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 ، تدبير و دورنماي رهنمود

 مقاومت در برابر تهاجم ژاپن 

  ) 1927ژونيه  23(

  دو نوع رهنمود – 1

كمونيست ، كميته مركزي حزب  )1(فرادي حادثه لوگو چيائو  ژونيه ، 8در 
در . آن تمام ملت را به جنگ مقاومت دعوت  كرد چين اعالميه اي انتشار داد كه در 

  :اعالميه چنين گفته ميشود 
شمال ! انزين در مخاطره اند بي پين و تي! سراسر كشور هموطنان 

، براي ما تنها راه خروج! طره است ملت چين در مخا! چين در مخاطره است 
در برابر ارتش مهاجم ما طلب ميكنيم كه . مقاومت قاطبه ملت استجنگ 

ژاپن فوراً مصممانه مقاومت شود و براي مقابله با هرگونه حادثه بزرگ جديد 
ملت از صدر تا ذيل بايد اين انديشه را از  تمام. تداركات فوري بعمل آيد 

 .سر بدر كنند كه ميتواند با مهاجمين ژاپني در صلح ننگين بسر برد 
نانه سپاهيان فون جي ان را ما بايد مقاومت قهرما! هموطنان سراسر كشور 
  ما بايد اين اظهاريه مقامات شمال چين را كه تا. ستايش و پشتباني كنيم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
امپرياليسم ژاپن كه ميكوشيد با نيرو مسلح خود تمام چين را بتصرف در  ١٩٣۷ر ژونيه د

از ده  ولي پس. خلق چين يكصدا خواستار جنگ عليه ژاپن بود . آورد ، حادثه لوگو چيائو را ايجاد كرد 
اعالم آن مقاومت مسلحانه را عليه ژاپن روز بود كه چانكايشك تازه در لوشان اظهاراتي نمود و طي 

وي اينكار را در زير فشار توده هاي وسيع مردم و همچنين باين علت كه تهاجم ژاپن بمنافع . داشت 
امپرياليستهاي انگليسي و امريكائي در چين و منافع مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي بزرگ كه 

  در عين حال  اما. چانكايشگ نماينده مستقيم آنها بود ، زيان جدي وارد ساخت است ، تصميم گرفت 
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ما . دم مرگ از سرزمين ميهن دفاع خواهند كرد ، ستايش و پشتباني كنيم
را بسيج  ) 2( 29از ژنرال سون جه يوان طلب ميكنيم كه فوراً تمام سپاه 

ما از دولت مركزي نانكن طلب . ل داردكرده و براي عمليات به جبهه گسي
كمكهاي مؤثري برساند ؛ فوراً هرگونه ممنوعيتي را بر  29ميكنيم كه سپاه 

جنبشهاي ميهن پرستانه توده هاي مردم سراسر كشور لغو كند و به خلق 
امكان دهد كه براي مقاومت مسلحانه شور و شوق خود را بطور كامل بكار 

ي زميني ، دريائي و هوائي كشور را براي مقابله اندازد ؛ فورا تمام نيروها
بسيج كند ؛ فورا خائينن به ملت و مهين فروشان و كليه جاسوسان ژاپني را 
در چين كه خود را مخفي نگاه ميدارند ، براندازد و پشت جبهه را مستحكم 

اما خلق سراسركشور دعوت ميكنيم كه با همه نيروي خود . گرداند
با اسلحه از بي پين و تيانزين و : ار هاي ما اينهاست شع. پشتيباني نمايد

از سر زمين ميهن خود تا آخرين قطره خون دفاع ! شمال چين دفاع كنيم 
بگذار تمام خلق ، دولت و نيرو هاي مسلح با يكديگر متحد شوند ، ! كنيم  

جبهه متحد ملي را مانند ديوار بزرگ محكم چين براي مقاومت در برابر 
بگذار گوميندان و حزب كمونيست با يكديگر از !  بر پا سازند  تجاوز ژاپن

نزديك همكاري كنند و در برابر حمالت جديد مهاجمين ژاپني ايستادگي 
  !  مهاجمين ژاپني را از چين بيرون برانيم ! نمايند 

  . چنين است بيان رهنمودي
اين . ژوئيه آقاي چانكايشك در لوشان اظهاراتي نمود  17در 

  ه كه رهنمود تدارك جنگ مقاومت را تعيين كرد ، طي سالهاي اظهاري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصطالح تدابير براي حل چانكايشك مذاكرات خود را با مهاجمين ژاپني ادامه داد و حتي با  دولت
 1937اوت  13فقط موقعيكه در . مسالمت آميزي را كه آنها با مقامات محلي منعقد ساختند ، پذيرفت

ا عليه شانگهاي آغاز كردند ، و براي چانكايشك ديگر امكان نداشت كه مهاجمين ژاپني حمله بزرگي ر
. مقام خود را در جنوب شرقي چين حفظ كند ، آنگاه مجبور شد راه مقاومت مسلحانه را در پيش گيرد 

  چانكايشك هرگز از كوشش پنهاني خود براي اينكه با ژاپن صلح كند ، دست بر  ١٩۴۴از آنموقع تا سال 
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اظهاريه صحيح گوميندان در زمينه سياست خارجي بود و  متعددي نخستين
براي فيصله . در نتيجه از طرف ما و همه هموطنان مورد استقبال قرار گرفت 

  :بخشيدن به حادثه لو گو چيائو در اين اظهاريه چهار شرط قيد شده بود 
هيچ راه حلي نبايد به حق حاكميت و تماميت ارضي چين لطمه  – ١
تغييري غير قانوني را در  هيچگونه – 2آورد ؛  چين لطمه وارد  ، وارد آورد

هيچگونه  – 3؛  ساختمان اداري استانهاي حه به و چا هار نبايد جايز شمرد 
د محلي كه از طرف دولت مركزي منصوب شده ، نبايعزل و انتقال مامورين 

محدويتي نبايد در مورد منطقه  هيچگونه -4بدلخواه ديگران انجام شود ، 
  .در ميان باشد  اكنون در آن مستقر است، هم 29سپاه ايكه 

  : يجه گيري اظهاريه چنين گفته ميشودتدرن
بدان وفادرا  دولت در حادثه لوگو چيائو رهنمود و موضعي را اختيار نموده كه هميشه  

ت در جنگ وارد ميشود، بايد به نهايت لما توجه داريم كه وقتي قاطبه م. خواهد ماند 
د راه دهيم  كه از اين جنگ به فداكاري تن در دهد و ما نبايد كوچكترين اميدي بخو

هرگاه كه جنگ آغاز ميگردد ، هركس از پير تا جوان ، در شمال . آساني بيرون شويم 
يا در جنوب بايد مسئوليت مقاومت در برابر ژاپن و دفاع از سرزمين ميهن را عهده 

  .اين نيز بيان رهنمودي است . بگيرد 
باره حادثه لو گو چيائو در بدين ترتيب  دو اعالميه سياسي تاريخي در 

  اين دو. يكي از جانب حزب كمونيست و ديگري از جانب گوميندان  :دست ما است 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ژاپني چانكايشك اظهارات خود را در لو شان كه ميگويد       در تمام دوره جنگ مقاومت ض. شت ندا
، هركس از پير تا جوان ، در شمال يا در جنوب بايد مسئوليت مقاومت هرگاه  كه جنگ آغاز ميگردد  "

كامال نقض كرد ، وي با جنگ توده اي كه در  "عهده بگيرد در برابر ژاپن و دفاع از سرزمين ميهن را بر
آن توده ها بتمامي بسيج ميشوند ، بمقابله برخاست و سياست ارتجاعي مقاومت پاسيو در برابر ژاين و 

دو نوع رهنمود ، دو رشته تدابير و دو . كمونيست و خلق را در پيش گرفت مبارزه فعال با حزب 
دون در اين مقاله مورد بحث قرار ميدهند ، انعكاس مبارزه ميان مشي حزب دورنمائي كه رفيق مائوتسه 

  .در جنگ مقاومت ضد ژاپني است كمونيست و مشي چانكايشك 
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هر دو مصممانه بسود جنگ مقاومت : اعالميه داراي چنين وجه مشترگ اند 
  . موضع ميگيرند و با هرگونه سازش و مصالحه اي مبارزه ميكنند 

  .ژاپن  رهنمود صحيح اينست يك نوع رهنمود در مقابل تهاجم 
در ماه جاري خائنين بملت . اما امكان دارد كه رهنمود نوع ديگر اختيار شود

و عناصر هوادار ژاپن در منطقه بي پين ، تيا نزين فعاليت زيادي از خود نشان ميدهند 
و ميكوشند مقامات محلي را تحت تاثير خود قرار دهند تا آنها را به قبول تقاضا هاي 

ه مي كنند و سازش و مصالحه را نند ، و رهنمود مقاومت مصممانه را تخطئژاپن بكشا
  . اينها همه عاليم بسيار خطرناكي است . توصيه مينمايند 

رهنمود سازش و مصالحه درست در نقطه مقابل رهنمود مقاومت  مصممانه 
اگر اين رهنمود سازش و مصالحه سريعاً دگرگون  نشود ، بي پين ، . مسلح است 

انزين و تمام شمال چين بدست دشمن خواهد افتاد ، و قاطبه ملت بطور جدي در تي
  .معرض خطر قرار خواهد گرفت بدين امر هر كس بايد جدا بينديشد 

با ! يكديگر متحد شويد  با 29سپاه كليه افسران و سربازان ميهن پرست 
  !رانيد  سازش و مصالحه بمبارزه بر خيزند و مقاومت مصممانه مسلح را به پيش

با ! كليه هموطنان ميهن پرست بي پين ، تيانزين و شمال چين متحد شويد 
  !سازش و مصالحه بمبارزه برخيزيد و مقاومت مصممانه مسلح پشتيباني كنيد 

با سازش و مصالحه ! هموطنان ميهن پرست سراسر كشور متحد شويد 
  !بمبارزه برخيزيد و از مقاومت مصممانه مسلح پشتيباني كنيد 

آقاي چانكايشك و همه اعضاي ميهن پرست گوميندان ، ما اميداواريم كه 
شما با استواري به رهنمود خود وفادار خواهيد ماند ، بوعده هاي خود عمل خواهيد 
كرد، با سازش و مصالحه بمبارزه خواهيد خاست ، مقاومت مصممانه مسلح را به پيش 

  . خواهيد گفت خواهيد برد و ناسزائي دشمن را با عمل پاسخ 
سراسر كشور و از آن جمله ارتش سرخ از عالميه آقاي  نيروهاي مسلح 

چانكايشك پشتيباني كنيد ، با سازش و مصالحه بمبارزه برخيزيد و مقاومت مصممانه 
  !مسلح را به پيش برانيد 

جان به اعالميه خود تحقق ميبخشيم و در ما كمونيستها صديقانه و از دل 
عالميه آقاي چانكايشك پشتيباني ميكنيم ؛ ما حاضريم همراه ااز  عين حال مصممانه

با اعضاي گوميندان و هموطنان سراسر كشور تا آخرين قطره خون خود از سر زمين 
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ميهن دفاع كنيم ؛ ما با هرگونه ترديد ، تزلزل ، سازش و يا مصالحه بمقابله برخواهيم 
  . برد خاست و مصممانه مقاومت مسلح راه به پيش خواهيم 

  
  رـيـدابـه تـدو ريش – ٢

مقاومت مصممانه مسلح براي نيل بهدف خود اتخاذ يك ريشه  رهنمود  
  . تدابير را ايجاد ميكند 

  :اين تدابير كدامند ؟ مهمترين آنها از اينقرارند 
بايد نيروهاي مسلح . سر كشور بسيج عمومي نيرو هاي مسلح سرا – ١

ما را كه شامل نيروهاي زميني ، هوائي و دريائي و هزار نفري  دائمي دوميليون و چند
ج كرد ، عمده اين نيروها سيو ارتش محلي و ارتش سرخ است ، بشامل ارتش مركزي 

را فوراً به خطوط دفاع كشور فرستاد و در عين حال بخشي از اين نيروها را براي حفظ 
به ژنرالهائي كه  فرماندهي جبهه هاي مختلف را بايد. جبهه نگاه داشت  نظم در پشت

بايد براي تعيين رهنمود استراتژيك و نيل بوحدت . به منافع ملت وفادارند ، سپرد 
براي نيل به وحدت . اراده در عمليات نظامي يك كنفرانس دفاع ملي دعوت نمود 

. ميان افسران و سربازان و ميان ارتش و خلق بايد كار سياسي را در ارتش اصالح كرد
بر قرار ساخت كه جنگ پارتيزاني مسئوليت يك قسمت از وظيفه  بايد اين اصل را

. استراتژيك را بر عهده گيرد و ميان اين جنگ و جنگ منظم هماهنگي برقرار گردد 
بايد نفرات ذخيره  راه بتعداد الزم بسيج . بايد خائنين به ملت را از ارتش بيرون راند 

بايد تجهيزات و خواربار نيروهاي  .نمود و آنها را براي خدمت در جبهه تعليم داد 
باقتضاي رهنمود عمومي مبني بر مقاومت . افزايش داد مسلح را بطور مناسب 

سپاهيان . مصممانه مسلح ، بايد بر اساس خطوط فوق نقشه هاي نظامي را تدوين كرد
چين اندك نيستند ، اما تا وقتي كه اين نقشه ها بمرحله اجرا در نيابد ، آنها نخواهد 

ولي هرگاه شرايط سياسي و مادي با هم جمع شوند ، . انست بر دشمن پيروز گردند تو
  . نيروهاي نظامي ما در خاور آسيا نظير نخواهند داشت 

بايد هرگونه ممنوعيت بر جنبش . عمومي خلق سراسر كشور  بسيج – 2
عاده براي قانون فوقال« هاي ميهن پرستانه را لغو كرد ، زندانيان سياسي را آزاد كرد ، 

را  ) 4(» آئين نامه سانسور مطبوعات « و )  3(» مقابله با فعاليتهاي ضد جمهوري 
ملغي ساخت ، موضع قانوني سازمانهاي ميهن پرستانه موجود را برسميت شناخت ، 
اين سازمانها را در ميان كارگران ، دهقانان ، صاحبان صنايع بازرگاني و روشنفكران 
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مردم را براي دفاع از خويش و براي انجام عملياتي بمنظور گسترش داد ، توده هاي 
آزادي داد تا بتواند ميهن بطور خالصه بايد به خلق . از ارتش مسلح ساخت پشتيباني 

 ودش با روي هم ريختن نيروهاي خو ارتپرستي خود را بعرصه ظهوربرساند خلق 
شك نيست كه بدون تكيه بر . مهلكي بر امپرياليسم ژاپن وارد خواهند آورد  ضربه

بجاست كه از سقوط . ند به پيروزي بيانجامد توده هاي وسيع خلق ، جنگ ملي نميتوا
هركس كه در مقاومت مصممانه مسلح صادق است ، . درس عبرت بگيريم  ) 5(حبشه 

  .نميتواند اين نكته را از ديده فرو گذارد
براي تحقيق وحدت ميان دولت و خلق بايد . اصالح دستگاه سياسي  – 3

دم در اداره مشترك امور دولت احزاب و گروه هاي سياسي و رهبران توده هاي مر
. داد و هوادران ژاپني و خائنين بملت را كه پنهانند از دولت بيرون راند شركت 

مقاومت در برابر ژاپن آنچنان وظيفه خطيري است كه با تعداد اندكي از افراد نميتوان 
 اين وظيفه را فقط در عهده خود نگاهداشتن و در اين امر. بسر انجام رسانيد آنرا 
اگر . ان برساند نتيجه ديگر نخواهد داشت يورزيدن جز اينكه بابقاء وظيفه ز اصرار

دولت يك دولت واقعي دفاع ملي باشد ، بايد بر توده هاي مردم تكيه كند و 
دولت بايد در عين حال دموكراتيك و . سانتراليسم دموكراتيك را مورد اجرا گذارد 

مجلس ملي بايد واقعاً نماينده . دولت استمتمركز باشد ؛ چنين دولتي متقتدرترين 
را تعيين كند و در باره  ، بايد ارگان عالي قدرت باشد ، سياست عمده دولتخلق باشد 

  . سياسي و نقشه ها مقاومت در برابر ژاپن و نجات ميهن تصميم بگيرد تدابير
براي امپرياليستهاي ژاپن هيچگونه . اتخاذ سياست خارجي ضد ژاپني – 4

ز يا تسهيالتي نبايد قايل شد، برعكس  بايد اموال آنها را مصادره كرد ، وامهاي امتيا
بايد . ملغي ساخت ، نوكران آنها را برانداخت و جاسوسان آنها را بيرون راند  را آنها 

شوروي اتحاد نظامي سياسي بست و با اين كشور پيوند نزديك بي درنگ با اتحاد 
قابل اعتمادترين ، نيرومندترين و تواناترين كشور  برقرار كرد ، زيرا اتحاد شوروي

بايد همدردي انگلستان ، امريكا و . اپن است ژبراي كمك به چين در مقاومت در برابر 
فرانسه را نسبت به مقاومت ما در برابر ژاپن بخود جلب كرد و از آنها كمك گرفت 

براي  .وارد نياورد  بشرط اينكه اين كمك به تماميت ارضي و حق حاكميت ما لطمه اي
ما از كمك پيروزي برمهاجمين ژاپني بايد بطور عمده بر نيروي خود تكيه كرد ، ا

  . جوئي بسود دشمن خواهد بود نمود ، و اتخاذ سياست انزواخارجي نميتوان صرف نظر
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نگ به اجراي برنامه اي بخاطر بهبود شرايط زندگي مردم و بي در اعالم – 5
لغو مالياتهاي كمرشكن و عوارض : تدابير حد اقل زير آغاز كرد  زبايد ا. آن پرداختن 

گوناگون ، تقليل بهره مالكانه ، تحديد رباخواري ، بهبود شرايط زندگي كارگران ، 
بهبود زندگي سربازان و افسران جز ، بهبود زندگي كارمندان جز ، كمك به آسيب 

كه برخي ادعا ميكنند كه امور اين تدابير نوين برخالف آنچه . ديدگان بالياي طبيعي
مالي كشور را مختل مي سازد ، قدرت خريد  اهالي را افزايش خواهد داد و به رونق 

 اين تدابير بر نيروي ما در مقاومت در برابر . بازار و تسريع دوران پول خواهد انجاميد 
  .ژاپن فوق العاده خواهد افزود و پايه هاي دولت را استحكام خواهد بخشيد

بايد رهنمود و سيستم . آموزش و پرورش در خدمت دفاع ملي  تاسيس – 6
هرگونه طرحي كه فوريت ندارد و هرگونه . تربيتي موجود از ريشه اصالح گردد 

روزنامه ، كتاب و مجله ، فلم ، . تدبيري كه منطقي نيست ، بايد كنار گذاشته شود 
تبليغات خائنانه بايد . آيد تياتر ، ادبيات و هنر همگي بايد بخدمت دفاع ملي در 

  .موقف گردد
. اتخاذ سياست مالي و اقتصادي مناسب بحال مقاومت در برابر ژاپن  – ۷

باشد كه هر كس پول دارد ، پول بپردازد و اموال سياست مالي بايد بر اين اصل استوار 
ل امپرياليستهاي ژاپن و خائنين بملت مصادره شود ؛ سياست اقتصادي بايد بر اين اص

 –ه كاال هاي ژاپني تحريم شود و از كاال هاي داخلي تشويق بعمل آيد كاستوار باشد 
ضعيف بنيه مالي محصول تدابير غلط است و با اتخاذ . همه بخاطر مقاومت ضد ژاپني 

. سياست نو سياستي كه در خدمت منافع خلق است ، قطعاً ميتوان بر آن غلبه كرد 
عت و جمعيتش با اين كثرت است از ناتواني بنيه در كشوري كه سرزمينش به اين وس

  .مالي و اقتصادي سخن راندن بكلي بي پايه است 
چين ، دولت و نيروهاي مسلح متحد شويد و جبهه متحد  تمام خلق  -  8

اجراي رهنمود مقاومت مسلحانه و . ملي مانند ديوار بزرگ محكم چين بر پا كنيد 
همكاري نزديك ميان . ين جبهه متحد است عملي ساختن تدابير فوق وابسته به ا

دولت ، نيرو هاي مسلح ، تمام احزاب و . كمونيست كليد آنست گوميندان و حزب 
. بايد بر پايه اين همكاري متحد شوند گروههاي سياسي و همه توده هاي مردم كشور

 به سخنان زيبا نبايد "وحدت صميمانه بمنظور مقابله مشترك با بحران ملي  "شعار 
وحدت بايد واقعي باشد و . بمنضه ظهور برسد محدود شود ، بلكه بايد با اعمال زيبا 

اداره دولتي بايد بلندي نظري بيشتري و افق در . فريب و حيله نبايد در آن راه يابد 
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در  "ايسم  Qآه  "تصفيه خرده حساب ، زرنگي ، بوروكراتيسم و . وسيعتري داشت 
نها در مقابله با دشمن هم سودي نميبخشد تا چه رسد اي. دردي نميخورد  واقع بهيچ

در هر چيز . به استفاده از آنها در قبال هموطنان خود كه صاف و ساده خنده آور است 
اصول عمده و غير عمده وجود دارند و همه اصول غير عمده بايد تابع اصول عمده 

ينديشند ، فقط در هموطنان ما بايد بهر چيز در پرتو اصول عمده با دقت ب. باشند 
. چنين حالتي آنها خواهند توانست به افكار و اعمال خود سمتگيري صحيحي بدهند

مش امروز هر آنكس كه در خود صداقت به وحدت نمييايد ، بايد وجدان خود را در آرا
  .شب بيازمايد و احساس شرمساري كند اگر ديگران وي را مالمت نكرده باشند

ر فوق بخاطر مقاومت مصممانه مسلح شرح داده اين رشته تدابيري را كه د
  .ميتوان برنامه هشت ماده اي ناميد  شد ،

رهنمود مقاومت مصممانه مسلح بايد با اين رشته تدابير همراه باشد ، در 
غير اين صورت پيروزي بدست نخواهد آمد و تجاوز ژاپن عليه چين هرگز پايان 

قادر خواهد  توان خواهد ماند و بزحمتنخواهد يافت ، چين در برابر ژاپن هميشه نا
  .بود به سرنوشتي نظير حبشه گرفتار نيايد 

نكس كه صديقانه پشتيباني رهنمود مقاومت مصممانه مسلح است ، آهر 
مسلماً بايد اين رشته تدابير را بمرحله اجرا گذارد محك اينكه كسي صديقانه 

وي اين رشته تدابير را  پشتيباني مقاومت مصممانه مسلح است يا نه ، اينست كه
  .ميپذيرد و بكار ميبندد يا نه 

اما يك ريشه تدابير ديگري نيز وجود دارد كه نكته به نكته مغاير با اين 
  . رشته تدابير است 

  .نه بسيج عمومي نيرو هاي مسلح بلكه عدم بسيج يا عقب نشيني آنها 
  .نه آزادي براي خلق بلكه فشار و اختناق 

ملي بر اساس سانتراليسم دموكراتيك بلكه دولت  نه يك دولت دفاع
  .ارضي بزرگ  ، كمپرادورها و مالكاناستبدادي بوروكراتها 

نه سياست خارجي مقاومت در برابر ژاپن بلكه يك سياست عبيدانه نسبت 
  .به آن 

مردم بلكه ادامه دوشيدن آنها بقسمي كه در زير بار نه بهبود شرايط زندگي 
  . د و از مقاومت در برابر ژاپن عاجز بمانند درد و رنج ناله كشن
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نه آموزش و پرورش مناسب دفاع ملي ، بلكه آموزش و پرورش بخاطر 
  .اسارت ملي 

 بلكه نه اتخاذ سياست مالي و اقتصادي مناسب بحال مقاومت در برابر ژاپن
همان سياست مالي و اقتصادي كهنه يا حتي بدتر از آن كه سودمند بحال دشمن 

  . بجاي اينكه سودمند بحال كشور باشد است ، 
نه بر پا كردن جبهه متحد ملي ضد ژاپني بمثابه ديوار بزرگ چين ، بلكه 

مي آنكه عمالً قد بدون "وحدت  " ويران ساختن آن و يا ادعا كردن دو رويانه دوباره
  . در راه پيشرفت آن برداشته شود 

رهنمود عدم مقاومت باشد ، اگر رهنمود ، . تدابير از رهنمود ناشي ميشوند 
اين درسي است كه ما طي شش ما . كليه تدابير انعكاسي از عدم مقاومت خواهد بود 

اما چنانچه رهنمود ، رهنمود مقاومت مصممانه مسلح باشد ، . سال آخير آموخته ايم 
آنگاه ناگزير بايد تدابيري مناسب آن بكار بست يعني اين برنامه هشت ماده اي را 

  .مود اجرا ن
  

  دو دورنما – ٣
  .دورنمائي در برابر ما است ؟ اين موضوعي است كه هركس نگران آنست چه    
چنانچه اولين رهنمود را دنبال كنيم و نخستين رشته تدابير را بپذيريم ،     

مپرياليسم ژاپن و نيل به  دورنماي ما مسلماً عبارت خواهد بود از بيرون راندن اآنگاه 
  . يتوان در اين باره ترديدي بخود راه داد ؟ بنظر من نه ، نميتوان آيا م. آزادي چين 

اما چنانچه دومين رهنمود را دنبال كنيم و رشته تدابير ثانوي را بپذيريم ،     
آنگاه دورنماي ما مسلماً عبارت خواهد بود از اشغال چين توسط امپرياليسم ژاپن و 

يا ميتوان در اين باره ترديد بخود راه آ. تبديل خلق چين به بردگان و حيوانات باركش 
  . داد ؟ بنظرمن بازهم نميتوان 

  نتيجه گيري ها  – ۴
بايد اولين رهنمود را بكار بست ، نخستين رشته تدابير را پذيرفت و  مسلما  

  . براي تحقق دورنماي يكم كوشيد 
ور مسلماً بايد با دومين رهنمود بمقابله برخاست ، رشته تدابير ثانوي را بد  

  . انداخت و دورنماي دوم منتفي ساخت 
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همه اعضاي ميهن پرست گوميندان و همه اعضاي حزب كمونيست با   
يكديگر متحد شويد و با قاطعيت اولين رهنمود را بمرحله اجرا در آوريد ، نخستين 
رشته تدابير را بپذيريد و براي تحقق دورنماي يكم بكوشيد ؛ و با قاطعيت با دومين 

قابله برخيزيد ، رشته تدابير ثانوي را بدور بياندازيد و دورنماي دوم را رهنمود بم
  .منتفي سازند

  !زنده باد جنگ انقالبي ملي 
  ! زنده باد آزادي ملت چين 

  
  داشتها ديا

لوگو چيائو واقع در ده كيلو متري جنوب غربي شهر پكن محل است كه از آنجا واحدهاي  – 1
. مستقر در حوالي آنجا حمله كردند به نيروهاي نظامي  1937ژونيه  7متجاوز ژاپني در روز 

اين . تحت تأثير جنبش با حرارت ضد ژاپني خلق سراسر كشور بمقاومت پرداختند اين نيرو ها 
  . حادثه نشان آغاز جنگ هشت ساله قهرمانانه خلق چين عليه متجاوزين ژاپني بود 

ميندان تحت فرماندهي فون يو سيان بود ، كه در آغاز جزء ارتش شمال غربي گو 29سپاه  – 2
در آنموقع در آستانهاي حه به و چاهار مستقر بود سون جه يوان فرمانده آن و فون جي ان 

   . فرمانده يكي از لشگرهاي آن بود 
قانون فوقالعاده براي مقابله با فعاليتهاي « باصطالح  1931ژانويه  31دولت گوميندان در  – 3

عالم داشت بدين منظور كه ميهن پرستان و انقالبيون را با استفاده از اتهام را ا» ضد جمهوري 
  .   تعقيب كند و بقتل رساند  "فعاليتهاي ضد جمهوري  "
اقدامات عمومي بخاطر سانسور « اشاره است به » آئين نامه سانسور مطبوعات «  – 4

. تصويب كرد  1934  كه دولت گوميندان بمنظور خفه كردن صداي مردم در اوت» مطبوعات
يعني هر نوشته  "تمام دست نويسهاي اخبار بايد سانسور شوند  ":اين آئين نامه مقرر داشت 

اي كه در روزنامه هاي مناطق تحت سلطه گوميندان انتشار مييافت ، قبل از چاپ بايد از طرف 
ن دست ببرند مامورين سانسور حق داشته بدلخواه خود در آ. مامورين گوميندان سانسور شود 

  . و يا آنرا نزد خود نگهدارند 
»    عليه ژاپن  وظايف حزب كمونيست چين در دوران مقاومت«  8رجوع شود به بخش  – 5
  .، جلد اول » منتخب آثار مائوتسه دون « 
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 در راه بسيج همه نيروها 

 بخاطر پيروزي در جنگ مقاومت 

) 1937اوت  25(   

ژوئيه ، آغاز تهاجم وسيع امپرياليسم ژاپن به  7الف حادثه لوگوچيائو در   
نبرد سپاهيان چين در لوگو چيائو آغاز جنگ . چين در جنوب ديوار بزرگ بود 

مين ژاپني ، مبارزه حمالت پي در پي مهاج. مقاومت چين در مقياس ملي بود 
 در برابر ژاپن ، مصممانه خلق سراسركشور ، تمايل بورژوازي ملي به مقاومت

جبهه متحد ملي ضد ژاپني و جانبداري شديد حزب كمونيست چين از سياست 
اين سياست ـ از اجراي بي تزلزل اين سياست از طرف آن و پشتيباني قاطبه ملت 

ت كه پس از حادثه لوگو چيائو به تغيير سياست اينها همه مقامات چين را مجبور ساخ
دنبال ميكرد شروع كند و  1931سپتامبر   18عدم مقاومت در برابر ژاپن كه از حادثه 

سياست مقاومت را در پيش گيرد ؛ اينها همه موجب گرديد كه انقالب چين در تكامل 
رود يعني از دسامبر به آن رسيده بود ، فراتر  9خود از مرحله ايكه پس از جنبش 

بجاست كه نخستين تغيير در سياست گوميندان كه . مقاومت عملي وارد شود  مرحله
حادثه سي ان و سومين پلينوم كميته اجرائي مركزي گوميندان مبداء آن بود ، 

به مسئله مقاومت در برابر ژاپن و ژوئيه آقاي چانكايشك در لو شان راجع  17اظهاريه 
  سپاهيان . مينه دفاع ملي همگي مورد تائيد قرار گيرند بسياري از اقدمات وي در ز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توسط رفيق مائوتسه دون براي ارگانهاي  1937در اوت  اين ها تزهائي است كه بمنظور تبليغ و تهييج
اين تزها در جلسه وسيع بوروي . تبليغاتي كميته مركزي حزب كمونيست چين نوشته شده است 

  .سياسي كميته مركزي حزب كمونيست چين در لوه چون واقع در شمال شنسي بتصويب رسيده است
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جبهه اعم از نيروهاي زميني و هوائي يا واحد هاي مسلح محلي همه دليرانه 
حزب كمونيست چين . جنگيدند و روحيه قهرماني ملت چين را از خود نشان دادند 

الب ملي به همه سپاهيان و هموطنان ميهن پرست سراسر چين بگرمي تمام بنام انق
  . درود ميفرستد 

ژوئيه مقاومات  7ب ـ اما سوي ديگر حتي پس از حادثه لوگو چيائو در 
سپتامبر دنبال كرده اند ، ادامه   18گوميندان سياست غلطي را كه از زمان حادثه 

شور شوق سپاهيان ميهن پرست را خفه  ) 1(ميدهند ، بسازش و مصالحه ميپردازند 
ترديدي نيست . ميكنند و جنبش نجات ملي مردم ميهن پرست را سركوب مينمايد 

كه امپرياليسم ژاپن پس از تصرف بي پين و تيانزين ، با تكيه بر نيروي نظامي بهيمي 
ياليسم خود و با پشتيباني امپرياليسم آلمان و ايتاليا و با بهره داري از نوسانات امپر

از توده هاي وسيع خلق زحمتكش ، سياست خود را انگلستان و جدا شدن گوميندان 
داير بر حمالت دامنه دار سرسختانه ادامه خواهد داد ، گامهاي دوم و سوم را بر طبق 
نقشه عمليات جنگي كه قبالً ترسيم شده ، برخواهد داشت و حمالت شديدي را در 

هم اكنون شعله هاي جنگ در . غاز خواهد كرد سراسر شمال چين و مناطق ديگر آ
براي نجات ميهن از خطر اسارت ، براي مقاومت در . چاهار و شانگهاي زبانه ميكشد 

براي دفاع از شمال چين و سواحل كشور و براي باز برابر حمالت مهاجمين نيرومند ، 
وميندان پس گرفتن بي پين ، تيانزين و شمال شرقي چين ، قاطبه خلق و مقامات گ

بگيرند ، از انقياد بايد از سقوط شمال شرقي چين ، بي پين و تيانزين عميقا درس 
حبشه عبرت گيرند ، از پيروزيهاي گذشته اتحاد شوروي بر دشمنان خارجي بيĤموزند 

خود را با تجربه كنوني اسپانيا كه با موفقيت از مادريد دفاع ميكند ، آشنا سازند، )  2(
از اين . ا يكديگر متحد شوند و براي دفاع از ميهن تا پايان بجنگند بي تزلزل ب)  3( 

، "ها بخاطر پيروزي در جنگ مقاومت بسيج همه نيرو "پس وظيفه ما عبارت است از 
گامي كه . اين وظيفه تغيير كامل و ريشته اي سياست گوميندان است و كليد انجام 

مورد تمجيد واقع شود ؛ اين  گوميندان در مسئله مقاومت به پيش برداشت ، بايد
همان چيزي است كه حزب كمونيست چين و خلق سراسر كشور سالها پيش در 
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اما گوميندان سياست خود را در . آن بودند و ما از آن استقبال ميكنيم  انتظار
. مسايلي مانند بسيج توده ها و اجراي اصالحات سياسي همچنان تغيير نداده است 

ستار آن نيست كه هر گونه ممنوعيتي بر جنبش ضد ژاپني هنوز خواوي بطور كلي 
خلق را لغو كند يا در دستگاه دولتي تغييرات اساسي بدهد ؛ وي هنوز براي بهبود 
شرايط زندگي مردم سياستي ندارد ، و هنوز در همكاريش با حزب كمونيست چندان 

همان سياست چنانچه گوميندان در اين لحظه بحراني مرگ و زندگي ، . صديق نيست 
مذكور خود را دنبال كند و آن را بسرعت تغيير ندهد ، به جنگ مقاومت ضد ژاپني 

اصالحات : عضاي گوميندان ميگويند ابرخي از . صدمات سختي وارد خواهد آورد 
آنها تصور ميكند كه . سياسي را به بعد از پيروزي در جنگ مقاومت موكول كنيم 

. دولت شكست داد ، اما آنها اشتباه ميكند مساعي مهاجمين ژاپني را ميتوان فقط با 
در جنگ مقاومت ، در صورتيكه دولت به تنهائي بجنگد ، ممكن است در تعداد كمي 
از نبردها پيروزي بدست آورد ، ولي ممكن نيست مهاجمين ژاپني را بطور كامل 

 شكست كامل مهاجمين ژاپني فقط از راه يك جنگ مقاومت همگاني كه. شكست داد
معذلك چنين جنگي ايجاب . همه ملت را در بر گيرد ، ميتواند جامه عمل بپوشد 

ميكند كه سياست گوميندان كامالً و از ريشه تغيير كند و همه ملت از صدر تا ذيل 
بكوشش مشتركي دست زنند تا برنامه كامل مقاومت در برابر ژاپن را بمرحله اجرا 

سه اصل انقالبي خلق و سه اصل سياسي از  گزارند يعني يك برنامه نجات ميهن ملهم
اساسي كه دكتر سون ياتسن شخصاً طي نخستين دوران همكاري گوميندان و حزب 

  . كمونيست آنها را تدوين كرد 
ج ـ حزب كمونيست چين با گرمي تمام به گوميندان ، به تمام خلق ، به 

مسلح يك برنامه احزاب و گروههاي سياسي ، به محافل مختلف و به كليه نيروهاي 
حزب . نجات ميهن ده ماده اي براي غلبه كامل بر مهاجمين ژاپني پيشنهاد ميكند 

كمونيست چين اعتقاد راسخ دارد كه فقط با اجراي تمام و كمال ، صديقانه و صممانه 
در غير . اين برنامه ممكن است از ميهن دفاع كرد و بر مهاجمين ژاپني پيروز گرديد 

بر عهده كساني خواهد بود كه دو دستي بكهنه ميچسبند و  اينصورت مسئوليت
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ميگذارند كه وضع بوخامت گرايد ؛ كه آنگاه كه كشور به اسارت در آمد ، زاري و 
اين برنامه نجات ميهن ده ماده اي بقرار زير . افسوس ديگر سودي نخواهد داشت 

  : است 
  :ساختن امپرياليسم ژاپن  ـ سرنگوني 1

با ژاپن ، اخراج مأمورين ژاپني ، توقيف جاسوسان ژاپني ، قطع رابطه سياسي 
در چين ، لغو وامهاي ژاپن ، الغاي قرارداد هائي كه با ژاپن امضا مصادره اموال ژاپن 

  .شده ، و باز ستاندن تمام مناطقي كه تحت امتياز ژاپن قرار دارند 
  . تا آخرين نفس بخاطر دفاع از شمال چين و سواحل كشور نبرد كردن 

تا آخرين نفس بخاطر پس گرفتن بي پين ، تيانزين و شمال شرقي چين 
  .جنگيدن 

  .امپرياليستها ژاپن را از چين بيرون راندن 
  .با هر گونه تزلزل و سازش برخاستن 

  :ـ بسيج عمومي نظامي تمام كشور   2
بسيج همه نيروهاي زميني ، دريائي و هوائي بخاطر جنگ مقاومت در مقياس 

  .ور تمام كش
مخالفت با رهنمود جنگي پاسيف و صرفا دفاعي و قبول رهنمود جنگي فعال و 

  .مستقل 
تشكيل يك شوراي دائمي دفاع ملي براي انكه در مورد نقشه هاي دفاع ملي و 

  . رهنمود جنگي به بحث بپردازد و تصميم بگيرد 
بخاطر همسوئي با  مسلح ساختن مردم و بسط جنگ پارتيزاني ضد ژاپني

  . عمليات نظامي نيروهاي عمده 
  . اصالح كار سياسي در ارتش براي نيل به وحدت ميان افسران و سربازان 

  . ايجاد وحدت ميان ارتش و خلق و تقويت روحيه ابتكار در ارتش 
ژاپني شمال شرقي و خراب كردن  پشت جبهه  پشتباني از ارتش متفق ضد

  .دشمن 
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  .مقاومت شركت دارندانند براي همه سپاهياني كه در جنگ تأمين تداركات هم
ايجاد مناطق نظامي در سراسر كشور ، بسيج قاطبه ملت براي شركت در 
جنگ و بدين ترتيب انتقال تدريجي سيستم سربازگيري مزدوري به سيستم خدمت 

  .وظيفه عمومي 
  :ـ بسيج  عمومي خلق سراسر كشور  3

به ( اجتماعات و اتحاديه ها به تمام خلق كشور  دادن آزادي بيان ، مطبوعات ،
بخاطر مقاومت در برابر ژاپن و نجات ميهن و دادن اين حق ) استثناي خائنين بملت 

  . به آنها كه عليه دشمن اسلحه بدست گيرند 
الغاء تمام قوانين و تصويب نامه هاي كهنه كه براي جنبش ميهن پرستانه خلق 

  .و اعالم قوانين و تصويب نامه هاي جديد انقالبي محدوديتهائي ايجاد ميكنند 
آزادي تمام زندانيان سياسي ميهن پرست و انقالبي و لغو ممنوعيت احزاب 

  .سياسي 
تمام خلق سراسر كشور بايد بسيج شوند ، اسلحه بدست گيرند و در جنگ 

كه پول  ؛ آنهائيمقاومت شركت جويند ؛ آنها كه نيرو دارند ، نيرو در اختيار بگذارند 
دارند پول بدهند ؛ آنهائي كه تفنگ دارند ، تفنگ بدهند ؛ آنهائي كه معلومات دارند ، 

بسيج اقليتهاي ملي مغول ، حوي و ساير اقليتهاي . معلومات خود را در عرضه دارند 
ملي در نبرد مشترك عليه ژاپن بر اساس حق تعيين سرنوشت خويش و اصل خود 

  . مختاري 
  :ه دولتي ـ اصالح دستگا 4

دعوت يك مجلس ملي كه مركب از نمايندگان واقعي خلق باشد بخاطر 
تصويب يك قانون اساسي واقعاً دموكراتيك و تعيين سياست مقاومت در برابر ژاپن و 

  . نجات ميهن و انتخاب يك دولت دفاع ملي 
دولت دفاع ملي بايد عناصر انقالبي كليه احزاب و گروهاي سياسي و 

  . ژاپن را از درون خود براند ده اي را دربر گيرد و عناصر هوادار سازمانهاي تو
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دولت دفاع ملي بايد اصل مركزيت دموكراتيك را بكار بندد و اين دولت بايد 
  .دموكراتيك و در عين حال متمركز باشد 

دولت دفاع ملي بايد سياست انقالبي مقاومت در برابر ژاپن و نجات ميهن را 
  .د بمرحله اجرا در آور

فاسد و مختلس و تاسيس حكومتهاي محلي خود مختار ، اخراج مأمورين 
  .ايجاد دولتي مركب از عناصر پاك و منزه 

  :اتخاذ سياست خارجي ضد ژاپني   ـ 5
بستن اتحاد ضد تجاوز و انعقاد پيمانهاي ضد ژاپني بمنظور كمك نظامي 

، بشرط اينكه اين امر به  متقابل با تمام كشورهائي كه مخالف با تجاوز ژاپن ميباشند
  . تماميت ارضي و حق حاكميت ما لطمه اي وارد نيĤورد 

پشتيباني از جبهه صلح بينالمللي و مبارزه عليه جبهه تجاوز آلمان ، ژاپن و 
  . ايتاليا 

  .اتحاد با توده هاي كارگر و دهقان كره و ژاپن بر عليه امپرياليسم ژاپن 
  :زمان جنگ  و اقتصاديـ اتخاذ سياست مالي  6

سياست مالي بايد بر اين اصل استوار باشد كه براي تأمين مخارج جنگ 
. مقاومت ضد ژاپني هركس پول دارد ، پول بپردازد و اموال خائنين بملت مصادره شود

تنظيم و بسط توليد مربوط به دفاع ملي ، توسعه : سياست اقتصادي بايد اين باشد 
ي مورد نياز زمان جنگ با نيروي خود ؛ تشويق اقتصادي روستائي و تأمين كاال ها

مصرف كاال هاي چيني ، بهبود محصوالت محلي ؛ تحريم كامل كاال هاي ژاپني ؛ 
  .سركوب محتكران و مبارزه با احتكار و داللي 

  :بهبود شرايط زندگي مردم  ـ 7
بهبود شرايط زندگي كارگران ، كارمندان و معلمين و نظاميان كه عليه ژاپن 

  . نگند ميج
  . دادن امتيازات به خانواده هاي نظاميان كه عليه ژاپن ميجنگند

  .لغو مالياتهاي كمرشكن و عوارض گوناگون 
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  .تقليل بهره مالكانه و نرخ سود 
  .كمك به بيكاران 

  .تنظيم تدارك خواربار 
  .كمك با آسيب ديدگان بالياي طبيعي 

  :سياست تربيتي ضد ژاپني  ـ  اتخاذ 8
م و برنامه موجود آموزش و پرورش و به تحقق در آوردن سيستم تغيير سيست

  . و برنامه جديد كه هدف آن مقاومت در برابر ژاپن و نجات ميهن باشد 
بملت و ميهن فروشان و هواداران ژاپن و تحكيم پشت  ـ سركوب خائنين 9

  .جبهه 
  :نيل به وحدت ملي بخاطر مبارزه عليه ژاپن  ـ 10

ي ضد ژاپني مركب از تمام احزاب و گروه هاي سياسي ، ايجاد جبهه متحد مل
از محافل مختلف و همه نيروهاي مسلح بر اساس همكاري گوميندان و حزب 
كمونيست بمنظور رهبري جنگ مقاومت ضد ژاپني و مقابله مشترگ با بحران ملي بر 

  .اساس وحدت صميمانه 
وهاي دولتي محدود در برابر ژاپن را فقط به نير د ـ بايد سياسي كه مقاومت

دولت . ميسازد ، بدور انداخت و سياست مقاومت همگاني  قاطبه ملت را اجرا نمود 
روح انقالبي دكتر سون ياتسن را كامالً احيا كند ، برنامه ده بايد با خلق متحد شود ، 

ماده اي مذكور را بمرحله اجرا در آورد و براي نيل به پيروزي كامل در جنگ مقاومت 
حزب كمونيست چين همراه با توده هاي مردم و نيروهاي مسلح . ي بكوشد ضد ژاپن

تحت رهبري خود بي تزلزل به اين برنامه وفادار ميماند ، در جبهه مقدم جنگ 
. مقاومت ضد ژاپني ميايستد و از مام ميهن تا آخرين قطره خون خود دفاع ميكند 

ست و با گوميندان و حزب كمونيست چين با اجراي سياست هميشگي خود آماده ا
ديگر در يك صف قرار گيرد ، با آنها بطور فشرده متحد  احزاب و گروه هاي سياسي

جبهه متحد ملي را بمثابه ديوار بزرگ محكم چين بنا سازد و مهاجمين منفور . شود 
. ژاپني را شكست دهد و براي ايجاد چين نوين ، مستقل ، آزاد و سعادتمند بكوشد 
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هدف ما بايد با قاطعيت تئوري خائنين را مبتني بر تسليم و سازش  براي نيل به اين
بدور افكنيم ، و در عين حال با شكست طلبي ملي كه گويا ممكن نيست بر مهاجمين 

حزب كمونيست چين اعتقاد راسخ دارد كه مسلماً . پيروز گرديد ، مبارزه كنيم ژاپني 
ط اينكه برنامه دره ماده اي فوق ميتوان به هدف غلبه برمهاجمين ژاپني رسيد ، بشر

 هم ميهن ما بكوشش برخيزند ، ملت چين ميليون  450انچه چن. بمرحله اجرا در آيد 
  .مسلماً به پيروزي نهائي نائل خواهد آمد 

  !مرده باد امپرياليسم ژاپن 
  !زنده باد جنگ انقالبي ملي 

  !زنده باد چين نوين ، مستقل ، آزاد و سعادتمند 
  

  ا هـيادداشت

، » رهنمود تدابير و دورنماي مقاومت در برابر تهاجم ژاپن « ـ رجوع شود به يادداشت مقدماتي اثر  1
  .جلد حاضر 

  . 8، فصل » ) دوره مختصر ( اتحاد شوروي ) بلشوك (تاريخ حزب كمونيست « ـ  رجوع شود به  2
توري نظامي فاشيست اسپانيا جنگ آلمان و ايتاليا فاشيست با استفاده از فرانكو ، ديكتا  1936ـ در  3

خلق اسپانيا تحت رهبري دولت جبهه توده اي قهرمانانه از . تجاوز كارانه اي را عليه اسپانيا آغاز كردند 
. بود نبرد مادريد پايتخت اسپانيا شديدترين نبرد در سراسر جنگ . دموكراسي در برابر تجاوز دفاع كرد 

مادريد  1939در مارس . گرديد ، دوسال و پنج ماه ادامه يافت  آغاز 1936دفاع مادريد كه در اكتبر 
سقوط كرد زيرا كه انگلستان ، فرانسه و كشور هاي امپرياليستي ديگر با سياست مزورانه خود داير بر    

 .به متجاوزين ياري رساندند و اختالفاتي نيز در درون جبهه توده اي پديد آمد  "عدم مداخله  "
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  عليه ليبراليسم

  )1937سپتامبر 7(

حي است ه صاليرا اين مبارز، ز هستيميك ولوژئفعال ايدما طرفدارمبارزه   
اين  .بي به سود پيكار ما تضمين مي كندانقالزمانهاي ساكه وحدت را دردرون حزب و

  . به دست گيردبايد  انقالبيح را هركمونيست و هر صال
را رد مي كند و صلح و آرامش غيراصولي  كاما ليبرا ليسم مبارزه ايدئولوژي   

دد و گرعمل منحط و مبتذل مي   شيوه را توصيه مي نمايد و ازاين رو موجب پيدايش
  .كشاندزمانهاي انقالبي بعضي از واحدها و افراد را به فساد سياسي ميسادر حزب و 

  . ليبرا ليسم به اشكال گونا گون تظاهر مي يابد 
است ولي فقط به اين  ه كرد شود كه شخصي اشتباه وقتي به روشني معلوم    

يكي   دوست صميمي ، يك ،كالسي هم آشنا، يك همشهري ، نفر يكعلت كه او 
 از بحث اصولي با او سر باز زدن ،  همكار يا زير دست قديمي است ، يك ازعزيزان ،

 اسباتبخاطر حفظ منيا   براي حفظ صلح و دوستي كارها را به حال خود رها كردن ، 
يي مسايل به آنها بطور سطحي برخورد كردن نتيجه اين نهابه عوض حل  حسنه
 شكل اين است اولين - مورد نظر  شخص و هم كه هم جمع لطمه ببيند شد خواهد

  . ظهور ليبرا ليسم
پيشنهادات   بدون احساس مسئوليت از آنها انتقاد كردن ،  ،درغياب افراد    

اشخاص   هنظرات خود را دربار ،ندادن ارائه تشكيالت خود را بطور فعال به
از صحبت در جلسات  ؛پشت سر آنها حرف زدن ن مطرح نكردن وليشادرحضور

كتيو لي كگنسبت به اصول زند ،از جلسه پرحرفي كردن پسولي   خودداري نمودن ،
اين است دومين   -ي عادت دادنزو بي بند و با بي اعتنا بودن و خود را به ولنگاري

  . هور ليبرا ليسمشكل ظ
هركاري كه به شخص خود مربوط نباشد، به پيش آمدها سپردن؛ درصورت    

حد ممكن خودداري كردن  آن تا  وقوف كامل به نادرستي مطلبي از اظهارنظردرباره
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ارتكاب به  خود را از شخص برآمدن و فقط نگاهداري خود رندانه درصدد حفظ و
  هور ليبراليسمظومين شكل اين است س - نگاه داشتن مصون  شتباه ا
ازدستورات اطاعت نكردن و نظرات خود را برآنها ارجح دانستن؛ فقط از    

اين است  -تشكيالت توقعات بيجا داشتن ولي از انضباط تشكيالتي بوئي نبردن
  . چهارمين شكل ظهور ليبرا ليسم

 به عوض اينكه بخاطر وحد ت يا ترقي و يا به نظم و ترتيب درآوردن كارها  
به حمالت شخصي   ،دنبه بحث و جدل پرداختن و عليه نظرات نادرست مبارزه كر

خود را بيرون دشمني كينه و  ، انداختن ه دعوا و مرافعه به را ، توسل جستن  پرداختن ،
  . ا ليسمرظهور ليب شكل اين است پنجمين -دنكرريختن و انتقام جويي 

 ضد و حتي اظهارات عناصر شود مي  رد نكردن نظرات نادرستي كه شنيده   
دن كه كرتلقي  ادن بلكه آنها را چنان با خونسرديد ولي گزارش نه شنيدنبي را  انقال
  .ليبراليسم  ظهور شكل ششميناين است  -است  ه اصال اتفاقي نيافتاد گويا

در جلسات صحبت   ،ها بودن ولي تبليغ و تهييج نكردن   درميان توده  
نرسيدن ها   هبه درد تود  ،ها سئوال نكردن   هوضع توداز، تحقيق ننمودن، نكردن 

كمونيست است و يك اموش كردن اينكه او ، فرها بي تفاوت بودن   هتود برابردر 
از رص معمولي غيركمونيست هم طشخاعضو حزب كمونيست را با اه يك باالخر

  . ظهور ليبراليسم شكل هفتميناين است  - ساختن 
، خشمگين نشدن ،  را پايمال مي كند نافع توده هادربرابر اعمال كسي كه م   

بلكه جلوي او را   ، نياوردن براي او دليل و منطق فتن ونگرجلوي او را  تذكر ندادن ، 
  . ظهور ليبراليسم هشتمين شكلاين است  -گذاشتن باز 

بلكه كارها را   نداشتن ،مشخصي  برنامه معين و سمت با جديت كارنكردن،   
تا زماني كه   « -سپردن   پيشامدها را به دست  جام دادن و زندگيسرسري ان بطور

ين است نهمين ا -  »ش به صدا درآوردن ناقوس است رفقط كا  انسان راهب است ،
  .شكل ظهور ليبرا ليسم
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نقالب ا  هدانستن كه خدمات ذيقيمتي در را شخصيخويشتن را آنچنان   
شايستگي انجام وظايف مهم را نداشتن   خود نازيدن، سابقه ي به  است ، هانجام داد

دركارالقيدي و در   سر باز زدن ، ماموريت هاي كم اهميت تر گرفتن  هولي از به عهد
  . ظهور ليبرا ليسم شكلاين است دهمين  - دادن  نشانسستي از خود  تحصيل

نسبت   نكردن ، اصالح آنها تالش ولي بخاطر  ،به اشتباهات خود پي بردن   
اين است يازدهمين شكل ظهور  -روش ليبراليستي اتخاذ كردن شخص خود به

  . ليسمليبرا
 هانواع عمد  هماد ه ولي اين يازد  ،البته مي توان موارد ديگري نيزبرشمرد   

  . دكال ظهور ليبراليسم هستنشاينها همه ا .دشنآنها مي با 
يسم به ليبرال،  ايست بسيار زيانبخش  ليبراليسم دريك جمع انقالبي پديده  
 پيوندها را مي  و وحدت را به تدريج مي خورد ،چگي ايست كه يكپار  همنزله خور

ه ليبراليسم بر باد دهند .ددگراختالف نظرمي  و موجب پاسيويته دركار و گسلد
هنمودهاي ر مانع اجراي كامل  محكم و انضباط محكم صفوف انقالبي است ، تشكيالت

بي را از توده هايي كه تحت رهبري حزب زمانهاي حزه ساسياسي است و باالخر
  . استبدي   هفوق العاد گرايش زد اينساجدا و دور مي   قراردارند ،
را  شخصيو منافع  چشمه گيردوايي سرژبور  خودخواهي خرده ليبراليسم از  

خود موجب سر بلند كردن  بطوري كه اين  شماردمقدم مي  انقالببر مصالح 
  . ي مي گرددتتشكيالاسي وسي  ،ليبراليسم ايدئولوژيك 

. تجريدي مي نگرندليبرالها به اصول ماركسيسم به ديدة دگمهاي خشك   
ولي حاضر نيستند آن را به مرحله عمل درآورند و يا  آنها ماركسيسم را مي پسندند

حاضر نيستند ماركسيسم را جايگزين  آنها  ؛كامل به مرحله عمل درآورند آن را
اشخاص هم صاحب ماركسيسم خاص خودند وهم  ين ا. ليبراليسم خود نمايند

ليبراليسم خويش را حفظ ميكنند؛ آنها ازماركسيسم دم مي زنند ولي به شيوه 
ليبراليسم عمل مي كنند ؛ درمورد ديگران ماركسيسم را به كار مي بندند ولي 
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د مورهركدام  ، و وهم آناين موجود است آنها همدرانبان . راليسم اليبر  درمورد خود
  .افراد شيوه تفكر برخي از چنين است. استعمال ويژه اي دارد

اساس با ماركسيسم  از ليبراليسم يكي ازتظاهرات اپورتونيسم است و   
ليبراليسم پديده ايست منفي كه اثرش بطورعيني فقط كمك به دشمن . درتضاد است

است ، به همين جهت است كه دشمن از وجود ليبراليسم درميان ما خرسند مي 
اين است ماهيت ليبراليسم ؛ ليبراليسم را درصفوف انقالب به هيچ وجه جايي  .گردد

  .نيست 
غلبه  ،ما بايد درپرتو روح مثبت ماركسيسم برليبراليسم كه منفي است    

 از را گرانبهاتر انقالبمصالح   صادق و فعال باشد ،  كمونيست بايد رك ،، يك كنيم 
و درهمه هميشه او بايد ؛  نمايدانقالب بع مصالح را تا شخصي و منافع جان خود بداند

نه فكر وعمل نادرست گواري كند و عليه هرشجا بر روي اصول صحيح پا ف
نمايد تا آنكه زندگي كلكتيو حزب را مستحكم و رابطه   هبطورخستگي ناپذير مبارز
گري شحص ديبيشتر ازهر ها او بايد به حزب و تودهرگرداند؛ حزب را با توده ها استوا

صورتي  چنينتنها در  .خود توجه كند شخص از ديگران بيشتربايد به  ؛توجه كند
  . ميد فرد كمونيست نا يكاست كه او را مي توان 

 عليه هفعال وشرافتمند بايد براي مبارز  صادق ،  ،همه كمونيستهاي وفادار   
هدايت راست  هآنان را به را شندو بكو شوندهاي ليبرالي برخي از افراد متحد  گرايش
  . است يكولوژئاين يكي از وظايف ما در جبهه ايد .كنند
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  مبرم وظايف

  همکاري برقراري از پس
  کمونيست حزب و گوميندان ميان

) 1939سپتامبر  29(   

حزب كمونيست چين طي اعالميه اي اظهار داشت كه   1933سال در همان   
حاضر است با هر كدام از واحد هاي ارتش گوميندان موافقت نامه اي در باره مقاومت 

قطع حمله با ارتش سرخ ، دادن : عقد سازد در برابر ژاپن بر اساس سه شرط زيرين من
كه اين كار به اين علت صورت گرفت . آزادي به توده هاي خلق و مسلح ساختن آنها 

مهمترين وظيفه خلق چين عبارت بود از مبارزه بر  1931سپتامبر  18پس از حادثه 
  .  اما ما به هدف خود نائل نيامديم . عليه حمله امپرياليسم ژاپن به چين 

حزب كمونيست چين و ارتش سرخ چين از همه احزاب و گروه ها و  1935در اوت  
هموطنان سراسر دعوت كردند كه يك ارتش متحد ضد ژاپني يك دولت دفاع ملي 

در دسامبر همان ) .  1 (براي مبارزه مشترك بر عليه امپرياليسم ژاپن تشكيل گردد 
شكيل جبهه متحد ملي ضد در باره ت)  2(سال حزب كمونيست چين قطعنامه اي 

ارتش سرخ  1936در ماه مه سپس . ژاپني با بورژوازي ملي به تصويب رسانيد 
را انتشار داد كه در آن از دولت نانكن خواسته ميشد كه جنگ داخلي )  3( تلگرافي 

در اوت همان سال كميته مركزي . را بخاطر مبارزه مشترك بر عليه ژاپن قطع كند 
به كميته اجرائي مركزي گوميندان فرستاد و )  4(امه اي حزب كمونيست چين ن

خوستار شد كه گوميندان بجنگ داخلي خاتمه دهد و جبهه متحدي از دو حزب 
در سپتامبر همان سال . جود آيد بخاطر مبارزه مشترگ بر عليه امپرياليسم ژاپن بو

چين درباره تشكيل جمهوري دموكراتيك واحد در )  5(ب كمونيست قطعنامه زح
ها اكتفا حزب كمونيست به حدود اعالميه ، تلگراف ، نامه و قطعنامه . تصويب كرد

فرستاد كه بارها با طرف گوميندان بمذاكره پرداختند ،  نكرد بلكه نمايندگان خود را
 1936فقط پس از وقوع حادثه سي ان در پايان . ولي باز نتيجه اي بدست نيامد
ست چين موافق شد درمذاكرات خويش با مسئول نماينده تمام االختيار حزب كموني
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عمده گوميندان درباره مسئله مهم سياسي آن زماني يعني قطع جنگ ميان دو حزب 
اين امر واقعه بزرگي . بموافقت برسد و به حل مسالمت آميز حادثه سي آن نائل آمد

  . راهم آمددرتاريخ چين بود و از آن گاه زمينه الزمي براي تجديد همكاري بين دو حزب ف
فوريه امسال در آستانه سومين پلنوم كميته اجرائي مركزي  10در   

گوميندان، كميته مركزي حزب كمونيست چين بخاطر آنكه همكاري بين دو حزب 
متضمن پيشنهاد هاي تفصيلي با اين پلنوم )  6( بطور مشخص برقرار شود ، تلگرافي 

اين پنج تعهد را در قبال حزب  در اين تلگراف طلب ميشد كه گوميندان. فرستاد 
قطع جنگ داخلي ، برقراري دموكراسي و آزادي ، دعوت مجلس : كمونيست بپذيرد 

. ملي ، انجام سريع تدارك جنگ مقاومت ضد ژاپني و بهبود شرايط زندگي خلق 
: برابر گوميندان بدوش خود گرفت ضمنا حزب كمونيست چين اين چهار تعهد را در

اگونيسم بين دو رژيم ، تغيير نام ارتش سرخ ، برقراري رژيم خاتمه دادن به انت
اين . دمكراتيك نوين در مناطق پايگاه انقالبي و قطع مصادره اراضي مالكان ارضي 

نيز گام مهم سياسي بود كه برداشته شد زيرا كه در غير اين صورت بدون ترديد 
انجام سريع تدارك جنگ برقراري همكاري بين دو حزب به تأخير ميافتاد و اين امر ب

  . مقاومت ضد ژاپني صدمه بسيار ميرساند 
حزب كمونيست . از اين دو حزب در مذاكرات خود يك قدم نزديكتر شدند   

چين در كليه مسائلي از قبيل تنظيم برنامه سياسي مشترك دو حزب ، لغو ممنوعيت 
نهادهاي نهضت توده اي ، رهائي زندانيان سياسي و تغيير نام ارتش سرخ پيش

، لغو ممنوعيت نهضت اگر چه انتشار برنامه سياسي مشترك . مشخص تري ارائه داد
توده اي و برسميت شناختن رژيم نوين در مناطق پايگاه انقالبي تا كنون هنوز عملي 

اين ( به ارتش هشتم از ارتش انقالبي ملي  سرخ نشده ، اما فرمان تغيير نام ارتش
ارتش كه به جبهه مقاومت ضد ژاپني در نبردند ، ارتش طبق نمره گذاري واحد هاي 
تقريبا يك ماه پس از سقوط بي پين و تيانزين ) ارتش هجدهم هم ناميده ميشود 

مانيفست كميته مركزي حزب كمونيست چين در باره برقراري . انتشار يافته است 
و  ژوئيه به گوميندان داده شد ، 15يكه در همان  همكاري ميان دو حزب ، مانيفست

متن مصاحبه چانكايشك درباره قانوني كردن حزب كمونيست چين كه طبق موافقت 
ار يافته د ، باالخره انتششر شوقبلي ميبايست بالفاصله پس از مانيفست مذكور منت

؛ انتشار اينها بوسيله ) با تأخير زياد كه نتواند باعث تاسف نگردد اگر چه (  اند
سپتامبر در لحظه پر تشنج وضع  23و  22ترتيب در  خبرگزاري مركزي گوميندان به
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در مانيفست حزب كمونيست و در مصاحبه چانكايشك . در جبهه صورت گرفت 
گرديده است و باين طريق پايه الزم اعالم ميشد كه بين دو حزب همكاري برقراري 

براي اين امر خطير گذاشته شد كه دو حزب بنام نجات ميهن بمبارزه مشترك 
مانيفست حزب كمونيست نه فقط بمنزله رهنمود اتحاد دو حزب بكار . ندبپرداز

نكايشك اچ. عظيم همه خلق خواهدبود  اتحادمنزله رهنمود اساسي  خواهد آمد بلكه
ب كمونيست را در كشور پذيرفت و به ضرورت اتحاد زدر مصاحبه خويش قانونيت ح

عذلك چانكايشك از تكبري بخاطر نجات ميهن اشاره كرد ، اين خيلي خوب است ؛ م
اين . كه خاص گوميندان است ، دست نكشيد و ميل الزم بانتقاد از خود نشان نداد 

باوجود اين برقراري جبهه متحد دوحزب هم اكنون اعالم . راضي كند را نميتواند ما
اين امر بر انقالب . نقالب چين ميگشايد مر دوران جديدي در تاريخ ااين ا. شده است 

يرات عظيم و بس عميقي خواهد گذاشت و در شكست امپرياليسم ژاپن نقش چين تاث
  . قاطع خواهد داشت 

ببعد مناسبات ميان گوميندان و حزب كمونيست در انقالب  1924از سال   
در نتيجه همكاري دو حزب بر  1927ـ  1924انقالب . چين نقش قاطع داشته است 

دو سه سال كاميابي هاي بزرگي در  فقط در عرض. اساس برنامه معيني صورت گرفت 
انقالب ملي بدست آمد ، انقالب كه دكتر سون ياتسن  چهل سال از زندگي خويش را 
در راه آن گذاشته ولي نتوانسته بود آن را بپايان رساند ؛ مظهر اين كاميابي ها ايجاد 

د ثمره اين بو. منطقه پايگاه انقالبي در گوان دون و پيروزي لشكري كشي بشمال بود 
اما بعضي از اشخاص نتوانستند به اصول انقالبي وفادار . يل جبهه متحد دو حزب تشك

بمانند و از همان لحظه اي كه انقالب بپايان خود نزديك بود ، جبهه متحد دو حزب را 
شكافتند و اين امر به شكست انقالب منجر شد و به دشمن خارجي امكان داد كه به 

جبهه متحدي كه اينك . نتيجه تجربه جبهه متحد دو حزب  اين بود. هجوم بپردازد 
اگر . دوباره از دو حزب تشكيل شده است ، نشانه آغاز دوره نوين انقالب چين است 

چه بعضي ها هنوز وظايف تاريخي و دورنما هاي عظيم اين جبهه متحد را درك 
ي و موقتي نميكند و هنوز ميپندارند كه تشكيل آن چيز ديگري جز اقدامي اضطرار

اين نيست كه براي حفظ ظاهر صورت گرفته است ، معذلك چرخ تاريخ از طريق 
اينكه آيا . جبهه متحد ، انقالب چين را بسوي مرحله كامالً نويني به پيش خواهد راند 

چين ميتواند از چنين بحران ملي و اجتماعي عميق و خطير كنوني بيرون آيد ، 
قرائن مساعد . متحد چه تكاملي خواهد يافت وابسته به آن است كه اين جبهه 

قرينه اول آنستكه همينكه حزب كمونيست . جديدي از هم اكنون در برابر ماست 
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، سياست مذكور بيدرنگ مورد پشتيباني  چين سياست جبهه متحد را پيشنهاد كرد
قرينه . اين نشان ميدهد كه منويات خلق در چه جهت است . قاطبه خلق قرار گرفت 

آنستكه حل مسالمت آميز حادثه سي ان و قطع جنگ ميان دو حزب بيدرنگ  دوم
باعث وحدت بيسابقه كليه احزاب و گروه ها ، كليه محافل اهالي و كليه ارتش ها در 
كشور گرديد، اگر چه اين وحدت از لحاظ مقتضيات مقاومت ضد ژاپني هنوز 

امروز هنوز بطور اساسي بهيچوجه كافي نيست ، بويژه مسئله وحدت دولت و خلق تا 
قرينه سوم و از همه روشن تر آنستكه جنگ مقاومت ضد ژاپني . حل نشده است 

وضع كنوني اين جنگ نميتواند ما را ارضا . بمقياس سراسر كشور آغاز گرديده است 
كند ، زيرا كه اگر چه جنگ از لحاظ خصلت ملي است ، ولي هنوز به دولت و ارتش 

ين طرز جنگ نميتوان بر تها پيش نشان داده ايم كه با اما از مد. محدود است 
در  ولي بهر حال ، جنگ مقاومت بر ضد اشغالگران بيگانه. امپرياليسم ژاپن پيروز شد 

مقياس سراسر كشور ، چنان جنگي كه در عرض صد سال آخير ديده نشده ، واقعاً از 
لي و همكاري دو حزب اين امر بدون برقراري صلح داخ. هم اكنون آغاز گرديده است 

در موقعي كه جبهه متحد دو حزب شكافته شد تجاوز كاران  اگر. غير ممكن بود 
ژاپني بĤساني و بدون شليك يك گلوله توانستند چهار استان شمال شرقي را بتصرف 
در آورند ، اينك كه جبهه متحد دوحزب مجددآً تشكيل يافته آنها ديگر نميتوانند 

قرينه چهارم انعكاسي . نين باشغال سرزمين چين نائل آيند جز بقيمت نبرد هاي خو
توده هاي كارگران و دهقانان و احزاب كمونيستي . است كه در خارجه ديده ميشود 

 دكمونيست چين در مورد جبهه متحد ضسراسر جهان از سياست مطروحه حزب 
از بر ، بويژه اتحاد شوروي پس خلقهاي سراسر جهان . ژاپني پشتيباني ميكنند 

قراري همكاري بين گوميندان و حزب كمونيست باز هم مجدانه تر به چين كمك 
چين و اتحاد شوروي قرار داد عدم تجاوز متقابل را منعقد هم اكنون . خواهد كرد
و ميتوان اميدوار بود كه روابط ميان دوكشور در آينده بيش از پيش )  7(ساخته اند 

ما ميتوانيم تاييد كنيم كه بسط جبهه متحد راه  بنابر كليه قرائن فوق. تحكيم شود 
آينده تابناك و پرعظمتي را در برابر چين خواهد گشود ، يعني راه بسوي شكست 

  . امپرياليسم ژاپن و تشكيل جمهوري دموكراتيك واحد در چين 
اگر در وضع كنوني خود منجمد بماند ، نميتواند اين وظيفه  ولي جبهه متحد  

بايد جبهه متحد دو حزب را تكامل بخشيد زيرا كه جبهه . برساند را بانجام بزرگ 
  .متحد كنوني هنوز وسيع و محكم نيست 
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آيا جبهه متحد ملي ضد ژاپني فقط به گوميندان و حزب كمونيست محدود   
اين جبهه متحد جبهه  متحد همه ملت است ؛ دو حزب مذكور فقط . ميشود ؟ نه 

متحد ملي ژاپني عبارتست از جبهه همه احزاب ، جبهه . قسمتي از اين جبهه اند 
همه گروه ها ، همه محافل اهالي و همه ارتش ها ، جبهه متحد هموطنان ميهن پرست 

جبهه . يعني كارگران ، دهقانان سربازان ، روشنفكران ، صاحبان صنايع و بازرگان 
يع از حدود دو حزب خارج نشده است ، توده هاي وسمتحد كنوني هنوز عمالً 

كارگران ، دهقانان ، سربازان ، خرده بورژوازي شهري و بسياري از هموطنان ميهن 
پرست ديگر هنوز برانگيخته نشده ، بسيج نگرديده ، سازمان نيافته و مسلح نگشته 

كه اوضاع بما امكان  جدي است زيرا. در حال حاضر اين جدي ترين مسئله است . اند
يتوان پنهان داشت ، و هم الزم نيست كه پنهان اينك نم. پيروزي در جبهه نميدهد 

جيان سو و جه جيان بحراني داشت كه در جبهه شمال چين و نيز در جبهه استانهاي 
مسئله سر اين است كه چگونه بايد بر اين بحران غلبه كرد ؛ . جدي روي داده است 

گيختن بران ": يگانه راه غلبه بر آن عبارتست از اجراي وصيت دكتر سون ياتسن 
داكتر سون ياتسن در وصيت نامه اي كه در آستانه مرگ نگاشت ، .  "توده هاي مردم 

است كه هدف انقالب  متذكر شد كه در اثر چهل سال تجربه باين اعتقاد راسخ رسيده
ي از تپس بچه دليل اشخاصي با چنين لجاج. فقط از اين راه ممكن است بدست آيد 
اشخاصي در چنين لحظه بحراني كه  بچه دليل اجراي اين وصيت خوداري ميورزند؟

مسئله مرگ و زندگي ميهن مطرح است ، هنوز تصميم باجراي اين وصيت ندارند ؟ بر 
 "برانگيختن توده هاي مردم "همه روشن است كه سياست تحكيم و سركوب با اصل 

اگر فقط دولت و ارتش به جنگ مقاومت بپردازند ، پيروزي بر  .منافات دارد 
ما در اين مورد در همان ما ه مه سال . ياليسم ژاپن مسلماً غير ممكن خواهد بود امپر

هشدارباش داديم و متذكر شديم  ندبل عني  گوميندان با بانگجاري به حزب حاكم ي
. كه اگر خلق بجنگ مقاومت برنخيزد ، كشور ما بسرنوشت حبشه گرفتار خواهد آمد 

موطنان مترقي ما در اكناف ه لكه بسياري ازكمونيستهاي چين ب اين مطلب را نه فقط
. ر گوميندان نيز متذكر شدند عده زيادي از اعضاي بصيمختلف كشور و همچنين 

در نتيجه دولت و ارتش از خلق . لك سياست تحكيم همچنان دست نخورده ماند معذ
 اگر جبهه متحد با شركت توده هاي. و فرماندهان ارتش از رزمندگان بريد شده اند 

  . خلق وسيع نگردد ، بحران در جبهه بناچار رو به حدت خواهد رفت نه رو به تخفيف 
جبهه متحد ضد ژاپني كنوني هنوز تا امروز داراي يك برنامه سياسي كه از   

طرف هر دو حزب برسيمت شناخته شده و رسما انتشار يافته باشد ، برنامه اي كه 
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با   اكنون نيز طرز رفتار گوميندان.  جانشين سياست تحكيم گوميندان گردد ، نيست
همان است كه طي ده سال اخير بود ؛ از دستگاه هاي دولتي ، از توده هاي خلق 

در زمينه ا توده هاي خلق گرفته تا سياست ه سيستم ارتش و از سياست نسبت به
هاي امور مالي ، اقتصادي و آموزش و پرورشي و غيره بطور كلي بهيچوجه تغييري در 

ها داده نشده است ، همان شيوه هائي كه طي ده سال اخير بكار ميرفت ، بكار  شيوه
تغييراتي روي داده و تغييرات مهمي هم روي داده است ـ قطع جنگ داخلي . ميرود 

قطع جنگ داخلي ميان دو حزب و آغاز جنگ . و اتحاد براي مقاومت ضد ژاپني 
رگي است كه پس از حادثه سي مقاومت ضد ژاپني در سراسر كشور تغيير بسيار بز

ولي هنوز شيوه هاي فوق الذكر تغيير . آن در اوضاع سياسي چين روي داده است 
يير پذيرفته عدم هم آهنگي غو آنچه تآنچه بدون تغيير مانده  ميان نيافته و در نتيجه
شيوه هاي سابق فقط براي اجراي سياست سازشكارانه در خارج و . بوجود آمده است

اينك كه اين شيوه ها براي مقابله . وب انقالب در داخل كشور سازگار بود براي سرك
با حمله امپرياليسم ژاپن نيز بكار ميروند ، بي ارزشي آنها در هر قدم عريان و همه 

اگر نميخواهي بجنگ مقاومت ضد ژاپني بپردازي ، . نقاط ضعف آنها آشكار ميگردند 
هم عمالً بچنين جنگي پرداخته اي و در  ميخواهي و ولي اگر. گفتگو بيحاصل است 

نو بكار  در آن صورت هرگاه باشيوه ها يعين حال با بحران جدي روبرو گشته اي ، 
براي مقاومت ضد ژاپني . نپردازي خطراتي كه در كمين است ، غير قابل تصور است 

جبهه متحد وسيعي الزم است و بنابر اين بايد همه خلق را بسيج كرد تا در جبهه 
براي مقاومت ضد ژاپني جبهه متحد محكمي الزم است و بنابر . متحد شركت نمايد 

اين برنامه مشتركت رهنماي عمل جبهه متحد است . اين بايد برنامه مشترگ داشت 
است كه مانند طنابي اقدامات كليه اشخاص را كه جزو جبهه و در عين حال نوعي قيد 

. متحداند ، مقيد ميسازد وفقط آن وقت است كه ميتوان از وحدت محكم سخن گفت 
ما از . ما مخالف آن قيد هاي كهنيم ، زيرا كه آنها مناسب جنگ انقالبي ملي نيستند 

ه مشترك و استقرار قيد هاي نويني بجاي قيد هاي كهن يعني از اعالن برنام وضع
اين ضروري است و فقط اينست كه جوابگوي . نظامات انقالبي استقبال ميكنيم 

  .مقتضيات جنگ مقاومت ضد ژاپني است 
برنامه مشترك چيست ؟ برنامه مشترك عبارت است از سه اصل خلق كه   

 برنامه ده ماده اي براي مقاومت در برابر ژاپن بخاطر« دكتر سون ياتسن آورده و 
  .اوت مطرح ساخته است   25كه حزب كمونيست در )  8 (» نجات ميهن 
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حزب كمونيست چين در مانيفست خويش بمناسبت برقراري همكاري ميان   
سه اصل خلق كه آورده داكتر سون  ": گوميندان و حزب كمونيست اظهار داشت 

تحقق ياتسن ميباشد ، امروز براي چين ضروري است و حزب ما آماده است بخاطر 
بعضي ها تعجب ميكند كه حزب كمونيست آماده اجراي سه  ". كامل آن مبارزه كند 

را از )  9( الي  جو چنگميتوان . اصل خلق باشد كه متعلق به گوميندان  است 
شانگهاي مثال آورد كه در صفحات يكي از مطبوعات شانگهاي در اين باره اظهار 

. كمونيسم با سه اصل خلق سازگار نيست اين اشخاص ميپندارند كه . ميكند ترديد 
بعدي تكامل انقالب تحقق خواهد  كمونيسم در مرحله. برخورد آنها صوري است 

كنوني گرفتار تخيل نميشوند  يافت ؛ كمونيستها در مورد تحقق كمونيسم در مرحله
آنند همانطوري كه سير تكامل تاريخي تاييد ميكند ، انقالب ملي و  بلكه خواستار

اين انگيزه عمده ايستكه چرا حزب . ب دموكراتيك را به موقع اجرا گذارند انقال
پني و جمهوري ملي ضد ژا كمونيست پيشنهادي درباره ايجاد جبهه متحد

در مورد سه اصل خلق بايد گفت كه حزب . دموكراتيك واحد عرضه داشته است 
حد دو حزب كمونيست و گوميندان در ده سال پيش ، در دوران نخستين جبهه مت

باجراي آنها گرفتند و سه اصل تصميم  قا در نخستين كنگره ملي گوميندان متفيعني 
در قسمت بزرگي از سرزمين كشور ما بوسيله كليه  1927ـ  1924مذكور در سالهاي 

متأسفانه . و كليه اعضاء فداكار گوميندان بموقع اجرا در آمد كمونيست هاي فداكار 
تجزيه شد و از آن پس دوره مبارزه ده ساله گوميندان بر جبهه متحد  1927در سال 
ه شد و از آن پس دوره جبهه متحد تجرب 1927متأسفانه در سال . آمد  ضد اجرا

ولي تمام . اله گوميندان بر ضد اجراي سه اصل خلق آغاز گرديد مبارزه دهس
سياستهائي كه حزب كمونيست در طي اين ده سال پيش گرفت ، در اساس خود 

و سه اصل اساسي دكتر سون ياتسن  مانند سابق با روح انقالبي سه اصل خلق
روزي نبود كه حزب كمونيست با امپرياليسم مبارزه نكند ، و اين . طابقت داشتند م

اجراي پيگير اصل ناسيوناليسم است ؛ همچنين ديكتاتوري دموكراتيك كارگران 
كراسي ؛ انقالب ارضي نيز دهقانان چيزد يگري نيست جز اجراي پيگير اصل دمو

پس چرا اينك حزب كمونيست اعراض خود را از . اجراي پيگير اصل رفاه خلق است 
مصادره اراضي مالكان ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان و همچنين قطع 

ارضي را عالم ميدارد ؟ همتنطور كه مدتها پيش توضيح داديم ، اين كار بهيچوجه از 
ميگيرد كه چنين زژيم و چنين اقداماتي بكلي الزم نيست بلكه از آن آن جهت انجام ن

جهت انجام ميگيرد كه تهاجم مسلحانه امپرياليسم ژاپن در مناسبات ميان طبقات در 
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قاطبه ملت، همه محافل اهالي براي درون كشور موجب تغييراتي شده و وحدت 
نه فقط در چين بلكه در . مبارزه با امپرياليسم ژاپن ضروري و ممكن گرديده است 

با  كبهه ضد فاشيستي براي مبارزه مشترسراسر جهان، ضرورت و امكان تشكيل ج
جبهه متحد از اينجهت ما در چين هوادار تشكيل . فاشيسم بظهور رسيده است 

بنابراين اساس است كه پيشنهاد كرديم بجاي ديكتاتوري . دموكراتيك هستيم 
مهوري دموكراتيك بر پايه اتحاد كليه محافل اهالي ج دموكراتيك كارگران و دهقانان

سياستي است كه  "زمين از آن كشتگر  "اجراي انقالب ارضي طبق اصل . بنا شود 
در موقع خود بوسيله داكتر سون ياتسن مطرح شد ؛ اگر ما امروز از اجراي اين 

ارزه سياست دست ميكشيم براي آنست كه تعداد باز هم بيشتري از اشخاص را در مب
با امپرياليسم ژاپن وحدت بخشيم و نه براي آنكه چين به حل مسئله ارضي احتياج 

ما نظرات خود را درباره علل عيني تغيير اين سياست و اينكه تغيير مذكور . ندارد 
درست . مشروط به مقتضيات لحظه حاضر است ، كامالً بصراحت بيان داشته ايم 

كيه به اصول ماركسيسم بطور پيگير به بهمين جهت كه حزب كمونيست چين با ت
برنامه مشترگ نخستين جبهه متحد گوميندان و حزب كمونيست ، يعني به سه اصل 
انقالبي خلق ، وفادار ماند و برنامه مذكور را تكامل بخشيد ، توانست در لحظه 

تهاجم كرده و خطر حادي بر سر راه ملت  حساسي كه دشمن نيرومندي برمرزهاي ما
ياست جبهه ملي دموكراتيك يعني يگانه سياستي را كه ميتواند كشور را از بود ، س

حاال . نيستي نجات دهد ، بموقع پيشنهاد كند و آن را بدون خستگي بتحقق در آورد
مسئله بر سر آن نيست كه آيا حزب كمونيست به سه اصل انقالبي خلق ايمان دارد يا 

بلكه بر عكس مسئله بر سر آنستكه آيا نه ، آنها را بموقع اجرا ميگذارد يا نه ، 
.  گوميندان به سه اصل انقالبي خلق ايمان دارد يانه ، آنها را بموقع اجرا ميگذارد يا نه 

اينك وظيفه آنستكه بايد روح انقالبي سه اصل خلق را كه دكترسون ياتسن آورده 
عيني تدوين است ، در سراسر كشور زنده گردانيد ، بر اساس آنها برنامه و سياست م

با سريع و بدون دفع الوقت كرد و صميمانه نه منتفقانه ، بطور ماهوي نه بطور صوري ، 
برنامه « ز حادثه لوگو چيائو ا ونيست چين شب و روزاجراي آنها پرداخت ، و حزب كم

اين . را مطرح ساخت » ده ماده اي براي مقاومت در برابر ژاپن و بخاطر نجات ميهن 
اين برنامه . ماركسيسم و هم با سه اصل واقعاً انقالبي خلق مطابقت دارد  برنامه ، هم با

ابتدائي براي انقالب چين در مرحله كنوني يعني در مرحله جنگ انقالبي ملي مقاومت 
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كسي كه همچنان . فقط با اجراي آن ميتوان چين را نجات داد. ضد ژاپني است
  . خواهد ديد  برخالف اين برنامه عمل كند ، از تاريخ مجازات

اجراي اين برنامه در مقياس سراسر كشور بدون موافقت گوميندان ممكن   
م يبرآن ما. زب چين و حزب حاكم است نيست ، زيرا كه گوميندان هنوز بزرگترين ح

كه زماني فرا خواهد رسيد كه اعضاء بصير گوميندان با اين برنامه موافقت خواهند 
، سه اصل خلق همچنان بصورت عبارتي پوچ و بي زيرا كه اگر موافقت نكند . كرد 

نخواهد شد ، معني باقي خواهد ماند و احياء روح انقالبي دكترسون ياتسن ميسر
پيروزي بر امپرياليسم ژاپن غير ممكن خواهد گرديد و خلق چين نخواهد توانست از 

 بدون ترديد اعضاء واقعاً بصير گوميندان. سر نوشت بردگان بدون ميهن برهد 
خواستار چنين چيزين يستند ، و قاطبه خلق هم هرگز دست روي دست نخواهد 

بعالوه آقاي چانكايشك . گذاشت كه تا آخرين نفر بصورت بردگان بدون ميهن در آيد 
بعقيده من ما نه بخاطر  ": سپتمبر چنين اظهار داشت  23در مصاحبه خويش در 

ام تحقق سه اصل خلق بهواداري موجبات شخصي و انگيزه هاي خود خواهانه بلكه بن
بويژه در اين لحظه بحراني كه مسئله زندگي و مرگ كشور . انقالب برخاسته ايم 

مطرح است ، ما نبايد از گذشته ياد كنيم بلكه بايد باتفاق قاطبه خلق به تجدد كامل 
 ". نائل آئيم و با تمام قوا در راه وحدت بكوشيم تا حيات و بقاء مملكت را نگهداريم 

اكنون وظيفه فوري عبارت است از تحقق سه اصل خلق ،  .كامالً صحيح است اين 
اعراض از شيوه هاي كهن ، اجراي فورب برنامه انقالبي برنامه انقالبي كه با سه اصل 

اگر . در حال حاضر اين يگانه راه است . خلق مطابقت دارد ، و تجدد كامل باتفاق خلق 
  .ميگذرد  رباز هم تأخيرشود ، كار از كا

ولي براي اجراي سه اصل خلق و برنامه ده ماده اي ، افزار مناسبي الزم   
دولت كنوني . است ، و بهمين مناسبت مسئله نوسازي دولت و ارتش مطرح ميشود 

وميندان است نه دولت جبهه متحد ملي گهمچنان دولت ديكتاتوري حزب واحد 
نامه ده ماده اي بدون دولت جبهه تحقق بخشيدن به سه اصل خلق و بر. دموكراتيك 

در ارتش گوميندان هنوز سيستم كهن . متحد ملي دموكراتيك غير ممكن است 
برقرار است و با ارتشي كه در آن چنين سيستمي برقرار باشد ، نميتوان بر 

االن ارتش ها با اجراي وظايف جنگ مقاومت مشغول اند . امپرياليسم ژاپن فايق آمد 
بارتشهائي كه در جبهه پيكار ميكنند، احترام اين ارتش ها و بويژه و ما نسبت بهمه 

اما سيستم ارتش گوميندان براي بدست آوردن پيروزي قطعي بر . بسيار داريم 
تجربه سه ماه جنگ . الزم است آنها را تغيير داد . تجاوزكاران ژاپني مناسب نيست 
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: وان پايه تغييرات الزم پذيرفت بايد اين اصول را بعن. مقاومت گواه بر اين امر است 
سيستم كنوني ارتش گوميندان از . وحدت افسران و سربازان ، وحدت ارتش خلق 

توده هاي وسيع افسران و سربازان فداكار و . ريشه با اين دو اصل مغايرت دارد 
دالوراند ، ولي سيستم كهن دست و پاي آنها را بسته است و بĤنها امكان بسط فعاليت 

تين بĤن . و ساخت ن چه زودتر بايد سيستم كهن را از ، و از اين جهت هر نميدهد
معني نيست كه بايد عمليات جنگي را متوقف كرد و فقط پس از آنكه سيستم ارتش 

يتوان در همان جريان م از ن وساخته شد ، آنها را از سرگرفت ؛ سيستم كنوني را
ه روح سياسي ارتش و كار ز آن است كا وظيفه مركزي عبارت. تغيير داد  جنگ

از اين لحاظ ميتوان ارتش انقالبي ملي دوران لشگر . يردسياسي در ارتش تغيير پذ
كشي بشمال را سرمشق قرار داد ، زيرا اين ارتشي بود كه وحدت افسران و سربازان ، 

كامالً الزم است كه روح . وحدت ارتشي و خلق علي االصول در آن تحقق يافته بود 
چين بايد درس هاي جنگ اسپانيا را كه در آنجا ارتش . ر ارتش احيا شود آن زمان د

شرايط چين بهتر از . جمهوريخوهان در شرايط بسيار دشواري بوجود آمد فرا گيرد
شرايط اسپانيا است ، معذالك چين جبهه وسيع و محكمي ندارد ، دولت چين جبهه 

جرا كند ندارد و ارتش كثيرالعده اي متحدي كه بتواند برنامه انقالبي را تمام و كامل ا
ارتش سرخ كه بدست . چين بايد همه اين خال ها را پر كند . با سيستم نوين ندارد 

تواند در مجموعه جنگ مقاومت فقط مي حزب كمونيست چين رهبري ميشود ، عجالتاً
 پني نقش پيش آهنگ بازي كند و هنوز نميتواند در جنگ بمقياس سراسرضد ژا
ولي برخي از برتري هاي سياسي ، نظامي و سازماني  .قطعي داشته باشد نقش  كشور

اين ارتش . اوشايسته ان است كه سرمشق همه ارتش هاي دوست در كشور قرار گيرد
در واقع خود در اين ارتش هم كار عظيم نوسازي . هم از روز نخست مثل امروز نبود

ن روش هاي فئودالي ريشه كن ا ز اين بود كه در درون آ عمده عبارت: صورت گرفت 
شود و اصول وحدت افسران و سربازان و وحدت ارتش و خلق بموقع اجرا گذاشته 

اين تجربه ميتواند براي كليه ارتش هاي دوست در كشور سر مشق آموزنده . گردد 
  . اي باشد 

امروز ما ! جنگ مقاومت ضد ژاپني ، اعضاء حزب حاكم گوميندان همرزمان   
هم اكنون شما با . ت نجات ميهن از انقياد و تأمين بقا را برعهده داريم و شما مسئولي

شما بجنگ . جبهه متحد ضد ژاپني را تشكيل داده ايد و اين خيلي خوب است  ما
كه ولي ما موافق نيستيم . مقاومت ضد ژاپني مشغوليد و اين نيز خيلي خوب است
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ما بايد جبهه متحد را تكامل . ديگر ادامه دهيد  يشما سياست كهن را در زمينه ها
بايد آن را . را بĤن جلب كنيم  موسيع تر گردانيم و توده هاي مرد بخشيم ، آن را

بايد تصميم بگيريم كه رژيم . استحكام بخشيم و برنامه مشترك را عملي سازيم 
. كامالً الزم است كه دولت جديدي ايجاد گردد . سياسي و سيستم ارتش تغيير پذيرد

را اجرا كرد و به نوسازي ارتش در جود چنين دولتي ميتوان برنامه انقالبي فقط با و
در حزب . اين پيشنهاد ما خواست دوران كنوني است . مقياس سراسر كشور پرداخت 

شما نيز اشخاص زيادي هستند كه حس ميكنند ديگر موقع بر آوردن اين خواست فرا 
سازي رژيم سياسي و سيستم دكتر سون ياتسن در ايام خودش بنو. رسيده است 

. گذاشته شد  1927ـ 1924نظامي تصميم گرفت و باين طريق اساس انقالب سالهاي  
تصور ميرود كه آن اعضاء . امروز مسئوليت همان كار نوسازي بر عهده شما است 

ميندان كه ميهن خود را صميمانه دوست دارند ، پيشنهاد ما را غير الزم تلقي گو
  .رورت عيني است خ داريم كه اين پيشنهاد پاسخگوي ضعتقاد راسما ا. نخواهد كرد

در لحظه كنوني كه مسئله بودن يا نبودن ملت ما مطرح است ، بگذار   
عملي ساختن كليه تحوالت ! گوميندان و حزب كمونيست با هم فشرده متحد شوند 

ين در الزم بمنظور كسب پيروزي بر كليه دشواريها ، اينست وظيفه مبرم انقالب چ
امروز اگر ما اين وظيفه را از پيش برداريم ، بدون ترديد خواهيم توانست امپرياليسم 

  .بكوشيم و آينده تابناك در برابر كشوده خواهد شد . را در هم بشكنيم ژاپن 
  
  

  يادداشتها
،  2يادداشتها » وظايف حزب كمونيست چين در دوران مقاومت عليه ژاپن « ـ مراجعه شود به  1

  ، جلد اول» ب آثار مائوتسه دون منتخ
،  3يادداشتها » وظايف حزب كمونيست چين در دوران مقاومت عليه ژاپن « ـ مراجعه شود به  2

  .جلد اول » منتخب آثار مائوتسه دون 
،  4يادداشتها » وظايف حزب كمونيست چين در دوران مقاومت عليه ژاپن « ـ مراجعه شود به  3

  .جلد اول »  منتخب آثار مائوتسه دون
» ، منتخب آثار مائوتسه دون  7يادداشتها » اعالميه در باره اعالميه چانكايشك « ـ مراجعه شود به  4

  . جلد اول
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،  6يادداشتها » وظايف حزب كمونيست چين در دوران مقاومت عليه ژاپن « مراجعه شود به ـ  5
  .جلد اول » منتخب آثار مائوتسه دون 

،  7يادداشتها » وظايف حزب كمونيست چين در دوران مقاومت عليه ژاپن « ـ مراجعه شود به  6
  .جلد اول » منتخب آثار مائوتسه دون 

اوت  21در » قرار داد عدم تجاوز ميان جمهوري چين و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي « ـ  7
  .منعقد شد  1937

  .» در جنگ مقاومت  در راه بسيج همه نيرو ها بخاطر پيروزي« ـ مراجعه شود به  8
گروه كوچكي كه بوسيله ( "حزب ناسيونال سوسياليست« ـ جو چينگ الي يكي از سركرده هاي  9

بود كه بعداً عضو دولت خائن وان ) مالكان ارضي ، بوروكراتهاي و بورژواري بزرگ مرتجع تشكيل شد 
  .جين وي شد 
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  مصاحبه 
  با خبرنگار انگليسي ، جمس برترام 

  ) 1937اگتبر  25( 
  حزب کمونيست چين و جنگ مقاومت ضد ژاپني 

بطور مشخص ، حزب كمونيست چين قبل و بعد از آغاز جنگ :  سئوال جمس برترام
  چين و ژاپن چگونه موضع خويش را بيان داشت ؟

ن جنگ بار ها حزب كمونيست چين از آغاز اي: جواب مائوتسه دون 
بسراسر كشور هشدارباش داد كه جنگ با ژاپن  ناگزير است و همه گفتگو هاي 

 همه عبارات ، "حل و فسخ مسالمت آميز  "امپرياليستهاي ژاپني درباره باصطالح 
رده دودي كه تدارك ژاپن را براي تهاي ژاپني ، چيز ديگري نيست جز پزيبا ديپلما

يه داديم كه فقط در شرايط تقويت جبهه متحد و ما مكرراً توص. ميپوشاند  جنگ
. اجراي سياست انقالبي ميتوان جنگ آزاديبخش ملي را پيروزمندانه به پيش برد 

مهمترين نقطه از اين سياست انقالبي عبارت از آنست كه دولت چين حتماً تحوالت 
بسيج دموكراتيك را عملي گردند تا توده هاي مردم براي شركت در جبهه ضد ژاپني 

از طرف ژاپن باور داشتند  " ضمانت هاي صلح "اشتباهات كساني را كه به ما . شوند 
و اجتناب از جنگ را ممكن ميشمردند و همچنين اشتباهات كساني را كه 
ميپنداشتند بدون بسيج توده هاي مردم نيز ميتوان در برابر تجاوزكاران ژاپني 

جريان آن صحت اين نظريات ما را . جنگ وقوع . ايستادگي كرد ، بار ها متذكر شديم 
حزب كمونيست چين در همان فرداي وقوع حادثه لوگو چيائو اعالميه اي . ثابت كرد 

انتشار داد و در آن از همه احزاب ، همه گروههاي و همه قشر هاي اهالي كشور دعوت 
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و  در برابر تهاجم تجاوزكاران ژاپني ايستادگي كنند كرد كه يك دل و يك جان
برنامه ده ماده اي براي « كمي پس از آن ما . بتقويت جبهه متحد ملي بپردازند 

در اين برنامه آن . را منتشر ساختيم » مقاومت در برابر ژاپن و بخاطر نجات ميهن 
سياستي را كه دولت چين بايد در هنگام جنگ مقاومت ضد ژاپني در پيش گيرد 

و حزب كمونيست همكاري برقرار شد ، در موقعي كه بين گوميندان . عرضه داشتيم 
همه اينها گواه بر آنست كه ما با استواري و . باز مانيفست مهم ديگري انتشار داديم 

پيگيري از رهنمود تقويت جبهه متحد و اجراي سياست انقالبي بخاطر جنگ مقاومت 
جنگ مقاومت « : در دوره كنوني شعار اصلي ما اينست . ضد ژاپني پيروي ميكنيم 

  .» همگاني و همه ملت 
  

  وضعيت جنگ مقاومت ضد ژاپني و درسهاي آن 

  بعقيده شما تا امروز چه نتايجي از جنگ حاصل شده است ؟: وال ئس
از يك سو امپرياليستهاي ژاپني از طريق . دو جنبه عمده هست : جواب 

اشغال شهر ها ، تسخير اراضي ، هتك ناموس زنان ، غارت ، آتش سوزي و كشتار 
از سوي ديگر . عي ، خلق چين را قطعاً در معرض خطر انقياد قرار داده است جم

اكثريت عظيم خلق چين در نتيجه همه اينها عميقاً دريافته است كه بدون وحدت 
در  . بر بحران غلبه كرد بيشتر ، بدون برانگيختن جنگ مقاومت همه خلق نميتوان

ضد تهديدات ژاپن بمبارزه  بر براين ضرورت كه بايد ريج آگاهيدبت عين حال
اينهاست نتايج . جوي جهان بيدار ميشود  برخاست در نزد كليه دولت هاي صلح

  . جنگ امروز 
بعقيده شما هدف هاي ژاپن چيست ؟ و تا چه اندازه به اين هدف : وال ئس

  ها نائل شده است ؟
ژاپن در نظر دارد نخست چين شمالي و شانگهاي را تسخير كند و : جواب 

در مورد اينكه نقشه هاي تجاوزكاران ژاپني تا چه درجه . س ساير مناطق چين را سپ
عملي شده است ، بايد گفت كه چون جنگ مقاومت چين تا كنون فقط به شركت 
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دولت در ارتش محدودند ، تجاوزكاران ژاپني در مدتي كوتاه سه استان حه به ، 
ن استان شان سي را تهديد چارهار و سوي يوان را بتصرف در آوردند و هم اكنو

توده هاي  كرناك فقط از راه جنگ مقاومت مشترخروج از اين وضع خط. ميكنند 
  . مردم ميسر خواهد بود 

آيا عقيده داريد كه معذلك چين در جنگ مقاومت ضد ژاپني : وال ئس
  موفقيتي بدست آورده است ؟ اگر سخن بر سر درسهاست ، اين درسها چيست ؟

قبل از . در مورد اين مسئله مفصل تر با شما صحبت كنم  ميخواهم: جواب 
موفقيت هاي مذكور . همه بايد گفت موفقيت هائي بدست آمده كه بزرگ هم هست 

از زماني تجاوز امپرياليسم بر چين تا امروز جنگي مانند جنگ  ـ 1:  است چنين 
ئي واقعاً اين جنگ از نظر جغرافيا. مقاومت ضد ژاپني كنوني وجود نداشته است 

ـ چين در  2.  است از لحاظ خصلت خود جنگ انقالبي . جنگ سراسري چين است 
اساس اين . اثر اين جنگ از حالت تفرقه و پراكندگي بسوي وحدت نسبي گرائيد 

جنگ ما هوادران  ـ 3. كمونيست همكاري گوميندان و حزب وحدت عبارتست از 
مردن چين كه سابقاً در خارجه وجود خوار ش. افكار عمومي جهان را جلب كرده است 

ميداد ، داشت و از آنجا سر چشمه ميگرفت كه وي در برابر دشمن مقاومت نشان ن
اشت چين داده زيرا كه وي در برابر تجاوز بمقاومت ذاينك جاي خود را به بزرگ

جنگ به تجاوزكاران ژاپني خسارت بسيار سنگين وارد ساخته ـ  4. است برخاسته 
ين در اين جنگ خرج ميكنند ؛ ميليون  20روزي  كه ميرسد آنها اخباريطبق . است 

تلفات نفرات آنها نيز اگر چه در اين مورد هنوز ارقامي در دست نيست بدون شك 
گونه زحمتي و ميتوان گفت اگر سابقا تجاوزكاران ژاپني تقريبا بدون هيچ . زياد است 

استان شمال شرقي نائل آمدند ،  بدون تكان دادن انگشت به انگشت به اشغال چهار
اينك يك وجب از خاك چين را هم بدون نبرد هاي خونين نميتوانند بتصرف در 

حساب ميكردند كه اشتهاي نهنگ اساي آنها با خوردن تجاوزكاران ژاپني . آوردند 
چين فرو خواهد نشست ، ولي در اثر مقاومت طوالني چين خود امپرياليسم ژاپن براه 

از اين لحاظ چين نه فقط براي نجات خودش جنگ مقاومت را . اهد افتاد اضمحالل خو
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به پيش ميبرد بلكه در عين حال وظيفه خطير خويش را در جبهه جهاني ضد 
خصلت انقالبي جنگ مقاومت ضد ژاپني در اين زمينه نيز . انجام ميدهد فاشيست 

درس ها را با سرزمين جنگ درس هائي آموختيم و بهاي اين  ـ ما از 5. تظاهر ميكند 
  .خويش و خون خويش پرداختيم 

در عرض چند ماه جنگ . در مورد درسها بايد گفت آنها نيز بسيار مهم اند 
و اين نقاط ضعيف قبل از هر . مقاومت ، بسياري از نقاط ضعف چين آشكار گرديد 

 اگر چه جنگ از لحاظ جغرافيائي بصورت. چيز در زمينه سياسي نمايان شده است 
چين در آمده است ؛ از لحاظ تركيب نيروهائي كه بĤن مشغول اند جنگ سراسري 

محدود كننده خود كمافي السابق دولت با تدابير . هنوز سراسر چين را در بر نميگيرد 
به توده هاي وسيع خلق امكان نميدهد كه براي شركت در جنگ بپا خيزند ، و از 

جنگ ضد تجاوز . ه ها در نيامده است اينجهت جنگ تا كنون هنوز بصورت جنگ تود
برخي . به پيروزي بينجامد امپرياليسم ژاپن هرگز ممكن نيست بدون شركت توده ها 

بĤن معني صحيح اين فقط .  "جنگ هم اكنون خصلت همگاني دارد  ": ميگويند 
اما از لحاظ تركيب . است كه جنگ قسمت اعظم سرزمين چين را در بر ميگيرد 

بجنگ مشغول اند اين جنگ اين هنوز يك جانبه است زيرا كه هنوز نيروهائي كه 
علت عمده از . فقط جنگ مقاومت دولت و ارتش است نه جنگ مقاومت توده اي 

بسيار در عرض چند ماه آخير همين  دست رفتن سرزمين وسيع و ناكامي هاي جنگي
ي هنوز كامالً باين دليل اگر چه جنگ كنوني مقاومت جنگي انقالبي است ، ول. است 

در اينجا يك مسئله . زيرا كه هنوز جنگ توده ها نيست . خصلت انقالبي نيافته است 
اگر چه احزاب و گروه ها در كشور ما امروز بيشتر از سابق . وحدت نيز مطرح است 

اكثريت عظيم زندانيان . متحدند ولي هنوز بهيچوجه به درجه الزم اتحاد نرسيده اند 
. آزاد نشده اند و ممنوعيت احزاب سياسي هنوز كامالً لغو نشده استسياسي تا امروز 

مناسبات ميان دولت و خلق ، ارتش و خلق ، افسران و سربازان مانند سابق بسيار بد 
بدون حل اين . و اين عمده ترين مسئله است . است ، بين آنها نفاق هست نه وحدت 

بعالوه علت مهم ديگر از دست  .اين مسئله از پيروزي در جنگ سخن نميتوان گفت 
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ارتش چين در اكثر نبرد ها به . دادن نيرو ها و سرزمين عبارتست از اشتباهات نظامي 
ناميده  "دفاع محض  "پاسيويته افتاده و به عملياتي پرداخت كه در اصطالح نظامي 

براي پيروز شدن بايد در زمينه . ا چنين جنگيدني پيروزي بدست نميĤيد ب. ميشود 
اي سياسي و نظامي آنچنان سياستي اختيار كرد كه با سياست كنوني بكلي تفاوت ه

  .اينهاست درسهاي كه ما گرفته ايم . داشته باشد 
در چين صورتي چه شرايط سياسي و نظامي را شما ضروري : سئوال 

  ميشماريد ؟
در زمينه سياسي بايد اوال دولت فعلي را به دولت جبهه متحد كه : جواب 

اين دولت بايد دموكراتيك و در . شركت جويند مبدل ساخت دگان خلق در آن نماين
ثانياً بايد به خلق . عين حال متمركز باشد ، و بايد سياست انقالبي الزم در پيش گيرد

آزادي بيان ، مطبوعات ، اجتماعات ، اتحاديه ها و آزادي مقاومت مسلح در برابر 
ها درآيد ثالثاً بايد شرايط زندگي خلق را  دشمن داد تا آنكه جنگ بصورت جنگ توده

و  لغو عوارض و ماليات هاي كمرشكن ، تقليل بهره مالكانه: از اين راهها بهبود بخشيد 
نرخ سود ، تأمين بيشتر نيازمندي هاي مادي كارگران ، افسران جز و سربازان ارتش ، 

زمند ، كمك به عطف توجه خاص نسبت به خانواده هاي نظامياني كه عليه ژاپن مير
. مردمي كه از بليات طبيعي صدمه ديده اند ، كمك به پناهندگان جنگ و غيره 

سياست مالي دولت بايد بر اصل تقسيم منصفانه تعهدات مبتني باشد يعني بر اين 
رابعاً بايد سياست خارجي را به فعاليت در . هركس پول دارد ، پول ميدهد : اصل كه 

سادساً بايد خائنين . ت فرهنگي و آموزشي را نوسازي كردخامثاً بايد سياس. آورد 
 خائنين. اكنون اين مسئله فوق العاده حدت يافته است . بملت را بيرحمانه كوبيد 

در جبهه بدشمن ياري ميرسانند و در پشت : بملت بكلي بند ها را پاره كرده اند 
بملت نقاب ضد ژاپني حتي اتفاق ميافتد كه خائنين . جبهه گستاخانه اخالل ميكنند 

اما . بر چهره ميزنند و ميهن پرستان را به اتهام خيانت بميهن دستگير ميسازند 
سركوب خائنين بملت فقط آنگاه بوجه شايسته ميسر ميشود كه خلق بر پا خيزد و با 

در زمينه نظامي نيز بايد به نوسازي همه جانبه پرداخت و قبل از . دولت همكاري كند 
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در عرصه استراتژيك و تاكتيك رهنمود دفاع محض را به رهنمود تعرض  هر چيز بايد
فعاالنه بر دشمن مبدل ساخت ؛ بايد سيستم نويني بجاي سيستم كهن در ارتش 
نشانيد ؛ بايد بجاي سربازگيري اجباري به تبليغ در ميان توده ها دست زد و از آنها 

ندهي واحد مبدل را به فرمادعوت كرد كه بجبهه بروند ؛ بايد فرماندهي پراگنده 
ساخت ؛ بايد به بي انضباتي ارتش كه باعث جدائي از خلق ميشود پايان داد و انضباط 
آگاهانه اي برقرار كرد كه به كمترين زيان بمنافع اهالي امكان ندهد ؛ بايد بجاي آنكه 

خلق  فقط ارتش منظم بعمليات جنگي ميپردازد بتوسعه جنگ پردامنه پارتيزاني
همه اين شرايط . زد تا در انطباق با عمليات ارتش منظم وارد عمل شود و غيره دست 

سياسي و نظامي كه در باال تشريح شد در برنامه ده ماده اي كه ما منتشر ساخته ايم 
همه اين رهنمود ها با روح سه اصل خلق و سه اصل سياسي . مطرح شده است 

جنگ فقط آنگاه به پيروزي . دارد اساسي دكتر سون ياتسن و با وصيت او انطباق 
  . خواهد رسيد كه همه اينها بعمل در آيد 

  حزب كمونيست براي تحقق يافتن اين برنامه چه ميكند ؟: وال ئس
كار ما در اين جهت است كه بوجه خستگي ناپذير وضع موجود را : جواب 

رست بخاطر روشن گردانيم و در اتحاد با گوميندان و ساير احزاب و گروههاي ميهن پ
توسعه و تحكيم جبهه متحد ملي ضد ژاپني ، بخاطر بسيج كليه نيروها براي پيروزي 

اينك چارچوب جبهه متحد ملي ضد ژاپني هنوز . در جنگ مقاومت مبارزه كنيم 
خيلي تنگ است ، بايد اين جبهه را توسعه داد و بعبارت ديگر بايد وصيت دكتر سون 

و قشر هاي بود عملي ساخت  "تن توده هاي مردم برانگيخ "ياتسن را كه خواستار 
و براي تحكيم جبهه . پائيني مردم كشور را براي شركت در جبهه متحد بسيج كرد

متحد بايد برنامه مشتركي را كه فعاليت همه احزاب و گروهها را محدود كند بوجود 
كتر ما موافق هستيم كه سه اصل خلق ، سه اصل سياسي اساسي كه آورده د. آورد 

سون ياتسن است و انقالبي است و همچنين وصيت او بمنزله برنامه مشترك جبهه 
ولي اين برنامه تا . متحد همه احزاب ، گروهها و همه قشر هاي اهالي پذيرفته شود 

بحال از طرف همه احزاب و گروها پذيرفته نشده و مهمترين آنست كه هنوز 
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اكنون گوميندان . اعالم نداشته است گوميندان چين برنامه جامعي را نپذيرفته و 
را كه دكتر سون ياتسن آورده قسماً عملي ميگرداند و اين امر در   ناسيوناليسماصل 

اما اصل دموكراسي و نيز اصل رفاه خلق هنوز . مقاومتش عليه ژاپن بيان مي يابد 
صورت عمل بخود نگرفته است ، و اين امر موجب بحراني جدي در جنگ مقاومت 

حال در چنين لحظه حساس جنگ ، موقع آن فرا رسيده است كه . ي شده است كنون
اگر اين امر بازهم بتأخير افتد ، . گوميندان سه اصل خلق را كامالً  بموقع اجرا گذارد 

وظيفه حزب كمونيست آنست كه با بانگ بلند و . ديگر ندامت سودي نخواهد داشت 
ندان و به تمام خلق توضيح دهد و تلقين بوجهي خستگي ناپذير اين نكته را به گومي

ساسي واقعاً انقالبي و همچنين كند كه بايد سه اصل انقالبي خلق ، سه اصل سياسي ا
وصيت دكتر سون ياتسن كامالً و يا پيگيري و در همه جا ـ بمقياس سراسر كشور ـ 
ي بموقع  اجرا كذشته شود تا آنكه موجب توسعه و تحكيم جبهه متحد ملي ضد ژاپن

  . گردد

  ارتش هشتم در جنگ مقاومت ضد ژاپني 

خواهشمندم در باره وضع ارتش هشتم كه توجه بسياري از : وال ئس    
را بخود جلب كرده است گفتگو كنيد ، مثالً در باره استراتژي و تاكتيك آن ،  اشخاص

  . كار سياسي آن و غيره 
ارتش هشتم جواب پس از آنكه ارتش سرخ تجديد سازمان يافت و بصورت     

اينك . شد  در آمد و عازم جبهه گرديد ، واقعاً توجه بسيار از اشخاص بكار وي جلب
  .من در خطوط كلي درباره آن گفتگو خواهيم كرد

مركز عمليات جنگي ارتش . قبالً  به اوضاع و احوال نبرد هاي آن ميپردازيم 
يدانيد ارتش چنانكه م. هشتم از لحاظ استراتژيك عبارتست از استان شان سي 

در  ،)  1(گوان هشتم به پيروزيهاي بسيار نائل آمده است ، مثالً  در نبرد پين سين 
جين پين ، پين لو و نين او ، در تسخير الي يوان و گوان لين ، در تصرف   بازستاندن 

زي جين گوان ، در قطع كردن سه تا خطوط عمده ارتباطي ارتش ژاپن ـ بين دا تون و 
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و نين او ، در حمله به پشت  وي سيان و پين سين گوان ، شيوه سيان  ين من كوان ،
جبهه ارتش ژاپن در سمت جنوب ين من گوان ، در تسخير مجدد پين سين گوان و 

ارتش هشتم و ساير . ين من گوان و در تسخير چيو يان و تان سيان در روزهاي اخير 
در چين شمالي از اين ببعد اپن ميتوان با اطمينان گفت كه ارتش ژ. ارتشهاي چين اند 

اگر سپاهيان ژاپن در استان شان سي  خيال . با راسخ ترين مقاومت روبرو خواهد شد 
سروري دارند ، مسلماً به چنان دشواريهائي برخورد خواهند كرد كه هنوز طعم آنها را 

  . نچشيده اند 
كنيم كه ما طوري عمل مي. ميپردازيم به مسايل استراتژي و تاكتيك اينك 

تا كنون هيچ ارتش چين آنطور عمل نكرده است ، يعني بطور عمده به عمليات جنگي 
اين شيوه جنگ با دفاع صرفاً جبهه اي . در جناح ها و پشت جبهه دشمن ميپردازيم 

ما مخالف نيستيم كه بخشي ار نيرو ها در نبرد هاي جبهه بكار . بكلي متفاوت است 
لك نيرو هاي عمده را بايد در جناح  هاي دشمن بكار معذ. افتد ، اين ضروري است 

انداخت ، به محاصره و حركت چرخشي دست زد ، مستقالً و بابتكار خود بر دشمن 
فقط باين طريق ميتوان نيرو هاي خويش را حفظ كرد و نيروهاي دشمن حمله آورد ؛ 

بهه دشمن بعالوه بخشي از نيروهاي ما بمنظور عمليات در پشت ج. را نابود ساخت 
بكار ميافتد و اينگونه عمليات بويژه اثر دارد زيرا كه خطوط ارتباطي دشمن و تكيه 

اما حتي سپاهياني كه در نبرد هاي جبهه اي شركت . گاههاي او را برهم ميزند 
 "يورش متقابل"بايد بطور عمده شيوهآنها .ميجويند نيز نيايد به دفاع محض بپردازند

علل مهم ناكاميهاي نظامي ماههاي اخير عبارتست از توسل به يكي از . را بكار برند 
ما شيوه هاي عمليات جنگي را كه اينك . شيوه هاي اشتباه آميز در عمليات جنگي 

. ارتش هشتم بكار ميبرد عمليات مستقل و مبتكرانه پارتيزاني و متحرك ميناميم 
موقع جنگ داخلي  اينها از لحاظ اصول عمده خود همان شيوه هائي است كه ما در

اگر . وجود دارد  گذشته بكار ميبرديم در عين حال برخي تفاوت ها نيز در اينجا
ني را در نظر بگيريم ، بايد گفت استفاده از نيرو هاي متمركز وضعيت مرحله كنو

نسبتاً نادرست و عمليات غالباً با نيروهاي پراكنده صورت ميگيرد ؛ اين بĤن منظور 
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و بر پشت جبهه دشمن ه باشيم در سر زميني وسيع بر جناح ها است كه امكان داشت
در مورد مجموعه ارتش چين نظر باينكه تعدادش زياد . ضربات ناگهاني وارد آوريم 

است بايد بخشي از آن را بدفاع  جبهه اي گماشت و بخشي ديگر را جهت پشبرد 
در جناح هاي دشمن  جنگ پارتيزاني پخش كرد ؛ اما نيروهاي عمده آن را معموال بايد

نخستين آئين جنگ عبارتست از حفظ نيروهاي خودي و . بطور متمركز بكار انداخت 
نابود ساختن نيروهاي دشمن ؛ براي نيل باين هدف بايد به عمليات مستقل و 
مبتكرانه پارتيزاني ومتحرك دست زد و از شيوه هاي الگووار كه جنبه انفعالي دارد 

بپردازند و ارتش هشتم با هاي زيادي به جنگ متحرك اگر واحد . اجتناب جست 
عمليات پارتيزاني خود بĤنها ياري رساند ، بيگمان ضمانت پيروزي در دست ما خواهد 

  . بود 
ارتش هشتم خصوصيات بسيار مهم . حاال به مسئله كار سياسي ميپردازيم 

در ارتشي  كارسياسي. و نمايان ديگر نيز دارد كه عبارت است از كار سياسي او 
اين اصل . اصل وحدت افسران و سربازان  ـ 1:  متكي است هشتم بر سه اصل اساسي 

عبارتست از محو روشهاي فئودالي در ارتش برانداختن تنبه بدني و دشنام ، برقراري 
انه و شركت در غم و شادي يكديگر ـ در نتيجه اين تدبير است كه تمام انضباط آگاه

اين اصل . اصل وحدت ارتش و خلق   ـ 2افته است ؛ يارتش بطور فشرده وحدت 
عبارتست از رعايت چنان انضباطي كه به كمترين زيان به منافع خلق امكان ندهد ، 
تبليغ در ميان توده ها ، متشكل ساختن و مسلح نمودن آنها ، سبك كردن بار 
اقتصادي آنها و سركوب خائنان بملت و ميهن فروشاني كه به ارتش و خلق زيان 

ر نتيجه اين تدبير است كه ارتش با خلق بطور فشرده متحد گرديده و ميرسانند ـ د
تالشي قواي دشمن و  ـ اصل 3است ؛ در همه جا مورد استقبال خلق قرار گرفته 

پيروزي ما فقط بسته به عمليات نظامي . رفتار بزرگوارانه نسبت به اسراي جنگي 
اگر چه عجالتا نتايج .  بلكه به تالشي قواي دشمن نيز بستگي داردارتش ما نيست 

اين شيوه ـ شيوه تالشي قواي دشمن و رفتار بزرگوارانه نسبت به اسراس جنگي ـ 
. هنوز بطور نمايان پيدا نيست ولي مسلماً در آينده ثمرات خود را ببار خواهد آورد 
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بعالوه ، ارتش هشتم بر اساس اصل دوم ، صفوف خود را نه از راه سربازگيري اجباري 
اين . راه تبليغ در ميان خلق و دعوت وي به عزيمت به جبهه تكميل ميكند  بلكه از

  . شيوه بمراتب از اجباري موثر است 
استان با انكه هم اكنون استانهاي حه به ، چاهار ، سوي يوان و بخشي از 

شان سي از دست رفته است ، ولي بهيچوجه روحيه خود را نميبازيم و از تمام ارتش 
دعوت ميكنيم كه با همكاري كليه ارتش هاي دوست تا آخرين قطره خويش مصممانه 

رفته را باز خون بجنگد تا آنكه از استان شان سي دفاع كند و سرزمين هاي از دست 
ارتش هشتم بمنظور ادامه جنگ مقاومت در شان سي بمعيت ارتش هاي . گرداند 

و بويژه در عمليات ديگر چين عمل خواهد كرد ، و اين امر در سير جنگ بطور كلي 
  . جنگي در شمال چين اهميت بزرگي خواهد داشت 

آيا بعقيده شما اين نقاط پسنديده ارتش هشتم براي ارتش هاي : وال ئس
  ديگر چين نيز بكار بردني است ؟

ارتش گوميندان در موقع خود از لحاظ . جواب كامالً بكار بردني است 
ـ  1924تش هشتم هست ، اين در سالهاي روحيه بطور كلي همانطور بود كه امروز ار

در آن هنگام حزب كمونيست چين و گوميندان با مساعي مشترك خويش  بود 1927
واحد هاي مسلحي با سيستم جديد بوجود آوردند كه با آنكه در آغاز فقط دو هنگ 

، توانستند واحد هاي بسيار را بر گرد خويش جمع آورند و به نخستين پيروزي بودند 
سپس اين واحد ها به يك سپاه توسعه يافتند و واحد . جيون مين نائل آيند  بر چن

ركشي كار گرفتند ، فقط آنگاه بود كه لشهاي باز هم بيشتري تحت نفوذ آنها قر
ميان : هنگام در ارتش محيط تازه اي برقرار بود در آن . بشمال امكان پذير گرديد 

ت بوجود آمده بود ، و اين الصول وحدافسران و سربازان ، ميان ارتش و خلق علي ا
سيستم نمايندگان حزبي و . شار از روح قهرمانانه پيكارجو و انقالبي بود ارتش سر

در اثر اجراي . شعبه هاي سياسي در ارتش ايجاد شد كه در تاريخ چين سابقه نداشت 
 1927ارتش سرخ كه در سال . اين سيستم بود كه ارتش چهره كامالً نويني يافت 

شكيل يافت و همچنين ارتش هشتم كنوني اين سيستم را بارث برده و بسط و ت
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ارتشي بظهور رسيد كه سر  1927ـ  1924 در دوره انقالب سالهاي . توسعه داده اند 
شار از روحي نوين بود و شيوه هاي جنگي اوطبيعتاً با چهره سياسيش ميخواند ؛ 

نبود بلكه مبتكرانه و پرنرمش و  عملياتش عمليات الگووار كه جنبه انفعالي دارد
. سرشار ار روحي پيكارجو بود و در اثر آنها لشكر كشي بشمال به پيروزي انجاميد 

حتماً ضروري نيست . كاران ژاپني چنين ارتشي الزم است اينك در مصاف با تجاوز
چنين ارتشي از چند ميليون نفر تشكيل شود ؛ براي غلبه بر امپرياليسم ژاپن داشتن 

ما نسبت به ارتش هاي . ته محكمي از چندين صد هزار نفر جنگجو كافي است هس
كشور خويش كه در جنگ با تجاوزكاران ژاپني به فداكاري هاي قهرمانانه دست زدند 
احترامي عميق داريم ، ولي در عين حال موظفيم كه از اين جنگ هاي خونين درس 

  .هائي هم بگيريم 
رتش ژاپن بر قرار است آيا سياست شما مبني با انضباطي كه در ا: وال  ئس

بر رفتار بزرگوارانه با اسراي جنگي مؤثر خواهد افتاد ؟ مثالً فرماندهي ژاپن ميتواند 
آن اسراي جنگي را كه شما آزاد مي كنيد ، اعدام كند ، و ارتش ژاپن در مجموعه 

  . خود معناي سياست شما را درك نخواهد كرد  
هر چه بيشتر اعدام كنند همدردي سربازان ژاپني  اين ممكن نيست: جواب 

سربازان پنهان اين وقايع را نميتوان از توده . با ارتش چين بيشتر خواهد شد 
مثالً ارتش ژاپن هم . ما استوارانه بدنبال اين سياست خويش هستيم . نگهداشت 

د برد ، اكنون آشكارا اعالم داشته است كه گاز سمي بر عليه ارتش هشتم بكار خواه
ولي حتي در چنين موردي نيز ما سياست خويش را مبني بر رفتار بزرگوارانه با اسراي 

ما مثل سابق با سربازان اسير ژاپني و با بعضي از افسران . جنگي تغيير نخواهيم داد
جزء كه بزور بجنگ وادار شده اند با بزرگواري رفتار خواهيم كرد ، بĤنها توهين روا 

دشنام نخواهيم داد بلكه بر آنها روشن خواهيم ساخت كه منافع نخواهيم داشت و 
به هر كس كه . خلق هاي دوكشور مشترك است و سپس آنها را پس خواهيم فرستاد 

هرگاه در آينده . . نخواهد بر گردد امكان خواهيم داد كه در ارتش هشتم خدمت كند 
پديد آيد در آن صورت  جنگ با تجاوزكاران ژاپني درعرصه "بريگارد بين المللي ” 
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اسيران خواهند توانست بĤن بپيوندند و اسلحه بدست بر عليه امپرياليسم ژاپن 
  . بجنگند 

  تسليم طلبي در جنگ مقاومت ضد ژاپني 

آنقدر كه من اطالع دارم ژاپني ها در عين حال كه جنگ را ادامه :  والئس    
  خره هدف ژاپن چيست ؟ باال. ميدهند ، در شانگهاي سر و صداي بر پا كرده اند 

امپرياليسم ژاپن كه در اجراي اغراض خويش به نتايج رسيده است، : جواب 
از نو  ميكوشد از گفتگوي در باره صلح پرده دودي برپا كند كه در پشت آن به سه 

ـ تحكيم مواضعي كه هم اكنون  1: سه مقصد مذكور اينها است . ائل آيد مقصد ن
را بمنزله سنگر استراتژيك در مرحله دوم تعرض مورد اشغال كرده است تا آنها 

ـ  از هم   3ـ شكاف افكندن در جبهه ضد ژاپني چين ؛  2استفاده قرار دهد ؛ 
سرو صدائي كه اينك در باره صلح شايع . جبهه بين المللي كمك به چين  پاشاندن

ت كه در خطر در آن اس. ساخته اند چيز ديگري جز آغاز ايجاد اين پرده دود نيست 
چين هنوز عناصر مرددي هستند كه براي افتادن در دام دشمن آماده اند ، خائنين به 

ون ملت و ميهن فروشان در ميان آنها مانور ميكنند و به پخش شايعات گوناگ
  . به تسليم در برا تجاوزكاران ژاپني وادارند  ار ميپردازند و ميكوشند كه چين

  طرناك بكجا ممكن است بينجامد ؟بعقيده شما اين وضعيت خ: وال ئس
يا انكه خلق چين بر تسليم : فقط امكان دو سرانجام موجود است : جواب 

ميĤيد و يا انكه تسليم طلبي چيره ميشود و در صورت اخير چين دچار طلبي فائق 
  . اغتشاش خواهد گشت و در جبهه ژاپني شكاف خواهد افتاد 

  تمل بر بنظر ميرسد ؟كدام يك از اين دو سرانجام مح: وال ئس
ستار آن است كه جنگ مقاومت تا پايان ادامه اهمه خلق چين خو: جواب 

حتي اگر بخشي از هئيت حاكمه چين هم عمالً براه تسليم طلبي برود بخش . يابد 
ديگر آن كه مصمم به جنگ است بيگمان بمخالفت با تسليم طلبان برخواهد خاست و 

البته چنين تسليم طلبي اي جبهه ضد ژاپني . د داددر كنار خلق به جنگ ادامه خواه
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ولي من مطمئن هستم كه تسليم طلبان نخواهد . چين حادثه اي ناگوار خواهد بود 
توانست پشتيباني توده ها را جلب كنند ، توده ها بر تسليم طلبي فائق خواهند شد 

  . جنگ را ادامه خواهند داد و به پيروزي خواهند رسانيد 
  اهشمندم بگوئيد كه چگونه ميتوان بر تسليم طلبي فائق آمد ؟خو: وال ئس

 جواب در اظهارات شفاهي و مطبوعاتي بايد خطر تسليم طلبي را نشان داد،
و در عمل بايد توده هاي خلق را براي جلوگيري از فعاليت هاي تسليم طلبانه متشكل 

 ملي است در بد بيني يعني ملي طلبيسرچشمه تسليم طلبي در شكست . ساخت 
د آمد ، ديگر وي آن كه در جنگ بر چين واربدبينان برآنندكه پس از شكست هائي 

نها درك نميكنند كه شكست آ. نيرو را ندارد كه در برابر ژاپن به مقاومت بپردازد 
 هپايه شكست درس هائي گرفته ميشود كه در پيروزي است و از تجربدرست ما

بدبينان فقط شكست هاي جبهه جنگ مقاومت را ميبينند . پيروزي آينده خواهد بود 
يبينند و بطريق اولي نظر نميكنند باين كه در شكست هاي ما و كاميابيهاي آن را نم

ه بايد درنماي پيروزي در جنگ را به توده هاي مردم عرضه داريم ، بĤنها بفهمانيم ك
شكست ها و دشواري ها خصلت گذرا دارد و اگر بدون تزلزل بمبارزه ادامه دهيم 

ارند دتوده ها هيچ پايه نتسليم طلبان كه در ميان . پيروزي قطعي با ما خواهد بود 
  . باجراي دسائس خويش نائل نخواهند آمد ، و جبهه ضد ژاپني تحكيم خواهد شد 

  رژيم دموکراتيک و جنگ مقاومت ضد ژاپني

كه در برنامه پيشنهادي حزب كمونيست آمده   "دموكراسي ": وال ئس
  يست ؟متضاد ن  "دولت زمان جنگ  "با     "دموكراسي "؟ آيا  است بچه معناست

 1936حزب كمونيست در همان اوت . جواب نخير ، بهيچوجه متضاد نيست 
مضمون سياسي و سازماني اين شعار . را پيش آورد   "وكراتيك دمجمهوري  " شعار

ـ نه حكومت و دولت يك طبقه ، بلكه حكومت   1: كم زيرين خالصه ميشود در سه ح
ژاپني هستند غير از خائنين بملت مقاومت ضد  و دولت ائتالف همه طبقات كه هوادار

و ميهن فروشان ؛ كارگران ، دهقانان و ساير قشر هاي خرده بورژوازي بايد مسلماً در 
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شكل سازماني اين دولت بايد سانتراليسم دموكراتيك باشد  2. اين ائتالف وارد شوند 
، اين دولت بايد دموكراتيك و در عين حال سانتراليستي باشد كه دو اصل 

اًمتضاد با يكديگر ـ دموكراسي و سانتراليسم ـ را بشكلي معيني در خود جمع ظاهر
اين دولت كليه آزاديهاي سياسي ضروري و در درجه اول آزادي متشكل  ـ 3 .كند 

چنانكه از اين . براي دفاع از خود مسلح شدن را بخلق ميدهد شدن ، تعليم ديدن و 
 "دولت زمان جنگ  "ا آنچه كه ب "جمهوري دموكراتيك  "سه حكم ديده ميشود 

ميشود بهيچوجه متضاد نيست ، اين آنچنان سيستم حكومتي و دولتي است ناميده 
  .كه براي پيشبرد جنگ مقاومت ضد ژاپني مناسب است 

تضاد  "سانتراليسم دموكراتيك  "لك آيا در همين كلمات معذ: سئوال 
  دروني وجود ندارد ؟

ه كرد بلكه به كنه مطلب پي برد ميان جواب نه فقط بايد به كلمات توج
هم اين و هم آن . دمكراسي و سانتراليسم بهيچوجه مغاك عبور ناپذيري وجود ندارد 

از يك سو دولتي كه ما ميخواهيم بايد چنان دولتي باشد كه . براي چين الزم است 
اني توده واقعاً بتواند مبين اراده خلق گردد ؛ اين دولت مسلماً بايد از تائيد و پشتب

هاي وسيع خلق سراسر چين برخوردار باشد و خلق بايد آزادي داشته باشد تا از وي 
نين چ. پشتيباني كند و همه گونه امكان داشته باشد تا در سياست وي تأثير كند 

متمركر شود ؛ همينكه  از سوي ديگر الزم است قدرت اداري. است مفهوم دموكراسي 
طرف ارگان هائي كه مبين اراده خلق اند تصويب سياستي كه مطلوب خلق است از 

شده و اجراي آن به دولتي كه منتخب خود خلق است واگذار گرديد ، سياست مذكور 
و اگر سياست مذكور در موقع اجرا با  ،بيدرنگ بدست اين دولت بموقع اجرا در ميĤيد

با موافقيت سياستي كه بر طبق اراده خلق به تصويب رسيد تناقض در نيايد ، مسلماً 
چنين است مفهوم سانتراليسم فقط با سانتراليسم . و بي مانع عملي خواهد شد 

ميتوان واقعاً از نيروي بسيار عظيم برخودار باشد ؛ دولت  دموكراتيك است كه دولت
دفاع ملي در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني حتماً بايد چنين سانتراليسم 

  . دموكراتيك را اختيار كند 
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   ؟، آيا اينطور نيسترژيم كابينه هاي زمان جنگ نميخواند با اما اين  :سئوال 
  . نه ، اين با رژيم برخي از كابينه زمان جنگ در تاريخ نميخواند : جواب 

  آيا مواردي هست كه بخواند ؟ : سئوال 
رژيم هاي سياسي زمان جنگ را بطور كلي . هست بله ، مواردي : جواب 

رژيم هاي سانتراليسم دموكراتيك و رژيم هاي : د ميتوان بدو نوع تقسيم كر
همه . سانتراليسم مطلق ، نوع هر يك از آنها از روي خصلت جنگ معين ميشود 

مثالً جنگي كه در بيست و چند سال . جنگ هاي عادالنه و جنگ هاي غير عادالنه 
ي پيش در اروپا روي داد از لحاظ خصلت خود جنگ غير عادالنه ، جنگ امپرياليست

در آن موقع دول همه كشور هاي امپرياليستي، خلق ها را مجبور ميكردند كه بر .  بود
له منافع امپرياليسم و بر عليه منافع خلق ها بجنگند ؛ در چنين شرايطي به وجود 

 لويد جرج خلق انگلستان. دولت هائي از نوع كابينه لويد جرج در انگلستان نياز بود 
اجازه نميداد كه بر عليه جنگ امپرياليستي سخن بگويد ،  را در زير فشار نگهداشت ،

نميگذاشت كه هيچ گونه سازماني وجود داشته باشد و هيچگونه اجتماعي دعوت 
شود كه بخواهد اراده خلق را در مخالفت با جنگ متظاهر گرداند ؛ پارلمان اگر چه باز 

بنابر دستور از باال هم وجود داشت ولي چنان پارلماني بود كه بودجه هاي جنگي را 
در اين جنگ ، دولت و . تصويب ميكرد و خود او ارگان دارودسته امپرياليستها بود 

خلق با هم وحدت نداشتند و بالنتيجه دولت مركزيت مطلق بوجود آمد كه فقط 
ولي جنگ هاي انقالبي هم در تاريخ . مركزيت الزم داشت و بيگانه از دمكراسي بود 

. ثالً جنگ هاي انقالبي در فرانسه ، در روسيه و اينك در اسپانيا وجود داشته است ، م
،  در اين نوع جنگ ها دولت از اينكه مبادا مردم از جنگ پشتيباني نكنند نميترسد

مردم بسيار مشتاق چنين جنگ اند ؛ دولت بر پشتيباني دواطلبانه مردم زيرا كه خود 
بترسد بلكه بر عكس بايد مردم را تكيه دارد و از اينجهت نه فقط نبايد از مردم 

برانگيزد و آنها را به بيان نظرات خودشان ترغيب كند تا فعاالنه در جنگ شركت 
جنگ آزاديبخش ملي چين از تأييد كامل خلق برخوردار است و بدون . جويند 

شركت خلق در جنگ نميتوان پيروز شد ، از اين جهت سانتراليسم دموكراتيك 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مائوتسه دون

50 

Ĥـ  1926بشمال در در چين پيروزي هاي لشگر كشي . يد بصورت ضرورت در مي
حاصل شد از اينجا آشكار ميگردد  نيز در سايه اجراي سانتراليسم دموكراتيك 1927

كه اگر هدف هاي جنگ مستقيماً مبين منافع خلق است هرچه دولت دموكراتيك تر 
م با جنگ چنين دولتي از اينكه مرد. باشد از پيش بردن جنگ آسان تر خواهد بود 

برعكس آنچه بايد او را نگران سازد فقط رخوت مردم . مخالفت كنند ، نبايد بترسد 
خصلت جنگ است كه مناسبات متقابل دولت . بي قيدي نسبت بĤن است . در جنگ 

  . و خلق را معين ميكند ـ اينست قانون تاريخ 
در چنين صورتي شما از چه راه ميخواهيد رژيم سياسي نوين : سئوال 

  برقرار كنيد ؟ 
  . كليد آن در همكاري گوميندان و حزب كمونيست است : جواب 

  چرا ؟ : سئوال 
عبارت عامل قاطع در اوضاع سياسي چين در طي پانزده سال اخير : جواب 

همكاري اين دو حزب در . بوده است از مناسبات متقابل گوميندان و حزب كمونيست 
جدائي اين حزب در . انقالب اول شد  موجب پيروزي هاي 1927ـ  1924سالهاي 

ولي . فالكت باري منجر گرديد كه طي ده  سال اخير ادامه داشته است  عبه وض 1927
مسئوليت اين جدائي بر عهده ما نيست ؛ ما مجبور بوديم در برابر ستم گوميندان 
. بمقاومت بايستيم ، و درفش پر افتخار آزادي چين را در دست خود نگهداشتيم 

و براي مقاومت عليه ژاپن و بخاطر نجات ميهن ك مرحله سوم فرا رسيده است ، اين
ميتوان گفت كه اين . بايد هر دو حزب بر پايه برنامه معيني بهمكاري كامل بپردازند 

مطلب فقط  كرار شده و اينقر ما هم اكنون بر ر مساعي خستگي ناپذيثهمكاري در ا
. بپذيرند و بر اساس آن به عمل بياغازند  بر سر آن است كه طرفين برنامه مشتركي

  .بخش مهم اين برنامه عبارتست از استقرار رژيم سياسي نوين 
چگونه ميتوان از راه همكاري دو حزب به استقرار رژيم سياسي : سئوال 

  جديد رسيد ؟
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ما اينك براي نوسازي دستگاه دولتي و تغيير سيتم ارتش : جواب 
كه بتوان از عهده وضع فوقالعاده كنوني برآمد ما براي اين. پيشنهادي ميدهيم 

نمايندگان اين مجلس علي . پيشنهاد ميكنيم كه مجلس ملي موقت دعوت شود 
و بتاسب معيني از  1924االصول بايد بر طبق نظريات مطروحه دكتر سون ياتسن در 

عتي احزاب گروه ها ، ارتش ها ، سازمان هاي توده اي و سازمان هاي محافل صنكليه 
اين مجلس بايد . و تجارتي كه هوادار جنگ مقاومت ضد ژاپني اند انتخاب شوند 

بعنوان عالي ترين ارگان قدرت در كشور انجام وظيفه دهد ، سياست نجات كشور را 
ما برانيم كه اكنون . معين سازد ، اصول قانون اساسي را وضع و دولت را انتخاب كند 

ف حساس فرا رسيده است كه فقط دعوت در جريان جنگ مقاومت آن نقطه عط
فوري چنين مجلس ملي كه داراي قدرت كامل باشد ، و بتواند اراده خلق را بيان كند 

ما . ميتواند جهره سياسي كشور را يكباره دگرگون گرداند و بر بحران فعلي غلبه كند 
افقت مو اينك در مورد اين پيشنهاد با گوميندان مشغول تبادل نظريم و اميدواريم كه

  . او را بدست آوريم 
  عالم نداشته است ؟ امگر دولت ملي الغاء دعوت مجلس ملي را : سئوال 
دعوت آن مجلس ملي كه از . الغاي مذكور اقدام صحيحي است : جواب 

طرف گوميندان تدارك شده بود لغو شده است ، مجلس مذكور همچنان كه گوميندان 
نست برخوردار باشد و انتخاباتش بكلي مغاير مقرر داشته بود از هيچ قدرتي نميتوا

. نه ما و نه محافل اجتماعي با دعوت چنين مجلسي موافقت نداشتيم . اراده خلق بود 
آن مجلس ملي موقت كه ما پيشنهاد ميكنيم با چنين مجلسي كه دعوتش اينك 

آنگاه كه مجلس ملي موقت بكار آغاز كند . ملغي شده است از ريشه تفاوت دارد 
يماي سراسر كشور دگرگوني خواهد يافت و كليه مقدمات الزم براي نوسازي س

در واقع فرا رسيدن . دستگاه دولت ، نوسازي ارتش و بسيج خلق فراهم خواهد آمد 
  .نقطه عطف در جنگ مقاومت وابسته باين امر است 
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  يادداشتها 

كمونيست چين  ارتش هشتم كه تحت رهبري حزب 115لشكر  1937سپتامبر  25ـ در  1
قرار داشت ، در زير فرماندهي شخص رفيق لين بيائو در منطقه پين سين گوان واقع در استان 

 3000شان سي به اولين نبرد نابود كننده در جنگ مقاومت سراسر كشور پرداخت و بيش از 
داخل و  اين پيروزي. تن از لشگر ايدازاتي را كه از واحدهاي زبده ارتش ژاپن بود ، نابود ساخت 

خارج كشور را تكان داد و به ايمان ارتش و خلق سراسر كشور  جهت نيل به پيروزي حتمي در 
جنگ مقاومت بسيار الهام بخشيد و همچنين يك ورق درخشاني در تاريخ جنگ مقاومت ضد 

   ـ مترجم . ژاپني خلق چين بود 
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  اوضاع و وظايف
  جنگ مقاومت ضد ژاپني

  پس از سقوط شانگهاي و تاي يوان 

  ) 1937نوامبر  12( 

  اوضاع کنوني ـ گذار از جنگ مقاومت قسمي  ـ  ١
  به جنگ مقاومت همگاني 

مقاومت بر ضد تهاجم امپرياليسم ژاپن پشتيباني ـ ما از هر جنگ  1
كه مقاومت قسمي نسبت به عدم زيرا . ميكنيم ، اگر چه جنگ مذكور قسمي باشد 

مقاومت يك قدم بجلو است ، زيرا كه مقاومت قسمي تا اندازه اي خصلت انقالبي 
  .دارد، زيرا كه اين مقاومت نيز جنگي است براي دفاع از ميهن 

فعالين در جلسه ( ـ معذلك همانطور كه قبالً خاطر نشان ساخته ايم  2
كنفرانس كشوري حزب در ماه مه و در  در ين ان در آوريل امسال و سپس در حزب

  جنگ مقاومت ) ) :  ١( قطعنامه مصوب بوروي سياسي كميته مركزي در ماه اوت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن حاضر تزهاي گزارش رفيق مائوتسه دون به جلسه فعالين حزب منعقده نوامبر     
اپورتونيستهاي راست درون حزب بيدرنگ بمخالفت با اين تزها . باشد در ين ان مي  1937

، در ششمين پلنوم ششمين دوره كميته مركزي حزب بود  1938برخاستند و فقط در اكتبر 
  . كه علي االصول بر اين گرايش راست غلبه شد 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مائوتسه دون

54 

 ه صرفاً  بوسيله دولت انجام ميگيرد و توده هاي مردم در آن شركت ندارد ،ك قسمي
زيرا كه جنگ مذكور جنگ انقالبي ملي بمعناي كامل آن . قطعاً به شكست ميانجامد 

  .بشمار نميرود ، زيرا كه جنگ مذكور جنگ توده ها نيست 
انقالبي ملي بمعناي كامل آن هستيم ، جنگي كه در آن  ـ ما هوادار جنگ 3

. ني هستيم قاطبه خلق بسيج شده باشد ، يا بعبارت ديگر ما طرفدار مقاومت همگا
دفاع از ميهن را ممكن  نتي جنگ توده ها خواهد بود و تأميزيرا كه فقط چنين مقاوم

  .ساخت خواهد 
ر چه جنگ مقاومت قسمي كه گوميندان هوادار آن است ، نيز جنگ اگ ـ 4

. ملي است و تا اندازه اي خصلت انقالبي دارد ، ولي اين خصلتش سخت ناقص است 
گ را به شكشت خواهد كشانيد و هرگز به تأمين دفاع از مقاومت قسمي ناگزير جن

  . ميهن قادر نخواهد بود 
است اختالف اصول موضع حزب كمونيست با موضع كنوني  ـ اينجا 5

اگر كمونيستها اين اختالف اصولي را فراموش . گوميندان در مورد جنگ مقاومت
، در غلبه بر  كنند، به رهبري صحيح جنگ مقاومت ضد ژاپني قادر نخواهد بود

يكجانبه گري گوميندان عاجز خواهند ماند ، خود را به موضع غير اصولي و حزب 
و آنگاه آنها   نسبت به جنگ . تنزل خواهند داد كمونيست را بسطح گوميندان 

  . مقدس انقالبي ملي و وظايف دفاع از ميهن جنايتي مرتكب خواهند شد 
يا جنگ مقاومت همگاني بايد  انقالبي ملي بمعناي كامل آنـ در جنگ  6

برنامه ده ماده اي براي مقاومت در برابر ژاپن و بخاطر نجات ميهن را كه حزب 
كمونيست مطرح كرده است ، عملي ساخت و همچنين بايد دولت و ارتشي را كه بي 

  . كم كاست اين برنامه را بمرحله اجرا ميگذارند ، بوجود آورد 
  :ي يوان ، اوضاع از اين قرار است از سقوط شانگهاي و تا ـ  پس 7

الف ـ در شمال چين ، جنگ منظم كه نقش عمده را در آن گوميندان 
برعهده داشت ، پايان يافته و جنگ پارتيزاني كه نقش عمده را در آن حزب 

در جيان سو و جه جيان خط . عهده دارد ، در مقام اول قرار گرفته است كمونيست بر 
داشته است و تجاوزكاران ژاپني تعرض خود را بسوي جبهه گوميندان شكست بر
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ديگر روشن است كه مقاومت . نانكن و حوضه رود خانه يان تسه ادامه ميدهند 
  . قسمي گوميندان نميتواند دوام يابد 

ظه منافع امپرياليستي حانگلستان ، امريكا و فرانسه بمالب ـ دولت هاي 
، ولي تا امروز فقط به  د نمودكه به چين كمك خواهنخودشان اظهار داشتند 

  . اني اكتفا كرده اند بدون آنكه بكمك عملي دست زنند بهمدردي ز
ج ـ فاشيستهاي آلمان و ايتاليا تمام نيروي خود را در پشتيباني از 

  . امپرياليسم ژاپن بكار ميبرند 
د ـ گوميندان همچنان حاضر نيست در ديكتاتوري حزب واحد و در 

ود نسبت به توده هاي مردم كه بوسيله اين دو افزار جنگ سياست استبدادي خ
  . تغيير اساسي وارد كند مقاومت قسمي خويش را دنبال مينمايد ، 

  . اينست يكي از جنبه هاي قضيه 
  : جنبه ديگر آن چنين است     
الف ـ نفوذ سياسي حزب كمونيست و ارتش هشتم با وسعت و سرعت     

د درو "منجي ملت  "آنها بمثابه كشور به ر بسيار گسترش مي يابد و در سراس
حزب كمونيست و ارتش هشتم عزم جزم دارند كه جنگ پارتيزاني را در . ميفرستند 

شمال چين سرسختانه ادامه دهند بطوريكه از سراسر كشور دفاع كنند و تجاوزكاران 
ژاپني را ميخكوب كرده و از تعرض آنها بسوي دشتهاي مركزي و شمال غربي جلو 

  .گيرند 
  . ب ـ جنبش توده اي يك قدم بجلو رشد و تكامل يافته است     
  . وازي ملي به چپ ميگرايد ج ـ بورژ    
  .درون گوميندان افزايش مي يابد موجود درنيرو هاي هوادار تغيير وضع د ـ     
  .جهان بر ضد ژاپن و بخاطر ياري به چين دامن ميگسترد خلقهايه ـ نهضت     
چنين . ي در صدد است كه به چين كمك عملي برساند و ـ اتحاد شورو    

  .است جنبه ديگر قضيه 
اين اكنون ما در مرحله گذار از جنگ مقاومت قسمي به جنگ  ـ بنابر 8    

جنگ مقاومت قسمي ديگر نميتواند ادامه يابد ، در . مقاومت همگاني بسر ميبريم 
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رحله گذار ، اين مرحله اين م. حاليكه جنگ مقاومت همگاني هنوز آغاز نشده است 
  . بينابيني بسيار بحراني است 

ـ جنگ مقاومت قسمي چين در اين مرحله ميتواند در يكي از سه جهت  9    
  : سير كند 

جهت نخست ، خاتمه دادن به مقاومت قسمي و جايگزين ساختن آن با     
ان و اين همان است كه اكثريت خلق كشور ميطلبد ، ولي گوميند. مقاومت همگاني 

  .  هنوز عازم آن نيست 
جهت دوم ، خاتمه دادن به مقاومت و جايگزين ساختن آن با تسليم طلبي     

و اين همان است كه تجاوزكاران ژاپني ، خائنين بملت و عناصر هوادار ژاپن ميطلبند ، 
  .فت اكثريت خلق چين مواجه ميشود ولي با مخال

و اين مورد آنگاه . چين  جهت سوم ، همزيستي مقاومت و تسليم طلبي در    
پيش مي آيد كه تجاوزكاران ژاپني ، خائنين بملت و عناصر هوادار ژاپن نتوانند به 

ئس خويش را مبني بر مقصد خود ـ جهت دوم نايل آيند و از اينرو توطئه ها و دسا
آنان هم اكنون باين كار مشغول اند . منشعب ساختن جبهه ضد ژاپني چين بكار برند 

  . ر جداً در پيش است و اين خط
المللي كه  از روي اوضاع كنوني قضاوت كنيم ، عوامل داخلي و بين ـ اگر 10    

پافشاري : اين عوامل عبارتند از . مانع چيره شدن تسليم طلبي است ، تفوق دارد 
ژاپن در سياست خود مبني بر انقياد چين كه چاره ديگري براي چين جز توسل 

جود حزب كمونيست و ارتش هشتم ، اراده خلق چين ، اراده بجنگ باقي نميگذارد ، و
اكثريت اعضاء گوميندان ، واهمه انگلستان ، امريكا و فرانسه از اينكه تسليم طلبي 
گوميندان بمنافع آنها لطمه وارد آورد ، وجود اتحاد شوروي و سياست او مبني بر 

ين اميد ها بي سبب ا( اميد هاي عميق خلق چين به اتحاد شوروي كمك به چين ، 
اگر ما از اين عوامل بنحو احسن و هم آهنگ استفاده كنيم ، نه . و غيره ) نخواهد بود 

فقط بر عوامل تسليم طلبي و انشعاب گري ، بلكه بر موانع گذار از مقاومت قسمي به 
  .مقاومت همگاني غلبه خواهيم كرد 
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ومت همگاني درنماي گذار از جنگ مقاومت قسمي بجنگ مقا ـ  پس 11    
مبارزه در راه اين دورنما وظيفه مبرم و مشترك كليه  اعضاء حزب . وجود دارد 

  . كمونيست چين ، كليه عناصر مترقي گومندان و همه خلق چين است 
 .ـ اينك جنگ انقالبي ملي چين بر ضد ژاپن بحران وخيمي ميگذراند  12    

عوامل . بر آن نيز ممكن است لبه نسبتاً سريع غاين بحران ممكن است طول بكشد و 
ب زمكاري بين دو حزب ـ گوميندان و حتعيين كننده آن در داخل چين عبارتند از ه

كمونيست و تغيير سياست گوميندان بر اساس اين همكاري ، قدرت توده هاي كارگر 
  .و دهقان ؛ و در خارج از چين عبارتست از كمك اتحاد شوروي 

تي گوميندان هم ضروري است وهم ممكن ـ نوسازي سياسي و تشكيال 13    
فشار از طرف ژاپن ، سياست حزب : علل عمده آن عبارت است از )  2( است 

كمونيست چين مبني بر جبهه متحد ، خواستار خلق چين ، رشد نيروهاي نوظهور در 
وظيفه ماست كه گوميندان را بر سر اين نوسازي كه مبناي نوسازي . درون گوميندان 

شك نيست كه اين نوسازي محتاج موافقت . تش خواهد بود ، بيĤوريم دولت و ار
  .كميته اجرائي مركزي گوميندان است و ما فقط در موضع پيشنهاد دهنده هستيم 

 ما سياست دعوت مجلس ملي موقت. ـ بايد به نوسازي دولت دست زد  14    
زي نيز بدون اين نوسا. را كه وجود آن نيز ضروري و ممكن است ، مطرح كرده ايم 

  .شك محتاج موافقت گوميندان است 
. ـ وظيفه نوسازي ارتش عبارتست از تاسيس ارتش جديد و نوسازي ارتش قديم  ١٥

هرگاه در عرض شش ماه تا يك سال ارتشي مركب از دويست و پنجاه هزلر تا سيصد 
مت هزار نفر با روحيه سياسي نوين بوجود آيد ، وضع ميدان هاي نبرد در جنگ مقاو

اين ارتش جديد در كليه ارتشها قديم . ضد ژاپني مسلماً رو به تغيير خواهد رفت 
اينست پايه . گرد خويش متحد خواهد ساخت تأثير خواهد گذاشت و آنها را در 

اين . نظامي براي گذار به تعرض متقابل استراتژيك در جنگ مقاومت ضد ژاپني 
رتش هشتم بايد در جريان اين نوسازي ا. نوسازي نيز محتاج موافقت گوميندان است 
  .خود ارتش هشتم بايد توسعه يابد . . نقش خود را بمثابه سر مشق بازي كند 
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  ـ بايد با تسليم طلبي هم در درون حزب ٢
  و هم در سراسر کشور مبارزه کرد

  در درون حزب ، با تسليم طلبي طبقاتي مبارزه کنيم 

نقالب آنموقع را بشكست تسليم طلبي چن دو سيو ا 1927ـ در   16
هيچيك از اعضاء حزب كمونيست نبايد اين درس تاريخي را كه بقيمت . كشانيد 
  . تمام شد فراموش كند  اخون م

ـ  پيش از حادثه لوگو چيائو خطر عمده در درون حزب در مورد مشي  17
يعني  "چپ  "حزب در جبهه متحد ملي ضد ژاپني عبارت بود از اپورتونيسم 

آن بود كه گوميندان هنوز در برابر ژاپن  علت عمده اش "درهاي بسته  "سياست 
  . مقاومت نكرد 
لوگو چيائو ببعد خطر عمده در درون حزب ديگر سياست در ـ  از حادثه  18

و علت . نيست بلكه اپورتونيسم راست يعني تسليم  طلبي است  "چپ  "هاي بسته 
  . برابر ژاپن دست زده است عمده اش اينست كه گوميندان به مقاومت  در 

ماه آوريل در جلسه فعالين حزب در ين ان و سپس در ماه مه  ـ از همان 19
در كنفرانس كشوري حزب و بويژه در ماه اوت در جلسه بوروي سياسي كميته مركزي 

ما سئوال زيرين را مطرح ساختيم در درون جبهه متحد آيا ) جلسه لوه چوان ( 
رهبري خواهد كرد ، يا بورژوازي پرولتاريا را ؟ آيا گوميندان  پرولتاريا بورژوازي را

جلب خواهدكرد ، يا حزب كمونيست گوميندان را ؟ با حزب كمونيست را بسوي خود 
: ر اينطور مطرح ميشود مشخص كنوني ، سئوال مذكو  نظر داشت وظيفه سياسيدر 

ت در برابر ژاپن و بخاطر وميندان را تا سطح برنامه ده ماده اي براي مقاومگآيا بايد 
نجات ميهن و تا سطح مقاومت همگاني كه حزب كمونيست آنرا توصيه ميكند ، ارتقا 
بخشيد و يا بابد حزب كمونيست را تاسطح ديكتاتوري مالكان ارضي و بورژوازي و 

  مقاومت قسمي كه بوسيله گوميندان اعمال ميشود ، تنزل داد ؟ 
  كمال حدت مطرح ساخت ؟ بدليل زيرين داد؟ـ چرا بايد اين مسئله را با  20
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، برتري مادي گوميندان ، افتراء و سازشكاري بورژوازي چين : از يكطرف 
كه  "قطع مبارزه طبقاتي  "تهمت به حزب كمونيست و همچنين جارو جنجال بر سر 

در اعالميه و قطعنامه هاي سومين پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان ديده 
تسليم حزب  "د فراوان گوميندان و تبليغات پردامنه اش در مورد ميشود ، امي

نظارت بر حزب كمونيست ، سياست  تالش چانكايشك براي احراز "كمونيست 
ديد و تضعيف ارتش سرخ ، سياست گوميندان مبني بر تحديد حوميندان مبني بر تگ

يه در دوره و تضعيف مناطق پايگاهي دموكراتيك ضد ژاپني ، نقشه شومي كه در ژوئ
ازنيروهاي حزب  "طراحي شده تا آنكه )  3( تعليماتي گوميندان در لوشان 

، تالش گوميندان در اين  "كمونيست در جنگ مقاومت باندازه دو پنجم كاسته شود 
راه كه كادر هاي حزب كمونيست را با اهداء جاه و مال ، نعمت و رفاه بخود جلب كند ، 

كه نماينده آنها جان ناي ( ناصر راديكال خرده بورژوا تسليم طلبي سياسي برخي از ع
  . يره غو )  4( چي است 

نا برابري سطح تئوريك در درون حزب كمونيست  ، اين : از طرف ديگر 
واقعيت كه بسياري از آنها فاقد تجربه اي ميباشد كه از همكاري دو حزب در همگام 

عناصر خرده بورژوا در  لشگر كشي بشمال بدست آمده است ، وجود عده كثيري
تركيب حزب ، عدم تمايل برخي از اعضاء حزب به ادامه زندگي مبارزه دشوار ، وجود 

در درون جبهه متحد مبني بر سازشكاري غيراصولي با گوميندان ، ظهور گرايشي 
گرايش ميليتاريستي جديد در ارتش هشتم ، پيدايش مسئله شركت حزب كمونيست 

يش گرايش سازشكاري در مناطق پايگاهي دموكراتيك ضد در دولت گوميندان پيدا
  . ژاپني و غيره 

با در نظر داشت اوضاع وخيم كه از دو جنبه فوق الذكر مورد تشريح قرار 
گرفت ، بايد اين سئوال را كه رهبري باكي خواهد بود با كمال حدت مطرح ساخت و 

  . بايد با تسليم طلبي مصممانه مبارزه كرد 
اههاي اخير و بويژه پس از آغاز جنگ مقاومت كميته مركزي ـ در طي م 21

حزب كمونيست و سازمانهاي حزبي در مدارج مختلف با گرايشهاي تسليم طلبانه 
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موجود بمبارزه صريح و قاطع برخاستند و باتخاذ تدابير ضروري بمنظور جلوگيري از 
  .مد تظاهر احتمالي آنها در آينده دست زدند، و نتايج نيكوئي ببار آ

در باره مسئله شركت در حكومت صادر )  5( مركزي طرح قطعنامه كميته 
  . كرده است 

. در درون ارتش هشتم مبارزه با گرايش ميليتاريستي جديد آغاز شده است 
اين گرايش از موقعيكه ارتش سرخ تجديد سازمان يافت ، در نزد عده قليلي بصورت 

يست ، رشد قهرمان بازي انديويدوآليستي، امتناع از اطاعت اكيد ازرهبري حزب كمون
و غيره ظهور كرد و اين ) يعني مقامات رسمي ( غرور ناشي از انتصابات گوميندان 

يليتاريستي قديم كه بصورت تنبيهات بدني ، مرايش ميليتاريستي جديد با گرايش گ
 تنزل حزب( تظاهر ميكرد ، داراي ريشه واحدي است دشنام ، نقض انضباط و غيره 
، )جدائي از توده ها ( منجر ميشود و به نتيجه واحدي ) كمونيست تا سطح گوميندان 

حزب ولي از آنجا كه اين گرايش جديد در دوران جبهه متحد دو حزب ـ گوميندان و 
بظهور رسيد ، خطرات بويژه عظيمي ببار ميĤورد ، و از اينجهت شايان  كمونيست

ما سيستم كميسر هاي . ارزه با آن برخاست توجه خاصي است و بايد با عزم جزم بمب
 مجدداً برقرار ساختيم و نيز نامسياسي را كه در اثر مداخله گوميندان برافتاده بود ، 

مبدل شده بود ،  "شعبه آموزش سياسي  "را كه بهمين علت به  "اداره سياسي  "
انه در جنگ پاتيزاني مستقالنه و مبتكر "يك جديدما اصل استراتژ. احيا كرديم 

مصممانه بعمل در آورديم و اين امر اساساً . را تنظيم كرديم   "مناطق كوهستاني 
ما . پيروزي ارتش هشتم را در عمليات نظامي و ساير وظايف تضمين نموده است 

تقاضاي گوميندان را براي اعزام اعضاء خود به ارتش هشتم بعنوان كادر رد كرديم و 
همچنين . ست در ارتش هشتم پافشاري نموديم روي اصل رهبري مطلق حزب كموني

استقالل وعدم وابستگي در درون  "ما در مناطق پايگاهي انقالبي ضد ژاپني اصل 
البته سخن (   "ريسم پارلمانتا  "ما بر گرايش به . را مطرح ساختيم   "جبهه متحد 

د بر سر پارلمانتاريسم انترناسيونال دوم نيست كه در حزب كمونيست چين وجو
، فائق آمديم و پيوسته به مبارزه با رهزنان ، جاسوسان و خرابكاران )  ٦)  ( ندارد 

  . ادامه ميدهيم 
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را كه در مناسبات بين ) گرايش سازشكاري ( درسي ان گرايش غير اصولي 
  . دو حزب بوجود آمده بود ، اصالح كرديم و دوباره مبارزه توده اي را گسترش داديم 

  . ضاع در خطوط كلي مانند سي ان است در مشرق گان سو او
  "تهيج كمتر و پيشنهاد بيشتر "در شانگهاي نظريه جان ناي چي را مبني بر 

   .مورد انتقاد قراردارديم و به اصالح گرايش سازشكاري دركار نجات ميهن آغاز كرديم
ما طي ده سال جنگ دست آورد هاي  زپارتيزاني جنوب ـ بخشي ا در مناطق

د گوميندان و نقاط اتكاء استراتژيك جنگ انقالبي ملي ضد ژاپني در خونين بر ض
استانهاي جنوبي بوده و آنچنان نيروئي هستند كه گوميندان حتي پس از حادثه سي 

در صدد نابودي ساختن آنها بر آمد و  "محاصره و سر كوب  "ان با سياست عمليات 
 "كشيدن ببر از كوهساربرون  "پس از حادثه لوگو چيائو با توسل به تاكتيك 

بتضعيف آنها همت گماشته است ـ ما توجه خود را روي مسايل زير متمركز ساخته 
چنين تمركزي به كام گوميندان ( الف ـ پرهيز از تمركز بي قيد و شرط قوا : ايم 

، ب ـ نپذيرفتن اشخاص مأمور از ) خواهد بود كه ميخواهد اين نقاط اتكاء را براندازد 
يعني خطر ( دان ، ج ـ بر حذر بودن از وقوع مجدد حادثه حه مين جانب گومين

    ) . 7) (محاطره خلع سالح شدن بدست گوميندان 
روش انتقادي جدي در پيش )  8( » جيه فان جو كان « در صفحات هفته نامه 

  .گرفتيم 
ـ براي اينكه جنگ مقاومت ادامه يابد و به پيروزي نهائي بيانجامد و  22
ت قسمي بجنگ مقاومت همگاني  مبدل شود ، بايد استوارانه از مشي جنگ مقاوم

جبهه متحد ملي ضد ژاپني پيروي كنيم و بايد جبهه متحد را توسعه و تحكيم 
دن جبهه متحد بين دو حزب ـ گوميندان و هيچ نظريه اي كه هدفش برهم ز. يم بخش

از روش در هاي  ما بايد همچنان به پيشگيري. حزب كمونيست باشد ، مجاز نيست 
ولي در عين حال بايد اصل استقالل و عدم وابستگي را . ادامه دهيم  "چپ "بسته 

جبهه متحد ما با گوميندان و . اعات كنيم در كليه امور مربوط به جبهه متحد اكيداً مر
بدون اين اساس . سياسي ديگر بر اساس اجراي برنامه معيني قرار دارد گروه هاي

جود نميĤيد و اين همكاري باقدامي غير اصولي و به مظهري از هيچ جبهه متحد بو
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و عدم  استقالل "از اينجهت تشريح اجراي و حفظ اصل . تسليم طلبي تبديل ميشود 
كليدي است كه جنگ انقالبي ملي ضد ژاپني را به  "وابستگي در درون جبهه متحد 

  . سوي پيروزي سوق ميدهد 
ت ؟ از يك طرف هدف ما عبارتست از ـ هدف ما از اين نحوه عمل چيس 23

مواضع مذكور مبداء استراتژيك ما بشمار ميĤيد . حفظ مواضعي كه بدست آورده ايم 
اما از طرف ديگر هدف ما . و از دست دادن آنها بمعني از دست دادن همه چيز است 

  :كه هدف عمده ميباشد ، عبارتست از توسعه اين مواضع و نيل بهدف مثبت ، يعني 
بسيج توده هاي ميليوني خلق براي شركت در جبهه متحد ملي ضد ژاپني و  "

مواضع از يكديگر منفك حفظ مواضع و توسعه  .  "برانداختن امپرياليسم ژاپن 
بورژوازي بتعداد روزافزون در زير در ماههاي اخير توده هاي جناح چپ خرده . نيست 

نفوذ ما متحد شده اند ، در اردوي گوميندان ، نيروهاي نوظهور در حال رشدند ، 
مبارزه توده اي در شان سي رشد كرده است و سازمانهاي حزبي در نقاط متعدد نيز 

  . گسترش يافته اند 
س سراسر ـ ولي ما بايد بخوبي پي ببريم كه نيرو سازماني حزب در مقيا 24

وز كشور بطور كلي هنوز ضعيف است ، توده هاي اصلي ـ كارگران و دهقانان هن
مربوط است به سياست كنترل و ستم از جانب و ساين امر از يك. متشكل نيستند 

اينجاست . گوميندان و از سوي ديگر مربوط است به نقص كار ما يا فقدان كامل كار ما 
اگر ما برفع آن نايل . نقالبي ملي ضد  ژاپني ضعف اساسي حزب ما در جنگ كنوني ا

براي نيل باين هدف بايد . نيĤئيم ، غلبه بر امپرياليسم ژاپن غير ممكن خواهد بود 
را بكار بست و بر تسليم  "استقالل و عدم وابستگي در درون جبهه متحد  "اصل 

    .طلبي و يا سازشكاري فايق آمد 

  مبارزه کنيم  در سراسر کشور ، با تسليم طلبي ملي

اين تسليم طلبي . طلبي طبقاتي سخن گفتيم  ـ ما در باال از تسليم 25
اگر ما بر . پرولتاريا را به پاسخگوئي به رفرميسم و ناپيگيري بورژوازي خواهد كشانيد 
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اين گرايش غلبه نكنيم ، غير ممكن است جنگ انقالبي ملي ضد ژاپني را با كاميابي از 
ن است جنگ مقاومت قسمي را به جنگ مقاومت همگاني پيش ببريم ، غير ممك

  . دل سازيم ، غير ممكن است كه از ميهن دفاع كنيم مب
تسليم طلبي ملي كه چين را : ولي يك تسليم طلبي ديگر هم هست 

ژاپن در  كشانيد،چين را بصورت مستعمرهبتأمين منافع امپرياليسم ژاپن در خواهد
امروز اين گرايش در جناح راست . رده خواهد ساخت آورد و كليه چيني ها را ب خواهد

  . جبهه  متحد ملي ضد ژاپني تظاهر ميكند 
متحد ملي ضد ژاپني مركب است از توده هاي تحت ـ جناح چپ جبهه  26

. رهبري حزب كمونيست مشتمل بر پرولتاريا ، دهقانان و خرده بورژوازي شهري 
ايفاء وظيفه . ه و تحكيم آن بكار بريم وظيفه ماست تمام مساعي خود را در راه توسع

مذكور شرايط اساسي است براي نوسازي گوميندان و دولت و ارتش ، تأسيس 
ني و گ مقاومت قسمي به جنگ مقاومت همگاجمهوري دموكراتيك واحد ، تبديل جن

  . برانداختن امپرياليسم ژاپن 
وازي ملي ـ  جناح ميانه جبهه متحد ملي ضد ژاپني مركب است از بورژ 27

عناصري كه روزنامه هاي بزرگ شانگهاي سخنگوي . و قشر فوقاني خرده بورژوازي 
؛ بعضي از اعضاء انجمن فوسين شروع به )  9( آنها هستند ، اينك بچپ ميگرايند 

ارتشهائي )  10( تزلزل كرده و همچنين بخشي از اعضاء گروه در حال تزلزل هستند 
ل اند درسهاي جدي گرفته و بعضي از آنها به نوسازي كه در برابر ژاپن بمقاومت مشغو

وظيفه ماست كه جناح ميانه را . مبادرت جسته و يا در صدد اين كار بر آمده اند 
  .بسوي پيشرفت و تغيير موضع رهنمون شويم 

ـ جناح راست جبهه متحد ملي ضد ژاپني مركب است از مالكان ارضي  28
اين . همانا كانون تسليم طلبي ملي است  مذكور ورژوازي بزرگ ، جناحبزرگ و ب

اشخاص ناگزير به تسليم طلبي ميگرايندزيرا كه از يكسو ميتراسند جنگ اموالشان را 
عده زيادي از آنان هم . ضايع گرداند و از سوي ديگر هراس دارند توده ها قيام كنند 

ه و يا حاضراند اكنون خائن بملت اند ، بسياري از آنان به طرفداران ژاپن مبدل گرديد
بسياري ديگر در حال تزلزل اند، فقط عده اندكي از آنان بعلتهاي طرفدار ژاپن شوند ، 
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برخي از آنان عجالتاً در جبهه ملي شركت دارند ، ولي . خاصي پايداري نشان ميدهند 
بطور كلي مدت زيادي نخواهد گذشت كه اين اشخاص خود را . طرار و اكراه از روي اض

در حال حاضر بسياري از زيانكارترين عناصر . جبهه متحد ملي ژاپني خواهند بريد از 
از ميان مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي بزرگ به توطئه منشعب ساختن جبهه متحد 

هستند ، دروغهائي نظير  "روغ سازي كارخانه د "آنها . ملي ضد ژاپني مشغول اند 
روز بروز بيشتر خواهد  "عقب نشيني ارتش هشتم  "و  "شورش حزب كمونيست "

اين وظيفه ماست كه مصممانه با تسليم طلبي ملي بمبارزه برخيزيم و طي اين . شد 
مبارزه جناح چپ را توسعه و تحكيم بخشيم و جناح ميانه را بسوي پيشرفت و تغيير 

   .مون شويم موضع رهن

  رابطه ميان تسليم طلبي طبقاتي و تسليم طلبي ملي

ي ذخيره ملي ضد ژاپني تسليم طلبي طبقاتي در واقع نيرو ـ در جنگ انقالبي 29
تسليم طلبي ملي است و زيانمندترين گرايش است كه به اردوگاه جناح راست كمك 

چين و توده هاي براي تأمين آزادي ملت . ميرساند و جنگ را به شكست ميكشاند 
زحمتكش و براي تقويت مبارزه عليه تسليم طلبي ملي ما بايد بمبارزه با گرايش 
تسليم طلبي طبقاتي در درون حزب كمونيست و در صفوف پرولتاريا بر خيزيم و اين 

  . مبارزه را در تمام شئون كار خود گسترش دهيم 

  

  يادداشتها

  

 1937اوت  25مصوب » ع كنوني و وظايف حزب قطعنامه در باره اوضا« ـ اشاره است به  1
د در لوه چوان واقع در شمال در جلسه بوروي سياسي كميته مركزي حزب كمونيست چين منعق

  اينك عين متن آن ؛ . شنسي
ـ تحريكات نظامي تجاوزكاران ژاپني در لو گو چيائو و اشغال بي پين و تيانزين چيزي )  1(

آنها هم اكنون بسيج نظامي بمقياس ملي شروع . ديوار بزرگ نيست  جز آغاز تعرض وسيع آنها به جنوب
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ندارند چيز ديگري  "اختن اوضاع هيچ گونه تمايل به و خيم س "تبليغات آنها مبني براينكه . كرده اند 
  . پرده دودي براي پوشاندن تعرض آنها نيست  جز

ردم تصميم بمقاومت ـ دولت نانكن تحت فشار حمالت تجاوزكاران ژاپني و خشم م)  2( 
جنگ پردامنه . از شده استمقاومت عملي در نقاط مختلف نيز آغمتشكل ساختن دفاع ملي و . ميگيرد 

ژاوئيه در لوگو چيائو بعمل آمد ، آغاز جنگ مقاومت  7مقاومتي كه در . ميان چين و ژاپن ناگزير است
  . ملي چين است 

ي وارد ميشود ، بمرحله جنگ مقاومت ـ وضع سياسي چين از اين پس بمرحله جديد)  3( 
در مرحله كنوني وظيفه مركزي ما . مرحله تدارك جنگ مقاومت مدتي است كه ديگر سپري گشته . 

