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توضيیح: ترجمهھ کتابب حاضر ددرر سالل 1359 اانجامم شدهه ااست. قراارر بودد کهھ متن ترجمهھ شدهه کتابب 
ددرر 3 جلد منتشر شودد. متأسفانهھ هھھھنگامم آآماددهه ساززیی کتابب براایی اانتشارر اايینترنتی فقط جلدهھھھایی ااوولل 
وو ددوومم کهھ تا پايیانن فصل ششم رراا ددرربر ددااررند ددرر ددسترسس بوددند وو بهھ اايین ددليیل فصلهھایی بعدیی 

منتشر نشدند. 

چگونهھ « قيیامم مسلحانهھ » رراا نوشتيیم 

1اریش ولنبرگ 

1- ززميینهھ 

ددرر بهھارر 1928 پيیاتنيیتسکی[1]٬، ددبيیر تشکيیالتت کميینترنن٬، مراا بهھ ددفترشش خوااند. من ددرر آآنن موقع 
جزوو کاررکنانن فنی اانستيیتویی ماررکس - اانگلس ددرر مسکو وو مسئولل ددفتر نظامی اايین اانستيیتو بوددمم وو 
ددرر مدااررسس نظامی کهھ کمونيیستهھایی آآلمانی بهھ عنواانن متخصصيین قيیامم ددرر آآنن تعليیم می دديیدند٬، ددررسس 

می ددااددمم. 
بيین کسانی کهھ ددرر اايین بحث شرکت ددااشتند عالووهه بر پيیاتنيیتسکی٬، اايین عدهه نيیز حضورر ددااشتند: 
ژژنراالل ااوونشليیخت[2]٬، معاوونن کميیسر خلق براایی ددفاعع وو مسئولل ااررتباطط بيین ستادد کل ااررتش سرخخ 
وو کميینترنن؛ ااررکلی يیعنی توليیاتی٬، ررئيیس بخش «آآژژيیت پرووپپ» (آآژژيیتاسيیونن وو پرووپاگاند [تبليیغ وو 
تروويیج]) کميینترنن؛ ددوو سهھ اافسر عاليیرتبۀ ررووسی کهھ مانند من ددرر مدااررسس نظامی براایی 

کمونيیستهھایی آآلمانی ددررسس می ددااددند؛ وو تعدااددیی اازز دديیگر مأمورريین کميینترنن. 
پيیاتنيیتسکی هھھھدفف بحث ما رراا توضيیح دداادد. وویی گفت کهھ «ررااهه پيیرووززیی: هھھھنر قيیامم مسلحانهھ»[3] ااثر 
آآلفردد النگر کتابب ددستی برجستهھایی براایی مأمورريینی ااست کهھ آآموززشش ماررکسيیستی - لنيینيیستی 
دديیدهھھھاند. بايید چاپپ جديید تجديیدنظر شدهه وو ووسيیع تریی اازز آآنن تهھيیهھ کردد. بهھ عالووهه ااکنونن ززمانن 
مناسبی براایی اانتشارر يیک ااثر توددهھھھایی ددرر مورردد قيیامم مسلحانهھ ااست با اايین هھھھدفف کهھ ددرر ااختيیارر تعداادد 
ووسيیع تریی اازز کمونيیستهھا وو ططرفداارراانن قراارر گيیردد. بديین منظورر مواادد آآموززشی کهھ ستادد ااررتش 

سرخخ براایی مدااررسس نظامی کمونيیستهھایی آآلمانی ططرحح کرددهه٬، بی ااندااززهه مناسب ااند. 
بخشهھایی مختلف اايین کتابب جديید بايید توسط ستادد ااررتش سرخخ تهھيیهھ وو ددرر ااختيیارر ررفيیق ااررکلی 
(توليیاتی) کهھ مسئولل جمع آآوورریی کتابب وو اانتشارر هھھھر چهھ ززووددتر آآنن ااست قراارر گيیردد. اايین کتابب کهھ 
تا حدیی متمايیز اازز کتابب النگر بودد٬، بايید تنهھا «قيیامم مسلحانهھ» نامم می گرفت. براایی آآنکهھ سوء ظظن 
ددخالت شورروویی ددرر اامورر ددااخلی دديیگر کشوررهھھھا براانگيیختهھ نشودد٬، بايید تجربيیاتت مهھم قيیامهھایی 
مسلحانۀ 1919 مجاررستانن وو باوواارريیا کهھ بهھ اايیجادد ااررتشهھایی سرخخ وو کسب قدررتت توسط پروولتارريیا 

منجر شدند٬، حذفف می شد.[4] 
پيیاتنيیتسکی هھھھمچنيین گفت کهھ اايین کتابب جديید بايید نامم يیک «مؤلف» ددااشتهھ باشد وو ططبعاً اايین نامم نمی 
توااند يیک نامم ررووسی يیا نامم يیکی اازز مأمورريین کمونيیست کنونی باشد. اازز آآنجا کهھ کتابب بايید اابتداا بهھ 
آآلمانی منتشر می شد وو اازز آآنجا کهھ اايین کتابب جديیدیی ددرر مورردد موضوعع قيیامم مسلحانهھ بودد٬، ما نامم 
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2نويیبرگگ رراا اانتخابب کردديیم. يیک «A» قبل اازز اايین نامم فاميیلی ااضافهھ کردديیم کهھ می شد بجایی آآنن 

مثال «B» هھھھم گذااشت. 
ممکن ااست تعجب آآوورر بهھ نظر برسد کهھ يیک کتابب غيیرقانونی کمونيیستی «نامم مؤلف» وو «ناشر» 
ددااشتهھ باشد. پشت جلد چاپپ آآلمانی کهھ ززيیرعنواانن «کوششی ددرر عرضهھ ددااشت تئورريیک» رراا نيیز 
ددااشت «1928 – چاپپ وو نشر ااتو ميیر ززوورريیخ» نوشتهھ شدهه بودد. اايین خصوصيیاتت بهھ هھھھر ررفيیقی 
اامکانن می دداادد کهھ چنانچهھ وویی رراا بخاططر ددااشتن کتابی «ضالهھ» ددستگيیر می کرددند٬، بتوااند ااددعا 
کند کهھ آآنراا ددرر يیک ميیتيینگ يیا تظاهھھھرااتت قانونی اازز فرووشندهھھھایی بديین عنواانن کهھ کتابی ااست 

قانونی٬، خريیدهه. «ببيینيید! اايینجا نامم مؤلف وو ناشر سوئيیسی نوشتهھ شدهه!». 
ددرر اايین يیاددددااشتهھا بر کتابب «نويیبرگگ» من اايین ووظظايیف رراا براایی خودد قائل شدهھھھامم:«1- نشانن ددااددنن 
ززميینۀ سيیاسی قيیامهھایی گوناگونن؛ 2- برمال کرددنن تحريیفاتی کهھ ددرر عرضهھ ددااشت رروويیدااددهھھھایی 
اانقالبی٬، «بهھ نفع ددوولت شورروویی٬، کميینترنن وو ررهھھھبریی کنونی ااحزاابب کمونيیست» صوررتت گرفتهھ. 

بهھ عالووهه٬، من تا آآنجا کهھ براايیم معلومم بودد٬، نامم مؤلفيین بخشهھایی مختلف کتابب رراا ذذکر کرددهھھھامم. 
ددوو بخش ااوولل («بيین االملل ددوومم وو قيیامم»٬، «بلشويیسم وو قيیامم») هھھھر ددوو توسط بلشويیکی قديیمی٬، اا. 
پيیاتنيیتسکی نوشتهھ شدهه کهھ پيیش اازز جنگ جهھانی ااوولل سالهھا ددرر آآلمانن ززندگی می کردد. من چيیزیی 

براایی ااضافهھ کرددنن بهھ آآنچهھ کهھ وویی ددرر اايینجا می گويید٬، ندااررمم. 

2- قيیامم رريیواالل 

مطالعۀ قيیامم رريیواالل (فصل 3) توسط تيیمی تحت نظر ژژنراالل ااوونشليیخت نوشتهھ شدهه. اايین بخش 
ً بر شوااهھھھد شخصی کمونيیستهھایی ااستونی کهھ پس اازز ددررهھھھم شکستن قيیامم بهھ ااتحادد شورروویی  بعضا

گريیختند٬، مبتنی ااست. 
شيیوۀۀ عرضهھ ددااشت ساززماندهھھھی وو ااجراایی شوررشش رريیواالل تا حد ززيیاددیی با حقيیقت تارريیخی تطابق 
دداارردد. ااما مسئلۀ مربوطط بهھ منشأ وو آآغازز آآنن رراا سکوتت بهھ ااصطالحح «توططئۀ ززيینووويیف» فرااگرفتهھ. 

اايین توططئهھ چهھ بودد؟ 
پس اازز مرگگ لنيین (21 ژژاانويیۀ 1924) هھھھمچنانن کهھ می دداانيیم ززيینووويیف٬، ااستاليین وو کامنف بهھ 
ااصطالحح «تروويیکا» [ددررشکۀ سهھ چرخهھ] رراا تشکيیل ددااددند. هھھھدفف اايین «تروويیکا»یی بلشويیکهھایی 
قديیمی آآنن بودد کهھ نگذااررند ترووتسکی٬، اايین بلشويیک جديید٬، ووااررثث لنيین شودد. ووقتی پس اازز چند ماهه 
ررووشن شد کهھ «خطر ترووتسکی» ووجودد ندااشت يیا حدااقل دديیگر ووجودد ندااشت٬، «تروويیکا» نيیز اازز 
هھھھم پاشيید. مباررززهھھھایی براایی قدررتت بيین ااستاليین وو ززيینووويیف شرووعع شد. ااستاليین بر ددستگاهه پرقدررتت 
وو هھھھمهھ جا حاضر حزبب متکی بودد؛ ززيینووويیف بر کميینترنن کهھ پس اازز شکست «ااکتبر آآلمانن» يیعنی 
پس اازز آآنکهھ مباررززۀۀ حزبب کمونيیست آآلمانن براایی کسب قدررتت ددوولتی ددرر سالل اانقالبی 1923 

شکست خورردد٬، بهھ نحو ررووززاافزوونی ووززنن سيیاسی وو ااخالقی خويیش رراا بر آآنن اازز ددست دداادد. 
ددرر چنيین ووضعيیتی٬، ززيینووويیف ااميیدوواارر بودد کهھ موقعيیت خودد رراا ددرر مقابل ااستاليین با يیک قيیامم 
مسلحانۀ پيیرووززمند ددرر رريیواالل تحکيیم بخشد. ررؤؤيیایی وویی آآنن بودد کهھ پيیرووززیی اانقالبب کمونيیستی ددرر 
ااستونی٬، ووااکنشهھایی ززنجيیریی ددرر دديیگر کشوررهھھھا برخوااهھھھد اانگيیخت. ززيینووويیف ددرر مباحث سریی کهھ 
ددرر مسکو وو لنيینگراادد وو ددوورر اازز چشم حزبب وو بدوونن آآگاهھھھی هھھھمقطارراانن خويیش ددرر کميینترنن اانجامم 
دداادد٬، با قيیامم ددرر رريیواالل مواافقت کردد وو تارريیخ آآنن هھھھم تعيیيین شد. اازز نظر صرفف نظامی٬، کمونيیستهھایی 
ااستونی بهھ عاليیتريین شکل عمل کرددند. آآنهھا با قهھرمانی نمونهھ وواارریی جنگيیدند. ااما شراايیط عيینی وو 
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ذذهھھھنی کهھ براایی قيیامم مسلحانهھ وو حملۀ نهھايیی پروولتارريیا بهھ قدررتت ددوولتی کهھ توسط لنيین وو پيیش اازز وویی 
بهھ ووسيیلۀ فرددرريیش اانگلس مشخص شدهه٬، ددرر ااستونی ووجودد ندااشت. تنهھا پيیشاهھھھنگ پروولتارريیایی 
اانقالبی ددرر رريیواالل می جنگيید. ددرر اايین مورردد٬، حزبب کمونيیست ااستونی وو ززيینووويیف «نهھ تنهھا بخاططر 
يیک ااشتباهه بزررگگ٬، بلکهھ هھھھمچنيین بخاططر ااررتکابب يیک جنايیت مقصر بوددند.» (بهھ نقل اازز لنيین ددرر 

1921 ددرر کتابب «چپ رروویی٬، بيیمارریی کوددکی کمونيیسم»). 
قيیامم رريیواالل با هھھھزاارراانن هھھھزاارر قربانی – مرددهه٬، نقص عضو پيیداا کرددهه يیا ددستگيیر شدهه – نهھ تنهھا 
ااستونی رراا براایی سالهھا ددرر معرضض تروورر سفيید وو تارريیک تريین ااررتجاعع قراارر دداادد٬، بلکهھ هھھھمچنيین 

سقوطط ززيینووويیف وو ظظهھورر قدررتت ااستاليین رراا تسريیع کردد. 

3- قيیامم هھھھامبوررگگ 

هھھھانس کيیپن برگر[5]٬، ساززماندهه وو ررهھھھبر نظامی قيیامم هھھھامبوررگگ بالفاصلهھ پس اازز ووررووددشش بهھ 
مسکو ددرر آآغازز ماهه مهھ 1924 اايین بخش (فصل 4) رراا نوشت. من مقدمۀ اايین فصل («ووضعيیت 
عمومی ددرر آآلمانن») وو «خالصهھ» رراا نوشتم. ما ددرر آآنن موقع ددرر يیک آآکاددمی وويیژۀۀ نظامی ددرر 

مسکو کارر می کردديیم کهھ ددرر آآنن٬، ررهھھھبراانن ااررتش سرخخ آآيیندۀۀ آآلمانن بايید تربيیت می شدند. 
3قيیامم هھھھامبوررگگ ااساساً بهھ منطقۀ شهھریی باررمبک محدوودد شدهه بودد يیعنی جائی کهھ کيیپن برگر٬، يیک 

دداانشجویی بيیست وو پنج سالۀ اليیپزيیگی ززندگی می کردد. 
کيیپن برگر ددرر اايین بخش بهھ شخص خودد بهھ عنواانن سومم شخص ااشاررهه می کند. وویی می گويید کهھ ااوو 
«قبال ررهھھھبر نظامی باررمبک بودد٬، ااما ... چند ماهه پيیش اازز آآنن اازز اايین پست عزلل شدهه بودد». تنهھا ددرر 
شب ددووشنبهھ 22 ااکتبر بودد کهھ ررهھھھبریی محلی حزبب ددرر باررمبک وویی رراا اازز ررختخواابب بيیروونن 
کشيیدهه وو بهھ ااوو سمت فرماندهھھھی نظامی ووااحدهھھھایی کمونيیست ددرر باررمبک - ااوولنهھوررست رراا دداادد. وویی 
بايید بهھ هھھھر قيیمتی شدهه عمليیاتت جنگی رراا ددرر صبح ررووزز بعد٬، سهھ شنبهھ 23 ااکتبر شرووعع می کردد. 

بديین گونهھ کيیپن برگر خودد رراا «اازز نظر خودد ددرر ووضعيیتی مشکل يیافت: ااوو اافراادد رراا نمی شناخت 
وو بهھ عالووهه هھھھيیچ گونهھ ااططالعاتی ددرر مورردد ووضعيیت ساززمانن جنگی حزبب٬، ووضعيیت ددشمن وو 
غيیرهه نيیز ووجودد ندااشت». ااسلحهھ هھھھم نبودد. «نوززددهه تفنگ وو هھھھفت رروولورر» آآنچنانن کهھ وویی بهھ من 
گفت بهھ نحو بدیی اانبارر شدهه وو ززنگ ززددهه بوددند؛ تا ووقتی کهھ آآنهھا تميیز وو ررووغنکارریی نمی شدند٬، 
نمی شد ددست بهھ هھھھيیچ کارریی ززدد. عالووهه بر اايین٬، ددررکی اازز ووضعيیت عمومی ددرر آآلمانن٬، يیا حتی ددرر 

دديیگر مناططق هھھھامبوررگگ ووجودد ندااشت. 
کيیپن برگر علت عزلل خويیش رراا کتمانن می کند. ددرر ااووتت 1923 يیک ااعتصابب عمومی سهھ ررووززهه 
ددرر سرااسر آآلمانن – کامال خوددبخوددیی وو بدوونن کمک حزبب کمونيیست آآلمانن – ددررگرفتهھ بودد وو 
حکومت فوقق ااررتجاعی صدرر ااعظم کونو رراا سرنگونن کرددهه بودد. حکومت ااسترااسمانن جایی آآنن رراا 
گرفت کهھ سوسيیالل ددمکرااتهھایی برجستهھ نيیز ددرر کابيینهھاشش حضورر ددااشتند. اازز اايین بهھ بعد بودد٬، يیا 
آآنچنانن کهھ بايید تأکيید کنيیم براایی ااووليین بارر وو حتی نهھ ددرر مهھ 1923 – ووقتی کهھ يیک ااعتصابب 
عمومی ددرر ررووهھھھر بهھ ددنبالل ااشغالل توسط فراانسهھ ددررگرفتهھ بودد وو ددرر بوخومم بهھ يیک قيیامم 
مسلحانهھ[6] ااررتقاء يیافتهھ بودد – براایی ااووليین بارر اازز اايین پس يیعنی ددرر ااووتت 1923 بودد کهھ کرمليین 

فرمانن تدااررکک قيیامم مسلحانهھ ددرر آآلمانن رراا با هھھھدفف تصرفف قدررتت توسط پروولتارريیا صاددرر کردد. 
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 Labour 4اايین تدااررکاتت براایی اانقالبب شامل اايیجادد ددستجاتت «صدهھھھا کاررگر» ددرر کاررخانجاتت

Exchanges وو ددرر محالتت مسکونی می شد. ططبق «تئورریی اانقالبی» برااندلر – «ددرر چاررچوبب 
قانونن ااساسی وواايیمارر٬، پيیش بهھ سویی حکومت کاررگراانن ددرر سرااسر آآلمانن!» – اايین ددستجاتت 
«صدهھھھا کاررگر» بايید تنهھا با چوبب وو چماقق مسلح می شدند. «آآموززشش» آآنهھا تنهھا محدوودد بهھ مشق 
ددرر ااططراافف کاررخانهھ وو فضاهھھھایی بازز بودد. ااما کيیپن برگر سالحهھایی معدووددیی براایی «صدهھھھا 
کاررگر»هھھھايیی کهھ ددرر باررمبک نگهھ ددااشتهھ بودد٬، تهھيیهھ کرددهه وو آآموززشش کارر با تفنگ رراا ددرر مناططق 
جنگلی ااططراافف هھھھامبوررگگ ساززمانن ددااددهه بودد. ددرر نتيیجهھ٬، ررهھھھبریی حزبب کمونيیست آآلمانن ددرر منطقۀ 
هھھھامبوررگگ بزررگگ وویی رراا اازز ووظظايیفش «بهھ حسابب اايین ررفتارر تحريیک آآميیز کهھ بايید بهھ حکومت 
«صدهھھھا» منجر می شد» عزلل کرددهه بودد وو ددستجاتت «صدهھھھا کاررگر» ددرر باررمبک منحل شدند. 
تمامی اايینهھا چند ماهه قبل ررخخ ددااددهه بودد٬، با ووجودد اايین تا 22 ااکتبر هھھھيیچ «صدهھھھا کاررگر»یی ددرر 

باررمبک تشکيیل نشدهه بودد. 
5ددبيیر منطقۀ هھھھامبوررگگ بزررگگ کهھ اايین جريیانن رراا عليیهھ کيیپن برگر ررااهه ااندااختهھ بودد٬، ااررنست تالمانن 

بودد کهھ بعدااً بهھ عنواانن «ررهھھھبر تارريیخی حزبب کمونيیست آآلمانن وو فرماندۀۀ نظامی قيیامم هھھھامبوررگگ» بهھ 
ااسطوررۀۀ کميینترنن تبديیل شد. ددرر رراابطهھ با ساززماندهھھھی وو هھھھداايیت مباررززۀۀ نمونهھ وواارر ددرر باررمبک - 
ااوولنهھوررست الززمم نيیست چيیزیی بهھ آآنچهھ کهھ کيیپن برگر با چنيین توااضع وو ااحتيیاططی نوشتهھ٬، ااضافهھ 
شودد. نوشتۀ وویی تنهھا بايید با خالصهھایی اازز ززميینۀ سيیاسی کهھ بهھ قيیامم هھھھامبوررگگ منجر شد٬، تکميیل 
گردددد. منظورر ما کنفراانس ساززمانهھایی کاررگریی ساکسونی ااست کهھ ددرر ررووزز يیکشنبهھ 21 ااکتبر ددرر 

6شمنيیتس صوررتت گرفت. 

 * * *
ددستورر کارر اايین کنفراانس ددرر نشست قبلی تعيیيین شدهه بودد کهھ پيیش اازز نتايیج فاجعهھ آآميیز هھھھجومم 
فراانسهھ وو بلژيیک بهھ ررووهھھھر اانجامم گرفتهھ بودد٬، وو منحصرااً بايید بهھ مسائل ااجتماعی پرددااختهھ می شد: 
7ددستمزددهھھھا وو قيیمتهھا٬، کمک بهھ بيیکارراانن وو غيیرهه. بهھ علت وورروودد رراايیشسورر بهھ ساکسونی وو تورريینگيیا 

«کميیسيیونن دداائمی» کنفراانس بنا بهھ تقاضایی ااعضایی کمونيیست خودد آآنن رراا بهھ جلوتر يیعنی بهھ 
يیکشنبهھ 21 ااکتبر ااندااخت. 

ددرر کنفراانس شمنيیتس اايین عدهه حضورر ددااشتند: 140 عضو شورراایی کاررخانهھ٬، 120 نمايیندهه اازز 
ااتحادديیهھهھایی کاررگریی٬، 79 نمايیندۀۀ کميیسيیونهھایی کنترلل[7]٬، 26 مأمورر عاليیرتبۀ جامعۀ تعاوونی 
مصرفف٬، 15 مأمورر کميیتهھهھایی عمل ضد فاشيیست وو 26 مأمورر برجستۀ بوررووکرااسی ااتحادديیۀ 

کاررگریی. اايین کنفراانس بهھ هھھھيیچ ووجهھ نمايیندۀۀ کل ططبقۀ کاررگر آآلمانن نبودد. 
ددرر اابتداایی جلسهھ٬، نمايیندهھھھایی اازز کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست پيیشنهھادد کردد کهھ کنفراانس بايید بهھ 
مسئلۀ ددخالت رراايیشسورر تقدمم ددهھھھد وو يیک ااعتصابب عمومی ددرر سرااسر آآلمانن بهھ عنواانن يیک ااقداامم 
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٬، سوسيیالل ددمکرااتت چپ٬، ووززيیر حکومت اائتالفی سوسيیالل  8متقابل ااعالمم نمايید. ددرر اايین مورردد گرااپپ

ددمکرااتت - کمونيیست ساکسونی توضيیح دداادد کهھ چنانچهھ کوچکتريین اانحراافی اازز برنامۀ کارر تعيیيین 
شدهه (مسائل ااجتماعی) صوررتت گيیردد وو چنانچهھ مسئلۀ ااعتصابب عمومی عليیهھ ددخالت رراايیشسورر 
مورردد بحث قراارر گيیردد٬، سالن کنفراانس رراا بهھ عنواانن ررئيیس تمامی نمايیندگانن سوسيیالل ددمکرااتت 

ترکک خوااهھھھد کردد. 
چهھ می شد کردد؟ 

کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست کهھ تحت ررهھھھبریی هھھھايینريیش برااندلر بودد٬، نمی تواانست مسئوليیت 
ااعتصابب عمومی رراا بدوونن هھھھمرااهھھھی سوسيیالل ددمکرااتهھایی چپ بپذيیردد. بهھ عالووهه٬، اايین ووااقعيیت 
ووجودد ددااشت کهھ شعارر «ااعتصابب عمومی» مقدمهھایی بودد براایی ساززمانهھایی «سيیاسی - 
نظامی» (بهھ ززيیر مرااجعهھ کنيید) کهھ اازز ااووتت 1923 ددرر سرااسر کشورر براایی آآغازز قيیامم مسلحانهھ بهھ 

ووجودد آآمدهه بوددند. جناحح چپ حزبب کمونيیست بهھ ررهھھھبریی ررووتت فيیشر با برااندلر مواافق بودد. 
پس اازز بحثهھایی ططوالنی سراانجامم تصميیم ززيیر ااتخاذذ شد: ددرر برخی شهھرهھھھا يیک «شوررشش 
خوددبخوددیی» بايید صوررتت گيیردد. ااگر اايین شوررشش٬، جنبش توددهھھھایی ووااقعاً خوددبخوددیی رراا ددرر مرااکز 
عمدۀۀ صنعتی براانگيیخت وو ااگر قيیامهھایی مسلحانهھ ددرر بخشهھایی مختلف کشورر ددررگرفت٬، اايین اامر 
نشانۀ ووجودد يیک موقعيیت حادد اانقالبی ست. ددرر اايین صوررتت کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست بدوونن 
آآنکهھ خودد رراا اازز توددهھھھهھا جداا کرددهه باشد می تواانست ددرر سرااسر آآلمانن ااعالمم ااعتصابب عمومی 
بنمايید وو بديین گونهھ يیک قيیامم مسلحانهھ رراا با هھھھدفف کسب قدررتت برپا کند. ااما ااگر عمل مسلحانۀ 
محلی٬، باعث اانفجارر خشم مرددمم نشودد٬، پس اايین ددليیل ووااضحی بر اايین اامر ااست کهھ هھھھنوزز شراايیط 
ذذهھھھنی براایی نبردد نهھايیی ووجودد نداارردد. بديین ترتيیب قيیامم محلی يیک عمل خوددبخوددیی خوااهھھھد بودد کهھ 

کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست مسئوليیت آآنراا نخوااهھھھد ددااشت وو نتايیج آآنراا نخوااهھھھد پذيیرفت. 
بر ططبق پيیشنهھادد يیکی اازز ااعضایی کميیتۀ مرکزیی کهھ هھھھويیتش معلومم نشد٬، بهھ ااتفاقق آآررااء تصميیم 
9گرفتهھ شد کهھ ااجاززۀۀ ددررگرفتن «شوررشش خوددبخوددیی» ددرر کيیل کهھ ملواانانن متمردد آآنن عالمت 

اانقالبب آآلمانن رراا ددرر نواامبر 1918 ددااددهه بوددند٬، ددااددهه شودد. ااما هھھھرمانن ررمل[8] کهھ ووظظيیفهھاشش اانتقالل 
ددستورر براایی قيیامم اازز ططرفف کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست ددرر شمنيیتس بودد٬، بهھ اابتکارر خودد 
تصميیم گرفت کهھ بجایی کيیل بهھ هھھھامبوررگگ بروودد. هھھھامبوررگگ محل ااددااررااتت مرکزیی «خط ساحلی» 
سيیاسی وو نظامی - سيیاسی بهھ شمارر می ررفت وو بهھ عنواانن فرماندهھھھی «شمالل غربی» شناختهھ می 
10شد کهھ ساززمانهھایی حزبب کمونيیست ددرر هھھھامبوررگگ بزررگگ٬، شلسويیگ - هھھھلشتايین بهھ مرکزيیت 

11کيیل٬، االدنبرگگ وو دديیگر شهھرهھھھایی منطقهھ رراا ددرربر می گرفت.[9] 

«فرماندهھھھی هھھھایی سيیاسی - نظامی» بهھ ووسيیلۀ کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست آآلمانن پس اازز تصميیم 
ددرر مورردد تدااررکک قيیامم مسلحانهھ ددرر آآلمانن اايیجادد شدهه بوددند. شش فرماندهھھھی – برليین٬، شمالل غربب٬، 
غربب٬، جنوبب غربب٬، مرکز (ساکسونی٬، تورريینگيیا) وو شرقق – با شش لشکر پيیاددهه نظامم رراايیشسورر 
تطبيیق ددااشتند؛ ووظظيیفۀ آآنهھا تضميین عدمم ااررتباطط بيین اايین شش لشکر بودد. هھھھرمانن ررمل هھھھم مسئولل 
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ااررتباطط بيین کميیتۀ مرکزیی وو فرماندهھھھی ملی بودد وو هھھھم مسئولل ااررتباطط بيین ررهھھھبريیهھایی سيیاسی وو 
سيیاسی - نظامی غربب٬، شمالل غربب وو جنوبب غربب. 

ددبيیر سيیاسی شمالل غربب هھھھوگو ااوورربانس[10] بودد٬، فرماندۀۀ سيیاسی - نظامی آآلبرتت شراايینر[11] 
وو ژژنراالل شورروویی فرماندۀۀ وویی ااشترنن[12] بودد؛ ددرر جنوبب غربب ددبيیر سيیاسی ااررنست ميیر بودد٬، 
من فرماندۀۀ سيیاسی - نظامی بوددمم وو ژژنراالل شورروویی اامم آآلکسی اانن. ااستتسکی بودد – کهھ بعدااً يیکی 
اازز ااعضایی کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست ااتحادد شورروویی شد؛ ددبيیر سيیاسی غربب آآررتورر ااووررتت وو 
فرماندۀۀ سيیاسی - نظامی وويیلهھلم ززاايیسر وو ژژنراالل ررووسی وویی کهھ ااسمش رراا بخاططر ندااررمم ددرر ااررتش 
سرخخ بخاططر چانۀ بسيیارر برجستهھ وو غيیرططبيیعی ااشش بهھ «خوشش چانهھ» معرووفف بودد. ددرر 1927 
«خوشش چانهھ» ررهھھھبر ساززمانن ااططالعاتی ااررتش سرخخ ددرر ااررووپا بودد کهھ ااددااررۀۀ مرکزیی آآنن ددرر پارريیس 

قراارر ددااشت. 
ووقتی ررمل براایی دديیدنن شراايینر ددرر صبح ررووزز 22 ااکتبر بهھ هھھھامبوررگگ وواارردد شد٬، ااوورربانس کهھ براایی 
شرکت ددرر کنفراانس شمنيیتس ررفتهھ بودد آآنجا نبودد. ااوورربانس چند ساعت پس اازز آآنکهھ کنفراانس پايیانن 
يیافتهھ بودد وو پس اازز آآنکهھ ررمل بايید بهھ کيیل می ررفت بهھ شمنيیتس ررسيید. هھھھيیجانن وو ااغتشاشش عظيیمی 
بر کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست حاکم بودد. کاررلل ررااددکک ددستورراالعمل هھھھایی جديیدیی اازز مسکو 
آآووررددهه بودد: ددستورر قيیامم بايید لغو می شد. مأمورریی بهھ سرعت بهھ کيیل فرستاددهه شد. ااما ددرر آآنجا کسی 
ااططالعی اازز ررمل ندااشت. صبح ررووزز بعد٬، ددرر 23 ااکتبر٬، کميیتۀ مرکزیی با خبر ددررگرفتن قيیامم ددرر 
هھھھامبوررگگ اازز جا پريید. چهھ رروویی ددااددهه بودد؟ ددرر هھھھامبوررگگ٬، شراايینر وو ااشترنن بهھ ررمل توضيیح ددااددهه 
بوددند کهھ قيیامم ددرر کيیل غيیرممکن ااست. کيیل ددرر 1918 موططن نيیروویی ددرريیايیی با 40000 ملواانن 
شوررشی بهھ شمارر می ررفت. ااکنونن تنهھا چند هھھھزاارر ملواانن ددرر آآنجا ووجودد ددااشت کهھ حرفهھایی بوددند 
وو 12 سالل بايید خدمت می کرددند. اايین ملواانانن٬، ططرفداارر ااحزاابب ررااست يیا ررااست اافرااططی بوددند. 
حزبب کمونيیست ددرر کيیل بسيیارر ضعيیف بودد. شراايینر حتی نمی دداانست کهھ آآيیا ددستجاتت «صدهھھھا 

کاررگر» ددرر آآنجا ووجودد دداارردد يیا نهھ. 
بر ططبق ااططالعاتی کهھ ررمل اازز شمنيیتس با خودد آآووررددهه بودد٬، ددررگرفتن عمليیاتت جنگی ددرر برخی 
شهھرهھھھایی آآلمانن ددرر 23 ااکتبر يیعنی فردداایی آآنن ررووزز ااجبارریی بودد. اايین آآخريین فرصت براایی ددوو 
حکومت کاررگریی ساکسونی وو تورريینگيیا براایی نجاتت خودد اازز تصفيیهھ بهھ ووسيیلۀ رراايیشسورر بهھ شمارر 
می ررفت. ددرر نتيیجهھ ااشترنن پيیشنهھادد کردد کهھ قيیامم ددرر هھھھامبوررگگ شرووعع شودد. شراايینر هھھھم با تردديید بهھ 
آآنن تن ددرردداادد. بهھ تالمانن٬، ددبيیر سيیاسی هھھھامبوررگگ بزررگگ ااططالعع ددااددند. جانن ااسکر٬، ررهھھھبر ساززمانن 
سيیاسی - نظامی هھھھامبوررگگ رراا نتواانستند پيیداا کنند؛ ددرر حقيیقت ااوو ددرر ددوو سهھ ررووززیی کهھ قيیامم ططولل 
کشيید دديیدهه نشد. تالمانن ددستورر قيیامم رراا بهھ ررهھھھبراانن سيیاسی تعدااددیی اازز شهھرهھھھایی منطقهھ اابالغغ کردد. ااوو 

نتواانست با هھھھمۀ آآنهھا ااررتباطط برقراارر کند. 
ررمل تصميیم گرفت ددرر شب 23 ااکتبر بهھ شمنيیتس باززگردددد. ووااحدهھھھایی رراايیشسورر قبال ددرر 
ددررووااززهههھھھایی شهھر مستقر شدهه بوددند. ددرر مرااکز عمدۀۀ صنعتی – ررووهھھھر٬، برليین٬، سيیلزیی عليیا – خبر 
قيیامم هھھھامبوررگگ هھھھيیچ عملی رراا اازز ططرفف کاررگراانن برنيیانگيیخت. ددستگاهه سيیاسی - نظامی – من ددرر 
ووهھھھلۀ ااوولل منظوررمم مناططق «غربب» (ررووهھھھر٬، رراايینلند وو غيیرهه تحت نظر وويیلهھلم ززاايیسر) وو «جنوبب 
غربب» (ووووررتمبرگگ٬، باددنن٬، هھھھسن تحت ررهھھھبریی خوددمم) ااست – مسلح منتظر ددستورر «ااعتصابب 
عمومی» بهھ عنواانن نشانۀ شوررشش سرااسریی آآلمانن بودد. ما اازز رروويیدااددهھھھایی شمنيیتس وو ززميینۀ قيیامم 

هھھھامبوررگگ ااططالعی ندااشتيیم. 
ررمل ددرر غيیابب کاررلل ررااددکک گزااررشش خودد رراا بهھ کميیتۀ مرکزیی دداادد. پس اازز بحثی کوتاهه٬، کميیسيیونی 
مشتمل بر ررهھھھبراانن عمدۀۀ کميیتۀ مرکزیی وو فرماندهھھھی ملی سيیاسی - نظامی تشکيیل شد. اايین 
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کميیسيیونن کهھ ااوورربانس هھھھم جزوو آآنن بودد ررهھھھسپارر هھھھامبوررگگ شد. پيیامم کميیسيیونن: توقف قيیامم. مسائل 
بعدیی رراا می تواانن ددرر نوشتۀ کيیپن برگر يیافت. 

