تضادهای غیر آنتاگونیستی بدل گشته ان

در شرایط سوسیالیسم اولی ناپدید . آنتاگونیسم و تضاد به هیچ وجه همانند نیستند«: لنین می گوید
این بدان معنی است که آنتاگونیسم فقط یکی از اشکال مبارزه ) ۲۵(».می گردد، ولی دومی باقی می ماند

کل آن نیست؛ از این رو فرمول آنتاگونیسم را نمی توان همه جا بطور اضداد است ولی به هیچ وجه یگانه ش
 .مکانیکی بکار بست

 نتيجه گيري  – ۷

قانون تضاد ذاتی اشیاء و پدیده ها، یعنی . اینک آنچه را که گفتیم بطور اجمال جمع بندی می کنیم
این با جهان بینی . کر استقانون وحدت اضداد، قانون اساسی طبیعت و جامعه و از این رو قانون اساسی تف

از . با کشف این قانون انقالب عظیمی در تاریخ معرفت انسان صورت گرفته است. متافیزیکی مغایرت دارد
دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک، تضاد در تمام پروسه های اشیاء و پدیده های عینی موجود است، در تمام 

انتهای همه پروسه ها نفوذ می کند؛ این است عام بودن و  پروسه های تفکر ذهنی پیدا می شود و از ابتدا تا
هر تضاد و هر یک از جهات آن دارای ویژگیهای خود هستند؛ این است خاص بودن و . مطلق بودن تضاد
اضداد تحت شرایط معین همگون اند و از این رو می توانند در یک وجود واحد با یکدیگر . نسبی بودن تضاد

ولی مبارزه اضداد . دیگر تبدیل شوند؛ این نیز خاص بودن و نسبی بودن تضاد استهمزیستی کنند و به یک
دائمی است و هم در همزیستی اضداد و هم در تبدیل متقابل آنها به یکدیگر در جریان است و بخصوص در 

 در مطالعه خاص. مورد آخر به وضوح بیشتری به چشم می خورد؛ این نیزعام بودن و مطلق بودن تضاد است
بودن و نسبی بودن تضاد ما باید به فرق میان تضاد عمده و تضادهای غیرعمده و همچنین به فرق میان 
جهت عمده و جهت غیرعمده تضاد توجه کنیم؛ در مطالعه عام بودن تضاد و مبارزه اضداد نیز باید به فرق 

چنانچه . اشتباه خواهیم شد میان اشکال متنوع مبارزه اضداد توجه کنیم؛ چه در غیر این صورت حتمًا دچار
پس از پژوهش، تزهای اساسی فوق الذکر را واقعًا درک کنیم، قادر خواهیم شد نظرات دگماتیستی را که 

لنینیسم بوده و به امر انقالبی ما زیان می رسانند از میان برداریم و در   – مغایر اصول اساسی مارکسیسم
راهم خواهد شد که تجربیات خود را منظم کنند و به سطح عین حال برای رفقای با تجربه ما امکاناتی ف

چنین است چند نتیجه گیری مجمل از . اصولی ارتقاء دهند و از تکرار اشتباهات امپیریستی اجتناب ورزند
 .بررسی ما درباره قانون تضاد
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 يادداشت ها

مکتب "جلد اول، بخش هگل " درسهایی درباره تاریخ فلسفه" خالصه «: »یادداشتهای فلسفی«: لنین  –۱
  .»"ایلیات

دوگانه شدن یک واحد کل و معرفت بر اجزاء «:لنین در این اثر می گوید. »درباره مسئله دیالکتیک«:لنین-۲ 
علم "خالصه «عالوه بر این لنین در اثر دیگری به نام » .متضادش جوهر و اساس دیالکتیک را می سازد

. ه می تواند بمثابه آموزش وحدت اضداد تعریف شوددیالکتیک بطور خالص«:می نویسد» هگل" منطق
 «.بدینسان است که هسته دیالکتیک درک می گردد ولی این خود مستلزم توضیحات و رشد و تکامل است

  .»درباره مسئله دیالکتیک«: لنین  - ۳

 ۱۰۴ – ۱۷۹(دردوران سلسله حان روزی یکی از پیروان مشهور مکتب کنفسیوس به نام دون جون شو  -۴ 
تائو از آسمان می آید؛ سپهر تغییر ناپذیر است؛ تائو « :رو به امپراطور حان او دی کرد و گفت) قبل از میالد

در اینجا تائو به معنای راه و طریق و یا . تائو یک اصطالح فلسفی قدیمی چین است» .نیز تغییرناپذیر است
  .اد شودحقیقت آمده است و نیزاز آن می تواند قانون و یا قاعده مستف

  ».دیالکتیک، کمیت و کیفیت«: ۱۲فصل اول، بخش » آنتی دورینگ«: انگلس -۵ 

  .»درباره مسئله دیالکتیک«: لنین -۶

  .»دیالکتیک، کمیت و کیفیت«: ۱۲فصل اول، بخش » آنتی دورینگ«: انگلس -۷

  .»درباره مسئله دیالکتیک«: لنین -۸

  .»درباره مسئله دیالکتیک«: لنین -۹

مسائل استراتژی در جنگ انقالبی «همچنین مراجعه شود به ). ۱۹۲۰ژوئن  ۱۲(» مونیسمک«:لنین -۱۰
  .۱۱، یادداشت »چین