يفه تحصيل دموكراسي كه در وظ. عبارتست از بسيج تمام نيروها براي كسب پيروزي در جنگ مقاومت 
هاي مردم عمل نشد، بايد از اين پس در  ذشته بعلت عدم تمايل گوميندان و بسيج ناقص تودهمرحله گ

  .  جريان مبارزه بخاطر پيروزي در جنگ مقاومت تحقق يابد
اين ـ اختالفات و مناقشات ما با گوميندان و ساير گروههاي سياسي ضد ژاپني در )  4( 

در مرحله جديد ديگر بر سر آن نيست كه بايد مقاومت كرد يا نه بلكه بر سر چگونگي نيل به پيروزي 
  . جنگ مقاومت است 

ـ كليه پيروزي جنگ مقاومت در اينكه جنگ مقاومتي را كه آغاز گرديده بيك جنگ )  5( 
فقط از طريق اين جنگ مقاومت است كه پيروزي نهائي ممكن . مقاومت همگاني تمام خلق بدل كنيم

كه اينك از طرف حزب  برنامه ده ماده اي براي مقاومت در برابر ژاپن و بخاطر نجات ميهن. خواهد شد 
  . ما پيشنهاد شده است ، راه مشخص نيل به پيروزي نهائي در جنگ مقاومت را نشان ميدهد 

خطر مذكور بطور عمده . ـ در جنگ مقاومت كنوني خطر فوقالعاده بزرگي نهفته است)  6( 
. ت بسيج كند ناشي از آن است كه گوميندان هنوز نميخواهد قاطبه خلق را براي شركت در جنگ مقاوم

مقاومت فقط مربوط بدولت است ، آنها هميشه از شركت خلق در  ه جنگو برعكس آنها عقيده دارند ك
جنگ ميهراسند و در هر فرصتي به محدود ساختن آن متوسل ميشوند ، سر راه پيوند دولت و ارتش با 

ژاپن و نجات ميهن ضروري توده ها شد ايجاد ميكنند ، حقوق دموكراتيك را كه براي مقاومت در برابر 
است ، بخلق نميدهند و از اينكه دستگاههاي سياسي را طوري از پايه اصالح كند كه دولت كنوني 

اينگونه جنگ مقاومت ممكن است به . بصورت دولت دفاع ملي ، دولت قاطبه ملت در آيد ، سر ميپيچند 
برعكس ، اينگونه جنگ . ئي بيانجامد كاميابيهاي قسمي برسد ، ولي مسلماً ممكن نيست به پيروزي نها

  . مقاومت احتماال به شكست فاحشي منجر ميگردد
جدي موجود است ، ممكن است در جريان اكنون در جنگ مقاومت هنوز ضعفهاي ـ )  7( 

بعدي آن يكسري ناكاميها و عقب نشني ها ، انشعابهاي داخلي و خيانتها ، سازشهاي موقتي و قسمي و 
ليكن . خت خواهد بود يابيم كه اين جنگ جنگي طوالني و ساز اينجهت بايد در. يد امثال آن پديد آ

مايقين داريم در سايه مجاهدتهاي حزبمان و تمام خلق ، جنگ مقاومتي كه اينك آغاز گرديده ، تمام 
ما بايد بركليه دشواري هاي . موانع را مرتفع خواهد ساخت و پيشرفت و تكامل خود ادامه خواهد داد 

ايق آئيم و در راه تحقيق برنامه ده ماده اي پيشنهادي حزب ما كه هدفش تأمين پيروزي جنگ ف
ما بايد با هر سياست اشتباه آميزي كه مغاير اين برنامه باشد و . مقاومت است ، مصممانه مبارزه كنيم 

  . ه برخيزيم در عين حال با شكست طلبي ملي كه زائيده بدبيني و نا اميدي است ، استوارانه بمبارز
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ـ كمونيستها بايد همراه با توده هاي مردم و نيرو هاي مسلح تحت رهبري حزب ما )  8( 
فعاالنه در خطوط مقدم مبارزه قرار دارند ، خود را بصورت هسته مقاومت در مقياس سراسر كشور در 

ظه هم از تبليغ آنها نبايد يك لح. آورند و نهضت توده هاي ضد ژاپني را با تمام قوا گسترش دهند 
كردن در ميان توده ها ، سازمان دادن توده ها و مسلح ساختن توده ها غافل شوند و براي اين كار ها 

اگر ما بتوانيم واقعاً توده هاي ميليوني خلق را به جبهه متحد ملي جلب . هيچ فرصتي را نبايد فروگذارند 
  . بود كنيم ، پيروزي ما در جنگ مقاومت ضد ژاپني مسلم خواهد 

ـ در اوايل جنگ مقاومت ضد ژاپني گوميندان و چانكايشك تحت فشار خلق وعده هاي  2
 زيادي دادند كه باصالحاتي گوناگون دست بزنند ، ولي بزدوي وعده هاي خود را يكي پس از ديگري

ي قاطبه خلق دست زند ، بصورت ينكه گوميندان به اصالحات مورد آرزوا "امكان  ".نقص كردند 
  : اظهار داشت» درباره دولت ائتالفي« اثر خود ركه بعد ها رفيق مائوتسه دون درهمانطو. ت در نيĤمدعيواق

در آن زمان خلق سراسر كشور ، كمونيستها و احزاب دموكراتيك بدولت گوميندان اميد 
 فراوان داشتند ، بعبارت ديگر ، توقع داشتند كه در لحظه اي كه ملت در معرض خطر است و شور و
شوق توده ها در غليان است ، گوميندان باصالحات دموكراتيك دست بزند وسه اصل انقالبي خلق دكتر 

  .ولي اين اميد برآورده نشد . سون ياتسن را عمل سازد 
لو شان از استان جيان سي ر ـ دوره تعليمات لوشان ، دوره تعليماتي بود كه چانكايشك د 3

عالي و متوسط گوميندان و دولت وي تربيت شوند و كاركنان مذكور ترتيب داد تا كاركناني براي مدارج 
  . را تشكيل دهند  بندي رژيم ارتجاعي اواستخوان 

ولي .  "بايد كمتر تهيج كرد و بيشتر پيشنهاد داد  "كه ـ جان ناي چي آنوقت بر آن بود  4
به  "پيشنهاد دادن  "مكاري بر خلق مشغول بود ، اكتفا بهدر واقع تحت شرايطي كه گوميندان بست

ميبايست مستقيما به تهييج توده ها پرداخت كه مبارزه عليه گوميندان . گوميندان بجائي نميرسيد 
از اينجهت نظريه . و گر نه ادامه جنگ مقاومت و مبارزه با ارتجاع گوميندان غير ممكن ميشد . برخيزند 

  . اه خود پي برد بعداً وي تدريجاً به اين اشتب. جان ناي چي اشتباه بوده 
طرح قطعنامه كميته مركزي حزب كمونيست چين در مسئله شركت « ـ اشاره است به  5

  :اينك عين متن آن  1937سپتامبر  25مصوب » حزب كمونيست در دولت 
ـ اوضاع كنوني جنگ مقاومت بطور مبرم اقتضا دارد كه دولت جبهه )   1( 

باشد، بر سركار آيد ، زيرا كه فقط چنين دولتي ملي ضد ژاپني كه نماينده قاطبه ملت  متحد
ميتواند جنگ انقالبي ملي ضد ژاپني را بطور مؤثر رهبري كند و بر امپرياليسم ژاپن پيروز 

حزب كمونيست براي شركت در چنين دولتي آماده است ، يعني حاضر است كه . گردد 
. نقش فعالي در آن ايفا كند مسئوليتهاي اداري دولت را مستقيماً و رسماً بر عهده كيرد و 

ولي چنين دولتي هنوز وجود ندارد ، و هنوز همان دولت ديكتاتوري حزب واحد يعني 
  . گوميندان برقرار است 

چين در دولت شركت نخواهد كرد ، مگر آنكه وي از  ـ حزب كمونيست)  2( 
ده قاطبه صورت ديكتاتوري حزب واحد يعني گوميندان بصورت دولت جبهه متحد كه نماين

مضمون اساس برنامه ده ماده اي براي  در آيد ، يعني الف ـ دولت گوميندانملت باشد ، 
مقاومت در برابر ژاپن و بخاطر نجات ميهن را كه حزب ما پيشنهاد كرده است ، بپذيرد و 
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طبق آن برنامه اي براي دولت صادر كند ، ب ـ دولت گوميندان صداقت و پشتكار خود را در 
ين برنامه در عمل از خود نشان دهد و در اين زمينه به نتايج قابل توجهي برسد ،   اجراي ا

دولت گوميندان قانوني بودن سازمانهاي حزب كمونيست را برسميت بشناسد و آزادي او  ج ـ
  . را در بسيج كردن توده ها ، سازمان دادن توده ها و تربيت نمودن توده ها تضمين كند 

ميته مركزي حزب به شركت در دولت مركزي تصميم نگرفته تا زمانيكه ك)  3( 
است ، اعضاي حزب كمونيست بطور كلي نبايد در هيچيك از دولتهاي محل ، در هيچيك از 
شوراها و كميته هاي اداري وابسته بيكي از ارگانهاي اداري دولت مركزي و دولتهاي محل 

يماي كمونيستها خواهد شد ، زيرا كه اين شركت آنها موجب مبهم شدن س. وارد شوند 
باعث ادامه سلطه ديكتاتوري گوميندان خواهد گشت و به كوششي كه در راه ايجاد دولت 

  .دمكراتيك واحد بعمل ميĤيد ، زيان خواهد رسانيد نه سود 
ـ ولي اعضاي حزب كمونيست ميتوانند در دولتهاي محل برخي از مناطق )  4( 

عمليات نظامي كه مقامات دولتي سابق چون ديگر  خاص شركت جويند ، مثالً در مناطق
ه سياستهاي حزب كمونيست را بطور كل نميتوانند مانند گذشته حكومت كنند ، حاضرند ك

بكار بندند ، حزب كمونيست آزادي فعاليت علني دارد در آنجا شركت حزب كمونيست در 
صورت ضرورت در آمده دولت در اوضاع حساس كنوني ، هم از نظر خلق و هم از نظر دولت ب

است و در مناطق اشغالي تجاوزكاران ژاپن، حزب كمونيست بطريق اولي بايد بمثابه سازمان 
  .دهنده دولت جبهه متحد ضد ژاپني وارد عمل شود 

ـ پيش از آنكه حزب كمونيست رسماً وارد دولت شود ، اعضاي حزب )  5( 
ملي سراسر كشور بمنظور بحث  اصوال مجازند كه در ارگانهاي نمايندگي مانند مجلس

از اينجهت حزب . پيرامون قانون اساسي دموكراتيك و سياست نجات ميهن شركت جويند 
كمونيست بايد بكوشد كه اعضاي خود بچنين مجلسي انتخاب شوند ، از تربيون اين مجلس 
براي تبليغ سياستهاي حزب كمونيست بهره بردارند و ايجاد دولت دموكراتيك واحد را 

  . سريع كنند ت
كميته مركزي و كميته هاي محلي حزب كمونيست ميتوانند بر اساس )  6( 

برنامه مشترك معين و بر حسب اصل تساوي كامل حقوق با كميته اجرائي مركزي و كميته 
هاي محلي گوميندان بايجاد سازمانهاي جبهه متحد از قبيل كميته هاي مختلط گوناگون 

كميته هاي نهضت توده اي ، كميته هاي بسيج در مناطق  مثالً انجمن انقالب ملي ،(
بپردازند ؛ حزب كمونيست بايد توسط اينگونه اقدامات مشترك با ) عمليات و غيره 

  . گوميندان به همكاري دوحزب نائل شود 
ـ آنگاه كه ارتش سرخ تغيير نام دهد و بصورت بخشي از ارتش انقالبي )  7( 

رخ بنام دولت منطقه خاص خوانده شود ، نمايندگان ارتش و ملي در آيد و ارگان حكومت س
حكومت مذكور كه حالت قانوني پيدا ميكنند ، ميتوانند در كليه سازمانهاي نظامي و توده 

  . اي كه در راه مقاومت در برابر ژاپن و نجات ميهن فعاليت دارند ، شركت جويند 
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زب كمونيست در ـ ضرورت كامل دارد كه رهبري مطلقاً مستقل ح)  8( 
است و نيز در تمام گروههاي پارتيزاني همچنان  واحدهائي كه منشاء آنها ارتش سرخ

  . محفوظ بماند ؛ كمونيستها نبايد كمترين تزلزلي در مورد اين اصل بخود راه دهند 
ـ اشاره است به نظريه برخي از رفقاي حزبي كه در آنموقع بر اين عقيده بودند كه سيستم  6  

خلق ، بايد بصورت سيستم پارلماني ياسي در مناطق پايگاهي انقالبي ـ كنفرانسهاي نمايندگي قدرت س
  .دولتهاي بورژوائي در آيد 

رهسپار شمال گرديد ، دسته هاي پارتيزاني  1934ـ وقتيكه ارتش سرخ مركزي در اكتبر   7  
گوان دون ، حو نان ، حوبه ارتش سرخ در چهارده منطقه از هشت استان جنوبي ـ جيان سي ، فوجيان ، 

. و در شرايط بسيار دشوار با دامه جنگ پارتيزاني پرداختند ، حه نان ، جه جيان وان هوي باقي ماندند 
آنگاه كه جنگ مقاومت ضد ژاپني آغاز شد ، اين دسته ها كه طبق رهنمود كميته مركزي حزب 

ي دست زدند ، خودشان ارتش كمونيست چين بمذاكراتي با گوميندان بمنظور خاتمه جنگ داخل
يعني ارتش چهارم جديد كه بعداً در مناطق شمالي و جنوبي رودخانه يان تسه قاطعانه در برابر ( واحدي 

ولي چانكايشك . تشكيل دادند و براي مقاومت عليه ژاپن بجبهه رفتند ) تجاوزكاران ژاپني مقاومت كرد 
حه مين يكي . دسته هاي پارتيزاني مورد استفاده قرار داداين مذاكرات را توطئه گرانه براي از بين بردن 

از مسئولين پارتيزانها در يكي از مناطق پارتيزاني چهارده گانه يعني منطقه مرزي فوجيان ـ گوان دون 
از آنجا كه حد مين در برابر توطئه چانكايشك هشيار نبود بيش از هزار نفر پارتيزاني كه تحت . بود 

  . ، پس از متمركز شدنشان بوسيله گوميندان محاصره و خلع سالح شدند  فرماندهي او بودند
ارگان كميته مركزي حزب كمونيست چين بود كه در » جيه فان جو كان « ـ هفته نامه  8  

انتشار يافت ، بدين ترتيب اين » جيه فان ژيبائو « روزنامه  1941در . در ين ان تĤسيس شد  1937
  . هفته نامه تعطيل كرديد 

سخنگوي » شن بائو « ـ اشاره است به آن بخش از بورژوازي ملي كه روز نامه هائي نظير  9  
  . آن بودند 

دو سازمان فاشيستي گومندان بودند كه در رآس اولي  CCـ انجمن فو سين و گروه  10  
ارضي چانكايشك و در رآس دومي چن لي فو قرار داشت ؛ سازمانهاي مذكور از منافع اليگارشي مالكان 
و يا  بزرگ و بورژوازي بزرگ نمايندگي ميكردند ، ولي عده كثيري از عناصر خرده بورژوائي را نيز بزور

اعضاي انجمن فوسين كه در اينجا بĤنها اشاره ميشود ، بطور عمده . حيله در آنها شركت داده بودند 
كه در اينجا بĤن اشاره  CCآن بخش از اعضاي گروه . افسران جزء و متوسط ارتش گومندان وقت بودند 

  . ميشود ، اكثراً از اشخاصي تشكيل ميشد كه سر قدرت نبودند 
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  ه مرزي ـقـالن دولت منطـاع
  ن سيا و ـسي ـ گان سو ـ نيـشن

  م ـش هشتـهه ارتـشت جبـاداره پ

  ) 1938مه  10( 

دثه لوگو چيائو باين طرف همه از حا: باين وسيله اعالم ميشود     
نان ميهن پرست ما مصممانه بجنگ مقاومت پرداخته اند افسران و طهمو

همه . زند و جان خود را فدا ميكنند سربازان در جبهه خون خود را ميري
مردم محافل مختلف . احزاب وگروههاي سياسي صميمانه متحد ميشوند

اين امر شاهراهي تابناك . مساعي خويش را بخاطر نجات ميهن بهم ميپيوندند 
هر . در برابر ملت چين ميگشايد و ضامن مطمئن پيروزي بر ژاپن است 

ارتش و اهالي منطقه مرزي ما ، منطقه . برود هموطن ما بايد از اين راه به پيش 
عت ميكنند و همه از رهبري دولت اطا)  ١( شنسي ـ گان سو ـ نين سيا 

اعمال آنها عادالنه و . مساعي خود را در راه امر نجات ميهن مبذول ميدارد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين اعالن از طرف رفيق مائوتسه دون براي دولت منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و اداره پشت 
در . جبهه ارتش هشتم بمنظور مقابله با فعاليتهاي خرابكارانه دارو دسته چانكايشك نوشته شده است 

ري همكاري ميان گوميندان و حزب كمونيست ، دار و دسته چانكايشك براي آنزمان بزودي پس از برقرا
  خرابكاري در منطقه . كمونيست توطئه چيني كردند خرابكاري در نيروهاي انقالبي تحت رهبري حزب 
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مبارزه اي كه فداكارانه و بدون احساس خستگي در پيش گرفته . است وشرافتمندانه 
دولت . راسر كشور با هزاران زبان آنها را ميستايند خلق س. اند ، سخت و دشوار است 

منطقه مرزي ما و اداره پشت جبهه ارتش هشتم بنوبه خود توده هاي خلق را در 
سراسر منطقه تشويق خواهند كرد كه به مساعي خويش ادامه دهند تا كار ما به پايان 

ه خود را انجام نميتوان اجازه داد كه حتي يك نفر هم وظيف. موفقيت آميز بينجامد 
ولي در ايام اخير ثابت شده است . ندهد ، حتي يك عمل هم بسود نجات ميهن نباشد 

كه در سرزمين منطقه مرزي افرادي يافت ميشوند كه نسبت به منافع عمومي بي 
دهقانان را به مسترد داشتن زمين ها اعتنائي نشان ميدهند ، بشيوه هاي مختلف ، يا 

تقسيم ارضي مجبور ميكنند ، يا اشخاص مديون را به پرداخت  و خانه هاي دريافتي از
، يا اهالي را مكلف ميگردانند كه )  ٢( وادار ميسازند  وامهائي كه ملغي شده است

رژيم دمكراتيك را كه برقرار شده است ، تغيير بدهند و يا سازمانهاي نظامي ، 
از آنها حتي به جاسوسي  برخي. اقتصادي ، فرهنگي و توده اي موجود را بهم ميزنند 

ميپردازند ، با راهزنان ارتباط ميگيرند ، ارتش را به شورش برميانگيزند ، از منطقه 
نقشه برداري ميكنند ، مخفيانه اخبار جمع ميكنند و علنا به تهييج بر عليه دولت 

چنين اعمالي اصل اساسي وحدت بخاطر مقاومت در برابر . منطقه مرزي دست ميزنند 
ا آشكارا نقض ميكند ، با اراده اهالي منطقه مرزي منافات دارد و كوششي است ژاپن ر

، بهم زدن جبهه متحد ، زيان رساندن به منافع براي برانگيختن نفاق هاي داخلي 
خلق ، از بين بردن نفوذ و اعتبار دولت منطقه مرزي و افزودن دشواري ها در بسيج 

ه اينكار ها بدان علت انجام ميگيرد كه هم. نيروها بخاطر جنگ مقاومت ضد ژاپني 
  مشتي سرسختان كه برايشان نه منافع ملت وجود دارد ، نه منافع كشور ، بطور لجام 

  حتي برخي از آنان الت دست . گسيخته به فعاليتهاي ناپاك خويش دست ميزنند 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفيق مائوتسه دون بر آن بود كه بايد بخاطر . گان سو ـ نين سيا جزئي از اين توطئه بود  شنسي ـمرزي 
اعالن حاضر ضربه اي بود بر موضع اپورتونيستي بخش . دفاع از منافع انقالب مواضع قاطعي اتخاذ كرد 

سته از رفقاي حزبي كه در درون جبهه متحد ضد ژاپني در برابر فعاليتهاي توطئه گرانه دارو د
  .  چانكايشك چنين موضعي داشتند 
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در . راهزنان ژاپني شده و در زير نقابهاي گوناگون به اعمال توطئه گرانه ميپردازند 
ماه اخير از اهالي شهرستانهاي مختلف پشت سر هم گزارشهائي ميرسد كه در آن 

پشت تقاضا ميشود كه باين گونه عمليات خاتمه داده شود ؛ ارگانهاي دولتي و اداره 
دولت منطقه مرزي و اداره پشت جبهه . جبهه يكباره در اين تقاضا ها غرق شده اند 

هاي ضد ژاپني و تحكيم پشت جبهه و حفظ منافع اهالي مجبورند بمنظور تقويت نيرو
  : بنابمراتب فوق بروشني اعالم ميكنيم. تدابيري براي قطع عمليات مذكور اتخاذ كنند 

رزي و اداره پشت جبهه براي حفظ دست آورد هاي خلق ـ  دولت منطقه م 1  
، هرگونه تغيير خود سرانه را در مورد زمينها و خانه هاي قبالً تقسيم شده و در مورد 
وامهاي ملغي شده در جا هائي كه در زمان برقراري صلح داخلي كشور در قلمرو 

  . دولت منطقه مرزي بوده است قدغن ميكنند 
ي و اداره پشت جبهه فعاليتهاي كليه سازمانهاي ـ دولت منطقه مرز 2  

نظامي ، سياسي اقتصادي ، فرهنگي ، و ساير سازمانهاي توده اي را كه قبل از زمان 
برقراري صلح داخلي كشور تشكيل گرديده و سپس بر اساس اصول جبهه متحد ملي 

نها ضد ژاپني تكامل و بسط و توسعه يافته است ، تحت حمايت ميگيرند ، برشد آ
كمك ميرسانند و از كليه عمليات توطئه گرانه و خرابكارانه بر عليه آنها جلوگيري 

  . ميكنند
برنامه جنگ مقاومت و « منطقه مرزي و اداره پشت جبهه كه ـ دولت  3  

را مصممانه عملي ميگرانند ، حاضرند با هر اقدامي كه براي » ساختمان كشور 
فيد باشد همگامي كنند و بدون استثنا ء از مقاومت در برابر ژاپن و نجات ميهن م

شخصيتهاي محافل مختلف كه بخواهند با حسن نيت بما كمك برسانند ، استقبال 
انگيزان  ولي براي آنكه از رخنه عناصر نقابدار ، جنايتكاران و فتنه. خواهند كرد 

قه جلوگيري بعمل آيد ، ورود كليه كسانيكه براي اقامت و فعاليت از خارج به منط
مرزي مي آيند ، صرفنظر ار نوع فعاليت آنها قدغن ميگردد ، مگر آنكه با موافقت 

تي كه بوسيله اسناد الزم تائيد دولت منطقه مرزي و يا اداره پشت جبهه باشد ، موافق
  . شود 
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مقاومت ، اهالي اجازه دارند در باره كليه  دوره پر تشنج جنگ ـ در اين 4  
عمليات توطئه گرانه و خرابكارانه ، يا به ايجاد مغرضانه عناصري كه در منطقه مرزي ب

. بينظمي ميپردازند ، يا به تحريكات و بجاسوسي جنگي دست ميزنند ، گزارش دهند 
اجازه داده ميشود كه اشخاصي كه عليه آنها اسناد مطمئن وجود دارد ، در محل 

يد مجرمان را بدون پس از آنكه تعقيب به اثبات جنايت انجاميد، با. دستگير شوند 
  .كمترين تخفيفي فوراً بمجازات رسانيد 

همه نظاميان ارتش و همه اهالي منطقه مرزي بدون استثناء بايد چهار ماده   
از اين پس اگر عناصر قانون شكن . فوق را پيوسته مراعات نمايند از آن تخلف كنند 

شديدي از طرف دولت يابند ، تصميمات به فعاليت توطئه گرانه و خرابكارانه جرأت 
منطقه مرزي و اداره پشت جبهه در مورد آنها اخذ خواهد شد و هيچگونه عذري بي 

اعالن حاضر بايد اكيداً مراعات . خبري از اعالن حاضر مورد قبول قرار نخواهد گرفت 
  . شود 

  يادداشتها 
نقالبي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا در آغاز عبارت بود از پايگاه ا ـ  منطقه مرزي 1  
در طي جنگي انقالبي پارتيزاني در شمال شنسي بتدريج بوجود آمد وقتيكه  1931كه پس از 

طوالني به شمال شنسي رسيد ، اين منطقه بصورت  ارتش سرخ مركزي پس از راه پيمائي
پس از آنكه در . پايگاه مركزي انقالب و مقر كميته مركزي حزب كمونيست چين در آمد 

ي ضد ژاپني تشكيل شد ، منطقه مذكور به منطقه مرزي شنسي ـ گان جبهه متحد مل 1937
سو ـ نين سيا تغيير نام يافت و بيش از بيست شهرستان واقع در محل تالقي استانهاي شنسي 

  .، گان سو و نين سيا جزو اين منطقه بود 
ـ در قسمت اعظم سرزمين منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا سياست   2  
ينهاي مالكان ارضي و تقسيم اي زمينها بين دهقانان و همچنين الغاء وامهاي مصادره زم

 حزب كمونيست چين بخاطر ايجاد جبهه 1936پس از . دهقانان در پيش گرفته شده بود 
وسيع متحد ملي ضد ژاپني در سراسر كشور سياست تقليل بهره مالكانه و نرخ سود را بجاي 

ي مالكان ارضي نشانيد ، ولي در عين حال از ثمراتيكه را بجاي سياست مصادره زمينها سود
  . قبالً  در اصالخات ارضي بدست دهقانان رسيده بود ، مصممانه دفاع كرد 
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 ژاپني   ضد   پارتيزاني   جنگ در استراتژي   مسايل

  ) 1938  مه( 
  اول  فصل

  استراتژي  مسئله  چرا
  ميشود ؟   مطرح  پارتيزاني  در جنگ

كمكي    درجنگ مقاومت ضد ژاپني، جنگ منظم عمده و جنگ پارتيزاني             
ميرسد كه ازاين جهت چنين بنظر . اين مسئله را ديگر بطور صحيح حل كرديم. است

پس چرا مسئله استراتژي را . درجنگ پارتيزاني فقط مسايل تاكتيكي موجودند
  مطرح ميكنيم؟ 

كشوركوچكي ميبود كه درآن نقش جنگ پارتيزاني فقط به  چنانچه چين
منحصر ـ  آنهم از فاصله نزديك  ـ ارتش منظم پشتيباني مستقيم از عمليات اپراتيو

 تاكتيكي وجود ميداشتند، نه مسايل سايلميشد، بديهي است كه آنوقت تنها م
كشوري نيرومند ميبود كه  ند اتحاد شورويناز سوي ديگراگرچين هما. استراتژيك

ميشد دشمن مهاجم بسرعت بيرون رانده شود و يا در صورتيكه دفعش بطول 
آنگاه جنگ پارتيزاني باز فقط وانست مناطق وسيعي را اشغال كند، ، نميت ميانجاميد

 عاً تنها مسايل تاكتيكي را دربرنقش پشتيبان را ميداشت وطب درعمليات اپراتيو
   . نه مسايل استراتژيك را ميگرفت و

جنگ پارتيزاني درچنين شرايطي مطرح ميشوند كه  ستراتژيك درا مسايل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حزب به نقش مهم استراتژيك جنگ  دراوايل جنگ مقاومت ضد ژاپني عده زيادي در داخل و خارج
پارتيزاني كم بهاميدادند و تمام اميد خود را فقط به جنگ منظم و بويژه به عمليات ارتش گوميندان مي 

رفيق مائو تسه دون اين نظريه را رد نمود و اثر حاضر را نگاشت تا راه صحيح بسط و توسعه . بستند
جه، در جريان جنگ مقاومت ضد ژاپني ارتش هشتم و جنگ پارتيزاني ضد ژاپني را نشان دهد؛ در نتي
  فقط كمي بيشتر از چهل هزار نفر ميشد، در سال 1936ارتش چهارم جديد كه تعدادنفراتشان در سال 
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اين كشور بزرگ و ضعيف مورد تهاجم . ضعيف ميباشد چين نه كشوري بزرگ ولي
كشوري كوچك ولي نيرومند قرار گرفته است و درعين حال اين كشور بزرگ و 

و درست در چنين . اينست كنه تمام مطلب رقي و تعالي را ميپويدضعيف دوران ت
شرايطي است كه مناطق وسيعي تحت اشغال دشمن در آمده و جنگ به جنگي 

دشمن مناطق وسيعي از خاك پهناور كشورما را تصرف . طوالني بدل گشته است
و كرده است، ولي ژاپن كشور كوچكي است و قواي نظامي كافي در اختيار ندارد 

مجبور است بسياري از مناطق اشغالي را خالي بگذارد، بدين سبب جنگ پارتيزاني 
ضد ژاپني بطور عمده نه از عمليات خطوط داخلي براي پشتيباني از عمليات اپراتيو 
ارتش منظم، بلكه از عمليات مستقل در خطوط خارجي تشكيل ميشود؛ بعالوه از 

بسخن ديگر، از آنجا كه چين داراي ارتشي  آنجا كه چين دوران ترقي و تعالي ميپويد،
نيرومند و توده هاي وسيع خلقي است كه هر دو تحت رهبري حزب كمونيست قرار 
دارند، لذا جنگ پارتيزاني ضد ژاپني ما بهيچوجه جنگي در مقياس كوچك نيست، 
بلكه جنگي است پردامنه؛ و درست از همينجاست كه يك سري مسايل، مانند دفاع 

طوالني بودن جنگ و سختي . ناشي ميشودك، تعرض استراتژيك و غيره استراتژي
ايكه همراه دارد، در برابر جنگ پارتيزاني وظايف متعدد خارق العاده اي را قرار 

و تكامل جنگ پارتيزاني  ميدهد، و از اينجاست كه مسايل مربوط به مناطق پايگاهي
گ پارتيزاني چين عليه ژاپن بدين داليل جن. تحرك و غيره مطرح ميشوندبه جنگ م

از مرزهاي تاكتيك گذشته و قلمرو استراتژي وارد ميشود و برسي مسايل جنگ 
خاص اين است كه     .نكته شايان توجه. پارتيزاني را از ديدگاه استراتژي طلب ميكند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كه مصادف با تسليم ژاپن بود، بيك ارتش بزرگ يك ميليون نفري بسط و توسعه يافت، مناطق 1945

پايگاهي انقالبي بيشماري بوجود آوردند و نقش مهمي در جنگ مقاومت ضد ژاپني ايفا نمودند؛ و بدين 
ود و يا جنگ جهت بود كه چانكايشك در تمام طول اين دوره جراًت نگرد در مقابل ژاپنيها تسليم ش

، هنگاميكه چانكايشك جنگ داخلي را در 1946درسال . داخلي را در مقياس سراسر كشور برپا كند
سراسر كشور بر پا ساخت، ارتش آزاديبخش توده اي كه ازارتش هشتم وارتش چهارم جديد تشكيل 

  ميگرديد، باندازه كافي نيرومند شده بود كه بتواند حمالت چانكايشك را دفع كند
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شر پديده اي بطوالني در سراسر تاريخ جنگهاي  و يكچنين جنگ پارتيزاني پردامنه
اين امر بااين حقيقت مربوط است كه ما اكنون در دهه سوم و چهارم . است كامالً نوين

قرن بيستم بسر ميبريم و داراي حزب كمونيست و ارتش سرخ هستيم، و هسته 
واهي  دشمن ما احتماالً هنوز در اين خيال. اصلي تمام مسايل در هميجا نهفته است

است كه ميتواند از غلبه سلسله يوان بر سلسله سون، از غلبه سلسله سون، از غلبه 
سلسله تسين بر سلسله مين، از اشغال آمريكاي شمالي و هندوستان توسط 
انگلستان و اشغال آمريكاي مركزي و جنوبي از طرف كشورهاي اروپاي التين تقليد 

اند، ديگر ارزش عملي خود را از دست داده  ولي در چين امروزي اينگونه روياها. كند
موجودند كه در نمونه هاي تاريخي فوق الذكر وجود زيرا در چين امروزي عواملي 

اگر . نداشتند، و يكي از عوامل جنگ پارتيزاني است كه پديده اي كامالً نويني ميباشد
وبرو خواهد دشمن ما حقيقت را ناديده بگيرد، قطعاً سخت در اين مورد با ناكامي ر

با وجود اينكه در  – اينها همه داليلي هستند بر اينكه جنگ مقاومت ضد ژاپني. شد
بايد از ديدگاه   – مجموع جنگ مقاومت ضد ژاپني فقط داراي نقش كمكي است

پس، چرا نميتوان اصول عام استراتژيك جنگ . استراتژي مورد برسي قرار گيرد
تراتژي در جنگ پارتيزاني ضد ژاپني با پارتيزاني بكاربست؟ در واقع مسايل اس

مسايل استراتژي در مجموعه جنگ مقاومت ضد ژاپني پيوند فشرده دارد، يعني آنها 
ولي جنگ پارتيزاني با جنگ منظم فرق ميكند و داراي . داراي وجوه مشترك فراوانند

ر ستراتژي در جنگ پارتيزاني عناصاد است و از اينروست كه در مسايل ويژگيهاي خو
ويژه متعددي موجودند، اصول عام استراتژيك جنگ مقاومت ضد ژاپني را بهيچوجه 
نميتوان بدون تغيير در مورد جنگ پارتيزاني كه داراي ويژگيهاي خود است، بكار 

  .بست
  فصل دوم

خودي   نيروهاي   حفظ جنگ عبارتست از   اساسي   اصل
  دشمن   نيروهاي  نابودي  و

باره مسايل استراتژي در جنگ پارتيزاني، ضرور ميدانم چند قبل از بحث مشخص در 
  . صحبت كنم  جنگ كلمه اي در باره مسئله اساسي

كليه اصولي كه عمليات نظامي را هدايت ميكنند، از يك اصل اساسي ثابتي 
كوشش هرچه بيشتر در حفظ نيروهاي خودي و نابودي نيروهاي : ناشي ميشوند 
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في . بي با اصل اساسي سياسي پيوند مستقيم دارداين اصل در جنگ انقال. دشمن
المثل اصل اساسي سياسي جنگ مقاومت ضد ژاپني چين، يعني هدف سياسي اين 
جنگ عبارت است از بيرون راندن امپرياليسم ژاپن و بناكردن چين نوين مستقل، 

اع اين اصل در مفهوم نظامي بمعناي استفاده از قواي مسلح براي دف. آزاد و سعادتمند
بمنظور نيل باين هدف واحدهاي مسلح . از ميهن و بيرون راندن مهاجمين ژاپني است

در عمليات نظامي خود بايد حتالمقدور بكوشند تا از يكطرف نيروهاي خودي را حفظ 
ولي چگونه ميتوان تشويق به . طرف ديگر نيروهاي دشمن را نابود سازند از كنند و

كرد؟ درهرجنگ بايد بهائي پرداخت و حتا گاهي جانبازي قهرمانانه درجنگ را توجيه 
در تضاد نيست؟ درواقع  "حفظ نيروهاي خودي"بهائي بسيارگزاف، آيا اين با اصل 

 دقيقتر اينكه جانبازي وحفظ نيروهاي خودي درعين اينكه ضد يكديگرند،. خير
نه فقط براي نابودي دشمن، بلكه  جانبازي اينگونه زيرا.وحدت نيزتشكيل ميدهند

 "ي خوديحفظ نكردن نيروها" – اي حفظ نيروهاي خودي نيزضروراستبر
بطور قسمي وموقتي بخاطر حفظ عمومي و دائمي نيروهاي ) فداكاري يا پرداختن بها (

از اين اصل اساسي يكسري اصولي مشتق ميشوند كه كليه عمليات .خودي الزم است
استتار براي ( ازي گرفته يعني از اصول تيراند –نظامي را هدايت ميكنند؛ همه اينها

تا ) حفظ نيروي خودي و استفاده حد اكثر از قدرت آتش براي نابودي نيروهاي دشمن
تمام اصول فني و اصولي . از روح اين اصل اساسي جان ميگيرند – اصول استراتژي
تيك ، عمليات اپراتيو و استراتژي ميشوند، وسايل تحقق اين اصل ككه مربوط به تا
اصل حفظ نيروهاي خودي و نابودي نيروهاي دشمن پايه و اساس  .اساسي هستند

  .تمام اصول نظامي است

  سوم  فصل
  استراتژي   مشخص  مسئله شش

  ژاپني  ضد  پارتيزاني  در جنگ

اينك ببينيم درعمليات نظامي جنگ پارتيزاني ضد ژاپني، بمنظورنيل به 
مودها يا اصولي بايد دشمن چه رهن هدف حفظ نيروهاي خودي و نا بودي نيروهاي

و حتا در ( اتخاذ شوند؟ ازآنجا كه واحدهاي پارتيزاني در جنگهاي مقاومت ضد ژاپني 
از كوچك به بزرگ رشد  معموالً از نيستي به هستي و) تمام جنگهاي انقالبي ديگر
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حال . ميابند، لذا عالوه بر حفظ نيروهاي خودي بايد خود را نيز بسط و توسعه دهند
طرح ميشود كه رهنمودها با اصولي كه بايد بمنظور نيل به هدف حفظ و اين سئوال م

بسط نيروهاي خودي و نابودي نيروهاي دشمن اتخاذ گردند، كدامند؟ بطوركلي اصول 
  :عمده ازاينقرارند 

ابتكارعمل، نرمش و نقشه كشي درعمليات تعرضي درجريان جنگ تدافعي،  –1 
عمليات خطوط خارجي درجريان  در ني، ودرعمليات زودفرجام در جريان جنگ طوال

  ؛ عمليات خطوط داخلي
  ؛ همسوئي با جنگ منظم ـ 2
  ؛  ايجاد مناطق پايگاهيـ  3
  ؛ دفاع استراتژيك و تعرض استراتژيك ـ 4
  ؛ تكامل جنگ پارتيزاني به جنگ متحرك ـ 5
اين شش ماده كه تمام برنامه استراتژيك جنگ .مناسبات صحيح درامرفرماندهي  ـ 6
ظ و فرتيزاني ضد ژاپني را تشكيل ميدهند، وسايل و طرقي هستند كه براي حپا

توسعه نيروهاي خودي و نابودي و دفع نيروهاي دشمن وهمچنين براي همسوئي با 
  .جنگ منظم و كسب پيروزي نهائي ضرور ميباشند

  چهارم  فصل
  کشي نقشه  و نرمش عمل، ابتکار
  فعيتدا  جنگ   در جريان   تعرضي  در عمليات

  طوالني ،  جنگ   جريان در  زودفرجام   عملياتدر
  خارجي  خطوط  در عمليات  و
  داخلي  خطوط  عمليات  جريان   در

رابطه ميان  – اول: دراينجا موضوع را ميتوان به چهار بخش تقسيم كرد    
دفاع و تعرض، رابطه ميان عمليات طوالني و عمليات زودفرجام،ورابطه ميان خطوط 
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نظامي  استفاده از قواي –ابتكار عمل در كليه عمليات، سوم –جي؛ دومداخلي و خار
   .نقشه كشي در كليه عمليات – بطور نرمش پذير؛ چهارم

  .ما بحث خود را از مسئله اول شروع ميكنيم
هرگاه مجموع جنگ مقاومت ضد ژاپني را درنظر بگيريم، اين واقعيت كه    

ين كشوريست ضعيف و درحال دفاع، ژاپن كشوري است نيرومند ودرحال تعرض و چ
در باره خطوط عمليات . جنگ ما را از نظراستراتژيك جنگي تدافعي و طوالني ميسازد

اين . بايد گفت كه دشمن درخطوط خارجي عمل ميكند و ما درخطوط داخلي
نيروهاي دشمن . اما طرف ديگر قضيه درست عكس اين است. طرف قضيه است كي

، ازنظرتعداد )و بعضي عوامل ديگر ، تعليمات  اتحلحاظ تسلياز ( عليرغم قدرت 
لحاظ تسليحات همچنين تنها از(ضعيفند، درصورتيكه نيروهاي ما عليرغم ضعف 

اين حقيقت را بدان اضافه  ؛ميباشند تعداد بسيار قوي ، ازنظر )واملعبعضي .  تعليمات
م كه دشمن بيگانه اي است كه به كشورما تجاوز كرده و ما در برابر تهاجم اين يكن

اقدام  : دشمن درخاك خود مقاومت ميكنيم، رهنمود استراتژيك زير نتيجه ميشود
ع استراتژيك، اقدام به عمليات به تعرضات اپراتيو و تاكتيكي درچهار چوب دفا

فرجام درچهارچوب استراتژي جنگ طوالني، واقدام به  اپراتيو و تاكتيكي زود
ارچوب استراتژي خطوط داخلي نه هعمليات اپراتيو و تاكتيكي خطوط خارجي درچ

چنين است رهنمود استراتژيكي كه بايد درسراسر . تنها ممكن، بلكه ضروراست
اين رهنمود استراتژيك هم در جنگ منظم . خاذ گرددجنگ مقاومت ضد ژاپني ات

يگانه وجه تمايز جنگ پارتيزاني دردرجه و . صادق است و هم در جنگ پارتيزاني
درجنگ پارتيزاني تعرض معموالً بشكل حمالت غافلگيرانه صورت . شكل اجراء آنست

ستفاده هرچند كه درجنگ منظم نيز از حمالت غافلگيرانه ميتوان و بايد ا. ميگيرد
درجنگ پارتيزاني نيازبه عمليات زود فرجام . كرد، ولي درجه غافلگيري آن كمتراست

بسيار زياد است و حلقه ايكه ما درخطوط خارجي طي عمليات اپراتيو و تاكتيكي 
اينها همه مواردي هستند كه . دشمن را درآن محاصره ميكنيم، بايد بسيار تنگ باشد

  .متمايز ميسازندجنگ پارتيزاني را ازجنگ منظم 
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بنابراين مالحظه ميشود كه واحدهاي پارتيزاني درعمليات خود بايد  
حداكثر نيروهاي خويش را متمركز سازند، مخفيانه و برق آسا عمل كنند، غافلگيرانه 
بردشمن هجوم برده و سريع به نبرد پايان بخشند؛ بايد ازدفاع غيره فعال، دفع الوقت 

بدهي است كه جنگ . به نبرد حتماً اجتناب ورزندو پخش نيروها قبل ازورود 
پارتيزاني فقط عبارتست ازتثبيت دشمن و ماًموريت پاسداري درطول نبردها؛ 
وآرايش قوا براي مقاومت درگردنه ها، در نقاط سعب الوصول و دركنار رودخانه ها يا 
دهات بمنظور تضعيف و فرسودن دشمن؛ و عمليات پوششي درهنگام عقب نشيني 

معذالك رهنمود اساسي جنگ پارتيزاني بايد تعرض باشد؛ جنگ پارتيزاني . غيرهو
بعالوه، اين نوع تعرض بايد شكل غافلگيرانه را . است خصلتاً از جنگ منظم تعرضي تر

بخود بگيرد، و درجنگ پارتيزاني خود را با بوق و كرنا نشان دادن حتا از جنگ منظم 
ممكن است نبردهاي پارتيزاني چند روز  گرچه دربعضي موارد. هم كمترجايزاست

ماند يورش بيك دسته كوچك و منفرد دشمن كه را ه هرگونه كمكي  - بطول انجامند
ولي از آنجا كه دشمن قوي است وما ضعيف هستيم، چنين   - ازخارج براو بسته است

 ايجاب ميشود كه فرجام نبردها درجنگ پارتيزاني بايد الي العموم سريعتراز نبردهاي
چون جنگ پارتيزاني داراي خصلت تمركز ناپذيري است، . ين شوديجنگ منظم تع

رش يابد و دراجراي بسياري از وظايف مانند عمليات ستا درهمه جا ميتواند گذل
ايذائي، عمليات تثبيتي، عمليات تخريبي و همچنين كار توده اي بايد ازاصل پخش 

ارتيزاني هنگاميكه وظيفه نابود نيروها پيروي كند؛ اما يك واحد يا فرماسيون پ
ساختن دشمن را برعهده ميگيرد وي بخصوص وقتيكه بكوشد حمله دشمن را دفع 

تمركز نيروي بزرگ براي ضربه زدن ". كند، بايد نيروهاي عمده خود را متمركز سازد
همچنان بمثابه يكي از اصول عمليات نظامي در صحنه  "به نيروي كوچك دشمن

  .ي ميماندجنگ پارتيزاني باق
ازاينروهرگاه مجموع جنگ مقاومت ضد ژاپني را در نظر بگيريم، مالحظه  

ميشود كه تنها دراثرتجمع عملياتهاي تعرضي اپراتيو و تاكتيكي فراوان در جنگ 
منظم و جنگ پارتيزاني يا بعبارت ديگردر اثرحصول پيروزيهاي متعدد درعمليات 
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ژيك دست يافت، و سرانجام هدف دفاع استرات هتعرضي است كه ميتوان ب
و تنها دراثر تجمع عملياتهاي اپراتيو و تاكتيك . امپرياليسم ژاپن را شكست داد
دست يابي به پيروزيهاي فراوان ازطريق فرجام  اثر زودفرجام متعدد يعني فقط در
هدف استراتژيك يعني  هتاكتيكي است كه ميتوان ب سريع درعمليات تعرضي اپراتيوو

جنگ نائل آمد، بدان معني كه ميتوان از يك طرف از فرصت براي طوالني كرده 
تقويت قدرت مقاومت خود استفاده نمود و از طرف ديگر به پيدايش تغييرات اوضاع 
بين المللي و تالشي دشمن كمك كرد، تا آنگاه بتوان به تعرض متقابل استراتژيك 

هر نبرد نيروهاي برتر را دست زد و مهاجمين ژاپني را از چين بيرون راند و بايد در
چه در مرحله دفاع استراتژيك  – متمركز ساخت و درهرعمليات اپراتيو و يا تاكتيكي

به عمليات خطوط خارجي دست زد و  – و چه در مرحله تعرض متقابل استراتژيك
محاصره بخشي از نيروهاي دشمن – نيروهاي دشمن را محاصره و نابود نمود

نباشد، نابود ساختن بخشي از نيروهاي محاصره شده، اگر اگرمحاصره همه آنها ممكن 
نابود ساختن تمام آنها مقدور نباشد، و بالخره وارد ساختن تلفات سنگين به نيروهاي 
نابود كننده فراوان است كه ما ميتوانيم اوضاع بين ما و دشمن را تغييردهيم، محاصره 

ا كامالً درهم شكنيم، و هنمود عمليات خطوط خارجي اورر استراتژيك دشمن يعني
سرانجام درهمسوئي با نيروهاي بين المللي و مبارزات انقالبي خلق ژاپن، 
امپرياليستهاي ژاپن را محاصره كرده و با يك ضربه نابودسازيم اين موفقيتها 
بطورعمده از طريق جنگهاي منظم بدست ميĤيند، و جنگ پارتيزاني دراينجا فقط 

عهذا وجه مشترك جنگ منظم با جنگ پارتيزاني انباشت م. نقش فرعي را ايفا ميكند
اهميت . پيروزي فراوان كوچكي است كه سرانجام منجر بيك پيروزي بزرگ ميشوند

نگ پارتيزاني درجريان جنگ مقاومت ضد ژاپني درست ج  عظيم استراتژيك
  . درهمينجاست

ي در جنگ شبحث درباره مسايل ابتكارعمل ، نرمش و نقشه ك هاينك ب
   .تيزاني بپردازيمپار

   ابتكارعمل درجنگ پاتيزاني چيست؟
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درهرجنگ طرفين متخاصم براي احراز ابتكار عمل در صحنه پيكار، در 
ميدان عمليات، در منطقه جنگي و يا در سراسر جنگ با يكديگر در ستيزند، زيرا كه 

 ارتشي كه ابتكار عمل را از. ابتكارعمل بمعناي آزادي عمل براي يك ارتش است
زادي عمل خود را از دست ميدهد و الجرم با خطر آدست دهد، به پاسيويته ميافتد و

طبيعي است كه احراز ابتكار عمل در دفاع . نابودي و يا شكست روبرو ميگردد
استراتژيك و عمليات خطوط داخلي نسبتاً مشكل است، درصورتيكه درعمليات 

معذالك امپرياليسم ژاپن . خطوط خارجي ابتكارعمل را آسانترميتوان بدست آورد
اوالً، كمبود قواي نظامي و ثانياً اينكه در سرزمين  :  داراي دو نقطه ضعف اساسي است

تضادهاي داخلي  وجود بعالوه كم بها دادن بقدرت چين و. بيگانه ميجنگد
اريستهاي ژاپن موجب يكسري اشتباهات در كار فرماندهي دشمن گرديده يتميل

ريجي قوا، فقدان همĤهنگي استراتژيك، و در بعضي مواقع مانند افزايش تد – است
فقدان سمت عمده حمله، ازدست دادن فرصت مناسب درپاره اي ازعملياتها و تعلل 

همه اينها را ميتوان بعنوان سومين . در نابودي نيروهاي محاصره شده و قس عليهذا
ژاپن با اينكه از  بنابراين ميليتاريستهاي. نقطه ضعف امپرياليسم ژاپن بحساب آورد

برخوردارند كه درحالت تعرضند و در خطوط خارجي عمل ميكنند، بعلت   اين برتري
ژاپن كشور كوچك، جمعيتش كم، منابع طبيعي اش ناكافي و ( كمبود قواي نظامي 
و بعلت اينكه در سرزمين بيگانه ميجنگد ) امپرياليستي وغيره – كشوريست فئودالي

وباز بعلت عدم كارداني ) ليستي و وحشيانه است وغيرهجنگ آنها جنگي امپريا( 
ژاپن درحال حاضر نه . درفرماندهي، طبعاً ابتكارعمل را بتدريج از دست ميدهند

ميخواهد و نه ميتواند به جنگ خاتمه دهد و نه اينكه تعرض استراتژيكش بپايان 
حدود در نشان ميدهد تعرض ژاپن م  رسيده ست، ولي همانطوركه گرايش كلي اوضاع

گانه او ميباشد؛ ژاپن قادر  هچهارچوب معيني است كه اين نتيجه ناگزير نقاط ضعف س
هم اكنون عالئمي . نيست بالمانع به پيشروي ادامه دهد و سراسر خاك چين را ببلعد

بچشم ميخورند كه حاكي از اين استكه ژاپن بالخره روزي بموضع كامالً پاسيو مي 
رآغاز جنگ درموضع خيلي پاسيو بود، اكنون تجربه اما درعوض چين كه د. افتد
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نويني جنگ متحرك، بسخن ديگرعمليات  -آموخته و درنتيجه اجراي رهنمود 
تعرضي وعمليات زودفرجام وعمل كردن درخطوط خارجي طي عمليات اپراتيو 
وتاكتيكي وهمچنين درنتيجه اجراي رهنمود گسترش وسيع جنگ پارتيزاني، روز 

  . ل را بيشتر بدست مي گيردبروز ابتكار عم
. مسئله ابتكارعمل درجنگ پارتيزاني اهميت حياتي بازهم بيشتري مي يابد

زيرا واحدهاي پارتيزاني اغلب درشرايط بسيار سختي عمل ميكنند، بدين معني كه 
بدون پشتگاه ميجنگند، با قواي ضعيف خود در برابر قواي پيرومند دشمن ميايستند، 

و پراكنده ) ه چنانچه واحدهاي پارتيزاني تازه تشكيل شده باشند البت( فاقد تجربه 
معهذا احرازابتكارعمل درجنگ پارتيزاني ميسراست، منتها شرط . هستند و غيره

واحدهاي پارتيزاني . گانه فوق الذكر دشمن ميباشد هعمده استفاده از نقاط ضعف س
بي پروا ) جنگ در مجموع  ازنظر( ميتوانند با استفاده از كمبود قواي نظامي دشمن 

درمناطق وسيعي عمليات خود را بگسترند؛ واحدهاي پارتيزاني ميتوانند با استفاده 
ازاين كه دشمن بيگانه است و سياست فوق العاده وحشيانه اي را در پيش گرفته 
است، پشتيباني ده ها ميليون مردم را بحد اكثر بخود جلب نمايند، و بالخره 

ي ميتوانند با استفاده ازعدم كارداني دشمن درفرماندهي، كارداني واحدهاي پارتيزان
بدهي است كه ارتش منظم نيز بايد از تمام . ه ظهور برسانندصنل بماكم خود را بحد

اين نقاط ضعف دشمن استفاده كند و آنها را چون سالحي براي در هم شكستن 
ضعف براي واحد هاي  دشمن مورد استفاده قرار دهد، منتها استفاده از اين نقاط

اما راجع به ضعفهاي خود واحدهاي پارتيزاني بايد . پارتيزاني اهميت بيشتري دارد
گذشته ازاين، . گفت كه اين ضعفها در جريان مبارزه ميشود رفته رفته كاهش يابند

بعضي مواقع درست همين ضعفها هستند كه شرايط احراز ابتكار عمل را تشكيل 
احدهاي پارتيزاني درست بعلت اينكه كوچكند، ميتوانند براي ، وبراي مثال .ميدهند

بدون اينكه  – عمليات خود در پشت جبهه دشمن بطورمرموز ظاهر و ناپديد شوند
و از اينرو از چنان آزادي وسيعي برخوردارند كه  – دشمن بتواند ازعهده آنها بربيايد

  . ارتشهاي منظم بزرگ هرگزنميتوانند برخوردارباشند
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يكه دشمن از چند جهت به حمله متقارب دست ميزند، واحدهاي وقت 
. پارتيزاني باشكال ميتوانند ابتكار عمل را حفظ كنند و بĤساني آنرا از دست ميدهند

در چنين صورتي، اگر ارزيابي و تدابير متخذه درست نباشد، واحدهاي پارتيزاني 
هم شكستن حمله متقارب بسهولت به پاسيوته ميافتند و در نتيجه ديگر قادر به در

اين امر حتا براي موقعيكه دشمن در حال دفاع است و ما در حال . دشمن نخواهند بود
وضعيت خود و ( از اينرو ابتكارعمل از ارزيابي صحيح وضعيت . تعرص، نيز صادق است

ارزيابي بدبينانه ايكه . و اتخاذ تدابير درست نظامي وسياسي نتيجه ميشود) دشمن 
شرايط عيني نباشد و تدابير پاسيو منتج از اين ارزيابي بدون شك ابتكار منطبق با 

ازطرف ديگر ارزيابي . ع پاسيو مياندازندضعمل را از ما سلب ميكنند و ما را بمو
( غلوآميز خوشبينانه كه منطبق با شرايط عيني نباشد و تدبيرمخاطره آميزيكه 

، نيز منجر به از دست دادن ابتكار از يكچنين ارزيابي ناشي ميشوند) مورد  ريسك بي
قوه  .عمل گشته و سرانجام ما را بهمان راهي ميكشاند كه بدبينان درآن ميافتند

بلكه چيزي است كه يك رهبر با درايت از  ابتكار خصيصه ذاتي هيچ نابغه اي نيست،
طريق بررسي واقع بينانه و ارزيابي صحيح شرايط عيني و اتخاذ تدابير درست نظامي 

بنابراين ابتكارعمل بشكل آماده تقديم كسي نميشود، بلكه  .سياسي بدست ميĤورد و
  .براي احراز آن بايد آگاهانه اهتمام ورزيد

وقتيكه يك واحد پارتيزاني دراثر بعضي ارزيابي ها وتدابير نادرست و يا  
بعلت فشار مقاومت ناپذير دشمن به پاسيويته ميافتد، بايد بهرترتيبي كه شده، 

راه خالصي از اين وضع بستگي به شرايط . كند خود را از اين وضع نجات دهد  يعس
قابليت تحرك صفت . ضرورت مييابد "رفتن "در بسياري از موارد . مشخص دارد

تحرك شيوه عمده اي است كه از آن براي خروج . مشخصه واحدهاي پارتيزاني است
ولي اين يگانه شيوه . يشوداز موضع پاسيو و احراز مجدد ابتكار عمل استفاده م

لحظه ايكه فشار دشمن خيلي شديد است و ما با مشكالت فراواني روبرو . نيست
ان دشمن و بسود ما شروع به يهستيم، اغلب درست همان لحظه ايستكه اوضاع بز
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وضع مساعد دوباره  "قدري بيشتر پايداري كردن "غالباً در نتيجه . تغيير ميكند
  . عمل مجدداً بدست ما ميافتدپديد ميگردد و ابتكار

   .اكنون به بحث در باره نرمش بپردازيم

در يك جنگ پارتيزاني استفاده . نرمش بيان مشخص ابتكارعمل است
   .نرمش پذير از نيروها از جنگ منظم ضرورتر است

رهبر جنگ پارتيزاني بايد درك كند كه استفاده نرمش پذيرازنيروها 
. اع بين ما و دشمن و كسب ابتكارعمل استمهمترين وسيله براي تغييراوض

ايف موجود و طبق ظويژگيهاي جنگ پارتيزاني ايجاب ميكنند كه نيروها طبق و
شرايطي چون وضع دشمن، عوارض زمين و وضع اهالي محل و غيره، بطور نرمش 

پخش،  : پذير مورد استفاده قرار گيرند؛ طريق عمده استفاده از نيروها عبارتند از
رهبر جنگ پارتيزاني دراستفاده از نيروهاي خود همانند . تغيير موضعتمركز و 

ماهيگيري است كه در آب تور مياندازد، بدين معني كه ماهيگير بايد قادر باشد 
ماهيگير وقتي درآب . تورخود را بهمان خوبي كه پهن ميكند، دوباره جمع نمايد

يا فقدان موانع تحقيق كند،  تورمياندازد، بايد دوباره عمق، سرعت جريان آب و وجود
بهمين ترتيب نيز رهبر جنگ پارتيزاني زمانيكه واحدهاي خود را بمنظور استفاده از 
آنها پخش ميكند، بايد مراقب باشد كه در اثر بي اطالعي از اوضاع و يا بعلت اقدامات 

درست همانطور كه ماهيگير براي جمع كردن تور . بد حساب شده دچار تلفات نگردند
ليه ك ايد سرنخ ها را محكم در دست داشته باشد، رهبر جنگ پارتيزاني نيز بايد باب

اً در تماس و ارتباط باشد و همچنين از قواي عمده خود نيروي مدستجات خود دائ
درست همانطور كه در ماهيگيري دائماً تغيير مكان . كافي تحت اختيار داشته باشد

. ايد موضع واحدهاي خود را دائماً تغيير دهدالزم است، رهبري جنگ پارتيزاني نيز ب
سه طريق استفاده نرمش پذير از نيروها در   – بنابر اينپخش، تمركز و تغيير موضع

بطور كلي، پخش واحدهاي پارتيزاني بمنظور بكار برد آنها، . جنگ پارتيزاني ميباشند
يكه دشمن موضع زمان –1:  اصوالً در موارد زير بكار ميرود "تقسيم كل به جزء  "يا 

دفاعي بخود گرفته باشد و موقتاً امكان تمركز نيرو براي عمليات وجود نداشته باشد، 
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وقتيكه –2و ما بخواهيم دشمن را از روبرو در جبهه وسيعي مورد تهديد قرار دهيم؛ 
بخواهيم در سراسر منطقه ايكه نيروي دشمن ضعيف است، بكار ايذائي و تخريبي 

يكه قادر به درهم شكستن محاصره و حمله دشمن نباشيم و زمان – 3بپردازيم ؛ 
–4بدين جهت بخواهيم هدف بزرگي بدشمن عرضه نكنيم و خودمانرا كناربكشيم؛ 

- 5موقعيكه عوارض زمين مساعد نباشد و يا تاًمين خواربار با مشكالتي روبرو گردد؛  
ط هرطور كه ولي شراي. زمانيكه ما درمنطقه وسيعي مشغول كار توده اي باشيم  

باشد، هنگاميكه نيروها براي عمليات پخش ميشوند، بايد موارد زير را مراعات 
نيروها را هرگز نبايد بيك اندازه پخش كرد، بلكه بايد بخش نسبتاً بزرگي  – 1 : كرد

از آنها را در ناحيه مناسبي براي مانور نگاهداشت تا بتوان از يكطرف در مقابل 
آمادگي الزم داشت وازطرف ديگرمركز ثقلي براي انجام پيشĤمدهاي غيره مترقبه 

بهر يك از واحدهاي پخش  – 2وظايفي كه بايد بطور پراكنده انجام يابد، بوجود آورد؛ 
شده بايد وظايف مشخصي محول كرد، ميدان عمليات، مدت عمليات، محل تجمع 

  . مجدد وطريق ارتباطي و غيره را بايد دقيقاً براي آنها معين كرد
 "تجمع اجزاء در يك واحد كلي  "مركز نيروها براي استفاده از آنها يا ت

شيوه اي است كه غالباً براي نابود كردن دشمني كه در حال تعرض است گاهي نيز 
. براي نابود كردن بعضي از نيروهاي مستقر دشمني كه در حال دفاع است بكار ميرود

لكه بمعناي تمركز نيروهاي عمده تمركز قوا بهيچوجه بمعناي تمركز مطلق نيست، ب
براي بكار انداختن در يك جهت مهم و نگاهداشتن يا اعزام بخشي از نيروها براي 
بكار انداختن در جهات ديگر است تا آنكه بتوانند دشمن را تثبيت نمايند، بستوه در 

  . آورند يا كاراورا مختل سازند و يا اينكه بكار توده اي بپردازند
ز نرمش پذير نيروها برحسب شرايط شيوه اصلي جنگ پخش و يا تمرك

پارتيزاني است، ولي همچنين بايد بدانيم كه چگونه نيروهايمان را بطور نرمش پذير 
محض اينكه حس كند مورد تهديد جدي ب دشمن). نقل مكان دهيم ( جابجا كنيم 

له بĤنها واحدهاي پارتيزاني قرار گرفته، نيروي نظامي خود را براي سركوب و يا حم
سي قرار دهند، راز اينرو واحدهاي پارتيزاني بايد اوضاع را مورد بر. اعزام خواهد كرد
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در صورتيكه مصلحت باشد، آنها بايد درهمان ناحيه اي كه هستند، عليه دشمن 
بجنگند، و چنانچه مصلحت نباشد، بايد بدون فوت وقت بسرعت بمحل ديگري تغيير 

اي پارتيزاني براي اينكه واحدهاي دشمن را يكي مكان دهند، بعضي اوقات واحده
پس از ديگري درهم شكنند، پس از آنكه يكدسته از قواي دشمن را در محلي نابود 
ساختند، بايد براي در هم كوبيدن دسته ديگري از قواي دشمن فوراً به محل ديگر 
تغييرمكان دهند؛ بعضي اوقات در يك محل معين مصاف با دشمن مقتضي نيست، 
دراين صورت واحدهاي پارتيزاني بايد بسرعت خود را از نزد اين دسته دشمن كنار 
بكشند و در محل ديگر با دشمن قرار بگيرند، آنها نبايد در آنجا درنگ كنند بلكه بايد 

بطور كلي، تغيير مكان بايد به سرعت و درخفا . خود را بسرعت برق كنار بكشند
م انداختن وگيج كردن دشمن بايد به حيله بخاطر گمراه كردن، بدا. صورت گيرد
مانند تظاهر بمانوردرشرق ولي حمله درغرب، گاهي درجنوب و زماني  – توسل جست

  . در شمال ظاهر شدن، زدن و در رفتن و عمليات شبانه وغيره
بيان مشخصي از ابتكارعمل در    نرمش درپخش، تمركزوتغيير موضع نيروها

ه جمود و عدم تحرك ناگزير به پاسيويته و تلفات جنگ پارتيزاني است، در صورتيك
يك فرمانده درايت خود را با درك اهميت مسئله استفاده . غيره الزم منجر ميشود

نرمش پذيرازنيروها نشان ميدهد، بلكه با مهارت در پخش، تمركزوتغييرموضع نيروها 
يط و توانائي پيش بيني تغيير شرا. برحسب شرايط مشخص و بموقع نشان ميدهد

انتخاب درست لحظه عمل كار ساده اي نيست، تنها كساني ميتوانند ازاين موهبت 
. قع بيني به بررسي و كاوش وژرف انديشي دائمي بپردازندابرخوردار باشند كه با و

  .براي جلوگيري از تبديل نرمش بيك عمل شتابزده، بررسي دقيق شرايط ضروراست
  . شي بپردازيمالخره به بحث در باره مسئله نقشه كاب

اين نظر . بدون نقشه كشي پيروزي در جنگ پارتيزاني امكان پذير نيست
درگيرد، نشان برخورد سرسري به جنگ  شانسي كه جنگ پارتيزاني ميتواند

براي عمليات نظامي در سراسر منطقه . پارتيزاني و يا بي اطالعي از آن است
پارتيزاني بايد قبالً نقشه اي پارتيزاني، يا عمليات يك واحد و يا يك فرماسيون 
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. حتالمقدور دقيق تنظيم نمود كه خود كار تداركي پيش از عمليات محسوب ميشود
ين وظيفه، آرايش قوا، تعليمات نظامي وسياسي، تهيه خواربار، يسي وضعيت، تعربر

همگي بخشي از كار فرماندهان  – مواظبت ازساز و برگ، تاًمين كمك مردم و غيره
تيزاني را تشكيل ميدهد كه بايد دقيقاً اين كارها را مورد تعمق قراردهند واحدهاي پار

درغيره . و با جديت تمام در اجرا و بازرسي چگونگي انجام اين كارها كوشش نمايند
البته، . اين صورت نه ابتكارعمل بدست مي آيد و نه نرمش و تعرض ممكن ميگردد

كمتراجازه كار طبق نقشه را ميدهد شرايط جنگ پارتيزاني درمقايسه با جنگ منظم 
ا خواهد بود اگر در جنگ پارتيزاني براي كار طبق نقشه خيلي دقيق تالش گردد؛ خطو

معذالك تا آنجا كه شرايط عيني اجازه ميدهد، داشتن نقشه اي حتي اال مكان دقيق 
  . ضروراست زيرا بايد دانست كه جنگيدن با دشمن كار شوخي نيست

ضيحي است در باره اولين مسئله مربوط به اصول مطلب فوق الذكر تو
ابتكارعمل، نرمش و نقشه كشي   :استراتژي جنگ پارتيزاني كه عبارتست از

درعمليات تعرضي در جريان جنگ تدافعي، درعمليات زودفرجام در جريان جنگ 
اين مسئله اي . طوالني و درعمليات خطوط خارجي در جريان عمليات خطوط داخلي 

حل اين مسئله . كه دراصول استراتژي جنگ پارتيزاني مطرح ميشودكليدي است 
پيروزي در جنگ پارتيزاني را از نقطه نظر فرماندهي نظامي بطوراساسي تضمين 

  . ميكند
با وجود اينكه در اينجا مسايل گوناگوني مورد بحث قرار گرفتند، ولي 

تنها پس از . دهمگي حول مسئله تعرض در عمليات اپراتيو و تاكتيكي چرخ ميزن
پيروزي دريك عمليات تعرضي است كه ميتوان ابتكارعمل را بطور قطعي بدست 

هرگونه عمليات تعرضي بايد بابتكار ما صورت گيرد نه اينكه ما را بĤن . آورد
عمليات : نرمش دراستفاده از نيروها دور اين وظيفه مركزي ميچرخد. مجبوركنند

ضمين پيروزي در عمليات تعرضي ضرورت مي تعرضي؛ نقشه كشي نيزاصوال بمنظور ت
تدابيري كه جهت دفاع تاكتيكي اتخاذ ميشوند، درصورتيكه در پشتيباني   .يابد

مستقيم يا غيره مستقيم از عمليات تعرضي نقشي نداشته باشند، خالي از هيچ 
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فرجام سريع عمليات به مدت تعرض اشاره ميكند درحاليكه . مفهومي خواهد بود
تعرض يگانه وسيله نابودي دشمن و . وسعت تعرض را معين مينمايد خطوط خارجي

همچنين وسيله اصلي حفظ نيروهاي خودي است، درحاليكه دفاع وعقب 
د و براي محض درحفظ نيروهاي خودي فقط نقشي موقتي و قسمي دار  نشيني

  .ثرواقع نميشودؤنابودي دشمن بهيچوجه م
ارتيزاني صادق است و هم اصل فوق الذكر اساساً هم درمورد جنگ پ 

يزاني تليكن در جنگ پار. درمورد جنگ منظم و فقط در شكل تظاهر فرق ميكند
درست همين اختالف شكل است كه . توجه باين اختالف هم مهم وهم ضروراست

شيوه هاي عمليات جنگ پارتيزاني را از شيوه هاي عمليات جنگ منظم متمايز 
اوت، پيروزي درجنگ پارتيزاني را غيره ميسازد؛ مخلوط كردن اين دو شكل متف

  .ممكن ميكند
  

  فصل پنجم

  منظم   جنگ  با  همسوئي

. دومين مسئله استراتژي در جنگ پارتيزاني همسوئي با جنگ منظم است
اين مسئله با توجه به خصلت عمليات مشخص پارتيزاني ، رابطه بين عمليان جنگ 

درك اين رابطه براي غلبه بر . ندپارتيزاني و عمليات جنگ منظم را روشن ميگردا
  . دشمن بوجه موثر شايان اهميت زيادي است

بين جنگ پارتيزاني و جنگ منظم سه نوع همسوئي وجود دارد كه عبارتند 
همسوئي در استراتژي، همسوئي در عمليات اپراتيو و همسوئي در عمليات : از 

  . تاكتيكي
ه دشمن، اورا تضعيف و كه در پشت جبه – جنگ پارتيزاني بمثابه يك كل

تثبيت ميكند، خطوط ارتباطي وي را مختل ميكند و به افراد ارتش منظم و مردم 
از نظر استراتژيك با جنگ منظم همسوئي  – سراسر كشور روحيه ميدهد و غيره
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. بعنوان مثال جريان جنگ پارتيزاني سه استان شمال شرقي را در نظر بگيريم. دارد
مت سراسري كشور مسئله همسوئي مطرح نبود، ولي پس از البته قبل از جنگ مقاو

واحدهاي پارتيزاني . شروع جنگ مقاومت اهميت اين همسوئي روشن و واضح شد
آنجا هر نفر بيشتر از سربازان دشمن را بكشند، دشمن را به مصرف هر گلوله بيشتر 

زرگ گردند، مجبور سازند و مانع از گذر هر نفر بيشتر سربازان دشمن بجنوب ديوار ب
بعالوه روشن . بهمان اندازه در تقويت مجموعه قدرت مقاومت سهمي ادا كرده اند

است كه همه اينها در تضعيف روحيه ارتش دشمن و تمام ژاپن و در تشويق ارتش 
از آن واضحتر نقشي است كه جنگ پارتيزاني در هم سوئي . وخلق ما كامالً موثرند

– حان كو، تيانزين – سوي يوان، بي – آهن بي پيناستراتژيك در امتداد خطوط راه 

. حان جو ايفا كرده است  – تاي يوان و شانگهاي – پوجو، جن دين – پو كو، داتون 
واحدهاي پارتيزاني نه فقط در حال حاضر كه دشمن در حال تعرض استراتژيك است، 

شمن تعرض با قواي منظم در دفاع استراتژيك همسوئي دارند و نه فقط پس از آنكه د
استراتژيك را تمام كرد و به حقظ مناطق اشغالي خود پرداخت، با قواي منظم در 
ممانعت از اين عمليات دشمن همسوئي خواهند كرد، بلكه پس از آنكه تعرض متقابل 
استراتژيك متقابل استراتژيك قواي منظم شروع شود، نيز با قواي منظم در بيرون 

از ستاندن تمام مناطق از دست رفته همسوئي راندن قواي دشمن و همچنين در ب
نقش عظيم جنگ پارتيزاني را در همسوئي استراتژيك بهيچوجه نبايد . خواهد نمود
فرماندهان واحدهاي پارتيزاني و قواي منظم بايد اهميت اين نقش را . ناديده گرفت
  . كنند كبروشني در

ا جنگ منظم بعالوه، جنگ پارتيزاني در جريان عمليات اپراتيو نيز ب
مثال طي نبرد سين كو واقع در شمال تاي يوان جنگ پارتيزاني در . همسوئي دارد

وجو و همچنين در ب  – شمال و جنوب ين من گوان، در تخريب خط راه آهن داتون
كو نقش همسوئي برجسته اي با اين عمليات اپراتيو  تخريب جاده هاي يان فان

يريم، پس از آنكه دشمن فون لين دو را تصرف مثال ديگري را در نظر بگ. داشته است
بطور (كرد، جنگ پارتيزاني كه ديگر در سراسر استان شان سي گسترش يافته بود 
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، در همسوئي با عمليات دفاعي غرب رودخانه )عمده از طرف قواي منظم انجام ميشد 
 زرد واقع در استان شنسي و همچنين در همسوئي با عمليات دفاعي جنوب رودخانه

زرد واقع در استان جه نان نقش همسوئي حتا بسيار مهمتري با اين عمليات اپراتيو 
و همچنين وقتيكه دشمن به جنوب استان شان دون حمله ور . ايفا نموده است

گرديد، جنگ پارتيزاني در پنج استان شمال چين از طريق همسوئي با عمليات 
گونه ندر انجام اي. ادا كرده است اپراتيو ارتش ما در آنجا سهم قابل مالحظه اي را

وظايف رهبران هر يك از پادگانهاي پارتيزاني پشت جبهه دشمن و يا فرماندهان هر 
يك از فرماسيون هاي پارتيزاني كه موقتاً بĤنجا اعزام شده اند، بايد نيروهاي خود را 

نه به بخوبي آرايش دهند، با شيوه هاي گوناگوني منطبق با شرايط زمان و مكان، فعاال
نقاط دشمن حمله ور گردند تا بتوانند دشمن را    حياتي ترين و زخم پذيرترين

تضعيف و تثبيت كنند، خطوط ارتباطي اورا مختل كنند و به نيروهاي ارتش ما كه در 
خطوط داخلي بعمليات اپراتيو مشغولند، روحيه دهند و بدينسان وظيفه همسوئي با 

ولي هرگاه يك منطقه يا يك واحد پارتيزاني بدون . عمليات اپراتيو را بانجام رسانند
توجه به همسوئي با عمليات اپراتيو قواي منظم بطور جداگانه عمل كند، از اهميت 

– عليرغم نقشي كه در استراتژي عمومي دارد – نقش همسوئي استراتژيك آن

تمام فرماندهان جنگ پارتيزاني بايد باين نكات توجه جدي . كاسته خواهد شد 
بمنظور تحقق همسوئي در عمليات اپراتيو كليه واحدها و فرماسيونهاي . مبذول دارند

  .نسبتاً بزرگ پارتيزاني حتماً بايد وسايل مخابره راديوئي در اختيار داشته باشند
در خاتمه، همسوئي با قواي منظم در عمليات تاكتيكي ، يعني در ميدان  

ر ميدانهاي جنگ خطوط داخلي است؛ جنگ، وظيفه كليه واحدهاي پارتيزاني مجاو
البته اين فقط در مورد آن واحدهاي پارتيزاني صادق است كه در نزديكي قواي منظم 

در چنين صورتي . مستقرند و يا اينكه موقتاً از واحدهاي منظم تشكيل شده اند
واحدهاي پارتيزاني موظفند هرگونه وظيفه اي را كه از طرف فرماندهان قواي منظم 

محول ميشود انجام دهند؛ اين وظايف معموال عبارتنداز تثبيت كردن بخشي از  بĤنها
نيروهاي دشمن، مختل ساختن خطوط ارتباتي وي، عمليات اكتشافي و يا راهنمائي 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پارتيزاني ضد ژاپنيمسايل استراتژيك در جنگ 

91 

يك واحد پارتيزاني حتا بدون داشتن چنين دستوراتي بايد . قواي منظم و غيره
تن، حركت نكردن و نجنگيدن و يا بيكار نشس. بابتكار خود اين وظايف را انجام دهد
هيچيك از اين برخوردها براي يك واحد  – بدون جنگيدن بيجهت حركت كردن

  .پارتيزاني مجاز نيست
  

  ششم  فصل

  پايگاهي   مناطق  ايجاد

سومين مسئله استراتژي در جنگ پارتيزاني ضد ژاپني مسئله ايجاد 
از . ضرور و مهم ميباشد مناطق پايگاهي است كه بعلت طوالني بودن و سختي جنگ،

آنجا كه باز ستاندن سرزمينهاي از دست رفته ما فقط پس از تعرض متقابل 
استراتژيك در مقياس سراسر كشور ميتواند صورت گيرد، لذا دشمن تا فرا رسيدن 
آن لحظه جبهه خود را تا مركز چين گسترش خوهد داد و چين را از شمال به جنوب 

و بخشي از خاك كشور ما و حتا بخش بزرگتري از آن بدو بخش تقسيم خواهد كرد 
ولي ما بايد جنگ . بدست دشمن خواهد افتاد و به پشت جبهه او بدل خواهد گشت

پارتيزاني را در سراسر مناطق وسيع تحت اشغال دشمن گسترش دهيم و پشت 
جبهه دشمن را به جبهه هاي نبرد بدل نمائيم و دشمن را مجبور كنيم كه در مناطق 

تا زمانيكه لحظه اي براي شروع تعرض متقابل . شغالي خود دائماً با ما در نبرد باشدا
رسيده است، بايد با استراتژيك ما و باز ستاندن سرزمينهاي از دست رفته فرا ن

البته  –يري تمام به جنگ پارتيزاني در پشت جبهه دشمن ادامه دهيمگاستواري و پي
ان بتحقيق معين كرد تا چه مدتي، بهمين جهت براي مدتي طوالني، هرچند كه نميتو

و دشمن براي حفظ دست آوردهاي خود . است كه جنگ ما، جنگي طوالني خواهد شد
در مناطق اشغالي مسلماً بطور روزافزون عمليات ضد پارتيزاني خود را تشديد خواهد 
كرد و بخصوص پس از آنكه تعرض استراتژيك او متوقف شود، به سركوب سخت 

از اينرو، بعلت طوالني بودن و سختي جنگ، . اي پارتيزاني دست خواهد زدواحده
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دوام جنگ پارتيزاني در پشت جبهه دشمن بدون داشتن مناطق پايگاهي غيره ممكن 
  . خواهد بود
اين مناطق پايگاههاي استراتژيكي ؟  اطق پايگاهي جنگ پارتيزاني چيستمن

يف استراتژيك خود را انجام ميدهند و هستند كه جنگ پارتيزاني با تكيه بدانها وظا
بهدف خود كه عبارت از حفظ و بسط و توسعه نيروهاي خودي و نابودي و بيرون 

بدون وجود چنين پايگاههاي استراتژيك، هيچ . راندن دشمن ميباشد، نايل ميگردد
نقطه اتكائي جهت اجراي وظايف استراتژيك و يا نيل بهدف جنگ موجود نخواهد 

لي نبرد بدون پشتگاه يكي از ويژگيهاي جنگ پارتيزاني در پشت جبهه بطور ك. بود
دشمن است، زيرا جنگ پارتيزاني در اين مناطق از پشت جبهه عمومي كشور 

ولي جنگ پارتيزاني بدون وجود مناطق پايگاهي نه ميتواند مدت زيادي . جداست
در واقع پشتگاه  اين مناطق پايگاهي. دوام آورد و نه قادر است بسط و توسعه يابد

  . جنگ پارتيزاني را تشكيل ميدهند
تاريخ شاهد جنگهاي دهقاني فراواني از نوع ياغيگري بوده كه هيچكدام از 

در عصر كنوني رشد و تكامل وسايل ارتباطي و تكنولژي . آنها موفق نگشته است
امالً تصور اينكه ميتوان پيروزي را از طريق جنگهائي از نوع ياغيگري بدست آورد، ك

مع الوصف امروز اين روحيه ياغيگري هنوز در ميان دهقانان .غير منطقي است
ورشكسته وجود دارد و باعث شده كه در سر رهبران جنگ پارتيزاني چنين فكري 

بنابر اين، شرط مقدماتي . بوجود بيايد كه مناطق پايگاهي ضرور و يا مهم نيستند
هي اين است كه اينگونه افكار را از مغز براي اتخاذ رهنمود جهت ايجاد مناطق پايگا

اين مسئله كه آيا بايد مناطق پايگاهي را ايجاد . رهبران جنگ پارتيزاني خارج كنيم
كرد يا نه، آيا بايد بĤنها اهميت داد يا نه، و بسخن ديگر مبارزه ميان ايده ايجاد مناطق 

شود و جنگ پايگاهي و روحيه ياغيگري، در كليه جنگهاي پارتيزاني پيدا مي
از اين جهت . پارتيزاني ضد ژاپني نيز تا اندازه معيني از اين قاعده مستثنا نيست

مبارزه ايدئولوژيك عليه روحيه ياغيگري و طرح و عملي ساختن رهنمود ايجاد 
  . مناطق پايگاهي ميتوان به ادامه جنگ پارتيزاني طوالني مساعدت كرد
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وشن شده است، ذيالً به مسايلي اينك كه ضرورت و اهميت مناطق پايگاهي ر
اين مسايل . ميپردازيم كه درك و حل آنها براي ايجاد مناطق پايگاهي، ضرورند

انواع مناطق پايگاهي، مناطق پارتيزاني و مناطق پايگاهي، شروط براي : عبارتند از 
ايجاد مناطق پايگاهي، تحكيم و توسعه مناطق پايگاهي؛ اشكالي كه ما و دشمن 

  .محاصره ميكنيم يكديگر را

  پايگاهي  مناطق   انواع  – ١

مناطق پايگاهي در جنگ پارتيزاني ضد ژاپني بطور عمده به سه نوع 
پايگاههاي جلگه اي و پايگاهاي كوهستاني، پايگاهاي جلگه اي و : تقسيم ميشوند 

. پايگاهائي كه در نواحي پوشيده از شبكه متراكم رودخانه ها و درياچه ها قرار دارند
يت ايجاد مناطق پايگاهي در نواحي كوهستاني برهمگان روشن است، و مز

، )4(، تاي)3(، تاي هان )2(، اوتاي ) 1(  پايگاههائيكه در مناطق كوهستاني چان باي
اين پايگاها نقاطي هستند . ، ايجاد شده، از نوع اين پايگاههاميباشند)6(، مائو )5(ين 

يش از جاهاي ديگر ميتواند دوام آورد و در كه جنگ پارتيزاني ضد ژاپني در آنجاها ب
ما بايد . ضمن تكيه گاههاي مهمي براي جنگ مقاومت ضد ژاپني محسوب ميشوند

جنگ پارتيزاني را در تمام مناطق كوهستاني پشت جبهه دشمن گسترش دهيم و 
  . پايگاههائي ايجاد كنيم

بهيچوجه  البته موقعيت جلگه ها كمتر از كوهستانها مساعد است، ولي اين
بمعناي آن نيست كه گسترش جنگ پارتيزاني و ايجاد هر گونه پايگاهي در مناطق 

گسترش وسيع جنگ پارتيزاني درجلگه حه به و در . جلگه اي غيره ممكن است
جلگه هاي شمالي و شمال غربي شان دون دال بر اين استكه امكان توسعه جنگ 

هيچ نشانه اي از امكان ايجاد و  گرچه تا كنون.پارتيزاني درجلگه ها موجود است
حفظ طوالني مناطق پايگاهي در نواحي جلگه اي در دست نيست ، ولي امكان ايجاد 
مناطق پايگاهي موقتي در اين نواحي ديگر بثبوت رسيد ه است و از طرف ديگر بايد 
گفت كه ايجاد مناطق پايگاهي براي واحدهاي كوچك يا مناطق پايگاهي موسمي نيز 
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زيرا از يكسو دشمن قواي نظامي كافي در اختيار ندارد و سياست  .ذير استامكان پ
وحشيانه بيسابقه اي را تعقيب ميكند و از سوي ديگر چين داراي سرزمين پهناور 

تمام اينها شرايط . ايستادگي ميكند   تجاوز ژاپن دربرابر  كه  ومردم كثيرالعده است
مناطق پايگاهي موقتي در جلگه ها فراهم عيني را براي بسط جنگ پارتيزاني و ايجاد 

در صورتيكه فرماندهي نظامي اليق وجود داشته باشد، مطمئناً بايد براي . ميسازند
ولو اينكه ثابت   – واحدهاي كوچك پارتيزاني امكان ايجاد پايگاههاي طويل ا لمدت

بطور كلي وقيكه دشمن تعرض استراتژيك خود را ). 7(موجود باشند  – نباشند
وقف ساخت و وارد مرحله حفظ مناطق اشغالي خود گرديد، ترديدي نيست كه با مت

وحشيگري تمام به كليه مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني حمله ور خواهد شد و طبعاً 
در اين ميان پايگاهاي جلگه اي پارتيزاني اولين پايگاههائي هستند كه هدف ضربات 

اي بزرگ پارتيزاني كه در جلگه ها عمل در آن موقع فرماسيونه. دشمن قرار ميگيرند
ميكنند، براي مدت طوالني قادر به نبرد دراين نقاط نخواهند بود و بايد برحسب 
شرايط بتدريج به منطقه كوهستاني منتقل شوند، في المثل از جلگه حه به كوههاي 

در  ليكن. او تاي و تاي هان يا از جلگه شان دون به كوه تاي و شبه جزيره جيائو دون
شرايط جنگ ملي براي واحدهاي متعدد كوچك پارتيزاني بهيچوجه غيره ممكن 
نيست ك در شهرستان هاي مختلف جلگه هاي وسيع پخش شوند و به عمليات سيار 
بپردازند، بدين معني كه گاهي در اينجا و زماني در جاي ديگر عمل ميكنند و 

و همچنين جنگ . ال دهندپايگاههاي خود را دائماً از محلي به محل ديگر انتق
محصول ساقه بلند در تابستان و يا  "پرده سبز"پارتيزاني موسمي با استفاده از 

در حال . استفاده از يخبندان رودخانه ها در زمستان نيز بي شك امكان پذير است
حاضر از آنجا كه دشمن داراي قدرت كافي نيست و حتا اگر در آينده هم داراي قدرت 

قادر نخواهد بود بهمه چيز توجه كند، كامالً ضرور است كه ما براي  كافي شود هرگز
حاال رهنمود جهت گسترش وسيع جنگ پارتيزاني و ايجاد مناطق پايگاهي موقتي در 
جلگه ها و براي آينده رهنمود جهت ادامه جنگ پارتيزاني توسط واحدهاي كوچك، 

  . در پيش بگيريم اگر موسمي باشد؛ و ايجاد مناطق پايگاهي غيرثابت  حتا
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بطور عيني، امكانات براي گسترش جنگ پارتيزاني و ايجاد مناطق پايگاهي 
در نواحي پوشيده از شبكه متراكم رودخانه ها و درياچه ها بيشتر از جلگه ها و كمتر 

راهزنان "و  "دزدان دريائي"نبردهاي بيشمار . از مناطق كوهستاني موجود است
ا بچشم ميخورند؛ و همچنين جنگهاي پارتيزاني ايكه در كه در تاريخ م "رودخانه اي

ارتش سرخ در اطراف درياچه حون چندين سال ادامه داشت، هردو برامكان  دوره
بسط و توسعه جنگهاي پارتيزاني و ايجاد مناطق پايگاهي در مناطق پوشيده از شبكه 

ولي احزاب و گروههاي سياسي و توده . متراكم رودخانه ها و درياچه ها داللت ميكنند
اومت زده اند، تا كنون باين امكان توجه هاي مردميكه در برابر تجاوز ژاپن دست بمق

گرچه شرايط ذهني هنوز آماده نيست، ولي بيگمان ما بايد .كافي مبذول نداشته اند
بعنوان يك جنبه از بسط و توسعه . باين امكان توجه كنيم و در اجراي آن اقدام نمائيم

در شمال جنگ پارتيزاني در سراسر كشور، ما بايد در ناحيه درياچه حون زه واقع 
رودخانه يان تسه وهمچنين در منطقه درياچه تاي واقع در جنوب رودخانه يان تسه و 
درتمام نواحي ايكه در امتداد رودخانه ها و سواحل درياها از شبكه متركم رودخانه ها 
و درياچه ها پوشيده است و تحت اشغال دشمن قرار دارند، جنگ پارتيزاني را بطور 

دراين محلها و در نزديكي آنها مناطق پايگاهي دائمي ايجاد موئثر سازمان دهيم و 
چنانچه ما باين جنبه توجه نكنيم، دست دشمن را دراستفاده از راه هاي آبي . كنيم

باز خواهيم گذاشت؛ اين امر موجب شكافي در نقشه استراتژيك جنگ مقاومت ضد 
  .ژاپني خواهد شد كه بايد حتااالمكان زود پر شود

  
  پارتيزاني و مناطق پايگاهيمناطق   – ٢

جريان مي يابد، ميان مناطق   در جنگ پارتيزاني كه در پشت جبهه دشمن
مناطقي كه تحت محاصره دشمن ميباشند  .پارتيزاني و مناطق پايگاهي فرق هست

ولي هنوز بخشهاي مركزي آنها باشغال دشمن در نيامده اند و يا در آمده بودند و باز 
يعني منطقه (ند بعضي شهرستانهاي منطقه كوهستاني اوتاي ما – ستانده شده اند

و همچنين بعضي از نقاط نواحي كوهستاني ) حه به -چاهار -سي  مرزي شان
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بمثابه مناطق پايگاهي آماده اي ميباشند كه واحدهاي پارتيزاني  – هان و تاي  تاي
. ستفاده كنندبراحتي ميتوانند از آنها براي بسط و توسعه جنگ پارتيزاني براحتي ا

ولي وضع در ساير نقاط اين مناطق فرق ميكند، مثالً در بخشهاي شرقي و شمالي 
دربرميگيرد   ناحيه كوهستاني او تاي كه قسمتهائي از غرب حه به جنوب چاهاررا
واحدهاي . جو  وهمچنين دربسياري ازنقاط شرقي بائو دين ونقاط غربي تسان

مالً تصرف كنند، بلكه انميتوانستند اين نقاط را كپارتيزاني در اوايل جنگ پارتيزاني 
فقط ميتوانستند دائماً به آنجا دستبرد بزنند، بطوريكه اين نقاط با حظور واحدهاي 
پارتيزاني تحت كنترل آنها در مي آيد و وقتيكه از آنجا ميروند، بدست حكومت دست 

گاهي جنگ پارتيزاني نشانده ميافتد، و بنابر اين آنها را هنوز نميتوان مناطق پاي
اينگونه مناطق پارتيزاني زماني به مناطق . خواند، بلكه بايد مناطق پايگاهي ناميد

پايگاهي تبديل ميشوند كه پروسه الزم جنگ پارتيزاني را طي كرده باشند، يعني 
و يا شكست خورده باشند،  زمانيكه تعداد زيادي از نيروهاي دشمن نابود شده

لي و واژگون و نيروي فعال توده ها برانگيخته شده، حكومت دست نشانده مح
سازمانهاي توده اي ضد ژاپني تشكيل شده باشند، نيروهاي مسلح اهالي محل بسط 

الحاق چنين مناطقي به . يافته و باالخره قدرت سياسي ضد ژاپني مستقر شده باشد
  . دميباشمعناي توسعه مناطق پايگاهي مناطق پايگاهي ايكه قبالً ايجاد گشته، ب

به، تمام حوزه عمليات پارتيزاني از    در بعضي نقاط، مانند ناحيه شرقي حه
در اين مناطق حكومت دست نشانده مدت . همان ابتدا منطقه پارتيزاني بوده است

مديدي است كه مستقر است و از همان ابتدا تمام حوزه عمليات هم براي نيروهاي 
بيرون آمده اند و هم براي دسته هاي  مسلح توده اي كه از بطن قيامهاي محلي

. اعزام شده اند، يك منطقه پارتيزاني بوده است تا پارتيزاني كه از كوهستانهاي او
آنها در آغاز فعاليتشان فقط ميتوانستند چند نقطه مناسب را در آن نواحي بمثابه 

من نابود تا زمانيكه قواي دش. پشتگاه موقتي و يا مناطق پايگاهي موقتي انتخاب كنند
نشده و كار بسيج توده اي بسط و توسعه نيافته است، حالت ويژه منطقه پارتيزاني 
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نواحي مذكور پايان نخواهد يافت و خود اين نواحي به مناطق پايگاهي نسبتاً استوار 
    .مبدل نخواهند گرديد

بنابراين تبديل منطقه پارتيزاني به منطقه پايگاهي پروسه اي خالق دشوار 
  . آنجام آن وابسته به ميزان نابودي دشمن و بسيج تودهاست است، و

بسياري از نواحي براي مدتي طوالني بصورت مناطق پارتيزاني باقي خواهند 
دشمن عليرغم تالش فراواني كه براي حفظ كنترل خود در اين نواحي مرعي . ماند

نيز بسهم خود، ميدارد، قادر به استقرار حكومت دست نشانده ثابتي نخواهد بود و ما 
عليرغم گسترش وسيع جنگ پارتيزاني، قادر به استقرار قدرت سياسي ضد ژاپني در 

چنين نمونه هائي را ميتوان در نواحي اشغالي خطوط راه . اين نواحي نخواهيم بود
  . آهن و يا در حوالي شهرهاي بزرگ و يا بعضي از مناطق جلگه اي مشاهده كرد

اهاي راه آهن و بعضي از مناطق جلگه اي در مورد شهرهاي بزرگ، ايستگ
كه تحت كنترل نيروهاي قابل مالحظه دشمن اند، جنگ پارتيزاني فقط ميتواند تا 
حوالي اين مناطق گسترش يابد، ولي نميتواند بداخل اين مناطق كه داراي حكومت 

  .اين وضع ديگري است. دست نشانده نسبتاً ثابت ميباشند، نفوذ كند
ي ما و يا فشار سخت دشمن نيزممكن است باعث شود كه اشتباهات رهبر 

وبدين معني كه يك منطقه پايگاهي بصورت منطقه . وضع فوق الذكر معكوس گردد
. پارتيزاني و يك منطقه پارتيزاني به صورت منطقه اشغالي نسبتاً ثابت دشمن در آيد

ن مورد امكان چنين تغيراتي موجود است و رهبران جنگ پارتيزاني بايد در اي
  . بخصوص هشيار باشد

بنابراين، در نتيجه جنگ پارتيزاني و مبارزه بين ما و دشمن، سراسر 
مناطق پايگاهي  – اول: سرزمين تحت اشغالي دشمن به سه رده زير تقسيم ميشود

ضد ژاپني كه تحت كنترل واحدهاي پارتيزاني و ارگانهاي قدرت سياسي ما هستند، 
مپرياليسم ژاپن و حكومت دست نشانده اش ميباشند؛ مناطقي كه در تصرف ا – دوم
رهبران جنگ . مناطق بينابيني مورد نزاع طرفين، بعني مناطق پارتيزاني - سوم

پارتيزاني موظفند كه مناطق رده اول و سوم را بحداقل ممكن بسط و توسعه دهند و 
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نگ اينست وظيفه استراتژيك ج. مناطق رده دوم را بحد اقل ممكن كوچك نمايند
   .پارتيزاني

  
  پايگاهي  مناطق  ايجاد  براي  شروط  – ٣

  
شروط اساسي براي ايجاد مناطق پايگاهي عبارتند از وجود قواي مسلح ضد 
ژاپني، بكار انداختن اين قواي مسلح براي شكست دادن دشمن و برانگيختن توده 

يز مسئله بنابر اين مسئله ايجاد مناطق پايگاهي قبل از هر چ. هاي مردم بمبارزه
رهبران جنگ پارتيزاني بايد همه كوشش خود را براي  .تشكيل نيروهاي مسلح است

به   تشكيل يك يا چند واحد پارتيزاني بكاراندازند و آنها را در جريان مبارزه بتدريج
. فرماسيونهاي پارتيزاني و يا حتا به واحدها و فرماسيونهاي منظم تكامل دهند

اد منطقه پايگاهي است، اگر قواي مسلح وجود نداشته تشكيل قواي مسلح كليد ايج
   .است اول اين شرط. باشد و يا در صورت وجود ضعيف باشد، هيچ كاري نميتوان كرد

شكستن منطقه پايگاهي عبارت از درهم  دومين شرط الزم براي ايجاد 
نواحي تحت كنترول دشمن،  كليه  .با قواي مسلح بهمراه توده هاي مردم است دشمن

پايگاهاي دشمن محسوب ميشوند، نه مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني، و بديهي 
استكه تا زمانيكه دشمن در هم شكسته نشود، اين نواحي نميتواند بمناطق پايگاهي 

بدون دفع حمالت دشمن و شكست دادن او حتا نقاطي . جنگ پارتيزاني بدل گردند
ت كنترل دشمن در خواهند آمد، و هم كه تحت كنترل جنگ پارتيزاني قرار دارند، تح

   .آنگاه ايجاد مناطق پايگاهي غيره ممكن خواهد گشت

شرط الزم براي ايجاد مناطق پايگاهي عبارتست از استفاده از همه   سومين
قدرت خود، منجمله استفاده از قواي مسلح در امر بسيج توده هاي مردم بخاطر 

ايد خلق را مسلح كنيم، يعني گروههاي در جريان اين مبارزه ما ب. مبارزه عليه ژاپن
در جريان اين مبارزه ما بايد . دفاع از خود و واحدهاي پارتيزاني را تشكيل دهيم

تجار و  كودكان، سازمانهاي توده اي را ايجاد كنيم و كارگران، دهقانان، جوانان، زنان،
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روحيه رزمنده با توجه به درجه اعتالء آگاهي سياسي و  – افراد داراي مشاغل آزاد را
در سازمانهاي مختلف توده اي كه براي مبارزه عليه ژاپن ضرورند، متشكل  – شان

تودهاي مردم بدون . سازيم و سپس اين سازمانها را بتدريج رشد و تكامل دهيم
در جريان اين . تشكيالت نميتوانند نيروي مقاومت ضد ژاپني خود را نشان دهند

و آشكار را نابود كنيم و انجام اين وظيفه   ئن پنهانيمبارزه ما بايد كليه نيروهاي خا
در اين مبارزه، بسيج . نيز فقط با اتكاء به قدرت توده هاي مردم امكان پذير است

مردم براي استقرار با تحكيم ارگانهاي محلي قدرت سياسي ضد ژاپني حائزاهميت 
واژگون در آن نقاطي كه ارگانهاي حكومتي سابق چين توسط دشمن . خاص است

نشده اند، بايد با پشتيباني تودهاي وسيع آنها را تجديد سازمان دهيم و مستحكم 
كنيم و در آنجائيكه اين ارگانها توسط دشمن واژگون شده اند، بايد با كوشش توده 

اين ارگانهاي قدرت سياسي بايد سياست جبهه . هاي وسيع آنها را از نو ايجاد كنيم
ند و بايد كليه نيروهاي خلق را براي مبارزه عليه يگانه متحد ملي ژاپني را اجرا كن

كليه . دشمن، امپرياليسم ژاپن و نوكرانش، خائنين بملت و مرتجعين متحد گرداند
مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني فقط زماني ميتوانند واقعاً ايجاد شوند، كه اين سه 

نيروهاي مسلح ضد  شرط اساسي بتدريج تاًمين شده باشند، يعني فقط پس از آنكه
  . ژاپني تشكيل شوند، دشمن شكست بخورد و تودهاي مردم بسيج گردند

شرايط . شرايط جغرافيائي و اقتصادي را نيز بايد در اينجا ذكر نمود
مورد بحث قرار "انواع مناطق پايگاهي"جغرافيائي را ما طي سه رده مختلف در بخش 

. منطقه بايد وسيع باشد: تفا ميكنيم داديم، و در اينجا فقط بذكر يك شرط عمده اك
در ميان مناطقي كه از همه طرف يا از سه طرف در محاصره دشمن قرار دارند، البته 
نواحي كوهستاني براي ايجاد مناطق پايگاهي طويل المدت داراي بهترين شرايط 
خواهند بود، ولي مسئله عمده اين استكه براي مانور واحدهاي پارتيزاني بايد وسيع 

در جلگه ها و بطريق اولي در نواحي پوشيده از شبكه متركم رودخانه ها و . باشد
بطور كلي وسعت خاك چين و كمبود قواي نظامي . درياچه ها نيزگسترش و دوام يابد

اين شرايط تا آنجا . دشمن اين شرايط را براي جنگ پارتيزاني چين فراهم ساخته اند
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ني مربوط ميشوند، شرايطي مهم و حتا داراي كه به امكان بر پا كردن جنگ پارتيزا
اهميت طراز اولند، و بعكس كشورهاي كوچكي چون بلژيك كه فاقد اين شرايط اند، 
داراي امكانات كم هستند و يا اصالً هيچگونه امكاني براي شروع جنگ پارتيزاني 

ن شرايط ولي در چين براي تاًمين اين شرايط احتياج به تالش نيست واصوالً اي. ندارند
بعنوان يك مسئله مطرح نيستند؛ اين شرايط را طبيعت فراهم كرده است و فقط بايد 

  . ازآنها استفاده كرد
زيرا آنچه كه . از نظر طبيعي شرايط اقتصادي شبيه شرايط جغرافيائي است

دراينجا مورد بحث ماست، ايجاد مناطق پايگاهي در پشت جبهه دشمن است نه در 
ي از وجود دشمن نيست، دشمن بهرجا رخنه كند، چيني ها در آنجا بيابانهائي كه اثر

حتماً سكونت دارند و براي امرار معاش مردم پايه اقتصادي موجود است، بطوريكه 
ما . مسئله انتخاب شرايط اقتصادي در ايجاد مناطق پايگاهي هيچگاه مطرح نميشود

ا سكونت دارند و قواي صرفنظر از شرايط اقتصادي بايد در كليه نقاطي كه چيني ه
 گذار براي بسط و توسعه جنگ پارتيزاني ازهيچ كوششي فرو قر است،مست دشمن

ذا شرايط اقتصادي از معه. و يا موقتي را ايجاد نمائيمنكنيم ومناطق پايگاهي دائمي 
نظر سياسي مسئله اي بوجود ميĤورند و آن مسئله سياست اقتصادي است كه براي 

سياست اقتصادي مناطق . داراي اهميت حياتي ميباشندايجاد مناطق پايگاهي 
پايگاهي جنگ پارتيزاني بايد از اصول جبهه متحد ملي ضد ژاپني يعني تقسيم 

ارگانهاي محلي قدرت سياسي و . منصفانه بارمالي و حمايت از تجارت، تبعيت كند
ورت واحدهاي پارتيزاني بهيچوجه نبايد اين اصول را نقض نمايند، چه درغيراينص

عمل آنها در ايجاد مناطق پايگاهي و ادامه جنگ پارتيزاني تاًثير معكوس خواهد 
تقسيم منصفانه بار مالي بدين معناست كه آنهائي كه پول دارند، بايد پولي . گذاشت
، در ضمن دهقانان نيز بايد تا حدودي غله مصرفي واحدهاي پارتيزاني را "بدهند

 ن معناست كه واحدهاي پارتيزاني بايد دارايحمايت از تجارت بدي. تاًمين كنند
باشند و بجز مصادره مغازه هاي خائنين بملت كامالً شناخته شده،  انضباط پوالدين
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اين كار ساده اي . بخود اجازه مصادره خود سرانه حتا يكي از مغازه ها را ندهند
  .نيست، ولي اين سياست معين شده بايد حتماً مورد اجرا گذاشته شود

  پايگاهي   مناطق  توسعه  و   حکيمت  – ٤

يعني  – براي اينكه بتوان دشمنان مهاجم را فقط در چند نقطه استحكامي
ميخكوب ساخت، بايد با تمام   – خطوط ارتباتي عمده  در شهرهاي بزرگ و اطراف

نيرو جنگ پارتيزاني را از مناطق پايگاهي خود تا حد ممكن بخارج بسط و توسعه داد 
ي دشمن را طوري تحت فشار قرار داد كه موجوديت دشمن متزلزل و نقاط استحكام

اين امري . گردد، و از اين طريق مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني توسعه مي يابند
در اين مورد، ما بايد با روحيه محافظه كاري در جنگ پارتيزاني . است كامالً ضرور

بي و چه دراثر پربها دادن چه دراثرتمايل به راحت طل – محافظه كاري. مبارزه كنيم
بهرصورت به امرجنگ مقاومت ضد ژاپني صدمه ميزند و به جنگ  – به قدرت دشمن

ولي درعين حال نبايد مسئله . پارتيزاني وخود مناطق پايگاهي نيز زيان ميرساند
تحكيم مناطق پايگاهي هم فراموش كنيم، در اين مورد وظيفه عمده بسيج و تشكل 

ليم واحدهاي پارتيزاني و قواي مسلح محلي است تحكيم مناطق توده هاي مردم و تع
. پايگاهي هم براي ادامه جنگ طوالني و هم براي توسعه بيشتر اين مناطق الزم است

چنانچه در . چه بدون تحكيم مناطق پايگاهي توسعه پردامنه آن امكان پذير نيست
له تحكيم را از نظر جنگ پارتيزاني فقط به مسئله بسط و توسعه توجه كنيم و مسئ

دور بداريم، قادر نخواهيم بود در برابر حمالت دشمن پايداري كنيم و در نتيجه نه 
تنها امكان بسط و توسعه را از دست خواهيم داد، بلكه موجوديت خود مناطق 

توسعه توام با : رهنمود صحيح عبارتست از. پايگاهي را نيز بخطر خواهيم افكند
در . يوه ايست كه امكان ميدهد بميل خود حمله يا دفاع كنيمتحكيم، و اين بهترين ش

يك جنگ طوالني، مسئله تحكيم و توسعه مناطق پايگاهي براي هر يك از واحدهاي 
البته اين مسئله بايد طبق شرايط موجود بطور مشخص . پارتيزاني دائماً مطرح است

ني تاكيد بر توسعه در بعضي مواقع بايد بر بسط و توسعه تاكيد نمود، يع. حل شود
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مناطق پارتيزاني و افزايش واحدهاي پارتيزاني ، ولي درمواقع ديگر بايد روي تحكيم 
از آنجا كه توسعه و . تاكيد شود، يعني تاكيد بر تشكل توده ها و تعليم قواي نظامي

تحكيم خصلتاً با يكديگرمتفاوتند، آرايش نظامي واجراي ساير وظايف نيز طبق آن 
د، لذا حل موفقيت آميز اين مسئله فقط در صورتي ممكن است كه ما تغيير ميابن

  .طبق شرايط زمان متناوباً بر روي وظايف مختلف تاكيد كنيم

   را   يکديگر دشمن  و  ما   که   اشکالي –٥

  ميکنيم  محاصره 

با در نظر داشت جنگ مقاومت ضد ژاپني در مجموع، ترديدي نيست كه ما 
ن قرار داريم، زيرا كه دشمن در تعرض استراتژيك است در محاصره استراتژيك دشم

و در خطوط خارجي عمل ميكند، حال آنكه ما در دفاع استراتژيك هستيم و در 
ولي ما . اين اولين شكل محاصره ما توسط دشمن است. خطوط داخلي عمل ميكنيم

نيز بسهم خود هر يك از ستونهاي دشمن را كه از جهات مختلف بسمت ما پيشروي 
ميكنند، محاصره مينمائيم، زيرا ما با استفاده از قواي متفوق خود، عليه اين ستونهاي 
دشمن كه از خطوط خارجي بسمت ما در حال پيشروي اند، رهنمود تعرضي در 

اين . عمليات اپراتيو و تاكتيكي و رهنمود عمليات خطوط خارجي را اجرا ميكنيم
اگر ما مناطق پايگاهي جنگ  بعالوه. اولين شكل محاصره دشمن توسط ماست

پارتيزاني پشت جبهه دشمن را در نظر بگيريم، مالحظه ميكنيم كه هر منطقه 
مانند منطقه شمال  – كوهستاني او تاي، و يا از سه طرف در محاصره دشمن است

معذالك، اگر كليه . شكل محاصره ما توسط دشمن است  اين دومين. غربي شان سي
يزاني در ارتباط با يكديگر و در رابطه با جبهه هاي قواي مناطق پايگاهي جنگ پارت

منظم در نظر گرفته شوند، آنگاه ميتوان مشاهده كرد كه ما نيز بنوبه خود بخش 
مثالً ما در استان شان سي راه آهن . بزرگي از قواي دشمن را در محاصره داريم

و شهر ) وبي آنمشرق و مغرب و نقطه انتهاي جن( از سه طرف   پو جو را – داتون
دون و غيره   به و شان يوان را از چهارطرف محاصره كرديم، در استانهاي حه  تاي
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اين دومين شكل محاصره ما . هم از اين نوع محاصره نمونه هاي زيادي را ميتوان يافت
توسط دشمن و دو شكل محاصره دشمن توسط ما موجودند كه قدري شبيه بازي 

اپراتيو وتاكتيكي كه طرفين عليه يكديگر انجام  ميباشد، عمليات) 8(وي چي، "
ميدهند، نظير كشتن مهره هاي يكديگر است، در حاليكه ايجاد نقاط استحكامي از 

اشغال خانه "طرف دشمن و مناطق پايگاهي پارتيزاني از طرف ما مانند حركت براي 
ژيك است كه نقش بزرگ استرات "اشغال خانه ها"درست درهمين عمل . ميباشد "ها

ما اين مسئله را . مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني در پشت جبهه دشمن ظاهر ميشود
در جنگ مقاومت ضد ژاپني بدين مناسبت مطرح ميكنيم تا خواه مقامات نظامي 
كشور و خواه رهبران جنگ پارتيزاني مناطق مختلف، همه بايد مسئله رشد و تكامل 

ئله ايجاد مناظق پايگاهي را در آن جنگ پارتيزاني را در پشت جبهه دشمن و مس
نقاطي كه امكان دارد، دردستور روز قرار دهند و آنرا بمثابه يك وظيفه استراتژيك 

اگرما بتوانيم در صحنه بين المللي يك جبهه ضد ژاپني . بمرحله اجرا درآورند
دراقيانوس آرام ايجاد كنيم كه درآن چين يك واحد استراتژيك و شوروي و 

گري كه ممكن است بدان ملحق شوند، واحد هاي استراتژيك ديگر را كشورهاي دي
تشكيل دهند، آنگاه ما از دشمن يك شكل محاصراتي بيشتر خواهيم داشت، بدين 
معني كه ما در اقيانوس آرام در خطوط خارجي بعملياتي خواهيم پرداخت كه هدفش 

ر حال حاضر داراي البته اين موضوع د. محاصره و نابودي فاشيسم ژاپن خواهد بود
  .اهميت عملي زياد نيست، ولي چنين دورنمائي بعيد بنظر نميرسد

  هفتم فصل
  استراتژيک   تعرض و   استراتژيک   دفاع

  پارتيزاني  جنگ  در

چهارمين مسئله استراتژي در جنگ پارتيزاني دفاع استراتژيك و تعرض 
است كه ما در جنگ  در اينجا مسئله بر سر اين. استراتژيك در جنگ پارتيزاني است

پارتيزاني ضد ژاپني، چه در حالت تعرضي و چه در حالت تدافعي، چگونه بايد رهنمود 
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جنگ تعرضي را كه در بحث خود در باره اولين مسئله متذكر شديم، بطور مشخص در 
  .عمل اجرا نمائيم

دقيقتربگوئيم تعرض (در جريان دفاع استراتژيك و تعرض استراتژيك  
در مقياس سراسري كشور، دفاع استراتژيك و تعرض ) تژيكمتقابل استرا
مقياس كوچك نيز در داخل و اطراف مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني   استراتژيك به
مقصود ما از دفاع استراتژيك موقعيت و رهنمود استراتژيك در وقتي . انجام ميگيرند

ز تعرض است كه دشمن در حال تعرض است و ما درحال دفاع؛ و منظور ما ا
استراتژيك موقعيت و رهنمود استراتژيك در موقعي است كه دشمن در حال دفاع 

  .است و ما در حال تعرض

  پارتيزاني  در جنگ  استراتژيک   دفاع  – ١

اي پارتيزاني بر پا شود و بطور قابل مالحظه   پس از آنكه جنگ
اسري كشور زمانيكه تعرض استراتژيك دشمن در مقياس سر  يابد، بويژه  گسترش

بپايان رسد و دشمن رهنمود حفظ مناطق اشغالي خود را در پيش گيرد، حمله دشمن 
قبول اجتناب . به مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني ديگر امري اجتناب ناپذير ميگردد

ناپذيري چنين حمالتي ضرور است، چه درغير اينصورت رهبران جنگ پارتيزاني اصالً 
برابر حمالت سخت دشمن بدون ترديد گيج و سراسيمه آمادگي نخواهند داشت و در 

  . شده و با شكست روبرو خواهد گرديد
دشمن براي از بين بردن جنگ پارتيزاني و مناطق پايگاهي آن غالباً به 

مثالً دشمن چهاريا پنج باربه ناحيه كوهستاني اوتاي . حمالت متناوباً توسل ميجويد
كه هردفعه نيروهاي دشمن طبق نقشه  كرده است "اردوكشي مجازاتي"باصطالح 

قبلي در سه تا چهار و حتا گاهي در شش تا هفت ستون همزمان با يكديگر پيش 
بيشتر گسترش يابد و هراندازه كه موقعيت   پارتيزاني  جنگ هرقدر كه. ميĤمدند

مناطق پايگاهي آن اهميت بيشتري يابد و هر چه مراكز استراتژيك و خطوط ارتباطي 
من بيشتر مورد تهديد قرار گيرند، حمالت دشمن به جنگ پارتيزاني و حياتي دش



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پارتيزاني ضد ژاپنيمسايل استراتژيك در جنگ 

105 

بنابراين، هرچه حمالت دشمن به جنگ . پايگاهاي آن نيز شديدتر خواهد شد
پارتيزاني شديدتر باشد، بيشتر نمودار آن است كه جنگ پارتيزاني آنجا موفقيت 

  . آميز بوده و با جنگ منظم بطور موثر همسوئي داشته است
مود جنگ پارتيزاني در برابر حمله متقارب دشمن از چند ستون، بايد رهن

هر گاه هر ستون دشمن كه درحال .در هم شكستن آن بوسيله حمله متقابل باشد
تشكيل شود و  – خواه بزرگ و خواه كوچك – پيشروي است فقط از يك واحد

قرار بوسيله واحدهاي امدادي ديگرتقويت نگردد و ازطرف ديگر قادر به است
پادگانهائي در مسير پيشروي خود و همچنين به ساختن استحكامات و جاده ها 

دشمن در اين . نباشد، آنگاه حمله متقارب دشمن بĤساني ميتوان در هم شكسته شود
موقع حالت تعرضي بخود ميگيرد و در خطوط خارجي عمل ميكند، در حاليكه ما 

آنچه مربوط به . خواهيم كرد حالت دفاعي خواهيم داشت و در خطوط داخلي عمل
آرايش نيروهاي ما ميشود اين است كه بايد قواي فرعي خود را براي تثبيت چند 
ستون دشمن بكار بنديم و درعين حال با نيروهاي عمده خود، طي عمليات اپراتيو يا 

بطورعمده بشكل كمين ( تاكتيكي عليه يك ستون دشمن به حمالت غافلگيرانه 
ولو اينكه  – دشمن. بدشمن درحين حركت ضربه فرود آوريم دست زنيم و) كردن

دراثر حمالت غافلگيرانه پي در پي ما ضعيف خواهد شد و اغلب در  – نيرومند باشد
نيمه راه عقب خواهد نشت، واحدهاي پارتيزاني در حين تعقيب دشمن ميتوانند 

معموالً . مايندبيشتر به حمالت غافلگيرانه دست زنند و اورا بازهم بيشتر تضعيف ن
دشمن قبل از آنكه تعرض خود را متوقف سازد و يا شروع به عقب نشيني بنمايد، 
مراكز شهرستانها و يا بخشهاي واقع در مناطق پايگاهي را اشغال ميكند، ما بايد اين 
نقاط را محاصره كنيم، منابع تامين آذوقه دشمن و خطوط ارتباطي وي را قطع نمائيم 

ديگر قادر بايستادگي نيست و عقب نشيني ميكند، بتوانيم با  تا هنگاميكه دشمن
پس از در هم شكستن يك . استفاده از فرصت اورا مورد تعقيب و حمله قرار دهيم

ستون دشمن، ما بايد قواي خود را براي درهم شكستن ستون ديگرش اعزام داريم و 
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حمله متناوب اورا بدين ترتيب ستونهاي دشمن را يكي پس از ديگري درهم كوبيده و 
  . عقيم سازيم

منطقه "يك منطقه پايگاهي بزرگ مثل ناحيه كوهستاني اوتاي يك 
يا حتا بيشتر  "منطقه كوچك نظامي"را تشكيل ميدهد كه به چهار يا پنج  "نظامي

اين نيروها اغلب با . تقسيم ميشود و هر كدام با قواي مسلح خود مستقالً عمل ميكند
فوق الذكر حمالت دشمن را در آن واحد و يا متوالياً درهم  استفاده از تاكتيكهاي

  . ميشكنند
در يك نقشه عملياتي براي دفع حمله منقارب دشمن، ما معموالً بكار 
انداختن قواي عمده خود را در خطوط داخلي در نظر ميگيريم؛ ولي اگر ما داراي 

حدهاي پارتيزاني يك مانند وا(قدرت كافي باشيم، آنوقت بايد نيروهاي فرعي خود را 
در خطوط خارجي در نظر ) بخش يا يك شهرستان و يا حتا دستجاتي از قواي عمده

بگيريم تا در آنجا خطوط ارتباطي دشمن را قطع كنند و قواي امدادي اورا تثبيت 
اما اگر دشمن مدت طوالني در مناطق پايگاهي ما مستقر شود، آنگاه بايد . نمايند

ار بريم، بدين معني كه قسمتي از قواي خود را براي عكس اين تاكنيك را بك
نگهداشتن دشمن در منطقه پايگاهي جا بگذاريم، قسمت عمده نيروها را براي حمله 
به منطقه ايكه دشمن از آنجا ميĤيد، بكار اندازيم و در آنجا آنقدر شديد عمل كنيم كه 

اين . ه ما شوددشمن مجبور به تخليه مناطق پايگاهي و حمله به نيروهاي عمد
  . خوانده ميشود) 9( "وي  نجات جائو از طريق محاصره"تاكتيك 

در جريان عمليات عليه يك حمله متقارب، تمام گروه هاي توده اي محلي 
دفاع از خود ضد ژاپني و كليه سازمانهاي توده اي بايستي براي شركت در جنگ 

تحكيم "و تا حد امكان  بسيج گردند و در نبرد با دشمن اعالم حكومت نظامي محلي
شايان اهميت است و مقصود ازاعالم حكومت نظامي  "برج و بارو و پاك كردن مزارع

محلي سركوب خائنين بملت و جلوگيري از افتادن اطالعات بدست دشمن است و 
كمك به عمليات واحد هاي خودي  "تحكيم برج و بارو و پاك كردن مزارع "منظوراز
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) پاك كردن مزارع(يشگيري از افتادن آذوقه بدست دشمن و پ) تحكيم برج و بارو(
  . يعني دروي محصول بمحض اينكه برسد) پاك كردن مزارع. ( ميباشد

دشمن هنگام عقب نشيني، بمنظور تخريب مناطق پايگاهي جنگ 
پارتيزاني، خانه هاي شهرهاي اشغالي و دهات مسير راه خود را معموالً آتش ميزند، 

ا اين عمل در تعرض آينده بي سر پناه و بي آذوقه ميكند و بخود ولي دشمن خود را ب
  . اين مثال مشخضي است بر اينكه هر پديده داراي دو جنبه متضاد است. زيان ميرساند

رهبران جنگ پارتيزاني نبايد بهيچوجه منطقه پايگاهي خود را رها نمايند و 
عمليات مكرر ثابت شود كه  به منطقه پايگاهي ديگر نقل مكان كنند، مگر آنكه پس از

در چنين شرايطي بايد از بروز . دفع حمالت سخت و متقارب دشمن غيره ممكن است
چنانچه رهبران دچار اشتباهات اصولي نشوند، . هر گونه بدبيني جلو گيري كرد

معموالً در نواحي كوهستاني امكان دفع حمالت متقارب و حفظ مناطق پايگاهي 
طق جلگه اي هنگام برخورد با حمله سخت و متقارب، بايد فقط در منا. موجود است

طبق شرايط مشخص تدابير ذيل اتخاذ كرد، بدين معني كه بايد واحدهاي كوچك 
متعددي را براي عمليات پراكنده بجا گذاشت و فرماسيونهاي بزرگ پارتيزاني را 

آنها بتوانند  موقتاً به نواحي كوهستاني انتقال داد تا پس از خروج قواي عمده دشمن،
  . باز گردند و فعاليتهاي خود را مجدداً آغاز كنند

دان نميورا كه گ "اصل جنگ استحكامات"بطور كلي، ژاپنيها قادر نيستند 
اك داخلي اجرا ميكرد، بكار بندند، زيرا قواي نظامي آنها نسبت به خ در جريان جنگ

در نظر بگيريم كه دشمن  ذا ما بايد اين احتمال را هممعه. كنديمپهناور چين كفايت ن
ممكن است اين متد را تا حدودي عليه آن مناطق پايگاهي پارتيزاني كه مواضع 
حياتي اش را مورد تهديد جدي قرار ميدهند، بكار برد، ولي ما بايد حتا در چنين 

از آنجا كه ما قادر . شرايطي نيز براي ادامه جنگ پارتيزاني در آن مناطق آماده باشيم
پارتيزاني را در طول جنگ داخلي ادامه دهيم، امروز نيز كه درگير جنگ  بوديم جنگ

. ملي هستيم، بدون ترديد و بطريق اولي ميتوانيم در جنگ پارتيزاني پايداري نمائيم
چون از نظر تناسب قواي نظامي، گرچه دشمن ميتواند نيروهائي كه از نظر كمي و 
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ز مناطق پايگاهي ما بكار اندازد، مع كيفي بمراتب بر ما تفوق دارند، عليه برخي ا
الوصف تضاد ملي بين ما و دشمن الينحل ميماند و ضعف فرماندهي دشمن نيز 

پيروزي ما براساس كارعميق توده اي و تا كتيكهاي . همچنان باقي خواهد ماند
   .عملياتي نرمش پذيراستوار است

  پارتيزاني   در جنگ  استراتژيک  تعرض  – ٢ 

از تعرضات دشمن و قبل از آنكه دشمن تعرض ديگري را پس از دفع يكي 
آغاز كند، مرحله اي پديد ميĤيد كه دشمن در دفاع استراتژيك است و ما در حال 

  . تعرض استراتژيك
در چنين موقعي رهنمود عملياتي ما حمله آن نيروهاي دشمن نيست كه در 

آنها نداريم، بلكه مواضع دفاعي محكم نشسته اند وتازه اطميناني هم به غلبه بر
رهنمود عملياتي ما عبارتست از نابودي و بيرون راندن طبق نقشه واحدهاي كوچك 
دشمن و نيروي مسلح خائنين بملت از آن مناطقي كه واحدهاي پارتيزاني ما براي 
انجام اين وظيفه باندازه كافي نيرومند و همچنين عبارت است از گسترش مناطق 

مبارزه عليه ژاپن، تكميل و تعليم نيروهاي نظامي و ايجاد خود، بسيج توده ها براي 
مند، دشمن باز در هنگاميكه اين وظايف در حال انجا اگر. واحدهاي جديد پارتيزاني 

حالت دفاعي باقي بماند، ما ميتوانيم مناطق جديد خود را باز هم بيشتر گسترش 
نجاها ضعيف اند، حمله دهيم و به شهرها و خطوط ارتباطي كه پادگانهاي دشمن در آ

بريم و آنها را بر حسب شرايط براي مدت طوالني يا بطور موقتي، دردست خود 
همه اينها از جمله وظايف تعرض استراتژيك ميباشد و هدف اين است كه . نگهداريم

ما با استفاده از حالت دفاعي دشمن، قدرت نظامي و توده اي خود را بطور موثر ارتقا 
ن را بطورموثر پائين آوريم و آماده باشيم تا بمجرد اينكه دشمن دهيم و قدرت دشم

  . بتعرض مجدد برخاست، اورا بطور منظم و سخت در هم بكوبيم
نيروهاي نظامي به استراحت و تعليمات احتياج دارند و بهترين موقع براي 

ولي اين بهبچوجه بمعناي بيكار . اين عمل وقتي است كه دشمن در حال دفاع باشد
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ستن و فقط وقت را به استراحت و يا تعليمات گذاراندن نيست، بلكه ما بايد در نش
حين توسعه مناطق خود، نابودي واحدهاي كوچك دشمن و بسيج مردم وقت و 

معموالً در همين موقع است كه ما بايد به . فرصت براي استراحت و تعليمات بيابيم
  . ردازيمحل مشكالت خود، مانند تهيه خواربار و پوشاك، بپ

همچنين درهمين موقع است كه ما بايد خطوط ارتباطي دشمن را بمقياس 
وسيع ويران كنيم، مانع رفت و آمد وسايل نقليه دشمن شويم و به عمليات اپراتيو 

  . قواي منظم مستقيماً كمك نمائيم
درچنين مواقعي روحيه افراد مناطق پايگاهي پارتيزاني، مناطقي كه بدست 

اهالي مناطق تحت اشغال . ديده اند، بتدريج ترميم و احيا ميگردنددشمن ويران گر
. دشمن نيزعميقاً خرسند ميگردند و شهرت واحدهاي پارتيزاني همه جا را فرا ميگيرد

ازيك طرف ترس  – يعني خائنين بملت – ولي در اردوگاه دشمن و سگهاي زنجيريش
و دشمني آنها نسبت به و وحشت وافطراق و دوئيت ميافتد و از طرف ديگر كينه 

واحدهاي پارتيزاني و مناطق پايگاهي بيشتر ميشود و تدارك براي تسويه حساب با 
بنابر اين، رهبران جنگ پارتيزاني در تعرض . جنگ پارتيزاني شدت مييابد

استراتژيك خود بهيچوجه نبايد چنان مغرور شوند كه دشمن را ناچيز شمرند و امر 
صفوف خود و همچنين تحكيم مناطق پايگاهي و  گي تقويت وحدت و يكپارچه

در چنين موقعي، آنها بايد بتوانند با دقت تمام . نيروهاي پارتيزاني را فراموش كنند
هر حركت دشمن را در مد نظر گيرند تا به بيننند آيا نشانه اي از تعرض مجدد وي 

وانند تعرض عليه ما پديدار است يا نه، و بدين وسيله، بمحض شروع حمله دشمن بت
استراتژيك خود را بهترين وجه پايان دهند و به دفاع استراتژيك بپردازند و در 

  .جريان آن تعرض دشمن را در هم شكنند
  هشتم  فصل 

  متحرک   جنگ  به   پارتيزاني   جنگ  تکامل
استراتژي در جنگ پارتيزاني ضد ژاپني، مسئله تكامل   مسئله  پنجمين

ك است، تكاملي كه نيز بدليل طوالني بودن و سختي جنگ پارتيزاني به جنگ متحر
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اگر چين ميتوانست بسرعت مهاجمين ژاپني را شكست . جنگ ممكن و ضرور است
دهد و سرزمينهاي از دست رفته خود را باز ستاند و همچنين اگر جنگ طوالني و 

ولي . سخت نميبود، تكامل جنگ پارتيزاني به جنگ متحرك ضرورتي نميداشت
آنجا كه جنگ طوالني و سخت در ميان است، جنگ پارتيزاني بدون رشد و بعكس از 

از آنجا كه . تكامل به جنگ متحرك نميتواند خود را با چنين جنگي تطبيق دهد
جنگي طوالني و سخت برپاست، براي واحدهاي پارتيزاني امكان آبديدگي الزم و 

ات جنگي آنها نيز گذارتدريجي به قواي منظم موجود است، تا آنكه اشكال عملي
تدريجاً منظم گردند و جنگ پارتيزاني فقط زماني ميتوانند روي رهنمود تكامل جنگ 
پارتيزاني به جنگ متحرك پافشاري كنند و آنرا بطور سيستماتيك عملي سازند كه 

  . ضروت و امكان اين رشد و تكامل را بروشني دريابند
ي اوتاي و جاهاي ديگر، هم اكنون در نقاط بسياري مانند ناحيه كوهستان

گسترش جنگ پارتيزاني و تكامل آن مرهون كوشش دستجات نيرومندي است كه از 
عمليات در اين نواحي با وجود اينكه بطور . قواي منظم باين نواحي اعزام شده اند

كلي خصلت پارتيزاني دارند، ولي از همان ابتدا عناصري از جنگ متحرك را نيز دربر 
دراينجا مزيتي . عناصردرجريان جنگ بتدريج افزايش خواهند يافتاين . گرفته اند

نهفته است كه امكان توسعه سريع جنگ پارتيزاني ضد ژاپني كنوني و رشد سريع 
آنرا به سطح عاليتري بوجود ميĤورد، از اينرو شرايط جنگ پارتيزاني جاهاي مذكور 

  . ل شرقي استبمراتب مساعدتر از شرايط جنگ پارتيزاني در سه استان شما
براي اينكه آن واحدهاي پارتيزاني كه هم اكنون به جنگ پارتيزان 
ميپردازند، به قواي منظمي جهت جنگ متحرك تبديل شوند، بايد دو شرط موجود 

افزايش كميت، عالوه بر بسيج مستقيم . اوالً افزايش كميت؛ ثاتياً بهبود كيفيت: باشد 
ميتواند در اثر بهم پيوستن واحدهاي كوچك مردم براي پيوستن به نيروهاي مسلح، 

بستگي به آبديدگي رزمندگان درجريان   كيفيت  نيز انجام گيرد، درحاليكه بهبود
بهم پيوستن واحدهاي كوچك   ما بايد درجريان. جنگ و بهبود تسليحات آنان دارد

زد از يك طرف از محلي گري كه توجه افراد را منحصراً به منافع محلي متمركز ميسا
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و مانع ازاين اقدام ميشود، پرهيز كنيم؛ و از طرف ديگر بايد با روحيه نظاميگري نيز 
  . كه منافع محلي را در نظر نميگيرد، مبارزه كنيم

محلي گري در ميان واحدهاي پارتيزاني محلي و در ارگانهاي دولتي محلي 
عمومي را  بچشم ميخورد كه غالباً فقط منافع محلي را در نظر ميگيرند و منافع

. فراموش ميكنند و يا بعلت اينكه به كار جمعي عادت نكرده اند، تكروي مينمايند
فرماندهان واحدهاي پارتيزاني و يا فرماسيونهاي پارتيزاني عمده بايد مسئله فوق را 
در نظر بگيرند و متد بهم پيوستن تدريجي قسمتي از واحدهاي محلي را بكار بندند تا 

كان نگهداري بخشي از نيروهاي خود و بسط جنگ پارتيزاني داده بارگانهاي محلي ام
شود؛ فرماندهان بايد ابتدا اين واحدها را به عمليات مشترك بكشانند و سپس مسئله 
الحاق آنها را بدون تالشي شكل سازماني و تعويض كادرهايشان حل نمايند تا 

  . دستجات كوچك بتوانند به دسته جات بزرگ بپيوندند
ري بر خالف محلي گري در بين قواي عمده ارتش موجود است و نظاميگ

نظري نادرست و متعلق به آن كساني است كه فقط به بسط نيروهاي خود تمايل دارند 
آنها درك نميكنند كه تكامل . و از كمك به واحدهاي مسلح محلي سرباز ميزنند

ي نيست، بلكه جنگ پارتيزاني به جنگ متحرك بهيچوجه بمعناي قطع جنگ پارتيزان
با بسط و توسعه وسيع جنگ پارتيزاني، قواي عمده ايكه قادر باجراي جنگ متحرك 

عمده كمافي سابق  است، بتدريج تشكيل مييابد، در حاليكه دور تا دور اين قواي
اين . پارتيزاني مشغولند  واحدهاي پارتيزاني متعددي وجود دارند كه بعمليات وسيع

كمكي نيرومندي براي اين قواي عمده و سرچشمه اليزال واحدهاي پارتيزاني قواي 
بنابراين هرگاه فرمانده قواي عمده در . نيروي ذخيره براي رشد دائمي آن ميباشند

نتيجه روحيه نظاميگري منافع اهالي محل و ارگانهاي دولتي محلي را ناديده بگيرد، 
هم به افزايش نفرات بايد اشتباه خود را اصالح كند وهم بامر گسترش قواي عمده و 

    .واحدهاي مسلح محلي توجه الزم مبذول دارد

براي باال بردن كيفيت واحدهاي پارتيزاني حتماً بايد سطح آگاهي سياسي و 
تشكيالتي آنها را ارتقا داد و تجهيزات، تكنيك نظامي، تاكتيك و انضباط آنها را 
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عادات پارتيزاني را كنار  بهبود بخشيد تا بتوانند بتدريج نظير ارتش منظم گردند و
ازنظر سياسي بايد حتماً فرماندهان و رزمندگان را با ضرورت ارتقاء واحدهاي . نهند

پارتيزاني به سطح قواي منظم آشنا ساخت و آنها را در اين راه تشويق نموده و 
از نظر تشكيالتي بايد نيازمنديهاي . بوسيله كار سياسي نيل باين هدف را تاًمين كرد

ارگانهاي نظامي  -سيونهاي منظم را بتدريج در مورد زير برآورده ساخت فرما
سياسي، كادرهاي نظامي و سياسي، شيوه هاي كار نظامي و سياسي، سيستم منظم 

درمورد تجهيزات بايد سالحهاي بهتر و . تهيه مايحتاج و دستگاه بهداري و غيره
. الزم را برايشان تهيه نمودمتنوع تري براي واحدها فراهم ساخت و وسايل مخابراتي 

در مورد تكنيك نظامي و تاكتيك هم بايد واحدهاي پارتيزاني را در سطحي در خور 
در مورد انضباط بايد سطح را بĤن درجه اي باال برد تا در . واحدهاي منظم ارتقا داد

همه جا موازين واحدي حكمفرما شود و دستورات و فرامين بدون چون و چرا اجرا 
براي انجام اين وظايف احتياج به مساعي . بي انضباطي و القيدي از بين رود گردند و

مداوم و فراوان است، زيرا اينكار يكروز و دو روز نيست، ول بايد در اين سمت به 
تنها بدين ترتيب است كه قواي عمده ميتواند درمناطق پايگاهي جنگ . پيش رويم

مله بدشمن موثرتر واقع ميشود، پارتيزاني تشكيل گردد و جنگ متحرك كه در ح
كه دستجات يا كادرهائي از طرف قواي منظم اعزام   در آن نقاطي. ميتواند پديد آيد

بنابر اين همه قواي منظم موظفند كه . شده اند، نيل به هدفهاي فوق آسانتر است
  .واحدهاي پارتيزاني در رشد و تكامل بسوي واحدهاي منظم كمك و مساعدت كنند

  
  منه  فصل

  در امر فرماندهي  مناسبات
  

آخرين مسئله استراتژي در جنگ پارتيزاني ضد ژاپني مناسبات در امر 
حل صحيح اين مسئله يكي از شروط براي رشد و تكامل بالمانع . فرماندهي است

  . جنگ پارتيزاني است
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كه واحدهاي پارتيزاني در سطح نازل تشكيالتي نيروهاي مسلح   از آنجا
عمليات پراكنده از مشخصات آن ميباشد، متدهاي فرماندهي جنگ  قرار دارند كه

پارتيزاني اجازه چنان درجه عالي تمركز را كه ويژه فرماندهي جنگ منظم است، 
اگر جنگ پارتيزاني سيع در بكار بستن متدهاي فرماندهي جنگ منظم . نميدهند

يزاني روح زنده عالي جنگ پارتيزاني محدود ميگردد و جنگ پارت شود، ناگزير نرمش
عالي جنگ پارتيزاني  نرمش با فرماندهي متمركزدرجه عالي .خود را از دست ميدهد
در جنگ پارتيزاني كه داراي نرمش عالي است، فرماندهي . در تضاد مستقيم است

  . كامالً متمركز نه فقط نبايد بلكه نميتواند اعمال شود
ون هيچگونه تمركزي معذالك اين بمعناي آن نيست كه جنگ پارتيزاني بد

وقيكه جنگ منظم پردامنه . در فرماندهي ميتواند با موفقيت رشد و تكامل يابد
بموارات جنگ پارتيزاني پردامنه انجام ميگيرد، عمليات آنها بايد با يكديگر بطور 
صحيح همسو باشند؛ از اينرو بيك فرماندهي براي همسوئي عمليات منظم با جنگ 

عني بيك فرماندهي استراتژيك واحد احتياج است كه از طرف پارتيزاني نياز است، ي
در يك منطقه پارتيزاني يا يك . ستاد كل ملي فرمانده مناطق جنگي ناًمين شود

يعني مواقع فرماسيونهاي ( منطقه پايگاهي پارتيزاني كه واحدهاي متعدد پارتيزاني 
ن تعداد زيادي از كه نيروي عمده را تشكيل ميدهند، و همچني) منظم نيز موجودند

واحدهاي پارتيزاني كوچك و بزرگ ديگر كه نقش كمكي دارند، و واحدهاي مسلح 
كثير خلق كه نفرات آنها كار توليدي خود را نيز رها نميكنند يافت ميشوند؛ قواي 
دشمن در اين نقاط معموالً مجموعه اي را تشكيل ميدهند تا بتوانند طبق نقشه واحد 

بنابراين در چنين مناطق پارتيزاني يا مناطق . عمل كنندعليه جنگ پارتيزاني 
  . پايگاهي مسئله فرماندهي واحد و يا متمركز مطرح است

بدين ترتيب اصل فرماندهي درجنگ پارتيزاني كه تمركز مطلق وهمچنين 
عدم تمركز مطلق را نفي ميكند، بايد از نظر استراتژيك فرماندهي متمركز و 

  . تيكي فرماندهي غيره متمركز باشددرعمليات اپراتيو و تاك
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پارتيزاني و هدايت آن از طرف دولت،  گنقشه كشي براي مجموعه جن
همسوئي جنگ پارتيزاني با جنگ منظم در هر منطقه جنگي و رهبري واحد براي 
تمام نيروهاي مسلح ضد ژاپني در هر منطقه پارتيزاني و يا هر منطقه پايگاهي وظايف 

در اينجا فقدان همسوئي، فقدان وحدت . متمركز بشمار ميروندفرماندهي استراتژيگ 
و فقدان تمركز زيانبخش است و بايد با تمام قوا براي تاًمين همسوئي، وحدت و تمركز 

در موضوعات كلي يعني موضوعات مربوط به استراتژي، ارگانهاي پائين بايد . كوشيد
طاعت كنند تا درنتيجه وحدت به ارگانهاي باالتر گزارش دهند و از دستورات آنها ا

ولي مركزيت در اينجا ختم ميشود و تجاوز از اين حدود و . عمل بتواند تاًمين شود
دخالت دراقدامات مشخص ارگانهاي پائين مانند آرايش قوا براي عمليات اپراتيو و 

زيرا اين اقدامات مشخص بايد طبق شرايط ويژه اي كه . تاكتيكي نيز زيانبخش است
و مكان در تغييرند و كامالً ماوراي اطالعات ارگانهاي فوقاني فرماندهي دور با زمان 

اين همان چيزي است كه اصل فرماندهي غيره متمركز . دست ميباشند، اتخاذ شوند
اين اصل معموالً درعمليات منظم و . در عمليات اپراتيو و تاكتيكي مستفاد ميشود

در يك كالم، اين . نيز صادق است بخصوص موقعيكه وسايل مخابراتي كافي نباشد،
  . بمعناي جنگ پارتيزاني مستقل در چهارچوب يك استراتژي واحد است

جائيكه يك منطقه پايگاهي پارتيزاني يك منطقه نظامي را تشكيل 
كه بچند منطقه كوچك نظامي تقسيم ميشود و هر منطقه كوچك نظامي  – ميدهد

رابطه ميان ستاد فرماندهي  – ميشودچند شهرستان نيز بنوبه خود شامل چند بخش 
منطقه نظامي و ستاد فرماندهي منطقه كوچك نظامي و از آنجا به پائين تا ارگانهاي 
دولتي شهرستانها و بخشها سلسله مراتبي را بوجود ميĤورد كه هر نيروي مسلح طبق 

در مناسبات فرماندهي . وضع مشخص خود تحت فرماندهي يكي از آنها قرار ميگيرد
اين سطوح طبق اصل فوق الذكر تعين رهنمود عمومي بايد در اختيار سطوح عالي  در

باشد و عمليات مشخص بايد برحسب شرايط ويژه از طرف سطوح پائين كه در 
اگر ارگانهاي فوقاني در باره عمليات . اينمورد داراي استقالل عمل اند، انجام گيرد

 "راهنمائي "د و بايد آنرا بشكل مشخص ارگانهاي تحتاني نظراتي دارند، ميتوانن



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پارتيزاني ضد ژاپنيمسايل استراتژيك در جنگ 

115 

هر قدر منطقه اي وسيعتر و . مطلق "فرامين"اظهار نمايند و بهيچوجه نبايد بشكل 
هر چند شرايط پيچيده تر و هراندازه فاصله ميان سطوح فوقاني و تحتاني بزرگتر 
باشد، بهمان نسبت نيز بايد حق سطوح تحتاني در اجراي عمليات مستقل بيشتر 

مان نسبت ضرورتر است كه اين عمليات طبق شرايط مشخص و بر حسب باشد و به
مقتضيات محل صورت گيرند تا باين وسيله سطوح تحتاني و مسئولين محلي بتوانند 
توانائي در حل و فصل امور بطور مستقل را بيابند و بر شرايط پيچيده فائق آيند و 

ورد يك واحد و يا يك در م. جنگ پارتيزاني را بطور موفقيت آميز گسترش دهند
فرماسيون بزرگ كه بطور متمركز عمل ميكند، مناسبات فرماندهي در درون آن بايد 
طبق اصل تمركز برقرار شود؛ زيرا در اينجا وضعيت كامالً روشن است؛ ولي اگر همان 
واحد و يا فرماسيون به عمليات پراكنده دست زند، آنگاه اصل تمركز در باره اقدامات 

خواهد بود، زيرا در اينجا ديگر اوضاع مشخص براي ارگانهاي فوقاني  مشخص صادق
  . نميتواند روشن باشد

فقدان تمركز در آنجائيكه احتياج به تمركز است، نشانه سهل انگاري 
سطوح فوقاني در انجام وظيفه و يا خود سري سطوح تحتاني است كه هيچيك از اين 

ي و تحتاني و بخصوص در مورد ارگانهاي دو نميتواند در مناسبات ميان سطوح فوقان
عدم تمركز در جائيكه بايد باشد ولي نباشد، بمعناي . نظامي مورد قبول واقع شود

انحصار قدرت در دست سطوح فوقاني و فقدان ابتكار عمل در سطوح تحتاني است 
كه هيجيك از ايندو نيز نميتواند در مناسبات ميان سطوح فوقاني و تحتاني بخصوص 

اصول فوق الذكر يگانه راه حل صحيح . فرماندهي جنگ پارتيزاني قابل قبول باشددر 
  .مسئله مناسبات فرماندهي ميباشد

  ياد داشتها

 18پس از حادثه . سلسله جبال چان باي در ناحيه مرزي شمال شرقي چين واقع است – 1
حزب كمونيست چين در  بصورت پايگاه پارتيزاني ضد ژاپني تحت رهبري ، اين مناطق 1931سپتامبر 

  .آمدند
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در . حه به واقع است - چاهار–  سلسله جبال او تاي در مرزهاي استانهاي شان سي – 2 
 -چاهار – ارتش هشتم برهبري حزب كمونيست چين به ايجاد پايگاه ضد ژاپني شان سي 1937اكتبر 

  .حه به پرداخت كه مركز آن منطقه كوهستاني اوتاي بود
پين يوان  – به   حه – در ناحيه مرزهاي استانهاي شان سي   هان   يسلسله جبال تا – 3 

ارتش هشتم در جنوب شرقي شان سي يك پايگاه ضد ژاپني بر قرار كرد كه  1937در نوامبر . واقع است
  .مركز آنرا منطقه كوهستاني تاي هان تشكيل ميداد

استان شان دون اي واقع در مركز    كوه تاي يكي از قلل عمده سلسله جبال تاي – 4 
پايگاهي در مركز  1937واحدهاي پارتيزاني تحت رهبري حزب كمونيست چين در زمستان . ميباشد

  .اي بود   شان دون بوجود آوردند كه مركز آن منطقه كوهستاني تاي
ارتش هشتم در . واقع است   هه   و ژه   به   سلسله جبال ين در مرزهاي استانهاي حه –5 

را ايجاد كرد كه مركز آنرا منطقه    ناطق پايگاه ضد ژاپني مشرق حه بهدر اين م 1938تابستان 
  .تشكيل ميداد  كوهستاني ين
ارتش چهارم جديد تحت . سلسله جبال مائو در جنوب استان جيان سو واقع است – 6   

پايگاه ضد ژاپني جنوب جيان سو را بوجود آورد كه مركز  1938رهبري حزب كمونيست چين در ژوئن 
  .طقه كوهستاني مائو بودآن من

تجربيات جنگ مقاومت ضد ژاپني ثابت نمود كه ميتوان در مناطق جلگه اي  – 7 
. پايگاههاي طويل المدت و در بسياري از نقاط اين نوع مناطق پايگاههاي مستحكم و ثابت ايجاد كرد

مردم و علت آن وسعت و جمعيت فراوان اين مناطق و صحت سياست حزب كمونيست و بسيج وسيع 
رفيق مائو تسه دون در دستورات مشخص بعدي خود چنين امكاني را . قلت نيروهاي نظامي دشمن بود

  .بوضوح تصديق نموده است
يك بازي قديمي چيني است كه در جريان آن هر يك از دو حريف  "چي   وي"بازي   – 8 

كدام كه يك مهره و يا هر . سيعي دارد مهره هاي طرف ديگر را بوسيله مهره هاي خود محاصره كند
ولي تا موقعيكه يك گوشه حلقه  "ميكشد"تعدادي از مهره هاي طرف ديگر را محاصره كرد، آنرا 

، در اينصورت مهر ها هنوز "كشت"داشته باشد، مهره ها را ميتوان  "خانه"محاصره باز باشد و باصطالح 
  .اند "زنده"

. پايتخت واليت جائو را محاصره كرد قبل از ميالد، واليت وي، حان دن 353در سال  – 9 
جي و سون بين فرمان داد تا با ارتش خود به    پادشاه واليت چي با دو تن از فرماندهان خود بنام تيان

سون بين وقتيكه پي برد كه واليت وي با نيروي زبده خود به چائو حمله ور شده . نجات جائو بشتابند
. ر ضعيفي بجا گذاشته است، به واليت وي حمله ور گشتاست و براي دفاع از كشور خود قواي بسيا

ارتش چي با استفاده از درماندگي و خستگي . ارتش وي مجبور شد براي نجات ميهن خود باز گردد
آنها را ) شمال شرقي شهرستان حه زه واقع در استان پين يوان كنوني(سربازان وي در گوي لين 

از اين پس . ن پايتخت چائو را از محاصره نجات دادبسختي شكست داد و بدين ترتيب شهر حان د
  .ميخوانند "نجات جائو از طريق محاصره وي"استراتژهاي چيني اينگونه عمليات نظامي را باصطالح 
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   در باره جنگ طوالني
 ) 1938  مه( 

  طرح مسئله

بزودي هفتم ژوئيه، اولين سالگرد جنگ كبير مقاومت ضد ژاپني فرا ـ  1   
اينك قريب يك سال است كه تمام نيروهاي ملت از طريق اتحاد، پايداري در . ميرسد

اين جنگ در تاريخ . مقاومت و حفظ جبهه متحد قهرمانانه عليه دشمن ميجنگند
؛ شد ق زمين بي نظير است و در تاريخ جهان نيز بمثابه جنگي كبير ثبت خواهدمشر
براي هر فرد چيني كه . دقت دنبال ميكنندب راسراسر جهان جريان اين جنگ  مردم

زير بار مصائب جنگ رنج ميبرد و براي بقاء ملت خود ميرزمد، روزي نيست كه با بي 
لي اين جنگ در واقع چگونه جريان خواهد و. صبري تمام در انتظار روز ظفر بسر نبرد

يافت؟ آيا ما پيروز خواهيم شد يا نه؟ آيا ما بزودي پيروز خواهيم گرديد يا خير؟خيلي 
ها از يك جنگ طوالني صحبت ميكنند، ولي چرا جنگ طوالني خواهد بود؟ چگونه 

چرا بايد چنين جنگي را به پيش برد؟ بسياري از پيروزي نهائي سخن ميگويند، ولي 
پيروزي نهائي از آن ما خواهد بود؟ و چگونه بايد اين پيروزي را بدست آورد؟ همه 
قادربه پاسخ دادن باين سئوالت نيستند و حتا اكثر افراد تا بامروز هم باين سئوالت 

بدينجهت است كه طرفداران شكست طلب تئوري انقياد ملي پا . پاسخ نداده اند
كه چين بانقياد در خواهد آمد، پيروزي نهائي از آن بميدان مينهند و بمردم ميگويند 

برخي از دوستان عجول نيز پا بصحنه ميگذارند و بمردم اعالم . چين نخواهد بود
. چين ميتواند خيلي زود پيروز شود بدون آنكه كوشش زيادي بخرج دهد: ميكنند 

  . ي نبرده اندمعذالك اكثر افراد هنوز بمفهوم گفته هاي ما پ "آيا اين نظرات درستند
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

در  1938ژوئن سال  3مه تا  26اثر حاضر مجموعه يك سري نطقهائي است كه رفيق مائو تسه دون از 
 .ين ان در مجمع مطالعه جنگ ضد ژاپني ايراد كرده است
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اتي و توضيحي ما و تا حدودي نيز مربوط اين امر تا حدودي ناشي از نارسائي كار تبليغ
باينستكه رخدادهاي عيني در جريان تكاملش هنوز خصلت ذاتي خود را كامالً آشكار 
نكرده و سيماي خويش را در مقابل مردم بوضوح تمام نمايان نساخته است، از اينرو 

و با  هم مردم نتوانسته اند كه گرايشهاي عمومي و دورنماي اين تكامل را در يابند
اكنون . لنتيجه قادر نبوده اند يك سري سياستها و تاكتيكهاي خود را معين كنند

وضع بهتر شده است؛ تجارب ده ماهه جنگ مقاومت كامالً براي در هم كوبيدن تئوري 
بكلي بي اساس انقياد ملي و بموازات آن براي معتقد ساختن دوستان عجول ما 

در چنين شرايطي خيلي ها . ريع كافي استبنادرستي تئوريشان در باره پيروزي س
توضيحات جامعي را طلب ميكنند، بويژه در باره جنگ طوالني زيرا كه از يك طرف 
طرفداران تئوري پيروزي سريع با اين جنگ مخالفت ميكنند و از طرف ديگر از اين 

خلق ) 1(از زمان حادثه لوگو چيائو"اين فرمول كه . جنگ درك مبهمي موجود است
رصد ميليوني ما دوش بدوش هم مجاهدت ميكنندو پيروزي نهائي نصيب چين چها

البته اين فرمول درستي . در ميان توده هاي وسيع شهرت يافته است "خواهد شد
پايداري ما در جنگ مقاومت ضد . است ولي فقط بايد مضمونش غناي بيشتري بيابد

تمام احزاب و : رتند از ژاپني و حفظ جبهه متحد مرهون عوامل متعددي است كه عبا
؛ تمام خلق چين از گوميندانگروههاي سياسي كشور از حزب كمونيست گرفته تا 

كارگران و دهقانان گرفته تا بورژوازي؛ تمام نيروهاي مسلح از ارتش منظم گرفته 
تاواحدهاي پارتيزاني ؛ در عرصه بين المللي، از كشورهاي سوسياليستي گرفته تا 

كشورهاي مختلف، و در كشور دشمن ، از آنعده از مردم داخل  خلقهاي شيفته عدالت
. كشور كه مخالف جنگند گرفته تا آن سربازاني كه در جبهه با جنگ مخالفت ميكنند

بطور خالصه، تمام اين عوامل در جنگ مقاومت ما باندازه هاي مختلف بذل مساعي 
مونيستها همراه با ساير ما ك. هر فرد با وجدان بايد بدانها درود بفرستد. كرده اند

احزاب و گروه هاي سياسي طرفدار جنگ مقاومت و تمام خلق چين راهي جز اين 
مبارزه ور ژاپني فين منزمام نيروها براي پيروزي بر متجاونداريم كه در راه اتحاد با ت

براي . اول ژوئيه امسال، هفدهمين سالگرد تاًسيس حزب كمونيست چين است. كنيم 
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ثرتر و بزرگتري ادا ؤد در جنگ مقاومت ضد ژاپني سهم منيست بتواناينكه هر كمو
از اينجهت است . كند، بايد مسئله جنگ طوالني را بطور جدي مورد مطالعه قرار داد

و سيع ميكنم در باره تمام . كه من سخنرانيهايم را باين بررسي اختصاص ميدهم
ر تمام جزئيات وارد شوم مسايل مربوط به جنگ طوالني صحبت كنم؛ ولي نميتوانم د

  .زيرا اين امر از حوصله يكدوره سخنراني خارج است
تمام تجارب ده ماهه جنگ مقاومت ثابت ميكنند كه اين دو تئوري  – 2
اولي بگرايش . تئوري انقياد حتمي چين و تئوري پيروزي سريع چين: نادرستند

ن بدشمن ميدان سازشكارانه منجر ميشود و دومي به گرايش داير بركم بها داد
علمي به  و يكجانبه، در يك كالم، بطور غيرطرفداران اين تئوريها بطور ذهني . ميدهد

 .مسئله برخورد ميكنند

مثالً . قبل از وقوع جنگ مقاومت در باره انقياد ملي زياد صحبت ميشد – 3
صالح چين از ديگران بدتر است و از اينرو جنگيدن بمفهوم ": چنين گفته ميشد

اگر چين بمقاومت مسلحانه اقدام كند، مطمئناً " ".حتمي خواهد بودشكست 
از زمانيكه جنگ آغاز گرديده، گفتگوها در  ".سرنوشتي بهتر از حبشه نخواهد داشت

گيرد، ولي بطور پنهاني و بسيار گسترده يباره تئوري انقياد ملي بطور علني صورت نم
سازش پيدا ميشود و هواداران سازش مثالً گاه بگاه محيط مساعدي براي . ادامه دارد

محصلي ) .  2( "ادامه جنگ بمعناي انقياد حتمي است"اينطور استدالل ميكنند كه 
بعلت . در ده همه چيز مشكل بنظر ميرسد": از استان حونان طي نامه اي مينويسد

اينكه مسئوليت كار تبليغاتي را به تنهائي بعهده دارم، ناچارم از هر فرصتي براي 
د نيستند، بلكه تا امخاطبين من مردم عامي و بيسو. ت با مردم استفاده كنيمصحب

حدي در جريان حوادث هستند و به گفته هاي من عالقه زيادي از خود نشان 
چين ":ولي وقتيكه من در اينجا با منسوبينم هستم، آنها دائماً ميگويند. ميدهند

اما باز جاي ! واقعاً نفرت انگيز است اين ".نميتواند پيروز شود، بانقياد در خواهد آمد
البته دهقانان بĤنها . يكنند، واال كار بدتر ميشدمخوشوقتي است كه آنها تبليغ ن

چنين هواداران تئوري انقياد حتمي چين پايه اجتماعي ".بيشتر از من اعتماد دارند
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ين يافت چچنين افرادي در گوشه و كنار . ندگرايش سازشكارانه را تشكيل ميده
ميشوند، و بدينجهت مسئله سازشكاري كه هر آن ممكن است در داخل جبهه ضد 

اكنون كه سيو جو سقوط . ژاپني پديد آيد، حتا شايد تا پايان جنگ هم باقي بماند
كرده و اوهان در محاصره است، بنظرمن بيفايده نيست كه به تئوري انقياد ملي ضربه 

  .حسابي بزنيم
مت انواع و اقسام نظراتي كه حاكي از طي اين ده ماه جنگ مقاو – 4

مثالً در اولين روزهاي جنگ مقاومت عده . شتابزدگي هستند، نيز سربلند نموده اند
زيادي بي پايه واساس خوش بين شده بودند، آنها به ژاپن كم بها ميداند و حتا گمان 

اتژيك بعضي ها نقش استر. ميكردند كه ژاپني ها نميتوانند به استان شان سي برسند
جنگ پارتيزاني را در جنگ مقاومت ضد ژاپني ناديده ميگرفتند و اين اصل را كه 

در كل، جنگ متحرك عمده و جنگ پارتيزاني كمكي است، و در جزء، جنگ "
آنها اين . د ترديد قرار ميدادند، مور"پارتيزاني عمده و جنگ متحرك كمكي است

زاني اساسي است، ولي در جنگ پارتي"هنمود استراتژيك ارتش هشتم را كه ر
، قبول نداشتند و آنرا "شرايط مساعد نبايد از جنگ متحرك صرف نظر كرد

: در اثناي نبرد شانگهاي عده اي ميگفتند). 3(ميدانستند "مكانيكي "برخوردي 
اگر ما بتوانيم سه ماه دوام بياوريم، اوضاع بين المللي حتماً تغيير خواهد كرد، اتحاد "

اين افراد  ".واي خود را اعزام خواهد نمود و جنگ تمام خواهد شدشوروي مسلماً ق
بعد ) . 4(در ارزيابي دورنماي جنگ مقاومت بطور عمده بكمك خارجي اميد ميبستند

يك نبرد "عده اي معتقد شدند كه نبرد سيوجو را بايد) 5(از پيروزي در تايلجوان
. ا مورد تجديد نظر قرار دادتلقي نمود و رهنمود سابق جنگ طوالني ر"تقريباً قطعي 
اگر ما در اين "، و"اين نبرد نشانه آخرين تالش نوميدانه دشمن است":آنها ميگفتند

نبرد پيروز شويم، ميليتاريستهاي ژاپني دچار تزلزل روحي ميگردند و چاره اي 
پيروزي در پين سين ). 6( "نخواهند داشت جز اينكه منتظر روز دادرسي بمانند

اي را دچار سر گيچه كرد و پيروزي بعدي در تايلجوان عده زيادتري را  عده)  7(گوان
در نتيجه در اينكه آيا دشمن به اوهان حمله ميكند يا نه، شك و . بدان گرفتار نمود
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؛ و خيلي ها هم "اين حتمي نيست ":خيلي ها تصور ميكردنند. ترديد بوجود آمد
ترديدها ممكن است بر تمام  اينگونه شك و. "قطعاً چنين نخواهد شد":ميگفتند

مثالً آيا ميزان نيروهاي ضد ژاپني كافي است؟ ممكن است . مسائل مهم تاًثير بگذارد
باين سئوال جواب مثبت داده شود، زيرا ميزان نيروهاي فعلي ما براي جلوگيري از 
ادامه تعرض دشمن كافي است، پس افزايش آنها چه لزومي دارد؟ مثالً آيا شعار 

توسعه جبهه متحد ملي ضد ژاپني هنوز بقوت خود باقي است؟ ممكن است تحكيم و 
باين سوآل جواب منفي داده شود، زيرا جبهه متحد در وضع كنوني خود قادر بدفع 
دشمن است، پس تحكيم و توسعه آن چه معني دارد؟ مثالً آيا كار ديپلماتيك و 

ت مجدداً باين سوال تبليغاتي در مقياس بين المللي بايد تشديد شود؟ ممكن اس
مثالً آيا بايد بطور جدي به اصالح سيستم ارتش و رژيم . جواب منفي داده شود

سياسي، گسترش جنبش توده اي، انجام امور آموزش مربوط به دفاع ملي ، سركوب 
خائنين بملت و تروتسكيستها، توسعه صنايع نظامي و بهبود زندگي مردم پرداخت؟ 

ز اوهان، گوان جو و شمال غربي و توسعه شديد جنگ مثالً آيا شعارهاي دفاع ا
پارتيزاني در پشت جبهه دشمن هنوز بقوت خود باقي هستند؟ ممكن است باين 

حتا افرادي هستند كه بمحض اينكه در وضعيت . سئوالت جواب منفي داده شود
و  گوميندانبين  "تحكاماتسا"عد كوچكي رخ ميدهد، آماده اند جنگ تحول مسا

ست را تشديد كنند و بدين ترتيب توجه را از مسايل خارجي بمسايل حزب كموني
اين امر تقريباً هميشه پس از يك پيروزي كم و بيش بزرگ و يا . داخلي منحرف سازند

همه نظرات . در موقعيكه دشمن حمله خود را متوقتاً متوقف ميسازد و پيش ميĤيد
اينگونه سخنان، با آنكه . فوق را ميتوان به كوته بيني سياسي نظامي توصيف كرد

منطقي بنظر ميرسند، در واقع پرگوئيهاي بي پايه اي هستند كه ظاهراً حقيقت بخود 
براي ادامه پيروزمندانه جنگ مقاومت ضد ژاپني قطع اين سخن پردازيها . گرفته اند

  .خالي از فايده نخواهد بود
اد در خواهد آيا چين بانقي:  بنابر اين مسئله بدين نحو مطرح ميشود  – 5
آيا چين . نه، چين بانقياد در نخواهد آمد بلكه سرانجام پيروز خواهد شد: آمد؟ جواب



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مائوتسه دون

122 

نه، چين بزودي پيروز نخواهد شد و جنگ مقاومت : ميتواند بزودي پيروز شود؟ جواب
  .ضد ژاپني جنگي طوالني خواهد بود

پيش دو سال پيش ما تزهاي عمده راجع باين مسايل را در خطوط كلي  – 6
و دوازده ماه پيش )  8(، يعي پنج ماه قبل از حادثه سي ان  1936ژوئيه  16در . برديم

از حادثه لوگوچيائو، من ضمن مصاحبه اي با روزنامه نگار آمريكائي، آقاي ادگار استو، 
وضعي را كه ممكن است منجر به جنگ چين و ژاپن گردد، در خطوط كلي ارزيابي 

بد نيست كه براي . براي كسب پيروزي مطرح كردم كردم و سياستهاي مختلف را
  :زنده كردن ياد اين مصاحبه بخشهائي از آنرا در اينجا نقل كنيم

چين تحت چه شروطي ميتواند قواي امپرياليسم ژاپن را : سئوال  
  مغلوب و نابود سازد؟ 

اوالً، ايجاد يك جبهه متحد ضد : سه شرط الزم است: جواب
تشكيل يك جبهه متحد بين المللي عليه ژاپن؛ ثالثاً، ژاپني در چين؛ ثانياً 

از اين ديدگاه . اعتالء نهضت انقالبي خلق ژاپن و خلقهاي مستعمرات ژاپن
خلق چين، در ميان اين سه شرط وحدت بزرگ خلق چين عمده ترين شرط 

  .است
   بنظر شما اين جنگ تا چه وقت طول خواهد كشيد؟ : سئوال   

متحد ضد ژاپني در چين و يك سلسله اين بقدرت جبهه : جواب
بسخن ديگر، . عوامل تعين كننده ديگر در چين و ژاپن مربوط است

صرفنظر از قدرت خود چين كه عمده است، كمك بين المللي و همچنين 
اگر جبهه متحد ضد ژاپني در . كمك انقالب ژاپن به چين نيز مهم است

عميقاً تشكيل يابد، اگر چين نيرومندانه رشد كند و بطور موثر عرضاً و 
دولتها و ملتهائي كه خطر امپرياليسم ژاپن را نسبت بمنافع خود دريافته 
اند، آنطور كه بايد و شايد بچين كمك كنند، اگر انقالب در ژاپن بزودي بر 

اگر اين شروط بزودي تحقق . پا گردد، اين جنگ سريعاً پيروز خواهد شد
: نتيجه در هر حال يكي خواهد بودولي . نيابند، جنگ طوالني خواهد شد
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فقط تلفات زياد . ژاپن بطور حتم مغلوب و چين بطور حتم پيروز ميشود
  . خواهد شد و ما دوران پردرد و رنجي را از سر خواهيم گذاراند

از نظر سياسي و نظامي عقيده شما در باره سير احتمالي : سئوال 
  تكامل اين جنگ چيست؟ 

پن ديگر معين شده است، و آنهائي كه سياست قاره اي ژا: جواب 
ش بيشتري از خيق سازش با ژاپن و يا فدا كردن بتصور ميكنند از طر

سرزمين چين و حق حاكميت آن ميتوان تعرض ژاپن را متوقف ساخت، 
ما بخوبي ميدانيم كه منطقه سفلي . دستخوش پندارهاي صرفاً باطلند

سياست قاره اي امپرياليسم  رودخاها يان تسه و بنادر جنوبي ما ديگر وارد
بعالوه ژاپن با خيال تسلط بر فليپين، سيام، ويتنام، شبه . ژاپن گرديده اند

جزيره مااليا و هندوستان شرقي هلند ميخواهد چين را از كشورهاي ديگر 
. جدا سازد و منطقه جنوب غربي اقيانوس آرام را به انحصار خود در آورد

ر چنين دوره اي چين بدون ترديد در د. اين سياست دريائي ژاپن است
معذالك اكثريت مردم چين . وضع فوق العاده دشواري قرار خواهد گرفت

مطمئنند كه ميتوان بر اين مشكالت فايق آمد؛ تنها ثروتمندان شهرهاي 
. بزرگ بندري شكست طلبند زيرا آنها ميترسند اموالشان از دست رود

ين را محاصره كرد، ادامه جنگ خيلي ها بر آنند كه وقتي ژاپن سواحل چ
براي رد اين . اين بالهت محض است. براي چين غيره ممكن خواهد شد

در . ادعاي آنها كافي است كه فقط به تاريخ جنگ ارتش سرخ مراجعه كنيم
جنگ مقاومت ضد ژاپني چين بمرتب برتريهاي بيشتري از ارتش سرخ در 

پهناوري است، حتا  چين كشور بسيار. دوران جنگ داخلي خواهد داشت
اگر ژاپن موفق شود بخشي از خاك چين را با جمعيتي برابر صد و يا حتا 
دويست ميليون نفر اشغال كند، باز فاصله ما تا شكست هنوز خيلي زياد 

ما هنوز براي نبرد با ژاپن قدرت بزرگي در اختيار خواهيم . خواهد بود
م طول جنگ در پشت داشت، در صورتيكه ژاپن مجبور خواهد بود در تما
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ولي عدم يكپارچگي و رشد . جبهه خود دائماً به نبردهاي دفاعي بپردازد
ناموزون اقتصادي چين در يك مفهوم براي جنگ مقاومت ضد ژاپني 

مثالً انتزاع شانگهاي از خاك چين هرگز باندازه انتزاع . مساعد است
واحل چين را و حتا اگر ژاپن س. نيويورك از خاك امريكا فالكت بار نيست

هم محاصره كند، باز قادر نخواهد بود شمال غربي و مغرب چين را در 
از اينرو كنه مطلب باز هم عبارتست از وحدت تمام خلق . محاصره اندازد

ما از مدتها پيش اينرا توصيه . چين و ايجاد جبهه ضد ژاپني بمقياس ملي 
  . كرده ايم

اپن نيز كامالً سئوال اگر جنگ مدت زيادي بطول انجامد و ژ
شكست نخورد، آيا حزب كمونيست حاضر ميشود با ژاپن صلح كند و به 

  سلطه ژاپن بر بخش شمالي چين تن دردهد؟ 
خير، حزب كمونيست چين، مثل تمام خلق چين ، به ژاپن : جواب 

  .وجب از خاك چين را هم در دست خود نگهدارد اجازه نخواهد داد حتا يك
نمود استراتژيك عمده چين در اين بعقيده شما ره: سئوال  

  جنگ آزاديبخش چه بايد باشد؟ 
رهنمود استراتژيك ما بايد بكار انداختن قواي عمده مان : جواب

ارتش چين براي اينكه . اي وسيع و متحرك باشد براي عمليات در جبهه
بتواند پيروز گردد، بايد در ميدانهاي وسيع جنگ به نبرد هاي فوق العاده 

زند، بسرعت پيش رود و تند عقب بنشيند، قواي خود را  متحرك دست
اين جنگ بيشتر يك جنگ . بسرعت متمركز سازد و آنرا تند پخش نمايد

متحرك پردامنه خواهد بود تا يك جنگ موضعي كه منحصراً به 
ولي اين بمعناي آن نيست كه بايد . استحكامات دفاعي متعدد متكي است

كرد؛ تا زمانيكه شرايط براي ما مساعد باشد؛  تمام نقاط نظامي حياتي را رها
معذالك رهنمود استراتژيكي . بايد در اين نقاط به جنگ موضعي پرداخت

كه بتواند تمام وضعيت را دگرگون سازد؛ بايد بر اساس جنگ متحرك 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 درباره جنگ طوالني

125 

جنگ موضعي نيز الزم است، ولي از نظر استراتژيك داراي . استوار باشد
از نظر جغرافيائي صحنه جنگ چنان وسيع  .اهميت درجه دوم و فرعي است

. است كه براي ما امكان دارد بيك جنگ متحرك نهايت اثربخش ميپردازيم
قواي ژاپن وقتيكه با عمليات شديد واحدهاي ما روبرو گردند، اجباراً با 

ماشين جنگي آنها سنگين است، خيلي آهسته . احتياط عمل ميكنند
اگر ما واحدهاي خود را در . دود استحركت ميكند و اثر بخشي آن نيز مح

جبهه تنگي متمركز سازيم و جنگ دفاعي فرساينده دست بزنيم، آنوقت از 
امتيازاتي كه موقعيت جغرافيائي و سازمان اقتصادي كشور بارتش ما داده 

در . است، محروم ميگرديم و با اشتباهي نظير اشتباه حبشه گرفتار ميشويم
از نبردهاي تعين كننده بزرگ احتراز جوئيم و مرحله اوليه جنگ، ما بايد 

اول از طريق جنگ متحرك روحيه و قدرت رزمنده ارتش دشمن را بتدريج 
  .مختل سازيم

ما بايد عالوه بر استفاده از واحدهاي تعليم ديده براي پيشبرد  
جنگ متحرك، از ميان دهقانان نيز به تشكيل تعداد زيادي واحدهاي 

بايد دانست كه واحد هاي داوطلبان ضد ژاپني سه . پارتيزاني اقدام كنيم
استان شمالي شرقي فقط تظاهر كوچكي از آن نيروي پنهان مقاومت جوئي 

دهقانان چين بالقوه . است كه ميتوان از دهقانان سراسر كشور بسيج نمود
نيروي عظيمي را تشكيل ميدهند؛ اگر بنحو شايسته اي متشكل و رهبري 

ود ارتش ژاپن را در تمام بيست و چهار ساعت روز شوند، قادر خواهند ب
بايد بخاطر داشت، . مشغول نگاهدارند و آنرا بسرحد مرگ خسته گردانند

كه اين جنگ در خاك چين جريان خواهد داشت، يعني اينكه ارتش ژاپن از 
طرف مردم متخاصم، يعني مردم چين در محاصره كامل خواهد افتاد، و 

تياجات نظامي خود را از ژاپن وارد كند و از آنها مجبور خواهد شد تمام اح
محافظت نمايد، تعداد زيادي از قواي نيرومند خود را به حفظ خطوط 
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ارتباطي بگمارد تا پيوسته از دستبرد جلوگيري كند، و عالوه بر اين بخش 
  .بزرگي از نيروهاي خود را در منچوري و همچنين در ژاپن نگهدارد

ق خواهد شد تعداد زيادي از سربازان چين در جريان جنگ موف 
ژاپني را اسير كند و مقادير مهمي اسلحه و مهمات جنگي براي واحدهاي 
نظامي خود بدست آورد؛ در عين حال كمكهاي خارجي بخود جلب خواهد 

بدين ترتيب . كرد تا تجهيزات قواي خود را بتدريج تقويت و بهبود بخشد
نگ موضعي روي آورد و مناطق در اواخر جنگ چين قادر خواهد شد بج

از اينرو اقتصاد ژاپن در اثر . اشغالي ژاپن را مورد تعرض موضعي قرار دهد
فشار طوالني جنگ مقاومت چين فرو خواهد ريخت و روحيه ارتش ژاپن در 

ليكن در طرف چين . اثر اصطكاكات نبردهاي بيشمار متزلزل خواهد شد
ل رشدند، دائماً رو ميĤيند و نيروهاي بيشماري پنهان مقاومت كه در حا

تعداد زيادي از توده هاي مردم انقالبي براي پيكار بخاطر آزادي خود پي در 
مجموعه اين عوامل و عوامل ديگر . پي بسوي جبهه هاي جنگ ميشتابند

بما امكان ميدهد كه بر استحكامات و پايگاههاي مناطق اشغالي ژاپن 
متجاوز ژاپن را از خاك چين  ضربات قطعي و كاري وارد سازيم و ارتش

  )"ياد داشت راجع به شمال غربي چين": ادگار اسنو . (بيرون برانيم
ماهه جنگ مقاومت ما باثبات رسانيده و در  صحت تزهاي فوق را تجربه ده 

  .آينده نيز باثبات خواهد رسانيد
، كمي بيش از يك ماه پس از حادثه لوگو چيائو،  1937اوت  25در  – 7

قطعنامه در باره اوضاع كنوني و وظايف  "ركزي حزب كمونيست چين در كميته م
  :بطور روشن تشريح كرد "حزب

تحريكات نظامي متجاوزين ژاپني در لوگو چيائو و اشغال بي پين  
. و تيانزين چيزي جز آغاز تعرض وسيع آنها به جنوب ديوار بزرگ نيست

تبليغات آنها . كرده اندآنها هم اكنون بسيج نظامي را در مقياس ملي شروع 
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، فقط پرده  "بهيچوجه نميخواهند اوضاع را وخيم سازند"مبني بر اينكه 
  . دوديست براي پوشاندن حمالت آتي آنها

ژوئيه در لوگو چيائو بعمل آمد، آغاز جنگ  7مقاومتي كه در 
  .مقاومت ملي چين است

بدين ترتيب در برابر اوضاع سياسي چين مرحله نويني گشوده  
مرحله تدارك جنگ مقاومت مدتي . ده كه مرحله مقاومت عملي استش

در مرحله كنوني وظيفه مركزي ما عبارتست از . است كه ديگر سپري گشته
  . بسيج تمام نيروها براي كسب پيروزي در جنگ مقاومت

كليد پيروزي جنگ مقاومت در اين استكه جنگ مقاومتي را كه 
فقط از . جانبه تمام خلقي بدل كنيمآغاز گرديده، بيك جنگ مقاومت همه 

  . طريق اين جنگ مقاومت است كه پيروزي نهائي ممكن خواهد شد
از آنجا كه اكنون در جنگ مقاومت هنوز ضعفهاي جدي موجود 
است، ممكن است در جريان بعدي آن يكسري ناكاميها و عقب نشيني ها، 

ثال آن پديد انشعابهاي داخلي و خيانتها، سازشهاي موقتي و قسمي و ام
از اينجهت بايد دريابيم كه اين جنگ جنگي طوالني و سخت خواهد . آيد
ليكن ما يقين داريم در سايه مجاهدتهاي حزب مان و تمام خلق، جنگ . بود

مقاومتي كه اينك آغاز گرديده، تمام موانع را مرتفع خواهد ساخت و به 
  . پيشرفت و تكامل خود ادامه خواهد داد

را هم تجربه ده ماهه جنگ مقاومت ما باثبات  صحت تزهاي فوق
  .رسانده و در آينده نيز باثبات خواهد رساند

از نظر معرفتي تمام نظرات اشتباه آميز از گرايشهاي ايدهĤليستي و  – 8
گونه گرايشها ناشخاصيكه داراي اي. مكانيكي در باره جنگ سرچشمه ميگيرند
آنها يا به سخن پردازيهاي . ورد ميكنندهستند، با مسائل بطور يكجانبه و ذهني برخ

بي پايه و كامالً ذهني اشتغال ميورزند و يا اينكه فقط با تكيه بر يك جنبه پديده و 
تظاهر آن در يك لحظه معين آنرا با همان ذهنيگري بزرگ ميكنند و بجاي مجموع 
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يك نوع : معذالك نظرات اشتباه آميز انسان را ميتوان بدو نوع تقسيم كرد. ميگيرند
داراي خصلت اساسي و بالنتيجه دائمي است كه باشكال بر طرف ميگردد و نوع ديگر 

ولي در هر دو حالت . خصلت اتفاقي دارد و موقتي است كه بĤساني اصالح ميشود
از اينرو تنها از طريق مبارزه عليه . صحبت از اشتباه است و لذا بايد اصالح شود

در مسئله است كه ميتوان در مسئله جنگ به  گرايشهاي ايده آليستي و ميكانيكي
  .نتايج صحيح رسيد

  پايه و اساس مسئله

مقاومت ضد ژاپني جنگي طوالني خواهد شد؟ چرا پيروزي  چرا جنگ – 9
  نهائي از آن چين خواهد بود؟ پايه و اساس اين اظهارات چيست؟ 

جنگ بين چين و ژاپن يك جنگ عادي نيست،بلكه جنگ مرگ و زندگي 
نيمه فئودالي از يكسو و ژاپن امپرياليستي از  – ه بين چين نيمه مستعمرهاست ك

پايه و اساس تمام مسئله در . قرن بيستم جريان مي يابد 30سوي ديگر در سالهاي 
طرفين جنگ داراي خصوصيات متضاد فراواني هستند كه ما ذيالً آنها را . همينجاست

  .بطور جداگانه مورد برسي قرار ميدهيم
اوال، ژاپن يك كشور نيرومند امپرياليستي است كه قدرت : طرف ژاپن  – 10

نظامي، اقتصادي و سياسي تشكيالتي آن مقام اول را در شرق احراز كرده است و 
اين شرط اساسي جنگ . يكي از پنج يا شش قدرت بزرگ امپرياليستي دنياست

سريع چين  تجاوزي ژاپن بشمار ميرود و ناگزيري اين جنگ وعدم امكان پيروزي
درست ناشي از وجود نظام امپرياليستي ژاپن با تمام قدرت نظامي، اقتصادي و 

اما، ثانياً، خصلت امپرياليستي نظام . تشكيالتي نيرومندش ميباشد –سياسي
اقتصادي ژاپن تعين كننده خصلت امپرياليستي جنگ اوست، جنگي كه  – اجتماعي

بيستم، تضادهاي داخلي و خارجي  قرن 30در سالهاي . ارتجاعي و وحشيانه است
امپرياليسم ژاپن نه تنها ژاپن را بيك جنگ ماجراجويانه و با وسعتي بي نظير 

ژاپن از نظر . واداشته، بلكه در عين حال آنرا در آستانه اضمحالل كامل قرار داده است
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سير تكامل اجتماعي ديگر كشوري در حال ترقي نيست؛ جنگ رونقي را كه طبقات 
اين كشور انتظار دارند، ببار نخواهد آورد، بلكه درست بلعكس، امپرياليسم حاكمه 

منظورما از خصلت ارتجاعي جنگي كه ژاپن دنبال . ژاپن را بنابودي سوق خواهد داد
و اين خصلت ارتجاعي تواًم با آن ويژگي امپرياليسم . ميكند، درست همين نكته است

اشد، وحشيگري خاص جنگ ژاپن را معين فئودالي ميب – ژاپن كه امپرياليسم نظامي
تمام اينها آنتاگونيسمم طبقاتي داخل ژاپن ، آنتاگونيسم بين ملتهاي ژاپن و . ميسازد

چين، آنتاگونيسم بين ژاپن و اكثريت عظيم كشورهاي ديگر جهان را بحد اكثر 
خصلت ارتجاعي و وحشيانه جنگ ژاپن دليل عمده شكست حتمي . برميانگيزد

ثالثاً، جنگ ژاپن براساس قدرت نظامي، اقتصادي . اين تمام مطلب نيستولي . آنست
ش و در عين حال بر اساس استعداد ناكافي آن تشكيالتي نيرومند  – و سياسي

تشكيالتي ژاپن نيرومند است، ولي  -قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي. جريان مييابد
منابع انساني، نظامي،  ژاپن كشوري نسبتاً كوچكي است و. از نظر كمي كافي نيست

. مالي و مادي او كفايت نميكند و بديجهت قادر به تحمل يك جنگ طوالني نيست
زمامداران ژاپن ميخواهند از طريق جنگ اين مشكالت را حل كنند؛ اما آنها در اين 
زمينه نيز به نتيجه عكس انتظار خود خواهند رسيد، بعبارت ديگر آنها جنگ را براي 

آغاز كرده اند، در حاليكه جنگ برمشكالت مذكور بيشتر ميافزايد  حل اين مشكالت
و باالخره، رابعاً، با آنكه ژاپن ميتواند از كمك . و حتي منابع اصلي ژاپن را هم ميبلعد

بين المللي كشورهاي فاشيستي برخوردار شود، ولي در عين حال در عرصه بين 
اين . اين كمك بين المللي ميچربد المللي ناگزير با مخالفتي روبرو خواهد شد كه بر

مخالفت بتدريج بيشتر ميشود و سرانجام نه فقط كمك كشورهاي فاشيستي را خنثي 
امر غيره عادالنه از پشتيباني . ميكند بلكه خود ژاپن را نيز تحت فشار قرار ميدهد

. اين قانون است كه از خود طبيعت جنگ ژاپن ناشي ميگردد -ناچيز برخوردار ميشود
ور خالصه، امتياز ژاپن در قدرت نظامي اوست، و كمبود وي در خصلت ارتجاعي و بط

در كمك ناچيزي كه در وحشيانه جنگ او، در عدم كفايت منابع انساني و مادي، و 
  .چنين است خصوصيات طرف ژاپن. للي ميگيردمصحنه بين ال
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. نيمه فئودالي  – اوالً، چين كشوريست نيمه مستعمره: طرف چين – 11
، انقالب ) 11( 1898، نهضت رفرميستي سال ) 10(، جنگ تاي پين )9(جنگ ترياك 

شگر كشي بشمال، خالصه تمام نهضتهاي انقالبي و يا رفرميستي ل، ) 12( 1911سال 
نيمه فئودالي بود، با ناكامي سختي  – كه هدفشان رهائي چين از وضع نيمه مستعمره
نيمه  – صورت كشوري نيمه مستعمرهروبرو گرديدند و در نتيجه چين همچنان ب

ما هنوز كشور ضعيفي هستيم و از نظر قدرت نظامي، . فئودالي باقي مانده است
علت ناگزيري جنگ . تشكيالتي بطور بارزي از دشمن عقب تريم -اقتصادي و سياسي

اما، ثانياً، . و عدم امكان پيروزي سريع چين را نيز در اين واقعيت ميتوان جستجو كرد
اگر . آزاديبخش چين كه از تمام نهضت هاي ادوار تاريخي گذشته متمايز است نهضت

چه نيروهاي گوناگون داخلي و خارجي ضد اين نهضت موجب ناكاميهاي جدي آن 
چين باوجود اينكه امروز از نظر نظامي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي . گرديده اند

املي موجودند كه از هر دوره باندازه ژاپن نيرومند نيست، ليكن اكنون در چين عو
حزب كمونيست چين و ارتش تحت رهبري آن، نماينده . ديگر تاريخ خود مترقي ترند
بر اساس اي ترقي است كه جنگ آزاديبخش كنوني چين . اين عوامل مترقي هستند

درست برخالف امپرياليسم . ميتواند طوالني گردد و به پيروزي نهائي منتهي شود
جنگ چين، . فول است، چين نظير آفتابي است كه طلوع ميكندژاپن كه در حال ا

جنگي است مترقي و از اينرو عادالنه و از آنجا كه جنگي عادالنه است، ميتواند تمام 
ملت را باتحاد برانگيزد، احساس همدردي خلق كشور متخاسم را نسبت بخود جلب 

اً، چين نيز بر خالف ژاپن ثالث. كند و از پشتيباني اكثر كشورهاي جهان برخوردار گردد
كشور بسيار بزرگي است با سرزمين پهناور، منابع مادي غني، جمعيت زياد و ارتش 

و باالخره، رابعاً، . كثيرالعده و از نين روست كه ميتواند جنگي طوالني را تحمل كند
پشتيباني وسيع بين النللي كه ناشي از خصلت مترقي و عادالنه جنگ چين است، با 

ني ناچيزي كه امر غيره عادالنه ژاپن كسب ميكند، درست بكلي متفاوت پشتيبا
بطور خالصه، كمبود چين در ضعف نظامي اوست، و امتيازش در خصلت مترقي و .است

عادالنه جنگ او، در سرزمين پهناور وي و در پشتيباني وسيعي كه در صحنه بين 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 درباره جنگ طوالني

131 

ن ترتيب ميتوان بدي  – 12. چنين است خصوصيات چين. المللي دريافت ميكند
يالتي تشك – مشاهده كرد كه ژاپن از قدرت نيرومند نظامي، اقتصادي و سياسي

برخوردار است، ولي جنگي را كه دنبال ميكند، ارتجاعي و وحشيانه است، منابع 
انساني و مادي ايكه در اختيار دارد، كافي نيست، و وضع بين المللي نيز برايش 

تاً بتشكيالتي نس – ر نظامي ، اقتصادي و سياسيبلعكس، چين از نظ. مساعد نيست
ضعيف است، ولي دوران ترقي را ميگذراند، و جنگي را كه تعقيب ميكند، جنگي است 
مترقي و عادالنه؛ چين كشوري است بزرگ و اين عامل باو امكان ميدهد كه بتواند در 

ردار جنگي طوالني پايداري كند، و چين از كمك اكثر كشورهاي جهان هم برخو
اين . اينها همه خصوصيات اساسي و متضاد جنگ چين و ژاپن هستند. خواهد شد

خصوصيات تمام رهنمود هاي سياسي، استراتژي و تاكتيك نظامي طرفين را تعين 
كرده و ميكنند و همچنين طوالني بودن جنگ و فرجام آنرا، يعني اينكه پيروزي 

جنگ كنوني در . ين كرده و ميكنندنهائي از آن چين خواهد بود نه از آن ژاپن، تع
هر يك از آنها در جريان جنگ بنابر . واقع نوعي مسابقه بين اين خصوصيات است

اين . طبيعت خويش تغيير خواهد يافت؛ و از همينجاست كه همه چيز ناشي ميشود
خصوصيات بطور عيني موجودند و بخاطر فريفتن مردم اختراع نشده اند؛ اين 

اصر اساسي جنگ را تشكيل ميدهند و بهيچوجه فرعي و خصوصيات مجموعه عن
ناقص نيستند؛ آنها در تمام مسائل كوچك و بزرگ طرفين و در كليه مراحل جنگ 

كسي كه در بررسي . دخالت دارند و چيزي نيستند كه بتوان از آنها صرفنظر كرد
اهد دچار اشتباه خو يجنگ چين و ژاپن اين خصوصيات را ناديده بگيرد، بطور حتم

شد، حتا اگر بعضي عقايدش زماني كسب اعتبار كنند و درست بنظر بيĤيند، سير آتي 
اكنون ما با تكيه بر اين خصوصيات . جنگ عدم صحت آنها را حتماً نشان خواهد داد

  .سي آنها را ضرور ميدانيم، ميپردازيمربتوضيح تمام مسايلي كه بر
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  رد تئوري انقياد ملي

نقياد ملي كه فقط يك عمل يعني نيرومندي دشمن هواداران تئوري ا – 13
و  "مقاومت بمعناي انقياد حتمي است"و ضعف ما را مي بينند، سابقاً ميگفتنند 

اگر ما در جواب آنها فقط . "درصورت ادامه جنگ، انقياد حتمي ست" اكنون ميگويند
 باين مختصر اكتفا كنيم كه ژاپن باوجود نيرومندي، كشور كوچكي است و چين

آنها ميتوانند از . باوجود ضعف، كشور بزرگي است، نخواهيم توانست آنها را قانع كنيم
تاريخ شواهدي نظير سقوط سلسله سون بوسيله سلسله يوان و يا انقراض سلسله 
مين بوسيله سلسله تسين ذكر نمايند و ثابت كنند كه انقياد يك كشور كوچك ولي 

ري پيشرفته بوسيله كشوري عقب مانده امكان قوي، و حتا باالتر از آن، انقياد كشو
اگر ما بگوئيم كه تمام اينها مربوط بگذشته دور است و در شرايط كنوني . پذير است

نميتوان براي ما معتبر باشد، آنها ممكن است انقياد هند را از طرف انگلستان مثال 
يك كشور  بياورند و ثابت كنند كه يك كشور سرمايه داري كوچك ولي قوي ميتواند

از آينجهت ما بايد در پي دالئل . بزرگ ولي ضعيف و عقب مانده را باسارت در آورد
ديگري باشيم تا بتوانيم دهان همه هواداران تئوري انقياد ملي را ببنديم و آنها را 
متقاعد سازيم و براي تمام كسانيكه مشغول كار تبليغاتي اند، براهين كافي فراهم 

رادي را كه هنوز روشن نيستند و ار خود نظر ثابتي ندارند، قانع آوريم تا بتوانند اف
  .سازند و ايمان آنان را به جنگ مقاومت مستحكم گردانند

دليلي كه بايد ارائه شوند، كدامند؟ اين داليل در خصوصيت دوران   – 14
بيان مشخص اين خصوصيات در خصلت ارتجاعي ژاپن و پشتيباني . كنوني نهفته اند

  .آن، در خصلت مترقي چين و پشتيباني وسيع از وي قرار دارد ناچيز از
– 30جنگ ما جنگي عادي نيست، بلكه جنگي است كه در سالهاي   – 15

دشمن ما قبل از همه قدرت امپرياليستي . قرن بيستم بين چين و ژاپن جريان ميابد 
نه تنها با است كه در آستانه زوال قرار دارد، و در سراشيب انحطاط را ه ميپويد و 

هند، دوراني كه انگلستان هنوز در اعتالء سرمايه داري بود  انگلستان دوران انقياد
شباهتي ندارد، بلكه با ژاپن بيست سال پيش ، يعني ژاپن دوران جنگ جهاني اول 
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جنگ كنوني در زماني در گرفته كه امپرياليسم جهاني و در درجه . نيز تفاوت دارد
و درست بهمين دليل . آستانه تالشي عمومي قراردارن اول دولتهاي فاشيستي در

ويانه كه در واقع تالشي نوميدانه بيش جكه دشمن خود را در اين جنگ ماجرااست 
دام چين هالً مسلم است كه فرجام جنگ به اناز اينرو كام. نيست، درگير كرده است

جنگ را ژاپن بعالوه اين . بلكه اضمحالل هيئت حاكمه امپرياليسم ژاپن خواهد بود
هنگامي آغاز كرده است كه كشورهاي جهان يا وارد جنگ گرديده اند و يا اينكه در 
استانه آن قرار دارند، هنگاميكه همه عليه تجاوز وحشيانه مشغول نبردند و يا براي 
نبرد آماده ميشوند، و منافع چين با منافع اكثر كشورها و خلقهاي جهان در هم 

لي مقاومتي كه ژاپن عليه خود در اين كشورها و در ميان اينست علت اص. ميĤميزد
  .اين خلقها بوجود آورده و در آينده نيز بيشتر بوجود خواهد آورد

وضع طرف چين از چه قرار است؟ چين امروز را نميتوان با چين  – 16
خصوصيت چين در اينست كه جامعه اي نيمه . دورانهاي تاريخي گذشته مقايسه كرد

ولي در . وديمه فئودالي است و بدينجهت كشوري ناتوان محسوب ميشن  – مستعمره
تاريخي خود دوران ترقي را ميگذراند، و اين خود دليل  عين حال در سير تكامل

د وقيكه ما ميگوئيم جنگ مقاومت ض. عمده ايست كه چين بر ژاپن غلبه خواهد كرد
يا مفهوم خصلت  رقي بمفهوم عادي و عمومي،تژاپني مترقي است، منظور ما از 

نيست، بلكه  1911مترقي جنگ حبشه عليه ايتاليا و يا جنگ تاي پين و يا انقالب 
منظور مان ترقي كنوني چين است؟ چين امروز از چه نظر مترقي است؟ از آن نظر كه 
او ديگر يك كشور بتمام معني فئودالي نيست، سرمايه داري در آنجا پديد گشته و 

بوجود آمده است، توده هاي وسيع مردم بيدار شده يا ميشوند، لتاريا وبورژوازي و پر
– چين داراي حزب كمونيست است و ارتشي دارد كه از نظر سياسي پيشرو است

و سنن و تجارب  – ارتش سرخ چين كه تحت رهبري حزب كمونيست قرار دارد 
دهها سال انقالب، بخصوص تجارب هفده ساله را كه از تشكيل حزب كمونيست 

برپايه اين تجارب خلق چين و احزاب سياسي چين . ذرد، جمع آوري كرده استميگ
تربيت گرديده و درست همين تجارب است كه امروز پايه و اتحاد خلق را بر ضد ژاپن 
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 1905در روسيه بدون تجربه  1917اگر اين درست است كه پيروزي . تشكيل ميدهد
گ مقاومت ضد ژاپني نيز بدون پس ميتوان گفت پيروزي ما در جن. غيره ممكن بود

  . چنين است شرايط داخلي ما. سال اخير غير ممكن بود 17تجارب 

تحت شرايط بين المللي موجود، چين در جنگ منفرد نيست و اين حقيقتي 
در گذشته، چه جنگهاي چين و چه جنگهاي هند . است كه باز در تاريخ سابقه نداشته

فقط امروزاست كه يك چنين نهضت توده اي . همواره در حال انفراد جريان مي يافت
با وسعت و عمق بي سابقه در سراسر جهان برپا شده و يا در شرف برپا شدن است، و 

روسيه نيز از كمك بين المللي بهره مند  1917انقالب . از چين پشتيباني ميكند
 امروز نهضت توده اي در جهان با. گرديد، و دامنه اش وسيع و خصلتش عميق نبود

وجود اتحاد شوروي يك عامل بويژه خياتي . وسعت و عمق بي سابقه اي رشد مييابد
در سياست بين النللي معاصر است كه بدون ترديد چين را با شور عظيمي ياري 

مجموع اين عوامل . خواهد كرد، چنين چيزي در بيست سال پيش وجود نداشت
فعالً . د، ايجاد كرده و ميكندشرايط مهمي را كه براي پيروزي نهائي چين ضرورت دارن

كمك مستقيم و وسيع وجود ندارد، چنين كمكي فقط بعدها عملي خواهد شد ولي 
چين كه كشوري مترقي و بزرگ است، ميتواند جنگ را طوالني نمايد و از اين راه 

  .كمك بين المللي را تسريع كند و حتا در انتظار آن بماند
ضافه كنيم كه ژاپن كشوريست كوچك با اگر بĤنچه در باال گفته شد، ا – 17

سرزمين كم وسعت، و منابع مادي محدود، جمعيت كم و ارتش قليل العده، در حاليكه 
چين كشوريست بزرگ با سرزمي پهناور، منابع مادي غني، جمعيت زياد و ارتش 
كثيزالعده، آنوقت صرفنظر از اختالف بين قدرت و ضعف، اختالف ديگري نيز در اينجا 

باين دليل چين . كشور بزرگ، ترقي و كمك وسيع از سوي ديگر مشاهده ميشودبين 
از اختالف بين قدرت و ضعيف چين نتيجه ميشود كه . هرگز بانقياد در نخواهد آمد

ژاپن ميتواند تا زماني و تاحدودي بر چين آقائي كند، و چين اجباراً راه سختي در 
اپني جنگي طوالني خواهد بود نه پيش خواهد داشت، و بعالوه جنگ مقاومت ضد ژ

كشور كوچك، انحطاط و كمك ناچيز، در برابر   – زود فرجام؛ معذالك از اختالف دوم
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چنين نتيجه ميشود كه ژاپن نه فقط نميتواند   – كشور بزرگ، ترقي و كمك وسيع
بطور نامحدود اراده خود را بر چين تحميل كند بلكه سرانجام محكوم به شكست 

يكه چين نه فقط زير يوغ انقياد نخواهد افتاد بلكه سرانجام پيروز است، در صورت
  .خواهد شد

چرا حبشه زير يوغ انقياد درآمد؟ زيرا اوالً، حبشه نه تنها ضعيف بلكه  – 18
كشور كوچكي نيز بود؛ ثانياً حبشه باندازه چين مترقي نبود، بلكه كشوري كهن بود 

ل ميگرديد، كشوري بود كه در آن سرمايه كه در آن رژيم بردگي به رژيم سرواژ منتق
داري وجود داشت و نه حزب سياسي بورژوازي و بطريق اولي نه حزب كمونيست و نه 
ارتشي نظير ارتش چين و بطريق اولي نه ارتشي نظير ارتش هشتم ما؛ ثالثاً حبشه 
، نتوانست تا رسيدن كمك بين المللي پايداري كند و لذا مجبور شد به تنهائي بجنگد

باين . رابعاً، و مهمتر از همه اينكه در رهبري جنگ عليه ايتاليا اشتباهاتي رخ داد
سبتاً وسيع نمعذالك هنوز يك جنگ پارتيزاني . داليل بود كه حبشه بانقياد در آمد

در حبشه وجود دارد و اگر حبشي ها پايداري كنند، ميتوانند در سايه وقوع تحوالت 
  .ا بخود باز ستانندآتي اوضاع جهان ميهن خويش ر

مقاومت "حال اگر هواداران تئوري انقياد ملي براي اينكه ثابت كنند  – 19
، "در صورت ادامه جنگ، انقياد حتمي است"و يا اينكه  "بمعناي انقياد حتمي است

نمونه هائي از تاريخ شكت نهضت آزاديخش چين معاصر را مثال بياورند، باز ميتوان با 
خود چين، وضع داخلي ژاپن و اوضاع . كه زمان تغيير كرده استاين جمله جواب داد 

ژاپن پيش از پيش نيرومند گرديده است، در . بين المللي همه با گذشته فرق كرده اند
نوز نيمه فئودالي باقي مانده و ه – حاليكه چين همچنان در وضع نيمه مستعمره

قيقتي است كه ژاپن بعالوه اين ح. وخيمي است راين وضع بسيا. خيلي ضعيف است
هنوز ميتواند براي مدتي خلق خود را تحت كنترل نگهدارد و براي تجاوز به چين از 

ولي در جريان يك جنگ متمادي اين وضع . تضاد هاي بين المللي بهره برداري نمايد
اين تغييرات هنوز بحقيقت نپيوسته اند؛ ليكن . ناگزير در جهت مخالف تغيير مي يابد

اين نكته اي است كه هواداران . اً صورت حقيقت بخود خواهند گرفتدر آينده حتم
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حال ببينيم وضع چين چطور است؟ چين هم . تئوري انقياد ملي از ديده فرو ميگذارند
ارتش طراز نوين و سياست طراز  ،سانهاي طراز نوين، حزب طراز نويناكنون صاحب ان

پيش بكلي فرق ميكند، و  نوين مقاومت در مقابل ژاپن است و اينها با ده سال
البته از . مهمتراينكه اين وضع مسلماً بسوي پيشرفتهاي تازه تري تحول خواهد يافت

نظر تاريخي جنبشهاي آزداديبخش چين با شكستهاي پي در پي روبرو گرديده اند و 
در نتيجه اين شكستها چين نتوانسته است نيروهاي بزرگتري را در جنگ مقاومت 

است، در آينده  اين درس تاريخي بويژه تلخي – جمع آوري كندكنوني ضد ژاپني 
معذالك اگر . اريم كه نيروهاي انقالبي ما بدست خودي نابود گردندذبهيچوجه نبايد بگ

ما بر اساس موجود سخت مجاهدت كنيم، مطمئناً قادر خواهيم بود قدم بقدم جلوتر 
مت كلي تمام اين س. رفته و نيرويهاي خود را در جنگ مقاومت تقويت كنيم
در باره پشتيباني بين . مجاهدتها هماننا جبهه متحد كبير ملي ضد ژاپني است

المللي، گرچه هنوز از يك كمك وسيع و مستقيم اثري مشاهده نميشود، ولي چنين 
كمكي بعلت اينكه در اوضاع بين المللي تغييرات اساسي پديد آمده، در حال تدارك 

آزاديبخش چين معاصر هم علل ذهني دارند و هم  ناكاميهاي متعدد جنبش. است
امروز با اينكه شرايط دشوار فراواني . علل عيني، ليكن وضع كنوني كامالً فرق ميكند

مانند قدرت دشمن و   – موجودند كه جنگ مقاومت ضد ژاپني را مشكل ميسازند
ضعف ما و اين حقيقت كه مشكالت دشمن تازه شروع ميشوند، و ترقي ما هنوز 

معذالك شرايط مساعد زيادي نيز موجودند كه  – هيچوجه كافي نيست و غيرهب
پيروزي ما را بر دشمن ممكن ميگردانند، از اينرو ما فقط بايد تالشهاي ذهني خود را 
بر آنها بيافزائيم و آنگاه خواهيم توانست بر مشكالت فايق آمده و به پيروزي نائل 

نين شرايط مساعدي وجود نداشته و در هيچ دوره اي از تاريخ چين چ. شويم
باينجهت جنگ مقاومت ضد ژاپني ما برخالف نهضتهاي آزاديبخش سابق بشكست 

  .منتهي نخواهد شد
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  ؟ انحطاط يا ترقي؟ سازش يا مقاومت

بطوريكه در باال بتفصيل توضيح داده شد، تئوري انقياد ملي فاقد   – 20
كه هوادار تئوري انقياد ملي  ولي عده زيادي هستند. هرگونه پايه و اساس است

نيستند؛ آنها ميهن پرستان شرافتمندي هستند كه معذالك از وضع كنوني عميقاً 
آنها از يكطرف : در اينجا دو مسئله هست كه آنها را نگران كرده است. نگرانند

ميترسند كه با ژاپن سازش شود و از طرف ديگر در باره امكان ترقي سياسي در چين 
اين دو مسئله نگران كننده در محافل وسيعي مورد بحث قرار . ديد دارندنيز شك و تر

اينك ما به برسي آنها . گرفته اند، ولي براي حل آنها هنوز پايه اي پيدا نشده است
  .ميپردازيم
در باال گفته شد كه مسئله سازش داراي ريشه هاي اجتماعي است و   – 21 

ولي . ود خواهد داشتجاً ومسئله نيز حتم تا زمانيكه اين ريشه ها وجود دارند، اين
دليل اثبات اين مدعا را نيز بايد در ژاپن و چين و . سازش مسلماً موفق نخواهد شد
از همان آغاز جنگ . ابتدا ژاپن را در نظر بگيريم. اوضاع بين المللي جستجو كرد

مقاومت ما حساب ميكرديم كه ممكن است لحظه اي فرار رسد كه هواي سازش 
ظتر گردد، بعبارت ديگر ممكن است دشمن بعد از اشغال شمال چين و استانهاي غلي

و فل الواقع بعداً نيز . جيان سو و جه جيان در صدد برآيد چين را براه تسليم بياورد
به چنين توطتعه اي متشبث شد؛ ولي اين بحران سريعاً گذشت، يكي از عللش اين 

ه پيروي ميكرد و علناً بغارت و چپاول بود كه دشمن در همه جا از سياست وحشيان
چنانچه چين تسليم ميشد، تمام چيني ها بصورت بردگان بدون ميهن در . ميپرداخت
اين سياست راهزنانه دشمن كه هدفش انقياد چين بود، داراي دو جنبه . مي آمدند

اعم از توده  – مادي و معنوي است كه بدون استثناء شامل حال تمام چيني ها ميشود
اي قشرهاي تحتاني يا عناصر قشرهاي فوقاني جامعه؛ البته اين سياست در باره ه

دسته اخير بشكل نرمتري اجرا ميشود، ليكن در اينجا اختالف فقط در ميزان و درجه 
بطور كلي دشمن همان شيوه هائي را كه در سه استان شمالي . آنست نه در اصل

از نظر مادي، دشمن . ل كرده استشرقي بكار برده است، به چين داخلي نيز منتق
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خوراك و پوشاك افراد عادي را ميربايد و داد و فغان توده هاي وسيع مردم را از سرما 
و گرسنگي در مي آورد؛ وسايل توليد را هم بغارت ميبرد و صنايع ملي چين را منهدم 

را از نظر معنوي، دشمن غرور ملي خلق چين . ميسازد و تحت انقياد خود در ميĤورد
فقط ميتواند خدمتگذاري  "آفتاب"هر فرد چيني در زير پرچم . در هم ميشكند

. مطيع، حيواني باركش باشد و امكان كوچكترين تظاهر غرور ملي باو داده نميشود
اين سياست وحشيانه را دشمن در نقاط دورتر خاك كشور ما نيز بموقع اجرا خواهد 

ست، مايل به متوقف ساختن جنگ دشمن از آنجا كه طمعش خيلي زياد ا. گذاشت
درج شد، )  13( 1938ژانويه  16سياستي كه اعالميه كابينه ژاپن مورخ . نيست

اين امر خشم و نفرت . كماكان با سرسختي تمام اجرا ميشود و اصوال ناگزير باجراست
اين خشم و نفرت نتيجه خصلت ارتجاعي و . تمام اقشار مردم چين را برانگيخته است

رهائي از مصيبت ممكن "جنگي است كه ژاپن دنبال ميكند و چون وحشيانه 
ميتوان پيش بيني كرد كه . ، ناگزير يك دشمني مطلق شكل گرفته است"نيست

دشمن در لحظه معيني مجدداً تالش خواهد كرد چين را براه تسليم بيĤورد؛ برخي 
احتمال قوي ضمن هواداران تئوري انقياد ملي نيز بار ديگر از النه بيرون خزيده و ب

كه در انگلستان، آمريكا، فرانسه و بخصوص در (تباني با بعضي از عناصر خارجي 
عمل ننگين خود را بمرحله اجرا خواهند ) محافل فوقاني انگلستان يافت ميشوند