يیک نکتۀ دديیگر آآنکهھ تحريیفاتی ددرر نوشتۀ کيیپن برگر وو مقدمۀ من براایی آآنکهھ هھھھوگو ااوورربانس رراا بهھ 
عنواانن «کسی کهھ مسئولل شکست قيیامم هھھھامبوررگگ بودد» جا بزنند صوررتت گرفتهھ. ااوورربانس رراا بهھ 
تنهھايیی ددرر ااززاایی تمامی ررفقایی برجستۀ ساززمانی حزبب ددرر «خط ساحلی» بهھ محاکمهھ کشيیدند. ااوو 
مسئوليیت کامل سيیاسی قيیامم وو تمامی عمليیاتت شوررشش رراا پذيیرفت. ااوو بهھ حبس ططوالنی محکومم شد. 
اايیستاددگی قهھرمانانهھاشش ددرر ددااددگاهه٬، ددرر جهھانن کمونيیست مورردد ستايیش قراارر گرفت. ااستاليین شخصاً 
يیاددددااشتی مبنی بر قدرردداانی براایی وویی فرستادد. وویی پس اازز آآززااددیی وو ظظهھورر بهھ عنواانن ررهھھھبر گرووهه 
چپ هھھھمرااهه با ترووتسکی مورردد اافتراا قراارر گرفت وو لجن مالل شد. ددرر 1926 اازز حزبب ااخرااجج 

گردديید. 

4- کانتونن وو شانگهھایی 

ددرر مورردد فصولل 5 وو 6 ددررباررۀۀ قيیامهھایی کانتونن وو شانگهھایی من ااکنونن با قاططعيیت می تواانم بگويیم 
کهھ اايین فصولل ددرر فرماندهھھھی عالی ااررتش سرخخ نوشتهھ شدهھھھاند. اازز آآنجا کهھ کارر من هھھھم ددرر مدااررسس 
نظامی براایی «متخصصيین قيیامم» آآلمانن وو اازز 1928 ددرر مدررسۀ بيین االمللی لنيین ددرر مسکو شامل 

آآموززشش ددرر مورردد چيین نمی شد٬، توجهھ خاصی بهھ مواادد آآموززشی جنگ ددااخلی چيین ندااشتم. 
ااما من ددرر تماسس نزدديیک با ررفقايیی بوددمم کهھ مأمورريیتهھایی نظامی يیا سيیاسی رراا اازز ططرفف ستادد کل 
ااررتش سرخخ (وو کميینترنن) اانجامم ددااددهه بوددند. ددرر بيین اايینهھا اافسر عاليیرتبۀ ررووسی مثل ماررشالل بعدیی 
شورروویی بلوخر[13]٬، ررفقایی آآلمانی مثل وويیلهھلم ززاايیسر[14]٬، وو يیک هھھھندووچيینی مهھربانن وو ددووست 
ددااشتنی کهھ با نامم هھھھوشی ميین مقدوورر بودد تارريیخ جهھانن رراا بساززدد قراارر ددااشتند. تا آآنجا کهھ من می 
دداانم٬، بلوخر وو هھھھو – مانند دديیگر ااعضایی عاليیرتبۀ ستادد ااررتش سرخخ وو اازز جملهھ توخاچفسکی – با 
خط ررسمی حزبب ددرر چيین مخالف بوددند؛ آآنهھا وورروودد حزبب کمونيیست چيین رراا بهھ کوميین تانگ تأيیيید 
نکرددند وو قيیامم کانتونن رراا کارریی می دداانستند کهھ بطورر ااجتنابب ناپذيیریی دداانهھهھایی شکست رراا ددرر خودد 
ددااشت. اايین نقطهھ نظر بطورر آآشکارریی ددرر فصل مربوطط بهھ قيیامم کانتونن مطرحح شدهه. قضاووتی 
اانتقاددیی نيیز ددرر مورردد مشی حزبب چيین٬، کميینترنن وو ااستاليین ددرر رراابطهھ با قيیامم شانگهھایی بيیانن 

گردديیدهه. 
«وويیرااستارر» کتابب يیعنی شخصی اازز ددفتر پيیاتنيیتسکی يیا ااررکلی (توليیاتی) کهھ متکی بر تصميیماتت 

کميینترنن بوددهه٬، مقدمهھایی بر «اا. نويیبرگگ» ترتيیب ددااددهه (مقدمۀ اايین چاپپ رراا نگاهه کنيید). 

5- توخاچفسکی : « قوااعد ميیداانن جنگ براایی قيیامم مسلحانهھ » 

ددرر فصولل 11-٬7، آآموززشهھایی مشخصی ددرر مورردد چگونگی ساززماندهھھھی ااجراایی قيیامهھایی مسلحانهھ 
ددرر تمامی کشوررهھھھايیی کهھ ددرر آآنهھا ااحزاابب کمونيیست با «ووظظيیفۀ تارريیخی» ااجراایی قيیامم اازز ططريیق 
اانقالبب بوررژژوواا - ددمکرااتيیک يیا سوسيیاليیستی ررووبروو هھھھستند ددااددهه شدهه. ددرر سالهھايیی کهھ «کتابب 
نويیبرگگ» اانتشارر يیافت٬، اايین کتابب مورردد توجهھ کمونيیستهھایی تمامی کشوررهھھھایی خاررجج اازز ااتحادد 
ً بهھ جهھت سيیاسی تدااررکک براایی قيیامم مسلحانهھ می پرددااززدد.  شورروویی بودد. فصولل ٬7، 8 وو 9 عمدتا
اامرووزز من دديیگر نمی تواانم با قطعيیت بگويیم کهھ آآنهھا بهھ ووسيیلۀ ااررکلی (توليیاتی) نوشتهھ شدهھھھاند يیا 
توسط ااوونشليیخت٬، يیا شايید بهھ ووسيیلۀ يیک تيیم تحت نظر آآنهھا. من سهھمی ددرر نوشتن آآنهھا ندااشتم. ااما 

فصولل 10 وو 11 توسط ميیخائيیل اانن. توخاچفسکی نوشتهھ شدهھھھاند. 
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هھھھنگامی کهھ من براایی ااووليین بارر توخا رراا ددرر بهھارر 1924 مالقاتت کرددمم٬، ااوو هھھھنوزز معاوونن ررئيیس 
ستادد ااررتش سرخخ٬، فرماندۀۀ آآکاددمی جنگ وو ررئيیس کميیسيیونی بودد کهھ ووظظيیفهھاشش تهھيیۀ «قوااعد ميیداانن 
جنگ ااررتش سرخخ» بودد. پس اازز مرگگ فروونزهه (31 نواامبر 1925) کهھ جایی ترووتسکی رراا گرفتهھ 
بودد٬، ووررووشيیلف کميیسر خلق براایی ااررتش (ووززيیر جنگ) شد. ااووليین ااقداامم وویی برکنارریی 
توخاچفسکی اازز تمامی ووظظايیفش ددرر ستادد ااررتش سرخخ وو فرستاددنن وویی بهھ «بيیابانن»٬، اابتداا بهھ 
لنيینگراادد وو سپس بهھ ميینسک بودد. ااما ووززيیر جنگ جديید نمی تواانست تمامی آآررززووهھھھايیش رراا جامۀ 
عمل بپوشاند وو وویی رراا کال اازز ااررتش کنارر بگذاارردد. ددرر آآغازز سالهھایی سی ددرر رراابطهھ با ووضعيیت 
حادد ررووززاافزوونن ددرر شرقق ددوورر وو ترسس کرمليین اازز جنگ تهھاجمی ژژااپنی هھھھا٬، ااوو حتی مجبورر شد 
توخا رراا بهھ عنواانن معاوونن خودد بهھ کارر برگرددااند. برکنارریی توخاچفسکی ددرر 1938 ددرر خاللل 

تصفيیهھهھایی بزررگگ ااستاليین يیک پيیرووززیی نهھايیی براایی ررقيیبش ووررووشيیلف بهھ حسابب می آآمد.[15] 
توخاچفسکی هھھھمچنانن ددرر 1925 ررئيیس «کميیسيیونن قوااعد ميیداانن جنگ منطقهھایی» باقی ماندهه بودد 
ززيیراا بقيیۀ ااعضایی کميیسيیونن توضيیح ددااددهه بوددند کهھ بدوونن وویی هھھھيیچ کارریی پيیش نخوااهھھھد ررفت. 
توخاچفسکی بهھ من گفت کهھ وویی سهھم خويیش رراا ددرر اايین کتابب بهھ عنواانن نوعی «قوااعد ميیداانن 
جنگ براایی قيیامم مسلحانهھ» می دديید. هھھھر ددوو فصل «خصلت عمل نظامی ددرر آآغازز قيیامم» وو 
«خصلت عمليیاتت شوررشی ددرر ططولل قيیامم» با نقل قولهھايیی اازز «قوااعد ميیداانن جنگ منطقهھایی ااررتش 

سرخخ» تزئيین شدهه کهھ بايید ووااقعاً آآنراا «قوااعد ميیداانن جنگ ااررتش سرخخ وو قيیامم مسلحانهھ» ناميید. 
توخاچفسکی ددرر 22-1921 بهھ ددنبالل اايیجادد يیک «ستادد کل بيین االمللی کمونيیستی» بودد. اازز آآنجا کهھ 
وویی اايین پيیشنهھادد رراا ددرر ددرروونن ستادد ااررتش سرخخ مطرحح نکردد٬، يیک سریی مقالهھ ددرر مجلۀ نظامی 
شورروویی با ااسم مستعارر سولوميین منتشر کردد کهھ ددرر آآنهھا کوسس نظرااتت خودد رراا بهھ صداا ددررآآوورردد. 
ترووتسکی پيیشنهھادد توخاچفسکی - سولوميین رراا با اايین فرضض ددررست کهھ ااعضایی غيیرررووسی اايین 
ستادد کل تا ززمانی کهھ پروولتارريیا ددرر کشوررهھھھایی آآنهھا قدررتت رراا بهھ ددست نگرفتهھ وو ااررتشهھایی سرخخ 
خويیش رراا بهھ ووجودد نيیاووررددهھھھاند چيیزیی جز عرووسکهھایی خيیمهھ شب باززیی نخوااهھھھند بودد٬، رردد کردد. 
معهھذاا عليیرغم برخی تفاووتت عقايید نظامی وو سيیاسی٬، رروواابط شخصی وو کارریی بيین ترووتسکی وو 
توخاچفسکی بی ااندااززهه عالی باقی ماند. حتی تحت فشارر ااخالقی اازز ططرفف حزبب٬، توخا هھھھرگز 
تنفرنامهھ يیا حتی اانتقاددیی ددرر مورردد ترووتسکی منتشر نکردد. ااوو بطورر خصوصی اازز ااووليین ررهھھھبر 
ااررتش سرخخ با ااحتراامم ززيیاددیی يیادد می کردد. توخاچفسکی ددرر نوشتۀ خويیش ددرر اايین کتابب٬، اازز نقل 
ً باوورر  قولل يیکی اازز شعاررهھھھایی ترووتسکی خودددداارریی نکردد وو آآنراا با نامم بهھ وویی نسبت دداادد؛ تقريیبا
نکرددنی ااست کهھ وويیرااستارراانن چاپپ 1928 (ااووليین چاپپ آآلمانی) وو وويیرااستارراانن چاپپ 1931 با آآتش 
وو گوگردد نامم اايین «سگ نگهھبانن فاشيیسم وو عامل اامپريیاليیسم جهھانی» رراا اازز کتابب رريیشهھ کن نکرددهھھھ

اند. 

6- هھھھوشی ميین : قيیامم ددهھھھقانی 

مؤلف فصل ٬12، «کارر نظامی حزبب ددرر بيین ددهھھھقانانن» يیک اانقالبب صميیمی وو ددووست ددااشتنی 
هھھھندووچيین بودد کهھ بعدهھھھا تحت نامم هھھھوشی ميین وواارردد تارريیخ مباررززااتت آآززاادديیبخش بزررگگ ملی وو 

ااجتماعی عصر ما شد. 
ووقتی کهھ من ددرر مهھ 1924 بهھ مسکو وواارردد شدمم٬، هھھھو (نامم آآنن موقع وویی ااهھھھميیتی نداارردد) ددرر بخش 
آآژژيیت پرووپپ کميینترنن کارر می کردد. کارر مشخص وویی: مسائل ااستعمارریی وو ددهھھھقانی. بهھ عالووهه هھھھو 
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12معاوونن ررئيیس يیک اانترناسيیونالل ددهھھھقانی بودد کهھ توسط يیک قطب غيیرحزبی بهھ نامم ددمبالل پايیهھ 

رريیزیی شدهه بودد. اايین ساززمانن با ااحزاابب وو ااجتماعاتت ددهھھھقانی گوناگونن مثال ددرر لهھستانن٬، بالکانن٬، 
فراانسهھ وو اايیتاليیا٬، ددرر آآمريیکایی جنوبی وو ددرر آآسيیا ااررتباطط ددااشت. ددرر کميینترنن ددمبالل وو اانترناسيیونالل 
ددهھھھقانی آآنن (کهھ با ططنز ددرر گيیومهھ گذااشتهھ شدهه بودد) جدیی گرفتهھ نمی شد. بوخارريین ددرر صحبت با 

من ااوو رراا «ددهھھھاتی - خيیالبافف» می ناميید وو ذذکر نامم ااوو باعث تفريیح می شد. 
ددرر مسکو نيیز٬، نظيیر قبل اازز آآنن ددرر پارريیس٬، هھھھو مجبورر بودد عليیهھ پيیش ددااوورريیهھایی ااحزاابب عضو 
کميینترنن اازز کشوررهھھھایی صنعتی کهھ نقش اانقالبی ددهھھھقانانن رراا ددرر مباررززۀۀ آآززاادديیبخش پروولتریی اانکارر 
می کرددند بجنگد. ااوو با خندهه بهھ فعاليیت خويیش هھھھمچونن «صداايیی کهھ ددرر بيیابانن فريیادد می ززند» 

ااشاررهه می کردد. 
ددرر ٬1924، ستادد ااررتش سرخخ هھھھو رراا بهھ مأمورريیتی محرمانهھ ددرر چيین فرستادد. هھھھمانگونهھ کهھ خاموشش 
اازز مسکو ناپديید شد٬، گاهھھھگاهه ددرر خيیابانهھایی پايیتخت شورروویی با چشمانن ددررخشانن وو لبخند خيیرهه 
کنندهھھھاشش دديیدهه می شد. يیک ررووزز٬، فکر می کنم ددرر 1927 بودد٬، ااوو بهھ من گفت کهھ دداارردد رروویی 
مقالهھاایی ددرر مورردد کارر حزبب ددرر ميیانن ددهھھھقانانن کارر می کند کهھ ددرر ميیانن چيیزهھھھایی دديیگر براایی 
مدررسۀ نظامی کمونيیستهھایی آآلمانی ددرر مسکو تدااررکک دديیدهه شدهه بودد. هھھھميین مقالهھ ااست کهھ آآخريین 

فصل اايین کتابب رراا تشکيیل می ددهھھھد. 
ً قابليیت عملی کاملی دداارردد. ااوو ددرر مقدمۀ  آآنچهھ کهھ هھھھو ددرر چهھل سالل پيیش نوشت٬، هھھھنوزز هھھھم تقريیبا
مقالهھاشش می نويیسد: «پيیرووززیی اانقالبب پروولتریی ددرر کشوررهھھھایی فالحتی وو نيیمهھ فالحتی بدوونن 
حمايیت فعالل اازز ططرفف توددهھھھهھایی عظيیم ددهھھھقانن اازز اانقالبب پروولتریی غيیرقابل تصورر ااست. اايین بدوونن 
هھھھيیچگونهھ چونن وو چراا بهھ هھھھمانن ااندااززۀۀ اانقالبب بوررژژوواا - ددمکرااتيیک براایی اانقالبب پروولتریی ددررست 

ااست.» 
هھھھو اايیتاليیا وو فراانسهھ رراا هھھھم ددرر ززمرۀۀ «کشوررهھھھایی نيیمهھ فالحتی» قراارر می دداادد. اايین «نتيیجۀ بی اابهھامم 

وو ررووشن» تنهھا هھھھميین ااووااخر بهھ تدرريیج وو لنگ لنگانن ززميینهھ پيیداا می کند. 
ددرر مورردد تاکتيیکهھایی چريیکی ددرر مباررززهه عليیهھ يیک ددشمن ساززمانن يیافتۀ ططبقۀ حاکم می خواانيیم: 
«قدررتت چريیکهھا ددرر ددفاعع نيیست٬، بلکهھ ددرر عمليیاتت تهھاجمی ناگهھانی وو شجاعانهھ شانن ااست. 
ررززمندگانن چريیک ... بايید هھھھمهھ جا وو ددرر هھھھر موقع ددست بهھ مانورر بزنند: سريیع وو غيیرمنتظرهه بهھ 
ددشمن ضربهھ بزنند ... سريیعاً اازز منطقهھ خاررجج شوند وو اازز برخورردد نهھايیی بپرهھھھيیزند ... تا بتواانند 

ددشمن رراا ددرر منطقۀ دديیگر غافلگيیر کنند.» 
اايین عباررتت می تواانست ددرر يیکی اازز شعاررهھھھایی هھھھو ددرر سالهھایی ااخيیر هھھھم گنجاندهه شودد. 

قيیامم مسلحانهھ يیک سند مهھم ااستثنائی اازز سيیاستهھایی نظامی کميینترنن ااست کهھ براایی موررخيین 
ضروورریی می باشد. ااما ممکن ااست پرسيیدهه شودد کهھ «تحريیفاتت وو تقلباتی کهھ ددرر حقيیقت تارريیخی بهھ 
نفع بهھ ااصطالحح ددوولت شورروویی٬، کميینترنن وو شعب آآنن صوررتت گرفتهھ ... آآيیا اايینهھا ااررززشش تارريیخی 
ً نهھ! اايین تحريیفاتت٬، اايین تقلباتت٬، کتمانن ززميینۀ سيیاسی (قيیامهھایی  کتابب رراا نفی نمی کنند؟» مطلقا
رريیواالل وو هھھھامبوررگگ)٬، اايینهھا نيیز بخشی اازز سيیاستهھایی نظامی کميینترنن وو کرمليین هھھھستند. تنهھا 
الززمست کهھ حقيیقت تارريیخی رراا بشناسيیم وو اافسانهھ رراا نپذيیريیم. من ااميیدووااررمم کهھ اايین يیاددددااشتهھایی 

مقدماتی بهھ اايین هھھھدفف کمک کرددهه باشند. 

هامبورگ ، 1970 

Dombal -12

R10



يیاددددااشتهھا : 

Piatnitsky -1 – يیک بلشويیک قديیمی کهھ ددرر ددوورراانن تصفيیهھهھایی ااستاليینی (8-1936) تصفيیهھ 
شد. 

Unschlicht -2 – يیک بلشويیک قديیمی کهھ نظيیر پيیاتنيیتسکی تصفيیهھ شد. 
3- اايین کتابب کهھ مخفيیانهھ ددرر آآلمانن (بهھ آآلمانی) ددرر 1928 منتشر شد وو چاپپ ددوومم آآنن هھھھم بطورر 
غيیرقانونی ددرر 1931 منتشر شد٬، کارر يیک تيیم اازز متخصصانن نظامی کمونيیست آآلمانی ددرر مسکو 
تحت هھھھداايیت آآلفردد (ااسم مستعارر توررهه لهھن٬، اافسریی کهھ اابتداا ددرر ااررتش فنالند بودد وو سپس ددرر ااررتش 
شورروویی) بودد. آآلفردد توسط ستادد ااررتش سرخخ بهھ کميینترنن (پيیاتنيیتسکی) معرفی شدهه بودد. ددرر اابتداا 
قراارر بودد نامم تمامی مؤلفيین مشترکک ددرر رروویی جلد چاپپ شودد (ااسم مستعارر من وواالتر بودد). ااما اازز 
آآنجايیی کهھ اايین عمل فهھرستی نسبتاً ططوالنی اازز نامهھا براایی کتابب نسبتاً کوچکی اايیجادد می کردد٬، ما 

هھھھمگی تحت نامم آآلفردد النگر معرفی شديیم. 
4- بهھ اايین تجربيیاتت ددرر کتابی نوشتۀ يیک کمونيیست مجارریی وو ددرر کتابب من «مباررززۀۀ ااررتش سرخخ 
باوواارريیا» کهھ توسط مرکز اانتشاررااتت نظامی ددوولتی ددرر 1928 بهھ ررووسی ترجمهھ شد (با چاپپ ددوومم 

ددرر 1931) پرددااختهھ شدهه. 
5- کيیپن برگر (Kippenberger) عضو کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست آآلمانن وو ززمانی نمايیندۀۀ 
کمونيیستهھا ددرر رراايیشتاگگ بودد. ددرر 5 نواامبر 1936 ددرر مسکو بهھ ددررخوااست ااوولبريیشت ددستگيیر شد. 
بر ططبق اافتراایی کسی کهھ بعدااً هھھھمکارر نزدديیک ااوولبريیشت شد٬، کيیپن برگر ددرر 3 ااکتبر توسط هھھھيیئت 
مديیرۀۀ GPU (NKVD) بهھ مرگگ محکومم وو تيیربارراانن شد. ددرر 30 آآوورريیل 1958 بهھ ووسيیلۀ يیک 
ددااددگاهه نظامی شورروویی اازز وویی «ااعاددۀۀ حيیثيیت» شد. جاسوسس GPU عالووهه بر مسائل دديیگر وویی رراا 
بهھ ترتيیب ددااددنن قتل ددوو اافسر پليیس (لنک وو آآنلوفف) «با ااستفاددهه اازز نامم ااوولبريیشت» ددرر 9 ااووتت 
1931 ددرر جلویی مرکز «کاررلل ليیبکنخت» ددرر برليین متهھم کرددهه بودد – ددرر حالی کهھ ددرر ووااقع خودد 

ااوولبريیشت ددستورر اايین تروورر فرددیی رراا ددااددهه بودد. 
6- من ددرر بوخومم با نامم وواالتر يیک شوررشش مسلحانهھ رراا ررهھھھبریی کرددمم کهھ هھھھمزمانن ددرر ماهه مهھ حزبب 
کمونيیست (هھھھايینريیش برااندلر بهھ عنواانن ررهھھھبر حزبب٬، وو ررووتت فيیشر بهھ عنواانن ررهھھھبر ااپوززيیسيیونن 
چپ) شوررشش رراا محکومم کردد. آآنهھا می خوااستند کهھ شوررشيیانن خلع سالحح شوند وو مسئلهھ رراا بهھ 
قدررتت تصميیم حزبب ووااگذااررند. آآنهھا شوررشش رراا «اازز نظر عيینی تحريیکی نسبت بهھ بوررژژووااززیی 
آآلمانن» می دداانستند کهھ می خوااست «مسئوليیت پيیمانن تسليیم خودد رراا ددرر مقابل تجاووزز اامپريیاليیستی 
پواانکاررهه وو هھھھم جرمانش» بهھ گرددنن ططبقۀ کاررگر وو کمونيیستهھا بيیاندااززدد. پس اازز اايین جريیانن بودد کهھ 
من ااووليین توبيیخ نامۀ ررسمی اامم رراا اازز حزبب ددرريیافت کرددمم. ددرر ططولل قيیامم ددرر بوخومم٬، برااددرریی بيین 
ما وو سرباززاانن نيیروویی ااشغالگر فراانسویی بهھ ووجودد آآمد٬، آآنهھا بهھ هھھھاندررددهھھھایی مسلح ما با کف وو فريیادد 
«مرگگ بر پواانکاررهه! مرگگ بر ااستيینس!» خوشش آآمد گفتند (ااستيینس ددرر آآنن ززمانن قدررتمندتريین 
سرمايیهھ دداارر ددرر جمهھورریی وواايیمارر بودد). ددرر مهھ 1923 بودد کهھ فرصت بزررگگ براایی اانقالبب آآلمانن 

اازز ددست ررفت. 
7- چيیزیی شبيیهھ ااررگانهھایی «تعاوونی» ااما بدوونن پايیۀ قانونی. 

8- يیک سوسيیالل ددمکرااتت پيیش اازز جنگ جهھانی ااوولل٬، وو پس اازز 1915 عضو حزبب مستقل 
سوسيیالل ددمکرااتت آآلمانن. سوسيیالل ددمکرااتهھایی مستقل ددرر 1915 بهھ علت سيیاست حزبب سوسيیالل 
ددمکرااتت ددرر قبالل جنگ اازز آآنن اانشعابب کرددند. ددرر کنفراانس هھھھالهھ ددرر ااکتبر ٬1920، جايیی کهھ 
ززيینووويیف بهھ عنواانن نمايیندۀۀ کميینترنن سخنراانی کردد٬، جناحح چپ سوسيیالل ددمکرااتهھایی مستقل بهھ 
ررهھھھبریی ااررنست تالمانن وو هھھھرمانن ررمل بهھ حزبب کمونيیست پيیوست. ررمل عضو ددفتر سيیاسی هھھھمرااهه 
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با تالمانن وو هھھھايینتس نويیمانن براایی «تروويیکا» – هھھھيیئت عالی – ددرر کنفراانس وودديینگ (وودديینگ يیک 
منطقۀ پروولتریی ددرر شمالل برليین ااست) اانتخابب شدند. ررمل وو نويیمانن ددرر 31-1930 بهھ ااپوززيیسيیونن 
«خط عمومی» کهھ بهھ ووسيیلۀ تالمانن وو ااوولبريیشت تبليیغ می شد پيیوستند. اايین ااپوززيیسيیونن معتقد بودد 
کهھ «ددشمن ااصلی» کهھ بايید با آآنن مباررززهه شودد حزبب ناززیی نيیست بلکهھ «سوسيیالل فاشيیستهھا» يیا بهھ 

عباررتت دديیگر سوسيیالل ددمکرااتهھا هھھھستند. هھھھر ددوو ددرر ددوورراانن تصفيیهھهھایی ااستاليین تصفيیهھ شدند. 
9- «خط ساحلی» يیا منطقۀ سيیاسی شمالل غربب آآنچنانن کهھ مأمورر آآژژيیت پرووپپ کميینترنن کهھ بهھ 
بخشهھایی مختلف نويیبرگگ سفر کرددهه بودد وو بر ااساسس ااططميینانن بهھ وویی ااعتقادد ددااشتند٬، بخشی اازز 
ساززمانن حزبی هھھھامبوررگگ نبودد. «خط ساحلی» شامل تمامی اايیاالتت پرووسس ددرر ددرريیایی شمالل يیا 
ساحل غربی بالتيیک بهھ اانضمامم شهھرهھھھایی آآززاادد هھھھانسيیتيیک هھھھامبوررگگ٬، برمن وو لوبک٬، وو اايیاالتت 
پرووسی شلسويیک - هھھھلشتايین وو االدنن برگگ می شد. بديین گونهھ ددرر سلسلهھ مرااتب حزبی٬، هھھھوگو 
ااوورربانس٬، ددبيیر سيیاسی «خط ساحلی» باالتر اازز ااررنست تالمانن ددبيیر منطقهھایی هھھھامبوررگگ بزررگگ 
بودد. فرماندهھھھی نظامی - سيیاسی شمالل غربب٬، عالووهه بر شهھرهھھھایی آآززاادد وو اايیاالتت فوقق شامل اايیاالتت 

پرووسی بيیشتریی هھھھم می شد. 
10- ااوورربانس (Urbahns) پس اازز بهھ قدررتت ررسيیدنن هھھھيیتلر بهھ سوئد مهھاجرتت کردد وو تا ززمانن 

مرگش ددرر 1946 ددرر آآنجا ززندگی کردد. 
11- کميیسر سيیاسی يیک بريیگارردد اانترناسيیونالل ددرر جنگ ددااخلی ااسپانيیا. اازز 1945 مقيیم جمهھورریی 

ددمکرااتيیک آآلمانن شد. 
12- ااشترنن کهھ ددرر جريیانن جنگ جهھانی ااوولل بهھ عنواانن ناووبانن ددوومم يیا ستواانن ددرر ااررتش ااتريیش - 
مجاررستانن خدمت می کردد توسط ررووسهھا بهھ ااساررتت گرفتهھ شد. ددرر ططولل جنگ ددااخلی ااسپانيیا با نامم 
کلبر (Kleber) وو بهھ عنواانن يیک کانادداايیی يیک بريیگارردد بيین االمللی رراا فرماندهھھھی می کردد. کميیسر 

سيیاسی وویی آآلبرتت شراايینر بودد. ددرر ددوورراانن تصفيیهھهھایی ااستاليین تصفيیهھ شد. 
13- يیک کاررگر فلزکارر ررووسی کهھ نامم ووااقعی ااشش مدوودديیف (Medvediev) بودد. ددرر جنگهھایی 
ددااخلی ررووسيیهھ وو بهھ عنواانن يیک فرماندۀۀ ااررتش سرخخ با نامم بلوخر شناختهھ می شد. ووقتی کهھ نامم 
بلوخر براایی ااووليین بارر ددرر مطبوعاتت جهھانن بهھ عنواانن يیکی اازز ژژنراالهھایی ااررتش سرخخ مطرحح شد٬، 
«کهھ ددووررسهھ» (Quai d’Orsay – ووززااررتت خاررجۀ فراانسهھ) (با توجهھ بهھ مواادد پيیمانن ووررسایی) بهھ 
حکومت آآلمانن ااعترااضض کردد: پرسنل ااررتش آآلمانن ااجاززهه ندااشتند بهھ خدمت ااررتشهھایی خاررجی وواارردد 
شوند. حکومت آآلمانن وو ررئيیس شعبۀ خانوااددۀۀ ااشراافف پرووسی بلوخر سوگند خوررددند کهھ ژژنراالل 
شورروویی نمی توااند عضو اايین ااشراافف قديیمی پرووسی وو يیک اافسر باشد. آآنهھا سپس خاططرنشانن 
کرددند کهھ نامم فاميیلی «فونن بلوخر» ددرر ددوولتهھایی بالتيیک کهھ تا 1917 بخشی اازز اامپرااتورریی ررووسيیهھ 

بوددند نيیز ووجودد دداارردد. 
بلوخر با نامم «ژژنراالل گالن» سالهھا مشاوورر نظامی ررووسی ژژنرااليیسمو چيیانگ کایی شک بودد. 
«ژژنراالل گالن» ساززماندهھھھندهه وو فرماندۀۀ ااررتش جنوبی چيین ددرر پيیشروویی آآرراامم اازز کانتونن بهھ 
شانگهھایی بودد (27-1926). پس اازز خيیانت چيیانگ بهھ اانقالبب چيین وو حمامم خونن کمونيیستهھا ددرر 
شانگهھایی٬، ژژنرااليیسمو بهھ ژژنراالل گالن ددرر صوررتت اادداامۀ خدمت بهھ عنواانن مشاوورر نظامی ااشش 
عاليیتريین پستهھا وو اافتخاررااتت رراا پيیشنهھادد کردد. بلوخر عليیرغم ددستورر ااستاليین چيین رراا ترکک کردد. 
وویی اابتداا ددرر ووالدديیوستک ددرر خانهھ تحت نظر بودد. ااستاليین می خوااست وویی رراا «بخاططر عدمم 
ااططاعت وو ترکک خدمت» محاکمهھ نمايید. ااما ووقتی کهھ چيیانگ خودد رراا بهھ کشتارر کمونيیستهھایی چيینی 
محدوودد نکردد بلکهھ برخورردد خصمانهھایی نيیز نسبت بهھ ااتحادد شورروویی پيیداا کردد٬، بلوخر ددرر بهھارر 
ً آآززاادد بهھ مسکو باززگردددد. ووقتی کهھ من اازز وویی  1927 ااجاززهه يیافت کهھ بهھ عنواانن يیک اانسانن نسبتا
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پرسيیدمم کهھ چگونهھ نامم «بلوخر» رراا بر خودد نهھاددهه٬، خنديید وو گفت:«اايین قضيیۀ محرمانهھایی ااست کهھ 
من آآززاادد نيیستم آآنن رراا فاشش ساززمم». 

ما ططبيیعتاً عاددتت ددااشتيیم کهھ بهھ ررووسی صحبت کنيیم. بلوخر بعدااً بهھ آآسايیشگاهھھھی ددرر جنوبب ررووسيیهھ 
تبعيید شد. وویی ددرر آآنجا با پشتکارر بهھ مطالعۀ ززبانن آآلمانی پرددااخت ااما موفقيیت چنداانی ددرر اايین کارر 
ندااشت. هھھھنگامی کهھ ااررتشهھایی ژژنرااليیسمو بهھ قلمروو شورروویی ددرر ططولل ررووددخانهھهھایی آآمورر وو 
ااووسورریی حملهھ کرددند٬، ااستاليین ژژنراالل بلوخر رراا بهھ عنواانن فرماندۀۀ کل منطقۀ نظامی جديیدااً اايیجادد 

شدۀۀ شرقق ددوورر گمارردد وو چيیانگ اازز مشاوورر نظامی قبلی ااشش شکست سختی خورردد. 
ددرر 1938 ووقتی کهھ ااستاليین تمامی فرماندهھھھانن عالی ااررتش سرخخ وو اازز جملهھ ماررشالل ااتحادد شورروویی 
توخاچفسکی رراا تصفيیهھ کردد٬، بلوخر ددرر مرکز فرماندهھھھی کل وویی ددرر خابوررووفسک بودد. ددرر آآنجا 
بودد کهھ با خبر شد کهھ ماررشالل محبوبب وویی توخا ااعداامم شدهه ااست؛ اايین خبر حاکی اازز آآنن بودد کهھ 
وویی يیعنی بلوخر يیکی اازز ااعضایی ددااددگاهه نظامی بوددهه کهھ محکوميیت مرگگ توخا رراا ااعالمم نموددهه. 
اايین ددررووغغ يیک محکوميیت بهھ مرگگ ااخالقی براایی بلوخر بودد وو دديیگر بهھ سختی اامکانن ددااشت مرگگ 

فيیزيیکی براایی وویی بهھ هھھھمرااهه ددااشتهھ باشد. 
14- آآموززگارریی کهھ ددرر جنگ 18-1914 نبردد می کردد وو ددرر پايیانن جنگ يیک اافسر ذذخيیرهه بودد. 
ززاايیسر پس اازز 1919 عضو حزبب کمونيیست آآلمانن شد. ددرر ستيیز ددااخلی 21-1919 ااوو ددرر ررووهھھھر 
ررهھھھبر نظامی گاررددهھھھایی سرخخ («ژژنراالل سرخخ ررووهھھھر») بودد. ددرر ااووتت 1923 بهھ عنواانن ررهھھھبر 
ساززمانن نظامی سيیاسی «غربب» (ررووهھھھر٬، رراايینلند وو غيیرهه) منصوبب شد. ددرر 1924 ددرر ددووررهھھھایی 
ددرر آآکاددمی نظامی مسکو شرکت کردد وو پس اازز آآنن اازز ططرفف ستادد ااررتش سرخخ براایی يیک 
مأمورريیت محرمانهھ بهھ چيین ااعزاامم شد. وویی ددرر جنگ ددااخلی ااسپانيیا بريیگاررددهھھھایی بيین االمللی رراا 
تحت نامم «ژژنراالل گومز» ررهھھھبریی می کردد. ددرر باززگشت بهھ مسکو مورردد بی مهھریی قراارر گرفت٬، 
اازز ااررتش بيیروونن ااندااختهھ شد وو ددرر «خانۀ اانتشاررااتت کاررگراانن خاررجی» يیک وويیرااستارر شد. پس اازز 
آآنکهھ هھھھيیتلر بهھ ااتحادد شورروویی حملهھ کردد٬، اازز ززاايیسر ااعاددۀۀ حيیثيیت شد وو نقش عمدهھھھایی ددرر کميیتۀ ملی 
اافسراانن آآلمانی ااسيیر جنگی ددرر ااتحادد شورروویی ددااشت. ددرر 1945 بهھ آآلمانن٬، جمهھورریی ددمکرااتيیک 
آآلمانن٬، باززگشت وو ووززيیر اامنيیت ددااخلی شد. ددرر جريیانن شوررشش کاررگراانن ددرر آآلمانن مرکزیی (17 
ژژووئن 1953)٬، ززاايیسر اازز ددستورر ااوولبريیشت مبنی بر آآتش گشوددنن بر کاررگراانی کهھ تظاهھھھرااتت 
کرددهه بوددند٬، سرپيیچيید. اازز پست خويیش بهھ عنواانن ووززيیر عزلل شد وو اازز حزبب هھھھم ااخرااجج گردديید. تا 
ززمانن مرگش ددرر چند سالل پيیش بهھ عنواانن ااستادد نظامی ددرر مدررسۀ اافسریی «فولکس 

آآررمی» (Volksarmee – ااررتش خلق) بهھ صوررتت تبعيید ززندگی می کردد. 
15- پوچچ تريین اافسانهھهھا ددرر مورردد ززميینهھ وو دداليیل تصفيیۀ توخاچفسکی مطرحح شد وو ددرر حقيیقت 
هھھھنوزز هھھھم تا اامرووزز هھھھميین اافسانهھهھا مورردد ااعتقاددند. «توططئۀ شومم ژژنراالل ااسس ااسس هھھھايیدرريیش کهھ ااسنادد 
محرمانهھ رراا ددرر ااختيیارر بنش (Benes) قراارر دداادد تا ااررتش شورروویی رراا با گرددنن ززددنن فرماندهھھھانش 
تضعيیف نمايید»؛ «توططئهھ بيین ژژنراالل فريیتش (Fritsch) وو توخاچفسکی براایی سرنگونی هھھھيیتلر وو 
13ااستاليین»؛ «ررووحيیۀ ضد سامی نخبگانن ررووسی کهھ ططرفداارر هھھھيیتلر بوددند» وو اازز اايین قبيیل. توخا 

ماررشالل ااتحادد شورروویی بهھ ووسيیلۀ ااستاليین بهھ عنواانن عضو يیک گرووهه مخالف کهھ مشهھوررتريین 
ااعضايیش بلشويیکهھایی قديیمی بوخارريین وو رراايیکوفف وو ددرر ااررتش گاماررنيیک يیهھوددیی٬، کميیسر سيیاسی 
وو ژژنراالل يیهھوددیی ااررتش بهھ نامم يیاکيیر بوددند تصفيیهھ شد. توخا بهھ ووسيیلۀ ررااددکک کهھ ددرر ددااددگاهه ااميیدوواارر 
بودد با ذذکر نامم ماررشالل ااتحادد شورروویی ددرر ااررتباطط با ااپوززيیسيیونن ددمکرااتت شورروویی جانن خودد رراا 

نجاتت ددهھھھد٬، مورردد ااتهھامم قراارر گرفت. 