  .گرفته شده است» سون زی « کتاب  ۳فصل » استراتژی حمله«این عبارت از  -۱۱

 ۱۹۲این عبارت از جلد . یکی از سیاستمداران و مورخین اوایل سلسله تان بود (۶۴۳ – ۵۸۰(وی جن  -۱۲
  .گرفته شده است» زی جی تون جیان « 

یک رمان چینی است که جنگهای دهقانی اواخر سلسله سون شمالی ) قهرمانان مردابها(»شوی هو جوان -۱۳
پایگاه  – سون جیان قهرمان عمده این رمان بود؛ قصبه جو در نزدیکی لیان شان بوه. را توصیف می کند

  .الک بزرگ و ظالمی بود به نام جو چائو فونکدخدای این قصبه م. جنگ دهقانان واقع بود

  .» بازهم درباره سندیکاها، اوضاع کنونی و اشتباهات تروتسکی و بوخارین« : نینل-۱۴



 

 

 

	
	

	  

 

298 

 

 

  .۴فصل اول، بخش » چه باید کرد؟«: لنین -۱۵

  .»هگل" علم منطق"خالصه «: لنین -۱۶ 

) قبل از میالد ۲۲۱ - ۴۰۳( در عصر جنگهای کشورها) کتاب کوهها و دریاها(» ان های جین ش« -۱۷
کوافو که داعیه خدائی در سر داشت روزی به «:در این کتاب چنین خوانده می شود. نگاشته شده است

تعقیب خورشید می پرداخت؛ وی هنگام غروب آفتاب سخت تشنه شد و از رودخانه زرد و رودخانه وی آب 
ست که به سوی شمال عزیمت کند تا از دریای ولی از آنجا که آب این دو رودخانه کافی نبود خوا. نوشید

عصائی که از او باقی . وسیع آنجا آب بنوشد ولی به مقصد نرسید و در نیمه راه از شدت تشنگی هالک گردید
 )های وای بی جین(» .ماند، به جنگل دن مبدل شد

استان هنر تیراندازی د» تیرزدن به خورشید « داستان . ای یکی از قهرمانان افسانه ای چین قدیم است  -۱۸
کتابی تحت ) یکی از اشراف قرن دوم قبل از میالد بود(لی وان که در دوران سلسله حان می زیست . او است
در عصر امپراطور یائو ده خورشید در یک «: تنظیم نموده که در آن روایت می شود» حوا نان زی « عنوان 

ین خورشیدها به امور کشاورزی زیان می رساندند و به علت آنکه اشعه سوزان ا. زمان طلوع می کرده است
به عالوه مردم نیز از آزار حیوانات وحشی در امان . درختان و علفها را می سوزاندند، مردم گرسنه ماندند

. .. امپراطور یائو به ای فرمان داد تا همه این خورشیدها را با تیر بیاندازد و حیوانات وحشی را بکشد. نبودند
در قرن دوم میالدی وان ای یکی از نویسندگان سلسله » .مردم از این عمل بسیار خوشحال شدنددر نتیجه 

چنین می ) شعری از چیو یوان شاعر باستانی چین(» پرسش از سپهر«حان شرقی در توضیحی بر 
ا و در حوا نان زی آمده است که در عصر امپراطور یائو ده خورشید یکمرتبه طلوع می کنند و علفه«:نویسد

امپراطور یائو به ای فرمان می دهد که این خورشیدها را با تیر بیاندازد؛ ای نه . درختان را خشک می نمایند
 ».عدد از آنها را ساقط کرد ولی یکی از آنها بجا ماند

سون او کون . یکی از رمانهای افسانه ای قرن شانزدهم چین است) زیارت به مغرب(» سی یو جی  -۱۹ 
این داستان میمونی است که معجزه می کند و صاحب سحر و جادوئی است که بدان وسیله قهرمان عمده 

 .شکل مختلف چون پرنده، حیوان، کرم، ماهی، علف، درخت، انسان و غیره درآورد ۷۲می تواند خود را به 
 
ساس بر ا) سلسله تسین(داستان که پو سون لین در قرن هفدهم  ۴۳۱مجموعه ای است از » لیائو جای-۲۰

بیشتر این داستانها از ارواح و روباهان صحبت . جمع آوری داستانهای توده ای به رشته تحریر درآورده است
  .می کنند

  » مقدمه برانتقاد اقتصاد سیاسی« : مارکس -۲۱

  » درباره مسئله دیالکتیک« : لنین -۲۲
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مورخ (ابتدا بانگو » می دهند  پدیده ها درعین اینکه ضد یکدیگرند وحدت نیز تشکیل« این جمله را که -۲۳
ای وین «  ۳۰، جلد )تاریخ اوایل سلسله حان(» چیان حان شو « در اثر خود به نام ) شهیرچین در قرن یکم

  .بکار برد و سپس در زبان روزمره مردم معمول گشت» جی 

  .»درباره مسئله دیالکتیک « : نینل-۲۴

 .»"اقتصاد مرحله گذار"ام مالحظاتی درباره کتاب بوخارین به ن« : لنین -۲۵

 

   



 

 

 

	
	

	  

 



  