ليكن گرايش عمومي رويدادها طوري تكوين خواهد يافت كه به تسليم راه . گذاشت
را خصلت سرسختانه و فوق العاده وحشيانه جنگ  نميدهد، زيرا اين جنبه مسئله

  .ژاپن تعين نموده است
در اينجا سه عامل وجود دارد كه . دوم، اينكه چين را در نظر بگيريم – 22

حزب كمونيست بمثابه اولين عامل ، . موجب پافشاري چين در جنگ مقاومت ميگردد
. بر ژاپن رهبري ميكندنيروي قابل اعتمادي است كه خلق چين را در مقاومت در برا

است كه بعلت وابستگي بانگلستان و آمريكا، ماداميكه اين دو  گوميندانعامل دوم 
عامل سوم احزاب و گروه هاي سياسي ديگر . كشور دستور نداده اند، تسليم نميشود

. است كه اكثريت عظيم آنها مخالف سازش اند و از جنگ مقاومت پشتيباني ميكنند
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با هم جمع شوند، هر كس كه در صدد سازش با دشمن برآيد، در  وقيكه اين سه عامل
همه . صف خائنين بملت قرار خواهد گرفت و همه حق دارند اورا مجازات نمايند

آنهائيكه نيخواهند در رديف خائنين بملت قرار گيرند، راهي جز اين ندارند كه متحد 
ق سازش مشكل خواهد شوند و جنگ مقاومت را تا آخر دنبال كنند؛ در آنطورت تحق

  .شد
باستثناء متحدين ژاپن . و باالخره اوضاع بين المللي را مالحظه كنيم – 23

و بعضي از عناصر قشرهاي فوقاني ساير كشورهاي سرمايه داري ، و تمام جهان موافق 
اين عامل اميد چين را . جنگ مقاومت چين و مخالف سازش از طرف چين است

لق ما اميدوار است كه نيروهاي بين الملل كمك خود را به امروز تمام خ. بيشتر ميكند
اين اميدي عبث نيست؛ بويژه وجود اتحاد شوروي، . چين تدريجاً افزايش خواهد داد

اتحاد شوروي سوسياليستي كه اكنون بطور . چين را در جنگ مقاومت تشويق ميكند
. ده استبيسابقه اي نيرومند شده است، هميشه در غم و شادي چين شريك بو

درست برخالف تمام آن عناصر قشرهاي فوقاني كشورهاي سرمايه داري كه منحصراً 
در پي سود هستند، اتحاد شوروي وظيفه خود ميداند بهمه ملتهاي ضعيف و تمام 

اگر امروز چين در جنگ خود را منفرد نمي بيند، تنها . جنگهاي انقالبي كمك كند
بلكه بخصوص نتيجه كمك اتحاد شوروي بدليل كمك بين المللي بطور كل نيست 

نزديكي جغرافيائي چين و اتحاد شوروي بحران ژاپن را حادتر نموده و به جنگ . است
نزديكي جغرافيائي چين و ژاپن جنگ مقاومت چين را . مقاومت چين ياري ميرساند

دشوارتر ميشازد؛ و بر عكس نزديكي جغرافيائي چين و اتحاد شوروي شرايط 
  .جنگ مقاومت چين فراهم ميسازد مساعدي براي

از اينجا ميتوان چنين نتيجه گرفت كه خطر سازش وجود دارد، ليكن   – 24
ميتوان بر آن غلبه كرد، زيرا كه سياست دشمن اگر هم تا حدودي عوض شود، 

سازش گرچه در چين داراي ريشه هاي اجتماعي . نميتواند بطور اساسي تغيير يابد
در ميان نيروهاي بين . زش اكثريت عظيم را تشكيل ميدهنداست، ولي مخالفين با سا

المللي نيز عناصري هستند كه طرفدار سازش اند، ولي نيروهاي عمده از جنگ 
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بدين ترتيب عمل مشترك اين سه عامل رفع خطر سازش . مقاومت پشتيباني ميكنند
  .و همچنين تعقيب پيگير جنگ مقاومت را تا پايان امكان پذير ميگرداند

ترقي سياسي كشور و پايداري در . حال بمسئله دوم جواب بدهيم  – 25
هر قدر ترقي سياسي با موقعيت پيش . جنگ مقاومت از يكديگر تفكيك ناپذيرند

رود، همانقدر امكان پايداري در جنگ مقاومت بيشتر خواهد شد؛ و هر اندازه كه 
. ر خواهد شدجنگ مقاومت با پيگيري بيشتر دنبال گردد، ترقي سياسي زيادت

در عرصه . معذالك نقش اساسي در اينجا مربوط به پايداري در جنگ مقاومت است
. لمي بطور جدي بچشم ميخورندپديده هاي ناسا گوميندانليت رژيم هاي مختلف فعا

تراكم اين عوامل ناگوار طي ساليان دراز بسياري از ميهن پرستان شرافتمند را 
همانطور كه تجارب جنگ مقاومت نشان داده ليكن . ناراحت و نگران ساخته است

جهت هيچ ناست، خلق چين در مدت ده ماه باندازه چندين سال ترقي كرده و بدي
گرچه فسادي كه ساليان دراز متراكم شده، آهنگ . دليلي براي بدبيني وجود ندارد

رشد نيروهاي توده اي را براي جنگ مقاومت قوياً كند ساخته و از دامنه پيروزيهاي 
ما كاسته و ضايعاتي در جنگ بما تحميل كرده است، معذالك وضع عمومي در چين، 
در ژاپن و تمام جهان ، طوريست كه به خلق چين اجازه نميدهد در يك نقطه درجا 

البته چون عامل مانع ترقي يعني پديده هاي فساد هنوز موجود ميباشد، اين . بزند
كند آن دو خصوصيت وضع كنوني ترقي و آهنگ . طرقي به كندي انجام ميگيرد

اين امريست . خصوصيت اخير با مقتضيات فوري جنگ آشكارا در تناقض است. است
ليكن ما در ميان آتش جنگي . كه ميهن پرستان شريف را بشدت نگران ميكند

انقالبي هستيم، جنگ انقالبي پادزهري است كه نه تنها زهر دشمن را خنثي ميكند، 
هر جنگ عادالنه و انقالبي داراي . كهاي خود ما را ميزدايدبلكه آلوده گيها و چر

قدرت عظيمي است كه ميتواند بسياري از چيزها را دستخوش تغيير سازد و با اينكه 
جنگ چين و ژاپن هم چين را تغيير خواهد داد و هم ژاپن . راه تغيير آنها را باز نمايد

زلزل ناپذير پايداري كند، را؛ چنانچه چين در جنگ مقاومت و جبهه متحد بطور ت
بيقين ژاپن كهن به ژاپن نوين و چين كهن به چين نوين بدل خواهد گشت و مردم و 
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از . همه چيز در چين و در ژاپن طي اين جنگ و بعد از آن تغيير خواهند يافت
. اينجهت منطقي است كه جنگ مقاومت و ساختمان كشور را بهم مربوط بدانيم

ن نيز ميتواند تحول يابد، منظورما اين است كه جنگ وقتيكه ما ميگوئيم ژاپ
تجاوزكارانه اي كه زمامداران ژاپن دنبال ميكنند، بشكست منتهي ميشود و وقوع 

روزيكه انقالب خلق ژاپن مظفر و . انقالب توده اي را در ژاپن امكان پذير ميگرداند
ت چين پيوند همه اينها با جنگ مقاوم. پيروز گردد، روز تحول ژاپن خواهد بود

  .چنين دورنمائي را بايد در مد نظر داشت. نزديك دارند

  تئوري انقياد ملي نادرست است
  و تئوري پيروزي سريع نيز نادرست است

– ما در برسي قياسي از خصوصيات اساسي و متضاد دشمن و خود – 26

ك، ترقي و انحطاط، كمك وسيع و چقدرت و ضعف، كشور بزرگ و كشور كومانند  
تئوري انقياد ملي را رد كرديم و توضيح داديم كه چرا سازش باشكال   – ناچيز كمك

هواداران تئوري انقياد ملي بر تضاد . تحقق مييابد و ترقي سياسي امكان پذير است
بين قدرت و ضعف تاكيدمينمايند، و آنرا طوري بزرگ ميكنند كه در تمام مسايل پايه 

تكيد آنها . ديگر را از نظر فرو ميگذارند و استداللشان قرار ميگيرد، و تنقضات
باختالف بين قدرت و ضعف، نشانه يكجانبه گري آنهاست و فقط در اين جنبه موضوع 

بنابر اين از . مبالغه كردن و آنرا بجاي مجموع گرفتن، ذهنيگري آنانرا نشان ميدهد
ر جرگه ما بايد بكسانيكه د. لحاظ مجموع تئوري آنها بي پايه و اشتباه آميزاست

هواداران تئوري انقياد ملي نميباشند و بدبيني شان هم ريشه دار نيست، بلكه فقط 
گاهي دستخوش بدبيني ميگردند و آنهم تنها بدليل اينكه در اثر اختالف نيروي ما و 
دشمن در يك لحظه معين و در جزء، و يا در اثر وجود پديده هاي فساد در داخل 

ز نشان دهيم كه نظراتشان ناشي از گرايش يكجانبه كشور دچار آشفتگي ميشوند، ني
ليكن رفع اشتباه اين اشخاص نسبتاً آسان است، و اگر آنها را . گري و ذهنيگري است
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متوجه اشتباهاتشان كنيم، خواهند فهميد، زيرا كه آنها ميهن پرستان شرافتمندند و 
  . اشتباهاتشان خصلت موقتي دارد

آنها يا تضاد بين . زي سريع نيز در اشتباهنداما طرفداران تئوري پيرو – 27
توجه قرار اد هاي ديگر را مورد ضمالً فراموش ميكنند و فقط تاقدرت و ضعف را ك

ارزيابي امتيازات چين مبالغه مينمايند كه هيچگونه قرابتي با در  ،از اينكه ميدهند
قديمي كه واقعيت ندارد و اصوال قلب ماهيت شده است، و يا مثل اين ضرب المثل 

تناسب نيروها را در  "برگ كوچكي جلو چشم مانع ديدن كوه تاي ميشود "ميگويد 
زمان و مكان معين بعنوان تناسب نيروها در مجموع تلقي ميكنند و خود را بر حق 

در يك كالم، آنها جراًت ندارند باين حقيقت اعتراف كنند كه دشمن قويست . ميدانند
غالباً اين نكته را ناديد ميگيرند، يك جنبه از حقيقت را و از آنجهت كه . و ما ضعيفيم
آنها عالوه بر اين جسارت ندارند كه محدوديت امتيازات ما را قبول . انكار ميكنند

اشتباهات آنان، اعم . نمايند و از اينروست كه جنبه ديگر حقيقت را نيز انكارميكنند
نجا نيز ذهنيگري و يكجانبه از بزرگ و كوچك، از همينجا سرچشمه ميگيرد؛ و در اي

اين دوستان سرشار از حسن نيت اند؛ آنها نيز ميهن . گري است كه فتنه بپا ميكند
نظرتشان  "هرقدر هم كه آرزوهاي اين آقايان بلند باشد"ليكن . پرستان شرافتمندند

اشتباه آميزاست و عمل كردن طبق نسخه تجويزي آنان، ما را حتماً به بن بست 
را اگر ارزيابي با واقعيت منطبق نباشد، هيچ عملي نميتواند بهدف مورد زي. ميكشاند

نظر بيانجامد، و اگر در اين كار پافشاري شود، آنوقت هم ارتش منهدم ميگردد و هم 
ميهن بانقياد در ميĤيد و در آخر نيز همان نتيجه اي بدست مي آيد كه شكست طلبان 

  .يروزي سريع را نيز بايد طرد كرداز اينجهت است كه تئوري پ. بدست مي آورند
ما . آيا ما خطر انقياد ملي را انكار ميكنيم؟ خير، ما انكار نميكنيم – 28

بين اين دو . آزادي و انقياد: قبول داريم كه در برابر چين دو آينده احتمالي وجود دارد
وظيفه ما كسب آزادي و جلوگيري از انقياد . امكان مبارزه شديدي در جريان است

و همچنين مشكالت  – كه عامل اساسي است – شرايط آزادي را ترقي چين. است
ما برخالف هواداران تئوري انقياد ملي، با . دشمن و كمك بين المللي تشكيل ميدهند
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واقع بيني و بطور همه جانبه وجود دو امكان يعني انقياد و آزادي را قبول داريم، ولي 
است، و در ضمن شرايط نيل به آزادي را هم تاكيد ميكنيم كه امكان آزادي بيشتر

اما هواداران . نشان ميدهيم و تمام مساعي خود را براي تحقق آنها بكار ميبريم
تئوري انقياد ملي با نظري ذهني و يكجانبه فقط وجود يك امكان را ميپذيرند و آن 

شرايط  انقياد ملي است؛ آنها امكان آزادي ملي را قبول نميكنند تا چه رسد باينكه
ما در عين اينكه وجود گرايشها . الزم آزادي را نشان دهند و براي تحقق آنها بكوشند

بتدريج  – و پديده هاي ديگر را نيز مشاهده ميكنيم كه همانطور كه نشان ميدهيم
چيره خواهند گشت و هم اكنون با دسته اول در تصادم سختي افتاده اند؛ بعالوه ما 

رايشها و پديده هاي سالم را نشان ميدهيم و ميكوشيم شرايط ضرور براي چيرگي گ
گرايش سازشكارانه و پديده هاي فساد را بر خالف بدبينان، رويه خود را از دست 

  .نميدهيم
اينطور نيست كه ما آرزومند پيروزي سريع نيستيم؛ همه ميخواهند  – 29

ر نشان ولي ما خاط. همين فردا صبح بيرون رانده شوند "شياطين ژاپني "كه 
ميسازيم در صورت فقدان شرايط معين، پيروزي سريع چيزي است كه فقط در عالم 
ذهن انسان موجود است نه در واقعيت عيني، و چيزي جز پندار واهي و يك تئوري 

از اينجهت است كه ما با ارزيابي واقع بينانه و همه جانبه از كليه . بي اساس نيست
ازيم كه يگانه راه نيل به پيروزي نهائي، ميس ناوضاع خودي و دشمن خاطر نشا

استراتژي جنگ طوالني است و تئوري پيروزي سريع را بعنوان نظريه اي بكلي بي 
ما بر اين نظريم كه بخاطر تامين تمام شرايط الزم براي پيروزي نهائي . پايه رد ميكنيم

ي ما بهمان بايد كوشش كرد و هر قدر اين شرايط كاملتر و زودتر فراهم شوند، پيروز
ما معتقديم كه اين تنها راه كوتاه كردن . ميگردد تأميناندازه مطمئنتر و سريعتر 

جريان جنگ است، و تئوري پيروزي سريع را از سخن پردازي بيهوده و تالشي براي 
  .خريد كاال بقيمت ارزان است، رد ميكنيم
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  چرا جنگ طوالني خواهد بود؟

چرا ": باين سوال كه. الني بپردازيمسي مسئله جنگ طوراينك به بر  – 30
فقط وقتي ميتوان جواب صحيح داد كه تمام عوامل  "جنگ طوالني خواهد بود؟

مثالً اگر ما فقط . اساسي اختالفات موجود بين ما و دشمن مورد توجه قرار گيرند
بگوئيم كه دشمن يك كشور نيرومند امپرياليستي است و ما يك كشور ضعيف، نيمه 

نيمه فئودالي هستيم، آنوقت خطر لغزش به تئوري انقياد ملي پديد   – مستعمره
زيرا كه يك جنگ، نه در تئوري و نه در عمل، تنها با قرار گرفتن . خواهد گشت

ضعيف در برابر قوي نميتواند طوالني گردد و بهمين ترتيب نميتوان فقط بدليل اينكه 
تيباني وسيع بين المللي يكي مترقي و ديگري ارتجاعي، و يا اينكه يكي از پش

غالباً اتفاق ميافتد كه كشوري بزرگ . برخوردار است و ديگري نيست، طوالني گردد
و اغلب اتفاق ميافتد كه كشوري مترقي كه . يك كشور كوچك را ببلعد و يا بلعكس 

نيرومند نيست، از طرف يك كشور بزرگ ارتجاعي نابود ميشود؛ اين حقيقت در مورد 
كمك زياد يا . ه مترقي است ولي نيرومند نيست، نيز صدق ميكندهرچيز ديگري ك

كم بين المللي عامل مهم ولي فرعي است كه برد تاًثير آن تابع عوامل اساسي طرفين 
از اينرو وقتيكه ما ميگوئيم جنگ مقاومت ضد ژاپني جنگي است . جنگ است

امل دو طرف متخاصم طوالني، نتيجه گيري ما متكي بر ارزيابي رابطه متقابل كليه عو
ولي از . خطر انقياد ما در اينجا ناشي ميشود كه دشن قوي است و ما ضعيفيم. است

ما ميتوانيم با مساعي . لحاظ ديگر دشمن داراي نقاط ضعف است و ما مزايائي داريم
خود از امتياز دشمن بكاهيم و نقاط ضعفش را تشديد كنيم و در عين حال مزاياي 

بدين ترتيب ميتوانيم پيروزي . م و بر نقطه ضعفمان غالب آئيمخود را افزايش دهي
نهائي را بدست آوريم و جلوي انقياد را بگيريم، در حاليكه دشمن سرانجام شكست 
خواهد خورد و ديگر قادر نخواهد بود از اضمحالل تمام رژيم امپرياليستي خود 

  .جلوگيري كند
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دارد و در زمينه هاي ديگر از آنجا كه دشمن فقط در يك زمينه مزيت  – 31
داراي نقاط ضعف است، ولي ما فقط در يك زمينه نقطه ضعف داريم و در زمينه هاي 
ديگر داراي مزايائي هستيم، اين مسئله مطرح ميشود كه چرا چنين وضعي به تعادل 
نيروها منجر نگشته بلكه برعكس به برتري دشمن و فروتري ما منتهي شده است؟ 

واقعيت اين است كه . كه مسئله را نميتوان بطور صوري برسي كرد كامالً روشن است
تفاوت قواي ما و دشمن اكنون بسيار زياد است و نقاط ضعف دشمن هنوز حدت 
نيافته اند و فعاالً نيز نميتوان تا آنحد كه قدرت ويرا خنثي كنند، حدت يابند، و در 

نميتوان تا آنحد كه ضعف ما را  ه اند و عجالتاًحال مزاياي ما نيز هنوز رشد نكردعين 
روست كه تاكنون تعادل نيروها ممكن نگرديده است نجبران كنند، رشد نمايند؛ از اي

  .بلكه فقط عدم تعادل وجود داشته است
گرچه تالش ما براي پايداري در جنگ مقاومت و حفظ جبهه متحد،  – 32

تغيير داده است، تناسب قدرت و برتري دشمن و ضعف و فروتري ما را تا حدودي 
از اينرو در مرحله معيني از جنگ دشمن . معذالك اين تغيير هنوز اساسي نيست

پس علت . ميتواند تا حدي پيروز شود و ما تا اندازه اي با شكست موجه خواهيم شد
چيست كه در مرحله مورد بحث پيروزي دشمن و شكست ما بدرجه معيني محدود 

شكست كامل منتهي گردد؟ علت اين است كه اوالً  ميشود و نميتواند بيك پيروزي يا
قدرت دشمن و ضعف ما از همان آغاز نسبي بوده است نه مطلق، ثانياً، تالش ما براي 
. پايداري در جنگ مقاومت و حفظ جبهه متحد اين نسبت را باز هم بيشتر كرده است

اعد قدرت اورا در مقايسه با وضع اوليه، دشمن با اينكه هنوز قويست ولي عوامل نامس
تحليل مبردند، معذالك اين تحليل هنوز بحدي نيست كه برتري دشمن را از بين 

و ما با اينكه هنوز ضعيف هستيم، ولي عواملي مساعدي هست كه اين ضعف ما . ببرد
را جبران ميكند، مع الوصف خود اين جبران نيز هنوز بĤن درجه نرسيده است كه به 

ن ترتيب است كه قدرت نسبي دشمن و ضعف نسبي ما و بدي. فروتري ما پايان بخشد
قدرت و ضعف ، . همچنين برتري نسبي دشمن و فروتري نسبي ما نمايان ميشود

برتري و فروتري در هر دو طرف هرگز مطلق نبوده است و بعالوه تالش ما براي 
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قدرت   – جنگ مقاومت و حفظ جبهه متحد در جريان جنگ وضع اوليه را رپايداري د
از اينرو در مرحله . بيشتر تغيير داده است - برتري دشمن، ضعف و فروتري ماو 

معيني از جنگ پيروزي دشمن و شكست دشمن و شكست ما بدرجه معيني محدود 
  .جهت است كه جنگ طوالني ميگرددنميشود و درست بدي

اگر ما بتوانيم در جريان جنگ، . ولي اوضاع بتغيير ادامه ميدهد – 33
ظامي و سياسي صحيحي بكاربريم و مرتكب اشتباهات اصولي نشويم و تاكتيكهاي ن

تمام مساعي خود را به بهترين وجهي بكار اندازيم، آنوقت كليه عوامل نامساعد 
دشمن و عوامل مساعد ما به نسبت پيشرفت جنگ قوت خواهد گرفت، تناسب اوليه 

و بشكست  قواي طرفين و برتري دشمن برما تغيير اساسي صورت خواهد گرفت
  .دشمن و پيروزي ما منتهي ميگردد

در حال حاضر دشمن كماكان ميتواند از قدرت خود كم و بيش بهره   – 34
كمبود منابع . برداري كند زيرا جنگ مقاومت ما هنوزاورا كامالً تضعيف نكرده است

انساني و مادي دشمن هنوز بĤنحدي نيست كه تعرض اورا متوقف سازد بلكه بعكس 
. ع انساني و مادي هنوز ميتوانند بار تعرض اورا تا حد معيني تحمل كننداين مناب

خصلت ارتجاعي و وحشيانه جنگ يعني عاملي كه آنتاگونيسم طبقاتي ژاپن را حدت 
ميبخشد و بمقاومت ملت چين نيرو ميدهد، هنوز چنان وضعي ايجاد نكرده است كه 

اد دشمن در صحنه بين المللي انفر. بتوان از ادامه تعرض دشمن خود جلوگيري نمود
در بسياري . بعنوان يك عامل كه تازه رو بشدت نهاده، هنوز بحد كمال نرسيده است

از كشورهائي كه براي كمك به چين ابراز تمايل كرده اند، سرمايه داراني كه به تجارت 
ز سود جوئي در سر ندارند، هنوز اسلحه و مواد جنگي مشغولند و انديشه اي ج

هم )  15(و دولتهايشان )  14(زيادي مواد جنگي براي ژاپن تهيه ميكنند ادير قم
از تمام اينها . تاكنون حاظر نشده اند باتفاق اتحاد شوروي ژاپن را عمالً مجازات نمايند

چنين نتيجه ميشود كه جنگ مقاومت ما نميتواند زود به پيروزي بيانجامد بلكه فقط 
باره آنچه كه مربوط به چين ميشود، ميتوان  ولي در. ميتواند جنگي طوالني باشد

گفت كه اين كشور در ظرف ده ماه جنگ مقاومت، در زمينه هاي نظامي، اقتصادي، 
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سياسي و فرهنگي، يعني در زمينه هائي كه ضعف وي تظاهر ميكند، تا حدي به ترقي 
نايل آمده است؛ ولي هنوز تا آنحدي كه براي قطع تعرض دشمن و تدارك تعرض 

عالوه بر اين ما از نظر كمي نيز . ابل ما الزم ميĤيد، راهي طوالني در پيش استمتق
تمام عواملي كه بسود ما هستند با وجود اينكه . ناچار بوديم متحمل ضايعاتي شويم

بايفاء نقش مثبت خود ادامه ميدهند، هنوز قطع تعرض دشمن و تدارك تعرض متقابل 
اكنون اين هنوز بتحقق . خود بشدت بيافزائيم ما كافي نيستند، مگر آنكه ما برتالش

نپيوسته است كه در داخل كشور پديده هاي فساد از بين بروند و آهنگ ترقي 
افزايش بيابد؛ در خارج كشور نيروهاي طرفدار ژاپن مهار بشوند و نيروهاي ضد ژاپني 

يروز شود از تمام اينها باز نتيجه ميشود كه جنگ ما نميتواند زود پ. رشد كافي كنند
  .بلكه فقط ميتواند جنگي طوالني باشد

  مراحل سه گانه جنگ طوالني

از آنجا كه جنگ چين و ژاپن جنگي است طوالني كه در آن پيروزي   – 35
نهائي نصيب چين خواهد شد، ميتوان منطقاً پيش بيني نمود كه اين جنگ طوالني در 

اول شامل دوره تعرض مرحله . جريان تكامل خود از سه مرحله عبور خواهد كرد
استراتژيك دشمن و دفاع استراتژيك ما ميگردد؛ مرحله دوم دوره تحكيم 
استراتژيك سرزمينهاي اشغالي دشمن و آمادگي ما براي تعرض متقابل خواهد بود؛ 
مرحله سوم دوره تعرض استراتژيك ما و عقب نشيني استراتژيك دشمن خواخد بود 

را نميتوان پيش بيني كرد؛ ليكن بر اساس وضع مشخص هيچيك از اين سه مرحله 
پيشرفت . شرايط حاضر ميتوان برخي از گرايشهاي اساسي تكامل جنگ را نشان داد

واقعيت عيني مسيري پرحادثه و پرفراز و نشيب طي خواهد كرد، بدينجهت هيچ 
جنگ چين و ژاپن را ترسيم كند؛ ولي رهبري  "طالع نماي"كسي نميتواند 

يجاب ميكند كه خطوط اساسي گرايشهاي تكامل جنگ ترسيم استراتژيك جنگ ا
از اين جهت گرچه طرح ما نميتواند با مسير مشخص حوادث آينده كامالً . گردند
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رهبري  تأمينمنطبق باشد و الجرم حوادث آنرا اصالح خواهند كرد، معهذا براي 
  .وداستراتژيك با هدف و استواري جنگ طوالني اين خطوط را بايد ترسيم نم

دشمن ميكوشد بسه نقطه يعني . مرحله اول هنوز پايان نيافته است – 36
دشمن براي . گوان جو، اوهان و الن جو دست اندازد و اين سه نقطه را بهم متصل كند

نيل باين هدف بايد اقالً پنجاه لشكر با يك ميليون و نيم سرباز وارد ميدان كند، يك 
دشمن براي . و بيش از ده ميليارد ين خرج كندسال و نيم تا دوسال وقت صرف نمايد 

اينكه اينطور عميق تا قلب كشور ما نفوز نمايد، با مشكالت بزرگي مواجه خواهد شد 
حان  - اگر دشمن بخواهد راه آهن گوان جو. كه برايش عواقب شومي ببار خواهد آورد

لعاده خطرناكي الن جو را كامالً تصرف كند، بايد بنبردهاي فوق ا – كو و جاده سي ان
معذالك ما بايد در . تن دهد و تازه موقعيت كامل او در انجام اين نقشه حتمي نيست

تدوين نقشه عملياتي خود براساس اين فرض كه دشمن ممكن است بتواند اين سه 
نقطه و حتا برخي نقاط ديگر را نيز تصرف كند و آنها را بهم متصل سازد، يك جنگ 

تا اگر دشمن اين نقشه خود را عملي سازد، بتوانيم در مقابل طوالني را تدارك ببينيم 
شكل عمده عمليات نظامي ما در اين مرحله جنگ متحرك خواهد . او مقاومت كنيم

گرچه در اثر اشتباهات . بود كه با جنگ پارتيزاني و جنگ موضعي تكميل ميشود
لي را گرفته جنگ موضعي در آغاز اين مرحله جاي او گوميندانذهني مقامات نظامي 

است، معذالك اين شكل با در نظر گرفتن مرحله اول در مجموع نقش كمكي خواهد 
در اين مرحله جبهه متحد وسيعي در چين ايجاد گرديده و وحدت بيسابقه اي . داشت

دشمن براي اينكه چين را براه تسليم آورد، به شيوه هاي پليد و . تحقق يافته است
د تا بتواند بدون زحمت زياد نقشه خود را در باره بيشرمانه توسل جسته و ميجوي

بفرجام رسانيدن سريع جنگ عملي سازد و سراسر چين را بتصرف در آورد؛ ليكن 
در . ايگونه تشبثات تاكنون بي نتيجه مانده اند و در آينده نيز توفيق نخواهند يافت

ست كه اساس اين مرحله چين عليرغم ضايعات سنگين، به ترقيات بزرگي نايل آمده ا
اتحاد شوروي در مرحله . عمده ادامه جنگ مقاومت در مرحله دوم را تشكيل ميدهند

در طرف دشمن عالئمي بچشم ميخورد . كنوني كمكهاي بزرگي بكشور ما كرده است
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اكي از تزلزل روحيه او است؛ قدرت تعرضي نيروي زميني ارتش ژاپن در اواسط حكه 
در . و تا آخر مرحله نيز باز هم ضعيفتر خواهد شداين مرحله ضعيفتر از آغاز آنست 

زمينه مالي و اقتصادي هم اكنون عالئمي حاكي از تحليل نيروي دشمن به چشم 
ميخورد؛ مردم و سربازان ژاپن رفته رفته از جنگ بيزار ميشوند؛ ميان دارو دشته 

يني است، ديده ميشود و بدب "نااميدي از جنگ"رهبري جنگ تضاهراتي كه نمودار 
  .نسبت بدورنماي جنگ روزبروز افزايش مييابد

در پايان . مر حله دوم را ميتوان مرحله تعادل استراتژيك ناميد – 37 
مرحله اول دشمن بعلت عدم تكافوي نيروي نظامي و مقاومت سرسخت ما مجبور 

خود معيا نمايد؛ دشمن وقتي خواهد شد نقاطي را بعنوان حدود تعرض استراتژيك 
ه رسيد، به تعرض استراتژيك پايان ميدهد و بمرحله دوم كه مضمون آن قطنباين 

در اين مرحله دشمن قصد دارد اراضي . تحكيم اراضي اشغالي است، وارد ميشود
اشغالي را بخاك خود بدل كند و در ضمن خلق چين را تا آخرين حد ممكن غارت 

مواجه خواهد شد، نمايد؛ ليكن دشمن در آنجا نيز با يك جنگ سرسخت پارتيزاني 
جنگ پارتيزاني با استفاده از اينكه دفاع پشت جبهه دشمن ضعيف است در مرحله 
اول بطور وسيع گسترش مييابد و مناطق پايگاهي بسياري ايجاد ميشود و در نتيجه 
تشبثات دشمن براي تحكيم اراضي اشغالي بطور جدي مورد تهديد قرار ميگيرد، از 

. كمافي السابق عمليات وسيع نظامي ادامه خواهد داشتاينرو در مرحله دوم هنوز 
شكل عمده جنگ ما در اين مرحله، جنگ پارتيزاني است و جنگ متحرك نقش 

در اين هنگام چين هنوز يك ارتش منظم بزرگ در اختيار خواهد داشت، . كمكي دارد
كه از ليكن فوراً برپا كردن تعرض متقابل استراتژيك برايش مشكل خواهد بود، زيرا 

يكسو دشمن در شهرهاي بزرگ و در كنار خطوط ارتباطي مهم اشغالي خود بدفاع 
استراتژيك خواهد پرداخت، و از سوي ديگر ارتش چين هنوز تجهيزات فني كامل 

قواي نظامي ما باستثناء واحدهائي كه در جبهه مشغول دفاع خواهند . نخواهد داشت
اهند شد و بطور نسبتاً پراكنده آرايش بود، بتعداد زياد وارد پشت جبهه دشمن خو

خواهند يافت و با تكيه بمناطقي كه بتصرف دشمن در نيامده اند و در همسوئي با 
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واحدهاي مسلح توده اي در اراضي اشغالي دشمن به جنگ پارتيزاني پردامنه و 
شديدي دست خواهند زد و دشمن را تا حد ممكن به تغيير محل وادار خواهند كرد 

طريق اورا در جنگ متحرك نابود سازند، همچنانكه اين كار اكنون در استان تا بدين
جنگ در اين مرحله شديد و سخت خواهد بود و بسياري از . شان سي جريان دارد

ولي جنگ پارتيزاني موفقيت آميز خواهد بود و در . نقاط بسختي ويران خواهد شد
ب يك سوم از اراضي صورت اجراي صحيح آن دشمن ممكن است بتواند فقط قري

اشغالي خود را حفظ كند، در حاليكه تقريباً دوسوم ديگر در دست ما باقي خواهد 
ماند، و اين امر براي دشمن شكست جدي و براي ما پيروزي بزرگ محسوب خواهد 

اول، : در آنموقع مجموعه مناطق اشغالي دشمن به سه نوع تقسيم خواهد شد. شد
ناطق پايگاهي ما براي جنگ پارتيزاني؛ سوم، مناطق مناطق پايگاهي دشمن؛ دوم، م
مدت ادامه اين مرحله تابع ميزان تغيير در تناسب . پارتيزاني مورد نزاع دو طرف

قواي بين ما و دشمن و همچنين تابع تغييرات اوضاع بين المللي است؛ بطور كلي ما 
براي تحمل بايد حساب كنيم كه اين مرحله نسبتاً طوالني خواهد شد و خود را 

اين دوران براي چين دوراني فوق ا لعاده سخت خواهد . مشكالت اين راه آماده كنيم
. بود؛ مشكالت اقتصادي و فعاليت مخرب خائنين به ملت دو مسئله جدي خواهد بود

دشمن براي بهم زدن جبهه متحد چين سخت تالش خواهد كرد، تمام سازمانهاي 
دولت "من همدست شده و يك باصطالح خائنين به ملت در مناطق اشغالي دش

بعلت از دست رفتن شهرهاي بزرگ و وجود مشكالت . را تشكيل خواهند داد "واحد
ناشي از جنگ، عناصرمتزلزل در ميان صفوف ما فعاالنه به تبليغ تئوري سازش 

در چنين صورتي . خواهند پرداخت و بدبيني بمقياس وسيع شيوع خواهد يافت
بود كه توده هاي مردم را در سراسر كشور براي اينكه چون تني وظيفه ما اين خواهد 

واحد و بدون تزلزل در جنگ پايداري كنند، بسيج كنيم، جبهه متحد را توسعه و 
تحكيم بخشيم، هرگونه بدبيني و تئوري سازش را از ميان برداريم، ايمان مردم را 

قع اجرا بگذاريم تا بمبارزه سخت نقويت كنيم و سياست نويني براي زمان جنگ بمو
در اين مرحله بايد از تمام كشور دعوت نمود . بتوانيم اين راه سخت را بپايان رسانيم
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كه از يك دولت واحد قاطعانه حمايت كند،عليه هرگونه تجزيه طلبي مبارزه نمايد، 
تكنيك جنگ را طبق برنامه بهبود بخشيد، ارتش را اصالح كند، تمام خلق را بسيج 

در اين مرحله اوضاع بين المللي براي . را براي تعرض متقابل آماده سازد نمايد و خود
 "ن است ادعاهاي نظير باصطالح ژاپن نامساعدتر خواهد شد و باوجود اينكه ممك

است، پيدا شود،  "عمل انجام شده"نوع چمبرلن كه بمعناي انطباق با  "مليسأر
خطري كه از . چين كمك كنند نيروهاي عمده بين المللي تمايل مي يابند بيشتر به

طرف ژاپن جنوب شرقي آسيا و سيبري را تهديد ميكند، بيش از هروقت ديگر جدي 
تا آنجا كه بدشمن . خواهد شد و حتا امكان وقوع يك جنگ جديد نيز منفي نيست

مربوط ميشود، ميتوان گفت كه دها لشكر دشمن چنان در باطالق جنگ چين فرو 
جنگ پردامنه پارتيزاني . آن برايش غيره ممكن خواهد بودخواهند رفت كه نجات از 

و جنبش توده اي ضد ژاپني اين ارتش عظيم ژاپن را تحليل خواهند برد و از سوئي 
خسارت سنگيني بĤن وارد خواهند ساخت و از سوي ديگر ارتش وي را از نظر رواني با 

با جنگ رشد دادن روحياتي چون درد وطن، خستگي از جنگ و حتا مخالفت 
البته نميتوان گفت كه غارت چين هيچ چيز عايد ژاپن نخواهد . متالشي خواند كرد

كرد ولي بعلت فقدان سرمايه و گرفتاري در جنگ پارتيزاني، موفقيت سريع و فراوان 
ك مرحله انتقالي ياين مرحله دوم در مجموع جنگ . ودبراي وي غير ممكن خواهد ب

ت، ليكن از اين مرحله نقطه عطفي را تشكيل و بالنتيجه مشكل ترين مرحله اس
آنچه كه تعيين ميكند چين كشوري مستقل گردد يا بصورت مستعمره اي . خواهد داد

هاي بزرگ در مرحله اول نيست بلكه درجه  در آيد، حفظ و يا از دست رفتن شهرا
اگر ما در جنگ مقاومت، در جبهه . مجاهدت تمام ملت چين در مرحله دوم است

جنگ طوالني از خود پايداري نشان دهيم، آنوقت چين در اين مرحله چنان  متحد و
در درام سه . نيروئي پيدا خواهد كرد كه بتواند خود را از ضعيف به قوي تبديل نمايد

با تالش . پرده اي جنگ مقاومت چين، اين مرحله پرده دوم را تشكيل خواهد داد
آن بطور موفقيت آميز روي صحنه تمام بازيگران پرده آخر فوق العاده درخشان 

  .خوهد آمد
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مرحله سوم، مرحله تعرض متقابل بمنظور استرداد اراضي از دست  – 38
براي استرداد اراضي از دست رفته، اتكا چين بطور عمده به نيرويهائي . رفته است

است كه در مرحله پيشين فراهم نمود است و در اين مرحله بطور مداوم رشد خواهد 
بايد به كمكهاي بين المللي  زا به تنهائي كافي نيستند، چين باكن اين نيروهلي. يافت

و تغييرات داخلي ژاپن تكيه كند و اال پيروزي برايش غير ممكن خواهد بود؛ از 
لماتيك چين در آينده پدر صحنه بين المللي و فعاليت دي اينجهت وظايف تبليغات

ر دفاع استراتژيك نخواهد بود بلكه در اين مرحله جنگ ما ديگ. سنگينتر خواهد شد
به تعرض متقابل استراتژيك روي خواهد آورد كه در تعرض استراتژيك تجلي مي 
يابد، جنگ ديگر در خطوط داخلي استراتژيك جريان نمي يابد، بلكه رفته رفته به 

اين جنگ فقط وقتي پايان مي يابد كه ما . خطوط خارجي استراتژيك منتقل ميگردد
وقتيكه . مرحله سوم، مرحله نهائي جنگ طوالني است. دخانه يالو برسيمبسواحل رو

منظور ما اين است كه اين مرحله را بايد  "جنگ را بايد تا پايان ادامه داد"ميگوئيم 
شكل عمده عمليات نظامي در اين مرحله براي ما باز جنگ . تماماً پشت سر گذاشت

در حاليكه در مرحله اول . اشتمتحرك است، ولي جنگ موضعي نقش مهمي خواهد د
بعلت شرايط موجود نميتوان براي دفاع موضعي اهميت زيادي قايل شد، در مرحله 
سوم بعلت تغيير اين شرايط و بنابر اقتضاي وظيفه، حمله موضعي نقش خيلي بزرگي 

جنگ پارتيزاني در اين مرحله دوباره به جنگ متحرك و جنگ . بازي خواهد كرد
د داد و نقش كمك استراتژيك را ايفا خواهد كرد، ولي ديگر مثل موضعي ياري خواه

  .مرحله دوم شكل عمده جنگ نخواهد بود
بدين ترتيب بديهي است كه جنگ طوالني و نتيجه سخت خواهد  – 39

دشمن قادر به بلعيدن تمام چين نخواهد بود، ولي ميتواند بسياري از نقاط چين . شد
چين نيز قادر نخواهد بود ژاپن را بسرعت . ال كندرا براي مدت نسبتاً طوالني اشغ

. بيرون بريزد، ليكن قسمت اعظم اراضي كشور را در دست خود حفظ خواهد كرد
باالخره دشمن شكست خواهد خورد و ما پيروز خواهيم شد، ولي بدين منظور راه پر 

  .مشقتي را بايد پيمود
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. ه خواهد شدخلق چين در اين جنگ طوالني و سخت بخوبي آبديد – 40
احزاب سياسي گوناگوني كه در اين جنگ شركت ميكنند، نيز آبديده خواهند شد و 

جبهه متحد بايد حفظ شود؛ تنها با حفظ . در كوره آزمايش سنجيده خواهند گرديد
جبهه متحد است كه ما ميتوانيم در جنگ پايداري كنيم؛ تنها با حفظ جبهه متحد 

تنها از اين طريق . انيم به پيروزي نهائي دست يابيمپايداري در جنگ است كه ما ميتو
پس از آنكه ما راه دشوار جنگ را . است كه ما ميتوانيم بر كليه مشكالت غلبه كنيم

چنين است منطق ذاتي . پشت سرنهاديم، به شاهراه پيروزي قدم خواهيم گذاشت
  .جنگ

گانه تغيير تناسب قوا بين ما و دشمن در هر يك از اين مراحل س  – 41
در مرحله اول دشمن برتري دارد و ما در وضع : بدين ترتيب جريان خواهد يافت

بل از آغاز جنگ بايد در نظر داشت كه اين فروتري ما از ق. فروتر قرار ميگيريم
تغيير نوع . له دستخوش دو نوع تغيير مختلف خواهد شدحين مرامقاومت تا پايان 

وضع فروتري اوليه چين، در اثر . كنداول تغييري است كه قوس نزولي را طي مي
قدرت خسارتي كه در مرحله اول جنگ ديده است يعني تقليل اراضي، جمعيت، 

ن مرحله ادر پاي. سسات فرهنگي وخيمتر خواهد شدؤاقتصادي، نيروهاي نظامي و م
بمقدار قابل  – بخصوص در زمينه اقتصادي – اول هيچ بعيد نيست كه اين تقليالت

از اين حقيقت بعضي ها بعنوان دليلي براي اثبات تئوري هاي . يابند توجبهي افزايش
ليكن تغيير نوع دوم را، يعني . انقياد ملي و سازش خود سوء استفاد خواهند كرد

ارب حاصله از جاين تغيير ت. ز بايد در نظر گرفتتغييري كه قوس صعودي ميپويد، ني
نگ در راه نوين، پيدايش جنگ، ترقي ارتش، ترقي سياسي، بسيج خلق، رشد فره

در طول اين . جنگ پارتيزاني، افزايش كمك بين المللي و غيره را در بر ميگيرد
مرحله آنچه كه قوس نزولي ميپويد، كميت و كيفيت كهنه است كه بويژه در كميت 

و آنچه كه قوس صعودي را طي ميكند، كميت و كيفيت نو است كه . تظاهر مي يابد
استدالل ما دوباره امكان جنگ طوالني و كسب . مينمايد بويژه در كيفيت تجلي

  .پيروزي نهائي مبتني بر تغييرات نوع دوم است
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تغيير . در مرحله اول، در وضع دشمن نيز دونوع تغيير پديد مي آيد  – 42
: نوع اول تغييري است كه قوس نزولي را طي ميكند، و در زمينه هاي زير بيان ميابد

و زخمي ، اتالف اسلحه و مهمات، تنزل روحيه سربازان،  ضايعه صدها هزار كشته
ناراضي مردم ژاپن، افول تجارت، صرف بيش از ده ميليارد ين پول، محكوميت ژاپن از 

اين نوع تغيير در عين حال دليل ديگري است بر . طرف افكار عمومي جهان و غيره
تغيير نوع دوم دشمن اما . امكان ادامه جنگ طوالني و كسب پيروزي نهائي از طرف ما

تغييري كه قوس صعودي ميپويد، يعني اراضي و جمعيت و  - را نيز بايد بحساب آورد
اين امر دليل ديگريست براينكه . منابع مادي بيشتري در اختيار دشمن قرار ميگيرد

جنگ مقاومت ما طوالني خواهد بود و نخواهيم توانست زود به پيروزي نائل گرديم، 
ها از اين حقيقت بعنوان دليلي براي اثبات تئوريهاي انقياد ملي و  معذالك باز بعضي

ولي ما بايد توجه كنيم كه اين تغييرات دشمن . سازش خود سوء استفاده خواهند كرد
دشمن ما يك قدرت . كه قوس صعودي ميپويد، خصلت موقتي و قسمي دارند

از طرف وي فقط  امپرياليستي است كه رو بزوال ميرود و اشغال سرزمين هاي چين
رشد توفان آساي جنگ پارتيزاني در چين، مناطق اشغالي دشمن . جنبه موقتي دارد

از طرف ديگر اشغال خاك چين از . را عمالً به سرزمين باريكي محدود خواهد كرد
اين تضادها را  يو دولتهاي ديگر ايجاد كرده و حت پناطرف دشمن تضادهاي بين ژ

ربه سه استان شمال شرقي نشان ميدهد كه ژاپن طي بعالوه تج. تشديد نموده است
مدت نسبتاً درازي بطور كلي فقط سرمايه گذاري خواهد كرد بدون اينكه بتواند بهره 

اينها مجموعاً داليلي هستند كه ميتوان بكمك آنها تئوري انقياد . اي برداشت كند
زي نهائي را ملي و تئوري سازش را در هم كوبيد و تئوريهاي جنگ طوالني و پيرو

  .برقرار كرد
سير مشخص . تغييرات فوق طرفين در مرحله دوم همچنان دوام خواهد داشت  – 43

اين تغييرات را از هم اكنون نميتوان پيش بيني كرد، ولي بطور كلي ژاپن همچنان 
مثالً جنگ ).  16(قوس نزولي را طي ميكند، در حاليكه چين قوس صعودي را 

نظامي و مالي ژاپن بميزان معتنابهي خواهد بلعيد، نارضائي  پارتيزاني در چين منابع
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مردم ژاپن بيشتر خواهد شد، روحيه سربازان بيشتر تنزل خواهد گرديد، ولي چين 
در زمينه هاي سياسي، نظامي، فرهنگي و همچنين در امر بسيج مردم پيشرفت هاي 

هد يافت، اقتصاد باز هم شايانتري خواهد نمود، جنگ پارتيزاني وسعت بيشتري خوا
چين نيز با تكيه به صنايع كوچك وكشاورزي وسيع سرزمينهاي داخلي چين به 
ترقيات تازه تري نايل خواهد آمد، كمك بين المللي تدريجاً رشد خواهد كرد و منظره 

اين مرحله دوم ممكن است مدتي بسيار طوالني .امروزي بكلي عوض خواهد گرديد
له تغييرات عظيم و معكوسي در تناسب قواي بين ما و در جريان اين مرح. دوام يابد

 در آن. چين بتدريج صعود ميكند و ژاپن بمرور سقوط مينمايد: دشمن رخ خواهد داد 
هنگام چين از وضع فروتر بيرون خواهد آمد و ژاپن برتري خود را از دست خواهد 

ازنه، معكوس تناسب اوليه قوا بين ما و دشمن، بعد از عبور از يك دوران مو. داد
آنوقت چين پروسه آمادگي خود را براي تعرض متقابل استراتژيك در . خواهد گرديد

خطوط كلي باتمام خواهد رساند و بمرحله تعرض مقابل و بيرون راندن ژاپن از كشور 
بايد بار ديگر خاطر نشان ساخت كه انتقال چين از وضع فروتر . قدم خواهد گذاشت

تدارك براي گذار به تعرض متقابل مستلزم رشد نيروهاي  بوضع برتر و همچنين تهيه
خود چين، افزايش مشكالت ژاپن و توسعه كمك بين المللي به چين است؛ در اثر 

مين ميگردد و پروسه آمادگي وي براي گذار أفاق عمل اين عوامل، برتري چين تات
  .بتعرض متقابل پايان مييابد

تصادي چين تعرض متقابل در اثر ناموزوني رشد سياسي و اق  – 44
استراتژيك در مرحله سوم ابتدا بطور يكنواخت و هماهنگ در تمام كشور جريان 
نخواهد يافت، بلكه در هر منطقه مقاومت خواهد بود؛ در اينجا اوج ميگيرد و در آنجا 

در طول اين مرحله دشمن از هيچگونه تالش تفرقه افكنانه اي براي . فرو مينشيند
وحدت  تأمينمتحدچين فروگذار نخواهد كرد، از اينرو وظيفه براي بهم زدن جبهه 

داخلي چين بيش از پيش اهميت پيدا خواهد كرد؛ بهيچوجه نبايد اجازه داد كه 
در اين . اختالفات داخلي تعرض متقابل استراتژيك ما را در نيمه راه متوقف سازد

چين وظيفه خواهد . دمرحله اوضاع بين المللي براي چين بسيار مساعد خواهد بو



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مائوتسه دون

156 

داشت كه براي كسب آزادي كامل خود و ايجاد يك دولت مستقل و دمكراتيك از آن 
  .استفاده كند و ضمناً از اين راه به نهضت ضد فاشيستي جهاني ياري رساند

چين از فروتري و توازن و از توازن به برتري ميگذرد، ژاپن از برتري  – 45 
ي حركت ميكند، چين از دفاع به تعادل و از تعادل به به توازن و از توازن به فروتر

تعرض متقابل وارد ميشود و ژاپن از تعرض به تحكيم سرزمينهاي اشغالي و سپس به 
چنين است پروسه جنگ چين و ژاپن و سير اجتناب . عقب نشيني روي مي آورد

  .ناپذير آن
آيا چين : از اينجا سئوالت و نتيجه گيرتهاي زيرين مطرح ميشوند – 46 

آيا چين ميتواند بزودي . بانقياد در خواهد آمد؟ پيروزي نهائي از آن چين خواهد بود
شد، و اين جنگ بايد جنگي خير، چين بزودي پيروز نخواهد : پيروز شود؟ جواب

  .آيا اين نتيجه گيريها درست است؟ بنظر من درست است. اشدبطوالني 
ران تئوري سازش وقتي استدالل طرفداران تئوري انقياد ملي و هوادا  – 47 

ما را بشنوند، بار ديگر قدم بصحنه خواهد گذاشت و خواهند گفت كه براي انتقال از 
فروتري به توازن، قدرت نظامي و اقتصادي چين بايد باندازه ژاپن شود، و براي گذار از 
توازن به برتري بايد قدرت نظامي و اقتصادي چين بيش از ژاپن گردد، ولي چنين 

  .امري غيره ممكن است و لذا نتيجه گيريهاي فوق درست نيست
اسلحه تعين كننده "اين همان باصطالح تئوري استكه ميگويد   – 48 

بعبارت ديگر، اين برخوردي مكانيكي است بمسئله ).  17( "سرنوشت همه چيز است
ما عالوه . نستآنظر ما درست عكس . ههني و يكجانبجنگ و همچنين نظري است ذ

سالح در جنگ البته عامل مهمي است ولي . سالح انسان را نيز در نظر ميگيريمبر
تناسب نيروها . عامل تعيين كننده نيست؛ عامل تعيين كننده انسان است نه شيئي

اداره قدرت نظامي و اقتصادي نيازمند انسان . قدرت انساني و معنوي نيز ميباشد
هاي جهان از جنگ مقاومت ضد ژاپني اگر اكثريت قاطع مردم چين، ژاپن و خلق. است

جانبداري كنند، آيا باز ميتوان آن قدرت نظامي و اقتصادي را كه در ژاپن مشتي افراد 
با جبر و زور غصب كرده اند، تفوق نام نهاد؟ اگر جواب اين سئوال منفي باشد، آيا 
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؟ ين باوجود قدرت نظامي و اقتصادي نسبتاً ضعيف، تفوق داردچنميتوان گفت كه 
شكي نيست تنها در صورتيكه چين در جنگ مقاومت پايداري كند و جبهه متحد را 

اما قدرت نظامي . حفظ نمايد، بر قدرت نظامي و اقتصاديش تدريجاً افزوده خواهد شد
و اقتصادي دشمن ما كه در اثر جنگ طوالني و تناقضات داخلي و خارجي تضعيف 

در چنين وضعي آيا دليلي . افتميشود، مسلماً در جهت معكوس تحول خواهد ي
اگر اكنون ما نميتوانيم . هست كه چين نتواند تفوق يابد؟ اين هنوز تمام مطلب نيست

بطور وسيع و علني قدرت نظامي و اقتصادي دولتهاي ديگر را بعنوان قدرت خود 
حساب كنيم، آيا دليلي هست كه در آينده هم نتوانيم؟ اگر تنها چين دشمن ژاپن 

ر در آينده يك يا چند دولت ديگر نيز بخش مهمي از قدرت نظامي و نباشد، اگ
اقتصادي خود را براي دفاع يا تعرض علناً عليه ژاپن بكار اندازند و بكمك ما بشتابند، 
آيا تفوق ما باز هم بيشتر نخواهد شد؟ ژاپن كشور كوچكي است و جنگي را كه دنبال 

ن در عرصه بين المللي روز بروز بيشتر ميكند، ارتجاعي و وحشيانه است، انفراد ژاپ
ميشود؛ چين كشوريست بزرگ و جنگي را كه تعقيب ميكند، مترقي و عادالنه است، 

آيا دليلي هست كه تكامل . و روز بروز از كمك بين المللي بيشتري برخوردار ميگردد
  طوالني اين عوامل نتواند برتري دشمن و فروتري ما را بطور قطع دگرگون سازد؟

ولي طرفداران تئوري پيروزي سريع درك نميكنند كه جنگ مسابقه   – 49 
نيروهاست؛ تا وقتيكه تحول معيني در تناسب قواي طرفين رخ نداده است، دليلي 
براي آغاز عمليات تعيين كننده استراتژيك و تسريع در آزادي كشور هم موجود 

و . با سر بزمين خواهند خوردهر كجا كه آنها نظر خود را بعمل در آورند، قطعاً . نيست
يا اينكه آنها فقط براي شهوت كالم سخن پردازي ميكنند و بهيچوجه خيال ندارند 

ولي باالخره آقاي حقيقت سربلند خواهد كرد و . نظرات خودشانرا واقعاً بعمل در آورند
سطل آب سردي روي سر اين پرگويان خواهد ريخت و نشان خواهد داد كه آنها فقط 

ني هستند كه خواب گنج بي رنج را ميبينند و نكاشته قصد درو كردن اردازجمله پ
ولي . اينگونه سخن پردازيها در گذشته هم وجود داشته و اكنون نيز وجود دارد. دارند

چندان زياد نيست؛ وقتيكه جنگ بمرحله تعادل استراتژيك و سپس بمرحله تعرض 
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معهذا در عين حال . ها بيشتر شودمتقابل وارد گردد، ممكن است كه اين سخن پردازي
اگر تلفات چين در مرحله اول نسبتاً زياد باشد و مرحله دوم نيز خيلي بطول انجامد، 

از اينرو لوله آتش ما . تئوري انقياد ملي و تئوري سازش مشتري زياد پيدا خواهد كرد
يه بايد بطور عمده عليه تئوري انقياد ملي و تئوري سازش و تنها بعد از آن عل

  . پرگوئيهاي بيهوده در باره پيروزي سريع متوجه گردد
پس در اين باره كه جنگ ما طوالني حواهد بود، شكي نيست، ولي  – 50

هيچكس نميتواند پيش گوئي كند كه اين جنگ چند سال و چند ماه دوام خواهد 
. يافت زيرا كه اين امر كامالً مربوط بدرجه تغيير تناسب قوا بين ما و دشمن است
: كسانيكه ميخواند مدت جنگ كوتاه شود، فقط از يك راه ميتوانند باين نتيجه برسند

به بيان مشخص تر، يگانه . دشمنمجاهدت براي افزايش نيروي خود و تقليل نيروي 
ه اينست كه تمام كوشش خود را بكار برند، تا در نبردها پيروزي بيشتري بدست را

جنگ پارتيزاني را گسترش دهند و بدينوسيله  آورند و قواي دشمن را تحليل برند،
اراضي اشغالي دشمن را بحداقل ممكن برسانند، جبهه متحد را تحكيم و توسعه، 
بخشند و تمام نيروهاي كشور را متحد سازند، ارتش هاي نويني بسازند و صنايع 
جنگي جديد را توسعه دهند، به پيشرفتهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي سرعت 

مردم اعم از كارگر، دهقان، بازرگان و روشنفكر را  – كليه قشرهاي مردمبخشند، 
بسيج كنند، ارتش دشمن را متالشي سازند و سربازان دشمن را بطرف خود جلب 

مين كمك بين المللي ادامه، دهند و پشتيباني أيند، تبليغات خارجي را بمنظور تنما
تنها از اين راه است كه ميتوان  .خلق ژاپن و تمام ملتهاي ستمديده را بدست آورند

  .مدت جنگ را كوتاه نمود؛ هيچ راه سريع سحرآميزي جز اين موجود نيست

  جنگ درآميخته

ت ميتوان ادعا كرد كه جنگ طوالني مقاومت ضد ژاپني بعنوان أبجر  – 51
يكي از . يك صفحه زرين و استثنائي در تاريخ جنگهاي بشريت ثبت خواهد شد

در آميختگي آنست كه از عوامل متضادي چون وحشيگري ژاپن  ويژگيهاي اين جنگ
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و كمبود نيروي نظامي او از يكطرف و خصلت مترقي چين و سعت اراضي آن از طرف 
تاريخ با جنگهائي كه در آميختگي در آنها وجود داشته، آشنائي . ديگر ناشي ميشود

ولي . اين موارد است دارد، و جنگ سه ساله داخلي روسيه پس از انقالب اكتبر يكي از
ويژگي اين نوع جنگ در چين، دوام و وسعت استثنائي آنست كه تمام ركوردهاي 

  . اين نوع در آميختگي تحت عالئم زيرين تظاهر ميكند. تاريخ را خواهد شكست
جنگ مقاومت ضد ژاپني در  – خطوط داخلي و خطوط خارجي  – 52

گر رابطه ميان قواي منظم و مجموع خود در خطوط داخلي جريان مييابد؛ ولي ا
واحدهاي پارتيزاني مورد توجه قرار گيرد، قواي منظم در خطوط داخلي عمل ميكند و 

دشمن در : واحدهاي پارتيزاني در خطوط خارجي در اينجا منظره جالبي بوجود ميĤيد
در باره ارتباط بين مناطق مختلف پارتيزاني نيز اين . داخل يك گازانبر قرار ميگيرد

هر منطقه پارتيزاني از ديدگاه خودش در خطوط داخلي قرار دارد . صدق ميكند امر
در صورتيكه مناطق ديگر نسبت بĤن در خطوط خارجي واقعند كه مجموعاً يك 
سلسله جبهه هاي جنگ را بوجود مي آورند و دشمن را در درون گازانبر خود 

تژيك در خطوط داخلي در مرحله اول جنگ، ارتش منظم كه از لحاظ استرا. ميگيرند
مشغول عمليات است، عقب نشيني ميكند، در حاليكه واحدهاي پارتيزاني كه از نظر 

مهاي بلند به گاميكنند، در عرصه هاي پهناور با  استراتژيك در خطوط خارجي عمل
پشت جبهه دشمن پيش ميروند، اين پيشروي در مرحله دوم با شدت بيشتري ادامه 

كيب فوق العاده بديعي از عقب نشيني و پيشروي بوجود مي يابد، بدين ترتيب تر
  . ميĤيد

وجود پشت جبهه و فقدان پشت جبهه ارتش منظم كه خطوط جبهه   – 53
خود را تا سرحدات خارجي اراضي اشغالي دشمن امتداد ميدهد، با تكيه به پشت 
جبهه عمومي كشور عمل ميكند، در صورتيكه واحدهاي پارتيزاني كه خطوط جبهه 

. ود را در پشت سر دشمن گسترش ميدهند، از اين پشت جبهه عمومي جدا هستندخ
معذللك در هر منطقه پارتيزاني يك پشت جبهه اختصاصي كوچك وجود دارد كه 

در باره . پارتيزانها با اتكا بĤن خطوط جبهه هاي متحرك خود را ايجاد ميكنند
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مليات موقت به پشت جبهه واحدهاي پارتيزاني كه از هر منطقه پارتيزاني براي ع
دشمن در همان منطقه اعزام ميشوند، وضع غير از اين است؛ آنها نه پشت جبهه 

در كشوريكه داراي سرزمين پهناور، مردم مترقي، حزب . دارند و نه خط جبهه
 "عمليات نظامي بدون پشت جبهه "سياسي پيش آهنگ و ارتش پيش آهنگ است، 

از چنين عملياتي نبايد واهمه . ران نوين استيكي از خصوصيات جنگ انقالبي دو
داشت، آنها بسيار سودمندند؛ شك و ترديد در اينجا بي مورد است، آنها را بايد 

  .اشاعه داد
اگر جنگ را در مجموع خود در نظر  -محاصره و محاصره متقابل – 54 

دشمن بگيريم، بدون ترديد ما از نظر استراتژيك در محاصره دشمن هستيم، زيرا كه 
در تعرض استراتژيك است و در خطوط خارجي عمل ميكند، در صورتيكه ما در دفاع 

اين اولين شكل محاصره ما از . استراتژيك هستيم و در خطوط داخلي عمل ميكنيم
ولي چون ما عليه آن ستونهاي دشمن كه از خطوط خارجي . طرف دشمن است

يروي متفوق خود اصل اجراي استراتژيك و جهات مختلف بطرف ما پيش ميĤيد، با ن
عمليات اپراتيو و تاكتيكي در خطوط خارجي را بكار ميبريم، ميتوانيم يك يا چند 

اين اولين شكل محاصره . ستون از اين نيروهاي دشمن را بحلقه محاصره در آوريم
سپس اگر مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني را كه در پشت . متقابل از طرف ماست
ارند، در نظر بگيريم، هر يك از اين مناطق مجزا نظير منطقه جبهه دشمن قرار د

كوهستاني اوتاي از چهار طرف يا مثل منطقه شمال غربي شان سي از سه طرف در 
. اين دومين شكل محاصره ما از طرف دشمن است. محاصره دشمن قرار ميگيرد

ارتباط با  معذللك اگر تمام مناطق پايگاهي پارتيزاني در ارتباط با يكديگر و در
مواضع ارتش منظم مورد توجه قرار گيرند، مالحظه ميشود كه تعداد زيادي از 

مثالً در استان شان سي، ما راه آهن . واحدهاي دشمن بوسيله ما محاصره گرديده اند
و شهر تاي يوان ) مشرق، مغرب و نقطه انتهاي جنوبي(پوجو را از سه طرف  – داتون

م؛ در استانهاي حه به؛ شان دون و غيره از اين قبيل را از چهار طرف محاصره كردي
. اين دومين شكل محاصره متقابل از طرف ماست. محاصره ها فراوان ديده ميشود
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بدين ترتيب دو شكل محاصره ما توسط دشمن و دو شكل محاصره دشمن توسط ما 
ه عمليات اپراتيو و تاكتيكي ك. ميباشند "وي چي "موجودند كه قدري شبيه بازي 

طرفين عليه يكديگر انجام ميدهند، نظير كشتن مهره هاي يكديگر است، در حاليكه 
و مناطق پايگاهي ) نظير شهر تاي يوان(ايجاد نقاط استحكامي از طرف دشمن 

 "خانه ها"مانند حركت براي اشغال ) نظير كوهستان او تاي (پارتيزاني از طرف ما 
جهاني در نظر بگيريم، يك شكل سوم را در مقياس  "وي چي"اگر بازي . ميباشند

محاصره متقابل بين ما و دشمن نيز مشاهده ميشود، يعني رابطه بين جبهه تجاوز و 
دشمن بوسيله جبهه اول چين، شوروي، فرانسه، چكوسلواكي و . جبهه صلح

كشورهاي ديگر را محاصره ميكند و ما بوسيله جبهه دوم آلمان، ژاپن و ايتاليا را 
ليكن محاصره ما شبيه دست بودا پنج رشته كوهي را . صره ميكنيممتقابالً محا

تشكيل خواهد داد كه سراسر كيهان را در بر ميگيرد و اين سون او كنهاي مدرن، 
يعني متجاوزين فاشيست را چنان در زير اين كوه ها مدفون خواهد نمود كه ديگر 

ي يك جبهه ضد ژاپني در اگر ما بتوانيم در عرصه بين الملل).  18(نتوانند برخيزند
منطقه اقيانوس آرام بوجود آوريم كه در آن چين بعنوان يك واحد استراتژيك 
شركت نمايد و اتحاد شوروي و احتماالً دولتهائي كه ممكن است در آن شركت نمايند 
نيز واحدهاي استراتژيك ديگري را تشكيل دهند و نهضت توده اي ژاپن نيز يكي از 

آن باشد، دام بزرگي گسترده خواهد شد كه سون او كنهاي  واحدهاي استراتژيك
فاشيست نخواهند توانست از آن رهائي يابند و آن وقت است كه روز نابودي دشمن 

در واقع روزيكه بطور كلي اين دام بزرگ گسترده شود، روز انهدام . ما فرا ميرسد
گرايش ناگزير  اين بهيچوجه مزاح نيست بلكه. كامل امپرياليسم ژاپن خواهد بود

  . جنگ است
امكان اين هست كه دشمن بخش  -مناطق بزرگ و مناطق كوچك – 55

بزرگي از سرزمينهاي چين واقع در جنوب ديوار بزرگ را اشغال نمايد و فقط بخش 
ليكن دشمن در اين . اين يكطرف قضيه است. كوچكي از آن دست نخورده بماند

ان شمال شرقي عمالً ميتواند فقط بخش اشغالي بزرگ همه جا غيره از سه است
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شهرهاي بزرگ، خطوط ارتباطي عمده و بعضي از دشتها را اشغال نمايد كه اهميت 
درجه اول دارند، منتها از لحاظ وسعت و جمعيت ممكن است بخش كوچكي از 
سرزمينهاي اشغالي را تشكيل دهد، در صورتيكه بخش بزرگتر را مناطق پارتيزاني كه 

حال اگر . اين طرف ديگر قضيه است. خواهند يافت، در برميگيرد در همه جاگسترش
توجه خود را فقط به نواحي واقع در جنوب ديوار بزرگ محدود نكنيم بلكه منطقه 
مغولستان، سين جيان، چيني هاي تبت را نيز بحساب آوريم، آنوقت مساحت 

نضمام سه سرزمينهاي اشغال نشده چين باز هم بخش بزرگتر اراضي اشغال شده با
و اين باز يكطرف ديگر . استان شمال شرقي فقط بخش كوچكتر را تشكيل ميدهند

نواحي دست نخورده البته اهميت دارند و ما بايد تمام مساعي خود را . قضيه است
بكار بريم تا اين نواحي نه تنها در زمينه هاي سياسي، نظامي و اقتصادي بلكه در 

ن مراكز سابق فرهنگي ما را بنواحي عقب مانده دشم. زمينه فرهنگي نيز رشد كنند
فرهنگي تبديل نموده است و ما بنوبه خود بايد مناطق عقب مانده فرهنگي سابق را 

در عين حال رشد مناطق وسيع پارتيزاني كه در پشت . بمراكز فرهنگي مبدل سازيم
زمينه هاي جبهه دشمن قرار دارند، نيز داراي اهميت فراوان است و ما بايد به تمام 

رويهمرفته ميتوان گفت كه بخش . كار منجمله كار فرهنگي در اين مناطق توجه كنيم
بزرگي از خاك چين يعني مناطق پهناور روستائي به نواحي پيش افتاده و درخشنده 

هاي اشغالي دشمن، نبدل خواهد گشت، و بخش كوچكي از خاك چين يعني سرزمي
احي عقب مانده اي در خواهد آمد كه در بخصوص شهرهاي بزرگ، موقتاً بصورت نو

  .ظلمت فرو رفته است
بدين ترتيب ميتوان مشاهده كرد كه اين جنگ طوالني و پردامنه  – 56 

مقاومت ضد ژاپني، جنگ در آميخته اي در زمينه هاي نظامي، سياسي، اقتصادي و 
 اين جنگ در تاريخ جنگها منظره شگفت انگيزي را ترسيم. فرهنگي خواهد بود

ميكند، يك اقدام قهرمانانه ملت چين و شاهكار با شكوهي بشمار مي آيد كه جهان 
اين جنگ نه تنها بر چين و ژاپن اثر مينهد و ترقي آندو را بشدت . را بلزه در مي آورد

ثير ميگذارد و به ترقي تمام ملل و بخصوص أميكند، بلكه بر تمام جهان نيز تتسريع 
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تمام مردم چين بايد آگاهانه در . كمك خواهد نمود ملتهاي ستمديده اي چون هند
اين جنگ در آميخته شركت كنند، زيرا اين شكل جنگي است كه ملت چين 
بدانوسيله خود را آزاد ميسازند، شكل ويژه ايست از جنگ آزاديبخش در يك كشور 

  .قرن بيستم جريان مي يابد 40و  30بزرگ نيمه مستعمره كه در سالهاي 

  صلح جاودانجنگ در راه 

بودن جنگ مقاومت ضد ژاپني چين از مبارزه براي صلح  طوالني  – 57
تاريخ هنوز دوره اي را كه در آن جنگ . جاودان در چين و جهان تفكيك ناپذير است

زندگي چندين هزار ساله . مثل امروز به صلح جاودان نزديك شود، بخود نديده است
گ بوده است؛ هر ملتي جنگهاي بشريت با پيدايش طبقات همواره مملو از جن

بيشماري بخود ديده است، اين جنگها يا درون يك ملت و يا ميان ملتهاي مختلف 
در عصر امپرياليستي جامعه سرمايه داري، جنگها بويژه وسيع و . صورت گرفته است

اولين جنگ بزرگ امپرياليستي در بيست سال پيش ، اولين جنگ . سخت شده اند
فقط جنگي كه اينك آغاز گرديده، . بود ولي آخرين جنگ نبود تاريخي در نوع خود

هم اكنون يك سوم . به آخرين جنگ يعني به صلح جاودان بشريت نزديك ميشود
ايتاليا و سپس ژاپن؛ حبشه و سپس ! ببينيد. جمعيت جهان وارد جنگ گرديده است

د مليون جمعيت كشورهائي ك در حال جنگ اند، در حدود ششص. اسپانيا و بعد چين
يكي از ويژگيهاي اين . نفر و يا قريب يك سوم جمعيت جهان را تشكيل ميدهند

چرا ميگوئيم كه اين جنگ متوالي . جنگ توالي و نزديكي آن بصلح جاودان است
است؟ جنگ ايتاليا و حبشه، جنگ ايتاليا و اسپانيا را بدنبال داشت كه آلمان نيز در 

حاال نوبت كيست ؟ . عليه چين شروع شد آن شركت نمود؛ متعاقب آن جنگ ژاپن
فاشيسم يعني ". بدون ترديد هيتلر جنگ را عليه دولتهاي بزرگ برپا خواهد كرد

در تكامل جنگ كنوني به جنگ جهاني هيچ . اين كامالً حقيقت دارد ) 19( "جنگ
پس بچه . وقفه اي وجود نخواهد داشت و بشريت از فاجعه جنگ در امان نخواهد ماند

است كه ما ميگوئيم اين جنگ به صلح جاويدان نزديك ميشود؟ اين جنگ بر دليل 
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اساس تكامل بحران عمومي سرمايه داري جهاني در گرفته است كه با جنگ جهاني 
اول آغاز گرديد؛ اين بحران عمومي كشور هاي سرمايه داري را به جنگ تازه اي وادار 

از . جراهاي نوين جنگي ميكشاندميكند و در درجه اول كشورهاي فاشيستي را به ما
هم اكنون ميتوانيم پيش بيني كنيم كه اين جنگ سرمايه داري را نجات نخواهد داد 
بلكه بر عكس آنرا بسوي اضمحالل خواهد كشاند و اين جنگ پردامنه تر و سختر از 
جنگ بيست سال پيش خواهد بود و تمام ملتها را بناچار در بر خواهدگرفت؛ جنگ 

لك در اثر معذ. بشريت دچار مصيبتي خواهد شدبطول خواهد كشيد و  مدت مديدي
وجود اتحاد شوروي و در اثر ارتقاء آگاهي خلقهاي جهان در جريان اين جنگ قطعاً 
جنگهاي كبير انقالبي بوقوع خواهد پيوست؛ اين جنگها عليه جنگهاي ضد انقالبي 

را  "صلح جاويدانجنگ در راه  "متوجه خواهد بود و به جنگ كنوني خصلت 
حتا اگر بعداً دوران جنگ نويني فرا رسد، صلح جاودان در جهان . خواهند بخشيد

وقتيكه بشريت سرمايه داري را نابود ساخت، خود به عصر . خيلي دور نخواهد بود
صلح جاودان قدم خواهد گذاشت و ديگر نيازي به جنگ نخواهد داشت، ديگر 

هواپيما هاي نظامي و گازهاي سمي نخواهد  احتياجي به ارتشي، كشتي هاي جنگي
جنگهاي . و آنوقت است كه بشريت براي هميشه روي جنگ را بخود نخواهد ديد. بود

. ن آغازگرديده اند، بخشي از همين جنگ بخاطر صلح جاودانندوانقالبي ايكه هم اكن
، ن نفر جمعيت دارندوميلي 500جنگ بين دو كشور چين و ژاپن كه مجموعاً بيش از 

در اين جنگ براي صلح جاودان، نقش مهمي خواهد داشت؛ ملت چين در جريان اين 
چين نوين و آزاد آينده از جهان نوين و آزاد . جنگ آزادي خود را بدست خواهد آورد

از اينجهت است كه جنگ مقاومت ضد ژاپني ما خصلت جنگ . آينده جداناپذيز است
  .در راه صلح جاودان را بخود خواهد گرفت

جنگهاي : تاريخ نشان ميدهد كه جنگها بدو نوع تقسيم ميشوند – 58 
تمام جنگهاي مترقي عادالنه و جنگهاي غيره . عادالنه و جنگهاي غيره عادالنه

ما . عادالنه كه مانع ترقي اند، مخالفيم، ولي با جنگهاي مترقي و عادالنه مخالف نيستم
نداريم، بلكه در آنها فعاالنه هم  كمونيستها نه تنها با جنگهاي عادالنه مخالفتي
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جنگ اول جهاني نمونه اي از يك جنگ غيره عادالنه بود كه در آن . شركت ميجوئيم
دو طرف بخاطر منافع امپرياليستي خود نبرد ميكردند و بهمين جهت بود كه تمام 

راه مبارزه با ايگونه . كمونيستهاي جهان بطور قاطع با اين جنگ مخالفت ميورزيدند
قبل از آغاز جنگ بايد با تمام قوا از شروع آن جلوگيري كرد، : گها چنين استجن

ليكن وقتيكه جنگ در گرفت، بايد حتي االمكان با جنگ عليه جنگ مبارزه كرد، با 
جنگ عادالنه عليه جنگ غيره عادالنه و مانع ترقي، مردم تمام جهان، از جمله خلق 

در كشور ما از . هم اكنون نيز مبارزه ميكنندژاپن بايد عليه اين جنگ مبارزه كنند و 
دان همگي در جنگ ملي نمردم گرفته تا دولت، از حزب كمونيست گرفته تا گومي

جنگ ما جنگي است مقدس، عادالنه . انقالبي عليه تجاوز پرچم عدل را برافراشته اند
 .نه تنها صلح براي يك كشور، بلكه صلح جاودان  – و مترقي، و هدف آن صلح است

براي نيل باين هدف بايد مبارزه مرگ و زندگي كرد؛ هرگز نبايد مبارزه را قبل از 
تلفات ممكن است كه زياد باشند، و جنگ نيز ممكن . حصول هدف متوقف ساخت

است كه طوالني گردد، ليكن در برابر چشم ما تصوير جهان نوين كه در آن صلح 
آنچه كه ما را در . م شده استجاودان و روشنائي ابدي حكمفرماست، آشكارا ترسي

تعقيب اين جنگ استوار ميدارد درست ايمان ماست باينكه تالشهاي ما چيني نوين و 
فاشيستها و . جهاني نوين با صلح جاودان و روشنائي ابدي را بثمر خواهد رساند

امپرياليستها قصد دارند كه جنگها را ابدي سازند، ولي ما ميخواهيم بجنگها در آينده 
كار بايد اكثريت عظيم بشريت تمام نبراي اي. كه خيلي دور نيست، پايان بخشيماي 

اگر خلق چهارصد پنجاه ميليوني چين كه يك چهارم . كوششهاي خود را بكار برد
جمعيت جهان را تشكيل ميدهد، در اثر مجاهدات مشترك خود امپرياليسم ژاپن را از 

زادي و برابري حكمفرمائي كند، بدون پاي در آورد و چيني نوين بنا نهد كه در آن آ
اين . ترديد سهم بسيار عظيمي در راه صلح جاودان سراسر جهان ايفا خواهد كرد

اقتصادي خود ديگر باين  -اميدي عبث نيست، زيرا جهان در سير تكامل اجتماعي
نقطه نزديك شده است و تنها با مساعي اكثريت بشريت بطور قطع در ظرف چند 

  .يتواند باين هدف برسددهسال آينده م
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  نقش ديناميک انسان در جنگ

در باال توضيح داديم كه چرا جنگ طوالني خواهد بود و بچه دليل   – 59
تا كنون بطور كلي صحبت از اين بوده كه  .پيروزي نهائي به چين تعلق خواهد داشت

چه "حال باين مسئله ميپردازيم كه . "چه نيست"و  "چه هست"موضوع بحث ما 
چگونه بايد يك جنگ طوالني را دنبال كرد؟ و چگونه . "چه بايد نكرد"و  "كرد بايد

ميتوان پيروزي نهائي را بدست آورد؟ اينها سئوالتي هستند كه ما ميكوشيم ذيالً 
نقش : بدين منظور بايد مسايل زيرين را بترتيب روشن سازيم. بĤنها پاسخ دهيم

سياسي در جنگ مقاومت، هدف ديناميك انسان در جنگ، جنگ و سياست، بسيج 
جنگ، عمليات تعرضي در جريان جنگ دفاعي، عمليات زود فرجام در جريان جنگ 
طوالني، عمليات خطوط خارجي در جريان عمليات خطوط داخلي، ابتكار عمل، نرمش 
و نقشه كشي، جنگ متحرك، جنگ پارتيزاني، جنگ موضعي، جنگ نابود كننده، 

اده از اشتباهات دشمن، مسئله نبردهاي تعين كننده جنگ فرساينده، امكانات استف
اينك از . در جنگ مقاومت ضد ژاپني، ارتش و خلق بمثابه پايه و اساس پيروزي

  .مسئله نقش ديناميك انسان شروع ميكنيم
وقتيكه ما ميگوئيم با برخورد ذهني نسبت بمسايل مخالفيم،   – 60

ات عيني نيستند و با آنها انطباق منظورمان اين است كه نظراتي كه متكي بر واقعي
ندارند، محصول نصورات و يا استدالالت نادرستند و اگر طبق آنها عمل شود، مسلماً 
. نتيجه اي جز شكست عايد نخواهد شد، از اينرو بايد با چنين نظراتي مبارزه نمود

والني ولي هر نوع فعاليتي بايد بوسيله انسانها انجام يابد؛ بدون عمل انسانها جنگ ط
براي اينكه فعاليتشان موثر واقع شود،بايد قبل . و پيروزي نهائي وجود نخواهد داشت

از انجام هر گونه عملي طبق واقعيت عيني افكار، اصول و نظرات خود را ترتيب دهند، 
افكار و غيره پديده هاي . رهنود، سياست، استراتژي و تاكتيك خود را تنظيم كنند

اعمال و يا فعاليتها بيان ذهن در عين ميباشند؛ ولي هر دو ذهن هستند، در حاليكه 
نقش "اين نوع نقش ديناميك را ما . آنها نمودار نقش ديناميك خاص انسان اند

ميناميم كه يكي از صفات مميزه بشر از موجودات ديگر  "ديناميك و آگاه انسان
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اق دارند، افكار تمام افكاري كه مبتني بر واقعيات عيني هستند و با آن انطب. است
اينگونه افكار و فعاليت، و اينگونه نقش . درست است، عمل و فعاليت صحيح ميباشد
هدف جنگ مقاومت ضد ژاپني طرد . ديناميك و آگاه را بايد شكوفا ساخت

براي نيل بچنين هدفي بايد همه . امپرياليستها و تبديل چين كهن به چين نوين است
يفاء نقش ديناميك و آگاه آنها در مقاومت عليه ژاپن مردم چين را بسيج نمود و به ا

اگر ما دست روي دست بگذاريم، هيچ چيزي جز انقياد نصيب . بطور وسيع ميدان داد
  .مان نخواهد شد؛ و آنوقت نه جنگ طوالني وجود خواهد داشت و نه پيروزي نهائي

انسانها اين ويژگي را در . نقش ديناميك و آگاه صفت بشري است – 61
البته پيروزي يا شكست جنگ وابسته به شرايط . جنگ بطور بارز نشان ميدهند

نظامي، سياسي، اقتصادي، جغرافيائي طرفين و همچنين وابسته به خصلت جنگ و 
كمك بين المللي است، ليكن تنها تابع اين شرايط نيست؛ اين شرايط فقط امكان 

ين كننده فرجام جنگ پيروزي يا شكست را فراهم ميسازد، ولي بخودي خود تع
براي تعين فرجام جنگ بايد مساعي ذهني يعني هدايت كردن جنگ و . نيستند

اين همان نقش ديناميك و آگاه انسان در چنگ  – پرداختن به جنگ را اضافه كرد
  .است

رهبران جنگ در تالش براي كسب پيروزي نميتوانند از چهارچوب  – 62
هارچوب همين شرايط عيني است كه آنها شرايط عيني پا فراتر نهند؛ ولي در چ

در جنگ . ميتوانند و بايد نقش ديناميك خود را براي نيل به پيروزي ايفا نمايند
صحنه فعاليت فرماندهان بايد بروي امكانات عيني بنا شود، ولي آنها ميتوانند بر روي 

ت و همين صحنه حماسه هاي پرشكوهي را كه مملو از رنگها و آهنگها و پر از قدر
فرماندهان در جنگ مقاومت ضد ژاپني بايد با تكيه بر . عظمت اند، رهبري كنند

شرايط مادي و عيني معين قدرت عظيم خود را نشان دهند و تمام نيروهاي خود را 
طوري رهبري كنند كه بتوانند دشمن ملي را از پاي در آورند، اوضاع كنوني را كه در 

تم رنج ميبرد، دگر گون سازند، و چين نويني بنا آن كشور و جامعه ما زير تجاوز و س
نهند كه در آن آزادي و برابري حكمفرما باشد؛ در ايجاست كه توانائي ذهن ما در 
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ما موافق نيستيم كه فرماندهاي نظامي . هدايت جنگ ميتواند و بايد وارد عمل شود
ي كله و در جنگ مقاومت ضد ژاپني از شرايط عيني جدا شوند و بصورت سرداران ب

قلدر در آيند كه بدون مالحظه چپ و راست ميكوبند، بلكه ما بايد آنها را ترغيب 
آنها نه تنها بايد شهامت غلبه بر . كنيم كه بصورت سرداراني دلير و با درايت در آيند 

دشمن را داشته باشند، بلكه بايد در عين حال بتوانند جنگ را از آغاز تا فرجام در 
فرماندهان نظامي كه در اقيانوس . از و نشيبهايش هدايت نمايندتمام تحوالت و فر

بيكران جنگ شنا ميكند، نه فقط بايد خود را از غرق شدن مصون بدارد بلكه بايد 
استرتژي و . قادر باشد با حركات موزون و با اطمينان خود را بساحل پيروزي برساند

  .وري در اقيانوس جنگتاكتيك بمثابه قوانين هدايت جنگ عبارتند از هنر شنا

 جنگ  و  سياست

، در اين مفهوم جنگ سياست است، جنگ خود "جنگ ادامه سياست است" –63  
عملي سياسي است و از زمانهاي خيلي قديم هيچ جنگي نبوده است كه فاقد خصلت 

جنگ مقاومت ضد ژاپني،جنگي است انقالبي كه تمام ملت را در بر . سياسي باشد
بيرون راندن امپرياليستهاي ژاپني و  –هدف سياسي جنگ  ميگيرد و پيروزي آن

جدا نيست؛ از  –ايجاد چيني نوين كه در آن آزادي و برابري حكمفرما باشد 
رهنمودعمومي داير بر پايداري در جنگ مقاومت و حفظ جبهه متحد جدا نيست؛ از 

زان، بسيج تمام خلق جدا نيست ؛ از اصول سياسي نظير وحدت بين افسران و سربا
وحدت بين ارتش و خلق، متالشي ساختن واحدهاي دشمن و غيره جدا نيست؛ از 

رهنگي، از كوشش و اجراي صحيح سياست جبهه متحد، از بسيج كردن در جبهه ف
. مين كمك بين المللي و جلب كمك خلق كشور دشمن جدا نيست أمجاهدت براي ت

در بين . ست جدا دانستدر يك كالم، حتا يك لحظه هم نميتوان جنگ را از سيا
رزمندگان ضد ژاپني پيدايش هرگونه گرايشي كه با تفكيك جنگ از سياست و مطلق 

  . كردن جنگ به سياست كم بها دهد، اشتباه آميز است و بايد اصالح شود
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و اما جنگ داراي ويژگي خود است و در اين مفهوم نميتوان آنرا با  – 64
).  ٢٠("ادامه سياست با وسايل ديگر است جنگ". سياست بطور اعم همطراز دانست

وقتي سياست بمرحله معيني از رشد خود برسد كه ديگر نتواند مثل گذاشته پيش 
مثالً وضع نيمه مستقل . رود، جنگ درميگيرد تا موانع را از سر راه سياست بروبد

چين در راه رشد سياست امپرياليستي ژاپن مانعي ايجاد كرده است و از اينجهت 
حال ببينيم وضع . ن براي رفع اين مانع به جنگ تجاوزكارانه متوسل شده استژاپ

چين چگونه است؟ اكنون مدتهاست كه يوغ امپرياليسم مانعي در راه تكامل انقالب 
دمكراتيك چين ايجاد كرده است و از اينرو چندين بار بخاطر برطرف كردن  –بورژوا 

اپن براي اعمال ستم بر چين و مسدود اكنون ژ. اين مانع جنگ آزاديبخش در گرفته
ساختن كامل راه رشد انقالب چين به جنگ توسل جسته است، لذا چين مجبور 
گرديده در مقابل ژاپن به جنگ مقاومت دست زند تا اين مانع را با قاطعيت تمام از 

مين گردد، جنگ نيز پايان أقتيگه مانع مرتفع و هدف سياسي تو. سر راه خود برگيرد
ولي تا زمانيكه مانع بكلي برطرف نشده ، جنگ براي نيل كامل بهدف بايد . يردميپذ

مثالً هر كسيكه بكوشد قبل از انجام وظايف جنگ مقاومت ضد ژاپني با . ادامه يابد
دشمن از در سازش در آيد، محكوم بشكست است، زيرا حتا اگر باين يا آن دليل 

ديگر در خواهد گرفت، توده هاي  سازشي هم صورت بگيرد، جنگ خواه ناخواه بار
مين نشود، أوسيع مردم يقيناً تسليم نخواهند شد و تا زمانيكه هدف سياسي جنگ ت

از اينجهت ميتوان گفت سياست جنگي است بدون . قطعاً به جنگ ادامه خواهند داد
  . خونريزي و جنگ سياستي است تواًم با خونريزي

ه اي از سازمانهاي ويژه، ويژگي خاص جنگ، سبب آفرينش مجموع – 65
اين سازمانها . يك سري متدهاي خاص و يك نوع پروسه مخصوص جنگ ميشود

و اين متدها عباتند از استراتژي و تاكتيكي كه . عبارتند از ارتش و تمام متعلقات آن
و اين پروسه عبارتست از شكل مخصوص فعاليت . براي هدايت جنگ ضرورند

رتشهاي متخاصم با استفاده از استراتژي و تاكتيك اجتماعي كه در آن هر يك از ا
از . معيني كه براي او مساعد و براي دشمن نامساعد باشد، به حمله يا دفاع ميپردازد

تمام شركت كنندگان در جنگ . اينجهت تجربه جنگ تجربه نوع خاصي است
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خود را هنگامي ميتوانند پيروزي را بدست آوردند كه عادات معمول را بدور افكنند و 
   .بجنگ عادت دهند

  بسيج  سياسي
  براي  جنگ  مقاومت  ضد  ژاپني

  
پيروزي در يك چنين  تأمينبدون بسيج سياسي وسيع و عميق  – 66

قبل از آغاز جنگ بسيج سياسي براي . جنگ انقالبي و ملي با عظمت ممكن نيست
ه آن چين يك مقاومت در برابر ژاپن انجام نگرفت و اين عيب بزرگي بود كه در نتيج

و حتا وقتي هم كه جنگ شروع شد، اين بسيج سياسي . قدم از دشمن عقب تر ماند
اكثريت مردم را آتش توپخانه و . نيز وسيع نبود تا چه رسد باينكه عميق باشد
البته اين هم نوعي بسيج بود، ولي . بمباران هوائي دشمن از وقوع جنگ با خبر ساخت

آنهائي كه در نواحي دور افتاده . نجام داد، نه خود مابسيجي بود كه دشمن براي ما ا
زندگي ميكنند و صداي گلوله هاي توپ را نميشنوند، هنوز در آرامش مطلق بسر 

بايد باين وضع خاتمه داد و اال پيروزي در اين جنگ مرگ و زندگي براي ما . ميبرند
قب بيافتيم، بلكه ما بهيچوجه نبايد يك قدم ديگر از دشمن ع. غيره ممكن خواهد بود

اين . بعكس بايد براي غلبه بر دشمن از بسيج سياسي بطور كامل استفاده كنيم
حركتي تعين كننده است؛ اين حركت في الواقع داراي اهميت قدر اول است، حال 
آنكه عقب ماندگي ما از نظر تسليحات و يا در زمينه هاي ديگر داراي اهميت قدر دوم 

اسر كشور درياي پهناوري را ايجاد ميكند كه دشمن را در بسيج مردم ساده سر. است
خود غرقه مسازد، شرايطي پديد مي آورد كه كمبودهاي ما را در زمينه تسليحات و يا 
در زمينه هاي ديگر جبران مينمايد و مقدمات غلبه بر تمام مشكالت جنگ را فراهم 

كنيم و جبهه متحد را براي كسب پيروزي بايد در جنگ مقاومت ايستادگي . ميگرداند
ولي هيچكدام از اينها بدون . حفظ نمائيم، و پيگيرانه جنگ طوالني را به پيش رانيم

در آرزوي پيروزي بودن، ولي از بسيج سياسي . بسيج مردم ساده امكان پذير نيست
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آهنگ جنوب كند ولي بطرف شمال  "غفلت كردن درست مثل آنست كه كسي 
  .ين صورتي پيروزي بدست نخواهد آمد، بديهي است كه در چن"براند

منظور از بسيج سياسي چيست؟ بسيج سياسي قبل از همه عبارت از  – 67
بايد بهر . اين است كه با افراد ارتش و مردم در باره هدف سياسي جنگ گفتگو شود

سرباز و بهر فرد چيني فهماند كه چرا ميجنگد و اين جنگ با شخص او چه ارتباطي 
بيرون راندن "ي جنگ مقاومت ضد ژاپني عبارتست ازهدف سياس. دارد

؛ "امپرياليستهاي ژاپني  و ايجاد چيني نوين كه در آن آزادي و برابري حكمفرما باشد
اين هدف بايد بتمام ارتش و همه مردم توضيح داده شود، تنها در اينصورت است كه 

ان چون تني ميتوان جنگ مقاومت ضد ژاپني را باوج رسانيد و صدها ميليون انس
دوم اينكه توضيح هدف . واحد متحد ساخت تا همه چيز خود را وقف امر جنگ نمايند

اين هدف  تأمينجنگ به تنهائي كافي نيست، بايد اقدامات و سياستهائي را كه براي 
. معين شده اند، توضيح داد، بعبارت ديگر وجود يك برنامه سياسي نيز ضرورت دارد

و » ماده اي براي مقاومت در برابر ژاپن و بخاطرنجات ميهن برنامه ده«هم اكنون يك 
تدوين گرديده است؛ » برنامه براي مقاومت در برابر ژاپن  و ساختمان كشور« يك 

بايد آنها را در بين ارتش و خلق اشاعه داد و تمام ارتش و خلق را براي اجراي آنها 
ام ارتش و خلق براي بدون يك برنامه سياسي روشن و مشخص بسيج تم. بسيج كرد

سوم اين بسيج را چگونه بايد عملي . مقاومت ممكن نيست ادامه پيگير جنگ
ساخت؟ از طريق شفاهي، تراكت و اعالن، روزنامه، جزوه و كتاب، تئاتر و سينما، 

در اين زمينه شده است، فقط  گومينداناستفاده از مدارس در مناطق تحت سلطه 
بق ذوق مردم قطره ايست از يك دريا، مضاف باينكه شيوه كار در آين زمينه نيز مطا

و باالخره . اين وضع بايد از اساس تغيير يابد. نيست و روح آن براي مردم بيگانه است
بسيج سياسي براي جنگ مقاومت . چهارم اينكه يك مرتبه بسيج كردن كافي نيست

البته منظور اين نيست كه ما برنامه سياسي . ضد ژاپني بايد بطور دائم دنبال شود
گوش  "براي مردم نقل كنيم، زيرا در آنصورت كسي بان خود را بطور ميكانيكي 

نخواهد داد؛ بسيج سياسي براي جنگ را بايد با تكامل خود جنگ، با زندگي سربازان 
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اين كار . و مردم ساده مربوط ساخت، بايد آنرا بيك جنبش دائمي تبديل نمود
  .تگي داردپيروزي در جنگ بدان بس تأمينلعاده مهمي است كه قبل از هر چيز افوق

  هدف   جنگ

هدف سياسي . در ايجا ما از هدف سياسي جنگ صحبت نميكنيم – 68
بيرون راندن "جنگ مقاومت ضد ژاپني همانطور كه در باال اشاره شد، عبارت از 

. "كمفرما باشدحي نوين كه در آن آزادي و برابري امپرياليستهاي ژاپن و ايجاد چين
م با خونريزي، جنگ بعنوان أسياست تو در اين بخش بهدف اساسي جنگ بعنوان

( هدف جنگ چيز ديگري نيست . انهدام متقابل دو ارتش متخاسم اشاره خواهد شد
نابودي دشمن بعنوان نابودي فيزيكي يكايك آنها نيست بلكه بمعناي خلع سالح آنها 

ع در جنگهاي باستاني از نيزه و سپر براي دفا). "سلب قدرت مقاومت از آنها است"با 
بمب افكن، مسلسل، . تمام سالح ها تا بامروز نتيجه تكامل نيزه و سپرند. و حفظ خود

گازهاي سمي همه ادامه و تكامل نيزه اند، در حاليكه پناه گاههاي ضد . توپخانه بلند 
تانك . هوائي، كاله خود، استحكامات بتوني، ماسك ضد گاز دنباله و تكامل سپرند

براي . تركيب عمل نيزه و سپر بدست آمده استسالح نوع جديدي است كه از 
. نابودي نيروهاي دشمن حمله وسيله عمده است، ولي دفاع را هم نبايد حذف كرد

هدف مستقيم حمله نابودي نيروهاي دشمن است، اما در عين حال حفظ نيروهاي 
. كرد خودي را نيز در بر دارد، زيرا اگر تو دشمن را نابود نكني، دشمن ترا نابود خواهد

هدف مستقيم دفاع حفظ نيروهاي خودي است، ولي در عين حال نيز يك وسيله 
عقب نشيني مقوله اي از . كمكي براي حمله يا تدارك انتقال از دفاع به حمله است

بايد خاطر نشان ساخت . دفاع و ادامه آن ميباشد، در حاليكه تعاقب ادامه حمله است
اي دشمن هدف عمده و حفظ نيروهاي خودي كه از ميان هدفهاي جنگ نابودي نيروه

هدف ثانوي است، زيرا كه تنها با نابودي جمعي نيروهاي دشمن است كه ميتوان 
از اينرو حمله بعنوان وسيله عمده اي براي .نيروهاي خودي را بطور مئوثر حفظ كرد

نابودي نيروهاي دشمن نقش عمده را بازي ميكند، در حاليكه دفاع بعنوان يك وسيله 
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كمكي براي نابودي نيروهاي دشمن و سيله اي جهت حفظ نيروهاي خودي داراي 
هر چند كه در پراتيك جنگ، در بسياري از مواقع دفاع و در . نقش درجه دوم است

مواقع ديگر حمله وسيله عمده است، ولي باوجود اين اگر جنگ را در مجموع آن در 
  . نظر بگيريم، حمله همچنان عمده باقي ميماند

تشويق به جانبازي قهرمانانه در جنگ را چگونه بايد توجيه كرد؟ آيا  – 69
تضاد ندارد؟ خير، چنين تضادي موجود  "حفظ نيروهاي خودي"اين امر با مقتضيات 

جانبازي و حفظ نيروهاي خودي در عين اينكه ضد يكديگرند، وحدت نيز . نيست
 –ايد بهاي آنرا پرداخت جنگ سياست تواًم با خونريزي است كه ب. تشكيل ميدهند

عدم (فداكردن قسمي و موقتي نيروها . بهائي كه گاهي نيز خيلي گران تمام ميشود
وقتيكه ميگوئيم حمله بمثابه يك . بمنظور حفظ عمومي و ثائوي است) محافظت

وسيله اصوالً براي نابودي دشمن است و در عين حال نقش حفظ نيروهاي خودي را 
و همچنين اين مطلب نيز حمله را . بهمين نكته اتكا ميكنيم نيز انجام ميدهد، درست

  .هم در بر بگيرد، برهمين اساس استوار است
حفظ نيروهاي خودي و نابودي نيروهاي دشمن بعنوان هدف جنگ،  – 70

ماهيت جنگ و پايه هر نوع عمليات جنگي را تشكيل ميدهد، ماهيتي كه شامل تمام 
هدف جنگ . يكي گرفته تا عمليات استراتژيكتكعمليات تا –عمليات جنگي ميشود 

اصل اساسي جنگ را تشكيل ميدهد، هيچ حكم و اصلي در زمينه هاي تكنيك، 
. تاكتيك، عمليات اپراتيو يا استراتژيك نيست كه از اين اصل اساسي منفك باشد

كه  "خود را مستور داريد و از قدرت آتش بحد اكثر استفاده كنيد"اين دستورالعمل 
يراندازي داده ميشود، بچه معني است؟ قسمت اول براي حفظ نيروهاي خودي و درت

اولي موجب پيدايش شيوه هاي . قسمت دوم براي نابودي نيروهاي دشمن است
ا شياء روي آن، پيشروي جهش وار و صف  گوناگوني نظير استفاده از عوارض زمين و

قبيل تصفيه ميدان آتش،  آرائي باز واحدها ميگردد، ولي دومي شيوه هاي ديگري از
در مورد قواي ضربتي، قواي تثبيتي و قواي . تنظيم سيستم آتش را بوجود ميĤورد

ذخيره در عمليات تاكتيك بايد گفت كه اولي براي نابودي نيروهاي دشمن و دومي 
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براي حفظ نيروهاي خودي است و سومي برحسب موقعيت گاهي باين و زماني بĤن 
كه در اين مورد يا قواي ضربتي را ( نابودي نيروهاي دشمن يا براي  –خدمت ميكند 

و يا براي حفظ نيروهاي ) تقويت مينمايد و يا خود بمثابه قواي تعقيبي عمل ميكند
كه در اين مورد قواي تثبيتي را تقويت مينمايد و يا خود بمثابه قواي ( خودي  

كتيكي، اپراتيو يا بدين ترتيب هيچ اصل يا عمل تكنيكي، تا). پوششي عمل ميكند
استراتژيك نيست كه از هدف جنگ جدا باشد؛ اين هدف در سراسر جنگ 

  . حكمفرمائي كرده و جريان جنگ را از آغاز تا پايان تحت تاثير خود قرار ميدهد
فرماندهان نظامي جنگ مقاومت ضد ژاپني در هر درجه و مقامي كه  – 71

اساسي و متضاد طرفين و همچنين جدا باشند، نميتوانند اين جنگ را جدا از عوامل 
درجريان عمليات نظامي اين عوامل اساسي و .  از هدف اين جنگ هدايت نمايند

متضاد دو كشور بصورت مبارزه هر دو طرف در راه حفظ نيروهاي خودي و نابودي 
وظيفه ما در جنگ اين است كه با تمام قوا . نيروهاي دشمن عرض اندام مينمايند

نبردي يك پيروزي بزرگ يا كوچك بدست آوريم، بخشي از نيروهاي  بكوشيم در هر
دشمن را خلع سالح كنيم و قسمتي از قواي انساني و مادي اورا از عرصه نبرد خارج 

اين موفقيتهاي قسمي در نابودي نيروهاي دشمن وقتيكه رويهم انباشته . سازيم
و آنوقا است كه هدف  .مينمايند تأمينشوند، پيروزي بزرگ استراتژيكي براي ما 

 –بيرون راندن نهائي دشمن از كشور، دفاع از ميهن و ايجاد چيني نوين  –سياسي ما 
  .ميگردد تأمين

  عمليات  تعرضي  در  جريان  جنگ   تدافعي،                               
  عمليات  زودفرجام  در  جريان  جنگ  طوالني،                              

  عمليات  خطوط  خارجي  در  جريان  عمليات  خطوط  داخلي                       
  

حال رهنمود استرتژيك مشخص جنگ مقاومت ضد ژاپني را بررسي  – 72
قبالً گفتيم كه رهنمود استراتژيك ما در جنگ مقاومت ضد ژاپني، جنگ . كنيم

. ي است نه مشخصولي اين رهنمود كل. طوالني است، اين نظري كمالً درست است
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جهت اكنون اين مسئله را برسي ميكنيم كه چگونه بايد جنگ طوالني را بطور نبدي
در مراحل اول و دوم يعني در مراحلي كه : مشخص پيش برد؟ جواب ما چنين است

دشمن تعرض ميكند و اراضي اشغالي خود را مستحكم مينمايد، ما بايد به تعرضات 
كي زود يدفاع استراتژيك، به عمليات اپراتيو و تاكتاپراتيو و تاكتيكي در چهارچوب 

فرجام در چها چوب استراتژي جنگ طوالني، به عمليات اپراتيو و تاكتيكي خطوط 
در مرحله سوم ما بايد . خارجي در چهارچوب استراتژي خطوط داخلي دست بزنيم

  . بتعرض متقابل استراتژيك بپردازيم
امپرياليستي است و ما يك كشور از آنجا كه ژاپن كشوري نيرومند  – 73

نيمه فئودالي هستيم، ژاپن رهنمود تعرض استراتژيك را  –ضعيف، نيمه مستعمره 
ژاپن ميكوشد از . اتخاذ كرده است، در صورتيكه ما موضع دفاع استراتژيك گرفته ايم

استراتژي جنگ زودفرجام استفاده كند ولي ما بايد آگاهانه استراتژي جنگ طوالني 
 30فعالً تا ( ژاپن يك ارتش نيرومند زميني مشتمل بر چند ده لشگر . يب كنيمرا تعق
و بخشي از نيروي دريائي خود را براي محاصره چين از طريق زمين و دريا و ) لشگر

هم . همچنين نيروي هوائي خود را براي بمباران  كردن خاك چين بكار انداخته است
ه از بائو  تو  تا حان جو امتداد دارد، به اكنون ارتش زميني ژاپن جبهه وسيعي را ك

تصرف خود در آورده است، نيروي دريائي اش به استانهاي فوجيان و گوان دون 
رسيده است؛ بدين ترتيب عمليات ژاپن در خطوط خارجي دامنه وسيعي يافته است، 

تمام اينها از اين ويژگي ناشي ميشود . در حاليكه ما در خطوط داخلي مشغول جنگيم
  . اين يكي از وجوه اوضاع است. كه دشمن قويست و ما ضعيفيم

اما وجه ديگري نيز هست كه كامالً در نقطه مقابل وجه فوق الذكر  – 74
ژاپن با اينكه قويست، نيروي نظامي كافي در اختيار ندارد؛ چين گرچه . قرار دارد

از . تيار داردضعيف است، سرزميني پهناور با جمعيت زياد و ارتش كثيرالعده در اخ
اوالً چون دشمن با ارتشي قليل العده وارد كشور : اينجا دو نتيجه مهم بدست ميĤيد

بزرگي گرديده، فقط ميتواند قسمتي از شهرهاي بزرگ، خطوط عمده ارتباطي و 
بدين ترتيب در نواحي متصرفي دشمن . برخي نواحي جلگه اي را اشغال كند
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ه وي قادر باشغال آنها نخواهد بود و اين سرزمينهاي وسيعي وجود خواهد داشت ك
اگر تمام خاك . امر ميدان وسيعي براي جنگ پارتيزاني چين فراهم خواهد ساخت

الن  جو   –او  هان  -چين را در نظر بگيريم، بفرض اينكه دشمن حتا به خط گوان جو
ء هم دست يابد و موفق باشغال نواحي مجاور هم شود، باز اشغال سرزمينهاي ماورا

پايگاه . اين خط برايش مشكل خواهد بود، و اين امر براي چين پشت جبهه عمومي 
حياتي فراهم خواهد ساخت كه بتواند از آنجا جنگ طوالني را دنبال كند و پيروزي 

ثانياً دشمني كه ارتش قليل . نمايد تأميننمايد و پيروزي نهائي را  تأميننهائي را 
دشمن از جهات مختلف ما را . يرالعده در مي آيدالعده خود را عليه يك ارتش كث

مورد حمله قرار ميدهد و از نظر استراتژك در خطوط خارجي قرار ميگيرد، در 
صورتيكه ما در خطوط داخلي هستيم؛ دشمن به تعرض استراتژيك دست ميزاند، در 

ولي . حاليكه ما در دفاع استراتژيك هستيم؛ تمام اينها شايد در ظاهر بزبان ما باشند
در واقع ما ميتوانيم از دو امتياز خود يعني وسعت خاك و كثرت قواي نظامي استفاده 
كنيم و بجاي پافشاري در جنگ موضعي، جنگ محرك نرمش پذير را بكار بريم، در 
برابر يك لشگر دشمن چندين لشگر قرار دهيم، در مقابل ده هزار سرباز دشمن با 

بل هريك از ستونهاي دشمن چندين ستون قرار دهها هزار سرباز بايستيم، در مقا
دهيم تا آنرا از خطوط خارجي ميدان جنگ بطور ناگهاني محاصره نموده و عليه وي 

بدينسان دشمني كه از نظر استراتژيك در خطوط خارجي عمل . بتعرض بپردازيم
ميكند و بتعرض مشغول است، در عمليات اپراتيو و تاكتيكي مجبور ميشود در خطوط 

برعكس ، ما كه از لحاظ استراتژيك در خطوط . خلي عمل كند و بدفاع بپردازددا
داخلي مشغول عمليات هستيم و در وضع دفاعي قرار داريم، در عمليات اپراتيو و 

اين است طرض عمل . تاكتيكي در خطوط خارجي عمل ميكنيم و به حمله ميپردازيم
ز اين ويژگي ناشي ميشود كه دو نتيجه فوق الذكر ا. ما با يك يا هرستون دشمن

از طرف ديگر ارتش دشمن . دشمن كشور كوچكي است و ما كشور بزرگي هستيم
، در صورتيكه ارتش )از لحاظ تسليحات و تعليمات نظامي ( قليل العده، ولي قويست 

فقط از نظر تسليحات و تعليمات نظامي، نه از لحاظ ( ما كثيرالعده، ولي ضعيف است 
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از اينجهت ما در عمليات اپراتيو و تاكتيكي نه تنها بايد از قواي زياد ؛ )روحيه جنگي 
عليه قواي كم استفاده كنيم و از خطوط خارجي به خطوط داخلي حمله نمائيم، بلكه 

بنابر اين بمنظور نيل . بايد در عين حال رهنمود عمليات زود فرجام را نيز بكار ببنديم
من مستقر بلكه بدشمن متحرك حمله ور به فرجام سريع بايد بطور كلي نه بدش

ما بايد مخفيانه قواي زيادي را در دو طرف مسير حركت دشمن متمركز سازيم . گشت
و با يك حمله برق آسا و غافلگيرانه دشمن در حال حركت را محاصره كرده و ضربه 

اگر . بزنيم و بدون آنكه وقت بخود آمدن بوي بدهيم نبرد را سريعاً بپايان رسانيم
ضربه ما كاري باشد، ميتوانيم دشمن را كامالً يا بخش بزرگ يا كوچكي از آنرا نابود 
كنيم و حتا اگر جنگ براي ما چندان قرين موفقيت هم نباشد، باز تلفات و ضايعات 

اگر ما . اين اصل براي تمام نبردهاي ما صادق است. سنگيني بدشمن وارد ساخته ايم
اه پيروزي نسبتاً بزرگي بدست آوريم، نظيرپيروزي بدون توقع زياد فقط يكبار در م

پين سين  گوان يا نايلجوان، آنوقت روحيه جنگي دشمن بشدت تضعيف خواهد شد، 
ولي روحيه جنگي ارتش ما قوي خواهد گشت و كمك بين المللي را هم جلب خواهيم 

اي بدين ترتيب استراتژي ما كه براساس جنگ طوالني مبتني است، در ميدانه. كرد
نبرد با عمليات زود فرجام جامه عمل خواهد پوشيد، و دشمن كه به استراتژي جنگ 
زود فرجام متكي است، در اثر شكستهاي فراوان عمليات اپراتيو و تاكتيكي اجباراً به 

  .جنگ طوالني گردن خواهد نهاد
اصل جنگي عمليات اپراتيو و تاكتيكي ايكه در باال توصيف شد،  – 75
. "عمليات تعرضي زودفرجام در خطوط خارجي": ين فرمول خالصه شودميتواند در ا

عمليات دفاعي طوالني در "اين اصل در نقطه مقابل رهنمود استراتژيك ما مبتني بر 
قرار دارد، ولي درست اين اصلي است كه براي اجراي اين رهنمود   "خطوط داخلي 

عمليات "اكتيكي نيز به  اگر ما در عمليات اپراتيو و ت. استراتژيك ضرورت دارد
دست ميزديم، مثل اوايل جنگ مقاومت، آنوقت  "دفاعي طوالني در خطوط داخلي 

بهيجوجه با اين شروط دوگانه كه دشمن كشور كوچكي است و ما كشور بزرگي 
هستيم و دشمن قويست و ما ضعيفيم، تطبيق نميكرد؛ در چنين حالتي ما هرگز 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مائوتسه دون

178 

نميتوانستيم جنگ را در مجموع آن طوالني بهدف استراتژيك خود نميرسيديم، 
از اينجهت ما همواره بر آن بوده و هستيم كه نيروهاي . كنيم و شكست ميخورديم

سراسر كشور بايد در چند ارتش صحرائي بزرگ تشكيل يابند، و هر يك از آنها در 
ظ مقابل يكي از ارتشهاي صحرائي دشمن ايستادگي كند، با اين تفاوت كه بايد از لحا

عده دو، سه و يا چهار برابر دشمن باشند و در صحنه هاي پهناور جنگ، دشمن را 
اين رهنمود نه فقط فراخور جنگهاي منظم است بلكه در . طبق اصل باال درگير كند

اين اصل نه تنها در مورد يك . جنگهاي پارتيزاني هم ميشود و بايد بكار برده شود
در مرحله تعرض متقابل . آن معتبر استمرحله مشخص جنگ بلكه در تمام پروسه 

استراتژيك، موقعيكه ما از نظر فني بهتر مجهز شويم و ديگر در وضع ضعيفي نباشيم 
كه با قوي مقابله ميكند، اگر ما باز با نيروي برتر از خطوط خارجي به عمليات تعرضي 
زودفرجام دست بزنيم، آنوقت خواهيم توانست غنائم و اسراي جنگي بيشتري 

بعنوان مثال اگر ما در مقابل يك لشگر مكانيزه دشمن دو، سه يا چهار لشگر . گيريمب
مكانيزه خودي را بميدان گسيل داريم، با اطمينان بيشتري خواهيم توانست اين 

اين حقيقت مسلمي است كه چند پهلوان قوي هيكل . لشگر دشمن را نابود كنيم
  .ميتواند بĤساني بر يكي پيروز شوند

عمليات تعرضي زودفرجام "ر ما در ميدانهاي جنگ بطور قاطع به اگ – 76
دست بزنيم، آنوقت تناسب قواي طرفين و برتري دشمن برما را  "در خطوط خارجي 

نه تنها در ميدانهاي جنگ عوض خواهيم كرد، بلكه اوضاع عمومي را نيز بتدريج 
نيم و دشمن چون در ميدانهاي جنگ ما حمله ميك. دستخوش تغيير خواهيم ساخت

دفاع ميكند، ما با قواي زياد در خطوط خارجي عمل ميكنيم و دشمن با قواي كم در 
خطوط داخلي عمل ميكند، ما در پي يك فرجام سريع هستيم و دشمن با آنكه 
ميخواهد، نميتواند جنگ را در انتظار دريافت كمك كش دهد، لذا آنوقت دشمن از 

روتر تبديل خواهد شد، در حاليكه ما از ضعيف قوي به ضعيف و همچنين از برتر به ف
در نتيجه اين قبيل نبردهاي . به قوي و از فروتر به برتر تغيير وضع خواهيم داد

باين . موفقيت آميز متعدد، در اوضاع عمومي طرفين تحولي بوقوع خواهد پيوست
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در مفهوم كه ما بعد از آنكه در ميدانهاي نبرد بوسيله عمليات تعرضي زودفرجام 
خطوط خارجي پيروزيهاي فراوان بدست آورديم، خود را رفته رفته تقويت نموده و 
دشمن را بتدريج تضعيف خواهيم كرد و اين امر بدون ترديد در تناسب عمومي قوا 

آنوقت است كه در . تاًثير خواهد گذاشت و در آن تحولي بسود ما بوجود خواهد آورد
گر ما و تحوالت داخلي دشمن و وضع مساعد اثر اين تحول و بكمك عناصر موافق دي

بين المللي اوضاع عمومي طرفين ابتدا به توازن قوا و سپس به برتري ما و فروتري 
در چنين شرايطي است كه موعد تعرض متقابل و بيرون . دشمن مبدل خواهد شد

  . راندن دشمن از كشور براي ما فرا ميرسد
ان جنگ خود اين نيروها جنگ مسابقه نيروهاست، ليكن در جري – 77

در اينجا تالشهاي ذهني براي . نسبت به آنچه كه در آغاز بوده اند، تغيير مي يابند
كسب حداكثر پيروزي و تقليل اشتباهات بحداقل، عامل تعيين كننده را تشكيل 

عوامل عيني امكان چنين تغييراتي را فراهم ميسازند، ولي تبديل اين امكان . ميدهد
در اين صورت، نقش تعيين . مند رهنمود صحيح و تالش ذهني استبواقعيت نياز

  .كننده با عامل ذهني است

  ابتکار  عمل ،  نرمش  و  نقشه  کشي

نقطه گرهي در عمليات تعرضي زود فرجام در جريان عمليات اپراتيو  – 78
تعرض است؛  –همانطور كه در باال بدان اشاره شد  –و تاكتيكي در خطوط خارجي 

از خطوط خارجي دامنه تعرض و منظور از زودفرجام مدت آن است ، اصطالح منظور 
اين بهترين . از اينجا ناشي ميشود "عمليات تعرضي زود فرجام در خطوط خارجي "

اصل براي اجراي يك جنگ طوالني است كه در ضمن اصل جنگ متحرك نيز خوانده 
مل، نرمش و نقشه كشي معذالك اين اصل را نمتوان بدون داشتن ابتكار ع. ميشود

  . حال ما اين سه مسئله را مورد برسي قرار ميدهيم. اجرا نمود
ما در باال در باره نقش ديناميك و آگاه انسان سخن گفتيم، پس چرا  – 79

اكنون بمسئله ابتكار عمل ميپردازيم؟ همانطور كه در باال گفته شد، منظور از نقشي 
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و همچنين ويژگي انساني است كه وي را از  ديناميك و آگاه، عمل و كوشش آگاهانه
اين ويژگي انساني در جنگ بخصوص به نحو بارزي . موجودات ديگر متمايز ميسازد

اما منظور از ابتكار عمل كه اكنون موضوع بحث ماست، آزادي عمل . نمودار ميشود
. ارتش است كه درست در نقطه مقابل از دست دادن اجباري اين آزادي قرار ميگيرد

آزادي عمل شريان حياتي ارتش است و چنانچه از دست رود، ارتش قرين شكست يا 
يك سرباز زماني خلع سالح ميگردد كه وي آزادي عمل را از دست . تالشي ميگردد

شكست يك ارتش نيز معلول چنين وضعي . داده و اجباراً به پاسيويته افتاده باشد
براي كسب ابتكار عمل  بهمين جهت است كه در جنگ دو طرف متخاضم. است

. شديداً مبارزه ميكنند و با تمام قوا از دچار شدن به پاسيويته احتراز ميجويند
ميتوان گفت كه عمليات تعرضي زودفرجام در خطوط خارجي كه از طرف ما مطرح 
شده، و همچنين نرمش و نقشه كشي كه براي اجراي چنين عمليات تعرضي ضرورت 

تكار عمل و بدين ترتيب گرفتار كردن دشمن به پاسيوته دارند، همگي بخاطر كسب اب
ليكن ابتكار عمل يا پاسيوته . و حفظ نيروهاي خودي و نابودي نيروهاي دشمن است

بترتيب از برتري قواي جنگي با فروتري آن و بالنتيجه از رهبري ذهني درست يا 
در قضاوت كردن و عالوه بر اين با استفاده از اشتباه دشمن . اشتباه آميز جدا نيست

غافلگير شدن وي نيز ميتوان ابتكار عمل را بدست آورد و دشمن را به پاسيوته دچار 
  . اكنون اين چند نكته را بررسي ميكنيم. كرد

ابتكار عمل از برتري قواي جنگي تفكيك پذير نيست، هچنانكه  – 80
پايه عيني اين برتري و اين فروتري بترتيب . پاسيويته از فروتري آن جدا نيست

ابتكار عمل استراتژيك را ميتوان از طريق عمليات تعرضي استراتژيك آسانتر بدست 
آورد و شكوفا ساخت، ولي حفظ ابتكار عمل در تمام طول جنگ و در همه جا، يعني 
ابتكار عمل مطلق فقط در شرايط برتري مطلق در مقابل فروتري مطلق امكان پذير 

ل نسبت بيك بيمار سخت ابتكار عمل مطلق در كشتي، يك مرد قوي هيك. است
اگر ژاپن درگير تناقضات متعدد الينحل نبود، مثالً اگر ميتوانست در يك نوبت . دارد

ارتش عظيم چند ميليوني يا ده ميليوني بپا كند، اگر منابع مالي وي چندين برابر 
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رجي ميزان كنوني بود، اگر با احساسات خصمانه مردم كشور خود و كشور هاي خا
روبرو نميشد، و باالخره اگر سياست وحشيانه ايكه مردم چين را بيك مبارزه مرگ و 

نمايد و ابتكار  تأمينزندگي وادار كرده، پيروي نميكرد، ميتوانست برتري مطلق را 
ولي تاريخ نشان داده . عمل مطلق را در تمام طول جنگ و در همه جا بدست آورد

ايان يك جنگ يا يك عمليات اپراتيو ميتوان است كه چنين برتري را فقط در پ
مثالً در جنگ اول . مشاهده نمود، در مرحله آغاز چنين امكاني بسيار نادر است

جهاني، متفقين در آستانه تسليم آلمان برتري مطلق كسب كردند، در حاليكه آلمان 
تري در فروتري مطلق گرفتار گرديدند، اين مثال نمونه ايست از برتري مطلق و فرو

در آستانه پيروزي ما در تايلجوان واحدهاي : مثال ديگر. مطلق در پايان يك جنگ
ژاپن آنجا كه منفرد شده بودند، بعد از مبارزات سخت و فروتري مطلق افتادند، در 
حاليكه نيروهاي ما برتري مطلق پيدا كدند؛ نتيجه اين شد كه دشمن شكست خورد و 

يست از برتري مطلق و فروتري مطلق در پايان يك ما پيروز شديم، اين مثال نمونه ا
همچنين اتفاق ميافتد كه يك جنگ يا يك عمليات اپراتيو با برتري . عمليات اپراتيو

در چنين مواردي جنگ به . نسبي در مقابل فروتري نسبي يا توازن طرفين پايان يابد
پيروزي يا  ولي در اغلب موارد. سازش و عمليات اپراتيو به تعادل منتهي ميشود

تمام اينها . شكست جنگ يا عمليات را برتري مطلق و فروتري مطلق تعيين ميكند
ميتوان . براي مرحله آخر جنگ يا عمليات اپراتيو معتبر است نه براي آغاز آنها و

پيش بيني كرد كه ژاپن در پايان اين جنگ در اثر فروتري مطلق دچار شكست شود و 
طلق پيروز گردد؛ ليكن برتري يا فروتري هيچيك از چين برعكس، در سايه برتري م

اين عامل مساعد . طرفين متخاصم در لحظه كنوني مطلق نيست ، بلكه نسبي است
تشكيالتي براي ژاپن در برابر چين كه  _يعني قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي 

و  نموده تأمينتشكيالتي ناتواني دارد، برتري  –قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي 
ولي چون ظرفيت نظامي و ساير . پايداري براي ابتكار عمل او فراهم ساخته است

ظرفيتهاي ژاپن كافي نيست و بعالوه داراي يك سلسله عوامل نامساعد ديگر است، 
بعالوه چون ژاپن در . درجه برتري وي بعلت تناقضات خاص داخلي پائين آمده است
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معيت زياد و ارتش كثيرالعده و مقاومت چين با عواملي از قبيل سرزمين پهناور، ج
. سرسخت تمام ملت مواجه گرديده، درجه برتري او باز هم بيشتر فروكش كرده است

بدين ترتيب برتري ژاپن در مجموع نسبي است، و ژاپن فقط در چهار چوب محدودي 
. ميتواند ابتكار عمل خود را بكار برده و حفظ نمايد؛ ابتكار عمل ژاپن نيز نسبي است

دودي از نظر استراتژيك در حنكه بعلت فروتري نيروهاي خود تا ولي چين با وجود اي
موقعيت پاسيو قرار دارد، از نظر وسعت خاك و تعداد جمعيت و افراد ارتش و 

ر ژاپن برتري همچنين از لحاظ روحيه مردم و ارتش و تنفر ملي آنها نسبت بدشمن ب
ديگر از درجه فروتري نظامي و اقتصادي و  م با عوامل مساعدأدارد؛ اين برتري تو

غيره چين ميكاهد و آنرا از نظر استراتژيك به فروتري نسبي ميكشاند و بنابراين از 
شدت پاسيوته چين ميكاهد بطوريكه از نظر استراتژيك فقط موضعي نسبتاً پاسيو 

ن معذللك چون هرگونه پاسيوته زيانبخش است، براي پايان دادن بĤ. بوي ميبخشد
بدين منظور بايد از نظر نظامي عمليات تعرضي . بايد تمام قوا را بكار انداخت

زودفرجام در خطوط خارجي را با سرسختي دنبال كرد و جنگ پارتيزاني را در پشت 
جبهه دشمن گسترش داد و بدين ترتيب براي خود يك برتري قاطع محلي و ابتكار 

. نمود تأمينرك و عمليات پارتيزاني عمل محلي طي بسياري از عمليات اپراتيو متح
از طريق چنين برتري و ابتكار عمل محلي در جريان بسياري از عمليات اپراتيو ما 
خواهيم توانست بتدريج برتري استراتژيك و ابتكار عمل استراتژيك را بدست آورده 

چنين است رابطه . و خود را از فروتري استراتژيك و حالت پاسيو بيرون بكشيم
  . ابل بين ابتكار و انفعال، برتري و فروتريمتق

از اينجا ما ميتوانيم در عين حال رابطه موجود بين ابتكار عمل يا  – 81
همانطور كه در . پاسيوته از يكسو و رهبري ذهني جنگ را از سوي ديگر درك كنيم

 باال گفته شد، ما ميتوانيم خود را از وضع فروتري نسبي استراتژيك و حالت نسبتاً
پاسيو استراتژيك بيرون بكشيم، بدين ترتيب كه در بسياري از عمليات جنگي 

كنيم تا آنكه برتري و  تأمينباكوشش خويش براي خود برتري و ابتكار عمل محلي 
ابتكار عمل را در مقياس محلي از دست دشمن گرفته و اورا به فروتري و پاسيوته 
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ه برتري و ابتكار عمل استراتژيك ما و مجموع اين موفقيتهاي محلي منجر ب. بيندازيم
امكان چنين تحولي وابسته بيك . فروتري و پاسيويته استراتژيك دشمن ميگردد

چرا؟ زيرا كه دشمن نيز مثل ما ميكوشد تا برتري و ابتكار . رهبري ذهني درست است
عمل را بدست گيرد؛ از اين ديگاه جنگ مسابقه ايست بين توانائي هاي ذهني 

ن دو ارتش متخاصم براي بدست آوردن برتري و ابتكار عمل بر اساس فرماندها
در پايان اين مسابقه يك طرف . شرايط مادي معيني نظير قدرت نظامي و مالي و غيره

اگر از اختالف در شرايط مادي عيني . پيروز ميشود و طرف ديگر شكست ميخورد
درست است، و صرفنظر كنيم، بدون شك پيروزي يك طرف مديون رهبري ذهني 

ما قبول داريم پيچيده تر و . شكست طرف ديگر معلول رهبري ذهني نادرست است
بغرنجتر و ضريب اطمينان آن كمتر است، بسخن ديگر موضوعي است كه بيشتر 

لك جنگ پديده اي مافوق طبيعت نيست، بلكه امعذ. ميشود "احتماالت "مربوط به 
از اينجهت است كه قاعده سون . ي ميكندپروسه ايست جهاني كه از قوانين جبر پيرو

چنانچه دشمن و خودت را بشناسي، صد بار ميجنگي، بخطر نمي ": ژي مبني بر اينكه
اشتباه در . ، كماكان بعنوان يك حقيقت علمي بقوت خود باقي است) 21( "افتي 

جنگ از اينجا ناشي ميشود كه انسان دشمن و خودش را بدرستي نميشناسد؛ عالوه 
خصلت ويژه جنگ مانع از اين ميشود كه در بسياري از موارد انسان خود و  براين

مالً بشناسد، بالنتيجه، بي اطميناني در ارزيابي اوضاع جنگ و عمليات ادشمن را ك
معذللك، اوضاع . نظامي، و همچنين اشتباهات و شكستها از اينجا سرچشمه ميگيرند

طوط عمده و اساسي آنها ممكن جنگ و عمليات نظامي هر چه باشند، شناسائي خ
فرماندهان نظامي ابتدا بكمك طرق گوناگون اكتشافي و سپس با نتيجه گيري و . است

قضاوت معقول ميتوانند از اشتباهات خود بكاهند و رهبري بطور كلي درستي را 
را بعنوان سالحي در دست  "رهبري بطور كلي درست"اگر ما اين . تحقق بخشند

انيم پيروزيهاي بيشتري بدست آوريم، فروتري خود را به برتري و داشته باشيم، ميتو
اينست رابطه دهني درست يا نادرست از . پاسيوته خود را به ابتكار عمل مبدل كنيم

  . سوي ديگر
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اين تز كه رهبري ذهني درست قادر است فروتري و پاسيويته را به  – 82
ي ذهني نادرست ميتواند برتري و ابتكار عمل تبديل نمايد و يا برعكس  رهبر

تغييراتي در جهت مخالف بوجود آورد، وقتي روشن تر ميشود كه شواهدي از تاريخ 
در باره شكست ارتشهاي نيرومند و كثيرالعده و پيروزي ارتشهاي ضعيف و قليل 

از . چنين شواهدي در تاريخ چين و كشورهاي ديگر فراوانند. العده مالحظه كنيم
، ) 22(نبرد چن  پو  بين جين  و  چو : نه هاي ذيل را ذكر نمودتاريخ چين ميتوان نمو

نبرد چن گائو بين چو و حان، نبرد  كون  يان  بين  سين  و  حان، نبرد  گوان  دو  بين  
يوان  شائو و  تسائو  تسائو، نبرد  چي  بي  بين  او  و وي، نبرد  اي  لين  بين  او  و شو، 

و غيره در تاريخ كشورهاي ديگر نيز ميتوان به  نبرد  في  شوي  بين چين و جين
و به جنگ داخلي روسيه بعد انقالب اكتبر اشاره )  24(اكثريت جنگهاي ناپلئون 

نمود؛ در تمام اين موارد ارتشهاي كوچك و ناتوان بر ارتشهاي بزرگ و متفوق پيروز 
محلي خود در و هر بار ارتش ضعيفتر با استفاده از برتري و ابتكار عمل . گشته اند

مقابل فروتري و پاسيويته محلي دشمن ابتدا بردشمن شكستي وارد آورده و سپس 
متوجه هدف بعدي گرديده و نيروهاي وي را يكي بعد از ديگري منكوب نموده است و 

وضع دشمن . كرده است تأمينبدين ترتيب برتري و ابتكار عمل را در مجموع 
بتكار عمل را در دست داشت، ليكن در اثر برعكس اين بود، وي ابتدا برتري و ا

اشتباهات ذهني و تضاد هاي دروني، موقعيت ممتاز يا نسبتاً خوبي را كه در سايه 
برتري و ابتكار عمل در اختيار داشت، بكلي از دست داده و بنوعي سردار بي سپاه و 

اي از اينجا نتيجه ميشود كه گرچه برتري قو. سلطان بي تاج و تخت مبدل گرديد
جنگي با فروتري آن پايه عيني براي تعيين ابتكار عمل يا پاسيويته است، خود در 
واقع هنوز ابتكار عمل يا پاسيويته نيست؛ فقط در اثر مبارزه و در نتيجه مسابقه بين 

در جريان . توانائي هاي دهني است كه ابتكار عمل يا پاسيوته واقعي نمودار ميگردد
بين توانائي هاي ذهني است كه ابتكار عمل يا پاسيويته  مبارزه و در نتيجه مسابقه

در  جريان مبارزه، رهبري ذهني درست ممكن است فروتري را . واقعي نمودار ميگردد
اين واقعيت كه تمام . به برتري، و پاسيويته را به ابتكار عمل را به پاسيوته مبدل سازد
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كشت دهند، نشان ميدهد كه سلسله هاي حاكم نتوانسته اند ارتشهاي انقالبي را ش
 تأمينبرتري در زمينه هاي معيني بتنهائي ابتكار عمل و بطريق اولي پيروزي نهائي را 

طرف فروتر و پاسيو اگر بر اوضاع واقعي تكيه كند و توانائي ذهني خود را . نميكند
از  براي ايجاد شرايط معيني بطور فعال بكار اندازد، ميتواند ابتكار عمل و پيروزي را

  . دست طرف برتر كه ابتكار عمل دارد، بستاند

برتري و ابتكار عمل را ممكن است در نتيجه تصور غلط و غافلگير شدن از  – 83
از اينجهت ايجاد تصور غلط در دشمن از روي نقشه و حمله ناگهاني بر او . دست داد

ز ابتكار برتري و احرا تأمينبراي  –و در واقع وسيله مهمي است  –وسيله ايست 
همه علفها و "يك نمونه  از تصور غلت اين است كه  "تصور غلط يعني چه. عمل

تظاهر بمانور در شرق ولي "؛ ) 25( "درختان كوه باگون بجاي سربازان گرفته شوند
وقتيكه حمايت توده . يكي از طرق ايجاد تصور غلط در دشمن است "مله در غربح

اطالعات باندازه كافي باشد، اغلب ميتوان از ها از ما براي جلوگيري از درز كردن 
ثر او را بچنان ؤشمن استفاده كرد و بطور مدادن دشيوه هاي گوناگون براي فريب 

وضع مشكلي انداخت كه به قضاوتهاي غلط و عمليات اشتباه آميز دست زند و بدين 
گ از جن"اين ضرب المثل كه ميگويد . وسيله برتري و ابتكار عمل را از دست بدهد

غافلگير شدن . ، درست بيان همين مطلب است"هيچ خدعه اي رو گردان نيست
برتري بدون آمادگي، برتري . يعني چه؟ غافلگير شدن بمعني عدم آمادگي است

ارتشي كه فروتر . واقعي نيست و از ابتكار عمل نيز نميتواند سخني در ميان باشد
ند، اغلب ميتواند با ضربات ناكهاني است ولي آمادگي دارد، اگر اين واقعيت را درك ك

دن بدشمني كه در حال حركت است، زما ميگوئيم ضربه . را منكوب سازددشمن برتر 
 - اين دو نكته. آسان است، زيرا كه او در اين حالت غافل است، بعني آمادگي ندارد

باين معني است، كه بگذاريم  –ايجاد تصور غلط در دشمن و حمله ناگهاني بر او 
 تأمينن نامطمئني جنگ را احساس نمايد و ما براي خود حداكثر اطمينان را دشم

شرط مقدم براي . نمائيم، و از اين راه برتري، ابتكار عمل و پيروزي را بدست آوريم
از اينجهت براي ما فوق العاده . نيل باين مقصود وجود سازمانهاي عالي توده اي است
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ه عليه دشمن بپا ميخيزند، بحركت در آوريم و مهم است كه تمام مردم ساده اي را ك
بدون استثناء مسلح سازيم تا بتوانند بر دشمن بطور وسيع هجوم آورند، و در عين 
حال از درز كردن اطالعات جلوگيري نمايند و ارتش ما را بپوشانند؛ بين ترتيب 

ه يك پايه دشمن نميتواند پي برد كجا و كي قواي ما بر او ضربه خواهد زد، و بالنتيج
در . عيني براي ايجاد تصور غلط در دشمن و غافلگير كردن او بوجود خواهد آمد

گذشته، در دوران جنگ انقالب ارزضي، ارتش سرخ چين تا حدود زيادي در سايه 
پشتيباني توده هاي متشكل و مسلح خلق موفق شد با عده قليل خود پيروزيهاي 

تواند بيشتر از جنگ انقالب ارضي از جنگ ملي قاعدتاً مي. فراواني بدست آورد
حمايت توده هاي وسيع مردم برخوردار شود، ليكن بعلت اشتباهاتي كه در گذشته 

، مردم متشكل نيستند و ما نميتوانيم بدون تدارك الزم از نيروي آنها ) 26(روي داده 
 .استفاده كنيم؛ برعكس آنها گاهي حتي از طرف دشمن مورد استفاده قرار ميگيرند

 تأمينتنها بسيج قاطع و وسيع توده هاي مردم است كه ميتواند منبع اليزالي براي 
البته اين بسيج ضمناً در اجراء تاكتيك ما كه . تمام احتياجات جنگي ما فراهم سازد

هدفش غلبه بر دشمن از طريق ايجاد تصور غلط در دشمن و غافلگير كردن اوست، 
مانند شاهزاده سيان امارت سون نيستيم و  ما. نيز نقش بزرگي بازي خواهد كرد

ما بمنظور كسب ).  27(بانسان دوستي و جوانمردي ابلهانه او نيز احتياجي نداريم 
پيروزي بايد چشم و گوش  دشمن را هر چه محكمتر ببنديم تا كور و كر شود و در 
فرماندهان نظامي دشمن هر چه بيشتر آشفتگي فكري ايجاد كنيم تا عقل خود را 

چنين است رابطه بين ابتكار عمل و پاسيويته از يكسو و رهبري . بكلي گم كنند
  . علبه كنيم بدون اين رهبري ذهني ما نخواهيم توانست بر ژاپن . ذهني از سوي ديگر

در مرحله تعرضي خود با تكيه به قدرت نظامي  ـ بطور كلي ژاپن 84  
كنوني ما معموالً ابتكار عمل  نيرومند خويش و استفاده از اشتباهات ذهني گذشته و

ليكن اين ابتكار عمل، از يكسو بعلت عوامل متعددي كه ماهيتاً براي . را در دست دارد
بعداً در (دشمن نامساعدند و اشتباهات ذهني كه در جريان جنگ مرتكب گرديده 

، و از سوي ديگر در اثر عوامل متعدديكه ) اين باره بطور مفصل صحبت خواهيم كرد
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شكستي كه در تايلجوان نصيب . ما هستند، تا حدودي ضعيف گرديده است بسود
دشمن گرديد و وضع دشوار او در استان شان سي شواهد برجسته اي بر اين مدعا 

گسترش وسيع جنگ پارتيزاني ما در پشت جبهه دشمن، پادگانهاي اورا در  .هستند
باوجود اينكه هنوز در دشمن . مناطق اشغالي كامالً به حالت پاسيو انداخته است

تعرض استراتژيك است و ابتكار عمل را در دست دارد، با خاتمه تعرض استراتژيك، 
ابتكار عمل را نيز از دست خواهد داد كه تعرض خود را تطور غيرمحدود ادامه دهد؛ 
اين اولين دليلي است بر اينكه دشمن در آينده نخواهد توانست اين ابتكار عمل را 

مليات تعرضي ما در جريان عمليات اپراتيو، و جنگ پارتيزاني ما در ع. حفظ نمايد
پشت جبهه دشمن تواًم با عوامل ديگر، دومين دليلي است بر اينكه دشمن بعد از 
رسيدن به حد معيني مجبور به متوقف ساختن تعرض خود ميگردد و در آينده ديگر 

د شوروي و تغيرات ديگري دليل سوم وجود اتحا. نميتوان ابتكار عمل را حفظ نمايد
از آنچه گذشت معلوم ميشود كه . است كه در اوضاع بين المللي بوقوع مي پيوندند

بنابراين اگر چين بتواند در . ابتكار عمل دشمن محدود است و ميتوان آنرا از بين برد
عمليات نظامي بوسيله ارتش منظم خود عمليات تعرضي را در جريان عمليات اپراتيو 

كي دنبال كند و جنگ پارتيزاني را در پشت جبهه دشمن با شدت گسترش و تاكتي
دهد و توده هاي مردم را در عرصه سياسي بطور وسيع بسيج نمايد، آنوقت خواهد 

  . توانست ابتكار عمل استراتژيك را بتدريج بدست آورد
نرمش يعني چه؟ نرمش عبارتست از . حال بمسئله نرمش بپردازيم – 85

تكار عمل در عمليات نظامي، يعني نرمش در بكار بردن نيروهاي تحقق مشخص اب
بكار بردن نيروهاي نظامي بطور نرمش پذير، وظيفه مركزي رهبري جنگ و  -نظامي

گذشته از وظايفي نظير سازماندهي و آموزش .در عين حال مشكلترين وظيفه است
تمام اينها براي  ارتش و مردم، كار جنگ چيزي جز بكار بردن ارتش در نبرد نيست، و

البته مشكل ساختن ارتش و غيره كار مشكلي است، . كسب پيروزي در نبرد است
ليكن بكار انداختن ارتش در جنگ از آن مشكلتر است، بويژه وقتي كه ارتشي با 

براي انجام اين وظيفه يك قدرت عالي ذهني الزم . ارتشي نيرومند مواجه ميگردد
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ها، تاريكي و نامتمئني ها را كه از خصوصيات جنگ است، قدرتي كه بتواند آشفتگي 
هستند، از ميان بردارد و نظم و روشني و اطمينان بوجود آورد؛ تنها از اين راه است 

  .كه ميتوان نرمش را در فرماندهي تحقق بخشيد
رهنمود اساسي عمليات ما در ميدان جنگ مقاومت ضد ژاپني عبارت  – 86

اين رهنمود را ميتوان با . جام در خطوط خارجياز آنجام عمليات تعرضي زودفر
تفرق و تمركز نيروها پيشروي پراكنده و : تاكتيك ها و با شيوه هاي زير بكار بست

حمله متناوب، تعرض و دفاع، هجوم و تثبيت، محاصره و دور زدن، پيشروي و عقب 
ش پذير درك اين تاكتيك ها آسان است، ليكن اجراء و تعويض آنها بطور نرم. نشيني

در اينجا سه عامل كليدي وجود دارد كه عبارتند از زمان، مكان و . كار آساني نيست
اگر انتخاب زمان، مكان و واحدهاي نظامي درست انجام نگيرد، . واحدهاي نظامي

مثالً در حمله به دشمني كه در حركت است، . پيروزي غيره ممكن خواهد شد تأمين
داده و بدشمن فرصت داده ايم كه خود را آماده كند؛  اگر ما زود آتش كنيم خود را لو

و بر عكس اگر دير آتش كنيم، دشمن وقت پيدا خواهد كرد كه مستقر شود و خود را 
اين . جمع و جور كند و آنوقت حمله بĤن مثل گاز گرفتن استخوان سخت خواهد بود

اب كنيم كه ناح چپ دشمن انتخجاگر ما نقطه حمله را مثالً در . مسئله زمان بود
درست به نقطه ضعف دشمن اصبات كند، پيروزي آسانتر بدست ميايد؛ ولي اگر جناح 
. راست را انتخاب كنيم و با سر به ديوار بخوريم، آنوقت به نتيجه اي نخواهيم رسيد

اگر براي انجام وظيفه مشخصي واحد معيني از قواي ما بكار . اين مسئله مكان بود
روزي آسان خواهد شد، ليكن اگر اجراء همين وظيفه را بواحد پي تأمينانداخته شود، 

اين مسئله واحدهاي نظامي . پيروزي مشكل خواهد شد ينتأمديگري واگذار كنيم، 
ما نه تنها بايد بتوانيم تاكتيك ها را بكار بنديم بلكه بايد بتوانيم از عهده تعويض . بود

رتست از تعويض تاكتيك از تعرض وظيفه مهم رهبري با نرمش عبا. آنها نيز برآئيم
بدفاع يا از دفاع به تعرض، از پيشروي به عقب نشيني يا از عقب نشيني به پيشروي، 
از قواي تثبيتي به قواي ضربتي يا از قواي ضربتي به قواي تثبيتي، از محاصره به دور 

، منطبق زدن يا از دور زدن به محاصره و غيره؛ و اين تعويض را بايد با مهارت و بموقع



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 درباره جنگ طوالني

189 

. با وضع واحدهاي خودي و دشمن، و منطبق با شرايط زمين خود  و دشمن انجام دهد
  . اين امر هم براي هدايت عمليات اپراتيو و استراتژيك

راز عمل ماهرانه در ": يك كالم حكيمانه قديمي هست كه ميگويد  – 87
وانائي يك كه ما آنرا نرمش ميناميم، محصول ت "راز"؛ در واقع همين "مغز است

. نرمش بمعني بي فكري نيست؛ بي فكري را بايد بدور افكند. فرمانده كاردان است
نرمش بمعناي توانائي فرمانده كاردان است در اتخاذ تصميمات بموقع و درست 

منظور از اوضاع، وضع (  "با در نظر داشت زمان و اوضاع"براساس شرايط عيني و 
درست در همينجا  "راز عمل ماهرانه "، و )نست دشمن و ما، موقعيت زمين و نظاير آ

است كه ما ميتوانيم پيروزيهاي بيشتري در عمليات  "راز  "با تكيه باين . نهفته است
تعرضي زودفرجام در خطوط خارجي كسب كنيم، برتري دشمن بر ما را تغيير دهيم، 

بكوبيم و آنگاه ابتكار عمل را از كف دشمن در آوريم، بر او مسلط شويم و اورا در هم 
  . پيروزي نهائي از آن ما خواهد شد

ئني ايكه خاص جنگ طمبعلت نام. له نقشه كشي بپردازيمحال بمسئ – 88
است، نقشه كشي  در جريان جنگ بمراتب بيش از هر زمينه ديگر با اشكال 

آمادگي شرط موفقيت و عدم آمادگي موجب ناكامي "معذللك چون . برميخورد
اطمينان . جنگ نيز بدون نقشه و تدارك قبلي غيره ممكن است، پيروزي در "است

مطلق در جنگ و جود ندارد، ليكن وجود درجه معيني از اطمينان نسبي منتفي 
اطالعات ما از وضع دشمن قابل . ما نسبت بوضع خودمان تا حدودي مطمئنيم. نيست

ز آنها وضع اطمينان نيستند، معهذا در اينجا نشانه هائي هست كه ما ميتوانيم ا
دشمن را كشف كنيم، سرنخهائي وجود دارند كه ميتوان با گرفتن آنها تمام كالف را 

مجموعه . مل ميكنندأئي موجودند كه ما را وادار به تباز كرد، يك سلسله پديده ها
اينها در واقع درجه معيني از اطمينان نسبي را بدست ميدهد كه ميتواند براي نقشه 

تلگراف، راديو، ( تكامل تكنيك مدرن . پايه عيني بكار رودكشي در جنگ بعنوان 
امكان نقشه كشي در عمليات نظامي را ) هواپيما، اتومبيل، راه آهن، كشتي و غيره 

افزايش داده است، ولي چون جنگ داراي اطمينان خيلي محدود و موقتي است، لذا 
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ت حركت جنگ نقشه ها بموازا. تدوين نقشه هاي كامل و ثابت جنگي مشكل است
تغيير مييابند و درجه اين تغييرات وابسته به وسعت عمليات ) تحرك يا تحول آن (

نقشه هاي تاكتيكي نظير نقشه هاي تعرضي و دفاعي واحد ها و . نظامي است
نقشه براي يك عمليات . دستجات كوچك غالباً بايد چندين بار در روز تغيير يابند

هاي بزرگ بطور كلي ميتواند تا پايان عمليات،  اپراتيو، يعني نقشه عمليات واحد
چون .اغلب بطور قسمي و گاهي هم بطور كامل احتياج به تجديد نظر پيدا ميكند

د، درجه اثبات آن نقشه استراتژيك بر اساس اوضاع كلي دو طرف تدوين ميشو
لك اين نقشه نيز فقط براي يك مرحله معين استراتژيك معتبر بيشتر است، معذ

تدوين و تغيير . موقعيكه جنگ وارد مرحله جديدي شود، بايد آنرا عوض نمود است و
نقشه هاي تاكتيكي و عمليات اپراتيو و استراتژيك كه طبق وسعت ميدان عمل آنها و 
اوضاع و احوال موجود صورت ميگيرد، يكي از عوامل كليدي رهبري جنگ است؛ 

درست در  "راز عمل ماهرانه  "بيان مشخص نرمش در عمليات نظامي، بعبارت ديگر 
فرماندهان نظامي درجات مختلف كه در جنگ مقاومت ضد . همينجا نهفته است

  . ژاپني شركت ميكنند، بايد بدين نكته توجه مبذول دارند
بعضي ها بعلت تحرك، جنگ، ثبات نسبي نقشه ها و يا رهنمود هاي  – 89

شه ها و رهنمود هاي جنگي جنگي را از اساس نفي ميكنند و مدعي اند كه اين نق
همانطور كه در باال گفته شد، ما كامالً . اين نظرنادرست است. هستند  "مكانيكي "

واقفيم كه در جنگ هر نقشه و هر رهنمود جنگي فقط ميتواند ثبات نسبي داشته 
باشد، زيرا كه وضعيت جنگ فقط بطور نسبي قابل اطمينان است و جنگ فوق العاده 

، از اينرو اينگونه نقشه ها و يا رهنمود ها )حركت يا تحول ( يابد سريع جريان مي 
بايد بر اساس تحوالت اوضاع و تحرك جنگ بموقع تعويض و يا تجديد نظر شوند، چه 

معذللك نميتوان نقشه . غير اينصورت ممكن است كه به افراد مكانيست مبدل گرديم
ثبات نسبي دارند، نفي كرد؛  ها و يا رهنمود هاي جنگي را كه براي يكدوران معين

از آنجا كه در . نفي آن بمعني نفي همه چيز است، منجمله نفي جنگ و حتي نفي خود
اوضاع جنگ و عمليات نظامي ثبات نسبي وجود دارد، ما بايد نقشه ها و يا رهنمود 
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هاي جنگي را كه از اين اوضاع و از اين عمليات ناشي ميشوند، نيز بطور نسبي تثبيت 
مثالً از آنجا كه وضع جنگ شمال چين و عملياتي كه توسط ارتش هشتم . كنيم

بصورت پراكنده انجام ميگيرد، در مرحله معيني ثابت است، لذا در اين مرحله كامالً 
ضرور است كه براي اين رهنمود عمليات استراتژيك ارتش هشتم، يعني اينكه 

د از جنگ متحرك صرفنظر جنگ پارتيزاني اساسي است ولي در شرايط مساعد نباي"
مدت اعتبار يك رهنمود عمليات اپراتيو كوتاه تر از مدت . ثبات نسبي قايل شد "كرد

يك رهنمود عمليات استراتژيك است؛ و مدت اعتبار يك رهنمود تاكتيكي حتا از آن 
انكار اين حقيقت . هم كوتاه تر است ليكن هر دو آنها براي يكدوران معين ثبات دارند

ين خواهد شد كه فرماند هان نظامي ندانند از چه مبدائي بايد شروع بحركت منجر با
كنند و در مورد مسئله جنگ به افرادي نسبيت طلب مبدل گردند كه از خود عقيده 

نه اين صحيح است و نه آن، يا هم اين صحيح است و : ثابتي ندارند، و اغلب ميگويند 
رهنمود نظامي ولو اينكه براي  هيچ كس منكر اين حقيقت نيست كه يك. هم آن

دوراني معتبر باشد، نيز تغيير پيدا مي كند؛ اگر چنين تغييراتي وجود نميداشت، 
ليكن اين تغييرات . اصوالً احتياجي به حذف اين رهنمود و اتخاذ رهنمود ديگر نبود

محدودند و از چهارچوب عمليات گوناگون نظامي كه براي اجراي اين رهنمود بايد 
گيرند، تجاوز نميكنند و ماهيت اين رهنمود را نيز عوض نميكنند؛ بعبارت صورت 

اين ماهيت در دوران معيني . ديگر رهنمود فقط تغيير كمي مي بايد نه كيفي
بهيچوجه تغيير نميكنند؛ و اين همان چيزيست كه ما از  ثبات نسبي براي يكدوران 

آن تغيير مطلق است، هر  در تمام پروسه طوالني جنگ كه در. معين درك ميكنيم
مرحله خاص داراي ثبات نسبي است؛ چنين است نظر ما در باره ماهيت نقشه ها و يا 

  .رهنمود هاي جنگي
اينك كه در باره جنگ دفاع طوالني در خطوط داخلي استراتژيك و  – 90

همچنين در باره عمليات تعرضي زودفرجام در خطوط خارجي در جريان عمليات 
كتيكي بحث كرديم و مسئله ابتكار عمل، نرمش و نقشه كشي را هم مورد اپراتيو و تا

جنگ . بررسي قرار داديم، ميتوانيم همه آنها را در اين چند جمله خالصه نمائيم
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نقشه هاي جنگي، يعني اجراء . مقاومت ضد ژاپني بايد طبق نقشه دنبال گردد
انند با شرايط جنگ مشخص استراتژي و تاكتيك، بايد داراي نرمش باشند تا بتو

بايد هر لحظه مترصد بود كه فروتري به برتري، پاسيويته به ابتكار عمل . تطبيق كنند
مجموع تمام اينها بيان خود را در عمليات . مبدل شود تا اوضاع بسود ما تغيير يابد

تعرضي زودفرجام در خطوط خارجي در جريان عمليات اپراتيو و تاكتيكي و همچنين 
  .ي طوالني در خطوط داخلي استراتژيك مي يابنددر جنگ دفاع

  
  جنگ   متحرک ،

  جنگ  پارتيزاني  و  جنگ   موضعي

جنگي كه محتوي آن عمليات تعرضي زودفرجام در خطوط خارجي در  – 91
جريان عمليات اپراتيو و تاكتيكي در چهارچوب استراتژي خطوط داخلي، جنگ 

اين نوع جنگ . را بخود ميگيردطوالني و جنگ دفاعي است، شكل جنگ متحرك 
شكل جنگي است متضمن عمليات تعرضي زودفرجام در خطوط خارجي در جريان 
عمليات اپراتيو و تاكتيكي كه بوسيله ارتش منظم در جبهه هاي وسيع و عرصه هاي 

كه در مورد  "دفاع متحرك"در عين حال . پهناور جنگ بموقع اجرا گذاشته ميشود
عمليات تعرضي بكار ميرود، و همچنين تعرض موضعي و دفاع ضرور براي تسهيل اين 

موضعي كه داراي نقش كمكي هستند، جزو جنگ متحرك عبارتند از وجود ارتشهاي 
  . منظم، تفوق نيروها در عمليات اپراتيو و تاكتيكي، تعرض و تحرك

چين سرزميني است وسيع و ارتشي كثيرالعده در اختيار دارد، ولي  – 92
ي و تعليمات نظامي آن كافي نيستند؛ دشمن از لحاظ نيروي نظامي در تجهيرات فن

در چنين شرايطي . مضيقه است، ليكن از حيث تجهيزات و تعليمات بر ما تفوق دارد
بدون ترديد ما بايد عمليات تعرضي متحرك را بعنوان شكل عمده عمليات جنگي 

تفاده نمائيم و كليه اين خود انتخاب كنيم و از اشكال ديگر بعنوان اشكال كمكي اس
بدين منظور بايد با . عمليات جنگي را بصورت جنگ متحرك در مجموع در آوريم
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و همچنين يا  "عقب نشيني دائم بدون هيچگونه پيشروي"فرار طلبي كه بصورت 
پيشروي دائم بدون هيچگونه عقب نشيني "خود را به آب و آتش زدن كه بشكل 

  .تظاهر ميكنند، مبارزه نمود
يكي از خصوصيات جنگ متحرك تحرك آنست كه نه تنها به ارتش  – 93

صحرائي اجازه ميدهد بلكه از آن مطالبه ميكند با گمهاي بلند پيشروي يا عقب 
. هيچ وجه اشتراكي ندارد) 28(ليكن اين امر با فرار طلبي حان فوجيو . نشيني كند

ر حفظ نيروهاي خواست اساسي جنگ نابودي نيروهاي دشمن است، و خواست ديگ
خودي است، و خواست ديگر حفظ نيروهاي خودي است؛ هدف حفظ نيروهاي خودي 
نابودي نيروهاي دشمن است؛ و نابودي نيروهاي دشمن موئثرترين راه براي حفظ 

از اينجهت جنگ متحرك بهيچوجه نميشود بهانه فرار براي . نيروهاي خودي ميباشد
جنگ متحرك هرگز بمعناي عقب .  اشخاصي چون حان فوجيو و نظايرش بشود

كه خصلت  "حركتي  "نشيني مطلق و همواره سرباز زدن از پيشروي نيست، چنين 
اساسي تعرضي جنگ متحرك را نفي ميكند و عمالً چين را عليرغم وسعتش 

  .ميدهد "حركت"بسراشيب نابودي 
پيشروي دائم "اما نظر نادرست ديگري نيز وجود دارد كه معتقد به  – 94

ما . ميناميم "خود را بĤب و آتش زدن"است و ما آنرا  "دون هيچگونه عقب نشينيب
طرفدار جنگ متحركي هستيم كه محتواي آن عمليات تعرضي زودفرجام در خطوط 

جنگي كه در عين حال جنگ  –خارجي در جريان عمليات اپراتيو و تاكتيكي باشد 
و عقب نشيني را نيز  " دفاع متحرك"موضعي را كه نقش كمكي دارد، و همچنين 

خود را . دربر ميگيرد، بدون  تمام اينها جنگ متحرك نميتواند بطور كامل انجام گيرد
بĤب و آتش زدن نوعي كوته بيني نظامي است كه منشاء آن غالباً ترس  ازدست دادن 

كسيكه خودش را بĤب و آتش ميزند، نميداند كه يكي از خصوصيات . زمين است
آنست كه نه تنها به ارتش صحرائي اجازه ميدهد بلكه از آن جنگ متحرك تحرك 

از نظر جنبه هاي مثبت براي .ميطلبد كه با گامهاي بلند پيشروي يا عقب نشيني كند
اينكه دشمن را در جنگي كه براي او نامساعد ولي براي ما مساعد است، در گير كنيم، 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مائوتسه دون

194 

ز يك سلسله امتيازات معموالً ضرورت دارد كه دشمن در حال حركت باشد و ما ا
زمين مساعد، دشمن زخم پذير، اهالي محل كه از درز : برخوردار باشيم، از قبيل

در چنين وضعي . كردن اطالعات جلوگيري كنند، خستگي و عدم آمادگي دشمن
اقتضا ميكند كه دشمن پيشروي كند و حتا اگر بقيمت از دست رفتن موقتي بخشي از 

ز دست رفتن موقتي بخشي از خاك بهائي است كه براي زيرا كه ا. خامكما تمام شود
حفظ دائمي تمام سرزمينهايمان و يا استرداد نهائي تمام سرزمينهاي از دست رفته 

ولي از نظر جنبه هاي منفي، وقتيكه ما اجباراً به وضع نامساعدي . پرداخته ميشود
هد، بايد با گرفتار شويم كه حفظ نيروهاي ما بطور جدي در معرض مخاطره قرار د

جسارت تمام عقب نشيني كنيم تا بتوانيم قواي خود را حفظ نمائيم و در موقع 
ليكن كسيكه؛ خودش را بĤب و آتش . مناسب ضربات تازه اي بر دشمن وارد آوريم

ميزند اين حقيقت را درك نميكند؛ حتا هنگاميكه علناً و قطعاً در وضع نامساعدي 
هر و هر قطعه خاك بمبارزه ادامه ميدهد، و بالنتيجه قرار ميگيرد، براي دفاع از هر ش

نه فقط شهرها و سرزمينهاي خود را از دست ميدهد، بلكه حتا قدرت نظامي اش را 
دشمن را بعمق "ما هميشه طرفدار آن بوده ايم كه  . نيز نميتواند حفظ كند

يك ، زيرا كه اين موئثرترين تاكتيك نظامي است كه "سرزمينهاي خود جلب كنيم
  .ارتش ضعيف ميتواند در جريان دفاع استراتژيك عليه يك ارتش قوي بكار برد

در جنگ مقاومت ضد ژاپني از بين تمام اشكال عمليات نظامي، جنگ  – 95
وقتي . متحرك داراي اهميت قدر اول و جنگ پارتيزاني داراي اهميت قدر دوم است

پارتيزاني كمكي است،  ما ميگوئيم كه در سراسر جنگ، جنگ متحرك عمده و جنگ
مقصودمان اين است كه فرجام جنگ بطور عمده وابسته به جنگ منظم و بخصوص 
بشكل متحرك آنست، و جنگ پارتيزاني نميتواند در تعين فرجام جنگ مسئوليت 

ليكن اين بهيچوجه بدان معنا نيست كه نقش جنگ . عمده را بعهده داشته باشد
نقش استراتژيك جنگ . ت ضد ژاپني مهم نباشدپارتيزاني در استراتژي جنگ مقاوم

پارتيزاني در جنگ مقاومت ضد ژاپني بمثابه يك كل فقط نسبت به جنگ متحرك 
. كمتر است، زيرا كه پيروزي بر دشمن بدون كمك جنگ پارتيزاني امكان پذير نيست
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وقتي چنين ميگوئيم، وظيفه استراتژيك خود را در تكامل جنگ پارتيزاني بجنگ 
در جريان يك جنگ طوالني و سخت، جنگ پارتيزاني . نيز در مد نظر داريم متحرك

بدين . بصورت اوليه خود باقي نميماند، بلكه تا سطح جنگ متحرك ارتقا مي يابد
كمك بجنگ منظم و : ترتيب جنگ پارتيزاني داراي نقش استراتژيك دوگانه است
ابقه جنگ پارتيزاني در تكامل خود بجنگ منظم با در نظر داشت وسعت و دوام بيس

جنگ مقاومت ضد ژاپني چين، كم بها ندادن به نقش استراتژيك آن از همه مهمتر 
از اينرو جنگ پارتيزاني در چين نه فقط مسايل تاكتيكي بلكه مسايل . است

مسايل "در اين باره من مقاله اي تحت عنوان . استراتژيك ويژه خود را نيز در بر دارد
همانطور كه در باال گفته . صحبت كرده ام "ارتيزاني ضد ژاپني استراتژي در جنگ پ

شد، جنگ مقاومت ضد ژاپني در مراحل سگانه استراتژيك خود اشكال زيرين را 
در مرحله اول، جنگ متحرك شكل عمده است، در صورتيكه جنگ : خواهد داشت

ني در مرحله دوم، جنگ پارتيزا. پارتيزاني و جنگ موضعي اشكال كمكي هستند
اهميت درجه اول مي يابد، در حاليكه جنگ متحرك و جنگ موضعي اشكال كمكي 

در مرحله سوم، جنگ متحرك مجدداً شكل عمده را خواهد گرفت، در . خواهند بود
ليكن جنگ . حاليكه جنگ موضعي و جنگ پارتيزاني نقش كمكي خواهند داشت

نجام نخواهد گرفت، متحرك در مرحله سوم ديگر تنها بوسيله ارتش منظم سابق ا
بلكه قسمتي از آن و باحتمال قوي قسمت بسيار مهم آن بوسيله قواي پارتيزاني را به 

برسي اين سه مرحله نشان ميدهد . جنگ متحرك ارتقا داده اند، تحقق خواهد يافت
كه در جنگ مقاومت ضد ژاپني چين، جنگ پارتيزاني بهبچوجه چيزي نيست كه 

جنگ پارتيزاني ما درام باشكوهي را كه در تاريخ جنگ . بتوان از آن صرفنظر نمود
بدينجهت كمالً ضرور است كه از ميان . بشريت بيسابقه است، روي صحنه ميĤورد

واحدهاي چند ميليوني ارتش منظم چين، اقالً چند صد هزار نفر را انتخاب نمود و در 
لح شدن بسيج تمام مناطق اشغالي دشمن پخش كرد تا توده هاي مردم را براي مس

و واحدهائي كه بدين . نمايند و خود در هماهنگي با آنها به جنگ پارتيزاني بپردازند
منظور انتخاب ميشوند، بايد اين وظيفه مقدس را باآگاهي تمام انجام دهند؛ آنها هرگز 
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نبايد تصور كنند كه چون كمتر به نبردهاي بزرگ ميپردازند و براي مدتي نخواهند 
چنين . قهرمانان ملي جلوه كنند، از ارزش شان كاسته خواهد شد توانست بمثابه

جنگ پارتيزاني البته با پيروزي هاي سريع و با افتخارات . فكري نادرست است
: درخشاني نظير جنگ منظم همراه نيست، ولي همانطور كه اين ضرالمثل ميگويد

م معلوم قدرت اسب در مسافرت طوالني، و خوش قلبي انسان در آزمايش مداو"
، جنگ پارتيزاني نيز قدرت عظيم خود را در جريان جنگ طوالني و سخت "ميشود

بعالوه اينگونه قواي منظم . نشان ميدهد؛ في الواقع اين جنگ امر ساده اي نيست
ميتواند با پخش نيروهاي خود به جنگ پارتيزاني و يا تمركز آنها بچنگ متحرك 

رهنمود عمليات ارتش هشتم . ل ميكنددست بزند؛ ارتش هشتم ما بهمين نحو عم
جنگ پارتيزاني اساسي است، ولي در شرايط مساعد نبايد از جنگ ": چنين است 

  . اين رهنمود كامالً درست است و نظرات مخالفين آن نادرست".متحرك صرفنظر كرد
با وضع تكنيكي كنوني چين، توسل به جنگ موضعي تدافعي يا  – 96

بعالوه دشمن از . لي است؛ اين يكي از مظاهر ضعف ماستتهاجمي بطور كلي غيره عم
از اينرو ما . وسعت خاك ما استفاده ميكند تا استحكامات دفاعي ما را دور بزند

نميتوانيم جنگ موضعي را بعنوان يك وسيله مهم، و بطريق اولي يك وسيله عمده 
يك جنگ  معذ لك در جريان اولين و دومين مرحله جنگ، در چهارچوب. تلقي كنيم

متحرك استفاده از جنگ موضعي محلي كه در عمليات اپراتيو نقش كمكي دارد، 
نيمه مواضعي بطريق اول جزء الينفك جنگ  "دفاع متحرك". ممكن و ضرور است

متحرك است كه از آن بخاطر مقاومت در هر قدم استفاده ميشود تا بتوان نيروهاي 
چين بايد بكوشد ذخيره . ورددشمن را تحليل برد و خود وقت اضافي بدست آ

سالحهاي مدرن خود را افزايش دهد تا بتواند در مرحله تعرض متقابل استراتژيك  
ترديدي نيست كه در مرحله تعرض . وظايف حمله موضعي را كمالً بانجام رساند

متقابل استراتژيك نقش جنگ موضعي بزرگتر خواهد شد، زيرا كه در اين مرحله 
از موضع خود دفاع خواهد نمود و ما بدون حمالت موضعي  دشمن با سرسختي تمام

نيرومند و هماهنگ با جنگ متحرك نخواهيم توانست سرزمينهاي از دست رفته خود 
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معهذا در مرحله سوم باز هم بايد بكوشيم كه جنگ متحرك بمثابه . را پس بگيرم
در نيمه  زيرا جنگ موضعي بصورتيكه در اروپاي غربي. شكل عمده جنگ باقي بماند

دوم جنگ جهاني اول وجود داشت، فن رهبري جنگ و نقش فعال انسان را بمقدار 
، "جنگ را از سنگرها خارج كرد"كامالً طبيعي است كه بايد . زيادي خنثي ميكند

زيرا كه اين جنگ در سرزمنهاي وسيع چين جريان مييابد و چين مدت مديدي از 
در مرحله سوم نيز با وجود تقويت حتا . لحاظ تجهيزات فني ضعيف خواهد بود

تجهيزات فني چين كمتر احتمال ميرود كه ما بتوانيم از اين نظر از دشمن جلو 
بيفتيم، لدا مجبور خواهيم شد جنگ فوق العاده متحرك را با كوشش هرچه بيشتر 
. گسترش دهيم، چه غير اينصورت نخواهيم توانست به پيروزي نهائي نايل شويم

در سراسر جنگ مقاومت ضد ژاپني از جنگ موضعي بعنوان شكل  بدين ترتيب چين
عمده استفاده نخواهد كرد؛ در اين جنگ شكل عمده و مهم جنگ متحرك و جنگ 

در اين اشكال عمليات نظامي، فن رهبري جنگ و نقش فعال . پارتيزاني خواهد بود
ر بدبختي ما انسان ميدان وسيعي براي خود پيدا خواهد نمود، اين سعادتي است كه د

  !نهفته است

  جنگ  فرساينده  و  جنگ  نابود  کننده

بطوريكه در باال گفته شد، ماهيت يا هدف جنگ عبارتست از حفظ  – 97
از آنجا كه سه شكل عمليات نظامي براي . نيروهاي خودي و نابودي نيروهاي دشمن

و از آنجا جنگ متحرك، جنگ موضعي و جنگ پارتيزاني : نيل باين هدف بكار ميروند
ثير اين اشكال سگانه باهم متفاوتند، معموالً بايد بين جنگ فرساينده و أكه ميزان ت

  . جنگ نابود كننده فرق نهاد
ابتدا بايد خاطر نشان ساخت كه جنگ مقاومت ضد ژاپني جنگي  – 98

چرا؟ زيرا كه دشمن هنوز ميتواند از . است فرساينده و در عين حال نابود كننده
استفاده كند و هنوز در عرصه استراتژي برتري و ابتكار عمل را در دست  قدرت خود

دارد و لذا ما نميتوانيم بطور موئثر و سريع قدرت دشمن را تحليل ببريم و برتري و 
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ابتكار عملش را در هم شكنيم مگر آنكه به عمليات اپراتيو و تاكتيكي نابود كننده 
تيم و در عرصه استراتژي از فروتري و از طرف ديگر ما هنوز ضعيف هس. بپردازيم

پاسيويته بيرون نيامده ايم، لذا بدون دست زدن به عمليات اپراتيو و تاكتيكي نابود 
كننده موفق با اغتنام وقت براي بهبود شرايط داخلي و بين المللي و تغيير وضع 

براي  از اينرو عمليات اپراتيو نابود كننده وسيله ايست. نامساعد خود نخواهيم شد
در اين مفهوم . نيل باين هدف كه همانا فرسايش استراتژيك قواي دشمن ميباشد

وسيله عمده اي كه ادامه جنگ طوالني را . جنگ نابود كننده جنگ فرساينده است
براي چين امكان پذير ميسازد، فرسايش دشمن از طريق نابودي نيروي هاي وي 

  . ميباشد
يو فرساينده نيز ميتوان باين هدف كه معذللك از طريق عمليات اپرات – 99

بطور كلي جنگ متحرك وظيفه . فرسايش استراتژيك قواي دشمن است، نايل آمد
نابودي، و جنگ موضعي وظيفه فرسايش دشمن را بر عهده دارد، و جنگ پارتيزاني 
هم براي فرسايش است و هم براي نابودي، اين سه شكل عمليات در ضمن با يكديگر 

. در اين مفهوم جنگ نابود كننده با جنگ فرساينده يكي نيست .فرق ميكنند
عمليات اپراتيو فرساينده داراي نقش كمكي است، ليكن در جنگ طوالني ضرور 

  . است
چين در مرحله تدافعي براي نيل بهدف استراتژيك كه فرسودن قواي  – 100

بايد نه  – چه از نظر تئوريك و چه از نظر ضرورت عملي -دشمن بتعداد زياد است
فقط از نقش نابود كننده كه بطور عمده بوسيله جنگ متحرك و بطور قسمي بوسيله 
جنگ پارتيزاني ايفا ميشود، بلكه از نقش فرساينده كه بطور عمده توسط جنگ 
موضعي كه خود كمكي است بطور قسمي بوسيله جنگ پارتيزاني ايفا ميگردد، نيز 

اتژيك براي اينكه بتوانيم نيروهاي دشمن را در مرحله تعادل استر. استفاده نمايد
مجدداً به تعداد زياد بفرسائيم، بايد همچنان از نقش نابود كننده و فرساينده جنگ 

هدف تمام اينها طوالني كردن جنگ، تغيير . پارتيزاني و جنگ متحرك استفاده كنيم
ر هنگام د. شرايط انتقال به تعرض متقابل است تأمينتدريجي اوضاع بسود ما و 
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تعرض متقابل استراتژيك ما بايد همچنان به فرسايش دشمن از طريق نابود ساختن 
  . نيروهايش ادامه دهيم تا جائي كه دشمن را براي هميشه از كشور برانيم

ولي در واقع تجربه ده ماه احير ما نشان داده است كه بسياري و حتا  – 101
مليات فرساينده تبديل گرديده اند؛ قسمت اعظم عمليات اپراتيو جنگ متحرك، به ع

و جنگ پارتيزاني در بعضي نواحي هنوز نقش نابود كننده خود را بنحو شايسته ايفا 
جنبه مثبت اين وضع آن استكه ما الاقل قواي دشمن را تحليل برده ايم . نكرده است

ئي كه پيروزي نهائي اهميت دارد، و خونها تأمينو اين خود براي ادامه جنگ طوالني و 
ليكن جنبه هاي منفي اين وضع عبارتند از اينكه اوال ما . ريخته شده بهدر نرفته است

قواي دشمن را بقدر كافي تحليل نبرده ايم، و ثانياً، ما نميتوانسته ايم از تحمل تلفات 
گر چه بايد . نسبتاً سنگين احتراز جوئيم و غنايم جنگي نسبتاً كمي بدست گرفته ايم

ن وضع را نيز قبول نمود، نظير اختالف بين ما و دشمن در تجهيزات داليل عيني اي
فني و تعليمات نظامي، معذللك بايد هم از نظر تئوريك و هم از نظر پراتيك به واحد 
هاي منظم توصيه نمود كه جنگ نابود كننده را هر وقت كه شرايط مساعد باشد، 

موريتهاي مشخص أنجام مو گرچه واحد هاي پارتيزاني ضمن ا. بشدت دنبال كنند
زيادي كه بعهد ميگيرند، نظير تخريب و عمليات ايذائي، مجبورند به عمليات صرفاً 

بعالوه خود آنها نيز بايد بكوشند  –فرساينده دست بزنند، ولي بايد بĤنها توصيه شود 
هروقت كه شرايط براي عمليات اپراتيو و تاكتيكي مساعد باشد، به جنگ نابود  –

ادرت نمايند تا اينكه بتوانند بتعداد زياد قواي دشمن را تحليل برده و قواي كننده مب
  . خود را تكميل كنند

زودفرجام در  "عمليات تعرضي"و  "زودفرجام"، "خطوط خارجي" – 102
در جنگ متحرك، از نظر شكل جنگي بطور عمده به كار  "تحرك"خطوط خارجي و 

ق ميشود و از اين جهت تمركز قوا و برد تاكتيك محاصره كردن و دور زدن اطال
همچنين اتخاذ تاكتيك محاصره كردن و دور زدن، شروط ضرور براي جنگ متحرك ، 

ليكن هدف تمام . يعني انجام عمليات تعرضي زودفرجام در خطوط خارجي هستند
  . اينها نابود ساختن نيروهاي دشمن است
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ر تعليمات افسران و امتياز ارتش ژاپن نه فقط در تسليحات، بلكه د – 103
يعني در درجه تشكل آن، در اعتماد بنفس كه ناشي از –سربازانش نيز هست 

شكست نخوردن در جنگهاي پيشين است، در ايمان خرافي آنها به ميكادو و 
قدرتهاي ماوراء الطبعه، در غرور فوق العاده، در تحقير مردم چين و غيره؛ تمام اين 

با روحيه سامورائي بوسيله ميليتاريستهاي ژاپن  خصوصيات از تربيت طوالني ارتش
اين دليل عمده ايست كه ما عليرغم تلفات سنگيني كه بر دشمن . سرچشمه ميگيرد

در گذشته خيلي ها باين واقعيت زياد توجه . وارد آوره ايم، اسير كمتر گرفته ايم
ما . استبراي از بين بردن اين خصوصيات دشمن پروسه اي طوالني الزم . نميكردند

بايد نخست اين خصوصيات دشمن را بطور جدي مورد توجه قرار دهيم و سپس با 
كار سياسي، تبليغات بين : صبر و شكيبائي و طبق نقشه بكار همه جانبه بپردازيم

المللي، و همچنين كار در جنبشهاي توده اي ژاپن؛ جنگ نابود كننده در زمينه نظامي 
افراد بدبين ممكن است با تكيه باين خصوصيات . البته نيز يكي از اين شيوه هاست

دشمن تئوري انقياد ملي را بكرسي بنشانند و آن متخصصين نظامي كه داراي موضع 
گيري پاسيو هستند، نيز ممكن است بر همين اساس با جنگ نابود كننده بمخالفت 

م ولي برعكس، ما عقيده داريم اين امتياز ارتش ژاپن ممكن است معدو. برخيزند
شيوه عمده براي نيل باين . گردد، و چنين پروسه اي نيز هم اكنون آغاز گرديده است

غرور آنها را نبايد جريحه دارساخت، بلكه . منظور جلب سياسي سربازان ژاپن است
بايد آنرا شناخت و براه درست سوق داد و با رفتار جوانمردانه نسبت باسراء، سربازان 

از سوي ديگر . ضد خلقي زمامداران ژاپن آشنا شاختژاپني را خصلت تجاوزكارانه 
بايد روحيه شكست ناپذير، نيروي رزمنده ارتش خلق چين را كه هاكي از قهرماني و 
پيگيري آنهاست، به سربازان ژاپن نشان داد، بعبارت ديگر، بايد بدشمن ضربات نابود 

روي دشمن را همانطور كه تجربه ده ماه جنگ نشان ميدهد، ني. كننده وارد ساخت
. ميتوان نابود كرد و نبردهاي پين سين  گوان وتايلجوان اين حقيقت را تاًيد ميكنند

روحيه ارتش ژاپن هم اكنون روبه تزلزل نهاده است، سربازان ژاپني هدف جنگ را 
درك نميكنند و در حلقه محاصره ارتش خلق چين افتاده اند، در عمليات يورشي 
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يني شجاعت نشان ميدهند؛ تمام اينها شرايط عيني اي بمراتب كمتر از سربازان چ
هستند كه عمليات نابود كننده ما را تسهيل ميكنند و با ادامه جنگ روزبروز افزايش 

از آنجا كه جنگ نابود كننده غرور ارتش دشمن را در هم ميشكند، ايگونه . مي يابند
سربازان و تمام عمليات بنوبه خود يكي از شروط كاهش مدت جنگ، تسريع آزادي 

گربه با گربه پيوند الفت ميريزد؛ در دنيا هرگز ديده نشده است كه . خلق ژاپن است
  . گربه با موش دوستي كند

از طرف ديگر بايد اعتراف كرد كه در شرايط حاضر ما از لحاظ  – 104
از اينرو در بسياري از موارد و . تجهيزات فني و تعليمات نظامي از دشمن عقبتريم

ص در نبردهائي كه در نواحي جلگه اي در ميگيرد، براي ما مشكل است كه در بخصو
عمليات نابود كننده بحد اكثر بهره ببريم، مثالً بخش اعظم و يا تمام واحد دشمن را 
اسير نمائيم در اين مورد توقعات بيجا نظير آنچه طرفداران تئوري پيروزي سريع 

جنگ مقاومت ضد ژاپني  عبارت از آنند  توقعات بجا در. طرح ميكنند، اشتباه است
در تمام مواردي كه شرايط . كه عمليات نابود كننده را تا سرحد ممكن دنبال كنيم

براي ما مساعد است بايد در هر نبرد نيروهاي برتر را متمركز سازيم و تاكتيك 
 اگر محاصره كامل دشمن ممكن نيست، بايد اقالً –محاصره و دور زدن را بكار بريم 

قسمتي از نيروي اورا محاصره نمود؛ اگر اسير كردن تمام قواي محاصره شده امكان 
پذير نيست، بايد الاقل قسمتي از نيروهاي محاصره شده را باسارت گرفت؛ اگر اسير 
ساختن قسمتي از محصورين نيز مقدور نيست، بايد تا حد ممكن تلفات سنگيني بر 

در تمام مواردي كه شرايط براي عمليات ليكن . نيروهاي محاصره شده وارد ساخت
در مورد اول بايد اصل . نابود كننده مساعد نيست، بايد به عمليات فرساينده دست زد

اما آنچه كه به مناسبات فرماندهي عمليات اپراتيو مربوط . پخش قوا را بكار برد
كز ميشود، بايد در مورد اول اصل تمركز فرماندهي، و در مورد دوم اصل عدم تمر

چنين اند رهنمودهاي اساسي عمليات نظامي در . فرماندهي را بموقع اجرا گذارد
  .عرصه هاي جنگ مقاومت ضد ژاپني
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  امکانات  استفاده  از  اشتباهات  دشمن                                             

يكي از زمينه هاي امكان غلبه بر ژاپن را خود فرماندهي دشمن  – 105
تاريخ تا كنون هيچ فرمانده نظامي را بخاطر ندارد كه از اشتباه مصون . يسازدفراهم م

مانده باشد و همچنانكه مصونيت از خطا براي ما مشكل است، دشمن نيز ناگزير دچار 
طي . اشتباهات ميشود؛ بنابراين امكان بهره برداري از اشتباهات دشمن موجود است

سلسله اشتباهات در استراتژي و عمليات اين ده ماه جنگ تجاوزكارانه دشمن يك 
  :در اينجا ما بذكرپنج اشتباه مهم دشمن ميپردازيم. اپراتيو مرتكب گرديده است

اين امر ناشي از آنست كه دشمن به : اول، افزايش تدريجي قوا  
چين كم بها ميدهد، و عالوه بر اين خود از لحاظ نيروي نظامي در مضيقه 

دشمن پس از آنكه چهار استان . حقير ميكنددشمن هميشه ما را ت. است
شمال شرقي را بدون زحمت بتصرف در آورد، مشرق استان حه  به و شمال 
استان چاهار  را نيز اشغال كرد؛ تمام اينها را ميتوان عمليات اكتشافي 

دشمن از اين عمليات باين نتيجه رسيد كه . استراتژيك دشمن تلقي نمود
و بر همين اساس . اكنده چيز ديگري نيستملت چين جز تلي از شن پر

تصور ميكرد كه ميتواند چين را با يك ضربه در هم بكوبد، و لذا نقشه اي 
تدوين نمود و كوشيد با نيروي خيلي كم ما را  "زودفرجام"براي جنگ 

دشمن انتظار نداشت كه چين در . وحشت زده ساخته و به تسليم وادارد
ومتي باين نيرومندي از خود نشان دهد طول ده ماه جنگ همبستگي و مقا

و فراموش كرده بود كه چين وارد يك دوران ترقي گرديده و هم اكنون 
. داراي حزبي پيشĤهنگ، ارتشي پيشĤهنگ و خلقي پيشĤهنگ است

وقتيكه دشمن با مشكالت روبرو گرديد، شروع بافزايش تدريجي قواي خود 
. لشگر به سي لشگر رسانيد نمود و آنرا طي چند مرحله از كمي بيش از ده

اگر دشمن قصد ادامه پيشروي را داشته باشد، مجبور به افزايش قواي خود 
ليكن در اثر آنتاگونيسم بين ژاپن و اتحاد شوروي و كمبود منابع . است

اصلي انساني و مالي حد اكثر ميزان ارتشي كه ژاپن ميتواند وارد ميدان 
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دشمن ميتواند پيشرفت نمايد، عمل كند و همچنين حداكثر مسافتي كه 
  . محدود ميشود

قبل از نبرد تايلجوان، دشمن : دوم، فقدان سمت عمده حمله
قواي خود را بطور كلي بدو قسمت مساوي بين دو جبهه چين مركزي و 

وضع آرايش قواي دشمن در هريك از اين دو . چين شمالي تقسيم كرده بود
شمالي ، نيروهاي ژاپن در طول  مثال در چين. ناحيه باز بهمين ترتيب بود

پو جو بطور  –حان كو، داتون  –پو كو، بي پين  –سه خط راه آهن تيانزين 
مساوي پخش شده بودند؛ دشمن در طول هر يك از اين خطوط تلفاتي 
متحمل شد و پادگانهائي در سرزمينهاي اشغالي باقي گذاشت، بطوريكه 

دشمن با درس . ار نداشتديگر براي ادامه پيشروي قواي كافي در اختي
گرفتن از شكست تايلجوان قواي عمده خود را در جهت سيو جو متمركز 

  .كرد و بدينسان اين اشتباه را موقتاً اصالح نمود
در چين مركزي و چين شمالي، در : سوم، فقدان همسوئي استراتژيك    

داخل هر يك از اين دو بخش نيروهاي ژاپن تا حدودي همسوئي وجود 
وقتيكه . ليكن خود آندو بخش با يكديگر اصالً همسوئي نداشتند داشت،

پو كو به سيائو بان  –واحد هاي ژاپن در بخش جنوبي خط راه آهن تيانزين 
فو حمله ور گرديدند، واحد هائي كه در بخش شمالي همين خط قرار 
داشتند، كوچكترين فعاليتي از خود نشان ندادند؛ و همچنين هنگاميكه اين 

ها تايلجوان را مورد حمله قرار دادند، واحدهاي مستقر در بخش واحد 
بعد از آنكه دشمن در هر دو سمت با . جنوبي اين خط بيحركت ماندند

شكستهاي سختي روبرو گرديد، وزير جنگ ژاپن شخصاً فرماندهي عمليات 
را بعهده گرفت؛ ميتوان گفت كه از آن پس براي مدتي نا محدودي همسوئي 

در صفوف مالكان ارضي، بورژوازي و ميليتاريستهاي . است بوجود آمده
ژاپن تضادهاي فوق العاده جدي وجو دارد كه روز بروز شديدتر ميشود و 

  . فقدان همسوئي در عمليات يكي از مظاهر مشخص اين تضادها است
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نمونه بارز : چهارم، از دست دادن فرصتهاي مساعد استراتژيك     
ن بطور عمده بعلت كمبود نيروي نظامي و فقدان اين اشتباه آنست كه دشم

  . قواي تعقيبي استراتژيك بعد از اشغال نانكن و تاي يوان متوقف گرديد
قبل از نبرد تايلجوان، در : پنجم، محاصره زياد و نابودي كم   

جريان نبردهاي شانكهاي، نانكن، تسان جو، بائو دين، نان كو، سين  كو و 
هاي ما منكوب گرديدند، ليكن تعداد خيلي كمي لين فن بسياري از واحد
  .اين امر نشانه حماقت فرماندهي ژاپن است. سربازان ما اسير شدند

افزايش تدريجي قوا، فقدان سمت عمده حمله، فقدان  –اين اشتباهات پنجگانه  
 –همسوئي استراتژيك، از دست دادن فرصتهاي مساعد، محاصره زياد و نابودي كم 

البته . لياقت فرماندهي ژاپن در دوران قبل از نبرد تايلجوان استحاكي از عدم 
دشمن بعد از نبرد مذكور وضع رهبري نظامي خود را تاحدي بهبود بخشيده است، 
ليكن بعلت كمبود نيروي نظامي، تضادهاي داخلي و عوامل مشابه ديگر احتراز از 

ر يكجا موفق ميشود، بعالوه دشمن د. تكرار اشتباهات براي دشمن غيره ممكن است
مثالً ژاپن با تمركز دادن قواي خود در سيو . در جاي ديگر با شكست بوبرو ميگردد

جو كه در شمال چين مستقر بود، خالء بزرگي در اراضي اشغالي ژاپن در اين منطقه 
آنچه . بوجود آورد و بما امكان داد جنگ پارتيزاني را در آنجا بي پروا گسترش دهيم

نه . شد، مربوط باشتباهاتي است كه خود دشمن مرتكب شده است تاكنون گفته
معذللك ما نيز بسهم خود ميتوانيم . اينكه ما اورا وادار بارتكاب آن كرده باشيم

دشمن را عمداً به ارتكاب اشتباهات واداريم، يعني بوسيله اقدامات معقول و موثر و با 
ر غلط ايجاد نمائيم و وي را به پشتيباني توده هاي متشكل ميتوانيم در دشمن تصو

مانورهاي مورد نظر خودمان مجبور سازيم، مثالً تظاهر بمانور در شرق و حمله در 
تمام اينها نشان ميدهد كه ما حتا در امر فرماندهي . غرب؛ اين امكان در باال گفته شد

بايد معذللك هرگز ن. دشمن نيز ميتوانيم امكانات معيني براي پيروزي خود پيدا كنيم
اين امكانات را بعنوان پايه مهمي براي نقشه هاي استراتژيك خود تلقي نمائيم، بلكه 
برعكس اگر ما نقشه هايمان را براساس حداقل اشتباه دشمن بهره برداري كنيم، 
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عالوه بر اين همانطور كه ما ميتوانيم از اشتباهات . پيروزي ما مطمئنتر خواهد بود
از اينرو وظيفه . نيز ميتواند از اشتباهات ما استفاده كند دشمن بهره برداري كنيم، او

فرماندهي ما آن استكه حتاالامكان كمتر مرتكب اشتباهاتي شود كه دشمن بتواند از 
ولي در واقع فرماندهي دشمن در گذشته اشتباهاتي داشته و در . آنها استفاده نمايد

تباهات ديگري هم وادار آينده نيز خواهد داشت، و با كوشش ما ميشود دشمن باش
فرماندهان ما در . شود؛ تمام اين اشتباهات ميشود از طرف ما مورد استفاده قرار گيرد

. جنگ مقاومت ضد ژاپني بايد بكوشند از اين اشتباهات بحد اكثر بهره برداري نمايند
فرماندهي دشمن در عرصه استراتژيك و عمليات اپراتيو كمتر از خود شايستگي 

است، ولي برعكس در پيشبرد نبردها، يعني در فرماندهي تاكتيكي  نشان داده
واحدها و فرماسيونهاي كوچك، چيزهاي آموزنده زيادي وجود دارد كه بايد از او ياد 

  .بگيريم
  مسئله  نبردهاي  تعيين  کننده
  در  جنگ  مقاومت  ضد  ژاپني

به سه نوع نبردهاي تعيين كننده در جنگ مقاومت ضد ژاپني را بايد  – 106
ما بايد در هر عمليات اپراتيو و تاكتيكي كه به پيروزي خود اطمينان : تقسيم كرد

داريم، قاطعانه به نبرد تعيين كننده دست بزنيم؛ ما بايد در عمليات اپراتيو و تاكتيكي 
ايكه به پيروزي خود اطمينان نداريم، از نبرد تعيين كننده احتراز جوئيم؛ ما بايد از 

عيين كننده استراتژيكي كه با سرنوشت كشور با زي ميكند، قطعاً اجتناب نبردهاي ت
خصوصياتي كه جنگ مقاومت ضد ژاپني را از جنگهاي ديگر متمايز ميسازد، . ورزيم

در مرحله اول و دوم جنگ كه دشمن قوي است و ما . در اين مسئله نيز نمودار ميشود
را متمركز سازيم و در نبردهاي ضعيفيم، دشمن ميل دارد كه ما نيروي عمده خود 