13- توخاچفسکی ددرر خانوااددهھھھایی يیهھوددیی بهھ ددنيیا آآمدهه بودد – مترجم.
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16- پس اازز عزيیمت هھھھو (بهھ مأمورريیتی ددرر چيین)٬، هھھھايینريیش برااندلر معاوونن ررئيیس «اانترناسيیونالل 
ددهھھھقانی» شد. 

مقدمهھ 

قيیامم مسلحانهھ عاليیتريین شکل مباررززۀۀ سيیاسی پروولتارريیاست. 
يیک پيیش شرطط ااساسی براایی پيیرووززیی ووجودد دداارردد. عناصر قاططع پروولتارريیا بايید براایی مباددررتت بهھ 
يیک مباررززۀۀ مسلحانۀ بی اامانن براایی سرنگونی قدررتت سيیاسی ططبقاتت حاکم آآماددهه شوند. پيیش شرطط 
ددوومم ووجودد يیک حزبب بزررگگ کمونيیست با اانسجامم عالی اايیدئولوژژيیک وو تشکيیالتی ااست کهھ بهھ 

تئورریی لنيینيیستی مسلح باشد وو بتوااند مباررززۀۀ توددهھھھهھا رراا ررهھھھبریی کند. 
ووقتی کهھ يیک ااررااددۀۀ ااصيیل وو غيیرقابل مقاوومت توددهھھھهھا رراا بهھ مباررززهه برمی اانگيیزدد وو ووقتی کهھ 
ميیليیونهھا اانسانن «عدمم اامکانن اادداامۀ ززندگی بهھ شيیوۀۀ کهھن» رراا ددرريیافتهھاند وو براایی هھھھر گونهھ فدااکارریی 
آآماددهھھھاند٬، ووظظيیفۀ حزبب کمونيیست ررووشن ااست. حزبب بايید آآنهھا رراا ماهھھھراانهھ ددرر موااضع کليیدیی نبردد 
ررهھھھبریی کند٬، بايید لحظۀ ددررست رراا براایی حملهھ بهھ ررژژيیم کهھن اانتخابب نمايید؛ وو بايید نبردد رراا ددرر ططولل 

خودد قيیامم هھھھم اازز نظر سيیاسی وو هھھھم اازز نظر نظامی هھھھداايیت کند. 
«قيیامم يیک هھھھنر ااست هھھھمانگونهھ کهھ جنگ هھھھنر ااست وو مانند دديیگر هھھھنرهھھھا تابع قوااعد خاصی ااست؛ 
ااگر اايین قوااعد فرااموشش شوند٬، نتيیجهھ٬، شکست براایی حزبی خوااهھھھد بودد کهھ اازز توجهھ بهھ آآنهھا قصورر 
ووررززيیدهه.». تارريیخ مباررززااتت مسلحانهھ کهھ بهھ ووسيیلۀ پروولتارريیا اانجامم گرفتهھاند نشانن می ددهھھھد کهھ – 
عليیرغم ددررسهھایی اانقالبب ااکتبر وو آآثارر قابل مالحظۀ ماررکس٬، اانگلس وو لنيین ددرر مورردد قيیامم – هھھھنوزز 

تمامم ااحزاابب کمونيیست هھھھنر قيیامم رراا يیادد نگرفتهھاند. 
فرااگيیریی تاکتيیکهھایی قيیامم مسلحانهھ٬، فوقق االعاددهه مشکل ااست. حزبب تنهھا ددرر صوررتی قاددرر خوااهھھھد 
بودد مباررززۀۀ مسلحانۀ توددهھھھهھا رراا بهھ ددررستی ررهھھھبریی کند کهھ هھھھر يیک اازز ااعضايیش٬، ااصولل ااساسی 

اايین تاکتيیکهھا رراا ددررکک کرددهه باشد. 
تاکتيیکهھایی قيیامم بايید بر ااساسس تجربۀ تارريیخی٬، بهھ وويیژهه مباررززااتت مسلحانهھایی کهھ پروولتارريیا ددرر ططولل 
ددهھھھهھهھایی گذشتهھ بداانن مباددررتت ووررززيیدهه مورردد مطالعهھ قراارر گيیرند. تنهھا يیک مطالعۀ کامل وو جهھانی 
قيیامهھايیی کهھ ددرر ززمانهھایی ااخيیر رروویی ددااددهھھھاند٬، بهھ ما ااجاززهه خوااهھھھد دداادد کهھ عواامل جديید حاکم بر اايین 
حوززۀۀ جديید هھھھنر نظامی رراا جداا کنيیم. تنهھا مطالعۀ تجربۀ غنی ناشی اازز مباررززۀۀ مسلحانۀ پروولتارريیا 
بهھ ما ااجاززهه خوااهھھھد دداادد کهھ ااصولل ااساسی تاکتيیکهھا وو ااسترااتژیی قيیامم رراا کشف کنيیم وو ددرر آآيیندهه اازز 

ااشتباهھھھاتت بپرهھھھيیزيیم. 
بسيیارریی اازز بخشهھایی اانترناسيیونالل سومم٬، بطورر کلی توجهھ کافی بهھ مطالعۀ قيیامهھایی پروولتارريیايیی وو 
تاکتيیکهھایی قيیامم نکرددهھھھاند. بهھ نظر ما حتی مطالعۀ آآثارر لنيین ددررباررۀۀ اايین مسئلهھ بهھ نحو شايیستهھایی 
صوررتت نگرفتهھ. ددرر حالی کهھ اايین نوشتهھهھا ددرر هھھھر مسئلۀ ااسترااتژيیکی وو تاکتيیکی مربوطط بهھ 
مباررززۀۀ مسلحانۀ پروولتارريیا براایی تصرفف قدررتت٬، تجربۀ کامل وو فشرددۀۀ سهھ اانقالبب ررووسيیهھ رراا 
هھھھمرااهه با تجربۀ ووسيیع ستيیزهھھھایی اانقالبی کهھ ددرر غربب رروویی ددااددهھھھاند٬، ددرربر می گيیردد٬، لنيین بهھ تمامم 

سؤااالتت مهھم مربوطط بهھ تدااررکک وو ساززماندهھھھی اانقالبب پروولتارريیايیی پاسخ ددااددهه ااست. 
مطالعۀ تجربۀ قيیامهھا يیا تاکتيیکهھایی مباررززۀۀ مسلحانۀ گذشتهھ بطورر کلی بدوونن شناخت ددررست آآثارر 
لنيین غيیرممکن ااست. ززيیراا لنيین بزررگتريین ااسترااتژيیست وو تاکتيیسيین مباررززۀۀ مسلحانۀ 
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پروولتارريیاست وو تجربۀ غنی اايین مباررززهھھھایی رراا کهھ بطورر سيیستماتيیکی مورردد تحليیل قراارر گرفتهھ٬، 
براایی نسلهھایی بعد اازز خويیش بجایی گذااررددهه ااست. 

بوررژژووااززیی با کمک سوسيیالل ددمکرااسی هھھھر ررووززهه بهھ يیک مباررززۀۀ سيیاسی سخت عليیهھ پروولتارريیایی 
اانقالبی وو پيیشاهھھھنگ آآنن٬، يیعنی حزبب کمونيیست٬، وو عليیهھ ساززمانهھایی پروولتریی يیا نيیمهھ پروولتریی 
(ددهھھھقانی) تحت نفوذذ کمونيیستهھا ددست می ززند. عالووهه بر اايین٬، ططبقاتت حاکم ددرر هھھھمهھ جا تالشهھایی 
ووسيیعی می کنند براایی آآنکهھ تجربۀ مباررززۀۀ مسلحانۀ پروولتارريیا وو تجربۀ اانتقامجويیی هھھھا عليیهھ 
قيیامهھایی پروولتریی رراا بهھ خدمت خودد گيیرند. اامرووززهه هھھھر حکومت بوررژژوواايیی (وو نهھ فقط حکومتهھایی 
بوررژژوواايیی) اانبانی اازز ددستورراالعملهھایی حاضر وو آآماددهه مبتنی بر اايین تجربهھهھا ددرر ااختيیارر دداارردد وو 
منابع وو برنامهھهھایی عمل آآماددهھھھایی ددرر صوررتت ددخالت مسلحانۀ ززحمتکشانن دداارردد. براایی اايینکهھ 
بتوااند تجربيیاتش رراا ددرر مباررززهه عليیهھ پروولتارريیایی اانقالبی با شرکايیش ددرر ميیانن بگذاارردد وو متمرکز 
کند٬، کنگرهھھھهھایی بيین االمللی برگزاارر می کند (کنگرۀۀ پليیس ووااشنگتونن ددرر سالل 1925 وو غيیرهه). 
کتابهھا وو جزووااتت ررسمی فرااوواانی براایی آآموززشش بهھ پليیس وو ااررتش ددرر مورردد مقابلهھ با شوررشيیانن 
منتشر می شودد. برنامهھهھایی ددژژخيیمانهھایی ططرحح شدهھھھاند کهھ ددرر آآنهھا ااستفاددهه اازز تمامی ززررااددخانۀ 
تسليیحاتت مدررنن (بهھ اانضمامم ططرحهھایی شيیميیايیی) عليیهھ پروولتارريیایی اانقالبی ددرر صوررتت شوررشش 

مسلحانۀ پروولتارريیا عليیهھ نظم ااجتماعی توصيیهھ می شودد. 
اازز آآنجا کهھ بوررژژووااززیی حسابب می کند کهھ ددرر موقعيیت بالفصل اانقالبی ااررتش وو پليیس دداائمی 
سالحهھایی غيیرقابل ااعتماددیی عليیهھ پروولتارريیا هھھھستند٬، بوررژژووااززیی هھھھر کشورر سخت مشغولل تشکيیل 
يیک ااررتش منظم ضداانقالبی (ساززمانهھایی ددااووططلب٬، ااتحادديیهھهھایی نظامی دداانشجويیی٬، ووااحدهھھھایی 
فاشيیست٬، اانوااعع ااتحادديیهھهھایی ددفاعی٬، گرووهھھھهھایی نظامی ددرر کاررخانجاتت وو غيیرهه) براایی ددفاعع اازز نظم 

موجودد ااست. 
برخی کشوررهھھھا (مثل آآلمانن) براایی آآنکهھ پليیس تحت تأثيیر تمايیالتت اانقالبی مرددمم قراارر نگيیردد٬، ددرر 
حاشيیۀ شهھرهھھھایی بزررگگ صنعتی مناططقی رراا بهھ هھھھزيینۀ عمومی می ساززدد وو پليیسهھا رراا با 
خانوااددهههھھھايیشانن ددرر آآنجا جایی می ددهھھھد. حتی برخی اازز آآنهھا رراا ددرر پاددگانهھايیی کهھ بهھ مدررنن تريین 
تسليیحاتت مجهھز هھھھستند (ززررهھھھپوشهھا٬، تانکهھا٬، هھھھوااپيیماهھھھا٬، مسلسلهھا٬، توپخانهھ٬، گازز وو غيیرهه)٬، جایی 
می ددهھھھند. هھھھدفف تمامی اايین ااقدااماتت نظامی آآنست کهھ پليیس رراا تا آآنجا کهھ اامکانن دداارردد بهھ صوررتت 

يیک نيیروویی قابل ااعتمادد ددرر مباررززهه عليیهھ کاررگراانن اانقالبی ددررآآووررند. 
ددرر مورردد ااررتش٬، ططبقاتت حاکم سيیستم کاملی براایی حفظ اانضباطط تنظيیم کرددهھھھاند کهھ بهھ تنهھايیی می 

توااند کاررآآيیی ااشش رراا ددرر ااستفاددهه عليیهھ شوررشهھا تضميین نمايید. 
ططبقاتت حاکم با تب وو تابب خودد رراا براایی مباررززااتت ططبقاتی آآيیندهه آآماددهه می کنند. آآنهھا براایی ررسيیدنن 
بهھ اايین هھھھدفف اازز تجربۀ مباررززااتت گذشتهھ بهھ هھھھر شکل کهھ اامکانن دداارردد٬، ااستفاددهه می کنند. پروولتارريیا وو 

بهھ وويیژهه پيیشاهھھھنگ آآنن٬، حزبب کمونيیست٬، نبايید حتی لحظهھایی هھھھم اازز اايین ووااقعيیت غافل باشند. 
ما ددرر عصر جنگهھایی اامپريیاليیستی وو اانقالباتت پروولتریی ززندگی می کنيیم. اازز يیکسو٬، بوررژژووااززیی 
اامپريیاليیستی بيین االمللی بهھ يیک جنگ برااندااززاانۀ سيیستماتيیک عليیهھ پروولتارريیایی اانقالبی ددست می 
ززند: بهھ تدااررکاتت دديیواانهھ وواارریی براایی عمليیاتت جديید ررااهھھھزنانهھ کهھ تمامی جهھانن رراا ددرربر دداارردد می 
پرددااززدد؛ وو جنگی صليیبی عليیهھ ااتحادد جماهھھھيیر شورروویی سوسيیاليیستی يیعنی تنهھا ددوولت پروولتریی 
جهھانن رراا ووعظ می کند. سوسيیالل ددمکرااسی جهھانی هھھھر گونهھ کمکی کهھ بتوااند بهھ وویی می ددهھھھد. اازز 
سویی دديیگر پروولتارريیایی اانقالبی٬، ددرر ااتحادد با ددهھھھقانانن ززحمتکش وو با ميیليیونهھا برددگانن مستعمرااتت 
کهھ عليیهھ اامپريیاليیسم وو ااررتجاعع ددااخلی بهھ مباررززۀۀ اانقالبی پيیوستهھاند٬، ااکنونن بهھ نحو فزاايیندهھھھایی تمامی 
نيیروو وو کوششهھايیش رراا ددرر ررااهه تدااررکک آآنن بمب اانقالبی کهھ جهھانن کهھن رراا منفجر خوااهھھھد کردد٬، می 

گذاارردد. بشريیت وواارردد ددووررهھھھایی اازز تکانهھایی عظيیم ااجتماعی می گردددد. 
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بلوغغ شراايیط براایی ستيیزهھھھایی نهھايیی اانقالبی ددرر توااززیی با ررشد تضادد بيین گرووهھھھهھایی مختلف سرمايیهھ 
دداارر وو تضادد بيین تمامی آآنهھا وو ااتحادد جماهھھھيیر شورروویی سوسيیاليیستی٬، قلب اانقالبب پروولتریی جهھانی٬، 

بهھ پيیش می رروودد. 
عليیرغم ثباتت موقتی سرمايیهھ دداارریی (بيیشتر بخاططر اايین ثباتت) اامکانن دداارردد وو ددرر حقيیقت ااحتمالل 
دداارردد کهھ جنگ ددااخلی آآشکارر (آآغازز اانقالبب) ددرر کشوررهھھھایی معيینی قبل اازز جنگ جهھانی 
اامپريیاليیستی آآيیندهه وو پيیش اازز جنگ اامپريیاليیستی عليیهھ کشورر دديیکتاتورریی پروولتارريیا شرووعع شودد. ااما 
جنگ اامپريیاليیستی وو جنگ عليیهھ ااتحادد شورروویی٬، اانقالبب رراا ددرر بسيیارریی اازز کشوررهھھھا ااجتنابب ناپذيیر 

می ساززدد. 
تأثيیر عامل نظامی ددرر اانقالبب بسيیارر عظيیم ااست. «تنهھا ززوورر می توااند مسائل بزررگگ تارريیخ رراا حل 

کند٬، ززوورر ساززمانن يیافتهھ٬، ددرر مباررززااتت اامرووزز بهھ معنایی ساززمانن نظاميیست». 
هھھھر کمونيیستی ددرر ططولل اانقالبب يیک سربازز ددرر جنگ ددااخلی وو يیک ررهھھھبر مباررززۀۀ مسلحانۀ 
توددهههھھھاست. کمونيیستهھایی تمامی کشوررهھھھا بايید با تدااررکک بسيیج اانقالبی ززحمتکشانن بهھ نحو ووسيیع وو 
با ددقت ززيیادد وو هھھھر ررووززهه وو بهھ ووسيیلۀ آآموززشش آآنهھا براایی سرنگونی سلطۀ اامپريیاليیسم – حتی 
اامرووزز٬، ددرر ووضعيیتی کهھ بالووااسطهھ اانقالبی نيیست – خودد رراا بطورر جدیی براایی اايیفایی نقش خويیش 
بهھ عنواانن ررهھھھبراانن قيیامم آآيیندۀۀ پروولتارريیا آآماددهه کنند. اايین ووظظيیفۀ هھھھر حزبب کمونيیست ااست کهھ هھھھنر 
جنگ وو بهھ وويیژهه تجربۀ مباررززااتت مسلحانۀ پروولتارريیا رراا ددرر دديیگر کشوررهھھھا مورردد مطالعهھ قراارر 
ددهھھھد؛ مسائل نظامی قيیامم رراا برررسی کند؛ اايیدۀۀ قيیامم مسلحانهھ رراا ددرر ميیانن توددۀۀ ززحمتکشانن تبليیغ 
نمايید. بر ااهھھھميیت اايین ووظظايیف نمی تواانن ززيیاددهه تأکيید کردد. بهھ وويیژهه ددرر عصریی کهھ ما ددرر آآنن ززندگی 
می کنيیم٬، يیعنی ززمانی کهھ فورراانن جديید جنبش اانقالبی پروولتارريیا وو خلقهھایی تحت ستم شرقق قريیب 

االوقوعع ااست. 
«بگذاارريید يیاددآآوورریی کنيیم کهھ ززمانن مباررززۀۀ توددهھھھایی فراا ررسيیدهه. اايین مباررززهه هھھھمانا قيیامم مسلحانهھ ااست. 
حزبب اازز نظر سيیاسی آآگاهه پروولتارريیا بايید ووظظيیفۀ خويیش رراا ددرر اايین نبردد بزررگگ بهھ اانجامم ررساند!». 

بيین االملل ددوومم وو قيیامم 

قيیامم مسلحانهھ بمثابۀ يیکی اازز ااشکالل مباررززۀۀ ططبقاتی پروولتارريیا٬، ددرر مرکز سيیستم ماررکس وو اانگلس 
قراارر دداارردد. ااستفاددهه اازز اايین شکل بهھ ووسيیلۀ پروولتارريیا٬، ددرر مرحلۀ تارريیخی معيینی اازز تحولل مباررززۀۀ 
ططبقاتی ددرر هھھھر کشورر معيین٬، ضرووررتی مطلق وو حتمی ااست. اايین ضرووررتت بی ووااسطهھ اازز مفهھومم 
کلی ماررکسيیستی ددرر مورردد تکامل جامعهھ٬، اازز نقش اانقالبی قهھر ددرر تارريیخ٬، اازز نقش ددوولت بمثابۀ 
اابزاارر سلطۀ يیک ططبقۀ ووااحد٬، وو سراانجامم اازز دديیکتاتورریی پروولتارريیا ناشی می شودد. اانکارر ضرووررتت 
بی چونن وو چراایی قيیامم مسلحانهھ يیا ااگر عامم تر بگويیيیم مباررززۀۀ مسلحانۀ پروولتارريیا عليیهھ ططبقاتت 
حاکم٬، خوددبخودد بهھ معنایی اانکارر مباررززۀۀ ططبقاتی بطورر کلی ااست. بهھ معنایی اانکارر پايیهھهھایی 

ماررکسيیسم اانقالبی وو تبديیل آآنن بهھ آآيیيینی نفرتت اانگيیز اازز عدمم مقاوومت ااست. 
اامتناعع اازز شناختن دديیکتاتورریی پروولتارريیا بهھ عنواانن تنهھا ررااهه گذاارر ممکن اازز سرمايیهھ دداارریی بهھ 
سوسيیاليیسم ددرر عمل بهھ معنی اامتناعع اازز پذيیرشش اانقالبب بطورر کلی ااست. تمامم مفاهھھھيیم دديیگر کهھ 
تالشش ددااررند اامکانن وو ضرووررتت ررااهه دديیگریی – ررااهه غيیرقهھرآآميیز يیعنی غيیراانقالبی – اازز سرمايیهھ 
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دداارریی بهھ سوسيیاليیسم رراا ثابت کنند٬، نقش تارريیخی پروولتارريیا رراا بهھ عنواانن پيیشاهھھھنگ جامعهھ اانکارر 
می کنند؛ آآنهھا پروولتارريیا رراا بهھ ددااشتن موقعيیتی تبعی ددرر مقابل دديیگر ططبقاتت محدوودد می کنند. 

لنيین بر پايیۀ آآموززشش ماررکس وو اانگلس٬، آآثارر نبوغغ آآسايیی نوشت (بهھ وويیژهه «ددوولت وو اانقالبب») کهھ 
حقيیقت بی تزلزلل اايین ااحکامم کليیدیی ماررکسيیسم اانقالبی٬، نظريیاتی کهھ بطورر سيیستماتيیک بهھ ووسيیلۀ 
ااپوررتونيیستهھا مورردد بی توجهھی قراارر گرفتهھ٬، تحريیف وو مثلهھ شدهھھھاند رراا ثابت کردد. اازز سویی دديیگر 
تارريیخ وو ززوواالل اايیدئولوژژيیکی شرمم آآوورر بيین االملل ددوومم وو بهھ وويیژهه سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن٬، هھھھمرااهه با 
ططرزز تلقی سوسيیالل ددمکرااسی نسبت بهھ مسائل ااساسی سوسيیاليیسم علمی (ددوولت٬، دديیکتاتورریی 
پروولتارريیا٬، قيیامم) بطورر قطعی وو ددرر عمل٬، نظريیاتت ماررکس وو اانگلس رراا تأيیيید کرددهھھھاند٬، نظريیاتی 

کهھ لنيین برمبنایی ووااقعيیتهھایی جديید تارريیخی اازز آآنهھا ددفاعع نموددهه وو آآنهھا رراا تکميیل نمودد. 
هھھھمچنانن کهھ می دداانيیم٬، سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن ددرر تروويیج تحريیفاتت ااپوررتونيیستی اازز ماررکسيیسم 
ددرر مسائل ااساسی ززيیر نقش ااصلی رراا ددااشتهھ ااست: دديیکتاتورریی پروولتارريیا؛ مباررززۀۀ مسلحانهھ براایی 
کسب قدررتت؛ نابوددیی ددوولت بوررژژوواايیی وو ااستقراارر ددستگاهه حکومتی پروولتارريیا بر وويیراانهھهھایی آآنن – 
ددررست هھھھمانن گونهھ کهھ ددرر هھھھر مسئلۀ ااصولی دديیگریی ددرر ماررکسيیسم اانقالبی نيیز بهھ چنيین عملی 
ددست ززدد. اازز نظر ماررکس٬، «ززوورر ددرر سرااسر تارريیخ هھھھميیشهھ براایی نظم کهھن کهھ آآبستن نظم 
جديیديیست٬، هھھھمچونن ماما عمل کرددهه»؛ «بيین جامعۀ سرمايیهھ دداارریی وو جامعۀ کمونيیستی٬، يیک ددووررۀۀ 
ددگرگونی اانقالبی يیکی بهھ دديیگریی ووجودد دداارردد ... کهھ ددرر آآنن ددوولت چيیزیی جز دديیکتاتورریی اانقالبی 
پروولتارريیا نمی توااند باشد»[1]؛ «اانقالبب عملی ااست کهھ ددرر آآنن بخشی اازز مرددمم ااررااددۀۀ خودد رراا بهھ 
کمک تفنگ٬، سرنيیزهه وو توپپ بر بخش دديیگریی تحميیل می کند ... وو ددرر آآنن ططرفف پيیرووززمند 
ً مجبورر بهھ حفظ سلطهھاشش اازز ططريیق ترسی ااست کهھ سالحش ددرر ااررتجاعيیونن اايیجادد می  ضرووررتا
کند»[2]. ططبق نظر ماررکس٬، «سرنگونی قهھرآآميیز بوررژژووااززیی پايیۀ سلطۀ پروولتارريیا رراا فرااهھھھم می 
آآوورردد»[3] وو «بهھ وويیژهه يیک چيیز بهھ ووسيیلۀ کمونن ثابت شد وو آآنن اايینکهھ ططبقۀ کاررگر نمی توااند 
ً ماشيین حاضر وو آآماددۀۀ ددوولت رراا ددرر ااختيیارر گيیردد وو آآنراا براایی مقاصد خويیش بهھ خدمت  صرفا
ددررآآوورردد»[4]٬، بلکهھ بايید «آآنراا خردد کند وو اايین شرطط ااووليیهھ براایی هھھھر اانقالبب خلقی ووااقعی ددرر قاررهه 
ااست»[5]. سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن برخالفف اايین نظريیاتت اامرووززهه نيیز مانند هھھھميیشهھ اازز نظريیاتت 
ززيیر ددفاعع می کند: گذاارر اازز نظامم سرمايیهھ دداارریی بهھ نظامم سوسيیاليیستی با ووسايیل صلح آآميیز اامکانن 
پذيیر ااست. بدوونن خونريیزیی٬، بدوونن نابوددیی ددستگاهه حکومتی بوررژژووااززیی٬، بدوونن برقراارریی 

دديیکتاتورریی پروولتارريیا. 
سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن ددرر 1875 ددرر پيیش نويیس برنامهھاشش ددرر مورردد مسئلۀ ددوولت٬، تجربۀ 
کمونن پارريیس وو قضاووتی رراا کهھ ماررکس نسبت بهھ آآنن کرددهه بودد مورردد بی توجهھی قراارر دداادد. 
سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن دديیکتاتورریی پروولتارريیا (وو نيیازز بهھ سرنگونی قهھرآآميیز ماشيین کهھن ددوولت 
بوررژژوواايیی) رراا تبليیغ نمی کردد٬، بلکهھ اازز «يیک ددوولت آآززاادد خلقی» حمايیت می کردد «کهھ بايید 
جايیگزيین ددوولت پرووسس کنونی کهھ مبتنی بر سلطۀ ططبقاتی ااست شودد». کامال ررووشن ااست کهھ 
ماررکس وو بهھ وويیژهه اانگلس٬، اايین ماددۀۀ برنامۀ گوتا رراا رردد کرددند. آآنهھا آآنن رراا يیک «ووررااجی» ناميیدند 
کهھ «بايید رردد شودد٬، بهھ وويیژهه پس اازز کمونن پارريیس» وو ااضافهھ کرددند کهھ سخن گفتن اازز ددوولت آآززاادد 

خلقی «کامال مهھمل»[6] ااست. 
ً با اايین تحريیف مفهھومم ماهھھھيیت ددوولت٬، برنامۀ گوتا اازز ططرحح مسئلۀ دديیکتاتورریی پروولتارريیا وو  ططبيیعتا

مباررززۀۀ مسلحانهھ براایی ااستقراارر اايین دديیکتاتورریی اامتناعع ووررززيید. 
اايین مسائل نهھ ددرر اانجيیل بيین االملل ددوومم٬، برنامۀ 1891 ااررفوررتت٬، مطرحح شد وو نهھ کلمهھایی ددرر مورردد 
دديیکتاتورریی پروولتارريیا يیا حتی ددررباررۀۀ جمهھورریی ددمکرااتيیک ددرر آآنن ووجودد دداارردد کهھ «آآخريین شکل 
حکومتی جامعۀ بوررژژوواايیی ااست کهھ تحت آآنن مباررززۀۀ نهھايیی ددررخوااهھھھد گرفت.»(ماررکس). 
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کائوتسکی٬، اايین حواارریی بيین االملل ددوومم ددرر 1892 ددرر تفسيیر ررسمی برنامۀ ااررفوررتت کوشيید تا 
مسئلۀ گذاارر اازز يیک نظامم ااجتماعی بهھ نظامم ااجتماعی دديیگر رراا مطرحح کند. ااما وویی آآنراا با پايیهھایی 

عميیقاً ااپوررتونيیستی مطرحح کردد. 
«اايین اانقالبب (يیعنی تصرفف قدررتت سيیاسی بهھ ووسيیلۀ پروولتارريیا) بستهھ بهھ شراايیطی کهھ ددرر آآنن 
صوررتت می گيیردد٬، می توااند ااشکالل کامال گوناگونی بهھ خودد بگيیردد. وو بهھ هھھھيیچ ووجهھ اازز قهھر وو 

خونن رريیزیی جداايیی ناپذيیر نيیست. 
ما ددرر تارريیخ جهھانن موااررددیی اازز ططبقاتت حاکم رراا دديیدهھھھايیم کهھ آآنقدرر هھھھوشمند وو ضعيیف يیا ترسو 

بوددههااند کهھ ددرر صوررتت لزوومم ددااووططلبانهھ قدررتت خودد رراا تسليیم کرددهھھھاند.»[7] 
موضع ااپوررتونيیستی سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن ددرر مورردد اايین مسئلهھ کهھ چگونهھ قدررتت اازز 
بوررژژووااززیی بهھ پروولتارريیا منتقل می شودد٬، بهھ ررووشن تريین شکلی ددرر اايینجا دديیدهه می شودد. کائوتسکی 
وو سوسيیالل ددمکرااسی بطورر کلی بهھ هھھھيیچ ووجهھ اايین گذاارر رراا ددرر نتيیجۀ يیک مباررززۀۀ ططبقاتی نمی دداانند 
کهھ ددرر شراايیط معيین بهھ يیک مباررززۀۀ مسلحانۀ سخت ططبقاتت تحت ستم عليیهھ بوررژژووااززیی وو ططبقاتت 
حاکم بدلل می شودد. آآنهھا بهھ هھھھيیچ ووجهھ اايین گذاارر رراا دديیکتاتورریی پروولتارريیا نمی بيینند. آآنهھا آآنراا ااووجج 
يیک تحولل تدرريیجی منظم وو مسالمت آآميیز می دداانند کهھ بوررژژووااززیی ددااووططلبانهھ موااضع ااجتماعيیش 

رراا ووااگذاارر می کند. 
اايینکهھ کائوتسکی اازز کداامم مواارردد مشخص ددرر تارريیخ جهھانن صحبت می کند بر کسی معلومم نيیست. 
ااوو خودد چيیزیی ددرر اايین مورردد نمی گويید وو نمی توااند هھھھم بگويید٬، ززيیراا بهھ خوبی می ددااند کهھ تارريیخ 
جهھانن هھھھيیچ موررددیی اازز تسليیم ددااووططلبانۀ ططبقاتت حاکم بهھ ضرووررتت رراا بهھ يیادد نداارردد. تجربهھ٬، ددررست 
عکس آآنراا می آآموززدد: هھھھيیچ نظامم ااجتماعی وو هھھھيیچ ططبقهھایی کهھ تجسم اايین نظامم ااست٬، تاکنونن هھھھرگز 
ددااووططلبانهھ بهھ يیک ططبقۀ بالندۀۀ جديید ررااهه ندااددهه وو عرصۀ تارريیخ رراا بدوونن يیک مباررززۀۀ سخت ترکک 

نکرددهه. 
بيیانن مشخص اايین نقطهھ نظر ااپوررتونيیستی توسط وويیلهھلم ليیبکنخت ددرر کنگرۀۀ ااررفوررتت ددااددهه شد: 
«آآنچهھ اانقالبيیست هھھھدفف ااست٬، نهھ ووسيیلهھ. قهھر هھھھميیشهھ اازز هھھھمانن آآغازز تارريیخ يیک عامل ااررتجاعی 

بوددهه ااست.»[8] 
کائوتسکی ددرر کتابب جديیدشش «مفهھومم ماتريیاليیستی تارريیخی» ددرر مورردد مباررززۀۀ مسلحانهھ وو 

ااعتصاباتت می نويیسد: 
«ووقتی کهھ شما يیک ددوولت ددمکرااتيیک (ددوولت کنونی بوررژژووااززیی)٬، يیک ددمکرااسی مستحکم دداارريید٬، 
مباررززۀۀ مسلحانهھ دديیگر هھھھيیچ نقشی ددرر حل ستيیزهھھھایی ااجتماعی نداارردد. اايین ستيیزهھھھا با ووسايیل صلح 
آآميیز٬، با تبليیغ وو آآررااء حل می شوند. حتی ااعتصابب توددهھھھایی بمثابۀ ووسيیلۀ فشارر بهھ ووسيیلۀ کاررگراانن 

ررووزز بهھ ررووزز کاررآآيیی خودد رراا اازز ددست می ددهھھھد.» 
اايینست «ررااهه يیابی بهھ قدررتت» کائوتسکی! اايینست تفکر وویی ددرر مورردد مباررززۀۀ مسلحانۀ پروولتارريیا 
عليیهھ بوررژژووااززیی وو نظر وویی ددررباررۀۀ ااعتصاباتت بمثابۀ شکلی اازز مباررززۀۀ ططبقاتی وو ووسيیلۀ حل 
ستيیزهھھھایی ااجتماعی ددرر ددوولتهھایی جديید سرمايیهھ دداارریی! وو اايینهھا ددررست عکس ااصولل ماررکس ددرر 

مورردد اايین مسائل ااند. 
ااما کائوتسکی خودد رراا بهھ اانکارر نيیازز پروولتارريیا بهھ ااستفاددهه اازز قهھر عليیهھ ددشمنانن ططبقاتيیش محدوودد 
نمی کند. ااوو گستاخانهھ ااظظهھارر می دداارردد کهھ بوررژژووااززیی خودد بهھ مباررززۀۀ مسلحانهھ عليیهھ پروولتارريیا 

متوسل نمی شودد: 
« با تکامل سريیع صنعت٬، اايین ووسايیل نظامی نيیست بلکهھ پرووسهھهھایی ااقتصاددیی ااست کهھ بطورر 

ررووززاافزوونن ددرر اامورر ددوولت تعيیيین کنندهه می شودد. 
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سرمايیهھ دداارراانن مانند فئودداالهھا اازز ططريیق برتریی نظامی بر توددهھھھهھا سلطهھ ندااررند ... آآنهھا تاکنونن 
قدررتت رراا بخاططر ثرووتت وو ااهھھھميیت ووظظايیف ااقتصادديیشانن ددرر پرووسۀ توليیدیی موجودد نگهھدااشتهھاند. تا 
هھھھنگامی کهھ توددهھھھهھايیی کهھ تحت ستم ااند وو بهھ ووسيیلۀ آآنهھا ااستثمارر می شوند نيیازز بهھ جايیگزيینی 
سرمايیهھ دداارراانن وو ساززمانهھايیی رراا کهھ بهھ آآنهھا وواابستهھاند با ساززمانهھایی دديیگریی کهھ متعلق بهھ ططبقۀ 
کاررگر باشند وو اايین ووظظايیف رراا ااگر نهھ بهھتر٬، بهھ هھھھمانن خوبی اانجامم می ددهھھھند ددررکک نکرددهھھھاند٬، آآنهھا 

قدررتت خودد رراا حفظ خوااهھھھند کردد. 
ضرووررتت ااقتصاددیی وو برتریی نظامی سالحی ااست کهھ سرمايیهھ دداارراانن ددرر مباررززهه شانن عليیهھ يیک 

ررژژيیم ددمکرااتيیک ططبقاتت ززحمتکش بکارر می برند.»[9] 
کائوتسکی پس اازز اايین بيیانن «تئورريیک» ددرر مورردد منبع قدررتت بوررژژووااززیی ااظظهھارر می کند کهھ 
بوررژژووااززیی ددرر لحظهھایی کهھ ووسايیل توليید اازز ددست وویی بهھ ددست ددمکرااسی منتقل می شودد٬، 

هھھھيیچگونهھ مقاوومت مسلحانهھایی نخوااهھھھد کردد. 
برنامۀ هھھھايیدلبرگگ کهھ بهھ ووسيیلۀ سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن ددرر 1925 پذيیرفتهھ شدهه موضع ددووفاکتویی 
(عملی) سوسيیالل ددمکرااسی رراا ددرر رراابطهھ با ددوولت تصويیب می کند – موضع ددرر مقابل جمهھورریی 
بوررژژوواايیی کهھ اازز اانقالبب نواامبر 1918 بهھ بعد آآنراا مشخص کرددهه وو هھھھنوزز هھھھم بهھ آآنن ااعتقادد دداارردد. 
سوسيیالل ددمکرااسی٬، ررژژيیم جمهھورریی اامرووزز رراا (ددرر آآلمانن وو ددرر بسيیارریی اازز دديیگر کشوررهھھھا – 
ااتريیش٬، سوئيیس وو غيیرهه) هھھھمچونن مرحلۀ گذاارریی کهھ بهھ سوسيیاليیسم ختم می شودد می بيیند؛ 
بنابراايین٬، اازز نظر مفاهھھھيیم٬، ددفاعع اازز اايین ررژژيیم رراا بهھ عهھدهه می گيیردد. تجربۀ جنگ وو ددووررۀۀ پس اازز 
جنگ بهھ ووضوحح کامل نشانن ددااددهه کهھ ررهھھھبراانن سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن خودد رراا براایی هھھھر گونهھ 
فدااکارریی ددرر ددفاعع اازز جمهھورریی بوررژژوواايیی عليیهھ پروولتارريیایی اانقالبی آآماددهه می کنند. آآنهھا نقش سگ 

محافظ رراا با شورر وو شوقق می پذيیرند وو با ااشتيیاقق فرااوواانن اانجامم می ددهھھھند. 
ااستدالالتت عليیهھ قهھر کهھ بهھ ووسيیلۀ کائوتسکی ددرر 1892 وو 1926 يیا ليیبکنخت ددرر 1891 مطرحح 
شدهه وو آآنهھايیی کهھ بهھ ووسيیلۀ دديیگر تئورريیسيین هھھھایی سوسيیالل ددمکرااسی (مثال اامرووززهه بهھ ووسيیلۀ تت. 