ولي برعكس ما بايد در پي شرايط مساعد باشيم، . تعيين كننده با وي درگير شويم
نيروهاي برتر را متمركز سازيم، و فقط زمانيكه بموفقيت خود اطمينان داريم به 
عمليات اپراتيو و تاكتيكي تعيين كننده دست بزنيم، بعنوان مثال ميتوان نبرد پين 

وان، تايلجوان و نبردهاي متعدد ديگر را ذكر كرد؛ ما بايد از نبردهاي  تعيين سين گ
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كننده در موارديكه شرايط براي ما مساعد نيست و ما به پيروزي خود اطمينان 
نداريم، خود داري كنيم، اين همان اصلي است كه ما در عمليات اپراتيو در جان ده و 

ردهاي تعيين كننده استراتژيك در جائي كه با اما در باره نب. نقاط ديگر بكار برديم
سرنوشت كشور بازي ميشود، بايد آنرا در بست رد نمود، همان كاري كه ما اخيراً به 

 "زودفرجام"بدين طريق ما نقشه دشمن را كه بر اساس جنگ . تخليه سيوجو كرديم
والني تنظيم شده بود، برهم زديم و در نتيجه وي مجبور گرديدكه با ما در جنگ ط

اجراي اين اصول در كشورهاي كوچك ممكن نيست، و در كشورهائي كه . درگير شود
ليكن چين كشوريست وسيع . از لحاظ سياسي خيلي عقب مانده اند، نيز مشكل است

. كه دوران ترقي و تعالي را ميگذراند و انجام اين وظيفه از عهده اش خارج نيست
استراتژيك احتراز ميكنيم، همانطور كه البته وقتيكه ما از نبرد تعيين كننده 

؛ گرچه قسمتي از اراضي خود را "هرجا جنگل هست، چوب هم هست": ميگويند
ناگذزير از دست ميدهيم، براي ما سرزمينهاي وسيعي جهت مانور كردن باقي خواهد 
ماند، و ما خواهيم توانست تكامل و پيشرفتهاي داخلي، افزايش كمك بين المللي و 

اين . يه داخل اردوگاه دشمن را تسريع كنيم و در انتظار آن بنشينيمتحقق تجز
طرفداران عجول تئوري پيروزي سريع . بهترين نقشه جنگ مقاومت ضد ژاپني است

قادر بتحمل راه پرزحمت جنگ طوالني نيستند و آرزوي پيروزي سريع را در سر 
ه جنگ تعيين كننده ميپرورانند، و هر وقت كه اوضاع كمي بهبود مي يابد، در بار

استراتژيك جار و جنجال براه مياندازند؛ اگر ما به نسخه تجويزي آنها عمل كنيم، 
زيان بزرگي به تمام جنگ مقاومت وارد خواهد آمد و آنوقت جنگ طوالني ناكام 
ميگردد و ما درست در دام شومي كه دشمن برايمان گسترده است، گرفتار خواهيم 

شكي نيست كه وقتي ما نبرد تعيين كننده را رد . نقشه استاين واقعاً بدترين . شد
 (در موارديكه اينكار ناگزير است ميكنيم، مجبوريم سرزميهائي را از دست بدهيم، و 

ر چنين موقعي يك ذره هم ما د. بايد آنرا با جسارت انجام دهيم) و فقط در اين موارد 
سياست صحيحي  "قيمت زمين آوردن وقت به  "سف بخوريم زيرا كه بدست أنبايد ت
تاريخ بما ميĤموزد كه روسيه براي احتراز از نبرد نعيين كننده جسورانه عقب . است
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امروز ).  29(نشيني كرد و ناپلئون را كه شهرتش جهانگير شده بود، شكست داد 
  . چين نيز بايد بهمين نحو عمل كند

. ير، ما نميترسيمنميترسيم؟ خ "خوداري از مقاومت"آيا ما از اتهام  – 107
اصالً نجنگيدن و سازش كردن با دشمن البته بمعناي خود داري از مقاومت است و نه 

ما بايد جنگ مقاومت را با . تنها سزاوار اين اتهام است بلكه اصوالً غيرمجاز است
قاطعيت دنبال كنيم، ليكن براي اينكه از دام مهلكي كه دشمن در سر راه ما گسترده، 

يم و قواي عمده ارتش خود را از زير ضربت دشمن كه تمام جريان بعدي احتراز بجوئ
جنگ مقاومت را تحت تاًثير قرار خواهد داد، خارج سازيم، يعني در يك كالم، براي 
. جلوگيري ازا نقياد ملي خود داري از نبرد تعيين كننده استراتژيك كامالً ضرور است

ني در مسئله جنگ است و ماالً انسان را هرگونه ترديدي در اين زمينه نشانه كوته بي
خود را بĤب و "ما در گذشته تئوري  . بجمع طرفداران تئوري انقياد ملي ميكشاند

مظهر آن ميباشد، "پيشروي دائم بدون هيچگونه عقب نشيني  "را كه  "آتش زدن
مورد انتقاد قرار داديم، درست باين دليل كه اگر اين تئوري تعميم ميافت، ادامه 

گ مقاومت غيره ممكن ميگرديد و باالخره چين در معرض خطر انقياد قرار جن
  . ميگرفت

اعم ارز اينكه صحبت از عمليات تاكتيكي يا عمليات اپراتيو بزرگ و  – 108
كوچك باشد، هرموقعيكه شرايط را مساعد ببينيم، بايد با نبردهاي تعيين كننده 

تنها از طريق ايگونه . مجاز نيست موافقت كنيم؛ پاسيويته در اين زمينه بهيچوجه
نبردهاي تعيين كننده است كه ما ميتوانيم بهدف خود كه نابودي و تحليل قواي 
دشمن است، نائل آئيم؛ هر رزمنده ضد ژاپني در اين زمينه بايد نقش خود را بطور 

اين امر مستلزم فداكاريهاي جزئي و ضمناً قابل مالحظه هم ميباشد؛ . قاتع ايفا كند
هائي كه تصور ميكنند بايد از زير هرگونه فداكاري شانه خالي كرد، جبونند و به آن

مجازات . بيماري ترس از ژاپنيها دچارند؛ عليه اين گرايش بايد قاطعانه مبارزه شود
در چهار چوب . اعدام براي فرارطلباني نظير لي فون يين و حان فو جيو عادالنه بود

مل جسورانه، دالوريها و جانبازيهاي قهرمانانه نقشه هاي صحيح جنگي تشويق هر ع
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در جنگ مطلقاً ضرور است و بدون آن نه جنگ طوالني و جود خواهد داشت و نه 
 "عقب نشيني دائم بدون هيچگونه پيشروي"ما فرار طلبي را كه در . پيروزي نهائي

يم، زيرا بيان مي يابد، با شدت محكوم كرده ايم و از انضباط آهنين پشتيباني نموده ا
كه يك دشمن نيرومند را فقط از طريق نبردهاي تعيين كننده قهرمانانه در 
چهارچوب نقشه درست ميتوان منكوب كرد؛ ولي فرارطلبي بعكس پشتيبان مستقيم 

  .تئوري انقياد ملي است
آيا بين اينكه بايد ابتدا به نبرد قهرمانانه دست زد و سپس  – 109

 اد وجود ندارد؟ آيا در آنصورت رزمندگان قهرمان ماسرزمينهائي را تسليم كرد، تض
آيا غذا . والً طرح اين قبيل سئواالت نادرست استصخون خود را بهدر نخواهند داد؟ ا

خوردن باين بهانه كه بعداً دفع ميكنيم كار بيهوده اي نيست؟ آيا خوابيدن باين بهانه 
ان سئواالت را باين شكل كه بعداً از خواب برميخيزيم، كار عبثي نيست؟ آيا ميتو

دائماً غذا خوردن، خوابيدن، تا ساحل رودخانه يائو بدون . مطرح كرد؟ بنظر من نه
همه اينها تصورات ذهني و فرماليستي هستند و  –لحظه اي توقف قهرمانانه جنگيدن 

همانطور كه همه ميدانند، در نبردهاي . هيچگونه ارتباطي با زندگي واقعي ندارند
ما بمنظور بدست آوردن وقت و تدارك تعرض متقابل بخشي از  خونين گرچه

سرزمينهاي خود را از دست داديم، معذللك امكان يافتم كه وقت بدست آوريم و 
دست يابيم، از نبردها تجربه  –نابودي و تحليل نيروهاي دشمن  –بهدف خود 

م و بر اعتبار بياموزيم، آن بخش از توده هائي را كه در جنگ فعال نبودند، برانگيزي
در چنين شرايطي آيا اين خونها بيهوده ريخته شده اند؟ . بين المللي خود بيافزائيم

رها كردن يك سرزمين بخاطر حفظ قواي نظامي و درست هم براي حفظ . بهيچوجه
خود سرزمين است، زيرا اگر ما در شرايط نامساعد قسمتي از اراضي مانرا تسليم 

برد تعيين كننده كه بموفقيت آن اطمينان نداريم نكنيم و بدون مالحظه بيك ن
مبادرت ورزيم، پس از اتالف نيرو، تمام سرزميهاي خود را نيز از دست خواهيم داد، و 

هر سرمايه داري . بطريق اولي نخواهيم توانست اراضي از دست رفته را پس بگيريم
ورشكست شد،  براي انجام معامالت خود احتياج بسرمايه دارد، ولي وقتيكه كامالً
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هر قماربازي براي بازي احتياج به پول دارد، ولي اگر . ديگر سرمايه دار نخواهد بود
تمام پولهاي خود را روي يك كارت بگذارد و شانس به وي ياري نكند، آنوقت براي 

رويدادها در مسير مستقيم و هموار جريان . ادامه بازي ديگر چيزي نخواهد داشت
اين حقيقت در باره جنگ نيز صادق . پرپيچ و خمي را مي پويندنمي يابند، بلكه راه 

  . است، تنها فرماليستها هستند كه اين حقيقت را درك نميكنند
بنظر من آنچه كه در باال بيان شد، در باره نبرد تعيين كننده در  – 110

البته در اين مرحله دشمن در حالت . مرحله تعرض متقابل استراتژيك نيز صادق است
توسل به عمليات تعيين "وتري قرار خواهد داشت و ما در حالت برتري، ليكن اصل فر

، تا وقتيكه نبردها ما را "كننده در شرايط مساعد و احتراز از آن در شرايط نامساعد
بدين ترتيب ما خواهيم . بساحل رودخانه يالو برساند، كماكان معتبر خواهد بود

 "رجزخواني هاي"خود نگهداريم، ما نبايد به  توانست ابتكار عمل را همواره در دست
ديگران وقعي بگذاريم و آنها را جدي بگيريم بلكه بايد در اين  "تمسخر"دشمن و 

تنها فرماندهاني كه در جنگ مقاومت ضد ژاپني . مورد از خود بي تفاوتي نشان دهيم
قي چنين استواري از خود نشان دهند، ميتوانند فرماندهان جسور و خردمند تا

. شايسته چنين صفتي نيستند "با يك جرقه بتركند"افراديكه چون باروت . گردند
گرچه ما در مرحله اول از نظر استراتژيك كم وبيش به پاسيويته گرفتار شده ايم، 
معذللك بايد ابتكار عمل را در عمليات اپراتيو همواره بدست گيريم، در آينده نيز ما 

ما طرفدار جنگ . ل را در دست خود حفظ كنيمبايد در هر مرحله اي ابتكار عم
طوالني هستيم و به پيروزي نهائي خود يقين داريم؛ ما از آنگونه قماربازاني نيستيم 

  .كه تمام دارائي خود را روي يك كارت ميگذارند

  ارتش  و  خلق  پايه  و  اساس  پيروزي  هستند

چين انقالبي  امپرياليسم ژاپن از هيچ كوششي در تجاوز و سركوب – 111
اگر چين . فروگدار نخواهد كرد؛ اين از خصلت امپرياليستي ژاپن ناشي ميشود

مقاومت نميكرد، ژاپن براحتي بدون خالي كردن يك تير تمام آنرا اشغال مينمود، و 
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اگر چين از خود مقاومت نشان دهد، . همانطور كه چهار استان شمالي را اشغال نمود
مقاومت را در هم شكند، و اين تالش تا وقتي ادامه خواهد ژاپن تالش خواهد كرد اين 

اين قانوني . يافت كه باالخره نيروي مقاومت چين بر نيروي سركوب ژاپن تفوق يابد
طبقه مالكان ارضي و بورژوازي ژاپن سوداي استيالجويانه در . است تخطي ناپذير

و حمله به سيبري در  سرپرورانده اند و براي حمله به مجمع الجزاير مالزي در جنوب
شمال، رهنمود ايجاد شكافي در وسط را اتخاذ كرده و اولين ضربه را متوجه چين 

كسانيكه تصور ميكنند ژاپن باشغال شمال چين و جيان سو و جه جيان . ساخته اند
درك نميكنند كه امپرياليسم ژاپن  اكتفا خواهد نمود و همانجا توقف خواهد كرد، اصالً

ي از تكامل وارد گرديده و در لبه پرتگاه نابودي قرار گرفته است، كه بمرحله جديد
وقتيكه ما ميگوئيم تعداد سربازاني كه ژاپن بميدان جنگ . ديگر ژاپن سابق نيست

اعزام ميدارد، و دامنه پيشرويش محدود است، منظورمان اينست كه ژاپن فقط 
اعزام كند و فقط ميتواند تا  ميتواند بخشي از نيروهائي را كه در اختيار دارد، به چين

آنجائي پيشروي كند كه قدرتش اجازه ميدهد زيرا كه خود را براي حمله در جهات 
ديگر و دفاع در مقابل دشمنان ديگر آماده ميكند؛ در عين حال چين نشان داده 
است كه در راه ترقي گام برميدارد و قادر است در مقابل تعرض سرسختانه مقاومت 

ژاپن . ور نيست كه حمالت سخت ژاپن با مقاومت الزم چين روبرونشودكند؛ قابل تط
نخواهد توانست تمام چين را اشغال كند، ليكن در تمام مناطقي كه بتواند نفوز كند، 
از هيچ كوششي براي سركوبي مقاومت چين ابائي نخواهد نمود و تازمانيكه در اثر 

جه نگرديده كه امپرياليسم ژاپن را شرايط داخلي و بين المللي با بحران مستقيمي موا
اوضاع سياسي داخلي ژاپن فقط از . بگورستان بفرستد، از اينكار دست نخواهد كشيد

يا اينكه كليه طبقات حاكمه : يكي از دو طريق ممكن زيرين ميتواند تكامل يابد
بزودي سرنگون گردند و قدرت سياسي بدست خلق افتد و در نتيجه جنگ بپايان 

ي چنين امكاني فعالً موجود نيست؛ و يا اينكه طبقه مالكان ارضي و ول –برسد 
بورژوازي هر روز بيشتر در منجالب بيشتر فاشيسم فرو روند و جنگ را تا اضمحالل 

كسي . راه سومي وجود ندارد. خود ادامه دهند؛ ژاپن فعالً همين راه را برگزيده است
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ي پايان دادن به چنگ وارد عمل كه گمان ميكند محافل معتدل بورژوازي ژاپن برا
در ژاپن محافل معتدل بورژوازي . خواهند شد، فقط خيال خام در سر مي پروراند

ديگر بصورت اسير مالكان ارضي و سرمايه داران اوليگاريشي مالي در آمده اند؛ 
اينك كه ژاپن . ساليان دراز است كه اوضاع سياسي واقعي ژاپن بر اين منوال ميچرخد

ليه چين آغاز نموده، تا زمانيكه با ضربه مهلك مقاومت چين مواجه نگشته جنگ را ع
و هنوز نيروي كافي در اختيار داشته باشد، مسلماً خواهد كوشيد به مجمع الجزاير 

و بمجرد اينكه جنگ در اوپا در . مالزي يا سيبري و چه بسا به هر دو حمله نمايد
هد نمود؛ هوسهاي آزمندانه زمامداران گيرد، ژاپن بانجام اين نقشه ها مبادرت خوا

البته امكان ديگري نيز وجود دارد كه بر اثر . ژاپن بي اندازه بال و پر گرفته است
قدرت اتحاد شوروي و تضعيف فوق العاده ژاپن در جنگ عليه چين، ژاپن مجبور شود 
ي نقشه اوليه خود داير بر حمله به سيبري صرفنظر نمايد و در مقابل اتحاد شورو

معذللك پيدايش چنين وضعي از شدت تعرض ژاپن . موضع كامالً دفاعي اتخاذ كند
عليه چين نخواهد كاست، بلكه بر عكس آنرا تشديد خواهد نمود، زيرا كه در اين 

در چنين . حالت براي ژاپن راهي جز بلعيدن يك كشور ضعيف باقي نخواهد ماند
ه متحد و در جنگ طوالني صورتي پايداري چين در جنگ مقاومت، در حفظ جبه

بيش از پيش بيك وظيفه جدي مبدل خواهد شد، بطوريكه هيچگونه تعللي در اين 
  . امر ديگر مجاز نخواهد بود

در چنين حالتي شرط عمده پيروزي چين بر ژاپن عبارتست از  – 112
چين يكدوران . وحدت تمام ملت و ترقي همه جانبه بسرعت ده يا حتا صد برابر سابق

و تعالي را ميگذراند و هم اكنون بوحدت بزرگي رسيده است، ليكن اين ترقي و  ترقي
اينكه ژاپن توانسته است سرزمينهاي . وحدت هنوز از حد كفايت فرسنگها بدور است

چنين وسيعي را اشغال كند، نه تنها بعلت نيرومندي او است بلكه بعلت ناتواني چين 
كه از صد سال پيش و تذشته ايسگاشتباهات  نيز هست؛ اما اين ناتواني زايده انواع

بخصوص در ظرف دهسال اخير روي هم انباشته گرديده و پيشرفت چين را در سطح 
اكنون ما نميتوانيم چنين دشمن نيرومندي را بدون . امروزي متوقف ساخته اند
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وضايفي كه حل آنها مستلزم كوشش ماست، . كوشش پردامنه و مداوم منكوب سازيم
  . ترقي ارتش و خلق:ر اينجا من فقط بدو جنبه اساسي موضوع اشاره ميكنمزيادند، د

اصالح سيستم نظامي محتاج مدرنيزه كردن ارتش يعني بهبود  – 113
در . تجهيزات آنست، واال راندن دشمن به ماوراء رودخانه يائو غيره ممكن خواهد شد

ذير بكار برد،  و گرنه بكار انداختن ارتش بايد استراتژي و تاكتيك مترقي و نرمش پ
مع الوصف پايه ارتش سرباز است، . پيروزي باز هم غيره مقدور خواهد شد تأمين

بدون تلقيح روح سياسي مترقي به سربازان، بدون كار سياسي مترقي جهت انجام 
اين وظيفه، نميتوان بين افسران و سربازان وحدت واقعي ايجاد نمود، احساساتشان را 

كامالً برانگيخت و پايه محكمي براي استفاده ثمر بخش از تمام  براي جنگ مقاومت
وقتيكه ما ميگوئيم ارتش ژاپن عليرغم . وسايل تكنيكي و تاكتيك ها فراهم ساخت

تفوق تكنيكي سرانجام شكست خواهد خورد، منظورمان اين استكه ضربات ما در 
ت وارد خواهند ساخت، جريان عمليات نابود كننده و فرساينده، نه تنها بر دشمن تلفا

ال روحيه ارتش دشمن را كه اسلحه اش در دست سربازاني بري از هر گونه أبلكه م
: در طرف ما جريان برعكس است. آگاهي سياسي است، نيز متزلزل خواهند كرد

. افسران و سربازان در جنگ مقاومت ضد ژاپني داراي هدف سياسي مشتركاند
ميان تمام ارتشهاي ضد ژاپني پايه اي  در دست بنابراين ما براي كار سياسي در 

دمكراسي در ارتش بايد بطور عمده با لغو تنبيهات بدني و فحاشي كه عمل . داريم
فئودالي است، و همچنين با شركت دادن افسران و سربازان در غم وشادي يكديگر، 

اهد بدين ترتيب بين سربازان و افسران وحدت برقرار خو. تاحد معيني عملي گردد
شد، قدرت پيكار ارتش فوق العاده باال خواهد رفت و ديگر شكي در اينكه ما قادر به 

  . تحمل اين جنگ طوالني و سخت هستيم، در ميان نخواهد بود
غني ترين سرچشمه نيروهاي بزرگ جنگ در ميان توده هاي مردم  – 114
يافته ما را  تأعدم تشكل خلق چين است كه ژاپن جربطور عمده بعلت . نهفته است

اگر اين نقيصه بر طرف گردد، تجاوزكاران ژاپني تحت محاصره . مورد اهانت قرار دهد
صدها ميليون مردم بپاخاسته در ميايند و همانند گاو وحشي كه به خرمني از آتش 
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برخورده است كافي است كه با نهيب فرياد آنها لرزه بر اندامشان افتد بميان آتش 
ارتشهاي چين بايد براي ترميم قواي خود داراي منابع اليزال  .مرگ شتافته، بسوزند

سيستم سرباز گيري كه اكنون در درجات پائين از طريق جبر و زور و خريد . باشند
مرسوم است، بايد فوراً ممنوع شود و بسيج سياسي وسيع و پرشور )  30(جانشين 

ر پرپم بسيار آسان جايگزين آن گردد و آنوقت است كه احضار ميليونها سرباز بزي
در جريان جنگ مقاومت ضد ژاپني ما با اشكاالت مالي بزرگي موجه . خواهد شد

آيا دليلي . هستيم، ليكن پي از بسيج تودها مسئله مالي ديگر مشكلي نخواهد بود
هست كه كشوري با چنين سرزمين وسيع و چنين جمعيت كثير در مضيقه مالي 

چنين . د تا آنكه خلق آنرا ارتش خود بداندباشد؟ ارتش بايد با خلق جوش بخور
ارتشي شكست ناپذير خواهد شد و قدرتي امپرياليستي نظير ژاپن بمقابله با وي 

  .نخواهد بود
خيلي ها تصور ميكنند مناسبات بين افسران و سربازان، ارتش و  – 115

ولي  خلق از اينجهت تاكنون بهبود نيافته كه شيوه هاي نادرستي بكار ميرفته است،
با اصل (من هميشه بĤنها گفته ام كه اين مسئله ايست مربوط به برخورد اساسي 

و درست از همين برخورد . ، يعني مسئله احترام نهادن به سربازان و خلق)اساسي
بدون چنين . است كه رهنمودهاي سياسي، شيوه ها و اشكال خاصي ناشي ميشوند

اشكال بدون ترديد نادرست از آب  برخوردي، رهنمودهاي سياسي، تمام شيوه ها و
در مي آيند و بهبود مناسبات بين افسران و سربازان، ارتش و خلق بهيچوجه مقدور 

اوال وحدت : سه اصل اساسي براي كار سياسي در ارتش عبارتند از. نخواهد شد
افسران و سربازان، ثانياً وحدت بين ارتش و خلق و ثالثاً متالشي ساختن ارتش 

ثر اين اصول بايد از يك برخورد اساسي شروع نمود، يعني از ؤتحقق م براي. دشمن
احترام نهادن به سربازان، به خلق، به شخصيت اسرائي كه اسلحه خود را زمين 

كسانيكه تصور ميكنند اينها همه موضوعات فني هستند و در اينجا . گذاشته اند
  .بايد نظر خود را اصالح كنندمسلًه برخورد اساسي مطرح نيست، واقعاً در اشتباهند و 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مائوتسه دون

214 

اكنون كه دفاع از اوهان و نقاط ديگر بيك وظيفه مبرم بدل گرديده  – 116
است، مهمترين وظيفه ما آنست كه تمام ارتش و تمام خلق را براي پشتيباني از جنگ 

بدون ترديد ما بايد مسئله دفاع از اوهان و نقاط ديگر را بطور . كامالً بحركت در آوريم
ولي اين مسئله كه ما . مطرح نمائيم و در اين مورد بطور جدي بكار پردازيمجدي 

باراده دهني ما مربوط نيست بلكه . باالخره بدفاع از آنها موفق خواهيم شد يا نه
بسيج سياسي تمام ارتش و تمام خلق براي مبارزه . وابسته به شرايط مشخص است

تمام اين شرايط ضرور  تأمين اگر ما براي. يكي از مهمترين شرايط مشخص است
نشود، وقايعي نظير سقوط ناكن و  تأميننكوشيم، يا حتا اگر يكي از اين شرايط ضرور 

چين كجا خواهد بود؟ همانجائي كه )  31(مادريد . نقاط ديگر مسلماً تكرار خواهد شد
يكن ما تاكنون يك مادريد هم نداشته ايم، ل. شرايط مادريد در آنجا گرد آمده باشند

تحقق چنين امري البته كامالً . از هم اكنون بايد سيع كنيم چند مادريد ايجاد كنيم
وابسته بشروطي است كه اساسي ترين آنها بسيج سياسي تمام ارتش و تمام خلق 

  . است
جبهه  –ما بايد در جريان تمام فعاليتهاي خود، روي رهنمود عمومي  – 117

زيرا تنها از طريق اين رهنمود است كه ما متحد ملي ضد ژاپني ايستادگي كنيم، 
ميتوانيم در جنگ مقاومت و جنگ طوالني پايداري نمائيم، مناسبات بين افسران و 
سربازان، ارتش و خلق را بطور وسيع و عميق بهبود بخشيم، فعاليت تمام ارتش و 
 تمام خلق را براي حفظ مناطق اشغال نشده و استرداد مناطق از دست رفته كامالً

  .برانگيزيم، و باالخره پيروزي نهائي را بدست آوريم
مسئله بسيج سياسي ارتش و خلق واقعاً داراي اهميت فوق العاده  – 118
پيروزي واقعاً  تأمينما اين مسئله را مكرر در مكرر مطرح ساخته ايم كه . بزرگي است

 تأميننيز البته بدون يك سري شرايط الزم ديگر . بدون اين مسئله غير ممكن است
. پيروزي ممكن نخواهد بود، ليكن بسيج سياسي اساسي ترين شرط پيروزي است

جبهه متحد ملي ضد ژاپني، جبهه متحد تمام ارتش و تمام خلق است، و بهيچوجه 
جبهه متحد كميته هاي مركزي و يا اعضاي چند حرب سياسي نيست؛ هدف اساسي 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 درباره جنگ طوالني

215 

م ارتش و تمام خلق براي پيوشتن تشكيل اين جبهه متحد ملي ضد ژاپني بسيج تما
  .بĤن است

  نتيجه  گيري ها
  :نتايجي كه از اين بحث بدست ميĤيد از چه قرارند؟ آنها از اينقرارند – 119

چين تحت چه شرايطي ميتواند قواي امپرياليسم ژاپن را مغلوب و نابود " 
ثاتياً، اوالً ايجاد يك جبهه متحد ضد ژاپني در چين؛ : سازد؟ سه شرط الزم است

از نظر . تشكيل يك جبهه متحد بين المللي عليه ژاپن و خلقهاي مستعمرات ژاپن
خلق چين، در ميان اين سه شرط وحدت بزرگ خود خلق چين عمده ترين شرط 

اين جنگ تا چه وقت ديگر طول خواه كشيد؟ اين به قدرت جبهه متحد  ".است
يگر در چين و ژاپن ضد ژاپني در چين و بيك سلسه عواملي تعيين كننده د

   ".مربوط است
اگر اين شروط بزودي تحقق نيابند، جنگ طوالني خواهد شد، ولي نتيجه  " 

ژاپن بطور حتم مغلوب و چين بطور حتم پيروز : در هر حال يكي خواهد بود
فقط تلفات زياد خواهد شد و ما دوران پر درد و رنجي را خواهيم . ميشود
   ".گذارند
يك ما بايد بكار انداختن قواي عمده خود براي عمليات رهنمود استراتژ " 

ارتش چين براي اينكه بتواند پيروز گردد، بايد . در جبهه اي وسيع و متحرك باشد
  ".در ميدانهاي وسيع جنگ به نبردهاي فوق العاده متحرك دست زند

ما بايد عالوه بر استفاده از واحدهاي تعليم ديده براي پيشبرد جنگ "
  ".ميان دهقانان نيز به تشكيل تعداد زياي واحد پارتيزاني اقدام كنيم متحرك، از

تجهيزات قواي خود را بتدريج ... چين در جريان جنگ موفق خواهد شد "  
بدين ترتيب چين در اواخر جنگ قادر خواهد شد بعمليات . تقويت و بهبود بخشد

از . قرار دهدموضعي روي آورد و مناطق اشغالي ژاپن را مورد حمالت موضعي 
اينرو اقتصاد ژاپن در اثر فشار طوالني جنگ مقاومت چين فرو خواهد ريخت و 

ليكن . روحيه ارتش ژاپن در اثر استهكاكات نبردهاي بيشمار متزلزل خواهد شد
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در طرف چين، نيروهاي پنهان مقاومت كه در حال رشدند، دائماً رو ميĤيند و تعداد 
ي براي پيكار بخاطر آزادي خود پي در پي بسوي زيادي از توده هاي مردم انقالب

مجموعه اين عوامل و عوامل ديگر بما امكان ميدهد . جبهه هاي جنگ ميشتابند
كه بر استحكامات و پايگاهاي مناطق اشغالي ژاپن ضربات قطعي و كاري وارد 

مصاحبه با ادگار (  ".سازيم و ارتش متجاوز ژاپن را از خاك چين بيرون برانيم
بدين ترتيب در اوضاع سياسي چين مرحله نويني ") 1936، ژوئيه سال اسنو

در مرحله كنوني وظيفه مركزي ما عبارتست از بسيج تمام نيروها ... گشوده شده، 
  ".براي كسب پيروزي در جنگ مقاومت

كليد پيروزي جنگ مقاومت در اين استكه جنگ مقاومتي را كه آغاز " 
فقط از طريق اين . نبه تمام خلقي بدل كنيمگرديده، بيك جنگ مقاومت همه جا

  ".جنگ مقاومت است كه پيروزي نهائي ممكن خواهد شد
از آنجا كه اكنون در جنگ مقاومت هنوز ضعفهاي جدي موجود است، "  

ميها و عقب نشيني ها، انشعابهاي اممكن است در جريان بعدي آن يكسري ناك
از اينجهت بايد . مثال آن پديد آيدداخلي و خيانتها، سازشهاي موقتي و قسمي و ا

ليكن ما بيقين داريم در . دريابيم كه اين جنگ جنگي طوالني و سخت خواهد بود
سايه مجاهدتهاي حزب ما و تمام خلق، جنگ مقاومتي كه اينك آغاز گرديده، 

  ".تمام موانع را مرتفع خواهد ساخت و به پيشرفت و تكامل خود ادامه خواهد داد
يته مركزي حزب كمونيست چين در باره اوضاع كنوني و قطعنامه كم( 

  ) 1937، اوت سال "وضايف حزب
هواداران تئوري انقياد . اينها هستند نتايجي كه از بحث خود گرفته ايم

ملي، در وجود دشمن يك نيروي مافوق طبيعه مي بينند و ما چينيها در نظر آنها 
سريع دشمن را پركاه تصور چون پركاه بي ارزشيم؛ طرفداران تئوري پيروزي 

هر دوي اين نظرات . ميكنند و ما چينها را داراي قدرت مافوق طبيعه ميدانند
جنگ مقاومت ضد ژاپني يك جنگ طوالني : ما نظر ديگري داريم. اشتباه اند

  .اينست نتيجه گيريهاي ما. خواهد بود و پيروزي نهائي تصيب چين خواهد شد
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جنگ كبير مقاومت ضد ژاپني . ايان مييابدسخنرانيهاي من باينجا پ – 120
در حال رشد است و عده زيادي ميخواهند كه ترازنامه اي از تجارب حاصله تهيه 

آنچه كه من در اينجا . پيروزي كامل مورد استفاده قرار گيرد تأمينشود تا براي 
مورد برسي قرار دادم، فقط از تجارب عام ده ماه اخير بدست آمده است و در 

جنگ طوالني مسئله ايست . ت تمايل ميتوان آنرا نوعي بيالن تلقي نمودصور
من فقط خطوط عمده اين مسئله را مطرح كردم . شايان دقت عموم و بحث وسيع

و اميدوارم كه شما رفقا آنرا مورد بحث و بررسي قرار دهيد و مالحظات اطالحي و 
  .تكميلي خود را ابراز داريد

  
  داشتهاديا

ئو واقع در ده كيلومتري جنوب غربي شهر پكن محليست كه از آنجا واحدهاي متجاوز لو گو چيا – 1
اين نيروها . به نيروهاي  نظامي  چين مستقر در حوالي آنجا حمله كردند 1937ژوئيه  7ژاپني در روز 

اين حادثه نشانه آغاز . تحت ناًثير جنبش با حرارت ضد ژاپني خلق سراسر كشور بمقاومت پرداختند
  . گ هشت ساله قهرمانانه خلق چين عليه متجاوزان ژاپني بودجن
گوميندان نميخواست در مقابل ژاپن مقاومت . بود گومينداناين تئوري انقياد ملي مبين نظرات  – 2

دارودسته چايكايشك بعد از حادثه لو گو . كند، و تنها وقتي دست به مقاومت زد كه بدان مجبور شد
مقاومت ضد ژاپني شركت نمودند، در حاليكه دارودسته وان جين وي چيائو با بي ميلي در جنگ 

نماينده طرفداران تئوري انقياد ملي گرديدند و قصد داشتند در مقابل ژاپن تسليم شوند و باالخره هم 
ولي اين ايده در باره انقياد ملي تنها در گوميندان وجود نداشت، نفوز آن بين بعضي از . تسليم شدند

ط جامعه و حتا ميان بعضي از عناصر عقب مانده زحمتكشان نيز احساس ميگرديد، زيرا قشرهاي متوس
حكومت گوميندان حكومتي فاصد و ناتوان بد و متوالياً در جنگ مقاومت ضد ژاپني شكست ميخورد، در 
حاليكه ارتش ژاپن سريعاً پيش ميرفت و حتا در اولين سال جنگ به حوالي اوهان نزديك شده بود؛ از 

  .ينرو بود كه بدبيني عميقي در بين بعضي از عناصر عقب مانده پيدا شدا
در شش ماه اول جنگ . اين نظرات در درون صفوف حزب كمونيست چين بچشم ميخوردند – 3

مقاومت ضد ژاپني گرايشي در حزب پيدا شد كه به نيروهاي دشمن كم بها ميداد؛ برخي از رفقا عقيده 
دليل آن بهيچوجه اين نبود كه آنها فكر ميكردند . ربه شكست خواهد خوردداشتند كه دشمن با اولين ض

قواي ما فوق العاده نيرومند است، زيرا آنها بخوبي ميدانستند كه نيروي نظامي و نيروهاي متشكل توده 
اي برهبري حزب كمونيست هنوز خيلي كوچك است، آنها چنين استدالل ميكردند كه گوميندان در 
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بتصور آنها گوميندان  داراي قدرت فوق العاده زيادي بود كه باتفاق . قاومت پرداخته استمقابل ژاپن بم
آنها فقط يك طرف . نيروهاي حزب كمونيست ميتوانست ضربات موثري بر متجاوزان ژاپني وارد سازد

 قضيه، يعني شركت موقتي گميندان را در جنگ ميديدند، ولي طرف ديگر آنرا، يعني خصلت ارتجاعي و
  .ارزيابي اشتباه آميز آنها ناشي از همين نكته بود. فساد گوميندان را فراموش ميكردند

چانكايشك و گوميندان گرچه بمقاومت در برابر ژاپن . اين نظر چانكايشك و دارودسته اش بود – 4 
روي مجبور شده بود، تمام اميدشانرا بكمك سريع از خارج بستند و به نيروي خود و بيش از آن به ني

  . خلق اعتماد نداشتند
در منطقه تايلجوان  1938در مارس . تايلجوان شهر كوچكي است در جنوب استان شان دون – 5

هزار نفري چين بر برقواي ژاپن  400ارتش . نبردي بين ارتش چين و واحدهاي متجاوز ژاپن در گرفت
  .هزار نفر بود، پيروز گرديد 80 – 70كه حدود 

 "گروه علوم سياسي"كه در انزمان ارگان » داگون بائو« از سرمقاله هاي روز نامه  اين نظر در يكي  – 6
طرفداران اين نظر كه خود را بدست تصورات واهي سپرده بودند، آرزو . گوميندان بود، مطرح شد

ميكردند يك سلسله پيروزي در تايلجوان، بتواند پيشروي قواي دشمن را متوقف سازد و از اينجهت 
به بسيج نيروهاي توده اي براي يك جنگ طوالني نيست، زيرا كه چنين بسيجي امنيت طبقه احتياجي 

  .در آنموقع تمام گوميندان در آرزوي چنين وضعي بود. آنها را در معرض مخاطره قرار ميداد
ارتش هشتم كه تحت رهبري حزب كمونيست چين قرار داشت،  115لشگر  1937سپتامبر  25در  – 7

دهي شخص رفيق لين بيائو در منطقه پين سين گوان واقع در استان شان سي به اولين در زير فرمان
تن از لشگر ايدازاتي كه از  3000نبرد نابود كننده در جنگ مقاومت سراسر كشور پرداخت و بيش از 

 اين پيروزي داخل و خارج كشور را تكان داد و به ايمان. واحدهاي زبده ارتش ژاپن بودند، نابود ساخت
ارتش و خلق سراسر كشور حهت نيل به پيروزي حتمي در جنگ مقاومت بسيار الهام بخشيد و همچنين 

ارتش شمال شرقي  – 8... مترجم–. يك ورق درخشان در تاريخ جنگ ضد ژاپني خلق چين بود
گوميندان بفرماندهي جان سيوه ليان و ارتش هفدهم گوميندان بفرماندهي يان هو چن تحت تاًثير 

سرخ چين و جنبش ضد ژاپني خلق، با جبهه متحد ملي ضد ژاپني كه از طرف حزب كمونيست ارتش 
چين پيشنهاد شده بود، موافقت كردند و از چانكايشك خواستند كه براي مقاومت در برابر ژاپن با حزب 

 چانكايشك اين خواست را نه تنها رد كرد بلكه با گستاخي بيشتري مجدانه دست. كمونيست متحد شود
گرديد و در سي  ان به كشتار جوانان ضد  "سركوب كمونيستها"بكار تهيه تداركات نظامي جهت    

اين همان حادثه . جان سيوه ليان و يان هو چن باتفاق چانكايشك را باز داشت كردند. ژاپني پرداخت
ن شرط در آن زمان چانكايشك مجبور شد اي. روي داد 1936دسامبر  12معروف سي  ان  است كه در 

از اينجهت وي سپس آزاد شد و به ناكن . اتحاد با حزب كمونيست براي مقاومت در برابر ژاپن: را بپذيرد
  .باز گشت
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. دولت انگلستان بطور روزافزون مقاديري ترياك به چين وارد ميكرد 18طي چند ده سال آخر قرن  – 9
مسموم مينمود، بلكه سيم و زر كشور  اين دولت با معامله تريك نه تنها مردم چين را بطور وحشتناكي

 1840ايگونه معامله با اعتراض چين روبرو شدو در سال . چين را نيز بطور سيل آسا بيرون ميكشيد
واحدهاي چين تحت . دولت انگلستان به بهانه حفظ تجارت خود، عليه چين دست به تجاوز مسلحانه رد

الي گوان جو خود بخود دستجات چريكي توده اي اه. فرماندهي لين زه سيو به جنگ مقاومت پرداختند
را تشكيل دادندكه به تجاوزكاران انگليسي ضربات مرگباري وارد  "براي سركوب متجاوزين انگليسي

را منعقد كرد  "پيمان نانكن"دولت فاسد سلسله تسين با تجاوزكاران انگليسي  1842در سال . آوردند
خت غرامت و تسليم هنگ كنگ به انگلستان، بنادر شانگهاي، فو  كه در آن قيد شده بود كه عالوه بر پردا

جو، سيامن، نين پوه و گوان جو بروي كاالهاي انگلستان باز ميشوند و نرخ گمركي براي تمام واردات 
جنگ تاي پين جنگ انقالبي دهقاني  – 10. انگليسي به چين از طرف چين و انگلستان معين ميگردد

در . ميالدي عليه سلطه فئودالي و ظلم و ستم ملي سلطه تسين در گرفت 19بود كه در اواسط قرن 
رهبران اين انقالب حون سيو چيوان، يان سيو چين و رهبران ديگر در دهكده جين  1851ژانويه سال 

را اعالم  "دولت آسماني تاي پين "تيان از شهرستان گوي پين واقع در استان گوان سي قيام كرده و 
از استان گوان سي خارج شد، از استانهاي حونان، جو به، جيان  1852ي پين در سال ارتش تا. كردند

بعد از آن قسمتي از اين نيرو به شمال . ناكن را متصرف گرديد 1853سي وان هوي گذشت و در سال 
ولي اين ارتش در نقاط اشغالي خود، پايگاههاي مستحكمي . لشكر كشي كرد و به حوالي نيانزين رسيد

ر نكرد و گروه رهبري آن پس از آنكه ناكن را پايتخت خواند، مرتكب اشتباهات سياسي و نظامي برقرا
متعددي گرديد و از اينجهت نتوانست در مقابل حمالت مشترك ارتش ضد انقالبي سلسله تسين و 

  .دچار شكست شد 1864تجاوركاران انگليسي، آمريكائي و فراسوي مقاومت كند و در سال 
بسركردگي كان يو وي، ليان چي چائو، تن تسي تون و ديگران از  1898فرميستي سال نهضت ر – 11

منافع بخشي از بورژوازي ليبرال و طبقه مالكان ارضي روشن بين نمايندگي ميكرد و مورد پشتيباني 
در  يوان شي  كاي كه در آنزمان قواي مسلح. امپراتور  گوان سيو قرار ميگرفت ولي فاقد پايه توده اي بود

در . اختيار داشت، اسرار رفرميستها را در نزد ملكه بيوه تسي سي كه سركرده سرسختيها بو، فاش كرد
نتيجه ملكه بيوه تسي سي قدرت را مجدداً تصرف كرد و امپراطور گوان سيو را به زندا افكند و تن تسي 

  .ي مواجه گرديدبدين ترتيب اين نهضت با شكست اسفناك. تون و پنج نفر ديگر را بقتل رساند
اكتبر  10در . انقالبي بود كه سلطنت استبدادي سلسله تسين را برانداخت 1911انقالب سال  – 12

همين سال قسمتي از ارتش جديد سلطنت تسين تحت تاًثير سازمانهاي انقالبي وقت بورژوازي و خرده 
قيامهائي بوقوع پيوست و  بدنبال آن در استانهاي مختلف نيز. بورژوازي در اوچان قيامي برپا ساخت
دولت موقتي جمهوري چين در ناكن  1912در روز اول ژانويه . سلطنت تسين بسرعت سرنگون گرديد

اين انقالب از طريق وحدت بورژوازي، . اعالم شد و سون ياتسن برياست جمهوري موقت انتخاب گرديد
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چون گروه رهبري اين انقالب داراي  ولي. دهقانان، كارگران و خرده بورژوازي شهري به موفقيت انجاميد
خصلت سازشكارانه بود و نتوانست منافع واقعي دهقانان را برآورده سازد و همچنين به فشار امپرياليسم 
و نيروهاي فئودالي تن داد، دستگاه دولتي بدست يوان شي  كاي ، يكي از ديكتاتورهاي نظامي شمال 

  .چين افتاد و انقالب دچار ناكامي گرديد
كابينه ژاپن با انتشار اعالميه اي سياست خود مبني بر انقياد چين بوسيله  1938ژانويه  16در  – 13

كابينه در عين حال تالش ميكرد با تهديد و فشار گوميندان را براه تسليم . نيروي مسلح اعالم نمود
لت ژاپن در چين دو "اگر دولت گوميندان به ترغيب جنگ مقاومت ادامه دهد،"بياورد و اظهار كرد كه 

 "طرف"حكومت دست نشانده جديدي تشكيل خواهد داد و در مذاكرات آينده ديگر گوميندان را بعنوان 
  . مذاكره برسميت نخواهد شناخت

  . در اينجا منظور بطور عمده اياالت متحده آمريكاست – 14
  .است در اينجا منظور كشورهاي امپرياليستي نظير بريتانيا، آمريكا و فرانسه – 15
اين پيش بيني رفيق مائو تسه دون در باره تغيير صعودي احتمالي چين در مرحله تعادل طي  – 16

جنگ مقاومت، در مناطق آزاد شده كه تحت رهبري حزب كمونيست چين قرار داشته، كامالً تحقق 
 ليكن چون هيئت حاكمه بسركردگي چانكايشك در جنگ مقاومت بطور پاسيو شركت ميكرد و. يافت

بجاي تغيير  گوميندانعليه حزب كمونيست و خلق بطور فعال مبارزه مينمود، در مناطق تحت سلطه 
اين امر مقاومت توده هاي وسيع مردم را برانگيخت و آگاهي سياسي . صعودي، تغيير نزولي وجود داشت

در باره « بعنوان  مراجعه شود به بررسي رفيق مائو تسه دون در باره اين وضعيت در اثرش. آنانرا باال برد
  . »دولت ائتالف

، تصور ميكردند كه "اسلحه تعيين كننده سرنوشت همه چيز است"طرفداران تئوري باصطالح  – 17
تمام سران دارودسته . چين بعلت اينكه سالحش از ژاپن بدتر است، در جنگ حتماً شكست خواهد خورد

  . ق بودندبا اين نظر مواف) منجمله چنكايشك ( ارتجاعي گوميندان 
سون او كون، قهرمان رمان افسانه . در اينجا منظور از بودا شي جياموني باني مذهب بودائي است – 18

، ميموني بود كه قدرت داشت با يك )زيارت بمغرب ( » سي  يو  جي « بنام  16هاي چين در قرن 
، هر چه تالش كرد هزار لي را طي كند ولي وقتي روي كف دست بودا افتاد 108معلق مسافتي بطول 

نتوانست بگريزد و باالتر از آن بودا كف دست خود را روي زميني گرداند و انگشتان خويش را به پنج 
  .رشته كوه متصل بهم تبديل و سون  او  كون  را مدفون كرد

در هفتمين كنگره جهاني كمينترن، رفيق ديميتروف در نطق خود تحت  1935در اوت سال  – 19
فاشيسم، شووينيسم لجام گسيخته ": گفت» فاشيسم و وضايف انترناسيونال كمونيست تعرض « عنوان 

فاشيسم يعني « ، رفيق ديميتروف مقاله اي تحت عنوان  1937در ژئويه سال  ".و جنگ راهزنانه است
  منتشر ساخت» جنگ 
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، »وم ورشكست انترناسيونال د« ، فصل اول و »سوسياليسم و جنگ « مراجعه شود به لنين  – 20
  .قسمت سوم

قبل از ميالد در  632در سال . شهر چن پو در شهرستان پو سيان از استان پين  يوان واقع بود – 21
لي  90ارتش جين . در ابتدا ارتش چو تفوق داشت. آنجا نبرد بزرگي بين ارتشهاي جين و چو در گرفت

ود، هدف قرار داد و ضربات عقب نشت و و سپس دو جناح راست و چپ ارتش چو را كه نقاط ضعف آن ب
  .سختي بر اين ارتش وارد ساخت و آنرا بسختي در هم شكست

قبل از ميالد ارتش حان تحت فرماندهي حان سين، با ارتش جائو سيه در جين  204در سال  – 23
. هزار نفر ميشد، چندين برابر ارتش حان بود 200ارتش جائو سيه كه ميگويند بالغ بر . سين مصاف داد

سين ارتش خود را در مقابل نهري مستقر ساخت و آنرا در نبرد قهرمانانه اي رهبري كرد؛ وي در  حان
عين حال قسمتي از ارتش خود را به پشت جبهه ارتش جائو سيه كه دفاع چندان خوبي نداشت، فرستاد 

ه بود، بسختي ارتش جائو سيه كه بدين ترتيب در گازانبري گرفتار شد. تا غفلتاً بر آنها حمله ور گردد
  . شكست خورد

ناپلئون با انگلستان، پروس، اتريش، روسيه و بسياري كشورهاي  19و اوايل قرن  18در اواخر قرن  – 24
در نبردهاي زيادي ارتش ناپلئون با وجود آنكه از لحاظ تعداد نفرات از . اوروپائي ديگر وارد جنگ گرديد

  .دشمن ضعيفتر بود، باالخره پيروز شدند
فوجيان رئيس امارات چين كه نيروهاي دولت جين را ناچيز ميشمرد، برآنها حمله  383در سال  – 25
ارتش جين پيشقراوالن ارتش چين را در لوه جيان واقع در شهرستان شويان از استان ان هئي، . كرد

 فوجيان باالي استحكامات شهر. شكست داده و سپس از راه زمين و رودخانه به پيشروي ادامه داد
سپس وقتيكه بسمت . شويان رفت و بطرف دشمن نگريست و ارتش اورا را آماده به نبرد مشاهده نمود

كوه باگون نگاه كرد، درختها و بوته ها را بجاي سربازان دشمن گرفت و بتصور اينكه دشمن نيرومندي 
ياداشت » چين  مسائل استراتژي در جنگ انقالبي« مراجعه شود به . در برابر دارد، دچار وحشت گرديد

  . ، جلد حاضر 31
چانكايشك و وان جين وي و شركا به اولين جبهه متحد دموكراتيك ملي بين  1927در سال  – 26

اين امر خلق . و حزب كمونيست خيانت كردند و مدت ده سال به جنگ ضد خلقي پرداختند گوميندان
ه دارودسته ارتجاعي گوميندان مسئوليت اين ختاي گذشته بعهد. چين را از تشكل وسيع محروم ساخت

  .بسركردگي چانكا يشك است
در امارات سون با امارات  "بهار و پائيز"شاهزاده سيان در قرن هفتم قبل از ميالد در دوران  – 27

ارتش سون آماده نبرد بود، در حاليكه ارتش چو هنوز از رودخانه اي عبور . نيرومند چو بجنگ پرداخت
ن كه بر آن بود كه از لحاظ تعداد ارتش چو زياد است و ارتش سون كم، يكي از رجال سو. مينمود

پيشنهاد كرد كه از موقعيت مساعد استفاده شود، يعني موقعيكه هنوز ارتش مذكور از رود خانه نگذشته، 
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نه، يك مرد آزاده ديگران را در و ضع مشكل مورد حمله ": ليكن شاهزاده سيان گفت. بر وي حمله شود
فقط بعد از آنكه ارتش چو كامالً خود را آماده نبرد نمود، شاهزاده سيان فرمان حمله را  ".هدقرار نميد
. نتيجه اين شد كه امارات سون شكست فاحي خورد و خود شاهزاده سيان نيز مجروح گرديد. صادر كرد

  .»زوه جوان « كتاب  "سال بيست و دوم سلطنت سي گون "مراجعه شود به فصل 
 –ارتش متجاوز ژاپن پس از تصرف بي پين و تيانزين در طول راه آهن تياتزين  1937در سال  – 28

پوكو بسمت جنوب سرازير شد و استان شا دون را مورد حمله قرار داد؛ حان فو جيو ديكتاتور نظامي 
كه ساليان دراز در اين استان حكمروائي ميكرد، بدون كوچكترين مقاومتي به حه نان فرار  گوميندان

  .نمود
ارتش روس مسكو . هزار نفر به روسيه حمله كرد 500ناپلئون با ارتشي مركب از  1812در سال  – 29

را آتش زده و از شهر خارج شد و ارتش ناپلئون را در معزض گرسنگي، سرما و انواع محروميتهاي غير 
شمن را محاصره قابل تصور قرار داد، خطوط ارتباطي ويرا با پشت جبهه قطع نمود، و باالخره قواي د

در اين موقع . كرده و آنرا به بن بست انداخت، بنحويكه ناپلئون مجبور شد ارتش خود را عقب كشد
ارتش روس با استفاده از موقعيت مساعد دست به تعرض متقابل زد و از تمام ارتش ناپلئون فقط حدود 

  .هزار نفر توانستند خود را نجات دهند 20
بهمه نقاط كشور نظامي و پليس : ود را بدين نحو تكميل ميكردگوميندان صفوف ارتش خ – 30

دستگيرشدگان را نظير زندانيان با طناب . ميفرستاد تا افرادي را دستگير و با زور روانه سربازخانه نمايد
كسانيكه پول داشتند، از راه رشوه دادن به معموران گوميندان افراد ديگريرا كه اجير كرده، . ميبستند

  .ميفرستادند بجاي خود
آلمان و ايتالياي فاشيست با استفاده از فرانكو، ديكتاتور نظامي فاشيست اسپانيا،  1936در سال  – پ31

خلق اسپانيا تحت رهبري دولت جبهه توده اي . جنگ تجاوزكارانه اي را عليه اسپانيا آغاز كردند
تخت اسپانيا دشوارترين نبرد در سراسر نبرد مادريد پاي. قهرمانانه از دمكراسي در برابر تجاوز دفاع كرد

 1939در ماس . آغاز گرديد، دو سال و پنج ماه ادامه يافت 1936دفاع مادريد كه دراكتبر . جنگ بود
مادريد سقوط كرد زيرا انگلستان، فرانسه و كشورهاي امپرياليستي ديگر با سياست مزورانه خود داير بر 

  .د و اختالفاتي نيز در درون جبهه توده اي پديد آمدبه متجاوزين ياري رساندن "عدم مداخله"
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  نقش حزب کمونيست چين
  در جنگ ملي 

  ) 1938اكتبر ( 

ما بايد امپرياليسم ژاپن را در هم شكنيم و . آينده ما درخشان است  !رفقا 
مذلك بين حال و آينده . چين نويني بنا كنيم و يقيناً باين هدف خواهيم رسيد 

درخشان راه صعب و دشواري در پيش است حزب كمونيست چين و تمام خلق در 
بارزه بخاطر بنا كردن چين تابناكي بايد بر روي نقشه به پيكار عليه تجاوزكاران م

ما . ژاپني روند و فقط از طريق جنگي طوالني است كه يمتوانند آنها را در هم شكنند 
در باره مسائل گوناگون اين جنگ تا كنون بدست آورده ايم جمعبندي كرده ايم 

 داده ايم  وظايف مبرمي را كه در برابر تمام ملتاوضاع كنوني را مورد ارزيابي قرار 
، معين كرده ، دااليل اداما جنگ طوالني از طريق جبهه متحد ملي طويل  قرار دارد

و المدت ضد ژاپني و شيوه هاي آن را توضيح داده و اوضاع بين المللي را مورد تجزيه 
اقي ميماند ؟ رفقا ، يك بدين ترتيب آيا باز هم مسايل ديگري ب. تحليل قرار داده ايم 

مسئله ديگر هنوز باقي است و آن اينستكه حزب كمونيست چين در جنگ ملي چه 
نقشي بايد داشته باشد يا كمونيستها چگونه بايد به نقش خود پي برند ، خود را 
تقويت كنند ، صفوف خود را فشرده سازند تا بتوانند اين جنگ را نه بسراشيب 

  .  ي رهبري كنند كه  بسوي پيروزلشكست ، ب

  ميهن پرستي و انترسيوناليسم

  يا كمونيستي كه انترناسيوناليست است ، ميتواند در عين حال ميهن پرستآ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثر حاضر متن گرازشي است كه رفيق مائوتسه دون به ششمين پلنوم ششمين دوره كميته 
اين پلينوم كه مشي بوروي سياسي كميته مركزي حزب و در رأس آن . زب تقديم كرده است ح مركزي

رفيق مائوتسه دون در اين گزارش . رفيق مائوتسه دون را تأييد كرد ، پلينومي بود داراي اهميت فراوان 
مسئله نقش حزب كمونيست چين در جنگ ملي را مطرح كرد تا همه اعضاي حزب مسئوليت بزرگ 

. خي حزب مان را بعنوان رهبر جنگ مقاومت ضد ژاپني بروشني درك كنند و جداً بعهده گيرندتاري
  ــپلينوم تصميم گرفت روي مشي جبهه متحد ضد ژاپني ايستادگي كند و در ضمن خاطر نشان ساخت 
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شرايط . معتقديم كه نه تنها ميتواند بلكه بايد هم چنين باشد  هم باشد ؟ ما  
 "ميهن پرستي "هم . ت ميهن پرستي را معين ميكنند تاريخي مضمون كنكر

 كمونيستها بايد قاطعانه. و هيتلر وجود دارد و هم ميهن پرستي ما تجاوزكاران ژاپني 
 كمونيستهاي. تجاوزكاران ژاپني و هيتلر مبارزه كنند "ميهن پرستي"با آن باصطالح 

. ند ، شكست طلب هستندو آلمان در مقابل جنگهائيكه دولت هايشان بپا كرده ا ژاپن
در هم شكستن تجاوزكاران ژاپني و هيتلر در جنگ با تمام وسايل ممكن ، در جهت 
منافع خلقهاي ژاپن و آلمان سير ميكند، و هر چه شكست آنان كاملتر باشد ، بهتر 

كمونيستهاي ژاپن و آلمان بايد در اين جهت اقدام كنند ، و آنها نيز درست . است 
زيرا جنگهائي كه تجاوزكاران ژاپني و هيتلر بر پا كرده . جام ميدهند همين عمل را ان

ولي وضع . اند ، هم به خلقهاي جهان صدمه ميزند و هم به خلقهاي كشور هايشان 
بهمين جهت است كه . شده است چين فرق ميكند ،زيرا كه چين قرباني تجاوز 

ما در عين . پيوند دهند  كمونيستهاي چين بايد ميهن پرستي را با انترناسيوناليسم
پيكار عليه : شعار ما اينست . اينكه انترناسيوناليسم ، ميهن پرست نيز هستيم 

 شكست طلبي براي ما بمعناي جنايت است ، كه ما. تجاوزكاران بخاطر دفاع از ميهن 
فقط در صورت نيل به . ميتوانيم تجاوزكاران را مغلوب و بĤزادي ملي دست يابيم 

ست كه براي پرولتاريا و ساير زحمتكشان امكان كسب آزادي خود فراهم آزادي ملي ا
پيروزي چين و شكست امپرياليستهاي مهاجم خود اينها هم به خلقهاي .خواهدگشت 

بدين سبب در جنگهاي آزاديبخش ملي ميهن . كشور هاي ديگر كمك خواهد كرد 
ست كه كمونيستها بايد باين دليل ا. پرستي عمالً همان تحقق انترناسيوناليسم است 

 نمايند، شجاعانه و مصممانه بميدان جنگ آزاديبخش از ابتكار خود بحد اكثر استفاده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با  "همه چيز از طريق جبهه  "كه در جبهه متحد بايد هم وحدت موجود باشد و هم مبارزه ، و ادعا 
ين وفق نميدهد ؛ بدينسان اشتباهي كه در نتيجه سازشكاري در زمينه جبهه متحد بروز كرده اوضاع چ

مسئله استقالل و « بخشي از پايان سخن رفيق مائوتسه دون تحت عنوان . بود ، مورد انتقاد قرار گرفت 
كرد كه  وم در عين حال تاييدنپلي. بهمين مسئله اختصاص يافت » عدم وابستگي در درون جبهه متحد 

اشغال تمام حزب به سازمان دهي مبارزه مسلحانه خلق عليه تجاوزكاران ژاپني داراي اهميت فوق العاده 
و . است و منطقه جنگي و پشت جبهه دشمن را بعنوان ميدان عمل اصل حزب تعيين كرد  بزرگي

بسته و گوميندان نظريات نادرست كساني را كه در پيروزي بر تجاوزكاران ژاپني اميد شان را بارتش 
سرنوشت خلق را بدست جنبش هاي قانوني تحت سلطه مرتجعين گوميندان سپرده بودند ؛ مورد انتقاد 

نام » مسائل جنگ و استراتژي "رفيق مائوتسه دون در بخش ديگري ازپايان سخن خود كه. قرار داد 
   .  دارد ، باين مسئله پرداخت 
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. را بسوي تجاوز كاران ژاپني قراول روند  خورملي رهسپار گردند و لوله هاي تفنگ 
حزب ما دعوت  1931سپتامبر  18حادثه باين دليل است كه بالفاصله پس از 

ملي نمود و سپس  بمقاومتدر مقابل تجاوزكاران ژاپني از طريق جنگ تدافعي
پيشنهاد تشكيل جبهه متحد ملي ضد ژاپني از طريق جنگ تدافعي ملي نمود و 

ل جبهه متحد ملي ضد ژاپني را مطرح ساخت و به ارتش سرخ سپس پسشنهاد تشكي
بسوي  فرمان داد تا بخشي از ارتش انقالبي ملي ضد ژاپني تجديد سازمان يابد و

ضاي حزب نيز دستور داد تا در جبهه مقدم جنگ عجبهه رهسپار گردد ، و به ا
همه . نندآخرين قطره خون خود از ميهن دفاع كمقاومت ضد ژاپني جاي گيرند و تا 

اين اقدامات ميهن پرستانه برحق اند و نه اينكه هيچ منافاتي با انترناسيوناليسم 
تنها آن . ندارد ، بلكه درست تحقق انترناسيوناليسم در چين محسوب ميشوند 

صي را دنبال اوش آشفتگي فكري اند و يا مقاصد خكسانيكه از نظر سياسي دستخ
يشوند كه گويا ما بخطا رفته ايم و ميكنند ، باين ياوسرائي ها متشبث م

  .بانترناسيوناليسم پشت كرده ايم 

  کمونيستها بايد در جنگ ملي نمونه باشند

كمونيستها بايد حد اعالي ابتكار خود را در جنگ ملي  بداليل فوق الذكر  
بمنضه ظهور برسانند و آنرا بطور مشخص در هر زمينه عيان سازند ، بدين معني كه از هر 

جنگ ما تحت شرايط دشواري در . ش خود را بعنوان پيشĤهنگ و نمونه ايفا كنند جهت نق
، غرور ملي و اعتماد توده هاي وسيع مردم هنوز باندازه كافي آگاهي ملي . جريان است 

به نفس ملي نيافته اند ، اكثريت مردم متشكل نيستند ، قدرت نظامي چين ضعيف است ، 
سياسي آن دموكراتيك نيست ، در كشور مظاهر فساد اقتصادش عقب مانده است ، نظام 

و روحيه بدبيني موجود است و در درون جبهه متحد كمبود وحدت و همبستگي بچشم 
بنابر اين . شرايط دشواري هستند كه بدان اشاره شدميخورد ، اينها همه از جمله 

تا آنكه بتمام كمونيستها بايد آگاهانه مسئوليت سنگين وحدت تمام خلق را بعهده گيرند 
ونه وار كمونيستها در اينجا نقش پيشرو و نم. اين پديده هاي نا مطلوب خاتمه داده شود 

كمونيستها در ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد . ق العاده عظيمي است وداراي اهميت ف
بايد در تهور به نبرد ، در اجراي دستورات ، در رعايت انظباط در انجام كاري سياسي و در 

اسبات خود باحزاب و ارتشهاي دوست بايد در مورد وحدت بخاطر مقاومت در برابر من
بروي برنامه جبهه متحد ايستادگي نمايند و بدينوسيله  اتخاذ كنند ،ژاپن ، موضع استوار 

سر مشق و نمونه باشند ؛ آنها در اجراي وظايفي كه جنگ مقاومت در مقابلشان نهاده ، 
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مصمم به عمل باشند ،  بري از تكبر باشد و بدون غل غش با بايد بقول خود وفادار و 
احزاب و ارتشهاي دوست مشاوره و همكاري كنند و در رابطه متقابل با احزاب متشكله در 

كمونيستهائي كه داراي مشاغل دولتي هستند ، . جبهه متحد سر مشق و نمونه باشند 
و خويش بازي در استخدام افراد ،  بايد نمونه درستي و صداقت ، نمونه بدور بودن از قوم

هر كمونيست كه در ميان توده ها كار . نمونه سخت كار كردن و كمتر مزد گرفتن باشند 
ميكند ، بايد دوست توده ها باشد ، نه ارباب آنها ، آموزگاري خستگي ناپذير باشد ، نه 

شخصي  يكمونيست هيچگاه و تحت هيچ شرايطي نبايد منافع. سياست باز بوروكرات 
الح ملت و توده صشخصي خود را تابع مخود را در مرتبه اول قرار دهد ، او بايد منافع 

از اينجاست كه خود خواهي ، سستي و سهل انگاري در كار ، انحطاط ، . هاي مردم سازد 
از خود گذشتگي  فخرفروشي و غيره خصايل بسيار نكوهيده خوانده ميشوند ، در حاليكه 

ر كار، فداكاري بخاطر رفاه عمومي و كار كوشنده و جدي مورد احترام ، فعاليت پرشور د
كمونيستها بايد با همه افراد مترقي خارج از حزب هماهنگي كامل كار كنند . قرار ميگيرد 

بايد . و در وحدت تمام خلق بخاطر زدودن هر آنچه كه نا مطلوب است ، همت گمارند 
ملت را تشكيل ميدهند و در خارج از حزب دانست كه كمونيستها فقط بخش كوچكي از 

كامالً اشتباه . تعداد زيادي افراد مترقي و فعال وجود دارند كه ما با آنها همكاري كنيم 
. است اگر تصور شود كه اين فقط ما هستيم كه خوبيم ، ديگران پشيزي نميارزند 

ا را تحقير هند و يا آنهونيستها نبايد بافراديكه از نظر سياسي عقب مانده اند ، كم بها دمك
آنها را قانع سازند و به نها نزديك شوند ، با آنها متحد گردند ، آكنند ، بلكه بايد با 

كمونيستها نبايد از شخصيكه در كارش مرتكب خطائي شده . پيشروي تشجيع كنند 
جويند ـ مگر آنكه اصالح ناپذير باشد ـ بلكه بايد او را قانع كنند تا بدين  است ، دوري

كمونيستها . وسيله خود را از اساس اصالح كند ، كهنه را بدور افكند و از نو آغاز نمايد 
بايد هم نمونه واقع بيني باشند و هم نمونه دورانديشي ، زيرا فقط با واقع بيني است كه 

ه را بانجام برسانند ، و فقط دورانديشي است كه ميتواند آنها را از ميتوانند وظايف محول
از اينرو كمونيتها بايد در آموزش نيز سرمشق . گم كردن سمت حركت بجلو باز دارد 

تنها با آموختن از توده ها ، با . باشند و هميشه هم معلم توده ها باشند و هم شاگرد آنان 
با آموختن از شرايط موجود ، با آموختن از احزاب و ارتشهاي  آموختن از شرايط موجود ،

دوست ، با شناخت آنهاست كه ما ميتوانيم در كار مان واقع بين و نسبت به آينده 
در يك جنگ طوالني و در شرايط سخت و دشوار كليه نيروهاي پرشور . دورانديش باشيم 

د براي مبارزه در رفع دشواريها ، پيروزي بر دشمن و ساختمان تمام ملت زماني ميتوانن
چين نويني بسيج شوند كه كمونيستها بعنوان پيشĤهنگ و نمونه در همكاري با تمام 
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عناصر پيشرو احزاب و ارتشهاي دوست و توده هاي مردم به بهترين وجهي نقش خود را 
  .ايفا كنند 

  تمام ملت را متحد کنيد وعليه عمال دشمن
  در درون صفوف ملت مبارزه نمائيد

سياست براي رفع دشواريها ، پيروزي بر دشمن و ساختمان  تنها و يگانه  
چين نويني عبارت از تحكيم و گسترش جبهه متحد ملي ضد ژاپني و بسيج كليه 

ليكن اكنون در درون جبهه متحد ملي ما عمال . نيرو هاي پرشور تمام ملت است 
، تروتسكيستها و عناصر طرفدار ژاپن يافت ميشوند كه  دشمن يعني خائنين بملت

كمونيستها بايد همواره مراقب اين عمال دشمن . نقش تخريب كننده اي ايفا ميكنند 
باشند ، با ارائه شواهد و مدارك جنايات آنها را بر مال سازند و خلق را بر حذر دارند 

ل دشمن در درون صفوف ملت كمونيستها بايد در مقابل عما. كه گول آنها را نخورد 
كمونيستها بايد درك كنند كه رسوا كردن و . هوشياري سياسي خود را باال برند 

 جداريشه كن ساختن عمال دشمن با توسعه و تحكيم جبهه متحد ملي پيوندي 
كامالً نادرست خواهد بود اگر ما فقط بيك جهت قضيه توجه كنيم و . ناپذير دارد

  .فرو گذاريم جهت ديگر آنرا از ديده 

  صفوف حزب کمونيست را گسترش دهيد و
  از نفوذ عمال دشمن جلوگيري کنيد

بمنظور رفع دشواريها ، پيروزي بر دشمن و ساختمان چين نوين ، حزب    
كمونيست بايد سازمان خود را گسترش دهد و آنرا با باز كردن در هاي خود بروي 

اني كه خود را وقف امر انقالب كرده توده هاي وسيع كارگران ، دهقانان و فعالين جو
اند، باصول حزب اعتماد دارند ، از سياستهاي حزب پشتيباني ميكنند ؛ حاضر بقبول 
انضباط حزبي هستند و كوشا كار ميكنند ، بحزب بزرگي بدل گرداند كه داراي 

در اينجا هيچ گرايشي به سياست در هاي بسته قابل تحمل . خصلتي توده اي باشد 
ولي در عين حال نيز نبايد هشياري خود را در برابر نفوذ عمال دشمن از  .نيست 

سازمان جاسوسي امپرياليسم ژاپن پيوسته ميكوشد در حزب ما خرابكاري . دست داد
كند و خائنين بملت تروتسكيستها ، عناطر طرفدار ژاپن ، افراد فاسد و فرصت سلب 

ما حتي يك لحظه هم . ارد كند افشا نشده را زير ماسك فعالين بدرون حزب ما و
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نبايد در مقابل اين عناصر هشياري خود را از دست دهيم و در اخذ اقدامات احتياطي 
ما نبايد از ترس نفوذ عمال دشمن درهاي حزب خود را محكم . الزم سستي نمائيم 

ولي در . ببنديم ؛ گسترش بي پرواي صفوف حزب سياستي است كه معين كرده اين 
ز نبايد در هنگام گسترش بي پرواي صفوف خود در مقابل عمال دشمن و عين حال ني

فرصت طلباني كه منظور نفوذ به درون حزب از اين فرصت استفاده ميكنند، هشياري 
در صورتيكه ما فقط بيك جهت قضيه توجه كنيم وجهت . خويش را از دست دهيم 

يگانه سياست . شد ديگر آنرا فراموش نمائيم ، بدون شك دچار اشتباه خواهيم 
تمام ملت را متحد كنيد وعليه عمال دشمن در درون صفوف : صحيح عبارتست از 
جلوگيري از  گسترش بي پرواي صفوف حزب ولي در عين حال ":  ملت مبارزه نمائيد

  "اب باننفوذ حتي يك عنصر 

  حفظ جبهه متحد و استقالل حزب

ت را بر طرف كرد ، تنها با حفظ جبهه متحد ملي است كه ميتوان مشكال  
در اين موضوع هيچگونه ترديدي . نا نهادبشكست و چين نويني دشمن را درهم 

نيست و ولي در عين حال استقالل ايدئولوژيك ، سياسي و تشكيالتي هر حزب و 
اين در مورد گوميندان ، حزب كمونيست ويا گروه در جبهه متحد بايد محفوط بماند ؛ 

در مناسبات بين احزاب و گروه ها ، اصل . است  هر حزب و گروه ديگري صادق
دموكراسي از سه اصل خلق هم وحدت تمام احزاب و گروه ها و هم موجوديت مستقل 

تنها  از وحدت تمام سخن گفتن و استقالل را نفي كردن ، . مقرر ميدارد آنها را 
اند بمعناي جدا شدن از اصل دموكراسي است و با اين كار نه حزب كمونيست ميتو

موافقت داشته باشد و نه هيچ حزب و گروه ديگري ، شكي نيست كه استقالل در 
چارچوب جبهه نسبي  است نه مطلق ؛ مطلق داشتن اين استقالل باعث تخديش 

ولي اين استقالل نسبي را . مشي عموي در باره وحدت در مقابل دشمن ميگردد 
لوژيك ، سياسي و يا تشكيالتي ، بهيچوجه نبايد نفي كرد ؛ احزاب بايد از لحاظ ايدئو

چنانچه اين آزادي نسبي نفي گردد . استقالل نسبي يعني آزادي نسبي داشته باشند 
كنيم، درآن صورت مشي عمومي درباره وحدت در مقابل  و يا خود ما از آن صرف نظر

را همه اعضاي حزب كمونيست و اين حقيقت . مخدوش خواهد شد  دشمن نيز
  . بفهمند   همچنين همه اعضاي احزاب دوست بايد بروشني
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در . بين مبارزه طبقاتي و مبارزه ملي نيز صادق استاين در مورد مناسبات   
اين . جنگ مقاومت ضد ژاپني همه چيز بايد تابع مصالح مقاومت در برابر ژاپن گردد 

از اينرو مصالح مبارزه طبقاتي بايد تابع مصالح جنگ . اصل است تخطي ناپذير 
لك وجود طبقات و معذ. مقاومت ضد ژاپني قرار گيرد ، نه اينكه با آن در تضاد افتد 

مبازه طبقاتي حقيقي است و آنهائي كه منكر اين حقيقت ، منكر وجود مبارزه 
، نكار ميكننداتي را يهائي كه وجود مبارزه طبقاتئور.بقاتي ميگردند ، در اشتباه اند ط

. ما منكر مبارزه طبقاتي نيستيم بلكه آنرا تنظيم ميكنيم . از اساس نادرستند 
و گذشت متقابل كه ما آنرا توصيه ميكنيم ، نه فقط در مورد سياست كمك متقابل 

. مناسبات احزاب و گروه ها بلكه در مورد مناسبات طبقات مختلف نيز قابل اجرا است
وحدت در مقابل ژاپن سياست مناسبي را براي تنظيم مناسبات طبقاتي ايجات 

ا هادي رميكند، سياستي كه توده هاي زحمتكشان را بدون حمايت سياسي و م
و باين . نميسازد و در عين حال منافع ثروتمندان را نيز مورد توجه قرار ميدهد 

ترتيب به نيازمنديهاي امر وحدت در مقابل دشمن پاسخ ميدهد و عطف توجه تنها 
  . بيك جهت قضيه و ناديده گرفتن جهت ديگر آن براي جنگ مقاومت سودمند نيست

   وضعيت را در مجموع در نظر بگيريد ،
  به اکثريت بيانديشيد ، و

  با متحدين خود همکاري کنيد 

كمونيستها در رهبري توده ها در مبارزه عليه دشمن بايد وضعيت را در   
. ر بگيرند ، باكثريت بيانديشند و يا متحدين خود همكاري كنند ظدر نمجموع 

زمنديهاي كمونيستها بايد اين اصل را درك كنند كه نيازمنديهاي جزئي بايد تابع نيا
چنانچه پيشنهادي با وضع جزئي بايد تابع نيازمنديهاي كلي باشند ، در . كلي باشند 

و باز چنانچه پيشنهادي با وضع . اينصورت جزء بايد ميدان را براي كل خالي كند 
جزئي غير قابل انطباق ، ولي با وضع كل منطبق باشد ، در اينصورت نيز جزء بايد 

اين همان چيزيست كه از مفهوم در نظر گرفتن وضعيت . كند ميدان را براي كل خالي 
كمونيستها هرگز نبايد خود را از اكثريت توده ها جدا . فاد ميشود تدر مجموع مس

سازند ، با هدايت چند دسته مترقي بطور منفرد و شتابزده پيش روند اكثريت توده ها 
و توده هاي وسيع پيوندي را فراموش كنند ، بلكه بايد بكوشند كه بين عناصر پيشرو 

اين همان چيزيست كه از مفهوم انديشيدن به اكثريت مستفاد . نزديك برقرار سازند 
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در هر جائي كه احزاب دموكراتيك يا شخصيتهاي دموكرات حاضر به . ميشود 
همكاري با ما باشند ،روش كمونيستها بايد اين باشد كه با آنها مشورت كنند و 

خطاست چنانچه در باره امور مختلف بدون كوچكترين توجهي اين . همكاري نمايند 
يك كمونيست . به متحدين، تنها بدلخواه خود تصميم گرفته شود و سپس عمل گردد 

شايسته بايد بتواند وضعيت را در مجموع در نظر بگيرد ، به اكثريت بيانديشد و يا 
داشتيم كه اينك بايد  ما قبالً در اين مورد نواقص جدي. خود همكاري نمايد متحدين 
  . صالح آن بر آئيم ادر صدد 

  سياست کادر ها

حزب كمونيست چين حزبي است كه در درون ملتي چند صد ميليوني   
حزب بدون داشتن تعداد  اينو رهبري مبارزه انقالبي بزرگي را عهده دار است ، 

باشند ، كثيري كادر هاي رهبري كننده كه كارداني و شعور سياسي را يكجا داشته 
سال اخير تعداد قابل  ١۷حزب ما در عرض . يفه تاريخي خود نيست ظقادر بانجام و

مالحظه اي رهبران صالح تربيت كرده است ، بطوريكه هم اكنون ما در زمينه نظامي ، 
سياسي و فرهنگي و همچنين در كار حزبي و كار توده اي چوب بستي از كادر ها در 

اما اين چوب . ث افتخار حزب و افتخار تمام ملت است اختيار داريم ، اين امر باع
هنوز باندازه كافي براي تحمل بناي معظم مبارزه ما نيرومند نيست ؛ ما بست كنوني 

هم اكنون از درون مبارزه بزرگ . بايد باز هم تعداد بيشتري افراد اليق تربيت كنيم 
وظيفه ما اينست كه  خلق چين فعالين زيادي برخاسته و بازهم بر خواهند خاست ؛

. مناسب استفاده نمائيم  آنها را متشكل و تربيت نمائيم ، از آنها مواظبت كنيم و بطور
نكه مشي سياسي معين شود ، كادر ها به عامل تعيين كننده بدل ميشوند آپس از 

  . د باشاز اينرو تربيت نقشه مند تعداد زيادي كادر هاي جديد وظيفه رزمنده ما مي). ١(
به كادر هاي حزبي بلكه بايد بكادر هاي غير حزبي نيز توجه  بايده فقط نما 

بسيارن افراد اليق كه خارج از حزب اند و ما كمونيستها نبايد آنها را از ديده . كنيم 
هر كمونيست موظف است حاشيه نيشني و تكبر را بدور افكند و با كادر . فرو گذاريم 

ها صميمانه كمك نمايد ، نسبت بĤنها هاي غير حزبي خوب همكاري كند ، بĤن
برخوردي گرم و رفيقانه داشته باشند و ابتكار شان را درجهت امر كبير مقاومت در 

  . برابر ژاپن و ساختمان كشور سوق دهد 
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ما نبايد قضاوتمانرا در . طرز قضاوت درباره كادرها را خوب بدانيم ما بايد   
واقعه مشخص از زندگي او محدود كنيم ، باره يك كادر فقط بيك دوره كوتاه يا يك 

بلكه بايد تمام زندگي و مجموعه كارهايش را در نظر بگيريم اينست اسلوب اصلي 
   . براي قضاوت درباره كادرها 

هبري در تحليل نهائي ر. ما بايد طرز استفاده صحيح از كادر ها را بدانيم   
نقشه كشيدن ، . كادر ها  ايده دادن و استفاده از: ليت عمده است وداراي دو مس

 "ايده دادن  "مقولهتصميم گرفتن ، فرمان و دستور صادر كردن ـ همه اينها از 
براي انكه اين ايده ها بمرحله عمل در آيند ، ما بايد كادر ها را متحد . ميباشند 

در . است  "استفاده از كادرها "گردانيم و به عمل تشجيع كنيم ؛ اين متعلق به مقوله 
از كادر ها از مدتها پيش در تاريخ ملت ما دو مشي كامالً  موضوع استفاده مورد

 "گماشتن افراد بر حسب شايستگي شان  "يكي : مخالف يكديگر وجود داشته است 
و دومي ت اولي مشي درس "گماشتن افراد از راه قوم و خويش بازي  "و ديگري 

يد در سياست خود نسبت مالكي كه حزب كمونيست با. معيار . مشي نادرست است 
به كادرها در دست داشته باشد ، عبارتست از اينكه آيا يك كادر در اجراي مشي 
حزب قاطع است يا نه ، انضباط حزبي را رعايت ميكند يانه ، رابطه مستقل انجام دهد 

اين همان . يا نه و آيا در كار خود فعال ، با پشتكار و از خود گذشته است يانه 
مستفاد  "گماشتن افراد برحسب شايستگي شان  "ي شز مفهوم مچيزيست كه ا

سياست جان گوه تائو در باره كادر ها درست در نقطه مقابل اين سياست . ميشود 
نور  "خويش بازي و گماشتن افراد از راه قوم  "او با پيروي از مشي . قرار داشت 

؛ وي عاقبت به  چشمي هايش را گرد خود جمع ميكرد و هسته كوچكي تشكيل ميداد
با توجه باين واقعيت و . حزب خيانت نمود و پا به فراري نهاد اين درس بزرگي است 

درسهاي تاريخي مشابه وظيفه مهم كميته مركزي و رفقاي رهبري در تمام درجات 
اينستكه در مسئله سياست كادرها از شيوه صادقانه و عادالنه پيروي كنند و شيوه 

النه را طرد نمايند تا بدين ترتيب وحدت همبستگي حزب غير صادقانه و غير عاد
  .استحكام يابد 

براي مواظبت . ما بايد بدانيم كه چگونه از كادر ها خوب مواظبت كنيم 
  : كردن از كادر ها طريق متعددي موجود اند 

اين بمعناي آنستكه بايد بĤنها در كارشان آزادي عمل . اوال هدايت آنها 
تا در تقليل مسئوليت جرأت بيابند ، ولي در عين حال نيز بايد آنها را بموقع داد 
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سياسي حزب بتوانند ابتكار خود را راهنمائي كرد تا اينكه تحت هدايت مشي 
  . بطور كامل بكار اندازند

بمعناي آنستكه بايد بĤنها امكان آموختن داد و . ثانياً ارتقاء سطح آنها 
آنكه بتوانند بر دانش تئوريك خود بيافزايند و قدرت كار خود را باال را تربيت نمود تا آنها 
  .برند

ثالثا كنترل كار هاي آنها ، كمك بĤنها در جمعبندي تجربيات ، افزودن بر 
محول كردن كار بدون كنترل آن ، بلكه فقط پس از اينكه . موفقيتها ، و اصالح اشتباهات 

اين بهيچوجه طرز مواظبت كردن از كادر ها  اشتباهات جدي رخ داد، بĤن توجه كردن ـ
  . نيست 

علي العموم ، استفاده از شيوه اقناع نسبت به كادرهائيكه مرتكب  رابعاً
خطا شده اند ، كمك كردن بĤنها در تصحيح خطا هايشان ؛ توسل به شيوه مبارزه 
فقط نسبت به آن افرادي جايز است كه مرتكب خطا هاي جدي شده اند و از قبول 

در اينجا صبر و شكيبائي الزم است ؛ اين نادرست است . رهنمائي سرباز ميزنند 
عليه آنها در  "مبارزه  "زده يا روش  "اپورتونيست  "اگر بسهولت بمردم مهر 

  .پيش گرفته شود 
اگر كادري در نتيجه . خامساً كمك كردن بĤنها در رفع مشكالتشان 

ود يا مسايل خانوادگي با معضالت بيماري يا مضيقه مادي با مشكلي روبرو ش
  .ديگري داشته باشد ، ما بايد نسبت باو در چارچوب امكاناتمان توجه كنيم 

  . اينست طرز مواظبت كردن از كادر ها 

  انضباط حزبي

ما  از آنجا كه جان گوه تائو انضباط حزبي را بطور جدي پايمال نموده است ،  
  :نيم بايد از نو انضباظ حزبي زير را تائيد ك

  ـ تبعيت فرد از سازمان ؛ 1
  ـ تبعيت اقليت از اكثريت ؛ 2
  الئي ؛باه ين از درجئاـ تبعيت درجه پ 3
  .ـ تبعيت تمام حزب از كميته مركزي  4

. تل كرده است كه اين ماده هاي انضباطي را نقض كند ، وحدت حزب را مخ كسي
نقض ميكنند كه  ه بعضي افراد باين علت انضباط حزبي راكتجربه نشان ميدهد 
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ه تائو ، آنرا ودر حاليكه بعضي ديگر مثل جان گ نميدانند انضباط حزبي چيست ،
آگاهانه زير پا ميگذارند و از عدم درك بسياري از اعضاي حزب در باره انضباط حزبي 

ضاي حزب را بايد عبدين جهت ا. سوء استفاده ميكنند براي نيل به مقاصد پليد خود
اده حزب نه فقط خود انضباط را رعايت كنند سآورد تا آنكه اعضاي با انضباط حزبي با 

بلكه بتوانند آنچنان رهبران حزب را نظارت كنند كه آنها نيز انضباط را رعايت نمايند 
طر تضمين بسط بخا. تا بدين ترتيب ديگر مواردي نظير جان گوه تائو تكرار نشود 

ماده مهم انضباطي بر چهار  مسير صحيح حركتش ، عالوه رمناسبات درون حزب د
فوق الذكر بايد نظامنامه مشروحي نيز براي حزب تدوين كنيم تا بوحدت عمل 

  . ارگانهاي رهبري درجات مختلف خدمت كند 

  دمکراسي درون حزبي

در مبارزه بزرگ كنوني ، حزب كمونيست چين از همه ارگانهاي رهبري ،   
ا كه يگانه وسيله تضمين پيروزي اعضاء كادرهاي خود گسترش حد اعالي ابتكار ر
يابد كه ارگانهاي در اين جهت بيان است ، طلب ميكند، اين ابتكار بايد بطور مشخص 

رهبري ، كادر ها و اعضاي حزب ، نيروي خالقه خود را بكار اندازند ، حس مسئوليت و 
، شور و شوق نسبت بكار نشان دهند ، بدون پروا و بجا سئواالت خود را مطرح كنند 

نظريات خود رابيان نمايند ، از معايب انتقاد كنند و همچنين ارگانهاي و گارد هاي 
و گرنه ابتكار مورد بحث ما سخني پوچ و توخالي . رهبري را بطور رفقانه كنترل كنند

در . گسترش اين ابتكار منوط به دمكراتيزه كردن زندگاني حزب است . خواهد بود 
ك در حزب گسترش اين ابتكار هدفي تحقق ناپذير صورت فروكش زندگاني دموكراتي

تربيت انبوه كثيري از افراد شايسته تنها در محيطي دموكراتيك امكان . خواهد شد 
سيستم پدرشاهي كه خاص سيستم توليد كوچك است  در كشور ما. پذير است 

حاكم ميباشد ، بعالوه تا كنون سراسر كشور را از زندگي دموكراتيك نصيبي نبوده 
لذا اين وضع در زندگاني حزب ما بصورت دموكراسي نيم بند انعكاس يافته است ، 
اين پديده تمام حزب را از بسط كامل ابتكار خود باز ميدارد و زندگاني . است

دموكراتيك نيم بند در درون جبهه متحد و جنبشهاي توده اي نيز ناشي از آن 
زندگاني دموكراتيك بكار آموزشي بدين دليل در داخل حزب بايد در زمينه . ميگردد

پرداخته شود تا بدينوسيله اعضاي حزب بفهمند كه زندگاني دموكراتيك چيست و 
پيوند ميان دموكراسي و مركزيت كدامست و چگونه بايد مركزيت دموكراتيك اعمال 
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تنها بدينسان است كه ميتوان از يكطرف زندگاني دموكراتيك درون حزبي را . گردد 
افراطي و از بي بندوباري نابود كنند ه داد و از طرف ديگر از دموكراسي عمالً توسع

  . انضباط جلوگيري كرد 
سازمانهاي حزبي ارتش مانيز بايد بخاطر شكوفاي ابتكار اعضاي حزب و 

طبعاً در . تقويت قدرت رزمنده ارتش ، دموكراسي را تا حد الزم توسعه دهند 
. زه سازمانهاي محلي دموكراسي برقرار باشد سازمانهاي حزبي ارتش نميتواند باندا

نهاي محلي ، بايد به اه در واحد هاي نظامي و چه در ارگدموكراسي درون حزبي ، چ
  . استحكام انضباط و تقويت قدرت رزمنده خدمت كند ، نه به تضعيف آنها 

بسيط دموكراسي در درون حزب بايد بمثابه گامي ضرور در جهت استحكام 
صفوف آن تلقي گردد ، بمثابه سالح مهمي كه حزب بتواند با كمك حزب و گسترش 

فقيت از عهده وظايف خود بر آن در مبارزه بزرگ حد اكثر تحرك را دارا باشد ، با مو
  .آيد ، نيرو تازه بگيرد و مشكالت جنگ را بر طرف سازد 

  حزب ما در مبارزه در دو جبهه
  استحکام يافته و نيرومند شده است

حزب ما طي هفده سال اخير آموخته است كه چگونه بايد از بطور كلي 
سالح مبارزه ايدئولوژيك عليه نظرات نادرست درون  ماركسيسم ـ لنينيسم بعنوان

   .استفاده كند "چپ "عليه اپورتونيسمو جبهه ـ عليه اپورتونيسم راست وحزب در د
 عليه)  2(حزب ماقبل از پنجمين پلنوم ششمين دوره كميته مركزي 

. رفيق لي لي سان مبارزه كرد  "چپ "اپورتونيسم راست چن دو سيو و اپورتونيسم 
پيروي هائي كه در اين دو مبارزه درون حزبي بدست آورد ، به حزب در اثر 

پس از پنچمين پلنوم ، دومبارزه درون حزبي تاريخي . پيشرفتهاي بزرگي نايل گشت  
ن اي و مبارزه در مورد اخراج جان گوه ديگر نيز بوقوع پيوست ـ مبارزه در جلسه زو

  . تائو از حزب 
مين جدي را كه در جريان نبرد عليه  پنجلسه زون اي اشتباهات اصولي وج

دشمن پديد آمده و داراي خصلت اپورتونيستي  "محاصره و سركوب  "عمليات 
بودند ، اصالح كرد و وحدت حزب و ارتش سرخ را تأمين نمود و بدين ترتيب  "چپ"
كميته مركزي حزب و نيرو هاي عمده ارتش سرخ امكان داد راهپيمائي طوالني را  به

 پيروزمندانه بپايان رسانند ، در مقاومت عليه ژاپن بسوي مواضع مقدم پيشروي كنند
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در اثر مبارزه عليه . و سياست جديد جبهه متحد ملي ضد ژاپني را اجرا نمايند 
مبارزه عليه ) (  4(وين ان )  3(ت با سي اپورتونيسم راست جان گوه تائو در جلسا

تمام ) مشي جان گوه تائو در جلسه باسي آغاز شد و در جلسه ين ان بپايان رسيد 
نيروهاي ارتش سرخ بهم پيوسته و همبستگي سراسر حزب بخاطر مبارزه قهرمانانه 

ان اين دو نوع اشتباهات اپورتونيستي در جري. عليه ژاپن بازهم بيشتر تحكيم يافت 
جنگ انقالبي داخلي بوقوع پيوستند و يژگي آنها در اين بود كه با مسئله جنگ در 

  . ارتباط بودند 
درسهائي كه بايد از اين دو مبارزه درون حزبي گرفته شود ، كدامند ؟ اين 

  : درسها از اينقرارند 
يرد،  كه عامل ذهني و عيني را ناديده ميگ "چپ "شتابزدگي ـ گرايش به  1

ر جنگ انقالبي و همچنين براي هر جنبش انقالبي فوق العاده زيانبخش است ـ براي ه
از جمله اشتباهات جدي و اصولي بود كه در مبارزه  "چپ "گرايش به شتابزدگي 

دشمن پديد آمد و از ناديده گرفتن  "محاصره و سركوب "عليه پنجمين عمليات 
  . ويژگيهاي جنگ انقالبي چين ناشي ميگرديد 

رتونيسم جان گوه تائو اپورتونيسم راست در جنگ انقالبي بود و ـ اپو 2
. عقب نيشني ، روش ميليتاريستي و فعاليتهاي ضد حزبي او بود  يتركيبي از مش

تنها پس از بر طرف كردن اين اپورتونيسم بود كه تعداد كثيري از كادرها و اعضاي 
داراي صفات حزب در صفوف ارتش جبهه اي چهارم ارتش سرخ  ـ مرداني كه 

برجسته و عالي بوده و مبارزه طوالني قهرمانانه اي را پشت سر نهاده بودند ـ 
توانستند خود را از قيد اپورتونيسم جان گوه تائو رها سازند و به مشي صحيح كميته 

  .مركزي باز گردند
جنگ انقالبي ارضي در كار بزرگ سازماندهي در  ـ طي ده سال  3

دولتي ، در كار توده اي و در ساختمان حزب ـ نتايج قابل ساختمان ارتش ، در كار 
اگر مبارزه قهرمانانه در جهه از پشتيباني اينگونه كار . توجهي بدست آمده است 

سازماندهي برخوردار نميبود ، ما نميتوانستيم مبارزه سخت خود را عليه چانكايشك 
اره كادرها و تشكيالت معذلك در اواخر آن دوره ، در سياست حزب درب. ادامه دهيم 

اشتباهات اصولي جدي رخ داد ـ اشتباهاتي كه در گرايش سكتاريستي ، در مجازات 
اين امر نتيجه . افراد و اغراق در اجراي سياست مبارزه ايدئولوژيك تظاهر ميكرد 

عدم توانائي در طرد بقاياي مشي لي لي سان و همچنين نتيجه اشتباهات اصولي 
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اين اشتباهات نيز در جلسه زون اي تصحيح شدند و بدينسان  .سياسي آنزمان بود 
صحيح كادرها و اصولي راستنين سازماني خود باز حزب امكان يافت به سياست 

اما در باره مشي سازماني جان گوه تائو بايد گفت كه اين مشي ار تمام موازين . گردد
عاليت فراكسيوني حزب كمونيست عدول ميكرد ، انضباط حزبي را تحميل مينمود و ف

كميته . را تا سرحد مبارزه عليه حزب ، عليه كميته مركزي و عليه كمنترن ميرساند 
مركزي همه كوششهاي ممكن را بخاطر غلبه بر مشي اشتباه آميز و جنايت بار جان 
گوه تائو و خنثي كردن فعاليتهاي ضد حزبي او بكار برد و سعي نمود كه خود جان گوه 

ولي از آنجا كه جان گوه تائو سرسختانه از تصحيح اشتباهاتش  .ت دهد جانرا نيز  تائو
امتناع ميورزند و به عمليات دورويانه متشبث ميشد وحتي باالخره به حزب خيانت 
كرد و خود را به آغوش گوميندان انداخت ، حزب مجبور شد تدابير قاطع اتخاذ كند و 

انضباطي نه تنها از پشتيباني همه  اين اقدامات. او را از صفوف حزب اخراج نمايد 
اعضاي حزب ، بلكه همچنين از پشتيباني تمام آنكسانيكه با امر رهائي ملي وفادارند ، 

كمنترن نيز بر اين تصميم صحه گذاشت و جان گوه تائو را بمثابه . برخوردار گرديد 
  .فراري و خائن محكوم ساخت 

اي ما فراهم ساختند تا تمام ها و اين دستاوردها شرايط الزم را برساين در
حزب را متحد سازيم ، وحدت ايدئولوژيك ، سياسي و سازماني آنرا استحكام بخشيم 

حزب ما در مبارزه در دو . و جنگ مقاومت ضد ژاپني را پيروزمندانه بپيش ببريم 
  . جبهه استحكام يافته و نيرومند شده است 

  مبارزه کنوني در دوجبهه

عليه بدبيني راست روانه در جنگ مقاومت ضد  سياز اين پس مبارزه سيا
ب بيماري شتابزدگي ظضمن نيز بايد مواميكند ، ولي در ژاپني اهميت درجه اول پيدا 

بود ما بايد در مسايل جبهه متحد و سازمانهاي حزبي و توده اي بمبارزه عليه   "چپ"
همه احزاب و  يعني سياست در هاي بسته ادامه دهيم تا بتوانيم با  "چپ "گرايش 

فوف حزب كمونيست گروهائي كه در جنگ مقاومت شركت دارند ، همكاري كنيم و ص
ولي در عين حال بايد به مبارزه عليه گرايش . و جنبش توده اي را گسترش دهيم 

اپورتونيستي راست مبني بر همكاري بدون قيد شرط و گسترش بدون قيد و شرط 
ت از همكاري و گسترش جلوگيري شده بيك نيز توجه كنيم  ، چون در غير اينصور

  .همكاري تسليم طلبانه و گسترش غير اصولي تبديل ميگردد 
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مبارزه ايدئولوژيك در دو جبهه بايد منطبق با شرايط مشخص هر مورد 
باشد ؛ ما هرگز نبايد مسايل را بطور سوبژكتيويستي بررسي نمائيم و اجازه دهيم كه 

  .بمردم ادامه يابد  "ن برچسب زد "عادت ناپسند قديمي 
. در مبارزه عليه گرايشها بايد به مبارزه با دوروئي دقت جدي مبذول داشت 

همانطور كه شرح حال جان گوه تائو نشان ميدهد ، بزرگترين خطر دوروئي در 
ظاهراً اطاعت كردن ولي در . اينستكه ميتواند به يك فعاليت فراكسيوني تكامل يابد 

در بيان آري و در دل نه گفتن ، در حضور خوش صحبتي كردن خفا مخالف ورزيدن ، 
انضباط حزبي . ولي در خفا حيله گري نمودن ـ اينها همه از مظاهر دوروئي هستند 

تنها در صورتي ميتواند مستحكم شود كه كادر ها و اعضاي حزب به هوشياري خود 
  . در قبال دوروئي بيفزايند 

  آموزش

كه توانائي الزم را دارند ، بايد ب كمونيست همه اعضاي حز بطور كلي ،   
تئوري ماركس ، انگلس ، لنين و استالين و همچنين تاريخ ملت خود و جنبش هاي 
روز و روند هاي آنها را مطالعه كنند ؛ عالوه بر اين آنها بايد آن عده از اعضاي حزب را 

در ها بايد اين بخصوص كا. كه داراي سطح دانش نسبتاً نازلي هستند ، تربيت كنند 
موضوعات را بطور دقيق مطالعه كنند و در اين ميان قبل از همه اعضاي كميته مركزي 

يك حزب سياسي . و كادرهاي عالي رتبه بايد باين امر توجه بيشتري مبذول دارند 
بدون تسلط بر تئوري انقالبي و بدون علم  عظيمي را رهبر ميكند ،كه جنبش انقالبي 

  . عميق از جنبش عملي محال است كه بتواند به پيروزي دست يابد به تاريخ و دركي 
ما . تئوري ماركس ، انگلس ، لنين ، استالين داراي اعتبار جهانشمول است   

آموزش نبايد . بايد باين تئوري نه بعنوان يك دگم ، بلكه چون راهنماي عمل بنگريم 
شد ، بلكه بايد يادگرفتن فقط يادگرفتن عبارات و جمالت ماركسيستي ـ لنينيستي با

كافي نيست كه فقط نتيجه گيريها . ماركسيسم ـ لنينيسم بمثابه علم انقالب باشد 
درباره قوانين عامي را كه ماركس ، انگلس ، لنين و استالين بر مبناي مطالعه همه 
جانبه خود از زندگي واقعي و تجارب انقالبي بدست آورده اند ، درك كنيم ، بلكه بايد 

هم اكنون تسلط . عگيري و اسلوب آنها را در بررسي و حل مسايل نيز بياموزيم موض
حزب ما بر ماركسيسم ـ لنينيسم از گذشته قدري بهتر شده است ، ولي از نظر 

وظيفه ما رهبري يك ملت بزرگ . وسعت و عمق تا حدي الزم هنوز خيلي بدور است 
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بدين جهت توسعه و تعميق . ت چند صد ميليوني در مبارزه اي عظيم و بي نظير اس
مطالعه تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم براي ما مسئله بزرگي است كه بايد هر چه 
اه زودتر حل شود و ما تنها وقتي موفق بحل آن خواهيم شد كه بطور جدي در اين ر

اين پلنوم كميته مركزي در تمام حزب يك مسابقه  زمن اميدوارم كه پس ا. بكوشيم 
داده شود تا معلوم گردد چه كسي واقعاً آموخته و چه كسي بهتر  آموزشي ترتيب

، از نظر اين كه ما مسئوليت عمده رهبري را بعهده داريم . شتر آموخته است يب
ماركسيسم ـ  بر ميتوان گفت كه اگر در حزب ما صد تا دويست رفيق باشند كه

ل و نه جدا از آن بطور سيستماتيك و نه بريده بريده ، در ارتباط با عملنينيسم 
مسلط باشند ، قدرت رزمنده حزب ما بطور قابل مالحظه اي باال خواهد رفت و 

  . پيروزي بر امپرياليسم ژاپن تسريع خواهد شد 
يكي ديگر از وظايف آموزشي ما عبارتست از مطالعه ميراث تاريخي ما و   

اريخي چند هزار ملت ما ت. استفاده از اسلوب ماركسيستي براي ارزيابي انتقادي آن 
ساله و خصوصيات مختص بخود را دارا بوده و گنجينه اي مملو از ذخاير فراوان گرد 

ن چين كنوني از بط. ولي در اين مورد ما كودكان دبستاني بيش نيستيم . آورده است 
در بررسي تاريخ ماركسيست هستيم و نبايد رشته  ؛ ماچين گذشته بيرون آمده است

ما بايد تاريخ خود را از كنفسيوس تا سون . خود را قطع كنيم هاي تكامل تاريخ 
ت جنبش اين براي هداي. به ارث ببريم ياتسن جمعبندي كنيم و اين ميراث پربهاي را 

ماركسيست انترناسيوناليستند ، كمونيستها بمثابه . مهم است رعظيم كنوني بسيا
ريم كه آنرا با ويژگي هاي ن ما فقط وقتي ميتوانيم ماركسيسم را به عمل در آوكيل

نيروي عظيم . مشخص كشور خود تلفيق دهيم و بĤن شكل معين ملي بخشم 
ماركسيسم ـ لنينيسم درست در تلفيق آن با پراتيك مشخص انقالبي تمام كشور ها 

براي حزب كمونيست چين ضرور است كه بكار بستن تئوري ماركسيسم . نهفته است 
كمونيستهاي چيني كه بخشي  براي . چين بياموزد ـ لنينيسم را در شرايط مشخص 

از ملت كبير چين را تشكيل ميدهند و گوشت و خونشان بخشي از گوشت و خون 
ء خصوصيات چين باشد ، ملت چين است ، هر صحبتي درباره ماركسيسم كه در ورا

از اينرو بكار بستن مشخص ماركسيسم در چين . ماركسيسم مجرد و ميان تهي است 
شكل كه ماركسيم در تمام اشكال تظاهر خود خصوصيات الزمه چيني را نمايان بدين 

سازد ، يعني بكار بستن ماركسيسم در پرتو خصوصيات چين ، مسئله ايست كه درك 
بايد زدوده شوند ، از  ) 5(خارجي الگو هاي . و حل آن براي تمام ضرورت مبرم دارد 
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د ، دگماتيسم بايد از ميان برداشته عبارات درون تهي و آبستراكت بايد كاسته شو
م عادي گردد و بعوض آنها بايد سبك و روح نوين زنده چيني جايگزين گردد كه مرد

جدا  كردن محتواي انترناسيوناليستي از شكل ملي آن فقط . چين دوستدار آنند 
دو را ميتواند كار كساني باشد كه از انترناسيوناليسم بوئي نبرده اند ؛ ما بعكس بايد اين

در اين مورد در صفوف ما اشتباهات جدي وجود دارند . بطور فشرده بهم پيوند دهيم 
  . كه بايد مجدانه بر آنها فايق گرديم 

ن كدامند ؟ چگونه بايد آجنبش كنوني چيست ؟ قانونمنديهاي خصوصيات    
باره  تا بامروز ما هنوز در. اين جنبش را هدايت كرد ؟ تمام اينها مسايل عملي هستند 

جنبش تكامل مييابد ، اشياء . پرياليسم ژاپن و چين همه چيز را درك نكرده ايمما
مطالعه همه جانبه اين جنبش ، . پديده هاي نو ظاهر شده و بال انقطاع ظاهر ميشوند 

مطالعه آن در جهت رشد و تكاملش ، وظيفه بزرگي است كه بايد پيوسته توجه مانرا 
كسي كه از مطالعه جدي و دقيق اين مسايل امتناع ورزد، . بدان معطوف داشته باشيم 

  . ماركسيست نيست 
گر بخواهيم واقعاً چيزي بياموزيم ، بايد از ا. بودن دشمن آموزش است قانع   

از  "،  "از خود آموزي سير مشو  ": همانطور كه ميگويند . قانع بودن بپرهيزيم 
كه ما بايد نسبت بخود و ديگران برخوردي  ـ اينست "آموختن بديگران خسته مگرد 

  . داشته باشيم 

  وحدت و پيروزي

وحدت در درون حزب كمونيست چين اساسي ترين شرط وحدت تمام ملت   
حزب . چين براي نيل به پيروزي در جنگ مقاومت ضد ژاپني و بناي چين نويني است 
خود  كمونيست چين كه در مبارزه هفده ساله آبديده شده براي نيل بوحدت صفوف

وسايل و طرق فراواني آموخته و مجرب تر شده است از اينرو ما قادريم براي تمام 
مردم در مبارزه بخاطر كسب پيروزي در جنگ مقاومت ضد ژاپني و بناي چين نويني 

  . هسته  مقتدري را بسازيم 
   . وقتكه ما متحد شويم ، يقيناً باين هدف خواهيم رسيد ! رفقا 

  يادداشتها
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استالين در گزارش خود به هفتمين كنگره حزب كمونيست اتحاد  1934انويه  ـ در ژ 1  
پس از اينكه مشي سياسي صحيحي ارائه شود ، كار   "  :متذكر شد ) بلشويك( جماهير شوروي 

سازماني تعيين كننده همه چيز خواهد بود ، منجمله سر نوشت خود مشي سياسي ،يعني موفقيت يا 
در ماه مه . را مطرح كرد  "انتخاب درست افراد  "ارش استالين مسئله در همان گز  ".شكست آن 

استالين در نطقي كه در كرملين خطاب به فارغ التحصيالت آكادمي ارتش سرخ ايراد نمود ،  1935
استالين پيرو همين موضوع در . م و تشريح كرد را اعال "كادرها تعيين كننده همه چيزند  "شمار 

: گفت  1939در مارس ) بلشويك ( نگره حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي گزارش به هجدهمين ك
يك مشي صحيح سياسي تنظيم و در پراتيك با موفقيت روبرو شد ، كادرهاي حزب به  پس از اينكه "

   ". نيرو تعيين كننده در رهبري حزبي و دولتي بدل خواهند 
سياسي پنجمين دوره كميته مركزي  ـ منظور دوراني است كه از جلسه فوق العاده بوروي 2  

 1934تا پنجمين پلنوم ششمين كميته مركزي در ژانويه  1927حزب كمونيست چين بتاريخ اوت 
  . بطول انجاميد 

در  1935ـ جلسه باسي جلسه بوري سياسي كميته مركزي حزب كمونيست چين بوده كه در اوت  3
ين شمال غربي استان سي چوان و جنوب شرقي باسي واقع در شمال غربي مركز شهرستان سون پان ماب

در آن ايام جان گوه تائو بخشي از ارتش سرخ را كه تحت رهبري وي بود ، . سو بر پا گرديد استان گان 
از كميته مركزي بريد و نه تنها فرامين كميته مركزي را بمورد اجرا نگذارد ، بلكه قصد داشت عليه آن 

كميته مركزي تصميم بترك مناطق خطرناك گرفت و با گروه هائي از در اين جلسه . هم خرابكاري كند 
ولي جان گوه تائو واحد هائي از ارتش . ارتش سرخ كه وفادار مانده بودند ، عازم شمال شنسي گرديد 

سرخ را كه تحت رهبري وي بوده و از جانب وي فريب خورده بودند ، بطرف جنوب در ناحيه تيان 
چوان و سيائو جين چوان و آبا كشانده و در آنجا اقدام بتأسيس كميته مركزي چيوان ، لوشان ، داجين 

  . قالبي اي نمود و علناً دست بشورش عليه حزب زد 
ان جلسه وسيع  بوروي سياسي كميته مركزي حزب كمونيست چين بود كه  ـ جلسه ين 4  

ههائي از ارتش سرخ كه در توده وسيع كادر ها و سربازان گرو. در ين ان تشكيل شد  1937در آوريل 
گذشته تحت رهبري جان گوه تائو بودند ، پس از وقوف بشيادي او بسمت شمال به منطقه مرزي شنسي 
ـ گان سو حركت كردند ، معذلك بخشي از گروههاي مزبور بعلت رهبري غلط راه غرب را در پيش 

نابود شدند و تعداد قليل از  گرفت و اكثر آنها در نواحي گان جو ، ليان جو و سو جو از طرف دشمن
بخش . برسند مهلكه جان بدر بردند و توانستند به سين جيان و سپس بمنطقه مرزي شنسي ـ گان سو 
جان گوه تائو . ديگري از اين گروه ها قبالً باين منطقه مرزي رسيده و به ارتش سرخ مركزي پيوست 

اين جلسه اپورتونيسم و شورش او .  خودش نيز به شمال شنسي رسيد و در جلسه ين ان شركت جست
جان گوه تائو ظاهراً به تصميم  جلسه ين ان . را عليه حزب بطور سيستماتيك و جامع محكوم ساخت 

  . تن در داد ، ولي در واقع اين مقدمه اي بود براي خيانت نهائي وي به حزب 
، » گو سازي در حزبعليه سبك ال« ـ مراجعه شود به توضيحات در باره الگوهاي خارجي در  5

  ، جلد سوم ،» منتخب آثار مائوتسه دون « 
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  مسئله استقالل و عدم وابستگي
  در درون جبهه متحد 

  
  ) 1938نوامبر  5(  

   
  کمک و گذشت بايد مثبت باشد نه منفي

   
كمك و گذشت متقابل كليه احزاب و گروههايي كه در جبهه متحد شركت دارند، 
براي همكاري طوالني ضروري است، ولي اين كمك و گذشت بايد مثبت باشد نه 

حزب و ارتش خود را استحكام بخشيده و توسعه دهيم و در عين حال ما بايد . منفي
بايد از استحكام و توسعه احزاب و ارتشهاي دوست نيز پشتيباني كنيم؛ مردم از 
دولت مطالبه مي كنند تا خواستهاي سياسي و اقتصادي آنها را برآورده سازد، و در 

كمك را به دولت مي عين حال بخاطر پيشبرد جنگ مقاومت ضد ژاپني همه گونه 
 ،بهبود شرايط زندگي خود را مطالبه مي كنندرسانند؛ كارگران از صاحبان كارخانه ها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وره كميته مركزي حزب اين اثر قسمتي از پايان سخن رفيق مائوتسه دون در ششمين پلنوم ششمين د

مسئله استقالل و عدم وابستگي در درون جبهه متحد يكي از مسايل برجسته مربوط به . مي باشد
موضوع جبهه متحد ضد ژاپني بود كه در آن زمان مسئله مورد اختالف رفيق مائوتسه دون و چن شائو 

رفيق . يا در جبهه متحد بوداين مسئله از نظر ماهوي، مسئله هژموني پرولتار. يو را تشكيل مي داد
اين اختالف نظر را به ) »اوضاع كنوني و وظايف ما«( 1947مائوتسه دون طي گزارش خود در دسامبر 

  ضد ژاپني حزب ما عليه نظراتي نظير اينگونه در دوران جنگ مقاومت « :اختصار چنين جمع بندي كرد 
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نه كار مي كنند؛ براي و در عين حال بخاطر پيشبرد جنگ مقاومت ضد ژاپني فعاال
وحدت عليه دشمن خارجي مالكان ارضي بايد بهره مالكانه و ربح را تقليل دهند و در 

اينها همه اصول و رهنمودها . عين حال دهقانان بايد بهره مالكانه و ربح را بپردازند
اينها در مورد گذشت . براي كمك متقابل هستند، اصول مثبتند نه منفي و يكجانبه

هيچ يك از طرفين نبايد در امر ديگري كارشكني كند و يا . نيز صدق مي كنند متقابل
در حزب، حكومت و ارتش ديگري حوزه هاي مخفي حزبي تشكيل دهد؛ ما به سهم 
خود بخاطر پيشبرد جنگ مقاومت ضد ژاپني در درون گوميندان، حكومت و يا ارتش 

در اين مورد خاطرجمع  آن هيچ حوزه مخفي حزبي تشكيل نمي دهيم تا گوميندان
خودداري از بعضي اقدامات براي انجام «اين درست همان چيزي است كه به نام . باشد

بدون تجديد سازمان ارتش سرخ و بدون تغيير . خوانده مي شود) 1(» اقدامات ديگر
سيستم اداري مناطق سرخ و قطع سياست قيام ، جنگ مقاومت ضد ژاپني نمي 

ما با گذشت كردن در مورد . ي كشور گسترش يابدتوانست در مقياس سرتاسر
موضوع اول در موضوع دوم موفقيت كسب كرديم ، يعني با يك اقدام منفي به هدفي 

ابتدا عقب نشستن و سپس دورخيز كردن و آنگاه با نيروي «. مثبت دست يافتيم
گذشت را بمثابه يك عمل صد درصد . اينست لنينيسم –) 2(» بيشتر به جلو پريدن

مواردي از گذشتهاي صد . لنينيسم مغاير است –نفي تلقي كردن با ماركسيسم م
درصد منفي وجود داشته است، في المثل مي توان تئوري بين الملل دوم را درباره 

. نام برد كه منجر به تلف تمام طبقه و تمام انقالب گرديد) 3(همكاري كار و سرمايه 
  .تائو تسليم طلبدر چين ابتدا چن دو سيو و سپس جان گوه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخلي منظور نظرات تسليم طلبانه چن دو سيو در دوره نخستين جنگ انقالبي د(تسليم طلبانه نظرات 

مبارزه كرد، يعني عليه نظرات كساني كه نسبت به سياست ضد خلقي گوميندان گذشت مي ) است
كردند، به گوميندان بيشتر از توده هاي خلق اعتماد داشتند، به بسيج بي پرواي توده ها براي مبارزه و 

ت نمي كردند و توسعه مناطق آزاد شده و افزايش نيروهاي مسلح خلق در مناطق اشغالي ژاپني ها جرأ
حزب ما عليه اين نظرات پوسيده و . رهبري جنگ مقاومت ضد ژاپني را به دست گوميندان مي سپردند

لنينيسم مي باشند، قاطعانه مبارزه كرد و مشي سياسي  –سست پايه كه مغاير اصول ماركسيسم 
  را بطور قاطع اجرا » توسعه نيروهاي مترقي، جلب نيروهاي بينابيني و منفرد ساختن نيروهاي سرسخت«
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گذشت، عقب نشيني، . بودند؛ ما بايد با تمام نيرو عليه تسليم طلبي مبارزه كنيم
دفاع و يا وقفه را در مناسبات ما چه با متحدين و چه با دشمنان همواره بمثابه جزئي 
از سياست كلي انقالبي و بمثابه حلقه اي ضروري در مشي انقالبي عمومي و بمثابه 

  . در يك كالم ، همه آنها مثبتند. راه پر پيچ و خم تلقي مي كنيم پاره اي از
  

  وحدت مبارزه ملي و مبارزه طبقاتي
   

ادامه جنگ طوالني به وسيله همكاري ممتد، يا به سخن ديگر مبارزه طبقاتي را تابع 
تحت اين . اينست اصل اساسي جبهه متحد –مبارزه ملي ضد ژاپني كنوني نمودن 

حزاب و گروهها و طبقات بايد تضمين شود و استقالل و عدم اصل، استقالل ا
وابستگي آنها در جبهه متحد بايد حفظ گردد؛ و به هيچ وجه نبايد حقوق مسلم 
احزاب و گروهها و طبقات را فداي همكاري و وحدت نمود، بلكه به عكس بايد تا 

ن همكاري را حدود معيني از اين حقوق دفاع كرد؛ فقط از اين طريق است كه مي توا
در . تقويت كرد و عمال هم در چنين صورتي است كه مي توان از همكاري سخن گفت

غير اين صورت همكاري به آشفتگي و درهم برهمي بدل مي گردد و جبهه متحد 
ه ملي در جريان مبارزه ملي، مبارزه طبقاتي شكل مبارز. ناگزير قرباني آن خواهد شد

از يك طرف در مرحله . به خود مي گيرد و در اين شكل وحدت آنها بيان مي يابد
تاريخي معيني خواستهاي سياسي و اقتصادي طبقات بايد تابع شرايطي باشد كه 

براي (يازمنديهاي مبارزه ملي منجر به درهم شكستن همكاري نگردد؛ از طرف ديگر ن
   طبقاتي بمثابه مبدأ مبارزه خواستهايبايد براي كليه  )ژاپني مقاومت ضد جنگ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين امر نه تنها . نمود و با قطعيت تمام مناطق آزاد شده و ارتش آزاديبخش توده اي را بسط و توسعه داد

مپرياليسم ژاپن هنگام تجاوزش تأمين كرد، بلكه تضمين نمود كه حزب ما بتواند پيروزي حزب ما را بر ا
در دوران پس از تسليم ژاپن، يعني هنگامي كه چانكايشك به جنگ ضدانقالبي دست زد، با موفقيت و 
بدون تلفات در راه جنگ انقالبي خلق عليه جنگ ضدانقالبي چانكايشك قدم گذارد و در مدت كوتاهي 

كليه اعضاي حزب بايد اين درسهاي تاريخي را همواره بخاطر داشته . ي عظيمي كسب كندپيروزيها
  ».باشند



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مائوتسه دون

244 

بدين ترتيب است كه وحدت و استقالل در درون جبهه متحد، و . حركت شمرده شود
  .مبارزه ملي و مبارزه طبقاتي مي توانند با يكديگر وحدت يابند

   
  تنادرست اس» همه چيز از طريق جبهه متحد « 

   
گوميندان حزب حاكم است و تاكنون به جبهه متحد اجازه نداده است كه شكل 

همه چيز از طريق « در پشت جبهه دشمن، به علت اينكه . سازماني به خود بگيرد
غيرممكن است، لذا ما مجبوريم طبق آنچه كه گوميندان تاكنون » جبهه متحد 

مستقال و به ) »ختمان كشور برنامه جنگ مقاومت و سا« مثال (موافقت كرده است 
يا در موارد ديگر با حساب امكان موافقت گوميندان اول عمل . ابتكار خود عمل كنيم

في المثل اگر قرار مي بود تدابيري نظير نصب . مي كنيم و سپس گزارش مي دهيم
از طريق جبهه متحد « مأمورين اداري و يا اعزام نيروهاي نظامي به استان شان دون 

مي گويند حزب كمونيست فرانسه . گيرد، چه بسا كه هرگز انجام نمي گرفت انجام» 
زماني چنين شعاري داد، شايد علت اين باشد كه در فرانسه كميته مشتركي از كليه 
احزاب وجود داشت، ولي حزب سوسياليست با بي اعتنايي به برنامه مورد توافق 

رو حزب كمونيست فرانسه خود  همگان همچنان به دلخواه خود عمل مي كرد و از اين
را مجبور به طرح چنين شعاري ديد تا اقدامات حزب سوسياليست را محدود سازد، 

وضع چين از اينقرار . ولي هدف اين شعار به هيچ وجه تحديد فعاليتهاي خود نبود
است كه گوميندان كليه احزاب و گروهها را از تساوي حقوق محروم كرده است و 

اين امري . ران را وادار به اطاعت از فرامين حزب خود نمايدسعي دارد كه ديگ
غيرممكن و مضحك خواهد بود اگر ما با پيش كشيدن شعار فوق از گوميندان 

» همه چيز « اگر ما براي اجراي . را با توافق ما انجام دهد» همه چيز « بخواهيم كه 
دي كه آنها موافقت نمي ابتدا قرار باشد توافق گوميندان را جلب كنيم ، پس در موار

كنند، بايد چه كنيم؟ سياست گوميندان عبارت از محدود ساختن رشد ماست، از اين 
رو به هيچ وجه جايز نيست كه چنين شعاري مطرح سازيم كه فقط دست و پاي 

ما در حال حاضر براي انجام بعضي اقدامات بايد ابتدا موافقت . خودمان را مي بندد
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اين عمل را . م ، مثال در مورد تغيير نام سه لشكر به سه سپاهگوميندان را جلب كني
در موارد ديگر بايد گوميندان را . ابتدا گزارش دادن و سپس عمل كردن مي خوانند

در مقابل عمل انجام شده قرار داد و سپس به او اطالع داد، مثال در مورد افزايش بيش 
مل كردن و سپس گزارش دادن مي اين عمل را ابتدا ع. از دويست هزار نفر در ارتش

در موارد ديگر، مثال در مورد تشكيل مجلس نمايندگان خلق در مناطق . خوانند
مرزي، با علم به اينكه در آن زمان كسب موافقت گوميندان ممكن نيست، بايد عمل 

ما در پاره اي از موارد ديگر موقتاً نه بايد عمل كنيم و نه . كرد و موقتاً گزارش نداد
د گزارش دهيم ، مانند اقداماتي كه در صورت اجرا وضع عمومي را به خطر مي باي

بطور خالصه ، ما به هيچ وجه نبايد جبهه متحد را درهم شكنيم ، ولي در عين . اندازد
از اين روست كه نبايد شعار . يمحال نيز به هيچ وجه نبايد دست و پاي خود را ببند

نيز اشتباه خواهد بود اگر شعار اين . يش كشيدرا پ» همه چيز از طريق جبهه متحد «
» همه چيز بايد تابع « اينطور تعبير شود كه » همه چيز بايد تابع جبهه متحد گردد «

سياست ما عبارت است از سياست استقالل و عدم . چانكايشك و ين سي شان گردد
  .وابستگي در درون جبهه متحد، يعني وحدت و در عين حال استقالل

   

   شتهاادداي

  .»منسيوس « مراجعه شود به     -1

  .»هگل ” درسهايي درباره تاريخ فلسفه“خالصه « ، » يادداشتهاي فلسفي « :لنين     -2

يك تئوري ارتجاعي بين الملل دوم است كه همكاري پرولتاريا و » تئوري همكاري كار و سرمايه «     -3
با سرنگوني سلطه بورژوازي و برقراري  بورژوازي را در كشورهاي سرمايه داري توصيه مي كند و
  .ديكتاتوري پرولتاريا به وسيله انقالب مخالفت مي ورزد
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 و استراتژي   جنگ   مسائل

  )1938 نوامبر –6( 

  

  انقالبي  جنگ   و  چين   ويژگيهاي  – ١

  

وظيفه مركزي و عالي ترين شكل انقالب تصرف قدرت بوسيله نيروهاي مسلح، يعني 
لنينيستي در همه  – اين اصل انقالبي ماركسيستي. حل مسئله از طريق جنگ است

   .صادق است جا، چه در چين و چه در كشورهاي ديگر،
معذالك در حاليكه اصل يكي است، اشكال اجراي آن از طرف حزب 

در كشورهاي سرمايه داري، . پرولتاريا بر حسب شرايط مختلف گوناگون است
  در درون كشور ديگر :صرفنظر از دوران فاشيسم و دوران جنگ، شرايط از اين قرارند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقاله حاضر بخشي از پايان سخن رفيق مائو تسه دون است كه وي در ششمين دوره كميته 

رفيق مائو تسه دون قبالً هم در دو مقاله ديگر تحت . مركزي حزب كمونيست چين ايراد كرده است
شي حزب را مسئله م» درباره جنگ طوالني«و» مسايل استراتژي در جنگ پارتيزاني ضد ژاپني« عنوان 

رفقائي كه دچار اشتباهات اپورتونيستي راست گرديده . دررهبري جنگ مقاومت ضد ژاپني حل كرده بود
بودند، ضروت استقالل و عدم وابستگي حزب را در جبهه متحد انكار ميكردند و بالنتيجه رهنمود حزب 

رفيق مائو تسه . فت ميرورزيدندرا در مسايل جنگ و استراتژي مورد ترديد قرار ميدادند و حتا با آن مخال
دون بمنظور غلبه بر اين اپورتونيسم راست، بمنظور كمك به تمام حزب در درك بيشتر اهمبت درحه 
اول مسايل جنگ و استراتژي در انقالب چين و بمنظور بسيج تمام حزب براي كار دقيق در اين زمينه 

آنرا از نقطه نظر تاريخ مبارزه سياسي چين در اين پلنوم بارديگراهميت آين موصوع را تاكيد كرد و 
توضيح داد و در عين حال سير تكامل كار نظامي و تغييرات مشخصي را كه در رهنمود استراتژيك حزب 

در نتيجه وحدت انديشه در رهبري حزب و وحدت عمل در سراسر حزب . صورت گرفت، تحليل كرد
  .بدست آمد
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مكراسي بورژوائي برقرار است؛ اين كشورها دديگر رژيم فئودالي وجود ندارد ، رژيم 
در مناسبات خارجي خود زير ستم ملي نيستند، بلكه بر ملتهاي ديگر ستم روا 

با توجه باين خصوصيات، وظيفه حزب پرلتاريا در كشورهاي سرمايه داري . ميدارند
عبارت از اين استكه طي يك دوران طوالني مبارزه قانوني كارگران را آموزش و 

ش دهد و نيروي مجتمع سازد و بدين ترتيب خود را براي سرنگون ساختن نهائي پرور
مبارزه : مسايلي كه در اين كشورها مطرح اند، عبارتند از. سرمايه داري آماده نمايد

قانوني طوالني، استفاده از تريبون پارلمان، اعتصابات اقتصادي و سياسي، سازماندهي 
ن كشورها شكل سازمان قانوني است؛ شكل در اي. سنديكاها و آموزش كارگران

در مسئله جنگ، احزاب كمونيست ). از طريق جنگ نيست ( مبارزه خونين نيست 
كشورهاي سرمايداري بر ضد هر جنگ امپرياليستي كه بدست كشورهايشان برپا 
ميشود، بمبارزه برميخيزند؛ هرگاه چنين جنگي برپا شود، سياست اين احزاب فراهم 

ي كه اين احزاب جنگ. ت شكست دولت ارتجاعي كشور خود خواهد بودآوردن موحبا
اما تا زمانيكه بورژوازي ). 1(كه آنرا تدارك مي بينند   لي استخميخواهند، جنگ دا

لتاريا براي اقدام به قيام مسلح و وواقعاً ناتوان نگردد، تا زمانيكه اكثريت عظيم پر
لتاريا وآماده نباشند داوطلبانه به پرجنگ مصمم نشوند، تازمانيكه توده هاي دهقان 
و آنگاه كه چنين قيام و يا جنگي . ياري رسانند، اين قيام و اين جنگ نبايد برپا شود

. برپا شد، نخستين گام اشغال شهرها و سپس حمله بدهات خواهد بود، نه برعكس
 اين است آنچه كه احزاب كمونيست كشورهاي سرمايه داري انجام داده اند؛ اينست

  .آنچه انقالب اكتبر روسيه بر آن صحه گذاشته است
ويژهگيهاي چين در اين استكه كشوري . در چنين وضع طور ديگري است 

مستقل و دموكراتيك نيست بلكه بيمه مستعمره و بيمه فئودالي است؛ در داخل آن 
رژيم دموكراتيك مستقر نيست بلكه ستم فئودالي حكمرواست؛ كشوري است كه در 

خارجي خويش از استقالل ملي برخوردار نيست بلكه زير يوغ امپرياليسم  مناسبات
از اينجهت در چين پارلماني كه بتواند مورد استفاده قرار گيرد، نيست و . قرار دارد

در اينجا وظيفه حزب . قانوني تشكيل اعتصابات كارگري هم وجود ندارد   حق
ويل المدتي را از سر بگذراند تا كمونيست علي االصول اين نيست كه مبارزه قانوني ط

كند و سپس دهات را، بلكه به قيام و جنگ برسد، و يا نخست شهرها را تصرف 
  .اينست سدرست عك
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در ميان نباشد، حزب كمونيست چين  اوقتيكه حمله مسلحانه امپرياليسته 
ي بجنگ داخل) كه خادم امپرياليسم اند (با اتفاق بورژوازي عليه ديكتاتورهاي نظامي 

– 1924و لشكر كشي بشمال در سالهاي )  2(دون  ميپردازند، مانند جنگ هاي گوان

بورژوازي شهري عليه طبقه مالكان ارضي و  ، و يا باتفاق دهقانان و خرده 1927 
بجنگ داخلي دست ميزند، مانند ) كه ايضاً خادم امپرياليسم اند ( بورژوازي كمپرادور 

اما وقتيكه امپرياليسم به چين حمله .  1936– 1927جنگ انقالب ارضي در سالهاي 
مسلحانه ميكند، حزب كليه طبقات و كليه قشرهاي اجتماعي كشور را كه عليه 
متجاوزاين خارجي بپا ميخيزند متحد ميسازد، تا بر ضد دشمن بيگانه به جنگ ملي 

    .كنوني ضد ژاپنيدست بزند، ماند جنگ مقاومت 

ئي است كه ميان چين و كشور سرمايه داري تمام اينها نشاندهنده تفاوتها
. در چين شكل عمده مبارزه جنگ و شكل عمده سازمان ارتش است. وجود دارد

ساير شكلها مانند سازمانهاي توده اي و مبارزه توده ها نيز بسيار مهم و واقعاً ضرورند 
نگ و در هيچ حالتي نمتوان از آنها صرفنظر كرد، ولي بدون شك همه آنها بخاطر ج

همه سازمانها و مبارزات تدارك جنگ است، مانند   قبل از وقوع جنگ هدف. اند
ولي وقتيكه جنگ در گرفت، همه سازمانها و ).  4) ( 1925( مه  30دوره اي از جنبش 

مبارزات بطور مستقيم يا غيره مستقيم با جنگ همسوئي ميكنند، مثل دوران لشگر 
پشت جبهه ارتش انقالبي بطور مستقيم و كشي بشمال كه همه سازمانه و مبارزات 

همه سازمانها و مبارزات در نواحي تحت قدرت ديكتاتورهاي نظامي شمال بطور 
غيرمستقيم با جنگ همسوئي كردند، و يا مثل دوران جنگ انقالب ارضي كه همه 
سازمانها و مبارزات در مناطق سرخ بطور مستقيم و در خارج مناطق سرخ بطور 

جنگ همسوئي نمودند، و يا باالخره مثل امروز كه دوران جنگ غيرمستقيم با 
مقاومت ضد ژاپني است، همه سازمانها و مبارزات موجود در پشت جبهه قواي ضد 
ژاپني و در نواحي اشغالي دشمن بطور مستقيم يا غيرمستقيم با جنگ همسوئي 

  .ميكنند
اين يكي از  .در چين، انقالب مسلح عليه ضد انقالب مسلح مبارزه ميكند" 

اين تز رفيق استالين كامالً ) 5(".خصوصيات و يكي از امتيازات انقالب چين است
درست است و هم در مورد لشگر كشي بشمال صادق است و هم در مورد جنگ 

اينكه همه جنگهاي انقالبي هستند، . انقالب ارضي و جنگ مقاومت كنوني ضد ژاپني
گرفته اند و از ميان نيروهائي كه در اين جنگهائي هستند كه عليه ضد انقالب در 
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جنگها شركت ميجويند، نيروي عمده را خلق انقالبي تشكيل ميدهد؛ تفاوت ميان 
اين جنگهاي انقالبي فقط در اينجاست كه گاهي جنگ داخلي هستند و گاهي جنگ 
ملي ؛ گاهي فقط بوسيله حزب كمونيست انجام ميگيرند و گاهي مشتركاً بوسيله 

اين تفاوتها نمودار . بديهي است كه اين تفاونها مهم اند. و حزب كمونيست گوميندان
اتحاد كارگران و دهقانان و يا اتحاد كارگران ، دهقانان و ( دامنه نيروهاي عمده جنگ 

هستند و يا نشان ميدهند كه آيا طرف ما در جنگ دشمنان داخلي اند يا ) بورژوازي 
د دشمن داخلي و يا بر ضد دشمن خارجي و در بر ض  يعني اينكه آيا جنگ( خارجي 

). حالت اول آيا بر ضد ديكتاتوريهاي نظامي شمال و يا بر ضد گوميندان بر پا ميگردد 
انقالبي چين در مراحل مختلف سير تاريخي   اين تفاوتها نشان ميدهند كه جنگهاي

مسلح عليه  ولي همه اين جنگها مظهر مبارزه انقالب. خود داراي مضامين مختلف اند
ضد انقالب مسلح است، همه جنگهاي انقالبي هستند و همگي نشاندهنده 

يكي از خصوصيات و "جنگ انقالبي . خصوصيات و امتيازات انقالب چين ميباشند
وظيفه . ، اين تز با وضع چين كامالً تطبيق ميكند"يكي از امتيازات انقالب چين است

حزب تقريباً از آغاز تشكيل در برابر عمده حزب پرولتارياي چين، وظيفه اي كه 
داشته، عبارت از اينستكه حتاالمكان متحدين بيشتري بدست آورد و مبارزه 
مسلحانه را بر حسب موفقيت، عليه ضد انقالب مسلح داخلي و يا عليه ضد انقالب 

در چين، . مسلح خارجي ترتيب بدهد تا آنكه به رهائي ملي و اجتماعي نايل آيد
حزب كمونيست بدون مبارزه مسلحانه نميتوانستند جائي بدست آورند و  پرولتاريا و

  .قادر بانجام هيچ وظيفه انقالبي نبودند
تا شركت  1921سيس، يعني از سال أب ما طي پنج يا شش سال بعد از تحز 

در اين . ، اين حقيقت را باندازه كافي در نيافت 1926  ر كشي بشمال در سالكدر لش
هميت خارق العاده مبارزه مسلحانه در چين را درك نميكرد، دوره حزب هنوز ا

بتدارك جنگ و سازماندهي ارتش بطور جدي نميپرداخت و به بررسي استراتژي و 
ر كشي بشمال از كحزب در طول لش. دي مبذول نميداشتتاكتيك نظامي توجه ج

ده جلب ارتش بسوي خود غفلت ميكرد و توجه خويش را بطور يكجانبه به جنبش تو
اي معطوف ميداشت و بالنتيجه همينكه گوميندان سمت ارتجاعي گرفت،كليه 

بسياري از رفقا تا مدتي مديد  1927پس از سال . جنبشهاي توده اي يكجا خوابيد
همچنان تدارك قيام در شهرها و كار در نواحي سفيد را وظيفه مركزي حزب 

عليه سومين عمليات  پس از پيكار پيروزمندانه 1931فقط در سال . ميدانستند
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دشمن بود كه برخي از رفقا روش خود را در اين مورد از اساس  "محاصره و سركوب"
ولي اين تغيير هنوز در سراسر حزب عموميت نيافته بود و باز هم . عوض كردند

  .رفقائي بودند كه آنطوريكه ما االن فكر ميكنيم، فكر نميكردند
بدون نيروهاي مسلح حل شدني تجربه بما نشان ميدهد كه مسائل چين  

. درك اين تز به پيشرفت ظفرنمون جنگ مقاومت ضد ژاپني كمك خواهد كرد. نيست
اين واقعيت كه همه ملت در جنگ مقاومت ضد ژاپني بمبارزه مسلحانه دست زده 
است، به سراسر حزب ميĤموزد كه اهميت اين مسئله را باز هم بهتر در يابد، هر عضو 

جلسه حاضر با اتخاذ . ه آماده باشد كه تفنگ بردارد و بجبهه برودحزب بايد هر لحظ
اين تصميم كه ميدان عمده كار حزب بايد در مناطق جنگ و در پشتگاه دشمن باشد، 

ثري است ؤاين تصميم داوري م. ست داده استسمت گيري روشني در اين مورد بد
كار توده اي مايلند براي آن عده از اعضاي حزب كه فقط به كار تشكيالتي حزب و 

سسات ؤا ندارند، و نيز براي برخي از مولي رغبتي به بررسي جنگ و شركت در آن ر
آموزشي كه محصلين را در عزيمت به حبهه تشويق نميكنند، و براي پديده هاي 

ر تشكيالتي حزب و كار توده اي در بخش اعظم سرزمين چين كا. مشابه ديگر
وند دارد؛ هيچ كار حزبي يا كار تودهاي مستقل و قيماً با مبارزه مسلحانه پيتمس

حتا در پشت جبهه كه از منطقه . وجود ندارد و نميتواند وجود داشته باشد  منفرد
در   ، و)چوان   سي  و  جو  نان، گوي  مانند استانهاي يون( جنگ نسبتاً دور است 

نيز )  مانند بي پين، تيانزين، نانكن و شانگهاي( مناطق تحت نظارت دشمن 
اين كارها نميتوانند و . بكارتشكيالتي حزب و كار توده اي با جنگ همسوئي ميكند

در يك كالم، سراسر حزب بايد به . نبايد تابع چيز ديگري باشند مگر مقتضيات جبهه
  .جنگ جداً توجه كند، امور نظامي را بيĤموزد و خود را براي نبرد آماده سازد

  
  نچي   گوميندان  تاريخ جنگ  – ٢

  
بي فايده نيست كه نظري بتاريخ گوميندان بيفكنيم و ببينيم كه تا چه 

  .اندازه به جنگ اهميت ميدهد
كي را سازمان داد، چندين قيام چون ياتسن همينكه گروه انقالبي كوس 

اتحاد انقالبي (  "تون مون هوي"دوران . براه انداخت)  6(مسلح عليه سلسله تسين 
 و باالخره سلسله تسين در انقالب ) 7(هاي مسلح بود  باز هم بيشتر شاهد قيام) 
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 "دان  مين  گه هوا   جون"  دوران در. بوسيله زور اسلحه سرنگون گرديد 1911سال 
حوادث ).  8(روي داد   كاي   شي   اقدام مسلحانه عليه يوان) حزب انقالبي چين (

شمال از گوي لين ر كشي بسوي ك، لش) 9(بعدي مانند انتقال نيروي دريائي به جنوب 
همگي از فعاليت جنگي سون ياتسن )  11(پو    و تاًسيس آكادمي نظامي حوان)  10(

  . بود
نكايشك پس از آنكه بجاي سون ياتسن نشت، قدرت نظامي گوميندان اچ

تجربه سه دوره  چنكايشك ارتش را چون جان خود عزيز ميدارد و از. را باوج رسانيد
. ال، جنگ داخلي و جنگ مقاومت كنوني ضد ژاپنير كشي بشمكلش: برخوردار است

وي براي . چانكايشك طي ده سال اخير هرگز از مبارزه عليه انقالب باز نايستاده است
هركسيكه ارتش . عظيمي بوجود آورده است "ارتش مركزي"مقاصد ضد انقالبي خود 

اين اصل . دارد، صاحب قدرت است، و سرنوشت همه چيز را جنگ تعيين ميكند
اين نكته را ما بايد از او . اساسي را چانكايشك هيچگاه از ديده فرو نگذاشت

  . در اين مورد سون ياتسن و چانكايشك هر دو آموزگار ما هستند. بياموزيم
همه ديكتاتورهاي نظامي ارتشي را چون جان  1911بعد از انقالب سال 

هر كسيكه  ":ددنيل اهميت زيادي قايل ميشذيدانستند و براي اصل خويش عزيز م
  . "رت استدارتش دارد ، صاحب ق

يكي از بروكراتهاي عاقل كه در استان حوان چندين بار )  12(تن ين
بمقامات مهم رسيده و معزول شده بود، هرگز نميخواست فقط يك استاندار بماند 

وقتيكه اول  يحت. هم فرمانده ارتش استان  بلكه اصرار داشت كه هم استاندار باشد و
هان برياست حكومت ملي رسي، پست فرماندهي سپاه   گوان دون و سپس در اودر 

در چين اينگونه ديكتاتورهاي نظامي كه خصوصيات كشور را . دوم را نيز اشغال كرد
در چين احزابي هم وجود داشته كه در صدد برنيامدند . ميفهمند، بسيار هستند

اما ).  13(بود  "ب ترقيخواهحز"ارتشي مخصوص بخود داشته باشند؛ مهمترين آنها 
حتي همين حزب هم فهميد كه بدست آوردن پستهائي در دولت بدون تكيه بر يكي 
از ديكتاتورهاي نظامي ميسر نيست و از اينجهت توانست براي خودش حامياني چون 

( گروه علوم سياسي (و چانكايشك بيابد )  15(، دوان چي ژوي )  14(يوان شي كاي 
تشكيل شد، وابسته به شخص  "حزب ترقي خواه "فراكسيوني از  كه بوسيله)  16

  ). اخير بود 
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حزب "بعضي از احزاب كوچك كه سابقه طوالني نداشته اند، مثل 
در . ، ارتش ندارند و از اينجهت تاكنون كارشان بجائي نرسيده است) 17("جوانان

تحت فرماندهي كشورهاي خارجي، احزاب بورژوائي نيازي ندارند كه هركدام ارتشي 
در اثر پراكندگي فئودالي . ولي در چين چنين نيست. مستقيم خود داشته باشند

كشور، آن گروه ها يا احزاب سياسي مالكان ارضي يا بورژوازي كه تفنگ دارند، قدرت 
حزب پرولتاريا كه در چنين شرايطي عمل ميكند، كنه . را بيشتر قبضه كرده اند
   .مطلب را بايد بخوبي دريابد

آنها در هيچ حالتي (كمونيستها براي قدرت نظامي شخصي مبارزه نميكنند 
بلكه بايد براي ) نبايد در اين راه بكوشند و هرگز نبايد از جان گوه تائو تقليد كنند

اينك كه جنگ مقاومت . قدرت نظامي حزب، براي قدرت نظامي خلق مبارزه بكنند
بيماري كودكي . ي ملت نيز مبارزه كنيمملي در جريان است، ما بايد براي قدرت نظام

خلق . در مسئله قدرت نظامي، بي شك كار را به هيچ نتيجه اي نخواهد رساند
زحمتكش كه طي هزاران سال قرباني فريب و ارعاب طبقات حاكمه ارتجاعي بوده 
. است، نمتواند بĤساني درك كند كه وجود يك تفنگ در دست او چقدر مهم است

رياليسم ژاپن و جنگ مقاومت تمام ملت خلق زحمتكش را بعرصه اينك كه يوغ امپ
جنگ كشانيده است، بر عهده كمونيستهاست كه بصورت آگاهترين رهبران اين 

هر كمونيست بايد اين حقيقت را درك كند؛ به تفنگ هرگز نبايد . جنگ در آيند
ان حزب بوجود ولي با داشتن تفنگ واقعاً ميتو. اجازه داد كه بر حزب فرماندهي نمايد

آورد، همانطور كه ارتش هشتم در شمال چين حزب نيرومندي ايجاد كرد؛ عالوه بر 
اين با داشتن تفنگ ميتوان به تربيت كادرها، به تاًسيس مدارس، به توسعه فرهنگي ، 

ان همه چيز بكمك تفنگ بوجود   در ين. به بسيج جنبش هاي توده اي هم پرداخت
طبق تئوري ماركسيستي در باره . يرون ميĤيدبه تفنگ همه چيز از لول. آمده است

كسيكه بخواهد قدرت دولتي . دولت، ارتش در تركيب قدرت دولتي جزء عمده است
بعضي ها ما را بعنوان . را بدست گيرد و آنرا نگهدارد، بايد ارتشي مقتدر داشته باشد

است، ما  بلي، راست. بباد تمسخر ميگيرند "قدرت مطلق جنگ"هواداران تئوري 
اين بد نيست، خوب است، . طرفدار تئوري قدرت مطلق جنگ انقالبي هستيم

ما ميخواهيم . تفنگ حزب كمونيست روسيه سوسياليسم را آفريد. ماركسيستي است
تجربه مبارزه طبقاتي در عصر امپرياليسم بما . يك جمهوري دموكراتيك ايجاد كنبم

فقط بزور تفنگ است كه ميتوانند بر  ميĤموزد كه طبقه كارگر و توده هاي زحمتكش
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بورژوازي و طبقه مالكلن ارضي مسلح پيروز گردند؛ در اين مفهوم ميتوان گفت كه 
ما هوادار از بين بردن جنگيم، ما جنگ . تغيير جهان ممكن نيست مگر بوسيله تفتگ

نميخواهيم؛ ولي جنگ را فقط بوسيله جنگ ميتوان از بين برد؛ براي اينكه ديگر 
  .گي در ميان نباشد، حتماً بايد تفنگ بدست گرفتتفن

  
  چين  کمونيست  حزب   جنگ  تاريخ   - ٣

  
سال بنيانگذاري (  1921حزب ما با آنكه طي سه يا چهار سال، يعني از سال 

، نتوانست )نخستين كنگره كشوري گوميندان (  1924تا سال ) حزب كمونيست چين 
و سازماندهي قواي مسلح را درك كند و اهميت شركت مستقيم در كار تدارك جنگ 

و حتا مدتي بعد از آن نيز اين نكته را بحد كافي درك نكرد،  1927– 1924در دوره 
با شركت در كار آكادمي نظامي حوان پو وارد مرحله نويني  1924معذالك در سال 

حزب با كمك به گوميندان در جنگ . شد و شروع به درك اهميت امور نظامي كرد
).  18(دون و لشگر كشي بشمال، رهبري قسمتي از قواي مسلح را بدست گرفتگوان 

شكست انقالب براي حزب ما درس دردناكي بود، و بعد قيام درو پائيز و قيام گوان جو 
اين دوران بسيار . سيس ارتش سرخ فرا رسيدأمرحله تبر پا گرديدند و مرحله نويني، 

ت بدرك كاملي از اهميت ارتش دست مهمي بود كه حزب ما طي اين دوران توانس
اگر در اين دوران ارتش سرخ و جنگهايش نبودند، بعبارت ديگر اگر حزب . يابد

كمونيست مشي انحالل طلبانه چن دو سيو را بر ميگزيد، جنگ مقاومت ضد ژاپني 
  .كنوني قابل تصور نبود و نميتوانست مدت مديدي دوام يابد

با  1927اوت سال  7زب در روز العاده كميته مركزي ح قجلسه فو  
اپورتونيسم راست زمينه سياسي مبارزه كرد و اين امر به حزب امكان داد كه قدم 

چهارمين پلنوم ششمين دوره كميته مركزي حزب كه در ژانويه . بزرگي بجلو بر دارد
در زمينه سياسي موضع گرفت،  "چپ"برضد اپورتونيسم    تشكيل شد، ظاهراً 1931

اين دو جلسه از لحاظ مضمون و . خود نيز به همان اشتباهات گرفتار شد ولي در واقع
نقش تاريخي با يكديگرمتفاوتند، ولي هيچيك از آنها بطور جدي بمسايل جنگ و 

اين حقيقت نشان ميدهد كه حزب در آنموقع هنوز جنگ را . استراتژي برخورد نكرد
كه كميت مركزي حزب بنواحي پس از آن 1933در سال . محور كار خود قرار نداده بود

و در كليه ( سرخ انتقال يافت، وضع بكلي عوض شد، معذلك دوباره در مسله جنگ 
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فات سنگيني در جنگ لاشتباهات اصولي روي داد كه موجب بت) مسايل مهم ديگر 
بطور عمده با اپورتونيسمي )  10( 1935جلسه زون اي در سال ).  19(انقالبي گرديد 

پديد آمده بود، مبارزه كرد و براي مسئله جنگ اهميت درجه  كه در هدايت جنگ
امروز ما ميتوانيم با اطمينان بگوئيم . اول قايل شد؛ اين بود انعكاس از وضعيت جنگ

كه حزب كمونيست چين طي هفده سال مبارزه نه فقط يك مشي استوار سياسي 
. پرداخته استماركسيستي، بلكه يك مشي استوار نظامي ماركسيستي نيز ساخته و 

ما توانستيم ماركسيسم را نه تنها در حل مسايل سياسي در حل مسايل جنگ نيز 
ما نه فقط عمده كثيري كادر شايسته بوجود آورديم كه ميتوانند كارهاي . بكار بريم

حزبي و دولتي را اداره كنند بلكه همچنين عده كثيري كادر شايسته تربيت كنيم كه 
خون گرم شهيدان بيشمار برهبري كنندو اين گل انقالب كه  قادرند نيروهاي مسلح را

سيرآب شده، نه فقط مايه افتخار حزب كمونيست چين و خلق چين است بلكه 
امروز در جهان فقط سه . احزاب كمونيست و خلقهاي سراسر جهان نيز بدان مي بالند
بري ارتش هاي تحت ره: ارتش هست كه به پرولتاريا و خلق زحمتكش تعلق دارد

احزاب كمونيست اتحاد شوروي، چين و اسپانيا، احزاب كمونيست ساير كشورها هنوز 
  .تجربه نظامي ندارند؛ از اينجهت ارتش ما و تجربه نظامي ما داراي ارزش خاص است

بسط و تقويت ارتش هشتم، ارتش چهارم جديد و كليه واحد هاي  
پيروزمندانه جنگ مقاومت پارتيزاني كه تحت رهبري حزب ما هستند، براي ادامه 

طبق اين اصل، حزب بايد عده اي كافي از . كنوني ضد ژاپني اهميت خاص دارند
همه چيز بايد براي پيروزي در . بهترين اعضاء و كادرهاي خود را بجبهه بفرستند

  .جبهه بكار رود و وظيفه سازماني بايد تابع وظيفه سياسي باشد
  

  حزب    مينظا  در استراتژي  هائي  چرخش  – ۴
  ملي  جنگ   و  داخلي   جنگ  هنگام

  
ما اين . درخور بررسي است   موضوع چرخش در استراتژي نظامي حزب ما

    .موضوع را جداگانه در مورد دو پروسه، جنگ داخلي و جنگ ملي، بررسي ميكنيم

دوره استراتژيك   جريان جنگ داخلي را در خطوط كلي ميتوان بدو
ولي . نگ پارتيزاني عمده بود و در دوره دوم جنگ منظمدر دوره اول ج. تقسيم كرد

خصلت منظم اين جنگ فقط در تمركز قوا در : اين جنگ منظم از نوع چيني بود
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جنگ متحرك، در تا حدودي مركزيت و نقشه كشي در فرماندهي و در سازمان تجلي 
اشت و ميكرد، اين جنگ از لحاظ ديگر خصلت پارتيزاني را دارا بود و سطحي نازل د

نميتوانست با جنگهاي منظم ارتشهاي بيگانه يكسان قلمداد گردد و حتا قدري با 
ار اينجهت اين نوع جنگ منظم در مفهومي . جنگهاي ارتش گوميندان فرق ميكرد

  . فقط جنگ پارتيزاني در درجه عالي آن بود
اگر جريان جنگ مقاومت ضد ژاپني را از لحاظ وظايف نظامي حزب خودمان 

ر بگيريم، ميتوانيم آنرا از لحاظ وظايف نظامي كلي بدو دوره استراتژيك تقسيم در نظ
دفاع استراتژيك و تعادل : كه مشتمل بر دو مرحله است( در دوره اول . كنيم

حال آنكه در دوره . جنگ پارتيزاني است كه جاي عمده را اشغال ميكند) استراتژيك 
منظم است كه جاي عمده را اشغال  جنگ) مرحله تعرض متقابل استراتژيك ( دوم 

ميكند ولي در نخستين دوره جنگ مقاومت ضد ژاپني جنگ پارتيزاني از لحاظ 
مضمون با جنگ مقاومت پارتيزاني در نخستين دوره جنگ داخلي تفاوتهاي بسياري 

) تا اندازه معيني منظم (   دارد زيرا كه وظيف پارتيزاني از طرف ارتش هشتم منظم
در دومين دوره جنگ مقاومت ضد ژاپني جنگ منظم . ه انجام ميشوندبطور پراكند

نيز با جنگ منظم دومين دوره جنگ داخلي تفاوت خواهد داشت، زيرا فرض ما در 
اينجا اينست كه وقتي ارتش با اسلحه نوع جديد مجهز شد، ارتش و عملياتش هر دو 

درجه اي عالي از تمركز تغييرات بزرگي خواهد يافت، در آنموقع است كه ارتش ما به 
خصلت    و سارماندهي خواهد رسيد، عملياتش بحداعال خصلت منظم خواهد يافت،

پارتيزاني را تا حدود زيادي از دست خواهد داد، از سطح داني به سطح عالي سير 
اين . خواهد كرد و نوع چيني جنگ منظم به نوع معمولي جنگ مبدل خواهد گشت

  . استراتژيك روي خواهد دادامر در مرحله تعرض متقابل 
بدينسان مالحظه ميشود كه در دو پروسه، جنگ داخلي و جنگ مقاومت 
ضد ژاپني كه مشتمل بر چهار دوره استراتژيك اند، سه چرخش در استراتژي ما 

چرخش اول عبارتست از گذار از عمليات پارتيزاني به عمليات منظم . بظهور ميرسد
  .در جنگ مقامت ضد ژاپني

يان اين سه چرخش، ما در چرخش اول به مشكالت عظيمي در م 
از يك سو ميبايست با . در آنموقع وظيفه دوگانه در برابر ما قرار داشت. برخورديم

كه مفهومش چسبيدن به عادات  – محلي گري و روحيه پارتيزاني -انحراف راست
ن انحراف از آنجا اي. ميه عمليات منظم بود، مبارزه ميكردپارتيزاني و اعراض از گذاز ب
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ناشي ميشد كه كادرهاي ما به تغييرات در وضع دشمن و به وظايف جديد ما كم بها 
در ناحيه سرخ مركزي، غلبه تدريجي بر اين انحراف فقط پس از يك كار . ميدادند

تمركز  – "چپ"از سوي ديگر ما ميبايست با انحراف . آموزشي سخت ميسر گرديد
. مبارزه ميكرديم – كه بر نظم زياده از حد تاًكيد ميكرد افراطي و روحيه ماجرا جوئي

اين انحراف از آنجا ناشي ميشد كه بخشي از كادرهاي رهبري به وضعيت دشمن و 
وظايف ما پربها ميدادند، و بدون توجه به وضعيت واقعي، تجربه كشورهاي ديگر را 

تا ( م داشت اين انحراف طي سه سالي كه دوا. بطور ميكانيكي منتقل ميساختند
در ناحيه سرخ مركزي موجب تلفات عظيم شد و اصالح آن فقط ) اي    جلسه زون

اصالح اين انحراف يكي از موفقيتهاي جلسه . پس از درس هاي خونين ميسر گرديد
  . زون اي محسوب ميشد

بعد از حادثه (  1937چرخش دوم در ميان دو جنگ مختلف در پائيز سال 
در اين موقع ما دشمن جديدي در مقابل داشتيم كه . روي داد) لوگو چيائو 

كه همچنان با ما ( امپرياليسم ژاپن بود، و متحد ما دشمن سابق ما گوميندان بود 
كه ( ، صحنه جنگ عبارت بود از سرزمين هاي پهناور شمال چين )خصومت ميورزيد 

كمي بعد و براي مدت مديدي بصورت پشت جبهه  موقتاً جبهه ارتش ما بود ولي
چرخش در استراتژي ما چرخش فوق العاده جدي بود كه در چنين ). دشمن در آمد 

در چنين وضعيت خاصي، ما ميبايستي ارتش منظم پيشين . وضعيت خاصي روي داد
ماني از نظر عمليات پراكنده، نه اينكه از لحاظ ساز( را به قواي پارتيزاني تغيير دهيم 

و جنگ متحرك را به جنگ پارتيزاني تغيير دهيم تا بتوانند با وضعيت ) و انضباطي 
اما چون چرخش مذكور شكل بازگشت بعقب را . دشمن و وظايف ما تطبيق يابند

آنچه كه در آنموقع . لعاده اي روبرو ميشدا داشت، ميبايست ناگزير با مشكالت فوق
كم بها دادن دشمن بود و از سوي ديگر  ممكن بود پيش آيد، از يكسو گرايش به

بيماري ترس از ژاپن؛ و في الواقع نيز اين هر دو گرايش در صفوف گوميندان پيدا 
اگرگوميندان در موقع گذار از صحنه جنگ داخلي بصحنه جنگ ملي متحمل . شدند

تلفات بيهوده فراوان شد، علتش بطور عمده كم بها دادن به نيروهاي دشمن بود، ولي 
فو   دو نمونه بارز آن حان( ر عين حال بيماري ترس از ژاپن؛ را هم در بر داشت د

ليكن ما اين چرخش را با موفقيت زيادي انجام داديم و ). است )  21(ليوجي   و   جيو
زيرا توده وسيع . بجاي آنكه شكست بخوريم، پيروزي هاي بزرگي بدست آورديم

را بموقع قبول كردند و توانستند  كادرهاي ما رهنمودهاي درست كميته مركزي
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وضعيت را با نرمش بررسي كنند، اگر چه در باره اين موضوع ميان كميته مركزي و 
مه پيگير ااين چرخش براي اد. بخشي از كادرهاي ارتش بحث جدي در گرفت

مجموعه جنگ مقاومت ضد ژاپني، براي توسعه اين جنگ و سرانجام پيروزمند آن، و 
اگر ما . لعاده استا ده حزب كمونيست چين داراي اهميت فوقهمچنين براي آين

باهميت تاريخي ايكه جنگ پارتيزاني ضد ژاپني در تعيين سرنوشت مبارزه 
جنگ . آزاديبخش ملي چين دارد، بيانديشيم اين مطلب را درك خواهيم كرد

بلكه  پارتيزاني ضد ژاپني چين از لحاظ دامنه و نمادي استثنائي خود نه فقط در خاور
  . شايد در تاريخ بشريت هم بي سابقه است

اما چرخش سوم يعني گذار از عمليات پارتيزاني به عمليات منظم در جنگ 
مقاومت ضد ژاپني موصوعي است كه به تكامل بعدي جنگ بستگي دارد و چون 
چنين بنظر ميرسد كه در آنموقع وضعيت تازه و دشواريهاي جديدي پيدا شود، ما 

   .التاً اين موضوع را كنار بگذاريمميتوانيم عج
  

  ژاپني   ضد  پارتيزاني   جنگ  استراتژيک   نقش  – ٥
  

در جنگ مقاومت ضد ژاپني بمثابه يك كل، جنگ منظم عمده و جنگ 
پارتيزاني كمكي است، زيرا فقط جنگ منظم است كه ميتواند سرنوشت جنگ ضد 

اتژيك جنگ مقاومت ضد اگر در سراسر كشور سه مرحله استر. ژاپني را معين كند
را بمثابه يك پروسه كامل در نظر بگيريم، در ) ادل و تعرض متقابل عدفاع، ت(ژاپني 

در مرحله وسط . مرحله اول و آخر، جنگ منظم عمده و جنگ پارتيزاني كمكي است
چون دشمن به حفظ سرزمين هاي اشغالي خواهد پرداخت و ما در تدارك تعرض 

آنكه هنوز قادر باجراي آن باشيم، جنگ پارتيزاني شكل متقابل خواهيم بود بدون 
اين حالت فقط در يكي از سه مرحله  .و جنگ منظم شكل كمكي خواهد گرفت  عمده

بنابر . جنگ روي خواهد داد با آنكه ممكن است اين مرحله طوالني ترين مرحله باشد
هد بود و اين چنانچه جنگ را در مجموع آن در نظر بگيرم، جنگ منظم عمده خوا

اگر اين حقيقت را درك نكنيم، اگر بروشني پي نبريم كه . جنگ پارتيزاني كمكي 
جنگ منظم تعيين كننده سرنوشت جنگ خواهد بود، اگر به ساختمان ارتش منظم و 
همچنين به بررسي جنگ منظم و فن هدايت آنها توجه ننمائيم، نميتوانيمم بر ژاپن 

  . اين يك طرف قضيه است. پيروز شويم
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ولي جنگ پارتيزاني در تمام طول جنگ جاي استراتژيك مهمي را اشغال 
اگر جنگ پارتيزاني نباشد، اگر ما سازماندهي واحد هاي پارتيزاني، قواي . ميكند

پارتيزاني و همچنين بررسي جنگ پارتيزاني و فن هدايت آن جنگ را از ديده فرو 
ت اين است كه چون بيش از نيمي از عل. گذاريم، باز نمي توانيم بر ژاپن پيروز شويم

چين بصورت پشت جبهه دشمن در خواهد آمد، اگر ما به وسيع ترين و پيگيرانه 
ترين جنگ پارتيزاني دست نزنيم و اگر بدشمن اجازه دهيم كه در سر زمين هاي 
اشغالي خويش بدون آنكه از پشت جبهه خود در تشويش باشد، بطور استوار مستقر 

مده ما كه به نبرد جبهه اي مشغولند، ناگذير تلفات سنگين خواهند شود، نيروهاي ع
داد، تعرض دشمن ضرورتاً باز هم شديدتر خواهد شد، نيل به تعادل استراتژيك 

حتا اگر . دشوار خواهد گرديد و حتا ادامه جنگ مقاومت ممكن است بخطر بيافتد
ممكن : ش خواهد آمدهيچيك از اينها هم روي ندهد، باز اوضاع نامساعد ديگري پي

است نيروهائي كه ما براي تعرض متقابل فراهم آورده ايم، كفايت نكند؛ ممكن است 
تعرض متقابل ما از عمليات همسوئي در پشت جبهه دشمن برخوردار نشود و دشمن 

اگر چنين وضعي پيش آيد و بموقع از طريق . بتواند تلفات خويش را جبران كند
گ پارتيزاني بر آن غلبه نكنيم، بازهم نميتوانيم بر ژاپن توسعه پردامنه و پيگير جن

از اينجهت جنگ پارتيزاني كه در جنگ بمثابه يك كل نقش كمكي . پيروز شويم
اي بسيار طمسلماً خ. فوق العاده عظيمي است دارد، در واقع داراي نقش استراتژيك

ديد فرو  فاحشي خواهد بود اگر در جنگ مقاومت عليه ژاپن جنگ پارتيزاني از
  .اين طرف ديگر قضيه است. گذاشته شود

براي اينكه جنگ پارتيزاني ممكن گردد، وجود يك شرط به تنهائي كافي  
. از اينجهت جنگ پارتيزاني حتا در قديم نيز وجود داشته است. كشور بزرگ: است

ولي جنگ پارتيزاني فقط در صورتي ميتواند تا آخر دنبال شود كه بوسيله حزب 
باين دليل است كه جنگ هاي پارتيزاني قديم عموماً به . ت هدايت شودكمونيس

شكست انجاميدند، و باين دليل است كه جنگ پارتيزاني ميتواند فقط در عصر ما 
فقط در كشورهاي بزرگي كه داراي حزب كمونيست اند، پيروز شود، مانند اتحاد 

در نظر گرفتن شرايط  با. شوروي در دوران جنگ داخلي و يا چين در لحظه كنوني 
كنوني و شرايط عمومي، هنگام جنگ مقاومت ضد ژاپني تقسيم كار در عمليات 
نظامي ميان گوميندان و حزب كمونيست باين طريق كه گوميندان به جنگ جبهه اي 
منظم و حزب كمونيست به جنگ پارتيزاني در پشت جبهه دشمن بپردازند، امري 
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مر پاسخگوي نيازمنديهاي طرفين است، كوشش هاي اين ا. ضرور و كامالً مبرهن است
  . طرفين را همĤهنگ ميسازد و موجد كمك متقابل ميگردد

يك نظامي كه از طرف حزب ما بمنظور ژس ميتوان فهميد كه رهنمود استراتپ
گذار از جنگ منظم دومين دوره جنگ داخلي به جنگ پارتيزاني نخستين دوره 

امتيازات اين گذار . چقدر اهميت و ضرورت دارد جنگ مقاومت ضد ژاپني اتخاذ شده،
  :را ميتوان در هجده ماده زير خالصه كرد

  كاهش مناطقي كه از طرف قواي دشمن اشغال شده اند؛ - 1 
  توسعه مناطق پايگاهي قواي دشمن اشغال شده اند؛ – 2 

در مرحله دفاع، همسوئي با عمليات در جبهه از طريق ميخكوب كردن  – 3
  دشمن؛

در مرحله تعادل، نگهداري استوار مناطق پايگاهي در پشت جبهه دشمن  – 4
بمنظور تسهيل در تحكيم صفوف و تعليمات نظامي واحدهائي كه در جبهه عمل 

  ميكنند؛
در مرحله تعرض متقابل، همسوئي با عمليات در جبهه بمنظور باز ستاندن   – 5

  سرزمين هاي از دست رفته؛
  ثرترين وجه؛ؤخودي به سريعترين و موهاي مسلح افزايش نير – 6
حداكثر توسعه حزب كمونيست بطوريكه در هر ده حوزه حزبي تشكيل  – 7

  يابد؛
حداكثر توسعه جنبش توده اي تا آنكه همه اهالي پشت جبهه دشمن،  – 8

  باستثناي ساكنين تكيه گاههاي وي، بتوانند متشكل شوند؛
  ك ضد ژاپني بوسيعترين وجه؛نهاي قدرت سياسي دموكراتيااستقرار ارگ – 9

  حداكثر توسعه كار فرهنگي و آموزشي و پرورشي ضد ژاپني؛ – 10
  بهبود شرايط زندگي مردم به وسيعترين وجه؛ – 11
  ايجاد مساعد ترين شرايط براي متالشي ساختن واحدهاي دشمن؛ – 12
برانگيختن احساسات مردم سراسر كشور و تقويت روحيه آنها طي مدتي  –13

  ني و به وسيعترين وجه؛طوال
بزرگترين كمك ممكن به ارتشها و احزاب دوست براي سوق دادن آنها   – 14

  بجلو؛
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تطابق با شرايطي كه دشمن قوي است و ما ضعيفيم، تا آنكه تلفات   – 15
  خويش را بحد اقل برسانيم و حداكثر پيروزي را بدست آوريم؛

و چين كشوري بزرگ  تطابق با اين واقعيت كه ژاپن كشوري كوچك – 16
است، تا آنكه حد اكثر تلفات را بر دشمن وارد ساخته و موفقيتهاي اورا بحد اقل 

  برسانيم؛
  ثرترين وجه؛ؤيري كادر رهبري به سريعترين و متعليم و تربيت عده كث – 17
اين نيز مسلم است   .ايجاد مساعدترين شرايط براي حل مسايل خواربار – 18

طوالني، واحدهاي پارتيزاني و جنگ پارتيزاني نبايد در شكل كه در جريان مبارزه 
بدوي خود منجمد شوند بلكه بايد بسطح عالي تكامل يابند و بتدريج بصورت ارتش 

ما در جريان جنگ پارتيزاني، آنچنان نيروهائي گرد . منظم و جنگ منظم در آيند
  .ژاپن بدل سازيمخواهيم آورد كه خود را يكي از عوامل قطعي امحاء امپرياليسم 

  
  نظامي   مسايل  بررسي  به   توجه   عطف   - ٦

  
كليه مسايل موجود بين دو ارتش متخاسم بوسيله جنگ حل ميشوند، و 

ازاينروست كه ما بايد بيدرگ به مطالعه  .بود و نبود چين وابسته به فرجام جنگ است
در ارتش تئوري هاي نظامي، بررسي استراتژي و تاكتيك، و بررسي كار سياسي 

با وجود اينكه بررسي هاي ما در زمينه تاكتيك هنوز كافي نيست، رفقائي . بپردازيم
ند و خير به پيشرفتهاي زيادي نايل آمدكه بكار نظامي اشتغال دارند، در اين ده سال ا

در اينجا كمبود ما اين . بر اساس شرايط خاص چين نوآوريهاي فراواني نموده اند
تاكنون فقط عده قليلي از افراد بمطالعه . ز ترازبندي نكرده ايماستكه اين فصل را هنو

ما در مورد مطالعه كار سياسي به . مسايل استراتژي و تئوريهاي جنگ پرداخته اند
پيشرفتهاي درجه اولي نايل آمده ايم؛ در اين زمينه ما از لحاظ غناي تجربه و كميت و 

وروي قرار داريم؛ ولي در اينجا نيز كيفيت نوآوريهاي خويش بالفاصله پس از اتحاد ش
براي آنكه  در كار تعميم و سيستماتيزه كردن كمبودهائي داريم كه عبارتند از نقص

نيازمندي هاي تمام حزب وكشور برآورده شوند، توده اي كردن معلومات نظامي يكي 
ي از اين پس ما بايد بهمه اينها توجه معطوف داريم، ولي تئور. از وظايف مبرم است

من الزم ميدانم كه شوق و . هاي جنگ و استراتژي بايد در مركز همه اينها قرار گيرند
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ذوق تمام حزب را به مطالعه تئوري هاي نظامي برانگيزيم و از آنها دعوت كنيم كه 
  .بمطالعه مسايل نظامي توجه مبذول دارند
  داشتهاديا

كنفرانس بخشهاي مهاجرت حزب « ، »جنگ و سوسيال دمكراسي روسيه « مراجعه شود به لنين    – 1
« ، » در باره شكست دولت كشور خود در جنگ امپرياليستي « ، » كارگري سوسيال دموكرات روسيه
بقلم آمده است بويژه  1915 – 1914اين مقاالت كه در سالهاي . »شكست روسيه و بحران انقالبي 

تئوري و  "به  همچنان مراجعه شود. ندجنگ امپرياليستي را كه در آن سالها جريان داشت بررسي ميك
اتحاد ) بلشويك ( تاريخ حزب كمونيست «از  "تاكتيك حزب بلشويك در مسايل جنگ، صلح و انقالب

  .3، بخش  6فصل » ) دوره مختصر ( شوروي 

 "گارد بازرگانان"سون ياتسن باتفاق حزب كمونيست و كاركران و دهقانان انقالبي،  1924در سال  – 2
بند با  و ر آنزمان از واحدهاي مسلح كمپرادورها، مستبدين و متنفذين محل تشكيل ميشد و با زدرا كه د

 1925در آغاز سال . امپرياليسم انگلستان به فعاليت ضد انقالبي در گوان جو مشغول بود، در هم شكست
گوان جو  ارتش انقالبي كه گوميندان و حزب كمونيست در درون آن با يكديگر همكاري داشتند، از

بطرف مشرق اردو كشيد و بياري دهقانان واحدهاي ديكتاتور نظامي چن جيون مين را در هم شكست و 
سپس به گوان جو باز گشت و قواي ديكتاتورهاي نظامي يون نان و گوان سي را كه در آنجا النه كرده 

به مشرق را آغاز كرد و  در پائيز همان سال، ارتش انقالبي مذكور دومين اردوكشي. بودند، نابود ساخت
در طول اين اردو كشي ها اعضاء حزب كمونيست و . سرانجام تمام ارتش چن جيون مين را از بين برد

اردو كشي ها،    سازمان جوانان كمونيست در نخستين صفوف قهرمانانه ميجنگيدند و در نتيجه اين
  .شمال فراهم آمده استوحدتي در كوان دون برقرار شده و زمينه مناسبي براي لشكر كشي ب

در . برپا گرديد 1919مه  4منظور جنبش انقالبي ضد امپرياليستي و ضد فئودالي است كه در روز  – 3 
دولتهاي امپرياليستي انگلستان، فرانسه آمريكا، ژاپن، ايتاليا و غيره كه در جنگ  1919نيمه اول سال 

كنفراسي در پاريس تشكيل دادند و تصميم جهاني اول پيروز شده بودند، براي تقسيم منافع كثيف، 
مه  4در روز . ژاپن واگذار نماينده گرفتند كه امتيازات مختلف آلمان را در استان شان دون چين ب

گي تشكيل دادند و به تظاهرات دست زدند، ندانشجويان پكن براي مبارزه اي قاطع عليه اين اقدام ميتي
تن از دانشجويان را بزندان  30ات را سركوب نمود و بيش از دولت ديكتاتورهاي نظامي شمال اين تظاهر

ژوئن ببعد،  3از . بدين جهت دانشجويان در مناطق مختلف كشور مورد پشتيباني قرار گرفت. افكند
دولت ديكتاتورهاي نظامي شمال در پكن دانشجويان را باز هم بيشتر بزندان افكند، بطوريكه تعداد 

ژوئن خشم و انزجار مردم سراسر كشور را  3حادثه . و روز به هزار نفر رسيددانشجويان زنداني در مدت د
ژوئن اعتصاباتي از طرف كارگران و مغازه داران در شانكهاي و در نقاط  5از . بيش از پيش برانگيخت

اين جنبش ميهن پرستانه كه ابتدا بطور عمده تنها . گوناگون كشور يكي پس از ديگري تشكيل گرديد
ن را در بر گرفته بود، بطور سريع بيك جنبش ميهن پرستانه در سراسر كشور مبدل گرديد كه روشنفكرا

بموازات توسعه جنبش ميهن پرستانه، نهضت فرهنگي . پرلتاريا، خرده بورژوازي در آن شركت داشتند
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فتاده براه ا "مه  4جنبش "نويني عليه فئوداليسم در جهت توصعه علم و دموكراسي كه اين خود قبل از 
– بود، نيز رشد يافت و بيك جنبش پردامنه فرهنگي انقالبي كه محتوي عمده آن تبليغ ماركسيسم

  .لنينيسم بودريا، مبدل گشت 
بعنوان اعتراضي نسبت به  1925منظور جنبش ضد امپرياليستي است كه مردم چين در سال  – 4 

 1925در ماه مه سال . ا برپا ساختندمه كشتار مردم چين در شاگهاي از طرف پليس بريتاني 30حادثه 
كارگران كارخانه هاي بافندگي ژاپن و دستيارانش يعني ديكتاتور هاي نظامي شمال چين سركوب 

ماه مه سرمايه داران كارخانه هاي بافندگي ژاپن در شانكهاي كارگران را بنام گو چن  15در . گرديدند
ا مجروح ساختند؛ عالوه بر اين مقامات ارتجاعي شهر هون بقتل رساندند و بيش از ده نفر از كارگران ر

ماه مه بيش از  30بدين مناسبت روز . نفر از كارگران را مقتول نمودند 8   ماه مه   28چين دائو در روز 
دوهزار نفر از دانشجويان شانگهاي بعنوان پشتيباني از كارگران در منطقه تحت امتياز انگلسيها به 

در نتيجه اين . ند و از مردم دعوت كردند تا مناطق تحت امتياز را بازستانندفعاليت تبليغاتي دست زد
تظاهرات بيش از ده هزار نفر از اهالي شهر گرد آمدند و در مقابل بازداشتگاه منطقه تحت امتياز 

مردم سراسر كشور چين  "،  "!مرگ بر امپرياليسم: انگليسيها با صداي رسا چنين شعارهائي ميدادند
در اين موقع پليسهاي امپرياليسم انگلستان تظاهركنندگان را بگلوله بستند، . و عيره "!يدمتحد شو

اين حادثه معروف است به . بطوريكه بسياري از دانشجويان در اين حادثه مقتول و يا مجروح گشتند
اتي از كه خشم و انزجار مردم چين را برانگيخت و در نتيجه تظاهرات و اعتصاب "مه  30حادثه خونين "

طرف كارگران، دانشجويان و كسبه در نقاط مختلف بوجود آمد كه بيك جنبش ضد امپرياليستي 
  .پردامنه اي مبدل گرديد

   .»دورنماي انقالب چين « : استالين – 5   

انجمن (  "سين جون هوي  "در هونولولو گروه انقالبي كوچكي بنام  1894سون ياتسن در سال  – 6 
، سون  1895پس از شكست حكومت تسين در جنگ چين و ژاپن در سال . ادتشكيل د   )تجدد چين 

دو    سري كه در آن موقع در ميان مردم وجود داشت، در گوان دون "اجتماعات"ياتسن با تكيه بر روي 
و ديگري در شهر  1895قيام مسلحانه بر ضد حكومت تسين برپا كرد، يكي در شهر گوان جو در سال 

  . 1900حوي جو در سال 
انجمن استقرار (  "و گوان فو هوي ) انجمن تجدد چين (  "سين جون هوي  " 1905در سال  – 7   

اتحاد انقالبي يعني سازمان (  "تون مون هوي "كه مخالف حكومت تسين بودند، متحد شد و   – )چين 
را ) ودند جبهه متحد بورژوازي، خرده بورژوازي و بخشي از عيان كه برضد جكومت تسين موضع گرفته ب

طرد  ": برنامه سياسي انقالب بورژوائي را با مطالبات زيرين تنظيم كرد "تون مون هوي  ". تشكيل داد
تون مون  "در دوره . "مهاجمين خارجي، احياء چين، تاًسيس جمهوري و تساوي مالكيت بر زمين

آورده بود، چندين و بخشي از ارتش جديد تسين را دور خود گرد  "اجتماعات"، سون ياتسن كه "هوي
بزرگترين اين قيام در پين سيان، ليو يان و لي لين در . قيام مسلحانه بر ضد جكومت تسين بر پا ساخت

اكنون ( ، چين جو و جن نان گوان ) چائو جو(قيامها عبارت بودند از قيام هاي حوان گان    ،1906سال 
، قيام حه كو در استان يون نان در  1907در سال ) مرتجم – به دروازه دوستي تغيير نام كرده است

  . 1911، قيام گوان جو و قيام او چان در سال  1908سال 
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تجديد سازمان يافت و بصورت گوميندان در ) اتحاد انقالبي 0 "گتون مون هوي 1912در سال  – 8   
 1913در سال . آمد و با رژيم ديكتاتورهاي نظامي شمال بسركردگي يوان شي كاي سازش نمود

در  1911نگاميكه واحدهاي يوان شي كاي كه بمنظور سركوب نيروهائي كه در دنبال انقالب سال ه
استان جيان سي، ان هوي و گوان دون بوجود آمده بودند، بسوي جنوب رفت، سون ياتسن به مقاومت 

سون ياتسن كه از شكست سياست  1914در سال . ولي اندكي بعد شكست خورد. مسلحانه پرداخت
را ) حزب انقالبي چين(  "جن هوا گه مين دان "رس گرفته بود، در توكيو، ژاپن، حزب جديد سازش د

تشكيل داد و بدين ترتيب تفاوت اين حزب را با گوميندان آن زمان نشان داد در واقع حزب جديد 
شي  عبارت بود از اتحاد نمايندگان سياسي بخشي از خرده بورژوازي با قسمتي از بورژوازي بر ضد يوان

، هنگاميكه يوان شي كاي خود را امپراتور  1914سون ياتسن با تكيه بر روي اين اتحاد در سال . كاي
خواند، تساي اه و ساير مخالفين وي در استان يوان نان عليه او بپا خواستن؛ سون ياتسن نيز در آنموقع 

  .يرو تبليغ ميكرديكي از فعالين بود كه مبارزه مسلحانه بر ضد يوان شي كاي را با تمام ن
سون ياتسن در راًس بخشي از نيروي دريائي كه زير نفوز وي بودند، از شانگهاي به  1917در سال  – 9 

گوان جو رفت و استان گوان دون را تكيه گاه خود ساخت و با اتحاد با ديكتاتورهاي نظامي جنوب غربي 
نظامي مخالف با دوان چي ژوي را  كه با دون چي ژوي ديكتاتور نظامي شمال مخالف بودند، حكومت

  .تشكيل داد
اما در اثر . سون ياتسن در گوي لين بتدارك لشگر كشي به شمال پرداخت 1921در سال  – 10 

خيانت يكي از زيرداستانش بنام چن جيون مين كه با يكتاتور هاي نظامي شمال همدسي داشت، 
  .كوششهايش باناكامي روبرو گرديد

ون ياتسن به كمك حزب كمونيست چين و اتحاد شوروي پس از تجديد س 1924در سال  – 11 
را بنياد گذاشت كه بنام آكادمي   سازمان گوميندان در حوان پو نزديكي گوان جو آكادمي نظامي اي

به انقالب خيانت ورزيد، اين  1927پيش از آنكه چانكايشك در سال . نظامي حوان پو معروف است
اري گوميندان و حزب كمونيست عمل ميكرد، و كمونيستها مانند جو ئن آكادمي نظامي بر اساس همك

الي، يه جيان يين، يون داي يين، سيائو چو بيو و بسياري از رفقاي ديگر در مواقع مختلف در اين 
اكادمي مسئوليتهائي بر عهده داشتند؛ در ميان شاگردان نيز عده كثيري كمونيست و عضو سازمان 

  .آنها هسته انقالبي اين آكادمي نظامي را تشكيل ميداند. دجوانان كمونيست بودن
وي در آغاز با . تن ين كاي، اهل حونان، در عهد سلسله تسين عضو فرهنگستان امپراتوري بود – 12 

پيوستن بعدي وي . بصفوف انقالب خزيد 1911برقراري سلطنت مشروطه موافقت داشت، ولي در سال 
ئي بود كه ميان مالكان ارضي حونان و ديكتاتورهاي نظامي شمال وجود باردوي گوميندان نشانه تضادها

  .داشت
حزب ترقي خواه در نخستين سالهاي جمهوري چين بدست گروهي از شخصيتها و از آن جمله  – 13 

  .ليان چي چائو تشكيل شد كه خود را تحت حمايت يوان شي كاي قرار داده بودند
رهاي نظامي شمال چين در سالهاي آخر سلطنت سلسله تسين يوان شي كاي سر كرده ديكتاتو – 14 

سرنگون گرديد، يوان شي كاي با تكيه به  1911پس از آنكه اين سلسله در اثر انقالب سال . ميزيست
نيروهاي مسلح ضد انقالب و با پشتي باني امپرياليسم و استفاده از گرايش سازش طلبانه بورژوازي كه در 
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د، مقام رياست جمهوري را غصب كرد و نخستين دولت ديكتاتورهاي نظامي آنموقع رهبر انقالب بو
. شمال را تشكيل داد، دولتي كه مبين منافع طبقه مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي كمپرادور بزرگ بود

ميخواست كه به مقام امپراتوري برسد و بمنظور تاًمين پشتيباني  1915يوان شي كاي در سال 
ا خواستهاي بيست و يك گانه ژاپن كه هدف شان برقراري كنترل انحصاري ژاپن بر امپرياليسم ژاپن، ب

در دسامبر همان سال در يون نان قيامي عليه اعالم امپراتوري يوان شي كاي . چين بود، موافقت كرد
در پكن  1916يوان شي كاي در ژوئن سال . اين قيام بالفاصله در سراسر كشور انعكاس يافت. برپا شد

  .مرد
دوان چي ژوي يكي از زيردستان قديمي يوان شي كاي و در ميان ديكتاتورهاي نظامي شمال  – 15 

وي پس از مرگ يوان شي كاي چندين بار قدرت را در حكومت پكن در . سركرده گروه ان هوي بود
  .دست گرفت

ب ترقيخواه بوسيله بخشي از اعضاء حز 1916منظور گروه سياسي راست افراتي است كه در سال  – 16 
اعضاء اين گروه كه در كمين مناصب دولتي بودند، ميان ديكتاتورهاي . و اعضاء گوميندان تشكيل شد

عده اي  1927تا سال  1926در دوره لشگر كشي بشمال از سال . نظامي جنوب و شمال نوسان ميكردند
دار ژاپن بودند، شروع به از اعضائ گروه علوم سياسي مانند حوان فو، جان چيون و يان يون تاي كه هوا

ساخت و پاخت با چانكايشك كردند و با تجربه اي كه در فعاليت سياسي داشتند، وي را در استقرار يك 
  .رژيم ضد انقالبي ياري نمودند

اين حزب ازمشتي . نيز ناميده ميشود "حزب اتاتيست"است كه  "حزب جوانان چين"منظور از  – 17   
كيل ميشد كه حمله بر حزب كمونيست و اتحاد شوروي را پيشه خود سياستمدار بيشرم فاشيست تش

ساخته و با اين فعاليت ضد انقالبي از گروههاي مختلف ارتجاعي كه در قدرت بودند و همچنين از 
  .امپرياليستهاي دستمزد هائي دريافت ميداشتند

كشي بشمال زير فرمان در اينجا علي االصول اشاره به هنگ مستقلي است كه در دوران لشكر  – 18   
اين هنگ در جريان لشكر كشي بشمال به نيروي . ژنرال يه تين، عضو حزب كمونيست قرار داشت

و بعد از قيام  24نيروي مذكور بعد از تصرف اوچان بوسيله ارتش انقالبي به لشكر . جنگجو مشهور ميشد
  .تان چان به سپاه يازدهم توسعه يافت

  .، جلد حاضر»يل استراتژي در جنگ انقالبي چين مسا«    مراجعه شود به – 19 
در شهر  1935منظور از جلسه وسيع بوروي سياسي كميته مركزي حزب منعقده در ژانويه سال  – 20 

اين جلسه تمام مساعي خود را در اصالح اشتباهات نظامي و . زون اي واقع در استان گوي جو است
كننده اي تلقي ميشد، صرف كرده، و بتسلط مشي تشكيالتي كه در آن وقت بعنوان عامل تعيين 

اپورتونيستي در كميته مركزي حزب خاتمه داده و رهبري جديد كميته مركزي كه رفيق مائو تسه دون 
جلسه مذكور بمثابه تحولي است كه در درون حزب كمونيست . در راًس آن قرار دارد، بر قرار ساخت

  ..مترجم   – .دچين پيش از همه داراي اهميت تاريخي ميباش
حان فو جيو ديكتاتور نظامي گوميندان در استان شان دون بود، ليو جي ديكتاتور نظامي،  – 21 

سپاهيان شخصي چانكايشك را در استان حه نان فرماندهي ميكرد و در آغاز جنگ مقاومت ضد ژاپني 
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در برابر تعرض مهاجمان  اين هردو نفر. دفاع از ناحيه بائو دين در استان حه به بوي واگذار شده بود
  .ژاپني بدون آنكه بجنگند پابفرار نهادند
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 مه ۴جنبش 

  ) 1939مه   (

مه كه بيست سال پيش گسترده شد ، نشان داد كه انقالب بورژوا  4جنبش 
ـ دموكراتيك ضد امپرياليستي و ضد فئودالي چين در تكامل خود به مرحله نويني 

مه بمنزله جنبشي اصالحات فرهنگي فقط يكي از اشكال  4جنبش . رسيده است 
در اثر . اتيك  ضد امپرياليستي و ضد فئودالي چين بود تظاهر انقالب بورژوا ـ دموكر

رشد و تكامل نيروهاي اجتماعي نوين در آن دوران ، اردوگاهي نيرومند طي انقالب 
بورژوا ـ دموكراتيك ضد امپرياليستي و ضد فئودالي چين بوجود آمد ـ اردوگاهي 

جنبش قرار مركب از طبقه كارگر و توده هاي دانشجو قهرمانانه در صفوف اول 
  .قدمي به پيش بود  1911مه نسبت به انقالب  4از اين لحاظ جنبش . داشتند 

انقالب بورژوا ـ دموكراتيك چين اگر آنرا از دوران تداركش در نظر بگيريم ،   
در پروسه تكامل خود از مراحل متعددي نظير جنگ ترياك ، جنگ تاي پين ، جنگ 

 1911، جنبش اي هه توان انقالب  1897ستي نهضت رفرمي)  1(  1894چين و ژاپن در 
جنگ مقاومت . ، لشكر كشي بشمال ، جنگ انقالب ارضي گذاشته است  4، جنبش 

ضد ژاپني كنون مرحله نويني از تكامل اين انقالب است و در عين حال عظيم ترين ، 
انقالب بورژوا ـ دمكراتيك فقط . خروش ترين و فعالترين مرحله است . پرجوش 

ه پيروزمندانه پايان يافته است كه نيرو هاي امپرياليسم خارجي و نيرو هاي آنگا
فئوداليسم داخلي كشور علي االصول برافكنده شوند و دولت مستقل دموكراتيك بر 

از جنگ ترياك تا كنون ، هر يك از مراحل تكامل انقالب داراي خصوصيات . پا گردد
تكه بعضي از آنها در دوران پيش از اساسيترين فرق ميان مراحل اينس. بوده است 

ي اگر اين ول. و بعضي ديگر در دوران پس از آن بوده اند  تشكيل حزب كمونيست
ر بگيريم ، هيچيك از آنها نيست كه خصلت انقالب بورژوا ظمرحل را در مجموع در ن

نان نظام چف اين انقالب دموكراتيك ايجاد آنهد. ـ دموكراتيك نداشته باشد 
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ست كه در تاريخ چين ديده نشده است ، يعني نظام اجتماعي دموكراتيك اجتماعي ا
كه در صد سال آخير به جامعه نيمه مستعمره و نيمه ( كه قبل آز آن جامعه فئودالي 

اگر سئوال شود . وپس از آن جامعه سوسياليستي است ) فئودالي تبديل شده است 
تماعي بورژوا ـ دموكراتيك و كه چرا يك كمونيست بايد نخست براي ايجاد نظام اج

از : سپس براي ايجاد نظام اجتماعي سوسياليستي مبارزه كند ، جواب چنين است 
  . راهي ميروند كه بوسيله تاريخ ترسيم شده است 

. تگي دارد سباچين با نيرو هاي اجتماعي معيني وانجام انقالب دموكراتيك   
طبقه دهقان روشنفكران و بورژوازي  كارگر، هطبق: رو هاي اجتماعي عبارتند از اين ني

مترقي ، بعبارت ديگر كارگران دهقانان ، سربازان ، روشنفكران ، صاحبان صنايع و 
بازرگانان  كه انقالبي هستند و نيروي اصلي انقالب ، كارگران و دهقانان اند و طبقه 

طبقه بدون اين نيرو اصلي انقالب و بدون رهبري رهبري انقالب طبقه كارگر است ، 
كارگر غير ممكن است كه انقالب دموكراتيك ضد امپرياليستي و ضد فئودالي بپايان 

بملت ، سياست  امروز دشمنان اصلي عبارتند از امپرياليسم ژاپن و خائنين. برسد 
اساسي انقالب سياست جبهه متحد ملي ضد ژاپني است و اجراء مركبه اين جبهه 
متحد عبارتند از همه كارگران ، دهقانان ، سربازان ، روشنفكران ، صاحبان صنايع و 

پيروزي نهائي در جنگ مقاومت ضد . بارزگاني كه در برابر ژاپن مقاومت ميكنند 
ه جبهه متحد كارگران ، دهقانان ، سربازان ، روشنفكران ، ژاپني انگاه بدست ميĤيد ك

  .صاحبان صنايع و بارزگانان بمراتب استحكام و توسعه يابد 
، اين روشنفكران بودند كه زود تر از  الب دموكراتيك چينقدر جنبش ان  

مه آشكارا  4و همچنين در جنبش  1911اين نكته در انقالب . ديگران آگاهي يافتند 
مه تعداد روشنفكران و آگاهي آنان  4شد ، با اين تفاوت كه در دوره جنبش نمايان 

ولي اگر روشنفكران به توده هاي كارگر و دهقان . بود  1911بيشتر از دوره انقالب 
در تحليل نهائي خط فاصل بين . نيپوندند ، هيچ كاري از دستشان ساخته نميشود 

ضد انقالبي اينست كه آيا آنها مايلند با توده روشنفكران انقالبي ، يا غير انقالبي و يا 
در تحليل نهائي خط . ه ند يا نهاي كارگران و دهقانان در آميزند و آيا بدان عمل ميكن

و يا  ، نه در سخن پردازي برسر سه اصل خلقل بين آنها فقط در همين است صفا
انقالبيون واقعي حتماً مايلند با توده هاي كارگر و دهقان در آميزند و نيز . ماركسيسم 

  . بدان عمل ميكنند 
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سالگرد جنگ مقاومت مه بيست سال گذاشته و دومين  4اينك از جبش   
جوانان و محافل فرهنگي سراسر كشور مسئوليت خطيري . ضد اپني نزديك ميشود 

اميدواريم كه . تيك و جنگ مقاومت ضد ژاپني بر عهده دارنددر امر انقالب دموكرا
آنان خصلت و نيرو محرك انقالب چين را درك نمايند ، در كار خويش به توده هاي 

ر و دهقان بروند و مبلغان و كارگر و دهقان بپيوندند ، بميان توده هاي كارگ
پا بخيزند ، روز آنروز كه توده هاي مردم سراسر كشور ب. ندهان آنها شوند سازم

  !جوانان سراسر كشور ، بكوشيد . پيروزي جنگ مقاومت ضد ژاپني خواهد بود 

  يادداشتها

اين جنگ معلول تهاجم ژاپن به كره و . بوقوع پيوست  ١٨٩۴ـ منظور جنگ چين و ژاپن است كه در  ١
تش چين قهرمانانه در اين جنگ ار. عمليات تحريك آميز ژاپن عليه نيروهاي زميني و دريائي چين بود 

سيدگي دولت سلسله تسين  و عدم آمادگي آن براي مقاومت قطعي در برابر .رزميد ، اما چين در اثر پ
بالنتيجه دولت سلسله تسين پيمان فضيحت آور سيمونوسكي را با ژاپن منعقد . ژاپن شكست خورد 

جدا شود، غرامتي بمبلغ  ساخت و بموجت آن موافقت كرد كه جزيره تايوان و جزيره پون هو از چين
ميليون ليان نقره بژاپن پرداخت گردد ، ژاپنيها اجازه داشته باشند بنگاههاي صنعتي در چين بر پا  ٢٠٠

كنند ، بنادر شاشي چون چينگ ، سوجو و حان جو براي تجارت باز شود و كره بصورت كشور وابسته 
  . تحت نظارت ژاپن در آيد 
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  سمت جنبش جوانان

  ) 1939مه  4( 

مه است و بدين مناسبت همه جوانان ين  4امروز بيستمين سالگرد جنبش 
از اين رو من فرصت را مغتنم مي شمرم تا درباره چند . ان در اينجا گرد هم آمده اند

  .مسئله مربوط به سمت جنبش جوانان چين صحبت كنم
چين معين شده است و به حق  مه به عنوان روز جوانان 4اول، اكنون روز 

مه مي گذرد ولي اين روز  4بيست سال است كه از زمان جنبش ). 1(چنين شده است
تازه امسال به عنوان روز جوانان در سراسر كشور معين شده است، و اين واقعيت 

زيرا اين امر نشان مي دهد كه انقالب دمكراتيك توده اي . حائز اهميت عظيمي است
اين . ضد فئودالي چين به زودي به نقطه عطفي خواهد رسيد –ي ضد امپرياليست

انقالب طي چند ده سال گذشته بارها با شكست روبرو گشته است ولي اكنون در 
چنين وضعي بايد تغييري صورت گيرد؛ تغييري در جهت پيروزي نه در جهت 

. روزيانقالب چين اكنون به پيش گام برمي دارد، به پيش به سوي پي. شكستي ديگر
شكستهاي متعدد پيشين نمي توانند و قطعاً نبايد گذاشت كه تكرار شوند، بلكه بايد 

. ولي آيا چنين تغييري هم اكنون صورت گرفته است؟ خير. به پيروزي بدل گردند
اما . چنين تغييري صورت نگرفته است و ما هنوز پيروزي را به دست نياورده ايم

در جنگ مقاومت ضد ژاپني كنوني است كه ما  درست. پيروزي را مي توان كسب كرد
مه عليه حكومتي  4جنبش . مي كوشيم به نقطه عطفي از شكست به پيروزي رسيم

ميهن فروش متوجه بود، عليه حكومتي كه با امپرياليسم همداستاني مي كرد و منافع 
آيا مبارزه با . ملت را مي فروخت، عليه حكومتي كه بر خلق ظلم و ستم مي نمود

بديهي . مه يكجا اشتباه بود 4نين حكومتي الزم نبود؟ اگر الزم نبود، پس جنبش چ
 است كه با چنين حكومتي حتماً بايد مبارزه شود و حكومت ميهن فروش بايد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت توده هاي جوانان در ين آن به ـ متن حاضر نطق رفيق مائوتسه دون در ميتينگ يادبود باشرك* 

دون دراين نطق ايده هاي خود را درباره  رفيق مائوتسه. مه است 4مناسبت بيستمين سالگرد جنبش 
  .مسئله انقالب چين تكامل بخشيد
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مه عليه  4مالحظه كنيد، دكتر سون ياتسن مدتها قبل از جنبش . سرنگون گردد 
ين به مبارزه برخاست و آنرا حكومت موقت يك شورشي بود؛ او با حكومت تس

چرا كه . محق بود آيا او در اين كار محق بود؟ به نظر من كامالً. سرنگون ساخت
حكومتي كه او با آن مخالفت مي ورزيد، در برابر امپرياليسم مقاومت نمي كرد، بلكه 
با امپرياليسم همدست بود، حكومتي انقالبي نبود، بلكه حكومتي بود كه انقالب را 

مه درست بدين جهت جنبشي انقالبي بود كه با حكومتي  4جنبش . مي نمود سركوب
مه  4تمام جوانان چين بايد از اين ديدگاه به جنبش . ميهن فروش مبارزه مي كرد

امروز كه تمام ملت رزمجويانه به مقاومت در برابر ژاپن برخاسته است، با در . بنگرند
قالب حاصل كرديم ، ما مصمم هستيم نظر داشتن تجاربي كه از شكستهاي پيشين ان

كه امپرياليسم ژاپن را درهم شكنيم و هيچ گونه ميهن فروشي را تحمل نخواهيم كرد 
جوانان سراسر كشور . و نخواهيم گذاشت كه انقالب بار ديگر با شكست مواجه گردد

به استثناي معدودي بيدار گشته اند و مصمم هستند كه موفق و پيروز گردند؛ تعيين 
ما در شاهراه پيروزي . مه به عنوان روز جوانان چين درست گواه اين امر است 4وز ر

به پيش مي رويم و چنانچه تمام خلق مساعي خود را همساز نمايد، انقالب چين حتماً 
  .از ميان جنگ مقاومت ضد ژاپني پيروز بيرون خواهد آمد

دام است؟ دوم ، انقالب چين عليه چه چيزي متوجه است؟ آماج انقالب ك
آماج انقالب . همانطور كه همه مي دانند، يكي امپرياليسم و ديگري فئوداليسم است
اگر بخواهيم . كنوني كدام است؟ يكي امپرياليسم ژاپن و ديگري خائنين به ملت

چه . انقالب كنيم ، حتماً بايد امپرياليسم ژاپن و خائنين به ملت را درهم بكوبيم
نيروهاي . عمده انقالب كيست؟ همانا مردم عادي چين كساني انقالب مي كنند؟ ركن

محركه انقالب عبارتند از پرولتاريا، طبقه دهقان و كليه افراد طبقات ديگر كه مايلند 
اينها همه نيروهاي انقالبي هستند كه با . با امپرياليسم و فئوداليسم مبارزه كنند

ميان اين توده انبوه چه  ولي در. امپرياليسم و فئوداليسم به مبارزه برمي خيزند
كساني نيروي اساسي هستند و ستون فقرات انقالب را مي سازند؟ همانا كارگران و 

خصلت انقالب چين . دهقانان كه نود درصد جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهند
چيست؟ ما امروز دست در كار چه نوع انقالبي هستيم؟ انقالبي كه ما اكنون دست 

دمكراتيك است و هيچ چيز از آنچه كه ما مي  –انقالب بورژوا  اندر كار آن هستيم ،
ما امروز نبايد . دمكراتيك بيرون نيست –كنيم ، از چهارچوب اين انقالب بورژوا 

سيستم بورژوايي مالكيت خصوصي بطور اعم را نابود سازيم ؛ آنچه كه ما بايد نابود 
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ن چيزي است كه ما انقالب سازيم ، امپرياليسم و فئوداليسم است و اين درست هما
ولي بورژوازي اكنون قادر به سرانجام رساندن انقالب . دمكراتيك مي ناميم –بورژوا 

نيست؛ اين انقالب تنها در اثر مساعي پرولتاريا و توده هاي وسيع خلق مي تواند به 
هدف اين انقالب چيست؟ هدف آن عبارت است از سرنگون ساختن . سرانجام رسد
اين جمهوري . و فئوداليسم و استقرار جمهوري دمكراتيك خلقامپرياليسم 

اين . دمكراتيك خلق يعني جمهوري ايكه بر اساس سه اصل انقالبي خلق استوار باشد
نيمه فئودالي كنوني و همچنين از سيستم  –جمهوري از وضع كنوني نيمه مستعمره 

اجتماعي  سرمايه داران را در نظام. آتي سوسياليستي متمايز خواهد بود
سوسياليستي جايي نيست؛ ولي در نظام دمكراسي توده اي بايد هنوز به آنها اجازه 

آيا در چين هميشه براي سرمايه داران جا خواهد بود؟ خير، در آينده . موجوديت داد
اين حكم نه فقط در مورد چين، بلكه در مورد سراسر جهان نيز صادق . قطعاً خير

تانيا، چه در اياالت متحده آمريكا، چه در فرانسه ، چه در چه در بري –در آينده . است
در هيچ كشوري براي سرمايه داران جايي نخواهد بود  –ژاپن و چه در آلمان يا ايتاليا 

اتحاد شوروي كشوري است كه سوسياليسم . و چين نيز از اين قاعده مستثني نيست
چين در . ي خواهد كردرا بنا كرده است، بي شك سراسر جهان از اين نمونه پيرو

آينده قطعاً به سوي سوسياليسم رشد و تكامل خواهد كرد، اين قانوني است تخطي 
ليكن در مرحله كنوني وظيفه ما اين نيست كه به سوسياليسم تحقق بخشيم ، . ناپذير

نيمه  –بلكه امپرياليسم و فئوداليسم را نابود سازيم ، وضع كنوني نيمه مستعمره 
تمام جوانان . تغيير دهيم و نظام دمكراسي توده اي را برقرار نماييم فئودالي چين را

  .كشور بايد بخاطر نيل به اين هدف بكوشند
سوم ، تجارب و درسهايي كه تاكنون از انقالب چين گرفته شده اند 

انقالب بورژوا . كدامند؟ اين نيز مسئله مهمي است كه جوانان ما بايد آنرا درك نمايند
ضد فئودالي چين، اگر بخواهيم دقيق شويم ،  –ضد امپرياليستي  دمكراتيك و –

توسط دكتر سون ياتسن آغاز شد و تاكنون بيش از پنجاه سال است كه ادامه دارد و 
تجاوز دول سرمايه داري خارجي به چين تاريخي تقريباً صد ساله را پشت سر نهاده 

تجاوز بريتانيا درگرفت و  در چين در طول اين صد سال ابتدا جنگ ترياك عليه. است
، 1898، جنبش رفرميستي )1894(بعد به ترتيب جنگ تاي پين، جنگ چين و ژاپن 

مه ، لشكركشي به شمال و جنگ ارتش  4، جنبش 1911جنبش اي هه توان، انقالب 
سرخ پيش آمدند ـ با اينكه اين مبارزات از هم متمايز بودند، ليكن همگي در جهت 

معهذا تنها با . ن خارجي و تغيير اوضاع موجود سير مي كردندمقاومت در برابر دشم
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دمكراتيك كم و بيش  –ورود دكتر سون ياتسن به صحنه بود كه يك انقالب بورژوا 
در عرض پنجاه سال گذشته انقالبي كه توسط دكتر سون ياتسن . روشن آغاز گرديد

آيا انقالب : كنيد مالحظه . برپا شد، هم قرين پيروزي و هم دچار شكستهايي گرديد
كه امپراتور را از النه اش بيرون راند، يك پيروزي نبود؟ شكست اين انقالب  1911

عبارت از آن بود كه اين انقالب فقط امپراطور را از النه اش بيرون راند، ولي چين را 
همچنان زير ستم امپرياليسم و فئوداليسم باقي گذاشت، بطوري كه وظيفه انقالب 

مه چه هدفي را تعقيب مي  4جنبش . ضد فئودالي ناتمام ماند –ستي ضد امپريالي
كرد؟ هدف آن نيز مبارزه عليه امپرياليسم و فئوداليسم بود ولي اين جنبش هم با 
. شكست روبرو شد و چين كماكان زير سلطه امپرياليسم و فئوداليسم باقي ماند

: ر چنين سرنوشتي شد انقالبي كه به نام لشكركشي به شمال معروف گشته نيز دچا
از زماني . اين انقالب در عين اينكه موفقيتهايي بدست آورد، با شكست مواجه گشت

، چين بار ديگر زير سلطه )2(كه گوميندان عليه حزب كمونيست به مبارزه روي آورد 
و اين ناگزير منجر به جنگ ده ساله ارتش سرخ . امپرياليسم و فئوداليسم افتاد

ده سال مبارزه وظايف انقالب را فقط در بخشي از كشور انجام داد و ولي اين . گرديد
اگر قرار باشد انقالب چند ده سال گذشته را جمع بندي كنيم ، . نه در سراسر كشور

بايد بگوييم كه اين انقالب فقط پيروزيهاي موقتي و قسمي بدست آورده نه 
انقالب هنوز به « گفت همانطور كه دكتر سون ياتسن . پيروزيهاي دائمي و سراسري

اكنون اين . »سرانجام نرسيده است، رفقاي من همگي بايد به مبارزه ادامه دهند 
چرا انقالب چين پس از چند ده سال مبارزه هنوز به هدف خود : سؤال پيش مي آيد 

اول اينكه نيروهاي : دست نيافته است؟ علت چيست؟ به نظر من دو علت وجود دارد 
از . قوي بودند و دوم اينكه نيروهاي خودي فوق العاده ضعيف بودنددشمن فوق العاده 

وقتي كه مي . آنجا كه يك طرف قوي و طرف ديگر ضعيف بود، انقالب پيروز نگشت
گوييم نيروهاي دشمن فوق العاده قوي بودند، مقصودمان اين است كه نيروهاي 

وقتي كه . ه قوي بودندو فئوداليسم فوق العاد) اين عامل درجه اول است(امپرياليسم 
مي گوييم نيروهاي خودي فوق العاده ضعيف بودند، مقصود ما ضعفي است كه در 
شئون مختلف نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي تظاهر يافته است ليكن ضعف ما 
بطور عمده به اين علت است كه توده هاي كارگران و زحمتكشان كه نود درصد 

ند، هنوز بسيج نشده بودند و از همين جا است جمعيت كل كشور را تشكيل مي ده
ضد  –كه ضعف ما و عدم توانايي در به سرانجام رساندن وظيفه ضد امپرياليستي 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سمت جنبش جوانان

275 

اگر بخواهيم تجربيات انقالب چند ده سال گذشته را . فئودالي ناشي مي شود
جمعبندي كنيم ، بايد بگوييم كه مردم سراسر كشور بطور كامل بسيج نشده بودند و 

ه عالوه مرتجعين پيوسته با چنين بسيجي مخالفت كرده و در كار آن اخالل مي ب
تنها با بسيج و تشكل توده هاي وسيع كارگران و دهقانان كه نود درصد . نمودند

جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهند، مي توان امپرياليسم و فئوداليسم را 
چهل سال تمام خودم را « :  دكتر سون ياتسن در وصيتنامه خود مي گويد. برانداخت

در اثر اين . وقف انقالب ملي نمودم تا براي چين آزادي و تساوي حقوق كسب نمايم
چهل سال تجربه ايقان راسخ يافتم كه براي نيل به اين هدف بايد توده هاي مردم را 
 برانگيزيم و در جهان با آن مللي كه با ما برخورد برابر دارند، در مبارزه مشترك متحد

اكنون بيش از ده سال از مرگ دكتر سون ياتسن مي گذرد، اين ده سال به . »شويم 
اضافه آن چهل سالي كه وي از آن سخن مي راند، مجموعاً بيش از پنجاه سال مي 

تجربيات و درسهاي انقالب در طول اين ده سال كدامند؟ بطور عمده عبارتند از . شود
شما و همچنين تمام جوانان چين . »رانگيزيم بايد توده هاي مردم را ب« : اين اصل 

جوانان بايد دريابند كه تنها با بسيج توده هاي . بايد اين اصل را دقيقاً مطالعه كنيد
عظيم كارگران و دهقانان كه نود درصد جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهند، مي 

توده هاي عظيم تا زماني كه ما . توانيم امپرياليسم و فئوداليسم را از پاي درآوريم
كارگران و دهقانان سراسر كشور را بسيج نكنيم ، نخواهيم توانست ژاپن را شكست 

  .دهيم و چين نوين را بنا كنيم
درست بيست سال پيش در چنين . چهارم ، باز به جنبش جوانان برگرديم

دانشجويان شركت داشتند و روزي رخداد بزرگي در چين به وقوع پيوست كه در آن 
اين جنبش داراي اهميت بسيار . مه معروف گرديده است 4در تاريخ به نام جنبش 

مه تا كنون چه نقشي داشته اند؟ در  4جوانان چين از زمان جنبش . عظيمي است
مفهومي آنان نقش پيشاهنگ را بازي نمودند، اين حقيقتي است كه در سراسر كشور 

نقش پيشاهنگ يعني چه؟ يعني پيشتازي . سرسختان است مورد قبول همگان بجز
ضد  –در صفوف ضد امپرياليستي . كردن و در صفوف مقدم انقالب قرار گرفتن

اين ارتش . فئودالي خلق چين ارتشي از جوانان روشنفكر و دانشجو موجود است
د به بسيار عظيمي است كه حتي اگر آن تعداد كثيري را كه جان خود را از كف داده ان

اين ارتشي است كه . حساب نياوريم ، اكنون باز شماره آن به چندين ميليون مي رسد
. در يكي از جبهه ها در برابر امپرياليسم و فئوداليسم ايستاده و ارتش مهمي است

ولي اين ارتش به تنهايي كافي نيست، ما نمي توانيم فقط با تكيه به اين ارتش دشمن 
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پس نيروي . ارتش نيروي عمده را تشكيل نمي دهد را شكست دهيم زيرا كه اين
جوانان . عمده كدام است؟ اين نيرو توده هاي عظيم كارگران و دهقانان است

روشنفكر و دانشجوي چين بايد ميان توده هاي كارگران و دهقانان كه نود درصد 
. جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهند بروند و آنانرا بسيج نموده و متشكل سازند

و تنها با اتكاء به ارتش جوانان  –كارگران و دهقانان  –دون اين نيروي عمده ب
از . روشنفكر و دانشجو نمي توان در پيكار عليه امپرياليسم و فئوداليسم پيروز گشت

اينرو جوانان روشنفكر و دانشجوي سراسر كشور بايد با توده هاي وسيع كارگران و 
ند؛ و فقط آنگاه است كه ارتشي قدرتمند مي دهقانان درآميزند و با آنها يكي شو

تنها با چنين ارتش عظيمي است كه  !تواند تشكيل شود، ارتشي چند صد ميليوني
. مي توان مواضع مستحكم دشمن را گرفت و آخرين دژهاي او را درهم شكست

چنانچه جنبش جوانان را در گذشته از اين ديدگاه ارزيابي كنيم ، بايد به اين گرايش 
رست اشاره نماييم كه در جنبش جوانان طي چند ده سال اخير بخشي از جوانان ناد

مايل به اتحاد با كارگران و دهقانان نبودند و با نهضت كارگري و دهقاني به مخالفت 
در واقع . برمي خاستند، اين در جنبش جوانان يك جريان مخالف را تشكيل مي دهد

قانان كه نود درصد جمعيت كل كشور را تشكيل اين افراد كه از اتحاد با كارگران و ده
مي دهند، سرمي پيچند و حتي از اساس مخالف كارگران و دهقانان اند، به هيچ وجه 

آيا اين جريان خوبي است؟ به نظر من نه ، زيرا مخالفت آنها با كارگران . عاقل نيستند
ا مي گوييم و دهقانان در حقيقت مخالفت با انقالب است؛ به همين جهت است كه م

بدين نحو جنبش . اين جريان در جنبش جوانان جريان مخالفي را تشكيل مي دهد
چند روز پيش من مقاله كوتاهي نوشتم . جوانان مسلماً به هيچ جايي نخواهد رسيد

در تحليل نهايي خط فاصل بين روشنفكران انقالبي و « : و در آن متذكر شدم ) 3(
البي اين است كه آيا آنها مايلند با توده هاي روشنفكران غيرانقالبي يا ضد انق

در اينجا من معياري را » . كارگران و دهقانان درآميزند و آيا بدان عمل مي كنند يا نه
چگونه بايد سنجيد كه يك . مطرح كرده ام كه گمان مي كنم يگانه معيار معتبر باشد

تنها يك معيار مي تواند جوان انقالبي است؟ با كدام معيار بايد آن را اندازه گرفت؟ 
وجود داشته باشد و آن اين است كه آيا اين جوان مايل است با توده هاي وسيع 

چنانچه او مايل به . كارگران و زحمتكشان درآميزد و آيا بدان عمل مي كند يا نه
درآميختن با توده هاي وسيع كارگران و دهقانان باشد و بدان عمل كند، فردي 

اگر او امروز با توده . ر اين صورت غيرانقالبي يا ضد انقالبي استانقالبي است، در غي
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هاي كارگران و دهقانان درآميزد، او را امروز مي توان فردي انقالبي ناميد؛ ولي 
چنانچه او فردا از آنان ببرد و حتي بر مردم عادي ستم كند، آنگاه فردي غيرانقالبي 

جع به اعتقاد خود نسبت به سه اصل برخي از جوانان را. يا ضد انقالبي خواهد شد
. خلق و يا ماركسيسم داد سخن سر مي دهند ولي اين دليل هيچ چيز نمي شود

دم نمي زد؟ بيست سال پيش » سوسياليسم « ببينيد مگر هيتلر از اعتقاد خود به 
آنها باالخره از چه » سوسياليسم «   !بود» سوسياليست « حتي موسوليني هم يك 

» اعتقاد « آيا چن دو سيو زماني به ماركسيسم  !واقع فاشيسم بودقماشي بود؟ در 
مگر جان گوه تائو نيز به . نداشت؟ بعداً كارش به كجا كشيد؟ به ضد انقالب پيوست

نداشت؟ اكنون كجا رفته است؟ فرار كرد و در منجالب فرو » اعتقاد « ماركسيسم 
و حتي از پيروان » ل خلق پيروان سه اص« بعضي ها هستند كه خودشان را از . رفت

ليكن در عمل چه كار كردند؟ همانطور كه معلوم . سابقه دار سه اصل خلق مي خوانند
شد، اصل ناسيوناليسم آنها تباني با امپرياليسم ، اصل دمكراسي آنها ستم بر مردم 

آنها در ظاهر پيرو . عادي و اصل رفاه خلق آنها مكيدن هر چه بيشتر خون مردم بود
بنابراين وقتي كه مي خواهيم . خلق اند ولي در باطن با آن مخالفت مي ورزند سه اصل

درباره شخصي قضاوت كنيم كه وي طرفدار واقعي يا كاذب سه اصل خلق است، كه 
ماركسيستي واقعي يا كاذب است، كافي است معلوم نماييم كه مناسبات وي با توده 

مطلب براي ما كامال روشن خواهد هاي وسيع كارگران و دهقانان چگونه است و سپس 
من اميدوارم كه جوانان . اين يگانه معيار است، معيار ديگري موجود نيست. شد

سراسر كشور هرگز نگذارند كه خود در اين جريان مخالف سياه بيافتند و بايد درك 
كنند كه كارگران و دهقانان دوستان آنها هستند و به پيشواز آينده اي تابناك 

  .بشتابند
پنجم ، جنگ مقاومت ضد ژاپني كنوني مرحله نويني در انقالب چين مي 

در اين مرحله جوانان مسئوليت . مرحله اي پر عظمت، پرتحرك و پرشور. باشد
جنبش انقالبي چين ما طي چند ده سال گذشته از مراحل . خطيري در پيش دارند

جنگ مقاومت ضد متعدد مبارزه گذشته است ليكن دامنه آن در هيچ مرحله اي چون 
وقتي كه مي گوييم انقالب كنوني چين داراي . ژاپني كنوني چنين وسيع نبوده است

جنبه هاي خاصي است كه آنرا از انقالبات پيشين متمايز مي سازد و از شكست به 
پيروزي روي خواهد آورد، مقصودمان اين است كه توده هاي وسيع خلق چين 

و از همين جهت . رفت جوانان گواه بارزي استپيشرفت كرده اند؛ در اين ميان پيش
. است كه جنگ مقاومت ضد ژاپني بايد پيروز شود و حتماً به پيروزي مي انجامد
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همانطور كه بر همگان روشن است، سياست اساسي در اين جنگ سياست جبهه 
متحد ملي ضد ژاپني است كه هدفش سرنگون ساختن امپرياليسم ژاپن و خائنين به 

نيمه  –ر چين كهن به چين نوين و آزادي تمام ملت از وضع نيمه مستعمره ملت، تغيي
. اكنون عدم وحدت در جنبش جوانان چين ضعفي بسيار جدي است. فئودالي است

شما بايد به كوششهاي خود در جهت نيل به وحدت ادامه دهيد، چرا كه اتحاد قدرت 
ضعيت كنوني را دريابند، به شما بايد به جوانان سراسر كشور كمك نماييد تا و. است

  .وحدت برسند و تا آخر در برابر ژاپن مقاومت نمايند
. و باالخره ششم ، اينك مي خواهم درباره جنبش جوانان ين ان صحبت كنم

سمتي كه اين جنبش به . اين جنبش براي جنبش جوانان در سراسر كشور نمونه است
چرا؟ زيرا كه . شور استخود مي گيرد، در حقيقت سمت جنبش جوانان سراسر ك

مالحظه كنيد، جوانان ين ان در مورد . سمت جنبش جوانان ين ان درست است
جوانان ين ان به . وحدت نه فقط كار كرده اند، بلكه واقعاً خيلي خوب كار كرده اند

در ين ان جوانان روشنفكر و دانشجو، جوانان كارگر و . همبستگي و وحدت رسيده اند
از گوشه و كنار كشور و حتي از مهاجرين چيني جوانان . شده انددهقان همگي متحد 

اكثر شما كه امروز در اين . انقالبي گروه گروه براي آموزش به ين ان روي مي آورند
جلسه شركت داريد، براي رسيدن به ين ان هزاران كيلومتر پشت سر نهاده ايد؛ و 

زن، چه كارگر يا دهقان يك چه نامتان جان باشد چه لي، چه مرد باشيد چه  –همگي 
آيا اين نبايد براي سراسر كشور به عنوان نمونه محسوب . دل و يك زبان هستيد

گردد؟ جوانان ين ان عالوه بر اينكه با يكديگر متحد گشته اند، با توده هاي كارگران 
و دهقانان هم درآميخته اند؛ و اين بيشتر از هر چيز شما را براي سراسر كشور نمونه 

جوانان ين ان چه كرده اند؟ آنها تئوري انقالب را فرا مي گيرند و اصول و . سازدمي 
آنها جنبش كار . شيوه هاي مقاومت در برابر ژاپن و نجات ميهن را مطالعه مي نمايند

قابل . زمين باير را قابل كشت نموده اند» مو « توليدي را بر پا كرده اند و هزاران 
حتي كنفسيوس هم به اين كار  –كشت و كار در مزارع كشت كردن زمين هاي باير و 

وقتي كه كنفسيوس مكتبش را اداره مي كرد، تعداد قابل توجهي . نپرداخته بود
واقعاً چه مكتب با  –» هفتاد حكيم و سه هزار شاگرد «  –شاگرد داشت 

 معذلك از ين ان به مراتب كمتر شاگرد داشت و به عالوه شاگردانش عالقه اي !رونقي
وقتي شاگردي از كنفسيوس سؤال كرد كه . به جنبش كار توليدي نشان نمي دادند

نمي دانم ، در اين كار من به پاي « :مزرعه را چگونه شخم مي زنند، وي در پاسخ گفت
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و وقتي كه باز از او سؤال شد كه سبزي را چگونه مي كارند، در » .دهقانان نمي رسم
در زمانهاي » .من به پاي سبزيكاران نمي رسم نمي دانم ، در اين كار« :پاسخ گفت

قديم جوانان چين كه نزد حكيمان تحصيل مي كردند نه تئوري انقالبي مي آموختند 
در حال حاضر تئوري انقالبي در مكاتب نقاط . و نه در كار بدني شركت مي جستند

. مختلف كشور كم تدريس مي شود و از جنبش كار توليدي هم هيچ خبري نيست
ا در ين ان و در مناطق پايگاهي ضد ژاپني در پشت جبهه دشمن است كه وضع تنه

آنها در امر مقاومت در برابر ژاپن و نجات ميهن واقعاً . جوانان از اساس فرق مي كند
به اين . پيشاهنگ هستند، چرا كه سمت سياسي و شيوه هاي كار آنان درست است

راي جنبش جوانان سراسر كشور علت است كه من مي گويم جنبش جوانان ين ان ب
  .نمونه است

من تمام آنچه را كه مي . جلسه امروز داراي اهميت فوق العاده اي است
اميدوارم كه شما درسهاي پنجاه سال گذشته انقالب چين را . خواستم بيان داشتم

مطالعه كنيد، جنبه هاي خوب آنرا بسط دهيد و اشتباهاتش را حذف نماييد تا آنكه 
نان با خلق سراسر كشور پيوند يابند و انقالب از شكست به پيروزي روي تمام جوا

روزي كه جوانان و خلق سراسر كشور بسيج، متشكل و متحد گردند، روز . نهد
هر يك از جوانان بايد اين مسئوليت را بر . سرنگوني امپرياليسم ژاپن خواهد بود

ه فرق كند و مصمم گردد كه اكنون هر يك از جوانان بايد با گذشت. عهده خود بگيرد
تمام جوانان را متحد نمايد و خلق سراسر كشور را براي سرنگون ساختن امپرياليسم 

اين چيزي است كه من از شما . ژاپن و تغيير چين كهن به چين نوين متشكل سازد
  .انتظار دارم
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  عليه فعاليت تسليم طلبانه
  ) ١٩٣٩ژوئن  ٣٠( 

مسئله ايكه در درجه اول  از زمانيكه ملت چين با تجاوز ژاپن روبرو شد ،  
اين مسئله در فاصله . جنگيدن يا نجنگيدن : ، اين بوده است  اهميت قرار گرفته

همه . سپتامبر و حادثه لوگو چيائو مورد بحث شديدي واقع گرديد  ١٨ميان حادثه 
احزاب و گروه هاي ميهن پرست و همه هموطنان ميهن پرست باين نتيجه رسيدند كه 

؛ همه تسليم طلبان باين  "جنگيدن برابر زندگي و نجنگيدن برابر مرگ است  "
غرش .  "جنگيدن برابر مرگ و نجنگيدن برابر زندگي است  "نتيجه رسيدند كه 

اين عرش توپها . بحث فيصله داد توپهاي نبرد مقاومت در لوگو چيائو موقتاً باين 
ولي چرا . اعالم داشت كه نتيجه گيري اول درست و نتيجه گيري دوم نادرست است 

غرش توپهاي نبرد مقاومت در لوگو چيائو باين بحث موقتاً فيصله داد نه قطعاً ؟ علت 
امپرياليسم ژاپن كه ميخواهد چين را براه تسليم آورد ، در آنرا ميتوان در سياست 

پي سازش اند ، و در بي ثباتي برخي  كه در)  1(كوشش تسليم طلبان بين المللي 
اكنون بيان . افرادي كه جبهه مقاومت ضد ژاپني چين شركت دارند ، جستجو كرد 

: تغيير كرده و مسئله مذكور مجدداً باين صورت مطرح شده است مسئله اندكي 
وموعظه گران صلح بحثي در  در چين ميان هواداران ادامه جنگ "صلح يا جنگ "

نتيجه گيري هوداران ادامه  .مواضع آنها همان مواضع پيشين ميباشد . گرفته است 
ولي .  "مرگ است صلح كردن برابر زندگي و جنگيدن برابر ": جنگ چنين است 

دسته اول شامل همه احزاب و گروه هاي ميهن پرست و همه هموطنان ميهن پرست 
ملت را تشكيل ميدهند ، در حاليكه دسته دوم يعني  هستند كه اكثريت عظيم

تسليم طلبان از نظر تعداد افراد فقط عده قليلي از عناصر متزلزل درون جبهه 
از اينجهت باصطالح موعظه گران صلح مجبورند . مقاومت ضد ژاپني را در بر ميگيرند 

آنها سيل . دغات دروغين و قبل از همه به تبليغات ضد كمونيستي دست بزننبه تبلي
بي پايان از اخبار ، گزارشها ، اسناد و قطعنامه هاي دروغ راه براه مياندازند ، حاكي از 

ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد  "،  "نيستها مشغول اغتشاش اند .كم "اينكه 
،  "بدون اينكه بجنگند بي جهت حركت ميكنند و از اطاعت فرمان سرباز ميزنند 

ان سو ـ نين سيا بصورت تيول در آمده و از حدود خود منطقه مرزي شنسي ـ گ"
و حتي  "، حزب كمونيست در توطئه سرنگون ساختن دولت است  "گسترش مييابد 
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همه اين كار . و غير و غيره  "اتحاد شوروي توطئه ميچيند كه به چين تجاوز كند  "
نند و به صلح ها براي آنستكه واقعيت امور را بپوشانند ، افكار عمومي را آماده ك

موعظه گران صلح يعني تسليم طلبان از آنجهت . يعني به تسليم شدن نائل آيند 
كمونيست مبتكر و مدافع جبهه متحد ملي ضد ژاپني است و چنين ميكنند كه حزب 

بدون مبارزه با حزب كمونيست نميتوان همكاري گوميندان و حزب كمونيست را بر 
. د ژاپني را از هم شكافت و نميتوان تسليم شد هم زد ، نميتوان جبهه متحد ملي ض

. بعالوه موعظه گران صلح اميدوارند كه امپرياليسم ژاپن به گذشتهائي تن در دهد 
حساب آنها اينستكه رمق ژاپن ديگر كشيده شده است ، سياست اصلي خود را عوض 

چين  آنگاه. خواهد رفت  خواهد كرد ، خودش از چين مركزي ، جنوبي و حتي شمالي
باالخره اميد آنها در فشار بين المللي . بدون ادامه جنگ به پيروزي نائل خواهد آمد 

بسياري از موعظه گران صلح نه فقط اميدوار آن اند كه دولتهاي بزرگ بميدان . است 
آيند و ژاپن را تحت فشار بگذارند و او به گذشتهائي وادار كنند تا موافقت در امر 

، بلكه اميدوار اين نيز هستند كه دولتها بزرگ بر دولت چين  صلح امكان پذير گردد
در چنين ! كنيد  نگاه " : گفت جنگاعمال فشار كنند تا بتوان به هواداران ادامه 

 ) 2(آرام بين المللي اقيانوس  كنفرانس " "  !محيط بين المللي فقط راه صلح باز است 
، بلكه گامي در راه احياء چين نيست ) 3(مونيخ براي چين سودمند است ، از نوع 

ت مجموع نظرات ، شيوه ها و توطئه هاي موعظه گران صلح در چين اينس "! است 
نمايش را وان جين وي بتنهائي بصحنه نميĤورد ، عيب  اين.  ) 4( طلبان يعني تسليم 
هنوز وان جين وي هاي بزرگ و كوچك زياد هستند كه در درون جبهه كار اينستكه 
ژاپني پنهان اند و در اين نمايش با وان جين وي همدستي ميكنند ؛  مقاومت ضد
بازي ميكنند و بعضي ديگر گاهي با ماسك سرخ و )  5( "شوان هوان  " بعضي با او

  . ) 6( گاهي با ماسك سفيد درميĤيند 
ما كمونيستها صريحاً اعالم ميداريم كه تا آخر در اردوي هواداران ادامه   

يگانه آرزوي ما . قاطعانه با موعظه گران صلح مبارزه خواهيم كرد جنگ خواهيم بود و 
اينستكه وحدت خويش را با همه احزاب و گروه هاي ميهن پرست و همه هموطنان 

تحكيم كنيم ، جبهه متحد ملي ضد ژاپني و همكاري گوميندان و ميهن پرست كشور 
ا در آوريم ، جنگ حزب كمونيست را استوار گردانيم ، سه اصل خلق را بموقع اجر

را تا پايان ادامع دهيم ، تا رود خانه يا لو نبرد كنيم و همه سرزمينهاي از مقاومت 
ما همه . غير از اين هيچ چيز ديگر را قبول نداريم  .را باز ستانيم )  7( دست رفته 
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وان جين هاي آشكار و پنهاني را بطور قطع محكوم ميكنيم زيرا كه آنها محيط ضد 
ميان گومندان و حزب كمونيست بر  ) 8( "اصطكاك "ايجاد ميكنند ،  كمونيستي

. ميانگيرند و حتي در صددند كه جنگ داخلي جديدي بين اين دو حزب را بر افروزند 
افتراق افكني است ، در واقع توطئه هاي شما كه هدفش : ما باين اشخاص ميگوئيم 

ليم طلبي و افتراق افكني چيز ديگري نيست جز تدارك تسليم طلبي ، و سياست تس
شما مبين نقشه كلي شما بيش نيست كه بخاطر ارضاء منافع خصوصي مشتي از افراد 

. اما چشم خلق بيناست و توطئه هاي شما افشا خواهد شد . منافع ملي را ميفروشيد 
ما اين پرچانگي بيهوده را كه گويا كنفرانس اقيانوس آرام مونيخ مشرق نخواهد بود، 

آنچه كنفرانس اقيانوس آرام ناميده ميشود ، مسلماً . محكوم ميكنيم  بطور قطع
ما . مونيخ مشرق خواهد بود و سرنوشت چكوسلواكي را براي چين پيش خواهد آورد 

اين پرچانگي بيهوده را كه گويا ممكن است امپرياليستهاي ژاپن سر عقل بيايند و به 
سياست اصلي امپرياليسم ژاپن .  بطور قطع محكوم ميكنيمگذشتهائي تن در دهند ، 

سخنان شكر آلود ژاپني ها پس از . كه سياست انقياد چين است ، تغيير نخواهد كرد 
برسميت نشناختن دولت ملي بعنوان  "سقوط اوهان ، مثالً اعراض آنها از سياست 

و موافقت آنها با پذيرفتن او باين سمت و يا مثالً شرايط آنها  ) 9(  "طرف مذاكرات 
براي بيرون كشيدن ارتش خود از چين مركزي و جنوبي ـ همه مظاهر سياست حيله 
گرانه ايست و هدفش آنست كه ماهي را بسوي قالب بكشاند ، آنرا بگيرد و كباب كند 

كوشش . بيفتد كسي كه لب باين طعمه ميزند ، بايد حاضر باشد كه در ماهي تابه . 
ند چين راه براه تسليم بيĤورند ، مظهر همين تسليم طلبانه بين المللي نيز كه ميخواه

روي "آنها به تجاوز ژاپن بر چين بديده اغماض مينگرند و . سياست حيله گرانه است 
و منتظر لحظه مناسبي هستند كه  "فراز كوه نشسته نبرد ببرها را تماشا ميكنند 

د در وضعيت باصطالح كنفرانس اقيانوس آرام را بمنظور ميانجيگري برپا سازند تا خو
از اين توطئه انگيزان چشم اميد داشتن نيز بدام . قرار گيرند  "شخص ثالث  "ممتاز 

  . افتادن است 
اينك مسئله جنگيدن يا نجنگيدن بصورت مسئله جنگ يا صلح مطرح   

در ميان همه مسائل اين مهمترين و . ميشود ، ولي ماهيتش همان است كه بود 
ژاپن كه ش ماه اخير در اثر تشديد اجراي سياست در ش. اساسي ترين مسئله است 

ميخواهد چين را براه تسليم بياورد ، در اثر اقدامات فعاالنه تسليم طلبان بين المللي 
، و بطور عمده در اثر تزلزل بيشتر برخي افرادي كه در جبهه مقاومت ضد ژاپني چين 
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جار و جنجال عجيبي بر سر باصطالح مسئله صلح يا جنگ برخاسته و شركت دارند ، 
امكان تسليم در وضع سياسي كنوني بصورت خطر عمده در آمده است ؛ در چنين 
شرايطي مبارزه با حزب كمونيست يعني بهم زدن همكاري گوميندان و حزب 

منزله كمونيست و  بهم زدن وحدت در مقاومت ضد ژاپني ، در نزد تسيلم طلبان ب
در چنين وضع همه  .خستين و مهمترين قدم در راه تدارك تسليم بشمار ميĤيد ن

احزاب و گروه هاي ميهن پرست و همه هموطنان پرست چين موظف اند كه باچشم 
آنها بايد در يابند كه خصوصيت اصلي . باز مراقب فعاليت هاي تسليم طلبان باشند 

خطر عمده در آمده و مبارزه با حزب  شرايط حاضر در آنستكه تسليم طلبي بصورت
كمونيست چيزي ديگري نيست مگر تدارك تسليم ؛ آنها موظف اند با تمام قواه با 

هرگز نبايد گذاشت كه عده قليلي بر بهم . تسليم طلبي و افتراق افكني مبارزه كنند 
زدن امر جنگ عليه امپرياليسم ژاپن امكان يابند و بĤن خيانت ورزند ، جنگي كه 

هرگز نبايد . قاطبه ملت با ريختن خون خود دو سال است كه بĤن ادامه ميدهد 
زدن جبهه متحد ضد ژاپني كه در اثر مساعي گذاشت كه افرادي محدودي بربهم 

  .قاطبه ملت بوجود آمده است امكان يابند و آنرا از هم بپاشند 
  .ماند به جنگ ادامه دادن و در وحدت پافشاري كردن ـ چين برجا خواهد   
به صلح روي آوردن و در افتراق افكني پافشاري كردن ـ چين نابود خواهد   

  .شد
كدام را بايد پذيرفت و كدام را بايد رد كرد ؟ همميهنان بايد بزودي يكي را   

  .انتخاب كنند 
همه احزاب و گروه هاي ميهن پرست و همه هموطنان ميهن پرست كشور   

  . ند داد و در وحدت پافشاري خواهند كردنيز بطور قطعي جنگ را ادامه خواه
بتوانند ند ، ولحتي اگر تسليم طلبان كه به توطئه هاي تسليم و افتراق مشغ  

موقتاً استيالء يابند ، سر انجام بوسيله خلق فاش خواهند شد و بمجازات خواهند 
وظيفه تاريخي ملت چين آنستكه از طريق وحدت و مقاومت به آزادي خويش . رسيد

تسليم طلبان در صددند كه در جهت مخالفت سير كنند ، ولي با وجود . يابد دست 
د شادي كه بركشند و تصور كنند كه ياهر پيشرفتي كه بدست آورند و يا وجود هر فر

سر انجام از سرنوشت خويش نخواهد  ”بĤنها ضرر برساند  "نميكند هيچكش جرأت 
  . گريخت و از دست خلق كشور مجازات خواهند ديد 
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مبارزه با تسليم طلبي و افتراق ـ وظيفه فوري كليه احزاب و گروه هاي   
  . ميهن پرست و هموطنان ميهن پرست كشور است 

خلق سراسر كشور متحد شويد و روي جنگ مقاومت و وحدت پافشاري    
كنيد ، و توطئه هائي را كه هدفش تسليم طلبي و افتراق افكني است ، نقش بر آب 

  ! بسازيد 
  ها يادداشت

بين المللي امپرياليستهاي انگلستان و امريكاست كه در آن موقع ـ منظور از تسليم طلبان  ١
  . توطئه توافق هائي با ژاپن از طريق قرباني چين بودند در 

در آن هنگام امپرياليستهاي انگلستان ، آمريكا و فرانسه با موعظه گران چيني صلح در ـ  ٢
بودند تا با رهزنان ژاپني سازش كنند و چين را ” المللي اقيانوس آرامكننفرانس بين  ”توطئه باصطالح 

در اين اثر رفيق مائوتسه دون . نام نهاده بود  اين توطئه را در افكار عمومي ، مونيخ مشرق دور. بفروشند 
اين پرچانگي بيهوده كه گويا كنفرانس اقيانوس آرام مونيخ مشرق نخواهد بود به  در محكوم ساختن

  . ي آن موقع چانكايشك اشاره ميكند ادعا
) آلمان (سران چهار دولت انگلستان ، فرانسه ،آلمان و ايتاليا در مونيخ ١٩٣٨تامبر پـ در س ٣

فرانسه بموجب اين قرار داد ،  كنفرانسي تشكيل دادند كه به عقد قرار داد مونيخ انجاميد ، انگلستان و
  ١٩٣٨در سالهاي . اينكه آلمان به اتحاد شوروي حمله كند  سلواكي را به آلمان فروختند ، مشروط بروچك
امپرياليستهاي انگلستان و امريكا بار ها بتدارك سازش با امپرياليسم ژاپن از طريق قرباني چين  ١٩٣٩ـ 

كه رفيق مائوتسه دون اثر حاضر را نوشت ، بين انگلستان و ژاپن مجدداً  ١٩٣٩وئن در ژ. اقدام كردن 
اين توطئه از آنجا كه با توطئه مونيخ انگلستان ، . ر ادامه تدارك اين توطئه بعمل آمد مذكراتي بمنظو

  .نامبده ميشد  "مونيخ مشرق  "داشت ، فرانسه ، آلمان و ايتاليا شباهت 
مجموعه نظرات ، شيوه ها و توطئه هاي موعظه  "ـ در اينجا منظور رفيق مائوتسه دون از  ۴

در آن . ، نظرات ، شيوه ها و توطئه هاي چانكايشك است  "م طلبان گران صلح در چين يعني تسلي
هنگام وان جين وي سركرده عمده تسليم طلبان علني بود و چانكايشك سركرده عمده تسليم طلباني 

وان جين  "سخن رفيق مائوتسه دون در باره . در درون جبهه مقاومت ضد ژاپني پنهان شده بودند كه 
  . مربوط باو است  "كوچك  وي هاي بزرگ وان جين "و "وي مخفي 

قشهاي نچانكايشك و وان جين وي همانطور  ـ منظور رفيق مائوتسه دون اينستكه 5
نوعي نمايش است كه دو نفر اجرا (  "شوان هوان  "كه هنرپيشگان نمايش  مختلف را بعهده گرفته اند
ن شده ، حرف ميزند و آواز ميخواند ، يكي از آنها در پشت سر ديگري پنها. كننده در آن شركت دارند 

آن ديگري در جلو نشسته ، حرف نميزند و آواز هم نميخواند و فقط طبق حرفها و آوازهاي آن يكي 
  ) . مترجم . پشت سر خود ژستهاي مختلف ميگيرد 

در رأس آن قرار گرفت ، دو  ـ در آن دوران موعظه گران صلح در گوميندان كه چانكايشك ٦
مدند و از سوي ديگر Ĥهواداران ادامه جنگ مقاومت در ميآنها از يك سو هنوز بلباس . ند روئي ميكرد
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اپراي باستاني چين بودند كه اشكال مختلف فعاليت تسليم طلبانه بودند ؛ آنها شبيه هنرپيشگان مشغول 
  )رل منفي( در ميĤمدند و برخي ديگر با ماسك سفيد) رل مثبت ( برخي از آنها در صحنه با ماسك سرخ 

در پنجمين پلنوم پنجمين دوره كميته اجرائي مركزي گوميندان  ١٩٣٩ـ در ژانويه  ۷
 "پايان"مقصود از كلمه  "جنگ مقاومت تا پايان  "چانكايشك علناً اظهار نظر كرد كه بعقيده او در شعار 

رو رفيق مائوتسه از اين "برقراري مجدد وضعي كه پيش از حادثه لوگو چيائو وجود داشت  "عبارتست از 
جنگ "دون براي مقابله با اين سياست تسليم طلبانه چانكايشك مخصوصاً تأييد كرد كه معناي شعار 

نبرد كردن تا رود خانه يا لو و بازستاندن همه سرزمينهاي از دست  "عبارتست از  "مقاومت تا پايان 
  "رفته 

متدول بود ، عبارتست از عمال كلمه ايكه در آن زمان بسيار  "اصطكاكات  "ـ منظور از  ٨
ارتجاعي دارو دسته مرتجع گوميندان كه باشكال مختلف بمنظور برهم زدن جبهه متحد ملي ضد ژاپني 

  . و مبارزه عليه حزب كمونيست و كليه نيرو هاي مترقي صورت ميگرفت 
ولت د ١٩٣٨ژانويه   ١٦در . ارتش ژاپن نانكن را بتصرف در آورد  ١٩٣۷دسامبر  ١٣ـ در  ٩

از اين به بعد دولت ملي را بعنوان طرف  "و در آن اعالم داشت كه  تژاپن اعالميه اي منتشر ساخ
پس  ١٩٣٨در اكتبر .  "مذاكرات برسميت نخواهد شناخت و اميدوار است كه دولت جديدي تشكيل شود 

ل چانكايشك در از آنكه ارتش ژاپن گوان جو و او هان را متصرف شد ، دولت ژاپن با استفاده از تزلز
مسئله جنگ مقاومت سياست جديدي اتخاذ كرد تا چانكايشك را براه تسليم آورد ، باين منظور دولت 

در مورد دولت ملي  ": اعالميه جديدي منتشر ساخت كه در آن چنين گفته ميشد  ١٩٣٨ژاپن در نوامبر 
جديد به احياء كشور و  هرگاه وي از سياست اشتباه آميز سابق خود دست بردارد و با شركت رجال

  ". نگهباني نظم بپردازد ، در آنصورت از طرف دولت امپراطوري رد نخواهد شد 
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  مرتجعين بايد مجارات شوند
  ) 1939اوت  1( 

. در اينجا گرد آمده ايم، اول اوت ، ما براي برگزاري مجلس ياد بود  امروز  
چرا ما اين مجلس ياد بود را ترتيب داده ايم ؟ براي آنكه مرتجعين رفقاي انقالبي ما را 

ه كساني در اين چ. به قتل رسانيده اند ، رزمندگان عليه ژاپن را بقتل رسانيده اند 
چين دوسال با . زمانه بايد بقتل برسند ؟ خائنين بملت و امپرياليستهاي ژاپن 

خائنين بملت هنوز . امپرياليسم ژاپن جنگنده است ولي فرجام آن هنوز معلوم نيست 
فعاليت بسياري از خود نشان ميدهند و عده قليل از آنها بقتل رسيده اند و معذلك 

چه كساني آنها را كشته اند؟ . گجويان عليه ژاپن بقتل رسيده اند رفقاي انقالبي ما جن
چرا سپاهيان رزمندگان عليه ژاپن را كشتند ؟ آنها فرمان . آنها را سپاهيان كشته اند 

چه كساني به آنها فرمان كشتن . را اجرا كردند و كساني به آنها فرمان كشتن دادند 
چه كساني ميخواهند رزمندگان عليه ژاپن را قاعدتاً ! رفقا ) .  ١(دادند ؟ مرتجعين 

بقتل در آورند ؟ نخست امپرياليستهاي ژاپن و سپس خائنين بملت و ميهن فروشان 
اما عرصه كشتار شانگهاي ، بي پين ، تيانزين ، نانكن و نقطه . نظير وان جين وي 

قتل  ديگري كه تحت اشغال متجاوزين ژاپني و خائنين بملت باشند نبود ، بلكه اين
بهه جنگ مقاومت صورت گرفت و توجن كون و لوه زي جدر پين جيان ، در پشت 

و رفقاي ديگر ، رفقاي مسئول دفتر ارتباط ارتش چهارم جديد در پين جيان ، در  مين
پر واضح است كه اين قتل توسط آن دارودسته مرتجعين چين . ميان قربانيان بودند 

جين وي را بمورد اجرا گذاردند صورت گرفته  كه فرمان امپرياليستهاي ژاپني و وان
اين مرتجعين در حال تدارك تسليم هستند ، از اينرو خاضعانه فرمان ژاپنيها . است 

و وان جين وي را اجرا كردند ، و نخست مصممترين رزمندگان عليه ژاپن را بقتل 
بايد عليه  اين موضوع كوچك نيست ، ما بايد با آن بمبارزه برخيزيم ، ما. رسانيدند 

  !آن اعتراض نمائيم 
اكنون تمام ملت در برابر ژاپن مقاومت ميكند و خلق سراسر كشور بمنظور   

  اما مرتجعين و تسليم طلبان نيز   . مقاومت عليه ژاپن به وحدت بزرگي نايل آمده است 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ي رفيق مائو تسه دون در مجلس يادبودي است كه از طرف اهالي ين ان براي متن  حاضر سخنران
   .شهيدان حادثه خونين پين جيان ترتيب داده شده بود 
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آنها چه ميكنند ؟ آنها رزمندگان عليه ژاپن را . در درون اين وحدت بزرگ جاي دارند 
پاخت با بقتل ميرسانند ، از پيشرفت و ترقي جلوگيري ميكنند و با ساخت با 

  . متجاوزين ژاپني و خائنين بملت راه را براي تسليم هموار ميسازند 
آيا كسي به قتل رفقاي ضد ژاپني كه واقعه جدي است رسيدگي كرده   

ژوئن صورت گرفته و امروز اول اوت است  12بعد از ظهر روز   3است؟ قتل در ساعت 
كه گامي به پيش گذارد ، به  ، اما است ، اما آيا در تمام اين مدت ماكسي را ديديم

چه كسي بايد به اينكار رسيدگي كند ؟ بر طبق قانون چين . اينكار رسيدگي كند ؟ نه 
 مرزي شنسياگر چنين قضيه در منطقه . مقامات قضائي بايد به اينكار پراخته باشند 

دادگاه عالي ما اكنون مدتي بود كه بدان  ـ گان سو ـ نين سيا اتفاق ميافتاد ،
ميگذرد ،  اما با آنكه تقريباً دو ماه از حادثه خونين بين جيان. دگي كرده بود رسي

دليل آن چيست ؟ دليل آن . ائي هيچ كاري انجام نداده اند ضهنوز قانون و مقامات ق
  ) 2( اينستكه چين متحد نيست 

اما توحيد بچه . چين بايد متحد شود ؛ بدون توحيد امكان پيروزي نيست 
و حيد به اين معني است كه هر كس بايد در برابر ژاپن مقاومت كند ، معني است ؟ ت

همه بايد متحد شوند و در راه ترقي بكوشند ، بايد در برابر ژاپن مقاومت كند ، همه 
بايد متحد شوند و در راه ترقي بكوشند ، وبايد بفراخور حال پاداش و مجازات برقرار 

هائي كه در برابر ژاپن مقاومت ميكنند ، كه چه كساني بايد پاداش گيرند ؟ آن. گردد 
وند ؟ خائنين شچه كساني بايد مجازات . رقي اند نگهبان وحدت اند و آنهائي كه مت

آيا كشور ما . بملت و مرتجعين كه در كار مقاومت ، وحدت و ترقي خرابكاري ميكنند 
. ر آنست حادثه خونين پين جيان گواه ب. اكنون متحد شده است ؟ نه ، نشده است 

اين كشتار نشان ميدهد كه توحيد ، در آنجا كه بايد باشد ، نيست ما مدتها خواستار 
اما اكنون تو جن . نخست توحيد براساس جنگ مقاومت . توحيد تمام كشور بوديم 

كون ، لوه زي مين و رفقاي ديگر كه در برابر ژاپن مقاومت ميكردند بجاي آنكه پاداش 
بمقابله برخاسته ده اند و آن فرو مايگاني كه با جنگ مقاومت گيرند سبعانه بقتل رسي

. اند ، تسليم بدشمن را تدارك ميبينند و بكشتار دست ميزنند ، از مجازات مصون اند
ما بايد با اين فرومايگان و تسليم طلبان مبارزه كنيم و قاتلين را . اين توحيد نيست 

آنهائي كه هوادار وحدت هستند ، بايد . دوم توحيد بر اساس وحدت . بازداشت نمائيم 
اما اكنون تو جن . پاداش گيرند و آنهائي كه آنرا بر هم ميزنند ، بايد مجازات شوند 

كون ، لوه زي مين و رفقاي ديگر كه نگهبان وحدت بودند مجازات شده اند و سبعانه 
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نه مجازات بقتل رسيده اند ، و فرومايگاني كه در امر وحدت اخالل ميكنند ، از هرگو
تمام كشور بايد در راه . بر اساس ترقي سوم توحيد . اين توحيد نيست. ايمن هستند 

ترقي گام بردارد ، بايد كوشيد كه عقب مانده همپاي مترقي شود و نه آنكه مترقي را 
دژخيمان حادثه خونين پين جيان مردم . به عقب كشيد تا همطراز عقب مانده گردد 

ده ها و صدها كمونيست و ميهن پرست از آغاز جنگ . دند را بقتل ميرسانمترقي 
اداما اين . حادثه خونين پين جيان فقط تازه ترين نمونه است . مقاومت ترور شده اند 

وضع براي چين هالكت بار خواهد بود زيرا تمام كساني كه در برابر ژاپن بمقاومت 
ت ؟ معني آنها اينست معني اين قتل ها چيس. دست ميزنند ممكن است بقتل برسند 

كه مرتجعين چين كه طبق او امر امپرياليستهاي ژاپن و وان جين وي عمل ميكنند در 
تدارك تسليم بدشمن اند و بهمين علت است كه آنها كار خود را با گشتن رزمندگان 

اگر به آن . عليه ژاپن ، با كشتن كمونيستها و با كشتن ميهن پرستان آغاز كرده اند 
از اينرو اين . ه نشود ، چين از دست اين مرتجعين راه نيستي خواهد سپرد خاتمه داد

ما بايد از . تمام كشور بستگي دارد و داراي اهميت فوقالعاده است  قتل ها با سرنوشت
  .دولت ملي  بخواهيم كه اين مرتجعين را به شديد ترين وجه مجازات كند 

اخيراً فعاليتهاي مخرب خود را  رفقا بايد نيز دريابند كه امپرياليسم ژاپن  
، )3(شدت بخشيده است ، امپرياليسم بين المللي در كمك به ژاپن فعالتر شده است 

، وان جين وي هاي آشكار و پنهان براي خربكاري در جنگ  در چين ،خائنين بملت
مقاومت و برهم زدن وحدت و بر گرداندن عقربه زمان بيش از هر موقع ديگر از خود 

آنها ميخواهند قسمت اعظم چين را به تسليم وادارند ، در . نشان ميدهند فعاليت 
در حال حاضر پاره اي . درون كشور تفرقه ايجاد كنند و جنگ داخلي براه اندازند 

وسيع  بطور)  4(» تدابير بمنظور تحديد فعاليت احزاب بيگانه « تدابير مخفي مانند 
مون كامالً ارتجاعي است ، به امپرياليسم اين تدبير از لحاظ مض. عملي گرديده است 

 "احزاب بيگانه ". لطمه ميزند وحدت و ترقي  ژاپن ياري ميرساند و به امر مقاومت ،
چگونه ميتوان حزب . كدامند ؟ امپرياليسم ژاپن ، وان جين وي ، خائنين بملت 

در  كمونيست و تمام احزاب و گروههاي سياسي ضد ژاپني ديگر را كه بخاطر مقاومت
ناميد ؟ در حال حاضر  "احزاب بيگانه  "برابر ژاپن دست اتحاد بيكديگر داده اند ، 

تسليم طلبان ، مرتجعين و سر سختان عمداً در ميان صفوف مبارزان ضد ژاپني 
آيا اين قبيل فعاليتها درست است ؟ . اصطكاكات ايجاد ميكنند و تفرقه مياندازند 

سخن بميان  "محدود ساختن "اگر از ) . رين كف زدن عموم حاض( نادرست مطلقاً 
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آيد ، چه كساني را بايد محدود ساخت ؟ امپرياليستهاي ژاپن را ، وان جين وي را ، 
چرا بايد حزب كمونيست را ) كف زدن عموم حاضرين ( مرتجعين و تسليم طلبان را 

ن حزب حزبي كه انقالبي ترين و مترقي ترين و در مقاومت در برابر ژاپن قاطع تري
ما مردم ين ان مخالف صريح و . است محدود ساخت ؟ اين مطلقاً نادرست است 

ما ) كف زدن عمومي حاضرين ( اعتراض شديد خود را نسبت به آن ابراز ميداريم  
اين تدبير . مبارزه كنيم  »تدابير بمنظور تحديد فعاليت احزاب بيگانه « بايد با اين 

ما . انه است ، اعمالي كه وحدت را بر هم ميزنند سرچشمه همه گونه اعمال جنايتكار
. امروز اين مجلس توده اي بخاطر ادامه جنگ مقاومت وحدت و ترقي بر پا داشته ايم 

بايد ملغي » تدابير بمنظور تحديد فعاليت احزاب بيگانه « براي نيل به اين مقصود اين 
قاي انقالبي ، تمام رفقا و شود ، تسليم طلبان و مرتجعين بايد مجازات شوند و تمام رف

.              تمام مردمي كه در برابر ژاپن مقاومت ميكنند بايد مورد حمايت قرار گيرند 
  )حاضرين بگرمي كف زدند و شعار دادند ( 

  يادداشتها

اهياني اعزام گوميندان طبق فرمان مخفي چانكايشك سپ ٢۷ارتش  ١٩٣٩ ژائن 12ـ در  1  
صره كردند و رفيق رتش چهارم جديد را در بين جيان واقع در استان حونان محاداشت كه دفتر ارتياط ا

تو جن كون افسر ستاد ارتش چهارم جديد و رفيق لوه ري مين سرگرد و آجودان ارتش هشتم و چهارم 
اين كشتار نه تنها نفرت و انزجار مردم مناطق پايگاهي . رفيق ديگر را سبعانه بقتل رسانيدهد 

ژاپني را برانگيخت بلكه در مناطق تحت سلطه گوميندان نيز مردم شرافتمند را منزجر  دموكراتيك ضد
مرتجعيني كه از طرف رفيق . اين حادثه خويني تحت فرمان چانكايشك و دستيارانش رخ داد . ساخت 

  . نشمائو تسه دون در اين سخنراني مورد اتنقاد شديد قرار گرفتند، عبارت بودند از چانكايشك و دستيارا
شيدند به ئه هاي مرتجعين گوميندان كه ميكومائوتسه دون براي مقابله با توطـ رفيق  ٢  

نيرو هاي مسلح و پايگاه هاي ضد ژاپني زير رهبري حزب كمونيسترا از ميان بردارند ،  "توحيد"بهانه 
 ر مقاومتاز روز تجديد همكاري گوميندان و حزب كمونيست بمنظو. را توضيح ميدهد   "توحيد "اين

به سالح عمده اي در دست گوميندان مبدل گرديد كه با آن  "توحيد  "مشترك در برابر ژاپن اين شعار 
حزب كمونيست را مورد حمله قرار نيداد و وي را متهم ميساخت كه پيوسته حساب جدا گانه اي براي 

، موقعيكه  پنجمين  1938نويه بعد از ژا. مقاومت زيان ميرساند   خود باز ميكند ، مانع توحيد است و به
تدابير بمنظور تحديد « پلنوم پنجمين دروزه كميته اجرائي مركزي گوميندان به پيشنهاد چانكايشك 

رفيق مائوتسه دون شعار . را تصويب كرد ، اين غوغا ارتجاعي شدت يافت » فعاليت احزاب بيگانه 
در برابر فغاليتهاي انشعابگرانه گوميندان عليه  را از كف مرتجعين گوميندان بيرون آورد و آنرا "توحيد "

  .خلق و ملت بيك شعار انقالبي مبدل ساخت 
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پس از سقوط . » عليه فعاليت تسليم طلبانه « : مراجعه شود به رفيق مائو تسه دون «  3  
، سياست عمده ژاپن در اين جهت سير ميكرد كه با بكار بردن وسائل سياسي  1938اوهان در اكتبر 

امپرياليسم جهاني و از آنجمله امپرياليستهاي انگليسي و امريكائي . يندان را به راه تسليم آورد گوم
نگيسي چمبرلين نخست وزير ا. بكرات به چانكايشك توصيه ميكردند كه براي صلح وارد مذاكره شود 

 ۱۹۳۹در . شركت خواهد جست  "ساختمان خاور دور  تجديد "اصطالح اظهار داشت كه انگلستان در ب
در اوريل همين سال . فعاليتهاي توطئه گرانه متجاوزين ژاچن و امچرياليسم بين المللي سدت يافت 

يگري ن به ميانجمذاكرات صلح ميان چانكايشك و ژاپ كالرك كر سفير انگليسي در چين براي ترتيب
ب آن دولت انگلستان در ژوئيه موافقت نامه اي ميان انگلستان و ژاپن منعقد گرديد كه بموج. پرداخت 

  .در چين را كه بدست متجاوزين ژاچن ايجاد شد كامالً برسميت بشناسد  "وضع موجود  "حاضر شد 
از طرف كميته اجرائي  ۱۹۳۹مخفيانه در » تدابير بمنظور تحديد فعاليت احزاب بيگانه « ـ  ۴  

خصيتهاي مترقي ديگر مركزي گوميندان صادر شد كه براي افكار و كفتار و كردار كمونيستها و ش
در . محدوديت هاي شديدي مقرر ميسازد و هدف آن برهم زدن تمام سازمانهاي توده اي ضد ژاپني بود 

 " "كمونيستها فعاليت بيشتري داشتند "اين تدابير قيد شده بود كه در نقاطي كه بعقيده گوميندان 
طور كلي در درون سازمان بائو و جيا بمرحله اجرا در آيد و ب "قانون نسئوليت مشترك و مجازات جمعي 

يعني سازمان جاسوسي ضد انقالبي برقرار گردد تا در هر فرصتي فعاليتهاي  "شبكه اطالعاتي  "يك 
  .مردم را كنترل و محدود سازد 
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  مصاحبه با خبر نگار

  » سين هوا ژيبائو « روزنامه  
  درباره وضع جديدبين المللي 

  ) 1939سپتامبر  1( 

)  1(امضاء قرارداد عدم تجاوز ميان اتحاد شوروي و آلمان: سئوال  خبر نگار   
  داراي چه اهميتي است  ؟

يجه قرار داد عدم تجاوز ميان اتحاد شوروي و المان نت: جواب مائوتسه دون   
شوروي وسياست صلح جويانه ايست كه پيوسته افزايش قدرت سوسياليستي اتحاد 

اين قرار داد توطئه بورژوازي ارتجاعي بين . از طرف دولت شوروي تعقيب ميگردد 
المللي را بنمايندگي چمبرلي و داالديه كه ميكوشيد ميان اتحادشوروي و المان 

د شوروي را توسط بلوك ضد كمونيستي جنگي برانگيزد ، درهم ريختن ، محاصر اتحا
آلمان ، ايتاليا و ژاپن در هم شكست ، صلح را ميان اتحاد شوروي و آلمان تقويت كرد 

اين قرار دار ، در . و پيشرفت ساختمان سوسياليسم را در اتحاد شوروي تضمين نمود 
داران خاور ، ضربه اي بر ژاپن وارد و به چين ياري رسانيد ، در چين ، مواضع طرف

اينها  همه . مقاومت در برابر ژاپن را تقويت كرد و بر تسليم طلبان ضربه وارد ساخت 
پايه اي براي ياري به خلقهاي جهان جهت كسب رهائي و آزادي خود فراهم ساخته 

  .  اين است تمام اهميت قرار داد عدم تجاوز ميان اتحاد شوروي و آلمان . است 
درك نميكنند كه قرارداد عدم تجاوز ميان اتحاد بعضي از مردم هنوز : سئوال  

شوروي و آلمان نتيجه شكست مذاكرات انگلستان و فرانسه و شوروي است ، بعكس 
فرانسه و شوروي نتيجه انعقاد قرار . آنها فكر ميكنند كه شكست مذاكرات انگلستان 

ان و آيا ممكن است توضيح دهيد چرا مذاكرات انگلست. داد شوروي و آلمان است 
  . فرانسه و شوروي با شكست مواجه شد 

ات انگلستان و فرانسه و شوروي به شكست انجاميد صرفاً رمذك: ب اجو  
در سالهاي آخير . براي آنكه دولتهاي انگليس و فرانسه از خود صداقت نشان ندادند 

بورژوازي ارتجاعي بين المللي و در درجه اول بورژوازي ارتجاعي انگلستان و فرانسه 
سياست ارتجاعي ، يعني  كايتاليا و ژاپن فاشيستي پيوسته ير برابر تجاوز آلمان ، د
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سياست  آنها در تعقيب اين هدف. را در پيش گرفته است  "عدم مداخله  "سياست 
آنستكه چشم خود را بر روي جنگهاي تجاوزكارانه ببندند و از آنها بسود خويش 

فرانسه پيشنهادات مكرر اتحاد شوروي را از اين جهت  انگلستان و . استفاده كنند 
عدم  "براي تشكيل جبهه واقعي عليه تجاوز با قاطعيت رد كردند و بجاي آن موضع 

را اتخاذ نمودند ، دست آلمان و ايتاليا و ژاپن را در تجاوز باز گذاشتند و  "مداخله 
رند طرفين هدف آنها اين بود كه بگذا. خود نقش ناظرين حاشيه نشين را بازي كردند 

آنها با . جنگ يكديگر را بفرسايند ، و آنگاه وارد عمل شوند و به مداخله بپردازند 
بشه ، حچين را نثار ژاپن نمودند و تمام پيروي از اين سياست ارتجاعي نيمي از 

اين بار آنها ) .  2(ساختند باني آلمان و ايتاليا را قر اسپانيا ، اطريش و چكوسلواكي
اين توطئه در مذاكرات اخير انگلستان و . د شوروي را فدا كنند ميخواستند اتحا

اوت يعني  23آوريل تا  15اين مذاكرات . فرانسه و شوروي بطور وضوح آشكار گرديد
بيش از چهار ماه بطول انجاميد اتحاد شوروي در جريان اين مذاكرات حد اكثر 

ا انتها از پذيرش اصل تساوي و ولي انگلستان و فرانسه از ابتدا ت. بردباري را بخرج داد
امنيت آنها را  عمل متقابل سرباز زدند ؛ آنها فقط ميخواستند كه اتحاد شوروي

و كشورهاي كوچك تضمين كند ، در صورتيكه خودشان از از تضمين اتحاد شوروي 
تواند از شكافي باز گذارند كه ارتش آلمان ببالتيك امتناع ميورزيدند تا بدين ترتيب 

د ؛ آنها در عين حال اجازه نميدادند كه سپاهيان شوروي براي نبرد با متجاوز آن بگذر
در همين موقع آلمان . چنين است علت شكست مذاكرات. عبور كنند  از لهستان

شوروي خاتمه دهد ، از باصطالح  آمادگي نشان داد كه به فعاليتهاي خود عليه اتحاد
ونيت مرز هاي شوروي و آلمان منعقد دست بر دارد و مص)  3(» پيمان ضد كمينترن «

كه از طرف ارتجاع بين المللي و در درجه اول از  "عدم مداخله ”"سياست .  گرديد 
روي فراز كوه نشستن  "انگليس و فرانسه دنبال ميشود ، عيناً سياستطرف ارتجاع 

از  كامالً امپرياليستي است كه سود خود را و سياستي "و نبرد ببر ها را تماشا كردن 
اين سياست هنگامي آغاز شد كه چمبرلن دولت را در . زيان ديگران تامين كند 

اوج خود رسيد ، و باالخره بداد مونيخ در سپتامبر سال گذشته قرار  دست گرفت و با
از اين پس ناگزير . در مذاكرات اخير انگلستان و فرانسه و شوروي دچار شكست شد 

تي يعني بلوك سلوك بزرگ امپرياليوضع در جهت تصادم مستقيم ميان دو ب
در  ۱۹۳۸انگلستان ـ فرانسه و بلوك آلمان ـ ايتاليا تكامل خواهد يافت و من در اكتبر 

سنگي را  ": پلنوم ششمين دوره كميته مركزي حزب كمونيست چين گفتم ششمين 
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اينست نتيجه اجتناب ناپذير  اقبت بروي پاي خود خواهد افتاد ؛كه بلند كرده اند ع
رد كه بديگران زيان رساند ولي سر كچمبرلين با اين قصد شروع  " .است چمبرلن سي

  .چنين است قانون تكامل تمام سياست هاي ارتجاعي . انجام خودش خسارت ديد 
  بعقيده شما تكامل وضع كنوني چگونه خواهد بود ؟ : سئوال   
ت حال. جواب اوضاع بين المللي اكنون بمرحله نويني وارد شده است   

يكجانبه دومين جنگ امپرياليستي كه مدتي است آعاز گرديده ، بعبارت ديگر 
يستي گروهي از دولتهاي امپريال "عدم مداخله "حالتيكه در آن ، در نتيجه سياست 

ي دست ميگذارد و به نظازه مينشيند ، نا چاز وحمله ميپردازد و گروه ديگر دست ربه 
د آمد جنگ دوم امپرياليستي ديگر وارد در حالت جنگ همگاني در اروپا در خواه

  . مرحله جديدي شده است 
بزودي جنگ امپرياليستي دامنه داري دو بلوك امپرياليستي  در اروپا   

ه نزاع ميكنند سه كه بر سر تسلط برخلقهاي مستعمرآلمان ـ ايتاليا ، انگلستان ـ فران
م بمنظور فريفتن در جريان اين جنگ هر يك از دو طرف متخاص. ، آغاز ميگردد 

مردم و جلب پشتيباني افكار عمومي بيشرمانه اعالم خواهد كرد كه جنگ وي 
واقع نيرنگي اين در . عادالنه است و حريف او به جنگ غير عادالنه برخاسته است 

 د هر دو طرف امپرياليستي است ؛ هر دو طرف بجنگصزيرا مقا. بيش نيست 
كان و سواحل بر سرلهستان ، شبه جزيره بالون نآنها اك. غارتگرانه دست زده اند

در جهان ، يگانه . نين جنگي بهيچوجه جنگ عادالنه نيست چ. مديترانه مي جنگند
كمونيستها در . رتگرانه نيست بلكه آزايبخش است اجنگ عادالنه جنگي است كه غ
ه معذلك آنها از هر جنگي ك  .پشتيباني نخواهد كرد هيچ حالي از جنگهاي غارتگرانه

جرأت پشتيباني خواهند كرد و  اعادالنه و بخاطر آزادي باشد ، ب غارتگرانه نباشد بلكه
احزاب سوسيال ـ دموكرات وابسته به . در جبهه مقدم مبارزه جاي خواهد گرفت 

انترناسيونال دوم در نتيجه تهديد و تطميع چمبرلن و داالديه رو بانشعاب ميروند ، 
ي ارتجاعي آنها دوباره همان راه هالكت باري در پيش بخشي از آنها يعني قشر فوقان

گرفته است كه جنگ جهاني اول پيموده ، و آماده است از جنگ امپرياليستي جديد 
پشتيباني كند ؛ اما بخش ديگر آن باتفاق كمونيستها به ايجاد جبهه توده اي عليه 

جاي پاي  در حال حاضر چمبرلن و داالديه در. جنگ و فاشيسم دست خواهند زد 
پيش ارتجاعي ميشوند و با استفاده از بسيج آلمان و ايتاليا گام بر ميدارند، بيش از 

بخاطر جنگ ، ساختمان دولتي را در كشور هاي خود بر بنياد فاشيستي استوار 
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بطور خالصه دو بلوك . ميسازند و اقتصاد خود را بصورت اقتصاد جنگي در مياورند 
ار خود را براي جنگ آماده ميكنند و ميليونها مردم در بزرگ امپرياليستي ديوانه و

اينها همه بدون شك در ميان توده . برابر خطر كشتار دسته جمعي قرار گرفته اند 
اگر مردم، خواه درآلمان يا ايتاليا . هاي وسيع جنبش هاي مقاومت بر خواهد انگيخت 

اروپا يا جهان نخواهند به ، خواه در انگلستان يا فرانسه ، يا در هر نقطه ديگري از 
گوشت دم توپ امپرياليستها تبديل شوند ، مسلما بپا خواهند خاست و از هر طريقي 

  . كه ممكن باشد ، با جنگ امپرياليستي بمبارزه خواهند پرداخت 
عالوه بر اين دو بلوك ، در جهان سرمايه داري بلوك سومي نيز وجود دارد    

ي از كشور هاي آمريكاي مركزي و آمريكاي جنوبي أس آنست و بسياركه آمريكا در ر
. در حال وارد جنگ شود  از نظر منافع خود نميخواهد اين بلوك. را در بر ميگيرد

امپرياليسيم امريكا قصد دارد بنام بيطرفي موقتاً از پيوستن يكي از دو متخاصم 
داري را در ود و سركردگي جهان سرمايه شورزد تا بتواند بعداً وارد صحنه امتناع 

 دموكراسي و اقتصادبورژوازي امريكا هنوز در پي آن نيست كه . دست خود بگيرد 
داخل كشور خود براندازد ، و اين امر مساعد بحال جنبش صلح  رزمان صلح را د

  . جهاني است 
امپرياليسم ژاپن كه قرارداد شوروي و آلمان ضربه سختي بر آن وارد   

در ژاپن دو گروه بر سر . ميگردد بازهم بزرگتري مواجه ساخته ، در آينده با مشكالت 
ميليتاريست ها ميخواهند با آلمان و ايتاليا . سياست خارجي بايكديگر در مبارزه اند 

اتحاد به بندند ، باين منظور كه چين را زير نظارت انحصاري خود در آورند ، جنوب 
ورد تجاوزقرار دهند و انگلستان و امريكا و فرانسه را از شرق برانند ؛ شرقي آسيا را م

اما بخشي از بورژوازي ترجيح ميدهد به انگلستان ، آمريكا و فرانسه امتيازاتي بدهد 
در حال حاضر گرايش شديدي بطرف . و توجه خود را به غارت چين معطوف دارد 

يس تالش خواهند كرد كه در ازاء مرتجعين انگل. سازش با انگستان مشاهده ميشود 
بصورت سگ تقسيم مشترك چين و واگذاري كمك مالي و اقتصادي به ژاپن ، ژاپن 

پاسبان منافع انگلستان در شرق در آيد ، جنبش آزاديبخش ملي چين را سركوب 
بدينجهت هدف اصلي ژاپن مبني بر . نمايد و دست و پاي اتحاد شوروي را به بندد 

امكان اينكه ژاپن در چين به تعرض . يچ شرايطي تغيير نخواهد كرد چين در هانقياد 
نظامي جبهه اي وسيعي دست زند ، شايد چندان زياد نباشد ؛ اما ژاپن تعرض سياسي 

و تجاوز اقتصادي )  4( "استفاده از چيني ها براي انقياد چيني ها  "خود را در زمينه 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

»ژيبائو هوا سين«  روزنامه  نگار خبر با مصاحبه   

297 

مسلماً تشديد خواهد كرد و در )  5(  "تغذيه جنگ از راه جنگ  "به چين را بمنظور 
ديوانه وار را در مناطق اشغالي )  ٦(  "عمليات امحائي  "عين حال از لحاظ نظامي 

همچنان ادامه خواهد داد ؛ عالوه بر اين ژاپن خواهد كوشيد با وساطت انگلستان 
كرد ژاپن در لحظه مساعد مونيخ شرق را پيشنهاد خواهد . چين را به تسليم وا دارد 

و با دادن امتياز نسبتاً مهم بمثابه طعمه دام خواهد كوشيد از راه تطميع و تهديد 
تسليم مجبور سازد و بدينطريق بهدف خود كه انقياد چين  چين را به قبول شرايط

هرچه طبقات حاكمه ژاپن در كابينه تغييراتي بدهند ، اين هدف . است دست يابد 
لق ژاپن به انقالب بر نخيزد، همچنان بدون تغيير امپرياليستي ژاپن ، تا زمانيكه خ

  .باقي خواهد ماند 
در خارج از جهان سرمايه داري ، جهان تابناكي وجود دارد و آن اتحاد   

قرارداد شوروي و آلمان بر آلمان بر امكان كمك اتحاد . شوروي سوسياليستي است 
  . زايد شوروي به جنبش جهاني و به چين در مقاومتش عليه ژاپن مياف

  .اينست ارزيابي من از وضع بين المللي   
  در اين شرايط چه آينده اي در برابر چين قرار دارد ؟: سئوال   
پايداري در جنگ نخست : در برابر چين دو امكان وجود دارد : جواب   

و ديگر سازش ، . مقاومت ، در وحدت و در ترقي كه ملت را باحيا خواهد رساند 
  . ئي كه ملت را منجر بانقياد خواهد ساخت انشعاب و سير قهقرا

در وضع بين المللي جديد ، در شرايطي كه ژاپن با مشكالت روزافزوني   
تناع ميورزند ، مرحله دست به گريبان است و چين با قاطعيت از سازش و مصالحه ام

عقب نيشني استراتژيك براي چين پايان يافته است و مرحله تعادل استراتژيك آغاز 
  .مرحله تعادل استراتژيك مرحله تدارك براي تعرض متقابل است  ناي. ده است گردي

معذلك تعادل در جبهه با تعادل در پشت جبهه دشمن نسبت معكوس   
بنابر . دارد؛ با شروع تعادل در جبهه مبارزه در پشت جبهه دشمن شدت خواهد يافت 

بطور عمده در ( ي وسيع جنگي كه دشمن در مناطق اشغال "عمليات انحائي "اين 
پس از سقوط اوهان بدانها دست زده است از اين پس نه تنها ادامه ) شمال چين 
بعالوه از آنجاي كه سياست عمده دشمن . بلكه تشديد هم خواهد شد . خواهد يافت

ها براي  نيياستفاده از چ "در حال حاضر عبارتست از تعرض سياسي در زمينه 
و از آنجا كه  "تغذيه جنگ از راه جنگ  "تصادي بخاطر و تجاوز اق "انقياد چيني ها 

هدف سياست انگستان در خاور ، مونيخ خاور دور است ، خطر تسليم براي قسمت 
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و در مورد . اعظم چين و خطر انشعاب در داخل كشور فوق العاده افزايش يافته است 
بخاطر مبارزه تناسب قوا ، چين هنوز بمراتب از دشمن ضعيفتر است و تا تمام كشور 

  . اي سرسخت متحد نگردد ، جمع آوري نيرو براي تعرض متقابل ممكن نخواهد بود 
بنابر اين پايداري در جنگ مقاومت براي چين همچنان وظيفه فوق العاده   

  . جدي است و در اين زمينه هيچگونه مسامحه اي جايز نيست 
وني را از نظر از اين جهت ، بدون شك ، چين بهيچوجه نبايد موقعيت كن  

  . فرو گذارد يا تصميم نادرستي بگيرد ، بلكه بايد موضع سياسي محكمي اختيار كند 
بعبارت ديگر ، اوال بايد روي موضع مقاومت پايداري كرد و با هرگونه فعاليت   

بايد بر وان جين وي ها ، خواه آشكار يا مخفي . در جهت سازش بمقابله برخاست 
چين بايد قاطعيت بر هر گونه تطميع ، خواه از جانب ژاپن . ضربات قاطعي وارد آورد 

  . شركت جويد يا از جانب انگلستان دست رد بگذارد ، و هرگز نبابد در مونيخ خاور
ثانياً بايد روي موضع وحدت پايداري كرد و يا هرگونه فعاليت در جهت   

از جانب  بايد در برابر چنين فعاليت هائي ، خواه. انشعاب بمبارزه برخاست 
امپرياليستها ژاپن صورت گيرد يا از جانب كشور هاي خارجي ديگر و يا از جانب 

اك داخلي كه بايد به هر گونه اصطك. تسليم طلبان داخلي اكيداً هوشياري بخرج داد
  . ساند اكيداً خاتمه دادربجنگ مقاومت زيان مي

هقرائي به ثالثا بايد روي موضع ترقي پافشاري كرد و با هر گونه سير ق  
همه ايده ها ، همه نظامات و همه اقداماتي كه بجنگ مقاومت زيان . مبارزه برخاست 

رساند ، خواه در زمينه نظامي ، سياسي ، مالي و اقتصادي باشد يا در زمينه امور حزبي 
، خواه در محيط فرهنگي و آموزش باشد يا در جنبش توده اي بايد مورد تجديد نظر 

  .تغيير كند تا در خدمت جنگ مقاومت قرار گيرد واقع شود و واقعاً
اگر اينها همه بمرحله عمل در آيد ، چين بخوبي قادر خواهد بود براي   

  . تعرض متقابل نيرو فراهم كند 
را وظيفه  "تدارك بخاطر تعرض متقابل  "از اين پس ، تمام كشور بايد   

  . اصلي خود در جنگ مقاومت بشمار آورد
بهه مجدانه دنبال كرد و بجنگ يكسو عمليات دفاعي را در جامروز بايد از   

شت جبهه دشمن قوياً كمك رسانيد ؛ از سوي ديگر بايد به اصالحات سياسي و پدر 
ع فرا رسد قئي عظيم گرد آورد تا آنگاه كه مونظامي و اصالحات ديگر دست زد و نيرو
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مينهاي از دست رفته ، تمام قدرت كشور در يك تعرض متقابل وسيع بكار افتد و سرز
  . باز پس گرفته شود 

  يادداشتها
  .با امضا رسيد 1939اوت  23ـ قرارداد عدم تجاوز ميان اتحاد شوروي و آلمان در 1  
ديگر  ١٩٣٦تجاوز مسلحانه خود را عليه حبشه آغاز كزد و در مه  ١٩٣٥ـ ايتاليا در اكتبر  ٢  

مداخله مسلحانه مشترگ  ١٩٣٦ان و ايتاليا در ژوئيه آلم. تمام آن كشور را به اشغال خود در آورد بود 
هه توده اي بخود را در امور داخلي اسپانيا آغاز كردند و از شورش فرانكوي فاشيست عليه دولت ج

دولت جبهه توده اي ، پس از جنگ طوالني با مداخله گران آلماني و ايتاليائي . اسپانيا پشتيباني نمودند 
 ١٩٣٨سپاهيان آلمان در مارس . شكست خورد  ١٩٣٩و سرانجام در مارس و با سپاهيان شورشي فرانك

و در اكتبر همان سال به منطقه سودت در چكوسلواكي هجوم بردند و در مارس اطريش را اشغال كردند 
همه اين اعمال تجاوزكارانه ديوانه وار . تحت اشغال آلمان در آمده بودديگر سراسر چكوسلواكي  ١٩٣٩

ستان و فرانسه صورت دول انگل "عدم مداخله  "ب سياست ياي فاشيست با تحريض و ترغيآلمان و ايتال
  . گرفت و به موفقيت پيوست 

ميان ژاپن و آلمان منعقد گرديد ايتاليا در  ١٩٣٨درنوامبر  "پيمان ضد كمينترن  "ـ  ٣  
  .به آن پيوست  ١٩٣۷نوامبر 

كه امپرياليستهاي ژاپن توطئه شومي بود  "استفاده از چيني ها براي انقياد چيني ها  "ـ  ۴  
در تجاوز به چين بدان توسل مي جستند و آنها بمنظور ايجاد تفرقه در داخل چين و نيل به هدف تجاوز 

پس از آغاز جنگ مقاومت . خود هميشه نيروئي را در چين پرورش ميدادند تا در خدمت آنها در آيند 
آشكار ژاپن را در گوميندان كه وان جين وي در رأس آن بود مورد ضد ژاپني آنها نه تنها گروه هواداران 

استفاده قرار ميدادند ، بلكه از نيروهاي دارودسته چانكايشك نيز بمنظور جلوگيري از فعاليت حزب 
ژاپن حمالت خود  ١٩٣٩از سال . مت از همه مصممتر بود ، استفاده ميكردند .كمونيست كه در جنگ مقا

كايشك موقوف كرد و چانكايشك را در فعاليتهاي ضد كمونيستي اش از لحاظ سياسي هيان چانارا به سپ
  . بشمارميرود "از چيني ها براي انقياد چيني ها استفاده"تشويق نمود ؛اينها درست نشانه اجراي سياست 

ـ اشاره است به سياست امپرياليستهاي ژاپن كه براي تأمين احتياجات مادي جنگ  ٥  
مليتاريستهاي ژاپن اين . د مناطق تحت اشغال خود را در چين بيرحمانه غارت ميكردند تجاوزكارانه خو

  . ميخواندند  "تغذيه جنگ از راه جنگ  "سياست را 
ـ در جنگ مقاومت ضد ژاپني تجاوزكاران ژاپني در حمله به مناطق آزاد شده توده اي  ٦  

. يعني پاك سوختن ، پاك كشتن  "پاك سياست سه  "سياست فوق العاده وحشيانه اي بكار بردند ـ 
  .  ميخواند  "عمليات امحائي "پاك غارت كردن ، و دشمن آنرا 
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  مصاحبه با سه خبرنگار خبرگزاري مرکزي
  »سائو دان بائو « و روزنامه هاي  

  )١(» سين مين بائو « و  
  ) 1939سپتامبر  16( 

آيا ممكن است نظرات شما را در باره پاره اي مسايل جويا  :سئوال خبرنگار 
ين س« شويم ؟ ما امروز اظهارات مورخ اول سپتامبر شما ، آقاي مائو را در روزنامه 

خوانديم ، اين اظهارات به بعضي از سئواالت ماپاسخ داده است ، اما » جون هوا بائو 
. دهيد  حيم شما در باره آنها بتفصيل توضيسئواالت ديگري هست كه ما ميخواه

سئواالت كتبي ما به سه قسمت تقسيم ميشود و ما از شما خواهش ميكنيم نظرات 
  . ريد خود را درباره هر يك از آنها بيان دا

من سئواالت شما ، آقايان ، بهمان ترتيبي كه در ورقه : جواب مائوتسه دون 
  .كتبي شما آمده پاسخ خواهم گفت 

آقايان ، شما ميپرسيد كه آيا مرحله تعادل جنگ مقاومت رسيده است يا 
من فكر ميكنم كه مرحله تعادل بطور مشروط رسيده است ، باين معني كه در . نه

جديد ، در شرايطي كه ژاپن با مشكالت پيشتري روبرو شده و چين  وضع بين المللي
اما .با قاطعيت مخالف با سازش است ، ميتوان گفت كه اين مرحله ديگر رسيده است 

اين امكان منتفي نيست كه دشمن هنوز به تعرضات اپراتيو نسبتاً بزرگي دست زند ، 
وقتي ما . سي آن حمله برد مثالً دشمن ممكن است به بي هاي ، چان شا و حتي به 

ميگوئيم كه تعرض استراتژيك وسيع دشمن و عقب نشيني استراتژيك ما در 
چارچوب شرايط معيني بطور عمده بپايان رسيده است ، باين معني نيست كه هر 

آنچه كه مربوط به . گونه امكان تعرض و هر گونه امكان عقب نشيني را نفي كنيم 
شود ، عبارتست از تدارك تعرض متقابل و اين  محتواي مشخص مرحله جديد مي

تدارك تعرض . مفهوم همه قدرت الزم را براي تعرض متقابل آينده جمع آوري كند 
متقابل بمعني آن نيسن كه بايد بي درنگ آغاز كرد ؛ تا زمانيكه شرايط فراهم نشود و 

ل استراتژيك بعالوه ما در اينجا از تعرض متقاب. به تعرض متقابل نميتوان دست زد 
تعرض متقابل اپراتيو مانند مقابله و دفع . اپراتيو صحبت ميكنيم و نه از تعرض متقابل 

نظامي دشمن در جنوب شرقي شان  سي نه تنها ممكن است  "عمليات امحائي  "
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اما هنوز موقع تعرض متقابل استراتژيك وسيع فرا نرسيده . بلكه مطلقاً ضروري است 
در اين . حله اي هستيم كه بايد آنرا فعاالنه تدارك ببينيم است ، ما اكنون در مر

 عشمن ممكن است در جبهه آغاز كن دفمرحله ما باز هم بايد تعرضات اپراتيو را كه د
  . نمائيم 

در پشت جبهه  چنانچه وظايف مرحله جديد را برشمريم روشن ميشود كه
دشمن را  "ليات امحائي عم"دهيم و  هارتيزاني را همچنان ادامدشمن ما بايد جنگ پ

درهم شكنيم و تجاوز اقتصادي او را با شكست مواجه سازيم ؛ در جبهه ما بايد دفاع 
شمن را دفع نمائيم ؛ در پشت ديت كنيم و تعرض اپراتيو احتمالي نظامي خود را تقو

اينهاست . جبهه عمومي موضوع عبارتست از فعاليت شديد بخاطر اصالحات سياسي 
  .داركات ما براي تعرض متقابل محتواي مشخص ت

سياسي در داخل كشور از اين جهت بسيار مهم است كه مسئله اصالحات 
در حال حاضر دشمن بطور عمده به تعرض سياسي پرداخته است و ما بايد بويژه 

بعبارت ديگر مسئله دموكراسي بايد هر چه . مقاومت سياسي خود را تقويت كنيم 
اين راه ميتوان ظرفيت مقاومت سياسي خود را باال برد  زشود زيرا كه فقط ازودتر حل 

چين در جنگ مقاومت بايد بطور عمده به نيروي . و قدرت نظامي را آماده ساخت 
اگر ما در گذشته از اين اصل پيروي ميكرديم كه چين را بايد با اتكا ء . خود اتكا كند 

ي اهميت بيشتري كسب نيرو خود احيا كرد ، در وضع بين المللي جديد اين اصل حت
مفهوم عمده احياء چين با اتكاء به نيروي خود ، همان استقرار رژيم . ميكنند 

  . دموكراتيك است 
شما هم اكنون گفتيد براي نيل به پيروزي در جنگ مقاومت از : سئوال 

پس چگونه ميتوان در . طريق اتكا ء به نيروي خود ، رژيم دموكراتيك ضروري است 
  ل كنوني چنين رژيمي را به تحقق در آورد ؟اوضاع و احوا

حكومت «دكتر سون ياتسن در آغاز از سه مرحله سخن گفت : جواب 
اما در اظهاريه بمناسبت عزيمت . ) 2(مشروطه نظامي، قيموميت سياسي و رژيم 

كه اندكي پيش از مرگ وي انتشار يافت ، او ديگر از سه مرحله سخن )  ٣(  »بشمال 
. بجاي آن ذكر كرد كه در چين بايد بي درنگ مجلس ملي دعوت شود  بميان نياورد و

اين امر نشان ميدهد كه خود دكتر سون در پرتو تحول شرايط از مدتها پيش نظراتش 
در وضع وخيم  كنوني كه در جريان جنگ مقاومت پديد آمده ، . را تغيير داده بود

بايد مجلس ملي را هرچه بيرون راندن دشمن براي جلوگيري از فاجعه انقيادملي 
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در اين مسئله عقايد . زودتر دعوت كرد و به رژيم دموكراتيك جامه عمل پوشاند
بعضي ها ميگويند كه مردم عادي بي سوادند و از اينجهت . مختلف هست 

مردم عادي در دوران جنگ . اين نادرست است. دموكراتيك عملي شدني نيست 
ا رهبري و سياست مناسب رژيم دموكراتيك مقاومت بسيار سريع پيش رفته اند و ي

بعرصه  ادموكراتيك در شمال چين پمثالً چنين رژيم . مسلماً ميتواند برقرار شود 
و جيا با  بائودر آنجا اكثريت بخش داران، ده داران و رؤساي . وجود گذاشته است 

گرديده  حتي برخي از فرمانداران نيز بدينطريق انتخاب. آراي مردم انتخاب شده اند 
. اند ؛ عناصر پيشرو و جوانان شايسته بسياري به رياست شهرستان برگزيده شده اند 

  . اين نوع مسئله بايد به بحث عمومي گذارده شود 
 "دوم مسئله آقايان ، شما در سئواالت كتبي خود ضمن مسايل قسمت 

زيد يعني مسئله اصطكاك در نواحي مختلف را مطرح ميسا "تحديد احزاب بيگانه 
با اينكه اين وضع اخيراً اندكي بهبود يافته ، . عالقه شما به اين موضوع موجه است 

  . ولي تغيير اساسي در آن روي نداده است 
آيا حزب كمونيست موضع خود را در اين مسئله براي دولت : سئوال 

  مركزي روشن ساخته است ؟ 
  .ما اعتراض كرديم : جواب 

  بچه طريق ؟: سئوال 
ر ژوئيه بود كه رفيق جوئن الي نماينده حزب ما نامه اي به صدر د:  جواب

كميته نظامي چانكايشك نوشت و سپس در اول اوت مردم محافل مختلف ين ان 
تدابير « چانكايشك و دولت ملي فرستادند و الغاء تلگرافي براي صدر كميته نظامي 

ده و در نقاط مختلف شرا كه مخفيانه توزيع  »بمنظور تحديد فعاليت احزاب بيگانه 
  .منشاء اصطكاكاتي گرديده است ، خواستار شدند 

  آيا از دولت مركزي هيچ جوابي دريافت كرده ايد ؟ : سئوال 
نه، اما گفته ميشود كه در درون گوميندان نيز كساني هستند كه : جواب 

اپن اين تدابير را تائيد نميكنند و شما ميدانيد كه ارتشي كه در نبرد مشترك عليه ژ
و بهمين ترتيب يك  "ارتشي بيگانه  "شركت ميجويند ، ارتش دوست است و نه 

حزب سياسي كه در نبرد مشترك عليه ژاپن شركت ميكند ، حزب دوست است نه 
احزاب و گروه هاي بسياري در جنگ مقاومت شركت دارند و با آنكه  "حزب بيگانه "

بخاطر جنگ مقاومت نبرد ولي همه قدرت آنها ممكن است بزرگ يا كوچك باشد 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مائوتسه دون

304 

ميكنند ؛ آنها بيقين بايد با يكديگر متحد شوند ،  و هرگز نبايد يكي ديگري را 
حزب بيگانه است؟ حزب خائنين كه وان جين وي سگ كدام حزب  "محدود نمايد "

زيرا اين حزب از لحاظ سياسي هيچ وجه مشتركي با . پاسپان ژاپن در رأس آن است 
اينست آنچنان حزبي كه بايد آنرا محدود . ضد ژاپني ندارد  احزاب هوادار مقاومت

ميان گوميندان و حزب كمونيست از لحاظ سياسي وجه مشتركي وجود دارد و . كرد 
بنابر اين اكنون مسئله بر سر اين است كه . آن مقاومت در برابر تجاوز ژاپن است 

جلوگيري از فعاليت آنها تمام توانائي خود را براي مبارزه با ژاپن و وان جين وي و 
متمركز سازيم و نه براي مبارزه با حزب كمونيست و جلوگيري از فعاليت آن ؛ شعار ما 

با چانكايشك  ": فقط ميتواند چنين باشد در حال حاضر وان جين وي سه شعار دارد 
ان و.  "دوست ژاپن باشيد  "،  "با حزب كمونيست مبارزه كنيد  "،  "مبارزه كنيد 

اما حزب . جين وي دشمن مشترك گوميندان و حزب كمونيست و تمام خلق است 
. كمونيست دشمن گوميندان نيست و گوميندان هم دشمن حزب كمونيست نيست 

با يكديگر بمقابله برخيزند ، يا آنها بايد متحد شوند و بيكديگر كمك كنند نه آنكه 
د با شعار هاي وان جين وي متفاوت شعار هاي ما باي.  "محدود كند  "يكي ديگري را 

باشد ، شعار هاي ما بايد در نقطه مقابل شعار هاي او قرار گيرد و هرگز با آنها مشتبه 
اگر او دعوت به مبارزه عليه چانكايشك ميكند ، ما بايد دعوت به پشتيباني از . نشود 

يكند ، ما چانكايشك بكنيم ؛ و هنگاميكه او دعوت به مبارزه عليه حزب كمونيست م
بايد دعوت به اتحاد با حزب كمونيست بنمائيم ؛ زمانيكه او دعوت به دوستي با ژاپن 

ما بايد از هر چيزي كه دشمن با . ميكنند ، ما بايد دعوت به مقاومت عليه ژاپن بكنيم 
آن مخالفت ميكند ، پشتيباني كنيم و با هر چيزي كه دشمن از آن طرفداري ميكند ، 

 ": لب اين گفته را مياورند غها كساني در مقاالت خود ااينروز .مخالفت ورزيم 
ه مو اين سخن از نا "منما  ددشمنان خود را شا "دوستان خود را غمگين مساز 

مت ليو سيو بود به در خدايست كه سردار جوفو كه در عهد سلسله حانهاي شرق 
كه دست  يكاربهر": در متن نامه چنين ميخوانيم . ويان نوشته است يپون چون والي 

كلمات  "ميزنيد نبايد دوستان خود را غمگين سازيد و دشمن خود را شاد كنيد 
  . نبايد آنرا بدست فراموشي سپاريم جوفو مبين اصل سياسي روشني است كه ما هرگز

خود پرسشي در باره روش حزب كمونيست در  شما در سياهه سئواالت
رك بشما ميگويم كه ما با اصطكاك  من "گنجانده ايد  "صطكاك  "قبال باصطالح 

. ميان احزاب هوادار مقاومت ضد ژاپني كه نيروي آنها را تحليل ميبرد مطلقاً مخالفيم 
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با ما گستاخي بكار  يفتارربه ما اعمال خوسردي شود و در بد اما اگر از جانبي نسبت
 رود و به سركوب عليه ما توسل جسته شود ، آنگا حزب كمونيست در مقابل آن

تا زمانيكه ديگران بما حمله : روش ما اينست . موضع محكمي اختيار خواهد كرد 
چنانچه ديگران بما حمله كنند ، مامسلماً به آنها  ، ما بديگران حمله نميكنيم ؛د ننكن

موضع ما منحصراً  موضع دفاع از خويش است ؛ هيچ كمونيستي . پاسخ خواهيم داد 
  . امي فراتر گذارد اجازه ندارد از اصل دفاع خويش گ

  وضع اصطكاكات در شمال چين از چه قرار است ؟ : سئوال 
در آنجا جان يين او و چينگ چي ژون هر دو متخصص ايجاد : جواب 
جان بين او در حا به و چينگ جي ژون در شان دون صاف و ساده . اصطكاكات  اند 

ها را از خائنين يتوان آنتمام قوانين انساني و الهي را زير پا گذارده اند و بزحمت م
آنها بندرت با دشمن ميجنگد ولي اغلب به ارتش هشتم حمله ور . بملت فرق گذاشت 

ما عم اكنون ديگر انبوهي از مدارك انكار ناپذيري از قبيل فرمانهاي جان . ميشوند 
بين او به واحد هاي تابع خود جهت حمله با ارتش هشتم براي صدر كميته نظامي 

  .ستاده ايم چانكايشك فر
  آيا با ارتش چهارم جديد هيچگونه اصطكاكي روي نداده است ؟: سئوال 
حادثه خونين بين جيان سراسر كشور را . چرا روي داده است :  جواب 

  . تكان داد
اما بخاطر نيل به  جبهه متحد مهم است ؛ كساني ميگويند كه : سئوال 

  در اين باره چيست ؟ نظر شما. وحدت دولت منطقه مزري بايد منحل گردد 
اين باصطالح انحالل . سخنان ياوه در همه جا زياد بگوش ميخورد : جواب 

منطقه مرزي نيز يكي از آنهاست منطقه مرزي شنسي ـ گان سو نين سيا پايگاه 
دموكراتيك ضد ژاپني است و از لحاظ سياسي مترقي ترين منطقه در سراسر كشور 

ود است ؟ بعالوه مدتهاست كه صدر كميته نظامي چه دليلي بر انحالل آن موج. است 
مجربه دولت ملي در  ”يوان ”شناخته است و چانكايشك منطقه مرزي  را برسميت 

منطقه را عالم داشت رسميت اين  ) 1937( زمستان بيست و ششمين سال جمهوري 
و چين واقعاً به وحدت نيازمند است ولي وحدت بايد بر اساس جنگ مقاومت ، اتحاد . 

ترقي صورت گيرد و چنانچه بخواهند وحدت بر اساس مخالف آن بنياد گذارده شود ، 
  . چين رو به انقياد خواهد رفت 
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اكنون كه بر سر وحدت تفسير هاي مختلفي وجود دارد ، آيا اين : سئوال 
  امكان هست كه ميان گوميندان و حزب كمونيست انشعاب ايجاد شود ؟

ر امكانات است ، ميتوان دو امكان را در نظر اگر صحبت صرفاً بر س: جواب 
امكان وحدت و امكان انشعاب و اين امر منوط به روش گوميندان ، حزب : گرفت 

آنچه كه مربوط بما حزب . كمونيست و بويژه منوط به روش تمام خلق كشور است 
كمونيست است ، ما ديري است روشن ساخته ايم كه سياست ما سياست همكاري 

براي آن سخت نه تنها اميدواريم كه اين همكاري طوالني باشد بلكه  است و ما
نكايشك نيز در پنجمين پلنوم گفته ميشود كه صدر كميته نظامي چا. ميكوشيم 

كميته اجرائي مركزي گوميندان اظهار داشته است كه براي حل مسايل داخلي نبايد 
شمني نيرومند قرار گوميندان و حزب كمونيست كه در برابر د. بزور متوسل شد 

گرفته اند با توجه با تجربيات گذشته بايد هر كدام بر همكاري طوالني پافشاري كنند 
اما براي آنكه انشعاب كامالً منتفي گردد بايد بخاطر همكاري . و از انشعاب بپرهيزند 

طوالني تضمينات سياسي فراهم آورد ، يعني در جنگ مقاومت تا آخز پايدار ماند و 
فقط بدينطريق ميتوان وحدت را حفظ كرد و از . موكراتيك مستقر ساخت رژيم د

اين امر منوط به مجاهدت مشترك هر دو حزب و تمام خلق . انشعاب پرهيز نمود 
درمقامت پافشاري كنيد و يا تسليم ”است و چنين مجاهدتي بايد به عمل آيد و 

 ”!ا انشعاب بمقابله بر خيزند در وحدت پافشاري كنيد و ب ”،  ”! طلبي بمبارزه برخيزند 
ـ اين سه شعار  ”! در ترقي پايداري كنيد و با سير قهقرائي بمبارزه برخيزيد  ”، 

. امسال به پيش كشيد  ”ژوئيه  7 مانيفست ”سياسي بزرگي است كه حزب ما در 
بعقيده ما ، چين فقط ار اينراه ميتواند از انقياد خود جلوگيري كند و دشمن را بيرون 

  . راه ديگري نيست . اند بر

  يادداشتها

روز نامه اي بود كه از  » سائو دان بائو«  دندان بويـ خبر گزاري مركزي ، خبرگزاري گوم ١
يكي از بلند گوهاي بورژوازي » سين مين بائو « طرف محافل نظامي دولت گوميندان انتشار مييافت و 

  .ملي بود 

را » ساختمان كشور « پروسه » مه ساختمان كشور برنا« ـ سون ياتسن در نوشته خود بنام  2
 "؛ سوم  "مرحله قيموميت سياسي  "؛ دوم  "نظامي   مرحله حكومت "اول : به سه مرحله تقسيم كرد 

دارودسته ارتجاعي گوميندان و در رأس آن چانكايشك در مدت طوالني از اين .  "مرحله رژيم مشروطه 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

»ژيبائو هوا سين«  روزنامه  نگار خبر با مصاحبه   

307 

بمثابه دستاويزي جهت اجراي  "قيموميت سياسي  "و  "ي حكومت نظام "تز سون ياتسن در باره 
  . وسلب آزادي از خلق سوء استفاده كردند ديكتاتوري ضد انقالبي 

، هنگام دومين جنگ بين دارودسته هاي ديكتاتور نظامي جي لي و فون  ١٩٢۴ـ در زمستان  ٣
لق داشت ، جبهه را ترك گفت و تيان ، فون يو سيان كه در آغاز به دارودسته ديكتاتور نظامي جي لي تع

سپاهيان خود را به پكن باز گردانيد و بدين ترتيب موجب گرديد كه او پي فو ، ديكتاتور نظامي 
در اين موقع بود كه فون بو سيان تلگرافي براي سون ياتسن فرستاد و او . داوردسته جي لي سقوط كند

دو روز پيش از آنكه او گوان . ل رهسپار گرديد نوامبر به شما ١٢سون ياتسن در . را به پكن دعوت كرد 
را انتشار داد كه در آن سون » اظهاريه بمناسبت عزيمت بشمال « جو را ترك نمايد ، اظهاريه اي بنام 

و توصيه كرد كه براي حل و ديكتاتور هاي نظامي مجدداً تاييد نمود  مياتسن مخالف خود را با امپرياليس
اين اظهاريه مورد پشتيباني . كشور قرار دارد ، يك مجلس ملي دعوت شود وفصل مسايلي كه در برابر 

  .قاطبه خلق قرار گرفت 
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 وحدت منافع 

  اتحاد شوروي و همه بشريت 

  ) 1939سپتامبر  28(  

در آستان بيست و دومين سالگرد انقالب كبير سوسياليستي اكتبر ، انجمن   
من . و شوروي از من خواسته است كه مقاله اي برشته تحرير در آورم  فرهنگي چين

شاهدات خود ميخواهم چند مسئله مربوط به اتحاد شوروي و چين را بر اساس م
زيرا اين مسايل امروز در ميان توده هاي وسيع خلق چين مورد بحث . روشن سازم 

شايد خالي از فايده نباشد . است و ظاهراً به نتيجه گيريهاي معيني نيانجاميده است 
اگر فرصت را غنيمت شمارم و نظرات خود را براي توجه كسانيكه به جنگ اروپا و 

  . ميدهند ، بيان دارم روابط چين و شوروي نشان 
برخي ميگويند كه اتحاد شوروي نميخواهد كه جهان در صلح بسر برد ،   

و وقوع جنگ حاضر باين علت زيرا كه در گير شدن جنگ جهاني بسود او است ، 
تسريع شد كه اتحاد شوروي بجاي آنكه با انگستان و فرانسه قرار داد كمك متقابل 

من اين نظر را نادرست . د عدم تجاوز متقابل بست منعقد سازد ، با آلمان قرار دا
طوالني بطور پيگير زيرا كه سياست خارجي اتحاد شوروي  طي دوراني بسيار . ميدانم 

است ، سياستي كه بر اساس پيوند منافع وي و منافع اكثريت  هسياست صلح بود
اختمان در گذشته اتحاد شوروي نه تنها بخاطر س. عظيم بشريت جهان استوار است 

سوسياليسم در كشور خود هميشه به صلح ، به تقويت روابط مسالمت آميز با كشور 
 هاي ديگر و جلوگيري از جنگ ضد اتحاد شوروي نياز بوده است ، بلكه بخاطر حفظ

 زكشور هاي فاشيستي ، به جلوگيري اتجاوز  زصلح در مقياس جهان به پيشگيري ا
راتيك و تعويق هرچه بيشتر آغاز جنگ تحريكات جنگي كشور هاي باصطالح دموك

اتحاد شوروي طي سالهاي متمادي در امر . جهاني امپرياليستي نيازمند بوده است 
)  1(به مجمع اتفاق ملل مثالً او . صلح جهاني كوشش هاي فراواني مبذول داشت 

امضا كرد و سخت )  2(پيوست ، قرار دا هاي كمك متقابل با فرانسه و چكو سلواكي 
يد كه با انگلستان و همه كشور هاي ديگري كه خواهان صلح باشند ، قرار داد كوش

مشتركاً به اسپانيا هنگاميكه آلمان و ايتاليا . تأمين امنيت منعقد سازدهائي در باره 
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را اتخاذ  "عدم مداخله ” حمله بردند و انگستان ، امريكا و فرانسه سياست بظاهر 
آلمان و ايتاليا را در پيش ذاشتن دست تجاوز كردند ولي در باطن سياست آزاد گ

گرفتند ، اتحاد شوروي به نيرو هاي جمهوري خواه اسپانيا در مقاومتشان عليه آلمان 
انگستان ، امريكا و  "عدم مداخله  "و ايتاليا فعاالنه ياري رسانيد و با سياست 

ن ، امريكا و وقتكه ژاپن به چين تجاوز نمود و انگلستا. فرانسه بمقابله برخاست 
اتحاد شوروي نه فقط  ،اتخاذ كردند  "عدم مداخله"سياست فرانسه سياستي از نوع 

با چين قرار داد عدم تجاوز متقابل منعقد ساخت ، بلكه به چين در مقاومتش عليه 
هنگاميكه انگلستان و فرانسه با نثار اطريش و چكوسلواكي . ژاپن فعاالنه كمك كرد 
مي كه در و، اتحاد شوروي در افشاء مقاصد ش شويق ميكردندهيتلر را در تجاوزش ت

وفرانسه  پشت سياست مونيخ پنهان بود ، از هيچ كوشش باز نايستاد وبه انگلستان
ه بهار و تابستان براي جلوگيري از تكامل بيشتر تجاوزات پيشنهاد هائي داد هنگاميك

دل شد و هر لحظه امكان شروع جنگ جهاني بسوزاني ممسئله هستان لامسال 
يرفت ، اتحاد شوروي بيش از چهار ماه با انگستان و فرانسه ، عليرغم عدم صدقت م

چمبرلين و داالديه ، وارد مذكره شد و كوشيد براي جلوگيري از شروع جنگ يك 
ولي سياست . قرار داد كمك متقابل بين انگستان ، فرانسه و شوروي منعقد نمايد 

توسعه دادن ست ناديده گرفتن جنگ ، امپرياليستي دول انگلستان و فرانسه كه سيا
جنگ بود ، در سر راه كليه اين مساعي مانع ايجاد كرد ، بقسمي كه امر صلح جهاني 
. با ناكامي نهائي مواجه شد و سرانجام جنگ جهاني امپرياليستي آغاز گرديد 

دولتهاي انگلستان ، امريكا و فرانسه واقعاً مايل نبود از وقوع اين جنگ جلوگيري 
زيرا امتناع آنها از سازش با اتحاد . ند ، بر عكس آنها وقوع آنرا تسريع كردند كن

شوروي و انعقاد قرار داد كمك متقابل ، قراردادي كه واقعاً موثر و بر اساس تساوي 
. حقوق و عمل متقابل استوار باشد ، نشان ميدهند كه آنها جنگ ميخواهند نه صلح 

حتي . طرد اتحاد شوروي بمعني طرد صلح است هركس ميداند كه در دنياي كنوني 
در اين ) .  3( لويد جورج ، اين نماينده بورژوازي انگلستان نيز به اين امر وقوف دارد 

شرايط و در اين زمان آلمان موافقت كرد كه به فعاليتهاي ضد شوروي خود پايان دهد 
وي را برسميت دست بردارد و مصونيت مرزهاي شور» قرار داد ضد كمنترن « ، از 

بشناسد ، آنگاه قرار داد عدم تجاوز ميان شوروي و آلمان را به هجوم بر اتحاد 
و  "نبرد ببر ها را تماشا كنند  وروي فراز كوه بنشينند  "شوروي بكشانند و خود آنها 

پس از آنكه اتحاد شوروي و آلمان يكديگر را كامالً فرسودند ، آنگاه فرود آيند و امور 
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قرار داد عدم تجاوز ميان شوروي و آلمان اين توطئه را در هم . د گيرند را دست خو
بعضي از هموطنان ما بعلت آنكه با اين توطئه و به توطئه ناديده گرفتن . شكست 

جنگ ، برانگيختن جنگ و تسريع كردن وقوع جنگ جهاني از طرف امپرياليستها 
يغات شيرين اين توطئه گران انگليسي و فرانسه توجه نكردند ، واقعاً در دام تبل

اين توطئه گران بهيچوجه عالقه مند به جلوگيري از تجاوز به اسپانيا ، به . افتاده اند 
چين و به اطريش و چكوسلواكي نبودند ، بلكه برعكس آنها تجاوز را ناديده گرفتند و 

و به تحريكات جنگي پرداختند ؛ آنها نقش ماهيگيري را بازي كردند كه نوك دراز 
صدف را به جان يكديگر بيندازد و خود از آن بهره برداري كند ، انها اين اعمال خود 

ميناميدند ، اما عمل واقعي آنها عبارت بود از  "عدم مداخله  "را از روي نزاكت 
بسياري مردم در جهان فريب .  "برد ببرها را تماشا كردن نن و روي فراز كوه نشست"

ايش را خوردند ؛ آنها نتوانستند حنجري را كه در سخنان شيرين چمبرلين و شرك
پشت لبخند هاي آنان پنهان بود ، ببينند و بفهمد كه قرار عدم تجاوز ميان شوروي و 
آلمان فقط موقعي منعقد گرديد كه چمبرلن و داالديه تصميم گرفتند اتحاد شوروي را 

است كه اين مردمان موقع آن فرا رسيد . رد كنند و به جنگ امپرياليستي بپردازند 
اين واقعيت كه اتحاد شوروي براي حفظ صلح جهان تا آخرين دقيقه . بيدار شوند 

مجدانه كوشيده ،نشان ميدهد كه منافع اتحادشوروي با منافع اكثريت عظيم بشريت 
  . اين نخستين مسئله ايستكه ميخواستم در پيرامون آن گفتگو كنم . يكي است 
ن كه دومين جنگ امپرياليستي جهاني آغاز اكنو: بعضي ها ميگويند   

گرديده است ، احتمال دارد اتحادشوروي به يكي از دو طرف جنگ بپيوندد ، بعبارت 
. ديگر ، ارتش سرخ شوروي گويا در شرف پيوستن به جبهه امپرياليستي آلمان است

جنگي كه هم اكنون آغاز شده ، هم از طرف . من اين نظر را نادرست ميدانم 
ستان و فرانسه و هم از طرف آلمان جنگي غيرعادالنه ، غارتگرانه و امپرياليستي انگل

احزاب كمونيست و خلقهاي سراسر جهان همگي بايد عليه اين جنگ برخيزند . است 
و خصلت امپرياليستي هر دو طرف جنگ را فاش و برمال سازند ، زيرا اين جنگ براي 

سودمند نيست ، و همچنين بايد  خلقهاي جهان فقط زيانبخش است و بهيچوجه
اعمال جنايتكارانه احزاب سوسيال ـ دموكرات را كه از جنگ امپرياليستي پشتيباني 

اتحاد شوروي يك كشور . ميكنند و به منافع پرولتاريا خيانت ميورزند ، افشاي نمايند
سوسياليستي است ، كشوري است كه در آن حزب كمونيست در قدرت است و 

ـ از شركت در هر جنگ غير  1: دوبرخورد روشن دارد به جنگها ناگزير نسبت 
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عادالنه، غارتگرانه و امپرياليستي با قاطعيت امتناع ميورزد و نسبت به طرفين جنگ 
از اينرو ارتش سرخ شوروي هرگز اين اصل را . روش بيطرفي اكيد اختيار ميكنند 

پرياليستي نخواهد ناديده نخواهد گرفت و به هيچ كدام از جبهه هاي جنگ ام
ـ از جنگهاي عادالنه ، غير غارتگرانه و آزاديبخش فعاالنه پشتيباني  2. پيوست
مثالً اتحاد شوروي در سيزده سال پيش به خلق چين در لشكر كشي بشمال . ميكند 

كمك كرد ؛ يك سال پيش به خلق چين در لشكر كشي بشمال كمك كرد ، يك سال 
قاومتش عليه آلمان و ايتاليا ياري رسانيد ؛ طي دو پيش به خلق اسپانيا در جنگ م

سال آخير به خلق  چين در جنگ مقاومت ضد ژاپني كمك كرده است ؛ طي ماه هاي 
آخير به خلق مغولستان در مقاومت عليه ژاپن ياري رسانده است ؛ او مسلماً به 
جنگهاي آزاديبخش توده اي و يا آزاديبخش ملي كه ممكن است در آينده در 

خواهد كرد و حتماً به هر جنگي كه بشود كشورها و ملتهاي ديگر درگير شوند ، كمك 
اين نكته را تاريخ اتحاد شوروي طي بيست . دفاع از صلح باشد ، ياري خواهد رسانيد 

. دو سال اخير باثبات رسانيد است و تاريخ بازهم در آينده آنرا ثابت خواهد كرد 
ي را با آلمان كه بر اساس موافقت نامه تجارتي برخي از مردم تجارت اتحاد شورو

لقي ميكنند كه حاكي از شركت تلمان صورت ميگيرد ، بمثابه عملي شوروي و آ
شوروي در جبهه آلمان است ، اين نظر نيز نادرست است ، زيرا تجارت را با شركت در 

د آنرا با نه تنها نبايد تجارت را با شركت در جنگ ، بلكه نباي. جنگ اشتباه ميكند 
مثالً در جنگ اسپانيا ، اتحاد شوروي به آلمان و ايتاليا . دادن كمك اشتباه كرد 

تجارت ميگرد ، معذلك هيچكس در جهان نگفت كه اتحاد شوروي به آلمان و ايتاليا 
در برابر اين تجاوز كمك نمود ، دليل آنهم اين بود  در تجاوز به اسپانيا براي مقاومت

مثال ديگر ، در جريان جنگ كنوني . قعاً به اسپانيا كمك كرد كه اتحاد شوروي وا
چين و ژاپن ، اتحاد شوروي با ژاپن روابط تجارتي دارد ، ولي هيچكس در جهان 

اتحاد شوروي به ژاپن در تجاوز عليه چين كمك ميكند ، برعكس مردم  نميگويد كه 
تجاوز مقاومت نمايد ،  ميگويند كه اتحاد شوروي به چين كمك ميدهد كه در برابر اين
در حال حاضر هر دو . دليل آنهم اينست كه اتحاد شوروي واقعاً به چين كمك ميدهد 

طرف وارد در جنگ جهاني با اتحاد شوروي روابط تجارتي دارند ليكن اين امر را 
نميتوان بمثابه كمك به اين يا آن طرف و بطريق اولي  بمثابه شركت در جنگ تلقي 

پاره اي گاميكه خصلت جنگ تغيير پذيرد و در يك يا چند كشور فقط هن. نمود 
تغييرات ضروري در جنگ روي دهد و جنگ بسود اتحاد شوروي و خلقهاي جهان 
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گردد ، آنگاه ممكن خواهد بود كه اتحاد شوروي به امداد آيد و يا در جنگ شركت 
قعيت كه اتحاد اما اين وا. جويد ؛ در غير اينصورت چنين امكاني پيش نخواهد آمد 

شوروي مجبور ميشود با اين يا آن طرف متخاصم بر حسب روش دوستانه خصمانه اي 
كه هر يك از آنها اختيار ميكند و بر اساس شرايط كم با بيش ممتاز ، حجم تجارت 
خود را بيشتر يا كمتر كند ، وابسته به اتحاد شوروي نيست ، بلكه وابسته به روش 

، ،روشي ضد شوروي درپيش گيرند اگر يك يا چند كشورحتي .است  طرفين متخاصم
اوت مايل باشند روابط ديپلماتيك خود را با  23ماداميكه آنها ، مانند آلمان تا قبل از 

اتحاد شوروي حفظ كنند ، با وي قرار داد هاي تجارتي منعقد سازند و به وي اعالم 
بايد اين .قطع نخواهد كرد بط تجارتي خود را با آنها اجنگ نكنند ، اتحاد شوروي راو

نكته را بوضوح درك كرد كه روابط بجارتي بمعني كمك و بطريق اولي بمعني شركت 
  . اين دومين مسئله ايستكه ميخواستم در پيرامون آن گفتگو كنم . در جنگ نيست 

در چين بسيار از مردم از اينكه سپاهيان شوروي وارد خاك لهستان شده   
مسئله لهستان بايد از زاويه هاي مختلفي . ي گرديده اند دستخوش گمراه)  4(اند 

از زاويه آلمان ، از زاويه انگلستان و فرانسه ، از زاويه دولت : مورد نظر قرار گيرد 
آلمان جنگ را شروع كرد . لهستان ، از زاويه خلق لهستان و از زاويه اتحاد شوروي 
ناح هاي جبهه امپرياليستي باينمنظور كه خلق لهستان را غارت كند و يكي از ج

انگلستان و فرانسه را در هم شكند جنگ آلمان از لحاظ ماهيت خود امپرياليستي 
انگلستان و فرانسه به . است و بايد با آن بمقابله برخاست ، نه آنكه آنرا تأييد كرد 

لهستان بمثابه آماج غارتگري سرمايه مالي خود نگريستند و آنرا براي جلوگيري از 
هان ججدد غنايمي كه از غارت در مقياس امپرياليسم آلمان داير به تقسيم م تالش

بدست ميĤورند ، مورد استفاده قرار ميداند ؛ آنها لهستان را يكي از جناح هاي جبهه 
امپرياليستي خود تلقي كرده بودند ، بنابر اين جنگ آنها يك جنگ امپرياليستي 

باينمنظور است كه بر سر تسلط بر است و باصطالح كمك آنها به لهستان فقط 
لهستان با آلمان بمنازعه پردازند ، و اين جنگ را نيز نبايد تأييد كرد ، بلكه بايد با آن 

دولت لهستان يك دولتي فاشيستي و دولت ارتجاعي مالكان . بمبارزه برخاست 
د و به ارضي و بورژوازي لهستان بود كه بيرحمانه كارگزان و دهقانان را استثمار ميكر

؛ دولت لهستان بعالوه يك دولت  سركوب دموكراتهاي لهستان ميپرداخت
شوينيستهاي لهستان بزرگ بود كه نسبت به اقليتهاي ملي غير لهستاني از قبيل 
اوكرايني ها ، بلوروسها ، يهوديها ، آلمانيها ، ليتوانيها و ديگران كه تعدادشان از ده 
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روا ميداشت دولت لهستان خود يك دولت ميليون متجاوز است ، بيرحمانه ستم 
دولت ارتجاعي لهستان در اين جنگ داوطلبانه خلق لهستان را به . امپرياليستي بود 

اين سوي ميرند كه بمثابه گوشت دم توپ مورد استفاده سرمايه مالي انگلستان و 
بين فرانسه واقع شود ، خود اين دولت مانند بخشي از جبهه ارتجاعي سرمايه مالي 

  . المللي مورد استفاده قرار ميگرفت 
سال اخير دولت لهستان بطور مداوم با اتحاد شوروي مبارزه ميكرد و در  20

جريان مذاكرات ميان انگلستان بطور مداوم با اتحاد شوروي مبارزه ميكرد و در 
جريان مذاكرات ميان انگلستان و فرانسه و اتحاد شوروي لجوجانه از كمك سپاهيان 

بعالوه اين دولت دولتي كامالً ناتوان بود ، ارتش عظيم بيش از . وي امتناع ورزيد شور
يك ميليون و نيم نفري آن با يك ضربه از پاي در آمد ، فقط ظرف دو هفته كشور 
. خود را بسوي اضمحالل برد و خلق لهستان را زير پاي امپرياليسم آلمان رها كرد 

و خطا است اگر ما نسبت بĤن ابراز همدردي  چنين بود جنايات عظيم دولت لهستان
باني شده است و رلهستان ميتوان گفت اينست كه وي قآنچه در باره خلق . نمائيم 

بايد عليه فشار فاشيستهاي آلمان ، طبقه مالكان ارضي و بورژوازي ارتجاعي خود 
گونه بدون هيچ. لهستان مستقل ، آزاد و دموكراتيك ايجاد كند بپاخيزد و يك دولت 

بايد  در مورد اتحاد شوروي. ترديد مهر و عالقه ما بايد متوجه خلق لهستان باشد 
اتحاد شوروي در آنموقع با دو مسئله . ادالنه اتخاذ كرد عگفت كه وي اقدامات كامالً 

ت استيالي حام لهستان ته يا اجازه دهد كه تممسئله نخست اينك: زير مواجه بود 
و يا به اقليتهاي ملي خاور لهستان كمك كند كه به آزادي امپرياليسم آلمان در آيد 

سرزمين وسعي كه . در مورد اين مسئله اتحاد شوروي راه دوم را بر گزيد . نايل آيند 
هنگام امضاي قرار داد  1918در آن بلوروسها و اوكرايني ها سكونت داشتند ، در 

بنياد شوروي بزور منتزع برست ـ ليتووسك از طرف امپرياليستهاي آلمان از دولت نو
گرديد و بعداً برطبق قرار داد ورساي خودسرانه در زير حاكميت دولت ارتجاعي 

اكنون اتحاد شوروي تنها سرزمين از دست رفته خود را باز پس . لهستان قرار گرفت 
گرفته و بلوروسها و اوكرايني هاي ستمديده را آزاد ساخته و آنها را از ستم آلمان 

اخباز تلگرافي چند روز اخير نشان ميدهد كه چگونه اين . ده است رهائي بخشي
اقليهاي ملي بگرمي و با نان و نمك از ارتش سرخ بمثابه تاجي خويش استقبال كردند 
، در حاليكه حتي يك گزارشي از اين نوع هم از باختر لهستان كه در اشغال سپاهيان 

يان فرانسه اشغال شده ، نرسيده آلمان در آمده ، يا از غرب آلمان كه توسط سپاه
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جنگ عادالنه ، غيرغارتگرانه و اين خود نشان ميدهد كه جنگ اتحاد شوروي . است 
آزاديبخش است ، جنگي است كه به آزاد شدن ملتهاي ضعيف و كوچك و خلقها 

از سوي ديگر جنگي كه از طرف آلمان و انگلستان و فرانسه براه . كمك ميرساند 
نگي است غيرعادالنه ، غارتگرانه و امپرياليستي و جنگي است انداخته شده ، ج

عالوه بر اين مسئله دومي كه در برابر . بخاطر ستم بر ملتها و خلقهاي ديگر 
اتحادشوروي قرار داشت ، عبارت بود از كوشش چمبرلن براي اينكه سياست كهنه 

اصره وسيع آلمان از اوال مح: سياست او عبارت بود از . ضد شوروي خود را ادامه دهد 
اتحاد با آمريكا و  دغربي آن ، ثانياً كوشش در راه عقباختر و اعمال فشار بربخش 

خريدن ايتاليا و ژاپن و كشورهاي شمال اروپا باين منظور كه اين كشور ها جانب وي 
را بگيرند و آلمان را منفرد سازند و ثالثاً هديه كردن كشور لهستان ، حتي مجارستان 

بطور خالصه چمبرلن به همه نوع . ني به آلمان تا اينكه آلمان را تطميع نمايد و روما
تهديد و تطميع متوسل گشت ، براي اينكه آلمان از قرار داد عدم تجاوز متقابل با 

اين توطئه مدتي . د اتحاد شوروي برگردان يوي صرفنظر كند و تفنگ خود را بروشور
ورود ارتش نيرومند شوروي به خاور . واهد يافت د و از اين پس ادامه خراست ادامه دا

لهستان كه بقصد بازپس گرفتن سرزمين اتحاد شوروي و آزاد ساختن ملتهاي ضعيف 
و كوچك آنجا صورت گرفت ، در عين حال گامي بود عملي براي آنكه از گسترش 
. نيروهاي تجاوزكار آلمان بسوي مشرق جلوگيرد و توطئه چمبرلن را درهم بريزد 

نابر اخبار چند روز اخير اين سياست اتحاد شوروي فوق العاده موفقيت آميز بوده ب
اين سياست از مظاهر مشخص وحدت منافع اتحاد شوروي با منافع اتحاد . است 

نافع خلق ستمديده ايستكه شوروي با منافع اكثريت عظيم بشريت و از آنجمله با م
اين سومين مسئله ايستكه . ت كومت ارتجاعي لهستان قرار داشته اسحدر زير 

  . ميخواستم در پيرامون آن گفتگو كنم 
وضعي كه پس از انتقاد قرار داد عدم تجاوز ميان شوروي و آلمان پيش   

به چين ؛ اين كمك بزرگي است . آمده ، در مجموع خو ضربه بزرگي است بر ژاپن 
هند ، تقويت اني را كه در برابر ژاپن مقاومت بخرج ميدسوضع در چين مواضع ك

اين كامالً درست بود كه خلق چين از . ميكند و بر تسليم طلبان ضربه وارد ميĤورد 
معذلك پس از امضاي موافقتنامه نومون هان در باره . اين قرار داد استقبال كرد 

خبر گزاريهاي انگيسي و امريكائي به بخش اين شايعه پرداختند كه )  5( متاركه 
دي قرار داد عدم تجاوز متقابل بامضا خواهد رسيد و اين امر ميان شوروي و ژاپن بزو
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موجب نگراني برخي از مردم چين گرديده است ؛ آنها فكر ميكنند كه اتحاد شوروي 
موافقانامه . بنظر من فكر آنها نادرست است . ممكن است ديگر بچين كمك نرساند 

امه قبلي جان گائوفون نومون هان در باره متاركه ار لحاظ خصلت خود نظير موافقتن
پني ابزانو در آمد و ميليتاريستهاي ژ است ، باينمعني كه ژاپن)  6(درباره متاركه 

اين موفقتنامه ها در . مصونيت مرز هاي شوروي و مغولستان را برسميت شناختند 
باره متاركه به اتحاد شوروي امكان خواهد داد كه كمك خود را بچين افزايش دهد و 

اما در مورد قرار داد عدم تجاوز ميان شوروي و ژاپن ، اتحاد . آن بكاهد نه آنكه از 
اكنون . شوروي چند سال پيش آنرا پيشنهاد ميكرد ، ولي ژاپن هميشه آنرا رد كرد

اما .است  كمه ژاپن خواستار عقد چنين قراردادي با اتحادشوروي جناحي از طبقه حا
قرار دادي خواهد بود يا نه ، وابسته به اينكه آيا اتحادشوروي خواهان انعقاد چنين 

اين اصل اساسي است كه آيا اين قرار داد بامنافع اتحاد شوروي و اكثريت عظيم 
ا آي و بطور مشخص ، وابسته به اينست كه. بشريت جهان مطابقت خواهد داشت يا نه 

يده ديبخش ملي چين در تضاد خواهد افتاد يا نه و بعقزاين قرارداد يا منافع جنگ آ
 10من ، بنابر گزارش استالين به كنگره هجدهم حزب كمونيست اتحاد شوروي در 

مه  30مارس امسال و سخنراني مولوتف در شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي در 
حتي اگر قرار داد عدم . امسال ، اتحاد شوروي اين اصل اساسي را تغيير نخواهد داد 

اتحاد شوروي مسلماً با هيچ چيز در چنين  تجاوز ميان ژاپن و شوروي منعقد گردد،
. قرارداد كه آزادي عمل او را در كمك بچين محدود سازد ، موافقت نخواهد كرد 

خواهد افتاد و برعكس نبا منافع آزادي ملي چين در تضاد منافع اتحاد شوروي هرگز 
. بنظر من در اين مطلب هيچ ترديدي نيست . هميشه با آن مطابقت خواهد داشت 

كسانيكه تمايالت ضد شوروي دارند ، از موافقتنامه نومون هان در باره متاركه ، از 
د باينمنظور كه شايعه قرار داد عدم تجاوز متقابل شوروي و ژاپن بهره برداري ميكنن

. كنند و ميان دوملت بزرگ چين و اتحاد شوروي تخم نفاق پراكنند  اآشوب و بلوا بر پ
ئه گران انگليسي ، امريكائي و فرانسوي و تسليم اين همان چيزي است كه توط

طلبان چيني بدان مشغولند ؛ اين خطر فوق العاده است و ما بايد دسائس كثيف آنها 
كامالً روشن است كه سياست خارجي چين بايد سياست مقامت . را كامالً افشا كنيم 
عمده به نيروي اين سياست به آن معني است كه ما بايد بطور . در برابر ژاپن باشد 

خويش تكيه كنيم و در عين حال هيچگونه امكان تأمين كمك از خارج را از نظر فرو 
اكنون كه جنگ جهاني امپرياليستي آغاز گرديده است ، كمك خارجي . نگذاريم 
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ـ از  2ـ از اتحاد شوروي سوسياليستي ،  1: بطور عمده از سه منبع زير تأمين ميشود 
ـ از ملتهاي ستمديده كشور هاي  3؛ يه داري جهان خلقهاي كشور  هاي سرما

هر . اينها است تنها منابع مطمئن كمك ها براي ما . مستعمره و نيمه مستعمره جهان 
چيز ديگري كه بتوان آنرا كمك خارجي ناميد ، حتي اگر ممكن هم باشد ، فقط 

كه به چنين البته چين بايد بكوشد . لقي گرددتيتواند بمثابه كمك قسمي و موقتي م
كمك قسمي و موقتي دست يابد ، ولي هرگز نبايد خود را زياد بدان وابسته سازد ، يا 

چين بايد نسبت به كشور هاي متخاصم در . آنرا بمثابه كمكي مطمئن بحساب آورد 
. كيد در پيش گيرد، بهيچيك از آنان نپيوندد ااين جنگ امپرياليستي روش بيطرفي 

به جبهه جنگ امپرياليستي انگلستان و فرانسه به پيوندد ، اين عقيده كه چين بايد 
نظر تسليم طلبان است ؛ اين نظر زيانمند بحال مقاومت عليه ژاپن ، زيانمند به 

اين چهارمين مسئله . استقالل و آزادي ملت چين است و بايد صريحاً طرد شود 
  .ايستكه ميخواستم در پيرامون آن گفتگو كنم 

ال حاضر از طرف همميهنان ما مفصالً مورد بحث قرار مسايل مذكور در ح  
بسيار خوب است كه همميهنان ما به مطالعه مسايل بين المللي ، به . گرفته است 

روابط ميان جنگ جهاني امپرياليستي و جنگ مقاومت ضد ژاپني چين و به روابط 
اومت چين ميان اتحاد شوروي و چين توجه دارند ، زيرا هدف آنها تأمين پيروزي مق

من در اينجا برخي از نظريات اساسي خود را در اين مسايل ابراز . در برابر ژاپن است 
داشتيم و اميدواريم كه خوانندگان در مورد اين مالحظات از اظهار نظر خوداري 

   . نخواهند ورزيد 

  يادداشتها

جدد جهان ـ مجمع اتفاق ملل سازماني بود كه پس از جنگ جهاني اول بمنظور تقسيم م 1
از طريق سوداگري و تنظيم موقتي منافع متضاد خود از طرف انگلستان و فرانسه و ژاپن و دولتهاي 

شمال شرقي چين را اشغال  1931پس از آنكه در امپرياليستي ژاپن . امپرياليستي ديگر تشكيل گرديد 
به توسعه جنگ  خود را از مجمع اتفاق ملل كنار كشيد تا با آزادي بيشتري 1933كردند ، در 

تجاوزكارانه خود بپردازد ؛ در همين سال فاشيستهاي آلمان بقدرت رسيدند و بعداً آنها نيز از مجمع 
هنگاميكه خطر  1934در . اتفاق ملل بيرون آمدند تا آسانتر جنگ تجاوزكارانه خود را تدارك ببينند 

به مجموع اتفاق ملل پيوست و  جنگ تجاوزكارانه فاشيستي روزبروز افزايش مييافت ، اتحاد شوروي
ايتاليا . بدين ترتيب اين امكان پيش آمد كه اين سازماني تبديل گردد كه به خدمت امر صلح در آيد 

  . از مجمع انفاق ملل كناره گرفت  1935پش ار تجاوز خود به حبشه در 
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اتحاد ـ قرارداد كمك متقابل ميان اتحاد شوروي و فرانسه و قرادادكمك متقابل ميان  2
  . منعقد گرديد  1935شوروي و چكوسلواكي هر دو در 

در حين مذاكرات . ـ لويد جورج يكي از ليدرهاي حزب ليبرال بورژوازي انگليسي بود  3
بدون شركت اتحاد شوروي نميتوان به  "فرانسه و اتحاد شوروي ، او در پارلمان اظهار داشت انگلستان ، 

   ". صلح نائل آمد 
قواي آلمان به لهستان هجوم برد و قسمت اعظم سرزمين آنرا اشغال  ١٩٣٩بر ـ اول سپتام ۴

در همين روز اتحاد شوروي سپاهيان . سپتامبر دولت ارتجاعي لهستان بخارج فرار كرد  ١۷نمود و در 
خود را به خاور لهستان وارد كرد تا سرزمينهاي از دست رفته خود را باز پس گيرد ، ملتهاي ستمديده 

  . ن و بلوروسي را آزاد سازد و راه هجوم سپاهيان فاشيست آلمان را از سوي مشرق ببندد اوكراي
شپاهيان ژاپن و  "منچورگوه "در نومون هان واقع در مرز ميان مغواستان و  ١٩٣٩ـ در مه  ٥

به اتفاق بر سپاهيان اتحاد شوروي و جمهوري توده اي مغولستان حمله  "منچورگوه "سپاهيان پوشالي
در اثر يك جنگ قهرمانانه نيروهاي شوروي و مغولستان بخاطر دفاع از خويش ، سپاهيان ژاپن و . ند برد
مون هان وموافتنامه ن. بش كردند  اضاي آتشسخت شكست خوردند و از اتحاد شوروي تق "منچور گو  "

ـ  ١: قرار است در مسكو منعقد گرديد كه مضمون آن بطور عمده از اين ١٩٣٩درباره متاركه در سپتامبر 
ـ يك كميسيون مركب از چهار نماينده به نسبت دو نماينده از هر طرف  ٢فوراً آتش بس داده شود ، 

ي كه و جمهوري توده اي مغولستان را در نقاط "منچورگو "تشكيل شود تا مرز ميان دولت پوشالي 
  . نمايد  نتصادمات در آنجا واقع شده بود ، تعيي

سپاهيان ژاپن در بخش جان گائو فون واقع در مرز ميان  ١٩٣٨از اوت ـ در آخر ژوئيه و آغ ٦
و در نتيجه ضربه . چين ، اتحادشوروي و كره عليه سپاهيان شوروي به اعمال تحريك آميزي دست زدند

موافقتنامه جان گائوفون در باره . شديد سپاهيان شوروي ، ژاپن شكست خورد و تقاضاي صلح كرد 
در مسكو منعقد گرديد كه در آن قيد شده است كه فوراً آتش بس داده شود ،  ١٩٣٨اوت  ١١متاركه در 

كميسيون مختلط مركب از چهار نماينده به نسبت دو نماينده از طرف شوروي و دو نماينده از طرف 
نهائي خطوط مرزي تحقيق كند و موضوع را فيصله  نتشكيل گردد تا درباره تعيي "منچورگو "ژاپن و 

   . دهد 
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  بمناسبت انتشار
  »کمونيست « اولين شماره مجله  

  ) 1939اكتبر  4( 

كميته مركزي قصد داشت يك مجله درون حزبي انتشار  دير زماني بود كه
چنين مجله اي براي ساختن . دهد و اكنون باالخره اين نقشه جامه عمل بخود پوشيد 

ر گيرد و يك حزب كمونيست بلشوكي شده چين ، حزبيكه سراسر كشور را درب
كامالً خصلتي توده اي داشته باشد ، حزبيكه از نظر ايدئولوژيك ، سياسي و سازماني 

. اين ضرورت در اوضاع كنوني بارزتر بچشم ميخورد . مستحكم باشد ، ضرورت است 
از يكسو در جبهه متحد ملي ژاپني خطر تسليم : ويژگيهاي اوضاع كنوني بدينقرارند 

راني روز بروز در حال افزايش است ؛ از سوي ديگر حزب ما طلبي ، انشعاب و سير قهق
از حدود تنگ پيشين پا بيرون نهاده و بيك حزب بزرگ سراسري كشور مبدل شده 

وظيفه حزب عبارت است از اينكه توده ها را براي رفع خطر تسليم طلبي ، . است 
مد ممكن آماده انشعاب و سير قهقرائي بسيج نمايد و خود را در مقابل هرگونه پيش آ

نگهدارد تا آنكه حزب و انقالب ، در صورت وقوع چنين پيش آمد هائي دچار تلفات 
در اين موقع انتشار چنين مجله اي درون حزبي واقعاً نهايت . غير مترقبه نگردند 

  . ضرورت دارد
؟ وظيفه اين مجله چيست . است » كمونيست « نام اين مجله درون حزبي 

   لبي گفتگو ميكند ؟ و تفاوت آن با ساير مطبوعات حزبي چيست؟اين مجله از چه مطا
وظيفه اين مجله اينستكه به ساختمان يك حزب كمونيست بلشويكي شده 
چين كمك كند ، حزبي كه سراسر چين را دربر گيرد و خصلتي توده اي داشته باشد ، 

براي تأمين . حزبيكه از نظر ايدئولوژيك ، سياسي و سازماني كامالً مستحكم باشد 
پيروزي انقالب چين ساختمان چنين حزبي ضرورت فوري دارد و ضمناً شرايط عيني 
و ذهني براي ساختمان چنين حزبي نيز بطور كلي فراهم است ؛ اين كار بزرگ 

براي كمك بانجام اين كار كه خارج از . ساختماني هم اكنون در دست انجام است 
انتشار يك ارگان مطبوعاتي ويژه حزبي ضرور توانائي مطبوعات معمولي حزبي است ، 

  . انتشار مييابد » كمونيست « است ، و باين علت اكنون مجله 
تا حدودي حزب ماهم اكنون حزبي است كه سراسر كشور را در برگرفته و 
خصلتي توده اي داشته است ، و بعالوه تا آنجا كه مربوط به هسته رهبري ، بخشي از 
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كار انقالبي اش ميشود ، ديگر حزبي است كه بلشويكي  اعضايش و مشي عمومي و
  . شده و از نظر ايدئولوژيك ، سياسي و سازماني استحكام يافته است 

  پس بچه علت اكنون وظيفه نويني مطرح ميشود ؟ 
علت اينستكه ما اكنون سازمانهاي نوين متعددي داريم كه از تعداد زيادي 

ميتوان گفت كه اين سازمانها اما هنوز ن ،عضاي جديد حزب تشكيل يافته اند ااز 
خصلتي توده اي دارند و از نظر ايدئولوژيك ، سياسي و سازماني استحكام يافته و يا 

ضمنا در اينجا مسئله باال بردن سطح سياسي اعضاي قديمي . بلشويكي شده اند 
اسي حزب و همچنين تحكيم باز هم بيشتر سازمانهاي قديمي از نظر ايدئولوژيك ، سي

شرايط و وظايف حزب . و سازماني و بلشويكي كردن باز هم بيشتر آنها مطرح است 
در درون جنگ انقالبي داخلي خيلي فرق ميكند ؛ اكنون شرايط بسيار پيچيده تر و 

  . وظايف بسيار سنگين تر شده اند 
است ، و ما با بورژوازي جبهه متحدي دوران كنوني دوران جبهه متحد ملي 

ه ايم ؛ دوران كنوني دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني است ، و نيروهاي تشكيل داد
مسلح حزب ما در جبهه با ارتشهاي دوست به جنگ سختي عليه دشمن مشغولند ؛ 
دوران كنوني دوراني است كه حزب ما بيك حزب بزرگ سراسري كشور بدل گشته و 

اشت مجموعه اين با در نظر د. از اين رو ديگر آن حزبي نيست كه در گذشته بود 
 "عوامل ميتوان دريافت كه وظيفه ايكه ما در برابر خود نهاده ايم ، يعني وظيفه 

ساختن يك حزب كمونيست بلشويكي شده چين ، حزبي كه سراسر كشور را دربر 
گيرد و خصلتي توده اي داشته باشد ، حزبي كه از نظر ايدئولوژيك ، سياسي و 

  .قدر افتخار آميز و در عين حال خطير است چ "سازماني كامالً مستحكم باشد 
حال براي ساختن چنين حزبي ما چگونه بايد عمل كنيم ؟ پاسخ باين 

  . سئوال بدون مراجعه به تاريخ حزب ما و مبارزه هجده ساله اش امكان پذير نيست 
سال تمام  18تا كنون  1921از نخستين كنگره كشوري حزب ما در سال 

. ت متعدد بزرگي گذشته است سال حزب ما از ميان مبارزا 18در عرض اين . ميگذرد 
. را آبديده كرده اند مبارزات بزرگ اعضاي حزب ، كادر ها و سازمانهايش خود  در اين

وزيهاي درخشان انقالب را بچشم ديده اند و هم شكستهاي سخت انقالب آنها هم پير
ز بهم خوردن اين جبهه حزب يك جبهه متحد ملي بورژوازي تشكيل داد و پس ا. را 

در . متحد ، با بورژوازي بزرگ و متحدينش به مبارزات مسلحانه شديدي وارد گرديد 
عرض سه سال اخير حزب ما بار ديگر وارد يك دوره جبهه متحد ملي با بورژوازي 
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با بورژواري بزرگ و متحدينش به تشكيل داد و پس از بهم خوردن اين جبهه متحد 
درعرض سه سال اخير حزب ما بار ديگر وارد . ديدي وارد گرديدمبارزات مسلحانه ش

تكامل انقالب چين و حزب . شده است يك دوره جبهه متحد ملي با بورژوازي 
كمونيست چين در چنين مناسبات پيچيده اي نسبت به بورژوازي چين صورت گرفته 

مستعمره  اين يك ويژگي تاريخي است ، ويژگي ايكه مختص انقالب كشور هاي. است 
و نيمه مستعمره بوده و در تاريخ انقالب هيچ كشور سرمايه داري نميتوان نظير بر آن 

بعالوه از آنجا كه رشد سياسي ، اقتصادي و فرهنگي چين ناموزون است ، از . يافت 
نيمه فئودالي مسلط و سرزمينش پهناور است ، چنين ميشود آنجا كه در چين اقتصاد 
له كنوني خصلتاً بورژوا ـ دموكراتيك ميباشد كه دشمنان كه انقالب چين در مرح

عمده آن امپرياليسم و فئوداليسم و نيرو هاي محركه اساسي آن پرولتاريا ، طبقه 
دهقان و خرده بورژوازي شهري هستند و در ضمن بورژوازي ملي نيز ميتواند در زمان 

ن نتيجه ميشود كه و همچنيمعيني و تا حدود معيني در اين انقالب شركت جويد ؛ 
تاريخ حزب ما را  در واقع. شكل عمده مبارزه در انقالب چين مبارزه مسلحانه است 

در چين ، انقالب ": رفيق استالين گفته است . ارزه مسلحانه خواند ميتوان تاريخ مب
اين يكي از خصوصيات و يكي از . مسلح عليه ضد انقالب مسلح مبارزه ميكند 

اين ويژه گي چين نيمه . كامالً صحيح است اين)  1(  ". است  امتيازات انقالب چين
مستعمره در تاريخ انقالبهائي كه تحت رهبري احزاب كمونيست در كشور هاي 
. سرمايه داري بوقوع پيوسته اند ، يا وجود نداشته يا اينكه باين شكلي نبوده است 

ين ديده ميشوند كه بنابر اين دو ويژگي اساسي در انقالب بورژوا ـ دموكراتيك چ
، يا ـ پرولتاريا با بورژوازي يك جبهه متحد ملي انقالبي تشكيل ميدهد  1: عبارتند از 

ما . ـ شكل عمده انقالب مبارزه مسلحانه است  2اينكه مجبور ميشود آنرا بهم زند ؛ 
در اينجا مناسبات حزب را با طبقه دهقان و خرده بورژوازي شهري بعنوان يك ويژگي 

بحساب نمياوريم ، زيرا اوالً اين مناسبات در همه احزاب كمونيست جهان  اساسي
علي االصول يكسانند ، و ثانياً ، منظور از ميارزه مسلحانه در چين از نظر ماهوي 
جنگ دهقاني است و مناسبات نزديك حزب با جنگهاي دهقاني درست همانند 

  .مناسبات حزب با دهقانان است 
در واقع درست بعلت همين ويژگيهاست كه پروسه  بعلت اين ويژگي اساسي

ساختمان بلشويكي شدن حزب ما در شرايط خاص جريان مييابد شكست يا پيروزي ، 
عقب نشيني يا پيشروي، اختصار يا انبساط، و رشد و استحكام حزب ناگزير با 
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وقتكه حزب ما در . مناسبات حزب با بورژوازي و مبارزه مسلحانه در پيوند است 
ئله تشكيل جبهه متحد بورژوازي و يا در مسئله بهم زدن اجباري آن مشي مس

سياسي درستي اتخاذ كند ، در راه رشد ، تحكيم و بلشويكي كردن خود گامي بپيش 
واهد داشت ؛ اما زمانيكه در مناسبات خود با بورژوازي مشي نادرستي در پيش بر خ

يب وقتيكه حزب ما مسئله درست بهمين ترت. گيرد ؛ گامي به عقب خواهد رفت 
مبارزه مسلحانه انقالبي را بطور صحيح حل كند ، در راه رشد ، تحكيم و بلشويكي 
كردن خود گامي به پيش بر خواهد داشت ؛ ولي زمانيكه اين مسئله را درست حل 

بدينسان طي هجده سال اخير ساختمان و . نكند ، گامي به عقب خواهد رفت 
سياسي حزب و يا حل درست يا نادرست مسئله جبهه  بلشويكي كردن حزب با مشي

تاريخ هجده . متحد و مسئله مبارزه مسلحانه همواره پيوندي نزديك داشته است 
از طرف ديگر . ساله حزب ما صحت اين نتيجه گيري را بوضوح تمام تائيد كرده است 

يين هر قدر كه حزب بلشويكي تر شود ، آنوقت و فقط آنوقت است كه قادر به تع
انه را و مسايل جبهه متحد و مبارزه مسلح مشي سياسي صحيح تري خواهد بود

تاريخ هجده ساله حزب ما صحت اين نتيجه گيري را نيز . تر حل خواهد كرد تدرس
  . بروشني تأييد كرده است 

بدينسان جبهه متحد مبارزه مسلحانه و ساختمان حزب ، سه مسئله 
درك صحيح اين سه مسئله و ارتباط . ميباشد  اساسي در انقالب چين براي حزب ما

بموجب تجارت . متقابل آنها در حكم رهبري كردن صحيح تمام انقالب چين است 
فروان ما در طول تاريخ هجده ساله حزب ، يعني براساس تجارب پرمايه و عميقي كه 

صل از شكستها و پيروزيها ، عقب نشيني ها و پيشرويها ، اختصارها و انبساط ها حا
شده است ، امروز ما ميتوانيم در مورد اين سه مسئله به نتيجه گيريهاي درست 
دست يابيم ، بدين معني كه ما اكنون قادريم مسايل جبهه متحد ، مبارزه مسلحانه و 

ي سه سالح ساختمان حزب سه سالح معجزه آساي حزب كمونيست چين ، يعن
اين يك . الب چين هستند اي غلبه بر دشمن در انقمعجزه آساي عمده حزب بر

  . دستĤورد بزرگ حزب كمونيست چين و انقالب چين است 
معجزه آسا ، يعني هر يك از اين سه  ما اينك هر يك از اين سه سالح
  .مسئله را باختصار مورد بررسي قرار ميدهيم 

در طول هجده سال گذشته ، جبهه پرولتاريا چين با بورژوازي و طبقات 
مرحله نخست انقالب : ع يا سه مرحله گوناگون رشد يافته است ديگر چين در سه وض
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و  1937ـ  1927، مرحله جنگ انقالب ارضي سالهاي  1927ـ  1924بزرگ سالهاي 
تاريخ اين سه مرحله قوانين زير را ثابت كرده . مرجله جنگ مقاومت ضد ژاپني كنوني

  : است 
، ستم ستمي كه چين متحمل ميشود  ـ از آنجا كه سختتراين 1

بيگانگان است ، لذا بورژوازي ملي چين تا زمان و اندازه معيني ميتواند در 
بنابر . مبارزه عليه امپرياليسم و ديكتاتور هاي نظامي فئودالي شركت كند 

زي ملي جبهه متحدي تشكيل اين ، پرولتاريا بايد در چين دوره اي با بورژوا
زي ملي در شرايط تاريخي ـ بورژوا 2. دهد و آنرا تا حد ممكن حفظ كند 

ديگر بعلت سستي اقتصادي و سياسي خود متزلزل خواهد شد و نقض عهد 
از اين رو تركيب جبهه متحد انقالبي در چين هميشه . و پيمان خواهد كرد

بورژوازي ملي ميتواند در . ثابت نخواهد ماند ، بلكه ناگزير به تغيير است 
در زمان ديگر نميتواند در  يك زمان معين در جبهه متحد شركت كند و

ـ بورژوازي بزرگ كمپرادور چين طبقه ايست كه مستقيماً  3. شركت كند 
از اينجاست كه . در خدمت امپرياليسم است و از طرف آن پرورانده ميشود 

. بورژوازي بزرگ كمپرادور چين هميشه يكي از دشمنان انقالب بوده است
مپرادور ، قدرتهاي امپرياليستي ولي گروه هاي گوناگون بورژوازي بزرگ ك

مختلفي را پشت سر دارند و بدينجهت زمانيكه تضاد هاي بين قدرتهاي 
حدت يابد و لبه تيز انقالب بطور عمده عليه يكي از امپرياليستي مختلف 

اين قدرتهاي امپرياليستي متوجه شود ، گروه هاي بورژوازي بزرگ كه 
د ، امكان دارد تا اندازه و زمان وابسته به سيستمهاي امپرياليستي ديگرن

در چنين . معيني در مبارزه عليه آن قدرت امپرياليستي شركت كنند
موقعي پرولتارياي چين بمنظور تضعيف دشمن و افزايش نيروي ذخيره خود 

با اين گروه ها جبهه متحدي ممكن تشكيل دهد ، و آنرا تا حد  ميتواند
ودمند جبهه متحد بحال انقالب س ينكه اينامكان حفظ كند ، البته بشرط ا

بورژوازي بزرگ كمپرادور حتي وقتيكه به جبهه متحد ملحق شود  4. باشد 
و در كنار پرولتاريا عليه دشمن مشترك مبارزه كند ، كمافي السابق بحد 

اين طبقه با هر گونه رشد ايدئولوژيك ، سياسي و . اكثر مرتجع ميماند 
ريا قاطعانه مخالفت ميكند ،سعي در تحديد سازماني پرولتاريا و حزب پرولتا

و  "تحليل "اين رشد مينمايد و به تاكتيكهاي تخريبي مانند فريب ، اغوا ، 
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همه اينها تداركي براي تسليم خود در برابر  دست مياندازد ؛ حمالت 
. ـ متحد استوار پرولتاريا دهقانانند  5. دن جبهه متحد است زدشمن و بهم 

  . ي شهري نيز متحدي قابل اطمينان است ـ خرده بورژواز 6
صحت اين قوانين در طول نخستين انقالب بزرگ و انقالب ارضي بثبوت رسيده است 

بنابر اين در مسئله . و در جنگ مقاومت ضد ژاپني كنوني بار ديگر باثبات ميرسد 
در  حزب پرولتاريا بايد) و بويژه با بورژوازي بزرگ (تشكيل جبهه متحد با بورژوازي 

از يكسو ، الزم است با اشتباهي كه امكان الحاق . دو جبهه مبارزه قطعي و جدي كند 
ميگيرد، مبارزه بورژوازي را به مبارزه انقالبي در زمان معيني و تا حدود معيني تاديده 

عتاي همانند گرفتن بورژوازي چين با بورژوازي كشور هاي سرمايه شود اين اشتباه بم
اديده گرفتن سياست تشكيل يك جبهه متحد با بورژوازي و حفظ داري و در نتيجه ن

. چيز ديگري نيست  "چپ"بسته آن تا حد امكان است ، و اين بجز سياست در هاي 
از سوي ديگر ، بايد با اين اشتباه كه برنامه ، سياست ، ايدئولوژي و پراتيك پرولتاريا 

ختالفات اصولي بين آنها را ناديده و بورژوازي و چيز هاي ديگر آنها را يكي ميداند و ا
اشتباه مذكور اين واقعيت را ناديده ميگيرد كه بورژوازي . ميگيرد ، نيز مبارزه شود 

دد تا هم بر خرده بورژوازي و تمام كوشش خود را بكار ميبن) وبويژه بورژوازي بزرگ (
وژيك ، و حزب كمونيست تأثير نهد ، استقالل ايدئول دهقانان و هم بر پرولتاريا

پرولتاريا و حزب . سياسي و سازماني پرولتاريا و حزب كمونيست را از بين برد 
كمونيست را به دنباله رو بورژوازي و حزب آن مبدل كند ، و دست آورد هاي انقالب 
را فقط بحساب يك مشت بورژوا بگذارد ، بعالوه اشتباه مذكور اين واقعيت را هم 

بمجرد اينكه انقالب با منافع ) بويژه بورژوازي بزرگ و( ناديده ميگيرد كه بورژوازي 
ناديده گرفتن اينها . آزمندانه اين مشت بورژوا در تضاد افتد ، بانقالب خيانت مينمايد 

ويژگي اپورتونيسم راست چن دوسيو در اين . همه بمعناي اپورتونيسم راست است 
بورژوا هدايت ميكرد ـ اين  بود كه پرولتاريا را به تطابق با منافع آزمندانه يك مشت

خصلت دوگانه بورژوازي چين در . بود علت ذهني شكست نخستين انقالب بزرگ 
انقالب بورژوا ـ دموكراتيك تأثيرات فوق العاده زيادي در مشي سياسي و ساختمان 

ارد ، و كسي كه اين خصلت دوگانه بورژوازي چين را درك ميگذ حزب كمونيست چين
يكي . مشي سياسي و ساختمان حزب كمونيست چين نخواهد بود نكند ،قادر به فهم 

. ازاجزاء مهم سياسي حزب كمونيست چين سياست وحدت و مبارزه با بورژوازي است
حزب كمونيست چين در جريان وحدت و مبارزه با بورژوازي رشد يافته و آبديده 
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از مفهوم . گشته است ، اين يكي از اجزاء مهم ساختمان حزب كمونيست چين است 
و مقصود از مبارزه در اينجا . وحدت در اينجا جبهه متحد با بورژوازي مستفاد ميشود 

ايدئولوژيك ، سياسي و سازماني است  "بدون خونريزي "و  "مسالمت آميز "مبارزه 
كه تا زمانيكه ما با بورژوازي در وحدتيم ، ادامه خواهد داشت و زمانيكه مجبور شديم 

چنانچه حزب ما درك نكند كه . بمبارزه مسلحانه تبديل ميگردد ازي ببريمرژواز بو
بايد در دورانهاي معيني با بورژوازي متحد شود ، آنوقت قادر به پيشروي نخواهد بود 
و انقالب نيز نخواهد توانست بسط و توسعه يابد ؛ چنانچه حزب مانفهمد كه بايد در 

قطعي و جدي عليه آن دست  "مسالمت آميز  "عين وحدت با بورژوازي بيك مبارزه 
زند ، آنگاه از نظر ايدئولوژيك ، سياسي و سازماني دچار تالشي خواهد شد و انقالب 
نيز با شكست رو برو خواهد گرديد ؛ و چنانچه حزب ما هنگام اجبار به جدائي از 

ز دي عليه آن دست نزند ، در اينصورت نيورژوازي بمبارزه مسلحانه قطعي و جب
تاريخ . دستخوشي تالشي خواهد شد و انقالب هم با شكست مواجه خواهد گرديد

  . هجده ساله گذشته صحت اين حقايق را تأييد كرده است 
مبارزه مسلحانه حزب كمونيست چين شكل يك جنگ دهقاني برهبري   

  :تاريخ اين مبارزه نيز به سه مرحله تقسيم ميشود . پرولتاريا را بخود ميگيرد 
هر چند در . له اول مرحله شركت ما در لشكر كشي بشمال بود مرح  
حزب ما تازه شروع بدرك اهميت مبارزه مسلحانه كرده بود ، ولي مفهوم آنرا  اينموقع

هنوز كامالً نفهميده بود ، حزب ما هنوز پي نبرده بود كه مبارزه مسلحانه شكل عمده 
  . مبارزه در انقالب چين است 

در اين زمان حزب ما ديگر صاحب . الب ارضي بود دوم جنگ انق مرحله  
و . نيروهاي مسلح مستقل شده بود و هنر هدايت مستقالنه جنگ را آموخته بود 

حزب ما ديگر . بعالوه قدرت سياسي خلق و مناطق پايگاهي را ايجاد كرده بود 
دگر  انه ـ اين شكل اصلي مبارزه را با بسياري از اشكال الزمانست مبارزه مسلحميتو

مبارزه بطور مستقيم يا غير مستقيم تلفيق دهد ، بسخن ديگر حزب ما قادر بود كه 
مبارزه مسلحانه را در مقياس سراسري كشور بطور مستقيم يا غير مستقيم با مبارزه 

و همچنين با مبارزه جوانان ، ) كه مهمتر از همه بود ( كارگران ، با مبارزه دهقانان 
سب قدرت سياسي ، با مبارزه در جبهه ي ، با مبارزه بخاطر كمحافل اهال زنان و ساير

. دهد هاي اقتصادي ، ضد عمال دشمن و ايدئولوژيك و با شكلهاي ديگر مبارزه تلفيق
  .اين مبارزه مسلحانه انقالب ارضي دهقاني تحت رهبري پرولتاريا بود 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مائوتسه دون

326 

ما ه در اين مرحل. مرحله جنگ مقاومت ضد ژاپني كنوني است مرحله سوم   
انه مرحله اول و بويژه مرحله دوم و همچنين از تجارب قادريم از تجارب مبارزه مسلح

در حال حاضر از . تلفيق مبارزه مسلحانه با ساير اشكال الزم مبارزه استفاده كنيم 
جنگ پارتيزاني . فهميده ميشود )  2(مبارزه مسلحانه بطور كلي جنگ پارتيزاني 

ر عقب مانده اي ، در كشور پهناور و نيمه مستعمره چيست ؟ جنگ پارتيزاني در كشو
ر و در نتيجه بهترين شكل مبارزه نيرو راي يك دوران طوالني يك شكل ناگزياي ب

مشي . هاي مسلح خلق براي غلبه بر دشمن مسلح و ايجاد پايگاههاي خود است 
. ت سياسي و ساختمان حزب ما تا كنون با اين شكل مبارزه پيوند نزديك داشته اس

درك مشي سياسي و ساختمان حزب ما جدا از مبارزه مسلحانه و جدا از جنگ 
مبارزه مسلحانه را در طول هجده سال رفته رفته فرا . پارتيزاني امكان پذير نيست 

ما دريافته ايم كه در چين بدون مبارزه مسلحانه . گرفته و بر آن پافشاري نموده است 
نه جائي براي خلق و حزب كمونيست ، و انقالب هم  نه جائي براي پرولتاريا مي بود و

سال اخير  18رشد ، تحكيم و بلشويكي شدن حزب ما طي . نميتوانست پيروز شود 
در خالل جنگهاي انقالبي صورت گرفته است ؛ بدون مبارزه مسلحانه حزب كمونيست 

جربه را رفقاي سراسر حزب هرگز نبايد اين ت. هست  ما بطور حتم آن نبود كه امروز 
  . كه به بهاي خون بدست آورده اين ، از ياد ببرند 

پروسه ساختمان حزب و پروسه رشد، تحكيم و بلشويكي شدن آن نيز به سه مرحله 
  . تقسيم ميشود 

در اوايل و اواسط اين مرحله مشي . مرحله اول دوران كودكي حزب بود   
در سطح فوق العاده حزب صحيح بود وشور وشوق انقالبي اعضاء و كادرهاي حزب 

. عالي قرار داشت ؛ از اينجا بود كه پيروزيهاي نخستين انقالب بزرگ بدست آمد 
معذلك با وجود اين حزب ما هنوز سالهاي كودكي را ميگذاراند و در سه مسئله 
اساسي يعني جبهه متحد ، مبارزه مسلحانه و ساختمان حزب تجربه نداشت ، تاريخ و 

شناخت ، از ويژگيهاي و قوانين انقالب چين زياد آگاه نبود ، جامعه چين را زياد نمي
وحدت بين تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم و پراتيك انقالب چين را بطور جامع درك 

مرحله يا در حساس ترين لحظات اين  از اينجهت بود كه در اواخر اين.  نكرده بود
اختيار داشتند ، مرحله افراديكه در ارگانهاي رهبري حزب مواضع مسلط را در 

را در تحكيم پيروزيهاي انقالب رهبري كنند ، و در نتيجه از نتوانستند تمام حزب 
در اين مرحله سازمانهاي . طرف بورژوازي اغوا شده و باعث شكست انقالب گرديدند 
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حزبي بسط يافتند ، ولي استحكام نيافته بودند ، و قادر نبودند اعضاء و كادر هاي 
حزب تعداد بسيار . ايدئولوژيك و سياسي محكم و استوار نمايند حزبي را از نظر 

زيادي عضو جديد داشت ، ولي آنها آموزش ماركسيستي ـ لنينيستي الزم داده 
در كار تجارب فراواني حاصل شده بود ، ولي چنانكه بايد جمعبندي نشده . نشده بود 

بيرون ريخته نشده  عده زيادي فرصت طلبان بدرون حزب خزيده بود ، ولي. بودند 
حزب در محاصره توطئه ها و دسايس دشمنان . ولي بيرون ريخته نشده بودند . بودند

در حزب تعداد . و متحدين خود قرار داشته بود ، ولي هوشياري از خود نشان نميداد 
بسيار زيادي فعالين پا به عرصه وجود گذاشته بودند ، ولي بموقع به ستونهاي فقرات 

حزب چند واحد انقالبي مسلح تحت فرامان خود داشت ، . شده بودند حزب تبديل ن
همه اين واقعيتها از عدم تجربه ، از . ولي قادر نبود آنها را در دست خود نگاه دارد 

عدم شناخت عميق از انقالب ، از ناتواني در تلفيق تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم با 
  .خستين مرحله ساختمان حزب د ناين بو. ب چين ناشي ميگرديدند پراتيك انقال

در سايه تجارب بدست آمده از مرحله و بعلت . مرحله دوم جنگ ارضي بود   
چين ، و بعلت اينكه  فهم بهتر تاريخ و جامعه چين و ويژگيها و قوانين انقالب

كادرهاي ما درك عميقتري از تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم يافته بودند و آنرا بهتر 
پراتيك انقالب چين تلفيق دهند ، حزب ما توانست در طول مدت ده ميتوانستند با 

حزب ما علي رغم خيانت . سال بيك مبارزه انقالب ارضي موفقيت آميز دست زند 
سازمانهاي حزبي نه تنها رشد . بورژوازي توانست بطور استوار بدهقانان تكيه كند 

وز تالش ميكرد تا در گرچه دشمن هر ر. نويني يافتند ، بلكه مستحكم نيز شدند 
بار ديگر كادر هاي . حزب ما خرابكاري كند ، ولي حزب خرابكاران را بيرون ريخت 

حزب راه براي . زيادي در حزب پيدا شدند و ستونهاي فقرات حزب را تشكيل دادند 
ايجاد قدرت سياسي خلق كشود و از اين طريق هنر اداره دولت و تأمين رفاه خلق را 

ب نيروهاي مسلح مقتدري بوجود آورد و بدين ترتيب فن جنگي را حز. فراه گرفت 
معهذا . همه اينها پيشرفتها و دست آورد هاي عظيم حزب بشمار ميرفتند . آموخت 

در جريان اين مبارزات بزرگ ، بعضي از رفقا به منجالب اپورتونيسم در غلتيدند و يا 
د كه آنها با فروتني از تجارب براي مدتي به آن در غلتيدند ، اين به همان دليل بو

گذشته نياموخته بودند ، تاريخ و جامعه چين و ويژگيهاي و قوانين انقالب چين را 
نفهميده بودند ، و وحدت بين تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم و پراتيك انقالب چين را 

د در لذا بعضي از افراديكه در ارگانهاي رهبري حزب بودند ، نتوانستن. در نيافته بودند 
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حزب و . مرحله يك مشي سياسي و سازماني صحيح اتخاذ كنند تمام طول اين 
رفيق لي لي سان و در دوره ديگر در  "چپ "در اثر اپورتونيسم انقالب در يك دوره 
در جنگ انقالبي و در كار مناطق سفيد متحمل صدماتي  "چپ"نتيجه اپورتونيسم 

بوروي سياسي كميته مركزي در ژانويه جلسه ( تنها پس از جلسه زون اي . گرديدند 
بود كه حزب بطور نهائي براه بلشويكي ) واقع در استان گوي جو  در زون اي 1935

شدن افتاد و پايه هاي پيروزي آتي خود را بر اپورتونيسم راست جان گوه تائو و 
اين بود دومين . همچنين اساس ايجاد جبهه متحد ملي ضد ژاپني را پي ريزي كرد

  . رشد و تكامل حزب  مرحله
. له سوم رشد و تكامل حزب مرحله جبهه متحد ملي ضد ژاپني است مرح  

هم اكنون سه سال است كه ما در اين مرحله هستيم و مبارزه ايكه طي اين سالها در 
حزب با اتكا بتجارب دو مرحله . جريان است ، شايان اهميت بسيار بزرگي ميباشد 

درت تشكيالتي و قدرت نيروهاي مسلح خود با اتكاء به انقالب گذشته ، با اتكاء بق
حيثيت سياسي فوق العاده فراوان خود در ميان مردم سراسر كشور و با اتكاء بدرك 
ژرفتر وحدت بين تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم و پراتيك انقالب چين ، نه فقط 

ژاپني را جبهه متحد ملي ضد ژاپني را سازمان داده ، بلكه جنگ كبير مقاومت ضد 
حزب از نظر سازماني از چارچوب تنگ پيشين در آمده و بيك حزب .  نيز برپاه نموده

نيروهاي مسلح حزب در مبارزه عليه . بزرگ سراسر كشور مبدل شده است 
نفوذ حزب در بين . تجاوزكاران ژاپني نيز دوباره رشد يافته و نيرومندتر ميشوند 

معذلك . ا همه دستاورد هاي بزرگي هستند اينه. مردم سراسر كشور بيشتر ميگردد
موزش داده نشده ، بسياري از سازمانهاي هنوز به بسياري از اعضاي جديد حزب آ

جديد حزب استوار نگرديده و هنوز اختالف بزرگي بين آنها و اعضاء و سازمانهاي 
 بسيار از اعضاي جديد و كادرهاي جديد هنوز تجارب انقالبي. قديم حزب وجود دارد 

آنها هنوز از تاريخ و جامعه چين و ويژگيهاي و قوانين انقالب . كافي نياندوخته اند 
آنها هنوز از فهم جامع در باره وحدت بين . چين هيچ نميدانند و يا كم ميدانند 

هنگام توسعه . ماركسيسم ـ لنينيسم و پراتيك انقالب چين فرسنگها بدورند 
گسترش بي پرواي "مركزي بر اين شعار  سازمانهاي حزبي علي رغم تأكيد كميته

، در واقع  "حال جلوگيري از نفوذ حتي يك عنصر ناباب صفوف حزب ولي در عين 
بسياري از فرصت طلبان و خرابكارانيكه مأمور دشمن بودند ، توانستند بدرون حزب 

هر چند كه جبهه متحد تشكيل يافته و ديگر سه سال است كه دوام . رخنه كنند 
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، معذلك بورژوازي و بويژه بورژوازي بزرگ پيوسته كوشش ميكنند در حزب ما مييابد 
بورژوازي بزرگ در تمام كشور اصطكاكات  تخريب كنند ، تسليم طلبان وسرسختهاي

تسليم . جدي برميانگيزند و الينقطع جاري و جنجال ضد كمونيستي براه مياندازند 
دين وسيله راه را براي تسليم طلبان و سر سختهاي بورژوازي بزرگ قصد دارند ب

دادن چين بقهقرا ،  شدن در برابر امپرياليسم ژاپن ، بهم زدن جبهه متحد و سوق
 "تحليل "بورژوازي بزرگ از نظر ايدئولوژيك ميكوشد كمونيسم را . هموار سازند 

برد ، از نظر سياسي و تشكيالتي تالش دارد حزب كمونيست ، مناطق مرزي و 
در چنين وضعي وظيفه ما بيشك عبارت . ب را از ميان بر داردنيروهاي مسلح حز

است از اينكه بر خطر تسليم طلبي ، انشعاب و سير قهقرائي فايق آئيم جبهه متحد 
ملي و همكاري بين گوميندان و حزب كمونيست را تا حد امكان حفظ كنيم و در راه 

ين حال همواره براي ادامه مقاومت ضد ژاپني ، وحدت و ترقي كوشش كنيم ؛ و در ع
مقابله با هرگونه پيش آمد احتمالي آمادگي كامل داشته باشيم تا حزب و انقالب از 

ما بدينمنظور بايد سازمان حزبي و نيروهاي . اين رهگذار گزند غير مترقبه اي نبينند 
صمم عليه يت كنيم ، و تمام مردم كشور را براي يك مبارزه ممسلح حزب را تقو

انجام اين وظيفه وابسته است به . انشعاب و سير قهقرائي بسيج نمائيم  تسليم طلبي ،
مجاهدت تمام حزب ، به مبارزه تزلزل ناپذير و پيگيرانه همه اعضاي حزب و كادرهاي 

ما اطمينان داريم كه حزب . كشور آن و سازمانهاي حزبي درجات مختلف در نقاط 
شريك مساعي اعضاء و كادر هاي كمونيست چين با تجارب هجده ساله خود بوسيله ت

كار كشته اش با اعضاء و كادر هاي پرشوق و سرشار از نيروي حياتي جديدش . قديم 
، و بوسيله تشريك مساعي كميته مركزي بلشويكي شده و آبديده اش با سازمانهاي 

هاي محلي و همچنين بوسيله تشريك مساعي نيروهاي مسلح نيرومندش با توده 
  . ها برسد بود باين هدف پشرو قادر خواهد

تجارب هجده ساله . ض اين هجده سال تجارب و مسايل عمده حزب ما در عر اين بود
بما نشان ميدهد كه جبهه متحد و مبارزه مسلحانه دو سالح اساسي براي غلبه بر 

حزب . . جبهه متحد جبهه متحدي است براي انجام مبارزه مسلحانه  .دشمن ميباشد 
ست كه اين دو سالح يعني جبهه متحد و مبارزه مسلحانه را براي مبارز قهرماني ا

چنين است رابطه متقابل بين اين . يورش ظفرنمون به مواضع دشمن بدست ميگيرد 
  .سه سالح 
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حزب  "امروز ما بايد چگونه حزبمانرا بسازيم ؟ از چه راهي ميتوانيم   
ور را در بر گيرد و كمونيست بلشويكي شده چين را بسازيم ، حزبي كه سراسر كش

خصلتي توده اي داشته باشد ، حزبي كه از نظر ايدئولوژيك ، سياسي و سازماني كامالً 
؟ پاسخ باين سئوال فقط ميتوان در مطالعه تاريخ حزب ، در بررسي  "مستحكم باشد 

مسئله ساختمان حزب در ارتباط با مسايل جبهه متحد و مبارزه مسلحانه ، در ارتباط 
وحدت و مبارزه با بورژوازي و در ارتباط با مسايل پافشاري در جنگ با مسئله 

پارتيزاني ضد ژاپني بوسيله ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد و ايجاد مناطق پايگاه 
  . ضد ژاپني پيدا نمود 

وحدت بين تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم و وظيفه ماست كه بر اساس درك   
گذشته و تجارب نوين جاري را جمعبندي  پراتيك انقالب چين ، تجارب هجده سال

د محكم شود و از نموده و تمام حزب را با آن آشنا سازيم ، تا اينكه حزب چون پوال
  . ذشته بر كنار بماند تكرار اشتباهات گ

  يادداشتها

  . » درباره دورنماي انقالب چين « : ـ استالين  1
چين از مبارزه مسلحانه بطور كلي جنگ پارتيزاني  ـ گفته رفيق مائوتسه دون در باره اينكه در انقالب 2

فهميده ميشود ، بر اساس تجارب جنگ انقالبي چين از دومين جنگ انقالبي داخل تا اوايل جنگ مقاومت 
طوالني دومين جنگ انقالبي داخل ، تمام مبارزات مسلحانه تحت رهبري در دوران . ضد ژاپني استوار است 

در اواخر اين دوران هنگاميكه نيرو ارتش سرخ رشد . هاي پارتيزاني داشتندحزب كمونيست چين ، شكل جنگ
بنابر تعربف رفيق ( يافته بود ، جنگ پارتيزاني به جنگ متحرك كه داراي جنبه پارتيزاني بود ، مبدل گرديد 

ني ولي در اثناي جنگ مقاومت ضد ژاپ) . مائوتسه دون اين جنگ متحرك شكل عاليتر جنگ پارتيزاني است 
، بعلت اينكه دشمن عوض شد ، جنگ متحرك كه داراي جنبه پارتيزاني بود دوباره به جنگ پارتيزاني مبدل 

ژاپني ، آن رفقاي حزبي كه مرتكب اشتباهات اپورتونيسم راست شده بودند ،  در اوايل جنگ مقاومت ضد. شد 
. ي مسلح گوميندان اميد ميبستند به جنگ پارتيزاني برهبري حزب كم بهاي ميدادند و به عمليات نيرو ها

در باره جنگ طوالني « ،» مسايل استراتژي در جنگ پارتيزاني ضد ژاپني  « رفيق مائوتسه دون در آثار خود 
اين نظرات را رد كرد و در اثر حاضر تجارب مبارزه مسلحانه انقالب چين را » مسايل جنگ و استراتژي « و» 

در اواخر جنگ . ي انجام ميگرفت ، از لحاظ تئوريك جمعبندي نمود كه مدت مديدي به شكل جنگ پارتيزا
مقاومت ضد ژاپني بخصوص در دوره سومين جنگ انقالبي داخلي ، بعلت رشد بيشتر نيروهاي انقالبي و 
همچنين بعلت اينكه وضع دشمن دستخوش تغييراتي شده بود ، جنگ پارتيزاني به جنگ منظم بمثابه شكلي 

نه برهبري حزب كمونيست چين بدل گرديد و در اواخر سومين جنگ انقالبي داخلي شكل اصل مبارزه مسلحا
جنگي به عمليات جنگي بوسيله فرماسيونهاي نظامي عظيم تكامل يافت كه باسالحهاي سنگين بيشماري 

  .  مجهز بودند و متيوانستند استحكامات محكم دشمن را تسخير نمايند 
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  وضع کنوني و ظايف حزب 
  ) 1939اكتبر  10( 

 ليستي نتيجه كوشش كشور هاي امپرياليستيـ آغاز جنگ جهاني امپريا 1  
اين جنگ . است براي آنكه خود را از بحران جديد اقتصادي و سياسي رهائي بخشند 

از لحاظ خصلت خود هم از طرف آلمان و هم از طرف انگليس و فرانسه غيرعادالنه ، 
احزاب كمونيست در سراسر جهان بايد با اين جنگ . گرانه و امپرياليستي است غارت

انه احزاب سوسيال ـ دموكرات كه با پشتيباني از اين و همچنين با عمل جنايتكار
اتحاد شوروي . جنگ به پرولتاريا خيانت ميورزند ، با قطعيت بمبارزه برخيزند 

ايداري نشان داده است و نسبت سوسياليستي مانند گذشته در سياست صلح خود پ
بهر دو طرف متخاصم اكيداً روش بيطرفي را حفظ ميكند ؛ اتحاد شوروي با اعزام 
نيروهاي مسلح خود به لهستان از گسترش نيروهاي تجاوزكار آلمان بسوي شرق 
جلوگرفته ، صلح را در اروپاي شرقي تقويت كرده و ملتهاي برادر خود را در غرب 

اتحاد . وسي از ظلم و ستم زمانداران لهستان رهائي بخشيده است اوكرائين و بلور
ارتجاعي بين شوروي براي جلوگيري از هر گونه حمله احتمالي از جانب نيروهاي 

المللي ، قرارداد هاي گوناگوني با كشور هاي مجاور خود منعقد ساخته است و 
  . ميكوشد صلح جهاني را از نو بر قرار كند 

امپرياليسم ژاپن عبارتست از  جديد بين المللي سياستاين وضع  ـ در 2
متمركز ساختن حمالت خود بر چين باينمنظور كه مسئله چين را فيصله بخشد و در 
نتيجه آماده باشد كه عمل ماجراجويانه خود را در آينده در صحنه بين المللي 

بخشد آن رهنمودي كه باستعانت آن ميكوشد مسئله چين را فيصله . گسترش دهد 
  : بقرار زير است 

هنمود وي آنست كه اين مناطق را محكم الف ـ در مورد مناطق اشغالي ، ر
براي نيل باين هدف او بايد به . حفظ كند تا انقياد تمام چين را تدارك ببيند 

عليه مناطق پايگاه پارتيزاني ضد ژاپني بپردازند ، منابع اقتصادي  "عمليات امحائي"
ي قرار دهد ، حكومت هاي پوشالي را ايجاد كند و روحيه ملي را مورد بهره بردار

  مردم بهره برداري قرار دهد ، 
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ب ـ در مورد مناطق پشت جبهه چين ، رهنمود وي آنست كه بطور عمده 
تعرضات . به تعرضات سياسي دست زند و آنها را با تعرضات نظامي تكميل كند 

ري حمالت نظامي  دامنه دا سياسي  بمعني صرف مساعي است نه براي آنكه به
ني را برهم زند ، همكاري گوميندان و حزب بپردازد بلكه جبهه متحد ضد ژاپ

  .راه تسليم بيĤورد بكمونيست را درهم ريزد و دولت گوميندان را 
در دوران كنون دشمن بعلت ضرباتي كه مقاومت قهرمانانه چين در ظرف 

ت اينكه نيروهاي مسلح و منابع مالي بيش از دو سال اخير بر وي وارد ساخته و بعل
وي ناكافي است ، احتماال به تعرضات استراتژيك پردامنه اي نظير تعرض بر اوهان 

به اين معني ، جنگ مقاومت بطور اساسي بمرحله تعادل . دست نخواهد زد 
براي مرحله تعادل استراتژيك همان مرحله تدارك . استراتژيك وارد شده است 

اما اوال وقتي ما ميگوئيم كه تعادل بطور اساسي فرا رسيده است، . ت تعرض متقابل اس
؛ دشمن ما بهيچوجه امكان عمليات هاي اپراتيو تعرضي بعدي دشمن را نفي نميكنيم 

انياً ث. يبرد و احتماال به نقاط ديگري هم حمله خواهد برد عم اكنون به چان شا حمله م
عليه  "عمليات امحائي "افزايش ميبابد ، دشمن  بهههر اندازه امكان تعادل در ج

ثالثا اگر چين موفق نشود مناطق . مناطق پايگاه پارتيزاني ما را تشديد خواهد كرد 
اشغالي دشمن را تخريب كند بلكه باو امكان دهد كه به هدف خود يعني حفظ محكم 

ضات سياسي مناطق اشغالي و بهره برداري از آنها برسد ، اگر چين موفق نشود تعر
موفق  دشمن را دفع كند و درمقاومت ، وحدت و ترقي پافشاري نمايد و در نتيجه

نشود براي تعرض متقابل نيرو گرد آورد يا اگر دولت گوميندان خود به تسليم رضا 
. دهد ، در اينصورت دشمن ممكن است در آينده به تعرضات پردامنه اي دست زند 

فرا رسيده ، ممكن است باز هم از طرف دشمن و بعبارت ديگر تعادل كه هم اكنون 
  .تسليم طلبان بر هم زده شود 

حال حاضر خطر تسليم طلبي و انشعاب و سير قهقرائي در درون  ـ در 3
جبهه متحد ضد ژاپني هنوز بزرگترين خطر است و اعمال كنوني ضد كمونيستي و 

مقدماتي آنها در راه  و بورژوازي بزرگ ، ادامه قدمهاي قهقرائي مالكان ارضي بزرگ
تعرض متقابل وظيفه ما همچنان  بمنظور گرد آوردن نيرو براي. تسليم طلبي است 