هھھھوباخخ) ااستفاددهه می شودد کامال بهھ هھھھم شباهھھھت ددااررند. هھھھوباخخ موقراانهھ ااعالمم می دداارردد: 
«هھھھمانگونهھ کهھ خردد ژژززووئيیت ااعالمم می دداارردد٬، ااررتباططی بيین هھھھدفف وو ووسيیلهھ ووجودد دداارردد. هھھھگل گفت 
هھھھر ووسيیلهھ ددرر عيین حالل يیک هھھھدفف ااست وو خردد ملل ااعتقادد دداارردد کهھ غيیرممکن ااست براایی بيیروونن 
ررااندنن شيیطانن اازز شيیطانن ااستفاددهه کردد. بديین گونهھ مسئلۀ قهھر ددرر هھھھر مرحلهھ اازز تکامل٬، بهھ اايیدهھھھایی 
کهھ شخص اازز هھھھدفف نهھايیی سوسيیاليیسم دداارردد بستگی دداارردد. ااگر کسی ااعتقادد ددااشتهھ باشد کهھ اايین هھھھدفف 
نهھايیی٬، سوسيیاليیسم٬، با عدمم ووجودد قهھر بهھ عنواانن شرطط مطلق آآنن هھھھمرااهه ااست٬، پس ددرر تمامی مواارردد 

شخص مجبورر ااست ... براایی ررسيیدنن بهھ اايین هھھھدفف نهھايیی٬، ااصل عدمم ووجودد قهھر رراا ببيیند.»[10] 
اامرووزز دديیگر حتی يیک تئورريیسيین سوسيیالل ددمکرااسی رراا٬، حتی ددرر بيین بهھ ااصطالحح سوسيیالل 
ددمکرااسی چپ٬، نمی تواانن يیافت کهھ فرمولل فوقق االذکر کائوتسکی وو دديیگر ررهھھھبراانن سوسيیالل 

ددمکرااسی رراا نپذيیرفتهھ باشد. 
حتی ااگر برخی اازز سوسيیالل ددمکرااتهھا – مثل ژژووليیوسس ددوويیچ[11] ددرر ااتريیش٬، سوسيیالل ددمکرااتت 
14چپ بروونو کالنيینش ددرر ليیتواانی[12] وو دديیگراانن – ددرر ضمن آآثارر تئورريیکشانن بعضی ااووقاتت بهھ 

اايین نتيیجهھ می ررسند کهھ تحت بعضی شراايیط پروولتارريیا ممکن ااست بهھ شيیوهھھھهھایی ااجبارر عليیهھ 
بوررژژووااززیی ددست ززند٬، ددرر ااصل مسئلهھ هھھھيیچ تغيیيیریی نخوااهھھھد دداادد. کائوتسکی وو اامثالل وویی آآنهھا رراا 
بخاططر تخلف اازز ااصولل سوسيیالل ددمکرااسی سرززنش نمی کنند. سخنانن پر آآبب وو تابب سوسيیالل 
ددمکرااسی چپ ددررباررۀۀ اامکانن ااستفاددهه اازز قهھر عليیهھ بوررژژووااززیی ضروورریی ااند؛ آآنهھا ددرر خدمت ااسيیر 
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کرددنن اايیدئولوژژيیک آآنن عناصریی اازز پروولتارريیا قراارر ددااررند کهھ هھھھنوزز ااصراارر ددااررند سوسيیالل 
ددمکرااسی بيین االمللی رراا حزبب ططبقۀ کاررگر بداانند. معهھذاا بر هھھھر کس ررووشن ااست کهھ مادداامی کهھ 
سوسيیالل ددمکرااسی بهھ ااررززيیابی خودد اازز ددوولت ووفادداارر ااست٬، دديیکتاتورریی پروولتارريیا رراا اانکارر می کند 
وو جمهھورريیهھایی بوررژژوواايیی فعلی رراا هھھھمچونن فتوحاتت ططبقۀ کاررگر می ددااند کهھ بايید اازز آآنهھا هھھھم ددرر 
مقابل ددشمنانن ددااخلی (پروولتارريیایی اانقالبی) وو هھھھم ددرر مقابل ددشمنانن خاررجی ددفاعع نمودد٬، براایی 
سوسيیالل ددمکرااسی بهھ هھھھيیچ ووجهھ مسئلهھ فرااخوااندنن توددهھھھهھایی ززحمتکش بهھ مسلح شدنن براایی 

سرنگونی بوررژژووااززیی مطرحح نيیست. 
بنيیانن گذاارراانن سوسيیاليیسم علمی هھھھرگز اازز ااصولل خودد ددرر مورردد نقش قهھر يیا قيیامم پروولتریی ددست 
برندااشتند. اايین اافسانهھایی بيیش نيیست کهھ اانگلس ددرر مقدمهھاشش بر «جنگ ددااخلی ددرر فراانسهھ» ااثر 
ماررکس کهھ ددررست پيیش اازز مرگش ددرر 1895 نوشت٬، اازز عقايید پيیشيین خودد ددرر مورردد قيیامم ددست 
برددااشتهھ وو شيیوهھھھهھایی 1848 وو 1871 رراا رردد کرددهه وو اازز تحولل آآرراامم وو صلح آآميیز حمايیت نموددهه. 

اايین اافسانهھ توسط ررفرميیستهھایی سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن بهھ مدتت سی سالل مطرحح شدهه. 
ااما ااکنونن کهھ رريیاززاانوفف موفق شدهه نسخۀ ااصلی وو معتبر ااثر اانگلس رراا اازز برنشتيین بگيیردد٬، دديیگر 

نمی تواانند کسی رراا گولل بزنند. 
ااکنونن هھھھمهھ می دداانند کهھ وويیرااستارراانن کميیتۀ مرکزیی حزبب سوسيیالل ددمکرااتت ووقتی کهھ مقدمۀ 
اانگلس رراا منتشر کرددند٬، تمامی جمالتی کهھ يیا بهھ ااهھھھداافف تارريیخی اانقالبيیونن آآلمانن تا سالل 1895 
(بسيیج وو آآموززشش اانقالبی توددهھھھهھا٬، ساززماندهھھھی وو آآموززشش حزبی وو غيیرهه) يیا بهھ نيیازز بهھ کارربردد 

مباررززۀۀ مسلحانهھ ددرر آآيیندهه براایی کسب قدررتت مربوطط می شد رراا حذفف کرددند. 
عقايید ووااقعی اانگلس ددرر مورردد ااستفاددهه اازز قهھر رراا می تواانن ددرر يیکی اازز عباررااتت نامهھایی کهھ ددرر 3 
ً عليیهھ تحريیف مقدمهھاشش بر  آآوورريیل 1895 بهھ الفاررگگ نوشتهھ پيیداا کردد. ددرر اايین عباررتت وویی شديیداا

کتابب ماررکس ااعترااضض می کند وو می نويیسد: 
«ليیبکنخت کلک ظظريیفی بهھ من ززددهه. ااوو اازز مقدمۀ من بر مقاالتت ماررکس ددرر مورردد فراانسۀ سالهھایی 
50-1848 هھھھر چيیزیی رراا کهھ می تواانستهھ ددرر ددفاعع اازز تاکتيیکهھایی صلح بهھ هھھھر قيیمت وو مخالفت با 
ززوورر وو قهھر خوددشش کهھ مدتيیست آآنهھا رراا ووعظ می کند بگيیردد گرفتهھ٬، بهھ وويیژهه هھھھنگامی کهھ هھھھم ااکنونن 
قواانيین جابراانهھایی ددرر برليین تدااررکک دديیدهه می شودد. ااما من اايین تاکتيیکهھا رراا تنهھا براایی آآلمانن اامرووزز 
وو حتی با يیک شرطط مهھم مطرحح می کنم. ددرر فراانسهھ٬، بلژيیک٬، اايیتاليیا وو ااتريیش اايین تاکتيیکهھا رراا 
نمی تواانن ددرر کليیتشانن ددنبالل کردد وو ددرر خودد آآلمانن هھھھم ممکن ااست فردداا قابل کارربردد نباشند.»[13] 
اازز مقدمۀ اانگلس – آآنچنانن کهھ اامرووزز بخاططر تالشهھایی رريیاززاانوفف می دداانيیم – عباررتت ززيیر کهھ 

عقايید مؤلف رراا ددرر مورردد جنگ خيیابانی نشانن می ددهھھھد حذفف می شودد: 
ً نهھ. اايین  «آآيیا اايین بداانن معنی ااست کهھ ددرر آآيیندهه جنگ خيیابانی دديیگر نقشی نخوااهھھھد ددااشت؟ مطمئنا
تنهھا بديین معنی ااست کهھ شراايیط پس اازز 1848 براایی ررززمندگانن غيیرنظامی بسيیارر نامساعد وو براایی 
ااررتش فوقق االعاددهه مساعد شدهه ااست. بنابراايین ددرر آآيیندهه٬، جنگ خيیابانی تنهھا ددرر صوررتی می توااند 
پيیرووززمند باشد کهھ اايین ووضعيیت نامساعد بهھ ووسيیلۀ عواامل دديیگر جبراانن شودد. بر اايین ااساسس٬، جنگ 
خيیابانی ددرر آآغازز يیک اانقالبب بزررگگ ناددررتر اازز مرااحل بعدیی اانقالبب ااست وو بايید با نيیرووهھھھایی 
عظيیم تریی بداانن مباددررتت شودد. ااما آآنهھا ممکن ااست بهھ هھھھمانن گونهھ کهھ ددرر تمامی ددووررۀۀ اانقالبب 
کبيیر فراانسهھ يیا ددرر 4 سپتامبر وو 31 ااکتبر 1870 ددرر پارريیس رروویی دداادد٬، حملۀ آآشکارر رراا بهھ 

تاکتيیکهھایی منفعل بارريیکاددیی ترجيیح ددهھھھند.»[14] 
اايین عباررتت اازز مقدمۀ اانگلس هھھھمرااهه با نقل قولی کهھ اازز نامۀ الفاررگگ نقل شد وو پيیش اازز اانتشارر 
توسط برنشتيین حذفف گردديید٬، کيیفر خوااست خردد کنندهھھھایی عليیهھ جناحح حاکم سوسيیالل ددمکرااسی٬، وو 
باالتر اازز هھھھمهھ برنشتيین بهھ شمارر می رروودد کهھ بديین ووسيیلهھ قصد ددااشت اانگلس رراا ددرر نظر حزبب وو 

R20



تمامی پروولتارريیا هھھھمچونن يیک خرددهه بوررژژوواایی اانقالبی جلوهه ددهھھھد کهھ اازز گناهھھھانن اانقالبی جواانی 
خويیش توبهھ می کند. 

ددرر اايین مورردد جالب ااست کهھ جملۀ کمتر شناختهھ شدهھھھایی اازز ماررکس رراا نقل کنيیم کهھ عقايید وویی رراا 
ددرر مورردد قهھر وو دديیکتاتورریی کهھ تنهھا ددوو سالل پيیش اازز مرگش نوشتهھ شدهه ررووشن می کند. ماررکس 

15ددرر نامهھایی بهھ سوسيیالل ددمکرااتت هھھھلندیی ددوومال نيیووونهھويیس ددرر 22 فورريیۀ 1881 نوشت: 

«يیک حکومت سوسيیاليیستی ددرر کشورریی بهھ قدررتت نمی ررسد مگر آآنکهھ شراايیط آآنچنانن تحولل يیافتهھ 
باشد کهھ بتوااند بالفاصلهھ بهھ ااقدااماتت الززمم براایی ترساندنن کافی توددۀۀ بوررژژووااززیی براایی بهھ ددست 

آآووررددنن ززمانن – ااووليین اامر ااساسی براایی عمل پايیداارر – ددست ززند.»[15] 
اايین عقيیدهه کهھ ترساندنن بوررژژووااززیی با ووسايیلی غيیر اازز قهھر اامکانن پذيیر ااست٬، توهھھھمی ااست کهھ تنهھا 

می توااند بهھ ضداانقالبب خدمت کند. 
ااما سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن ططورر دديیگریی فکر می کند. موضوعع ترساندنن بوررژژووااززیی بهھ هھھھر 
حالل بهھ هھھھيیچ ووجهھ براایی وویی مطرحح نيیست. ددرر اايینجا جملهھایی رراا اازز هھھھيیلفردديینگ٬، يیکی اازز مقاماتت 

اايین سوسيیالل ددمکرااسی وو بيین االملل ددوومم٬، نقل می کنيیم: 
«تعريیفی کهھ بهھ ووسيیلۀ ماررکس ددااددهه شدهه (ددوولت بمثابۀ ووسيیلۀ ااجبارر ددرر ددست ططبقاتت حاکم) يیک 
تئورریی ددوولت نيیست٬، ددرر ووهھھھلۀ ااوولل بديین ددليیل کهھ منظورر اازز اايین تعريیف تمامی صوررتبندیی هھھھایی 

سيیاسی اازز آآغازز جامعهھ ااست ... 
ما سوسيیاليیستهھا بهھ سهھم خويیش بايید ددررکک کنيیم کهھ ساززمانن اازز ااعضاء٬، ررهھھھبراانن وو يیک ددستگاهه 
تشکيیل شدهه – بهھ عباررتت دديیگر اايینکهھ ددوولت اازز نظر سيیاسی چيیزیی جز حکومت٬، ددستگاهه هھھھداايیت 

کنندهه وو شهھروونداانی کهھ ددوولت رراا می ساززند نيیست ... 
اازز سویی دديیگر٬، اايین نتيیجهھ رراا می تواانن گرفت کهھ عنصر ضروورریی هھھھر ددوولت جديید٬، ااحزاابند. ززيیراا 
يیک فردد ااررااددهھھھاشش رراا تنهھا بهھ ووااسطۀ يیک حزبب می توااند نشانن ددهھھھد. بديین گونهھ ااحزاابب رروویی هھھھم 

ررفتهھ بهھ هھھھمانن ااندااززهه عنصر ضروورریی ددوولت ااند کهھ حکومت وو ددستگاهه اادداارریی.»[16] 
اايینست تعريیف ددوولت کهھ توسط مؤلف «سرمايیۀ مالی» ددااددهه شدهه. ططبيیعتاً اازز آآنجا کهھ ددوولت ووسيیلۀ 
سلطۀ يیک ططبقهھ نيیست بلکهھ «حکومت٬، ددستگاهه هھھھداايیت کنندهه٬، شهھروونداانن وو ااحزاابب» بهھ شمارر می 
رروودد (بديین ترتيیب حزبب سوسيیالل ددمکرااتت آآلمانن «يیک عنصر ضروورریی» ددوولت بوررژژوواايیی 
ااست)٬، پس می تواانن نتيیجهھ گرفت کهھ ددرر آآلمانن وو هھھھر جایی دديیگریی قدررتت بهھ بوررژژووااززیی تعلق 
نداارردد بلکهھ بهھ تمامی ططبقاتت وو تمامی ااحزاابب متعلق ااست؛ بهھ تمامی شهھروونداانی کهھ ددوولت رراا می 
ساززند تعلق دداارردد. ااما ااگر چنيین باشد٬، دديیگر مسئلۀ جنگ با ددوولت مطرحح نيیست؛ برعکس٬، هھھھدفف 
بايید ااشغالل مقامهھایی سيیاسی آآنن باشد. ددرر عمل اايین بهھ معنایی حکومتهھایی اائتالفی ااست کهھ ددرر آآنهھا 
سوسيیالل ددمکرااسی با ااحزاابب بوررژژوواايیی هھھھمکارریی می کند. وو اايین بهھ معنایی مباررززۀۀ سختی ااست 
عليیهھ پروولتارريیایی اانقالبی وو پيیشاهھھھنگ آآنن٬، حزبب کمونيیست٬، کهھ بطورر هھھھمزمانن عليیهھ بوررژژووااززیی وو 
ررهھھھبراانن سوسيیالل ددمکرااتت براایی ااستقراارر دديیکتاتورریی پروولتارريیا می جنگد. اايینست پايیۀ تئورريیک 
تزهھھھایی ضداانقالبی کائوتسکی ددرر مورردد مباررززۀۀ مسلحانهھ وو حل ستيیز ااجتماعی کهھ ما قبال نقل 
کردديیم. وو اايین بهھ معنایی آآنست کهھ سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن (وو نهھ تنهھا سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن) 
ااعتقادد دداارردد کهھ بهھ آآررززووهھھھايیی کهھ ددرر 1875 ددرر مورردد ددوولت خلقی ددااشت ررسيیدهه وو آآنچهھ کهھ اامرووزز 
باقی ماندهه٬، ددمکرااتيیزهه کرددنن بيیشتر ددوولت٬، ددمکرااتيیزهه کرددنن جامعۀ ملل وو گذاارر مسالمت آآميیز٬، 

بدوونن اانقالبب٬، دديیکتاتورریی يیا خونريیزیی بهھ سوسيیاليیسم ااست. 
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کائوتسکی اايین تز رراا حتی توجيیهھ پذيیرتر می کند. اايین آآنن چيیزیی ااست کهھ وویی ددرر مورردد ددوولت ددرر 
کتابی کهھ قبال نقل کردديیم٬، «مفهھومم ماتريیاليیستی تارريیخ»٬، مطرحح می کند: 

«اازز ززمانن آآخريین ااظظهھاررااتت اانگلس ددرر مورردد ددوولت٬، بيیش اازز يیک نسل گذشتهھ٬، وو اايین ددووررهه خصلت 
جديید ددوولت جديید رراا بدوونن تغيیيیر باقی نگذااشتهھ. اايینکهھ مشخصاتت اارراائهھ شدهه توسط ماررکس وو 
اانگلس اازز ددوولت کهھ ددرر ززمانن خوددشانن کامال معتبر بودد٬، اامرووززهه هھھھمانن ااهھھھميیت رراا دداارردد يیا نهھ٬، نيیازز 

بهھ مطالعهھ وو برررسی دداارردد.» 
کائوتسکی ددرر عباررااتت بعدیی با حالتی حق بهھ جانب تالشش دداارردد ثابت کند کهھ ددوولت ددرر عصر 
مالی٬، خصلتی کامال متفاووتت اازز آآنچهھ ماررکس وو اانگلس توضيیح ددااددند دداارردد. ددوولت دديیگر يیک 

ووسيیلۀ ااجبارر ططبقاتی نيیست. وویی ددرر هھھھميین کتابب می نويیسد: 
«ددوولت ددمکرااتيیک جديید اازز اانوااعع پيیش اازز خودد کهھ ددرر آآنهھا ددستگاهه حکومتی بهھ ووسيیلۀ ططبقاتت 
ااستثماررگر بکارر گرفتهھ می شد متفاووتت ااست وو اايین خصلت دديیگر ووجهھ ضروورریی آآنراا تشکيیل نمی 
ددهھھھد وو اازز آآنن جدااناپذيیر نيیست. برعکس٬، گراايیش ددوولت ددمکرااتيیک بهھ آآنست کهھ ااررگانن يیک ااقليیت 
چنانن کهھ ددرر ررژژيیمهھایی قبلی بودد نباشد بلکهھ ااررگانن ااکثريیت مرددمم وو بهھ عباررتت دديیگر ططبقاتت 
ززحمتکش باشد. ااما ددرر جايیی کهھ ددوولت هھھھنوزز ااررگانن ااقليیت ااستثماررگراانن ااست٬، علت آآنن ددرر 
سرشت خوددشش نيیست٬، بلکهھ ددليیل آآنراا بايید ددرر فقداانن ووحدتت٬، شناخت٬، ااستقاللل يیا ررززمندگی خودد 
ططبقاتت ززحمتکش جستجو کردد – تمامی صفاتی کهھ بهھ نوبۀ خودد نتيیجۀ شراايیطی هھھھستند کهھ ددرر آآنن 

ززندگی می کنند. 
ددمکرااسی اامکانن لغو قدررتت سيیاسی ااستثماررگراانن رراا عرضهھ می کند وو اامرووززهه با اافزاايیش مدااوومم 

تعداادد کاررگراانن٬، اايین اامر هھھھر چهھ بيیشتر وو بيیشتر صوررتت می گيیردد. 
هھھھر چهھ اايین اامر بيیشتر صوررتت گيیردد٬، ددوولت ددمکرااتيیک هھھھم بيیشتر اازز اايین حالت کهھ يیک ووسيیلۀ 
صرفف ددرر ددست ططبقاتت ااستثماررگر باشد خاررجج می شودد. ددستگاهه حکومتی هھھھم ااکنونن ددرر برخی 
شراايیط ررفتهھ ررفتهھ بهھ ددوولت ددمکرااتيیک تبديیل می شودد – بهھ عباررتت دديیگر شرووعع کرددهه کهھ ددرر 
جهھت مخالف جهھتی کهھ ددرر گذشتهھ بکارر گرفتهھ می شد٬، کارر کند. ددوولت اازز يیک ووسيیلۀ سرکوبب بهھ 

ووسيیلۀ ررهھھھايیی کاررگراانن تبديیل می شودد.» 
بهھ هھھھيیچ تفسيیریی نيیازز نيیست! حکومت سرمايیهھ دداارریی کاررتلهھا ووسيیلهھایی ددرر ددست ططبقاتت دداارراا 

نيیست٬، ددوولتی ااست کهھ پروولتارريیا رراا بهھ ررهھھھايیی ااشش ررهھھھنمونن می شودد! 
ااگر بهھ اايینهھا حمالتت بی شرمانهھ بهھ ااتحادد شورروویی رراا کهھ کائوتسکی جا بهھ جا ددرر کتابش بهھ آآنن می 
پرددااززدد٬، آآووااززهھھھایی مستانهھاشش رراا بهھ اافتخارر جامعۀ ملل٬، ووسيیلۀ صلح وو ددفاعع اازز آآززااددیی٬، وو 
تضميینهھايیی رراا کهھ ططبقاتت حاکم عليیهھ ددمکرااسی بهھ سالحح متوسل نخوااهھھھند شد ااضافهھ کنيیم وو ااگر 
باالخرهه مشی سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن رراا ددرر ددووررۀۀ پس اازز جنگ بهھ وويیژهه ددرر ٬1918، ٬1919، 
٬1920، 1921 وو 1923 بخاططر آآوورريیم٬، آآشکارر خوااهھھھيیم دديید کهھ چراا کائوتسکی مجبورر بودد چنيین 

ناشيیانهھ ددرر آآموززشش ماررکس وو اانگلس ددرر مورردد ددوولت تجديیدنظر کند. 
ووقتی وویی بهھ بحث ددررباررۀۀ قدررتت نظامی وو ااقتصاددیی ددوولت جديید می پرددااززدد بهھ نتيیجۀ ززيیر می 
ررسد:«موقعيیت بيین االمللی کهھ جمهھورریی آآلمانن ااکنونن بداانن نائل شدهه نشانن می ددهھھھد کهھ قدررتت يیک 
ملت تا حد بی ااندااززهھھھایی بهھ ووسيیلۀ پيیشرفت ااقتصاددیی وو فرهھھھنگی ااشش تعيیيین می شودد٬، وو نهھ بهھ 
ووسيیلۀ ااررتش آآنن. ددرر ووااقع اامرووززهه ددرر حاکميیت کامل ددمکرااسی٬، ددوولتی کهھ بهھ ووسيیلۀ ددمکرااسی هھھھا 
ً نيیاززیی بهھ يیک ااررتش براایی  ااحاططهھ شدهه وو هھھھيیچ ااهھھھداافف تجاووززگراانهھایی رراا ددنبالل نمی کند وو تقريیبا
ددفاعع اازز خويیش نداارردد٬، ددرر جامعۀ ملل بطورر عقاليیی ساززمانن يیافتهھ. ااگر ررووسيیهھ يیک ررژژيیم 
ددمکرااتيیک ددااشت وو بهھ جامعۀ ملل وواارردد می شد٬، يیکی اازز مواانع ااصلی خلع سالحح عمومی اازز بيین 

می ررفت.» 
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جامعۀ ملل٬، ووسيیلۀ صلح! ااتحادد جماهھھھيیر شورروویی سوسيیاليیستی ووسيیلۀ جنگ! بيیشتر اازز اايین نمی 
شودد گستاخخ بودد. 

تقلب ددرر مقدمۀ اانگلس٬، تحريیف ماررکسيیسم ددرر هھھھر نکتۀ ااساسی – تمامی اايینهھا الززمم بودد تا 
ررفرميیستهھا بتواانند ووظظيیفۀ کثيیف ااپوررتونيیستی شانن رراا تحت پوشش نامم اانگلس اانجامم ددهھھھند. کل عمل 
سوسيیالل ددمکرااسی ددرر ططولل يیاززددهه سالل گذشتهھ – کهھ اايینجا جایی برررسی آآنن نيیست – (سوسيیالل 
ددمکرااسی تاکنونن مکانن ااختصاصی خويیش رراا ددرر سيیستم ددفاعی نظامم بوررژژوواايیی ددااشتهھ ااست) 
بهھتريین ددليیل اايین اامر ااست. اامرووززهه هھھھر کسی می توااند ببيیند کهھ سوسيیالل ددمکرااسی ددرر عمل وو ددرر 
تئورریی نهھ تنهھا ددرر مقابل قهھر پروولتارريیا عليیهھ بوررژژووااززیی قراارر دداارردد٬، بلکهھ ددرر کنارر قهھر بوررژژووااززیی 

عليیهھ پروولتارريیا نيیز جایی دداارردد. 
اازز آآنچهھ گفتهھ شد می تواانن نتيیجهھ گرفت کهھ سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن وو بهھ ددنبالل آآنن کل 
اانترناسيیونالل ددوومم٬، ددرر تمامی مسائل بنيیادديین ماررکسيیسم٬، هھھھرگز بطورر ااصيیل وو کامل ماررکسيیست 
نبوددهه ااست. پيیداايیش ررفرميیسم٬، سقوطط شرمم آآوورر اايیدئولوژژيیک سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن ددررست 
ددرر ددووررۀۀ گوتا وو ااررفوررتت آآغازز شد؛ اايین ررفرميیسم با قلب آآثارر ماررکس وو اانگلس ددرر مورردد 
دديیکتاتورریی٬، مباررززۀۀ مسلحانۀ پروولتارريیا وو مباررززۀۀ ططبقاتی بطورر کلی آآغازز شد – مسائل ااساسی 

کهھ خط فاصل بيین اانقالبيیونن ااصيیل وو تمامی کسانيیست کهھ با اانقالبب بيیگانهھاند. 
ددرر اايین مورردد ااست کهھ لنيین نوشت: 

«ااغلب گفتهھ وو نوشتهھ می شودد کهھ نکتۀ عمدهه ددرر تئورریی ماررکس٬، مباررززۀۀ ططبقاتيیست. ااما اايین 
ددررست نيیست. وو اايین تصورر غلط ااغلب بهھ تحريیفی ااپوررتونيیستی اازز ماررکسيیسم وو قلب آآنن با حالتی 
کهھ براایی بوررژژووااززیی قابل پذيیرشش ااست منجر می شودد. ززيیراا تئورریی مباررززۀۀ ططبقاتی بهھ ووسيیلۀ 
ماررکس اايیجادد نشد٬، بلکهھ بهھ ووسيیلۀ بوررژژووااززیی پيیش اازز ماررکس بهھ ووجودد آآمد وو بطورر کلی براایی 
بوررژژووااززیی قابل پذيیرشش ااست. آآنهھايیی کهھ تنهھا مباررززۀۀ ططبقاتی رراا می شناسند هھھھنوزز ماررکسيیست 
نيیستند؛ آآنهھا ممکن ااست هھھھنوزز هھھھم ددرر محدووددۀۀ تفکر وو سيیاست بوررژژووااززیی يیافت شوند. محدوودد 
کرددنن ماررکسيیسم بهھ تئورریی مباررززۀۀ ططبقاتی بهھ معنایی بريیدنن ماررکسيیسم٬، تحريیف آآنن وو تبديیل آآنن بهھ 

چيیزيیست کهھ مورردد پذيیرشش بوررژژووااززیی باشد. 
تنهھا کسی ماررکسيیست ااست کهھ شناخت مباررززۀۀ ططبقاتی رراا بهھ شناخت دديیکتاتورریی پروولتارريیا بسط 
ددهھھھد. ووجهھ تمايیز کامال عميیق بيین يیک خرددهه بوررژژوواایی عاددیی (وو هھھھمچنيین بوررژژوواایی بزررگگ) با يیک 
ماررکسيیست ددرر هھھھميین نکتهھ ااست. اايین معيیارريیست کهھ بر ااساسس آآنن ددررکک وو شناخت ووااقعی 
ماررکسيیسم رراا می تواانن آآززمودد. وو تعجب آآوورر نيیست کهھ ووقتی تارريیخ ااررووپا٬، ططبقۀ کاررگر رراا ددرر 
مقابل اايین مسئلهھ بهھ عنواانن يیک اامر عملی قراارر دداادد٬، نهھ تنهھا تمامی ااپوررتونيیستهھا وو ررفرميیستهھا 
بلکهھ تمامی کائوتسکيیستهھا (کسانی کهھ بيین ررفرميیسم وو ماررکسيیسم نوسانن ددااررند) نشانن ددااددند کهھ 
آآددمهھایی حقيیر وو بی فرهھھھنگ وو ددمکرااتهھایی خرددهه بوررژژوواايیی هھھھستند کهھ دديیکتاتورریی پروولتارريیا رراا 

اانکارر می کنند ... 
ااپوررتونيیسم٬، شناخت مباررززۀۀ ططبقاتی رراا بهھ جهھاتت ااصليیهھ٬، بهھ ددووررۀۀ گذاارر اازز سرمايیهھ دداارریی بهھ 
کمونيیسم٬، سرنگونی وو برچيیدنن کامل بوررژژووااززیی بسط نمی ددهھھھد. ددرر ووااقعيیت٬، اايین ددووررهه بطورر 
ااجتنابب ناپذيیریی ددووررۀۀ يیک مباررززۀۀ ططبقاتی بهھ نحو بی سابقهھایی قهھرآآميیز ددرر ااشکالل حادد بی سابقهھ 
ااست وو نتيیجتا٬ً، ددرر ططولل اايین ددووررهه٬، ددوولت بايید بطورر ااجتنابب ناپذيیریی ددوولتی باشد کهھ بهھ شيیوهھھھایی 
جديید ددمکرااتت ااست (براایی پروولتارريیا وو بی چيیزاانن بطورر کلی) وو بهھ شيیوهھھھایی جديید دديیکتاتورریی 

ااست (عليیهھ بوررژژووااززیی).»[17] 
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اازز آآنجا کهھ آآنهھا ااصولل ماررکس وو اانگلس رراا ددرر مورردد دديیکتاتورریی پروولتارريیا وو نقش ددوولت رردد می 
کنند٬، سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن هھھھرگز قاددرر نبوددهه بهھ نحو کافی ددرر تئورریی٬، مسئلۀ قيیامم مسلحانهھ رراا 

مطرحح کند چهھ ررسد بهھ اايینکهھ ددرر عمل آآنن رراا حل کند. 
ااگر ما اايین هھھھمهھ بر سوسيیالل ددمکرااسی آآلمانن تأمل کردديیم٬، بديین ددليیل ااست کهھ هھھھميیشهھ ررهھھھبر ااخالقی 
بيین االملل ددوومم بوددهه وو هھھھنوزز هھھھم هھھھست. هھھھر چيیزیی کهھ ددرر مورردد آآنن گفتهھ شدهه کامال ددرر مورردد تمامی 

دديیگر ااحزاابب ددرر اايین بيین االملل نيیز صدقق می کند. 
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تضميین شودد. 
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اانترناسيیونالل فکر می کند کهھ «مباررززهه براایی محدوودديیت بيین االمللی تسليیحاتت تنهھا تا آآنن حد موفقيیت 
آآميیز خوااهھھھد بودد کهھ ما بتواانيیم بهھ ررااهه حلهھايیی براایی ستيیزهھھھایی بيین االمللی با ووسايیل صلح آآميیز نائل 
شويیم.» براایی ررسيیدنن بهھ اايین هھھھدفف٬، اانترناسيیونالل می خوااهھھھد «کهھ تمامی ستيیزهھھھایی بيین االمللی بهھ 
ددااددگاهھھھهھایی حکميیت ااررجاعع شوند.» جامعۀ ملل بايید رروویی يیک پيیمانن حکميیت کارر کند کهھ بطورر 

مساوویی ددرر مورردد هھھھمۀ کشوررهھھھا کارربردد ددااشتهھ باشد وو تمامی حکومتهھا رراا متحد کند. 
اانترناسيیونالل اازز تمامی ااحزاابب سوسيیاليیست می خوااهھھھد کهھ قانونی تصويیب کنند کهھ هھھھر گونهھ ااعالمم 
بسيیج رراا پيیش اازز آآنکهھ مسئلۀ مورردد ستيیز بهھ جامعۀ ملل براایی حل صلح آآميیز آآنن ااحالهھ نشدهه ممنوعع 
کند. اانترناسيیونالل توصيیهھ می کند کهھ عليیهھ حکومتهھايیی کهھ اازز ااحالۀ ستيیزهھھھایی بيین االمللی بهھ 
ددااددگاهھھھهھایی حکميیت خودددداارریی وو بهھ جنگ مباددررتت نمايیند٬، سخت تريین ووسايیل «بدوونن حذفف حتی 

مباررززۀۀ قهھرآآميیز وو شيیوهھھھهھایی اانقالبی٬، مورردد ااستفاددهه قراارر گيیردد.» 
اايین ااست برخورردد بيین االملل ددوومم با مسئلۀ جنگ وو خلع سالحح. بيین االملل ددوومم مخالف جنگ نيیست٬، 
بلکهھ صرفاً مخالف سالحهھایی شيیميیايیی وو ميیکرووبی ااست؛ مواافق خلع سالحح عمومی نيیست٬، بلکهھ 
تنهھا مواافق محدوودديیت تسليیحاتت ااست. جنگ بطورر کلی ااگر با ااجاززۀۀ جامعۀ ملل اامپريیاليیست باشد 
مجازز ااست. ددررست مانند تهھديیدهھھھایی کالنيینش وو ددوويیچ ددرر مورردد بکاررگيیریی شيیوهھھھهھایی اانقالبی عليیهھ 
ً يیک شوخی ااند. قطعنامهھهھایی مشهھورر کنگرهھھھهھایی  حکومتهھایی بوررژژوواايیی٬، اايینهھا نيیز صرفا
ااشتوتگاررتت وو بالل ددرر 1907 وو 1912 اازز اايین ااشاررااتت با شکوهه سوسيیالل ددمکرااسی با شکوهه ترند؛ 
با ووجودد اايین نشانن ددااددهه شد کهھ اايین جمالتت بهھ هھھھنگامم ددررگيیریی جنگ اامپريیاليیستی 18-1914 چيیزیی 
جز کاغذپاررهه نيیستند. جنگهھایی مرااکش وو سورريیهھ٬، ددخالتهھایی اامپريیاليیستی ددرر ااتحادد جماهھھھيیر 
شورروویی وو چيین٬، ددخالتهھایی اامپريیاليیستی اايیاالتت متحدهه ددرر آآمريیکایی التيین رراا بخاططر آآوورريیم. 
قيیامهھایی متعددد پروولتارريیا رراا بخاططر آآوورريیم کهھ ددرر کشوررهھھھایی متعددد صوررتت گرفتند٬، ااعتصاباتت 
کاررگریی وو نقش وو ررفتارر سوسيیالل ددمکرااسی رراا ددرر اايین رروويیدااددهھھھا؛ آآنگاهه ددوو رروويیی ررهھھھبراانن چپ رراا 

ددرر مورردد مسائل جنگ٬، خلع سالحح وو مباررززۀۀ اانقالبی عليیهھ بوررژژووااززیی خوااهھھھيیم دديید. 
13- Marx / Engels, Selected Correspondence, P. 568, Engels emphasis. 
14- Marx / Engels, Selected works, Vol. 1, P. 133, in Engels’s Preface to 
Marx’s Class Struggles in France, 1848-1850.  
15- Marx / Engels, Selected Correspondence, P. 410.  
16- Hilferding, The Social Democratic Congress at Kiel in 1927.  
17- Lenin, Selected works, Vol. 11, P. 291, in State and Revolution. 