ست كه با همه ميهن پرستان چيني همكاري كنيم و توده ها را بخاطر اجراي موثر اين
خود به پيش كشيده » ژوئيه  ۷مانيفست « اين سه شعار سياسي بزرگ كه حزب ما در

در مقاومت پافشاري كنيد و با تسليم طلبي بمبارزه بر  ": م است ، بسيج نمائي
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ترقي در "،  "! در وحدت پافشاري كنيد و با انشعاب بمقابله برخيزيد  "،  "!خيزيد
براي نيل به اين مقصود الزم .  "! پايداري كنيد و با سير قهقرائي بمبارزه برخيزيد 

عمليات  "ادامه داد ، است در پشت جبهه دشمن جنگ پارتيزاني را همچنان 
دشمن را با شكست مواجه ساخت ، مناطق اشغالي دشمن را تخريب كرد و   "امحائي

به اصالحات سياسي و اقتصادي راديكال بسود توده هاي وسيع مردم كه در برابر 
در جبهه الزم است دفاع نظامي را ادامه داد . ژاپن مقاومت بخرج ميدهند ، دست زد 

در مناطق پشت جبهه چين . يو تعرضي احتمالي دشمن را دفع كرد و هر عمليات اپرات
به ديكتاتوري حزب اخت ، دبايد به سرعت و با جديت تمام به اصالحات سياسي پر

واحد گوميندان پايان بخشيد ، يك مجلس ملي كه حقيقتاً نماينده رژيم مشروطه را 
كه مخالف آن باشد مطلقاً هر گونه تزلزل و تأخير ، هر رهنمود ديگري . بنياد گذاشت 

در عين حال ارگانهاي رهبري حزب ما در تمام مدارج خود و همه . نادرست است 
اعضاي حزب بايد در وضع كنوني هوشياري خود را ارتقا دهند و تمام كوشش خود را 

و ارگانهاي و سازماني حزب و نيروهاي مسلح  براي تحكيم ايدئولوژيك ، سياسي
ي حزب ، بكار اندازند تا براي مقابله با هرگونه حادثه غير قدرت سياسي تحت رهبر

مترقبه احتمالي كه انقالب چين را به مخاطره افكند ، آماده باشند و از اين رهگذر 
   . زيانهاي پيش بيني نشده اي به حزب و انقالب وارد نگردد 
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  جلب روشنفکران بمقياس وسيع
  ) 1939دسامبر  1( 

ـ در جنگ طوالني و رنجبار آزاديبخش ملي ، در مبارزه بزرگ بخاطر  1  
ايجاد چين نوين ، حزب كمونيست بايد بتواند روشنفكران را بسوي خود جلب كند 

كه حزب فقط از اين راه قادر خواهد بود نيروي عظيمي را براي جنگ مقاومت زيرا
نها دهقان را متشكل سازد ، جنبش انقالبي فرهنگي را گسترش ان دهد ، ميليوسازم

دهد و جبهه متحد انقالبي را توسعه بخشد بدون شركت روشنفكران پيروزي انقالب 
  .ممكن نيست 

ـ حزب ما ارتش ما در ظرف سه سال اخير براي جلب روشنفكران  2  
قالبي بسياري را به حزب ، ارتش ، كوششهاي فراواني بكار برده اند و روشنفكران ان

و جنبش توده اي جلب كرده اند و در نتيجه جبهه  ارگانهاي دولتي ، جنبش فرهنگي
اما بسياري از كادرهاي ارتش . متحد توسعه يافته است ؛ اين دستاورد بزرگي است 

هنوز به اهميت روشنفكران پي نبرده اند و نسبت با آنها با بيم و هراس مينگرند و 
بسيار از مؤسسات تربيتي ما هنوز . به طرد آنها از خود نشان ميدهند ي تمايل حت

بسياري . جرأت آنرا ندارد كه دانش آموزان جوان را بي پروا و بمقياس وسيع بپذيرند 
از سازمانهاي محلي حزب هنوز براي جلب روشنفكران به حزب از خود آمادگي نشان 

كران در امر انقالب است ، بعلت فهميت روشناينها همه بعلت عدم درك ا. نميدهند 
درك تفاوت ميان روشنفكران كشور هاي مستعمره و نيمه مستعمره با روشنفكران 

است  ميان آن روشنفكرانيكشور هاي سرمايه داري است ، بعلت عدم درك اختالف 
كه در خدمت مالكان ارضي و بورژوازي اند با روشنفكراني كه به طبقه كارگر و طبقه 

وضع است كه در آن ت ماخميكنند و همچنين بعلت عدم درك و دهقان خدمت
احزاب سياسي بورژوازي با ما بر سر روشنفكران نوميدانه مبارزه ميكنند و 

ت هاي ژاپن نيز بكليه طرق ممكن ميكوشند روشنفكران چيني را بخرند يا سامپريالي
عد است كه اين عامل مسروح آنها را به تباهي بكشانند و بويژه بعلت عدم درك ا

حزب و ارتش ما هم اكنون هسته محكمي از كادرهاي آزموده فراهم آورده و در 
  . نتيجه ميتوانند رهبري روشنفكران را بر عهده گيرند 
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  :ـ بنابر اين از هم اكنون بايد توجه خود را به نكات زير معطوف داشت  ٣  
احد هاي الف ـ تمام سازمانهاي حزبي در مناطق جنگ و تمام و

ارتش زير رهبري حزب بايد تعداد كثيري از روشنفكران را به ارتش ، 
ما بايد با استفاده از طرق . مؤسسات تربيتي و ارگانهاي دولتي ما جلب كنند

همه روشنفكراني را كه مايلند عليه ژاپن مبارزه كنند و  و وسائل مختلف
د ، بسوي خود جلب نسبتاً صديق و پر كارند و ميتوانند تاب مصائب بيĤورن

كنيم ، به آنها پرورش سياسي بدهيم تا در جريان جنگ و كار آبديده شوند 
و در خدمت ارتش ، دولت و توده ها در آيند ؛ ما بايد با توجه به مشخصات 
فردي آن بخش از روشنفكراني را كه واجد شرايط عضويت حزب ميباشند 

تگي عضويت حزب را در مورد آن روشنفكراني كه شايس. بحزب پذيريم 
ه ن، ما نيز بايد با آنها روابط حس ندارد يا مايل نيستند بحزب به پيوندند

  . برقرار نمائيم و آنها را در كار هاي مشترك رهنمائي كنيم 
در اجراي سياست جلب تعداد كثيري از روشنفكران، ما بايد ب ـ 

ري كه دشمن و كه از ورود آن عناصبدون شك توجه جدي معطوف داريم 
احزاب سياسي بورژوائي بصفوف ما گسيل ميدارند ، جلوگيري كنيم و همچنين 

براي جلوگيري از ورود . عناصر غير صديق ديگر را به صفوف خود راه ندهيم 
و آن عناصري را كه هم اكنون در . در پيش گرفت اين عناصر بايد روش جدي

ه اند بايد بر اساس مدارك حزب ما ، ارتش و ارگانهاي دولتي ما رخنه كرد
اما ما نبايد . مقتضيات هر يك، بيرون ريخت مطمئن ، با قاطعيت ولي با توجه به

ظن بنگريم ؛ بايد اكيداً از  به اين عنوان به روشنفكران نسبتاً صديق با سوء
  . اتهامات دروغين ضد انقالبيون عليه آدمهاي بي گناه برحذر باشيم 

نفكراني كه تا حدودي مفيد و نسبتاً ج ـ ما بايد به تمام روش
صديق اند كار مناسبي واگذاريم  ، آنها را مجدانه پرورش سياسي دهيم و 

در جريان مبارزه طوالني ، آنها بتدريج بر نقاط ضعف رهنمائي كنيم بطور كه 
خود فائق آيند ، ديد خود را انقالبي كنند و با توده ها در آميزند، و با اعضا و 

  . حزب پيوند يابند  عضو ديمي حزب، با كارگران و دهقانانكادر هاي ق
د ـ بايد آن كادر هائي را كه با شركت روشنفكران در كار ما 
مخالف اند ، بويژه برخي از كادر هاي ارتش منظم را بوجه مؤثر متقاعد 

در . ساخت تا لزوم جلب روشنفكران را براي شركت در كار ما درك كنند 
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ار تشويق كادرهاي كارگري و دهقاني به اينكه با جديت عين حال بايد در ك
بدين ترتيب . فرهنگي خود را باال برند سخت كوشا بود بيĤموزند و سطح 

كادرهاي كارگري و دهقاني صاحب دانش خواهند شد ، در حاليكه 
  .روشنفكران با كارگران و دهقانان كامالً در خواهند آميخت 

كلي در مناطق تحت سلطه مذكور در فوق بطور  اصولـ  ه
گوميندان و در مناطق اشغالي تجاوزكاران ژاپني نيز قابل اجرا است ، ليكن 
در پذيرش روشنفكران بحزب بايد بدرجه صداقت آنها توجه بيشتري 
مبذول داشت ، بقسمي كه سازمان حزبي ما در اين مناطق بازهم بيشتر 

ما  از روشنفكران غير حزبي كهما بايد با تعداد كثيري از . رخنه ناپذير گردد 
هواداري ميكنند رابطه مناسبي برقرار نمائيم و آنها را در اين مبارزه بزرگ 
بخاطر مقاومت عليه ژاپن و نيل به دموكراسي ، و در جنبش فرهنگي و كار 

   . جبهه متحد متشكل سازيم 
تمام رفقاي حزبي ما بايد درك كنند كه سياست صحيح در قبال  ـ 4  

روش نادرستي كه . كران يكي از شروط مهم پيروزي در انقالب است روشنف
سازمانهاي حزبي در بسياري از نقاط واحد هاي ارتش طي دوران انقالب ارضي نسبت 

، بهيچوجه نبايد تكرار شود ؛ پرولتاريا نميتواند به روشنفكران در پيش گرفته اند 
كميته . ود را ايجاد كند بدون كمك روشنفكران موجود در جامعه ، روشنفكران خ

مركزي اميداوار است كه كميته هاي حزبي در تمام درجات و همه رفقاي حزبي به اين 
   . موضوع توجه جدي مبذول خواهند داشت 
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  انقالب چين و حزب کمونيست چين 
  ) 1939دسامبر ( 

  فصل اول 

  جامعه چين 

 ـ ملت چين ١

چين يكي از بزرگترين كشورهاي جهانست و مساحت آن تقريباً برابر است  
در اين سرزمين پهناور ، زمينهاي حاصلخيزي دامن گسترده . با مساحت تمام اروپا

در تمام  كوه هاي بزرگ وكوچك است كه به ما خوراك و پوشاك ميدهد ؛ سلسله
كشور امتداد دارد كه از جنگهاي بزرگي پوشيده شده و در دل آنها منابع  تجها

براي  كهو درياچه هاي بسيار وجود دارد  معدني سرشاري نهفته است ؛ رود خانه هاي
تسهيل ميكند ؛ كرانه هاي دريائي كه مثل نوار درازي  ما كشتي راني و آبياري را

در اين . ه ارتباط آساني را با ملتهاي آن طرف دريا براي ما ممكن ميسازد كشيده شد
سرزمين پهناور نياكان ما از زمانهاي بسيار قديم كار و زندگي كرده ، و زاد و ولد 

  . اند  نموده
كشور چين اكنون محدود است از شمال شرقي، شمال غربي و قسمتي از     

از شمال بجمهوري توده اي مغولستان ،  مغرب باتحادجماهيرشوروي سوسياليستي ،
از جنوب غربي و قسمتي از مغرب بافعانستان ، هندوستان ، بوتان و نپال ، از جنوب 

اين . به برمه و يتنام ، از مشرق به كره و در ضمن نزديك است به ژاپن و فليپين 
 موقعيت جغرافيائي چين براي انقالب خلق چين شرايط خارجي مساعد و نامساعدي

شرايط مساعد عبارت از اينست كه چين با اتحادشوروي هم مرز و . فراهم آورده است
      عبارت  از كشور هاي مستعمره و نيمه مستعمره هستند ، در حاليكه شرايط نا مساعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
است كه رفيق مائوتسه دون در زمستان سال  يك كتاب درسي» انقالب چين و حزب كمونيست چين « 

را  "جامعه چين  "فصل اول آن .  با شركت برخي از رفقاي ديگر كه در ين ان بودند نوشته است 1939
را خود رفيق  "انقالب چين  "فصل دوم . رفقاي ديگر نوشته و رفيق مائوتسه دون آنرا اصالح كرد 

  داده شود ، برشته تحرير اختصاص  "ساختمان حزب  "به فصل سوم كه قرار بود . مائوتسه دون نوشت 
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از اينست كه امپرياليسم ژاپن با استفاده از نزديكي جغرافيائي خود به چين زندگي 
  . مليتهاي چين و همچنين انقالب خلق چين را همواره تهديد ميكند 

ميليون نفر است كه تقريباً يك چهارم جمعيت  450اكنون جمعيت كشور ما 
. ميليون نفر حانها هستند   450در صد اين  90بيش از . دنيا را تشكيل ميدهند  تمام

غير از حانها ده ها اقليت ملي مختلف نيز در اين سرزمين زندگي ميكنند كه عبارتند 
ها، جون جيا ها ، كره نوأاز مغولها ، حوي ها ، تبتي ها ، اويغور ها ، ميائو ها ، اي ها ج

چند كه سطح تكامل فرهنگي آنها متفاوت است ، ولي هر يك از اي ها و ديگران ، هر 
چين كشوري است با جمعيت عظيمي كه از . آنها براي خود تاريخ طوالني دارد 

  .مليتهاي بسيار مركب است 
در جريان تكامل ) د در اينجا بطور عمده از ملت حان ذكر ميشو( ملت چين 

ها هراز سال در جامعه اوليه بدون طبقه  ياري از ملتهاي ديگر جهان دهخود مانند بس
از زمان تالشي جامعه اوليه و گذار آن به جامعه طبقاتي كه در ابتدا . بسر برده است 

 4000را و سپس جامعه فئودالي را بخود گرفت ، تا امروز در حدود شكل جامعه بردگي 
صنايع ملت چين در جريان رشد تمدن خود ، كشاورزي و . سال سپري گشته است 

دستي ايرا كه از قديم از جهت سطح عالي تكامل خود مشهور بوده بوجود آورده 
و  است ، متفكرين ، دانشمندان ، مخترعين ، سياستمداران ، استراتژها ، ادبا

. هنرمندان بزرگ متعددي پرورانده و آثار فرهنگي باستاني فراواني ايجاد كرده است 
، ) 2(سال پيش  1800طرز تهيه كاغذ در )  1(  در چين قطب نما در عهود خيلي قديم

اختراع شده )  4(سال پيش  800و چاپ حرفي در )  3(سال قبل  1300چاپ چوبي در 
بدين ترتيب ) .  5(است و همچنين چينيها باروت را قبل از اروپائيها بكار برده اند 

ر خطي چين يكي از كشور هاي جهانست كه داراي كهن ترين تمدنهاست ؛ طبق آثا
   .سال ميرسد  4000تاريخ چين تقريباً به 

ملت چين نه فقط به پشتكار و كار دوستي در تمام جهان مشهور است ،   
     تاريخ ملت حان . بلكه ملتي است شيفته آزادي و سنتهاي انقالبي فراواني دارد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام برسانند با وجود اين ، را كه رفقائي كه عهده دار نوشتن آن بودند ، نتوانستند آنرا بانجدر نيامد زي

ذكور و بويژه فصل دوم نقش تربيتي بسيار بزرگي در حزب كمونيست چين و خلق چين ايفا مدوفصل 
ضر رفيق مائوتسه دون نظريات خود را در باره دموكراسي نوين كه در فصل دوم جزوه حا. كرده است 

نوشته ، بطور قابل  ١٩۴٠كه در ژانويه » درباره دموكراسي نوين «   مطرح گرديده ، در اثر خويش بنام
  . مالحظه اي بسط و توسعه داده است 
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بعنوان مثال نشان ميدهد كه خلق چين هرگز بسلطه نيروهاي سياه تن در نداده و هر 
در تاريخ . گرگون كرده است بار از راههاي انقالبي چنين سلطه اي را سرنگون و يا د

ملت حان صد ها قيام بزرگ و كوچك دهقاني عليه سلطه تاريك چندين هزار ساله 
در اغلب موارد تغيير سلسله ها تنها در . مالكان ارضي و اشراف بوقوع پيوسته است 

هيچيك از مليتهاي مختلف چين به ويوغ بيگانه تن در . نتيجه قيامهاي ممكن گرديد
ه آنها پيوسته تالش ميكردند از راه مقاومت خود را از چنين يوغ بيگانه اي نداده و هم

. برهانند آنها طرفدار اتحاد بر اساس تساوي حقوق مخالف ستم ملتي بر ملت ديگرند
در جريان تاريخ چندين هزار ساله ملت چين بسيار قهرمانان ملي و پيشوايان انقالبي 

است داراي سنن انقالبي پرافتخار و ميراث  از اينرو ملت چين ملتي. پديد گشتند 
  .تاريخي شايسته 

  ـ جامعه فئودالي کهن ٢

كشور ملت بزرگي است ، با اينكه سرزمين پهناوري ، جمعيت  چين با آنكه
كثيري ، تاريخ مديدي ، سنتهاي انقالبي فراوان و ميراث تاريخي شايسته اي دارد ، 

فئودالي وارد دوران درازي شد كه در آن  معهذا پس از سير از جامعه بردگي بجامعه
اين جامعه . تكامل اقتصادي ، سياسي و فرهنگيش بسيار كند صورت گرفته است 

فئودالي كه در زمان سلسله هاي جو و چينگ آغاز كشت ، تقريباً بيش از سه هزار 
  .سال طول كشيد 

 مشخصات عمده نظام اقتصادي و سياسي چين در دوران فئوداليسم بقرار
  :زير بوده است 

دهقانان نه فقط . ور حاكم بود شـ اقتصاد طبيعي خود كفايتي در ك 1
محصوالت كشاورزي مصرفي خود را توليد ميكردند ، بلكه بخش بزرگي از محصوالت 

ارضي و اشراف بشكل  كه مالكانآنچه . ا نيز ميساختند مورد نياز خود رصنايع دستي 
ميكردند ، بطور عمده صرف لذائذ خصوصي آنها ميشد بهره مالكانه از دهقانان اخاذي 

هر چند كه مبادله در آن زمان رشد يافته بود ، معذا در مجموع اقتصاد . نه مبادله 
  .نقش قاطعي ايفا نميكرد 

ـ طبقه حاكمه فئودالي ـ مالكان ارضي ، اشراف و امپراطور صاحب  2
 ي كم زمين داشتند و يا بكليقسمت اعظم اراضي بودند ، در حاليكه دهقانان يا خيل

زمين نداشتند و دهقانان با وسايل خود در مزارع مالكان ارضي و اشراف و دربار 
 در صد محصول و 80و گاهي  70، 60،  50،  40امپراطوري كار ميكردند و مجبور بودند 
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لذائذ خصوصيشان ميشد ، اين دهقانان در ه صرف كحتي بيشتر از آنرا بĤنها بدهند 
  . همچنان سرف بودند واقع 

ـ عالوه بر مالكان ارضي ، اشراف و دربار امپراطوري كه از بهره مالكانه  3
ايكه از دهقانان ميگرفتند ، زندگي ميكردند ، دولت طبقه مالكان ارضي نيز براي 
تأمين زندگي مأمورين كثيرالعده دولتي و همچنين براي تأمين هزينه ارتشي كه 

را بپرداخت ماليات و  نان تشكيل شده بود ، دهقاناناساساً جهت سركوب دهقا
  . ام بيكاري مجاني مجبور ميكرد جعوارض و ان
ـ دولت فئودالي طبقه مالكان ارضي دستگاه قدرتي بود كه اين سيستم  4

دالي واني قبل از سلسله چينگ ، دولت فئدر دور. استثمار فئودالي را حفظ ميكرد 
. لي كه در رقابت با يكديگر بودند ، پراكنده بود بصورت شاهزاده نشين هاي فئودا

پس از وحدت چين بوسيله امپراتور اول از سلسله چينگ دولت فئودالي مطلقه اي با 
قدرت متمركزي بوجود آمد معذا در اين دولت هم تفرقه فئودالي تا درجه معيني باقي 

امپراطور مسئولين . در دولت فئودالي امپراطوري عالي ترين مرجع قدرت بود . ماند 
قضائي ، خزانه داري و آذوقه را در سراسر كشور منصوب نيرو هاي مسلح ، دادگاهاي 

را تشكيل  ميكرد و بر مالكان ارضي و متنفذين محلي كه پايه مجموعه نظام فئودالي
  . ميداند متكي بود 

دهقانان چين قرنها متمادي در اين شرايط استثمار اقتصادي و ستم سياسي 
دهقانان در بند . لي ، برده وار با مرارت و محروميت تمام بسر ميبردند فئودا

مالك ارضي حق داشت هر وقت . فئوداليسم گرفتار بودند و آزادي شخصي نداشتند 
بخواهد بدهقانان دشنام دهد ، آنها را بزند و حتي بكشد ، و دهقانان از هر گونه حقوق 

وق العاده دهقانان كه نتيجه استثمار و فقر و عقب ماندگي ف. سياسي محروم بودند 
ستم وحشيانه طبقه مالكان ارضي بود ، علت اساسي اين امر گرديد كه جامعه چين 

  . چند هزار سال از نظر اقتصادي و اجتماعي در جا بزند 
  . ضاد بين طبقه دهقان و طبقه مالكان ارضي بودتتضاد عمده جامعه فئودالي 

نان و پيشه وران طبقات اصلي بودند كه نعم در چنين جامعه اي تنها دهقا
   . مادي و فرهنگ را ايجاد ميكردند 

صادي و ستم سياسي بيرحمانه طبقه مالكان ارضي بر دهقانان ، تاستثمار اق
قيامهاي . آنان را وادار به بر پا كردن قيامهاي متعددي عليه سلطه مالكان ارضي نمود 

در سلسله چينگ ، قيامهاي سين شي ، )  6 (چن شن ، او گوان سيان يو و ليو بان 
)  9(در سلسله حان قيامهاي لي مي ، دئو جيان ده )  7(پين لين ، چي مي ، تون ما 
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در سلسله تان قيامهاي )  10( در سلسله سوي ، قيامهاي وان سيان جي و حوان چائو 
سلسله در )  12( در سلسله سون ، قيام جو يوان جان )  11( سون جيان و فان ال 

در سلسله مين و سرانجام جنگ تاي پين در سلسله )  13( يوان، قيام لي زي چن 
ـ تمام اين قيامهاي بزرگ و كوچك كه تعداد آنها مجموعاً به چند صد )  14( تسين 

اين قيامها و . ميرسد ، جنبشهاي اعتراض دهقاني و يا جنگهاي انقالبي دهقاني بودند 
چين بوقوع پيوسته از نظر دامنه و وسعت در سراسر جنگهاي دهقاني كه در تاريخ 

در جامعه فئودالي چين تنها اين مبارزه طبقاتي دهقانان . تاريخ جهان بي نظير است 
و اين قيامهاي دهقاني و جنگهاي دهقاني بود كه نيروي محركه واقعي تكامل تاريخ را 

گ دهقاني بسلطه زيرا هر يك از قيامها و جنگهاي كم و بيش بزر. تشكيل ميداد 
فئودالي موجود ضرباتي وارد ميĤورد و در نتيجه رشد نيرو هاي مولده جامعه را تا 

در آن زمان هنوز نيروهاي مولده جديد ، معذلك چون . حدودي بپيش ميراند 
مناسبات توليدي جديد، نيروهاي طبقاتي جديد و احزاب سياسي مترقي وجود 

هبري درستي مثل رهبري ري نميتوانست نداشت ، اين قيامها و جنگهاي دهقان
صحيحي كه امروز از طرف پرولتاريا و حزب كمونيست بعمل ميايد ، داشته باشد ؛ 
بهمين جهت انقالبهاي دهقاني آنزمان هميشه بشكست منجر ميگرديد و هميشه ، 
چه هنگاميكه جريان داشت و چه پس از پايان آن ، از طرف مالكان ارضي و اشراف 

يله اي براي سرنگون كردن يك سلسله و روي كار آمدن سلسله ديگر بعنوان وس
بدينترتيب پس از پايان هر مبارزه انقالبي وسيع . مورد استفاده قرار ميگرفت 

رديد ، ولي مناسبات دهقانان، گرچه پيشرفتهاي اجتماعي معيني مشاهده ميگ
  . د و نظام سياسي فئودالي اساساً بالتغيير ميمان الياقتصادي فئود

تنها در صد سال اخير است كه چنين وضعي دستخوش تغييرات جديدي 
  .شده است 

   ـ جامعه مستعمراتي ، نيمه مستعمراتي و نيمه فئودالي معاصر  ٣

بطوريكه در باال توضيح داده شد ، جامعه چين طي سه هزار سال يك   
ي فئودالي است ؟ ولي آيا جامعه كنوني چين هنوز هم بتمام معن. جامعه فئودالي بود 

جامعه )  15( 1840پس از جنگ ترياك در سال . نه ، چين اكنون تغييراتي يافته است 
پس . چين رفته رفته به يك جامعه نيمه مستعمره و نيمه فئودالي تبديل شده است 

، هنگاميكه امپرياليسم ژاپن مسلحانه به چين  1931سپتامبر در سال   18از حادثه 
مجدداً دستخوش تغييراتي شده و به يك جامعه مستعمره ، نيمه تجاوز كرد ، چين 
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ما در زير پروسه اين تغييرات را نشان . مستعمره و نيمه فئودالي مبدل گرديده است 
  . خواهيم داد 

همانطور در بخش دوم نشان داده شد ، جامعه فئودالي چين تقريباً سه هزار   
بود كه در نتيجه هجوم سرمايه داري  تنها از اواسط قرن نوزدهم. سال دوام داشت 

  . خارجي در اين جامعه تغييرات شگرفي بوجود آمد 
چون در اقتصاد كاالئي كه در بطن جامعه فئودالي چين رشد يافته بود ،   

نخستين نطفه هاي سرمايه داري بوجود آمده بود ، چين حتي بدون نفوذ سرمايه 
هجوم . جامعه سرمايه داري تكامل يابد داري خارجي نيز ميتوانست رفته رفته به يك 

سرمايه داري خارجي نقشي بزرگ . سرمايه داري خارجي اين جريان را تسريع كرد
از يك طرف اساس اقتصاد طبيعي : در متالشي كردن اقتصاد اجتماعي چين ايفا كرد 

خود كفايتي چين را ويران كرد ، صنايع دستي را در شهر ها و پيشه وري خانگي 
ن را تخريب نمود و از طرف ديگر موجب تسريع رشد اقتصاد كاالئي در شهرو دهقانا

  .روستا گرديد 
اين جريانات بجز آنكه تأثير متالشي كننده اي در اساس اقتصاد فئودالي   

چين داشت ، شرايط و امكانات عيني معيني نيز براي رشد توليد سرمايه داري چين 
اد طبيعي بازار جهت فروش كاال براي سرمايه زيرا با ويران شدن اقتص. فراهم آورد 

داري بوجود آمد و در عين حال با خانه خرابي توده هاي عظيم دهقانان و پيشه وران 
  . نيز بازار نيروي كار براي سرمايه داري پيدا شد 

پيش، عده اي از بازرگانان، سال  60نيمه دوم قرن نوزدهم يعني از واقع ازدر   
خارجي و در نتيجه شكافهائي داري راتها تحت ترغيب سرمايه مالكان ارضي و بوروك

ه در تركيب اقتصادي فئودالي بوجود آمده بود ، در صنايع جديد شروع به سرمايه ك
سال قبل  40در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم يعني تقريباً . گذاري كردند 

سپس در حدود . داشت سرمايه داري ملي چين اولين گام را در راه تكامل خود بر
بيست سال قبل يعني در دوران جنگ اول جهاني امپرياليستي ، از آنجا كه دولتهاي 
امپرياليستي اروپا و امريكا بجنگ مشغول بودند و موقتاً فشار خود را بر چين كم 
كرده بودند ، صنايع ملي چين و قبل از همه صنايع نساجي و آردسازي گام جديدي 

  . به پيش برداشتند 
در جريان پيدايش و رشد سرمايه داري ملي چين در عين حال جريان   

همانطوريكه بخشي از بازرگانان ، . ي چين بود پيدايش و رشد بورژوازي و پرولتاريا 
مالكان ارضي و بوروكراتها اسالف بورژوازي چين بودند ، بخشي از دهقانان و پيشه 
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و پرولتارياي چين بعنوان دو طبقه ويژه  بورژوازي. وران اسالف پرولتاريا چين بودند 
. جامعه ، طبقاتي هستند كه تازه بوجود آمده اند و قبالً در تاريخ چين وجود نداشتند

اين طبقات از بطن جامعه فئودالي بيرون آمده و به طبقات اجتماعي نويني مبدل 
ر تضادند، اين دو طبقه كه بهم وابسته اند و در عين حال با يكديگر د. گرديده اند 

چين بدنيا آمده ) فئودالي ( مانند فرزندان دو غلوئي هستند كه از بطن جامعه قديم 
اند ولي پيدايش ورشد پرولتارياي چين نه تنها با پيدايش و رشد بورژوازي ملي چين، 
. بلكه همچنين با اداره مستقيم مؤسسات از طرف امپرياليسم در چين همگام است

چين قديمي تر و با تجربه تر  رولتارياي چين از بورژوازيبهمين جهت قسمت اعظم پ
  . آن زياد تر و پايه اجتماعيش وسيعتر ميباشد است ، و از اينرو نيروي اجتماعي 

معذلك تحوالتي كه در باال شرح داده شد ، يعني پيدايش و رشد سرمايه   
م در چين داري تنها يك جهت تحوالتي را نشان ميدهند كه پس از نفوذ امپرياليس

جهت ديگري هم همزمان با تحوالت نامبرده وجود داشته كه . بوقوع پيوسته است 
مانعي بر سر راه اين تحوالت بوده است و آن ، تباني امپرياليسم با نيروهاي فئودالي 

  . چين جهت جلوگيري از رشد سرمايه داري چين است 
نيستكه چين  هدف قدرتهاي امپرياليستي از هجوم به چين بهيچوجه اين  

بالعكس هدف شان اينستكه چين را به . فئودالي را به چين سرمايه داري مبدل كنند 
  . نيمه مستعمره ويا مستعمره خود تبديل نمايند 

قدرتهاي امپرياليستي براي نيل باين هدف شيوه هاي اعمال فشار نظامي ،   
ر ميبرند كه در نتيجه سياسي ، اقتصادي و فرهنگي زيرين را بكار برده و هنوز هم بكا

  : آن چين قدم بقدم به نيمه مستعمره و مستعمره اي تبديل شده است  
ـ قدرتهاي امپرياليستي بار ها بجنگهاي تجاوزكارانه عليه چين دست  1  

 1857از طرف انگلستان بر پا شد ، جنگ  1840زدند، مانند جنگ ترياك كه در سال 
، جنگ چين و ) 16( بدان مبادرت ورزيدند  كه واحد هاي متحد انگليسي و فرانسوي

كه  1900جنگ سال  1894، جنگ چين و ژاپن در سال)  17(،  1884فرانسه در سال 
قدرتهاي امپرياليستي پس از ) .  18(واحد هاي متحد هشت دولت عليه چين كردند 

پيروزي بر چين در جنگ ، نه فقط بسياري از كشور هائي را كه در اطراف چين قرار 
داشتند و قبالً تحت حمايت آن بودند ، تصرف كردند ، بلكه قسمتهائي از سرزمين 

مثالً ژاپن تايوان و جزاير پون . كردند  "ه راجا "ن را هم گرفتند و يا از آن خود چي
كنگ را تصرف كرد ؛ انگلستان هنك  "هراجا "صرف شده و بندر ليو شون را هو رامت

آنها عالوه بر اينكه قسمتي از سرزمين . كرد  "اجاره  "نمود ؛ فرانسه گوان جو ون را 
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چين را از آن جدا كردند ، چين را بپرداخت غرامتهاي هنگفتي مجبور نمودند و بدين 
  . ترتيب ضربات فوق العاده سنگين بچين ، اين امپراطوري عظيم فئودالي وارد آمد 

تساوي ـ قدرتهاي امپرياليستي چين را بامضاء قراردادهاي غير م 2  
ق پيدا كردند نيروهاي دريائي و حكردند كه طبق آنها امپرياليستها بيشماري وادار 

و )  19( زميني در چين مستقر سازند و همچنين حق قضاوت كنسولي بدست آوردند 
  ). 20(تمام چين را بمناطق تحت نفوذ دولتهاي امپرياليستي تقسيم كردند 

قراردادهاي غير متساوي تمام  ـ قدرتهاي امپرياليستي بر اساس اين 3  
خود گرفتند و قسمتهائي از اراضي بنادر بنادر مهم بازرگاني چين را زير نظارت 

بازرگاني بيشماري را به مناطق تحت امتياز خود مبدل كردند كه مستقيماً از طرف 
آنها امور گمركي و بارزگاني خارجي چين و همچنين خطوط ) .  21(آنها اداره ميشد 

آنها بدين . آنرا قبضه كردند ) دريائي ، زميني ، آبهاي داخلي و هوائي ( ي ارتباط
وسيله امكان يافتند كاال هاي خود را بمقدار كالني در چين آب كنند و بدين ترتيب 
چين را ببازار فروش فرآورده هاي صنعتي خويش مبدل نموده و در عين حال توليد 

  . ردند كشاورزي چين را تابع نيازمنديهاي خود ك
ـ قدرتهاي امپرياليستي در چين مؤسسات صنعتي بسيار اعم از سبك و  4  

سنگين اداره ميكنند تا از مواد خام و نيروي كار ارزان چين استفاده نموده و بدين 
وسيله فشار اقتصادي مستقيمي بر صنايع ملي چين وارد نمايند و رشد نيرو هاي 

  .  ترمز كندمولده چين را مستقيماً 
ـ قدرتهاي امپرياليستي با دادن وام بدولت چين و تأسيس بانكهائي در  5  

مالي چين را بانحصار خود در آوردند و بدين ترتيب آنها نه تنها . اين كشور امور پولي 
در رقابت كاالئي بر سرمايه داري ملي چين چيره گشتند بلكه در زمينه امور پولي و 

  .مالي نيز گلو چين را گرفتند 
قدرتهاي امپرياليستي يك شبكه استثمار كمپرادوري و رباخوار تجاري در ـ  6  

سراسر چين بوجود آوردند كه از بنادر بازرگاني گرفته تا نقاط دورافتاده درون كشور را 
دربر ميگيرد ، و طبقه كمپرادور و رباخواران تجاري را در خدمت خود پروراندند تا 

  .كنند و بخشهاي ديگر خلق را تسهيل استثمار توده هاي وسيع دهقانان چين 
ـ قدرتهاي امپرياليستي عالوه بر بورژوازي كمپرادور ، طبقه مالكان  7  

 "امپرياليسم . ارضي فئودالي را به تكيه گاهي براي سلطه خود در چين تبديل كردند 
در درجه اول با طبقات حاكمه نظام اجتماعي سابق يعني مالكان ارضي فئودالي ، 

ي تجاري و ربا خوار عليه خلق كه اكثريت جمعيت كشور را تشكيل ميدهد ، بورژواز
امپرياليسم در همه جا ميكوشد كليه اشكال استثمار ماقبل سرمايه . متحد ميشود 
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كه اساس موجوديت متحدين مرتجع وي را تشكيل ميدهد ، ) بويژه در ده ( داري را 
ا مجموع قدرت مالي و نظامي آن در امپرياليسم ب ")  22( ". حفظ كند و دوام بخشد 

چين نيروئي است كه از بقاياي فئودالي با تمام روبناي بوروكراتيك و ميليتاريستي 
  )  23( ". آن پشتيباني ميكند ، بĤن الهام ميبخشد ، آنرا ميپروراند و حفظ ميكند 

كردن جنگهاي داخلي بين ديكتاتوري  ـ قدرتهاي امپرياليستي براي بر پا 8  
نظامي و براي سركوب خلق چين مقادر زيادي مهمات جنگي به دولت ارتجاعي  هاي

  . چين داده و گروههاي بزرگ مستشار نظامي به چين فرستادند 
ـ قدرتهاي امپرياليستي عالوه بر تمام اين اقدامات ، هرگز از كوشش  9  

نگي اينست سياست تجاوز فره. براي مسموم كردن افكار خلق چين باز نايستادند 
، تاسيس بيمارستان از طريق فعاليتهاي مبلغين مذهبي اين سياست تجاوزكارانه. آنها

ها ، مدارس ، انتشار روزنامه ها و تشويق دانشجويان چين به تحصيل در خارجه 
هدف آنها اينستكه روشنفكراني تربيت كنن كه به منافع آنها خدمت . اعمال ميگردد 

  .تحميق نمايند كرده و توده هاي مردم چين را 
پاره بزرگي از سرزمين چين كه قبالً  1931سپتامبر  18از حادثه ـ  پس   10  

به يك نيمه مستعمره مبدل شده يود ، در نتيجه حمله وسيع امپرياليسم ژاپن 
  . بمستعمره ژاپن مبدل گشت 

تمام اين جريانات نشانه جهت ديگر تحوالتي است كه پس از هجوم   
بوقوع پيوسته و تصوير خونين تبديل چين فئودالي به چين نيمه  امپرياليسم به چين

  .فئودالي ، نيمه مستعمره و مستعمره را نشان ميدهد 
ترتيب مشاهد ميشود كه قدرتهاي امپرياليستي در هجوم خود به بدين   

چين از يك طرف تالشي جامعه فئودالي چين و رشد عناصر سرمايه داري را در اين 
د و موجب تبديل يك جامعه فئودالي به يك جامعه نيمه فئودالي كشور تسريع كردن

گرديدند ؛ از طرف ديگر آنها با برقرار كردن سلطه وحشيانه خود در چين ، كشور 
  . اي مبدل ساختند  مستقلي را به كشور نيمه مستعمره و مستعمره

با ترازبندي جنبه هاي مذكور ميتوان مشاهده كرد كه مشخصات جامعه    
  : عمراتي و نيمه فئودالي چين بقرار زير است مراتي ، نيمه مستعتمس

ـ اساس اقتصادي طبيعي خود كفايتي دوران فئودالي ويران شده است ؛  1  
ولي اساس نظام استثمار فئودالي ـ استثمار دهقانان بوسيله مالكان ارضي ، نه تنها 

يه كمپرادوري و ربائي دست نخورده باقيست بلكه با پيوند با استثماريكه توسط سرما
  . صورت ميگيرد ، بطور روشني در زندگي اجتماعي ـ اقتصادي چين تسلط دارد 
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چين تا حدودي تكامل يافته و نقش نسبتاً بزرگي در ـ سرمايه داري ملي  2  
زندگي سياسي و فرهنگي چين ايفا كرده است ؛ ولي سرمايه داري مذكور به شكل 

مبدل نشده و هنوز بسيار ضعيف است و قسمت اساسي اجتماعي ـ اقتصادي چين 
  .اعظم آن كم و بيش با امپرياليسم خارجي و فئوداليسم داخلي كشور مربوط است 

ـ حكومت استبدادي امپراطور ها و اشراف و اژگون شده است ؛ ولي ابتدا  3  
سپس ديكتاتوري بلوك . سلطه ميليتاريستي و بوروكراتيك طبقه مالكان ارضي 

در مناطق اشغالي . ان ارضي و بورژوازي بزرگ جايگزين آن گرديده است طبقه مالك
  . امپرياليسم ژاپن و دست نشاندگان آن حكمراني ميكنند 

ـ امپرياليسم نه فقط شريان هاي حياتي مالي و اقتصادي چين بلكه  4  
در مناطق اشغالي . قدرتهاي سياسي و نظامي كشور را نيز زير كنترول قرار داده است 

  . همه در دست امپرياليسم ژاپن است 
ـ از آنجاي كه چين زير سلطه كامل يا جرئي بسيار از دول امپرياليستي  5  

قرار داشته ، از آنجا كه چين مدتهاست در واقع تجزيه شده است و باالخره بعلت 
بزرگي سرزمين آن ، از نظر تكامل اقتصادي ، سياسي و فرهنگي وضع فوق العاده 

  . آن مشاهده ميشود  ناموزون در
ـ توده هاي وسيع خلق چين و قبل از همه دهقانان در اثر يوغ دوگانه  6  

امپرياليسم و فئوداليسم و بويژه در نتيجه حمله وسيع امپرياليسم ژاپن ، روز بروز 
فقيرتر ميشوند و حتي بسيار ازآنها خانه خراب ميگردند ؛ آنها درگرسنگي و سرما 

بندرت ممكن است در جاي ديگري . ونه حقوق سياسي محرومندبسرميبرند و از هر گ
  . در جهان به يك چنين فقر و عدم آزادي كه خلق چين بدان دچار است، برخورد 

  .چين  چنين است مشخصات جامعه مستعمراتي، نيمه مستعمراتي و نيمه فئودالي  
يگر و اين وضع بطور عمده در نتيجه نفوذ امپرياليسم ژاپن و امپرياليسم د  

   .همچنين درنتيجه همدستي امپرياليسم خارجي بافئوداليسم داخلي بوجودآمده است
تضاد بين امپرياليسم و ملت چين و همچنين تضاد بين فئوداليسم و توده   

. هاي وسيع خلق ، تضاد هاي اساسي جامعه صد سال اخير چين را تشكيل ميدهند 
تضاد بين بورژوازي و پرولتاريا و تضاد  البته تضاد هاي ديگري هم وجود دارد ، مثالً

ولي بين تمام اين تضاد ها تضاد بين امپرياليسم و . هاي دروني طبقات حاكمه مرتجع 
مبارزه اين تضاد ها و تشديد آن ناگزير موجب پيدايش . ملت چين تضاد عمده است 

د ساله و انقالب هاي بزرگ ص. جنبش انقالبي ميگردد كه بطور روزافزون تكامل ميابد 
  . معاصر چين بر اساس اين تضاد ها اساسي تكوين يافته و رشد كرده اند 
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  فصل دوم

  انقالب چين

  ـ جنبشهاي انقالبي در صد سال اخير ١

تاريخ تبديل چين به يك كشور نيمه مستعمره كه از طرف امپرياليسم با   
ه خلق چين تباني با فئوداليسم چين صورت گرفته است ، در عين حال تاريخ مبارز

جنگ ترياك جنبش تاي پين ، جنگ چين و . امپرياليسم و نوكرانش ميباشد  عليه
، جنبش اي هه توان ، انقالب  1898فرانسه ، جنگ چين و ژاپن ، جنبش رفورميستي 

مه ، لشكر كشي بشمال ، جنگ انقالب ارضي و  30مه ، جنبش  4، جنبش  1911سال 
همه اينها گواه روح مقاومت سرسختانه  ي ـپني كنوناضد ژ باالخره جنگ مقاومت

  . خلق چين است كه حاضر نيست تن بانقياد امپرياليسم و چاكرانش دهد
در پرتو مبارزه سرسختانه ، پيگيرانه و قهرمانانه خلق چين در قرن اخير ، 
  .امپرياليسم تاكنون نتوانسته است چين رابانقياد در آورد و هرگز هم نخواهد توانست

اكنون تمام نيروهاي خود را در حمله وسيعي  ه امپرياليسم ژاپن هرچند ك
به چين بكار انداخته است ، هر چند كه بسيار از عناصر مالكان ارضي و بورژواري 

من تسليم شده اند و يا خود بزرگ از قبيل وان جين وي هاي آشكار يا پنهان به دش
چين مبارزه خود را بدون اي تسليم شدن آماده ميكنند ، ولي خلق قهرمان را بر

تا زمانيكه امپرياليسم ژاپن از چين بيرون رانده نشود و . تزلزل ادامه خواهد داد
آزادي كامل كشور بدست نيايد ، اين مبارزه قهرمانانه در هيچ شرايطي متوقف 

  . نخواهد شد 
تاريخي دارد  1840مبارزه انقالبي ملي خلق چين از جنگ ترياك در سال 

. نيز سي سال ميگذرد  1911سال از آن ميگذرد ؛ از زمان انقالب سال  كه درست صد
انجام وظايف خود هنوز به  جريان اين انقالب هنوز پايان نيافته است و انقالب در رد

كاميابيهاي محسوسي دست نيافته است ، و تمام خلق چين و در درجه اول حزب 
  . ا بر عهده گيرندادامه مبارزه سرسختانه ركمونيست چين بايد وظيفه 

سر انجام اين انقالب عليه كيست ؟ وظايف اين انقالب چيست ؟ نيروهاي 
محركه آن كي ها هستند ؟ خصلت اين انقالب چيست ؟ دورنماي اين انقالب چيست؟ 

  . ما در زير اين مسايل را روشن خواهيم كرد 
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  ـ انقالب چين عليه کيست ٢

ل آمد ، ميدانيم كه جامعه كنوني با تحليل كه در فصل اول ، بخش سوم بعم
تنها وقتيكه . چين خصلتاً يك جامعه مستعمره ، نيمه مستعمره و نيمه فئودالي است 

انقالب چين عليه كيست و  ين در شده باشد ، ميتوان فهميد كهخصلت جامعه چ
ميتوان وظايف انقالب چين ، نيرو هاي محركه ، خصلت ، دورنما و انتقال آينده آنرا 

بهمين جهت درك خصلت جامعه چين ، يعني درك اوضاع و احوال چين . داد تميز
  . پايه و اساس درك تمام مسايل مربوط به انقالب است 

در صورتي كه خصلت جامعه كنوني چين مستعمراتي ، نيمه مستعمراتي و 
چين در مرحله كنوني بطور عمده عليه كيست يا  نيمه فئودالي است ، پس انقالب

  لي آن كدامند ؟دشمنان اص
آنها عبارتند از امپرياليسم و فئوداليسم ، يعني بورژواري كشورهاي 

زيرا در جامعه كنوني چين درست همين ها . امپرياليستي و طبقه مالكان ارضي چين 
نيرو اساسي هستند كه جامعه چين را تحت فشار قرار داده و مانع رشد آن ميشوند ؛ 

خلق چين با هم همدست شده اند ، ولي چون  اينها براي اعمال ظلم و ستم بر
ستميكه از طرف امپرياليسم بر ملت وارد ميابد ، از ستم هاي ديگر شديدتر است ، 

  . امپرياليسم نخستين و شريرترين دشمن خلق چين بشمار ميĤيد 
از زمانيكه ژاپن مسلحانه به چين تجاوز كرده است ، امپرياليسم ژاپن و 

رتجعيني كه با ژاپنيها همداستاني ميكنند و علناً تسليم شده تمام خائنين بملت و م
  . ان اصلي انقالب چين هستنداند و يا خود را براي تسليم شدن حاضر ميكنند ، دشمن

خود حس ميكند ، زماني  بورژوازي چين كه هم فشار امپرياليسم را بر پيكر
بازي ميكرد ، بعنوان مثال رهبر مبارزه انقالبي بود ويا در انقالب نقش رهبري اصلي را 

بورژوازي زماني در مبارزه انقالبي شركت كرد ، مثالً در لشكر كشي ؛  1911در انقالب 
بشمال و جنگ مقاومت ضد ژاپني كنوني ، ولي قشر فوقاني اين طبقه ، يعني قشري 
كه نماينده آن دارودسته مرتجع گوميندان است ، با طبقه مالكان ارضي اتحادي 

ست بدوستاني كه به او ياري رسانده بودند ، يعني به حزب كمونيست ، ارتجاعي ب
پرولتاريا ، طبقه دهقان و قشر هاي ديگر خرده بورژوازي خيانت ورزيد ، بانقالب چين 

بهمين جهت در اين دوره خلق انقالبي و حزب . خيانت كرد و موجب شكست آن شد 
م يكي از دشمنان ژوازي بچشناگزير باين عناصر بور )حزب كمونيست ( انقالبي 
در جنگ مقاومت ضد ژاپني ، قسمتي از مالكان ارضي بزرگ و . نگاه ميكردند انقالب 

بورژوازي بزرگ كه وان جين وي نماينده آنهاست ، خيانت كرده و خائنين به ملت 
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ازآب در آمدند و بهمين جهت خلق كه عليه تجاوز كاران ژاپني مبارزه ميكند ، اجباراً 
، بمثابه يكي از  ناصر بورژواري بزرگ را كه به منافع ملي خيانت كرده انداين ع

  .لقي ميكند تدشمنان انقالب 
. بدين ترتيب مشاهده ميشودكه دشمنان انقالب چين فوق العاده نيرومندند

دشمنان انقالب چين منحصر بامپرياليسم نيرومند نيستند ، بلكه نيرو هاي مقتدر 
ع بورژوازي نيز كه بامپرياليسم و معيني دارودسته مرتج فئودالي و در دوره هاي

نيروهاي فئودالي عهد و پيمان بسته اند تا متفقاً عليه خلق مبارزه كنند ، دشمنان 
از اين رو نادرست است كه قدرت دشمنان خلق انقالبي چين كم بها گرفته . انقالبند 

  .شود
چون . ت نموده استمصادمه با چنين دشمني انقالب چين را طوالني و سخ

دشمن ما فوق العاده نيرومند است زمان درازي الزم است تا نيروهاي انقالبي جمع و 
قدرتي تبديل گردند كه پيروزي نهائي بر دشمن را ممكن  آبديده شوند و بچنان

درست باين علت كه دشمن انقالب چين را با قساوت فوق العاده . الحصول سازد 
ي بدون اينكه آبديده شوند و بر سرسختي خود بيفزايند ، ميكوبد ، نيروهاي انقالب

از . قدر نخواهد بود نه مواضع خود را حفظ كنند و نه مواضع دشمن را تصرف نمايند 
اينجهت نادرست است اگر تصور شود كه ميتوان نيروهاي انقالب چين را در يك 

  . به پيروزي رسانيد چشم بهم زدن ساخت و پرداخت و مبارزه انقالبي را در چين فوراً 
همچنين حكم ميكند كه شيوه اصلي انقالب چين مصادمه با چنين دشمني 

زيرا دشمن ما . و شكل اساسي آن بايد مبارزه مسلحانه باشد ، نه مبارزه مسالمت آميز
بخلق چين امكان نميدهد كه بطريق مسالمت آميز عمل كند و خلق چين از تمام 

در چين ،انقالب مسلح عليه ضد  ": استالين ميگويد . آزاديهاي سياسي محروم است 
اين يكي از خصوصيات و يكي از امتيازات انقالب چين . انقالب مسلح مبارزه ميكنند 

ت كم بها دادن به مبارزه بهمين جه. اين حكم كامالً درست است )  24(  "است و
  . ارتش خطاست  كار در. مسلحانه، جنگ انقالبي ، جنگ پارتيزاني

با چنين دشمني مسئله مناطق پايگاه انقالبي را نيز مطرح كرده دمه مصا
ديدي است ممدت مقتدر و متحدين مرتجع او در چين از آنجا كه امپرياليسم . است 

كه شهر هاي كليدي كشور را به اشغال خود در آورده اند ، اگر نيروهاي انقالبي 
مصمم اند بمبارزه خود ادامه  نميخواهند بامپرياليسم و نوكرانش سازش كنند ، بلكه

دهند ؛ اگر آنها قصد دارند نيروهاي خود را ذخيره و آبديده كنند و تا موقعيكه بقدر 
كافي نيرومند نشده اند ، از نبرد تعيين كننده با چنين دشمن قوي احتراز جويند ، 
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ي بايد مناطق روستائي عقب مانده را به مناطق پايگاهي مترقي و مستحكم ، به دژها
بزرگ نظامي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي انقالب مبدل سازندتا با اتكاء بدانها عليه 
دشمن درنده كه با تكيه به شهرها بمناطق روستائي حمله ميكند ، مبارزه نمايند و از 

در . اين طريق در جريان پيكار طوالني بتدريج به پيروزي نهائي انقالب دست يابند 
، ) فقدان اقتصادي واحد سرمايه داري ( تكامل اقتصادي چين اين شرايط ، ناموزوني 

وحدت و وجود  فقدان، ) كه به نيروهاي انقالبي امكان ميدهد (وسعت سرزمين آن 
انبوهي تضادهاي گوناگون در اردوگاه ضد انقالب چين و رهبري مبارزه دهقانان كه 

ولتاريا يعني حزب نيروي عمده انقالب چين را تشكيل ميدهند ، از يكطرف حزب پر
كمونيست ـ تمام اينها موجب آن ميشود كه از يك طرف پيروزي انقالب چين ابتدا 
در مناطق روستائي ممكن گردد و از طرف ديگر انقالب بطور ناموزوني تكامل و بايد 

از اينجا ديده ميشود . مبارزه در راه كسب پيروزي كامل انقالب طوالني و مشكل شود 
بي طوالني كه در اين مناطق پايگاه انقالبي جريان دارد ، بطور عمده كه مبارزه انقال

. جنگ پارتيزاني دهقاني است كه از طرف حزب كمونيست چين رهبري ميگردد 
، ائي بعنوان مناطق پايگاه انقالبيبهمين جهت نادرست است اگر باهميت مناطق روست

  .نشود  پارتيزاني توجه الزمپرزحمت بين دهقانان و همچنين به جنگ . بلزوم كار سخت 
، اين بهيچوجه  معذلك اگر مبارزه مسلحانه در رديف اول قرار داده ميشود

 مبارزه چشم پوشي كرد ؛ برعكس ، بدان معني نيست كه ميتوان از شكل ديگر
بارزه مسلحانه بدون همسوئي اشكال گوناگون ديگر مبارزه نميتواند به پيروزي م

پايگاه روستائي در رديف اول قرار داده ميشود ، اين  اگر كار در مناطق. برسد 
چوجه بدان معني نيست كه بتوان از كار در شهر و مناطق روستائي وسيع ديگري يبه

كه هنوز زير سلطه دشمن قرار دارند صرف نظر كرد ؛ بر عكس ، بدون كار در شهر و 
قالب دچار مناطق روستائي ديگر ، مناطق پايگاه روستائي منفرد ميگردند و ان

تصرف شهر ها كه ه هدف نهائي انقالب عبارت است ازبعالو. شكست خواهد شد
پايگاه هاي اساسي دشمن هستند ، و بدون كار وسيع در شهر ها رسيدن باين هدف 

   .ميسرنيست 
از اينجا معلوم ميشود كه اگر ابراز اصلي دشمن در مبارزه عليه خلق يعني 

نميتوان به پيروزي انقالب در ده و همچنين در  ارتش دشمن درهم شكسته نشود ،
جنگ ، كار در راه د هاي دشمن دربودي واحبهمين دليل عالوه برنا. شهر توفيق يافت 

  .  تالشي واحد هاي دشمن اهميت شاياني كسب ميكند 
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از اينجا نيز معلوم ميشود كه حزب كمونيست در كار تبليغاتي و تشكيالتي 
ي كه مدتهاست از طرف دشمن اشغال شد و ظلمت ارتجاع خود در شهر هاي و دهات

آنها را فرا گرفت است ، نبايد رهنمودي مبني بر شتابزدگي و ماجراجوئي در پيش 
گيرد، بلكه بايد چنين رهنمودي مبني بر شتابزدگي و ماجراجوئي در پيش گيرد ، 

وري نيرو و مخفي كاري و فشردگي ، جمع آ: بلكه بايد چنين رهنمودي اتخاذ نمايد 
تاكتيك حزب كمونيست بخاطر رهبري خلق در مبارزه عليه . انتظار فرصت مناسب 

استفاده كردن از هر گونه امكاني براي كار علني و قانوني در : دشمن بايد چنين باشد 
چارچوب قوانين موجود ، فرامين و سنتهاي اجتماعي ، پيروي نمودن از اصول حق 

نگهداشتن در مبارزه ، محكم كردن هر موضعيكه  داشتن ، سود جستن و اندازه
بدست ميĤيد و قدم بقدم پيش رفتن ؛ سرو صداي توخالي و اقدام بي مالحظه هرگز 

 . كاميابي بدست نخواهد داد 

  ـ وظايف انقالب چين ٣

اگر دشمنان اصلي انقالب چين در مرحله كنوني امپرياليسم و طبقه مالكان 
  ؟ه خواهد بودآن صورت وطايف انقالب چين در اين مرحله چارضي فئودالي ميباشند ، در 

مسلم است كه وظايف اصلي انقالب كوبيدن اين دو دشمن است ، بعبارت 
بايد انقالب ملي را اجرا كرد كه هدف آن برانداختن ظلم و ستم  ديگر ، از يك طرف

اد كه امپرياليسم خارجي است و از طرف ديگر بايد انقالب دموكراتيك را انجام د
هدف آن برانداختن ظلم و ستم مالكان ارضي فئودالي در داخل كشور است ، ولي 

  . وظيفه مهمتر همانا انقالب ملي است كه هدفش واژگون كردن امپرياليسم است 
بدون برانداختن . اين دو وظيفه بزرگ انقالب چين با يكديگر پيوند دارند 

زيرا . ارضي فئودالي را از بين برد سلطه امپرياليسم نميتوان سلطه طبقه مالكان 
از طرف ديگر اگر بدهقانان در سرنگون . امپرياليسم پشتيبان اصلي آن ميباشد 

كردن طبقه مالكان ارضي فئودالي كمك نشود ، تشكيل يك ارتش نيرومند انقالب 
چين جهت برانداختن سلطه امپرياليسم غير ممكن خواهد بود ، زيرا طبقه مالكان 

الي پايه اجتماعي عمده سلطه امپرياليسم در چين است و دهقانان نيروي ارضي فئود
بدين ترتيب اين دو وظيفه اصلي يعني انقالب ملي و . عمده انقالب چين هستند 

  .واحدي را تشكيل ميدهند عين حال مجموعهو درانقالب دموكراتيك از هم فرق ميكنند 
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درجه اول عبارت است از از آنجا كه وظيفه انقالب ملي در چين اكنون در 
ده است و وظيفه انقالب رپرياليسم ژاپن كه به چين تجاوز كمبارزه عليه ام

دموكراتيك هم بايد انجام يابد تا پيروزي در جنگ بتواند حاصل گردد، لذا دو وظيفه 
اشتباه است اگر تصور شود كه انقالب ملي و . انقالب ديگر بهم وابسته شده اند 

  .دو مرحله كامالً متمايز انقالب هستند  انقالب دموكراتيك

  ـ نيروهاي محرکه انقالب چين ۴

با توجه به تحليل و تعريفي كه در باال در باره خصلت جامعه چين ٍ، دشمنان 
  و وظايف انقالب چين در مرحله كنوني بعمل آمد ، نيروهاي محركه انقالب چين كدامند ؟

راتي ، نيمه مستعمراتي و چين جامعه مستعمكه جامعه است اگر درست 
نيمه فئودالي است ، اگر درست است كه انقالب چين در درجه اول عليه سلطه 
امپرياليسم خارجي در چين و فئوداليسم داخلي است ، اگر درست است كه وظايف 
انقالب چين سرنگون كردن اين دو ستمگر است ، بنابر اين چه طبقات و قشرهائي از 

جامعه چين ميتوانند بعنوان نيروهاي ضد امپرياليستي و ضد تمام طبقات و قشرهاي 
فئودالي بميدان آيند ؟ اين همان مسئله ايست مربوط به نيروهاي محركه انقالب 

تنها وقتيكه اين مسئله را درك كنيم ، خواهيم توانست . چين در مرحله كنوني 
  .مسئله مربوط به تاكتيهاي اساسي انقالب چين را بدرستي حل كنيم 

چه طبقاتي در جامعه كنوني چين وجود دارند ؟ طبقه مالكان ارضي و 
بورژواري ؛ طبقه مالكان ارضي و قشر فوقاني بورژوازي طبقات حاكمه جامعه چين 

عالوه بر آن پرولتاريا و طبقه دهقان و بخشهاي مختلف خرده بوروازي غير . هستند 
 ناورير در سرزمينهاي بسيار په؛ در حال حاضر سه طبقه اخ از دهقانان وجود دارند

  . چين هنوز طبقات محكومند 
روس هر يك از اين طبقات نسبت به انقالب چين و موضع آنها در اين 

بنابر اين خصلت . انقالب با موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي آنها بستگي قطعي دارد 
 سيستم اجتماعي ـ اقتصادي نه فقط دشمنان انقالب و وظايف انقالب را بلكه

  . نيروهاي محركه آنرا نيز تعيين ميكند 
  . اكنون به تحليل طبقات مختلف جامعه چين ميپردازيم 

  ـ طبقه مالکان ارضي ١
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طبقه مالكان ارضي پايه اصلي اجتماعي سلطه امپرياليسم در چين است ، 
طبقه ايست كه با استفاده از سيستم فئودالي ، دهقانان را مورد استثمار و ستم قرار 

د و طبقه ايست كه مانع پيشرفت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه چين ميده
  .است و بهيچوجه نقش مترقي ايفا نميكند 

بنابراين مالكان ارضي بعنوان يك طبقه دشمن انقالب هستند، نه نيروي 
  .آن محركه 

در جنگ مقاومت ضد ژاپني ، قسمتي از مالكان ارضي بزرگ بدنبال قسمتي 
بتجاوزكاران ژاپني تسليم شد و خائن بملت ) تسليم طلبان ( گ از بورژوازي بزر

ي بورژوازي ه پيروي از قسمت ديگرگرديد ؛ قسمت ديگري از مالكان ارضي بزرگ ب
گرچه در اردوگاه جنگ مقاومت باقي است ، ولي در واقع فوق ) سرسختهاي ( زرگ ب

ز ميان مالكان ارضي كه امعذا بسياري از متنفذين روشن بين . العاده متزلزل است 
متوسط و كوچك برخاسته اند ، يعني مالكانيكه كمي بورژوا شده اند ، در مبارزه ضد 
ژاپني هنوز ابراز فعاليت ميكنند و ما بايد با آنها براي مبارزه مشترك عليه ژاپن 

  .متحد شويم 
  ـ بورژوازي ٢

  . ود بورژوازي به بورژوازي بزرگ كمپرادور و بورژوازي ملي تقسيم ميش
بورژوازي بزرگ كمپرادور طبقه ايست كه مستقيماً در خدمت سرمايه داران 
كشورهاي امپرياليستي است و از طرف آنها پرورانده ميشود ؛ اين طبقه با هزار ها 

بهمين سبب بورژوازي بزرگ كمپرادور . رشته با نيروهاي فئودالي در ده پيوند دارد 
ركه انقالب چين نبوده بلكه دشمن انقالب چين در تاريخ انقالب چين هرگز نيروي مح

  .بوده است 
چين به دولتهاي  ولي چون بخشهاي مختلف بورژوازي بزرگ كمپرادور

دوره هائي كه تضادهاي بين دولتهاي  امپرياليستي مختلف وابسته هستند ، در
ت امپرياليستي بسيار شديد ميشوند ،در دوره هائي كه  انقالب در درجه اول عليه دول

امپرياليستي معيني است ، ممكن است آن بخشهاي بورژوازي كمپرادور كه به 
سيستمهاي امپرياليستي ديگر وابسته اند ، باندازه معيني و براي مدت معيني در 

ولي بمحض . جبهه ضد امپرياليستي كه در اين لحظات بوجود ميĤيد ، شركت كنند 
برخيزند ، آنها نيز بيدرنگ عليه انقالب اينكه اربابان آنها بمبارزه عليه انقالب چين 

  .بمبارزه ميپردازند 
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در جنگ مقاومت ضد ژاپني بورژوازي ، بورژوازي بزرگ طرفدار ژاپن 
بورژوازي . تسليم شده و يا خود را براي تسليم شدن حاضر ميكند ) تسليم طلبان (

ضد ژاپني باقي  هر چند كه هنوز در اردوگاه) سرسختها ( طرفدار امريكا و اروپا بزرگ 
هم : است ، ولي فوق العاده از خود ترديد نشان ميدهد ، و آنها چهره دوگانه دارند 

سياست ما نسبت به تسليم . عليه ژاپن مبارزه ميكنند و هم عليه حزب كمونيست 
طلبان بورژوازي بزرگ عبارت از آنست كه بĤن بچشم دشمن نگاه كنيم و مصممانه 

اما در مورد سرسختهاي بورژوازي بزرگ ، سياست دوگانه . آنرا از پاي در آوريم 
انقالبي را بكار ميبنديم ، يعني از يك سو با آنها متحد ميشويم زيرا آنها هنوز عليه 
ژاپن مقاومت ميكنند و بايد از تضادهاي بين آنها و امپرياليسم ژاپن استفاده شود ؛ از 

ها مبارزه ميكنيم زيرا آنها سياست فشار ضد كمونيستي و سوي ديگر قاطعانه با آن
ضد خلقي را بكار ميبرند ، سياستي كه به امر مقاومت ضد ژاپني و وحدت زيان 

  . خواهد ديد 
  . بورژواري ملي طبقه ايست كه خصلت دوگانه دارد 

زير فشار امپرياليسم قرار ميگيرد ، در زنجير بورژوازي ملي از يك طرف 
. ليسم گرفتار است و بهمين سبب با امپرياليسم و فئوداليسم در تضاد استهاي فئودا

از اين نظر ، اين طبقه يكي از نيروهاي انقالب است در تاريخ انقالب چين ، بورژوازي 
ملي در مبارزه عليه امپرياليسم و حكومتهاي بوروكراتيك ـ ميليتاريستي فعالت 

  .معيني از خود نشان داده است 
ف ديگر بورژوازي ملي در نتيجه ضعف اقتصادي و سياسي خود و ولي از طر

همچنين بعلت اينكه روابط اقتصادي خود را با امپرياليسم و فئوداليسم كامالً قطع 
. نكرده است ، جرأت آنرا ندارد كه تا پايان عليه امپرياليسم و فئوداليسم مبارزه كند 

ار آشكقتدر ميشود ، كامالً اين وضع بخصوص در موقعيكه نيروي انقالبي خلق م
  .خواهد شد 

اين خصلت دوگانه بورژوازي ملي موجب آن ميشود كه اين طبقه در دوره 
هاي معيني و تا درجه معيني بتواند در انقالب عليه امپرياليسم و حكومتهاي 

ولي در . بوروكراتيك ـ ميليتاريستي شركت كند و يكي از نيروهاي انقالب بشود 
گ كمپرادور د دارد كه بورژوازي ملي از بورژوازي بزروين خطر وجدورههاي ديگر ا

  .ضد انقالب گردد  راپيروي نموده و خدمتگذ
بورژوازي ملي چين كه بطور عمده بورژوازي متوسط است ، هر چند در 

به پيروي از مالكان ) سپتامبر  18قبل از حادثه (  1931ـ  1927دوره بين سالهاي 
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زرگ عليه انقالب مبارزه ميكرد ، ولي در واقع قدرت ارضي بزرگ و بورژوازي ب
ن ارضي بزرگ بورژوازي بزرگ سياسي نداشت و دستهاي او را سياست ارتجاعي مالكا

ملي نه در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني بورژوازي . مت ميكردند ، بسته بود وكه حك
سرسختهاي  فقط با تسليم طلبان مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي بزرگ ، بلكه با

. بورژوازي بزرگ نيز فرق داشته و تا امروز هم براي ما متحد نسبتاً مطئني است 
بهمين جهت كامالً ضرور است كه نسبت به بورژوازي ملي سياست احتياط آميزي در 

  . پيش گرفته شود 

  ـ بخشهاي مختلف خرده بورژوازي غير از دهقانان ٣

انان شامل عده وسيع بخشهاي مختلف خرده بورژوازي غير از دهق
  .روشنفكران ، كسبه ، پيشه وران و افراد داراي شغل آزاد هستند 

موقعيت تمام اين بخشها شبيه موقعيت دهقانان ميانه حال است ؛ اينها همه 
مورد ظلم و ستم امپرياليسم ، فئوداليسم و بورژوازي بزرگ قرار ميگيرند ، 

  . ييابد و آنها را از پاي در ميĤورد ورشكستگي بين آنها روز بروز بيشتر توسعه م
از اين رو اين بخش هاي مختلف خرده بورژوازي يكي از نيروهاي محركه 

آنها تنها تحت رهبري . انقالب را تشكيل ميدهند و متحدين مطمئن پرولتاريا هستند 
  . پرولتاريا ميتوانند بĤزادي نائل گردند 

نان را مورد تجزيه و اكنون بخشهاي مختلف خرده بورژوازي غير دهقا
  . ليل قرار ميدهيم حت

روشنفكران و جوانان دانشجو طبقه يا . الف ـ روشنفكران و جوانان دانشجو 
ولي اكثريت روشنفكران و جوانان دانشجو . قشر عليحده اي را تشكيل نميدهند 

چين كنوني را از نظر منشاء اجتماعي ، شرايط زندگي و موضع سياسي آنها ميتوان در 
ادي كثير از ددر چين تعدر چند ده سال اخير . قوله خرده بورژوازي محسوب كرد م

باستتثناي قسمتي از روشنفكران كه . روشنفكران و جوانان دانشجو بوجود آمده اند 
با امپرياليسم بورژوازي بزرگ مناسبات نزديكي دارد ، بĤنها خدمت ميكند و عليه 

و ستم  وشنفكران و جوانان دانشجو زير ظلمخلق مبارزه مينمايد ، توده هاي عمده ر
امپرياليسم ، فئوداليسم و بورژوازي بزرگ و در معرض خطر بيكاري و عدم امكان 

آنها كم و بيش . بهمين دليل آنها خيلي به انقالب ميگرايند . ادامه تحصيل قرار دارند 
حساس  معلومات علمي بورژوائي را فرا گرفته اند نسبت به حوادث سياسي بسيار
ده ها را هستند و در مرحله كنوني انقالب چين غالباً رل پيشتاز و حلقه رابطه با تو
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، جنبش  1911جويان چيني در خارجه قبل از انقالب سال شجنبش دان. بازي ميكنند 
شواهد محقق اين امر  1935دسامبر  9، جنبش  1925مه  30، جنبش  1919مه   4

و  انتفاق كارگرشنفكران نسبتاً فقير قادرند بابويژه توده هاي وسيع رو. هستند 
ايدئولوژي . دهقانان در انقالب شركت كنند و يا از امر انقالب پشتيباني نمايند 

ماركسيستي ـ لنينيستي در چين قبل از همه بين روشنفكران و جوانان دانشجو 
بي بدون شركت روشنفكران انقال. اشاعه وسيعي يافت و از طرف آنها پذيرفته شد 

نيروهاي انقالبي نميتوانند بوجه موفقيت آميزي شكل گردند و كار انقالبي نميتواند با 
ولي روشنفگران تا زمانيكه با دل جان خود را بميان مبارزه . موفقيت اجرا گردد 

ي نگرفته اند كه بمنافع توده ها خدمت عوده اي نيافكنده اند يا تصميم قطانقالبي ت
ند ، اغلب به ذهنيگري و انديويدوآليسم گرايش دارند ، افكار كنند و با آنها يكي شو

باينجهت با . يدهند ماري از خود نشان عمل اغلب ناپايدآنها غلباً عملي نيست و در 
ميتوانند رل پيشتاز و حلقه  نه هاي وسيع روشنفكران انقالبي چيوجود اينكه تود

بخشي . بود تا پايان انقالبي بمانند رابطه با توده ها را بازي كنند ، همه قادر نخواهند 
و دست از فعاليت از آنها در لحظات بحراني انقالب صفوف انقالب را ترك ميكنند 

روشنفكران تنها .برميدارند و تعدادكمي از آنها حتي به دشمنان انقالب بدل ميگردند 
تفع در جريان شركت طوالني در مبارزه توده اي است كه ميتوانند معايب خود را مر

      .سازند
آنها داراي دكانهاي كوچك هستند ، بطور كلي شاگرد ندارند و . ب ـ كسبه 

ها در نتيجه استثمار توسط امپرياليسم ، «يا اگر هم دارند ، خيلي كم دارند و آ
  .بزرگ رباخواران در معرض خطر ورشكستگي هستند  بورژوازي

داراي وسايل توليد  آنها خود. ج ـ پيشه وران ، تعداد آنها خيلي زياد است 
هستند، كارگر استخدام نميكنند و يا يكي دو شاگرديا دستيار دارند موقعيت پيشه 

  . وران شبيه دهقانان ميانه حال است 
. آنها شامل پزشكان و صاحبان مشاغل ديگرند . د ـ افراد داراي شغل آزاد 

لي كم استثمار افراد داراي شغل آزاد بطور كلي كسي را استثمار نميكنند و يا خي
  .پيشه وران است موقعيت آنها شبيه موقعيت . ميكنند 

خشهاي خرده بورژوازي كه در باال مورد مطالعه قرار گرفتند ، عده بسيار ب
زيادي را در بر ميگيرند ؛ آنها بطور كلي ميتوانند در انقالب شركت كنند و يا از امر 

نقالب هستند ، و بهمين جهت ما اينها متحدين مطمئن ا. انقالب پشتيباني نمايند 
عيب شان اين است كه . بايد آنها را بطرف خود جلب كنيم و از آنها دفاع نمائيم 
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برخي از آنها بسهولت تحت تاثير بورژوازي قرار گيرند ؛ لذا الزم است كه به كار 
  . تبليغاتي و تشكيالتي انقالبي بين آنها توجه معطوف گردد

  ـ طبقه دهقان ۴

در صد جمعيت چين را تشكيل ميدهند و اكنون نيروي  80تقريباً دهقانان 
  . عمده اقتصاد ملي كشور هستند 

  .بين دهقانان قشر بندي شديدي جريان دارد 
و با ( در صد جمعيت دهات  5مرفه تقريباً دهقانان . الف ـ دهقانان مرفه

. ناميده ميشوند را تشكيل ميدهند كه بورژوازي ده ) در صد  10مالكان ارضي مجموعاً 
لب دهقانان مرفه چين قسمتي از زمينهاي خود را اجاره ميدهند ، به رباخواري غا

ميپردازند و بيرحمانه مزدوران كشاورزي را استثمار ميكنند ، و اين استثمار داراي 
ولي دهقانان مرفه بطور كلي خودشان هم كار ميكنند و . خصلت نيمه فئودالي است 

توليد دهقانان مرفه طي دوران معيني . زء دهقانان محسوب ميشوند از اين نظر آنها ج
دهقانان مرفه رويهمرفته ممكن است در مبارزه توده هاي دهقانان . مفيد خواهد بود 

عليه امپرياليسم ، تا حد معيني شركت كنند و در انقالب ارضي كه عليه مالكان ارضي 
نبايد دهقانان مرفه را با مالكان ارضي دليل ما بهمين . است ، بيطرفي اختيار نمايند 

در يك رديف قراردهيم و نبايد قبل از موقع سياست از بين بردن دهقانان مرفه را در 
  .پيش گيريم 

در صد جمعيت  20دهقانان ميانه حال تقريباً . ب ـ دهقانان ميانه حال 
مار دهات چين را تشكيل ميدهند و دهقانان ميانه حال بطور كلي كسي را استث

در سالهائي كه ( نميكنند ، قادرند مستقالً نيازمنديهاي اقتصادي خود را تأمين كنند 
وضع محصول خوبست ، آنها ميتوانند مازاد غالت هم داشته باشند ، گاهي تا حدودي 

، ولي از طرف ) از كار مزدوري استفاده ميكنند و يا مبلغ كمي پول بوام ميدهند 
دهقانان ميانه حال از . ارضي و بورژوازي استثمار ميشوند امپرياليسم ، طبقه مالكان 
قسمتي از آنها باندازه كافي زمين ندارند و تنها بخشي از . حقوق سياسي محروم اند 

دهقانان ميانه حال . مقداري كمي زمين اضافه دارند ) دهقانان ميانه حال مرفه ( آنها 
نقالب ارضي شركت كنند ، بلكه نه تنها ميتوانند در انقالب ضد امپرياليستي و ا

بهمين دليل تمام دهقانان ميانه حال ميتوانند . سوسياليسم را هم بپذيرند ميتوانند 
برخورد . پرولتاريا باشند و جزء مهم نيروهاي محركه انقالب هستند  متحد مطمئن

آنها نسبت به انقالب يكي از عوامل است كه نقش قاطع در تعيين پيروزي يا شكست 
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ب ايفا ميكند و اين امر بويژه در دوران پس از انقالب ارضي صادق است، يعني انقال
  . هنگاميكه اكثريت جمعيت دهات را دهقانان ميانه حال تشكيل ميدهند 

در صد جمعيت  70ج ـ دهقانان فقير چين با مزدوران كشاورزي رويهمرفته 
اني هستند كه يا بكلي دهقانان فقير توده هاي وسيع دهقان. دهات را تشكيل ميدهند 

زمين ندارند و يا باندازه كافي زمين ندارند ؛ آنها نيمه پرولتارياي ده هستند و 
مئن بزرگترين نيروي محركه انقالب چين را تشكيل ميدهند ، آنها متحد طبيعي و مط

. ترين متحد پرولتاريا هستند و نيروي عمده ارتش انقالب چين را تشكيل ميدهند 
و دهقانان ميانه حال تنها تحت رهبري پرولتاريا ميتوانند به آزادي خود  دهقانان فقير

نائل آيند ؛ پرولتاريا بنوبه خود تنها با اتحاد محكم با دهقانان فقير و دهقانان ميانه 
حال ميتواند انقالب را به پيروزي برساند ، و در غير اين صورت پيروزي غير ممكن 

زنيم ، منظور ما اساساً دهقانان فقير و دهقانان وقتيكه از دهقانان حرف مي. است 
  . ميانه حال است 

  ـ پرولتاريا ٥

ميليون كارگر صنايع جديد و  3تا  2،  5پرولتاريا چين تشكيل ميشود از 
ميليون كارگران مزدور در صنايع كوچك و پيشه وري و شاگرد دكان در  12تقريباً 

و ) كشاورزي مزدوران ( تائي سريا روشهر ها ، و عالوه بر آن ، عده كثير پرولتا
  .پرولتاريا ديگر در شهر و ده وجود دارد 

پرولتاريا ي چين غير از خصائص اصلي كه بطور كلي خاص پرولتارياست ، 
 ابليت عالي تشكل و انضباط پذيري يعني بستگي به مترقي ترين شكل اقتصادي ، ق

  . نيز دارد كه ويژه آنست  عدم تملك خصوصي وسايل توليد ، خصائص بسيار ديگري
  اين خصائص ويژه پرولتاريا چين چيست ؟

يعني از طرف امپرياليسم ، بورژوازي ( اوال پرولتاريا چين چون از سه طرف 
مورد چنان ظلم و ستم قرار ميگيرد كه شدت و سختي آن ) و نيروهاي فئودالي 

 رزه انقالبي ار هبندرت ممكن است در جاي ديگري از جهان مالحظه شود ، در مبار
در چين مستعمره و نيمه مستعمره پايه . طبقه ديگري قاطعتر و پيگير تر است 

و اقتصادي براي سوسيال ـ رفورميسم نظير سوسيال رفورميسم اروپا وجود ندارد 
بهمين سبب باستثناي عده قليلي اعتصاب شكن ، پرولتاريا مجموعاً طبقه ايست با 

  .علي درجه انقالبي 
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، پرولتارياي چين از بدو پيدايش خود در صحنه انقالب تحت رهبري  ثانياً
حزب انقالبي خود ـ حزب كمونيست قرار گرفته و بĤگاه ترين طبقه جامعه چين بدل 

  . شده است 
ثالثاٌ ، پرولتارياي چين بعلت اينكه قسمت اعظم آن از دهقانان ورشكسته 

يوند هاي طبيعي دارد و اين امر منشاء گرفته است ، با توده هاي وسيع دهقانان پ
  . ايجاد اتحاد فشرده اي را بين پرولتاريا و دهقانان تسهيل ميكند 

اجتناب ناپذيري كه دارد ، از بنابر اين پرولتارياي چين با وجود نقاط ضعيف 
با ( ، نسبتاً جوان است ) بامقايسه با دهقانان ( تعداد آن بالنسبه كم است : قبيل 

آن بالنسبه پائين  ، سطح فرهنگ) تارياي كشور هاي سرمايه داري مقايسه با پرول
، اساسي ترين نيروي محركه انقالب چين است و بدون ) با مقايسه با بورژوازي ( است 

اگر به گذشته نظر . رهبري پرولتاريا ، انقالب چين بدون ترديد نميتواند پيروز شود 
ن مثال بياوريم ؛ اين انقالب دچار شكست را بعنوا 1911سال افكنيم ، ميتوانيم انقالب 

آگاهانه در آن شركت نكرد ، چه در آنموقع هنوز  پرولتاريا در آن دورانگرديد زيرا 
اگر بگذاشته نزديكتر مراجعه كنيم ، ميتوانيم انقالب . حزب كمونيست وجود نداشت 

پيروزيهاي ر نظر بگيريم ؛ اين انقالب در دوره معيني به را د 1927ـ  1924 سالهاي
كرد و نقش رهبري را ايفا ت پرولتاربا آگاهانه در آن شرك قعبزرگي رسيد زيرا در آنمو

نمود ، چه در آنموقع حزب كمونيست وجود داشت ؛ ولي بعداً چون بورژوازي بزرگ 
، باتحاد خود با پرولتاريا خيانت كرد و همچنين برنامه انقالبي مشترك را نقض نمود 

چون پرولتارياي چين و حزبش در آنموقع هنوز تجربيات انقالبي فراواني نداشتند ، 
از آغاز جنگ مقاومت ضد ژاپني ، در پرتو رهبري . اين انقالب هم شكست خورد 

مام خلق جبهه متحد ملي ضد ژاپني از طرف پرولتاريا و حزب كمونيست ، وحدت ت
  . حاصل شد ، جنگ كبير مقاومت ضد ژاپني گسترش يافت و پيگرانه تعقيب گرديد 

باوجود اينكه آگاهترين و : كند پرولتارياي چين بايد اين نكته را درك 
كند ،به پيروزي ه است ، اگر فقط به نيرو هاي طبقه خود تكيه طبق متشكلترين

 تمام  ريا بايد در شرايط مختلف باپرولتابراي رسيدن به پيروزي . نخواهد رسيد 
طبقات و قشر هائي كه ميتوانند در انقالب شركت كنند ، متحد شود و جبهه متحد 
انقالبي را تشكيل دهد و بين طبقات جامعه چين دهقانان استوارترين متحد طبقه 
كارگر هستند ، خرده بورژوازي شهري نيز متحد قابل اعتماد آنست ، اما راجع به 

اينست . زي ملي ، اين طبقه در دوران معيني وتا درجه معيني متحد آنست بورژوا
  . يكي از قوانين اساسي كه تاريخ انقالب معاصر چين آنرا تأييد ميكند 
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  ردصر ولگـ عنا ٦

و نيمه مستعمراتي چين موجب شده است كه در دهات و  وضع مستعمراتي
ن اين بيكاران بسيار هستند كه در بي. شهر هاي چين خيل انبوه بيكاران بوجود آيد 

امكان تأمين شرافتمندانه وسائل زندگي ار آنها سلب شده است و براي امرار معاش 
از اين محيط است كه . مجبور شده اند بكار هاي غير شرافتمندانه اي بپردازند 

راهزنان ، اوباشان ، گدايان ، فواحش و اشخاص بيشماري كه خرافات را پيشه خود 
اين قشر ناپايداري است ؛ بخشي از اينها بسهولت از طرف . ، برميخيزند  كرده اند

نيروهاي ارتجاعي خريداري ميشوند ، ولي بخش ديگر آنها ممكن است در انقالب 
اينها گرايشي به آباد كردن زياد ندارد ، بيشتر مستعد خراب كردن . شركت كنند 

، سرچشمه ياغيگري و  هستند تا آباد كردن ، وقتكه در انقالب شركت كنند
بنابر اين با مهارت به تجديد تربيت آنها . آنارشيسم در صفوف انقالب ميشوند 

  . پرداخت و به انگيزه هاي تخريبي آنها لگام زد 
  .چنين است تحليل ما درباره نيروهاي محركه انقالب چين 

  خصلت انقالب چينـ  ٥

ژه چين پي برديم ؛ اكنون ما خصلت جامعه چين يعني اوضاع و احوال وي  
ما همچنين دشمنان انقالب . اين اساس حل تمام مسايل مربوط به انقالب چين است 

اينها همه مسايل اساسي انقالب چين  وظايف و نيروهاي محركه آنرا فهميديم ؛چين ، 
در مرحله كنوني است كه از خصلت ويژه جامعه چين ، از اوضاع و احوال ويژه چين 

پس از آنكه همه اينها را درك كرديم ، خواهيم توانست به يك ما . ناشي ميشود 
  .مسئله اساسي ديگر انقالب چين در مرحله كنوني ، يعني خصلت انقالب چين پي بريم 

چيست ؟ آيا اين يك انقالب كنوني باالخره خصلت انقالب چين در مرحله 
ن است بورژوا ـ دموكراتيك است يا يك انقالب پرولتاريائي ـ سوسياليستي ؟ روش

  . اين انقالب از نوع دوم نيست بلكه از نوع اول است 
چون جامعه چين هنوز جامعه مسعمراتي ، نيمه مستعمراتي و نيمه فئودالي 

دشمنان اصلي انقالب چين هستند، است ، چون امپرياليسم و نيروهاي فئودالي هنوز 
كه هدف آن  چون وظايف انقالب چين انجام انقالب ملي و انقالب دموكراتيك است

سرنگون كردن اين دو دشمن است و ضمنا بورژوازي گاهي هم در چنين انقالبي 
شركت ميكند ، و لبه تيز انقالب حتي وقتكه بورژوازي بزرگ به انقالب خيانت ميكند 
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و دشمن آن ميشود ، هم متوجه سرمايه داري و مالكيت خصوصي سرمايه داري بطور 
و فئوداليسم است ـ با توجه بتمام اين نكات ،  كلي نيست بلكه متوجه امپرياليسم

ئي ـ سوسياليستي نيست بلكه بورژوا ياخصلت انقالب چين در مرحله كنوني پرولتار
  ) .  25( ـ دموكراتيك است 

، ديگر انقالب بورژوا ـ معذلك انقالب بورژوا ـ دموكراتيك كنوني چين 
كه انقالب بورژوا ـ دموكراتيك معمولي طراز قديم نيست كه كهنه شده ، بل

اين نوع انقالب اكنون در چين و در تمام . دموكراتيك طراز نوين و نوع ويژه اي است 
كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره گسترش مييابد و ما آنرا انقالب دمكراتيك نوين 

اين انقالب دموكراتيك نوين جزئي از انقالب پرولتاريائي ـ سوسياليستي . ميناميم 
عليه امپرياليسم يعني عليه سرمايه داري بين ت زيرا اين انقالب قاطعانه جهاني اس

از نظر سياسي ، اين انقالب مبين ديكتاتوري مشترك طبقات . المللي مبارزه ميكند 
انقالبي است عليه امپرياليستها ، خائنين بملت و مرتجعين و برضد تبديل جامعه چين 

از نظر اقتصادي ، مضمون انقالب . يكند به جامعه ديكتاتوري بورژوازي مبارزه م
از اين است كه سرمايه هاي كالن و مؤسسات بزرگي كه بامپرياليستهاي ، عبارت  

مرتجعين تعلق دارند ، در دست دولت قرار گيرند و دولت آنها را اداره خائنين بملت و 
ؤسسات كند ، زمينهاي طبقه مالكان ارضي بين دهقانان تقسيم شوند ، در عين حال م

اقتصاد دهقانان مرفه از بين برده . خصوصي سرمايه داري بطور كلي حفظ مي گردند
بهمين جهت اين انقالب دموكراتيك طراز نوين از يك طرف راه را براي . نميشود 

سرمايه داري هموار ميكند ، ولي از طرف ديگر شرايط مقدماتي را براي سوسياليسم 
ب چين مرحله گذار است كه وظيفه آن عبارتست مرحله كنوني انقال. فراهم ميĤورد 

از پايان دادن به جامعه مستعمره ، نيمه مستعمره و نيمه فئودالي و ايجاد كردن 
اين جريان پس از . جامعه سوسياليستي ، اين جريان انقالب دمكراتيك نوين اسن 

 4نبش جنگ اول جهاني و انقالب اكتبر روسيه بود كه آغازيدن گرفت و در چين با ج
دموكراتيك نوين ميناميم ، انقالب ضد انقالبي كه ما آنرا انقالب . شروع شد  1919مه 

تنها از راه . امپرياليستي و ضد فئودالي توده هاي وسيع خلق برهبري پرولتارياست 
  . اين انقالب است كه جامعه چين ميتواند بسوسياليسم برسد ؛ راه ديگري وجود ندارد

اتيك نوين با انقالبهاي دموكراتيكي كه در كشور هاي اين انقالب دموكر   
آمريكا و اروپا بوقوع پيوستند ، خيلي فرق دارد ؛ اين انقالب ديكتاتوري بورژوازي را 
بوجود نمياورد بلكه ديكتاتوري جبهه متحدي را كه از طبقات انقالبي تشكيل شده و 

مقاومت ضد ژاپني ، در جنگ .  تحت رهبري پرولتاريا قرار دارد بوجود مياورد
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حكومت دمكراتيك ضد ژاپني كه در مناطق پايگاه ضد ژاپني برهبري حزب 
كمونيست چين بوجود آمدند ، حكومتي است كه به جبهه متحد ملي ضد ژاپني 

اين ديكتاتوري نه ديكتاتوري بورژوازي بتنهائي است و نه ديكتاتوري . متعلق است 
شترك طبقات انقالبي است كه تحت رهبري پرولتاريا بتنهائي بلكه ديكتاتوري م

و هم از دموكراسي  هركس كه هم از جنگ مقاومت ضد ژاپني. پرولتاريا قرار دارد
طرفداري ميكند ، از هر حزب يا گروهي باشد ، شايستگي آنرا دارد كه در اين 

  . حكومت شركت كند 
زيرا اين  اين انقالب دموكراتيك نوين با انقالب سوسياليستي نيز فرق دارد  

انقالب به بر انداختن سلطه امپرياليستها ، خائنين بملت و مرتجعين در چين اكتفا 
ميكند و بهيچوجه آن عناصر سرمايه داري را كه ميتوانند در مبارزه ضد امپرياليستي 

  . و ضد فئودالي شركت كنند ، نابود نميكند 
خلق است كه در اين انقالب دموكراتيك نوين اصوال شبيه انقالب سه اصل   

مانيفست نخستين « از طرف سون ياتسن توصيه ميشد و سون ياتسن در  1924
  :كه در همان سال منتشر گرديد ، بيان داشت » چين  كنگره ملي گوميندان

در دروران ما باصطالح سيستم دموكراتيك در كشور هاي مختلف 
ال ستم نسبت معموال در انحصار بورژوازي است ، و صرفاً بافزاري براي اعم

اما اصل دموكراسي گوميندان سيستم . به مردم عادي مبدل گشته است 
دموكراتيكي است كه مردم عادي همه بايد از آن سهم بگيرند و نه آنكه از 

  .آن عده اندكي باشد 
  :وي افزود 

تمام مؤسسات چيني و خارجي كه خصلت انحصاري دارند و يا دامنه آنها از 
وصي بيرون است مانند بانكها ، راه آهن، امور حدود ظرفيت اداره خص

هواپيمائي توسط دولت بهره برداري و اداره خواهد شد تا سرمايه خصوصي 
اينست اصل اساسي در . گيردنتواند وسائل زندگي خلق را زير نظارت خود 

  . ديد سرمايه حمورد ت
خلي و ياتسن باز در وصيتنامه خود در باره اصول اساسي براي سياست داسون 

توده هاي مردم را برانگيزيم و در جهان با آن بايد  ": خارجي خاطر نشان ساخت 
تمام اينها سه  ". دارند ، در مبارزه مشترك متحد شويممللي كه با ما برخورد برابر 

خلق دموكراسي كهنه راكه با شرايط قديم بين المللي و داخلي مطابقت داشتند، اصل 
ل خلق دموكراسي نوين كه با شرايط نوين بين المللي و تغيير داده و بصورت سه اص
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 22حزب كمونيست چين در مانيفست خود مورخ . داخلي مطابقت دارند ، در آورد 
چين ضروري است و حزب  يسه اصل خلق امروز برا " :اعالم داشت  1937سپتامبر 

همين سه  در اينجا منظور درست ". ما آماده است بخاطر تحقق كامل آن مبارزه كند 
اين سه اصل خلق ، سه اصل سياسي اساسي . اصل خلق است ، نه هيچ اصل ديگري 

سون ياتسن يعني اتحاد با روسيه ، همكاري با حزب كمونيست و پشتيباني از 
در شرايط جديد بين المللي و داخلي آن سه اصل . دهقانان و كارگران را در بر دارد 

. ( است ، ديگر سه اصل انقالبي خلق نيست خلق كه از سه اصل سياسي اساسي جدا 
در اينجا نميخواهيم وارد اين موضوع شويم كه كمونيسم و سه اصل خلق تنها در 
برنامه سياسي اساسي براي انقالب دموكراتيك مطابقت ميكنند ولي در هر زمينه 

  ). ديگر با يكديگر اختالف دارند 
ين خواه جبهه مبارزه بدين ترتيب در انقالب بورژوا ـ دموكراتيك چ*  

مطرح باشد و خواه ساخت دولت ، نبايد بنقش پرولتاريا ، طبقه دهقان ) جبهه متحد (
هركس كه در صدد ناديده گرفتن . و بخشهاي ديگر خرده بورژوازي كم بها داده شود 

بر آيد ، بدون ترديد نخواهد توانست نه مسئله سرنوشت ملت چين را و اين طبقات 
سائلي را كه در برابر چين قرار دارد ، حل نمايد جمهوري دموكراتيكي نه هيچيك از م

كه در مرحله كنوني انقالب چين بايد ايجاد گردد ، بايد جمهوري اي باشد كه در آن 
كارگران ، دهقانان و بخشهاي ديگر خرده بورژوازي موقعيت معيني داشته و نقش 

جمهوري دموكراتيك براساس  بعبارت ديگر اين جمهوري بايد. معيني ايفا كنند 
اتحاد انقالبي كارگران ، دهقانان ، خرده بورژوازي شهري و تمام عناصر ضد 

امر ايجاد چنين جمهوري تنها تحت رهبري . امپرياليستي و ضد فئودالي باشد 
  .پرولتاريا ممكن است كامالً انجام يابد 

  دورنماي انقالب چينـ  ٦

خصلت چين ، دشمنان ، وظايف ،  اكنون كه مسائل اساسي مربوط به  
نيروهاي محركه و خصلت انقالب چين در مرحله كنوني روشن شده است ، ميتوان 
بدون اشكال بمسئله دورنماي انقالب چين ، يعني بمسئله ارتباط بين انقالب بورژواز 
ـ دموكراتيك و انقالب پرولتاريائي ـ سوسياليستي در چين ، به مسئله ارتباط بين 

  . كنوني و آينده انقالب چين پاسخ داد مراحل 
چون انقالب بورژوا ـ دموكراتيك چين در مرحله كنوني انقالب بورژوا ـ   

دموكراتيك معمولي و طرز قديم نيست ، بلكه انقالب دموكراتيك ويژه و طراز نوين ـ 
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انقالب دموكراتيك نوين است ؛ چون انقالب چين در شرايط بين المللي جديدي در 
ي سي و چهل قرن بيستم ، يعني در دوراني كه رونق سوسياليسم و زوال سالها

است ، در دوران جنگ جهاني دوم و در سرمايه داري شاخص اوضاع بين المللي 
دوران انقالب گسترش مييابد ، ترديدي نيست كه دورنماي نهائي انقالب چين سرمايه 

  . داري نيست ، بلكه سوسياليسم و كمونيسم است 
ا كه وظيفه انقالب چين در مرحله كنوني عبارت است از تغيير وضع از آنج

كنوني جامعه مستعمره ، نيمه مستعمره و نيمه فئودالي يعني مبارزه در راه بانجام 
رساندن انقالب دموكراتيك نوين ، بي شك ميتوان اين موضوع را بĤساني در نظر 

زي انقالب ، اقتصادي مجسم كرد ـ و اين هم شگفت آور نيست ـ كه پس از پيرو
سرمايه داري در جامعه چين تا حد معيني رشد خواهد يافت زيرا انقالب موانع رشد 

در چين كه از نظر اقتصادي عقب مانده است . سرمايه داري را از سر راه آن بر ميدارد 
انقالب دموكراتيك رشد سرمايه داري تا حد معيني ، نتيجه اجتناب ، پس از پيروزي 

تمام . ولي اين يكي از نتايج انقالب چين است ، نه تمام نتايج آن . است ناپذيري 
نتايج انقالب چين از يكطرف رشد عناصر سرمايه داري است و از طرف ديگر رشد 

اين عناصر سوسياليستي چيست ؟ اين همان افزايش اهميت . عناصر سوسياليستي 
ور است ؛ اين همان تأييد و پرولتاريا و حزب كمونيست در ميان نيرو هاي سياسي كش

قبول رهبري پرولتاريا و حزب كمونيست از طرف دهقانان ، روشنفكران و خرده 
بورژوازي شهري است كه هم اكنون حاصل گرديده و يا در آينده ممكن است حاصل 
شود ؛ اين همان اقتصاد دولتي جمهوري دموكراتيك و اقتصاد كئوپراتيوي 

اگر شرايط مساعد . ناصر سوسياليستي خواهند بود اينها همه ع. زحمتكشان است 
بين المللي نيز مورد مالحظه قرار گيرد ؛ بايد قوياً محتمل دانست كه چين در نتيجه 
انقالب بورژوا دموكراتيك سرانجام از راه تكامل سرمايه داري اجتناب خواهد كرد و 

  . راه سوسياليستي را در پيش خواهد گرفت 

  نقالب چين و حزب کمونيست چينـ وظيفه دوگانه ا ۷

اگر ما تمام مطالب را در بخش هاي اين فصل ترازبندي كنيم ، مالحظه   
خواهيم نمود كه انقالب چين در مجموع خود وظيفه دوگانه را در برر دارد، بعبارت 

) انقالب دموكراتيك نوين ( ديگر انقالب چين هم وظيفه انقالب بورژوا ـ دموكراتيك 
د و هم وظيفه انقالب پرولتاريائي سوسياليستي را ، يعني هم وظيفه را در بر دار

رهبري درانجام اين وظيفه دوگانه . ي آنرا تكنوني انقالب و هم وظيفه مرحله آمرحله 
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انقالب تماماً بر عهده حزب پرولتاريا چين يعني حزب كمونيست چين است ؛ بدون 
  . موفق شود حزب كمونيست چين هيچ انقالبي نميتواند   رهبري

تمام وظيفه افتخار آميز و خطير انقالبي كه در برابر حزب كمونيست چين 
انقالب ( قرار دارد ، عبارتست از بانجام رساندن انقالب بورژوا ـ دموكراتيك چين 

و در صورت وجود تمام شرايط الزم ، انتقال آن بمرحله انقالب ) دموكراتيك نوين 
ب كمونيست موظف است براي تحقيق اين وظيفه هريك از عضاي حز. سوسياليستي 

بعضي از عضاي حزب . مبارزه كند و بهيچوجه مجاز نيست در نيمه راه متوقف گردد 
كه از نظر سياسي ناپخته هستند ، تصور ميكنند كه در برابر ما فقط وظيفه مرحله 

انقالب كنوني انقالب يعني وظيفه انقالب دموكراتيك قرار دارد و وظيفه مرحله آتي 
يعني وظيفه انقالب سوسياليستي مطرح نيست ، و يا تصور ميكنند كه انقالب كنوني 

بايد مؤكداً خاطر نشان ساخت كه . يا انقالب ارضي همان انقالب سوسياليستي است 
هر كمونيست بايد بفهمد كه جنبش انقالبي چين تحت . اين نظريات غلط هستند 

ود دو مرحله را يعني انقالب دموكراتيك و چين در مجموع خرهبري حزب كمونيست 
انقالب سوسياليستي در بر ميگيرد ؛ اين دو مرحله دو پروسه انقالبي را تشكيل 
ميدهند كه خصلتاً با هم فرق دارند و تنها وقتيكه اولي پايان مييابد ، ميتوان به انجام 

وسياليستي انقالب دموكراتيك بمنزله تدارك ضرور براي انقالب س. دومي پرداخت 
. است و انقالب سوسياليستي بطور اجتناب ناپذير دنباله انقالب دموكراتيك است 

هدف نهائي همه كمونيستها عبارت از اين است كه با تمام قواه براي تحقق كامل 
تنها زمانيكه اختالف بين . جامعه سوسياليستي و جامعه كمونيستي مبارزه كنند 

ياليستي تشخيص گردد و همچنين به رابطه بين انقالب دموكراتيك و انقالب سوس
  . اين دو انقالب و قوف حاصل شود ميتوان انقالب چين را بدرستي رهبري كرد 

نه احزاب ( غير از حزب كمونيست چين ، هيچ حزب سياسي ديگري 
قادر نيست كه دو انقالب بزرگ ، يعني ) بورژوازئي و نه احزاب خرده بورژوازئي 

چين و انقالب سوسياليستي چين را رهبري كند و آنها را بپايان  انقالب دموكراتيك
حزب كمونيست چين از آغاز تأ سيس خود اين وظيفه دوگانه را بر عهده . برساند 
  . تمام است كه براي انجام آن سخت مبارزه ميكند  سال 18اكنون گرفت و 

ون يك دب. اين وظيفه ايست پر افتخار و در عين حال فوق العاده دشوار 
حزب كمونيست بلشويكي شده چين كه تمام كشور را دربر گرفته و خصلتي توده اي 
داشته و از نظر ايدئولوژيك ، سياسي و سازماني كامالً استحكام يافته باشد ، انجام 
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بهمين جهت وظيفه هر كمونيست است كه فعالنه در . اين وظيفه امكان ناپذير است 
  . كت كند ساختمان چنين حزب كمونيستي شر

  يادداشتها

دوره ( قبل از ميالد  3در قرن . ـ طبق روايات چيني ، قطب نما در ايامبسياز قديم  اختراع شده است  1
آهن ربا ميتواند آهن را بسوي  ":  بقلم لوي بو وي ، اين جمله خوانده شد» سالنامه « در ) جان گوه 

در . ينيها نيروي جاذبه آهن ربا را ميدانستند از اين معلوم ميشود كه در آنموقع چ.  "خود جذب كند
خود متذكر شد كه عقربه آهن ربا » لون هن « وان چون در ) سلسله حان شرقي اوايل ( قرن اول اوايل 

در . اين نشان ميدهد كه تمايل قطبي آهن ربا در آنزمان كشف شده است . هميشه متوجه جنوب است 
  »گفتگوي درباره پين جو « ، در ) وي زون از سلسله سون دوره سلطنت ح( ميالدي  12اوايل قرن 

بقلم سيو جين در » مسافرت نامه فرستاده امپراطور دوره سلطنت سيوان هه در كره « بقلم جويو و در 
اين نشانه آنست كه در آنزمان قطب نماديگر بطور . باره استعمال قطب نما در كشتي راني سخن ميرفت 

  .  وسيعي بكار ميرفته است
ـ تساي لون ، خواجه اي اط سلسله حان شرقي ، كاغذ را اختراع كرد و آنرا از پوست درخت ،  2
آخرين سال سلطنت ( ميالدي  105، پارچه كهنه و تور ماهيگيري مستعمل ساخت ، در سال شاهدانه 

ين طرز تهيه و از آن ببعد ا. ، وي اختراع خود را به امپراطور وقت تقديم نمود ) حه دي از سلسله حان 
   .نام گرفت  "كاغذ تساي  "استعمال كاغذ مرسوم شد و

  . اختراع گرديده است) دوره سلسله سوي ( ميالدي  600ـ چاپ چوبي در چين تقريباً در سال  3
دوره سلطنت ژن  زون از سلسله سون بنام ( ميالدي  1048ـ  1041ـ چاپ حرفي در سالهاي  4

  . اختراع گرديد است  از طرف بي شن) دوره چينگ لي 
ميالدي چينيها  11ميالدي اختراع شده و در قرن  9، باروت در چين در قرن طبق روايات ـ  5

  . در جنگ آنرا در توپخانه بكار ميبردند 
اولين سال سلطنت ( قبل از ميالد  209در سال . ـ اين اولين قيام بزرگ دهقاني چين بود  6

نفر سرباز موقعيكه بسوي مرزها  900چن شن و او گوان با تفاق  ،) امپراطور دوم از سلسله چينگ 
عليه ) اكنون شهرستان سو سيان در استان ان هوي ( ميرفتند ، در نيمه راه در شهرستان جي سيان 

سيان يو و . سلطه جابرانه سلسله چينگ قيام كردند سپس مردم سراسر كشور به دعوت آنها پاسخ دادند 
اكنون ( و ليو بان در پي ) اكنون شهرستان او سيان در استان جيان سو ( او عمويش سيان ليان در 

ارتش سيان يو نيروهاي عمده سلسله چينگ . شورش كردند ) شهرستان پي سيان در استان شان دون 
. را نابود كرد ولي سپاه ليو بان قبل از همه ناحيه گوان جون و پايتخت سلسله چينگ را تصرف نمود 

ان ليوبان وسيان يو در گرفت و باالخره سيان يو مغلوب شد و خودكشي كرد ، وليو بان ميسپس جنگ 
  . پادشاه گرديد و مؤسس سلسله حان شد 

ـ در اواخر سلسله حان غربي شورشها و قيامهاي دهقاني جدا جدا در اين جا و در آن جا بوقوع  7
او براي تخفيف . ت و خود بر تخت نشست ميالدي وان مان سلسله حان را بر انداخ 8در سال . پيوشتند 

شورش دهقانان به رفورمهائي دست زد و در آنموقع در جنوب دهقانان بر اثر قحطي بسركردگي وان 
بودند ، قيامي براه ) اكنون شهرستان جين شان در استان حوبه ( كوان و وان فون كه اهل سين شي 
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در اين زمان بيش . ه شد كه نان يان را اشغال نمود ناميد "ارتش سين شي  "انداختند ؛ اين نيرو زماني
) اكنون در شمال شرقي شهرستان سوي سيان در استان حوبه ( از هزار نفر از دهقانان در پين لين 

نام گرفت چي مي يعني ابروان سرخ و  "ارتش پين لين  "تحت رهبري چن مو قيام كردند و اين نيرو 
هاي شورشي دهقاني در دوره سلطنت وان مان بودند ؛ قيامهاي هم نيرو تون ما يعني اسب هاي مسي 

چي مي كه رهبر آن فن جون بود ، . آنها بطور جداگانه در مراكز شان دون و مراكز حه به آغاز شدند 
بزرگترين نيروي شورشي دهقاني وقت بود و از آنجهت اين نام  را بخود گرفت كه سربازان اين ارتش ابرو 

  . نگ ميكردند هاي خود را سرخ ر
دوره سلطنت لين دي از سلسله (  184ـ قيام حوان جين يعني قيام عمامه هاي زرد در سال  8

برهبري جان جيائو رخ داد و از آنجهت اين نام را بخود گرفت كه قيام كنندگان عمامه ) حان شرقي 
  . هاي زرد دور سر ميبستند 

دهقانان دسته دسته قيام كردند ؛ لي مي و ) اواخر سلسله سوي ( ميالدي  7ـ در آغاز قرن  9
نيروهاي شورش كه از طرف ايشان رهبري ميشدند ، . دئو جيان ده رهبران قيامهاي دهقاني آنزمان بودند

    .بسيار فدرتمند بودند و بطور جداگانه در حه نان و حه به ميجنگيدند 
قيامي در ) سلسله تان دوره سلطنت سي زون از ( ميالدي  874ـ وان سيان جي در سال  10

سال بعد حوان چائو باتفاق توده هاي مردم بقيام پرداخته و به دعوت وي پاسخ . شان دون براه انداخت 
منتخب آثار مائو « ،  3يادداشت » درباره اصالح نظرات نادرست در حزب « مراجعه شود به . مثبت داد 
  . ، جلد اول » تسه دون 
ميالدي  12ن معروف دو قيام دهقاني بودند كه در اوايل قرن ـ سون جيان وفان ال رهبرا 11

سون . در شمال و جنوب رخ دادند ) دوره سلطنت حوي زون از سلسله سون بنام دوره سيوان هه (
جيان در ناحيه مرزي استانهاي پين يوان ، شام دون حه به ، حه نان و جيان سو و فان ال در استانهاي 

  .ودند جه جيان وان هوي پيكار نم
مردم ) سلطنت شون از سلسله يوان بنام دوره جي جن  11سال ( ميالدي  1351ـ در سال  12

ي جو يوان جان كه اهل فون يان واقع در استان ان هوي بود ، به نيرو. در نقاط مختلف قيام كردند 
ه سلطه وي باالخر. شورشي گوه زي سين پيوست ؛ پس از مرگ گوه ري سين ، او رهبر اين نيرو شد 

  . سلسله مغولهاي را بر انداخت و مؤسس سلسله مين شد 
، منتخب آثار  4، يادداشت » درباره اصالح نظريات نادرست در حزب « ـ مراجعه شود  13

  . ، جلد اول » مائوتسه دون 
«  34، يادداشت » درباره تاكتيكهاي مبارزه عليه امپرياليسم ژاپن « ـ مراجعه شود به  14
  .، جلد اول » مائوتسه دون  منتخب آثار
دولت انگلستان بطور روز افزون نقاديري ترياك به چين  18ـ طي چند ده سال آخر قرن  15

اين دولت با معامله ترياك نه تنها مردم چين را بطور وحشتناكي مسموم مينمود ، بلكه . وارد ميكرد 
. ونه معامله با اعتراض چين روبرو شد اينگ. سيم و رز كشور چين را نيز بطور سيل آسا بيرون ميكشيد 

واحد . دولت انگلستان به بهانه حفظ تجارت خود عليه چين دست به تجاوز مسلحانه زد  1840در سال 
 "اهالي گوان جو خود بخود . هاي چين تحت فرماندهي لين زه سيو به جنگ مقاومت پرداختند 

 را تشكيل دادند كه به تجاوزكاران انگليس "دستجات چريك توده اي براي سركوب متجاورين انگليسي 
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پيمان « دولت فاسد سلسله تسين با تجاوزكاران انگليسي  1842در سال . ضربات مرگباري وارد آوردند 
را منعقد كرد كه در آن قيد شده بود كه عالوه بر پرداخت غرامت و تسليم هنگ كنگ به  » نانكن

داخت غرامت و تسليم هنگ كنگ به انگلستان ، بنادر شانگهاي انگلستان ، بنادر شانگهاي ، فوجو ، بر پر
، فوجو ، شامن ، نين پوه و گوان جو بروي كاال هاي انگلستان باز ميشود و نرخ گمركي براي تمام وارذات 

  . انگليسي به چين از طرف چين و انگلستان معين ميگردد
يباني آمريكا و امپراطوري روسيه انگلستان و فرانسه كه از پشت 1860ـ  1856ـ در سالهاي  16

در آنزمان دولت تسين با تمام . برخودار بودند مشتركاً جنگ تجاوز كارانه اي عليه چين براه انداختند 
قواه انقالب دهقاني يعني جنبش تاي پين را سركوب كرد و در مقابل تجاوز كاران خارجي سياست 

ي شهر هاي مهمي مانند گوان جو، نگليسي و فرانسوواحد هاي متحد ا. مقاومت پاسيو را در پيش گرفت 
تيانزن و پكن را اشغال كردند ، در قصر يوان مين يوان به غارت و چپاول دست زدند و سپس آنرا طعمه 

را منعقد » پيمان پكن « و » پيمان تيانزين « آتش ساختند ، و دولت تيسن را مجبور كردند كه با آنها 
پيمانها بنادر تيانزين ، نيو جوان دن جو ، تايوان ، دان شوي ، چائو جو ،  طبق مواد عمده اين. نمايد 

جيان و حان كو بروي كاالهاي آنها باز شدند ؛ خارجيان حق چيون جو ، نانكن ، جن جيان ، جيو 
داشتند در سرزمين داخلي چين مسافرت كند ، به تبليغات مذهبي دست زنند و در رود خانه هاي 

اوز كار خارجي به استانهاي ساحل و بدين ترتيب نيروهاي تج. تي راني بپردازند داخلي چين به كش
  . سرزمين داخلي چين نفوذ نمودند 

تجاوز كاران فرانسوي به ويتنام و همچنين به استانهاي گوان  1885ـ  1848ـ در سالهاي   17
زي تساي و ليو يون فو ارتش چين بفرماندهي فون . سي، فوجيان ، تايوان و جه جيان تجاوز كردند 

ولي دولت فاسد تسين علي رغم پيروزي در . قهرمانانه بمقابله برخاست و پيروزيهاي پياپي كسب كرد 
ننگ آور را با فرانسه منعقد كرد ، اشغال ويتنام از طرف فرانسه را تأييد نمود و » پيمان تيانزن «جنگ 

  .نفوذ كنند  اجازه داد كه نيروهاي تجاوز كارش به مناطق جنوب چين
، فرانسه روسيه ، ژاپن ، ايتاليا و اطريش ـ اين  مان، امريكا ، آل انگلستان 1900ـ در سال  18

هشت دولت امپرياليستي براي سركوب كردن جنبش اي هه توان كه سازمان مقاومت خلق چين عليه 
انه عليه آنها مقاومت خلق چين شجاع. تجاوزات بيگانه بود ، ارتش فرستادند و به چين حمله ور شدند 

در سال . واحد هاي متحد هشت دولت داگو را متصرف شدند و تيانزين و پكن را اشغال نمودند . كرد
طبق مواد عمده . را منعقد كرد »  1901پيمان « دولت تسين با اين هشت دولت امپرياليستي  1901

وان غرامت جنگي بپردازد و كليه اين ميليون ليان نقره را بعن 450اين پيمان ، چين بايد مبلغي هنگفت 
شود در شهر پكن و دولتهاي امپرياليستي امتيازات نامشروعي مبني بر اينكه بارتشهاي آنها اجازه داده 

  . نواحي از پكن تا تيانزن و شان هاي گوان مستقر گردند ، گرفتند 
بود كه دول ـ حق  قضاوت كنسولي يكي از امتيازات مندرج در پيمانهاي غير مساوي  19

اين امتياز نخستين بار در پيمان حو من بين چين و . امپرياليستي به دولت سابق چين تحميل كردند
واگذار گرديد ،  1844و در پيمان وان شان بين چين و امريكا منعقده در  1843انگلستان منعقد در 

چين بودند ، در داد گاه بدين قرار كه اگر يكي از اتباع كشور هائي كه داراي حق قضاوت كنسول در 
جنائي متهم شد ، دادگاه چين حق نداشت او را محاكمه كند و فقط كنسول دولت متبوعش توانست او 

  . را محاكمه كند 
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دول امپرياليستي كه به چين تجاوز ميكردند ، به تناسب نفوذ نيروهاي  19ـ از آواخر قرن  20
در آنزمان : مثالً . خود قرار ميداد ا تحت كنترل اقتصادي و نظامي خود در چين ، مناطقي از چين ر

استانهاي حوضه مياني و پائيني رود خانه يان تسه منطقه نفوذ انگلستان بودند ؛ استانهاي يون نان ، 
گوان دون و گوان سي منطقه نفوذ فرانسه ؛ استان شان دون منطقه نفوذ آلمان ؛ استان فو جيان منطقه 

اكنون استانهاي ليائو دون ، ليائو سي ، جي لين ، حي لون جيان ( الي شرقي نفوذ ژاپن و سه  استان شم
ابتدا منطقه نفوذ امپراطوري روسيه بودند ولي پس از جنگ ژاپن و روسيه در سال ) و سون جيان 

  . اين سه استان تحت نفوذ ژاپن در آمد جنوب  1905
دند بعضي نقاط در سواحل دريا ها ـ دول امپرياليستي پس از آنكه دولت تيسن را مجبور كر 21

اين نقاط را به عنوان  ضياو رودخانه هاي چين را بروي كاالهايشان باز كند ، قسمتهاي مناسبي از ار
در اين مناطق آنها سيستم خاصي را كه با سيستم اداري و قانون . اشغال كردند  "مناطق تحت امتياز "

امپرياليستهاي . مراتي امپرياليستي را برقرار ساختند چين بهيچوجه ارتباطي نداشت يعني سيستم مستع
سلطه فئودالي و كمپرادوري چين را از لحاظ سياسي و  "مناطق تحت امتياز  "با استفاده از اين 

ـ   1924در دوره انقالب سالهاي . اقتصادي بطور مستقيم و يا غير مستقيم تحت كنترل خود قرار دادند 
رهبري حزب كمونيست چين به جنبش بازستاندن مناطق تحت امتياز  توده هاي انقالبي تحت 1927

مناطق تحت امتياز انگلستان واقع در حان كو و جيو جيان را باز  1927دست زدند و در ژانويه سال 
كودتاي ضد انقالبي چانكايشك ، مناطق تحت امتياز در نقاط مختلف چين باز در ولي پس از . ستاندند 

  .اي امپرياليستي قرار گرفت اختيار همان كشور ه
مصوب در » تز هائي در باره جنبش انقالبي در كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره « ـ  22

  ششمين كنگره كمنترن 
، سخنراني در هشتمين جلسه كميته » انقالب چين و وظايف كمينترن « : ـ استالين  23

  .  1927مه  24اجرائيه كمينترن در 
  .» باره دورنماي انقالب چين در« : ـ استالين  24
      . »  1907ـ  1905برنامه ارضي سوسيال ـ دموكراسي در نخستين انقالب روسيه « : ـ لنين  25
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  استالين ـ دوست خلق چين
  ) 1939دسامبر  20( 

 نيماما ميتو. ردستالين ميگذافيق رعمر ل از سا دسامبر امسال شصت  21  
دم مرب قلو م ازگرو محبت آميز  تبريكاتاو، لد توروز مناسبت  بهشيم كه بامطمئن 

  . اين روز را بياد دارند برخواهد خاست كه ن سر جهااسر بينقالا
تبريك به استالين بمعني . الين يك امر تشريفاتي نيست تبريك به است  

پشتيباني از او و از امر او است ، بمعني پشتيباني از پيروزي سوسياليسم و پشتيباني 
. از راهي است كه او به بشريت نشان ميدهد ، بمعني پشتباني از دوست عزيزي است 

نها از راهي كه استالين عظيم بشريت در رنج بسر ميبرد و تزيرا كه امروز اكثريت 
  . نشان داده است و تنها بكمك استالين ، بشريت ميتواند خود را از رنج رهائي بخشد 

خلق چين كه دوران تلخترين رنجهاي تاريخ خود را ميگذارند ، به كمك   
پرنده ميخواند به اين ": گفته ميشود » كتاب سرود ها « در . ديگران نياز مبرم دارد 

  .اين بدرستي توصيف وضع كنوني ماست  ". ي از دوست بشنود اميد كه پاسخ
  اما دوستان ما كيستند ؟ 

هستند نوعي از دوستان ، باصطالح دوستاني كه خود را دوستان خلق چين 
اما چنين . تعمق آنها را دوست ميشمارند ميخوانند و برخي از چيني ها نيز بدون 
كه در سلسله تان ميزيسته است ،  ) 1( فو دوستاني را فقط ميتوان در عداد لي لين 

لي لين فو نخست وزير دربار سلسله تان بود و شهرت داشت باينكه مردي . قرار داد 
و اين باصطالح دوستان در واقع . دارد  "شهيد بر لب و زهر در دل "است كه 

 اين مردمان كيستند ؟ اينها. دارند  "شهد بر لب و زهر در دل  "دوستاني هستند كه 
  . امپرياليستها هستند كه خود را هوادار چين قلمداد ميكنند 

وادار ما هستند معذلك هستند دوستاني از نوع ديگر ، دوستاني كه واقعاً ه
  . اينها كيستند ؟ اينها خلق شوروي و استالين ميباشد . مينگرند  رو بما مانند براد

؛ تنها اتحاد  هيچ كشور ديگري از امتيازات خود در چين چشم نپوشيد
  . شوروي چنين كرد 
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؛  تمام امپرياليستها طي نخستين انقالب كبير چين با ما بمبارزه برخاستند
  .تنها اتحاد شوروي بكمك ما شتافت 

هيچيك از حكومتهاي كشور هاي امپرياليستي از زمان آغاز جنگ مقاومت 
وي هوائي و منابع ضد ژ اپني بما كمك واقعي نرساند است ؛ تنها اتحاد شوروي با نير

  . مادي خود بما كمك رسانيد 
فقط كشور سوسياليستي ، رهبر و خلق آن ، متفكرين ، سياستمداران ، و 
زحمتكشان سوسياليستي ميتوانند به امر آزادي ملت چين و خلق چين كمك واقعي 

  . و بدون كمك آنها امر ما نميتواند به پيروزي نهائي نائل آيد . برسانند 
هيچ . ه بخاظر آزادي ، استالين دوست صديق خلق چين است در مبارز

كوششي براي افشاندن بذر نفاق ، هيچ دروغ و اتهامي قادر نيست در مهرورزي و 
احترام خلق چين نسبت به استالين ، در دوستي صميمانه ما نسبت به اتحادشوروي 

  .خلل وارد آورد 

  

  يادداشتها

زي « ير در دوران امپراطوري سيوان زون از سلسله تان بود در نخست وز) قرن هشتم ( لي لين فو  ـ 1
نخست وزير بود ، ميكوشد تمام  لي لين فو موقعيكه ": درباره وي چنين نوشته شد » جي تون جيان 

كساني را كه در لياقت و خدمات بر او سبقت ميگرفتند يا مورد عنايت امپراطور واقع ميگشتند و يا نفوذ 
وي بخصوص . ي را مورد تهديد قرار ميداد ، بهر وسيله كه باشد ، از سر راه بردارد شان جاه و مقام و

نسبت به دانشمندان كينه ميورزيد و او در ظاهر با آنها دوستي ميكرد و با جمالت شيرين شيفته خود 
بدين جهت او در نزد معاصرين خود شهرت . ميكرد ولي در باطن سعي مينمود آنها را هالك نمايد 

    ". شهد بر لب و زهر در دل ، دارد  "به اين كه مردي است كه شت دا
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  بسيون دبيا
  ) 1939دسامبر  21( 

، عضو حزب كمونيست كانادا ، بيش از پنجاه سال از )  1(بسيون  رفيق نورمن
عمرش ميگذاشت كه از طرف احزاب كمونيست كانادا و امريكا به چين اعزام شد ؛ او 
بدون بيم از در نورديدن هزاران كيلو متر به چين آمد تا در جنگ مقاومت ضد ژاپني بما 

رفيق بسيون در بهاري سال گذشته به ين ان وارد شد و سپس براي كار به . ي كند يار
اين . كوهستان او تاي عزيمت نمود و متأسفانه در آنجا در حين انجام وظيفه شهيد شد 

چه روحيه ايستكه يك خارجي را وا ميدارد بدون هيچگونه انگيزه سود جويانه ، امر 
اند ؟ اين روحيه انترتاسيوناليستي ، روحيه كمونيستي آزادي خلق چين را مربوط بخود بد

لنينيسم بر آنستكه انقالب جهاني تنها . است كه هر كمونيست چيني بايد از آن بياموزد 
در صورتي ميتواند پيروز شود كه پرولتارياي كشور هاي سرمايه داري از مبارزه 

مستعمرات و نيمه قهاي مستعمرات و نيمه مستعمرات ، و پرولتاري آزاديبخش خل
مستعمرات از مبارزات آزاديبخش پرولتارياي كشور هاي سرمايه داري پشتيباني كنند 

ما كمونيستهاي چين نيز . رفيق بسيون اين مشي لنينيستي را در عمل بكار بست ) . 2(
ي كليه كشور هاي سرمايه  ما بايد با پرولتاريا. بايد در عمل خود از اين مشي پيروي كنيم 

متحد گرديم ، مابايد با پرولتاريا ژاپن ، بريتانيا ، اياالت متحده آمريكا ، آلمان ،  داري
ايتاليا و ساير كشور هاي سرمايه داري متحد شويم ، زيرا اين يگانه راهي است كه ما از آن 
طريق ميتوانيم امپرياليسم را از پا در آوريم و به آزادي ملت و خلق خود و ملل و خلقهاي 

عليه  ناليسمي كه ما بدانوسيلهانترناسيوناليسم ما ، انترناسيواينست . ت يابيم جهان دس
  . ناسيوناليسم تنگ نظرانه و ميهن پرستي كوته نظرانه مبارزه ميكنيم 

روحيه رفيق بسيون ، يعني خود را بدون كوچكترين توجهي بمنافع شخصي 
اسي در كار و عالقه بي تماماً وقف ديگران كردن ، در حس بي نهايت عميق وظيفه شن

همه كمونيستها بايد اين صفات را . نهايت آتشين وي نسبت به رفقا و خلق تجلي ميكرد 
كم نيستند كسانيكه در كار خود احساس مسئوليت نميكنند ، كار هاي . از او بياموزند 

 آسان را بعهده ميگيرند و از كار هاي مشكل رو ميگردانند ، بارسنگين را بدوش ديگران
آنها بهر كاريكه دست ميزنند ، نخست بخود . مينهند و بار سبك را خود بر ميدارند

گمان ميكنند كه ديگر آنها هرگاه كار كوچكي انجام دهند ، . ميانديشند و بعد بديگران 
قهرمان شده اند و از اينكه مبادا مردم از آن بي خبر بمانند ، الف زني و خودستائي 

رفقا و مردم نه با گرمي و محبت بلكه با سردي و بي اعتنائي و آنها نسبت به . ميكنند 
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اينگونه افراد در واقع كمونيست نيستند ، يا الاقل . عدم دلسوزي برخورد ميكنند 
بت از در ميان كسانيكه از جبهه باز ميگردند ، وقتي صح. كمونيست تمام عيار نيستند 

بسيون بميان ميĤيد ، هيچكسي نيست كه از او با احترام زياد ياد نكند و يا تحت تاثير 
دكتر بسيون در كليه سربازان و اهالي منطقه مرزي شان سي . روحيه او قرار نگرفته باشد 

ـ چاهار حه به كه توسط او معالجه شده بودند ويا ناظر كار او بودند ، اثر عميقي باقي 
  . هر كمونيست بايد از روحيه كمونيستي واقعي رفيق بسيون بياموزد . ست گذاشته ا

مهارت و  رفيق بسيون پزشك بود و طبابت را پيشه خود كرده بود و دائماً
. بسيار عالي داشت ، تكميل مينمود زبردستي خود را كه در بهداريهاي ارتش هشتم سطح

خود را تغيير ميدهند و براي  اين نمونه براي اشخاص دمدمي مزاج كه بسهولت بيشه
  .كسانيكه كارهاي فني را پست و كوچك و بي آينده ميشمارند ، درس بسيار خوبي است 

او از آن پس نامه هاي زيادي بمن . من فقط يكبار با رفيق بسيون مالقات كردم 
ولي من بعلت مشغله فراوان فقط يكبار موفق شدم باو پاسخ دهم و آنهم معلوم . نوشت 

ت كه دريافت كرده است يا نه من از در گذشت وي سخت محزون و اندوهناكم و نيس
اكنون اينكه ما همه از او ياد ميكنيم ، خود گواه بي تأثير عميقي است كه نيرو معنوي وي 

ما همگي بايد روحيه از خود گذشتگي و بي غرضي را از او . در ما باقي گذاشته است 
. نقطه است كه ميتوان انساني سودمند بحال مردم گشت درست با حركت از اين. بياموزيم

انسان ممكن است كم توان يا پرتوان باشد ، ولي با داشتن چنين روحيه اي ميتواند 
انساني بلند همت ، پاك نهاد ، خوش اخالق و عاري از فرومايگي گردد و بحال مردم مفيد 

  . واقع شود 

  يادداشتها

زمانيكه اسپانيا مورد  1936در .  يست كانادا و جراح معروفي بودـ نورمن بسيون ، عضو حزب كمون 1
تهاجم راهزنان فاشيست آلمان و ايتاليا قرار گرفت ، او به جبهه جنگ رفت و به خلق اسپانيا كه عليه 

هنگاميكه جنگ مقاومت ضد ژاپني چين در گرفت ، او  1937در . مقاومت ميكرد خدمت نمود  فاشيسم
شكي كه مركب از كانادائي و امريكائي ها بود ، به مناطق آزاد شده چين آمد در پزدر رأس يك گروه 

وي از راه ين ان به منطقه مرزي شان سي ـ چاهار حه به عزيمت كرد و در آنجا مدت دو  1938آوريل 
 12سال كار نمود و در از خود گذشتگي ، فداكاري و حس وظيفه شناسي نمونه بود دكتر بسيون در 

در حين معالجه سربازان مجروح مسموم شد و در شهرستان تان از استان حه به در  1939نوامب 
  .گذشت

  »مسئله ملي « ، بخش ششم » در باره اساسهاي لنينيسم « : ـ مراجعه شود به استالين  2
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  )0419  نويهاژ ( 

 

 ود ؟چين بكجا مير ـ ١

 
د ، بسر ميبرور سرو جد ق و وشور وشواز محيط پر در خلق ما ، مت وجنگ مقاز غااز آ

گشته ز بان شاه بر چهري نوميده گره، و شدا جي پيدوخرراه ميكنند كه  همه فكر
خلق ده و پر نمورا نو فضا از نيسم ضد كموو  زشساي هياهور و غباا خيرالي و. ستا

نخستين كسانيكه تحت  .ستده اگمي كردرسرو گيچي ر چاره دبار را دوسر كشواسر
 هااد يدروهستند كه نسبت به ان جون نشجويان و دافرهنگيا، ميگيرندار قرآن تاثير 
چين د؟ چه بايد كر:  د ميشوح ين مسايل مطرايگر ر دينك باا. ندس احسار بسيا

)  1 ( "فرهنگ چين   "مجله ر نتشاامفيد باشد بمناسبت  شايدو ينرود ؟ ازايربكجا م
،  نيستموارد مسايل فرهنگي  درمن . دفرهنگي چين تشريح شوو سياسي ي ند هارو

ان  يندر خوشبختانه . رم كازغاز در آلي هنو، ومطالعه كنم را ين مسايل اهم اميخو
و ند ار داده اسي قرربررد مفصل مور طوبع را ين  موضواضمن مقاالتي ر بسياي فقار

ن كناركااي بر. دتلقي شوب ند بمثابه فتح باافقط ميتوام  هشيدانترو مخت زنوشته 
ن چوو هد  ن دنشارا حقيقت  اي ازنوشته ما شايد گوشه ر كشوم تماو فرهنگي پيشر

 باكه وارم ميداما ، و نددارعرضه د را نها گوهر خوآتا ه شدب ست كه پرتااكلوخي 
،  ملت ما  باشدي هاي مندز نياي بحث به  نتايج صحيحي كه  پاسخ گودر نها  آشركت 
د خو "؛  "ت  قعياس واسااحقيقت بر ي جستجو "از تست رعبا علميروش .  برسيم  

اي نه ورامغري شهارو  "گرفتن د بخو ديستااقيافه  "و  "نگاشتنن امصوش لغزرا از 
ازه ندون از ابير ملت ماي بدبختي ها. مي كنند كمك ناي هستند كه به هيچ مسئله 

راه به را  ند ملت ما است كه ميتواظيفه شناسي وحس و علمي روش فقط ؛ ست ا
نيم كه چه كسي  انكه بداي آلي بر، وست احقيقت فقط يكي . دد گر نهنموآزادي ر

وئي فه گاشت  نه به گزاتيك عيني گذاپر بهس را ساابايد ، يافته   را ين حقيقت ا
بنظر من   .  ستاسنجش حقيقت ر معيادم نقالبي مليونها مراتيك اتنها پر.  هني ذ

 .چنين باشد  "فرهنگ چين  "مجله ر نتشادر ا ماروش 
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 يمزهيم چيني نوين بسااما ميخو ـ ٢

 
دي قتصاو اسياسي ب نقالانه تنها بخاطر ن دراز ما كمونيستها طي ساليا

رزات ين مبااكليه ف هد؛ يم ا دهكررزه ز مبانين آفرهنگي  بنقالابلكه بخاطر ، چين 
لت دوين و اين جامعه نوين ا.  ستا ملت چيناي لتي نوين برو دونوين اي جامعه ي بنا

هد   انيز خو فرهنگ نوينداراي بلكه ، نوين د قتصاو اسياست نوين داراي نوين نه تنها 
ظ  لحاه  و  از  اسي  ستمديدسي ظ لحااز كه  را هيم چين اما  ميخو، يگردبسخن  .  د بو
ظ لحاآزاد واز سياسي ظ لحااز به چيني كه ، ست ر استثماش استخود قتصاديا
نتيجه در كه را هيم چين اما ميخووه بعال ؛تبديل نمائيم ، باشد ن شكوفادي قتصاا

سلطه فرهنگ  نتيجهدر به چيني كه ، ست ه اعقب ماندو سلطه فرهنگ كهنه جاهل 
هيم چيني نوين اما ميخوه ، سخن كوتا. هيم دتغيير ، ي باشد مترقوشنگر رونوين 
  .ستافرهنگي نوين  ملت چين ي بنا، مينه فرهنگي در زما  فهد. يم زبسا

 
 

 يخي چينرتات خصوصيا ـ ٣

 
ين فرهنگ نوين الي ، وبنا كنيم را هيم فرهنگ نوين ملت چين اما ميخو

 ؟چگونه فرهنگي بايد باشد 

) دنظر گرفته ميشودر يك ژيدئولوامثابه شكل كه ب(يك فرهنگ معين 
ين روي ابر د ين فرهنگ بنوبه خوو است اجامعه معين  يكد قتصاو اسياست س نعكاا

، تشكيل ميدهد را ير بنا ز دقتصا؛ ا ارد عظيمي ميگذذ نفوو تأثير د صاقتو اسياست 
 تمناسبا رهبادر ساسي ما اينست نظرا. ست د اقتصاده افشرن حاليكه سياست بيادر 
و سياست ن ميات مناسباو يگر ي دسود از قتصاو اسياست و يكسو از فرهنگ ن ميا
د در قتصاو ايك شكل معين نخست بوسيله سياست در  بدين ترتيب فرهنگ. دقتصاا

د قتصاو اين سياست روي ا ست كه بره انگاآفقط د و يك شكل معين تعيين ميشو
 رانها آنسانها نيست كه هستي ر اين شعوا ": كس ميگويد رما. ميبخشدذ نفوو تأثير 

. تعيين ميكندرا نها ر آست كه شعونهاآجتماعي ابلكه بر عكس هستي ، تعيين ميكند 
ند دتفسير ميكرو تعبير ن  گوناگول باشكارا نيا دفالسفه فقط   " :ميگويدز بااو )  2( "
اي مي كه برعلم حكااينست ا   ) 3( " .نستدادن آنكه مطلب بر سر تغيير ل آحاو

حل  ستيربدرا هستي ر و شعون ميات  يخ بشر مسئله مناسبارتار در نخستين با
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 اًبعدتشكيل ميدهند  كه ب را تازبي بانقالو  ايناميك ري دساسي تئوات انظرو ند دكر
به فرهنگ ط مسايل مربوره بادر هنگاميكه ما . تكامل يافت وشد ر توسط لنين عميقاً

   .يمرموشي بسپاابدست فررا  ساسيات اين نظرانبايد ، چين بحث ميكنيم 

تجاعي فرهنگ كهنه ملت  ارست كه عناصر اشن ر روبسياروش ين ابنا بر 
كهنه  ملت چين د قتصاو اسياست كهنه ، از يم ازندا برا نرآهيم اچين كه ما ميخو

بنا ا نرآهيم اچين كه ما ميخو بهمين ترتيب فرهنگ نوين ملت؛ ست اتفكيك ناپذير 
و  سياست كهنه. نوين ملت چين منفك نيست د قتصاو اسياست نوين از نيز ، يم كن
حاليكه ، در تشكيل ميدهد را كهنه ملت چين پايه فرهنگ كهنه ملت چين د قتصاا

 هد ساختاخورا نوين ملت چين پايه فرهنگ نوين ملت چين  دقتصاو اسياست نوين 

ر از منظو؟  و چيست  كهنه ملت چيند قتصاو اسياست كهنه ر از منظو . 
  ؟ ستام افرهنگ كهنه ملت چين كد

، ست ده الي بوداچينگ جامعه فئووجو ي سلسله هان مااز زجامعه چين 
فرهنگ و .ستده الي بودافئود قتصاد آن اقتصاو ا ليداسياست فئوآن سياست 

  .ستده الي بودافرهنگ فئو، ست د اقتصاو اين سياست س انعكاامسلط كه 

يجي عناصر سرمايه رشد تدو رجي به چين رخاداري سرمايه م هجون مااز ز
نيمه ه و نيمه مستعمره ، يج به جامعه مستعمررچين بتد ،جامعه چين داري در 

يك جامعه ، پن ل ژاشغاا مناطق تحت، در چين وز درمرا. يد دلي تبديل گردافئو
ست  ه اعمرصالً يك جامعه  نيمه مستان ، امناطق تحت سلطه گومينده و در مستعمر

پن باشد يا مناطق ل ژاشغاانكه صحبت بر سر مناطق تحت از آعم اقسمت دو هر در  و
ق  لي تفودانيمه فئوو لي دافئوم نظادر آن يست كه اجامعه  انتحت سلطه گوميند

و سياست . چين وزي مراضع و ينست؛ اينست خصلت جامعه كنوني چين ا. دارد 
ه و نيمه مستعمره ، مستعمرد قتصااو ين جامعه سياست در امسلط د قتصاا

نيز ، ست د اقتصاو اين سياست س انعكاافرهنگ مسلط كه و ست دال انيمهفئو
  .ستالي دانيمه فئوه ونيمه مستعمره ، فرهنگ مستعمر

فرهنگي  دي  و  قتصا،  اسياسي  ل  شكااين  است  متوجه  درما  ب  نقالا
د قتصاو است همين سياست ، دريم ازنداهيم بر اميخو كه  مارا  نچه  آ.  ست  امسلط 

در ست كه افرهنگ كهنه  همينو لي دانيمه فئوه و نيمه مستعمره ، كهنه مستعمر
 ينهاستاست نقطه مقابل ، درهيم بنا كنيم اكه ما ميخورا نچه و آ. ست انا آخدمت 

  .ستافرهنگ نوين ملت چين و نوين د قتصا، ايعني سياست نوين 
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ين فرهنگ ؟  و امند انوين  ملت چين كدد قتصاو اين سياست نوين اپس 
 ؟نوين ملت چين چيست

مرحله : كند ر مرحله عبواز دو بايد د  يخي خورسير تادر چين ب نقالا
دو مرحله دو ين ، اسوسياليستي ب نقالدوم ، ا مرحلهو تيك اموكرب دنقال، انخست 

سي اموكردكه ما را  هنچآ. تند وخصلت با يكديگر متفاظ لحااز ند كه انقالبي اسه وپر
، سي كهنه نيست  اموكردين ا –ارد سي كهنه تعلق نداموكرديگر به مقوله  ، دميناميم 

  .ستاسي نوين اموكردين ا –ست اسي نوين اموكردمتعلق به مقوله  بلكه

سياست ن بيقين گفت  كه سياست نوين ملت چين هماان ميتوو ينراز ا
و سي نوين اموكرد دقتصان اهما ت چينين ملنو دقتصا، است اسي نوين اموكرد

  .ستاسي نوين اموكردفرهنگ ن فرهنگ نوين ملت چين هما

ب و هر حز. لحظه كنوني در چين ب نقالايخي رتات ينهاست خصوصياا
ت ين خصوصيااچنانچه  ، چين شركت جويد ب نقالدر ا كهدي هر فر، و سياسي وه گر

وزي پيرل به سر منزا نرآند اميتو نهو د كني هبرب را رنقالاند انه  ميتو، نيابد را در 
كنج  درند افقط ميتوار بيمقدد موجون چوو هد شد اخود خلق طرف طر، وازساندر
  .دازدبپرو زاري خويش به گريه واي نزا

 

 ستاجهاني ب نقالاز اچين بخش ب نقالا ـ ۴

 
  :مرحلهو بدآن تقسيم از تست رچين عباب نقالايخي رخصوصيت تا

ن م آعاي سي بمعنااموكردبر سر ع ضومواول مرحله در . ليسم سوسياو سي اموكرد
، ست انوين ص و خاع سي نواموكرد ،چيني ع سي نواموكردبلكه سحن بر سر، نيست 
؟ ست ه ايخي چگونه تشكيل شدرتا ين خصوصيتاما ا. ست اسي نوين اموكرديعني 

   ؟سته امدآ يدپد اًخيرا ينكهاشته يا د داجووپيش هم ل ساصد در ين خصوصيت ايا آ
يابيم كه در يم تا ازدبپرن جهاو يخ چين رست كمي بمطالعه تكامل تااكافي 

از پس ، يرتر دكه بل، نگشت ار پديدك جنگ تريااز پس  بال فاصله ين خصوصيتا
ن كنوا. شكل گرفت  سيهروكتبر ب  انقالاول و اجهاني   ليستي مپريااجنگ 
نيمه ه  و نيمه مستعمره ، مستعمرخصلت از   .آنيش اپيدن يم به جريادازميپر
مرحله دو چين بايد به ب نقالا كهد شني نتيجه ميشوولي جامعه كنوني چين بردافئو

نيمه  ه ونيمه مستعمره ، ين جامعه مستعمراتبديل ، مرحله نخست :  دد تقسيم گر
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جامعه ي بناب و نقالد اپيشبردوم ،  مرحله ؛ تيك اموكرو دلي به جامعه مستقل دافئو
  .ندراميگذرا چين نخستين مرحله ب نقال، احاضر ل   حا در. ياليستي سوس

از يعني ، يد دگرز غاآ   0418كجنگ تريااز كي نخستين مرحله ارتددوره 
نيمه ه و لي به جامعه نيمه مستعمرداجامعه فئود را از خو هنگاميكه جامعه چين تغيير

پن و ژاجنگ چين ، نسه افرو چين  جنگ، پين ي سپس جنبش تا. د كرز غاآلي دافئو
جنگ ل ، بشما لشكر كشي، جنبش  مي ،  1911 4ب نقال، ا 1898فرميستي رنهضت ، 
ي هادوره ين ا. مدند آپني كنوني پيش ژامت ضد وجنگ مقاه باالخرو ضي ب ارنقالو ا

را معين نخستين مرحله م مفهوو در بر ميگيرند  را در كامل ن يك قر مجموعاً دمتعد
ي هاازه ندابا و مختلف ي فرصت هادر ها خلق چين  دورهين اطي . تشكيل ميدهند 

، لي دافئوي هاو نيرو  ياليسممپرا عليه  وده پيمورا ين نخستين مرحله ن اوگوناگ
ب  نقالانخستين م نجاابخاطر و تيك اموكرو دمستقل  اي جامعه ن بخاطر ساختما

ب از نقالاين ا. ست ب انقالاين ز اغاي آكاملتري بمعنا 1911ب نقالا. ست ده اكر رزهمبا
  - يائيرلتاوپرب نقالانه و ست اتيك اموكرد - رژوا بو بنقالاجتماعي انظر خصلت 

مند زني نيااوامساعي فر بهز هنوو نيافته م نجان اتا كنوب  نقالاين ا. سوسياليستي 
 ياتسن ميگفتن كتر سودهنگاميكه . مندند وخيلي نيرز هنون آن شمناا دير، زست ا

مه رزه  ادابايد بمبان من همچناي فقا، رست ه انرسيدم نجاابسر ز نوهب نقالا " :
  .شتدانظر را در تيك اموكرد - رژوا بو بنقالاست همين ، در "هند د

مپرياليستي اجنگ وز موقع بر، از تيك چين اموكرد - رژوا بوب نقالامعذلك 
ه  يك  ششم  كرروي  ليستي  بر سيالت  سو دوتأسيس و 4191ل سااول درجهاني 

  .سته اتغيير شدش ستخود ود ،ميرر  سيه  بشماروكتبر ب  انقالاكه  نتيجه  ارض 

ب نقالاتيك چين به مقوله اموكرد  -  وارژبوب نقال، اقايع وين از اپيش 
 -رژواجهاني بوب نقالاز ابخشي و شت داتعلق  تيك كهنهاموكرد  -رژوا جهاني بو

  .دتيك كهنه بواموكرد

ب نقالاتيك چين به  مقوله  اموكرد - رژوا بو ب نقال، اقايع وين از اپس 
رت از بصوب نقالي در انظر جبهه بندواز يد دگر تيك نوين متعلقاموكرد - رژوا  بو
  .مددرآسوسياليستي  -يائي رلتاوجهاني پرب نقالا

ب نقالانخستين اول و مپرياليستي جهاني انكه  جنگ اي آبرا ؟ چر
داده و تغييرن را يخ جهارتان  جريام تما، كتبر ا بنقال، امند وزسوسياليستي پير

  .شتم داعالن ايخ جهارتاي را در عصر جديدل حلو
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بر ابر( مين ه زكراز قسمتي در جهاني داري ني كه  جبهه  سرمايه  در دورا
ح بوضود را يگر پوسيدگي خوي دقسمتهاو در يخته ورفر ) مينزيك ششم  سطح  

تكيه  بيشتر بر ون بدداري  سرمايهن اجهه ني كه بخش باقيماند، در دورامينماياند 
 لت سوسياليستيدوني كه  ، در دوراهد دمه  د اداند بزندگي خوانميتوات مستعمر

ات مستعمرم يبخش تماآزادجنبش از پشتيباني  اي برد را گي خودماه  و آتأسيس شد
داري سرمايه ي هار كشوي يارلتاوني كه پرارد ، در دوراميد معالات انيمه مستعمرو 
د و ميشوات آزاد موكرل دسوسيا مپرياليستيا –ل سوسيااب حزذ اير نفووز از زبروزر

ارد ، ميد معالات انيمه مستعمرو  يبخش مستعمراتآزادجنبش د را از ني خوپشتيبا
عليه ب نقاله  انيمه مستعمره و مستعمرر هر كشودر ني  چنانچه دوراچنين در 

، دلمللي برپا شوابين داري سرمايه يا و ي  لمللابين رژوازي بو يعني عليه، مپرياليسم ا
بلكه  به  ،  تيك كهنه  اموكرد - رژواجهاني بوب نقالايگر نه به مقوله ب دنقالاين ا

 جهانيب نقالاز ايگر بخشي دين پس ب از انقالاين دارد ؛  امقوله  نوين تعلق 
از يعني ، جهاني نوين ب نقالاز ابلكه بخشي ، كهنه نيست داري يا سرمايه و ئي رژوابو
ات نيمه مستعمرات و ين مستعمرا. ست اسوسياليستي  - يائيرلتاوجهاني پرب نقالا
ر بشماداري نقالبي سرمايه ا نند بمثابه متحد جبهه جهاني ضدايگر نميتودنقالبي  ا
با  .نده ايددنقالبي سوسياليسم تبديل گرايگر به متحدين جبهه جهاني  دنها ؛ آيند آ
نخستين مرحله  يا نخستين ات ، در نيمه مستعمرات و عمرمستدر نقالبي انكه چنين آ
ست  اتيك اموكرد - رژوا بوب نقالاصوال يك ز اجتماعي  هنواخصلت ظ لحا د ازخوم گا

، سير ميكند داري شد سرمايه دن راه رگشو جهتآن در عيني ي ست هااخوودر
ميكند ي رهبا رنرآ رژوازيكهنه  نيست كه بوب نقالع انواز يگر ب دنقالاين الك امعذ

بلكه ، ست رژوازي ابوري يكتاتودلت داري ودوجامعه سرمايه ار ستقراهدفش و 
، مرحله نخست در هدفش وميكند ي هبرا رنرآيا رلتاوست كه پري اجديد عنوب نقالا

نقالبي ت اكليه  طبقاك مشترري يكتاتودلت دو وتيك نوين  اموكردجامعه اري برقر
ي سيعتروهم زبا راهشد سوسياليسم ر ايست برب درنقالاين و اينراز ا. ست ا
در اردوي تي كه  ابه  پيش برحسب تغييرد حركت خوب در نقالاين ا. ميگشايد  را
لي خصلت د ، وتقسيم ميشودوره بچندين ، ميدهد روي متحدين ف صفو وشمن د
  .تغيير باقي ميماندون بدآن ساسي ا

ينجهت و از ايدهد  مار ضربه  قررد مو س سااز ا رامپرياليسم انقالبي اچنين 
ف طرب از نقالاين اما ا. د برميخيزرزه بمباآن بلكه  با ، نميكند  لقبوا  نرآمپرياليسم  ا
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لمللي ابين ي يارلتاوپرو سوسياليستي  لتد ودوقع ميشول واقبورد سوسياليسم مو
  .ميرسانندري ياآن سوسياليستي به 

جهاني  ب نقالا ازند به  بخشي انقالبي نميتواست كه  چنين و اينراز ا
  .ددنگر سوسياليستي تبديل - يائي رلتاوپر

نخستين ن دوره همااز ين تز صحيح ، ا "ست اجهاني ب نقالاز اچين بخشي ب نقالا "
ي كمونيست هاف طراز ين تز ا. يد دگرح مطر 4192-7192ي سالها درچين ب نقالا

و پرياليستي ماضد رزه مبادر موقع  در آن  كسانيكهم جانب تماو از شد ح چين مطر
ري در ين تئواهميت ا معذلك. گرفت ار تأييد قررد مو، شتند دالي  شركت داضد فئو
  .دمبهم بوز ين مسئله هنون از انساا درك الذونشد داده ها بخوبي توضيح آن روز

ب نقالدوران ا  _جهاني كهنه نيست ب نقالايگر د "جهاني ب نقالا "ين ا
، جهاني نوين ب نقالابلكه يك ، ست ه ايدسربسر  ئي كهنه مدتهاسترژواجهاني بو

ب نقالايگر بخش د "بخش" ر ازبهمين قسم منظو. ست اجهاني سوسياليستي ب نقالا
 قين تغيير فوا. ست اسوسياليستي نوين ب نقالابلكه بخش ، ئي كهنه نيست رژوابو
ست ه اشدا يخ چين پيدرتاب در نقالدر انه آن كه نظير ي تغيير، ست اعظيمي ده لعاا

 .نيخ جهارتادر ه نو 

ستالين ري اتئو، از شد ح چين مطري جانب كمونيستهااز ين تز صحيح كه ا
  .دسرچشمه ميگير

كتبر ب انقالد ابمنابست نخستين سالگراي ساله در ر 1918ل سادر ستالين ا
  : نوشت

 بنقالاين اينست  كه ه در اعمدر كتبر بطوب انقالاهميت جهاني عظيم ا

رزه مباص مسئله خاا ازنره و آتوسعه بخشيدرا ي مسئله ملود حد  - ) 1( 
نيمه ات و مستعمر ه ،هائي ملل ستمديدر معا پا به مسئلهدر اروباستم ملي 

 ؛ست ده امپرياليسم تبديل كرغ ايوات از مستعمر

ده و كرز هائي بارين اي ابررا عملي ي ههاو راسيع ت ومكاناا - )2( 
ده و تسهيل كرور را خاو باختر ه ل ستمديدهائي ملر مرري ابسياود بدينترتيب تا حد

 ؛ست ه اشده كشانيد مپرياليسمامند عليه وز پيررزه مباك مشترن به جريارا نها آ

ه و سير پلي كشيدور اخاو باختر سوسياليستي ن بدينترتيب ميا   -)   3( 
طريق از باختر ي لتر هاوپر، ازمپرياليسم جهاني ا عليهت نقالباايك جبهه جديد 

 .)4 ( ستده اكرد يجاور ، اخاه سيه تا ملل ستمديدب رونقالا
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داده  تكامل و شد ري را  رين تئواها ر ستالين بااساله رين رش انگااز پس 
از بخشي ه وشدا مقوله كهنه جدات از نيمه مستعمر ات ومستعمرت در نقالبااكه 

اي من مقاله ستالين ضرا ا ريين تئوا. ند ه ايددگرسوسياليستي  - يائي رلتاوپرب نقالا
 رنتشان انزماوي آيوگوسالي بمناسبت بحث با ناسيوناليستها 1925ئن ژو 30 دركه 

يگر ر دبا "ان ين مقاله تحت عنوا. ست ده اتشريح كرم قت تماو دشني روبا ، يافت 
ن جون كه توسط جا "مسئله مليره بادر ستالين ا "ب  كتا ، در "مسئله ملي ره بادر 

   :نيماميخورا ير زمقاله بخش  يندر ا. ست ه ايددگر شامل  ه ، شي ترجمه شد

د ستناا "مسئله مليو كسيسم رما "ستالين وه اجزاز سميچ به قسمتي 
 "كه د ين قسمت گفته ميشودر ا. ست ه انوشته شد 1912ل سا نپايادر ميجويد كه 

ي ئرژوابوت طبقاد خون مياه رزمباه ، شديابندر دارييط سرمايه اشردر ملي رزه مبا
هميت اخويش كه ل فرمو سيله به صحتوميكوشد بدين او ست م امعلو  ". ستا
ما ا. كند  رهشا، ايخي كنوني تعريف مينمايد ريط تااشررا در جتماعي جنبش ملي ا

مانيكه مسئله ملي در زيعني ه ، مپرياليستي نوشته شداجنگ از ستالين پيش وه اجز
مانيكه مطالبه د ، در زميت جهاني نبوهاي داراي امسئله ز كسيستها هنورما نظردر 
 -رژوا بوب نقالا ازبمثابه  بخشي ، تعيين سر نوشت حق رد مو دركسيستها رساسي ماا
گر ه آور اخند. يائي رلتاوپرب  نقالاز ابخشي  نه  بمثابهو تيك تلقي ميشد  اموكرد

جنگ و ست ده ايشه تغيير كرر ازلمللي ابين ع ضااوببعد ن نزمااز آكه د نشوه مشاهد
ب نقالا ازبخشي را ازيگرمسئله ملي ي دسواز سيه در روكتبر ب انقالو ايكسواز 
. ند  دسوسياليستي تبديل نمو -يائيرلتاوپرب نقالاز اتيك به  بخشي اموكرد - رژوابو

 "حق تعيين سرنوشت ره بادر بحث  نامهازتر "د مقاله خودر لنين  1916كتبردر ا
از يگر قسمتي دحق تعيين سرنوشت رد مو درمسئله ملي  ساسياگفت كه  نكته  

 -يائيرلتاوپرب  نقالاقسمت الينفك  بلكه، تيك عمومي نيست اموكردجنبش 
ن يگر نمايندگاد ولنين ي بعدرثااز آيگر دمن . ست ه اسوسياليستي عمومي شد

 ينهااهمه  از پس . آورم نمي ن مسئله  ملي صحبتي بمياره بادر سيه  روكمونيسم 
تيك اموكرد - رژوابوب نقالدر دوران اكه  ستالينوه اجزاز قسمت آن هسميچ بج ستناا

، عصر نوين در ما ، يخي جديد رضع تاونتيجه در كه ن كنوه و انوشته شد سيهدر رو
معني ؟ شته باشد  داند اچه معنائي ميتو، يم ارده اگذم گا يائيرلتاوپرب نقالاعصر در 
با هر گونه رج خان ، در مكان و ماز زرج اخا درين باشد  كه سميچ اند افقط ميتوآن 
دي ئي ترين  مباابتداتريب  بدينو ميكند ل نقل قوه ندزيخي رضعيت تاوبا ط تباار
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ع ضااويك  درين نكته كه يك چيز صحيح اتوجه به ون بد، نقض ميكند را يالكتيك د
 .يداز آب در آيگر غلط ديخي رتاال حوع و اضادر اوند ايخي ميتورتاال حوو ا

لي ع اونو. د دارد جووجهاني ب نقالع انودو كه د ميشوم ينجا معلواز ا
ين دوران ا. ست داري ايا سرمايه و ئي رژوابوب نقالا جهاني متعلق به مقولهب نقالا
مد كه  آموقعي بسر ب نقالا ين؛ دوران است ه اشدي جهاني مدتهاست سپرب نقالا

ب نقالا 7191در ميكه  اهنگبويژ و گرفت در  4191اول در مپرياليستي جهاني اجنگ 
ب نقالا  _يددگرز غاآجهاني ب نقالع دوم انون مااز آن ز. روي داد سيه در روكتبر ا

ر كشوي يارلتاوپرب را نقالاين ه اعمدوي نير. سوسياليستي ـ   يائيرلتاوجهاني پر
بمثابه متحدين ه نيمه مستعمر ه وملل ستمديدو تشكيل ميدهد داري سرمايه ي ها

سياسي يا  يهاوه گراب و حزاچه ، ين مهم نيست كه چه طبقاتي ا. ند مياير بشماآن   
ين مهم نيست كه ، و اشركت ميجويند ب نقاله در املل ستمديداز چه شخصيت هائي 

تا ، ميكنند  يانه  درك هني ا ذنرآنها آيا و ند  يا  نه  دارگاهي آنكته   ينانها به آ
ب نقالاز انها بخشي  ب آنقال، ابرخيزند  رزهمپرياليسم بمباابر ابردر نها آمانيكه  ز

 .تشكيل ميدهند ب رانقالاين انها متحدين د آخوو سوسياليستي  –يائيرلتاوجهاني پر

ني وراما بدوز  مرا. ست اهم بيشتر يافته ز هميت بااچين ب نقالوز امرا
هر ن جهاداري ، سياسي سرمايه دي و قتصاي  انهاابحر ثرابر در آن يم كه ه اسيدر

ار بمرحله گذروي شود تحاا ني كهورابدود ، ميرو فردوم جنگ جهاني در ميقتر عروز 
 سراسره  ملل ستمديدو يا رلتاوست پردر اقاه و سيدرسوسياليسم به كمونيسم از 
كند  ي  هبرداري  رسرمايه  ع  تجاوارمپرياليستي  اعليه  جنگ  رزه  مبان  را  در  جها
زد ميساده ماد را آخوداري سرمايه ي هار كشوي يارلتاوپر ني  كهورابد،  هد  ري  دياو

، يا رلتاوني كه پرورابدارد ، بگذ بنارا سوسياليسم وساخته ن گوداري را واژتا سرمايه 
 بهبر حزرچين تحت رژوازي بوده يگر خري دبخشهاان وشنفكرن ، روهقادطبقه 

چنين وز در مرايا آ. ند ه اگي تبديل شدرسياسي مستقل بزوي كمونيست چين به نير
يش افزاهم بيشتر ز چين باب نقالاهميت جهاني اباشيم كه  هين عقيداني نبايد بر دورا

از گي رچين بخشي بزب نقالا  . باشيمه ين عقيدابنظر من  ما بايد بر ؟ ست ايافته 
  .ستاجاني ب  نقالا

كوچكي د متعدي هاوره بدد كه خو( چين ب نقالانكه نخستين مرحله آبا 
نوين از تيك طرامكرد - رژوا بوب نقالد اجتماعي خوا بنابر خصلت )د تقسيم ميشو

مدتها پيش به از معذلك  ،سوسياليستي  نيست  -يائي  رلتاوپرب نقالز اهنووست ا
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 نكنواهم و ست ه ايددگرل سوسياليستي بد -يائي رلتاوجهاني پرب نقالاز ابخشي 
. تشكيل ميدهد ا نرآمتحد كبير و جهاني ب نقالاين  رگ ابخش بزاز آن باالتر 

تحت داري جامعه سرمايه ي مسلما بناب ً نقالاين ا يا نخستين مرحلهم نخستين گا
سي امكردجامعه ي بنا بلكه با، ند هم باشد انميتوو چين نيست رژوازي بوري يكتاتود

 ييارلتاونها پردر رأس آنقالبي  چين كه ت اكليه طبقاك مشترري يكتاتودنوين تحت 
ن مرحله ساختمادوم ، مرحله ي بسوب نقالاسپس و. د ميپذيرن پاياار دارد ، چين قر

  .فترهد اچين پيش خو درجامعه سوسياليستي 

ن ست جريااين ، اكنوني چين ب نقالت اساسي ترين خصوصيااينست ا
ه و ندن زينست مضمو، ا)  1919 مي4جنبش از (  خيرل انقالبي نوين بيست ساا

 .كنوني چينب نقالامشخص 

 

 سي نوينارکومدسياست  ـ ٥

 
آن كه نخستين مرحله د يخي تقسيم ميشورمرحله تاو چين بدب نقالا

همين در چين ب نقالايخي جديد رخصوصيت تاو  ،ست اتيك نوين اموكرب دنقالا
دي قتصات امناسبا وسياسي ت مناسبادر ين خصوصيت جديد چگونه ا. جاست 

  .يمدازمسئله ميپرين اير به توضيح در زما ؟ مييابد ن مشخص بيار ني چين بطودرو

اول در مپرياليستي جهاني اجنگ از كه پس (  1919مه  4جنبش  از قبل 
تيك چين اموكرد -رژوابوب نقالاهبر سياسي ر) روي داد 7191كتبر ب انقالوا 4191

ي يارلتاوموقع پردرآن . ند دبو ) نهاان آشنفكررو( چين رژوازي بورژازي و بوده خر
 دبوه صحنه سياسي نشدوارد مستقل ه و گاآاتي طبقوي بمثابه يك نيرز چين هنو

ضع پر د وچنين بو. شت داشركت ب نقالرژوازي در ابوده خررو نباله دبلكه بمثابه 
 .1911ب  نقالدر يا چين رلتااو

ب نقالد را در املي چين شركت خورژوازي نكه بوآمه با  4جنبش  از بعد 
د چين نبورژوازي بوب نقالاگر يدتيك اموكرد - رژوابوب نقالا هبر سياسيداد ، رمه ادا
سيه بسرعت به روب نقالاتأثير  د  وبعلت پختگي خون مازين در اچين ي يارلتاوپر. 

كه  دكمونسيت چين بوب ين حزا. يد دمستقل تبديل گرو  گاهآسياسي وي يك نير
 -رژوابوب نقالابرنامه كامل سر تاسر وبه پيش كشيد را  "مپرياليسم ابر گ مر " شعار

كه به تنهائي د كمونيست چين بوب ين حز، و اشت م داعالا راچين  تيكاموكرد
  .شتاگذا جرابمرحله را ضي ب ارنقالا
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نيمه ه و مستعمرر كشورژواري بو، ملي چين رژوازي نجائي كه بوز آا
ي ها، در دوره مپرياليسم در دوران احتي ، ست ا مپرياليسماير ستم ه و زمستعمر

، جي رمپرياليسم خاا عليهرزه مباد را در البي خونقاجه معيني كيفيت درتا ومعين 
عليه رزه مباي نمونه ها( د خور نظامي كشوي هار يكتاتوو دتها اكروبري لتهادو
حفظ ) يافت ل لشكركشي بشماو  1911ب  نقالي اهاان در دوره ميتورا خير ا يهاوگر

ي كه حاضر شمناندعليه رزه مبارژوازي در بوده خر ويا رلتاوند با پراميتوو ميكند 
رژوازي  بوو  چين   رژوازيبون مياوت تفا. د متحد شو، كند رزه نها مباآست با ا
سيه  قديم  ري  روتوامپرانجا  كه  از  آ .ست اهمين  در  سيه  قديم  ري  رووطامپرا
د ، ميكروز يگر تجاي دهار كه به كشود لي بودافئو -يستيرميليتا مپرياليسما
رت يا عبارلتاوظيفه پرو نجا در آ. د بو نقالبياونه   كيفيت سيه فاقد هر گرژوازي روبو
در  دوره  ملي چينرژوازي لي بوو. آن عليه د تحاانه رژوازي و عليه بورزه مباد از بو
ه ، ست مستعمرري اكه چين كشوا ير، زست انقالبي اكيفيت ز داراي معيني هنوي ها

ين كيفيت استكه اين ايا رتالوظيفه پروينجا در ا  .وزقرباني تجا ه ونيمه مستعمر
و مپرياليسم اعليم ي جبهه متحد آنبا ارد و نددور نظر را از ملي رژوازي نقالبي بوا

  .هددنظامي تشكيل ي هار يكتاتوو دتها اكروبري لتهادو

رژوازي  ملي  چين  بورژوازي  ست  باين  علت  كه  بول  درعين  حادر  ما  ا
سياسي دي و قتصاانظر از نتيجه و در ست اه مستعمر نيمهه  و  مستعمرري  كشو
ن شمنادبا زش تمايل به سا ست يعنيانيز ي يگردكيفيت ، داراي ست اضعيف  ر بسيا

 مايل نيست، شركت ميجويد ب نقالدر املي چين حتي هنگاميكه رژوازي بو. ب نقالا
ه بهراز راه ستا ر در روستثماابا رژوازي ين بووه ابعالد ، ببرره مپرياليسم يكبااز ا

س سارا از امپرياليسم اند انه ميتوو هد انه ميخوو ينرا دارد ، ازيك دمالكانه پيوند نز
بدين تريب . لي دافئو يهاوي ساختن كامل نيرن سد به سرنگورچه ازد ، ندابر
 - رژوا  بوب نقالاساسي امسئله از دو نيست هيچيك در ملي چين قارژوازي بو
ما ا. برساند م نجاابه ا نرآساسي اظيفه از دو و حل كند يا هيچ يكرا چين  تيكاموكرد
از طوالني م دوران تما، در نست ه آنمايند انچين كه گوميندرگ بزرژوازي بو
لي عليه خلق دافئو يهاو با نيرو فگند امپرياليسم ش اغود را در آخو 7193تا7192
ضد ر كنااز آن در مدتي بعد و  7192در ملي چين نيز رژوازي بو. بست د تحاانقالبي ا
كه رگ بزرژوازي بواز پني بخشي ژامت ضدوجنگ مقادر دوران . گرفت ار قر بنقالا

نمونه ود آورد و شمن سرتسليم فردبر ابرره در بادو ،ست وي اجين ه آن وان نمايند
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رژوازي بون مياوت تفا ست يكاين ا. داد بدست رگ بزرژوازي خيانت بوزه اي از تا
در . نسه افررژوازي بوه بويژو گذشته در مريكا وا پاي اروهار كشورژوازي بوو چين 
ز ها هنور ينكشورژوازي اهنگاميكه  بو، نسه  افره در بويژو مريكا و اپا ي اروها ركشو
لي ؛ وند دپيگير بو نجا نسبتاًرژوازي آبوي نقالبهاا د ،بسر ميبرت نقالبااعصر در 
  .اردندي را ين پيگيراچين حتي رژوازي بو

ب از نقالن اشمنادبا زش تمايل به ساو يكسو ب از نقالا درحتمالي اشركت 
. ار دارد هي قردو راچين كه سر رژوازي گانه بودو خصلت  ستاچنين  _يگر ي دسو

ده گانه بودو چنين خصلت  يكداراي گذشته نيز در مريكا و اپا رژوازي اروحتي بو
رزه بمبا آنعليه و  متحد گشتهن هقاناان  دگرربا كا مندوشمن نيردبر ابردر نها آ .ستا

و بر تافته  روي نها ، آميشوند  ار بيدن هقاناان و دگررما هنگاميكه  كا، ابر ميخيزند  
ست كه اعمومي ي ين قانونمندا. ميكنند ت حدو شمن دبا ن هقاناد ان وگررعليه  كا

رد مودر ين صفت ، اميكند ق صد نمختلف جهاي هار كشورژوازي بورد مودر 
  .ردجسته تر بچشم ميخوچين بررژوازي بو

ساختن ن   گورا در واژند  خلق است هر كس كه  بتواضح وا چين كامالًدر 
د ، هد كراجلب خود بخورا خلق د عتما، اكند ي هبررلي دافئو يهاو نيرو مپرياليسم ا
را ند خلق اهر كس  كه بتووز مرا. ند ا خلقرده سوگند خون شمنادمپرياليسم اكه ا يرز

زد ، سا اربرقررا تيك اموكرديم ورژكند ي هبررپن ژامپرياليسم ا نندون رابيردر 
ين م انجاابه در چين قارژوازي ست كه بون داده ايخ نشارتا. د هد   بوامنجي خلق خو

  .دميگيرار  يا قررلتاوپره ظيفه ناگزير بر عهدوين ا منجا، اظيفه نيست و
يگر ي دبخشهان و اشنفكرن ، روهقانا، ديا رلتاوپرل هر حادر ين ابنابر  

ه تشكيل ميدهند  كه تعيين كنندرا ساسي ي اها ونيرآن چين رژوازي بوده خر
ل حادر يگر دبعضي و  نده اشدار نها بيداز آكه بعضي ت ين طبقاا. ند رسرنوشت كشو

و لت  دوساسي ساخت اء اجزا ماًالزاسي چين اموكرري دجمهو، در ند ن اشدار بيد
ه آن كنندي هبروي ريا نيررلتاوپرداد و هند اخوتشكيل را سياسي رت قد ساخت

فقط ، كنيم ار هيم برقراما ميخووز مراكه  سي چينامكرري دجمهو. د هد بواخو
عناصر ضد م تما كمشترري يكتاتودر آن دباشد كه اي سي اموكرري دند جمهواميتو

ري يعني جمهود ، ميشول عماايا رلتاوپري لي برهبرداضد فئوو مپرياليستي ا
صل انقالبي خلق كه شامل سه  ا قعاًواصل نوين اسه ري جمهو ،سي نوين اكرمود

 .ساسي ميباشداسياسي 
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ع نوداري سرمايه ي يهاريكسو با جمهواز سي نوين اموكرري دين جمهوا
ا ريوت دارد ، زتفا، ست ار ابرقررژوازي بوري يكتاتود نهادر آمريكا كه و اپا اروكهنه 

؛ واز ست ده افتاامد  از ريجمهوع ينوواند اكهنه  سياموكري ديهارينها جمهواكه 
 قيا نيز فررلتاوپرري يكتاتودتحت روي شوع سوسياليستي  نوري يگر با جمهوي دسو

د و مند ميشووبرروي شود تحان در اكنواسوسياليستي هم ري جمهوع ينودارد ، ا
 شك شكلن بدو هد يافت اخوار ستقرداري اسرمايه  يهار كشوم تماوه در بعال

صنعتي پيشرفته ي ها ركشوم تمادر سياسي رت ساخت قدو لت دومسلط ساخت 
اي برز هنوري جمهوع ينو، ايخي رمعين تادوران يك ل طودر ما ؛ ايد دهد گراخو
شكل آن بهمين جهت . مناسب نيست ه نيمه مستعمره و مستعمري هار كشو تنقالباا

دوران ين ل اطوه  در نيمه مستعمره ومستعمري هاركشوم تمات نقالباالتي كه دو
ا نرآشكلي كه ما ، باشد  ند شكل سوميافقط ميتو، يخي  بايد بر گزينند رمعين تا
 يخي مناسبرمعين تادوران يك اي ين شكل برا. سي نوين ميناميم اموكرري دجمهو

ان از آن نميتووري و ست ضراشكلي ا معهذ، ست را ابنابرين يك شكل گذوست  ا
  .دصرفنظر كر
رت بنابر ماهيت طبقاتي قدن  جهادر لت دومختلف ي سيستمهاو ينراز ا 

رژوازي ، دوم بوري يكتاتوري دجمهواول : ند ع اسه  نو ساسي برر انها بطوآسياسي 
چند طبقه ك مشترري يكتاتود تحتري جمهوم سوو يا رلتاوپرري يكتاتوري دجمهو

  .نقالبيا

جنگ وز براز پس وز مرا.  ستانه سي كهاموكري دلتهادو ع اولنو
خت بر داري رسرمايه  ي هار كشوري بسيااز  تيكاموكردمحيط دوم مپرياليستي ا

ه مدرژوازي درآخونين بو و نظاميري يكتاتوديك ل ير چنگازيا ها ر ين كشوو ابسته  
 رييكتاتودنها در آكه را لت هائي دوبعضي . چنين تحولي ميباشند ل حادر يا و ند ا

   .ي دادجاع ين نوان در اميتو، ست ار ابر قري رژوازبوو ضي ن ارمالكاك مشتر
هم آن يش اپيداي يط براشرد دارد ، و جوروي وشود تحاع دوم در انو 

ع ين نوه اينددر آ. ست اتكوين ل حاداري در سرمايه  مختلفي هار كشون در كنوا
  .دهد بواخو شكل مسلطن جهادر معيني اي دوره لت بردوسيستم 

نيمه ه و مستعمري هار كشوت نقالبااست كه اي ئرالت گذدوشكل م سوع نو
، شت داهد ايژگيهائي خور وبناچات نقالبااين از اهر يك   .بايد بر گزيننده   مستعمر

از هر موقع كه . بيش نيستند  كوچكيي هاوت مشابهت عمومي تفال قبادر ينها اما ا
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ساخت  وت لدوساخت ، يد ميĤن سخن بمياات  مرنيمه مستعات و مستعمرت در نقالباا
لت دويعني يك د ، هد بواخون يكسا ماًالزد اخوس سادر انها آسياسي رت قد
چند طبقه ضد ك مشترري يكتاتودر آن دكه  دهد بواسي نوين خواموكرد
شكل جبهه ، نوين  ياسموكردين شكل وز امراچين در . د ميشول عماامپرياليستي ا

و مپرياليستي اضد وپني ژالتي ضد دوين شكل ا. د ميگيرد پني بخوژامتحد ضد 
نكه آما متأسفانه با ا. ست اجبهه متحد و نقالبي اچندين طبقه د تحاه انمايند همچنين
مناطق پايگاهي در بجز دن  كره تيزاموكرر دكادارد ،   مهادامت مدتهاست وجنگ مقا

در كلي ر بطود ، ميشوي هبرر كمونيستب حزف طراز تيك ضد  جاپاني كه  اموكرد
نقطه   ساسي تريناين از اپن ژامپرياليسم ، و است ه ايددنگرز غاز آهنوغلب مناطق ا

ي سياست تغييردر گر ا .ند ابه پيش ميرد را  خوم ع  هجوبالمانده و كرده ستفااضعف 
  .هد گرفتاخوار گي قررخطر بزدر سرنوشت ملت  ،ندهد  روي 

ين ره ابادر . ست ا "لت دوسيستم  "ينجا مسئله در ابحث رد موع موضو
شن ز روهنود و ميشوه ست  كه مشاجرل اساده چند  خر سلسله تسيناز اوامسئله 

جتماعي ت اموقعيت طبقا به مسئلهط ين مسئله فقط مربواقع در وا. ست ه انشد
را  موقعيت طبقاتي ف در ختالاين اپيوسته رژوازي بو. ست الت در دومختلف 
ل عمارا احد واطبقه ري يكتاتود "ملت"ح صطالاتحت لفافه با و شته اگذ تمسكو

بر م تماح ضووبا ا نرآبايد و نقالبي نيست اخلق   دبهيچوجه  بسور ستتااين ا. ميكند 
نين خائن و نقالبيوا لي نبايد ضدد ، وبرر بكاان ميتورا  "ملت "صطلح ا. مال ساخت 

نين خائن و نقالبيواقالبي  عليه ضد نت اكليه طبقاري يكتاتود. بر گرفت را در بملت 
  .يمج دارحتياان التي كه ما بدآن دوينست ا ،بملت

در  مختلف معموالًي هار كشودر تيك اموكردسيستم ح ما  باصطالدر دوران 
ل مبددي عادم ستم نسبت بمرل عمااي ابراري بافز صرفاً، وست رژوازي ابور نحصاا

دي عادم ست كه مراتيكي اموكرد سيستمان سي گومينداموكردصل اما ا. ست اگشته 
 .ندكي باشده اعداز آن نكه آنه ، سهم بگيرند از آن يد همه با

در  4192در منعقد ان ملي گومينده مانيفست نخستين كنكري جدن ينست بياا
د خوف ، باينطرل ساده شانزاز لي و. كمونيستب حزان و گوميند نمياري همكادوران 
وز مراكه ه ندخيمي كشاان وبه بحر ر راكاارده و ير پا گذرا زين بيانيه ان اگوميند

؛ ست ا همرتكب شدان فاحشي كه گوميندي ست خطااين ا. ماست ر گريبانگير كشو
  .يددابزد خواز پني ژاتش جنگ ضد را در آين خطا او ايم كه وارميد ا
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سياسي  رت يست كه به شكل ساخت قدامسئله  "رت سيستم قد   "ما ا
رت قدي گانهااري اربرقر مهنگا، جتماعي معين ت اطبقا به شكلي كهد ، ميشوط مربو

تي رصودر . كنند ع فادخويش  و ازند دازبپرد به نبرن شمنادسياسي برميگزينند تا با 
 لتاز دوسخني  هم ، شته باشد اسياسي  شكل مناسبي ندرت قدي گانهااركه 

سر اخلق سرن نس نمايندگااند سيستم كنفراميتووز مراچين . يد آن ند بمياانميتو
م تمادر  كنفرانسهاين د ؛ ابپذيرن را هستادبخش تا  ن ،هرستاشن ، ستار ، اكشو
 نتخاباتي ايك سيستم  لي بايدو. ميكنند ب نتخارا التي رت دوقدي گانهاارج ارمد
 زش ومووت ، آثرات ، معتقدد و زن ، تمايز مرون بد، همه اي بروي مسا، همگاني  قعاًوا

نقالبي ت اطبقااز ا موقعيت هر يك ند باتنها چنين سيستمي ميتودد ، گرار برقره غير
، و روح  نقالبي باشد رزات امباي هبرو رخلق  ن اراده بيا دبسو، هد دفق ولت در دو

. ست اتيك اموكردليسم اسانتر نين سيستم هماا. تجسم بخشد را سي نوين اموكرد
 خلقم تماه ، اراده تيك ساخته شداموكردليسم اسانترس ساالتي كه بر دوفقط 

د به نبرژي نراكثر ابا حد ب نقالن اشمنادبا و كند ن شايسته بيار بطو رانقالبي ا
تش و ارتركيب حكومت در بايد  "ندكي باشد ه  اعد از آننكه آنه  "صل ا. دازد بپر

ين با و است يافت ف دهد باينان قعي نميتوواتيك امكردسيستم ون بد؛ تحقق يابد 
  .دهد بوالت  نخودومتناسب با سيستم رت معناست  كه سيستم قدآن 

رت سيستم قد، نقالبي ت اكليه طبقاك مشترري يكتاتود _لت دوسيستم 
صل اسه  ري جمهو، سي نوين اموكردينست سياست ا  .تيكاموكردليسم اسانتر _

با م آن چين كه ناري جمهو ،ست اساسي اصل سياسي انوين خلق كه  شامل سه  
 قعيتواست نه اچين ري جمهوم نا،  يمدارما وز مرانچه آ. دارد مطابقت آن قعيت وا

    .ظيفه كنوني ماوينست ا _قعيت مطابقت كند وابا م كه ناد كرري بايد كا. آن 
ل حاو در نقالبي اني كه چين دروسياسي  ت مناسباآن ينها هستند ا

ينست تنها ؛ انكند د يجااند ابهيچوجه نميتوو كند  ديجااپن  بايد ژامت عليه ومقا
  .حاضر لحادر  "ركشون ساختما "ر ه كاميندر زجهت صحيح 

 

 سي نويناموكرد دقتصاا - ٦

 
و مينه سياسي در زكه هم دد گرار بر قرري چين بايد يك چنين جمهودر 

  .سي نوين باشداموكرري دجمهو يكدي قتصاامينه در زهم 
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ين الت دوبايد بمالكيت رگ تي بزرتجاو صنعتي ت موسسارگ و بزي بانكها
    .يدري درآجمهو

نها آمنه دايا وند ري دارنحصااجي كه يا خصلت رخاو چيني ت مؤ سسام تما
ر مو، اهن ، راه آست مانند بانكها ون ابيرص خصو ادارهظرفيت ود حداز 
سرمايه خصوصي  هد شد تااخوداري و اداره لت بهر بردوپيمائي توسط اهو
رد مودر  ساسياصل ا. د گيرد خورت   ير نظارا  زندگي خلق زسائل و ند انتو

   .تحديد سرمايه

ن مياري همكان ماان در زملي گومينده مانيفست نخستين گنگري جدن ين نيز بياا
ري جمهوي دقتصاا ين  مشي صحيح ساختا. ست ات كمونيس بحزان و گوميند

ي هبررير زسي نوين اموكرري دجمهودر لتيد دوقتصاا. ستا سي نويناموكرد
ي هبر وي رنير مليد قتصاع  امجموو در ست ا خصلت سوسياليستيداراي يا  رلتاوپر

يگر مالكيت خصوصي سرمايه ل دشكاري اين جمهواما ، اتشكيل ميدهد ه را كنند
را ندگي خلق زسايل وند انتو "كه  داري را شد توليد سرمايه د ورنميبر بينداري را از 

عقب ده العق افوز چين هنود قتصااكه ا يرز ،غدغن نميكند  "د گيرد خورت ير نظاز
  .ستده افتاا

ضي ن ارمين مالكازكه د هد كراخوذ تخاامعيني زم الت مااقدري اين جمهوا
ن كتر سور دشعا،مين تقسيم نمايد زكم و مين زبي ن هقاناد نمياو كند دره مصارا 
را لي دافئوت مناسبادر آورد ، تحقق  به "ركشتكااز آن مين ز "سن كه ميگويد ت يا

د جووستا رو در. ند داگرل مبدن هقانادبه مالكيت خصوصي را ن ميازد و زندابر از ده 
.  "مين زمالكيت رد موق در حقوي برابر "صل است اين ا. ست ز امرفعه مجان هقاناد

ين در اكلي ر بطو.  ست اصل اين اي اصحيح برر شعا "ر كشتكاآن  ازمين ز "و 
مختلف ل شكاالي ، وسوسياليستي نيست  ورزيكشااري مرحله  سخن برسر برقر

عناصر وي حا،  شد مييابندر "ر كشتكااز آن مين ز "كه بر پايه ي  تيواكئوپرد قتصاا
  .ستاسوسياليستي 

مالكيت رد موق درحقوي برابر "و  "تحديد سرمايه  "راه  چين بايد د قتصاا
هرگز ،  "ندكي باشد ه اعداز آن  "چين هرگز نبايد د قتصاا ،كند ل نبارا د "مين ز

را ندگي خلق زسايل و "كه داد  زهجااضي ارمالك دار و به يك مشت سرمايه نبايد 
و پا ارو عنوداري كه جامعه سرمايه زه داد جااهرگز نبايد و  "گيرند د خورت ير نظاز
دوام لي داشت جامعه  كهنه  نيمه  فئواهمچنين هرگز نبايد گذد و شود يجاامريكا ا
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نست اهد توابيقين نخودارد ، برم سمت گا ينف ابرخالرت ورزد جسا هر كس كه. يابد 
  .ردهد خواخو مينزبا سر به و ست يابد دخويش ف بهد

ل حاو در نقالبي اني كه چين دي دروقتصات امناسباآن ينها هستند ا
  .هد ساختاخوار ناگذير برقرزد و سا ارپن بايد برقرژامت عليه ومقا

  .ستاسي نوين اموكرد دقتصاد ، اقتصااين ا

 .  ستاسي نوين  اموكرد دقتصااين ده افشرن سي نوين بيااموكرد سياستو 

 

 رژوازيبوري يكتاتورد د ـ ۷

 
تاييد رد مو، ست اسي نوين اموكرد دقتصاو اسياست داراي كه ري يك چنين جمهو

  .نيستي يگرو راه دست  ر اكشودم مر صددر  90از بيش 

ين البته ر؟ اچطو رژوازيبووري يكتادتحت داري جامعه سرمايه د يجاراه ا
ضع بين ونكه مايليد يانه آما عليرغم  د ، امريكا پيموآ وپا رژوازي اروبورا قديمي راه 

 .هددچين نمي  بهراه را ين دن اپيمون مكااخلي داضع وهمچنين   ولمللي ا

ضع ويژگي و. به  بن بست ميانجامد  راه ين ، المللي اضع بين ه ويدگااز د
داري و سرمايه ن ميارزه مبااز ست رت اساسي عباا ربطو كنونيلمللي ابين 

داري سرمايه اول هله و در. سوسياليسم ي عتالداري و اسرمايه ل فو، اسوسياليسم 
تحت داري كه جامعه سرمايه داد هد انخوزه جاامپرياليسم ايعني ، لمللي ابين 

يخ رتا ست، درخير چين ايخ صد ساله رتا. د شوار چين برقررژوازي در بو رييكتاتو
شد سرمايه ل و رستقالامپرياليسم با ايخ مقابله رتا ،ست امپرياليستي به چين وز اتجا

مپرياليسم شكست ا بنتيجه سركودر گذشته چين ت نقالباا. ست اچين داري 
مپرياليسم انسبت به د عمر خوم تماري در نقالبي بيشماان اشهيدو ينر، از اند ردخو

ده كرذ چين نفوق عمادر اپن ژامند ومپرياليسم نيروز امرا. يدند رزشمني ميود وكينه 
داري ين چين نيست كه سرمايه وز امرزد ؛ اسال مبد هبه مستعمرا نردارد آقصد و 
چين د را در خوداري  ست كه سرمايهاپن ژابلكه ، تكامل ميبخشد و شد د را رخو
در كه  ستاپن رژوازي ژابلكه بو، چين نيست رژوازي بووز مر؛ ابسط ميدهد و شد ر

در آن ني هستيم كه در دوراما وز مراست كه است در. ميكند ل عماري ايكتاتود چين
گ ستانه  مر، او در آست ل امشغود خوي نهازدپا  وست دپسين وامپرياليسم به ا
ين  علت  كه  ابه   ستدر ما ا) . 5( "محتضراري سرمايه  "مپريالييسم ا _ست ا
هر موقع  از  خويش بيش ء  بقااي  بر،  ند  راميگذ  دراخور  حتضادوران  امپرياليسم  ا
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ات مستعمراز يك هرگز به هيچو ست ابسته ات  وانيمه مستعمرات و مستعمر يگر بهد
تحت  داري  مانند جامعه سرمايهي كه چيزداد  هدانخوزه جاا اتنيمه مستعمرو 
در پن ژامپرياليسم ا كهين علت است به در. نمايد ار برقرزي رژوابو وريتيكتاد

گ ستانه مردر آيگر دبسخن ، فته و رسياسي عميقي فردي و قتصاان ابحرب منجال
زد و راه سال مبده به مستعمرا نرد و آبرم چين هجو مي بيند بهزم مطلقا ال ،ست ا

  .دببندآن بر را ملي داري سرمايه  شدرژوزاي وربوري يكتاتواري دبرقر

تحت داري را امعه  سرمايه جاري ست كه برقراسوسياليسم دوم ، هله در و
شمن ن دمپرياليستي جهاي اهارت قدم تما. نميدهد  زهجارژوازي ابوري يكتاتود

لت دوكمك ازند انميتو بهيچوجه، باشد ل ستقالن اهااگر چين خو، و اماهستند 
 كمكاز ند ايگر نميتورت دبعبا. لمللي صرفنظر كند ابين ي يارلتاوپرو سوسياليستي 

ن نگلستااهمچنين و پن ي ژايارلتاوكمكي كه پرازند انميتو، پوشدچشم روي شود تحاا
ر كشوداري در سرمايه  عليهن شارزه طريق مبااز يتاليا ن و الماآ ،نسه افر، مريكا ، آ

چين فقط پس ب نقالوزي اگفت كه پير اننكه نميتوآصرفنظر كند  با . ميرسانند   خود
يا ، يتاليا ا ون،لما، آنسه افر، مريكا آ ن ،نگستااهمچنين و پن ب در ژانقالوزي اپيراز 

لي شك نسيت كه ، ومد آهد اها بدست خورين كشواز اتا دو يك يا در  پيروزي
. يد ر آها بكار ين كشودر ايا رلتاوپروي نكه نيرآمگر د شووز پير نداچين نميتوب نقالا

زم ال مطلقاًط مت شروجنگ مقادر چين نهائيوزي پيراي برروي شود تحااكمك ه بويژ
ي سهادر ياآ. نجاميد اهد ابشكست خوب نقالد ، اشوروي رد گر كمك شوا. ست ا

نوين دوران نيا وز دمر؟ اشن نيست ر روبسيا)  7192 6 (ازبعد روي  ضد شوي هار پيكا
شد داري و رناپذير سرمايه ب جتنادي انابو، دوران ند راميگذرا ها  جنگت و نقالباا

گر كسي انيست  چ يا يك تخيل پوآ يطيان شرچنيدر . غلبه ناپذير  سوسياليسم 
داري سرمايه  ليسم يك جامعهدافئوو مپرياليسم ابر وزي پيراز چين پس در هد ابخو

 ؟نمايد ار برقررژوازي بوري يكتاتودتحت 

ن ، يوناوز عليه تجارزه مبارژوازي در بووزي پير( ص يط خاانتيجه شردر گر ا
ما ، كتبر ب انقالاول و ارياليستي جهاني مپاجنگ از  بعد) يا رلتاوپرد يازضعف 

رژوازي  بوري  اتويكتد يكدر آن يش تركيه كمالي باشيم كه انستيم شاهد پيداتو
 نساختمان  پايادوم وجهاني   جنگاز بعد د ،  بوه  شدار برقر  )7( كوچك  كماليستي

ل حتماابا ، و مد آهد انخود بوجوي يگردتركيه ه هيچگاروي شود تحادر اسوسياليسم 
و ضعف (چين ص يط خاابعلت شر. فر جمعيت نن مليو 504بااي تركيه ، ضعيفتر 
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چوقت هير كا)  ب نقالي او در اپيگير ويا رلتاوپررت قد،  رژوازيبوري شكازخصلت سا
شكست   ازپس  ،چين ژوازي يا عناصر بوآ.  ست انيافته م نجاابسهولت تركيه  

ل  ما  كما؟  اند  ادسخن  ند دادكماليسم  ره  بادر   7192 دركبير ب نقالانخستين  
وه بعال؟ چين كجاست داري جامعه سرمايه رژوازي و بوري يكتاتود ؟چين  كجاست  

مپرياليسم ش اغود را در آشد خو رمجبوم نجااتركيه كمالي سرح ين با صطالا
ن جها ازبيك بخش ه ، يج بيك نيمه مستعمرربتدازد و نسه  بيندافرن و نگلستاا
در  "قهرماني  "هر وز ، مرالمللي اضع  بين در و. دد مپرياليستي تبديل گرا تجاعيار

از جزئي و ميدهد ار مپرياليستي قراجبهه د را در يا خوات مستعمر نيمهات و مستعمر
د و ميگيري مپرياليستي جااجبهه ضد در  يادد ؛ وجهاني ميگرب نقالاضد ي هاوي نير

، راه برگزيند  دوراه راين از ابايد يكي او . د جهاني ميشوب نقالي اها ونيراز جزئي 
  .نيستي يگرد

زم را الي سهادرن ميبايستي چيرژوازي بو، خلي داضع ه ويدگااز د
ن و هقانا، ديا رلتاوپري سايه كوششهازه در تاب نقالا موقعي كهدر  7192در . ميگرفت
رژوازي چين كه بو ازيورژبو، نجاميد وزي ابه پيررژوازي بوده يگر خري دبخشها

ب را نقالات اثمرر زد ، با يك لگد كنارا خلق ي هاده ين تود ، ابورگ در رأس آن بز
و بست ب نقالاضد د تحاالي دافئوي هاو نيرو مپرياليسم ابا د درآورد و خو ربانحصا

ما ا. خت اندر ابكا "كمونيستها ب سركو "جنگ  د را درخووي نيرم تمال سات ده مد
مين زسردر  مند عميقاًونير شمندحالي كه وز در مر؟ امد آحاصل اي چه نتيجه از آن 

 داردمه اداست ل اسااز دوبيش ن كنواپني هم ژامت ضد وجنگ مقاو خنه ميكند رما 
كپيه را مريكا و آپا رژوازي اروبوخ منسوو هيد نسخه كهنه اهم ميخوز يا شما با، آ

به  جامعه   "ب كوسر "ليو ،كشيد ل طوم تمال ساده " كمونيستهاب سركو"؟ كنيد 
ز يا شما فكر ميكنيد با، آيد دمنتهينگررژوازي بوري يكتاتودتحت داري سرمايه  

 "يك  "كمونيستهاب سركو "ل ساده ين ا ز راه است كه است ؟ درمايش كنيد آز
ه نيمه مستعمرري يكتاتودقع يك در واين اما ، اشد ار برقر "حد ب واحزري يكتاتود
تا 7192از(  "كمونيست ها ب سركو "ل  سا بهار ازپس  وچ .ستالي انيمه فئو  -
از آن بعد ل شش ساه ؛ يددمنجر گر  "هكور منچو   "به ر كا) 1931سپتامبر18ثه دحا

ز گر باوز امرا  .مدآچين پيش رگ بزار يوب دپن به جنوژامپرياليسم م اهجو7193در 
يگر دين ، ازنند ست بد "كمونيستها ب سركو "يگر به ل دساده هند اهم كساني بخو

يا آ. وت دارد كمي تفاآن قديم ع ست كه با نواجديد ع نواز  "كمونيستها  بسركو "
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ب سركو "مر جديد اين ر اباان يگردپيشي گرفتن بر  تند پائي نيست كه بان كنواهم 
ست كه ضد وي اچين  وانين شخص د ؟ اميگيره نه برعهدرامتهورا  "كمونيسها 

 اوسته دارو دهد به اهر كس كه ميخو. ست ه اجديد شدع نوس از كمونيست سرشنا
ري يكتاتودنغمه هائي مانند م تمان ئيداياسررت آينصودر الي ، وست د آزا د ابپيوند

، حد ب واحزري يكتاتورن ، دلت مد، دوكماليسم داري ،  جامعه سرمايهرژوازي ، بو
وي جين وان ه ستدارود گر بهد ؟ اهد بواتر نخوم آور هم شرز حد باواكترين د

 ازين قصد كه پس اپن شركت جويند با ژابر ابردر مت ومقادر هند ابخوو نپيوندند 
ات ثمر، نند ابا يك لگد بر، ست ده اكرد پن نبرژاكه عليه را خلق ، پن ژابر وزي پير
ب حزي بدري ايكتاتود "و بگيرند د خور نحصارا در اپني ژا مت ضدومقاوزي در پير
مت وپن مقاژابر ابردر  "؟ بيش نيست  خيالياب و ين خوايا ، آكنند ار بر قررا  "حد وا

ست  ميزند  د متولي چه كسي باين مقاو "! مت كنيد  وپن مقاژابر ابردر  "  "!كنيد 
نيد  اشما  قدمي هم  نميتورژوازي بوده يگر خري دبخشهان  و هقاناان  دگرركاون  بد؟ 
هد شد اخود خردش خوازد ، بياندي ا لگدنهآكند به أت نگهي هر كس جروآ  .يدداربر
من فقط ( چين رژوازي بون ما سرسختا؟ انيست  ئيابتدت امعلوماو ين جزايا آ. 