بلشويیسم وو قيیامم 

لنيین نهھ فقط تئورریی ماررکسيیستی ددوولت رراا ااحيیاء کردد (نگاهه کنيید بهھ «ددوولت وو اانقالبب» ااوو) بلکهھ 
هھھھمچنيین ددرر عمل مسئلۀ دديیکتاتورریی پروولتارريیا رراا برررسی وو مطرحح کردد وو آآنراا بهھ شعارر ررززمندۀۀ 
پروولتارريیایی جهھانی تبديیل نمودد. لنيین٬، ماررکسيیسم رراا با کشف نيیروویی مشخص اايین دديیکتاتورریی غنا 

بخشيید: سيیستم شورروویی (شورراائی). 
ددرر مورردد قيیامم نيیز لنيین اازز 1902 (بهھ «چهھ بايید کردد؟» ررجوعع کنيید) بر نيیازز بهھ تدااررکک قيیامم 
مسلحانۀ قريیب االوقوعع تأکيید می کردد. ددرر 1905 ووقتی کهھ شراايیط فرااهھھھم آآمد ااوو تمامی ااقتداارر 
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خويیش رراا ااعمالل کردد تا نشانن ددهھھھد کهھ تنهھا قيیامم مسلحانهھ – شديیدتريین وو قاططع تريین شکل نبردد ددرر 
ززمانن اانقالبب – می توااند پروولتارريیا رراا بهھ پيیرووززیی نهھايیی برساند. 

ددرر مورردد قيیامم ددسامبر 1905 مسکو (پس اازز شکست آآنن)٬، لنيین شديیدااً بهھ عباررتت مشهھورر پلخانف 
– کهھ هھھھر ااپوررتونيیستی ططوططی وواارر آآنراا تکراارر می کند – حملهھ کردد:«آآنهھا نبايید ددست بهھ ااسلحهھ 
می برددند». اانتقادد لنيین يیک موضوعع آآموززندهه براایی حزبب ما وو تمامی پروولتارريیاست:«ما بايید با 
عزمم بيیشتر٬، اانرژژیی بيیشتر وو ررووززاافزوونی ددست بهھ ااسلحهھ می بردديیم؛ ما بايید بهھ توددهھھھهھا توضيیح می 
دداادديیم کهھ محدوودد کرددنن خودد بهھ ااعتصابب مسالمت آآميیز غيیرممکن وو يیک نبردد مسلحانۀ بی باکانهھ وو 
سخت٬، ضروورریی ااست. وو ااکنونن بايید آآشکارراا وو علناً بپذيیريیم کهھ ااعتصاباتت سيیاسی کافی نيیستند؛ ما 
بايید ووسيیع تريین تبليیغاتت رراا ددرر ميیانن توددهھھھهھا بهھ نفع يیک شوررشش مسلحانهھ اانجامم ددهھھھيیم وو اايین مسئلهھ 
رراا با صحبت ددررباررۀۀ «مرااحل مقدماتی» الپوشانی نکنيیم. ااگر اازز توددهھھھهھا ضرووررتت يیک جنگ 
سخت٬، خونيین وو برااندااززاانهھ رراا بمثابۀ ووظظيیفۀ فورریی عمل اانقالبی آآيیندهه پنهھانن کنيیم٬، هھھھم خودد رراا 

فريیب ددااددهھھھايیم وو هھھھم توددهھھھهھا رراا.»[1] 
هھھھمچنانن کهھ می دداانيیم لنيین ددرر جريیانن اانقالبب ااکتبر٬، قلب وو ررووحح قيیامم٬، قلب وو ررووحح اانقالبب بودد. 
منشويیکهھا وو سوسيیاليیست رروولوسيیونرهھھھا٬، اايین قلب کنندگانن حرفهھایی ماررکسيیسم٬، ددرر ااتحادد با کاددتهھا 

وو دديیگر سلطنت ططلبانن وو ااحزاابب بوررژژوواايیی٬، بلشويیکهھا رراا بهھ بالنکيیسم متهھم کرددند.[2] 
لنيین ددرر پاسخ خويیش (ددرر 1917) فرمولل بندیی کالسيیک مسئلۀ قيیامم مسلحانهھ وو شراايیط موفقيیت 

آآنراا فرااهھھھم آآوورردد: 
« براایی آآنکهھ قيیامم پيیرووززمند باشد بايید بر توططئهھ وو بر يیک حزبب متکی نباشد٬، بلکهھ بر ططبقۀ پيیشروو 
تکيیهھ کند. اايین ااووليین نکتهھ ااست. قيیامم بايید بر ططغيیانن اانقالبی توددهھھھهھا متکی باشد. اايین ددووميین نکتهھ 
ااست. قيیامم بايید بر آآنن نقطۀ عطف ددرر تارريیخ اانقالبب ررشد يیابندهه بهھ هھھھنگامی تکيیهھ کند کهھ فعاليیت 
اافراادد پيیشروویی مرددمم ددرر ااووجج خويیش ااست٬، وو تزلزلل ددرر صفوفف ددشمن وو ددرر صفوفف ددووستانن 
ضعيیف٬، نيیمهھ ررااهه وو مردددد اانقالبب ددرر قویی تريین حالت خويیش ااست. اايین نکتۀ سومم ااست. وو اايینهھا 

سهھ شرطط براایی ططرحح مسئلۀ قيیامم ااست کهھ ماررکسيیسم رراا اازز بالنکيیسم جداا می کند.» 
لنيین ااضافهھ می کند: 

«ااما ااگر اايین شراايیط ووجودد ددااشتهھ باشند٬، اامتناعع اازز برخورردد با قيیامم بمثابۀ يیک هھھھنر [يیعنی تدااررکک 
سيیاسی وو نظامی آآنن – اا. نويیبرگگ] خيیانت بهھ ماررکسيیسم وو خيیانت بهھ اانقالبب ااست.»[3] 

اايین عباررتت بهھ شکل موجز وو کلی٬، تمامی آآنچهھ رراا کهھ ررااجع بهھ پيیش شرطط هھھھایی يیک قيیامم پيیرووززمند 
ضروورریی ااست می گويید. معهھذاا٬، لنيین ددرر هھھھمانن سالل 1917 ددرر «نامهھ بهھ ررفقا» بهھ شيیوهھھھایی 
مشخص تر وو با جزئيیاتت بيیشتر بهھ تفاووتت بيین ماررکسيیسم وو بالنکيیسم ددرر مسئلۀ قيیامم ااشاررهه می کند. 

ددرر عيین حالل ااوو شراايیطی رراا کهھ قيیامم می توااند ددرر آآنن پيیرووززمند باشد نيیز مشخص می کند: 
«توططئۀ نظامی يیعنی بالنکيیسم٬، ااگر بهھ ووسيیلۀ حزبب يیک ططبقۀ معيین ساززمانن نيیافتهھ باشد٬، ااگر 
ساززمانن ددهھھھندگانش لحظۀ سيیاسی رراا ددرر کل وو ووضعيیت جهھانی رراا بطورر خاصص تحليیل نکرددهه 
باشند٬، ااگر حزبب ططرفداارریی ااکثريیت مرددمم رراا کهھ بهھ ووسيیلۀ حقايیق عيینی ثابت شدهه باشد بهھ ددست 
نيیاووررددهه باشد٬، ااگر تحولل رروويیدااددهھھھایی اانقالبی٬، اانکارر عملی توهھھھماتت ساززشش پذيیراانۀ خرددهه 
بوررژژووااززیی رراا فرااهھھھم نيیاووررددهه باشد٬، ااگر ددرر ااکثريیت ااررگانهھایی شورراايیی مباررززۀۀ اانقالبی کهھ بهھ 
عنواانن قدررتهھایی ااجراايیی شناختهھ شدهھھھاند وو يیا ددرر عمل خودد رراا بديین گونهھ نشانن ددااددهھھھاند٬، تفوقق 
حاصل نشدهه باشد٬، ااگر ددرر ااررتش (ددرر صوررتت جنگ) ااحساسس عليیهھ حکومتی کهھ يیک جنگ 
ناعاددالنهھ رراا برخالفف ااررااددۀۀ تمامی مرددمم بهھ پيیش می بردد٬، پختهھ نشدهه باشد٬، ااگر شعاررهھھھایی شوررشش 
(نظيیر «هھھھمۀ قدررتت بهھ ددست شوررااهھھھا»٬، «ززميین براایی ددهھھھقانانن»٬، يیا «صلح ددمکرااتيیک فورریی 
براایی تمامی ملتهھایی متحارربب با لغو بالددررنگ هھھھر گونهھ پيیمانن وو دديیپلماسی سریی» وو غيیرهه) ووسيیعتاً 
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شناختهھ نشدهه وو مرددمی نشدهه باشند٬، ااگر کاررگراانن پيیشروو اازز ووضعيیت ناااميید کنندۀۀ توددهھھھهھا وو اازز 
حمايیت ررووستا – حمايیتی کهھ با يیک جنبش جدیی ددهھھھقانی يیا با شوررشی عليیهھ ززميینداارراانن وو حکومت 
کهھ اازز آآنهھا حمايیت می کند ثابت می شودد – مطمئن نباشد٬، ااگر ووضعيیت ااقتصاددیی کشورر٬، ااميیدهھھھایی 
ددلگرمم کنندهه بهھ حل مطلوبب بحراانن اازز ططريیق ووسايیل مسالمت آآميیز وو پاررلمانی رراا االقاء کند.»[4] 

لنيین ددرر جزووۀۀ «ووررشکستگی اانترناسيیونالل ددوومم» ددرر 1915 ددررباررۀۀ هھھھميین موضوعع نوشت: 
« براایی يیک ماررکسيیست مسلم ااست کهھ اانقالبب بدوونن موقعيیت اانقالبی اامکانن پذيیر نيیست. بهھ عالووهه 
هھھھر موقعيیت اانقالبی بهھ اانقالبب منجر نمی شودد. بطورر کلی نشانهھهھایی موقعيیت اانقالبی کداامند؟ 

بدوونن شک ااگر سهھ نشانۀ عمدۀۀ ززيیر رراا ذذکر کنيیم بهھ خطا نرفتهھايیم: 
1- ووقتی کهھ براایی ططبقاتت حاکم٬، حفظ حاکميیت شانن بدوونن اايیجادد تغيیيیرااتی ناممکن باشد. ووقتی کهھ 
ددرر ميیانن «ططبقاتت باال» بحراانی بهھ هھھھر شکل آآنن ووجودد دداارردد٬، يیعنی بحراانی ددرر سيیاست ططبقۀ حاکم 
کهھ بهھ اايیجادد شکافی منجر می شودد کهھ اازز ططريیق آآنن ناررضايیی وو خشم ططبقاتت تحت ستم فورراانن می 
کند. براایی آآنکهھ اانقالبی ررخخ ددهھھھد معموال کافی نيیست کهھ «ططبقاتت پايیيین نخوااهھھھند» بهھ شيیوۀۀ سابق 
ززندگی کنند٬، بلکهھ هھھھمچنيین الززمم ااست کهھ «ططبقاتت باال نيیز نتواانند» بهھ شيیوۀۀ سابق حکومت کنند. 
2- ووقتی کهھ فقر وو ررنج ططبقاتت تحت ستم بسيیارر حاددتر اازز معمولل باشد. 3- ووقتی کهھ ددرر نتيیجۀ علل 
فوقق اافزاايیش قابل مالحظهھایی ددرر فعاليیت توددهھھھهھايیی بهھ ووجودد آآيید کهھ ددرر «ززمانن صلح»٬، بی هھھھيیچ 
شکوهھھھایی تن بهھ چاپيیدهه شدنن می ددهھھھند٬، ااما ددرر ززمانهھایی ططوفانی بهھ ووسيیلۀ تمامی شراايیط بحراانن وو 
بهھ ووسيیلۀ خودد ططبقاتت حاکم بهھ عمل مستقل تارريیخی کشاندهه می شوند. بدوونن اايین تغيیيیرااتت عيینی٬، 
کهھ نهھ تنهھا اازز ااررااددۀۀ گرووهھھھهھا وو ااحزاابب منفردد٬، بلکهھ حتی اازز ااررااددۀۀ ططبقاتت منفردد نيیز مستقل می 
باشند٬، اانقالبب قاعدتاً ناممکن ااست. مجموعع اايین تغيیيیرااتت عيینی موقعيیت اانقالبی ناميیدهه می شودد. 
چنيین موقعيیتی ددرر 1905 ددرر ررووسيیهھ وو ددرر تمامی ددوورراانهھایی اانقالبی ددرر غربب ووجودد ددااشت: اايین 
ووضعيیت هھھھمچنيین ددرر آآلمانن ددرر سالهھایی شصت قرنن گذشتهھ٬، وو ددرر ررووسيیهھ ددرر 61-1859 وو     
80-1879 نيیز ووجودد ددااشت٬، هھھھر چند کهھ هھھھيیچ اانقالبی نيیز صوررتت نگرفت. چراا؟ ززيیراا کهھ هھھھر 
موقعيیت اانقالبی بهھ اانقالبب منجر نمی گردددد. اانقالبب تنهھا اازز موقعيیتی برمی خيیزدد کهھ ددرر آآنن 
تغيیيیرااتت عيینی فوقق االذکر با تغيیيیریی ذذهھھھنی٬، يیعنی تواانايیی ططبقۀ اانقالبی براایی ددست ززددنن بهھ عمل 
اانقالبی توددهھھھایی بهھ قدرر کافی نيیروومند براایی ددررهھھھم شکستن (يیا اازز هھھھم پاشيیدنن) حکومت کهھن کهھ 

ااگر برااندااختهھ نشودد حتی ددرر ددووررۀۀ بحراانن هھھھم «سقوطط» نمی کند٬، هھھھمرااهه باشد.»[5] 
ً ااشاررهه ددااشت٬، وو باررهھھھا تأکيید می کردد کهھ پيیش  لنيین ددرر فرصتهھایی بعد هھھھم بهھ اايین مسئلهھ مکررراا
شرطط هھھھایی ااجتماعی وو سيیاسی فوقق االذکر ضروورریی ااند. جمالتت نقل شدهه – کهھ بهھ ساددگی می تواانن 
چنديین براابر آآنهھا رراا نيیز ذذکر کردد[6] – نشانن می ددهھھھند کهھ ااوو چهھ ااهھھھميیت عظيیم وو ددرر حقيیقت تعيیيین 
کنندهھھھایی براایی پيیش شرطط هھھھایی سيیاسی اانقالبب قائل بودد. اايین پيیش شرطط هھھھا هھھھستند کهھ پختگی 
(بلوغغ) يیک موقعيیت اانقالبی رراا تعيیيین می کنند؛ بنابراايین اازز نظر لنيین معيیارر بدوونن تغيیيیر تصميیم 
گيیریی ددرر مورردد مسائل تارريیخی بهھ شمارر می ررووند. آآيیا حزبب بايید بهھ ساززماندهھھھی بالفاصلۀ قيیامم 
بپرددااززدد؟ يیا٬، برعکس٬، بايید بهھ کارر عاددیی بسيیج اانقالبی توددهھھھهھا اادداامهھ ددهھھھد٬، يیعنی بايید براایی يیک 

لحظۀ مساعدتر براایی قيیامم صبر کند؟ 
بديیهھی ااست کهھ لنيین هھھھرگز قيیامم رراا بمثابۀ عملی جداا وو بدوونن ااررتباطط با دديیگر لحظاتت مباررززۀۀ 
ططبقاتی ددرر نظر نمی گرفت. قيیامم بهھ ووسيیلۀ کل مباررززۀۀ ططبقاتی کشورر مورردد نظر تدااررکک دديیدهه می 
شودد وو تنهھا تدااوومم ااررگانيیک اايین مباررززهه ااست. تمامی فعاليیت حزبب اانقالبی – مباررززهه براایی صلح٬، 
عليیهھ ددخالت اامپريیاليیسم (ددرر چيین٬، شورروویی وو غيیرهه)٬، عليیهھ تدااررکک جنگهھایی اامپريیاليیستی (ددرر 
ااررووپا٬، آآمريیکا وو غيیرهه)٬، عليیهھ تعديیاتت سرمايیهھ دداارریی٬، براایی ددستمزدد بيیشتر٬، براایی اامنيیت ااجتماعی 
بطورر کلی٬، براایی باال برددنن سطح ززندگی پروولتارريیا٬، براایی ملی کرددنن ززميین٬، مباررززۀۀ پاررلمانی وو 
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غيیرهه – تمامی اايینهھا بايید بهھ سمت تدااررکک وو بسيیج توددهھھھهھا با ددرر نظر ددااشتن شکل عاليیتر مباررززهه ددرر 
جريیانن اانقالبب جهھت ددااددهه شودد؛ با ددرر نظر ددااشتن قيیامم. 

پيیش نويیس برنامۀ بيین االملل کمونيیست با تکيیهھ بر آآموززشش لنيین شراايیطی رراا کهھ تحت آآنن حزبب بايید 
توددهھھھهھا رراا بهھ نبردد براایی سرنگونی قدررتت بوررژژووااززیی ررهھھھبریی کند بهھ شرحح ززيیر مشخص می 

ساززدد: 
« ووقتی کهھ موجج اانقالبی ددرر حالل باال آآمدنن ااست٬، ووقتی ططبقاتت حاکم ساززمانن يیافتهھ نيیستند٬، توددهھھھهھا 
ددرر حالتی اازز شورر اانقالبی ااند٬، ااقشارر ميیانی بهھ سمت پروولتارريیا تمايیل ددااررند وو توددهھھھهھا براایی عمل وو 
براایی فدااکارریی آآماددهھھھاند٬، حزبب پروولتارريیا با ووظظيیفۀ ررهھھھبریی توددهھھھهھا بهھ سویی يیک هھھھدفف مستقيیم عليیهھ 
ددوولت بوررژژوواا ررووبروو می شودد. حزبب اايین ووظظيیفهھ رراا با تبليیغ بهھ نفع شعاررهھھھایی گذاارریی هھھھر چهھ 
بيیشتر رراادديیکالل (براایی کنترلل شورراائی کاررگراانن بر صنايیع٬، براایی کميیتهھهھایی ددهھھھقانی٬، براایی گرفتن 
ززميینهھایی بزررگگ٬، براایی خلع سالحح بوررژژووااززیی وو مسلح کرددنن پروولتارريیا وو غيیرهه)٬، با ساززماندهھھھی 
عمل توددهھھھایی کهھ تمامی بخشهھایی تبليیغ وو تروويیج حزبب٬، بهھ اانضمامم فعاليیت پاررلمانی بايید براایی آآنن 
متمرکز شودد٬، اانجامم می ددهھھھد. اايین عمل توددهھھھایی شامل ااعتصاباتت٬، ترکيیب ااعتصاباتت وو 
تظاهھھھرااتت٬، ترکيیب ااعتصاباتت وو تظاهھھھرااتت مسلحانهھ وو باالخرهه ااعتصاباتت عمومی هھھھمرااهه با قيیامم 
مسلحانهھ عليیهھ قدررتت ددوولت بوررژژووااززیی می شودد. اايین شکل اازز مباررززهه (قيیامم) کهھ شکل عالی 
مباررززهه ااست بايید ططبق قواانيین جنگ هھھھداايیت شودد؛ برنامۀ نبردد٬، عمليیاتت جنگی تهھاجمی وو فدااکارریی 
وو قهھرمانی نامحدوودد پروولتارريیا رراا ددرر نظر بگيیردد. شرطط مطلق ضروورریی براایی اايین شکل اازز عمل٬، 
ساززماندهھھھی توددهھھھهھایی ووسيیع ددرر ووااحدهھھھایی ررززمندهه ااست کهھ با هھھھميین شکل خويیش ووسيیع تريین تعداادد 
ممکن ززحمتکشانن رراا ددرربر می گيیردد وو بهھ عمل می کشاند (شوررااهھھھایی نمايیندگی کاررگراانن٬، 

شوررااهھھھایی سرباززاانن وو غيیرهه) وو کارر شديید اانقالبی ددرر ااررتش وو نيیروویی ددرريیايیی. 
ددرر گذاارر بهھ شعاررهھھھایی جديید وو رراادديیکالل تر٬، ااحزاابب بايید نقش بنيیادديین تاکتيیکهھایی سيیاسی لنيینيیسم رراا 
نصب االعيین قراارر ددهھھھند. الززمۀ اايین تاکتيیکهھا تواانايیی ررهھھھبریی توددهھھھهھا بهھ موااضع اانقالبی ااست٬، بهھ 
نحویی کهھ توددهھھھهھا بتواانند با تجربۀ خويیش بهھ ددررستی مشی حزبب معتقد شوند. توجهھ نکرددنن بهھ اايین 
ً بهھ جداايیی اازز توددهھھھهھا٬، بهھ کوددتاگراايیی٬، بهھ فسادد اايیدئولوژژيیک کمونيیسم وو تبديیل آآنن بهھ  قاعدهه٬، قهھراا
ددگماتيیسم «چپ»٬، وو بهھ ماجرااجويیی «اانقالبی» خرددهه بوررژژوواايیی منجر می شودد. ااستفاددهه نکرددنن 
اازز نقطۀ ااووجج تحولل موقعيیت اانقالبی٬، بهھ هھھھنگامی کهھ حزبب پروولتارريیا بايید بهھ حملهھایی بی باکانهھ وو 
مصممانهھ عليیهھ ددشمن ددست ززند نيیز خطرناکک ااست. اازز ددست ددااددنن اايین فرصت وو آآغازز نکرددنن 
شوررشش ددرر آآنن لحظهھ٬، بهھ معنایی ووااگذاارر کرددنن اابتکارر بهھ ددشمن وو محکومم کرددنن اانقالبب بهھ شکست 

ااست.»[7] 
تشخيیص تئورريیک شراايیط ضروورریی٬، کهھ ااگر ووجودد ددااشتهھ باشد موفقيیت قيیامم رراا اامکانن پذيیر می 
کند٬، يیک چيیز ااست٬، وو ااررززيیابی عملی ددررجۀ بلوغغ موقعيیت اانقالبی٬، وو بديین گونهھ تعيیيین اايینکهھ چهھ 
موقع بايید بهھ قيیامم ددست ززدد٬، اامریی ااست جدااگانهھ٬، بهھ کلی متفاووتت وو بهھ مرااتب بغرنج تر. وو اايین 

مسئلهھ ززمانن ااهھھھميیت فوقق االعاددهھھھایی دداارردد. 
تجربهھ ثابت می کند کهھ هھھھميیشهھ اامکانن نداارردد مسئلۀ ززمانن رراا چنانن کهھ شراايیط ااقتضا می کند حل 
کردد. ااغلب ااتفاقق می اافتد کهھ تحت تأثيیر ناشکيیبايیی اانقالبی يیا تروورر وو تحريیک ططبقاتت حاکم٬، ددرر 
ددررجۀ بلوغغ يیک موقعيیت اانقالبی ااغرااقق می شودد وو قيیامم شکست می خورردد. يیا اازز سویی دديیگر٬، 
موقعيیتی کهھ عمل قاططعانۀ حزبب پروولتارريیا رراا می ططلبد٬، ددست کم گرفتهھ می شودد وو لحظۀ مناسب 
براایی ساززماندهھھھی يیک قيیامم موفق اازز ددست می رروودد. براایی ررووشن شدنن موضوعع بهھ چند نمونۀ 

تارريیخی می پرددااززيیم. 
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ددرر 14 ااووتت ٬1870، بالنکيیستهھا قيیامی رراا ددرر پارريیس ساززمانن ددااددند. توددهھھھهھا اازز شوررشيیانن حمايیت 
نکرددند وو شوررشيیانن ددررهھھھم شکستهھ شدند. سهھ هھھھفتهھ بعد ددرر 4 سپتامبر ووقتی کهھ ااررتش فراانسهھ ددرر 
سداانن اازز پرووسی هھھھا شکست خورردد٬، تمامی پارريیس بپا خاست. ددرر لحظۀ عمل بالنکيیستی٬، شورر 
توددهھھھهھا ززيیادد بودد وو ططبقاتت حاکم اازز هھھھم پاشيیدهه بوددند. ااما آآنچهھ کهھ ووجودد ندااشت٬، ضربۀ الززمم براایی 
جنباندنن توددهھھھهھا بودد. اايین سداانن بودد کهھ اايین ضربهھ رراا ززدد. بالنکيیستهھا اايین ضربهھ رراا ددررکک نکرددند٬، 

آآنهھا ززمانن قيیامم رراا بد وو پيیش اازز موقع اانتخابب کرددهه بوددند وو شکست خوررددند. 
کامنف٬، ززيینووويیف وو دديیگراانن ددرر 1917 ووقتی کهھ مسئلۀ تصرفف قدررتت ددرر حزبب مورردد بحث بودد٬، 
فکر می کرددند کهھ شراايیط هھھھنوزز پختهھ نشدهه؛ کهھ بلشويیکهھا نمی تواانند قدررتت رراا نگهھدااررند؛ کهھ 
توددهههھھھا نبايید بهھ خيیابانهھا بريیزند؛ کهھ آآنهھا بهھ ااندااززۀۀ کافی اانقالبی نيیستند؛ کهھ «هھھھيیچ چيیزیی ددرر 
ووضعيیت بيین االمللی آآنهھا رراا بهھ عمل فورریی مجبورر نمی کند وو ااگر کوچکتريین ضربهھایی بهھ اامر 
اانقالبب سوسيیاليیستی ددرر غربب بخورردد٬، ما خودد رراا قتل عامم کرددهھھھايیم»؛ کهھ حزبب منزوویی ااست ددرر 
حاليیکهھ بوررژژووااززیی هھھھنوزز قویی ااست وو غيیرهه. خالصهھ٬، آآنهھا فکر می کرددند کهھ کارر ددررست اايین 
ااست کهھ تا تشکيیل مجلس مؤسسانن کهھ سرنوشت اانقالبب ررووسيیهھ رراا مشخص می کند٬، بايید صبر 
کردد. خوشبختانهھ حزبب اازز ززيینووويیف وو کامنف حمايیت نکردد. ااما می تواانن تصورر کردد کهھ ااگر اايین 
ررفقا٬، ااعضایی کميیتۀ مرکزیی٬، ااگر نهھ ااکثريیت حزبب٬، حدااقل يیک فرااکسيیونن حزبب رراا با خودد 
ددااشتند (هھھھر چقدرر هھھھم کوچک) چهھ ااتفاقی می اافتادد وو بحث ددرر مورردد کسب قدررتت اازز ددستورر خاررجج 
می شد. ممکن بودد شراايیط بهھ ززيیانن پروولتارريیایی اانقالبی تحولل يیابد٬، ززيیراا بطورر کلی هھھھيیچ موقعيیتی 
ووجودد نداارردد کهھ ررااهه گريیزیی براایی ططبقاتت حاکم باقی نگذاارردد. لحظۀ مساعد اازز ددست می ررفت وو 
بنابراايین تصرفف قدررتت براایی مدتی ططوالنی بهھ تعويیق می اافتادد. مسلم ااست کهھ ااگر حزبب موضع 
ززيینووويیف وو کامنف رراا پذيیرفتهھ بودد٬، بحراانن اانقالبی 1917 می تواانست بهھ بن بست ختم شودد. 
ددررست هھھھمانند بحراانن اانقالبی آآلمانن ددرر 1918 حزبی ووجودد نمی ددااشت کهھ قبولل مسئوليیت براایی 
ساززماندهھھھی يیک حکومت ااصيیل پروولتریی رراا ووظظيیفۀ خودد تلقی کند. موضع ززيینووويیف وو کامنف ددرر 

1917 مثالی نوعی ااست کهھ نشانن می ددهھھھد چگونهھ ممکن ااست اانقالبب اازز ددست بروودد. 
ددرر ژژووئيیۀ 1917 بخش اانقالبی پروولتارريیایی پترووگراادد٬، مشتاقانهھ ددرر جستجویی ررااهه ااقداامم براایی 
سرنگونی حکومت موقت بودد٬، وو ددرر ووااقع ددست بهھ ااقداامم ززدد. بلشويیکهھا وو بيیش اازز هھھھمهھ لنيین بهھ 
توددهھھھهھا ااخطارر کرددند:«هھھھنوزز خيیلی ززوودد ااست». ررووززهھھھایی ژژووئيیهھ (3 تا 5 ژژووئيیهھ) با شکست پايیانن 
گرفت. ددرر سپتامبر - ااکتبر عکس آآنن ااتفاقق اافتادد. لنيین عليیرغم عدمم تواافق ووسيیع ددرر کميیتۀ مرکزیی 
حزبب بلشويیک ددرر مورردد تصرفف قدررتت٬، بی ووقفهھ تکراارر می کردد:«يیا اامرووزز يیا هھھھرگز! اانقالبب 
ددرر خطر مرگگ ااست!» ددرر عيین حالل ااوو اانوااعع ررهھھھنموددهھھھایی سيیاسی٬، نظامی وو عملی رراا براایی 
تضميین موفقيیت قيیامم صاددرر کردد. ددرر اايینجا می بيینيیم کهھ وویی چگونهھ موقعيیت رراا ددرر سپتامبر 1917 

ااررززيیابی می کردد: 
«ددرر 4-3 ژژووئيیهھ می شد بدوونن ززيیر پا گذااشتن حقيیقت مسئلهھ رراا اايینطورر مطرحح کردد کهھ تصرفف 
قدررتت کارر صحيیح تريیست٬، ززيیراا ددشمنانن ما بهھ هھھھر حالل ما رراا بهھ قيیامم متهھم می کرددند وو بهھ عنواانن 
شوررشی بی ررحمانهھ سرکوبمانن می کرددند. ااما تصميیم گيیریی بهھ نفع تصرفف قدررتت بر اايین پايیهھ٬، 

ددرر آآنن ززمانن کارر غلطی بودد٬، ززيیراا شراايیط عيینی براایی پيیرووززیی قيیامم ووجودد ندااشت: 
1- ما هھھھنوزز اازز حمايیت ططبقهھایی کهھ پيیشاهھھھنگ اانقالبب ااست برخورردداارر نبودديیم. ما هھھھنوزز بيین 
کاررگراانن وو سرباززاانن پترووگراادد وو مسکو ددرر ااکثريیت نبودديیم. ااما ااکنونن ددرر هھھھر ددوو شورراا ددرر 

ااکثريیت هھھھستيیم ... 
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2- ددرر آآنن ززمانن هھھھنوزز شورر اانقالبی ددرر تمامم کشورر ووجودد ندااشت. ااکنونن پس اازز شوررشش کرنيیلف 
چنيین ووضعيیتی ووجودد دداارردد؛ ووضعيیت ددرر اايیاالتت وو تصرفف قدررتت بهھ ووسيیلۀ شوررااهھھھا ددرر بسيیارریی 

اازز مناططق اايین رراا ثابت می کند. 
3- ددرر آآنن ززمانن تزلزلی ددرر يیک مقيیاسس جدیی سيیاسی ددرر ميیانن ددشمنانمانن وو ددرر بيین خرددهه 
بوررژژووااززیی نامصمم ووجودد ندااشت. ااکنونن اايین تزلزلل بسيیارر عظيیم ااست. ددشمن ااصلی ما٬، يیعنی 
اامپريیاليیسم متفق (ززيیراا ررهھھھبریی اامپريیاليیسم جهھانی با «متفقيین» ااست) آآغازز بهھ نوسانن بيین يیک 
جنگ تا نيیل بهھ پيیرووززیی وو يیک صلح جدااگانهھ بر ضد ررووسيیهھ نموددهه. ددمکرااتهھایی خرددهه بوررژژوواایی 
ما٬، کهھ ااکثريیت خودد رراا ددرر بيین مرددمم اازز ددست ددااددهھھھاند٬، ووسيیعاً آآغازز بهھ تزلزلل کرددهھھھاند وو تشکيیل 

يیک بلوکک يیعنی اائتالفی با کاددتهھا رراا رردد کرددهھھھاند. 
4- بنابراايین قيیامم ددرر 4-3 ژژووئيیهھ ااشتباهه بودد؛ نمی تواانستيیم قدررتت رراا چهھ اازز نظر ماددیی وو چهھ اازز 
نظر سيیاسی نگاهه دداارريیم. ما آآنراا اازز نظر ماددیی نمی تواانستيیم نگاهه دداارريیم٬، هھھھر چند کهھ پترووگراادد 
لحظاتی ددرر ددست ما بودد٬، ززيیراا ددرر آآنن ززمانن کاررگراانن وو سرباززاانن ما حاضر نبوددند براایی 
پترووگراادد بجنگند وو کشتهھ شوند. ددرر آآنن ززمانن اايین «سبعيیت» يیا تنفر عميیق اازز کرنسکی هھھھا وو 
تزررتلی هھھھا وو چرنف هھھھا ووجودد ندااشت. خلق ما هھھھنوزز بر ااثر تجربۀ پيیگردد بلشويیکهھا کهھ ددرر آآنن 

سوسيیاليیست رروولوسيیونرهھھھا وو منشويیکهھا شرکت ددااشتند٬، آآبديیدهه نشدهه بودد. 
ما اازز نظر سيیاسی نمی تواانستيیم قدررتت رراا ددرر ررووززهھھھایی 3 تا 4 ژژووئيیهھ حفظ کنيیم ززيیراا٬، قبل اازز 
شوررشش کرنيیلف ااررتش وو اايیاالتت می تواانستند عليیهھ پترووگراادد وواارردد عمل شوند وو مسلماً چنيین می 

کرددند. 
ااکنونن ااووضاعع کامال متفاووتت ااست. 

ااکثريیت يیک ططبقهھ٬، پيیشاهھھھنگ اانقالبب٬، پيیشاهھھھنگ خلق کهھ قاددرر ااست توددهھھھهھا رراا هھھھمرااهه خودد ددااشتهھ 
باشد٬، با ماست. 

ااکثريیت با ماست٬، ززيیراا ااستعفایی چرنف٬، ددرر حالی کهھ بهھ هھھھيیچ ووجهھ تنهھا نشانۀ بيیمارریی نيیست٬، 
مشخص تريین وو آآشکاررتريین نشانۀ اايین ااست کهھ ددهھھھقانانن اازز بلوکک سوسيیاليیست رروولوسيیونرهھھھا (يیا 
اازز خودد سوسيیاليیست رروولوسيیونرهھھھا) ززميین ددرريیافت نخوااهھھھند کردد. وو اايین ددليیل ااصلی براایی خصلت 

مرددمی اانقالبب ااست ... 
پيیرووززیی ما تضميین شدهه ااست٬، ززيیراا مرددمم بهھ آآستانۀ يیأسس نزدديیک شدهھھھاند وو ما دداارريیم بهھ تمامی 

مرددمم چاررۀۀ کارر رراا نشانن می ددهھھھيیم ...»[8] 
اايین قسمت اازز آآثارر لنيین کهھ بی ااندااززهه آآموززندهه ااست نشانن می ددهھھھد کهھ وویی چهھ ااهھھھميیت عظيیمی براایی 
شراايیط سيیاسی قيیامم بهھ هھھھنگامم تعيیيین ززمانن قيیامم قائل بودد. ااررززيیابی وویی اازز موقعيیت ددرر ژژووئيیهھ کامال 
ددررست بودد. حزبب هھھھنوزز ااکثريیت خلق رراا ددرر ططرفف خويیش ندااشت٬، ددشمن هھھھنوزز بهھ حد کافی ددرر 
تضاددهھھھایی خويیش گيیر نکرددهه بودد٬، «توددهھھھهھایی تحت ستم هھھھنوزز قاددرر بوددند بهھ شيیوۀۀ گذشتهھ ززندگی 
کنند وو ططبقاتت حاکم هھھھنوزز قاددرر بوددند بهھ شيیوۀۀ سابق حکومت کنند». ددرر عرضض ددوو ماهه٬، ووضعيیت 
کامال ددگرگونن شد. حزبب ما دديیگر ااکثريیت خلق رراا ددرر ططرفف خويیش ددااشت وو لنيین ااکنونن بهھ نفع 
قيیامم تصميیم گرفت. آآنهھا کهھ – نظيیر ززيینووويیف٬، کامنف وو دديیگراانن – ااعتقادد ددااشتند وویی اانقالبب 

ررووسيیهھ وو بهھ هھھھمرااهه آآنن اانقالبب جهھانی رراا بهھ نابوددیی خوااهھھھد کشاند٬، ددرر ااشتباهه عظيیمی بوددند. 
لنيین ددرر سپتامبر بهھ ررووشنی می دديید کهھ ااکثريیت خلق ددرر پشت سر حزبب بلشويیک قراارر دداارردد؛ وویی 
با قضاووتت ددررست ددرر مورردد موقعيیت می دداانست کهھ لحظهھ براایی قيیامم پيیرووززمند فراا ررسيیدهه. ااوو با 
ددااشتن مسئوليیت عظيیمی کهھ حزبب ما نهھ تنهھا نسبت بهھ ررووسيیهھ بلکهھ هھھھمچنيین نسبت بهھ پروولتارريیایی 
جهھانی ددااشت٬، بيیم ددااشت کهھ نکند تغيیيیرااتت مهھمی بهھ نفع ططبقاتت حاکم صوررتت گيیردد وو نتيیجهھ آآنن 
شودد کهھ تصرفف قدررتت فعال بهھ تعويیق اافتد. بديین ددليیل بودد کهھ ااوو اايینقدرر آآمراانهھ وو قاططع بر قيیامم ددرر 
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ااکتبر تأکيید می کردد: يیا اامرووزز يیا هھھھرگز! تأخيیر بهھ معنایی مرگگ ااست! پيیرووززیی قطعی ااست٬، صبر 
کرددنن يیعنی جنايیت عليیهھ اانقالبب! 

بديین ددليیل بودد کهھ لنيین با دديیدنن اايینکهھ لحظهھ براایی قيیامم پيیرووززمند فراا ررسيیدهه٬، اايینقدرر شديید بهھ 
ززيینووويیف وو کامنف حملهھ کردد٬، آآنهھا رراا خراابکارر خوااند وو ااخرااجج آآنهھا رراا اازز حزبب ددررخوااست کردد. 
ااوو هھھھزاارر بارر محق بودد. کامنف وو ززيینووويیف بلوغغ موقعيیت اانقالبی رراا ددرر ررووسيیهھ وو غربب کم 
برآآوورردد می کرددند وو ددرر مورردد نيیرووهھھھایی ضداانقالبب ااغرااقق می کرددند. آآنهھا نظرااتی ددااشتند کهھ فرقق 

ااساسی با نظر سوسيیالل ددمکرااتهھا ندااشت. 
اازز سویی دديیگر٬، يیک نمونۀ منفی ددرر رراابطهھ با ززمانن قيیامم بهھ ووسيیلۀ ااقداامم ماررسس 1921 ددرر آآلمانن 
ددااددهه شد٬، يیا ددقيیق تر گفتهھ باشيیم بهھ ووسيیلۀ تاکتيیکهھایی حزبب کمونيیست آآلمانن ددرر ااررتباطط با اايین ااقداامم 

ماررسس. نوعی «تئورریی تهھاجم» براایی توجيیهھ تئورريیک عمل ماررسس بکارر گرفتهھ شد.[9] 
کنگرۀۀ سومم کميینترنن اايین تئورریی رراا محکومم کردد وو لنيین آآنراا کوددتاگراايیانهھ ناميید. کاررگراانن مناططق 
معدنی آآلمانن مرکزیی ددرر ماررسس 1921 اانقالبی تر اازز دديیگر بخشهھایی کشورر بوددند. حکومت بهھ 
ااقدااماتت سرکوبگراانۀ گوناگونی عليیهھ آآنهھا ددست ززدد. کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست بهھ اايین حرکت 
با فرااخوااندنن توددهھھھهھایی کاررگر بهھ يیک ااعتصابب عمومی ددرر آآلمانن پاسخ دداادد کهھ تصورر می ررفت بهھ 
يیک قيیامم منجر شودد. ددرر آآلمانن مرکزیی اايین ررهھھھنمودد ددااددهه شد؛ ااعتصابی عمومی ددررمی گرفت وو ددرر 
برخی مناططق اايین ااعتصابب بهھ قيیامم مسلحانهھ تبديیل می شد. ااما اازز آآنجا کهھ پروولتارريیا ددرر بقيیۀ نقاطط 
کشورر حمايیت فعالی اازز کاررگراانن آآلمانن مرکزیی ننمودد٬، آآنهھا با نيیروویی برتر ضداانقالبب خردد شدند. 
کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست بهھ خصلت اانقالبی موقعيیت ززيیادد بهھا ددااددهه بودد. ددررکک نکرددهه بودد کهھ 
«ددهھھھهھا ميیليیونن نفر اانقالبب رراا مطابق توصيیۀ ساددۀۀ يیک حزبب اانجامم نمی ددهھھھند»(لنيین)٬، ددررکک نکرددهه 
بودد کهھ «پيیرووززیی تنهھا با پيیشاهھھھنگ بهھ ددست نمی آآيید»[10] وو ددررکک نکرددهه بودد کهھ «ددهھھھهھا ميیليیونن 
نفر اانقالبب رراا با ددستورر اانجامم نمی ددهھھھند؛ آآنهھا تنهھا ووقتی اانقالبب می کنند کهھ مرددمم با موقعيیت 
غيیرقابل تحملی ررووبروو شدهه باشند کهھ ددرر آآنن فشارر جمعی وو ااررااددۀۀ ددهھھھهھا ميیليیونن نفر تمامی سدهھھھایی 
ً قاددرر بهھ اايیجادد يیک ززندگی جديید هھھھستند»(لنيین). حزبب کمونيیست  کهھن رراا می شکنند وو ووااقعا
فرااموشش کرددهه بودد کهھ کل پروولتارريیایی آآلمانن کهھ آآنن هھھھمهھ شکست سخت رراا متحمل شدهه بودد وو اازز 
هھھھمانن ررووززهھھھایی ماررسس 1920 بهھ موضع ددفاعی عقب نشيینی کرددهه بودد٬، نمی تواانست بدوونن يیک 
تدااررکک سيیاسی قبلی بهھ ررهھھھنمودد حزبب براایی يیک ااعتصابب عمومی وو قيیامم (يیعنی فرااخواانن براایی 
عمليیاتت توددهھھھایی قاططعانهھ براایی گرفتن قدررتت) پاسخ فعالل ددهھھھد. پيیشاهھھھنگ کهھ بهھ ووسيیلۀ بخش 
کوچکی اازز ططبقۀ کاررگر هھھھمرااهھھھی می شد٬، بدوونن آآنکهھ ااساساً بدااند آآيیا مورردد حمايیت توددۀۀ کاررگراانن 
سرااسر آآلمانن قراارر خوااهھھھد گرفت يیا نهھ يیا آآنکهھ اابتکاررشش منزوویی خوااهھھھد ماند يیا نهھ٬، بهھ نبردد قطعی 
ددست ززدد. ددرر اايین مورردد٬، کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست تارريیخ ااقداامم رراا ناددررست تعيیيین کرددهه بودد٬، 

فرااخوااندنن بهھ يیک حملۀ عمومی ااقداامی پيیش اازز موقع بودد. 
ططبيیعتا٬ً، اايین ووااقعيیت کهھ ززمانن شوررشش بد تعيیيین شدهه بودد بهھ هھھھيیچ ووجهھ بديین معنی نيیست کهھ ما بايید 
قيیامم ماررسس رراا محکومم کنيیم. مسئلهھ کامال چيیز دديیگریی ااست – پيیداا کرددنن علتهھایی شکست. ددرر 
برخی مناططق آآلمانن مرکزیی٬، توددهھھھهھایی پروولتارريیا ددرر قيیامم ماررسس شرکت کرددند. آآنهھا با پليیس وو 
ااررتش جنگيیدند. اازز اايین نقطهھ نظر٬، نمی تواانن قيیامم رراا محکومم کردد – ززيیراا محکومم کرددنن يیک 
ً بهھ علت آآنکهھ نتيیجهھاشش با آآررززووهھھھایی ما تطبيیق ندااشتهھ يیک عمل اانقالبی  مباررززۀۀ توددهھھھایی صرفا
نيیست. ااما ددرر عيین حالل ما بايید اازز نقش وو عملکردد ررهھھھبریی ددرر اايین مقطع اانتقادد کنيیم وو اازز چنيین 

خطاهھھھايیی نگذرريیم. 
ددرر مورردد مسئلۀ چگونگی اانتخابب لحظۀ ضربهھ ززددنن٬، قيیامم ااوولل ددسامبر 1924 رريیواالل رراا نيیز بايید 
ذذکر کردد. ددرر اايینجا تنهھا 300-200 نفر شرکت کرددند. هھھھمچنانن کهھ ددرر بخشهھایی بعد با برررسی 
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ددقيیق تر اايین قيیامم نشانن خوااهھھھيیم دداادد عمل توددهھھھایی ووسيیعی اازز ططرفف پروولتارريیا ووجودد ندااشت – چهھ 
پيیش اازز ووااقعهھ٬، چهھ ددرر جريیانن آآنن وو يیا پس اازز آآنن. حزبب بهھ تنهھايیی عمل کردد٬، با تعدااددیی اانقالبی٬، 
بهھ ااميید آآنکهھ ااووليین ضربۀ قطعی رراا بهھ نيیرووهھھھایی حکومتی وواارردد آآوورردد وو پس اازز آآنن توددهھھھهھایی 
پروولتارريیا رراا بهھ قيیامم بکشاند. ااما شوررشيیانن ددرر نتيیجۀ کمی تعدااددشانن٬، پيیش اازز آآنکهھ توددهھھھهھا بتواانند 

بهھ عمل کشيیدهه شوند ددررهھھھم شکستهھ شدند. 
ااشتباهھھھاتت حزبب کمونيیست ااستونی ددرر اايینجا ووااضح ااند. تجربۀ رريیواالل يیک بارر دديیگر صحت اايین 
ااصل لنيینی رراا تأيیيید می کند کهھ ددست بهھ عمل ززددنن با پيیشاهھھھنگ تنهھا غيیرممکن ااست وو هھھھر ااقداامم 

پيیشاهھھھنگی کهھ اازز حمايیت فعالل ااکثريیت ططبقۀ کاررگر برخورردداارر نباشد محکومم بهھ شکست ااست. 
باالخرهه قيیامم ددوومم شانگهھایی ددرر 21 فورريیۀ 1927 نيیز اازز نظر تعيیيین ززمانن شوررشش حائز ااهھھھميیت 

ااست. 
اايین شوررشش ززمانی آآغازز شد کهھ ااعتصابب عمومی ددرر حالل فرووکش بودد وو هھھھنگامی کهھ نيیمی اازز 
ااعتصابب گراانن تحت تأثيیر تروورر حکومت بهھ کارر خويیش باززگشتهھ بوددند. ددوو ررووزز قبل اازز آآنن 
جنبش اانقالبی پروولتارريیایی شانگهھایی ددرر ااووجج خودد بودد: حدوودد 300000 نفر اازز کاررگراانن ددرر 
ااعتصابب بوددند. معهھذاا حزبب٬، بهھ علت آآنکهھ تدااررکاتت فنی ااشش کامل نبودد قيیامم رراا بهھ تعويیق ااندااخت. 
ددوو ررووزز بهھ تدااررکک گذشت. ددرر ططولل اايین ددوو ررووزز٬، ووضعيیت عمومی بهھ ضررر پروولتارريیا تغيیيیر 

يیافت. بنابراايین قيیامم نتواانست موفق شودد. 
نمونۀ قيیامم ددوومم شانگهھایی نشانن می ددهھھھد کهھ بعضی ااووقاتت يیک يیا ددوو ررووزز٬، ااهھھھميیت تعيیيین کنندهھھھایی 

می يیابد. 
پس اازز آآنچهھ کهھ ددرر مورردد ززمانن گفتهھ شد٬، دديیگر نيیاززیی بهھ بحث بيیشتر ددرر مورردد اايین مسئلهھ نيیست 
کهھ:«آآيیا می تواانن ززمانن يیک قيیامم رراا اازز پيیش تعيیيین کردد؟» – هھھھر چند ددرر موقع خودد (ددرر 1905 
پيیش اازز قيیامم ددسامبر)٬، بحثی بيین لنيین وو اايیسکراایی نو وو بهھ وويیژهه ماررتيینف ددررگرفت. هھھھمانطورر کهھ 
می دداانيیم٬، ززمانن قيیامم 1917 پترووگراادد 7 نواامبر يیعنی مصاددفف با ررووزز گشايیش ددووميین کنگرۀۀ 
شوررااهھھھا تعيیيین شدهه بودد. بسيیارریی اازز قيیامهھایی پروولتریی ددرر دديیگر کشوررهھھھا نيیز براایی تارريیخ ددقيیقی 
ً ددستورر بهھ اانقالبب يیا يیک ااقداامم  ززمانن بندیی شدهه بوددند وو مطابق برنامهھ صوررتت گرفتند. قطعا
کاررگریی ددرر يیک ررووزز اازز پيیش تعيیيین شدهه غيیرممکن ااست. «ااما ااگر ما شوررشی رراا ووااقعاً تدااررکک 
دديیدهه باشيیم وو ااگر يیک شوررشش توددهھھھایی بخاططر اانقالبب ددرر رروواابط ااجتماعی کهھ قبال صوررتت گرفتهھ 
قابل تحقق ااست٬، پس ززمانن شوررشش رراا تعيیيین کرددنن کامال اامکانن پذيیر ااست. ددرر صوررتی می تواانن 
لحظۀ شوررشش رراا تعيیيین کردد کهھ آآنهھايیی کهھ آآنراا تدااررکک می بيینند ددرر بيین توددهھھھهھا نفوذذ ددااشتهھ وو 

بتواانند موقعيیت رراا بهھ ددررستی برآآوورردد کنند.»[11] 
االبتهھ قيیامم بهھ مفهھومم ووسيیع کلمهھ يیک عمل صرفاً نظامی نيیست. قيیامم ااساساً وو باالتر اازز هھھھر چيیز يیک 
جنبش اانقالبی قدررتمند ااست؛ ططغيیانن قدررتمند توددهھھھهھایی پروولتارريیا ااست – يیا حدااقل بخش فعالل اايین 
توددهھھھهھا٬، حتی ااگر اازز نظر عدددیی اايین بخش تنهھا اازز ااقليیتی اازز پروولتارريیا تشکيیل شدهه باشد – عليیهھ 
ططبقاتت مسلط. اايین يیک مباررززۀۀ فعالل وو مصممانهھ اازز ططرفف ااکثريیت فعالل ددرر لحظۀ تعيیيین کنندهه وو 
ددرر مورردد مسئلۀ تعيیيین کنندهه ااست. عمليیاتت نظامی ساززمانن ررززمندهه بايید با نقطۀ ااووجج عمل 
پروولتارريیا تطبيیق ددااشتهھ باشد. تنهھا ددرر اايین شراايیط قيیامم می توااند موفق شودد. مساعدتريین 
موقعيیتهھایی اانقالبی براایی تضميین پيیرووززیی اانقالبب کافی نيیست. قيیامم بايید بهھ ووسيیلۀ يیک حزبب 
ساززمانن ددااددهه شودد. قدررتت بهھ ططيیب خاططر تسليیم نمی شودد٬، بايید آآنراا تصرفف کردد. «حکومت 
کهھن ... هھھھرگز حتی ددرر ددووررۀۀ بحراانن٬، ااگر سرنگونن نشودد٬، «سقوطط نمی کند»»(لنيین). بديین مفهھومم 
ااست کهھ لنيین ددرر «ماررکسيیسم وو قيیامم» کهھ قبال اازز آآنن نقل قولل کردديیم٬، پس اازز برشمرددنن شراايیط 

سيیاسی الززمم براایی تضميین موفقيیت قيیامم می نويیسد: 
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« براایی آآنکهھ با قيیامم بهھ شيیوهھھھایی ماررکسيیستی يیعنی بمثابۀ يیک هھھھنر برخورردد کنيیم بايید ددرر عيین حالل 
بدوونن اازز ددست ددااددنن يیک لحظهھ٬، ستادد گرووهھھھانهھایی شوررشش رراا ساززمانن ددهھھھيیم٬، نيیرووهھھھايیمانن رراا توززيیع 
کنيیم٬، گردداانهھایی قابل ااعتمادد رراا ددرر موااضع مهھم مستقر کنيیم٬، تئاتر آآلکساندرريینسکی رراا محاصرهه 
نمايیيیم٬، ااستحکاماتت ددژژهھھھایی پيیتر وو پل رراا ااشغالل کنيیم٬، ستادد کل وو حکومت رراا ددستگيیر نمايیيیم٬، وو 
گرووهھھھانهھايیی رراا کهھ ترجيیح می ددهھھھند بميیرند تا ددشمن بهھ نقاطط ااسترااتژيیک ددست يیابد ددرر مقابل 
اافسراانن کاددتت وو هھھھنگ ساوويیج قراارر ددهھھھيیم. ما بايید کاررگراانن مسلح رراا بسيیج کنيیم وو آآنهھا رراا بهھ آآخريین 
نبردد قطعی فرااخواانيیم٬، ااددااررااتت تلفن وو تلگراافف رراا ااشغالل نمايیيیم٬، ستاددهھھھایی قيیامم خوددمانن رراا بهھ 
مرااکز تلفن اانتقالل ددهھھھيیم وو آآنهھا رراا بهھ ووسيیلۀ تلفن با تمامی کاررخانجاتت٬، تمامی هھھھنگهھا وو تمامی نقاطط 

نبردد مسلحانهھ وو غيیرهه مرتبط ساززيیم.»[12] 
لنيین فقط ااسترااتژيیست کبيیر اانقالبب نبودد. ااوو هھھھمچنيین بيیش اازز هھھھر کس دديیگریی تز پر معنی ماررکس 
رراا کهھ «قيیامم يیک هھھھنر ااست» ددررکک می کردد. بهھ عالووهه ااوو می دداانست کهھ چگونهھ آآنراا بهھ شيیوهھھھایی 
ااستادداانهھ براایی مباررززۀۀ عملی تصرفف قدررتت بکارر گيیردد. تنهھا با ددررست برآآوورردد کرددنن لحظۀ قيیامم وو 
با ددرر نظر گرفتن قيیامم بمثابۀ يیک هھھھنر يیعنی با بکارر برددنن تمامی ااقدااماتت الززمم سيیاسی٬، تکنيیکی وو 

تاکتيیکی بودد کهھ اانقالبب ااکتبر ممکن شد. 
ددرر مورردد مسئلۀ چگونگی تدااررکک مباررززۀۀ قطعی پروولتارريیا براایی قدررتت٬، ااجاززهه ددهھھھيید اابتداا صرفاً 
آآنراا اازز نظر عمومی سيیاسی برررسی کنيیم. الززمست بداانيیم کهھ کی تمامی عمل سيیاسی حزبب رراا بهھ 
سویی تدااررکک عملی فورریی (هھھھم سيیاسی وو هھھھم تکنيیکی) براایی قيیامم جهھت ددهھھھيیم؛ کی براایی توددهھھھهھا 
شعاررهھھھايیی نظيیر «کنترلل توليید توسط کاررگراانن»٬، «کميیتهھهھایی ددهھھھقانی براایی ااشغالل ززميینهھایی 
بزررگگ مالکانن وو ززميینهھایی ددوولتی»٬، «اايیجادد گارردد سرخخ»٬، «تسليیح پروولتارريیا وو خلع سالحح 
بوررژژووااززیی»٬، «ساززماندهھھھی شوررااهھھھا»٬، «تصرفف قدررتت با قيیامم مسلحانهھ» وو غيیرهه رراا بايید دداادد يیعنی 
کی مرکز ثقل تبليیغ عملی ررووززمرهه بايید بهھ سمت شعارر ررهھھھايیی کهھ هھھھدفف نهھايیی مباررززۀۀ ططبقۀ کاررگر 
رراا مطرحح می کند اانتقالل يیابد وو کی تمامی توجهھ حزبب بايید متوجهھ بسيیج توددهھھھهھا بر حولل اايین 

شعارر شودد٬، کهھ ددرر رراابطهھ با موقعيیت٬، بهھ صوررتت شعاررهھھھایی مسلط ررووزز ددررآآيیند. 
ً آآغازز مرحلۀ جديیدیی ددرر ززندگی حزبب وو ززندگی کل پروولتارريیا بهھ شمارر می  اايین لحظهھ ضرووررتا
رروودد. اانتخابب ززمانن ددررست براایی اايین عمليیاتت ددررست بهھ شکل ززمانبندیی خودد قيیامم ااست. نبايید آآنراا 
ززووددتر تعيیيین کردد٬، يیعنی ووقتی کهھ ووضعيیت عمومی هھھھنوزز نيیازز بهھ تبليیغ وو تروويیج براایی خوااستهھایی 
معمولی وو جزئی توددهھھھهھا رراا اايیجادد می کند٬، ووقتی کهھ توددهھھھهھا براایی شعاررهھھھایی مباررززۀۀ نهھايیی وو براایی 
خودد اايین مباررززهه آآماددگی کافی ندااررند وو هھھھنوزز ررووحيیۀ اانقالبی پيیداا نکرددهھھھاند٬، ووقتی کهھ ددشمن هھھھنوزز 
بهھ حد کافی ددرر تضاددهھھھایی خويیش گيیر نکرددهه ااست. ززيیراا ددرر اايین صوررتت٬، توددهھھھهھا شعاررهھھھایی 
مباررززۀۀ قطعی وو نهھايیی رراا ددررکک نخوااهھھھند کردد وو فرااخوااندنن آآنهھا بهھ جنگيیدنن بخاططر اايین شعاررهھھھا 
ناگهھانی خوااهھھھد بودد. بديین گونهھ تصميیم حزبب براایی جهھت ددااددنن خودد بهھ سمت تدااررکک فورریی قيیامم 

پايیداارر نخوااهھھھد بودد وو نتيیجۀ مثبتی نخوااهھھھد ددااشت. 
عالووهه بر اايین هھھھر گونهھ «ددنبالهھ رروویی» ددرر مسئلۀ جهھت ددااددنن مجددد حزبب وو فعاليیت توددهھھھایی آآنن وو 
تأخيیر ددرر حل آآنن بطورر ااجتنابب ناپذيیریی نتايیج بسيیارر سختی خوااهھھھد ددااشت. اايین نتايیج ممکن ااست 
مانع جدیی تدااررکک شوررشش وو تحولل بعدیی آآنن شوند. بهھ عالووهه تأخيیر ززيیادد ممکن ااست مباررززهه براایی 
قدررتت ددرر ططولل ددووررۀۀ مورردد نظر رراا منتفی ساززدد؛ ددرر حالی کهھ يیک مشی ددررست اازز ططرفف حزبب 
کمونيیست وو حل ددررست مسئلۀ تغيیيیر جهھت ددااددنن حزبب بهھ سمت تدااررکک فورریی براایی تصرفف 

قدررتت٬، می توااند اايین مباررززهه وو ددرر حقيیقت پيیرووززیی آآنراا اامکانن پذيیر ساززدد. 
ااگر قيیامم رراا اازز جنبۀ صرفف نظامی برررسی کنيیم٬، ررووشن می شودد کهھ نظيیر هھھھر عمل نظامی٬، قيیامم 
نيیز فی االبدااهھھھهھ صوررتت نمی گيیردد. برعکس٬، قيیامم نيیاززمند تدااررکک ددرراازز مدتت٬، سيیستماتيیک وو 
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سرااسریی٬، مدتهھا پيیش اازز تارريیخ تعيیيین شدهه ااست. ااگر قيیامم رراا بمثابۀ يیک هھھھنر ددرر نظر نگيیريیم٬، هھھھر 
جنبۀ آآنراا بطورر سيیستماتيیک تدااررکک نبيینيیم٬، وو آآنراا هھھھمچونن يیک عمل نظامی تلقی نکنيیم٬، موفقيیت 
آآنن اامکانن ناپذيیر ااست٬، حتی ااگر ووضعيیت عمومی سيیاسی براایی تصرفف قدررتت بهھ ووسيیلۀ 
پروولتارريیا مساعد باشد. اايین ااصلی ااست کهھ براایی تمامی کشوررهھھھا وو بهھ وويیژهه براایی کشوررهھھھايیی کهھ 
ددرر آآنهھا بوررژژووااززیی بخاططر سلطۀ ططوالنی ااشش٬، تواانستهھ يیک ددستگاهه حکومتی قدررتمند وو قابل 
اانعطافف بهھ ووجودد آآوورردد صاددقق ااست. بديین گونهھ (حتی بر ااساسس شراايیط صرفف نظامی٬، وو کنارر 
گذااشتن عواامل مهھم تر سيیاسی) بسيیارر مهھم ااست کهھ حزبب٬، ززمانن جهھت ددااددنن خودد بهھ سمت تدااررکک 
فورریی قيیامم٬، يیا اادداامۀ بسيیج توددهھھھهھا ددرر مباررززهھھھایی حولل خوااستهھایی ررووززمرۀۀ ططبقۀ کاررگر رراا ددررست 

اانتخابب کند. 
بنابراايین حزبب بايید – ددرر نتيیجۀ تحليیل ددررست خويیش اازز ووضعيیت کشورر٬، رراابطۀ نزدديیک وو مستقيیم 
ااشش با توددهھھھهھا وو شناخت ااشش اازز ووضعيیت ددشمن وو سيیاستهھایی ددااخلی وو خاررجی آآنن – بتوااند ززمانن 
ددررست نزدديیک شدنن بهھ موقعيیت اانقالبی٬، وو جهھت ددااددنن سريیع تمامی کارر سيیاسی وو تشکيیالتيیش رراا 

بهھ سمت تدااررکک فورریی قيیامم پيیش بيینی کند. 
يیکی اازز دداليیل شکست اانقالبب آآلمانن ددرر 1923 اايین ووااقعيیت بودد کهھ حزبب کمونيیست آآلمانن خودد رراا 
بسيیارر دديیر بهھ سمت تدااررکک فورریی قيیامم جهھت ددااددهه بودد. نزدديیک شدنن يیک موقعيیت بی ووااسطۀ 
اانقالبی مطمئناً می تواانست – با فرضض يیک ررهھھھبریی بلشويیکی ددرر حزبب – اازز لحظۀ ااشغالل نظامی 
رراايینلند وو ررووهھھھر توسط فراانسهھ (يیا حدااقل بالفاصلهھ پس اازز آآنن) قابل پيیش بيینی باشد. اازز آآنن لحظهھ 
يیک بحراانن عميیق ااقتصاددیی وو سيیاسی ددرر آآلمانن شرووعع شد. اازز آآنن لحظهھ ددرر برخی مناططق 
(ساکسونی٬، هھھھالل٬، مرسبوررگگ وو غيیرهه) نبردد «ددستهھهھایی صدهھھھا کاررگر» بهھ اابتکارر خودد کاررگراانن 
آآغازز بهھ شکل گرفتن نمودد. وو با ووجودد اايین٬، کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست تنهھا ددرر هھھھنگامم 
ااعتصابب عمومی سهھ ررووززهه ددرر اابتداایی ااووتت آآغازز بهھ جهھت ددااددنن خودد بهھ سمت تسليیح کاررگراانن وو 
بهھ سمت قيیامم کردد – ااعتصابی کهھ حکومت (ناسيیوناليیست) کونو رراا سرنگونن نمودد. ززمانن ززيیاددیی 

اازز ددست ررفتهھ بودد: 
«ددستهھهھایی صدهھھھا کاررگر» بدوونن کاددرر وو ررهھھھبریی مناسب تشکيیل شدهه بوددند٬، آآنهھا نمی تواانستند 
ااسلحۀ کافی بهھ ددست آآووررند؛ کارر ددرر ااررتش وو پليیس بهھ شيیوهھھھایی کامال ناکافی صوررتت گرفتهھ بودد. 
تمامی اايین عواامل هھھھمرااهه با علتهھایی دديیگر[13] نمی تواانست ددرر نتيیجۀ بحراانن اانقالبی پائيیز 1923 

بی تأثيیر باشد. 
حزبب کمونيیست آآلمانن وو ااگر ددقيیق تر گفتهھ باشيیم٬، ررهھھھبریی آآنن٬، نتواانست ااهھھھميیت ااشغالل ررووهھھھر وو 
رراايینلند توسط فراانسهھ رراا سريیع تشخيیص ددهھھھد. نتواانست آآنچنانن کهھ بايید ززيیانی رراا کهھ ااقتصادد آآلمانن 
متحمل شد (هھھھشتادد ددررصد توليید آآهھھھن وو فوالدد٬، هھھھفتادد وو يیک ددررصد ذذغالل) ددررکک کند وو بديین گونهھ 
نتواانست مفهھومم سيیاست مقاوومت «منفی» حکومت رراا بفهھمد. بديین ددليیل نتواانست بهھ موقع بحراانن 

ااقتصاددیی رراا کهھ نتيیجتاً بحراانن اانقالبی رراا بهھ ووجودد آآوورردد پيیش بيینی کند. 
اازز سویی دديیگر٬، ااگر حزبب کمونيیست چيین بالفاصلهھ پس اازز قيیامم نافرجامم فورريیۀ 1927 شانگهھایی 
ددررکک نکرددهه بودد کهھ لحظهھ براایی يیک تالشش اانقالبی جديید مساعد ااست وو خودد رراا با تمامم نيیروو آآماددهه 
نکرددهه بودد وو هھھھر گونهھ قربانی رراا نپذيیرفتهھ بودد٬، قيیامم 21 ماررسس حتی ااگر موفق هھھھم شدهه بودد (ددرر 
نتيیجۀ شراايیط فوقق االعاددهه مساعد) مطمئناً بسيیارر گراانن تر اازز ززمانی تمامم می شد کهھ تدااررکک ددقيیقی 