يا آ. ند انياموخته ي چيز هيچل گذشت بيست سااز گويا ) درام نظر ن را در سرسختا
ب تحليل حز " "كمونيست ب تحديد حز "ره باز در نميشنويد كه بارا نها آ

مگر نديد   يد ؟ سخن سرميدهند داد   "كمونيست ب با حزرزه مبا "و " كمونيست
حل ر بير بمنظواتد " "بيگانه ب  فعاليت حز تحديدر بير بمنظواتد "ل كه بدنبا
اب  حزاحل مسئله  رهائي  بمنظود هنمور "بعد هم و مد آ "بيگانه اب حزامسئله 
ين ، اهند دمه ادابهمين قسم را  "تحليل  "و  "تحديد  "نها آگر اخر آما ؟ ا "بيگانه 

ه خيرد ذخواي چه سرنوشتي برو ملت اي يد كه چه سرنوشتي برآپيش مي 41 السو
وي برد را خوي توصيه ميكنيم كه شما چشمها صميمانهن قاياآين اما به ؟ ميكنند 

ضع كنوني وي وبر رد ،ميگذر كشورج خاو خل در دانچه كه وي آبرن ، جهاو چين 
د خوي خطاهادر شما ه هرگا. سر نگيريد د را از خوي خطا هان هماو بگشائيد 

ضع وميكنم كه ن ما من گماد ، اهد بواخور ملت فالكت باه يندآبيقين ،  كنيدري پافشا
ر گ، است امسلم و صحيح  مطلقاً ينا. يد دگر هدابهتر نخوان شما نيز چندد خو

د و هد بوانها خور آنتظاا ره اي دتيره يند، آيند نيĤچين سر عقل رژوازي بون سرسختا
 چين جبههدر يم كه وارميد اما و ينراز ا. هند كشاند اخودي نابوگ و مري بسود را خو

در سته دارو ديك ر نحصاانكه ي آهمه بجاري با همكادد ، پني حفظ گرژامتحد ضد 
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راه هر و ست اصحيح راه ين تنها د ؛ اپني تأمين شوژاضد  رزهمباوزي پير، باشد ن ميا
و نها توصيه  ميكنيم آصميمانه به  نچه كه ما كمونيستهاآينست ا. ست ل اگر نامعقويد
  .يمدنكرر خطااپيش را از نش نكنيد كه شما زسررا يگر ما د

،  "ند رهمه بخوار ست بگذاكي راگر خوا "قديم چيني كه ر ين گفتاا
ن مكاامه بايد ه، ميكنند د  شمن نبردكه همه با نجااز آ. ست احقيقت ر از سرشا

 "شي مانند رو. باشند  شتهزش داموآحق ر و بايد همه حق كا، شته باشند داتغذيه 
 جزي چيز،   "برساند  رنميكند  بمن ضرأت هيچكس جر ".  "من ل همه  چيز ما

كهنه روش ين ، ابيستم ن قر 04ي سالهادر . نيست دال فئوب بااركهنه ي  نيرنگها
    .اردشي ندارزيگر د

و قشر ها ت و ما با كليه طبقا، نيم انميررا نقالبي اد افراا هرگز ما كمونيسته
رزه پن مباژابا ن هند تا پايااشخصيتهائي كه بخوو سياسي   يهان مازسااب و حزم اتما

هند  اگر كساني بخواما  ا.  د هيم  كراخو طوالنيري همكاو حفظ را جبهه متحد ، كنند 
هند جبهه ابخو گر كساني؛  اشدني نيست  رين كا،  ابزنند  ر كنارا  كمونيست ب حز

هد دمه را ادامت وچين بايد جنگ مقا. نيز شدني نيست ر ين كا، انند زبرهم را متحد 
تفرقه ، هند تسليم شوند اگر كساني بخو؛ اكند ل نباد را دپيشرفت خو ت وحد، و
  .دهيم كراتحمل نخو رانها آما ، ند دبه عقب برگرو كنند د يجاا

 
 

  "چپ" قافيه بافي  رد –   ٨

 
يا ، آنيست رژوازي بوري يكتاتودتحت داري سرمايه اي راه گر جائي برا

 د ؟كرل نباديا رلتاوپرري يكتاتودتحت  راسوسياليسم راه ست اممكن 

  .ستاين نيز غير ممكن ، انه 

،  و  ست  انخستين  مرحله  خويش  ز  در    هنوب  نقالاشك  نيست  كه  
دت قتي سعاوچين تنها . د هد كراسوسياليسم تكامل خو بهدوم ،    بمرحلهه  ينددر  آ

اي  برن  ماز  زهنووز  مراما  ا  .دشووارد سوسياليسم وران يد كه بددهد اخورا قعي وا
 ومپرياليسم  ابا  د  چين  نبرب  نقالاظيفه  كنوني  و.  سوسياليسم  نيست  اري  برقر
سوسياليسم سخن هم د ،از نپذيرن ه پاياظيفوين امانيكه زتا ، و ست اليسم دافئو

مرحله ا بتدا: بپيمايد را مرحله دو چين بايد ناگذير  بنقالا. يد ن آند بمياانميتو
مرحله نخست بس وه بعال  .مرحله سوسياليسماز آن تنها پس و سي نوين اموكرد
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 نامدما مر. سانيد م رباتمام يك صبح تا شاف ظرا در نران آنميتود و هد بواطوالني خو
  .شويمدور قعي كنوني وايط اشراز نيم انميتو، و تخيلي نيستيم 

ط با هم مخلوب را نقالامرحله مختلف دو ين ا اعمداه ً بدخون مبلغاره اي پا
هند كه سه ن دند تا نشادازميپر "حد ب وانقالري اتئو " حبه توصيه باصطالو ميكنند

د را  از خودي جووعلت  كمونيسم  د وبر ميگيرب را در نقالاحل امرم صل خلق تماا
و كمونيسم  نكه  بااي آميكنند  برده ستفاا "ري تئو "ين از انها  ؛  آست داده است د

  - شنسيزي با منطقه مرو جديد رم تش چهااربا ، تش هشتم اربا، كمونيست ب حز
را از نقالبي اينست كه هر گونه انها ف آهد. ند ورزمخالفت ت سيا بشد سو  نينن گا
مت ضد وجنگ پيگير مقاوتيك اموكرد   - رژوابو پيگيرب نقالاعليه ، ند ازدنابر س ساا
پني ران ژاكاوزتجا برابردر تسليم اي بررا عمومي ر فكاه اباالخروكنند رزه پني  مباژا
. ند ده اكرد يجاانقشه  از روي پن ي ژامپرياليستهارا اضع وين ا. ند زمهيا ساده و ماآ
نظامي وي يافتند كه تنها با نيرن در هال اوشغاااز پن پس ي ژامپرياليستهاا ايرز

دي قتصااتطميع و نها به حمله سياسي ه آنگاآ رت درآورد ، وساابه را چين ان نميتو
فريب را پني ژاجبههضد لزلنست كه عناصر متزاي آسياسي برحمله . ختند داپر
ب حزان و گوميندن مياري همكاو به تفرقه بكشاند را جبهه متحد ، هند د
ت مؤسساري در اداره همكا "رت از عبادي قتصااتطميع . ند زبرهم  راونيسست كم

داران چين جنوبي به سرمايه ي و مركز چيندر پني ران ژاكاوزتجا. ست ا "صنعتي 
يگر دصد در  94 وشركت كنند اري سرمايه  گذدر صد در  51كه تا زه داده جااچيني 

كه تا زه داده جااچيني داران سرمايه  چين شمالي به؛ و در پني باشد ژاسهم سرمايه 
. پني باشد ژاسرمايه از آ ن يگردصد در  51و شركت كنند اري صد سرمايه گذ در 94

قديمي ت  كه مؤسساده كره عدوچيني داران سرمايه  بهن پني همچناران ژاكاوزتجا
ه شتانها گذآسهم سرما يه  ببحسات ين مؤسساو ارزش انند داگرز بان ناآبه را نها آ

 راخالقي ل اصوم اتماان جدوبي داران سرمايه از بدين ترتيب بعضي . هد شد اخو
ن  نشاد وخر از ين كااني به  اوفرق  شتياو اميبينند  د را  فقط سوده و كرش موافر

يگر دبخشي . ند ه ايددتسليم گروي جين وان گي دبسركر آنهااز بخشي .  ميدهند  
شمن دند كه به انديشه اين در ا ،ند اساخته ن هاپني  نژاجبهه ضد د را در نيز كه خو
د ببند نهاآبر راه را كمونيست ب ميترسند كه حزدل بزدزدان نها مانند آما ا. بپيوندند

. بزنند ن ناآپيشاني را در خاين بملت دم داغ ند كه مردارحشت وين از انها بيشتر ؛ آ
تصميم آن طي و ند ده اداتشكيل اي جلسه ، ند ه امدآجمع  همد نها گرو آينراز ا
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نقشه . ند زساده مارا آعمومي ر فكاا مطبوعاتيو محافل فرهنگي ا در بتداگرفتند كه 
ضافه ابا را  )8(وش نها چندين ميتافزيك فرداد ؛ آنبايد كش ر را يگر كادشد ح كه طر

ا راه  صدو سر ، ند ازفرامانند شمشير بررا ند تا قلم ده اجير كراتسكيست وچند نفر تر
ون بيرد خون نبااز ابدين ترتيب بنجلهائي . ند وارد آوردبيمالحظه ضرباتي  وند ازبيند
فسانه هائي كه گويا كمونيسم متناسب  با و ا "حد وا بنقالري اتئو ": مانند ، ند آورد
و تش هشتم ارد ، ارنددي جوو چين علتدر كونيست ب حز، يط ملي چين نيست اشر
 ينكهون ابدو ميكنند ري بكااپني خرژاضد  متوجنگ مقادر جديد رم تش چهاار

ل سو  نين سيا يك تيون گا - شنسيزي منطقه  مر، حركت ميكنند بجنگند بيجهت 
در فقط و نيست ت حدوطالب ، ست د اكمونيست متمر بحز، ست الي دافئو

كه  را ينست كه  كساني انها آ فهد. بر پاكند ش غتشاو انست كه توطئه ي آجستجو
 فرصتدر نند  ابتوداران سرمايه  و هند  دفريب رد ، نيا چه  ميگذددر نند  انميد

را منافع قاطبه ملت و بجيب بزنندرا صد در  51يا  94الئل موجه دقامه امناسب با 
و تير  ": ميگويند ره آن بادر ست كه ي اچيزآن ين ا  .شندوبست بدشمن بفردر

و يك ژيدئولوارك اتد _" كنض عورا نها ه آپوسيدي هاب با چوزد و بدن را ستو
 "ي كه با قيافه جدن قاياآين ا. ست اتسليم از عمومي پيش ر فكازي امينه ساز

رزه كمونيست مباب حزو با كمونيسم و به پيش ميكشند را  "حد ب وانقالا ريتئو
نجي رچه و نميكنند ر صد كادر  51يا  94بجز  16 يگردقع بخاطر چيز ، در وامينمايند 

ب نقالاض از اعرري اتئو  " حدب وانقالري اتئو "! ند ده اكرار همو دبر خوراه ين در ا
  .ينست كنه مطلب، است ا

و شته باشند اندي نيز هست كه شايد مقاصد بددم مري از يگروه دما گرا
ب نقالو اسياسي ب نقالم انجاا "هني ذكامال ر ً تصوو   "حدب وانقالري اتئو "فقط 

به مرحله ب نقالاند كه ارند نها توجه؛ آست ا ساختهاه گمررا نها آ "ر جتماعي بيكباا
 بنقالم دو انجاا "و فت ريگر ب دنقالانقالبي به را از اجباابايد ً د وها تقسيم ميشو

ميكنند ط باهم مخلوب را نقالاحل اچنين نظرياتي كه مر. ست اناپذير ن مكاا "ر بيكبا
ن يار زبسياد بنوبه خو، ست ميكاهد زم اظيفه كنوني الو برابردر كوششي كه و از 

مرحله نخست ب ، نقالامرحله  از دوكه د گر گفته شواست است درين ا. ست ابخش 
ينكه ا ونبد، مرحله بايد بهم متصل باشد دو هر زد و هم ميساافردوم را مرحله ط شر
ري ينست تئوا. فتد انها فاصله ن آميارژوازي بوري يكتاتوديكمرحله د شون داده مكاا
ظيفه معيني داراي وتيك اموكرب دنقالاعا كه ادين ا. ب نقالا كسيستي تكاملرما
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ب نقالاظيفه  ومثالً ي يگرد ظيفهارد ووندص ختصاان امعيني بدن ماو زنيست  
 بااه همران ميتو _يابد م نجاي ايگرن دمادرزند اكه  تنها ميتو _را سوسياليستي 

يك ن ، ناميد "ر بيكباب نقالم دو انجاا "را ين م داد و انجااتيك اموكرب دنقالاظيفه و
 .نميپذيرند ا نرآقعي ن وانقالبيوا ست كهاهي ار واپند

 

 نسر سختارد  – ٩

 
!  ب خو:  ميگويند  ده و نهاان پا  بميدد بنوبه  خورژوازي بون سرسختال حا

م كعالل و ا موكوي بمرحله بعدرا جتماعي سوسياليستي ا شما  كمونيستها  سيستم
ست ده اماآما ب حزو ست ا وريچين ضراي ربوز مراصل خلق اسه  "يد ه ده اكر

چنين   .جمع كنيدد را كمونيسم خو موقتاً، ) 9( "كند رزه  مباآن بخاطر تحقق كامل 
ه شدل بدواري  نه ايوي دهاد به فريا اًخيرا "حد واكترين د "ان ير عنوزاني سخن

ست ا ئيرژوابواد ستبدابه ن سرسختات تمايالف معرد ماهيت خو د درين فرياا. ست ا
  .مطلق عقل سليم ناميدانفقدد را ين فرياان اميتو مؤدبانهما با لحن ا. 

ل عين حاو در يائي  رلتاوپرژي يدئولوي از احدو واكمونيسم سيستم كامل 
وت يگر تفادجتماعي م انظاو يك ژيدئولواكه با هر سيستم  ستاجتماعي نويني م انظا

يخ رسر تااسردر نها آمنطقي ترين  و نقالبي ترين، امترقي ترين ، كاملترين دارد و 
يخ رتا زهيگر به مودلي داجتماعي فئوم انظاو يك ژيدئولواسيستم . ست ابشريت 

بخشي در نيز داري جتماعي سرمايه م انظاو يك ژيدئولواسيستم . ست ه اشدده سپر
فتابي آ "ن يگر چوي دهار كشوه و در شدده نهازه مودر ) روي شو دتحادر ا( ن جهااز 
  "د ميشوش محتضريكه  بسرعت خامو ومينشيند وباختر فري پشت كوههادر كه

يك ژيدئولوا تنها  سيستم.  هد  شد  اخوده يخ  سپررتازه ميماند  كه  عنقريب به  مو
ن را سماآخشي كه و آذرغلطد وفره كواز جتماعي كمونيستي مانند بهمني كه م انظاو 
نگيز ر دل ابهاد و من ميگسترن دااسر جهابر سرن شاوخرن و جوشا ،شن   كند رو
دم يد مردفق ، ايافت را ه چين در علمي  ماني كه كمونيسماز ز. ورد ميپرد را خو
يت كمونيسم اهد ونبد. داد تغيير د را خوي چين نيز سيماب نقالو اسعت گرفت و
. ب نقالي اسد بمرحله بعدرچه ، هد يافت اتيك چين هر گز توفيق نخواموكرب دنقالا
كمونيسم  "دن جمع كر "بلند ي هاد با فريارژوازي بون ينكه سرسختااليل د ينستا

ا ير، زست اقع غير ممكن در وا "دن جمع كر  "ينالك امعذ. مطالبه ميكنند را 
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ي نيااي دكمونسم بر  .مدآهد اخود در نقيااچين به ،  "د جمع شو "ينكه ابمحض 
  .ستانيز چنين وزي مراچين اي بر؛ هنماست راختر وز امرا

دو جتماعي اسيستم ع موضودر كمونيست ب حز ند كهاچه كسي نميد
سي اموكرد: كثر ابرنامه حد و قل اتي يا برنامه حد آبرنامه  وني آبرنامه   –دارد برنامه  
و ند اگانيك اريك كل ء از جز دوينها ه ؛ اينداي آسوسياليسم برل و حااي نوين بر

نيست  بيعقليل يا كماآ. يت ميشوند است هديك كمونيژيدئولواسيستم م بوسيله تما
ليل كه دين ابه  "د جمع كر "را ند كه بايد كمونيسم وربر مياد فرياوار نه ايودكه 

؟ ست اصل خلق اسياسي سه ل صواساسا همانند اكمونيست ً  بقل حزابرنامه حد 
صل اسياسي سه ل  صون اساسي مياا ست بمناسبت  شباهتدرما كمونيستها اي بر

ساسي ا پايهان بعنورا صل خلق اسه  "نيم اقل ماست كه ميتوابر نامه حد و  خلق
چين اي بروزي مراصل خلق اسه  "بپذيريم كه و بشناسيم  "پني ژاجبهه متحد ضد 

غير ؛ در كند رزه مباآن ست بخاطر تحقق كامل ده اماآما ب حز وست وري اضر
در صل خلق اسه و نيسم متحد كمو جبهه. شت انميدد جوومكاني اچنين رت ينصوا

كمونيسم    " :ياتسن ميگفتن كتر سودقتي و. ست اتيك همين اموكرب دنقالامرحله 
ره  شاابهمين  جبهه  متحد    اودرست)  10(  "ست  اصل  خلق  اسه  ب ست  خودو

ين است به ن درسرسختا. ست اجبهه متحد ر نكااحقيقت در كمونيسم  رنكاا.  د ميكر
ر نكارا اجبهه متحد و بندند ر بكاد را خو حدب واكترين حزدهند اعلت كه ميخو

   .نداكمونيسسم چنين مهمالتي بهم بافته ر نكااي ابر، كنند
ند د دارجوت ومانيكه طبقازتا . ست ف انيز مزخر "حد واكترين د "ري تئو

مختلف هر طبقه ي هاوه حتي گرو شت داهد اخود جوو كترينت دطبقااد بتعد، 
رژوازي بورا دارد ، ليسم دافئو الحاليكه طبقه فئودر . ند را دارد خوص كترين خاد

 چندن هقانارا دمسيحي ها مسحيت را ، ئيسم دائيستها بودابورا ، كاپيتاليسم 
، فاشيسم ، ميشوند كه كماليسم ا ماني پيددخير مرن اسالياي را و درئيگراخد
چه اي بر، وصيه ميكنند ترا ) 12(  "ر بر حسب كا يعزكترين تود "، ) 11(يتاليسم و
ري بيشما "ي يسم هاا "حاليكه؟ در شته باشد د را داند كمونيسم خوايا نميتورلتاوپر

  " انرآند كه بايد ورميĤبر د بر كمونيسم فرياابردر فقط چه اي پس بر، يافت ميشوند 
ست مسابقه  ابهتر .  "د جمع كر "ا  نرآهي ممكن نيست است بخو؟ را "د جمع  كر

ئي وباخوشررا  ين باخت اما  كمونيست ها  ،كمونيسم باخت  گرا.  د شوار برقراي 
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صل ف اكه بر خال "حد واكترين د  "ينار ابگذ،  نيست ر ينطواگر اما  ا. ميپذيريم 
     ! " دجمع شو "تر زود هرچه ، ست اسي اموكرد

ح ضووبا يد بان سرسختاي چشمهادن گشواي برت و تفاهماء فع سواي ررب
    .ن دادنشارا كمونيسم و صل خلق ا سهن ميا شباهتو تها وتفا

نها ، در آباهم مقايسه كنيم را كمونيسم و صل خلق اسه  –كترين دگر ا
  .يافت هيماتهائي خووتفاو شباهت 

اي  كترين  بردو  دساسي  اي  برنامه  سياسدر  ين  شباهت  ا  .ال  شباهت او
: نقالبي اصل سياسي اسه . ستاچين درتيك   اموكرد  ـ رژوابوب  نقالامرحله    

در ياتسن ن كتر سود كهي خلق بر طبق تفسيره فاو رسي اموكر، دناسيوناليسم 
شبيه برنامه سياسي كمونيستي د خوس ساداد ، در اصل خلق بدست اسه از   4192
نتيجه  در همچنين و ين شباهت انتيجه در . ست اتيك چين اكرموب دنقالامرحله  در
ين ا. ست ه اشدار بر قرب حزو دو كترين دو دجبهه متحد  ،صل خلق اسه دن برر بكا

  . نشده شتبااشتن يعني مرتكب دور دانظر را از جنبه 
بمرحله ط برنامه مر بواز دو قسمتهائي وت در تفا  ـ)1: (تها وتفا 18ثانياً 

تيك اموكرب دنقالاسر مرحله اسراي كمونيستي بر برنامه سياسي. تيكاموكرب دنقالا
پيگير برنامه اي جرر و اكا روزهشت ساعت ده اي ، تورت قدم تمام و تاار ستقراشامل 
 صل خلقاگر سه ا. ينهاست اصل خلق فاقد احاليكه سه ، در ست اضي ب ارنقالاكامل 

برنامه ن دو ميا، نها ننمايد اي آجرااي برده ماد را آخود و تكميل نشواد باين مو
شباهت كامل صحبت ان از نميتود دارد و جووساسي ا تيك فقط يك شباهتاموكرد
. اردندي يگردارد و دبر در  راسوسياليستي ب نقالاتيكه يكي مرحله وتفا -)  2. (د كر

 بردر نيز را سوسياليستي ب نقالاتيك مرحله اموكرب دنقالابر مرحله وه كمونيسم عال
ار  ستقراكثر  يعني  برنامه  ايك  برنامه  حد   قلابر برنامه  حد وه عالو ينرد ، از ايگيرم

صل خلق فقط مرحله  اسه  . دارد نيز را كمونيستي و سوسياليستي  جتماعياسيستم  
و سوسياليستي نيست ب نقالامتضمن مرحله   د ونظر ميگيررا در تيك اموكرب دنقالا

يگر نه برنامه رت دبعبا ،كثر انه  برنامه  حد دارد و قل ابهمين جهت فقط برنامه  حد 
. بيني ن جهاوت در تفا ـ)3. (كمونيستي و جتماعي سوسياليستي اسيستم ار ستقرا

، در ست ايخي رماتر ياليسم تاو يالكتيك دبيني كمونيستي ماترياليسم  نجها
بيني ن ماهيتا جهاو ً خلق توضيح ميدهد ه فار ظلحارا از يخ رصل خلق تااحاليكه سه 

ار تقابل هم قردر  بينين جهادو ين ، اين ابنابر . ست اليسم ه آيداليسم يا آن دوآ
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ري و تئوت حدوكمونيست ها د نزدر . ب نقالي اپيگيروت در تفا)  4. (ند اگرفته 
صل اسه اداران هود نزدر . پيگير هستند ب نقالدر انها آيعني د دارد جوو تيكاپر

ري و تئوت حد، وند دارفا وبه حقيقت ب و نقالا اني كه ً مطلقا بهكسي ستثنااخلق به 
رت بعبا، ست د اتضا درنچه كه ميكنند آنچه كه ميگويند با آ. نيست د تيك موجواپر
تهاست وهمين تفاو كترين وت دو دينهاست تفاا. پيگير نيستند ب نقالدر انها آيگر د
دور نظر را از تها وين تفاا. زد ميساصل خلق متمايز اسه اداران هورا از كمونيستها  كه
 .ستاگي ربزي خطا يقيناًن نديدد را جنبه متضان ويدد رافقط جنبه شباهت ، شتن دا
جمع  "ي با چه قصدرژوازي بون هد شد كه سرسختااخوم ين مطلب معلودرك ابا  

، نباشد رژوازي بواد ستبداز اگر ناشي امر اين ا. مطالبه ميكنند را  كمونيسم "دن كر
  .ستاعقل سليم م تمام و تاان فقداز ناشي 

 

 صل نوين خلقاسه و صل كهنه خلق اسه  – ١٠

 
ت معلوما؛ نند انميدي يخي ً مطلقا چيزرتات تحوالرژوازي از بون سرسختا

ن تها مياونها نه تفاآ. ست اگفت هيچ ان كه ميتو ستاسطح پائيني ن چنادر نها آ
سه و صل كهنه خلق ا سهن مياي تهاونه تفاو مي بينند را صل خلق   اسه و كمونيسم 

  .صل نوين خلقا

پايه سياسي جبهه متحد ملي ضد ان بعنورا صل خلق اسه  "ما كمونيستها 
وري چين ضراي بروز مراصل خلق اسه  "ميكنيم كه ن عااذ ما، مي پذيريم  "پني ژا
ميكنيم اف رعتاما ،  "كند رزه  مبا آنست بخاطر تحقق كامل ده اماآما ب حزو ست ا

. ست اخلق  صلاسياسي سه ل صواهمانند دخوس سادر اقل كمونيسم اكه برنامه حد 
ست كه اصل خلق اسه آن ست درين ؟ است اصل خلق اسه ام ما صحبت بر سر كدا
تفسير از آن » ان ملي گومينده « مانيفست نخستين كنگردر ياتسن  نكتر سود

سر ن قاياآين اكه وارم ميد امن . يگر د صل خلقاست نه سه داده ابدست ي جديد
 "،  "كمونيست  بتحديد حز "مينه د در زخور كار سرشات لذاز سخت يك لحظه 

نكه اي آند بردارست برد   "كمونيست ب با حزرزه مبا "و  "كمونيست ب تحليل حز
 ": ياتسن گفت ن كتر سودين مانيفست در ا. بزنند را ورق مانيفست  19 يناكمي 

ين تنها ابنابرين  ". همينجاست ان در گوميند جانباز صل خلق اه تفسير صحيح س
صل اسه از تفسير آن  تنها؛ ست اقالبي ي يگرام  دهر كدو ست اقعي واصل خلق اسه 

 "تفسير صحيح  "ه مدآ» ان ملي گومينده « مانيفست نخستين كنگردر خلق كه 
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 "برساختگي خ "ين يك م امعلوار رقاز . يگر همه غلط ي دتفسير ها وست ا
شاهد تصويب  شخصاً مند خوان وگومينديعضاري از ابسياا ير، زنيستها نيست كمو

  .يمده اين مانيفست بوا

از پيش . ارد ميگذق صل خلق فرايخي سه رمرحله تان دو ين مانيفست مياا
 -رژوا بوب نقالاي اصل خلق براسه و شت داكهنه تعلق  صل خلق به مقولهاسه آن 
سه و سي كهنه خلق اموكردصل ا سهه ، نيمه مستعمرر يك كشودر تيك كهنه اموكرد
  . د  صل كهنه خلق بوا

اي صل خلق براسه دارد ، وصل خلق به مقوله نوين تعلق اسه از آن پس 
سي اموكردصل اسه ه ، نيمه مستعمرر يك كشودر تيك نوين اموكرد -رژوا بوب نقالا

نقالبي اصل اسه ، صل خلق اسه ين افقط . صل نوين خلق ميباشد اسه و خلق  نوين
  .ستانوين در دوران خلق 

قعي خلق واصل نوين يا اسه ، نوين در دوران نقالبي خلق اصل اين سه ا
ب با حزري همكا، سيه روبا د تحاا _ساسي اسياسي  صلاست بر سه ل امشمو

 نهااز آصل سياسي يا يكي ا ين سهاگر ا. ان گرركان و هقانااز دپشتيباني و كمونيست 
 .يدآمي از آب در صل خلق قالبي يا ناقص انوين سه رت در دوران ينصو، در انباشد 

سيه روبا د تحااقعي خلق بايد واصل نوين يا اسه ، نقالبي خلق اصل اال سه او
با د تحااصل سياسي اگر است كه اضح ر واحاضر بسيال حا د درتحاد ، ابر گيررا در 

صل سياسي راً اجباد ، انشو قعل واقبو ردلت سوسياليستي مودوبا د تحا، اسيه رو
 ما شاهد چنين7192از يا پس آ. هد گرفت اخورت مپرياليستي صوي اتهاربا قدد تحاا
و سوسياليستي روي شود تحان اميارزه موقعي كه مبا؟ در يم ده اضعي نبوو
ار يگر قردسمت در آن ين سمت يا در اچين بايد  ،مييابد ت مپرياليسم بيشتر شدا

يگر دبدين سمت يا سمت  ستاگر ممكن ا. ست انا پذير ب جتناايش اين گراد ، گير
 دوين از ايكي ي بسون جهام تما. ست اهي ار واين يك پند، انه ؟ يد دمتمايل نگر
ه اي نندل زگوواژه فقط ن جهادر  "بيطرفي  "ين پس ؛ از اهد شد اخوه جبهه كشيد

مين زسر در پرياليستي كه عميقاً مرت اچين كه عليه يك قد ايلي براوبطريق . ست ا
نهائي وزي به پيري ميداهيچ روي شو كمكون بد، ميكند رزه مباده ، كرخ سوآن ر

 "كلمه  ميبايست، بنشيند روي با شود تحاي امپرياليسم بجاابا د تحااگر ا. نيست 
تجاعي ارصل خصلت اين سه رت اينصود ، در اكرف صل خلق حذاسه را از    "نقالبي ا

د جوو "خلق ف بيطر "صل اتحليل بايد گفت كه سه ن پايادر . گرفت  هداوخد بخو
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در ملي كه رگر بنا بر فوا. نقالبي باشد اضد  نقالبي يااصل اند سه افقط ميتوارد و ند
د شوزده ست د )13( " جبههرزه در دو مبا "به ، به پيش كشيد وي جين وان گذشته 

يا ، آشته باشد د داجوونيز  "جبهه دو  رزه درمبا "از صل خلق حاكي اگر ميشد سه وا
ها ا رنرآنيز وي جين ع آن وان مخترد كه خوس فسواما د ؟ اهد بواقهرماني نخو ينا

با د تحااز اصل خلق حاكي اسه ن كنو، وي ا)  "ست ا دهجمع كر "يا ( ست ده اكر
باختر  ور وخاي مپرياليستها ا جمعدر كه د گر گفته شوا. ست اپذيرفته را مپرياليسم ا

اي  هبا عدف او ما برخالد و مي بندد تحاوراخاي مپرياليستهاابا او گر اتي هست وتفا
ين يك ايا ، آحمله ميبريم ق شري سپس بسوو مي بنديم د تحااباختر ي مپرياليستهاا

باختر ي ياليستهامپراد يانه  نكه  مايلنآما عليرغم ؟ انيست  نقالبياخيلي روش 
د تحاانها آگر شما با ، اكنند رزه مبا كمونيستب با حزو روي شود تحااهند با اميخو
شما بجائي  بنقال، و احمله كنيد ل ست كه به شمااهند خواشما خواز نها ، آيد ابسته 
صل اسه  ماًولزقعي خلق وانوين يا ، نقالبي اصل ايط سه اين شردر ا. سيد  رهد انخو

با  تحاداز ا كيق حاصل خلانه هرگز سه و ست ا سيهروبا د تحاا ازخلق حاكي 
 .سيهرومپرياليسم عليه ا

ب با حزري قعي خلق بايد همكاوانوين يا ، نقالبي خلق اصل اثانياً سه 
رزه مبا. رزه كنيد يا مباري كمونيست يا همكاب با حز شما. د برگيررا در كمونسست 

گر شما نيز ؛ است وي اجين  و وانپن ي ژامپرياليستهااكمونيست سياست ب با حز
 تعودشما از نها ب ، آخور بسيا، برخيزيد د كمونيست به نبرب هيد با حزاوميخ
يا شما كمي آباين تريب . نها بپيونديد آ "شركت ضد كمونيستي  "كه به د هند كراخو

پن بلكه ل ژامن نه بدنبا ": ست بگوئيد اممكن ؟ نيستيد  به خيانت بملتن مظنو
مانيكه شما ضد زتا . ست ا ضحكين هم ما ". وم يگر ميري دها ر كشول بدنبا

 يگردكه ا ير، زيد خائن بملت هستيد وهركس كه برل بدنبا،كمونيست ميباشيد 
ب من ً مستقال عليه حز ": چنانچه بگوئيد و يد دازپررزه پن بمباژانيد با انميتو

ات و مستعمر "ن قهرمانا "چگونه . ست ائي اسروه يا ينا ". ميكنم رزه كمونيست مبا
ون  نند  بدز ست آن  دنظير  گيرنقالبي بزاضد ام قدانند بيك اميتوات مرنيمه مستع

 يها ونيرم تما تقريباًگذشته ؟ درستي تكيه كنندمپرياليا يهاو نكه برنيرآ
، نددكرد كمونيست نبرب عليه حزل سات ده مدو يدند دبسيج گرن مپرياليستي جهاا
د ؟ كررزه مباآن با  "مستقالً    "ن ناگهاان چگونه ميتون كنوا ،لي بجائي نرسيدند و

، ست ب اكمونيست خوب با حزرزه مبا  " :ما ميگويندزي منطقه مررج خادر بعضيها 
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از آن نيمي  فقط، نباشد اي ين گفته شايعه اگر ا ". ممكن نيست در آن لي توفيق و
در آن توفيق  "ست كه ي ابيقين چيز،  "كمونيست ب با حزرزه مبا "، ست است درنا

در بلكه ، كمونيست نيست ب حزه در عمدر ضع بطووين اليل د.  "يست ن ممكن
با  "رزه مبا "ند نه دارست را دوكمونيست ب حز معادم كه مرا ير، زست م اعادم مر

، ست ده  اكرذ مين ما نفوز سردر شمن ملت   عميقاً دكه اي لحظه در گر شما ا. آن را 
 نسبتو هند ساخت اخون را تاركا معادم مر، يد دازپررزه كمونيست بمباب با حز

هد با انيست كه كسي بخوي يددترو هيچ شك . شت داهند انخوروا بشما ترحمي 
گر شما نمي ا. د شون يكساك باشد با خاده ماآبايد  ،كند رزه كمونيست مباب حز
رزه ين مبااز است كه ابهتر  ستيانوقت بر، آشويد ر چادهيد به چنين سرنوشتي اخو

 ضد كمونيسم "ن قهرما "م ست كه ما به تمااي اين توصيه صميمانه ا. بپرهيزيد 
صل كنوني خلق بايد اين نيست كه سه از اضحتر ي واين ترتيب هيچ چيزابا . ميكنيم 

ين ا. ست ابه نيستي م گرنه محكووكمونيست باشد ب حز باري همكاه برگيرنددر 
ب با حزري همكابا : ست ا ندگيگ و زصل خلق يك مسئله مراسه اي نكته بر

 كمونيست سهب با حزرزه نتيجه مبا، و در هد ماند اخوه ندزصل خلق اكمونيست سه 
 ؟ثابت كند ا نرف آند خالاچه كسي ميتو.هد شد اخود صل خلق نابوا

از صل سياسي پشتيباني اقعي خلق بايد وانوين يا ، نقالبي اصل اسه  ثالثاً
گر شما نمي ، اصل نيستيد اچنين ن هااخوگر شما ا. د گير بران را در گرركان و هقاناد

گر شما نمي ، اكمك كنيد ان گرركا ن وهقانادصميم قلب به و از قت اهيد با صداخو
 "ياتسن ن سو ركتودصيت نامه و "در كه را  "دم مري هاده نگيختن توابر "هيد اخو

مي ارك تدا تانر دشكست خوب و نقالاشما شكست ، ست عملي كنيد ه اگنجيد
) 41( ". ست اهقاني دقع يك مسئله در وامسئله ملي  ": ست اگفته  ستالينا. بينيد

رزه مبا، و ست اهقاني ب دنقالاقع يك در وا چينب نقالاست كه امعني آن ين به ا
قع در وانوين  سياموكردسياست . ست اهقاني رزه دقع مبادر واپن ژاكنوني عليه 

كترين دقع در واقعي خلق وان يا صل نوياسه . ن هقانادبه رت قددن سپراز تست رعبا
ست ن اهقانادسطح فرهنگي دن قع باال بردر واها ده فرهنگ تو. ست اهقاني د بنقالا

ندگي زماني در زما وز مرا. ست اهقاني ديك جنگ  قعدر واپني ژامت وجنگ مقا. 
داده جلساتي تشكيل ه كو ، درست اجررد امو) 15( "ه فتن به كورصل ا "ميكنيم كه 

ميرسانند پ نامه بچا، روزترتيب ميدهند ي درس كالسها، ميكنند ر كاد ، ميشو
ست ن اهقانااي دقع بردر واينها م اتما –ميكنند زي با تياترت قطعا، مينويسند ب كتا،
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د ندگي خوج زحتي مايحتاج دارد و حتيااپني ژامت ضد ومقا جنگدر نچه كه م آتما. 
ر در منظو "قع در وا "د گفته ميشو يقتو. دتأمين ميشون هقاناف دطراز قع در واما 
نيست كه  معنيآن ين به ، استداده استالين توضيح د اكه خور همانطو، ست س اساا

تشكيل را صد جمعيت چين در  80ن هقاناد. د ميشوارده گذونظر فراز يگر دمل اعو
هقاني دمسئله و ينراز  .ند ائي نيز ميدابتداسه رمدد گرحتي يك شا اينر، اميدهند 

را چين ب نقاله اعمدوي نيرن هقانا يهاو نيره و چين شدب نقالاساسي اسئله م
. ميكنند  لشغام دوم را اسكنه چين مقاان در گرركان هقانااز دپس . تشكيل ميدهد 

ورزي گر كشاركاور و پيشه ن ميليوده چند و گر صنعتي ركان چند مليوداراي چين 
نها ا آير، زهد دمه د اداد بزندگي خوناصنايع مختلف چين نميتوان گرركا ونبد. ست ا

رن گر صنعتي مدرطبقه كاون بد. ميباشند  ماد   قتصاابخش صنعتي ن توليد كنندگا
همه از بيش  ده وچين بوب نقالاهبر رين طبقه ا ايرد ، زشووز ند پيرانميتوب نقالا

ق قعي خلوانوين يا ، نقالبي اصل ايطي  سه اچنين شر  رد. ست انقالبي اكيفيت داراي 
صل خلق اگر سه ا. باشد ان گرركان و هقانااز دصل سياسي پشتيباني ا ويبايد حا
ري   ياان گرركان و صميم قلب بدهقانا و ازقت ابا صد، صلي نباشد اچنين داراي 

هد اخو ديبه نابوم محكو، عملي نكندرا  "دم مري هاده نگيختن توابر "و نرساند 
   .دبو

 –صل سياسي اسه از صل خلق كه اسه ن آنتجيه گرفت كه ان ميتوو ينرازا
ان گرركان و هقانااز دپشتيباني و كمونيست ب حز باري همكا، سيه روبا د تحاا

باين ا صل خلق بايد ًجدا سهان جدوبا ادار هر هو. شت داهد انخوه يندد ، آشوف منحر
 .نكته بينديشد

صل اسه ، ساسي ميباشد اصل سياسي اسه وي صل خلق كه حااين سه ا
تكامل سه ، ست اسي نوين خلق اموكردصل اسه ن هما قعي خلقوانوين يا ، قالبي نا
در ست كه اني ل دورامحصو وياتسن ن كتر سورگ دسهم بز، ست اصل كهنه خلق ا

فقط   .سته ايددجهاني سوسياليستي تبديل گرب نقالاز اچين به بخشي ب نقالآن ا
 "وري چين ضراي بروز مرا "كمونيست چين ب ست كه حزاصل خلق اين سه ا

كند رزه مباآن ست بخاطر تحقق كامل ده اماآ "ميكند كه   معالو اتشخيص ميدهد 
مرحله در كمونيست چين ب ست كه  با برنامهسياسي حزاصل خلق اين سه  افقط ؛  "
  .داردساسي اشباهت آن قل اتيك يا با برنامه حد امكرب دنقالا
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سيه رو. د چين بوب نقالاكهنه ل دوران صل كهنه خلق محصواما سه ا
ن مكااسيه روبا د تحااصل سياسي ذ اتخااطبيعتا د ومپرياليستي بواسيه ن رونزماآ

  طبيعتاًو شت اندد جوو كمونيستب حزن نزمادر آچين در بهمين قسم د ؛ پذير نبو
 نموقع  جنبش؛  در آشت اندن  مكااكمونيست ب با  حزري صل سياسي همكاذ اتخاا
توجه ز هنواده و ندن نشاد را هميت سياسي خواكامل ر بطو زهقاني هنوي و دگرركا
ان و گرربا كاد تحااصل سياسي ذ اتخاا طبيعتاًد ، و بوده نكر جلبد خوي بسودم را مر
صل اسه 4192ان در گوميندن مازسا تجديداز پيش و ينراز ا. د غير ممكن بون هقاناد

سه آن  گرا. كه كهنه شد د صل خلقي بوايعني سه د ، مقوله كهنه بوز از خلق هنو
نست پيشرفت انميتوان گوميند، صل نوين خلق تكامل نمي يافت اصل خلق به سه ا

كمك  و  از   ،يافت را درين  نكته داخووت كاذ وياتسن  با عقل  نكتر سود. كند 
سه ي از يدتفسير جده ، يددگررداربرخو كمونيست  چينب  حزروي  و  شود  تحاا
نتيجه جبهه متحد ؛ دريخي نوين بخشيد رتات خصوصيا بĤنو داد ، صل خلق بدست ا

ب حزان و گوميندن مياري نخستين همكا، مد د آصل خلق با كمونيسم بوجواسه 
 7192ي سالهاب نقالواجلب شد ر كشودم مرم تمااداري هو، يد دگرار برقر كمونيست

  .يددبرپاگر4192  -

ت  خصوصياد و  بو نقالبي اگذشته  در  دوران  صل  كهنه  خلق  اسه  
هنگاميه سه ، جديد در دوران گر اما ا. ميساخت  منعكسد را  خودوران  يخي  رتا
لت دويش اپيداز گر بعد ا د ،شوار قديم تكرن روش هماه يددگرار صل نوين خلق برقرا

 كمونيستب تأسيس حزاز گر بعد د ، اسيه مخالفت شوروبا د تحااسوسياليستي با 
گاهي ن آهقاناان و دگررنكه كااز آگر پس د ، اشور نكااست كمونيب با حزري همكا

از صل سياسي پشتيباني اند ن داده انشاد خواز  راعظيم سياسي وي يافته نير
ست كه نشانه بي ا تجاعيروش ارين رت اينصودد، در اگران رد گرركان و هقاناد

ي   از بيخبرنتيجه همين 7192از بعد ع تجاار ارستقرا. ميباشد د خون ماي از زخبر
د را خون مات زست كه مطالبااكسي ن قهرما ": لمثلي ميگويد ب اضر. ستن اماز

بخاطر رز را نداين اصل خلق اكنوني سه اداران هو كهوارم ميد امن  ". ميكند درك 
  .دهند سپراخو

جه وساسا د ، ً انظر گرفته ميشودر صل خلق مقوله كهنه اسه ه هر گا
نها متعلق به آكه ا يرارد، زندد جووقل كمونيسم ا مه حدبرناو نها ن آمشتركي ميا

ب حزو سيه روعليه  صل خلقاسه از گر نوعي ا. ست ه اكهنه شدو گذشته دوران 
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ست كه نه فقط هيچ اتجاعي اريگر ، آن دكند رزه مباان گرركان و هقاناو دكمونيست 
در خصومت از در لكه با كمونيسم بارد ، قل كمونيسم ندامشتركي با برنامه حد  جهو

Ĥره ين بادر اصل خلق اسه ادران هو. نيست ره آن بادر  به بحثزي بنابرين نياو يد مي
  .قت بيانديشنددنيز بايد با 

در ليسم دافئوو مپرياليسم اعليه رزه ظيفه مباوتا موقعي كه ل ، حااي علي 
د هد كرانخوها را رصل نوين خلق اسه ان جدوبا ن نسااهيچ  ،نيافته م نجاد اخوس ساا

ميباشند او نظاير وي و جين وان فقط  ،ها ميكنند را رصل نوين خلق انهائي كه سه ، آ
ضد ، سيه رو غين ضددروصل خلق اسه م نند با سر سختي تمااينها ميتوانكه آبا . 

ان و جدوبا ن مادمرز لي با، وتعقيب كنند ي را گررضد كاو هقاني دضد ، كمونيستي 
ياتسن ن حه سووقعي خلق مطرواصل اسه از هد شد كه اخوا پيد لتاشيفته عد

ز هنو 7192ع در تجااري اربرقراز پس  ست كهاست درگر ا. د هند نمواپشتيباني خو
مه اداچين  بنقالد در راه  اخورزه ند كه بمبادصل خلق بواقعي سه اداران واهور بسيا
اد تريد تعدون بد ده ،كرذ مين ما نفوزسر در شمن ملت عميقاً دكه ن كنو، اند اميد

ري ما كمونيستها پيوسته همكا. هد شد ابالغ خوار هزاران به هز مانيدچنين مر
و در هيم  بخشيداخلق تحقق خو صلاصديق سه ادان با كليه هود را طوالني خو

، ميزنيم  ناپذيرج عالي ضد  كمونيستهاو به  سينه  خائينين بملت رد ست دحاليكه  
 .درهيم كاها نخورا رستي دوهيچ 

 

 سي نويناموكردفرهنگ  -  ١١

 
همچنين مسئله و جديد وران درديخي چين رتات خصوصياق فودر ما 

نيم به مسئله فرهنگ اميتون كنوا. يمدادتوضيح  راسي نوين اموكرد ريجمهو
    .يمدازبپر

ظ لحااز يك جامعه معين د قتصاو اسياست س نعكاايك فرهنگ معين 
سلطه  س نعكااكه  د دارد جوومپرياليستي انگ فره چين يكدر . ست ايك ژيدئولوا

ين ا. ست ابر چين دي صاقتا وسياسي ي مينه  هادر زمپرياليسم  ايا  سلطه  قسمي و 
 چيندر مپرياليستها اتوسط  مستقيماً فرهنگي كهي مانهازساآن  نه تنهارا فرهنگ 

ر گونه ه. يج ميكنند ونيز ترم بيشري چيني هاه اي از بلكه عدد ، ميشواداره 
چين يك در . د ميشووارد ين مقوله ، در است ا رت آورسار آفكاوي افرهنگي كه حا

لي انيمه فئودي قتصاا وسياست س نعكااكه د دارد جوولي نيز دافرهنگ نيمه فئو
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س ، مكتب كنفسيوت مطالعه تعليماس ، كساني كه پرستش كنفسيوم تما، و ست ا
با  فرهنگ  نوين  وتبليغ  ميكنند  و  توصيه    راكهنه  ر  فكاو  اخالقي  كهنه  ا عداقو

فرهنگ . فرهنگ ميباشند ع ينون انمايندگا ،نوين  بمقابله  برميخيزند  ر  فكاو  ا
با فرهنگ نوين  ند تااصميمي ادر بردو لي بمثابه دافرهنگ نيمه فئوو مپرياليستي  ا

دال طبقه فئوو سم مپريالياخدمت در تجاعي ي ارفرهنگهاع ين نوا. كنندرزه چين مبا
هرگونه فرهنگ نوين ي بنا، نيايندي در پااز نها آگر ا. ي در آورد پارا از نها آ بايدو ند  ا

؛ نيست ن جريااد نسدون ابد، نيست ن ساختما امنهدون ابد. د هد بواغير ممكن خو
    .ستاندگي گ و زمررزه فرهنگ مباع نودو ين ن اميارزه مبا

سياست نوين س نعكااين فرهنگ ، است اگ نوين به  فرهنط نچه  كه  مربوآ
   .ينهاستاخدمت و دريك ژيدئولوا ظلحااز نوين د قتصاو ا

سرمايه  د قتصاايش اپيدن ما، از زيم دادتوضيح م بخش سودر كه  ر همانطو
يگر دين جامعه ، اتغيير گشت ش ستخودجامعه چين كم كم  چين خصلتداري در 

با ، ست ه اشدل لي مبددانيمه فئو لكه به يك جامعهب، لي نيست داجامعه ً كامال فئو
ل قبادر  داريسرمايه د قتصااين ا. ق دارد متفوم مقاز در آن لي هنودافئود قتصاانكه آ
ين ابا  اه سياسي نويني كه  همري هاو نير.  ستاني نويد قتصاالي بمثابه  دافئود قتصاا
ي هاو نيراز تند رعبا، ند اتكامل يافته ه و مدآپديد داري سرمايه  نويند قتصاا

و ي نيرس نعكاافرهنگ نوين و   .يارلتاوپررژوازي و بوده خررژوازي ، سياسي بو
ون بد  .نها ميباشدآخدمت و در ست ايك ژيدئو لوظ الحااز سياسي نوين دي و قتصاا
ي هاونيرون بد، يا رلتاوپررژوازي و بوده خررژوازي ، بوون بدداري ، سرمايه د قتصاا

  .يدآنست پديد ايا فرهنگ نوين نميتوو نوين ژي يدئولوا ت  ،ين طبقااسياسي 

نقالبي چين ي اهاو فرهنگي نوين همه نيردي و قتصا،اسياسي ي هاوي نير
ين ا. فرهنگ كهنه بمقابله برميخيزند و كهنه د قتصا، ا هستند كه با سياست كهنه

لي دارهنگ نيمه فئوفد و قتصاا ،يكي سياست : ند اقسمت دو كهنه شامل ي چيز ها
 ويندد اتحاو در امپرياليستي افرهنگ د و قتصا، اسياست ي يگر؛ دچين د خو

ن ميارزه مبا. د شوه يشه كنداز ربايد و ست اينها همه بد ا. ست امي دوگي با دسركر
كليه ( دم مري هاده نوين توي هاو نيرن ميارزه مبا، چين  جامعهدر كهنه و نوين 
رزه ين مباا. ست دال اطبقه فئو ومپرياليستها اكهنه ي هاو يربا ن) نقالبي ت اطبقا
ك تريا جنگاز چنانچه . ب نقالاضد ب و نقالن ايست ميارزه اكهنه مباو نوين ن ميا
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ب نقالاز اگر ا دارد ومه اداست كه ل اصد سارزه ين مباد ، اشوب آورده ببعد بحسا
  .ردميگذل از آن سي سا تقريباً د ، شو ب آوردهبحسا 1911

رده كهنه و به نوين ان نيز ميتوت را نقالبا، اگفتيم ق فودر كه ري ما بطوا
يخ رتاي از يگر، در دوران دست ايخ نوين رتادوران از  يكدر نچه كه د ، آكري بند

مرحله دو به ان نميتورا  تيك چيناموكرد –رژوا بوب نقالل اصد سا. د كهنه ميشو
 مرحلهدو ين از اهر يك . خيرل است سابيو نخستين ل ساد شتاه :د تقسيم كررگ بز
ل  ساد هشتادربدينقسم  كه  ،  ست  ايخي  رساسي  تاايك خصوصيت  رگ  داراي  بز

در حاليكه دارد ، در تيك چين به مقوله كهنه تعلق اموكردـ   رژوابوب نقالانخستين  
ه به مقولب نقال، اجي رخاو خلي دا سياسيع ضاات اوخير بمناسبت تغييرل ابيست سا

سي اموكرد .نخستينل ساد خصوصيت هشتشا –سي كهنه اموكرد. دارد نوين تعلق 
مينه در زهم و مينه سياسي در زين تمايز هم ا. خير ل اخصوصيت بيست سا_نوين 

  .ستا دقفرهنگي صا

ست ي اچيزن ين هما؟ امينه فرهنگي چگونه تظاهر ميكند در زين تمايز ا
  .يمدازبپر آنير به توضيح در زكه ما 

 

 فرهنگي چينب نقالايخي رتات خصوصيا -  ١٢

 
مه    4جنبش از مرحله پيش ، يك چين ژيدئولواجبهه فرهنگي يا جبهه در 

  .يكديگرنداز يخي متمايز رمرحله تا، دو ميĤيد  ل آنكه بدنبااي مرحله و 

فرهنگ ن ميارزه جبهه فرهنگي چين مبارزه در مه  مبا 4جنبش از پيش 
ن ميارزات مي مبا 4جنبش از پيش . د لي بوداكهنه فئو رهنگفو ئي رژوانوين بو

و جديد  ت تعليمان ميا،  )16( ريطوامپرت امتحانااسيستم رن و مدارس سيستم مد
خصلتي  چنينداراي همه  ،  چيني ت تعليماو غربي ت تعليمان ميا،  قديم  ت تعليما

ن مادر آن زغربي ت يماجديد يا تعلت تعليمارن ، مدارس سيستم مدر از منظو. ند دبو
سمي ي بقاياري از بسياز كه هنوا يرز "د خوس سادر ا "ما ميگوئيم  ( دخوس سا، در ا
ي يهارتئوو طبيعي م علود از بورت عبا ) دميخته بودر آنها در آليته چين دافئو
در . شتند دا جحتياانها آبه  رژوازي بون كه  نمايندگارژوازي سياسي بو -جتماعي  ا

لي  چين نقش دافئوژي يدئولوابا رزه مبادر جديد ت تعليماژي يدئولواين ان ماآن ز
د كهنه بودردوران تيك چين اموكرد -رژوا بوب نقالاخدمت د و در ميكر زينقالبي  باا

ه سيدرمپرياليسم وران ابدن جهاد و بوان ناتو چينرژوازي نجائي كه بواز آمعذلك . 
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و چند ضربه  بزند  دبودر فقط قاان  بميدود از ورئي پس رژوابوژي  يدئولواين د ، ابو
ر فكاو اجي رمپرياليسم  خارت آور اسار افكااتجاعي د ارتحاف اطراز بالفاصله  

د تحااين انكه آبمحض . شد ه ندرالي چين به عقب داگذسته فئو گشت بهزبا
ت تعليماح ين باصطالد ، انمو آغاز راتجاعي حمله متقابل كوچكي اريك ژيدئولوا

عقب  نگ، زنشاند و فرد را طبل خوآورد ، آواي پائين د را خوي پرچمهارا فو جديد ً
فقط ، باقيماند از آن نچه كه داد و آست د را از دخوا در آورد ، روح بصدرا نشيني 
ه مپرياليسم پوسيددر دوران اتيك كهنه اموكرد -رژوا فرهنگ  بو  .دجي بورقالب خا

  .دناگزير بوآن شكست ، و شد ان ناتوو 

مه يك  4جنبش از پس . د يگر چنين نبودضع ومه  4جنبش ن مااز زما ا
ست افرهنگي كمونيستي ي هاه يدو آن اچين پديد گشت  درفرهنگي   نويني وي نير

ن فرهنگي هماوي ين نيرايگر د رتبعبا، ميكنند ي هبرا رنرآچين ي كه كمونيستها 
 1919 لسادر مه  4جنبش . ست اجتماعي ب انقالري اتئوو بيني كمونيستي ن جها

ل ساي در گررقعي جنبش كاز واغاو آكمونيست چين ب تأسيس حز، گرفت رت صو
، پيوستند ع كتبر بوقوب انقالو انخستين جنگ جهاني   از همه بعد  ينهاا _د بو1921

ي سيماات مستعمردر نقالبي اجنبش و ملي  جهاني مسئلهس مقيادر يعني موقعي كه 
جهاني ً كامال ب نقالا وچين ب نقالن ابطه ميارد راين مودر ا ، وميگرفت د نويني بخو

ب حزو چين ي يارلتاوپر _سياسي جديد ي هاونيرورود سايه در . د بور شكاآ
نوين س لبادر جديد فرهنگي وي ين نير، اصحنه سياست چين در  _چين  كمونيست

د داد بخود رنبم نتظام و انظاد آورد ، گررا ممكن  متحدينم تماد نوين خوي سالحهاو 
وي ين نيرا. د كرز غاآ ليدافئوو مپرياليستي اعليه فرهنگ اي را نه راجسوض تعرو 

 دي ،قتصام اعلو، فلسفه  از عم اهنر ت و بياو ادجتماعي م اعلوي مينه  هادر زجديد 
، يك زمو، سينما ، جمله تئاتر از ( هنر ت  و بياو در اديخي رتا، نظامي ، سياسي 

ين اخير هر كجا كه ل اطي بيست سا. يافت ري بسيا شدر) اشي نقزي و مجسمه سا
و يك ژيدئولون امضمودر  گي  چهربزب نقال، اخت داجديد  فرهنگي بحمله پروي نير

 وسيع ن وچناآن منه تأثير دا. نگيخت ابر ) ه غيرو نوشتني ن بازشكل ( شكل در چه 
ين اهائي كه و نير. شت اندن مكااعمال آن ً ست كه غلبه بر امند ونيرن ضرباتش چنا

لوسين .  ست ابي نظير د منه خودالحاظه از يخ چين رتا متماد ، در فرهنگ بسيج كر
ه لوسين فرماند. ست افرهنگي  جديدوي ين نيرار ابيباكترين پرچمدو گترين  ربز

رگ بز بلكه يك متفكررگ ، يب بزادنه تنها يك ؛ او ست افرهنگي چين ب نقالاعالي 
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و ست اهمه محكمتر از نش استخواست كه دي الوسين مر ستگ ارنقالبي بزايك و
نيمه ات و مستعمري خلقهاا ي ين بر، واتملق گوئي ميباشد واري و  ههيچ بندري از عا

ه جبهه فرهنگي بمثابه نماينددر لوسين  .ستايقيمتي ده ذلعاق اصفت فوات مستعمر
، ترين ار ستو، ارينليرت، دست ترين درشمن دضع ابموض تعردر كثريت عظيم ملت ا
. ست ه انديدد بخوش را يخ نظيررست كه تااملي ن ترين قهرمارپرشوو ترين دارفاو

 .ستاسمت فرهنگ نوين ملت چين ن هما، پيش گرفت در لوسين  سمتي كه

و كهنه  ع  سي نواموكردمه  فرهنگ نوين چين فرهنگ   4جنبش از پيش 
جنبش  مه از  4پس . د  بورژوازي بوداري فرهنگي سرمايه  جهانيب نقالاز ابخشي 

جهاني ب نقالاز ابخشي و نوين  عسي نواموكردفرهنگ از فرهنگ نوين چين برعكس 
  .ستايا رلتاوفرهنگي سوسياليستي پر

فرهنگي چين ب نقالو امه  جنبش فرهنگي نوين چين  4جنبش از پيش 
 4جنبش از س پ. د يفا ميكري را اهبررنقش ز ميشد كه هنو يهبررژوازي ربوسيله  بو

هر گونه و يد دگرآن سياست از تر  هين طبقه حتي عقب ماندافرهنگي ي هاه يدامه 
اي  ازهندانست تا انقالبي ميتودر دوران اكثر احد داد ، ست ي را از دهبررنائي اتو

فرهنگي ي هاه يده اناگزير بعهدي آن هبرركه د شود تحاي وارد اعضوان بعنو
ا نرآند است كه هيچ كس نميتواشن روز روقعيت مثل او ينا. شد ارده يا گذرلتاوپر

    .دمنكر شو
ضد و مپرياليستي افرهنگ ضد ، سي نوين اموكردفرهنگ ر از منظو

ين ا. ست اپني ژافرهنگ جبهه متحد ضد وز مرا وست دم امرده اي لي تودافئو
ند اكمونيستي ميتو ژييدئولوايا يعني رلتاوفرهنگي پري هاه يدافقط را فرهنگ 

ند انميتوي يگردفرهنگي هيچ طبقه ي هاه يدف اطري از هبررين نقش ا. كند ي هبرر
مپرياليستي اخالصه فرهنگ ضد ر بطو، سي نوين اموكردفرهنگ ر از منظو. د شو يفاا
  .ستايا رلتاوپري هبررتحت  دممري هاده لي توداضد فئوو

 

 ر دورهچها - ١٣

 
ظ لحادي از تصاقا بنقالو اسياسي ب نقالانعكاسي ، افرهنگي ب نقالا

فرهنگي نيز مانند ب نقالامينه در زچين در . ميكند  نها خدمتبĤ وست ايك ژيدئولوا
 .داردجو وسياسي يك جبهه متحد ب نقالا
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ر خير به چهال افرهنگي طي بيست ساب نقالدر اين جبهه متحد ايخ رتا
دوره دوم ،  1921تا 1919د از بر ميگيرل را در سااول دو  دوره: د تقسيم ميشودوره 

و  7193تا  7192ل را از سام ده سو دوره   1921تا  1919د از بر ميگيرل را در شش سا
   .حاضرن مازتا  7193ل را از سه سارم چهادوره 

 1921در كمونيست چين ب تا تأسيس حز 1919مه  4جنبش  دوره اول از  
  .ستدوره اين اصلي امه شاخص  4جنبش  . مه مييابد ادا

لي دانيز يك جنبش ضد فئوو مپرياليستي اجنبش  ضد  مه يك 4جنبش 
ست اخصلتي داراي ين جنبش است كه اين آن در ايخي رتا هميت برجستها. ست ا

و مپرياليسم اعليه ن ماابي  وپيگير رزه يعني مبا، نيست دارا    1911ب  نقالاكه 
 نمازدر آن نست كه اي آست براچنين خصلتي داراي مه  4گر جنبش ا. ليسم دافئو
نقالبي چين ان اشنفكرد وروشته بودابه پيش برم چين يك گاداري در سرمايه د قتصاا

ضعيف و تريش ن و الما، آسيه رومپرياليستي رگ ابزرت قد سهل ضمحالاكه شاهد 
لت سوسياليستي دوتأسيس يك  ونسه افرن و نگلستاامپرياليستي رت اقدن دو شد

يتاليا ا و) ي هنگر( طريش ن ، الماي آيارلتاوپرب نقالو اسيه ي رويارلتاوتوسط پر
جهاني ب نقالت امه  بدعو 4جنبش . ملت چين بستند آزادي به  زه اي ميد تا، اند دبو
د خون مادر زمه  4جنبش . مد آلنين پديد ت بدعو، سيه ب رونقالا تبدعو، قت و

ب مه حز 4جنبش ن مادر زنكه آ با. د يائي بورلتاوجهاني پرب نقالاز ابخشي 
 ري ازبسياه عدن مان زهمااز لك امعذ، شت اندد جوز وت چين هنوكمونيس

كمونيستي ژي يدئولوابا زه تاو ند دتأييد ميكررا سيه ب رونقالاند كه دبوان شنفكررو
ي  جبهه  متحدب  نقالاجنبش  د از  بورت  عباز  غادر  آ مه 4جنبش  . شنا ميشدند آ

ده نقالبي خران اشنفكررو ،ست  كمونيان  شنفكررو:  عناصر سه  گانه  از  مركب  
 نقطه) . ند ادتشكيل ميدرا قت وست جنبش ح راخير جناان اشنفكررو( رژوازي بو

ن در آن هقاناان و دگرركاو ميشد ود محدان شنفكرروكه به د بوآن ين جنبش اضعف 
نه ، تكامل يافت ) 71(ئن ژو3قتيكه به جنبش  ومه  4جنبش  ليو. شتند اشركت ند

رژوازي بوده خر، يا رلتاوپراز سيع و يهاده بر ميگرفت بلكه توان را در شنفكرروتنها 
در  نقالبيايك جنبش رت نتيجه بصوو در شتند داشركت در آن نيز رژوازي بوو 

يشه با از رست كه امه جنبشي  4فرهنگي جنبش ب نقالا. مد در آملي س مقيا
فرهنگي ب نقالا يخ خويش چنينرسر تااسردر چين ، و ستد الي متضادافرهنگ فئو

 عليهرزه مبا _رگ پرچم بزدوشتن افرابا بر . ست ه انديد د بخوي پيگيررگ و بز
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  _نوت بياادتوصيه  و كهنه  ت بياادعليه  رز مبا، نو ق خالاتوصيه  و كهنه  ق خالا
ين جنبش ن امادر آن زلك امعذ. ست ده اكرادا ئي اقت سهم بسزوفرهنگي ب نقالا

. يابد ش گسترن هقاناان و دگرركاي هاده تون ميادر كه  شتاندن مكاز افرهنگي هنو
 "ر از لي منظورا داد و "دي عا دممراي برت بيااد "ر ين جنبش شعااست كه است در
و  يشهررژوازي بوده خران شنفكرروقع كسي جز ن در وامادر آن ز "دي عادم مر
ژي يدئولوظ الحااز مه  4جنبش . د نبوي شهران شنفكرح رويعني باصطالرژوازي بو
لشكر و مه 30همچنين   جنبش و 1921در كمونيست چين  بها تأسيس حزدر كاو

 4ست جنبش ح راجنارژوازي بو انشنفكرن رونزمادر آ. يد ارك دتدل را كشي بشما
ع تجاار بهوند  دكرزش شمن سادنها باآكثريت ، و در دوره دوم اند ادتشكيل ميدرا مه 

 .پيوستند

و مه  30جنبش ، كمونيست چين ب تأسيس حزآن كه شاخص در دوره دوم 
ه مه  تشكيل شد  4جبهه  متحد سه  طبقه  كه  طي جنبش  د ،بول لشكركشي بشما

مينه و در زشد ه كشيددر آن بشركت  نهقادطبقه  و تكامل يافت و ماند ار بر قرد ، بو
نخستين  نين هما، ايد دتشكيل گرت  ين طبقااز اسياسي يك جبهه متحد مركب 

ينست در اياتسن ن كتر سودعظمت . د كمونيست بوب حزان و گوميندن مياري اهمك
ب  نقالايك ب  نقالاين انكه آبا ( د كري هبررا ر 1911رگ بزب نقالا نه فقطاو كه 
با پاسخ ن و جهات جريانادن كرل نبادبا "نستابلكه تو) د قديم بودوران تيك اموكرد

با د تحاامبني بر 72 نقالبياساسي اسي صل سيااسه  "ها ده توي منديهازبه نيادادن 
ارد عرضه بدان را گرركان و هقانااز دپشتيباني و كمونيست ب با حزري همكا، سيه رو

صل نوين خلق انتيجه سه ، و در هد دبدست ي صل خلق تفسير جديداسه  رهباو در 
صل خلق با اموقع سه آن تا . زد ساار برقرد ، بو ساسياصل سياسي اسه وي كه حا

 ويحاا ير، زشت اند يپيوندان چندن ناابا جوو ميك دكا، آشي ورپرزش و موآافل مح
ي هاه يدو الي داجتماعي فئوايم  رژعليه  ، مپرياليسم اعليه  رزه مباي هار شعا

دم نظر مرر و دند دصل كهنه خلق بوانها سه آموقع آن تا . د لي نبودافئو فرهنگي
از هي وميرفت  كه گرر سياسي بشماي ها رمانو ايبر  صرفاًپرچمي ، پرچم موقتي 

ده ستفارد اوما نرآلت دو ميعني بخاطر نيل بمقا، لتي رت دوبخاطر كسب قدص شخاا
صل سياسي اسه وي مد كه حاآصل نوين خلق پديد اسه  اًبعد ماا. ند ادميدار قر
ي كوشش هاو كمونيست ب حزان و گوميندن مياري سايه همكادر . د بو ساسيا
ه اي از عدن ميادر  _سر چين اسردر نوين خلق  صلاين سه ب احزدوبي نقالي اعضاا
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ع نشجو شيون دانااجو سعي وهاده توو كاميك ، آشي ورپرزش و موآمحافل اد فرا
صل اليه خلق به سه اوصل است كه سه ط امر مربواين ابه  كامالًنتيجه  ينا. يافت 
صل اسه وي يافت كه حا سي نوين تكاملاموكردلي داضد فئوومپرياليستي اضد  خلق

    .شتاندن مكاي آن انديشه هااشاعه اتكامل  ينون ابدد ؛ ساسي بواسياسي 
متحد   نقالبي خلق پايه سياسي جبههاصل ا سهدوره ين ل اطودر 

نجائي كه و از آيد دنقالبي گرامختلف ت همچنين طبقا وكمونيست ب حزان و گوميند
كترين يك جبهه متحد دو د ين، ا "ست اصل خلق اسه ب ست خودوكمونيسم  "

،  يارلتاوپراز مركب د بوي ين جبهه جبهه متحدانقطه نظر طبقاتي از . ند دادتشكيل 
 "كه ب  حزدو ين دوره ادر آن . رژوازي بوي و شهررژوازي بوده خرن ، هقادطبقه 

ي و شانگهاان در گوميند "ري نامه جمهوروز "و كمونيست  بحز "هنما را هفته نامه
ضد ات نظر مشتركاً ،ند دبوار داده قر دعمل خوه پايگارا حي مختلف انوي ه  هانامروز
س ساا لي بردافئوورش پرزش و موآمشتركاً عليه ، ند دتبليغ كررا مپرياليستي ا

لي داكهنه فئوت بياادعليه س ، مكتب كنفسيوت مطالعه تعليماس و پرستش كنفسيو
جديد كه ضد ت بياو ادتند نوشتني سبك كهنه برخاسن باز وبا شكل قديمي 

را  نوشتني  سبك  جديد  ن  باز د ، وبون آن ليسم مضموداضد فئوو مپرياليسم ا
 ضدر  فكال  اكشي  بشما لشكران  دون  و  جنگ  گون  ماز  در.  ند  دتبليغ  نمو

نو را نها آنتيجه ده و در چين  تلقيح نموي تشهارا در ارلي داضد فئوو مپرياليستي ا
ين ربر مأموگ مر  "ي هار شعان  هقانادمليوني ي ها دهتون ميادر . ند دكرزي سا

و شد داده  "متنفذين شرير  وبر مستبدين محلي گ مر  "و   "مختلس و فاسد  
 سايهدر همچنين و ينها اسايه همه در . يد دهقاني بر پا گررگ دنقالبي بزرزات امبا

رگ بزرژوازي ما بوا. مد آبدست وزي پيرل لشكر كشي بشماروي در شود تحااكمك 
پديد ي ضع سياسي جديدو وبرچيد ب را نقالاين ا راًفو ،سيد رت رنكه بقدآبمحض 

  .مدآ

تي ابمناسبت تغيير. ست ا 7193تا  7192از نقالبي اجديد م ، دوره سودوره 
اردوي چين به رگ بزرژوازي بوب روي داد ، نقالدر اردوي اقبل  دورهخر رن اواكه بمقا

ل او ملي نيز بدنبارژوازي بوو پيوست  ليدافئوي  هاو نيرو مپرياليستها انقالبي اضد 
باقيماندند يعني  سه طبقه فقطند دبوب نقالدر اول در اردوي اكه طبقه ر چهاو از فت ر
ان شنفكررونجمله و از آ( رژوازي بوده يگر خري دبخشهان و هقادطبقه ، يا رلتاوپر
يد كه دنويني گروارد دوره موقع ناگزير يندر اچين ب نقالابدين جهت  ؛) نقالبي ا
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دوره از ين ا. د ميكري هبرب  رنقالاين در ا راها ده كمونيست چين بتنهائي توب حز
يگر دطرفي د و از بو بنقالاجانب ضد از  "ب سركوه و محاصر "ت طرفي شاهد عمليا

 از "ب سركوه و محاصر "ت در عملياع نودو ينموقع در ا. عمق ب در نقالذ اشاهد نفو
ذ نفوع نون دو همچناو فرهنگي ي يگرو ديكي نظامي : شت د داجوب ونقالاجانب ضد 

ي هاو مپرياليستها نيرابه تحريك . فرهنگيي يگرو دستائي رو يكي: عمق ب در نقالا
 "ب سر كوه و محاصر "گانه ت دو عمليا يناي ابرن سر جهااسرو چين م تجاعي تماار

بي ن جهادر  آنبيرحمي وت و قساو كشيد ل طول ساده عملياتيكه ، بسيج شدند 
سيدند رنشجو بقتل ان داجوو كمونيست ار چندين صد هزآن طي د ، و نظير بو

نظر در . گرفتند ار حشيانه قرد و تحت پيگيرن هقاو دگر رها كا نهمچنين مليوو
و كه كمونيسم د چنين مينمو، شتند دا هبر عهدرا ين عملياتها اكساني كه مسئوليت 

معذلك نتيجه   . "شتدابرن ميااز هميشه اي برر يكبا "ان ميتورا ونيست كمب حز
و براي روبا شكست مفتضحانه  "ب سركوه و محاصر "ت عمليادو هر ، مد در آبعكس 

ل شماي بسوخ تش سرارپيمائي راه  "ب سركوه و محاصر "ت نتيجه عمليا  .يددگر
وز  فرهنگي بر "ب سركوه و محاصر "ت عمليا نتيجهو پن ژابر ابردر مت ومقااي بر

 "ت عمليادو ين ك امشتر نتيجهو . د بو  1935سامبر د  9ن در  ناانقالبي جواجنبش 
ما ا  .نداين سه نتيجه همه مثبت ا.د بور كشوم خلق تمااري بيد "ب سركوه و محاصر

ت مؤسسام تمادر كمونيست ب ينكه  حزاغم رنستكه  علي آنگيزتر اهمه  شگفت از 
ت چه  شد  كه  عملياد ،  بوع  فادمطلقا  بي ان ً سلطه  گوميند طق تحتفرهنگي منا

مر اين ايا رد ؟ آبسختي شكست خو نيزان فرهنگي گوميند "ب سركوه و محاصر "
ب سركوو  همحاصر "ت ست طي همين عملياارد ؟ درنميدوا تعمق و مل تأبه ن را نساا

در فرهنگي چين ب نقالگ ارشخصيت بزرت بصو، كمونيسم و پير، كه لوسين د بو "
 .مدآ

م هجوب ، نقالاجانب ضد از  "ب سركوه و محاصر "ت نتيجه منفي عمليا
م كه تماي ست مهمترين علت كينه شديداين ا. ست ا مار پن بكشوژامپرياليسم ا

د خودر كمونيست ب حز ضدر پيكال ساده ين انيز نسبت به وز مراخلق حتي 
 .ميكندس حساا

م در ستحكاابا ب نقالاجبهه ، گير شد دوره درن يدر اتي كه رزاطي مبا
ي هاده لي توداضد فئو –مپرياليستي اصل خلق ضد ا سهو سي نوين اموكردموضع 

و ضي ن ارطبقه مالكا دتحاابر پايه ب نقالاحاليكه جبهه ضد ، در باقي ماند دم مر
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ار رقربادي ستبدايم رژ   _د مپرياليسم بوي اهبرركه تحت دي تحاا _رگ بزرژوازي بو
ن ساسي سواصل سياسي افرهنگي سه و مينه سياسي اد در زستبداين ا  .دنمو

را در ملت چين وخت  اندانيز بر وي را خلق  صل نويناسه ، شت اير پا گذرا زياتسن 
  .دبرو بدبختي عظيمي فر

خم و پر پيچ ن جريادر . ست اپي ژامت ضد وكنوني مقارم دوره چهادوره 
هم بيشتر ان آن لي ميد، ومد آپديد ره بادوطبقه ر چها جبهه متحد، چين ب نقالا

د ، بر ميگيررا در حاكم ت طبقا ننمايندگاري از بسياآن قشر فوقاني ، توسعه يافت 
 آنقشر   پائين د وبر ميگيررژوازي را در بوده خرو ملي رژوازي بوآن قشر متوسط 

ه و مدد درآتحااه عضويت جتماعي ملت بر اقشام ابدين ترتيب تمارا ، يا رلتاوپرم تما
ط سقواز قبل دوره ين الين مرحله او. ند ده امقابله كر پنژامپرياليسم امصممانه با 

رد بچشم ميخوه اي ندزتمسفر آ ركشوي مينه هام زتمادر ين مرحله در ا. ست ن اهااو
 مينه فرهنگي بسيج نسبتاًدن و در زكره تيزاموكرديشي به امينه سياسي گر، در ز

آن كه طي د ميشوده گشودوم مرحله ن هاط اوسقواز پس . شت د داجووسيعي و
بدشمن تسليم رگ بزرژوازي بواز بخشي : ست اني يافته اوافر اتضع سياسي تغييرو

. هد ن دپايارا مت وتر جنگ مقا زودهر چه دارد نيز ميل ي آن يگردبخش ه و شد
ي يهاآزاد يمحاانين همچان ويگري و دمان جيون جا، تجاعي به چينگ ي ارفعاليتها

  .ستامينه فرهنگي در زضع وين س انعكات امطبوعان و بيا

كه با ري فكام اقاطع عليه تمارزه اي ست مبازم االان ين بحرافع اي ربر
ين امانيكه زتا د  ؛ پيش گرفته شود ، در بمقابله برخيز ترقيت و حد، ومت وجنگ مقا

ه يندآ. مت نيست وجنگ مقا وزي دربه پيري ميدد ، اخته نشوانداتجاعي برر ارفكاا
 را درست كه پيوسته فكر خلق امهمي ع موضوآن ين ؟ است اچگونه رزه ين مباا

بين و خلي ال داحوع و اضااوشت دانظر در با . ارد ميدل مشغود بخور سر كشواسر
خلق ، گرفته ار مت قروجنگ مقاراه سر در مشكالتي كه  ادلمللي هر چه باشد تعدا

از مه نه فقط  4جنبش از بعد  ترقي بيست ساله. هد شد اخووز پير منجااچين سر 
 لساار قع پيشرفت چند هزدر وابلكه ، ست انتر وفزاز آن ساله پيش د ترقي هشتا

نيم پيش بيني ايا نميتوآتي رچنين صودر . ارد نيز پشت سر ميگذرا يخ چين رتا
ن عنام هجود ؟كرهد اپيشرفت خوازه نداچين تا چه  يگرل دكنييم كه بيست سا

ين اگر اما ؛ آبختي كشانيد  به بدرا جي ملت رخاو خلي ه داسياي هاو گسيخته نير
ثابت  يگرف دطر، از ست  ه اسياي هاوست نيرز در دست كه هنواتي رنشانه قدم هجو
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كم كم به دم مري هاده توو ست انها ي آنهازدپا و ست دخرين آين اميكند كه 
سر اضعيت  سرو ور وضعيت خا؛ وضعيت چين وست ان يچن . يك ميشونددنزوزي پير
  .نجها

 

  مسئله خصلت فرهنگت در فاانحرا- ۴١
فرهنگ نوين نيز اي بر. ميايد ون بيرار شوو دسخت رز مباره كواز هر نوئي 

سه پيچ گذشته اه از ينرده و در اكرل نبارا دمعوجي و  كجل راه بيست سااي كه بر
ن مايشها نماياآزين از ا بدب و خوي چيزهام تما. ست ال اين منواضع بر ، وست ا

  .سته ايددگر

سياسي ً رت مسئله قددر مسئله فرهنگي همانند رژوازي در بون سرسختا
و جديد  چين   بي خبرند  دوره يخي رتات خصوصيا   ازنها آ. ند ه اشتبادر اكامال 

نها آحركت ا مبد. نميشناسند  برسميتدم را  مري هاده سي نوين تواموكردفرهنگ 
 رژوازيفرهنگي بواد ستبدرت امينه فرهنگي بصودر زست كه رژوازي ابواد ستبدا

من فقط ) ( 18(مريكا و اپا ارومكتب ح باصطالن فرهنگيااز بخشي . تجلي ميكند 
ب سركو "مبني بر ان را سياست حكومت گوميند قعدر واكه ) ميگويم را بخشي 

ها آن. ميدهند ار قر ييدتأد نيز مورا  "كمونيست ب تحليل حز "و  "كمونيست 
ر مودر اسياسي سر بلند كنند نه ر مودر انه ن هقاناان و دگررهند كه كاانميخو

يط اشر؛ ست ابن بستي رژوازي راه  بون فرهنگي سرسختااد ستبدا راه. فرهنگي 
جو وسياسي رت قدرد مودر چناكه ارد ، ند دجواي آن وبرزم لمللي الابين و خلي دا
     "ددجمع گر  "فرهنگي نيزاد ستبداين است كه ابهمين جهت بهتر . شت اند

ژي يدئولود ، اميشوط  فرهنگ ملي مربوي تا جائي كه  به  سمتگير
شاعه  اي ابرد را مساعي خوم ما بايد تماوه بعال ي دارد ؛هبرركمونيستي نقش 

ي ش هابخن و هقاناد ويم ازندر اگر بكارطبقه  كان ميادر كمونيسم و سوسياليسم 
لي و. هيم ورش دسوسياليسم   پرروح با م بگام گاو بطريق مناسب را هاده يگر تود

    .سوسياليستي نيستز هنود خوع مجمودر ملي  فرهنگ
ي هبررير در زسي نوين اموكردفرهنگ د و قتصاو انجائي كه سياست از آ

هم نه عامل ن، آعامل سوسياليستي ميباشند داراي نها آ همه، گرفته ار يا قررلتاوپر
ع مجمودر فرهنگ د و قتصاا ،لك سياست امعذ. ه بلكه عاملي تعيين كننددي عا

ب نقالا مرحله كنونيا در يرز. نه سوسياليستي ، ست اتيك نوين اموكردخصلت داراي 
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خلي دالي دافئوو جي رمپرياليسم خاابا رزه مباه عمدر بطواش ساسي اظيفه  وكه  
ر سوسياليستي بمنظوب نقالانه يك و ست اتيك اموكرد -رژوابو بنقالايك ، ست ا

ع ين باشد كه مجمواگر نظر به ، املي  فرهنگرد مودر . داري ساختن سرمايه ن گوواژ
ه  شتباا ،يا بايد سوسياليستي  باشد وست  اسوسياليستي ن كنوافرهنگ ملي هم 

تحقق ي يك  كمونيستي بجاژيدلواشاعه  سيستم است كه  امعني ن بأين ا. ست ا
ي سلوبهادن ابرر بكاو كمونيستي ي موضع گيره و گرفته شد ريبرنامه  عمل فو

در تربيت كاو در ها ر كام نجا، در ا تمطالعه تعليما، در سي مسائل ربردر كمونيستي 
ه شتبااچين  تيكاموكرب  دنقالامرحله در فرهنگ ملي زش و موآها با مشي مجموعه 

د قتصاو اسياست س نعكاابايد  سوسياليستياي فرهنگ ملي با محتو. دد گر
د دارد ،  جووما  د قتصاو اسياست  در عامل سوسياليستي ن  چو  .سوسياليستي باشد

د را در گر جامعه خوا ما د ؛ امنعكس ميشو فرهنگ ملي ما  نيز عامل سوسياليستيدر 
سوسياليستي  كامالًد قتصاو اسياست ز ما هنووز مر، انظر بگيريم ع آن در مجمو
شته داسوسياليستي  نيم يك فرهنگ ملي كامالًابنا برين نميتوويم ده انكر اربرقر

سوسياليستي  -يائي رلتاوجهاني پرب نقالاز اكنوني چين بخشي ب نقالا نچو. باشيم 
 -يائي  رلتاوفرهنگ جهاني نوين پراز بخشي  فرهنگ نوين كنوني چين نيز، ست ا

عامل مهم فرهنگ  دارايبخش ين اينكه ابا ؛ ست رگ آن امتحد بزو سوسياليستي 
، نظر بگيريم ع آن  درمجمود را در گر فرهنگ ملي خوالك امعذ، ست اسوسياليستي 

سي اموكردبلكه  بمثابه  فرهنگ ،  سوسياليستي  بخش نه  بمثابه  فره گن كامالً ينا
تركيب فرهنگ نوين دم در مري هاده لي تودافئو ضدو مپرياليستي  انوين ضد  

از كنوني چين ب نقالا نجائياز آ. د ميشووارد سوسياليستي جهاني  - يائي رلتاوپر
از فرهنگ نوين كنوني چين نيز ، ئي ناپذير نيست اچين جدي يارلتاوپري هبرر
ئي نا اكمونيستي جدژي يدئولوي اهبراز رچين ي يارلتاوفرهنگي پري هاه يدا يهبرر

به دم  مري هاده يت تواهدي مرحله كنوني بمعنادر  يهبررين ن اما چوا. ست اپذير 
فرهنگ نوين ملي كنوني  ايمحتو، ست امپرياليستي افرهنگي ضد و سياسي ب نقالا

  .نه به سوسياليسمدارد و سي نوين تعلق اموكردبه د خوع مجمودر 

بر و توسعه بخشيد را كمونيستي ژي يدئولواشاعه اشك بايد ون بدن كنوا
ان مطالعه نميتوو شاعه اين ون ابد؛  ودفزالنينيسم ـ  كسيسمرمطالعه مادر مساعي 

ب نقالان انه ميتو وشد ن هنمورسوسياليسم ه  يندآبمرحله را چين ب نقالا
شاعه سيستم ن امعذلك ما نه تنها ميا. سانيد وزي ربه پيررا تيك كنوني اموكرد
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سي نوين اموكردتحقق برنامه عمل و يكسواز جتماعي كمونيستي ايم رژ ژي ويدئولوا
كمونيستي ي سلوبهاري و اتئون همچنين ميا بلكه بايد، يم اربگذق فر يگري دسواز 

ر ها بكادر تربيت كا وها ر كام نجات ، در امطالعه تعليما، در سي مسائل ربردر كه 
وت تفاه مجموعه فرهنگ ملي تعيين شدا ي تيك نوين كه براموكردبا مشي ، ميبريم 

  .دكره شتباايكديگر با دو را ين ابي شك شايسته نيست . شويم  قائل

مرحله در فرهنگ ملي نوين چين اي كه محتود ميشوه يد دبدين ترتيب 
بلكه ، يائي خالص رلتاونه سوسياليسم پرو ست رژوازي ابو فرهنگاد ستبداكنوني نه 

ه يداست كه دم  امري ها دهلي توداضد فئوو مپرياليستي اسي نوين ضد اموكرد
  .ميكندي هبرا رنرآ سوسياليستي –يائي رلتاوفرهنگي پر

 

 ده ايتوو علمي ، فرهنگ ملي - ١٥

 
ين فرهنگ عليه ستم ا. ست اسي نوين فرهنگ ملي اموكردفرهنگ 

ين ا. ارد ميده سر بلند نگارا ملت چين ل ستقالا ت وعزو ميكند رزه مپرياليسم مباا
فرهنگ با فرهنگ  ينا. ملي ماست ت جد خصوصياو واملت ماست از آن فرهنگ 
نها آبا دارد و يگر پيوند ي دملت هام سي نوين تمااموكرديستي يا فرهنگ سوسيال

با و به تكامل يكديگر كمك ميكنند و يكديگر ميگيرند از ميكند كه ار برقر بطيروا
ند با انميتو مطلقاًين فرهنگ الي ، وتشكيل ميدهند  راهم يك فرهنگ  نوين جهاني 

كه فرهنگ ما ا ير، زيد آ درپيوند در  ازمپرياليستي هيچ ملتي و اتجاعي ارفرهنگ 
ي هار سيع فرهنگ مترقي كشوس وچين بايد بمقيا. ست انقالبي افرهنگ ملي 

ر ين كااگذشته ؛ در تهيه نمايد درا فرهنگي خوراك خوو از آن كند ب جذرا  جيرخا
د خوده ستفارد اند  مواميتووز مرانچه آبايد هر  ما. ست اگرفته م نجااناكافي ر بسيا
سي    اموكردفرهنگ   وفرهنگ سوسياليستي از نهم نه فقط و آكنيم ب جذد ، قع شووا

جي  مانند  فرهنگ رخاي  هار  فرهنگ  باستاني  كشواز  بلكه  ،  حاضر ن  مازنوين  
معذلك بايد . نيز خوشه بگيريم داري مختلف سرمايه ي هار كشوي در شنگررو دوران

ه جويدن هادر دغذيه بايد د ، اغذيه معامله كرا مانند ،يد آمي رج خااز نچه كه آهر 
قسمت  وهاضمه بدي عصير ها اق ،تحت تأثير بزد ، شوورده پرء معاه و امعدد ، در شو

فقط بدينترتيب ،  ددفع ميگردكه ه باقيماندد و ميشوب كه جذس كليو: دد تقسيم گر
ره يكبارا نها آايد ما هر گز نب؛ يم وربعمل بياده ستفاانها از آنيم است كه ما ميتوا

بست غربي در "ح تجويز باصطال. كنيم ب جذرا نها دي آنتقاا ردبرخوون ببلعيم يا بد
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ي فرماليستي چيز هاب ن جذچي در. ست اميز ه آشتباانقطه نظر ) 19( "دن كر
كسيسم رما د نبرر بكادر بهمين قسم  .  ست زده اگي بما  ربزي يانهاز  سابقاًجي رخا

با را كسيسم رمام حسن حقيقت عاابنحوو چين بايد ً كامال ي هاكمونيست، چين در 
در ين حقيقت تنها ايگر رت دبعباو هند دچين پيوند ب نقالامشخص  تيكايك پر

هد امفيد خود ، بگيرد شكل ملي معيني بخو د وميزدر آملت ت تيكه با خصوصيارصو
ي كسيستها رام  .برندر فرماليستي بكاو هني ر ذبطوا نرآبهيچوجه نبايد د و بو
به را چين ب نقالو اكسيسم رينست كه ما، اميدهند م نجااكه ري ماليست تنها كارفو
فرهنگ چين . نها نيست اي آچين جائي برب نقالف اصفوو در ميگيرند  همسخرد با

اي محتووشكل ملي . يعني شكل ملي  شته باشددرا دابايد شكل خاصي خو
  .ما وزمراينست فرهنگ نوين ، اسي نوين اموكرد

ر فكااين فرهنگ با هرگونه ا. ست اسي نوين فرهنگ علمي اموكردفرهنگ 
حقيقت ت ، قعياس واساابر را حقيقت ي جستجوو ميكند  رزهفاتي مبااخرو لي دافئو

علمي ژي يدئولواين نكته ا در. ميكند ب يجارا اتيك اپرري و تئوت حدو وعيني 
 ئي چين كهرژواطبيعي بوم علوان شمندنو داندبا ماترياليستها اچين ميتوي يارلتاوپر

؛ هد دتشكيل ت فااخرو ليسم دافئو، مپرياليسم اعليه ي ند جبهه متحدامترقي ز هنو
. زد ساار بر قري تجاعي جبهه متحدارليسم ه آيدا ما هر گز نبايد با هر گونها

مينه عمل در زمذهب  وانحتي پيرو ليستها ه آيدانند با بعضي اكمونيستها ميتو
لي بهيچوجه ، ونمايند ار لي بر قرداضد فئوو مپرياليستي اي  جبهه متحد ضد سياس
جامعه دي متماون قرل طودر . تأييد كنند را نها آكترين مذهبي و دليسم ه آيدا نبايد
بهمين   جهت . ست ه اشدد يجااخشاني در باستاني  چين يك فرهنگدر لي دافئو
ناپاكي دن آن از كرك پا ،باستاني ين فرهنگ اتكامل و شد ن رجريادن  شن كررو

 زمالط شرآن تيك اموكردجوهر ب جذ، و لي ميباشند داسرشت فئوداراي هائي كه 
ون بدي را ما هرگز نبايد چيز، است املي ت حساسااتقويت و شد فرهنگ ملي نوين ر

حاكمه ت به طبقاو ست ه انچه كه پوسيدآهرن بايد ميا  .پذيرفتدي نتقارد ابرخو
بيش وكه كم ن باستادوران  ده ايفرهنگ عالي تودارد ، و كهن تعلق ليسم دافئو

 نويند قتصاو اسياست نوين . ارد گذق فر، ست انقالبي و اتيك اموكردخصلت داراي 
د ، باستاني سرچشمه  ميگيردوران كهنه  د قتصاو اسياست كهنه  از كنوني چين 

ون باستاني بيردوران  رهنگ كهنهفاز كنوني چين نيز  كه  فرهنگ نوينر  همانطو
طع قا نرآشته تكامل رنكه آ نهو يم اربگذام حترد ايخ خورما بايد به تاو ينر، ازيد ميأ
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بدهيم  معينيي علمي جاان يخ بعنورمعناست كه به تان بĤفقط ام حتراين اما ا. نمائيم 
ستايش ل حان يازگذشته به از نكه آيم نه اربگذام حترايخ ريالتيكي تادشد ربه و 
ن نااجودم و مري هاده تواي بر. بستائيم را لي داگين فئوآهرزعنصر  نكه هرآنه ، نيم ك
    .كنيم تا بجلو بنگرند نه به عقب يتاهدرا نها آست كه آن انشجو مهم دا

تيك اموكردينجهت و از است ده اي اسي نوين فرهنگ تواموكردفرهنگ 
باشد كه ن هقانا ان و درگرحمتكش كاي زهاده خدمت تو درين فرهنگ بايد ا. ست ا

د يج به فرهنگ خورتا بتد، ميدهند  تشكيلرا جمعيت چين م صد تمادر  90از بيش 
د و شوداده  نقالبيي اهادر معلوماتي كه بايد به كان ست ميازم الا. دد تبديل گرن ناآ

عين ارد و در گذق فرد ، شته شواگذب نقالي اها ده تور ختيادر امعلوماتي كه بايد 
ت و معلومادن باال برن ست ميازم ابه همين قسم الد و تأمين نمورا  نهاآ تحدل وحا
.  د تأمين كررا  نها  ت آحدل وعين حا و درشت اگذوت نها تفادن آكرده اي تو

نقالبي افرهنگ   .ستب انقالامند  ونيرح نقالبي سالي اهاده تواي نقالبي برافرهنگ 
و در ميبيند ارك يك تدژئولويدظ الحاب را از نقال، اسد ارفرب نقالانكه از آپيش 
فرهنگي ن كناركاو ست ب انقالامهم جبهه  عمومي وري و بخش ضر ب ،نقالن اجريا

ري تئوون بد ". جبهه  فرهنگي ميباشند  ينامختلف ت جان درنقالبي فرماندهاا
م ينجا معلوازا .  )20(  "شته  باشد د داجووند انقالبي نميتوانقالبي هيچ جنبش ا

مهم ب  نقالاتيك اجنبش پراي برازه ندانقالبي تا چه  انگي كه  جنبش فرهد ميشو
ا در لذ. ند دارها تعلق ده به تودو تيك هر اجنبش پرو جنبش فرهنگي  ينا. ست ا

د را تش فرهنگي خوارفرهنگي مترقي بايد نكناركام پني تماژامت ضد وجنگ مقا
دم مري هاده تواز نقالبي كهن افرهنگيا. ند دم امري هاده تش توارين و اشته باشند دا

شمن دنست اهد توانها نخوآتش رت آقدو هستند   "تش ارسرلشكر بي  "شوند دور 
يط انوشتني تحت شرن بادر زبايد ف ين هداست يافتن به اي دبر. ي در آورد پارا از

بايد  د ، يك كردنزده اي تون بازبا را  گفتني ن بازبايد   آورد ،صالحاتي بعمل امعين 
  .ندانقالبي افرهنگ  يغناال سر چشمه  اليزدم مري ها دهنست كه  تودا

ضد  و مپرياليستي افرهنگ ضد  ن  هماده اي توو علمي ،  فرهنگ ملي 
  .ستافرهنگ نوين ملت چين ، سي نوين اموكردفرهنگ  دم ،مري هاده لي تودافئو

فرهنگ و سي  نوين  اموكرد دقتصاو اسي  نوين  اموكردسياست  ت حدو
با م آن چين كه ناري جمهو، سي نوين اموكرري دجمهو ينستا  _ن  سي  نوياموكرد



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مائوتسه دون

422 

بر ابردر چين نوين   .بنا كنيم هيماچين نويني كه ما ميخودارد ، آن قعيت مطابقت وا
  !كنيمل ستقبااز آن اما بايد ازد ، فراما قد بر مي از هر يك 

ن آبايد به ، ست اگشته ار فق پديددر اكشتي چين نوين ي كل هاك دنو
  !طلبيدم خير مقد اي آنبرو گفت ش باد شا

 !ماستاز آن چين نوين ، باال بريد د را ست خودو د

 
 

 يادداشتها

 
ر لين بااو ايبر "سي نوين اموكرره دبادر  "و تأسيس شد ان ين در 0419نويه در ژا "فرهنگ چين   "ـ1

  .يافتر نتشااين مجله ره انخستين شمادر 

  ."سياسيد قتصاابر د نتقاا "مقدمه    ": كس رماـ  2

  .11تيز "خ فويرباره بادر تزهائي  ": كس رماـ  3

  مسئله مليو . كتبر ب انقالا ": ستالين ا ـ 4
  . "داريمپرياليسم عاليترين مرحله سرمايه ا ": لنين  ـ 5

ف طرب ازنقالاخيانت چانكايشك به از ست كه پس روي اضد شوي هار يك ساسله پيكار منظو ـ 6
نجو بقتل اگو روي رادرشود تحال اكنسوون معاان گوميند 7192سامبر د 13: مد آبعمل ان گوميند

بدين ترتيب د و كردر صا را "روي بط شورواقطع ن فرما "نانكن ان در لت گومينددوبعد و روز ساند ر
تي رتجات مؤسسام بتماو گرفت  پسز مختلف باي ستانهاروي را در اشوي سمي كنسولهارشناسائي 

چانكايشك با تحريك  1929در اوت  .خاتمه بخشندد را كه هر گونه فعاليت خورداد ستوي دروشو
نظامي ي هارد خوزد و كه به روي زد شود تحاا ست به  تحريكاتي عليهق دشرل شمادر مپرياليستها ا
  .نجاميدا

 اولي جنگ جهاناز پس . دبواول جنگ جهاني از تي تركيه پس رتجارژوازي بوه نمايندل كماـ   7
خلق  ؛مسلحانه نمايد وز نگيخت كه به تركيه تجاابر ن را بسته يوناوالت ن دونگلستاي امپرياليستهاا

ل كما 1923 و درمد آفايق ن تش يونااربر  1922د ، در بوردار برخوروي شود تحااكمك از تركيه كه 
رژوازي شر فوقاني بوق بنقالاكماليست ب نقالا ": ستالين گفت ا. شد ب نتخااتركيه ري برياست جمهو

ي تكامل بعدو شد در ر ماهيتاًاده و خدرجي  رخاي مپرياليستهااعليه رزه مبادر ست كه اتي رملي تجا
به د جعه شوامر ". يد دضي توجيه گرار بنقالل احتمااعليه هر گونه ن  و هقاناان و دگررعليه كاد خو
  .  "ياتسنن سوه نشگان دانشجوياداگفتگو با  ": ستالين ا

ن جا مه 4جنبش  از پس . ست ن اوهمدستاي ومان جيون ينجا جادون در افيق مائوتسه ر رمنظوـ   8
متافزيك موعظه  يعني "ي فرهنگ معنو "ح باصطالره باو در برخاست رزه با علم بمبارا شكاي امان جيو
مه سر نا "چانكايشك   ربدستو 1938سامبر او در د. يد دگروف معر "وش متافزيك فر "به د ، و كر

و پني ران ژاكاوز تجاد بسوري باو  بي بندت تبليغار داد و در آن نتشاا "دون مائوتسه ي قاآبه ده اي گشا
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سو نين ن گا -   -شنسيزي منطقه مروجديد  رمتش چهاو ارتش هشتم ارختن ابراي برو چانكايشك 
  .ختانداه اسيا بر

 ردمودر    7193سپتامبر رخ ين موكمونيست چب حزي به مانيسفت كميته مركزد جعه شوامرـ   9
  .كمونيستب حزان و گوميندري همكااري برقر

موضع بر سر - 1143  .4192، در  بخش   2 "خلق ه فارصل ره ابادر ني اسخنر ": ياتسن ن سو - 10
از چن لي فو يكي دور مز بنويس مرتجعزا كه  توسط چند مير "يتاليسم و "ان ست تحت عنواكتابي 

كه بافته ب ين كتاا. ست ايافته ر نتشاا اوننگين م بناه مخفي چانكايشك نوشته  شدي هامانزساي سارؤ
  .مي ستايدان را فاشيسم گوميند، ست ت امهمالاي از 

 رگ وضي بزن ارمالكاه نمايندن نظامي ين سي شار يكتاتوف دطراز كه  گستاخانه  ري شعا - 12
  .سي تبليغ شدن شان ستارگ ابزي هاادور كمپر

  "ان آننوشت كه عنواي مقاله ، يد ورزخيانت ب نقالابه  7192در نكه از آپس وي جين وان  - 13
 دبو.  "جبهه رزه در دو مبا

در   1925رس ما 30در كه   "وي يوگوسالدر مسئله ملي ره بادر  "د ني خواسخنردر ستالين ا-  41
ن هقاناد   ...  "  :گفته  شداد يراكمونيستي  ل  نترناسيوناائيه  اجراكميته  وي  يوگوسالن  كميسيو

و شت داهد انخو دجوومند  وتش يك جنبش ملي نيرارين ون ابد، ند اساسي جنبش ملي وي انير
  "  .ستاهقاني دقع يك مسئله در وامسئله ملي ... يد د آند هم بوجوانميتو

دون  ائو تسهفيق مركمو نيست نسبت به ب حزي درون گماتيستهااز دميز بعضي آسخن تمسخر   - 15
دون مائو تسه   فيقرينجا در ا. د ستائي قائل بورونقالبي ي اهاه پايگااي براو هميتي كه است بمناسبت ا

ن نشارا ستائي رونقالبي ا يها ه ين پايگارگ اهميت بزانكه  اي آميكند  برده ستفاانها ن آبياه شيواز 
  .هدد

 مريكاو اپا داري اروسرمايه ي هار كشوز اقت زش وموآسيستم رن مدارس سيستم مدر از منظو  - 16
ن خر قرآ يسالهادر . د چين بودر لي دافئوت متحانااسيستم قديمي ري طوامپرت امتحانااسيستم . د بو

رن مدارس سيستم مد اريبر قرري و طوامپرت امتحانااختن سيستم انداچين بر د متجدان شنفكررو 19
  .نددتبليغ ميكررا 

 ئنژو  3در  .  شد  ي مرحله  جديدوارد ئن ژوئل  در اوا  1919مه   4ه   جنبش ميهن پرستان - 71
سركوبي   تعليه  عمليا ميتنيگهادر ني  اضمن  سخنرو  ند  دادترتيب  ي  پكن  ميتينگهان  نشجويادا
، نانكن ي ، شانگها نگانازرباان  و  گرركان  نشجوياب داعتصااز  اپس . ند دكراض عتراپليس و  تش ار

.  ند  زدست ب دباعتصا نيزي هون دون و ان شاي ستانهان و اجيو جيان ، ها، اوجو ن حا، زين تيان
ي ، و شهررژوازي بوده خر، يا رلتاوپر سيعي با  شركتده اي وين ببعد  بيك جنبش تواز امه    4جنبش 

  .يددملي تبديل گررژوازي بو

  .ستابنمايندگي هوشي اد فروه امريكا گرو اپا ارومكتب ن فرهنگيار از منظو -  18

كه  ئي غربيرژواكه به فرهنگ بود ئي بورژوابوان نشمنداز دانظر بعضي  "دن بست غربي كردر -  "19
شرطي با وقيد  هيچگونهون بد، ست اليسم وآنديويده  اهندس دنعكااول اجه ه و دردرشدي نش سپردورا
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داري  سرمايه  ي  هار  كشو ازهمه چيز در  ند كه چين بايددبوار آن نهاطرفدآ. نظر تحسين مينگريستند 
   "دنبست  غربي  كردر  "را  ين  و  امريكا  تقليد  كند  و  آپا  ارو

  .ميناميدند

  .4بخش اول ، فصل  "د ؟ چه بايد كر   ": لنين  - 20

   
 

  



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

425 

   

 و طلبي تسليم خطر بر غلبه
  تحول ايجاد در اهتمام 

 حاضر وضع در مساعد

  ) 1940ژانويه  28 (

مشي . مركزي است  جريان كنوني حوادث دال بر صحت ارزيابي هاي كميته  
تسليم طلبي كه از طرف طبقه مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي بزرگ اتخاذ شده با 

ا ، دهقانان ، خرده بورژوازي شهري و مشي جنگ مقاومت كه از طرف پرولتاري
اتخاذ گرديده است ، در انتاگونيسم بوده و ميان اين دو مشي  بورژوازي متوسط

در حال حاضر هر دو مشي وجود دارد ولي در آينده يكي . مبارزه اي در جريان است 
ك آنچه كه تمام رفقاي حزبي ما در اين زمينه بايد در. از آن دو ميتواند پيروز شود 

كنند اينستكه پديده هاي جدي از قبيل تسليم طلبي ، مبارزه با حزب كمونيست 
وسير قهقرائي كه در نقاط مختلف پيش آمده است ، نبايد جدا از يكديگر در نظر 

ما بايد به جدي بودن آنها پي بريم ، با آنها قاطعانه بمبارزه برخيزيم و از . گرفته شوند 
اين روحيه باشيم و براي مبارزه قاطع با اين  فاقد ما اگر. آنها مرعوب نشويم  فشار

پديده ها سياست صحيحي نداشته باشيم ، اگر بگذاريم كه سر سختان گوميندان 
را دنبال  "تحديد سياسي حزب كمونيست  "و  "تحديد نظامي حزب كمونيست "

كنند و پيوسته از انديشه و تجزيه در جبهه متحد در بيم و هراس باشيم ، در 
اينصورت سر نوشت جنگ مقاومت در مخاطره خواهد افتاد و تسليم طلبي و مبارزه با 
حزب كمونيست در سراسر كشور گسترش خواهد يافت و در جبهه متحد خطر تجزيه 

بايد اين نكته را كامالً روشن ساخت كه هم در داخل كشور و هم . پديد خواهد آمد 
د دارد كه مساعد بحال مبارزه ما در راه در خارج از آن هنوز شرايط عيني بسيار وجو

سياست ژاپن نسبت به چين كمافي  مثال. است ادامه جنگ مقاومت ، وحدت و ترقي 
   السابق فوق العاده خشونت آميز است ؛ دعوت يك كنفرانس مونيخ خاور دور بسيار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
تور درون حزبي است كه رفيق مائوتسه دون بنام كميته مركزي حزب كمونيست چين متن حاضر دس

   نگاشته است 
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مشكل است زيرا با اينكه تضاد هاي ميان ژاپن از يكطرف و انگستان ، امريكا و 
فرانسه از طرف ديگر تا حدودي تخفيف يافته ، هيچگونه توافق واقعي ميان آنها 

نتيجه جنگ اروپا مواضع انگلستان و فرانسه در خاور صورت نگرفته است ، بعالوه در 
ضعيف شده است ؛ اتحاد شوروي فعاالنه به چين ياري ميرساند ؛ اينهاست آن عوامل 
بين المللي كه تسليم با سازش و يا آغاز يك جنگ ضد كمونيستي در سراسر كشور 

و ارتش بعالوه حزب كمونيست و ارتش هشتم . را براي گوميندان دشوار ميسازد 
چهارم جديد با قاطعيت با تسليم طلبي مبارزه ميكنند و سياست مقاومت و وحدت را 
همچنان ادامه ميدهند ؛ طبقات بينابيني نيز مخالف تسليم طلبي اند ؛ تسليم طلبان 
و سرسختان گوميندان با اينكه قدرت را در دست دارند ولي از لحاظ تعداد اقليتي 

وامل داخلي كه تسليم يا سازش و يا آغازيك جنگ ضد اينهاست آن عبيش نيستند ؛ 
در اين شرايط وظيفه . كمونيستي در سراسر كشور را براي گوميندان دشوار ميسازد 

از يك طرف بايد در برابر تعرضات نظامي و سياسي تسليم : حزب ما از اينقرار است 
مركب از  طلبان و سرسختان مصممانه ايستادگي كند و از طرف ديگر جبهه متحد

احزاب سياسي ، ارگانهاي دولتي ، نيروهاي مسلح ، سازمانهاي توده اي و محفل 
روشنفكران را در مقياس ملي فعاالنه گسترش دهد ؛ بايد تمام كوشش خود را براي 
جلب اكثريت اعضاء گوميندان و قشرهاي بينابيني و هواداران موجود در ارتشهائي 

دازد ، بايد كوشش كند جنبش توده اي را عميق كه عليه ژاپن ميجنگند ، بكار ان
گرداند و روشنفكران را جلب كند ، مناطق پايگاهي ضد ژاپني را استحكام بخشد ، 

را گسترش دهد ، نيرو هاي مسلح ضد ژاپني و ارگانهاي قدرت سياسي ضد ژاپني 
ام اگر اين وظايف را همزمان انج. حزب را تحكيم كند و پيشرفت آنرا تأمين نمايد 

دهيم ، آنگاه ممكن است بر خطرتسليم طلبي مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي بزرگ 
بنابر اين سياست عمومي . غلبه كنيم و تحول مساعدي در وضع حاضر ايجاد نمائيم 

حزب در حال حاضر اينستكه در ايجاد تحول مساعد در وضع حاضر اهتمام ورزيم و 
فعالً چنين پيشامد ( اي بر حذر باشيم  بهدر عين حال از هرگونه پيش آمد غير مترق

  ) هائي ميتواند در مقياس محدود با مقياس محلي روي دهد 
عالم داشته و چانكايشك اخود را )  1(كه وان جين وي پيمان خائنانه  اكنون  

پيام خود را بملت انتشار داده است ، شك نيست كه از يك طرف تهيج بخاطر صلح 
از طرف ديگر . بر نيروهاي هوادار مقاومت خواهد افزود بناكامي خواهد انجاميد و 

ادامه   "تحديد سياسي حزب كمونيست "و "تحديد سياسي حزب كمونيست "
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خواهد يافت ، حوادث محلي باز روي خواهد داد ، و گوميندان ممكن است بر روي 
تكيه ورزد تا اينكه ما را مورد  "توحيد بخاطر مبارزه با دشمن خارجي  "باصطالح 

دليل آن هم اينستكه در آينده نزديك نيروهاي هوادار مقاومت و . حمله قرار دهد 
ترقي نميتوانند قدرت كافي گرد آورند تا بر نيرو هاي هوادار تسليم طلبي وسير 

سياست ما اينستكه در تمام نقاط كشور آنجائي كه . قهقرائي كامالً غالب آيند 
نه وان ودند براي گسترش تبليغات عليه پيمان خائناجهاي حزب كمونيست موسازمان

چانكايشك در پيام خود اظهار داشت كه . ايستيم بجين وي از هيچ كوششي باز 
لزوم تقويت وحدت ملي تأكيدنكرد و از  جنگ مقاومت را ادامه خواهد داد ، اما او در

از اينرو در مبارزه . كن نيست جنگ مقاومت مم هيچ سياستي كه مشعر بر پايداري 
ـ از سياست ملي جنگ  1: عليه وان جين وي ما بايد بر روي نكات زير تكيه كنيم 

     مقاومت تا پايان پشتيباني كنيد و با پيمان خائنانه وان جين وي بمقابله برخيزيد ؛ 
شالي ووان جين وي خائن و دولت مركزي پ ـ خلقهاي سراسر كشور متحد شويد و2
ـ از همكاري گوميندان و حزب كمونيست پشتيباني كنيد و  3را براندازيد ، او

با حزب ـ مبارزه  4نيستي  وان جين وي را درهم شكنيد ؛ ومسياست ضد ك
كمونيست چيزي جز توطئه وان جين وي براي تجربه جبهه متحد ضد ژاپني نيست ، 

ـ وحدت ملي را تقويت  5مرگ بر خائنين پنهان بملت كه از نوع وان جين وي اند ؛ 
ـ به اصالحات سياسي بپردازيد ،  6داخلي پايان دهيد ،  "اصطكاكات  "كنيد و به 

ـ  7جنبش بخاطر رژيم مشروطه را گسترش بخشيد ، دموكراسي را برقرار كنيد ، 
برداريد و به احزاب و گروه هاي ضد ژاپني اجازه  ممنوعيت احزاب سياسي را از ميان

ـ بمنظور مبارزه با ژاپنيها و خائنين بملت آزادي بيان و  8هيد ؛ موجوديت قانوني د
ـ مناطق پايگاهي ضد ژاپني را  9آزادي اجتماعات را براي خلق تضمين كنيد ؛ 

استحكام بخشيد ، با توطئه هاي خرابكارانه خائنين بملت از قماش وان جين وي 
پن خدماتي انجام داده اند كه در مقاومت عليه ژا از ارتشهائي 10بمقابله برخيزيد ؛ 

 ـ آن فعاليتهاي 11نمائيد ؛ پشتيباني كنيد و احتياجات جبهه ها را بطور كافي تأمين 
فرهنگي را كه به امر مقاومت كمك ميرساند بسط دهيد ، از جوانان مترقي حمايت 
كنيد و تبليغات خائنين بملت را غدغن كنيد و شعار هاي فوق را بايد بطور وسيع به 

بايد مقاالت ، اعالميه ها ، تراكت ها و جزوه هاي متعدد انتشار داد و . مردم برد ميان 
  . سخنرانيهائي ايراد كرد، و تناسب با اوضاع محلي بر آنها شعار هاي ديگر افزود 
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براي افشاء پيمان خائنانه وان جين وي در نظر است اول فوريه در ين ان   
ضد يد همراه با مردم محافل مختلف و گروه ما با. يك ميتينگ توده اي تشكيل گردد 

ژاپني گوميندان در كليه مناطق در دهه اول و دوم فوريه ميتينگهاي توده اي 
مشابهي تشكيل دهيم تا در سراسر كشور جنبش وسيعي عليه تسليم طلبي ، عليه 

  . بوجود آوريم  "اصطكاكات  "خائنين بملت و عليه 

  

  يادداشتها

  

» برنامه تنسيق مناسبات ژاپن و چين « ئنانه مخفيانه تحت عنوان ـ منظور پيمان خا 1  
: محتوي عمده آن از اين قرار است . با مهاجمين ژاپني امضا كرد  1939است كه وان جين وي در پايان 

يعني آنچه كه در (  "سرزمين مغولستان  "ـ شمال شرقي چين بايستي به ژاپن واگذار گردد و)  1( 
شمال چين ، دره سفالي رود خانه ) نهاي سوي يوان ، چاهار و شمال سان سي بود آنزمان شامل استا

شناخته  "زديك ژاپن و چين نمناطق همكاري  "يان تسه و جزائر واقع در جنوب چين بايستي بمثابه 
ـ رژيم پوشالي از دولت مركزي )  2(شود ، مناطق كه بطور مداوم در اشغال سپاهيان ژاپن در ميĤيد ، 

ـ تعليمات )  3( ژاپني قرار گيرد ؛ه تا دولتهاي محلي بايستي تحت نظارت مستشاران يا مأمورين گرفت
سپاهيان و پليس پوشالي بايستي از طرف مربيان نظامي بعمل آيد و تجهيزات آنها توسط ژاپن تأمين 

سائل سياست مالي و اقتصادي دولت پوشالي ، مؤسسات صنعتي و كشاورزي آن ، و و)  4( گردد ؛ 
ابه طبيعي چين از طرف ژاپن بالمانع مورد بهره برداري ثايستي از طرف ژاپن كنترل شود و مارتباط آن ب
   .   ـ كليه فعاليتهاي ضد ژاپني بايد غدغن گردد )  5( قرار گيرد؛ 
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  اتحاد تمام نيروهاي ضد ژاپني
  و مبارزه عليه سرسختهاي ضد کمونيست 

  ) 1940فوريه  1( 

چرا ما ، مردمان محافل مختلف ين ان امروز در اين ميتينگ گرد آمده ايم ؟   
ما در اينجا گرد آمده ايم تا وان جين وي ميهن فروشي را مورد محكوميت قرار دهيم، 

مام نيروهاي ضد ژاپني را متحد سازيم و با سرسختهاي ما در اينچا گرد آمده ايم تا ت
  . ضد كمونيست بمبارزه بپردازيم 

در سياست  ژاپن ما كمونيستها بار ها خاطر نشان ساخته ايم كه امپرياليسم  
ممكن است كابينه عوض شود ولي ژاپن سياست . خود دائربر انقياد چين مصمم است 
. بديل چين به مستعمره خود تغيير نخواهد داد و ت اساسي خود را دائر بر انقياد چين

سي آن بخش از بورژوازي بزرگ چين كه ين واقعيت وان جين ، نماينده سيادر برابر ا
هوادار ژاپن است ، دچار سراسيمگي گرديد ، در مقابل ژاپن بزانو در آمد ، با ژاپن 

وي بعالوه . وخت پيمان خائننانه اي را منعقد كرد و چين را به امپرياليسم ژاپن فر
. ميخواهد در برابر دولت و ارتش ضد ژاپني يك دولت و ارتش پوشالي تشكيل دهد 

اتحاد با  "اخيراً او بندرت از مبارزه با چانكايشك حرف ميزند و گفته ميشود كه راه 
مبارزه عليه حزب كمونيست هدف عمده ژاپن . را درپيش گرفته است   "چانكايشك 

كه حزب كمونيست مصمم ترين مبارز آنها با اطالع از اين امر  .و وان جين وي است 
عليه ژاپن است و همكاري گوميندان و حزب كمونيست نيروهاي ضد ژاپني را افزايش 
ميدهد ، بشدت ميكوشند كه اين همكاري را درهم شكسته و دو حزب را يكديگر 

اده ميكنند و براي از اينرو آنها از سر سختهاي در درون گوميندان استف. بكشانند 
در حونان حادثه خونين پين جيان روي داد . آنكه در همه جا اعتشاش پديد آورند 

؛ در شان سي ارتش )  2(؛ در حه  نان حادثه خونين چيوه شان  براه انداخته شد ) 1(
؛ در حه به جان بين او ارتش هشتم را مورد )  3( قديم به ارتش جديد حمله برد 

؛ در شان دون چينگ چي ژون به واحد هاي پارتيزاني حمله ور )  4 (حمله قرار داد 
؛ )  6(كمونيست را بقتل رسانيد  600تا  500در مشرق حو به چن ژو هواي )  5(گرديد 

   "در مورد منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا سرسختها در داخل منطقه به 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . رفيق مائو تسه دون اين سخنراني را در ميتينگ توده اي ين ان بمنظور محكوم كردن وان جين وي ايراد كرد
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را تشديد ميكنند  "محاصره "، از خارج) 7( پرداخته"كار ايجاد نقاط و خطوط اتكائي
ه زيادي از با اضافه اينها عد) .  8( و خود را براي حمله مسلحانه آماده ميسازند 

؛ آنها جان )  9( جوانان مترقي را توقيف كرده و به بازداشت گاه ها گسيل داشته اند 
جيون ماي ، متافيزيك فروش را اجير كردند كه براي انحالل حزب كمونيست ، بر 
انداختن منطقه مرزي شنسي ـ گان سو نين سيا و انحالل ارتش هشتم و ارتش 

ند ؛ آنها به چينگ تروتسكيست و ديگران ي بدهچهارم جدي پيشنهاد هاي ارتجاع
هدف همه اينها . را اجير كردند كه مقاالتي بنويسند و بحزب كمونيست دشنام دهند 

قطع مقاومت عليه ژاپن و تبديل خلق چين به بردگان بدون ميهن : فقط يكي است 
)10  . (  

بدين تر تيب دارودسته وان جين وي و سرسختهاي ضد كمونيست   
يكي از داخل و ديگري از خارج و : ندان با همدستي يكديگر مشغول فعاليت اند گومي

  . النه اغتشاش ايجاد كرده اند 
از مردم را در خشم فرو برده است ؛ آنها فكر ميكنند  اين وضع عده كثيري  

كار از كار گذشته است ، و اعضاي . كه مقاومت در برابر ژاپن هم اكنون بسر رسيده 
ما بايد خاطر نشان بسازيم كه . ه فرومايه اند و بايد با آنها مبارزه كرد گوميندان هم

 خشم آنها كامالً بحق است ، چگونه ميتوان در برابر چنين وضع وخيمي بخشم نيامد ؟
امده و كار از كار نگذشته است و همه اعضاي اما مقاومت در برابر ژاپن بسر ني

مختلف گوميندان بايد سياستهاي اي در قبال بخشه. گوميندان فرومايه نيستند 
آن فرومايگان بي وجدان كه جسارت ورزيده به ارتش هشتم و . مختلف اتخاذ كرد 

ارتش چهارم جديد از پشت خنجر زده اند ، حوادث خونين پين جيان و چيوه شان را 
 براه انداخته اند ، در منطقه مرزي خرابكاري كرده اند ، به ارتشها و سازمانهاي مترقي
و افراد مترقي حمله برده اند ـ اين فرومايگان را ما نبايد تحمل كنيم بلكه بايد ضربه 
. آنها را با ضربه متقابل پاسخ گوئيم ؛ بهيچ گذشتي نسبت به آنها نبايد رضايت دهيم 

اينموقع كه دشمن ملي عميقاً در  زيرا كه آنها به اندازه اي عاري از وجدان اند كه در
بوجود مياورند ، كشتار براه مياندازند و  "اصطكاكاتي  "كرده ، ر زمين مارسوخ ب

انشعاب ميافكند ، فكر آنها هر چه باشد ، آنها عمالً به ژاپن و وان جين وي كمك 
ميكنند ، و برخي از آنها از همان آغاز در عداد خائنين نقابدار به ملت بوده اند 

خائنين به ملت و ميهن فروشان  كوتاهي در مجازات اين افراد اشتباه است ، تشويق
است ، خيانت به مقاومت ملي و مام ميهن است ، چشم پوشي از بر هم زدن جبهه 
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معذلك يگانه هدف . ض سياست حزب ماست متحد از طرف فرومايگان است و نق
سياست ايراد ضربه بر تسليم طلبان و سر سختهاي ضد كمونيست همانا پافشاري در 

از اينرو ما بايد به . ژاپني است و حفظ و حراست جبهه متحد  مقاومت در برابر ژاپن
آن اعضاي گوميندان كه تسليم طلبان و سر سختهاي ضد كمونيست نيستند بلكه به 
مقاومت ضد ژاپني وفا دارند ، با حسن ظن نگاه كنيم ، با آنها متحد شويم ، به آنها 

ا با آنها ادامه دهيم ، احترام بگذاريم و آماده شويم كه همكاري طوالني خود ر
بدينمنظوركه كشور خود را سر و صورتي بخشيم و هركس كه غير از اين رفتار كند ، 

  . حزب را نقض ميكند  او نيز سياست
از يك طرف اتحاد با كليه نيرو هاي : سياست حزب ما در دو جنبه است   

نبه سياست كه به امر مقاومت ضد ژاپني وفادارند ، اين يك ج مترقي و همه كسان
است ، از طرف ديگر مبارزه با فرومايگان بي وجدان و تسليم طلبان و سرسختهاي 

اين هر دو جنبه سياست حزب ما . ضد كمونيست ، اين جنبه ديگر سياست است 
كوشش در ايجاد تحولي بسوي بهتر شدن وضع و پيروزي بر : فقط يك هدف د ارد 

مام نيروهاي هوادار شور اينست كه توظيفه حزب كمونيست و خلق سراسر ك. ژاپن 
ني و ترقي را متحد سازند ، با تمام نيرو هاي هوادار تسليم طلبي و مقاومت ضد ژاپ

ولي بسوي بهتر شدن وضع و كوشش نمايند تا تحسير قهقرائي بمبارزه بپزدازند ، 
اين سياست . و از تحولي بسوي بدتر شدن وضع جلوگيري بعمل آيد  ايجاد شود
ما از . ما خوش بين هستيم ، ما هرگز بدبين و نا اميد نخواهيم شد . است اساسي م

هرگونه حمله تسليم طلبان و سرسختهاي ضد كمونيست باكي نداريم ، ما بايد آنها را 
چين يقيناً به آزادي ملي خود دست  .نابود كنيم و مسلماً آنها را نابود خواهيم كرد 

چين قطعاً به ترقي نائل . نخواهد شد  خوش زوالخواهد يافت ؛ چين هرگز دست
  . خواهد آمد ، سير قهقرائي كنوني فقط پديده ايست موقتي 

ما در ميتينگ امروز خود ميخواهيم براي همه مردم كشور روشن سازيم كه   
بعضي اشخاص . براي مقاومت ضد ژاپني وحدت و ترقي تمام خلق كشور ضرور است 

يكنند و در برجسته كردن وحدت و ترقي فقط مقاومت ضد ژاپني را برجسته م
اين . رضايتي از خود نشان نميدهند ، با حتي در باره آنها سخني هم بميان نميĤورند 

چگونه ميتوان بدون وحدت واقعي و استوار ، بدون ترقي سريع و نادرست است 
سختهاي ضد كمونيست در درون پايدار مقاومت ضد ژاپني را ادامه داد ؟ سر 

آنها قالبي است نه  "توحيد  "روي توحيد تأكيد ميكنند ولي اين باصطالح  گوميندان
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آنها بخاطر . واقعي ؛ غير منطقي است نه منطقي ؛ بصورت توحيد است نه در معني
توحيد عربده ميكشند ، اما آنچه كه واقعاً ميخواهند انحالل حزب كمونيست ، انحالل 

منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين  ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد و برانداختن
سياست ، باين بهانه كه تا زمانيكه اينها وجود دارند ، چين نميتواند به توحيد نائل آند 

آنها ميخواهند همه چيز را به گوميندان واگذارند ؛ آنها نه تنها ميخواهند ديكتاتوري . 
اگر چنين باشد ،  .حزب واحد خود را ادامه دهند بلكه ميخواهند آنرا توسعه بخشند 

كمونيست ، ارتش هشتم چه توحيد ميتواند برقرار گردد ؟ حقيقت اينستكه اگر حزب 
، ارتش چهارم جديد و منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا قطع جنگ داخلي و 

ن را صميمانه بپيش نكشيده بودند ، كسي نبود كه اتحاد بمنظور مقاومت در برابر ژاپ
متحد ملي ضد ژاپني را بدست گيرد يا راهنماي حل مسالمت ابتكار تشكيل جبهه 

توانست وجود يآميز حادثه سي آن گردد و هيچ امكاني براي مقاومت در برابر ژاپن نم
اگر امروز حزب كمونيست ، ارتش هشتم ، ارتش چهارم جديد ، منطقه . داشته باشد 

ژاپني صديقانه در مرزي شنسي گان سو ـ نين سيا و مناطق پايگاه دموكراتيك ضد 
مقاومت ضد ژاپني پافشاري نكرده و يا گرايشهاي خطرناك تسليم طلبي ، انشعاب و 

چند .وضع بشدت در هم ريخته بود  سير قهقرائي بمبارزه برنخاسته بودند ، اكنون
ن لشكر ژاپ 40لشكر از  17د هزار سپاهيان ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد كه با ص

چرا اين ارتشها بايد ) .  11(نجم نيرو هاي دشمن را گرفته اند ميجنكند ، جلوي دو پ
منحل شوند؟ منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا مترقي ترين منطقه مشور 

ـ از  1در اين منطقه . است و منطقه پايگاه دموكراتيك ضد ژاپني بشمار ميرود 
ـ مستبدين محلي و متنفذين شرير وجود  2مامورين فاسد و مختلس اثري نيست ؛ 

 داـ گ 6ـ زن غير رسمي نيست ؛   5ـ فاحشه نيست ؛  4ـ قمار نيست ؛  3ندارند ؛ 
ه فقط در چي منافع تنگ نظرانه خويش ميانديشند ، ـ از گروه هائي ك 7نيست ؛ 

مردنانيكه حرفه شان   9 ـ سستي و بيحالي ديده نميشود ؛  8خبري نيست ؛   
داگران جنگ ـ از سو 10  ؛ )12( است ، موجود نيستند  "اصطكاكات ” ختن برانگي

نحل ساخت ؟ فقط مردمانيكه احساس پس چرا بايد اين منطقه را م. خبري نيست 
اين سرسختها . رم آوري را بر بزبان بياورند ندارند ، جرأت ميكنند چنين چيز ش رمش

آنچه بايد . حتما نبايد اينطور باشد ! چه حق دارند سخني عليه ما بگويند ؟ نه ، رفقا 
كرد ، اين نيستكه منطقه مرزي را منحل ساخت بلكه امكان دادن به تمام كشور است 
كه اين منطقه را سر مشق خود قرار دهد ؛ اين نيستكه ارتش هشتم و ارتش چهارم 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اتحاد تمام نيرو هاي ضد ژاپني

433 

ق جديد را منحل نمود بلكه امكان دادن به تمام كشور است كه اين ارتشها را سر مش
خود قراد دهد ؛ اين نيستكه حزب كمونيست را منحل كرد بلكه امكان دادن به تمام 

مترقي  اين نيستكه مردمانكشور است كه اين حزب را سر مشق خويش قرار دهد ؛  
را به قهقرا كشانيد تا در سطح مردمان عقب مانده قرار گيرند بلكه امكان داد به 

ماكمونيستها . سطح مردمان مترقي برسانند مردمان عقب مانده است كه خود را به 
استوار ترين مدافعين توحيد هستيم ؛ ما مبتكر و نگهبان جبهه متحد بوديم ، ما شعار 

يگري ميتوانست چنين ه كس دچ. جمهوري متحد دموكراتيك را بپيش كشيديم 
 ديگري ميتوانست با حقوق ماهيانه اي برابر فقطچيزهائي را پيشنهاد كند ؟ چه كس 

؟ چه كس ديگري ميتوانست چنين دولت منزه و فساد ناپذيري )  ١٣(پنچ يوان بسازد 
تسليم طلبان در باره توحيد نظر خود را دارند، . تشكيل دهد ؟ توحيد داريم و توحيد 

آنها ميخواهند ما را بر اساس تسليم طلبي متحد سازند ؛ سرسختهاي ضد كمونيست 
ند آنها ميخواهند از راه انشعاب و سير قهقرائي ما را نيز درباره توحيد نظر خود را دار

را كه آيا ما ميتوانيم اين نظرات آنها را بپذيريم ؟ آيا ميتوان توحيدي . متحد سازند 
بر اساس مقاومت و وحدت و ترقي استوار نباشد ، توحيد واقعي دانست ؟ آيا ميتوان 

ما امروز ! چه تصور باطلي آنرا توحيد منطقي شمرد يا توحيد ماهوي تلقي نمود ؟ 
. در اين ميتينگ گرد آمده ايم كه در باره توحيد نظر خود را بپيش بكشيم  باينجهت

نظر ما در باره توحيد همان نظري است كه قاطبه خلق چين دارد ، همان نظري است 
اينگونه توحيد بر اساس مقاومت وحدت و ترقي استوار . كه هر فرد شرافتمند دارد 

ط در سايه ترقي ميتوان به وحدت رسيد ، فقط در سايه وحدت ميتوان در فق. است 
برابر ژاپن مقاومت كرد و فقط در سايه ترقي و وحدت و مقاومت در برابر ژاپن ميتوان 
. كشور را متحد ساخت اينست نظر ما درباره توحيد ، توحيد واقعي ، منطقي و ماهوي 

است كه به انقياد ملي ميانجامد و توحيد قالبي ، غير منطقي و صوري توحيدي 
آنها ميخواهند حزب . از آن جانبداري ميكنند  مردمانيكه عاري از وجدان اند ،

كمونيست ، ارتش هشتم ارتش چهارم جديد و مناطق پايگاه دموكراتيك ضد ژاپني 
را نابود سازند و همه نيروهاي ضد ژاپني محلي را براندازند ، باينمنظور كه توحيد 

اين توطئه است ، كوششي است براي آنكه در . لطه گوميندان بر قرار گردد تحت س
پشت پرده توحيد حكومت استبدادي را همچنان ادامه دهند ، براي آنكه ديكتاتوري 
حزب واحد خود را به عنوان توحيد تحميل نمايند ، جو بفروشند و گندم نمايي كنند ؛ 

. احساس شرمساري را از دست داده اند  اين توطئه الف زنان بيشرم است كه هر گونه
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بر ماست كه . ما امروز در اين ميتينگ گرد آمده ايم تا ببر كاغذي آنها را سوراخ كنيم 
  . با اين سرسختهاي ضد كمونيست  بطور قطعي مبارزه كنيم 

  يا دداشتها

  .  1، يادداشت » مرتجعين بايد مجازات شوند « ـ مراجعه شود به  1  
تن از عمال مخفي و سربازان گوميندان در  1800بيش از  1939وامبر ن 11ــ در  2

چيوه شان از استان حه نان به سرويس عقبه ارتش چهارم جديد واقع در دهكده جو گو از شهرستان 
نفر كشته شدند كه عبارت بودند از كادرها ، سربازان ارتش  200همان شهرستان حمله بردند و بيش از 

  . نگ مقاومت ضد ژاپني زخمي شده بودند ، و اعضاي خانواده هاي آنها چهارم جديد كه در ج
ـ منظور از ارتش قديم سپاهيان تحت فرمان ين سي شان ، ديكتاتور نظامي گوميندان در  3

ارتش جديد معروف به سپاه ضد ژاپني مرگ ، ارتش توده اي ضد ژاپني شان سي در . شان سي است 
در دسامبر . د كه تحت رهبري و تأثير حزب كمونيست توسعه يافت اوايل جنگ مقاومت ضد ژاپني بو

سپاه در مغرب شان سي متمركز  6چانكايشك و ين سي  شان بمنظور نابود كردن ارتش جديد ،  1939
در . ساختند تا به اين ارتش حمله ور شوند ، اما بدست ارتش مذكور با ضربه شكننده مواجه شدند 

جنوب شرقي شان سي به ارگانهاي قدرت شهرستاني دموكراتيك ضد ژاپني همين موقع سپاهيان ين در 
و سازمانهاي توده اي مستقر در منطقه يان چن ـ جين چن حمله كردند و تعداد كثيري از كمونيستها و 

  . ترقي خواهان را بقتل رسانيدند 
ا بر عهده ـ حان يين او فرماند سپاه راهزن گوميندان كه در استان حه به حفظ امنيت ر 4

بدستور چانكايشك پيوسته به ارتش هشتم حمله برد و در ژوئن همان سال غافلگيرانه  1939داشت ، در 
 نفر از 400به سرويس عقبه ارتش هشتم در شن سيان واقع در استان حه به حمله ور شد و بيش از 

  .هشتم را بقتل رسانيد ارتش  سربازان كادرهاي
هون ليه ، استاندار گوميندان در شان دون ، سپاهيان  بدستور شن 1939ـ در آوريل  5

راهزن چينگ چي ژون در پو شان به سومين واحد پارتيزاني ستون شان دون متعلق به ارتش هشتم 
  .تن از كادر هاي ارتش از رتبه هنگ به پائين را كشتند  400غافلگيرانه حمله كردند و بيش از 

مانده مرتجع گوميندان در مشرق حو به با گرد هم چن ژو هواي ، فر 1939ـ در سپتامبر  6
كمونيست را  600تا  500آوردن سپاهيان راهزن خود به سرويس عقبه ارتش چهارم جديد حمله برده و 

  . بقتل رسانيد 
ـ جاسوسان و عمال مخفي گوميندان كه در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا  7

مرزي را نقاط اتكائي خود قرار داده و اين نقاط را به چند خط مشغول فعاليت بودند ، شهرهاي منطقه 
كار  "متصل ميساختند و بدين ترتيب فعاليتهاي ضد انقالبي خود را ترتيب ميدادند و آنها اين كار را 

  نام نهادند  "ايجاد نقاط و خطوط اتكائي 
هوا ، سيون  سپاهيان گوميندان مراكز شهرستان چون 1940تا بهار  1939ـ از زمستان  8

  . اي ، جن نين ، نين سيان و جن يوان را در منطقه مرزي شنسي گان سو ـ نين سيا اشغال كردند 
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ـ مرتجعين گوميندان با تقليد از فاشيستهاي آلمان و ايتاليا در دوران جنگ مقاومت ضد  9
غربي چين تا گان جو  ژاپني ، بازداشتگاه هاي بسيار ساختند كه دامنه آنها از الن جو و سي ان در شمال

و شان ژائو در جنوب شرقي گسترش داشت و عده زيادي از كمونيستها و ميهن پرستان و جوانان مترقي 
  . را در آنجا بازداشت كرده بودند 

، گوميندان فعاليتهاي ضد كمونيستي خود را  1938ـ پس از سقوط اوهان در اكتبر  10
تدابير بمنظور حل « ايشك مخفيانه اسنادي ارتجاعي نظير چانك 1939در فوريه . تدريجاً شدت بخشيد 

تدابير بمنظور جلوگيري از فعاليت حزب كمونيست در مناطق اشغالي « و » مسئله حزب كمونيست 
حزب كمونيست در مناطق تحت حكومت گوميندان و صادر نمود ، فشار سياسي خود را بر » ژاپن 

اينگونه فشار و حمالت . شمالي بطور روزافزون تشديد كرد حمالت نظامي خود را بر نقاط چين مركزي و
به نقطه اوج خود رسيد كه نخستين حمله خونين ضد كمونيستي را  1940تا مارس  1939از دسامبر 

در اينجا منظور رفيق مائو تسه دون از حمالت سپاهيان مرتجع گوميندان در شنسي و گان سو . ناميدند 
و ـ نين سيا و در مغرب شان سي و به سپاه ضد ژاپني مرگ برهبري به منطقه مرزي شنسي ـ گان س

ستين حمله خونين ضد كمونيستي حزب كمونيست ، دو حمله بزرگ نظامي گوميندان در حين نخ
جو هواي بين ، فرمانده مرتجع گوميندان بدستور  1940از آن پس در ما ههاي فوريه و مارس . است

هزن پن بين سيون ، جان بين او و حو ژو يون ، در سه ستون به چانكايشك با هم آوردن سپاهيان را
ارتش هشتم در ناحيه تاي هان حمله بردند و اين حمله از طرف ارتش هشتم كامالً در هم شكسته شد ، 
سه لشكر از سپاهيان گوميندان نابود گرديدند و بدين ترتيب نخستين حمله خونين ضد كمونيستي كه 

  . ا شده بود ، كامالً دفع شد از جانب چانكايشك بر چ
ـ سپاهيان تحت رهبري حزب كمونيست چين بعداً با تعداد بيشتر سپاهيان تجاوزي  11

در صد نيروهاي تجاوزكار ژاپن و  64ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد با  1943در . ژاپني درگير شدند 
از » درباره دولت ائتالفي « اثر مراجعه شود به . در صد سپاهيان پوشالي به جنگ اشتغال داشتند  95

  .  "دو جبهه جنگ  "، بخش » منتخب آثار مائوتسه دون « جلد سوم 
ـ منظور بعضي از اعضاي گوميندان است كه مبارزه عليه حزب كمونيست را پيشه خود  12

  . كردند 
ـ پنج يوان حد متوسط حقوق ماهيانه تمام كساني بود كه در نيروهاي مسلح ضد ژاپني  13

 . و در دفاتر دولتي ضد ژاپني كه تحت رهبري حزب كمونيست قرار داشتند ، خدمت ميكردند 
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  ده مطالبه از گوميندان 
  ) 1940فوريه  1( 

ميتينگي بعنوان اعتراض عليه وان جين وي تشكيل اول فوريه در ين ان   
گرديد كه تمام شركت كنندگان آن با ابراز انزجاز بجا و بمورد خود ، باتفاق آراء 
تصميم گرفتند ميهن فروشي و تسليم طلبي او را محكوم كنند و جنگ مقاومت ضد 

بمنظور غلبه بر بحران كنوني و تأمين پيروزي در جنگ . را تا پايان ادامه دهند ژاپني 
مقاومت ، ما بدينوسيله ده نكته مهم زير را براي نجات كشور مطرح ميسازيم به اين 
اميد كه دولت ملي ، همه احزاب و گروه هاي سياسي ، تمام افسران و سربازاني كه در 

  . ميهنان ما ، آنها را بپذيرند و بكار بندند جنگ مقاومت مي جنگند و تمام هم
اكنون كه وان . بر قاطبه ملت است كه وان جين وي ها را محكوم كند  ـ 1  

خيانت ورزيده و جين وي خائن دارودسته خود را گرد آورده ، به ميهن خويش 
كرده و همچون شغال در خدمت  بدشمن پيوسته ، پيمانهاي مخفي خائنانه اي امضا

اما اين مطالبه فقط . آمده است ، تمام همميهنان ما اعدام او را طلب ميكنند  ببر در
. متوجه وان جين وي هاي علني است و وان جين وي هاي نقابدار را در بر نميگيرد 

در مورد وان جين  وي هاي نقابدار ، آنها يا اينكه با حيله گري مقامات كليدي را در 
 با گستاخي تمام خود را برخ مردم ميكشند و يا پنهان اختيار گرفته و در كوچه و بازار

و مختلس در  مأمورين فاسد. فعاليت ميكنند و در تمام شئون جامعه رسوخ مينمايند 
واقع بخشي از وان جين وي هاي پنهان اند و تمام كارشناسان ايجاد اصطكاكات 

ي ها يك پيكار تا زماني كه براي محكوم ساختن وان جين و. زيردستان آنها ميباشد 
ملي براه نيفتد ، بيكاري در شهر و در ده از باال تا پائين كه بخاطر آن همه و از آنجمله 
تمام احزاب سياسي ، ارگانهاي دولتي ، نيروهاي مسلح ، سازمانهاي توده اي ، 
مطبوعات مؤسسات آموزشي بسيج نشوند ، دارودسته وان جين وي نه تنها هرگز 

لكه در فعاليت هاي شوم خود پافشاري خواهد كرد ، بطوريكه ريشه كن نخواهد شد ب
با گشودن درهاي كشور بروي دشمن از خارج ، و ايجاد اغتشاش در داخل موجب 

   از تمام مردمو فرماني صادر دولت بايد . قابل تصوري خواهد گرديد صدمات غير
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن حاضر تلگراف سرگشاده اي است كه رفيق مائوتسه دون بنام ميتينگ توده اي ين ان بخاطر 
  .  اعتراض عليه وان جين وي نوشته است
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هر كجا كه فرمان اجرا نگردد ، بايد . دعوت كند كه وان جين وي ها را محكوم كنند 
ايد بي امان ريشه دارودسته وان جين وي را ب. مأمورين مورد باز خواست قرار گيرند 

  . اين اولين نكته اي است كه ما پذيرفتن و بكار بستن آنرا از شما ميخواهيم . كن  كرد 
. اينروز كساني از توحيد سخن ميگويند و نه از وحدت . ـ تحكيم وحدت  2  

از آن اينگونه مستفاد ميشود كه توحيد بمعني انحالل منطقه مرزي شنسي ـ گان سو 
آنچه در اين سخنان . كردن نيروهاي ضد ژاپني در همه جاست نين سيا و نابود 

ناديده گرفته ميشود اين واقعيت است كه حزب كمونيست ، ارتش هشتم و ارتش 
چهارم جديد و منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا  استوارترين مدافعين 

ي ان را آيا آنها نبودند كه حل مسالمت آميز حادثه س. توحيد در سراسر چين اند 
جبهه متحد ملي ضد ژاپني بودند و ايجاد آيا آنها نيستند كه مبتكر   توصيه كردند ؟

جمهوري دموكراتيك متحد را پيشنهاد كردند و براي اين هر دو سخت بكوشش 
برخاستند ؟ آيا آنها نيستند كه در جبهه مقدم دفاع از كشور جاي گرفته اند و در 

رج ميدهند ، جلگه هاي مركزي و شمال غربي را برابر هفده لشكر دشمن مقاومت بخ
حفاظت ميكنند ، از شمال چين و مناطق جنوب رودخانه يان تسه دفاع مينمايند و 

را بمورد اجرا » برنامه جنگ مقاومت و ساختمان كشور « مصممانه سه اصل خلق و 
 ميگذارند ؟ در موقعي كه وان جين وي آشكارا عليه حزب كمونيست برخاسته و در

ماي و يه چينگ با كنار ژاپني ها قرار گرفته است ، شعبده بازاني نظير جان جيون 
مقاالت تحريك آميز وارد عمل شده اند و دارودسته ضد كمونيست ها و سرسخت ها 

بنام توحيد حكومت استبدادي . به آنها پيوسته اند  "اصطكاكات  "نيز با ايجاد 
ه شده و نوك تيز دشنه انشعاب در آن اصل وحدت بدور انداخت. تحميل شده است 

حزب ) .  1(نيرنگ سي ما جائو بر هر مرد كوچه و بازار روشن است . فرورفته است 
كمونيست ، ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد و منطقه مرزي قاطعانه مدافع توحيد 

غير منطقي ، واقعي و مخالف توحيد قالبي ، مدافع توحيد منطقي و مخالف توحيد
اگر آنها از توحيد دفاع ميكند . توحيد ماهوي و مخالف توحيد صوري اند مدافع 

بخاطر انشعاب، بخاطر مقاومت است ، نه بخاطر تسليم طلبي بخاطر وحدت است نه 
توحيدي كه بر اساس مقاومت ، وحدت و . بخاطر ترقي است و نه بخاطر سير قهقرائي 

است اگر كسي در صدد برآيد استوار باشد توحيد واقعي ، منطقي و ماهوي ترقي 
توحيد را بر پايه ديگري عملي سازد ، هر توطئه و نيرنگي كه بكار برد مثل اينست كه 

. چنين توحيدي را باشكال ميتوانيم .  "آهنگ جنوب كند ولي بطرف شمال برآيد  "
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بايد به تمام نيروهاي محلي ضد ژاگني بيك چشم نگاه كرد ، بدون آنكه نسبت به 
يض روا داشت و برخي ديگر را در مركز توجه گذاشت ؛ بايد به همه آنها بعضي تبع

اعتماد كرد ، بهمه آنها ساز و برگ رسانيد ، از آنها پشتيباني كرد و با دادن پاداش 
با مردم بايد صديق بود نه منافق ، بلند نظر بود نه تنگ . آنها را مورد تشويق قرار داد 

جهت سير كند ، همه به استثناي كساني كه  ر اينچنانچه همه چيز واقعاً د. نظر 
اين حقيقتي . مغرض اند متحد خواهند شد و در راه توحيد ملي گام بر خواهند داشت 

خلل ناپذير است كه توحيد بايد بر اساس وحدت باشد و وحدت بنوبه خود متكي به 
توحيد  ترقي باشد ؛ فقط ترقي ميتواند به وحدت انجامد ، فقط وحدت ميتواند به

اين دومين نكته اي است كه ما پذيرفتن و بكار بستن آنرا از شما طلب . منجر گردد
  . ميكنيم 

كه سالهاي  "قيموميت سياسي ". ـ تحقق بخشيدن به رژيم مشروطه  3  
هر آنچه كه از حدود خود فراتر رود ،  ". متمادي دوام يافته چيزي بدست نداده است 

از اينرو است كه رژيم مشروطه اكنون در دستور روز ،  "به ضد خود تبديل ميشود 
ولي هنوز آزادي زبان وجود ندارد ، ممنوعيت احزاب سياسي برداشته نشده . است 

مشروطه در تضاد است و چنانچه تدوين قانون اساسي است ، همه اينها با اصول رژيم 
مي نخواهد بود بر اين منوال پيش رود ، اين قانون اساسي چيزي جز بقاياي اسناد رس

اكنون كه . چنين رژيم مشروطه اي با ديكتاتوري حزب واحد تفاوتي نخواهد داشت . 
بحران عميقي كشور را فرا گرفته ، چنانچه تغييري در سياست روي ندهد حمالت 
ژاپنيها و وان جين وي از خارج و خرابكاري خائنين به ملت از داخل موجوديت كشور 

دولت بايد بي درنگ ممنوعيت احزاب . خواهد انداخت  و خلق ما را در معرض خطر
يخواهد عقايد را ترغيب كند تا نشان دهد كه صديقانه مسياسي را بردارد و آزادي 

رژيم مشروطه را بمرحله عمل در آورد ؛ براي جلب اعتماد كامل خلق و تجديد حيات 
ت كه ما اين سومين نكته اي اس. كشور هيچ چيزي مبرم تر از اين كار نيست 

  .پذيرفتن و بكاربستن آنرا از شما طلب ميكنيم 
تدبير « از ماه مارس سال گذشته كه . ـ پايان دادن به اصطكاكات  4  

 "تحديد حزب كمونيست "بجريان افتاد، فرياد » ت احزاب بيگانهبمنظورتحديد فعالي
در سراسر كشور  "مبارزه با حزب كمونيست  "و  "تحليل حزب كمونيست  "و 
نعكاس يافت ، پي درپي حوادث خون انگيزي روي داد و خون هاي فراواني ريخته ا

ر بمنظور تدابي« اما گويا اين هنوز كافي نبود ، در اكتبر سال گذشته باصطالح . شد 
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رهنمود هائي بمنظور حل « به آن اضافه شد و سپس » حل مسئله احزاب بيگانه 
مردم . ل و مركز چين صادر گرديد در شمال غربي و شما» مسئله احزاب بيگانه 

 "تحديد سياسي حزب كمونسيت  "ميگويند و كامالً بحق ميگويند كه در دنبال 
تحديد حزب كمونيست در . آمده است  "تحديد نظامي حزب كمونيست "اكنون 

واقع برابر مبارزه عليه حزب كمونيست است و مبارزه عليه حزب كمونيست توطئه 
بهمين جهت است كه . ا و وان جين وي براي انقياد چين است خطرناك مزورانه ژاپنه

مردم بد گمان و بر آشفته اند و با يكديگر در باره آن گفتگو ميكنند و اين بيم دارند 
با وقوع رخداد هائي نظير حادثه . كه مبادا تراژدي تلخ ده سال گذشته تكرار شود 

در حه نان ، حمله جان بين او خونين پين جيان در حونان ، حادثه خونين چيوه شان 
ي در شان دون ، به ارتش هشتم در حه به حمله چينگ چي ژون به واحد هاي پارتيزان

نصد تا ششصد كمونيست در حوبه شرق توسط چن ژو هواي ، كشتار بيرحمانه پا
يورش هاي پردامنه ارتش مركزي به ساخلوي ارتش هشتم در گان سو شرقي و اخيراً 

ش قديم به ارتش جديد و هجوم بمواضع ارتش هشتم در شان سي ، تراژدي حمله ارت
چنانچه بي درنگ از اين حوادث جلوگيري بعمل نيايد، . كار بجاي باريك كشيده است 

هر دو طرف از پاي در خواهد آمد ، و آنگاه ديگر هر دو طرف از پاي در خواهد آمد ، 
بخاطر نيل بوحدت در جنگ  چه اميدي به پيروزي بر ژاپن خواهد بود ؟ دولت بايد

مقاومت فرمان مجازات تمام كساني را كه مرتكب اين كشتارها گرديده اند صادر 
كنند و به تمام ملت اعالم دارد كه اي اين پس اجازه نخواهد داد چنين حوادثي تكرار 

اين چهارمين نكته اي است كه ما پذيرفتن و بكار بستن آنرا از شما طلب . شود 
  .ميكنيم 

ه هائي در نزديكي سي ان ايجاد اخيراً بازدانشگا. ايت از جوانان ـ حم 5  
شده است و مردم از اطالع بر اين امر كه هم اكنون بيش از هفتصد تن از جوانان 

غربي و دشتهاي مركزي در آنجا بازداشت شده ، روحاً و  مترقي استان هاي شمالي
. انيان رفتار ميشود ، دهشت زده اند جسماً تحت اسارت در آمده اند و با آنها مانند ج

ان جوانان چه جنايتي مرتكب شده اند كه مستوجب چنين شقاوتي گرديده اند ؟ جوان
رقي بويژه گرانبها ترين سرمايه ما در جنگ مقاومت گل سر سبد كشوراند ، جوانان مت

 توانهركس بايد از آزادي معتقدات برخوردار باشد ، با نيروي اسلحه هرگز نمي. اند 
محاصره و سركوب  "جناياتي كه طي ده سال اخير تحت عنوان . فكار را از ميان برد 

صورت گرفته برهمه معلوم است ، چرا بايد امروز به تكرار آنها پرداخت ؟  "فرهنگي 
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براي حمايت از جوانان ، برانداختن بازداشتگاه هاي نزديك سي ان و جلوگيري اكيد 
به جوانان در نقاط مختلف ، دولت بايد بي درنگ فرماني از حمالت توهين آميز نسبت 

اين پنجمين نكته اي است كه ما پذيرفتن و بكار بستن . به سراسر كشور صادر كند 
  .آنرا از شما ميخواهيم

سپاهيان مانند ارتش هشتم ، ارتش چهارم جديد و . ـ كمك به جبهه  6  
يد و در جنگ خدمات بعضي از واحدهاي ديگر كه در خط مقدم جبهه مي جنگ

، لباسهاي نازكي بر تن دارند ، بد ايط بسر ميبرندشاياني انجام داده ، در بدترين شر
معذلك خائنين به ملت بي . تغذيه ميشوند و از لحاظ دوا و تجهيزات در مضيقه اند 

سروصداي اتهامات بي . آزرم بخود اجازه ميدهند كه لجام گسيخه به آنها افترا بزنند 
شايستگي پاداش نمي . بيشماري كه عليه آنان بلند است گوش را كر ميكند  معني و

بيند و خدمات برجسته بديده گرفته نميشود ، در حالي كه بازار اتهامات دروغين و 
اين وضع عجيب و شور شوق افسران و . توطئه هاي شوم بيش از پيش گرم ميشود 

است ، چنين وضعي بهيچوجه  سربازان ما را مي فزسايد و فقط مورد تأييد دشمن
دولت بايد بمنظور باال بردن روحيه سپاهيان و كمك به جنگ به . نبايد ادامه يابد 

سپاهيان خطوط جبهه كه خدمات برجسته اي دارند باندازه كافي ساز و برگ رساند و 
ئات از طرف فرومايگان نسبت به آنها اكيداً در عين حال از ايراد اتهامات و افترا

اين ششمين نكته اي است كه ما پذيرفتن و بكاربستن آنرا از . ري بعمل آورد جلوگي
  .شما ميخواهيم 

عمال سرويس هاي مخفي را بعلت ظلم و . ـ انحالل سرويس هاي مخفي  7  
قانون شكني آنها در عداد جو سين والي جيون سيان و ليوجين كه در عهد دودمان 

و ليوجين كه در عهد دودمان مين ميزيسته و وي جون سيان )  2( مين ميزيسته اند 
آنها دشمن را ناديده ميگيرند و تمام قواي خود را عليه همميهنان . ميدانند )  3( اند 

خود بكار مي اندازند ، بدون آنكه خم به ابرو بياورند مردم را ميكشند و آزمندانه 
راكني و زمينه رشوه ميگيرند ؛ سرويس هاي مخفي در واقع ستاد كارشناسان شايعه پ

هيچكس مانند اين عمال دشمن مردم عادي را بوحشت . بروز خانت و بدكاري است 
دولت بايد بخاطر حفظ حيثيت خود فعاليت هاي سرويس هاي مخفي . ه است نيافكند

ه بايد منحصراً عليه دشمن و از نو سازمان دهد و وظايف آنرا ك را ممنوع سازد ، آنرا
تعيين كند ، بقسمي كه اعتماد خلق از نو برقرار گردد و  خائنين بملت متوجه باشد



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مائوتسه دون

442 

پايه هاي دولت استحكام يابد و اين هفتمين نكته اي است كه ما پذيرفتن و 
  . بكاربستن آنرا از شما ميخواهيم 

از آغاز جنگ مقاومت تا كنون بعضي . اخراج مأمورين فاسد و مختلس ـ  8  
وان فايده برده و تعداد هشت تا نه زن غير كشور صد ميليون ياز بحران از مأمورين 

گيري ، قرضه هاي دولتي ، كنترل اقتصاديات ، كمك به سرباز) .  4(رسمي گرفته اند 
مصيبت ديدگان و پناهندگان جنگ ، اينها همه بدون استثناء براي مامورين فاسد و 

گرگان با چنين گله اي از . مختلس ، فرصت هاي مناسبي براي پول در آوردن است 
خشم و عدم رضايت . وحشي عجب نيست اگر امور كشور دستخوش هرج مرج باشد 

در مردم موج ميزند ، معذلك هيچكس را ياراي آن نيست كه از بيرحمي اين مĤمورين 
 بايد براي تصفيه همهبخاطر نجات كشور از خطر اضمحالل ، . سخني بميان آورد 

اين هشتمين . شديد و مؤثر دست زد  مأمورين فاسد و مختلس بي درنگ به اقدامات
  . نكته اي است كه پذيرفتن و بكاربستن آنرا از شما ميخواهيم 

در اين وصايا چين گفته . ـ عملي ساختن وصاياي دكتر سون ياتسن  9  
چهل سال خودم را وقف امر انقالب ملي نمودم تا براي چين آزادي و  ": ميشود 

ن چهل سال تجربه ايقان راسخ يافتم كه براي در اثر اي. تساوي حقوق كسب نمايم 
بيقين سخنان بسيار برجسته اي  " .نيل باين هدف بايد توده هاي مردم را برانگيزيم 

اما اين . ميليوني چين همه با آن آشنائي داريم  450ما خلق . برجسته اي است . است 
عدول ميكنند پاداش  كساني كه از آن. وصايا را بيشتر ميخوانند و كمتر بكار ميبندند 

چه چيزي از اين نامعقول تر . مي بينند و آنهائي كه آنرا اجرا ميكنند مجازات ميشوند 
است ؟ دولت بايد اعالم كند كه هر كس كه جسارت ورزيده از وصايا سرپيچي كند ، 
هركس كه بجاي برانگيختن توده هاي مردم آنها را لگدمال كند ، بمثابه خائن به دكتر 

اين نهمين نكته اي است كه ما پذيرفتن و بكار . تسن مجازات خواهد شد سون يا
  . بستن آنرا از شما طلب ميكنيم 

گوميندان سه اصل خلق را بمنزله . ـ تحقق بخشيدن به سه اصل خلق  10  
معذلك بسياري از اشخاص كه مبارزه با حزب . خويش اعالم داشته است دكترين 

ش ميشمارند از كوشش در راه جنگ مقاومت دست كمونيست را نخستين وظيفه خوي
ا ميخيزد ، با تمام قوا وي كشيده اند و هنگامي كه خلق براي مقاومت در برابر ژاپن بپ

ميدارند و سركوب ميكنند ، اين بمنزله دست كشيدن از اصل ناسيوناليسم  را باز
و اين  است ؛ مقامات رسمي خلق را از كليه حقوق دموكراتيك محروم ساخته اند
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بمنزله دست كشيدن از اصل دموكراسي است ؛ آنها مصائب خلق را ناديده ميگيرند و 
ن اشخاص فقط در گفتار خدمت اي. كشيدن از اصل رفاه خلق است اين بمنزله دست 

گذار سه اصل خلق اند و كساني را كه ميكوشند اين اصول را به تحقق در آورند 
نشان ميدهند بمسخره ميگيرند يا بسختي  بعنوان كساني كه حرارت بيجا از خود

مجازات ميكنند و بدين ترتيب همه نوع پديده هاي شگفت آور بوقوع پيوسته و 
بايد بي درنگ دستور صريحي براي . حيثيت سه اصل خلق بينهايت تنزل كرده است 

كساني كه اين دستور را نقض . اجراي اكيد سه اصل خلق در سراسر كشور صادر شود 
بايد سخت مجازات شوند و كساني كه آنرا اجرا ميكنند همه گونه تشويق  ميكنند
فقط از اينراه است كه سرانجام ميتوان سه اصل خلق را به تحقق در آورد و . گردند 

اين دهمين نكته اي است كه ما . پيروزي در امر مقاومت ضد ژاپني را پايه گذاري كرد 
  . يكنيم پذيرفتن و بكار بستن آنرا از شما طلب م

اين ده نكته تدابير مهمي است براي نجات ميهن و راهي است بسوي    
اكنون كه دشمن بر شدت تهاجم خود عليه چين افزوده و . پيروزي در جنگ مقاومت 

وان جين وي خائن هار شده است ، نميتوانيم در باره آنچه كه موجب نگراني ميگردد 
پذيرفته شوند و بموقع اجرا در آيند ،  چنانچه ايت پيشنهادات. سكوت اختيار كنيم 

ما نظريات خود . جنگ مقاومت و امر آزادي ملي چين از آن فايده بسيار خواهد برد 
را كه براي آنها فوريت بسيار قائليم ابراز داشتيم و اكنون در انتظار عقيده شما 

    .هستيم 

  

  يادداشتها
او در نهان اين خيال را . بود )  265ـ  220( ـ سي ما جائو نخست وزير امپراطوري وي  1  

مي پرورانيد كه بر تخت شاهي جلوس كند و اين قصدش بر همه معلوم گرديد و بدين ترتيب در سر 
امپراطور وي هنگاميكه با مأموران مورد اعتماد خود در باره تاكتيك براي مقابله مشورت ميكرد ، بĤنها 

بعد ها اين عبارت را معموال در .  "ازار روشن است قصد سي ما جائو بر هر مرد كوچه و ب ": گفت 
  ـ مترجم . توصيف كساني بكار مي برند كه توطئه كي چينند و قصد شان ديگر برمال شده است 

جو سين والزون چن دولتيان بيرحم معروفي در عهد سلسله سلطنت اوزه تيان از ـ  2  
كه جاسوسي وسيعي تشكيل داده خود سرانه آنها يك شب. بودند ) اواخر قرن ميالدي ( دودمان تان 
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ند ، آنها را توقيف مينمودند اتهامات بي پايه گوناگوني به مردمي كه مورد پسند شان نبودند ، نثار ميكرد
  . ت همه گونه شكنجه قرار ميدادند و بيرحمانه ميكشتند ، تح

ن بود ؛ وي جون از دودمان مي) ميالدي  16قرن ( ـ ليو جين خواجه امپراطور او زون  3  
آنها با استفاده از سرويس هاي . از دودمان مين بود ) ميالدي  17قرن ( سيان خواجه امپراطور سي زون 

مخفي وسيعي قدرت را در دست گرفتند ، اعمال و گفتار مردم تحت نظارت قرار ميدادند و تمام كساني 
  . ندند را كه مخالف با آنها بر ميخاستند ، تعقيب كرده و بقتل ميرسا

  . ع گوميندان در سي ان بود منظور جان دين وين يكي از سران نظامي مرتج 4  
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  بمناسبت انتشار

  »کارگران چين « مجله  
  ) 1940فوريه  7( 

طبقه كارگر چين تحت . ضروري است )  ١(» كارگران چين «  انتشار مجله  
رهبري حزب سياسي خود حزب كمونيست چين ، طي بيست سال گذشته به مبارزات 

ديل قهرمانانه اي دست زده و به آگاه ترين بخش تمام خلق و رهبر انقالب چين تب
طبقه كارگر چين كه دهقانان و همه خلق  انقالبي را عليه امپرياليسم و . گرديده است 

فئوداليسم متحد ساخت ، بخاطر ايجاد چين دموكراتيك نوين و بيرون راندن 
امپرياليسم ژاپن مبارزه كرده است ؛ سهم وي در اين مبارزات سهم فوق العاده 

پيروزي نرسيده و هنوز كوششهاي فراواني اما انقالب چين هنوز به . عظيمي است 
الزم است براي اينكه خود طبقه كارگر وحدت يابد و با دهقانان و بخشهاي ديگر 

اين وظيفه سياسي و . خرده بورژوازي و روشنفكران همه خلق انقالبي متحد گردد 
سئوليت انجام آن بر عهده حزب كمونيست چين م. سازماني بسيار بزرگي است 

آزادي نهائي طبقه كارگر و تمام . شرو طبقه كارگر و همه طبقه كارگر است عناصر پي
خلق تنها در دوراني كه سوسياليسم جامه عمل پوشد ، ميتواند بدست آيد و طبقه 

اما پيش از آنكه ما بتوانيم . كارگر چين بايد براي نيل به اين هدف نهائي مبارزه كند 
ز مرحله انقالب دموكراتيك ضد امپرياليستي بمرحله سوسياليسم وارد شويم ، بايد ا

بنابر اين وظيفه كنوني طبقه كارگر چين عبارتست از تحكيم . و ضد فئودالي بگذريم 
رزه بام. عليه امپرياليسم و فئوداليسم وحدت در صفوف خود و اتحاد با خلق مبارزه 

كه اكنون  »كارگران چين « مجله . بخاطر ايجاد چين نوين ـ چين دموكراتيك نوين 
  . انتشار مييابد ، درست اين وظيفه را در مد نظر دارد 

با زباني ساده چون و چراي بسياري از مسايل را »  كارگران چين « مجله 
مبارزه طبقه كارگر را در مقاومت  براي توده هاي كارگرتشريح خواهد كرد، واقعيات

خواهد كرد و خواهد كوشيد  جمعبنديتجارب حاصله را . عليه ژاپن خواهد نگاشت 
  .وظيفه خود را در اينراه انجام دهد
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و تربيت كادر ها از  براي آموزش كارگران مكتبي خواهد » كارگران « مجله 
الزم است كادر هاي . ميان آنان ، و خوانندگان مجله شاگردان اين مكتب خواهند بود 

ايسته كه آماده كار باشند ، كادر هائي مطلع وش بسيار از ميان كارگران پرورش يابند
بدون تعداد زيادي از اين كادرها طبقه كارگر . و نه در جستجوي شهرت توخالي 

  .نميتواند به آزادي نايل آيد 
طبقه كارگر بايد از كمك روشنفكران انقالبي استقبال نمايد  و بهيچوجه 

  . به آزادي نايل آيدد نبايد كمك آنها را رد كند زيرا كه بدون كمك آنها طبقه كارگر نميتوان
من اميدوارم كه مجله بخوبي چاپ خواهد شد و در آن مقدار زيادي مطالب 
زنده انتشار خواهد يافت ، از انتشار مقاالت خشك و مبتذل ، مقاالت غير قابل فهم ، 

  . بيمزه و بيروح دقيقاً اجتناب خواهد شد 
. جديت تمام ادامه يابدد بخوبي با مجله اي كه انتشار خود را آغاز كرده ، باي

اين نكته . سئولت هم بر عهده كاركنان مجله و هم بر عهده خوانندگان است اين م
حايز اهميت فراوان است كه خوانندگان نظريات خود را ابراز كنند ، نامه ها مقاالت 
كوتاهي بنويسند حاكي از اينكه چه چيز آنها را خوشايند است و چه چيز مورد پسند 

  . داند اين يگانه راهي است كه مجله را با موفقيت قرين ميگر.  آنها نيست
باشد كه اين سخنان مدخلي . من با اين كلمه آرزوي خود را بيان ميدارم 

  .باشد » كارگران چين « براي مجله 
  

  يادداشتها

در ين ان تأسيس گرديد و  ١٩۴٠مجله ماهيانه اي بود كه در فوريه » كارگران چين «  ـ  1
  .ظر كميسيون جنبش سنديكائي كميته مركزي حزب كمونيست چين انتشار يافت زير ن
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  بايد بر وحدت و ترقي تکيه کرد 
  ) 1940فوريه  10( 

جنگ مقاومت ، وحدت و ترقي سه اصل بزرگي است كه حزب كمونيست در   
اين سه . گذشته بمناسبت دومين سالگرد جنگ مقاومت به پيش كشيد  ژوئيه سال ۷

. اصل مجموعه واحدي را تشكيل ميدهد و از هيچيك از آنها نميتوان صرفظر كرد 
ه تكيه فقط بر روي جنگ مقاومت نه بر روي وحدت و ترقي گذاشته شود ، چنانچ
بدون برنامه اي براي وحدت . نه استوار خواهد بود نه پايدار  "جنگ مقاومت  "چنين 

. و ترقي ، جنگ مقاومت دير يا زود به تسليم طلبي ميگرايد و يا به شكست ميانجامد 
بخاطر . دهد  د مجموعه واحدي را تشكيلما كمونيستها بر آنيم كه اين سه اصل باي

جنگ مقاومت بايد عليه تسليم طلبي و عليه پيمان خائنانه وان جين وي ، عليه 
حكومت پوشالي وي و عليه تمام خائنين بملت و تسليم طلباني كه خود را در جبهه 

رانه بخاطر وحدت بايد با فعاليتهاي انشعابگ. د راپني پنهان ساخته اند ، مبارزه كضد ژ
داخلي بمبارزه برخاست ، با خنجر زدن از پشت جبهه ضد ژاپني به  "اصطكاكات  "و 

نيروهاي مترقي ديگر بمقابله پرداخت ، با  ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد و كليه
فعاليت تخريبي در پايگاه هاي ضد ژاپني در پشت خطوط دشمن و با فعاليت تخريبي 

نين سيا كه بمنزله پشت جبهه ارتش هشتم در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ 
است ، بمبارزه برخاست ، با انكار مقام قانوني حزب كمونيست و سيل اسناد بخاطر 

بخاطر ترقي بايد سير قهقرائي و با . مبارزه كرد  "تحديد فعاليت احزاب بيگانه "
ده به بايگاني سپر» برنامه جنگ مقاومت و ساختمان كشور « اينكه سه اصل خلق و 

» وصاياي دكتر سون ياتسن « شوند ، پيكار نمود ، با امتناع از اجراي دستوري كه در 
بمبارزه برخاست ، با  بازداشت جوانان » برانگيختن توده هاي مردم  "آمده ، حاكي از 

همان مختصر آزادي بيان و مطبوعات كه در اوايل  بازداشتگاه ، عليه محومترقي در 
، عليه اين توطئه كه جنبش بخاطر رژيم مشروطه به امر  جنگ مقاومت وجود داشت

خصوصي معدودي بوروكرات تبديل گردد ، عليه حمالت به ارتش جديد و تعقيب و 
  عليه فعاليتهاي انجمن ،) 1(آزار جمعيت فدائيان وكشتار مردمان مترقي در شان سي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمناسبت نخستين » سين جون هوا بائو « متن حاضر مقاله ايست كه رفيق مائو تسه دون براي روزنامه 

  . سالگرد انتشار اين روزنامه نگاشته است 
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سه اصل خلق داير بر ربودن مردم در امتداد جاده سيان يان ـ يو لين و خط جوانان 
نند داشتن نه زن غير رسمي و ، عليه اعمال شرم آوري ما ) 2(راه آهن لون هاي 

اندوختن صد ميليون يوان ثروت با استفاده از بحران كشور و عليه قلدري و تركتازي 
بدون . مأمورين فاسد و مختلس و مسيبدين محلي و متنذين شرير بمبارزه برخاست 

جز سخني تو خالي و پيروزي  "جنگ مقاومت "مبارزه با آنها ، بدون وحدت و ترقي ، 
در » سين جون هوا بائو « روزنامه . جز اميدي عبث نخواهد بود ژاپن عليه  مقاومت

سال دوم انتشار خود چه جهت سياسي بايد داشته باشد ؟اين روزنامه بايد بر وحدت 
و ترقي تكيه كند و با هر گونه عمل ناصواب كه بزبان جنگ مقاومت است ، بمبارزه 

  . به پيروزيهاي بيشتري دست يافت  برخيزد تا بتوان در امر مقاومت عليه ژاپن

  

  يادداشتها
،  ”جمعيت فدائيان نجات كشور در استان شان سي  ”م مخفف نا "جمعيت فدائيان”  ـ 1  

يل جنگ مقاومت ضد ژاپني در شان سي تا اوا ١٩٣٦يك سازمان توده اي ضد ژاپني محلي بود كه از 
مونيست در جنگ مقاومت ضد ژاپني نقش كوجود بود در انجا اين جمعيت با همكاري نزديك حزب ك

ين سي شان در قسمت غربي اين استان علناً به سركوب اين جمعيت  ١٩٣٩در دسامبر . مهمي ايفا كرد 
پرداخت و تعداد زيادي از كمونيستها ، كادرهاي جمعيت و عناصر مترقي از توده ها را وحشيانه بقتل 

  . رسانيد 

انجمن جوانان سه اصل خلق  ”مهمانسراي  ”ت عنوان ببعد گوميندان تح ١٩٣٩ـ از سال ٢  
كه آلت دست آن بود ، به جاده سيان يان ـ يولين و خط راه آهن لون هاي عمال مخفي اعزام داشت كه 
در آنجا در همكاري سپاهيان تعدادي نقاط كنترول ايجاد كرده و جوانان روشنفكران مترقي اي را كه به 

نين سيا وارد و يا از آن خارج ميشدند ، توقيف نموده و آنها را به منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ 
بازداشتگاههاي ميانداختند و بيرحمانه بقتل ميرساندند و يا آنها را مجبور كردند كه عليه حزب 

  . كمونيست به جاسوسي بپردازند 
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  رژيم مشروط دموکراسي نوين
  ) 1940فوريه  20(

نمايندگان كليه اهالي ين ان به جلسه تأسيس انجمن تسريع  اينكه امروز  
استقرار رژيم مشروط آمده اند ، اينكه همگي چنين عالقه اي برژيم مشروط نشان 

؟ براي اينكه بروز  چرا اين انجمن را تأسيس ميكنيم.  پرمعني است ميدهند، بسيار
  . راده خلق ، پيروزي بر ژاپن و ايجاد چين نوين را آسان گرداند ا

همه با جنگ مقاومت ضد ژاپني موافق اند ، اين كار هم اكنون صورت   
اما آنچه دموكراتيزاسيون . ميگيرد و مسئله فقط بر سر ادامه سرسختانه آن است 

داراي ين معاصراين هر دو براي چ. ناميده ميشود هنوز بموقع عمل در نيامده است 
. البته چين هنوز خيلي چيزها كم دارد ، اما در درجه اول است. اهميت درجه اول است 

استقالل و : البته چين هنوز خيلي چيزها كم دارد ، اما در درجه اول دو چيز كم دارد 
 دو ما.تا آنگاه كه يكي از اين دو چيز كم است ، كار چين بجائي نخواهد رسيد. دموكراسي 

آن دوچيز زائدكدام است ؟ يكي ظلم و . مان كم است ولي دو چيزمان زائد است  چيز
بعلت همين دو چيز زائد است كه چين . ستم امپرياليسم و ديگري ظلم ستم فئوداليسم 
اي اينك خواسته. ئودالي در آمده است بصورت كشور مستعمره ، نيمه مستعمره و نيمه ف

و دموكراسي است ، و بنابر اين بايد امپرياليسم و اساسي خلق سراسر كشور ما استقالل 
. بايد آنها را مصممانه ، تا آخر و بيرحمانه در هم شكست . فئوداليسم را در هم شكست 

در آن صورت ما . بعضي ها عقيده دارند كه فقط بايد ساخت و نبايد در هم شكست 
هم شكستن امپرياليسم آيا درهم شكستن وان جين الزم است يا نه ؟ آيا درميپرسيم كه 

ژاپن الزم است يا نه ؟ آيا در هم شكستن نظام فئودالي الزم است يا نه ؟ تا اين نابهنجاري 
چين فقط آنگاه نجات خواهد يافت كه . شكسته نشوند ، فكر هر ساختمان بيهوده  است 

  ديگر  همه اينها رادر هم بشكنيم ، و فقط آنگاه ميتوان بساختمان پرداخت ؛ هر گونه طرح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
. اثر حاضر سخنراني رفيق مائوتسه دون در ين ان در جلسه انجمن تسريع استقرار رژيم مشروط است 

برقراري رژيم  "در آن زمان بسياري از رفقاي حزبي كه در اثر تبليغات دروغين چانكايشك در مورد 
رفيق . گمراه شده بودند ميپنداشتند كه واقعاً گوميندان ميتواند چنين رژيمي را بر پا دارد  "مشروط 

حاضر پرده از فربيكاري چانكايشك بر گرفت ، سالح تبليغات در راه استقرار  رانينمائوتسه دون در سخ
از چانكايشك رژيم مشروط را از كف وي ربود و آنرا به افزار بيداري خلق مبدل ساخت تا آنكه خلق 

بالنتيجه چانكايشك ناچار شد بزودي از عوام فريبي خويش دست . خواستار آزادي و دموكراسي گردد 
  .بپردازد"رژيم مشروطه  "بردارد و در تمام مدت جنگ مقاومت ضد ژاپني جرأت نكرد به تبليغات در باره
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نه و فقط پس از درهم شكستن چيزكه. اين مسئله چيزي جز هذيان نخواهد بود 
تلفيق مبارزه در راه استقالل با . پوسيده ميتوان چيز نو و سالم ساخت 

دموكراتيزاسيون بĤن معني است كه با تجاوزكاران ژاپني جنگ شود بر اساس 
دموكراتيزاسيون كشور ، و يا بعبارت ديگر ، كشور دموكراتيزه شود بسود جنگ 

اسي فقط ممكن است جنگ مقاومت ضد ژاپني بدون دموكر. مقاومت ضد ژاپني 
. بدون دموكراسي نميتوان درجنگ مقاومت ضدژاپني پايداري كرد. بشكست بينجامد

سال الزم  10الي  8ما پيروز خواهيم شد ، اگر چه براي مقاومت  با دموكراسي مسلماً
  . باشد 

من با آنچه . رژيم مشروطه چيست ؟ رژيم مشروطه رژيم دموكراتيك است   
ولي امروز كدام رژيم . گفت موافقم ) 1 (ما او يو جان  هم اكنون رفيق محترم

دموكراتيك براي ما الزم است ؟ رژيم دموكراسي نوين ، رژيم مشروطه دموكراسي 
اين رژيم رژيم ديكتاتوري بورژوازي از نوع اروپائي و امريكائي كه دموكراتيك . نوين 

؛ در عين حال هنوز ناميده ميشود و كهنه شده و دورانش بسر رسيده است ، نيست 
  . رژيم دموكراتيك نوع شوروي ، رژيم ديكتاتوري پرولتاريا نيز نيست 

دموكراسي طراز كهن كه در كشورهاي ديگر برقرار بود اينك ديگر پوسيده   
اين چنين بنجل ارتجاعي بهيچوجه . شده و بصورت چيزي ارتجاعي در آمده است 

چين از آن سخن ميگويند رژيم رژيم مشروطه كه سرسختان . بدرد ما نمخورد
معذلك سرسختان . دموكراتيك بورژوائي طراز كهن است كه در خارجه وجود دارد

وقتي كه از تمايل خويش بچنين رژيمي دم ميزنند در واقع بهيچوجه خواهان آن 
در واقع آنها . نيستند بلكه فقط از آن گفتگو ها براي فريب خلق استفاده ميكنند 

ري فاشيستي حزب واحد اند اما بورژوازي ملي چين واقعاً خوستار خواستار ديكتاتو
همين رژيم مشروطه است و ميخواهد در چين ديكتاتوري بورژوازي برقرار سازد ، 

نخواهد شد ، زيرا كه خلق چين همگي چنين چيزي را  ولي كارش قرين موفقيت
طبقه خود را  نميخواهد ، خلق چين قبول ندارد كه بورژوازي ديكتاتوري انحصاري

امور چين حتماً بايد بدست اكثريت قاطع مردم چين تعيين شود و . برقرار گرداند 
اما . بهيچوجه جائز نيست كه بورژوازي بتنهائي كليه فرمانروائي كشور را قبضه كند 

در مورد دموكراسي سوسياليستي ، مطلب از چه قرار است ؟ بديهي است كه اين 
اما اين رژيم . ر آينده در سراسر جهان برقرار خواهد شد رژيم بسيار خوبي است و د

ي صورت پذير نيست ، و از اين جهت ما بايد موقتا از آن چشم هنوز در چين كنون
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دموكراسي سوسياليستي را فقط در آينده ، در موقعي كه شرايط خاص آن . بپوشيم 
ين الزم است آن رژيم دموكراتيك كه اينك در چ. فراهم آيد ميتوان عملي ساخت 

دموكراسي طراز كهن نيست ، و عجالتاً دموكراسي سوسياليستي هم نيست بلكه 
رژيم مشروطه كه ما در . كه با شرايط فعلي چين مطابقت دارد دموكراسي نوين است 

  . تدارك استقرار آنيم بايد رژيم مشروطه دموكراسي نوين باشد 
ه دموكراسي نوين رژيم مشروطه دموكراسي نوين چيست ؟ رژيم مشروط  

ديكتاتوري مشترك طبقات انقالبي است و برضد خائنان بملت و مرتجعان و در قديم 
بعقيده من با اين كلمات ميتوان . ” اگر خوراكي هست بگذار همه بخورند  ": ميگفتند 

اگر درست است كه همه بايد غذا بخورند پس . دموكراسي نوين را مجسم ساخت 
اين مطلب را . واحد ، گروه واحد و طبقه واحد قبضه شود  قدرت نبايد بوسيله حزب

بيان » مانيفست نخستين كنگره ملي گوميندان « بهتر از هركس سون ياتسن در 
در دوران ما باصطالح سيستم دموكراتيك در كشور هاي مختلف ” : كرده است  

ت به مردم معموال در انحصار بورژوازي است ، و صرفاً بافزاري براي اعمال ستم نسب
دموكراتيكي است  اما اصل دموكراسي گوميندان سيستم .عادي مبدل گشته است 

رفقا ، ” . كه مردم عادي همه بايد از آن سهم بگيرند ، نه آنكه از آن عده اندكي باشد 
ما در بررسي رژيم مشروطه بايد اسناد مختلف ولي بخصوص اين مانيفست را با دقت 

مردم ” . ي را كه هم اكنون ذكر شده خوب بخاطر سپريم مطالعه كنيم ، بايد كلمات
ـ اينست ” عادي همه بايد از آن سهم بگيرند ، نه آنكه از آن عده اندكي باشد 

مضمون مشخص رژيم مشروطه دموكراسي نوين كه مورد گفتگوي ما است ؛ اينست 
؛  ديكتاتوري مشترك دموكراتيك طبقات انقالبي بر ضد خائنان بملت و مرتجعان

چنين رژيم مشروطه اي در . اينست رژيم مشروطه اي كه امروز براي ما الزم است 
  . عين حال رژيم مشروطه جبهه متحد ضد ژاپني است 

انجمني كه ما امروز تأسيس ميكنيم انجمن تسريع استقرار رژيم مشروطه    
يچ ه”  عتسري” الزم است ؟ اگر همه به پيش ميرانند ” تسريع ” چرا . ناميده ميشود 

چرا ما بخود زحمت ميدهيم و جلسه بر پا ميكنيم ؟ زيرا كه اشخاص . لزومي ندارد 
نه فقط به پيش . هستند كه كاري نميكنند ، ايستاده اند و نميخواهند به پيش برانند 

آنها را به پيشروي دعوت ميكنيد ولي حاضراند بميرند و . نميرانند بلكه عقب ميروند 
آنها بقدري سرسخت اند كه الزم آمد ما . ند ، آنها سرسختان اند قدمي به پيش برندار

از ” تسريع ” اين كلمه . اين جلسه را تشكيل دهيم تا پيشروي آنها را تسريع كنيم 
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چه كسي براي نخستين بار آنرا بكار برده است ؟ ما نيستيم كه آنرا كجا آمده است ؟ 
ين بار مرد بزرگي كه مورد احترام همه براي نخستين بار بكار برديم ، آنرا براي نخست

” …چهل سال خودم را وقف امر انقالب ملي نمودم ” : ما است ، همان مردي كه گفت 
وصاياي او را بخوانيد ، مگر در . اين كلمه از داكتر سون ياتسن است . بكاربرده است 

 …در اين اواخر من در دعوت مجلس ملي اصرار ورزيدم ” آن نوشته نشده است 
بسيار ضروري است كه اين امر تسريع شود تا در كوتاه ترين مدت بموقع اجرا در 

معمولي نيست ، بلكه ” توصيه ” ؟رفقا اين ” جدي ترين توصيه من همين است  آيد،
است ، بمعناي توصيه فوق العاده  ”جدي ترين توصيه ”. است ” جدي ترين توصيه ”

در وصايا گفته ! و آنرا از ديد فروگذاشت چگونه ميتوان مسامحه كارانه بĤن نگريست 
، نه در درازترين مدت ، نه در مدتي نسبتاً دراز و ” در كوتاه ترين مدت ” : ميشود 

پس بهمين منظور كه مجلس . ” در كوتاه ترين مدت ” حتي نه در مدتي كوتاه بلكه 
سون از مرگ دكتر . الزم است ” تسريع ” ملي در كوتاه ترين مدت دعوت شود ، 

و مجلس ملي كه وي در دعوت آن اصرار ميورزند تا كنون  سال گذشته 15ياتسن 
ادامه مييابد و وقت  ”سيقيمومت سيا ”هر روز جنجال بر سر . دعوت نشده است 
كوتاه ترين مدت را به دازترين مدت بدل كرده اند و باز هم خود . بيهوده تلف ميشود 

ميتوان در نظر آورد كه چگونه روح دكتر . ند را پيوسته پيرو دكتر سون ياتسن مينام
اينك كامالً روشن است تا ! سون ياتسن در آسمانها پيروان نااليق وي را لعنت ميكند 

تسريع بعمل نيايد حركت بجلو صورت نخواهد گرفت ، هنوز بسيار كساني كه به 
است كه در از اين جهت الزم . قهقرا ميروند ، هنوز بسيارند كساني كه نا آگاه اند 

  . شود ” تسريع ” حركت بجلو 
از آنجا كه . از آنجا كه حركت بجلو صورت نميگيرد ، تسريع الزم است   

حركت بجلو بكندي صورت ميگيرد ، نيز تسريع الزم است و از اين جهت ما سازمان 
هم در بين : انجمن هاي تسريع استقرار رژيم مشروطه را وسيعاً گسترش داده ايم 

هم در بين زنان ، هم در بين كارگران ، هم در مدارس، هم در ادارات و هم در جوانان ، 
واحدهاي ارتشي و همه اين سازمانها به فعاليت جوشاني مشغول اند و كار خود را با 

اينك ما انجمن كل را تشكيل ميدهيم ، بدين ترتيب همه ما . موفقيت به پيش ميبرند 
زودتر مستقر شود و وصاياي دكتر سون  وارد عمل خواهيم شد تا رژيم مشروطه

  . ياتسن زود تر عملي گردد 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دموكراسي نوين  رژيم مشروطه

453 

بعضي ها ميگويند كه آن اشخاص مورد نظر شما در ساير مناطق بسر   
ميبرند و شما در اين ان هستيد ، شما بكار تسريع خواهيد پرداخت و آنها بكار شما 

ر اين كار خواهد پس چه سودي در اين كار خواهد بود ؟ سودي د. توجه نخواهند كرد 
ما . زيرا كه حوادث تكامل مييابد و آنها مجبور خواهند شد بما گوش فرا دارند . بود 

ري خواهيم نوشت ، كنفرانس جلسات بيشتري تشكيل خواهيم داد ، مقاالت بيشت
تري ايراد خواهيم كرد ، تلگراف هاي بيشتري خواهيم فرستاد و آنها هاي بيش

: بنظر من انجمن هاي متعدد ما در ين ان دو وظيفه دارند .  نميتوانند بي توجه بمانند
يكي مطالعه موضوع و ديگري ترغيب اشخاص به جلو رفتن و مطالعه از چه جهت الزم 
است ؟ از اين جهت كه در موقع ترغيب اشخاصي كه بجلو نميروند ، آنها ممكن است 

ما مجبور خواهيم شد از ما سئوال كنند كه چرا مرا ترغيب ميكنيد ؟ در اينصورت 
، و براي جوابگوئي بĤنها بايد كليه داليلي را كه بسود رژيم مشروطه بĤنها جواب بدهيم 

وجود دارد عميقاً مطالعه كرده باشيم و رفيق محترم ، اوبوجان هم اكنون در اين باره 
بسيار صحبت كرد و داليل بسيار آورد و مسايل مربوط به رژيم مشروطه ايكه با آن 

برو هستيم بايد در همه جا ـ در مدارس، در ادارات ، در واحدهاي ارتشي ، در بين رو 
  . محافل مختلف اهالي ، مورد مطالعه قرار گيرد 

وقتي كه ما اين مسايل را مطالعه كرده ايم آسانتر به ترغيب ديگران نائل   
ته شود اگر همه جا به ترغيب پرداخ. است ” تسريع ” خواهيم آمد و ترغيب در حكم 

سپس اين جويبار هاي كوچك فراوان بيكديگر . بتدريج همه جنبش آغاز خواهد شد 
خواهند پيوست و رود عظيمي را تشكيل خواهند داد كه هر چيز پوسيده ، هر چيز 

بظهور تيره و تار را پاك خواهد نشست ، و آنگاه رژيم مشروطه دموكراسي نوين 
آنچه در اين ان . ود بسيار بدست خواهد آمد بنابر اين از ترغيب ما س. خواهد رسيد 

  . صورت ميگيرد ممكن نيست در تمام چين تأثير نبخشد 
رفقا ، آيا شما فكر ميكنيد كه تا ما جلسه تشكيل دهيم و تلگراف بفرستيم   

سرسختان بهراس خواهند افتاد و بيدرنگ براه ترقي خواهند رفت و بفرمان ما گوش 
بسياري از سرسختان . ها باين آساني منقاد نخواهند شد فرا خواهند داد ؟ نه ، آن

آنها امروز سر سختاند و فردا و حتي پس فردا . رانده اند مكتب خاص سرسختي را گذ
كيست ؟ سرسخت كسي است كه متحجر ” سرسخت ” . هم سر سخت خواهند ماند 

ه پيشرفت گرفتار جمود است ، نه امروز و نه فردا و نه پس فراد قادر ب شده است ،
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واداشتن اين گونه اشخاص باينكه . اين گونه اشخاص را سرسختان مينامند . نيست 
  . بفرمان ما گوش فرا دارند كار آساني نيست 

در ساير كشور هاي جهان خواه در انگلستان ، فرانسه ، امريكا و خواه در   
، دموكراسي  انقالب پيروز شد: اتحاد شوروي ، رژيم هاي مشروطه اينطور بوجود آمد 

در آمد ، و فقط آنگاه قانون اساسي اعالم گرديد و واقعيت مذكور  بصورت واقعيت
هنوز انقالب در چين به موفقيت . وضع ديگري است  در چين. بوسيله آن تثبيت شد 

نيانجاميده و در هيچ جاي كشور ، باستثناي منطقه مرزي ما و يك سلسله از نقاط 
تيك بصورت واقعيت در نيامده است و واقعيت كنوني نظيرآن ، هنوز رژيم دموكرا

چين عبارتست از نظام نيمه مستعمراتي و نيمه فئودالي ، از اينجهت حتي اگر قانون 
خواهد شد و به  اساسي خوبي هم اعالم شود ناگزير با مقاومت نيروهاي فئودالي روبرو

بدون مانع  نميتوان تصور كرد كه اجراي آن. خواهد خورد واكنش سرسختان بر
از اينجهت جنبش كنوني در راه رژيم مشروطه عبارت است از مبارزه . صورت گيرد 

ت دموكراسي كه قبالً عملي نه بخاطر تثبيبخاطر دموكراسي كه بدست نيامده است 
اين مبارزه عظيمي است ، و بهيچوجه كار آساني كه محتاج صرف قوا . شده است 

  . نباشد 
نيز  از آن سخن  ) 2(رخي از مخالفان ديرين رژيم مشروطه اينك ب  
يرا كه آنها در اثر فشار خلق كه با تجاوزكاران ژاپني در نبرد است چرا ؟ ز. ميگويند

آنها حتي با . در بن بست افتاده اند و الزم ميبيند كه براي ظاهر سازي قدمي بردارند 
و  ”! رژيم مشروطه اصرار ورزيده ايم ما همواره بر سر ” تمام قواه فرياد ميزنند كه 

را ” رژيم مشروطه ” اكنون سالهاست كه ما اصطالح . جنجال غريبي بر پا ساخته اند 
 گفتار آنها از كردارشان بكلي جدا است،. ميشنويم ولي تا امروز اثري از آن نديده ايم 

در جنجالي كه . ي هستند سرسختان كنوني چنين دو رويان. ست اين دوروئي ا
ممكن . پيرامون رژيم مشروطه براه انداخته اند چيزي ديگري جز عوام فريبي نيست 

رئيس ” و سپس ظهور ” قانون اساسي” است كه شما در آينده نيزديك شاهد پيدايش 
نيست كي آنها را  اما دموكراسي و آزادي چه خواهد شد ؟ معلوم. باشيد ” جمهور 

ساسي داشته است ، مگر تسائو كون قانون چين قبالً قانون ا. بشما خواهند داد
؟ ولي كجا بود دموكراسي و آزادي ؟ در مورد رئيس )  3(اعالم نكرده است اساسي 

جمهور هم بايد گفت كه تعدادش زياد بود ، نخستين رئيس جمهور ، سون ياتسن ، 
رئيس جمهور خوبي بود ، منتها يوان شي كاي او را بركنار ساخت و خودش رئيس 
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و )  5( ، چهارمين فون گوه جان )  4( شد رئيس جمهور سوم لي هون بود  جمهور
ولي فرق . ميتوان گفت كه تعدادشان كم نبوده است ) .  6(پنجمي سيو شي چان 

شان با امپراطورمستبد چه بود ؟ هم قانون اساسي و هم رؤساي جمهور فريبي بيش 
، فرانسه و امريكا آنچه رژيم  در عصر معاصر در كشور هائي نظير انگلستان . نبودند

چنين وضعي را در . مشروطه ، رژيم دموكراتيك ناميده ميشود رژيم آدمخواران است 
نيز ميتوان مشاهده كرد ، در آنجا بسيارند دولت هائي كه آمريكاي مركزي و جنوبي 

علم جمهوري را بلند كرده اند ولي در پشت سر آن در واقع ذره اي دموكراسي وجود 
صحبت آنها از رژيم مشروطه . اينطور است وضع سرسختان كنوني در چين . د ندار

سخن آنها از رژيم مشروطه . نيست ” جو فروشي و گندم نمائي ” چيز ديگري جز 
اتهام من بر آنها اتهام بي . ميگويند و ديكتاتوري حزب واحد را بخورد مردم ميدهند 

عين حال كه از رژيم مشروطه دم ميزنند پايه اي نيست ؛ من داليلي دارم كه آنها در 
  . كمترين آزادي را بر خلق روا نميدارند 

رفقا ، رژيم مشروطه واقعي هرگز آسان بدست نميĤيد ، و فقط در طي   
افي بهيچوجه نبايد چنين پنداريد كه ك از اين جهت. مبارزه سخت بدست ميĤيد 

يسيم تا رژيم مشروطه فرا است ما جلسه تشكيل دهيم ، تلگراف بزنيم ، مقاله بنو
)  7( همچنين بهيچوجه نبايد پنداريد كه كافي است شوراي سياسي ملي . رسد 

نوامبر تشكيل  12در )  8(تصميم بگيرد ، دولت ملي فرمان صادر كند ، مجلس ملي 
 شود ، قانون اساسي بتصويب برسد و حتي رئيس جمهور انتخاب شود تا نيكبختي

نه ، چنين نخواهد شد ، نبايد . و همه جا بهشت آئين گردد برهمه جا دامن بگسترد 
بايد اين وضع را بخوبي بر مردمان ساده نيز روشن ساخت تا . خود را سرگيج كنيد 

  . گمراه نشوند و كار بهيچوجه چنين ساده نيست 
كه از اين كار در گذاريم و آنرا چنان دشوار  ولي آيا اين بĤن معني است  

به استقرار رژيم مشروطه نداشته باشيم ؟ نه ، اين نيز نادرست است بدانيم كه اميدي 
بدون ترديد چين . هنوز به استقرار رژيم مشروطه اميد هست ، اميدي كامالً واقعي . 