براایی آآنن دديیدهه می شد. 
هھھھميین مسئلهھ رراا ددرر مورردد حزبب ررووسی بلشويیک ددرر 1917 می تواانن گفت. جهھت گيیریی قاططع 
تمامی حزبب بهھ سویی تصرفف قدررتت بهھ ووسيیلۀ شوررااهھھھا اازز لحظۀ وورروودد لنيین (تزهھھھایی آآوورريیل) 
ً متوجهھ آآماددهه کرددنن  پذيیرفتهھ شدهه بودد. اازز آآنن لحظهھ تمامی کارر سيیاسی وو تشکيیالتی حزبب ددقيیقا
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توددهههھھھا براایی تصرفف قدررتت شد. تصورر اايین مطلب ساددهه ااست کهھ چنانچهھ حزبب ددرر اايین نکتۀ 
ااساسی تردديید می کردد٬، ددرر تغيیيیر جهھت ددااددنن تأخيیر می کردد٬، يیا موااضعی رراا کهھ ززيینووويیف٬، کامنف 
وو دديیگراانن پذيیرفتهھ بوددند ااتخاذذ می کردد چهھ ااتفاقی می اافتادد. ططبيیعتا٬ً، ددرر اايین صوررتت مسئلۀ 
پيیرووززیی ااکتبر ااساساً مطرحح نمی شد٬، ززيیراا موقعيیت فوقق االعاددهه مساعد ااکتبر 1917 تنهھا اازز علل 
عيینی (ططوالنی شدنن جنگ٬، بحراانن ااقتصاددیی٬، اانقالبب کشاووررززیی وو غيیرهه) ناشی نمی شد وو صرفاً 
خوددبخودد بهھ ووجودد نيیامدهه بودد؛ اايین موقعيیت تا حد ززيیاددیی نتيیجۀ عمل آآگاهھھھانهھ بر رروويیدااددهھھھا بهھ 
ووسيیلۀ حزبب بلشويیک بودد (آآموززشش اانقالبی توددهھھھهھا٬، کارر تشکيیالتی ددرر بيین مرددمم٬، ااررتش٬، 

نيیروویی ددرريیايیی وو غيیرهه). 
نمونهھهھایی فرااوواانی رراا با توضيیحاتت فرااوواانن می تواانن ذذکر کردد٬، ااما نيیاززیی بديین کارر نيیست. ااهھھھميیت 
مسئلۀ مورردد برررسی ما٬، وو نيیازز بهھ حل ددررست آآنن کامال ررووشن ااست. تا آآنجا کهھ بهھ تدااررکک قيیامم 
مربوطط می شودد٬، اايین مسئلهھ ااهھھھميیتی کمتر اازز مسئلۀ اانتخابب لحظۀ ددررست براایی ضربهھ ززددنن ددرر 

هھھھنگامی کهھ موقعيیت اانقالبی کامال بهھ بلوغغ ررسيیدهه٬، نداارردد. 
تنهھا الززمست بهھ يیک مسئلۀ ااصولی بپرددااززيیم٬، يیعنی مسئلۀ قيیامهھایی موضعی پروولتارريیا. اانقالبب 
پروولتریی يیک خط مستقيیم رراا ططی نمی کند. اايین اانقالبب اازز ططريیق پيیشروويیهھا وو پيیرووززيیهھایی نسبی٬، 
اافولل وو شکستهھایی موقتی بهھ پيیش می رروودد. پيیرووززیی نهھايیی اانقالبب بدوونن اايین اافت وو خيیزهھھھا ددرر 
مسيیر ططوالنی تکامل آآنن غيیرقابل تصورر ااست. پروولتارريیا ددرر اايین مباررززۀۀ اانقالبی ططوالنی آآبديیدهه 
می شودد؛ قدررتت خويیش وو قدررتت وو سيیاستهھایی ددشمن رراا می شناسد. ددرر پرتو اايین تجربهھ ددرر 
آآفريینش سيیاستهھا وو تاکتيیکهھایی خويیش توفيیق می يیابد. ددررسهھایی تارريیخ رراا جمع آآوورریی می کند وو با 
اانرژژیی جديیدیی براایی تحقق ااهھھھداافف ططبقاتی خويیش بهھ نبردد ددست می ززند. بديین مفهھومم٬، شکستهھایی 
موقتی پروولتارريیا رراا نبايید صرفاً شکست بهھ حسابب آآوورردد. هھھھر يیک اازز آآنهھا دداارراایی عناصریی اازز يیک 
پيیرووززیی ااجتنابب ناپذيیر وو حتمی ددرر آآيیندهه ااست. اانگلس ددرر جايیی می گويید:«ااررتشهھایی شکست 
خوررددهه٬، مدررسۀ خوبی هھھھستند». اايین کلماتت ستايیش اانگيیز حتی کارربردد بيیشتریی ددرر مورردد ااررتشهھایی 
اانقالبی ددااررند کهھ اازز بيین ططبقاتت پيیشروو سرباززگيیریی می کنند (لنيین). بدوونن تمريین ٬1905، تصورر 
پيیرووززیی پروولتارريیایی ررووسيیهھ ددرر ااکتبر 1917 غيیرممکن بودد. بدوونن تواالی پيیرووززيیهھا وو شکستهھایی 
سنگيین بهھ قيیمت قربانی هھھھایی بی شمارریی کهھ پروولتارريیایی چيین ددرر جريیانن چند سالل گذشتهھ تحمل 
کرددهه ااست٬، تصورر پيیرووززیی حتمی اانقالبب پروولتریی ددرر چيین غيیرممکن می شد. اايین يیک ووااقعيیت 
بی چونن وو چراا ااست. ددرر چنيین شراايیطی ااست کهھ بايید مسئلۀ قيیامهھايیی کهھ موضعی ااند وو نهھ 
عمومی – مسئلۀ مباررززۀۀ موضعی (نهھ عمومی) پروولتارريیا وو ددهھھھقانانن تحت ستم عليیهھ ططبقاتت حاکم 

– رراا برررسی کنيیم: 
لنيین ددرر 1906 ددرر مقالۀ «جنگ چريیکی» نوشت:«کامال ططبيیعی وو ااجتنابب ناپذيیر ااست کهھ 
شوررشش بايید شکل عاليیتر وو پيیچيیدهه تر يیک جنگ ددااخلی ططوالنی کهھ تمامی کشورر رراا ددرربر می 
گيیردد بهھ خودد بگيیردد٬، يیعنی يیک مباررززۀۀ مسلحانهھ بيین ددوو بخش اازز مرددمم. چنيین جنگی قابل تصورر 
نيیست مگر اايینکهھ يیک سریی اازز ددررگيیريیهھایی بزررگگ ددرر فوااصل نسبتاً ططوالنی وو تعدااددیی ززيیاددیی اازز 
برخوررددهھھھایی کوچک ددرر خاللل اايین فوااصل صوررتت گيیردد. ددرر اايین صوررتت – وو فقط ددرر اايین 
صوررتت – سوسيیالل ددمکرااتهھا بايید اايین رراا مطلقاً ووظظيیفۀ خودد بداانند کهھ ساززمانهھايیی بهھ ووجودد آآووررند 
کهھ بهھ بهھتريین نحویی براایی هھھھداايیت توددهھھھهھا ددرر اايین ددررگيیريیهھایی بزررگگ وو تا آآنجا کهھ ممکن ااست ددرر 

اايین برخوررددهھھھایی کوچک ساززگارریی ددااشتهھ باشند.»[14] 
اايین ستيیز کهھ ددرر تمامی اايین فوااصل ططوالنی اادداامهھ دداارردد رراا نمی تواانن يیک مباررززۀۀ پيیرووززمند مدااوومم 
تلقی کردد کهھ هھھھيیچ اافت يیا شکست نسبی ندااشتهھ باشد. باررهھھھا ااتفاقق می اافتد کهھ پروولتارريیا سالحح برمی 
دداارردد وو عليیهھ نظم مستقر ااقداامم می کند٬، بدوونن آآنکهھ فرصت پيیرووززیی نهھايیی رراا بهھ ددست آآوورردد وو بديین 
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ووسيیلهھ ططبقاتت حاکم رراا مجبورر می کند کهھ يیک يیا چند خوااستش رراا برآآووررددهه کنند. کامال خطاست 
ااگر تصورر کنيیم عمل مسلحانۀ پروولتارريیا تنهھا ووقتی مجازز ااست کهھ تضميین کامل پيیرووززیی ووجودد 
دداارردد. اايین توهھھھمی بيیش نيیست. قيیامم مسلحانهھ عملی ااست «کهھ بر ااصولل علم نظامی مبتنی ااست» وو 
بديین ترتيیب (مثل هھھھر عمل دديیگر) هھھھيیچ تضميین مطلقی براایی موفقيیت آآنن ووجودد نداارردد. عقب نشيینی 
ً ذذهھھھنی (ززيیراا پروولتارريیا هھھھميیشهھ  هھھھا٬، ددرر نتيیجۀ برخی شراايیط – حتی ددرر نتيیجۀ شراايیط صرفا
ررهھھھبراانی کافی نداارردد وو نخوااهھھھد ددااشت٬، يیا اازز نظر نظامی وو تکنيیکی هھھھميیشهھ آآماددگی نداارردد) – 
هھھھميیشهھ اامکانن ددااررند وو حتی غيیرقابل ااجتنابب ااند. ماررکس هھھھنگامی کهھ کوگلمانن نسبت بهھ اامکانن 

پيیرووززیی پارريیسی هھھھا ددرر جريیانن کمونن پارريیس اابراازز تردديید کرددهه بودد٬، نوشت: 
«ااگر مباررززهه تنهھا ددرر شراايیط فرصتهھایی مساعد بدوونن شکست ددررمی گرفت٬، ساختن تارريیخ جهھانن 
ددرر حقيیقت بسيیارر ساددهه می شد ... بوررژژووااززیی پست ووررسایی ... بهھ پارريیسی هھھھا ددوو ررااهه عرضهھ کرددهه 
بودد: يیا مباررززهه يیا سرکوبب بدوونن مباررززهه. ددررهھھھم شکستن ررووحيیۀ ططبقۀ کاررگر ددرر حالت ددوومم٬، 

بدبختی بسيیارر عظيیم تریی اازز سقوطط هھھھر تعداادد اازز «ررهھھھبراانن» بهھ هھھھمرااهه ددااشت.»[15] 
ددرر عصر ما نيیز٬، آآيیا چنيین چيیزیی ممکن ااست وو ددرر حقيیقت آآيیا موااررددیی ررخخ نمی ددهھھھد کهھ ددرر آآنهھا 
پروولتارريیایی کشورر يیا مرکز صنعتی خاصی٬، حتی ااگر فرصت پيیرووززیی ندااشتهھ باشد٬، معهھذاا تحت 
برخی شراايیط مجبورر می شودد (بهھ وويیژهه با تحريیک ططبقاتت حاکم) کهھ خودد رراا متعهھد بهھ مباررززۀۀ 
مسلحانهھ ببيیند؟ آآيیا ما نمونهھهھايیی اازز قيیامهھایی خوددبخوددیی (مثال ددرر کرااکو ددرر ٬1923، ددرر وويین ددرر 
1927 وو غيیرهه) رراا بهھ هھھھنگامی کهھ پروولتارريیا براایی محاسبۀ نتيیجۀ ااحتمالی ستيیز ددررنگ نمی کند 
ً سالحح برمی گيیردد وو بهھ نبردد می پيیونددد نديیدهھھھايیم؟ آآيیا حزبب پروولتارريیا می توااند اازز  بلکهھ صرفا
پيیوستن بهھ مباررززۀۀ توددهھھھهھا يیا ررهھھھبریی آآنن اامتناعع ووررززدد؟ آآيیا می توااند آآنراا محکومم کند٬، يیا بی ططرفف 
باقی بماند؟ چنيین حزبی دديیگر حزبب پروولتارريیا نخوااهھھھد بودد وو شايیستۀ آآنست کهھ ببيیند توددهھھھهھا اازز آآنن 

رروویی می گردداانند. 
حزبب کمونيیست بايید بدوونن ااستثناء ددرر صف ااوولل جبهھۀ هھھھر مباررززۀۀ توددهھھھهھا٬، هھھھر مباررززۀۀ مسلحانهھ 
باشد. وویی خودد رراا ددرر ررأأسس توددهھھھهھا قراارر می ددهھھھد وو آآنهھا رراا ررهھھھبریی می کند٬، صرفف نظر اازز 
شراايیطی کهھ ددرر آآنن مباررززۀۀ خاصی صوررتت می گيیردد وو صرفف نظر اازز آآنکهھ اامکانن پيیرووززیی صد 
ددررصد دداارردد يیا ااساساً پيیرووززیی بهھ ددنبالل دداارردد يیا نهھ. حزبب٬، بهھ عنواانن پيیشاهھھھنگ ططبقهھ٬، مجبورر ااست 
کهھ ددرر مورردد کارربردد يیا عدمم کارربردد ااسلحهھ پيیش اازز آآنکهھ ستيیز آآغازز شودد تصميیم بگيیردد وو اايین اامر 
رراا ددرر ميیانن توددهھھھهھا تبليیغ کند. ااما هھھھميین کهھ مباررززۀۀ مسلحانهھ آآغازز شد٬، دديیگر نبايید تردديیدیی ددرر مورردد 
آآنچهھ کهھ حزبب بايید اانجامم ددهھھھد ووجودد ددااشتهھ باشد – ددرر مورردد اايینکهھ آآيیا حزبب بايید يیا نبايید اازز اايین 
مباررززهه حمايیت وو آآنراا ررهھھھبریی کند. ددرر چنيین موااررددیی٬، حزبب بايید هھھھمانن کارریی رراا بکند کهھ ماررکس 
ددرر جريیانن کمونن پارريیس اانجامم دداادد وو لنيین ددرر ططولل ررووززهھھھایی ژژووئيیهھ ددرر پترووگراادد کردد. اازز سپتامبر 
1870 بهھ بعد٬، ماررکس بهھ پارريیسی هھھھا ددررباررۀۀ يیک قيیامم کهھ وویی آآنراا دديیواانگی می دداانست هھھھشداارر می 
دداادد. ااما هھھھميین کهھ قيیامم ددررگرفت٬، ااوو خودد رراا ددرر کنارر شوررشيیانن قراارر دداادد. ددرر ططولل مباررززۀۀ 

پروولتارريیایی پارريیس٬، ماررکس نوشت: 
«شوررشش کنونی ددرر پارريیس هھھھر چهھ باشد – حتی ااگر بهھ ووسيیلۀ گرگهھا٬، خوکهھا وو فروومايیگانن ملعونن 
جامعۀ کهھن ددررهھھھم شکستهھ شودد – شکوهھھھمندتريین عمل حزبب ما پس اازز قيیامم ژژووئن ددرر پارريیس 

ااست.»[16] 
هھھھمانگونهھ کهھ می دداانيیم لنيین با قيیامم ژژووئيیهھ مخالف بودد. ااوو ااخطارر کردد کهھ «هھھھنوزز ووقتش فراا 

نرسيیدهه» ااما پس اازز آآنکهھ توددهھھھهھا بهھ خيیابانهھا رريیختند٬، وویی ددرر کنارر آآنهھا قراارر گرفت. 
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قيیامم اانوااعع گوناگونی دداارردد: قيیامهھایی پيیرووززمند؛ قيیامهھایی توددهھھھایی کهھ بهھ شکست منجر می شوند؛ 
جنگ چريیکی ددرر مقيیاسس کوچک (برخوررددهھھھایی کوچک)؛ قيیامهھایی کوددتايیی يیعنی قيیامهھايیی کهھ 

بدوونن شرکت توددهھھھهھا توسط يیک حزبب يیا ساززمانن دديیگریی ساززمانن يیافتهھاند. 
معيیارر عمدۀۀ حاکم بر برخورردد حزبب نسبت بهھ اايین اانوااعع قيیامم بهھ شرحح ززيیر ااست: آآيیا توددهھھھهھا 
شرکت ددااررند يیا نهھ؟ حزبب کوددتا رراا بهھ عنواانن نموددیی اازز ماجرااجويیی خرددهه بوررژژوواايیی رردد می کند. 
حزبب اازز هھھھر مباررززۀۀ توددهھھھایی بهھ اانضمامم برخوررددهھھھایی کوچک يیا عمليیاتت چريیکی ااگر ووااقعاً توددهھھھ

هھا ددرر آآنن شرکت ددااشتهھ باشند حمايیت وو آآنهھا رراا ررهھھھبریی می کند. 
ااما خطایی فاحشی ااست ااگر اازز اايین ااصل نتيیجهھ بگيیريیم کهھ٬، ااگر اايین يیا آآنن بخش اازز پروولتارريیا آآماددۀۀ 
شرکت ددرر مباررززۀۀ مسلحانهھ عليیهھ ددشمن ططبقاتيیش ااست٬، حزبب صرفف نظر اازز شراايیط عمومی وو 
محلی مجبورر ااست اايین پروولتارريیا رراا بهھ قيیامم بکشاند. چنيین حزبی شايیستگی نامم ررهھھھبر ططبقۀ پيیشروو 

رراا نداارردد. لنيین ددرر 1905 گفت: 
«قيیامم يیک کلمۀ مهھم ااست. فرااخوااندنن بهھ قيیامم٬، فرااخواانی فوقق االعاددهه جدیی ااست. هھھھر چهھ سيیستم 
ااجتماعی پيیچيیدهه٬، ساززمانن قدررتت ددوولتی بهھتر وو ماشيین نظامی عاليیتر باشد٬، ددااددنن چنيین شعارریی 

بدوونن اانديیشۀ الززمم ناررووااتر خوااهھھھد بودد.»[17] 
ززمانی کهھ حزبب توددهھھھهھا رراا بهھ شوررشش فراا می خوااند٬، بايید هھھھميیشهھ نتايیج آآنراا ددرر نظر ددااشتهھ باشد. 
بايید آآگاهه باشد کهھ شوررشهھایی منفردد بهھ هھھھيیچ ووجهھ بهھ موفقيیت قطعی نائل نمی شوند. ووظظيیفۀ حزبب 
فرااخوااندنن توددهھھھهھا بهھ شوررشش ددرر لحظهھایی ااست کهھ شراايیط محلی وو عمومی براایی موفقيیت 
مساعدتريین شراايیط باشد؛ لحظهھایی کهھ موااززنۀ نيیرووهھھھا براایی اانقالبب مساعد ااست؛ لحظهھایی کهھ 
اامکانن تصرفف قدررتت ووجودد دداارردد – ااگر نهھ ددرر سرااسر کشورر٬، حدااقل ددرر تعدااددیی اازز مرااکز کهھ می 

تواانند بهھ عنواانن پايیگاهھھھی براایی گسترشش اانقالبب بکارر ررووند. 
برخی ساززمانهھایی محلی حزبب کمونيیست چيین رراا می تواانن بهھ عنواانن نمونهھهھايیی اازز ناددررست بوددنن 
فرااخواانی بهھ قيیامم ذذکر کردد. ددرر ااووااخر 1927 وو ااوواائل ٬1928، ساززمانهھایی کمونيیست ددرر چند اايیالت 
(چيیلی٬، هھھھونانن وو غيیرهه)٬، با آآگاهھھھی اازز اايینکهھ موقعيیت اانقالبی فورریی ووجودد دداارردد٬، مکرررااً توددهھھھهھایی 
پروولتارريیا رراا بهھ شوررشش خوااندند؛ اايین ددعوتت بدوونن توجهھ بهھ اايین بودد کهھ آآيیا اايین شوررشهھا اامکانن 
موفقيیت ددااررند يیا نهھ وو آآيیا موااضع پروولتارريیا رراا تقويیت يیا تضعيیف می کنند. اايین فرااخواانی توددهھھھهھا وو 
تالشش براایی ساززماندهھھھی قيیامهھا اانعکاسی بودد اازز ذذهھھھنيیت چپ اافرااططی برخی جناحهھایی حزبب 

کمونيیست. 
حزبب اازز هھھھر قيیامم توددهھھھایی حمايیت می کند. ااما ااگر قيیامم بطورر خوددبخوددیی ددررنگرفتهھ بلکهھ توسط 
يیک حزبب ساززمانن يیافتهھ باشد٬، ااگر توددهھھھهھا ددرر پاسخ بهھ فرااخوااندنن حزبب بهھ مباررززۀۀ مسلحانهھ 
ددست بزنند٬، آآنگاهه حزبب٬، هھھھم مسئوليیت يیافتن ززمانن مناسب وو هھھھم ررهھھھبریی مباررززهه رراا برعهھدهه 

خوااهھھھد ددااشت. 
«ليیکن٬، قيیامم ددررست هھھھمانند جنگ يیا هھھھر هھھھنر دديیگر تابع برخی قوااعد عمل ااست کهھ ااگر مورردد 
ااهھھھمالل قراارر گيیرند٬، موجب شکست حزبی می شودد کهھ آآنهھا رراا فرااموشش کرددهه. اايین قوااعد٬، 
ااستنتاجاتت منطقی اازز ماهھھھيیت ااحزاابب وو شراايیطی کهھ بايید ددرر اايین صوررتت با آآنهھا برخورردد کردد٬، 
آآنچنانن ررووشن وو ساددهھھھاند کهھ تجربۀ کوتاهه ٬1848، آآلمانی هھھھا رراا کامال با آآنهھا آآشنا کردد. ااووال هھھھرگز 
با قيیامم باززیی نکنيید مگر اايینکهھ کامال براایی ططی تمامم ررااهه آآماددگی ددااشتهھ باشيید. قيیامم يیک معاددلهھ ااست 
با مقادديیر نامعيین فرااوواانن٬، کهھ ااررززشش آآنهھا ممکن ااست هھھھر ررووزز تغيیيیر کند؛ نيیرووهھھھایی مخالف شما 
هھھھمهھ گونهھ برتریی تشکيیالتی٬، ااصولی وو ااقتداارر مرسومم رراا ددااررند؛ وو ااگر شما برتریی عظيیمی عليیهھ 
آآنهھا فرااهھھھم نيیاوورريید٬، شکست خوررددهه وو نابودد خوااهھھھيید شد. ثانيیا٬ً، هھھھميین کهھ بهھ جريیانن قيیامم وواارردد شديید٬، 
با بيیشتريین عزمم وو اازز موضع تهھاجمی عمل کنيید. ددفاعع ددرر حکم مرگگ هھھھر شوررشش مسلحانهھ ااست؛ 
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وو پيیش اازز آآنکهھ بتوااند خودد رراا با ددشمنانن خويیش هھھھمتراازز کند٬، اازز بيین می رروودد. ددشمنانن خودد رراا بهھ 
هھھھنگامی کهھ نيیرووهھھھايیشانن پرااکندهھھھاند غافلگيیر کنيید٬، ررااهه رراا براایی موفقيیتهھایی جديید٬، هھھھر چند کوچک٬، 
هھھھمواارر کنيید٬، هھھھر ررووزز آآماددهه باشيید؛ برتریی ررووحيیهھ رراا کهھ ااووليین شوررشش موفقيیت آآميیز براایی شما بهھ 
هھھھمرااهه آآووررددهه حفظ کنيید؛ آآنن عناصر مرددددیی رراا کهھ هھھھميیشهھ اازز قویی تريین اانگيیزهه تبعيیت می کنند وو 
هھھھميیشهھ مترصد ططرفف مطمئن ترند بهھ سمت خودد بکشيید؛ ددشمنانن خودد رراا پيیش اازز آآنکهھ بتواانند 
قدررتت خويیش رراا عليیهھ شما جمع آآوورریی کنند بهھ عقب نشيینی مجبورر کنيید؛ بهھ قولل دداانتونن٬، 

بزررگتريین ااستادد تاکتيیکهھایی اانقالبی کهھ تاکنونن شناختهھ شدهه: شهھامت وو بازز هھھھم شهھامت.»[18] 
ددرر برررسی مسائل قيیامم بايید دداائماً اايین عباررتت قابل توجهھ اانگلس رراا کهھ اايینقدرر اازز نظر محتویی غنی 
وو عميیق ااست ددرر ذذهھھھن ددااشتهھ باشيیم؛ اايین عباررتت بهھ لنيین وو حزبب بلشويیک ددرر تاکتيیکهھايیشانن ددرر 
مورردد قيیامم جهھت دداادد وو بايید آآنن رراا بهھ عنواانن يیک خط ررااهھھھنما براایی تمامی ااحزاابب کمونيیست کهھ 

خودد رراا براایی مباررززۀۀ مسلحانهھ جهھت کسب قدررتت وو ررهھھھبریی آآنن آآماددهه می کنند٬، بکارر گرفت. 
ددرر تحليیل خصلت قيیامهھایی گذشتهھ ددرر بخشهھایی گوناگونن جهھانن٬، هھھھدفف ما نهھ تنهھا پرددااختن بهھ مسائل 
ااصولی بلکهھ هھھھمچنيین تا آآنجا کهھ اامکانن ددااشت (هھھھر جا کهھ ااططالعاتت ددقيیقی ددرر ددسترسس بودد) 
مطالعۀ جزء بهھ جزء مسائل ساززمانن ددهھھھی فنی وو تاکتيیکهھایی نظامی مربوطط بهھ تدااررکک قيیامم وو 

ررهھھھبریی خودد عمل هھھھم بودد. 
برررسی تا حد ممکن کامل نمونهھهھایی گوناگونن قيیامم کهھ تارريیخ عرضهھ می کند٬، مواادد الززمم براایی 
برخی نتايیج عامم مربوطط بهھ ساززماندهھھھی وو ررهھھھبریی مباررززۀۀ مسلحانۀ پروولتارريیا رراا فرااهھھھم می آآوورردد. 
تارريیخ مباررززۀۀ ططبقاتی پروولتارريیایی جهھانی ددرر قرنن بيیستم اازز نظر نمونهھهھایی مباررززۀۀ مسلحانۀ فوقق 
االعاددهه غنی ااست. ووظظيیفۀ ما نهھ مطالعۀ هھھھر قيیامم پروولتریی وو نهھ حتی مطالعۀ مهھم تريین آآنهھاست. ما 
تنهھا باررززتريین نمونهھهھا رراا مورردد تحليیل قراارر خوااهھھھيیم دداادد. ززيیراا اازز بقيیهھ آآموززندهه ترند٬، هھھھم اازز نظر 
ااصولل سيیاسی – يیعنی ااررززيیابی شراايیط ااجتماعی وو سيیاسی وو تعيیيین لحظۀ قيیامم – وو هھھھم اازز نظر 

تدااررکک وو ررهھھھبریی سيیاسی خودد قيیامم. 
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اايین تعريیف رراا نشانن ددااددهه وو ااضافهھ می کند:«ااوو ززندهه تريین بيیانن وو نمايیندۀۀ کالسيیک عصر اانقالباتی 
بودد کهھ گذاارر عصر بوررژژووااززیی وو عصر پروولتارريیا رراا تشکيیل می دداادد؛ ززيیراا ددرر آآنن عصر گذاارر٬، 
سخنگویی آآگاهه اانقالبب هھھھنوزز بوررژژووااززیی بودد٬، ااما پروولتارريیا هھھھم بودد. ااوو بهھ عنواانن نمايیندۀۀ آآنن عصر 
هھھھم اازز نظر منشأ وو هھھھم اازز نظر فعاليیت٬، حلقۀ ووااسط بيین ژژااکوبنيیسم وو کمونيیسم جديید رراا تشکيیل می 

ددهھھھد.» فرووليیش کامال ددررست می گويید. 
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تاکتيیک بالنکی ددرر ااجراایی اانقالبب بودد – اايیجادد شکافف ددرر نظامم بوررژژوواايیی وو تصرفف قدررتت ددرر 
لحظۀ مناسب – با کمک يیک ساززمانن مسلح مخفی٬، قويیاً ساززمانن يیافتهھ وو متمرکز؛ پروولتارريیا بايید 
ً بهھ اانقالبب کشيیدهه شودد. بالنکی ددررکک نکردد وو نمی تواانست هھھھم ددررکک کند کهھ براایی آآنکهھ قيیامم  بعداا
موفق باشد برخی شراايیط پيیش اازز ددررگرفتن آآنن الززمست. تمامم قيیامهھايیی کهھ بهھ ووسيیلۀ وویی وو 
شاگردداانش ددررگرفتند٬، با شکست موااجهھ شدند. پروولتارريیا کهھ نمايیندهھھھاشش بالنکی بودد٬، هھھھنوزز کامال 
اازز خويیش بهھ عنواانن يیک ططبقهھ آآگاهه نشدهه٬، بهھ حد کافی تبلورر نيیافتهھ وو هھھھنوزز ددرر پيیوند با خرددهه 

بوررژژووااززیی بودد. عدمم بلوغغ رروواابط ااجتماعی٬، عدمم بلوغغ تئورریی رراا فرااهھھھم آآووررددهه بودد. 
ماررکسيیسم - لنيینيیسم اازز بالنکيیسم٬، نيیازز بهھ ساززماندهھھھی وو تدااررکک اانقالباتت٬، نيیازز چاررهه ناپذيیر بهھ 
مباررززۀۀ مسلحانۀ سخت عليیهھ نظم موجودد رراا بهھ ااررثث برددهه. ااما ماررکسيیسم - لنيینيیسم نمی تواانستهھ 
ااست اايیدهھھھهھایی «اانقالبی نسل کهھن» رراا ددرر مورردد تاکتيیک توططئهھ بپذيیردد. ماررکس وو اانگلس٬، ددرر 
کنارر تدااررکک سيیستماتيیک اانقالبب بر ضرووررتت پيیش شرطط هھھھایی ااقتصاددیی وو ااجتماعی براایی قيیامم 
(يیک شوررشش قدررتمند اانقالبی اازز ططرفف پروولتارريیا) تأکيید ددااشتند کهھ بدوونن آآنهھا اانقالبب غيیرقابل 

تصورر ااست. 
برنشتيین نيیز ددرر ززمانن خودد٬، ماررکس رراا بهھ بالنکيیسم متهھم کردد. اامرووززهه تمامی اانترناسيیونالل ددوومم٬، 
اانترناسيیونالل کمونيیست رراا بهھ بالنکيیسم متهھم وو بالنکيیسم رراا با کمونيیسم براابر می ددااند. سوسيیالل 
ددمکرااتهھا با تهھمت ززددنن بهھ کمونيیستهھا٬، اازز اايین ططريیق بالنکی٬، اايین اانقالبی متعهھد گذشتهھ رراا هھھھمچونن 

يیک جزمم اانديیش متعصب خرددهه بوررژژوواا می نمايیانند. 
3- Lenin, Selected Works, Vol. II, P. 365, in ‘Marxism and Insurrection’. 
4- Lenin, Collected Works, Vol. 26, P. 212, in ‘Letter to Comrades’. 
5- Lenin, Collected Works, Vol. 21, P. 213.  
6- براایی آآگاهه شدنن اازز مباررززۀۀ لنيین عليیهھ ددگماتيیستهھایی چپ اافرااططی٬، بهھ مباحثاتت کنگرۀۀ سومم 
جهھانی اانترناسيیونالل کمونيیست بويیژهه مقاالتت وو سخنراانی هھھھایی سپتامبر - ااکتبر 1917 وو کتابب 

«چپ رروویی: بيیمارریی کوددکی کمونيیسم» ررجوعع کنيید. 
7- Programme of the Communist International, Chapter VI. 1928.  
8- Lenin, Selected Works, Vol. II, P. 366, in ‘Marxism and Insurrection’. 
9- برخی «تئورريیسيینهھایی» کمونيیسم آآلمانن ددرر اايین ددووررهه بهھ «تئورریی تهھاجم» يیا بهھ عباررتت دديیگر 
تئورریی حملۀ اانقالبی ررسيیدند. آآنهھا بديین ترتيیب ااستداللل می کرددند: اازز آآنجا کهھ جنگ اامپريیاليیستی 
18-1914 وو اانقالبب ااکتبر عصر اانقالباتت پروولتریی رراا گشوددهھھھاند٬، تنهھا تاکتيیک صحيیح براایی 
اانترناسيیونالل کمونيیست بايید تاکتيیک حملۀ اانقالبی براایی سرنگونی بوررژژووااززیی باشد. اايین 
«تئورريیسيینهھا» اايین ااصل لنيینيیستی رراا بهھ حسابب نمی آآووررددند کهھ سرمايیهھ دداارریی ددرر عصر پوسيیدگی 
خويیش نيیز هھھھنوزز تواانايیی جمع آآوورریی نيیروو رراا بطورر موقتی دداارردد وو اايینکهھ ددرر چنيین لحظاتی 
ً نهھ کمتر  تاکتيیک حملۀ اانقالبی بايید جایی خودد رراا بهھ تاکتيیک دديیگریی ددهھھھد – مناسب تر وو مسلما

اانقالبی. 
10- Lenin, Selected Works, Vol. III, P. 399, in ‘Leftwing Communism: an 
infantile disorder’. 
11- Lenin, Collected Works, Vol. 8, P. 153, in ‘Two Tactics’. 
12- Lenin, Selected Works, Vol. II, P. 369.  
13- ما ددرر اايینجا چيیزیی اازز ااشتباهھھھاتت ااپوررتونيیستی کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست آآلمانن ددرر يیک 
ررشتۀ ووسيیع اازز مسائل٬، ااشتباهھھھاتی کهھ نقشی ااساسی ددرر شکست اانقالبب 1923 ددااشتند وو ددرر پنجميین 
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کنگرۀۀ جهھانی اانترناسيیونالل کمونيیست با جزئيیاتت بهھ آآنن پرددااختهھ شدهه٬، نمی گويیيیم. ما ددرر اايینجا تنهھا 
بهھ برخی عواامل دداارراایی خصلت سيیاسی وو نظامی پرددااختهھايیم. 

14- Lenin, Collected Works, Vol. 11, P. 222.  
15- Marx / Engels, Selected Works, Vol. II, P. 461, quoted by Lenin. 
16- Ibid, P. 463, also quoted by Lenin. 
17- Lenin, Collected Works, Vol. 9, P. 367, in ‘The Latest in Iskra tactics, 
or Mock Elections as a new Incentive to an Uprising’. 
18- Friedrich Engels, Revolution and Counter-revolution in Germany, 
quoted by Lenin in ‘Can the Bolsheviks retain state power?’. Selected 
Works, Vol. II, PP. 419-20.  

شوررشش رريیواالل 

ووضعيیت سيیاسی عمومی ددرر ااستونی 1924 

شوررشش پروولتارريیا کهھ ددرر رريیواالل (تاليین) ددرر ااوولل ددسامبر 1924 رروویی دداادد٬، اازز هھھھر نظر يیک نمونهھ 
فوقق االعاددهه آآموززندهه اازز مباررززهه مسلحانهھ بخشی اازز پروولتارريیایی ااستونی رراا براایی ما فرااهھھھم آآوورردد. 
مطالعهھ اايین قيیامم براایی تمامم پروولتارريیایی اانقالبی جهھانن وو براایی تمامی ااحزاابب اانقالبی کهھ خودد رراا بهھ 

نحویی جدیی براایی تصرفف قدررتت سيیاسی آآماددهه می کنند ضروورريیست. 
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16ددرر پايیيیز ٬1924، ووضعيیت سيیاسی ددرر ااستونی اازز نظر حزبب کمونيیست براایی ساززماندهھھھی يیک 

قيیامم پيیرووززمند وو براایی ااستقراارر دديیکتاتورریی پروولتارريیا مساعد بودد. خصوصيیاتت اايین ووضعيیت بطورر 
کلی بهھ شرحح ززيیر بودد. 