چرا ؟ زيرا كه دشواري هاي استقرار رژيم . كشور دموكراسي نويني خواهد شد 
سرسختان نميتوانند تا  مشروطه در اثر فتنه گري سرسختان بوجود ميĤيد ؛ ولي

ز نيز اگر چه امرو. اينست كه چرا  ما بسيار اميدوار هستيم . جاودان سرسخت بمانند 
سخت اند و فردا و پس فردا هم سر سخت باقي همه سرسختان جهان همچنان سر

. خره بايد تغيير پذيرند االبخواهند ماند ، ولي آنها نميتوانند تا جاودان چين بمانند ؛ 
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وان جين وي مدت مديدي در شمار سرسختان بود ولي آنگاه كه سرسخت ماندن مثالً 
در اردوي هواداران مقاومت عليه ژاپن غير ممكن گرديد ، راه ديگري براي وي نماند 

نيز مدت جان گوه تائو : مثال ديگر . جز اينكه يكراست به آغوش ژاپني ها بگريزد 
كه ما جلساتي بمنظور مبارزه عليه او مديدي در شمار سر سختان بود ، ولي آنگاه 

در واقع سرسختان عنوداند . تشكيل داديم و او را خوب حالجي كرديم او نيز گريخت 
آنها تا مدت معيني عناد ميورزند و سپس تغيير . ولي تا آخر سرسخت نيستند 

اتفاق هم . ميپذيرند ، به پليدي هائي مبدل ميگردند كه انسان را مشمئز ميسازد 
. اين نيز نتيجه مبارزه با آنهاست . فتد كه سر سختان تبديل به احسن ميشوند ميا

تباه خويش را ميپذيرند و به بهتر ها مبارزه جدي و مكرر بعمل آمد اشپس از آنكه با آن
سرسختان پيوسته نقشه . خالصه آنكه سرسختان تغيير ميكنند . شدن ميگرايند 

. تأمين كنند و يا حيله دورويانه اي بكار برند ميريزند كه سود خويش را بزبان ديگران
آنها شروع ميكنند به . نتيجه حسابشان معكوس در آمده است  اما تا كنون پيوسته

ما در موقع خود خاطر . زبان رساندن بديگران و باالخره بخود شان زيان ميرسانند 
 سنگي برداشته است كه عاقبت روي پاي خودش” نشان ساختيم كه چمبرلين 

چمبرلن هميشه در اين فكر بود كه از هيتلر  .همينطور هم شد .  "خواهد افتاد 
شوروي بزند ، ولي آن روزي كه در سپتامبر استفاده كند و او را مثل سنگ بپاي خلق 

سال گذشته جنگ ميان آلمان از يك طرف و انگليس و فرانسه از طرف ديگردر 
. ش افتاد و هنوز او را رنج ميدهد گرفت ، اين سنگ از دست چمبرلن روي پاي خود

يوان شي كاي در صدد برآمد سنگ . اين گونه مثال ها در چين نيز فراوان است 
بمردم بزند ، عاقبت به خودش زد ، و چند ماهي بر تخت امپراطوري نشست و سپس 

دوان چي ژوي ، سيوشي چان ، تسائو كون ، او پي فو و ديگران نيز ) .  9 (مرد 
هر كسيكه . وب خلق بودند ولي سر انجام بدست خلق سرنگون شدند خواهان سرك

  . بخواهد از زيان رساندن بديگران بهره بردارد ، بيگمان عاقبت خوشي نخواهد داشت 
كنوني نيز اگر براه ترقي نيايند از من برآنم كه سرسختان ضد كمونيست   

 "توحيد "كلمه زيبائي  آنها ميخواهند با علم كردن. اين قاعده مستثنا نخواهد بود 
منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا را كه مترقي است ، ارتش هشتم و ارتش 
چهارم جديد را كه مترقي اند ، حزب كمونيست را كه مترقي است ، و سازمان هاي 

اما . همه اين نقشه ها اكنون طرح شده است . توده اي را كه مترقي است ، براندازند 
خره اين سرسختان نيستند كه ترقي را بر مياندازند بلكه اين مترقي بعقيده من باال
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يك راه اگر سرسختان نميخواهند برانداخته شوند . است كه سر سختان را برمياندازد 
از اين . بيشتر در برابر شان نيست و آن اينست كه خودشان رهسپار ترقي گردند

ش هشتم ، بر حزب كمونيست جهت ما پيوسته به سرسختان اندرز ميدهيم كه بر ارت
و برمنطقه مرزي حمله ور نشوند و معذلك هرگاه لجوجانه ميخواهند باين كار 

ما  ": بپردازند ، پس قبالٌ بايد قطعنامه اي تنظيم كنند كه ماده اولش چنين باشد 
سرسختان كه مصميم خويش تن را از بين بيريم  و به حزب كمونيست امكان دهيم تا 

را رشد بسيار بخشد ، وظيفه خود ميدانيم كه بر حزب كمونيست و بر نيرو هاي خود 
 "سركوب كمونيست ها "تجربه سرسختان در .  "منطقه مرزي حمله ور گرديم 

دست  "سركوب كمونيست ها "بسيار غني است و اگر اينك مايل اند كه دوباره به 
ند و اينك ميخواهند شكم آنها پر است و از خواب خوش برخاسته ا. بزنند ، مختاراند 

اما در اين صورت بايد براي . برخيزند ، اين بسته به ميل آنهاست  "سركوب"به 
در سابق ، در عرض ده سال ، . اجراي قطعنامه خويش آماده باشند ، راه گريزي نيست 

. بر طبق اين قطعنامه صورت گرفته است  "سركوب كمونيست ها  "كليه كارزار هاي 
د ، بايد مجدداً را داشته باش "سركوب  "اگر كسي مجدداً هوس اين از اين ببعد نيز 

از اينجهت من ميخواهم بĤنها اندرز بدهم كه بهتر . ذكور عمل كند بر طبق قطعنامه م
زيرا قاطبه خلق خواستار جنگ مقاومت در . دست بردارند  "سركوب"است از چنين 

. "سركوب كمونيست ها  "ستار، خواستار وحدت و ترقي است نه خوابرابر ژاپن است 
  . دست يازد محكوم به شكست است "سركوب كمونيست ها "از اينجهت هركس به

كوتاه سخن آنكه هر حركت قهقرائي مسلماً به نتايجي عكس آنچه الهام    
 ذشته، نه در زمان حال ، نه در نزد ما ونه در گ. گرانش پنداشه اند منتهي خواهد شد 

  . ئي در اين مورد وجود نداشته و نخواهد داشت نه در خارجه ، استثنا
اگر سرسختان به . اين درباره رژيم مشروطه مورد نظر مانيز صدق ميكند   

مبارزه بر ضد استقرار رژيم مشروطه ادامه دهند ، مسلماً نتايجي عكس آرزو هاي 
هرگز جنبش در راه رژيم مشروطه براهي كه سرسختان . خود بدست خواهند آورد 

در جهتي كه خلق م ميكنند نخواهد رفت ، مسلماً در جهت خالف آرزوي آنها ، ترسي
بدون شك چنين خواهد بود زيرا كه قاطبه خلق . نشان ميدهد سير خواهد كرد 

چنين ميخواهد ، زيرا كه تكامل تاريخي چين چنين اقتضا دارد ، زيرا كه گرايش 
اند از حركت در اين راه كيست كه بتو. عمومي حوادث جهان از ما چنين ميطلبد

ولي براي انجام اين كار زمان الزم است . جلوگيرد ؟ گردونه تاريخ به عقب بر نميگردد 
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ـ يكي دو روزه نميتوان موفق شد ؛ كوشش الزم است ـ با تن آسائي كاري از پيش 
. نميرود ؛ بسيج توده هاي وسيع خلق الزم است ـ تك و تنها بجائي نميتوان رسيد 

پس از اين جلسه نيز بايد بازهم . وب است كه ما امروز در اينجا گرد آمديم بسيار خ
مقاله نوشت و تلگراف فرستاد ، بايد از همين نوع جلسات در مناطق كوهستاني او 

اگر ما در . تاي هان ، چين شمالي ، چين مركزي و در سراسر كشور نيز تشكيل داد
. كوشش ، دوره از هدف نخواهيم بود  اين جهت بفعاليت بپردازيم ، پس از چند سال

ما حتماً بايد به دموكراسي و آزادي نائل شويم ، حتماً بايد رژيم مشروطه دموكراسي 
يم ، اگر آنطور كه دلخواه اگر در اين جهت بفعاليت بپرداز. سازيم نوين را بر قرار 

ارت ميهن براي احتراز از اس. سرسختان است كار كنيم ، چين باسارت در خواهد آمد 
و بدين منظور ضروري است كه . الزم است كه درست در همين جهت كار شود 

. در اين صورت امكان موفقيت امر ما بسيار خواهد بود . اشتراك مساعي بعمل آيد 
بعالوه بايد اين نكته را بخوبي دريافت كه باالخره سرسختان ، اقليت اند و اكثريت 

اگرما اكثريت را . تواند درراه ترقي گام گذارد ، در شمار سرسختان نيست و ميقاطع
در برابر اقليت بگذاريم وكوشش هم بكار بريم ، امكان موفقيت باز هم بيشترخواهد 

از اينجهت است كه من ميگويم در اين كار باوجود دشواري ها اميد موفقيت  .شد
  .بسيار است 

  

  يادداشتها

  
  . ريع استقرار رژيم مشروطه در ين ان بود رفيق او يو جان در آنزمان صدر انجمن تسـ  1
  . به دارودسته مرتجع گوميندان كه چانكايشك در رأس آن قرار داشت ـ اشاره است  2
تن از نمايندگان مجلس  590آراي  1923ـ ديكتاتوري نظامي شمال بنام تسائو كون در  3

چين انتخاب  "رئيس جمهور"عنوان هزار يوان نقره خريداري كرد و ب 5را يا پرداخت پول از قرار نفري 
قانون  "اساسي كه ساخته و پرداخته نمايندگان خود فروخته بود بتصويب رسيد و بنام سپس قانون. شد

  . معروف گرديد  "قانون اساسي نمايندگان خود فروخته  "و يا  "اساسي تسائو كون 
در . سلسله تسين بود ـ لي يوان هون ابتدا فرمانده تيپ مختلط بيست و يكم ارتش جديد  4

هنگام قيام اوچام در اثر مقتضيات اوضاع مجبور شد بانقالب بپيوندد و بفرماندهي واحد هاي  1911
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در دوران سلطه ديكتاتورهاي  نظامي شمال معاون رئيس جمهور و سپس . نظامي در استان حوبه رسيد 
  .رئيس جمهور چين بود 

ان شي كاي بود و پس از مرگ يوان شي كاي ندگان يوـ فون گوه جان يكي از دست نشا 5
لي يوان هون را  1917او در . ديكتاتورهاي نظامي شمال گرديد ) حه به ( رئيس دارودسته جي لي 

  . بركنار ساخت و خود رئيس جمهور دولت پكن شد 
 1917در . ـ سيو شي چان سياست بازي از دارودسته ديكتاتورهاي نظامي شمال بود  6
  . ري مطيع دوان چي ژوي بود سيو شي چان را برياست جمهور انتخاب كرد مجلس كه افزا
ارگاني بود كه دولت گوميندان پس از آغاز جنگ مقاومت ضد  "شوراي سياسي ملي "ـ  7

سياسي  همه اعضاي شوراي. ژاپني مجبور شد آنرا بوجود آورد و فقط جنبه مشورتي براي آن قائل شد 
نمايندگان احزاب و گروههاي ضد ژاپني نيز  "دعوت ميشدند"ضويت شورا بوسيله دولت گومندان بعملي 

شوراي سياسي ملي . اسماً در شورا عضويت داشتند ولي اكثريت قاطع در شورا با اعضاء گوميندان بود 
هر قدر . بهيچوجه خق نداشت در رهنمود ها و تدابير سياسي دولت گوميندان دخل و تصرف كند 

رتجع تر شد ، تعداد نمايندگان دارودسته ارتجاعي گوميندان و ساير مرتجعان در گوميندان چانكايشك م
شوراي سياسي ملي افزايش يافت و تعداد دمكرات ها پيوسته محدود تر شد و بالنتيجه شوراي مذكور 

اعضاي حزب كمونيست . روز بروز بيشتر بصورت بازيچه تمام عياز دارودسته ارتجاعي گوميندان در آمد 
چندين بار  1941كه در شوراي سياسي ملي شركت داشتند پس از حادثه ان هوي جنوبي در چين 

  . بعنوان اعتراض بر تدابير ارتجاعي گوميندان از شركت در جلسات شورا خودداري ورزيدند 
چهارمين جلسه شوراي سياسي ملي در اثر پيشنهاد نمايندگان حزب  1939ـ در سپتامبر  8

هاي دموكرات ساير احزاب و گروههاي تصميم گرفت از دولت گوميندان  كمونيست چين و شخصيت
در نوامبر . بخواهد كه موعدي براي دعوت مجلس ملي جهت استقرار رژيم مشروطه بروشني معين شود 
نوامبر  12همان سال پلنوم ششم كميته اجرائي مركزي گوميندان اعالم داشت كه مجلس ملي در 

. يندان از اين امر براي گسترش تبليغات دروغين خويش استفاده كرد گوم. دعوت خواهد شد  1940
  . ولي تصميم مذكور هرگز بموقع اجرا در نيامد 

 1916مارس  22لي در .يوان شي كاي خود را امپراطور خواند ،  1915دسامبر  12ـ در  9
    .  مجبور شد اين عنوان را بردارد 
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  درباره مسئله قدرت سياسي

  در مناطق پايگاهي ضد ژاپني
  ) 1940مارس  6( 

ضد كمونيست گوميندان با تمام قوا از  ـ در حال حاضر سرسختان 1  
برقراري قدرت سياسي دموكراتيك ضد ژاپني در شمال و مركز چين و نقاط ديگر 

كنيم و هم اكنون  جلو ميگيرند ، در حاليكه ما بنوبه خود بايد چنين قدرتي را يجاد
در مناطق پايگاهي عمده ضد ژاپني اين امكان براي ما هست كه به چنين اقدامي 

در شمال ، مركز و شمال غربي چين ، مبارزه ما بر سر اين مسئله با . دست زنيم 
سرسختان ضد كمونيست ميتواند به برقراري قدرت سياسي جبهه متحد در سراسر 

بدين جهت در . دقت تمام نگران اين مبارزه است  كشور كمك كند و قاطبه ملت با
  . مسئله بايد هوشيارانه عمل كرد اين 

برقراري قدرت سياسي كه ما در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني  ـ آن 2
اين قدرت قدرت . ميكنيم از لحاظ خصلت خود همان قدرت سياسي جبهه ملي است 

ن و هم از دموكراسي هواداري سياسي تمام كساني است كه هم از مقاومت عليه ژاپ
ميكنند ، ديكتاتوري مشترك دموكراتيك طبقات انقالبي است عليه خائنين بملت و 

اين ديكتاتوري با ديكتاتوري ضد انقالبي طبقه مالكان ارضي و بورژوازي و . مرتجعين 
در دوران انقالب ارضي متفاوت كارگر و دهقان  همچنين با ديكتاتوري دموكراتيك

آگاهانه براي  قدرت سياسي كوششهايخصلت اين رك روشني ازشتن ددا. است
هرگونه . شور كمك فروان خواهد كرد كن ، به دموكراتيزاسيون در سراسر تحقق آ

خواهد يانبخش بر خلق سراسركشوريا راست تأثير فوق العاده ز"چپ"انحراف به 
  . گذاشت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن حاضر رهنمودي براي حزب است كه رفيق مائو تسه دون از طرف كميته مركزي حزب كمونيست 

   .چين نگاشته است 
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مجلس شوراي ايالتي حه به و انتخاب كميته اداري حه به كه  ـ دعوت 3  
برقراري قدرت . تداركات آن از هم اكنون آغاز گرديده داراي اهميت فوق العاده است 

  سي جديد در شمال غربي شان سي ، در شان دون ، در مناطق شمالي رودخانه  سيا
هواي ، در شهرستانهاي سوي ده فو سيان ، و در شرق گان سو نيز داراي چنين 

ما بايد بر طبق اصل جبهه متحد عمل كنيم و يا تمام قوا از هرگونه . اهميتي است 
كه  "چپ "حال حاضر انحراف به در . با راست اجتناب ورزيم  "چپ  "انحراف به 

جلب بورژوازي متوسط و متنفذين روشن بين را از نظر فرو ميگذارد خطري بسيار 
  . جدي است 

ـ بر طبق اصل جبهه متحد ملي ضد ژاپني در ارگانهاي قدرت سياسي ،  4  
يك سوم جا ها براي كمونيست ها ، يك سوم : بايد تناسب عددي زير برقرار باشد 

غير حزبي هاي مترقي چپ و يك سوم ديگر براي قشر هاي بينابيني كه نه جاها براي 
  . متمايل اند و نه براست بچپ  

ـ بايد تضمين كرد كه مقام رهبري در ارگانهاي قدرت سياسي در دست  5  
كمونيست ها باشد و بنابر اين آن اعضاي حزب كه يك سوم از جا ها را اشغال ميكنند 

وجود اين شرط كافي است براي آنكه رهبري حزب . باشند بايد داراي كيفيت عالي 
رهبري نه شعاري است كه . تأمين شود ، بدون آنكه به تعداد بيشتري جا نياز باشد 

درباره آن بايد از بام تا شام سرو صدا براه انداخت و نه توقع متفرعنانه اطاعت از 
حزب و از  هاي صحيحماست ؛ رهبري بيشتر در اين است كه با استفاده از سياست 

غير حزبي را متقاعد سازيم و پرورش دهيم بقسمي كه آنها  مكار نمونه وار خود مرد
  . داوطلبانه پيشنهادات ما را بپذيرند 

ـ يك سوم جا ها بايد به ترقي خواهان غير حزبي اختصاص داه شود زيرا  6  
كار براي جلب خرده اين . آنها با توده هاي وسيع خرده بورژوازي در ارتباط اند كه 

  . بورژوازي تأثير فوق العاده اي خواهد داشت 
ـ هدف ما از اختصاص يك سوم از جا ها به قشر هاي بينابيني همانا جلب  7  

جلب اين قشرها براي منفرد ساختن . بورژوازي متوسط و متنفذين روشن بين است 
ي اين قشر ها را از در حال حاضر ما بهيچوجه نبايد نيرو. سرسختان گام مهمي است 

  . نظر فرو گذاريم ، بلكه بايد نسبت بĤنها با احتياط برخورد كنيم 
ـ در مورد غير كمونيست ها ، خواه عضو حزبي باشند يا نباشند و صرف  8  

ماداميكه از جنگ مقاومت عليه ژاپن جانبداري نظر از حزبي كه بدان وابسته اند ، 
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حزب كمونيست ميباشد ، روش ما در قبال آنها بايد  ميكنند و خواستار همكاري با
  . روش همكاري باشد 

ـ اصل توزيع جا ها در ارگانهاي قدرت سياسي بطوريكه در فوق تشريح  9  
سري آنرا بموقع اجرا در شد ، مبين سياست واقعي حزب است و ما بهيچوجه نبايد سر

ه در ارگانهاي قدرت براي اجراي اين سياست بايد آن اعضاي حزب را ك. آوريم 
تا آنها بر كوته بيني خود كه بصورت خود داري و . سياسي كار ميكنند تربيت كرد 

پرهيز از همكاري با غير كمونيست ها تظاهر ميكند غلبه نمايند و شيوه دموكراتيك 
ت كار را تشويق كنند كه عبارت است از مشورت با مردم غير حزبي و جلب موافق

در عين حال بايد با تمام قوا مردم غير حزبي را . م به عمل اكثريت پيش از اقدا
بايد دقيقاً به توصيه . ترغيب نمود كه نظرات خود را در مسايل مختلف ابراز دارند 

هرگز نبايد تصور كرد كه چون ارتش و قدرت سياسي در . هاي آنها گوش فرا داشت 
بقبوالنيم و بدين ترتيب دست ماست ، ما ميتوانيم تصميمات خود را بي قيد و شرط 

از اين كوشش باز ايستيم كه مردم غير حزبي را به نظريات خود جلب كنيم تا آنها با 
  . رغبت و از دل و جان اين نظرايات را به مرحله اجرا در آورند 

ـ ارقام فوق مربوط به توزيع جاها در ارگانهاي قدرت سياسي يك نسبت  10  
محل بر حسب شرايط خاص آن بكار برد ، نبايد بطور  تقريبي است كه بايد آنرا در هر

ميتواند اندكي تغيير كند در پائين ترين ارگانها اين نسبت . مكانيكي آنرا مراعات كرد 
تا از ارود مالكان ارضي و مستبدين محلي و متنقذين شرير به ارگانهاي قدرت 

ند مانند منطقه در نقاطي كه اين ارگانها مدتهاست ايجاد گشته ا. جلوگيري شود 
مرزي شان سي ـ چاهار ـ حه به ، منطقه مركزي حه به ، منطقه كوهستاني تاي هان و 
منطقه جنوبي حه به بايد سياست خود را در پرتو اين اصل از نو مورد بررسي قرار 

  .اين اصل را هر باركه ارگان جديد قدرت سياسي برقرارميگردد بايد مراعات نمود. داد
هه متحد ضد ژاپني در مورد انتخابات بايد عبارت از آن ـ سياست جب 11  

باشد كه به هر فرد چيني كه به سن هجده رسيده و هوادار جنگ مقاومت ضد ژاپني 
و دموكراسي است ، صرف نظر از تعلق طبقاتي ، مليت ، مرد و زن ، معتقدات ، تعلق 

ارگانهاي . د حزبي و سطح فرهنگي او ، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن داده شو
شكلي تشكيالتي . بايد از طرف مردم انتخاب شوند قدرت سياسي جبهه ضد ژاپني 

  . آنها بايد بر اصل سانتراليسم دموكراتيك باشد 
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ـ پايه اساسي اتخاذ تدابير مهم سياسي در ارگانهاي قدرت سياسي  12   
، دفاع از مردم  جبهه متحد ضد ژاپني بايد عبارت باشد از مبارزه با امپرياليسم ژاپن

هوادار مقاومت ضد ژاپني ، جرج و تعديل منافه كليه قشر هاي اجتماعي هوادار 
مقاومت ضد ژاپني ، بهبود شرايط زندگي كارگران و دهقانان و سركوب خائنين بملت 

  . و مرتجعين 
ـ از مردم غير حزبي كه در ارگانهاي قدرت سياسي ما بكار مشغول اند  13  

مانند كمونيست ها زندگي كنند ، حرف بزنند و عمل كنند ؛ در غير نبايد خواست كه 
  . اينصورت ممكن است در آنها احساس عدم رضايت و ناراحتي پيدا شود 

ـ تمام بورو هاي منطقه اي كميته مركزي ، تمام شعبات بوروهاي كميته  14  
رتشي مركزي ، تمام كميته هاي حزبي در مناطق مختلف و تمام سران واحد هاي ا

اين رهنمود توضيحات كامل به اعضاي حزب  بدينوسيله مكلف ميشوند كه در باره
بدهند و اطمينان حاصل كنند كه اين رهنمود بطور كامل در كار ارگانهاي قدرت 

  . سياسي مورد اجرا درآيد 
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  مسايل تاکتيک کنوني
  ضد ژاپنيمتحد در جبهه  

  ) 1940مارس  11( 

الف ـ امپرياليسم ژاپن در جنگ :  ـ اكنون وضع سياسي از اين قرار است  1
ده است و ديگر آن نيرو را ندارد كه به مقاومت ضد ژاپني چين ضربات سنگيني خور

ل استراتژيك در تعرض نظامي پردامنه تازه دست بزند ، بدين ترتيب مرحله تعاد
وضعيت طرفين فرا رسيده است ؛ معذلك دشمن مانند سابق سياست اصلي خود را 
كه مبني بر انقياد چين است لجوجانه ادامه ميدهد ، از اين راه كه بر جبهه متحد ضد 

مبادرت ميجويد و  "عمليات امحائي "به ژاپني تيشه ميزند ، در پشت جبهه خويش 
ـ مواضع انگلستان و فرانسه در شرق در ب . ديد ميكند تجاوز اقتصادي خود را تش

بر روي فراز كوه  "اثر جنگ اروپا ضعيف شده است و امريكا همچنان به سياست 
از اينجهت عجالتاً امكان . ادامه ميدهند  "نشستن و نبرد ببرها را تماشا كردن 

وي به ج ـ سياست خارجي اتحاد شور. تشكيل كنفرانس مونيخ خاور منتفي است 
پيروزي هاي نويني نائل آمده است ، و اتحاد شوروي همچنان سياست خود را مبني 

د ـ آن گروه از بورژوازي . فعال به چين در جنگ مقاومت دنبال ميكند  بر كمك
بزرگ كه هوادار ژاپن ميباشد مدتهاست كه بطور قطع به تسليم در برابر ژاپن كردن 

اما آن گروه از . متي پوشالي بوجود آوردنهادن است و تدارك مي بيند كه حكو
بورژوازي بزرگ كه سمت گيري اروپائي ـ امريكائي دارد هنوز ميتواند به مقاومت 
عليه ژاپن ادامه دهد ، معذلك تمايالت سازشكارانه او مانند سابق بطور جدي موجود 

تفاق  از يك سو هنوز مايل است كه با: او سياست دوگانه اي در پيش ميگيرد . است 
نيروهاي مختلفي كه در خارج از گوميندان اند با تجاوزكاران ژاپني مبارزه كند و از 
سوي ديگر همه گونه باين نيرو ها بويژه به حزب كمونيست و نيرو هاي مترقي تيشه 

ـ نيروهاي ه . است اپني ژگروه مذكور همان سرسختان در جبهه متحد ضد . ميزند 
وازي متوسط ، متنفذين روشن بين و گروههائي كه در بينابيني عبارت اند از بورژ

   اينها بعلت اينكه هم با نيروهاي عمده حكومت مالكان ارضي  . محل صاحب قدرت اند 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بري باالي حزب در متن حاضر تزهائي است كه رفيق مائوتسه دون براي گزارش در جلسه كادر هاي ره
  .ين ان نوشت 
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بزرگ و بورژوازي بزرگ و هم با طبقات كارگر و دهقان در تضادند عادتاً مواضعي 
اينها گروه بينابيني در . بيطرفي بين نيروهاي مترقي و سرسختان اختيار ميكنند 

و ـ نيروهاي مترقي پرولتاريا ، دهقانان و خرده . جبهه متحد ضد ژاپني هستند 
ي شهري برهبري حزب كمونيست در دوره اخير رشد بسيار يافته و علي بورژواز

پايگاههائي بوجود آورده اند كه قدرت دموكراتيك ضد ژاپني در  االصول هم اكنون
نفوذ اين نيروها در كارگران ، دهقانان و خرده بورژوازي شهري . آنجا ها بر قرار است 

نابيني هم قابل توجه است اينك در سراسر كشور بسيار زياد است و در نيرو هاي بي
صحنه عمليات جنگي ، تعداد سپاهيان تجاوزكار ژاپن كه حزب كمونيست با آنها در 

اين نيرو ها . نبرد است تقريباً برابر سپاهياني است كه گوميندان با آنها سروكار دارد 
چنين است وضع سياسي . جناح مترقي جبهه متحد ضد ژاپني را تشكيل ميدهند 

در چنين شرايطي امكان اينكه تحولي بسوي بهتر شدن وضع ايجاد . وني چين كن
شود و از تحولي بسوي بدتر شدن وضع جلوگيري بعمل آيد هنوز وجود دارد و 

  . تصميم كميته مركزي حزب بتاريخ اول فوريه كامالً درست بوده است 
و  شرط اصلي پيروزي در جنگ مقاومت ضد ژاپني عبارتست ازتوسعهـ  3  

براي نيل باين هدف بايد تاكتيك توسعه نيروهاي . تحكيم جبهه متحد ضد ژاپني
مترقي ، جلب نيروهاي بينابيني و مبارزه با نيروهاي سرسخت را در پيش گرفت ؛ 

ستني است و وسيله اتحاد همه نيروهاي هوادار مقاومت عليه اينها سه حلقه ناگس
متحد ضد ژاپني ، مبارزه وسيله اتحاد در دوران جبهه . ژاپن عبارتست از مبارزه 

اگر بوسيله مبارزه باتحاد نائل آئيم ، اين اتحاد دوام . است و اتحاد هدف مبارزه است 
خواهد يافت و اگر بوسيله گذشت بĤن نائل آئيم زوال خواهد يافت ؛ رفقاي حزبي ما 

ك نكرده اند ؛ ولي هنوز بسيار هستند كه آنرا در. اين حقيقت را بتدريج در مي يابند 
آنها يا مي پندارند كه مبارزه ممكن است موجب انشعاب جبهه متحد شود ، يا تصور 
ميكنند كه اين وسيله ، يعني مبارزه را بدون هيچ محدوديتي ميتوان بكار برد ، يا 
اينكه آنها در مورد نيروهاي بينابيني تاكتيك نادرستي در پيش ميگيرند ، يا اينكه 

  . بايد اينها را رفع كرد . نيروهاي سرسخت دارند  تصور نادرستي از
ـ توسعه نيرو هاي مترقي عبارتست از گسترش نيروهاي پرولتاريا ، طبقه  3  

دهقان و خرده بورژوازي شهري ، عبارتست از توسعه جسورانه ارتش هشتم و ارتش 
، چهارم جديد، عبارتست از ايجاد پايگاه دموكراتيك ضد ژاپني در مقياس وسيع 

عبارتست از بسط جنبش توده اي كارگران ، دهقانان ، جوانان ، زنان، كودكان و غيره 
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روشنفكران كشور ، عبارتست از بسط و توسعه در مقياس كشور ، عبارتست از جلب 
جنبش بخاطر رژيم مشروط در ميان توده هاي وسيع بمثابه مبارزه اي جهت 

رقي ميتوان از تحول بسوي بدتر فقط با گسترش تدريجي نيروهاي مت. دموكراسي 
شدن اوضاع جلو گرفت ، مانع تسليم طلبي و انشعاب شد ، پايه بي تزلزل پيروزي 

ولي توسعه نيروهاي مترقي ، يك پروسه مبارزه جدي را . مقاومت عليه ژاپن را ريخت 
ايجاب ميكند ، نه فقط بايد با امپرياليستهاي ژاپن و خائنين بملت بلكه همچنين بايد 

زيرا كه سرسختان با توسعه نيروهاي . با سرسختان به مبارزه بيرحمانه پرداخت 
بدون مبارزه قاطع . مترقي مخالفت ميورزند و نيروهاي بينابيني در اين مورد مترددند 

ختان با سر سختان و بدون كاميابي هاي واقعي در اين مبارزه نميتوان بر فشار سرس
ردد نيروهاي بينابيني غلبه كرد و در آن صورت فايق آمد و همچنين نميتوان بر ت

  . براي نيروهاي مترقي امكان رشد نخواهد بود 
ـ جلب نيروهاي بينابيني عبارتست از جلب بورژوازي متوسط ، متنفذين  4  

روشن بين و گروه هائي كه در محل صاحب قدرت اند اين سه گروه با يكديگر تفاوت 
منظور از . نوني در شمار نيروهاي بينابيني ميباشد دارند ، ولي همه آنها در اوضاع ك

بورژوازي متوسط ، بورژوازي ملي است كه در مقوله كمپرادور ها يعني بورژوازي 
بورژوازي متوسط اگر چه با كارگران تضاد طبقاتي دارد و . بزرگ وارد نميشود 

رياليستهاي باستقالل طبقه كارگر بچشم انكار مينگرد ، معذلك در مناطق اشغالي امپ
ژاپن از يوغ آنها رنج ميبرد و در مناطق تحت سلطه گوميندان از طرف مالكان ارضي 
بزرگ و بورژوازي بزرگ در فشار است و از اينجهت هنوز خواهان مبارزه بر عليه ژاپن 

بورژوازي متوسط در . است و ميخواهد اختيارات سياسي را بدست خويش گيرد 
وادار اتحاد بخاطر مقاومت است و در مسئله كسب مسئله مقاومت عليه ژاپن ، ه

اختيارات سياسي خود ، از جنبش بخاطر رژيم مشروطه پشتيباني ميكند و در عين 
حال ميكوشد تضاد هاي ميان نيروهاي مترقي و سرسختان را براي نيل بهدفهاي 

بر ما الزم است كه اين قشر را بسوي خود جلب . خويش مورد استفاده قرار دهد 
متنفذين روشن بين ، جناح چپ طبقه مالكان ارضي يعني مالكاني هستند كه . نيم ك

رنگ بورژوازئي بخود گرفته اند ، و مواضع سياسي آنها علي االصول شبيه مواضع 
آنها با دهقانان تضاد طبقاتي دارند ولي بين آنها و مالكان . بورژوازي متوسط است 

آنها مخالف سرسختان اند ، ولي آنها . ست بزرگ و بورژوازي بزرگ هم تضاد ه ارضي
نيز ميخواهند تضاد هاي ميان ما و سرسختان را براي نيل بهدف هاي سياسي 
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اين گروه را نيز ما هرگز نبايد از ديده فروگذاريم ، . خودشان مورد استفاده قرار دهند 
محل  گروه هائي كه در. و سياست ما بايد در آن جهت باشد كه آنها را جلب كنيم 

يكي نيروهائي كه سرزمين هائي را بطور دائم در : صاحب قدرت اند بر دوگونه اند 
. كه فاقد چنين سرزمين هائي ميباشد  "ملغمه "اختيار دارند و ديگر قواي نظامي 

آنها گرچه با نيروهاي مترقي تضاد دارند ولي در عين حال با دولت مركزي كنوني 
ش بحساب ديگران را تعقيب ميكند در تضاد گوميندان هم كه سياست تأمين خوي

اند، آنها نيز ميكوشند تضاد هاي ميان ما و سرسختان را براي نيل بهدف هاي سياسي 
خودشان مورد استفاده قرار دهند و سران گروههائي كه در محل صاحب قدرت اند ، 

اگر چه از اينجهت . نيز اكثراً در شمار مالكان ارضي و بزرگ و بورژوازي بزرگ اند 
گاهگاهي در جنگ مقاومت ضد ژاپني تمايالت ترقيخواهانه اي نشان ميدهند اما 
بزودي دوباره در مواضع ارتجاعي خويش مي افتتد ؛ معذلك از آنجا كه اين گروههاي 

اگر ما سياست صحيحي بكار بريم ، با مقامات مركزي گوميندان تضاد هائي دارند ، 
سياست ما در آن . سرسختان بيطرفي اختيار كنند ممكن است در موقع مبارزه ما با 

اما . جهت است كه همه اين سه گروه نيروهاي بينابيني را بسوي خوب جلب كنيم 
اين سياست نه فقط با سياستي كه ما درجلب دهقانان و خرده بورژوازي شهري بكار 

نيز بطور  ميبريم تفاوت دارد بلكه در مورد هر يك از اين سه گروه نيروهاي بينابيني
ما هقانان و خرده بورژوازي شهري را بمثابه متحد اصلي ، . متفاوت عملي ميگردد 

نيروهاي بينابيني را فقط بمثابه متحد در مبارزه بر عليه امپرياليسم بسوي خود جلب 
در ميان نيروهاي بينابيني ، بورژوازي متوسط و متنفذين روشن بين ميتوان . ميكنيم 

ن مبارزه كنند و همچنين در ايجاد قدرت دموكراتيك ضد ژاپني تفاق ماعليه ژاپبا
در مبارزه با سرسختان ، بعضي از . شركت جويند ، ولي آنها از انقالب ارضي ميترسند 

آنها ممكن است تا حدود معيني شركت جويند ، بعضي ديگر ممكن است تا حدود 
ه اختيار كنند ، و معيني شركت جويند ، بعضي ديگر ممكن است بيطرفي خيرخواهان

گروهائي كه در محل . بعضي ديگر فقط ممكن است بيطرفي اجباري اختيار كنند 
صاحب قدرت اند بغير از ايينكه باتفاق ما عليه ژاپن ميجنگند در مبارزه ما با 
سرسختان فقط ممكن است در موضع بيطرفي موقت قرار گيرند ؛ آنها مايل نيستند 

اد كنند زيرا كه خودشان در شمار مالكان ارضي بزرگ و با ما حكومت دموكراتيك ايج
نيروهاي بينابيني بĤساني متزلزل ميشوند و بيشك در صفوف . اند بورژوازي بزرگ 
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آنها قشربندي روي خواهد داد ؛ از اينجهت ما بايد تزلزالت آنها را چنانكه بايد و 
  . شايد مورد انتقاد قرار دهيم و در اقناع آنها بكوشيم 

يفه فوق العاده مهم ما در دوران جبهه متحد ضد ژاپني عبارتست از وظ  
. جلب نيروهاي بينابيني ، ولي انجام اين وظيفه فقط در شرايط معيني ميسر است 

الف ـ وجود نيروهاي كافي در نزد ما ؛ ب ـ مراعات منافع : شرايط مذكور چنين است 
بايد قدم بقدم ختان مبارزه اي كه سرس نيروهاي بينابيني ؛ ج ـ مبارزه قاطع ما عليه

در صورت فقدان اين شرايط ، نيروهاي بينابيني ممكن است . به پيروزي بينجامد 
متزلزل شوند و يا حتي در حمالت سرسختان بما به متحد آنها مبدل شوند ؛ زيرا كه 
سرسختان نيز تمام مساعي خويش را در جلب نيروهاي بينابيني بكار مي اندازند تا 

بيني در چين وزن زياد دارند و غالباً ن طريق ما را منفرد سازند و نيروهاي بيناباي
ميتوانند در تعيين پيروزي يا شكست در مبارزه ما با سرسختان نقش قاطع بازي 

  .كنند ، از اينجهت بايد در مورد آنها روش بسيار احتياط آميز در پيش گرفت 
از نيروي مالكان ارضي  ـ نيروي سرسختان در زمان حاضر عبارتست 5  

تسليم : اينك طبقات مذكور به دو گروه تقسيم ميشوند . بزرگ و بورژوازي بزرگ 
طلبان در برابر ژاپن و هوادران مقاومت عليه ژاپن ؛ در آينده در ميان آنها تدريجاً 
قشربندي هاي ديگري هم صورت خواهد گرفت و هم اكنون در ميان بورژوازي بزرگ، 

مقاومت عليه ژاپن با گروه تسليم طلبان در برابر ژاپن تفاوت داردو  گروه هوادران
از يك سو هنوز هوادار اتحاد بخاطر : گروه نخستين سياست دوگانه را اتخاذ ميكند 

مقاومت عليه ژاپن است و از سوي ديگر سياستي بسيار ارتجاعي سركوب نيروهاي 
. مي چيند دن آينده را زمينه مترقي را در پيش گرفته است ، و باين طريق تسليم ش

از آنجا كه اين گروه هنوز به اتحاد بخاطر مقاومت عليه ژاپن گرايش نشان ميدهند 
هنوز اين امكان براي ما وجود دارد كه او را در درون جبهه متحد ضد ژاپني نگهداريم 

ناديده گرفتن سياست ما مبني بر . ، و هر چه بيشتر بتوانيم نگهداريم بهتر است 
لب اين گروه ، از نظر فرو گذاشتن سياست همكاري با اين گروه ، در نظر گرفتن اين ج

گروه بمثابه تسليم شدگاني كه از امروز تا فردا بجنگ ضد كمونيستي آغاز خواهند 
ولي از سوي ديگر ، الزم است كه ما در مبارزه تاكتيك دفع سياست . كرد، خطاست 

زه قاطع ايدئولوژيك ، سياسي و نظامي بر ضد او ارتجاعي او را در پيش گيريم و مبار
دست بزنيم زيرا كه اين گروه در سراسر كشور بطور عموم سياست ارتجاعي سركوب 

برنامه مشترك يعني سه اصل انقالبي خلق  نيروهاي مترقي را در پيش گرفته است ،
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ميورزد ، را اجرا نميكند ، بلكه بر عكس ، از اجراي آن بوسيله ما لجوجانه ممانعت 
مصممانه مخالفت ميكند كه ما از دائره اي كه او مجاز شمرده است پا فراتر بگذاريم 
يعني فقط اين اندازه بما اجازه ميدهند كه مانند خود او بطور پاسيو به جنگ مقاومت 
مشغول باشيم ، بعالوه ميكوشد كه ما را با خود يكسان كند و چون ما باين كار تن در 

اينست سياست . مال فشار ايدئولوژيك ، سياسي و نظامي بر ما ميپردازد نميدهيم باع
انقالبي دوگانه ما در برابر سياست دوگانه سرسختان ، اينست سياست اتحاد از راه 

اگر ما در زمينه ايدئولوژيك بتوانيم تئوري صحيح انقالبي به پيش آوريم و با . مبارزه 
سرسختان ضربه قاطع وارد سازيم ، اگر در ستياري آن بر تئوري هاي ضد انقالبي د

سياست تدابير تاكتيكي اي را كه پاسخگوي مقتضيات لحظه حاضر است بموقع اجرا 
بگذاريم و بر سياست آنها كه مبتني بر مبارزه با حزب كمونيست ، مبارزه با ترقي 

ظامي است ضربه قاطع بزنيم ، اگر اقدامات نظامي بايسته اي بعمل آوريم و بر تعرض ن
آنها ضربه قاطع بكوبيم ، در آن صورت امكان خواهيم يافت دامنه فعاليت ارتجاعي 
آنها را محدود سازيم ، آنها را واداريم كه موقعيت نيروهاي مترقي را بشناسند ، 
خواهيم توانست نيروهاي مترقي را گسترش دهيم ، نيروهاي بينابيني را جلب كنيم و 

عين حال امكان خواهيم يافت آن سرسختاني را كه  در. سرسختان را منفرد سازيم 
هنوز هوادار جنگ مقاومت اند بسوي خود جلب كنيم ، بقاء آنها را در جبهه متحد 
ضد ژاپني طوالني تر گردانيم و از جنگ بزرگ داخلي ، نظير آنكه در گذشته رخ داد 

ا با سرسختان از اينجهت در دوران جبهه متحد ضد ژاپني ، مبارزه م. احتراز جوئيم 
بخاطر پاسداري نيروهاي مترقي از نه فقط بمنظور دفاع در برابر تعرض آنها ، دفاع 

تحمل تلفات بخاطر تأمين گسترش بيشتر اين نيروها است بلكه در عين حال بمنظور 
تمديد مقاومت سرسختان در برابر تجاوز ژاپن و همچنين بمنظور حفظ همكاري ما با 

اگر ما اين مبارزه . از از جنگ داخلي پردامنه جديد ميباشد سرسختان و بخاطر احتر
را درپيش نگيريم ، ممكن است نيروهاي مترقي بدست سرسختان نابود گردند ، 
جبهه متحد ممكن نيست ديگر وجود داشته باشد ، مانعي كه نميگذارد سرسختان 

. گردد  بدشمن تسليم شوند از ميان ميرود ، و ممكن است جنگ داخلي برانگيخته
پس مبارزه با سرسختان ، وسيله ضروري اتحاد كليه نيروهائي است كه هوادار 
مقاومت ضد ژاپني اند ،  وسيله ضروري نيل به ايجاد تحول مساعدي در وضع حاضر و 

  . اين حقيقت را همه تجربه ما تأييد ميكند . جلوگيري از جنگ داخلي پردامنه است 
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پني در مبارزه با سرسختان بايد اصول بهه متحد ضد ژاجاما در دوران   
تا زمانيكه ديگران بما حمله نكنند ، ما . اول اصل دفاع از خود . زيرين را مراعات كرد 

بديگران حمله نميكنيم ؛ چنانچه ديگران بما حمله كنند ، ما مسلماً به آنها پاسخ 
پيشقدم شد،  اين بĤن معني است كه بهيچوجه نبايد بدون دليل در حمله. خواهيم داد

اينست خصلت دفاعي . اما در عين حال هيچ ضربه اي را نبايد بدون جواب گذاشت
نند ما بايد آنها را با قطعيت ، زكه سرسختان به حمالت نظامي دست  هر بار. مبارزه ما 

يا نبايد نبرد كرد يا اگر نبرد . دوم اصل پيروزي . از بيخ و بن و تام و تمام نابود سازيم 
بايد پيروز شويم ، در هيچ حالي نبايد نسنجيده ، بدون تدارك و بدون  كرديم ،

ما بايد بتوانيم از تضاد هاي ميان سرسختان . اطمينان به پيروزي به نبرد رفت 
بايد در درجه اول مرتجعترين آنها را بكوبيم نه همه آنها را باهم و . استفاده كنيم 

در دوره معين . سوم اصل متاركه . اينست خصلت محدوديت نبرد هاي ما با دشمن 
است و هنوز به تعرض جديدي وقتيكه تعرض سرسختان در هم شكسته شده 

. مبادرت نجسته اند ، ما بايد بموقع متوقف شويم و بĤن نبرد مشخص خاتمه دهيم 
در اين دوره ما بايد . دوره متعاقب اين توقف براي هر دوطرف دوره متاركه است 

سختان در باره اتحاد وارد مذاكره شويم و اگر بپذيرند با آنها قرار بابتكار خود با سر
بهيچوجه نبايد بي انتها نبرد كرد ، هر روز و هر ساعت نبرد . داد صلح منعقد كنيم 

اينست خصلت موقتي هر يك از . كرد ، نبايد به سرگيجه از پيروزي دچار شد 
ز سر بگيرند ما دوباره بĤنها با فقط آنگاه كه سرسختان تعرض خود را ا. نبردهاي ما 

: اين سه اصل را ميتوان بعبارت ديگر در سه كلمه بيان كرد . نبرد پاسخ خواهيم گفت 
ما با مبارزه سرسخت كه .  "اندازه نگهداشتن  "و  "سود جستن "،  "حق داشتن ” 

گهداشتن ـ متكي باشد براين اصول سگانه ـ حق داشتن و سود جستن و اندازه ن
م توانست نيروهاي مترقي را گسترش دهيم ، نيروهاي بينابيني را جلب كنيم و خواهي

سرسختان را منفرد سازيم تا آنكه سرسختان ديگر جرأت نكنند سبكسرانه به حمله 
بر ما ، به سازش با دشمن و به برانگيختن جنگ بزرگ داخلي دست زنند و در آن 

  . ايجاد كنيم  صورت امكان خواهيم يافت تحول مساعدي در اوضاع
ـ گوميندان حزبي است كه تركيب كامالً نامتجانس دارد ، هم سرسختان  6  

و هم نيرو هاي بينابيني و هم نيروهاي مترقي در آن واردند ؛ نميتوان گوميندان را در 
از آنجا كه كميته اجرائي مركزي . مجموع خود در جزو سرسختان بشمار آورد 

تدابير بمنظور تحديد فعاليت احزاب « انقالبي نظير  گوميندان بصدور دستور هاي ضد
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كه انگيزنده اصطكاكات اند مبادرت ميجويد و همه نيرو هاي خويش را در راه » بيگانه 
هدف هاي ضد انقالبي بمنظور برانگيختن اصطكاكات ايدئولوژيك ، سياسي و نظامي 

ه مجموعه در سراسر كشور بسيج ميكند ، بعضي ها باين عقيده رسيده اند ك
اين نظري اشتباه آميز است و سرسختان . گوميندان از سرسختان تشكيل ميشود 
سياست حزب خويش را تعيين ميكنند  كه هنوز در گومندان مقامي در دست دارند

ولي فقط اقليتي از گوميندان را تشكيل ميدهند ، اكثريت عظيم اعضاء گوميندان 
را نبايد حتماً در شمار سرسختان ) ند بسياري از آنها فقط اسماً عضو حزب هست(

اين نكته را بايد دقيقاً دريافت ، فقط در آنصورت ميتوان تضاد هاي درون . آورد 
گوميندان را مورد استفاده قرار داد ، سياست متفاوت در مورد هر يك از گروههاي 

و ابيني دروني آن در پيش گرفت و تمام قوي خود را براي اتحاد با گروه هاي بين
  . مترقي آن بكار انداخت 

ـ در مسئله ايجاد قدرت سياسي در مناطق پايگاهي ضد ژاپني بايد  7  
چنين قدرتي . تصريح كرد كه قدرت مذكور قدرت جبهه متحد ملي ضد ژاپني است

اين قدرت عبارتست از قدرت . هنوز در مناطق تحت سلطه گوميندان وجود ندارد 
ضد ژاپني و هوادار دموكراسي هستند ، يعني  همه كساني كه هوادار جنگ مقاومت

اين . ديكتاتوري مشترك دموكراتيك طبقات انقالبي بر ضد خائنان بملت و مرتجعان 
قدرت با ديكتاتوري مالكان ارضي و بورژوازي تفاوت دارد ولي از برخي از جهات با 

نيز متفاوت ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان ، بمعناي محدود اين اصطالح ، 
كمونيست ها يك سوم جا ها را : تركيب ارگانهاي اين قدرت بايد چنين باشد . است 

اشغال ميكنند و نمايندگان پرولتاريا و دهقانان فقيراند ؛ عناصر مترقي چپ نيز يك 
اشغال ميكنند و نمايندگان خرده بورژوازي اند يك سوم ديگر را عناصر سوم جا ها را 

ناصر اشغال ميكنند و نمايندگان بورژوازي متوسط و متنفذين بينابيني و ساير ع
فقط خائنان بملت و عناصر ضد كمونيست حق شركت در اين ارگانها . روشن بين اند 

تعيين چنين نسبت تقريبي ضروري است ، چه در غير اينصورت نميتوان . ندارند 
ملي ضد تضمين كرد كه قدرت مذكور از لحاظ خصلت خود ، قدرت جبهه متحد 

چنين سياست در باره تركيب ارگانهاي قدرت سياست واقعي حزب ما . ژاپني باشد 
ولي اين فقط يك نسبت . است و بايد بطور شايسته و نه سرسري بموقع اجرا در آيد 

يبي است و براي بكار بردن آن  بايد طبق شرايط مشخص عمل كرد ، نبايد بطور تقر
پائين ترين ارگانها شايد الزم آيد كه در اين تركيب در . مكانيكي تابع اين ارقام شد 
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تغييري داده شود تا آنكه مستبدين محلي ، متنفذين شرير و مالكان ارضي نتوانند 
ارگانهاي قدرت را بدست خود گيرند ، اما روح اصلي اين سياست نبايد نقض شود تا 

نهاي قدرت را محلي ، متنفذين شرير و مالكان ارضي نتوانند ارگاآنكه مستبدين 
در مورد غير . بدست خود گيرند ، اما روح اصلي اين سياست نبايد نقض شود 

ژاپني شركت ميجويند، كمونيست هائي كه در ارگانهاي قدرت جبهه متحد ملي ضد 
و يا كدام حزب ياگروه باشند ،  يا نباشند بايد ازاينكه عضو حزبي يا گروهي باشند

اعم  هه متحد ضد ژاپني هر حزبي و هر گروهي ـدرمناطق قدرت جب. صرف نظر كرد 
از گوميندان يا حزب ديگر ـ همينقدر كه با حزب كمونيست مخالف نورزد و با آن 

سياست جبهه متحد ضد ژاپني . همكاري كند بايد حق موجوديت قانوني داشته باشد 
يني كه سئله انتخابات ارگانهاي قدرت بايد عبارتست از آن باشد كه به هر فرد چدر م

به سن هجده سالگي رسيده است و هوادار مقاومت ضد ژاپني و هوادار دموكراسي 
است ، صرف نظر از تعلق طبقاتي ، مليت ، تعلق حزبي ، مرد يا زن ، معتقدات و سطح 

تشكيل ارگانهاي قدرت . فرهنگ او ، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن داده شود 
نتخاب اهالي و سپس مراجعه به دولت ملي براي جبهه متحد ضد ژاپني بايد از طريق ا
شكل تشكيالتي ارگانهاي قدرت بايد مبتني بر . تأييد انتخاب شدگان صورت گيرد

پايه اساسي اتخاذ تدابير مهم سياسي در . اصل سانتراليسم دموكراتيك باشد 
اپن ارگانهاي قدرت جبهه متحد ضد ژاپني بايد عبارت باشد از مبارزه با امپرياليسم ژ

و خائنان مسلم بملت و مرتجعان ، دفاع از مردم هوادار مقاومت ضد ژاپني ، جرح و 
تعديل منافع كليه قشر هاي اجتماعي هوادار مقاومت ضد ژاپني و بهبود شرايط 

تشكيل اين گونه ارگانهاي قدرت جبهه متحد ژاپني در . زندگي كارگران و دهقانان 
د و سر مشقي خواهد بود براي سازمان دادن سراسر كشور تأثير بسيار خواهد بخشي

از اينجهت الزم است كه . قدرت سياسي جبهه متحد ضد ژاپني در سراسر كشور 
همه اعضاء حزب ما عميقاً بر آن وقوف يابند و اصول مشروح در فوق را با قطعيت 

  . بعمل در آورند 
يني و ـ در مبارزه براي توسعه نيروهاي مترقي ، جلب نيروهاي بيناب 8  

منفرد ساختن سرسختان نبايد نقش روشنفكران را از ديده فرو گذاشت ، بويژه كه 
تمام سرسختان بنوبه خود با تمام قوا براي جلب آنها مبارزه ميكنند ، از اينرو جلب 

  . روشنفكران مترقي بدائره نفوذ حزب ما سياست مهم و ضروري ماست 
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الف ـ عملي ساختن : ين الهام گرفت ـ در تبليغات ما ، بايد از برنامه زير 9  
برانگيختن توده هاي مردم براي مبارزه يكدالنه عليه :  "وصاياي دكتر سون ياتسن  "

مقاومت مصممانه بر ضد امپرياليسم : ب ـ عملي ساختن اصل ناسيوناليسم . ژاپن 
ژاپن ، در سياست خارجي نيل به رهائي كامل ملت چين ، در سياست داخلي نيل به 

تأمين آزادي : ج ـ اجراي اصل دموكراسي . اوي همه مليت هاي درون كشور تس
مطلق براي خلق در مقاومت عليه ژاپن بخاطر نجات ميهن ، انتخاب ارگانهاي دولت 
در كليه مدارج بدست خلق ، استقرار قدرت انقالبي و دموكراتيك جبهه ملي ضد 

وارض كمرشكن و تقليل بهره لغو ماليات و ع: د ـ اجراي اصل رفاه خلق . ژاپني 
مالكانه و نرخ سود ، برقراري هشت ساعت روزكار ، توسعه كشاورزي ، صنايع و 

اظهاريه چانكايشك درباره اينكه ـ اجراي ه . بازرگاني و بيهبود شرايط زندگي خلق 
هركس از پير تا جوان ، در شمال يا در جنوب ، بايد مسئوليت مقاومت در برابر ژاپن "

همه اينها در جزو برنامه اي است كه . و "از سرزمين ميهن را بر عهده بگيرد و دفاع 
خود گوميندان انتشار داده است و در عين حال برنامه مشترك گوميندان و حزب 

ولي امروز گوميندان قادر نيست اين مطالبات را . كمونيست را تشكيل ميدهد 
زب كمونيست و نيروهاي مترقي باستثناي مقاومت ضد ژاپني عملي گرداند ؛ و فقط ح

اين ، بدوي ترين برنامه است كه هم . ميتوانند اين برنامه را بموقع اجراء گذارند 
اكنون بميزان وسيع در ميان مردم پخش شده است ، اما بسياري از اعضاء حزب 
كمونيست هنوز درك نميكنند كه بايد از آن بمثابه سالحي براي بسيج توده هاي 

از اين پس الزم است كه همه پنج . ساختن سرسختان استفاده كنند  مردم و منفرد
ماده اين برنامه در همه حال در تبلغات مورد استفاده قرار گيرد و در خطابيه ها ، 
. اظهاريه ها ، تراكت ها ، مقاالت ، سخنرانيها ، مصاحبه ها و غيره باطالع عموم برسد 

رنامه تبليغات است ولي در مناطقي كه ارتش بپنج ماده مذكور در مناطق گوميندان فقط 
اقدام ما در اجراي اين برنامه . هشتم و ارتش چهارم بĤنجا وارد ميشوند برنامه عمل است 

اقدامي قانوني است و مخالفت سرسختان با ما در اين امر اقدامي غير قانوني است و 
ن برنامه گوميندان علي اي. مخالفت سرسختان با ما در اين امر اقدامي غير قانوني است 

االصول با برنامه ما در مرحله انقالب بورژوا ـ دموكراتيك منطبق است ؛ ولي سيستم 
از . ايدئولوژيك گوميندان از ريشه با سيستم ايدئولويك حزب كمونيست متفاوت است 

اينجهت ما فقط بايد اين برنامه مشترك انقالب دموكراتيك را بموقع اجرا بگذاريم بدون 
  . كه در هيچ حالي از سيستم ايدئولوژيك گوميندان پيروي كنيم آن
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  نيروهاي ضد ژاپني
  را جسورانه گسترش دهيم 

  حمالت سرسختان ضد کمونيست 
  را دفع کنيم 

  ) 1940مه  4( 

در كليه مناطق پشت جبهه دشمن و در مناطق عمليات جنگي ، ـ ما بايد  1  
نه جنبه هاي خاص هر يك از آنها بلكه جنبه هاي مشترك همه آنها را در درجه اول 

خواه . ر غير اينصورت ممكن است به خطاي فاحش دچار آئيمدر مد نظر قرار دهيم ؛ د
در شمال ، در مركز و يا در جنوب چين ، خواه در شمال و يا در جنوب رود خانه يان 
تسه ، خواه در مناطق داشته ها ، كوهها و يا درياچه ها ، خواه در ارتش هشتم ، ارتش 

، در همه جا ويژگي هائي  ) 1(چهارم جديد و يا واحد هاي پارتيزاني چين جنوبي 
همه جا با دشمن روبر : وجود دارد ولي در همه جا جنبه هاي مشترك نيز هست 

از اينجهت در همه جا ميتوانيم . هستيم و همه جا جنگ مقاومت در جريان است 
 كميته مركزي تا. دهيم و در همه جا بايد باين كار بپردازيم  نيروهاي خود را گسترش

. است گسترش نيروها چندين بار به شما رهنمود داده استر مورد سيدكنون 
گسترش نيروها باين معني است كه به محدوديتهائي كه گوميندان وضع ميكند توجه 
نكنيم ، از چهارچوبي كه به ممكن است مورد موافقت گوميندان قرار گيرد قدم فراتر 

زمنديهاي مادي گذاريم ، از هيچ كس ديگر منتظر انتصاب نباشيم، در تأمين نيا
خويش باميد مقامات باال ننشينيم ، مستقالنه و جسورانه واحد هاي ارتش را افزايش 

  ازمانه به ايجاد پايـگاهها دست بزنيم ، توده ها را در زمين اين پايـگاهها ــ، جدهيم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
به بوروي كميته مركزي در جنوب شرق است كه رفيق مائوتسه دون بنام  تن حاضر رهنمودي خطابم

در دورهاي كه رفيق مائوتسه دون اين رهنمود . كميته مركزي حزب كمونيست چين تنظيم كرده است
را نگاشت ، رفيق سيان يين ، عضو كميته مركزي حزب و دبير بوروي كميته مركزي در جنوب شرقي ، 

وي رهنمود كميته مركزي را جازمانه بموقع اجرا . انحرافي راست بود  شديداً دستخوش نظريات
نميگذاشت ، در بسيج كامل توده ها جسارت بكار نميبرد ، در توسعه مناطق آزاد شده و نيروهاي مسلح 

   گوميندان را كم ارزيابي مي خلق در مناطق اشغالي ژاپني ها جرأت نشان نميداد ، خطر تعرض ارتجاعي 
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و با رأي خود بسيج كنيم ، ارگانهاي قدرت سياسي جبهه متحد ضد ژاپني  مستقالنه
را كه تحت رهبري حزب كمونيست عمل كنند بوجود آوريم و در كليه مناطق اشغالي 

مثالً در استان جيان سو ما بايد علي رغم اعتراض ها ، تحديد . دشمن به پيش برانيم 
نظير گو جو تون ، لن سين و حان  ها و فشار هائي كه از طرف عناصر ضد كمونيست

وارد ميشود ، در سرزميني كه از نانكن در مغرب تا سواحل دريا در )  2(ده چينگ 
عت هر مشرق ، از حان جو در جنوب تا سيو جو در شمال گسترده شده است با سر

چه تمامتر، بطور پيگير و طبق نقشه به برقراري نظارت خويش ، در هر جا كه ممكن 
پردازيم ، مستقالنه و با رأي خود واحد هاي ارتش خويش را گسترش دهيم ، باشد ، ب

گانهاي قدرت بوجود آوريم ، ارگانهاي مالي ايجاد كنيم ، براي تأمين نيازمنديهاي را
مقاومت عليه ژاپن به جمع ماليات دست بزنيم ، ارگانهاي اقتصادي بر پاي سازيم ، 

خشيم ، بنگاههاي مختلف آموزشي افتتاح وبازرگاني را توسعه بكشاورزي ، صنايع 
كميته مركزي خواهان آن بود كه . كنيم و به پرورش كادرها بتعداد كثيري بپردازيم 

شما تعداد نيروهاي مسلحي را كه در استانهاي جيان سو و جه جيان در پشت جبهه 
نفر با  هزار 100دشمن با تجاوزكاران ژاپني به نبرد مشغول اند و در طول سال جاري به 

و بدون تأخير به ايجاد ارگانهاي قدرت در آنجا بپردازند ، و همانقدر تفنگ رسانيد 
ايد ؟ در گذشته شما در مورد اين رهنمود چه اقدامات مشخصي اتخاذ كرده . غيره

شما ديگر فرصت مناسب را از دست فرو گذاشتيد ، اگر امسال بازهم فرصت از دست 
  .شوارتر خواهد شد بدهيد ، تحقق اين خواست ها د

ـ اينك كه سرسختان ضد كمونيست گوميندان عنودانه به اجراي  2  
سياست جلوگيري از فعاليت حزب كمونيست ، تحديد حزب كمونيست و مبارزه با 
حزب كمونيست مشغول اند و باين طريق براي تسليم در برابر ژاپن زمينه مي چينند، 

وحيد ؛ عمل كردن غير از اين خطاي فاحشي ما بايد بر مبارزه تكيه كنيم و نه بر ت
  از اينجهت خواه در زمينه تئوريك ، خواه در زمينه سياسي و خواه در زمينه . است 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوروي كميته  رفيق چن اي ، عضو. كرد و از لحاظ روحي و سازماني براي دفع تعرض مذكور آمادگي نداشت 

مركزي حزب كمونيست چين در جنوب شرقي و فرمانده قسمت يكم ارتش چهارم جديد ، پس از دريافت اين 
بيدرنگ باجراي آن پرداخت ، ولي رفيق سيان بين باز هم از اينكار خوداري كرد و همچنان  رهنمود كميته مركزي ،

در  ١٩۴١ايستاد، بالنتيجه آنگاه كه چانكايشك در ژانويه ارتجاعي گوميندان باز  ليتمااز تدراك در برابر تعرض اح
جنوب استان ان هوي برانگيختن حادثه دست زد رفيق سيان يين ناتوان ماند، ارتش ما در جنوب ان هوي كه 

    .هزار نفر داشت ، يكباره از هم پاشيد و خود رفيق سيان يين بدست مرتجعان بقتل آمد  ٩رويهم رفته 
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باشد از مقاومت قاطع و مبازه قاطع در برابر كليه اصوال بايد عبارت  نظامي ، موضع ما
تبلغات و اعتراض هاي سرسختان ضد كمونيست گوميندان كه قوانين و فرمان ها ، 

هدف آنها جلوگيري از فعاليت حزب كمونيست ، تحديد حزب كمونيست و مبارزه با 
حق داشتن سود : الهام گيرد اين مبارزه ما بايد از اين اصول . حزب كمونيست است 

و متاركه ؛ بعبارت ديگر جستن و اندازه نگهداشتن يعني اصول دفاع از خود ، پيروزي 
خصلت دفاعي ، محدود و موقتي اضر هر يك از مصاف هاي مشخص بايد حدر زمان 

ما بايددر برابر كليه قوانين و فرمان ها ، تبليغات و اعتراض هاي . داشته باشد 
سختان ضد كمونيست با اتخاذ تاكتيك مشت در مقابل مشت بمبارزه ارتجاعي سر

)  3(مثالً  ، آنها از ما ميخواهند كه قسمت هاس چهارم و پنجم . قاطع برخيزيم 
رهسپار جنوب گردند ؛ ما در پاسخ آنها بطور قطع از اين كار سر مي پيچيم ؛ آنها از ما 

به جنوب اعزام شوند ، نا بخواست )  4(ميخواهند كه واحد هاي يه في و جان يون اي 
ي از واحد هاي ديگر خود به آنها با اين خواهش جواب ميگوئيم كه بگذارند قسمت

نظم سرباز گيري را بهم ميزنيم ، ما در زيمت كنند ؛ مدعي ميشوند كه ما عشمال 
پاسخ آنها خواهش ميكنيم كه بگذارند منطقه سربازگيري ارتش چهارم جديد توسعه 

ميگويند كه تبليغات ما اشتباه آميز است ، ما از آنها ميخواهيم كه از تبليغات  يابد ؛
ضد كمونيستي دست بربدارند و كليه فرامين را كه باعث بروز اصطكاك است ملغي 
گردانند ؛ هرگاه به تعرض نظامي بر عليه ما دست ميزنند ، ما براي درهم شكستن آن 

د ، ما براي درهم شكستن آن به تعرض نظامي به تعرض نظامي بر عليه ما دست ميزنن
در اجراي اين سياست مشت در برابر مشت ، هميشه حق . متقابل مبادرت ميجوئيم 

بايد نظير اينگونه اقدامات محقانه نه فقط از طرف كميته . بجانب ما خواهد بود 
نه نمونه درخشان اين گو. مركزب حزب بلكه از طرف هر بخشي از ارتش ما بعمل آيد 

اقدامات در آن مورد بظهور رسيد كه جان يون اي سيان نيان جداگانه در برابر رؤساي 
فقط با اتخاذ چنين ) .  5( خويش ، لي پين سيان و لي زون ژن باعتراض برخاستند 

روش قاصعي نسبت به سرسختان و فقط با بكار بردن اصول حق داشتن ، سود جستن 
آزار ما  تأتوان سرسختان را چنان ترسانيد كه جرو اندازه نگهداشتن در مبارزه ، مي

از آنها سلب شود ؛ فقط باين طريق ميتوان فعاليت سرسختان را در جلوگيري از 
فعاليت حزب كمونيست ، تحديد حزب كمونيست و مبارزه با حزب كمونيست كاهش 

يت داد ؛ فقط باين طريق ميتوان سرسختان را واداشت كه موقعيت قانوني ما را برسم
بشناسند ؛ فقط باين طريق ميتوان باين نتيجه نائل آمد كه سرسختان بĤساني به 
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از اين جهت مبارزه مهمترين وسيله است در غلبه بر خطر . انشعاب توسل نجويند 
تسليم طلبي ، در ايجاد تحول مساعد در وضع حاضر ، و در تحكيم همكاري 

ا و ارتش ماست بايد گفت كه اگر سخن بر سر حزب م. گوميندان و حزب كمونيست 
فقط مبارزه راسخ با سرسختان بما امكان ميدهد كه روحيه ها را باال بريم و دليري ها 
را بر انگيزيم ، كادرهاي خود را متحد گردانيم ، نيروهاي خود را بيفزائيم ، ارتش را 

ي اگر سخن بر سر مناسبات ما با نيروهاي بينابين. تقويت و حزب را تحكيم كنيم 
است بايد گفت كه فقط مبارزه راسخ با سرسختان بما امكان ميدهد كه بخش متزلزل 

و از بخش ديگر كه هوادار ماهستند نيروهاي مذكور را بسوي خود جلب كنيم 
اگر سخن بر سر واكنش . پشتيباني بعمل آوريم ، و گرنه اين كار غير ممكن است 

اس سراسركشور است در اين جانيز صحيح در برابر حوادث غير مترقبه ممكن در مقي
بايد گفت كه فقط سياست مبارزه به تمام حزب و ارتش ما امكان ميدهد كه از لحاظ 

و . رواني براي حوادث مذكور آماده باشند و تدابير الزم در كار خويش اتخاذ كنند 
  . تكرار خواهد شد )  6(  1927گرنه اشتباهات سال 

يد اين نكته را دريافت كه از يك سو خطر ـ در ارزيابي اوضاع حاضر با 3  
تسليم طلبي سخت افزايش يافته و از سوي ديگر امكان غلبه براين خطر هنوز از 

اكنون تصادمات نظامي جنبه محلي دارد و هنوز به سراسر . ميان برنخاسته است 
عبارتست از اكتشاف استراتژيك ، )  7( عمليات حريف . كشور گسترده نشده است 

نيست ؛  "سركوب كمونيست ها  "هنوز بمعناي گسترش فوري كارزار پردامنه  و اين
. فقط گام هائي در راه تدارك تسليم است ، ولي هنوز بمعناي تسليم فوري او نيست 

وظيفه ما اينست كه سياست كميته مركزي را كه يگانه سياست صحيح است ـ يعني 
 "منفرد ساختن سرسختان "،  "جلب نيروهاي بينابيني "،"توسعه نيروهاي مترقي"

ـ با استواري و نيرومندي بكار بنديم و باين طريق بر خطر تسليم طلبي فائق آئيم و 
اگر در ارزيابي اوضاع حاضر و در طرح . تحول مساعدي در وضع حاضر ايجاد كنيم 

انحرافاتي بچپ يا راست روي دهد و ما آنها را نشان ندهيم و بر آنها فائق وظايف ، 
  .نيائيم ، اين نيز متضمن خطرات بزرگي خواهد بود 

ـ عمليات دفاعي قسمت هاي چهارم و پنجم در مقابل تعرض ارتش هاي  4  
حان ده چينگ و لي زون ژن در بخش شرقي استان ان هوي ، عمليات دفاعي ستون 

نيان در مقابل تعرض ارتش هاي سرسختان به بخش هاي مركزي و شرقي لي سيان 
استان حوبه ، پيكار مصممانه قسمت پون سيوه فون در منطقه واقعه در شمال 
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رودخانه حواي ، گسترش واحد هاي يه في در شمال دور خانه يان تسه و حركت بيش 
واقعه در شمال  هزار تن از رزمندگان ارتش هشتم بسوي جنوب ، به منطقه 20از 

  )8(وي و در بخش شمالي استان جيان سو، در بخش شرقي استان ان هحوايرودخانه 
ـ  همه اينها نه فقط كامالً ضروري و مطلقاً صحيح بود بلكه اقدامات الزم بود تا گو جو 
تون جرأت نيابد سبكسرانه به حمله بر شما در مناطق جنوبي استانهاي  ان هوي و 

بعبارت ديگر ، هرچه كاميابيهاي ما در شمال رود خانه يان . جويد  جيان سو مبادرت
تسه بيشتر باشد ، هر چه ما در آنجا بيشتر خود را گسترش دهيم ، براي گو جو تون 
دشوارتر خواهد بود كه به عمليات ماجراجويانه در جنوب رودخانه يان تسه دست 

استان ان هوي و بخش حنوبي  زند، و براي شما آسانتر خواهد بود كه در بخش حنوبي
همچنين هر چه ارتش هشتم ، ارتش چهارم . استان جيان سو بكار خود بپردازند 

غربي ، در شمال ، در مركز و در جديد و واحدهاي پارتيزاني چين جنوبي در شمال 
بيشتر توسعه يابد ، هر چه حزب كمونيست در سراسر چين رشد كند ،  جنوب چين

تسليم طلبي و ايجاد تحول مساعدي در وضع حاضر بيشتر امكان غلبه بر خطر 
خواهد شد ، و براي حزب ما آسان تر خواهد بود كه در سراسر كشور بكار خود 

اشتباه است اگر ضد اين ارزيابي پايه قرار داده شود و ضد اين تاكتيك . بپردازد 
روهاي خود را پذيرفته گردد، يعني اشتباه است اگر تصور شود كه ما هر چه بيشتر ني

گسترش دهيم ، آنها زودتر عازم تسليم خواهند شد ، و يا هر چه ما بيشتر عقب 
نشيني كنيم ، آنها عليه ژاپن مصممانه تر مقاومت خواهند كرد ، و يا اگر تصور شود 
كه هم اكنون زمان انشعاب در مقياس سراسر كشور فرا رسيده و ديگر همكاري 

  . ممكن گرديده است گوميندان و حزب كمونيست غير 
ـ سياستي كه ما در سراسر كشور در جنگ مقاومت ضد ژاپني اتخاذ  5  

ايجاد مناطق پايگاهي . كرده ايم سياستي است مبتني بر جبهه متحد ملي ضد ژاپني 
در پشت جبهه دشمن نيز بر اساس اين سياست تحقق مي  دموكراتيك ضد ژاپني

  .را در مسئله قدرت سياسي اجرا بگذاريد  شما بايد تصميمات كميته مركزي. پذيرد 
در ـ بايد سياست ما در مناطق تحت سلطه گوميندان از سياست ما  6  

سياست . مناطق عمليات جنگي و در مناطق پشت جبهه دشمن تفاوت داشته باشد 
ما در مناطق تحت سلطه گوميندان مبتني است بر مخفي كاري و فشردگي ، كار 

ت مناسب ، در اينجا بايد از ص، جمع آوري نيرو و انتظار فرطوالني در حالت مخفي 
شتابزدگي و لو رفتن اجتناب ورزيد و در اينجا تاكتيك مبارزه با سرسختان در آن 
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است كه بر اساس اصول حق داشتن ، سود جستن و اندازه نگهداشتن ، و در دائره اي 
شمرد بطور استوار و كه قوانين و فرامين گوميندان و سنت هاي اجتماعي مجاز مي

آنگاه كه گوميندان اعضاي حزب ما را . مطمئن به مبارزه بپردازيم و نيرو جمع كنيم 
به ورود به گوميندان وادار ميسازد بايد وارد آن شوند ؛ بايد در سازمانهاي بائو وجا ، 
سازمانهاي آموزشي ، اقتصادي و نظامي در محل هاي وسيعاً نفوذ كرد ؛ در واحد هاي 

بايد كار هاي مربوط به جبهه متحد )  9( "ملغمه "تش مركزي و در قواي نظامي ار
در كليه مناطق گوميندان ، . يعني استقرار مناسبات دوستانه را وسيعاً گسترش داد

ه نيروهاي مترقي را گسترش دهيم سياست اصلي حزب ما نيز در آنست ك
به جلب نيروهاي بينابيني  ،) سازمانهاي حزبي و جنبش توده اي را توسعه بخشيم (
مجموعاً هفت دسته يعني بورژوازي ملي ، متنفذين روشن بين ، قواي نظامي (
 11(، عناصر بينابيني در ارتش مركزي )  10( ،  گروه هاي بينابيني گوميندان  "ملغمه"
بپردازيم ، سرسختان ) وازي ، انواع  احزاب و گروهاي كوچك ژقشر باالئي خرده بور) 

رد سازيم و باين طريق بر خطر تسليم طلبي فائق آئيم و بايجاد تحول مساعدي را منف
در عين حال بايد براي مقابله باهر حادثه غير مترقبه ممكن . در وضع حاضر برسيم 

سازمان هاي حزب ما در مناطق . محلي و يا بمقياس سراسر كشور كامالً آماده باشيم 
يد كاركنان بوروي كميته مركزي در جنوب شرقي با. گوميندان بايد اكيداً مخفي باشد 

و كليه كميته هاي ايالتي ، كميته هاي ويژه ، كميته هاي شهرستاني ، كميته )  12(
يكايك  تحت وارسي دقيق و اكيد قرار ) از دبيران گرفته تا آشپزان ( هاي بخش 

 بهيچوجه جايز نيست كه اشخاصي كه مورد كمترين سوء ظن باشند درگيرند ، 
بايد از كادرها همه گونه پايداري كرد ، . ارگانهاي رهبري درجات مختلف باقي بمانند 

اگر براي كادرهائي كه در وضعيت علني يا نيمه علني بسر ميبرند اين خطر پيش آيد 
آنها را به مناطق ديگر مستقل كه جانب گوميندان گرفتار آيند و بقتل برسند ، بايد 

د و يا به كار در ارتش فرستاد و سياست ما در مناطق و بحالت مخفي در آور تساخ
شهر هاي بزرگ ، شهر هاي متوسط و كوچك و روستا ها مانند ( ژاپني ها  اشغالي 

علي االصول همان است كه در مناطق ) شانگهاي ، نانكن ، او هو ، او سي وغير 
  . گوميندان 
به كميسيون ـ از رفقاي بوروي كميته مركزي در جنوب شرقي و از شع 7  

نظامي انقالبي در جنوب شرقي دعوت ميشود كه رهنمود هاي تاكتيكي فوق را كه 
بتصويب جلسه كنوني بوروي سياسي كميته مركزي رسيده است مورد بحث قرار 
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دهند ، آنها را باطالع كليه كادرها ـ اعم از حزبي و ارتشي ـ برسانند و مصممانه 
  . بموقع اجرا در آورند 

ساختن كادر ها از رهنمود حاضر در بخش جنوبي استان ان هوي ـ مطلع  8  
بر عهده رفيق سيان يين و در بخش جنوبي استان جيان سو بر عهده رفيق چن اي 

غ آن بايد در عرض يك ماه پس از دريافت آن پايان بحث در باره رهنمود و ابال. است 
مركزي كار حزبي و  رفيق سيان يين مأموريت  دارد كه طبق سياست كميته. پذيرد 

  . ارتشي را بطور همه جانبه ترتيب دهد و نتيجه امر را به كميته مركزي گزارش دهد 

  

  يادداشتها
ـ واحد هاي پاتيزاني چين جنوبي اسم كل چندين واحد پارتيزاني است كه در جنوب  1  

  .چين تحت رهبري حزب كمونيست چين بر عليه تجاوزكاران ژاپني عمل ميكردند 

تجعي بودند كه بوسيله دولت گوميندان به استانهاي جيان سو ، جه اينها ژانرالهاي مرـ  2  
  . جيان ، ان هوي جنوبي و جيان سي اعزام شدند 

ـ اشاره است به قسمت هاي چهارم و چنجم ارتش چهارم جديد كه در آن هنگام در  3   
  . اي ضد ژاپني را ايجاد ميكردند منطقه رودخانه حواي در محل التصاق است هاي سو وان هوي پايگاهه

ـ اشاره است به بخش هائي از ارتش چهارم جديد تحت رهبري رفقا يه في و جان يوان  4  
اي كه در آن هنگام در منطقه شمالي رود خانه يان تسه يعني در بخش مركزي استان جيان سو و در 

ني مشغول بودند و بايجاد پايگاههاي كاران ژاپبخش شرقي استان ان هوي بجنگ پارتيزاني بر عليه تجاوز
  . ضد ژاپني ميپرداختند 

لي پين سيان ، صدر دولت گوميندان در استان ان هوي ولي  1940آوريل ـ در مارس ـ  5  
) كه هر دو از ديكتاتور هاي نظامي دارودسته  گوان سي بودند( زون ژن فرمانده پنجمين منطقه جنگي 

ش چهارم جديد كه در نواحي مرزي بين استان هاي ان هوي و حوبه به تعرض پردامنه بر واحدهاي ارت
رفيق جان يون اي فرمانده واحد هاي ارتش چهارم جديد در منطقه شمالي . قرار داشتند وست زدند 

رود خانه يان تسه ، و رفيق لي سيان نيان فرمانده ستون حمله حو به ـ حه نان شديداً با اعتراض بر اين 
ه كه هدفش تخريب در مقاومت ضد ژاپني بود برخاستند و ارتش هاي لي پين سيان و عمليات بزهكاران

  . لي رون ژن را دفع كردند 
  .ـ اشاره است به اشتباهات چن دو سيو كه از اپورتونيسم راست سرچشمه ميگرفت  6  
  . ـ اشاره به سرسختان گوميندان كه چانكايشك در راس آنها بود  7  
كميته مركزي حزب كمونيست چين بمنظور تقويت ارتش چهارم  1940ـ در ژانويه  8  

جديد كه بر عليه تجاوزكاران ژاپني در منطقه شمالي رود خانه حواي ، در بخش شرقي استان ان هوي ، 
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هزار جنگ آور ارتش هشتم را از شمال چين به  20و بخش شمالي جيان سو پيكار ميكرد بيش از 
  . دند جنوب گسيل استان جيان سو وارد ش

و سپاهيان ساير  "ارتش مركزي  "ـ دارو دسته چانكايشك سپاهيان شخصي خو را  9  
از طرف دارودسته  "ملغمه  "قواي نظامي . ميناميد  "ملغمه "گوميندان را قواي نظامي دارودسته هاي 

  . د تأمين ميش "ارتش مركزي  "چانكايشك در معرض تبعيض قرار داشت و نيازمنديهاي آنها بدتر از 
ـ اشاره است به آن گروههاي و آن اشخاصي از گوميندان كه تا مدتي در مبارزه با حزب  10  

  . كمونيست فعاليت خاصي نداشتند و يا موضع بيطرفي اختيار ميكردند 
گوميندان ارتش شخصي چانكايشك بشمار مي آمد ، برخي  "ارتش مركزي  "ـ اگر چه  11  

در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني در مبارزه با حزب كمونيست از افسران و بعضي از واحد هايش 
  . فعاليت خاص نشان نمي دادند و يا موضع بيطرفي اختيار ميكردند 

در جنوب شرقي كه بر  1941تا  1938ـ بوروي كميته مركزي در جنوب شرقي ، از  12  
ميشد ، رهبري امور را ان هوي ، جيان سي ، حوبه و حونان شامل استان هاي جيان سو ، جه جيان ، 

    . بنام كميته مركزي حزب كمونيست چين در دست داشت 
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  ر ـدت تا آخـوا داري وحـهـب
  ) 1940ژوئيه ( 

جنگ مقاومت ضد ژاپني مصادف است با نوزدهمين سومين سالگرد آغاز   
ما كمونيستها امروز كه سومين سالگرد جنگ . سالگرد تأسيس حزب كمونيست چين 

. مقاومت را تجليل ميكنيم ، مسئوليت خويش را با نيروي خاص حس ميكنيم 
خاطر بقاء ملت چين ، بر دوش همه احزاب و گروه هاي ضد ژاپني و مسئوليت مبارزه ب

بر دوش خلق سراسر كشور است ، ولي ما كمونيستها بر آنيم كه اين   همچنين
كميته مركزي حزب ما اعالميه اي درباره . مسئوليت بيش از همه بر دوش ماست 

نگ مقاومت تا از دعوت بجاوضاع كنوني انتشار داده كه مضمون عمده اش عبارتست 
اميدواريم كه اين اعالميه مورد تأييد كليه احزاب و ارتشهاي . آخر و وحدت تا آخر 

بويژه بر عهده كليه احزاب و ارتشهاي دوست و . دوست و قاطبه خلق قرار گيرد 
بويژه بر عهده كليه اعضاي حزب كمونيست است كه سياستي . قاطبه خلق قرار گيرد 
  . ميدارد ، با جديت بموقع اجرا در آورند را كه اين اعالميه مقرر

همه كمونيستها بايد بدانند كه فقط از راه ادامه جنگ مقاومت تا آخر   
ميتوان به وحدت تا آخر نائل آمد و فقط از راه ادامه جنگ مقاومت تا آخر ميتوان 

از اينجهت كمونيستها بايد هم در جنگ مقاومت و هم . جنگ مقاومت را بĤخر رسانيد 
با تسليم طلبان و ضد كمونيستهاي  ا دشمن ،بما فقط . ر وحدت نمونه باشند د

تسليم . سرسخت مبارزه ميكنيم و با ديگران ، با همه آنها واقعاً خواهان وحدتيم 
طلبان و ضد كمونيستهاي سرسخت مبارزه ميكنيم و با ديگران ، با همه آنها واقعاً 

يستهاي سرسخت در همه جا اقليتي بيش تسليم طلبان و ضد كمون. خواهان وحدتيم 
من در باره تركيب كارمندان يكي از ارگانهاي حكومت محلي تحقيق كردم ، . نيستند 

درصد ضد كمونيست  4نفر يعني كمتر از  50تا  40كارمند آنجا ، فقط  1300از 
البته ما نميتوانيم تسليم . سرسخت بودند ، بقيه خواهان وحدت و جنگ مقاومت اند 

بان و ضد كمونيستهاي سرسخت را تحمل كنم ، آنها را تحمل كردن باين معني طل
جهت است كه امكان بدهيم آنها در جنگ مقاومت و در وحدت اخالل كنند ؛ از اين

بايد با گروه تسليم طلبان مصممانه مبارزه كرد ، همچنين بايد هرگونه تعرض عناصر 
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اگر اينطورعمل . مصممانه دفع نمودضد كمونيست را با توجه به اصل دفاع از خود 
نكنيم ، مرتكب اپورتونيسم راست شده ايم كه بامر وحدت و جنگ مقاومت زيان 

معذلك در مورد كليه كساني كه تسليم طلب و ضد كمونيست سرسخت . ميرساند 
در ميان اينها اشخاص هستند كه دو دل اند ، . نيستند ، بايد سياست وحدت بكار برد 

د كه تحت اجبار عمل ميكنند ، اشخاصي هستند كه موقتاً گمراه شده اشخاصي هستن
اند ، همه اين اشخاص را بايد بمنظور ادامه وحدت وجنگ مقاومت بجانب خويش 

شده ايم كه آن نيز  "چپ  "اپورتونيسم اگر اينطور عمل نكنيم ، مرتكب . جلب كنيم 
ب كمونيست بايد بدانند همه اعضاي حز. بامر وحدت و جنگ مقاومت زيان ميرساند 

اينك كه . كه ما مبتكر جبهه متحد ضد ژاپني هستيم و بايد روي آن پافشاري كنيم 
مصائب كشور ما هر روز سنگين تر ميشود ، ما بايد خطير ترين مسئوليت را بر عهده 

ژاپن  ما مسلماً بايد بر امپرياليسم. مسئوليت مبارزه بخاطر بقا ملت چين : بگيريم 
يم ، ما مسلماً بايد از چين يك جمهوري مستقل ، آزاد و دموكراتيك بسازيم ؛ فائق آئ

براي نيل باين مقصود بايد اكثريت مطلق اهالي كشور را ـ هم اعضاي احزاب و گروه 
ولي . عضو هيچ حزب گروهي نيستند ـ متحد سازيم هاي مختلف و هم كساني را كه 

از اينجهت ما . غير اصولي تشكيل دهند  كمونيستها نميتوانند با ديگران جبهه متحد
بايد عليه هر اقدامي كه بمنظور تحليل حزب كمونيست ، تحديد حزب كمونيست ، 
جلوگيري از فعاليت حزب كمونيست و مجارات حزب كمونيست بعمل آيد و عليه 

در عين حال بر هيچ عضو حزب . اپورتونيسم راست در درون حزب مبارزه كنيم 
يست كه سياست جبهه متحد را كه حزب در پيش گرفته است ، كمونيست مجاز ن

نامرعي بگذارد و بدين ترتيب همه اعضاي حزب كمونيست بايد بر اساس اصل 
مقاومت عليه ژاپن ، كليه كساني را كه هنوز خواهان مقاومت در برابر ژاپن اند ، متحد 

  .در درون حزب مبارزه كنند  "چپ  "سازند و بايد عليه اپورتونيسم 
بنابراين ما در مسئله قدرت سياسي هوادار قدرت سياسي جبهه متحديم ،   

بعبارت ديگر ما مخالف ديكتاتوري حزب واحد از طرف هر حزب و گروه ديگريم و 
موافق ديكتاتوري حزب واحد از طرف حزب كمونيست هم نيستيم ، بلكه طرفدار 

، گروه ها ، محافل و نيرو هاي مسلحيم كه همان ديكتاتوري مشترك همه احزاب 
در هر جاي پشت جبهه دشمن كه قدرت سياسي . قدرت سياسي جبهه متحد است 

دشمن و پوشالي سرنگون شود و قدرت سياسي ضد ژاپني برپا گردد ، اعضاي حزب 
را كه بتصويب كميته مركزي حزب مارسيده  "سيستم سه ثلث "كمونيست بايد 
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ارگانهاي دولتي و خواه در ارگانهاي كمونيستها بايد خواه در . ند است بكار بند
نمايندگي خلق فقط يك سوم جا ها را اشغال كنند تا آنكه دو سوم ديگر بنمايندگان 
ساير احزاب و گروههاي و به بي حزب ها كه هوادار جنگ مقاومت برضد ژاپن و 

مينقدر كه تسليم طلب و ضد هركه باشد ، ههر فردي ، . برسد هوادار دموكراسي اند 
هر حزبي و هر . ويد جكت يتواند در كار ارگانهاي دولتي شركمونيست نباشد ، م

گروهي ، همينقدر كه تسليم طلب و ضد كمونيست نباشد ، تحت قدرت سياسي ضد 
  . ژاپني بايد حق موجوديت و فعاليت داشته باشد 

ما اين تصميم را : عالميه حزب ما گفته شده است ادر مسئله ارتش ، در   
در ارتشهاي دوست بايجاد سازمانهاي حزبي  "همچنان مراعات خواهيم كرد كه 

اكيد  هر جا كه سازمانهاي حزبي محلي هنوز اين تصميم را بطور.  "يم ندست نز
با كليه ارتشهائي كه . مراعات نميكنند الزم است كه بيدرنگ باصالح وضع برخيزند 

رتش هشتم و ارتش چهارم جديد دست نميزنند بايد به اصطكاكات نظامي عليه ا
با ارتشهائي كه سابقاً  اصطكاكاتي عليه ما برميانگيختند ، . رفتاري دوستانه داشت 

اگر از چنين اعمالي دست بكشند ، نيز بايد به استقرار مجدد مناسبات دوستانه 
  . اينست اجراي سياست جبهه متحد در مسئله ارتش . پرداخت 

تأمين نيازمنديهاي مقاومت در برابر ژاپن الزم است كه در زمينه بمنظور   
هاي امور مالي ، اقتصاد ، فرهنگ ، آموزش و پرورش و در امور امجاي عمال دشمن 
باجراي سياست جبهه متحد بر اساس جرح و تعديل منافع طبقات مختلف اقدام شود 

مبارزه بعمل  "چپ"نيسم و از يك سو با اپورتونيسم راست واز سوي ديگر با اپورتو
  . آيد 

خصوصيات اوضاع بين المللي كنوني در اينست كه جنگ امپرياليستي بر   
سراسر جهان گسترده ميشود و بحران نهايت و خيم سياسي و اقتصادي كه زائيده 
. جنگ امپرياليستي است، ناگزير به افروختن انقالب در بسياري از كشور ها ميانجامد

اتحاد شوروي كه بگرداب . ها و انقالبها را از سر ميگذرانيم  جنگما دوران نوين 
جنگ امپرياليستي كشانده نشده است ، پشتيباني همه خلقها وملل ستمديده جهان 

ولي در عين حال . همه اينها براي يك جنگ مقاومت چين مساعد است . ميباشد 
ميشوند ، تعرض  امپرياليسم ژاپن براي هجوم بر كشور هاي جنوب شرقي آسيا آماده

خود را بر چين تشديد ميكند و مسلماً خواهد كوشيد بعضي از عناصر متزلزل را در 
. چين به راه تسليم وادارد ، از اينرو خطر تسليم طلبي بيش از همه قوت مييابد 
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وظيفه ما آنست كه همه . چهارمين سال جنگ مقاومت از همه دشوار تر خواهد بود 
ت در برابر ژاپن را متحد سازيم ، عليه تسليم طلبان مبارزه نيرو هاي هوادار مقاوم
ها غلبه نمائيم و به جنگ مقاومت در مقياس ملي استوارانه كنيم ، بر كليه دشواري

همه اعضاي حزب كمونيست بايد با احزاب و ارتشهاي دوست از نزديك . ادامه دهيم 
كه با كوشش مشترك همه مايقين داريم . متحد شوند تا اين وظيفه را انجام دهند 

اعضاي حزب ما ، همه احزاب و ارتشهاي دوست ما ، باكوشش همه خلق ميتوان بر 
خطر تسليم طلبي فايق آمد ، بر دشواريها غلبه كرد ، متجاوزين ژاپني را بيرون راند 

  . دورنماي جنگ مقاومت درخشان است . و سرزمينهاي از دست رفته را باز ستاند 
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  درباره سياست
  ) 1940دسامبر  25( 

در برابر موج ضد كمونيستي كه اينك برخاسته است سياست ما اهميتي  
ولي بسياري از كادرهاي ما هنوز درنيافته اند كه سياست حزب .قاطع كسب مي كند

. در دوره كنوني بايد با سياست وي در دوره انقالب ارضي تفاوت بسيار داشته باشد
ا دريافت كه در تمام دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني، در هر شرايطي بايد اين نكته ر

كه پيش آيد، حزب ما سياست خود را در مورد جبهه متحد ملي ضد ژاپني عوض 
نخواهد كرد؛ و بسياري از سياستهايي كه در دوران ده ساله انقالب ارضي به كار رفت 

به ويژه امروز در دوره .نمي تواند در لحظه كنوني به همان صورت از سر گرفته شود
مقاومت ضد ژاپني نمي توان هيچ يك از سياستهاي چپ روانه افراطي متعددي را كه 
در دوره اخير انقالب ارضي اتخاذ شد عملي ساخت؛ سياستهاي مذكور در همان دوره 
هم اشتباه آميز بود، زيرا كه از عدم درك اين دو خصوصيت اساسي انقالب چين 

اينكه انقالب چين انقالب بورژوا دمكراتيك است در كشور نيمه يكي : ناشي مي شد 
مثال در آن موقع چنين .مستعمره و ديگر اينكه انقالب چين انقالبي متمادي است

و مبارزه ما عليه آن نبردي »محاصره و سركوب«تصور مي شد كه پنجمين عمليات
قع از بين بردن راه انقالب و راه ضد انقالب؛ در آن مو: است قطعي بين دو راه 

و دهقانان )سياست كار و سياست مالي چپ روانه افراطي(اقتصادي بورژوازي
امتناع از (و از بين بردن جسماني مالكان ارضي) واگذاري زمينهاي بد به آنها(مرفه

صورت مي گرفت؛ نسبت به روشنفكران اعمال فشار مي شد؛ ) واگذاري زمين به آنها
وجود داشت؛ كمونيستها ارگانهاي »چپ « انحراف در مورد سركوب ضد انقالبيون 

قدرت را كامال در انحصار خود داشتند؛ كمونيسم هدف آموزش همگاني قرار گرفت؛ 
و ) حمله بر شهرهاي بزرگ و نفي جنگ پارتيزاني(سياست نظامي چپ روانه افراطي 

در كار مناطق سفيد، سياست پوچيستي اجرا مي گرديد و در داخل حزب در 
اين سياست هاي چپ روانه افراطي، . تهاي انضباطي زياده روي مي شد و غيرهمجازا

  بود، نقطه مقابل اپورتونيسم راست چن دو سيو بود كه » چپ « مظهري از اپورتونيسم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ن تنظيم شده استو تسه دون بنام كميته مركزي حزب كمونيست چيكه بوسيله رفيق مائ. متن حاضر رهنمود درون حزبي است 
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در دوره مذكور فقط وحدت بود و .در دوره اخير جنگ اول انقالبي به ظهور رسيد
به (مبارزه نبود و حال آنكه در دوره اخير انقالب ارضي فقط مبارزه بود و وحدت نبود 

رزترين نمونه دو سياست افراطي ، اينها با)استثناي وحدت با توده هاي اصلي دهقانان
 .است و هر كدام از آنها به حزب و انقالب زيان بزرگي رسانيد

امروزه سياست ما در مورد جبهه متحد ملي ضد ژاپني عبارت نيست از 
وحدت به تنهايي و اعراض از مبارزه، و نيز عبارت نيست از مبارزه به تنهايي و اعراض 

  :با هم تركيب مي كند و بطور مشخص عبارت است از از وحدت، بلكه وحدت و مبارزه را
يعني كليه (اتحاد تمام مردم كه هوادار مقاومت در برابر ژاپن اند  ـ1

كارگران، دهقانان، سربازان، روشنفكران و صاحبان صنايع و بازرگاني كه هوادار 
  .در جبهه متحد ملي ضد ژاپني) مقاومت عليه ژاپن اند

و عدم وابستگي در درون جبهه متحد،  ـ كاربرد سياست استقالل2
  .استقالل همانقدر ضروري است كه وحدت

در زمينه استراتژي نظامي، مبادرت مستقالنه و مبتكرانه به جنگ  -3
پارتيزاني در دائره استراتژي واحد؛ جنگ پارتيزاني اساسي است ولي در شرايط 

  .مساعد از جنگ متحرك نبايد صرف نظر كرد
سرسختان ضد كمونيست، بهره برداري از تضادها، جلب  در مبارزه با - 4

اكثريت، مبارزه با اقليت، درهم شكستن يكايك دشمنان؛ حق داشتن، سود جستن و 
  .اندازه نگهداشتن

سياست ما در مناطق تحت اشغال دشمن و تحت سلطه گوميندان  - 5
از  عبارتست از گسترش حداكثر جبهه متحد از يك طرف و مخفي كاري و فشردگي

طرف ديگر، يعني از لحاظ شكل سازماني و مبارزاتي سياست ما بايد مبتني باشد بر 
مخفي كاري و فشردگي، كار طوالني در حالت مخفي، جمع آوري نيرو و انتظار فرصت 

  .مناسب
در مناسبات با طبقات مختلف كشور، سياست اساسي ما عبارت است از  -6

نابيني و منفرد ساختن نيروهاي سرسختان توسعه نيروهاي مترقي، جلب نيروهاي بي
  .ضد كمونيست

در مورد سرسختان ضد كمونيست بايد سياست انقالبي دو گانه بكار  -7
متحد شدن با آنها تا آنجا كه حاضر به مقاومت در برابر ژاپن اند، منفرد ساختن : برد
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اينكه نظر به .آنها در هر موقع كه در مبارزه با حزب كمونيست لجاجت مي ورزند
مقاومت آنها در برابر ژاپن داراي خصلت دو گانه است، سياست ما عبارت است از 
اتحاد با آنها تا آنجا كه عليه ژاپن مقاومت مي كنند، و مبارزه با آنها و منفرد ساختن 

مثال آنگاه كه با تجاوزكاران ژاپني سر و (آنها در هر موقع كه تزلزل نشان مي دهند 
با وان جين وي و ساير خائنان به ملت به مبارزه جدي نمي سر پيدا مي كنند و 

اين دوگانگي در مبارزه آنها با حزب كمونيست نيز به ظهور مي رسد بطوري ).پردازند
متحد شدن با آنها تا آنجا كه در صدد :كه سياست ما نيز در مورد آنها دو جنبه دارد 

ه اند، مبارزه با آنها و گسستن قطعي همكاري گوميندان و حزب كمونيست بر نيامد
منفرد ساختن آنها در هر موقعي كه به سياست سركوبي دست مي زنند و به حمالت 

ما ميان اين اشخاص كه خصلت دو .مسلحانه بر ضد حزب ما و بر ضد خلق مي پردازند
گانه دارند از يك سو و خائنان به ملت و عناصر هوادار ژاپن از سوي ديگر فرق مي 

  .گذاريم
تي در ميان خائنان به ملت و عناصر هوادار ژاپن نيز عناصري مي ح -  8

توان يافت كه خصلت دوگانه دارند، در مورد آنها نيز ما بايد سياست انقالبي دوگانه 
به عبارت ديگر تا آنجا كه هوادار ژاپن اند ما با آنها مبارزه مي كنيم و .اي بكار ببريم

قع كه مردد مي شوند در تحبيب و جلب آنها مي آنها را منفرد مي گردانيم ، اما هر مو
ما ميان اين اشخاص كه خصلت دوگانه دارند و خائنان سرسخت از نوع وان . كوشيم

  .فرق مي گذاريم) 2(و شي يو سان) 1(جين وي، وان اي تان
همچنان كه مي بايد ميان مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي بزرگ هوادار  -  9

د و مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي بزرگ هوادار انگلستان ژاپن كه مخالف مقاومت ان
و آمريكا كه موافق مقاومت اند فرق گذاشت، بايد مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي 
بزرگ را كه خصلت دوگانه دارند يعني هوادار مقاومت اند ولي مرددند، هوادار وحدت 

و بورژوازي ملي، مالكان اند ولي با حزب كمونيست به مبارزه برمي خيزند از يك طرف 
ارضي متوسط و كوچك و متنفذين روشن بين را كه دوگانگي شان كمتر است از طرف 

سياست متنوع . سياست ما بر روي اين تفاوتها ساخته مي شود.ديگر از هم تميز داد
ما كه اينك تشريح شد از آن تفاوت هايي سرچشمه مي گيرد كه در مناسبات 

  .طبقاتي وجود دارد
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اگر چه حزب . سياست ما نسبت به امپرياليستها نيز بدين منوال است -  10
كمونيست با همه امپرياليستها مبارزه مي كند، معذلك بايد بين امپرياليستهاي ژاپن 
كه به تهاجم به چين دست زده اند و ساير امپرياليستها كه فعال به تهاجم بر كشور ما 

بين امپرياليستهاي آلمان و ايتاليا كه متحد دست نزده اند فرق گذاشت؛ به عالوه بايد 
را به رسميت شناخته اند و امپرياليستهاي انگلستان و آمريكا » منچور گوه «شده و 

كه به مخالفت با ژاپن برخاسته اند فرق گذاشت؛ همچنين بايد بين انگلستان و آمريكا 
ر مقاومت ما بر در دوره اي كه سياست مونيخ خاور دور را عملي مي ساختند و به ام

ضد ژاپن صدمه مي زدند و انگلستان و آمريكاي امروز كه از سياست مذكور روي 
اصول . گردانده و به مقاومت ما بر ضد ژاپن روي خوش نشان مي دهند فرق گذاشت

تاكتيكي ما همچنان عبارتند از بهره برداري از تضادها، جلب اكثريت، مبارزه با 
سياست خارجي ما با سياست خارجي . مناناقليت، درهم شكستن يكايك دش

فقط يك دشمن در مقابل ماست و « : گوميندان مي گويد . گوميندان فرق دارد
؛ ظاهراً گوميندان همه كشورها غير از ژاپن را در يك »سايرين دوستان ما هستند 

اما ما بايد تفاوتهايي . عرض قرار مي دهد ولي در واقع هوادار انگلستان و آمريكاست
اوال بين اتحاد شوروي و كشورهاي سرمايه داري ثانياً بين انگلستان و :قائل شويم 

آمريكا از يك سو و آلمان و ايتاليا از سوي ديگر، ثالثاً بين خلق هاي انگلستان و 
آمريكا از يك سو و دول امپرياليستي اين دو كشور از سوي ديگر، رابعاً بين سياست 

سياست ما بر روي .ونيخ خاور دور و سياست كنوني آنهاانگلستان و آمريكا در دوره م
رهنمود اساسي ما بر خالف گوميندان عبارت از آنست كه .اين تفاوتها ساخته مي شود

جنگ را مستقالنه به پيش ببريم و به نيروي خود اتكا كنيم و تحت اين اصل از كمك 
ندان از اين اصل خارجي تا حدي كه ميسر است استفاده كنيم نه اينكه مانند گومي

روي برتابيم و به كمك خارجي تكيه كنيم و يا به سايه فالن گروه بندي امپرياليستي 
  .پناه بريم

براي آنكه نظريات يك جانبه بسياري از كادرهاي حزب در موضوع تاكتيك 
اصالح گردد و از كجروي به چپ يا به راست كه نتيجه نظريات يك جانبه است احتراز 

رات و تكامل سياست حزب را در گذشته و حال در كليه جوانب و در شود بايد تغيي
در حال حاضر گرايش عمده خطرناك در حزب ما . مجموع خود به آنها فهماند

در مناطق تحت سلطه .همچنان نظريات چپ روانه افراطي است كه فتنه به پا مي كند
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ي، كار طوالني در گوميندان، بسياري از كادرها سياست مبني بر مخفي كاري و فشردگ
حالت مخفي، جمع آوري نيرو و انتظار فرصت مناسب را چنانكه بايد اجرا نمي كنند، 
زيرا آنها سياست ضد كمونيستي گوميندان را به اندازه كافي جدي نمي گيرند؛ از 
طرف ديگر عده كثيري از كادرها سياست گسترش جبهه متحد را عملي نمي سازند 

گوميندان را سر تا پا سياه تصور مي كنند و به اين طريق زيرا كه آنها به سادگي 
نظير همين پديده ها در نواحي تحت اشغال ژاپن نيز ديده مي .عاطل و باطل مانده اند

  .شود
در مناطق تحت سلطه گوميندان و در پايگاههاي ضد ژاپني، نظرات راست 

است؛ كساني كه  سابقاً بطور جدي موجود بود و هم اكنون بطور عمده از بين رفته
داراي چنين نظرياتي بودند، فقط در پي وحدت بودند و مبارزه را از ياد مي بردند و 
تمايالت گوميندان را به مقاومت ضد ژاپني بيش از اندازه ارزيابي مي كردند و به اين 
طريق فرق اصولي ميان گوميندان و حزب كمونيست را مي زدودند؛ آنها بجاي اينكه 

بي ضد ژاپني را جسورانه گسترش دهند و با سياست گوميندان در نيروهاي انقال
مبارزه با حزب كمونيست و تحديد حزب كمونيست به مبارزه قاطع برخيزند، از 
سياست مستقل و عدم وابسته در جبهه متحد دست مي كشيدند، نسبت به مالكان 

ند و دست ارضي بزرگ، بورژوازي بزرگ و گوميندان روش مماشات در پيش مي گرفت
ضد » اصطكاكات« در اثر  1939ولي از زمستان . و پاي خود را به اين طريق مي بستند

كمونيستي كه به وسيله گوميندان برانگيخته شد و در اثر مبارزه دفاع از خود كه از 
اگر چه اين . به ظهور رسيد» چپ «طرف ما صورت گرفت در همه جا يك گرايش 

كامال از بين نرفته است و در سياستهاي مشخص گرايش تا حدي اصالح شده ولي 
از اين جهت اينك كامال الزم است كه . متعددي در بسياري از جاها به چشم مي خورد

  .سياستهاي مشخص را بررسي و تعيين كنيم
از آنجا كه قبال كميته مركزي درباره سياستهاي مشخص متوالياً رهنمودهاي 

  .چند نكته خالصه مي كنيم متعددي داده است، ما آنها را فقط در
را قطعاً عملي »سه ثلث « بايد سيستم . درباره تركيب ارگانهاي قدرت

ساخت، به موجب اين سيستم كمونيستها فقط يك ثلث از تركيب ارگانهاي قدرت را 
اشغال خواهند كرد و عده كثيري از غيركمونيستها به شركت در آنها جلب خواهند 

ر نقاط ديگري كه ما تازه به استقرار قدرت دمكراتيك در جيان سوي شمالي و د. شد
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ضد ژاپني دست زده ايم نسبت كمونيستها حتي ممكن است از يك ثلث هم كمتر 
خواه در ارگانهاي دولتي و خواه در ارگانهاي نمايندگي خلق بايد نمايندگان .باشد

عال خرده بورژوازي، بورژوازي ملي و متنفذين روشن بين را كه ضد كمونيست ف
نيستند وارد كرد؛ اعضاي گوميندان را هم كه عليه حزب كمونيست قد علم نمي 

عده قليلي از عناصر راست را هم مي توان در . كنند، بايد در اين ارگانها پذيرفت
در هيچ حالي حزب ما نبايد همه چيز را در انحصار . اي نمايندگي خلق وارد كردارگانه

اگر ما ديكتاتوري بورژوازي بزرگ كمپرادور و طبقه مالكان ارضي بزرگ را . خود گيرد
حزب كمونيست را  –سرنگون مي سازيم براي آن نيست كه ديكتاتوري حزب واحد 

  .بجاي آن بنشانيم
ا بهبود شرايط زندگي كارگران مي توان شور و فقط ب.درباره سياست كار

معذلك بايد از افراط هاي چپ روانه . شوق آنها را در مقاومت ضد ژاپني باال برد
امروزه در چين . احتراز جست و افزايش دستمزد و كاهش روزكار نبايد از حد بگذرد

و در هنوز مشكل است كه بتوان در همه جا روز هشت ساعته كار را برقرار ساخت 
در ساير رشته . برخي از رشته هاي توليد بايد باز هم روز ده ساعته كار را مجاز شمرد

وقتي كه بين كار و . هاي توليد بايد مدت روز كار را بر حسب شرايط معين كرد
سرمايه قراردادي منعقد مي شود، كارگران بايد انضباط كار را مراعات كنند و به 

در غير اين صورت . تا حدي سود به دست آورند سرمايه داران امكان داده شود
كارخانه ها بسته خواهند شد و اين امر به مقاومت ضد ژاپني و به خود كارگران صدمه 

به ويژه در روستا نبايد سطح زندگي و دستمزد كارگران را زياده از .خواهد رساند
قانان برانگيزد، اندازه باال برد، چنين اقداماتي ممكن است اعتراضاتي را از جانب ده

  .در بين كارگران موجب پيدايش بيكاري شود و از توليد بكاهد
بايد به اعضاي حزب و به دهقانان توضيح داد كه .درباره سياست ارضي

موقع انقالب ارضي ريشه اي فرانرسيده و اقداماتي كه سابقاً در دوره انقالب ارضي به 
ز يك طرف سياست كنوني ما بايد ا.عمل مي آمد امروز ديگر به عمل آمدني نيستند

فقط در اين .مقرر دارد كه مالكان ارضي بهره مالكانه و نرخ سود را تقليل خواهند داد
صورت مي توان شور و شوق توده هاي اصلي دهقانان را در مقاومت ضد ژاپني 

 25بطور كلي بهره مالكانه بايد. برانگيخت، ولي تقليل مذكور نبايد بيش از اندازه باشد
درصد تقليل يابد و در آنجا كه توده ها خواستار تقليل بيشتري باشند دهقان مي 
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نرخ ربح نبايد بيش از . درصد محصول را براي خود نگه دارد نه بيشتر 70الي  60تواند 
از طرف ديگر . حدي كه مناسبات اعتباراتي اقتصاد جامعه اجازه مي دهد تنزل يابد

انان بهره مالكانه و ربح قرضه را بپردازند و مالكان سياست ما بايد مقرر دارد كه دهق
نرخ ربح نبايد چندان . ارضي بر روي زمين و اموال خويش حق مالكيت را حفظ كنند

تنزل كند كه دهقانان از امكان وام گرفتن محروم شوند و تصفيه حسابهاي سابق 
گذاشته اند بدون نبايد طوري باشد كه دهقانان زمينهايي را كه نزد مالكان ارضي گرو 

  .پرداخت بازستانند
به . مبلغ ماليات بايد بر حسب درآمد معين شود. درباره سياست مالياتي

استثناي تهيدست ترين مردم كه بايد آنها را از ماليات معاف داشت كليه كساني كه 
درصد اهالي و از آن جمله كارگران و دهقانان، بايد  80درآمدي دارند، يعني بيش از 

ت به دولت بدهند، بار مالياتي نبايد فقط بر دوش مالكان ارضي و سرمايه داران ماليا
اين شيوه كه اشخاص را بازداشت كنند و از آنها براي مخارج ارتش جريمه .باشد

براي وصول ماليات، تا وقتي كه ما هنوز سيستم جديدي كه . بگيرند بايد قدغن شود
اجراي سيستم گوميندان ادامه داد و آن  مناسب تر باشد وضع نكرده ايم مي توان به

  .را بر حسب لزوم بهبود بخشيد
بايد خائنان به ملت و عناصر ضد .درباره سياست امحاء عمال دشمن

كمونيست سرسخت را مصممانه سركوب كرد در غير اين صورت نمي توان از نيروهاي 
يچ حالتي نبايد بي معذلك نبايد زياد اعدام نمود و در ه. انقالبي ضد ژاپني دفاع كرد

در مورد مرتجعان بايد نسبت به عناصر متزلزل و . گناهان را شريك جرم دانست
اعمال شكنجه نسبت به . شركاي اجباري روش جوانمردانه اي در پيش گرفت

مجرمان، هر كس كه باشد، بايد اكيداً ممنوع گردد، بايد تكيه را روي مدارك و شواهد 
سياست ما نسبت به اسيران، خواه . اهي اطمينان نكردگذاشت و زياد به اظهارات شف

از ارتش ژاپن باشند، خواه از سپاهيان پوشالي و يا ضد كمونيست، عبارت است از رها 
كردن آنان، مگر آنهايي كه مورد كينه سخت خلق اند و پس از تأييد حكم از طرف 

ه زور به سربازي برده شده ما بايد اسيراني را كه ب. مقامات باال مسلماً بايد اعدام شوند
اند و روحيه كم و بيش انقالبي دارند به تعداد زيادي براي خدمت به ارتش ما جلب 
كنيم و سايرين را بايد آزاد ساخت؛ و اگر با ما جنگيدند و دوباره اسير شدند بايد 
دوباره آزاد ساخت؛ نبايد با آنها بد رفتاري كرد، نبايد پول و اشياء خصوصي آنها را 
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مصادره نمود، نبايد آنها را وادار به اعتراف كرد، بلكه بايد در همه حال با آنها رفتاري 
اين سياست بايد در مورد كليه اسيران، هر قدر هم كه . صديقانه و مهربانانه داشت

اين سياست در منفرد ساختن اردوي ارتجاع بسيار .مرتجع باشند، بكار برده شود
بر اينكه از فعاليت ضد كمونيستي دست برداشته  به خائنين، مشروط. مؤثر است

باشند، بايد امكان داد كه خود را اصالح كنند، به استثناي آنهايي كه مرتكب جنايات 
فاحشي شده اند؛ اگر خائنين بخواهند به راه انقالب بازگردند مي توان آنها را پذيرفت 

عادي دوائر اطالعات مأموران .ولي نبايد اجازه داد كه دوباره به حزب بپيوندند
گوميندان را نبايد با جاسوسان ژاپني و خائنان به ملت در يك عرض قرار داد، بايد 

بايد به اين وضع مغشوش كه هر .بين آنها فرق گذاشت و با آنها رفتاري متفاوت داشت
اداره اي و هر سازماني مي تواند اشخاص را بازداشت كند خاتمه داد؛ بايد به منظور 

نظم انقالبي به سود مقاومت ضد ژاپني مقرر داشت كه به استثناي واحدهاي استقرار 
ارتش كه در جريان عمليات اند فقط مقامات قضائي و مقامات امنيت عمومي دولت 

  .حق بازداشت دارند
بايد مقرر كرد كه همه مالكان ارضي و همه سرمايه .درباره حقوق خلق

الفت برنمي خيزند مانند كارگران و داراني كه با جنگ مقاومت ضد ژاپني به مخ
دهقانان از حقوق شخصي، از حق مالكيت، از حق رأي، از آزادي كالم ، آزادي 

ارگانهاي دولتي فقط .اجتماعات، آزادي اتحاديه ها، آزادي عقيده و ايمان برخوردارند
بر ضد كساني به اتخاذ تصميم دست مي زنند كه در پايگاههاي ما به خرابكاري و يا 

ورش انگيزي بپردازند، سايرين تحت حمايت ارگانهاي دولتي خواهند بود و مداخله ش
  .در كار آنها روا نيست

ما بايد صنعت، كشاورزي و گردش كاالها را . درباره سياست اقتصادي
بايد سرمايه داران را تشويق كنيم كه در صورت تمايل به .فعاالنه گسترش دهيم

بايد بنگاههاي . و در آنجا مؤسساتي داير كنند مناطق پايگاهي ضد ژاپني بيايند
خصوصي را تشويق كنيم و بنگاههاي دولتي را فقط بخشي از مجموع مؤسسات 

بايد از وارد .منظور از اين اقدامات تأمين نيازمنديهاي ما با منابع خودمان است. بدانيم
ولي بايد سياست گمركي و سياست پ. آوردن لطمه بر هر بنگاه مفيدي اجتناب ورزيد

با سياست اساسي ما كه گسترش كشاورزي، صنعت و تجارت است بخواند و با آن 
اقتصاد را در سرزمين پايگاهها جداً و دقيقاً و با احتراز از هر گونه بي . برخورد نكند
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اين است  –مباالتي سازمان دادن، تا نيازمنديهاي ما با منابع خودمان تأمين شود 
  .پايگاههاشرط اساسي بقاء طوالني 

بايد توجه خود را بر روي ارتقاء سطح . درباره سياست فرهنگ و آموزش
معلومات و فن كه براي مقاومت ضد ژاپني ضروري است و بر روي ترويج آنها و 

بايد به .همچنين بر روي پرورش غرور ملي در ميان توده هاي خلق متمركز ساخت
، روزنامه نگاران، دانشمندان، عناصر بورژواي ليبرال از بين معلمان، فرهنگيان

مهندسان و تكنسين ها اجازه دهيم كه به پايگاههاي ما بيايند و با ما در اداره 
بايد روشنفكراني را كه در كار . مدارس، انتشار روزنامه ها و ساير امور همكاري كنند

مقاومت ضد ژاپني نسبتاً فعال اند به بنگاههاي آموزشي خودمان جلب كنيم ، دوره 
كوتاهي براي پرورش آنها بگذاريم و سپس آنها را براي كار در ارتش، در ارگانهاي 
دولتي و كار اجتماعي بفرستيم ؛ بايد آنها را بي باكانه به صفوف خود جلب كنيم ، 

نبايد از بيم رخنه عناصر مرتجع به دور خود . مورد استفاده قرار دهيم و باال بكشيم
اين عناصر به صفوف ما رخنه خواهند كرد ولي ما پيوسته ناگزير عده اي از .تار بتنيم

بايد در هر . فرصت خواهيم داشت كه آنها را در جريان آموزش و كار كنار بگذاريم
پايگاهي به ايجاد چاپخانه ، به نشر كتب و روزنامه ها بپردازيم ، دوائر توزيع و تحويل 

اده كنيم تا در كليه پايگاهها بايد از تمام امكانات استف. مطبوعات را سازمان دهيم
  .مدارس بزرگ كار دائر شود، هر چه اين مدارس بزرگتر و متعددتر باشد بهتر است

بايد ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد را به حداكثر .درباره سياست نظامي
توسعه داد زيرا كه اين ارتش ها مطمئن ترين نيروهاي مسلحي هستند كه خلق چين 

سياست ما نسبت به ارتشهاي .اومت ملي در اختيار داردبراي ادامه جنگ مق
گوميندان مانند سابق عبارت از اين است كه تا زماني كه ديگران به ما حمله نكنند، ما 

به .بايد بكوشيم كه با آنها مناسبات دوستانه برقرار كنيم. به ديگران حمله نمي كنيم
ا هر اندازه كه ممكن است، منظور تقويت سازمان ارتش ما از لحاظ نظامي، بايد ت

افسران هوادار خود را، خواه عضو گوميندان و خواه بي حزب باشند، به ارتش هشتم و 
اين وضع كه كمونيستها همه جا در ارتش ما از حيث تعداد . چهارم جديد وارد كنيم

را » سه ثلث « البته سخن بر سر آن نيست كه سيستم. غلبه دارند نيز بايد عوض شود
دهاي عمده ارتش خودمان برقرار كنيم ، اما تا وقتي كه حزب ما رهبري ارتش در واح

نبايد از جلب تعداد كثيري ) و اين شرط ضروري و نقض ناپذير است(را در دست دارد 
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در .از هواداران به شركت در ساختمان ارتش در زمينه هاي فني و نظامي بهراسيم
د بنياد ايدئولوژيك و سازماني استواري وضع كنوني كه حزب ما و ارتش ما توانسته ان

و البته به هيچ وجه نه (داشته باشند جلب تعداد كثيري از هواداران 
متضمن خطري نيست و حتي سياستي الزم است كه بدون آن نمي توان )خرابكاران

  .عالقه قاطبه ملت را جلب كرد و نيروهاي انقالبي را گسترش داد
ك ما در جبهه متحد و همچنين سراسر حزب بايد اين اصول تاكتي

در اين هنگام كه . سياستهاي مشخص ناشي از آنها را مصممانه بموقع اجرا بگذارد
تجاوزكاران ژاپني تجاوز خود را بر عليه چين شدت مي دهند و مالكان ارضي بزرگ و 
بورژوازي بزرگ در داخل كشور به اجراي سياست سركوبي و حمالت نظامي بر حزب 

ر خلق مشغول اند، فقط بكار بردن اصول تاكتيك و سياستهاي مشخص كمونيست و ب
كه در باال تشريح شد ما را به پايداري در جنگ مقاومت ضد ژاپني، به گسترش جبهه 
متحد، به جلب عالقه قاطبه خلق و به ايجاد تحول مساعدي در اوضاع فعلي قادر مي 

ردازيم ، بايد قدم به قدم عمل معذلك در عين حال كه به رفع اشتباهات مي پ. گرداند
كنيم ، از شتابزدگي كه ممكن است موجب برانگيختن ناخشنودي در بين كادرها، 
پيدايش بد گماني در توده ها و باعث تعرض متقابل مالكان ارضي و يا واكنش هاي 

  .منفي ديگر گردد بپرهيزيم
  

  هايادداشت
  

رهاي نظامي شمال و از خائنان هوادار وان اي تان بوروكرات عالي رتبه روزگار ديكتاتو -1
وان اي تان كه . در چين شمالي چانكايشك او را به خدمت خود گرفت 1935پس از حوادث .ژاپن بود

كه ارگاني پوشالي » شوراي سياسي چين شمالي «به رياست  1938دست آموز تجاوزكاران ژاپني بود در 
  .به شمار مي رفت منصوب شد

پس از آغاز جنگ .يانت كارترين ديكتاتورهاي نظامي گوميندان بودشي يو سان يكي از خ -2
مقاومت ضد ژاپني، آنگاه كه وي فرمانده كل دهمين گروه ارتش هاي گوميندان بود با سپاهيان ژاپن در 
جنوب حه به تباني كرده و همواره به حمله بر ارتش هشتم ، به برهم زدن ارگانهاي قدرت دمكراتيك 

  .ل عام كمونيست ها و افراد مترقي مي پرداختضد ژاپني و به قت
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  فرمان و اظهاريه
  در باره حادثه ان هوي جنوبي 

  ) 1941ژانويه ( 

  فرمان کميسيون نظامي انقالبي 
  کميته مرکزي حزب کمونيست چين

  )، ين ان  1941ژانويه  20( 

حماسه هاي جنگي ارتش چهارم جديد ارتش انقالبي ملي آوازه پر افتخار   
ز مرزهاي آن طنين افكنده در جنگ مقاومت ضد ژاپني در سراسر كشور و درخارج ا

 فرمانده اين ارتش ، به تين ، در رهبري عمليات نظامي بر ضد تجاوزكاران. است 
احد هائي از اين ارتش هنگامي كه طبق فرمان خدمات بزرگي انجام داده است ؛ و

بسوي شمال حركت ميكرد غافلگيرانه مورد حمله غدارانه اي قرار گرفت كه بوسيله 
رتيب داده شده بود ، و يه تين بسختي مجروح گرديد ، گرفتار آمد و هواداران ژاپن ت

كميسيون نظامي انقالبي بر اساس گزارشي كه از فرمانده قسمت . بزندان افكنده شد
يكم ارتش چهارم جديد چن اي و رئيس ستاد آن جان يون اي درباره حادثه آن هوي 

ن جريان اظهار ميدارد و عميقاً جنوبي دريافت داشته است مراتب انزجار خود را از اي
كميسيون نظامي انقالبي عالوه بر اتخاذ تدابير الزم . سرنوشت رفقاست  نگران

بمنظور مقابله با اين جنايت فجيع هواداران ژاپن كه در جنگ مقاومت ضد ژاپني 
اخالل ميكنند و به حمله بر ارتش خلق دست ميزنند و جنگ داخلي بر مي انگيزند ، 

ان حاضر چن اي را بكفالت فرماندهي ارتش چهارم جديد ارتش انقالبي بموجب فرم
ملي ، جان يون اي را بمعاونت فرماندهي ، الي چوان جو را بسمت رئيس ستاد ارتش 

كميسيون . و دن زي هوي را بسمت رئيس اداره سياسي ارتش منصوب مينمايد 
و به ساير رفقاي مذكور انقالبي به كفيل فرماندهي ارتش  چهارم جديد چن اي  نظامي

در فوق وظيفه ميدهد كه تمام كوشش خويش را در تنسيق ارتش چهارم جديد بكار 
برند ، يكپارچگي آنرا تحكيم و همكاري ارتش را با خلق تقويت كنند ، سه اصل خلق 
را اجرا و از وصاياي دكتر سون ياتسن پيروي نمايند ، جبهه متحد ملي ضد ژاپني را 
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عه بخشند ، براي دفاع از ملت و ميهن ، بمنظور ادامه جنگ مقاومت استحكام و توس
  .تا پيروزي كامل و جهت جلوگيري از حمالت غدارانه هواداران ژاپن ، مبارزه كنند 

  اظهاريه سخنگوي کميسيون نظامي انقالبي 
  کميته مرکزي حزب کمونيست چين

  به خبرنگار خبرگزاري سين هوا 

  ) 1941ژانويه  22( 

ادثه ضد كمونيستي كه جنوب استان ان هوي روي داد از مدتها پيش اين ح
آنچه اينك اتفاق افتاده فقط آغاز وقوع حوادث غير مترقبه در سراسر . تدارك ميشد
با آلمان و )  1(از آن هنگام كه تجاوزكاران ژاپني بانعقاد اتحاد سه گانه . كشور است 

تر بجنگ چين و ژاپن خاتمه داده شود ايتاليا پرداخته اند ، براي آنكه هر چه زود
هدف آنها اينست . سخت ميكوشند كه تغييراتي در اوضاع داخلي چين بوجود آورند 

هدف آنها اينست كه جنبش . كه تغييراتي در اوضاع داخلي چين بوجود آورند 
چيني ها ـ سركوب كنند و پشت جبهه مقاومت ضد ژاپني را در چين بدست خود 

ش روي به جنوب تحكيم نمايند تا بتوانند در هم آهنگي با تعرض خويش را براي پي
مدتهاست كه عده كثيري از . هيتلر بر انگلستان ، آزادنه بسوي جنوب برانند 

سركردگان هواداران ژاپن در چين در ارگانهاي مختلف حزبي ، دولتي و نظامي 
نها تنظيم نقشه آ. گوميندان در كمين نشسته اند و شب وروز به تحريكات مشغولند 

حمله غدارانه بر واحد هاي ارتش . خويش را در پايان سال گذشته كامالً تمام كردند 
ژانويه فقط آغاز  17چهارم جديد در جنوب استان ان هوي و انتشار فرمان ارتجاعي 

يك سلسله حوادث بزرگتري در جلوي ماست كه يكي . اجراي علني نقشه آنهاست 
نقشه تجاوزكارانه ژاپني و هوادران ژاپن در . واهند آورد پس از ديگري روي صحنه خ

  : مجموع چيست ؟ نقشه مذكور متضمن مراتب زيرين است 
ـ بامضاي حه يين )  2(دسامبر  8اكتبرو  19ـ انتشار دو تلگراف ـ مورخ  1

چينگ و باي چون سي خطاب يه جو ده ، پن ده هواي ، يه تين وسيان بين بمنظور 
  ي ،بسيچ افكار عمو

ـ براه انداختن تبليغات در روزنامه هاي در مسئله اهميت انضباط نظامي  2
  و اجراي فرمان هاي نظامي ، بمنظور تدارك برانگيختن جنگ داخلي ؛ 
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  چهارم جديد در جنوب استان ان هوي ؛ ـ نابود ساختن واحدهاي ارتش  3
فوق هم  ردهمه موا.چهارم جديد و انحالل آن  ارتش "شورش  "ـ اعالم  4

  . كنون بموقع اجرا در آمده است ا
ـ انتصاب تان ئن بوه ، لي پين سيان ، وان جون ليان و حان ده چينگ به  5

در نقاط مختلف چين مركزي ، انتصاب  "سركوب كمونيستها "فرماندهي ارتش هاي 
چهارم همه اين ارتش ها و حمله بر واحد هاي ارتش  لي زون ژن به سرفرماندهي 

زير فرماندهي پون سيون فون ، جان يون اي ولي سيان نيان هستند و جديد كه 
گردد ، اقدام به حمله بر واحد هاي ارتش هشتم و هرگاه حمله مذكور قرين موفقيت 

در عين حال . ارتش چهارم جديد در استان شان دون و در شمال استان جيان سو 
اين ماده هم اكنون آغاز  اجراي. ارتش ژاپن با آنها از نزديك همكاري خواهد كرد 

  . شده است 
ارتش هشتم ، انحالل آن و  "شورش"ـ جستجوي بهانه براي اعالم  6

اكنون اقدام مذكور در مرحله تدارك . صدور فرمان دستگيري جو ده و پون ده هواي 
  . است 

ـ بستن دفتر هاي نمايندگي ارتش هشتم در چون چينگ ، سي ان ،  7
اجراي . يه جيان يين ، دون بي او ، دن يين چائو الي ،  گوي لين ، دستگيري جوئن

  . اين ماده آغاز گرديده ودفتر نمايندگي گوي لين بسته شده است 
  ؛  »سين هوا ژيبائو « ـ تعطيل روزنامه  8
ـ تعرض بر منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا وتسخيرشهر ين  9

  ان؛
اپني و سركوب جنبش مقاومت ـ اقدام به بازداشتهاي جمعي رجال ضد ژ 10

  ضد ژاپني در چون چينگ و در همه استانها ؛ 
ـ از هم پاشاندن سازمان هاي حزب كمونيست در همه استانها و اقدام به  11

  داشت هاي جمعي كمونيستها ؛ باز
دولت گومندان ارتش ژاپن از چين مركزي و جنوبي بيرون خواهد رفت ـ  12

جلو خواهد داد و در عين  "ن هاي ازدست رفتهدن زمينبازستا "اين امر را بمنزله 
  خواهد پرداخت ،  "صلح شرافتمندانه  "حال بتبليغ ضرورت انعقاد 

ـ ارتش ژاپن با سپاهياني كه از چين مركزي و جنوبي بيرون ميبرد  13
پادگان هاي خود را در چين شمالي تقويت خواهد كرد و به شديدترين حمالت بر 
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پرداخت تا آنكه ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد را با همكاري ارتش هشتم خواهد 
  سپا هيان گوميندان يكباره نابود سازد ؛

هم ـ مقارن تعرض بر ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد كه يك لحظه  14
قطع نخواهد شد ، ارتش گوميندان و ارتش ژاپن مانند سال گذشته در كليه جبهه 

د آمد و باين وسيله گذار بمرحله قطع كامل جنگ هاي ديگر بحالت متاركه در خواهن
  و انعقاد صلح را تدارك خواهند ديد ؛ 

ـ دولت گوميندان با ژاپن قرار داد صلح امضا خواهند كرد و به اتحاد سه  15
  . اكنون اجراي كليه تدابير فوق را مجدانه تدارك مي بينند . گانه خواهد پيوست 

كميته مركزي . پن و هواداران ژاپن اينست نكات عمده نقشه غدارانه ژا
: چنين اشعار ميداشت  1939ژوئيه  7حزب كمونيست چين در مانيفست خود بتاريخ 

در لحظه كنوني خطر عمده عبارتست از تسليم طلبي و مبارزه با حزب كمونيست  "
هرگز خطر تسليم طلبي باين اندازه جدي نبوده   ". تدارك اين تسليم طلبي است 

. وز دشواريهائي كه در جنگ مقاومت پيش آمد بزرگ از هميشه است است و امر
)  2( 1940نوامبر  9جوده ، پون ده هواي ، يه تين و سيان يين در تلگراف خود بتاريخ 

در كشور ما كساني هستند كه حمله خونين ضد  ": بطور مشخص تر سخن گفتند 
ليم شدن بدشمن هموار كمونيستي تازه اي را بر مي انگيزند تا راه را براي تس

ژاپن در كارزار ميخواهند ، باصطالح خودشان از طريق همكاري چين و . …گردانند
بجاي جنگ مقاومت . ، بجنگ مقاومت ضد ژاپني پايان دهند ) سركوب كمونيستها (

خواهان جنگ داخلي اند ، بجاي استقالل خواهان تسليم بدشمن اند ، بجاي وحدت 
اي نور خواهان ظلمت اند ، اعمال آنها غدارانه است ، نقشه خواهان انشعاب اند ، بج

خير آنها همه جا رسيده و دل ها را باضطراب انداخته . هاي آنها هالكت بار است 
از  ". هرگز در كشور ما وضعيت خطرناكي مانند امروز برقرار نبوده است . است

ژانويه  17تاريخ اينجهت حادثه ان هوي جنوبي و فرمان كميته نظامي چون چينگ ب
ژانويه داراي معناي  17بخصوص فرمان . است فقط پيش درآمد يك سلسله حوادث 

همين امر كه نويسندگان فرمان عليرغم مخالفت افكار عمومي . سياسي مهمي است 
كرده اند بصدور چنين فرمان ضد انقالبي مبادرت جويند دال بر تصميم آنها بر  جرأت

بديهي است كه نمايندگان سياسي مالكان ارضي . است  انشعاب كامل و تسليم قطعي
بزرگ و بورژوازي بزرگ چين يعني طبقاتي كه بسيار ضعيف اند تنها و بدون ارباب 
پشت پرده خود جرأت نمي كنند قدمي بردارند تا چه رسد باينكه بچنين كارهاي 

ان بنظر ميرسد كه در شرايط كنوني بسيار بدشواري ميتو! عجيبي دست بزنند 
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نويسندگان فرمان مذكور را به اعراض از تصميم خويش وادار كرد و اين كار بدون 
كوشش هاي فوق العاده قاطبه مردم و بدون فشار پرزور ديپلماتيك بين المللي غير 

از اين جهت مبرم ترين وظيفه قاطبه مردم چين در لحظه حاضر اينست . ممكن است 
قبت كنند ، براي مقابله با سياه ترين ارتجاع كه بسط حوادث را با هشياري تمام مرا

اگر سئوال شود آينده چين چطور . آماده باشند و ذره اي غفلت بخود راه ندهند 
هواداران ژاپن خواهد بود ، جوابش كامالً روشن است و حتي اگر تجاوزكاران ژاپني و 

ط وظيفه ، نه فقائل آيند ، ما حزب كمونيست چين وخلق چين باجراي نقشه خويش ن
خود خواهيم دانست كه دست بكار شويم و وضع را عوض كنيم بلكه نيروي اين كار را 
در خود خواهيم يافت ، ما هرگز نميگذاريم كه تجاوزكاران ژاپني و هواداران ژاپن 

شود ، هر راه  هر وضع تيره و تاري كه برقرار. سياهكاري خويش را بأخر برسانند 
تلفات ( باري كه در آينده پيش آيد و هر اندازه جان كه در اين راه نثار گردد رنج

باالخره ) ارتش چهار جديد در جنوب استان ان هوي قسمتي ار اين جانبازي است 
  : تجاوزكاران ژاپني و هواداران ژاپن مغلوب خواهد شد ، و داليل آن چنين است 

بĤساني فريب  1927ند سال يگر نميتوان حزب كمونيست چين را مانـ د 1
اينك حزب كمونيست چين بصورت حزب سياسي نيرومندي . داد و از پاي در آورد 

  . در آمده است كه محكم روي پاي خود ميايستد 
) و از آنجمله گوميندان ( ـ در ميان اعضاي احزاب و گروه هاي ديگر چين  2

يگمان عده زيادي يافت كه خطر هولناك اسارت خلق چين آنها را تكان داده است ب
ميشوند كه هوادار تسليم و خواهان جنگ داخلي نيستند گرچه برخي از آنان موقتاً 

  . گمراه شده اند ولي آنها ممكن است در لحظه معين بيدار شوند 
ثر سپاهيان در اك. ورد ارتش چين گفت ـ همين مطلب را ميتوان در م 3

  . ارد عمل ميشوند موارد ، تحت اجبار بر عليه حزب كمونيست و
  .بصورت بردگان بدون ميهن در آيد ـ اكثريت قاطع خلق چين نميخواهند 4
. ـ اكنون جنگ امپرياليستي در آستانه تغييرات عظيمي قرار دارد  5

طفيلي هائي كه سرچشمه حياتشان امپرياليسم است هرچه دست و پا ميزنند ، روز 
همينكه درخت فرو افتد و ميمون ها يك . رسان پشت پرده آنها از عتبار خواهد افتاد 

  . از جانبي بگريزند اوضاع ديگر پيش خواهد آمد 
ـ مسئله فرار رسيدن انقالب در بسياري از كشور ها فقط مسئله زمان  6

اين انقالبات و انقالب چين مسلماً پشتيباني يكديگر خواهند بود و با مساعي . است 
   .   مشترك به پيروزي خواهند رسيد 
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ـ اتحاد شوروي بزرگترين نيرو در جهان است كه جازمانه به چين ياري  7
  . خواهد داد تا جنگ مقاومت ضد ژاپني را به فرجام برساند 

ما بنابر داليل فوق الذكر به كساني كه شيفته بازي با آتش اند ابراز 
ريم كه ما آنها را رسماً برحذر ميدا. اميدواري ميكنيم كه اينقدر شوق زده نباشند 

اگر اين ! خطرناك است ، مبادا سر خود را ببازيد احتياط كنيد ، شوخي با آتش 
اشخاص استعداد تفكر خونسردانه دارند بايد مراتب زيرين را صديقانه و بسرعت 

  :بموقع اجرا در آورند 
  ـ در لبه پرتگاه زمام خود را نگهدارند و از فتنه انگيزي دست بكشند ؛  1
  ژانويه را لغو كنند و خطاي خويش را تماماً بپذيرند ؛  17عي ـ فرمان ارتجا 2
ـ حه يين چينگ ، گو جو تون و شان گوان يون سيان را بمثابه مقصرين  3

  عمده حادثه ان هوي جنوبي بكيفر برسانند ؛ 
ـ يه تين را آزاد سازند و دوباره او را در مقام فرماندهي ارتش چهارم  4

  جديد مستقر گرانند ؛ 
افراد اسلحه اي را كه در حادثه ان هوي جنوبي از ارتش چهارم جديد  ـ 5

  گرفته اند تمام كمال بوي مسترد دارند ؛ 
ـ به كليه فرماندهان و جنگاوران زخمي ارتش چهارم جديد و همچنين  6

به خانواده هاي جنگاوران اين ارتش كه در جنوب استان ان هوي بهالكت رسيدند 
  غرامت بپردازند ؛ 

  را از چين مركزي فرا خوانند ؛  "سركوب كمونيستها  "ـ ارتش هاي  7
ـ كليه استحكاماتي را كه در شمال غربي بمنظور محاصره بر پا شده  8

  بر اندازد ؛ )  3( است 
  ـ كليه ميهن پرستاني را كه بعلل سياسي زنداني شده اند آزاد گردانند ؛  9

  رژيم دموكراتيك برقرار كنند ؛ـ ديكتاتوري حزب واحد را براندازند و  10
ـ سه اصل خلق را بموقع اجرا در آورند و وصاياي دكتر سون ياتسن را  11

  رهنماي عمل قرار دهند ؛
ـ سركردگان هواداران ژاپن را دستگير سازند و طبق قانون و طبق قانون  12

  . دولت بدادگاه بسپارند 
ح خواهد شد و يقيناً ماده فوق عملي شود ، اوضاع بخودي خود اصال 12اگر 

اما اگر اين مواد . ما كمونيستها و قاطبه خلق چين بيش از اين مطالبه نخواهيم كرد 
بنظر  "حسن نيت ما ، كمكي از ما ساخته نخواهد بود ، زيرا كه عملي نشود با تمام 
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و  4 "من ادبار جي سون نه در ملك جوان  سيو بلكه در قصر خودش نهفته است 
ما به همكاري . را كه بر ميدارند بروي پاي خود خواهند انداخت  مرتجعان سنگي

بايد صريحاً گفت كه . ارزش ميگذاريم ولي الزم است كه آنها نيز ارزش بگذارند 
مرتجعان شمشير . گذشتهاي ما حدي دارد و دوران گذشتها ديگر سپري شده است 

اگرآنها هنوز به  .و اين زخم بس عميقي است  كشيدند و نخستين زخم را زدند ،
جلوي ضرر را هر " .آينده هم مي انديشند بايد خودشان به مراهم گذاري بپردازند 

اين كار براي خود آنها اهميت حياتي دارد و ما نميتوانيم از  ". جا بگيري منفعت است 
هرگاه آنها عناد ورزند و بزيان كاري خود ادامه . آخرين اخطار به آنها خود داري كنيم 

، در آن صورت صبر و حوصله خلق چين بسر خواهد رسيد و آنها را به زباله  دهند
اما در مورد ارتش چهارم . دان سرازير خواهد كرد ، آنگاه توبه سودي بخواهد بخشيد 

 ژانويه 20در جديد كميسيون نظامي انقالبي كميته مركزي حزب كمونيست چين 
آن ارتش ، جان يون اي را بمعاونت  فرماني صادر كرده چن اي را به كفالت فرماندهي

فرماندهي ، الي چوان جو را برياست ستاد و دي زي هوي را برياست اداره سياسي 
رم جديد كه در چين مركزي و جنوب آن واحد هائي از ارتش چها. منصوب ساخت 

هزار نفراند ، و اگر چه در زير ضربات  90 استان جيان سو عمل ميكنند هنوز بيش از
ـ از طرف تجاوزكاران ژاپني و از طرف سپاهيان ضد كمونيست ـ قرار گرفته دوگانه 

اند ، بيگمان خواهند توانست با نبرد جانبازانه خويش وظيفه اي را كه در برابر ملت 
در عين حال واحد هاي ارتش برادرش ، . ميهن بر عهده دارند تا پايان انجام دهند 

خواهند شد كه ارتش ت و راضي ندست نخواهند گذاش ارتش هشتم ، دست روي
چهارم جديد در زير ضربات دوگانه قرار گيرد بلكه اقدامات مناسب براي كمك الزم 

اما در . من اين مطلب را بهمه مرتجعان رك اعالم ميدارم . به وي اتخاذ خواهند كرد 
مورد اظهاريه سخنگوي كميته نظامي چون چينگ ، در رد آن كافي است گفته شود 

در فرمان كميته نظامي چون چينگ گفته .  "ميته خودش در تضاد افتاده استك "كه 
ولي اظهاريه سخنگوي كميته  "شورش كرد  "شده است كه ارتش چهارم جديد 

حاكي است كه ارتش چهارم جديد در صدد بود به منطقه مثلث نانكن ـ شانگهاي ـ 
صحيح باشد ، آيا ورود  اينفرض كنيم كه . ند حان جو رفته و در آنجا پايگاه ايجاد ك

تلقي كرد ؟  "شورش "به منطقه مثلث نانكن ـ شانگهاي ـ حان جو را ميتوان 
سخنگوي كند ذهن چون چينگ زحمت اين فكر را بخود نداد كه باالخره ارتش 
چهارم جديد بĤنجا ميرود تا بر ضد چه كسي شورش كند ؟ مگر سرزمين آنجا تحت 

ما اجازه نميداديد ارتش چهارم جديد بĤنجا برود و در اشغال ژاپني ها نيست ؟ چرا ش
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صدد بر آمديد او را در جنوب استان ان هوي نابود سازند ؟ البته كساني كه جان نثار 
 17منشاء فرمان امپرياليسم ژاپن اند همينطور هم بايد عمليات امحائي ، از اينجاست 

اين نكته را بيفزايم كه اين ژانويه ، از اينجاست علت محاكمه به تين ولي ميخواهم 
سخنگوي كميته نظامي چون چينگ خر است و او عليرغم ميل خودش نقشه هاي 

  . امپرياليسم ژاپن را به خلق سراسر كشور بروز داده است 

  يادداشتها

در برلن ميان آلمان ،  1940سپتامبر  27ـ شاره است به اتحاد نظامي سه گانه كه در  1
  .يافت  ايتاليا و ژاپن انعقاد

دسامبر بامضاي رئيس ستاد كل دولت گوميندان حه  ٨اكتبر و ١٩ـ اين دو تلگراف بد نام  ٢
، يعني موقعي كه چانكايشك به دومين حمله خونين  ١٩۴٠يين چينگ و معاون او باي چون در زمستان 

چهارم جديد اكتبر ارتش هشتم و ارتش  ١٩آنها در تلگراف . مود مخابره شد ضد كمونيستي مبادرت مين
را كه به جنگ مقاومت سرسخت در پشت چبهه دشمن مشغول بودند بيشرمانه مورد اتهام قرار دادند و 
حكم كردند كه واحد هاي ارتش هاي مذكور كه در جنوب رود خانه زرد بر ضد تجاوزكاران ژاپني عمل 

مبر رفقا جو ده پون ده نوا ٩در . ميكردند در عرض مهلت مقرر به منطقه شمالي رود خانه زرد بروند 
يه تين و سيان يين در تلگراف خود در جواب حه يين چينگ و باي چون سي اتهامات بي پايه  هواي ،

توجه بمصالح كشور رضايت دادند كه ارتش هاي آنها را با اتكاء به واقعيات رد كردند و در عين حال با 
دسامبر حه يين چينگ و باي چون  ٨خ هدف تلگراف مور. جنوب استان ان هوي به شمال اعزام شوند

نوامبر جو ده ، پون ده هواي ، يه تين و سيان يين مخابره شد اين بود  ٩سي كه در جواب تلگراف مورخ 
  . را بيش از پيش براي مبارزه با حزب كمونيست تجهيز كند  "افكارعمومي "كه 

گان سو نين سيا كه  ـ اشاره است به خطوط مخابراتي در پيرامون منطقه مرزي شنسي ـ ٣
را بزور بكار واداشت و در اهالي  ١٩٣٩گومينداني ها از سال . بدست مرتجعان گوميندان ترتيب داده شد 

، ديوارها و دژها كه از  پيرامون منطقه مرزي ، پنج خط استحكامات كشيدند كه شامل بود بر خندق ها
طول رودخانه جين در جنوب به رودخانه  از نين سيا در مغرب آغاز ميشد ، در: چند استان ميگذشت 
تعداد سپاهياني كه منطقه  مرزي را محاصره كرده بودند در آستان حادثه آن . زرد در مشرق ميرسد 

  .هزار تن افزايش داده شد  ٢٠٠هوي جنوبي به بيش از 
وزير  "بهار و پائيز "جي سون در عهد » لون يو « ـ كلمات كنفسيوس است از كتاب  4

جي سون در صدد . در آن زمان مملكت كوچكي وجود داشت بنام جوان سيو . لو بود مملكت 
كنفسيوس را عقيده برآن بود كه ادبار جي سون از خارج نمي . لكت جوان سيو برآمد لشگركشي به مم

      . آيد بلكه در همان مملكت لو نهفته است 
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  اوضاع پس از دفع دومين 
  حمله خونين ضد کمونيستي 

  ) ١٩۴١مارس  ١٨( 

كه با تلگراف حه يين چينگ و )  1(ـ دومين حمله خونين ضد كمونيستي  1  
آغاز شد ، با حادثه ان هوي جنوبي و ) اكتبر سال گذشته  19مورخ ( باي چون سي 

؛ نطق ضد كمونيستي  به بحبوحه خود رسيد)  2(ژانويه  17فرمان چانكايشك مورخ 
را بايد )  3(شوراي سياسي ملي  مارس و قطعنامه ضد كمونيستي 6چانكايشك در 

از اين ممكن است . نبرد عقبه داران در اين حمله خونين ضد كمونيستي بشمار آورد 
اينك كه ما در آستان تصادم قطعي ميان . حاصل شود  عپس موقتاً تخفيفي در اوضا

يستي جهاني هستيم ، آن بخش از بورژوازي بزرگ چين كه دو بلوك بزرگ امپريال
هوادار انگلستان و امريكاست و هنوز با تجاوزكاران ژاپني مخالفت ميورزد ، ناگزير در 
صدد خواهد بود كه موقتاً از تشنج كنوني در مناسبات ميان گوميندان و حزب 

تضاد هاي ميان  (در عين حال وضع داخلي خود گوميندان . كمونيست اندكي بكاهد 
و  CCو گروه علوم سياسي ، ميان گروه   CCگروهمقامات مركزي و مقامات محلي  ميان 

وگروه  CCگروه فو سين، ميان سرسختان وعناصر بينابيني و تضاد هاي دروني گروه 
مخالف توده هاي مردم با ستمگري گوميندان و عالقه ( ، وضع داخلي كشور ) فوسين

، )كه عبارتست از ادامه جنبش اعتراض ( و سياست حزب ما )  آنها به حزب كمونيست
نج ماه پدر مناسبات خود با حزب ما تشنج  د كهميدهنهمه اينها به گوميندان اجازه 

از اين جهت اندك تخفيف موقت در اين تشنج براي چانكايشك . را حفظ كند گذشته 
  . امري ضروري است 

ضع گوميندان و تقويت موضع حزب ـ اين مبارزه نشان دهنده تضعيف مو 2
كمونيست بوده و در ايجاد تغييراتي در تناسب قواي گوميندان و حزب كمونيست 

در چنين شرايطي چانكايشك ناچار شد كه در موضع و . نقطه عطفي بشمار ميايد 
اكنون او با جنجال بر سر دفاع ملي و با اظهار اينكه . روش خويش تجديد نظر كند 

و مافوق تضاد هاي  "پيشواه ملت "زي سپري شده است ،  خود را دوران حزب با
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . اين دستور درون حزبي توسط رفيق مائوتسه دون بنام كميته مركزي حزب كمونيست چين نوشته شده است
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نسبت به طبقات و احزاب  داخلي كشور قلمداد ميكند و چنان مينمايد كه گوئي
بيطرف است و باين وسيله ميخواهد سلطه مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي بزرگ و 

اما اگر بظاهر سازي اكتفا شود و هيچ تغييري در سياست روي . گوميندان را نگهدارد 
  . ندهد ، بدون ترديد اين كوشش چانكايشك محكوم به شكست خواهد بود 

همانطور كه ( ب ما بمالحظه مصالح عمومي ـ سياست گذشت كه حز 3    
در آغاز اين حمله خونين ضد  )نوامبر سال گذشته حاكي از آنست  9تلگراف 

كمونيستي اتخاذ كرد ، موجب جلب هواداري توده هاي وسيع خلق گرديد و همچنين 
مطالبه اول ( گذار ما به تعرض متقابل شديد كه پس از حادثه ان هوي جنوبي روي داد 

، اعراض ما از شركت در جلسه شوراي سياسي  ) 4( ما طالبه دوم دوازده ماده اي و م
نيز مورد تأييد قاطبه مردم قرار )  و جنبش اعتراض به مقياس سراسر كشور ملي 

حق داشتن ، سود جستن و اندازه نگهداشتن استوار اين سياست كه بر اصول . گرفت 
اخير كامالً ضروري بود و هم اكنون براي دفع حمله خونين ضد كمونيستي . است 

تا وقتيكه نكات اصلي مورد اختالف ميان گوميندان و . ثمرات خود را ببار آورده است 
حزب كمونيست براه حل مناسبي نرسيده است ، ما بايد بدون كمترين فتوري بر ضد 
د، حادثه ان هوي جنوبي كه برانگيخته هواداران ژاپن و ضد كمونيست در گوميندان بو

و بر ضد هر گونه فشار سياسي و نظامي آنها بادامه جنبش اعتراض  جدي بپردازيم و 
در عين حال تبلغات خود را در پيرامون نخستين مطالبه دوازده ماده اي خويش 

  . گسترش دهيم 
اعمال فشار هرگز در مناطق تحت سلطه خويش در سياست  ـ گوميندان 4    

و در تبليغات ضد كمونيستي كمترين قي عناصر متر ونسبت به حزب كمونيست 
گوميندان . تخفيفي نخواهد داد ؛ از اين جهت حزب ما بايد بر هشياري خود بيفزايد 

حمالت خود را بر منطقه واقع در شمال رود خانه حواي ، بر ان هوي شرقي و حوبه 
 كليه. مركزي دنبال خواهد كرد و ارتش ما بايد اين حمالت را مصممانه دفع كند 

انه را قاطع)  5(اخير  دسامبر 25ورخ مناطق پايگاهي بايد رهنمود كميته مركزي ما م
بموقع اجرا گذارند ، كار تعليماتي مربوط به مسايل تاكتيك را در درون حزب نيرو 
بخشند و نظريات چپ روانه را اصالح كنند تا آنكه ما بتوانيم براي مدت طوالني كليه 

در سراسر . پايگاهي دموكراتيك ضد ژاپني را محكم در دست خود نگهداريم مناطق 
كشور و در مناطق پايگاهي بايد اين ارزيابي نادرست وضع حاضر را كه گويا جدائي 
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قطعي ميان گوميندان و حزب كمونيست هم اكنون روي داده و يا در شرف روي دادن 
  . از آن ناشي ميشود بدور افكند  است و همچنين نظريات اشتباه آميز متعددي را كه

  

  يادداشتها

تفسيري « عه شود به ـ براي تو ضيحات بيشتر در باره اين حمله خونين ضد كمونيستي ، مراج 1
، » در باره يازدهمين پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان و دومين جلسه سومين شوراي سياسي ملي 

  . جلد سوم » منتخب آثار مائوتسه دون « 
بنام كميته نظامي دولت  1941ژانويه 17فرمان ضد انقالبي است كه چانكايشك در  ـ منظور 2

فرمان و اظهاريه در « از » اظهاريه « مراجعه شود به بخش . ملي جهت انحالل ارتش چهارم صادر كرد
  . » باره حادثه ان هوي جنوبي 

وي . اسي ملي ايراد كرد چانكايشك نطقي ضد كمونيستي در شوراي سي  1941مارس  6ـ در 3
را از سرگرفته و اظهار داشت كه  "مقامات اداري  "و  "مقامات نظامي " "وحدت "داستان كهنه ضرورت 

وجود قدرت دموكراتيك ضد ژاپني در پشت جبهه دشمن قابل قبول نيست و نيروهاي مسلح توده اي 
.  "در نواحي مقرر متمركز شوند  "او  "فرمان و نقشه  "كه تحت رهبري حزب كمونيست اند بايد طبق 

كه در دست مرتجعان گوميندان بود ، قطعنامه اي تصويب كرد مبني  "شوراي سياسي ملي  "همان روز 
بر  بر توجيه  اقدامات جنايت كارانه ضد كمونيستي و ضد خلقي چانكايشك و حاكي از حمالت شديد

ان هوي جنوبي از حضور در جلسه خوداري اعضاء كمونيست شورا كه بعنوان اعتراض نسبت به حادثه 
  . ورزيده بودند 

بوسيله اعضاي كمونيست شوراي سياسي  1941فوريه  15ـ مطالبه اول دوازده ماده اي كه در  4
فرمان و « از » اظهاريه « ملي بĤن شوراي تسليم شد ، از لحاظ مضمون با دوازده ماده اي كه در بخش

مطالبه دوم دوازده ماده اي در . مطرح گرديده مطابقت داشت » نوبي اظهاريه در باره حادثه ان هوي ج
تدابير موقتي بود كه بوسيله اعضاي كمونيست شوراي سياسي ملي بعنوان شرط شركت  1941مارس  2

  : متن آن بقرار زير بود . آنها در جلسات شوراي مذكور به چانكايشك تسليم شد 
  مونيست در سراسر كشور ؛ـ قطع فوري حمالت نظامي بر حزب ك) 1( 
ـ پايان دادن فوري به تعقيبات سياسي در سراسر كشور ، برسميت شناختن وضع قانوني )  2( 

حزب كمونيست چين و احزاب و گروههاي دموكراتيك ، آزاديساختن اعضاي آنها در سي ان ، چون 
  چينگ و گوي يان و ساير نقاط بازداشت شده اند ؛

ي هائي كه در نقاط مختلف بسته شده اند ، الغاء دستور مصادره گشودن كتا بفروشـ )  3( 
  مطبوعات ضد ژاپني در پستخانه ها ؛

  ؛ » سين هوا ژايبا ئو « قطع فوري هرگونه اعمال فشار نسبت به روزنامه ـ )  4( 
  مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا ؛ برسميت شناختن وضع قانوني منطقهـ )  5( 
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  ن قدرت سياسي دمكراتيك ضد ژاپني در پشت جبهه دشمن ؛ برسميت سناختـ  ) 6( 
وضع موجود درمناطق پادگانهاي نظامي در چين مركزي ، در شمال و در شمال غربي  ـ)  7( 

  چين همچنان بدون تغيير حفظ شود ؛
به حزب كمونيست چين اجازه داده شود كه عالوه بر ارتش هجدهم بتشكيل ارتش ـ   ) 8( 

  جموعاً شش سپاه در اختيار داشته باشد ؛ ديگري دست زند م
جنوبي دستگير شده اند و تهيه وجود براي  آزادي كليه كادرهائي كه در حادثه ان هويـ  )  9( 

  كمك به خانواده شهيدان اين حادثه ، 
ـ  آزاد ساختن كليه افسران و سربازاني كه در حادثه ان هوي جنوبي دستگير شده اند و )   10( 
  دن كليه اسلحه آنها ؛ باز گردان
شركت يك نماينده از هر تشكيل كميته مشتركي از كليه احزاب و گروههاي سياسي با ـ  ) 11( 

  نماينده گوميندان صدر كميته و نماينده حزب كمونيست معاون صدر خواهد بود ؛ . كدام 
  . ملي وارد كردن نمايندگان حزب كمونيست چين در هيئت رئيسه شوراي سياسي ـ  )  12( 
  جلد حاضر » درباره سياست « ـ اشاره است به اثر  ٥
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  ترازنامه درباره دفع 
  دومين حمله خونين ضد کمونيستي

  ) 1941مه  8( 

مارس اشاره ميكند ، دومين  18مورخ همانطوري كه دستور كميته مركزي   
آنچه كه در تعاقب آن آمده ، ادامه . حمله خونين ضد كمونيستي پايان پذيرفته است 

عوامل جديدي . است  جنگ مقاومت ضد ژاپني در شرايط جديد بين المللي و داخلي
بسط جنگ امپرياليستي ، اعتالء : كه در اين شرايط بچشم ميخورند ، عبارتند از 

، )  ١(جنبش انقالبي بين المللي ، انعقاد قرار داد بيطرفي ميان اتحاد شوروي و ژاپن 
شكست دومين حمله خونين ضد كمونيستي گوميندان و بالنتيجه تضعيف مواضع 

قويت موضع سياسي حزب كمونيست ، مضاف بر اينكه ژاپن در سياسي گوميندان و ت
براي متحد . در كار تدارك تعرض جديد پردامنه بر ضد چين است اين اواخر دست 

ساختن خلق سراسر كشور جهت پايداري در جنگ مقاومت ضد ژاپني و براي ادامه 
و  رفع مؤثر خطر تسليم طلبي و جريانهاي مخالف ضد كمونيستي مالكان بزرگ

هاي مبارزه قهرمانانه و پيروزمندانه سي بزرگ ، كامًال ضروري است كه دربورژواز
  .حزب مانرا عليه دومين حمله خونين ضد كمونيستي اخير مطالعه كنيم و فرا گيريم

تضاد ملي چين ژاپن كمافي السابق از دو تضاد مهم موجود  در چين ، ـ  1  
عي باقي بتات داخلي چين همچنان تضاد تضاد اصلي است ، در حاليكه تضاد بين طبق

اين واقعيت كه دشمن ملت باعماق سرزمين ما رخنه كرده ، تعيين كننده . ميماند 
تا زمانيكه تضاد ميان چين و ژاپن بحدت خود باقي بماند ، همه . همه چيز هاست 

بزرگ و بورژوازي بزرگ حتي اگر به خيانت و تسليم هم دست بزنند ، مالكان ارضي 
و يا حادثه )  2(آوريل  12بهيچوجه بوجود نخواهد آمد و حادثه  1927عيت سال وض
برخي از رفقا نخستين حمله ضد كمونيستي .  آنسال تكرار نخواهد شد)  3(مه  21

مه ديگري و حمله خونين اخير ضد كمونيستي را دوباره  21را بمثابه حادثه  ) 4(
مه تلقي ميكردند ؛ ولي واقعيت عيني  21آوريل و يا حادثه  12بمنزله تكرار حادثه 

اشتباه اين رفقا در اينستكه فراموش كرده . ثابت كرد كه اين ارزيابي نادرست است 
  . اند كه تضاد ملي تضاد اصلي است 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .كميته مركزي حزب كمونيست چين نوشته شده است  اين دستور در درون حزبي توسط رفيق مائوتسه دون بنام
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ـ در چنين شرايطي مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي بزرگ كه طرفدار  2  
انگلستان و امريكا هستند و تمام سياست حكومت گوميندان را هدايت ميكنند ، 

خصم ژاپن اند و از سوي ديگر خصم كمافي السابق طبقات دو خصلته اند كه از يكسو 
همين دوگانگي . كمونيست و توده هاي وسيعي كه اين حزب نماينده آنهاست  حزب

. را ميتوان در مقاومت آنها عليه ژاپن و در مبارزه آنها با حزب كمونيست مشاهده كرد
آنها در زمينه مقاومت عليه ژاپن ، اگر چه خصم ژاپن اند ولي فعاالنه بجنگ 

ي و ساير خائنين بملت دست نميزنند و حتي نميپردازند و فعاالنه مبارزه با وان جين و
گاهي با فرستادگان صلح ژاپن هم مغازله ميكنند؛ در زمينه مبارزه با حزب 
كمونيست، اگر چه عليه حزب كمونيست مبارزه ميكنند و حتي گاهي تا آنجا پيش 

، ژانويه را صادر مينمايند  17ان هوي جنوبي را برميانگيزند و فرمان ميروند كه حادثه 
 "معذلك خواستار بريدن قطعي از حزب كمونيست نيستند و همچنين به سياست 

اين واقعيات همه در جريان حمله خونين اخير ضد . ادامه ميدهند  ”مشت و نوازش 
وضعيت سياسي بسيار بغرنج چين اقتضا ميكند . كمونيستي بار ديگر تأييد شده اند 

كه مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي بزرگ  از آنجا. كه رفقاي ما كامالً مراقب باشند 
طرفدار انگلستان و امريكا هنوز با مهاجمان ژاپني مبارزه ميكنند و نسبت به حزب ما 

را ادامه ميدهند، سياست حزب ما بايد آنطور باشد كه ”مشت و نوازش ”هنوز سياست 
و  ”مشت ”با را  ”مشت ”و بايد )  5(” با ديگران آن كن كه با تو ميكنند ” گفته اند 

تا زمانيكه . چنين است سياست انقالبي دوگانه . پاسخ گفت  ”نوازش  ”را با  ”نوازش”
مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي بزرگ بطور قطع خيانت نورزيده اند ، اين سياست ما 

  . عوض نخواهد شد 
ـ در مبارزه عليه سياست ضد كمونيستي گوميندان ، ما به سيستم  3  

تاكتيكهاي گوناگون نيازمنديم و بهيچوجه نبايد در اين امر اهمال و  كاملي مركب از
كين توزي و درندگي مالكان ارضي بزرگ و بورژوازي . بي مباالتي از خود نشان دهيم 

بزرگ بنمايندگي چانكايشك نسبت به نيروهاي انقالبي خلق نه تنها طي ده سال 
له خونين ضد كمونيستي كه جنگ ضد كمونيستي باثبات رسيده بلكه در اثر دو حم

حادثه ان هوي جنوبي طي دومين حمله طي جنگ مقاومت رخ داد و بويژه در اثر 
اگر نيروهاي انقالبي خلق . خونين ضد كمونيستي نيز بطور قطع تأييد شده است 

 نميخواهند بدست چانكايشك نابود شوند و اگر ميخواهند او را بقبول موجوديت خود 
ديگري ندارد جز آنكه سياست ضد گوميندان را با ضربه متقابل  وادارند ، هيچ راه

طي دومين حمله خونين ضد )  6(شكست اپورتونيسم رفيق سيان يين . پاسخ گويند 
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ولي مبارزه ما . كمونيستي براي همه حزب بايد بمنزله هشدارباشي جدي تلقي گردد
فقدان يكي . ن باشد بايد مبتني بر اصول حق داشتن ، سود جستن و اندازه نگهداشت

    .از اين سه اصل گران تمام خواهد شد 
در مبارزه با سرسختان گوميندان بايد ميان بورژوازي بزرگ كمپرادور و  ـ 4  
كه كمپرادور نيست و يا كمي كمپرادور شده است فرق بگذاريم ، و ملي  بورژوازي

فذين روشن بين همچنين بايد ميان مرتجع ترين مالكان ارضي بزرگ از يكسو و متن
اينست پايه تئوريك حزب ما . مالكان ارضي بطور اعم از سوي ديگر فرق بگذاريم 

سيستم سه  ”براي جلب گروههاي بينابيني و ايجاد ارگانهاي قدرت سياسي بر حسب 
، اين از همان ماه مارس گذشته از طرف كميته مركزي چندين بار تأييد شده  ”ثلث

. ر در دومين حمله خونين ضد كمونيستي تأييد شده صحت اين اصل بار ديگ. است 
 9موضعيكه ما قبل از حادثه ان هوي جنوبي اتخاذ  كرديم ، همانطور كه در تلگراف 

، براي اينكه بتوانيم پس ار اين حادثه بتعرض متقابل سياسي آمده است )  7(نوامبر 
يم گروههاي بينابيني ، چه در غير اينصورت ما نميتوانستبپردازيم كامالً ضروري بود 

زيرا اين گروهها بدون تجربه اندوزي مكرر نميتوانستند بفهمند كه . را جلب كنيم 
چرا حزب بايد عليه سرسختان گوميندان با قطعيت مبارزه كند ، چرا تحقق وحدت 
. فقط از راه مبارزه ميسر است ، و چرا هيچ وحدتي با اعراض از مبارزه بدست نميĤيد 

گروههائي كه در محل صاحب قدرتند ، نيز ار مالكان ارضي بزرگ و اگر چه سران 
عناصر بورژوازي بزرگ هستند ، بايد آنها را هم بطور كلي بمنزله نيروهاي بينابيني 

كه بر قدرت بشمار آورد زيرا ميان آنها و مالكان ارضي بزرگ و عناصر بورژوازي بزرگ 
شان كه طي نخستين حمله خونين  ين سي. تضاد موجود است  مركزي نظارت دارند ،

ضد كمونيستي با سرسختي عليه حزب كمونيست مبارزه ميكرد ، اين بار موضع 
بينابيني اختيار كرده است ؛ و دارودسته گوان سي كه طي نخستين حمله ضد 

د كمونيستي كمونيستي موضع بينابيني داشت ، اگر چه اين مرتبه به اردوگاه ض
ن دارودسته و دارودسته چانكايشك كمافي السابق تضاد پيوسته است ، ولي بين اي

اين مالحظات بطريق اولي در مورد . هائي وجود دارد و نبايد آندو را با يك چوب راند 
ولي هنوز بسياري از . ساير گروههاي كه در محل صاحب قدرتند ، صدق ميكند 

وازي را رفقاي ما گروههاي مختلف طبقه مالكان ارضي و گروههاي مختلف بورژ
يكسان ميدانند ، توگوئي كه پس از حادثه ان هوي جنوبي تمام طبقه مالكان ارضي و 

اين هيچ چيز ديگري جز ساده كردن وضعيت . تمام بورژواري خيانت كرده اند 
اگر ما اين نظر را بپذيريم  و همه مالكان ارضي و . سياسي بغرنج چين نيست 
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. نگ بدانيم خودمانرا منفرد خواهيم كرد گوميندان همسبورژوازي را با سرسختان 
كرانه هاي كوچك و مركز گسترده ” بايد فهميد كه جامعه چين جامعه ايست كه 

و اگر حزب كمونيست نتواند توده هاي طبقات بينابيني را بسوي خود  ) 8(” دارد
جلب كند و بهمه آنها امكان دهد كه بر حسب وضعيت خود نقشي ايفا كند ، نخواهد 

  . مسايل چين را حل كند ست توان
ـ از آنجا كه برخي از رفقا در باره اينكه تضاد ميان چين و ژاپن تضاد  5  

كشور دچار اصلي است ، بترديد افتاده اند و بالنتيجه در ارزيابي مناسبات طبقاتي 
اين رفقا . اشتباه شده اند ، گاهي درباره سياست حزب نيز دستخوش تزلزل ميشوند 

مه ارزيابي  21آوريل و حادثه  12كه حادثه ان هوي جنوبي را بمثابه تكرار حادثه 
ميكردند و همه چيز را بر اساس اين ارزيابي مورد قضاوت قرار ميداند ، گوئي عقيده 

دسامبر سال گذشته ديگر بقوت  25دارند كه دستور اصولي كميته مركزي مورخ  
بعقيده آنها آنچه امروز براي . امالً بقوت خود باقي نيست خود باقي نيست و يا الاقل ك

ما الزم است ، ديگر عبارت از قدرتي كه شامل همه هواداران جنگ مقاومت ضد 
ژاپني و دموكراسي باشد، نيست بلكه فقط باصطالح قدرت كارگران، دهقانان وخرده 

جنگ مقاومت  بورژوازي شهري است ، و ديگر عبارت از سياست جبهه متحد در دوره
ضد ژاپني نيست بلكه سياست انقالب ارضي است ، شبيه همان سياستي كه طي 

اين رفقا الاقل موقتاً تصور روشن از . دوران جنگ داخلي ده ساله عملي ميشد 
  . را از دست داده اند سياست صحيح حزب 

ـ وقتيكه كميته مركزي حزب ما باين رفقا دستور داد كه براي مقابله با  6  
حوادث بسوي  طع رابطه احتمالي گوميندان از ما براي مقابله با تحول احتماليق

آنها . بدترين حالت آماده باشند ، آنها هرگونه احتمال ديگر را از ديده فروگذاشتند 
در نمييابند كه آمادگي براي بدترين حالت احتمالي كامالً ضرور است ولي اين بمعناي 

بر عكس چنين آمادگي براي بدترين حالت احتمالي نفي حالت احتمالي خوب نيست ؛ 
اين بار در . درست يك شرط ايجاد حالت احتمالي خوب و تبديل آن به واقعيت است 

اثر اينكه ما براي مقابله با قطع رابطه گوميندان كامالً آماده بوديم ، گوميندان جرأت 
  . نكرد كه بĤساني بقطع رابطه مبادرت ورزد 

م بيشتري از رفقا وحدت مبارزه ملي و مبارزه طبقاتي را ـ عده باز ه 7    
درك نميكنند ، سياست جبهه متحد و سياست طبقاتي را نمفهمند و بالنتيجه وحدت 

اين رفقا . ميان تربيت منطبق با روح جبهه متحد و تربيت طبقاتي را در نمييابند 
الح تربيت طبقاتي كه برآنند كه پس از حادثه ان هوي جنوبي بايد بويژه بر روي باصط
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آنها هنوز پي نبرده اند كه . نطبق با روح جبهه متحد جداست ، تكيه كرد از تربيت م
حزب ما در تمام دوره جنگ مقاومت ضد ژاپني در مورد عناصر قشر هاي فوقاني و 

خواه مالكان ارضي متوسط جامعه كه هنوز عليه تجاوزكاران ژاپني مبارزه ميكنند ، 
زي بزرگ و خواه عناصر طبقات بينابيني ـ سياست واحدي بكار برده بزرگ و بورژوا

. كه متضمن وحدت و مبارزه است) سياست دوگانه( است ، سياست جبهه متحد ملي 
اين سياست دوگانه را حزب ما حتي در مورد واحد هاي ارتش پوشالي ، خائنين بملت 

كه با لجاجي سرسخت از و يا هواداران ژاپن نيز عملي ساخت ، باستثتاي آنكساني 
اصالح خويشتن خود داري ميورزند ، كه عليه آنها بايد سياست سركوب قطعي را 

كار تربيتي حزب ما در ميان صفوف خود و در درون خلق نيز خصلتاً حاوي . بكار برد 
از يكسو به پرولتاريا ، طبقه دهقان و ساير قشرهاي خرده : اين دو جنبه است 
ه اتحاد با قشر هاي مختلف بورژوازي و طبقه مالكان ارضي را بورژوازي ميĤموزد ك

بمنظور مقاومت ضد ژاپني بشكلهاي مختلف عملي سازند و از سوي ديگر بĤنها ياد 
ي ضد كمونيستي ميدهد كه بر ضد اين قشرها بنسبت سازشكاري ، بي ثباتي و تكاپو

قاتي است و سياست جبهه متحد همان سياست طب. بزنند  تآنها به مبارزه دس
در نظر كسيكه اين نكته را بخوبي در نيابد ، . نميتوان اين دو سياست را از هم جا كرد 

  . بسيار از مسايل ديگر تاريك خواهد ماند 
ديگر از رفقا در نمييابند كه خصلت اجتماعي منطقه مرزي ـ برخي  8  

مالي و شنسي ـ گان سو نين سيا و همچنين مناطق پايگاهي ضد ژاپني در چين ش
مالك اينكه رژيم اجتماعي فالن منطقه خصلتاً . مركزي دموكراتيك نوين است 

دموكراتيك نوين است يا نه ، بطور عمده اينستكه آيا نمايندگان توده هاي وسيع 
خلق در ارگانهاي قدرت سياسي شركت دارند يا نه و آيا رهبري اين قدرت در دست 

سي جبهه متحد تحت رهبري حزب پس قدرت سيا. حزب كمونيست است يا نه 
برخي عقيده دارند كه . نوين است كمونيست شاخص اساسي جامعه دمكراتيك 

دموكراسي نوين را نميتوان تحقق بافته دانست مگر در اثر انقالب ارضي نظيري 
رژيم سياسي . انقالبي كه در دوره جنگ داخلي ده ساله صورت گرفت ، اين خطاست 

ي اينستكه علي االصول عوامل نيمه مستعمره و نيمه فئودالي كنوني در مناطق پايگاه
بر افتاده اند و فرهنگ مناطق پايگاهي فرهنگ ضد امپرياليستي و ضد فئودالي توده 

از اينجهت ، چه از لحاظ سياسي و چه از لحاظ اقتصادي و يا . هاي وسيع خلق است 
قط به تقليل بهره مالكانه و فرهنگي ، خواه در مناطق پايگاهي ضد ژاپني كه در آنجا ف

نرخ سود اقدام شده و خواه در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا كه در آنجا 
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آنگاه . انقالب ارضي بنيادي صورت گرفته است ، جامعه دموكراتيك نوين وجود دارد 
كه سراسر كشور از روي نمونه مناطق پايگاهي ساخته شود ، چين بصورت جمهوري 

  . نوين در خواهد آمد دموكراتيك 

  يادداشتها
از طرف اتحادشوروي و ژاپن منعقد شد ، صلح را در  ١٩۴١آوريل  ١٣كه در  قرارداد بيطرفياين   ـ 1

مرز خاوري اتحادشوروي تحكيم كرد ، دسيسه آلمان ، ايتاليا و ژاپن را كه ميخواستند مشتركاً بر اتحاد 
نه موفقيت بزرگ سياست خارجي صلحجوبانه اتحادشوروي شوروي حمله ور شوند ، برهم زد ، و اين نشا

  . است 
است كه طي آن عده  ١٩٢۷آوريل  ١٢ـ منظور كودتاي ضد انقالبي چانكايشك در شانگهاي در  ٢

گزارش « مراجعه شود به . كثيري از كمونيستها ، كارگران ، دهقانان و روشنفكران انقالبي بقتل رسيدند 
  . ، جلد اول » منتخب آثار مائوتسه دون « ،  ٦، ياداشت » حونان  درباره بررسي جنبش دهقاني

، » منتخب آثار مائوتسه دون« ،  ١۷يادداشت » مبارزه در كوهستان جين گان « به ـ رجوع شود  ٣
  .جلد اول
بوسيله چانكايشك بر  ١٩٣٩ـ اشاره است به نخستين حمله خونين ضد كمونيستي كه در زمستان  ۴

اتحاد تمام نيروهاي ضد ژاپني و مبارزه عليه « مراجعه شود به . ادامه يافت  ١٩۴٠ر پا شد و تا بها
  . ، جلد حاضر  ١٠، يادداشت » سرسختان ضد كمونيست 

  . نگاشته است» نه رويدكترين ميا« ـ از سخنان جو سي در حاشيه ايكه بر فصل سيزدهم كتاب  ٥
د ژاپني را جسورانه گسترش دهيم ، حمالت نيروهاي ض« ـ مراجعه شود به يادداشت مقدماتي  ٦

  . ، جلد حاضر » سرسختان ضد كمونيست را دفع كنيم 
كه از طرف فرمانده كل ارتش هجدهم جوده و معاونش  ١٩۴٠نوامبر  ٩ـ اشاره است به تلگراف  ۷

پون ده هواي همچنين فرمانده ارتش چهارم جديد يه تين و معاونش سيان يين در جواب تلگراف حه 
نوامبر از توطئه ضد كمونيستي و  ٩تلگراف . اكتبر مخابره شد  ١٩ين چينگ وباي چون سي مورخ ي

سي را  تسليم طلبانه مرتجعين گوميندان پرده برگرفت و پيشنهاد نا معقول حه يين چينگ وباي چون
خانه داير براينكه واحدهاي ارتش چهارم جديد و ارتش هشتم از جنوب رودخانه رزد به شمال آن رود

معذلك با توجه به مصلحت عمومي بخاطر حفظ اتحاد و مبارزه ضد ژاپني ، سازشكارانه . بروند ، رد كرد 
موافقت كرد كه واحد ارتش چهارم جديد مستقر در جنوب رودخانه ياتسه به شمال اين رود خانه انتقال 

الف گوميندان و حزب بعالوه تلگراف مذكور طلب ميكرد كه مسايل مهم گوناگون مورد اخت. بابند 
اين تلگراف موجب برانگيختن همدردي گروههاي بينابيني و انفرادي چانكايشك . كمونيست حل شوند 

  . گرديد 
تسه دون ميخواهد با اين بيان بگويد كه از يكطرف پرولتارياي صنعتي كه انقالب را وـ رفيق مائ ٨

، در جامعه چين در ي بزرگ كه مرتجعند رهبري ميكند و از طرف ديگر مالكان ارضي بزرگ و بورژواز
، » سخنراني در مجلس نمايندگان منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا « مراجعه شود به . اقليتند

  جلد سوم» نتخب آثار مائوتسه دون م« 



   

 



   

 