قبل اازز ٬1924، صنعت وو تجاررتت تا حد ززيیاددیی بهھ ووسيیلهھ کمکهھایی ددوولتی کهھ بهھ ووسيیلهھ بانک ددوولتی 
ً بهھ ززيیانن ذذخايیر ططالیی بانک عرضهھ می شد بهھ کارر اادداامهھ می ددااددند. ددرر آآغازز ٬1924،  وو عمدتا
ً تمامم اايین ذذخايیر توسط ددووستانن حزبب حاکم ززميینداارراانن وو  ااحزاابب مخالف متوجهھ شدند کهھ تقريیبا
بوررژژووااززیی تهھ کشيیدهه. گرووهھھھی اازز ااحزاابب مخالف خرددهه بوررژژوواا ددرر پاررلمانن تشکيیل شد کهھ خودد رراا 
ااتحادد ددمکرااتيیک ناميید (ددمکرااتت مسيیحی هھھھا٬، ددمکرااتت ملی هھھھا وو ططرفداارراانن کاررگراانن) وو با کمک 

سوسيیالل ددمکرااتهھا حکومت ااحزاابب ميیانهھ رروو رراا تشکيیل ددااددند. 
اايین حکومت جديید مجبورر شد ااعتباررااتت سهھامداارراانن وو سفتهھ باززاانن بوررژژووااززیی بزررگگ وو ططبقهھ 
ززميینداارر رراا قطع کند. نتيیجهھ اايین اامر بستهھ شدنن تعداادد ززيیاددیی اازز کاررخانجاتت وو ووررشکستگی فرااوواانن 
کسب وو کاررهھھھایی بزررگگ شد. بيیکارریی ددرر تابستانن 1924 بهھ اابعاددیی ررسيید کهھ ددرر ااستونی بی سابقهھ 
بودد: 15000 نفر اازز کارر ااخرااجج شدند. ددرر ططولل تابستانن تعداادد کاررگراانن بيیکارر شدهه کاهھھھش يیافت وو 

بهھ 6000 نفر ررسيید. 
سقوطط ماررکک ددرر پائيیز هھھھزيینهھ ززندگی رراا حدوودد پنجاهه ددررصد اافزاايیش دداادد٬، ددرر حالی کهھ ددستمزددهھھھا 
ثابت ماند. تجاررتت خاررجی نامتعاددلل شد. بوددجهھ دداارراایی کسریی بزررگی بودد. بحراانن صنعتی وو 
تجاررتی با بحراانن کشاووررززیی شدتت بيیشتریی يیافت. محصولل سالل 1923 بسيیارر کم بودد وو گرچهھ 
برددااشت تابستانی ددرر 1924 اافزاايیش ااندکی يیافت٬، بهھ نظر می ررسيید کهھ برددااشت ززمستانی مانند 

سالل قبل کاهھھھش يیابد. 
تالشهھایی حکومت براایی بهھ ددست آآووررددنن وواامهھایی بيیشتر با شکست موااجهھ شد. برعکس؛ اانگلستانن٬، 
فراانسهھ وو اايیاالتت متحدهه باززپرددااخت وواامهھایی قديیمی رراا کهھ ددرر ططولل جنگ ددااخلی وو جنگ عليیهھ 
ااتحادد جماهھھھيیر شورروویی سوسيیاليیستی بهھ ااستونی پرددااختهھ بوددند٬، تقاضا کرددند. جنايیت٬، ررشوهه وو 

16- االف) ااستونی اايیالت قديیمی اامپرااططورریی ررووسيیهھ ااست کهھ پس اازز اانقالبب ااکتبر ددرر سالل 1918 مستقل شد. 

مساحت آآنن 48100 کيیلومتر مربع ااست وو ددهھھھقانانن هھھھفتادد ددررصد جمعيیت آآنن رراا تشکيیل می ددهھھھند. 
بب) ااتحادديیهھ هھھھایی کاررگریی ااستونی ددرر پايیانن 1922 حدوودد 27000 عضو ددااشتند وو کل تعداادد کاررگراانن صنعتی 
حدوودد 34000 نفر بودد وو ددرر آآغازز ٬1924، تمامی ااتحادديیهھهھا بهھ ااستثناء چند ساززمانن محلی٬، تحت نفوذذ تشکيیالتی 

وو سيیاسی حزبب کمونيیست بوددند. 
تعداادد کاررگراانن کشاووررززیی 90000 نفر بودد کهھ اازز اايین تعداادد حدوودد ددهه ددررصد ددرر ااتحادديیهھهھا عضو بوددند. اايین 
ددررصد پائيین بهھ علت پرااکندگی جمعيیت ددرر ررووستاهھھھایی (خوتوررهھھھایی) متعددد بودد کهھ ساززماندهھھھی رراا بسيیارر مشکل 
می کردد. عامل دديیگر تروورر حکومتی بودد کهھ اازز هھھھر ووسيیلهھایی براایی جلوگيیریی اازز ررشد ااتحادديیهھهھایی کاررگریی ددرر 

ميیانن ررووستائيیانن ااستفاددهه می کردد. ددرر 1924 ااتحادديیهھهھا منحل وو ززيیرززميینی شدند. 
جج) ددرر آآغازز ٬1924، حزبب کمونيیست کهھ غيیرقانونی بودد حدوودد 2000 عضو ددااشت کهھ 500 نفر آآنانن ددرر رريیواالل 
بوددند. اايین حزبب اازز نظر اايیدئولوژژيیکی ووضع بسيیارر ددررخشانی ددااشت. تروورر حکومتی اازز هھھھمانن آآغازز ااستقاللل 
ً ااعضایی حزبب رراا بهھ قتل می ررساند وو بهھتريین ررززمندگانن رراا اازز بيین می بردد. معهھذاا اايین حزبب  ااستونی٬، دداائما
تواانست ااررتباطط نزدديیک خودد رراا با توددهھھھهھا حفظ کرددهه وو مباررززااتت آآنهھا رراا ررهھھھبریی نمايید. تعداادد آآرراائی کهھ ليیستهھایی 
جبهھهھ کاررگراانن وو ددهھھھقانانن متحد ددرر اانتخاباتت شهھردداارریی ددرر پائيیز 1923 آآووررددند بهھتريین ددليیل اايین ااددعاست. اايین 
ليیست کمونيیستی ددرر رريیواالل حدوودد 36% آآررااء رراا بهھ خودد ااختصاصص دداادد٬، ددرر پرنوفف [پاررنو] وو دديیگر شهھرهھھھایی 
بزررگگ حدوودد 30% آآررااء رراا کسب کردد. حزبب کمونيیست ددرر مناططق ررووستائی متعددد ددرر ااکثريیت مطلق بودد. 
بيیشتريین ددستگيیريیهھا ددرر 1921 صوررتت گرفت. بيیش اازز 200 نفر اازز ررفقا ددستگيیر وو 115 نفر اازز آآنهھا ددااددگاهھھھی 
شدند. ددرر بهھارر ٬1924، 250 نفر اازز ررفقا ددستگيیر وو 149 نفر اازز آآنهھا بهھ محاکمهھ کشيیدهه شدند («محاکمهھ 149 

نفر»).
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ااختالسس بهھ اابعادد بی سابقهھایی ررسيید. مطابق آآماررهھھھایی ررسمی٬، 28000 فقرهه ااررتکابب جنايیت ددرر 
سالل 1919 مورردد محکوميیت قراارر گرفتهھ؛ ددرر 1922 اايین تعداادد بهھ 44000 وو ددرر 1924 بهھ 
64000 فقرهه ررسيید. نظم ددرر ااررتش بهھ نحو قابل مالحظهھایی اازز بيین ررفتهھ بودد. مطابق نظر 
سرفرماندهھھھی نظامی٬، هھھھر سربازز يیا ملواانن بطورر متوسط حدااقل يیک ددووررهه ددرر باززددااشت بهھ سر می 

بردد. 
ططبقاتت حاکمهھ نشانهھهھایی آآشکارر تالشی رراا نشانن ددااددند. پس اازز تشکيیل حکومت مرکزیی جديید٬، 
مباررززااتت ددرروونی وو اافتضاحاتت اايیجادد شدهه بهھ ووسيیلهھ ددستهھهھایی گوناگونن حاکم ووسعت فوقق االعاددهھھھایی 

يیافتهھ بودد. 
ً مرکز رراا بهھ غصب قدررتت وو ناتواانی ددرر خاررجج کرددنن کشورر اازز بحراانن  «ررااست» صريیحا
ااقتصاددیی وو سيیاسی متهھم می کردد؛ جناحح ميیانهھ نيیز ررااست رراا بهھ سفتهھ باززیی٬، ددززددیی وو غيیرهه متهھم 
می کردد. ددرر پاررلمانن اايین حمالتت با ددررگيیريیهھا وو رردد وو بدلل کرددنن فحش وو ناسزاا پايیانن می يیافت. 

پاررلمانن هھھھر گونهھ ااقتداارر خويیش رراا بر توددهھھھهھا اازز ددست ددااددهه بودد. 
ززميینداارراانن وو بوررژژووااززیی بزررگگ سرسختانهھ تغيیيیریی رراا ددرر قانونن ااساسی بهھ نفع ططبقاتت مالداارر 
ددررخوااست می کرددند وو اازز نيیازز بهھ سرکوبب «حکومت ددمکرااتيیک» وو اانتقالل قدررتت بهھ يیک فردد 

قدررتمند٬، بهھ يیک دديیکتاتورر سخن می ررااندند. 
حکومت بهھ هھھھيیچ ووجهھ هھھھيیچ برنامهھ٬، هھھھيیچ ووسيیلهھ ووااقعی براایی تحکيیم ااقتداارر خويیش وو يیا رروو بهھ ررااهه 
کرددنن ااقتصادد کشورر رراا ندااشت. تنهھا ددستاوورردد «مؤثر» اايین حکومت ددووززخی سفتهھ باززاانن٬، 
قماررباززاانن٬، مست هھھھایی ووررشکستهھ (ووززيیر ددفاعع رراا ددرر خيیابانی ددرر رريیواالل مست يیافتند)٬، جنگ 
ووحشيیانهھایی بودد کهھ عليیهھ کاررگراانن وو ددهھھھقانانن اانقالبی آآغازز کردد. ددرر نواامبر 1924 محاکمهھ بزررگی 
براایی 149 کمونيیست تشکيیل دداادد. با قتل ررهھھھبراانن ططبقهھ کاررگر(تومبا٬، ررهھھھبر ااتحادديیهھ کاررگریی ددرر 
جريیانن «محاکمهھ 149 نفر» بهھ ددليیل تحقيیر ددااددگاهه تيیربارراانن شد)٬، با محکومم کرددنن ررززمندگانن 
اانقالبی وو نابوددیی ساززمانهھایی ططبقهھ کاررگر٬، وو خالصهھ با شمشيیر٬، آآتش وو ززنداانن٬، بوررژژووااززیی 

ااستونی فکر می کردد کهھ می توااند با جنبش اانقالبی مقابلهھ کند. 
عليیرغم هھھھمهھ اايینهھا٬، آآررمانهھایی اانقالبی ططبقهھ کاررگر وو بطورر کلی تمامی ززحمتکشانن ددرر سرااسر 
سالل 1924 سريیعاً ااررتقاء يیافت. کاررگراانن هھھھر چهھ بيیشتر وو اانبوهه تر خوااستارر برکنارریی حکومت وو 
ااستقراارر حاکميیت کاررگراانن وو ددهھھھقانانن می شدند. ررااهھھھپيیمايیی ااوولل ماهه مهھ وو هھھھفتهھ ضد جنگ ااوواايیل 
ً هھھھميیشهھ با  ماهه ااووتت٬، با شعارر جنگ ددااخلی صوررتت گرفت. تظاهھھھرااتت وو ررااهھھھپيیمايیی هھھھا تقريیبا
پيیوستن گرووهھھھهھايیی اازز سرباززاانن هھھھمرااهه بودد. کاررگراانن ددرر نشانن ددااددنن اايین برخورردد ررززمندهه تنهھا 
نبوددند. کاررگراانن کشاووررززیی٬، کشاووررززاانن٬، ددهھھھقانانن فقيیر وو حتی خرددهه بوررژژووااززیی شهھرهھھھا بهھ 

تبليیغاتت حزبب کمونيیست سمپاتی نشانن می ددااددند. 
براایی حزبب ررووشن بودد کهھ تنهھا ررااهه حل اايین ووضعيیت٬، ددرر پيیش گرفتن بی باکانهھ وو فعاالنهھ ررااهه 
اانقالبب ااست. کميیتهھ مرکزیی ددرر آآوورريیل تصميیم گرفت کهھ خودد رراا بهھ سویی تدااررکک يیک قيیامم 
مسلحانهھ جهھت ددهھھھد. اازز اايین لحظهھ٬، هھھھدفف هھھھر تظاهھھھرااتت يیا کنگرهھھھایی کهھ بهھ ووسيیلهھ حزبب فرااخوااندهه 
شدهه بودد٬، هھھھر کارر سيیاسی وو تشکيیالتی حزبب٬، آآماددهه کرددنن توددهھھھهھا براایی يیک عمل اانقالبی وو براایی 
پيیوستن ااستونی بهھ ااتحادد شورروویی بودد. موااززنهھ نيیرووهھھھایی ااجتماعی٬، کهھ بی هھھھيیچ تردديیدیی بهھ نفع 
اانقالبب بودد٬، چنيین برخوررددیی رراا ططلب می کردد. حزبب اايینطورر حسابب می کردد کهھ ددرر بهھارر 
٬1924، ددرر صوررتت عمل٬، پنجاهه ددررصد شانس موفقيیت خوااهھھھد ددااشت. موااززنهھ نيیرووهھھھایی ووااقعی ددرر 
پائيیز حتی مساعدتر بودد٬، اايینطورر حسابب می شد کهھ ااگر قيیامم بهھ خوبی ساززمانن يیابد موفقيیت حتمی 

ااست. 
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تدااررکک نظامی قيیامم 

اازز بهھارر 1924 بهھ بعد٬، هھھھدفف عمدهه نظامی حزبب تشکيیل يیک نيیروویی پروولتریی بودد کهھ ددرر لحظهھ 
حملهھ بتوااند هھھھر ووااحد ضد اانقالبی رراا کهھ مقاوومت کند (آآکاددمی هھھھایی نظامی وو غيیرهه) ددررهھھھم بشکند. 
جوخهھهھایی ررززمندهه – کهھ ددرر آآغازز بهھ شکل گرووهھھھهھایی سهھ نفرهه کهھ «گرووهھھھهھایی ددفاعع» ناميیدهه می 
17شدند يیا گرووهھھھهھایی ضد فاشيیست کهھ بعدهھھھا بهھ شکل گرووهھھھهھایی ددهه نفرهه ددررآآمدند – ددرر بهھارر آآغازز 

بهھ شکل گرفتن نموددند. يیک هھھھفتهھ پيیش اازز قيیامم رريیواالل٬، گرووهھھھهھایی ددهه نفرهه بهھ گرووهھھھانهھا وو سپس بهھ 
گردداانهھایی 120 تا 150 نفرهه تغيیيیر شکل ددااددند. پس اازز کسب ااووليین موفقيیتهھا٬، اايین گردداانهھا بايید بهھ 
ووسيیلهھ کاررگراانن وو سرباززاانی کهھ مايیل بهھ نبردد بوددند تقويیت می شدند. ددرر کل کشورر٬، حدوودد هھھھزاارر 
نفر بديین ترتيیب ددرر پائيیز ساززمانن ددااددهه شدند. اازز اايین تعداادد٬، حدوودد ددوو سومم٬، کاررگراانن غيیرحزبی 

بوددند. 
متخصصيین نظامی بهھ کميیتهھ مرکزیی وو کميیتهھهھایی کمونيیستی ددرر شهھرهھھھایی مختلف پيیوستند تا 

جوخهھهھایی ررززمندهه وو بطورر کلی تدااررکک نظامی کلی قيیامم رراا ساززماندهھھھی وو ررهھھھبریی کنند. 
ددرر لحظهھ قيیامم٬، سهھ گردداانن ددرر رريیواالل ووجودد ددااشت کهھ قدررتی بهھ شرحح ززيیر ددااشتند: گردداانن يیکم 170 

نفر٬، گردداانن ددوومم 120 نفر٬، گردداانن سومم 110 نفر وو رروویی هھھھم ررفتهھ 400 نفر. 
ااکثر اايینهھا آآموززشش نظامی ااندکی دديیدهه بوددند (می تواانستند اازز تفنگ يیا برخی اازز مدلهھایی رروولورر وو 
ناررنجکهھایی ددستی ااستفاددهه کنند٬، قوااعد ااووليیهھ نبردد رراا می دداانستند وو غيیرهه). تعدااددیی اازز آآنهھا هھھھم بوددند 
کهھ يیا چنداانن چيیزیی اازز بکارر برددنن سالحهھايیشانن نمی دداانستند وو يیا ااصال اازز آآنهھا سر ددرر نمی 
آآووررددند. فرماندهھھھی قيیامم (يیعنی فرماندهھھھانن گرووهھھھانهھا وو گردداانهھا) بهھ حد کافی براایی اايیفایی نقش 
ررهھھھبریی نظامی خودد آآماددگی ندااشت. نيیازز بهھ مخفی کارریی وو عدمم اامکانن آآووررددنن اافراادد يیا حتی 

ررهھھھبراانشانن ددرر يیکجا٬، ااغلب آآموززشش ددااددنن بهھ آآنهھا رراا فوقق االعاددهه مشکل می ساخت. 
ددرر لحظهھ قيیامم٬، تمامی تسليیحاتت ساززمانن نظامی رريیواالل بديین قراارر بودد: 

االف) 100 رروولورر پاررااپلومم٬، هھھھر يیک با پنجاهه تيیر 
بب) حدوودد 60 تفنگ با مقداارر ااندکی فشنگ 

جج) 3 مسلسل تامپسونن با حدوودد 100 تيیر براایی هھھھر يیک 
دد) چند ددووجيین ناررنجک ددستی وو 20 بمب ضربتی 

نيیرووهھھھایی ضد اانقالبب ددرر رريیواالل – يیعنی آآنهھايیی کهھ بر ططبق محاسباتت حزبب وو ساززمانن نظامی بايید 
عليیهھ قيیامم ااسلحهھ بهھ ددست می گرفتند – بالغ بودد بر: آآکاددمی يیونکر وو اافسراانن کاددتت 400 نفر٬، 
کالج NCO 200 تا 250 نفر٬، اافراادد فرماندهه پاددگانن 110 تا 120 نفر٬، پليیس ذذخيیرهه 50 تا 60 

نفر٬، جمعاً 760 تا 830 نفر. 
عالووهه بر اايین حدوودد 500 فاشيیست مسلح ووجودد ددااشت کهھ نيیروویی جنگی مهھمی رراا تشکيیل نمی 
ددااددند. ددرر مورردد پليیس وو ووااحدهھھھایی پاددگانن (يیک گردداانن اازز هھھھنگ 10 پيیاددهه نظامم٬، يیک ااسکاددرراانن 
تانک٬، يیک گردداانن تلگراافف٬، آآتشباررهھھھایی ساحلی٬، توپخانهھ وو يیک ااسکاددرراانن هھھھواايیی)٬، حزبب وو 
فرماندهھھھی نظامی آآنن – بر ااساسس ااططالعاتت کسب شدهه ددرر مورردد نتايیج کارریی کهھ ددرر بيین اايین 
ووااحدهھھھا براایی برگرددااندنن آآنهھا وو پيیرووززیی سيیاسی بر آآنهھا شدهه بودد – اايینطورر حسابب می کردد کهھ 
آآنهھا عليیهھ شوررشيیانن ددست بهھ سالحح نخوااهھھھند بردد. ددرر ووااقع با توجهھ بهھ يیک ساززماندهھھھی ماهھھھراانهھ 

17- اايین عنواانهھا بخاططر مخفی کارریی بديین نحو اانتخابب شدند.
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تصورر می ررفت کهھ هھھھميینکهھ قيیامم ددررمی گرفت آآنهھا بهھ کاررگراانن می پيیوستند. حزبب بديین علت بهھ 
اايین نتيیجهھ گيیریی معتقد شدهه بودد کهھ پاددگانن توسط سلولهھایی کمونيیستی کهھ ددرر هھھھر ووااحد ووجودد ددااشت 
وو بهھ ووسيیلهھ رروواابط شخصی کهھ کمونيیستهھا رراا با سرباززاانن پيیوند می دداادد ووسيیعاً تغيیيیر جهھت خوااهھھھد 
دداادد. بايید تأکيید کردد کهھ حزبب کمونيیست ااستونی هھھھميیشهھ توجهھ ززيیاددیی بهھ کارر تروويیجی ددرر ميیانن 
نيیرووهھھھایی نظامی می کردد. ددرر ططولل سالل 1924 اايین کارر حتی ووسيیعتر صوررتت گرفتهھ بودد٬، با اايین 
نتيیجهھ کهھ نفوذذ کمونيیسم ددرر ااررتش وو باالتر اازز هھھھمهھ ددرر پاددگانن پايیتخت وو ددرر ووااحدهھھھایی ناحيیهھ 
پچورریی [پتزرریی] (ددرر مرزز ااتحادد شورروویی) بسيیارر قابل مالحظهھ بودد. صحت اايین اامر با 
گزااررشهھایی محرمانهھ بهھ ستادد کل٬، کهھ بهھ ددست حزبب کمونيیست اافتاددهه بودد تأيیيید می شد. الززمم بهھ 

گفتن نيیست کهھ تروورر حکومتی مواانع عظيیمی ددرر ررااهه اايینگونهھ کارر ددرر ااررتش اايیجادد کردد. 
کمی پيیش اازز قيیامم٬، نفوذذ حزبب ددرر ااررتش تا حدیی ضعيیف شدهه بودد. سرباززاانن قديیمی کهھ خدمتشانن 
پايیانن يیافتهھ بودد٬، اازز ددوورر خاررجج شدهه بوددند وو با خرووجج آآنهھا ددرر حقيیقت اانقالبی تريین عناصر٬، ااررتش 
رراا ترکک کرددهه بوددند. سرباززاانن جديید هھھھميین ااووااخر وواارردد شدهه بوددند. گرچهھ تبليیغاتت ززيیاددیی ددرر بيین 
اايین سرباززاانن جديید صوررتت گرفتهھ بودد٬، ااما نفوذذ کلی حزبب بهھ هھھھر حالل کاهھھھش يیافتهھ بودد. براایی 
ساززماندهھھھی ددررست برخی اازز کمونيیستهھایی جديید وو گرووهھھھهھایی جواانن ووقت کافی ووجودد ندااشت وو 
ً بهھ ززيیر پرچم فرااخوااندهه شدهه بوددند٬،  هھھھنوزز نمی شد ااررتباططاتت کافی با عناصر اانقالبی کهھ جديیداا
اايیجادد کردد. اايین ووضعيیت نقش قابل مالحظهھایی ددرر مباررززهه براایی قدررتت کهھ بهھ ووسيیلهھ پروولتارريیایی 

رريیواالل ددرر ااوولل ددسامبر اانجامم شد٬، ددااشت. 
پس اازز ماهھھھهھایی ططوالنی برررسی فرصتهھایی موفقيیت ددرر صوررتت يیک شوررشش مسلحانهھ٬، هھھھستهھهھایی 
فعالل حزبب کهھ توسط کميیتهھ مرکزیی ررهھھھبریی می شدند متفقاً بهھ اايین نتيیجهھ ررسيیدند کهھ آآغازز قيیامم با 
يیک ااعتصابب سيیاسی يیا برخی جنبشهھایی توددهھھھایی مشابهھ اازز ططرفف کاررگراانن٬، فاجعهھ آآميیز خوااهھھھد 
بودد؛ اايین عمل بهھ ددشمن ااخطارر حملهھ رراا خوااهھھھد دداادد وو توددهھھھهھایی کاررگراانن رراا ددرر معرضض ررگبارر 
مسلسلهھایی پيیروواانن بوررژژووااززیی قراارر خوااهھھھد دداادد کهھ عليیرغم هھھھمهھ مسائل٬، نيیروویی قدررتمندیی ددرر 
رريیواالل ددااشتند. تصميیم گرفتهھ شد کهھ براایی غافلگيیر کرددنن ددشمن٬، قيیامم بطورر ناگهھانی توسط 
جوخهھهھھھایی ررززمندهه آآغازز شودد وو تنهھا پس اازز ااووليین موفقيیتهھا٬، براایی تکميیل اانقالبب وو تحکيیم قدررتت 
شوررشيیانن يیک ااعتصابب عمومی ساززمانن ددااددهه شودد وو توددهھھھهھایی کاررگر بهھ نبردد کشيیدهه شوند. 
عالووهه بر اايین تصورر می ررفت کهھ عمل هھھھم ززمانن ددرر بخشهھایی مختلف کشورر٬، فايیدهه چنداانی ندااشتهھ 
باشد. قيیامم بايید ددرر رريیواالل وو پوررنف ددررمی گرفت (ددرر ووااقع قيیامم ددرر پوررنف صوررتت نگرفت؛ 
ً پس اازز  ددستوررااتت خيیلی دديیر ررسيیدهه بوددند وو قيیامم براایی يیک ررووزز بهھ تعويیق اافتادد وو بعدهھھھا ططبيیعتا
شکست رريیواالل هھھھرگز صوررتت نگرفت)؛ پس اازز اايینکهھ اايین نقاطط وو بهھ وويیژهه رريیواالل ااشغالل شدند٬، 

دديیگر شهھرهھھھا بايید ررااهه آآنهھا رراا ددنبالل می کرددند. 
هھھھمهھ چيیز تابع اايین اايیدهه حملهھ غافلگيیراانهھ بودد. قيیامم بهھ مخفی تريین شکل ممکن تدااررکک دديیدهه شدهه بودد. 
پس اازز هھھھفتهھ ضد جنگ٬، حزبب هھھھيیچ عمل دديیگریی رراا اازز ططرفف توددهھھھهھایی کاررگر اازز ترسس ددررهھھھم 
شکستهھ شدنن بهھ ووسيیلهھ ضد اانقالبب ساززمانن نداادد. حتی ددرر جريیانن «محاکمهھ 149 نفر» وو ددرر 
فرصت قتل ووحشيیانهھ تامپ٬، حزبب کمونيیست توددهھھھهھا رراا بهھ خيیابانن نخوااند. حزبب حسابب می کردد 
کهھ ااگر ددرر ضربهھ ززددنن ناگهھانی وو غافلگيیراانهھ٬، ددرر نقاططی کهھ براایی حملهھ اازز پيیش ططرحح شدهه بهھ 
عنواانن هھھھدفف اانتخابب شدهه بوددند٬، موفق شودد٬، عليیرغم تفوقق فوقق االعاددهه قدررتت نظامی ددشمن بر 
قدررتت ساززمانن ررززمندهه٬، پيیرووززیی قطعی خوااهھھھد بودد. ددرر اايین رراابطهھ٬، ساززماندهھھھی قيیامم خصلت يیک 

توططئهھ رراا ددااشت. 
ددرر پايیانن نواامبر(چند ررووززیی پيیش اازز قيیامم) تصميیم گرفتهھ شد کهھ پيیش اازز سپيیدهه ددمم ااوولل ددسامبر عمل 

شودد (ددرر ططولل شب يیکشنبهھ تا ددووشنبهھ). 
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بر ططبق حسابی کهھ شرکت کنندگانن ددرر قيیامم کرددهه بوددند٬، نقشهھ بهھ شرحح ززيیر بودد: ددرر آآغازز٬، 
شوررشيیانن کنترلل سرفرماندهھھھی هھھھایی نظامی٬، خدماتت ااررتباططی٬، ااررگگ (محل حکومت٬، مجلس ملی 
وو غيیرهه) رراا ددرر ااختيیارر می گرفتند؛ ااعضایی حکومت رراا ددستگيیر می کرددند؛ ززنداانيیانن رراا آآززاادد می 
ساختند؛ ساختمانن ذذخيیرهه پليیس رراا منهھدمم می کرددند٬، تانکهھا رراا متصرفف می شدند وو اازز آآنهھا عليیهھ 
ااررتش٬، پليیس يیا نيیرووهھھھایی فاشيیست – ااگر جرأأتت ددفاعع اازز حکومت رراا بهھ خودد می ددااددند – ااستفاددهه 
می کرددند؛ کنترلل هھھھوااپيیماهھھھا رراا ددرر ااختيیارر می گرفتند؛ آآکاددمی نظامی رراا متصرفف می شدند؛ 
ذذخايیر ااسلحهھ وو توپخانهھ رراا تخليیهھ می کرددند (حدوودد 120000 تا 130000 تفنگ هھھھمرااهه با هھھھمهھ 

نوعع مصالح جنگی ددرر نزدديیکی آآکاددمی نظامی اانبارر شدهه بودد). 
بهھ عالووهه آآنهھا بايید پل ررااهه آآهھھھن بيین تاپز[تاپا] وو يیورريیف[يیا ددررپاتت کهھ ااکنونن تاررتو ناميیدهه می شودد] 
رراا منفجر می کرددند تا هھھھر گونهھ حمل وو نقل بيین اايین ددوو نقطهھ رراا براایی چند ررووزز بهھ تأخيیر ااندااززند 
وو مانع ااعزاامم نيیرووهھھھایی ووفادداارر بهھ حکومت اازز يیورريیف بهھ رريیواالل می شدند. هھھھمچنيین بايید پل ررااهه آآهھھھن 
بيین رريیواالل وو تاپز رراا بديین خاططر کهھ ددشمن نتوااند ززررهه پوشهھایی پر شدهه اازز ضد اانقالبيیونن رراا اازز 
تاپز بهھ رريیواالل بفرستد اازز کارر می ااندااختند. اايین ددوو مأمورريیت کم وو بيیش بهھ ووسيیلهھ ووااحدهھھھایی کوچک 

کلنگ دداارر با موفقيیت اانجامم شدند. 
ددرر صوررتت ططوالنی شدنن نبردد ددرر رريیواالل٬، آآنهھا بايید پل ررااهه آآهھھھن نزدديیک شهھر رراا نيیز منفجر می 
کرددند. پس اازز ااشغالل پايیتخت٬، عمليیاتت بعدیی بايید ددرر جهھت تاپز – نارروواا – يیورريیف وو فليین 

[وويیليیاندیی] با ااستفاددهه اازز ررااهه آآهھھھن وو جاددهه آآغازز می شد. 
بهھ خاططر جمع کرددنن مخفيیانهھ جوخهھهھایی ررززمندهه٬، آآنهھا اازز پيیش ددرر خانهھهھایی اامن ددرر نزدديیکی 
هھھھدفهھایی اانتخابب شدهه مخفی شدهه بوددند وو سالحهھا ددرر آآنهھا جاساززیی شدهه بودد. جوخهھهھا بايید ددرر ززمانن 
مقررر ددست بهھ عمل می ززددند بهھ نحویی کهھ حملهھ ددرر هھھھر نقطهھ هھھھم ززمانن باشد. تمامی جوخهھهھا بايید 
آآماددهه می بوددند وو ددرر ساعت 10 بعد اازز ظظهھر 30 نواامبر جمع می شدند. بهھ دداليیل اامنيیتی٬، ااعضایی 
جوخهھهھا نمی دداانستند کهھ عمليیاتت ددرر ووااقع قيیامی بودد کهھ بايید ددرر ااوولل ددسامبر آآغازز می شد. آآنهھا 
تنهھا اازز يیک نشست غيیرقانونی ااططالعع ددااشتند کهھ بايید تمامی کسانی کهھ ااسلحهھ ددااشتند با سالحهھایی 
خويیش ددرر آآنن شرکت می کرددند. ددرر اايین خانهھهھایی اامن٬، ددرر ططولل شب 30 نواامبر٬، جوخهھهھا رراا با 

سالحهھايیی کهھ بيین آآنهھا توززيیع شدهه بودد آآموززشش ددااددند. 
فرماندهھھھانن سهھ گردداانن نتواانستند تمامی نفرااتت خودد رراا ددرر ساعت 10 بعد اازز ظظهھر گردد آآووررند. ددرر 
ااوولل ددسامبر٬، تعداادد حاضريین ددرر نقاطط تجمع مختلف بهھ شرحح ززيیر بودد: 56 نفر اازز 170 نفر 
گردداانن يیکم؛ 91 نفر اازز 120 نفر گردداانن ددوومم؛ 80 نفر اازز 110 نفر گردداانن سومم؛ جمعاً 227 نفر 

اازز 400 نفر. 
شکست ددرر بسيیج مطمئناً بهھ اايین ووااقعيیت مربوطط می شد کهھ 30 نواامبر يیکشنبهھ بودد وو تماسس با هھھھمهھ 
اافراادد مشکل بودد (آآنهھا ددرر خانهھ نبوددند). بهھ عالووهه اازز آآنجايیی کهھ آآنهھا نمی دداانستند کهھ نقشهھایی براایی 
قيیامم ططرحح شدهه٬، تعدااددیی اازز آآنهھا اازز شرکت ددرر يیک نشست عاددیی ددرر چنيین ساعتی اازز شب اامتناعع 
کرددند. عليیرغم تعداادد اافراادد کمی کهھ جمع شدند٬، کميیتهھ مرکزیی تصميیم خويیش رراا مبنی بر آآغازز 
عمل ددرر ااوولل ددسامبر ددرر ساعت 5.15 صبح تأيیيید کردد. گردداانهھا بهھ ااهھھھداافف ززيیر تخصيیص ددااددهه شدهه 

بوددند: 
گردداانن يیکم – خلع سالحح آآکاددمی يیونکر وو مدررسهھ اافسریی کاددتت؛ تصرفف اانباررهھھھایی ااسلحهھ وو 

اايیستگاهه ررااهه آآهھھھن. 
گردداانن ددوومم – خلع سالحح نيیروویی ذذخيیرهه پليیس وو نيیرووهھھھایی فرماندهه پاددگانن٬، گرفتن ااسکاددرراانهھایی 
تانک وو هھھھواايیی؛ گرفتن سرفرماندهھھھی هھھھنگ ددهھھھم وو غلبهھ بر اافراادد اايین هھھھنگ ددرر صوررتت مقاوومت. 

R45



گردداانن سومم – تصرفف مرااکز اادداارریی٬، ااددااررهه تلگراافف٬، محل حکومت وو پاررلمانن٬، ووززااررتت جنگ٬، 
ااددااررااتت مرکزیی ااررتش٬، اايیستگاهه بالتيیک وو آآززاادد کرددنن ززنداانيیانن. 

جريیانن قيیامم  

ددرر ااوولل ددسامبر ددررست ددرر ساعت 5.15 صبح تمامی ووااحدهھھھا عاززمم مأمورريیتهھایی خودد شدند. 
جريیانن قيیامم بهھ شرحح ززيیر بودد: 

عمليیاتت گردداانن يیکم – تدااررکک حملهھ بهھ آآکاددمی يیونکر بايید با سرعت برقق آآسا اانجامم می گرفت. 
فرماندهه گردداانن با معاوونيینش ددرر ساعت 4 صبح اازز نشست ررهھھھبریی نظامی حزبب باززگشتند. گردداانن 
بايید محل تجمع رراا ددرر ساعت 4.45 ترکک می کردد (تا آآکاددمی نظامی نيیم ساعت ررااهه بودد) تا بتوااند 
حملهھ رراا ددررست ددرر ساعت 5.15 آآغازز کند. ددرر فاصلهھ سهھ رربع ساعت٬، اافراادد بايید ددرر ووااحدهھھھا 
ساززمانن می يیافتند (ددرر مورردد برخی گرووهھھھهھا٬، تنهھا ااعضایی محدووددیی بهھ نقطهھ تجمع آآمدهه بوددند)؛ 
سالحهھايیی کهھ توززيیع شدهه بودد بايید تقسيیم می شد٬، گردداانن بايید با هھھھدفهھایی خويیش آآشنا می گردديید وو 

آآموززشهھایی ددقيیقی بهھ گرووهھھھهھایی مختلف ددااددهه می شد. 
هھھھدفهھایی وويیژهه گرووهھھھهھا بهھ شرحح ززيیر بودد: 

االف) يیک گرووهه سيیزددهه نفریی بايید ططبقهھ ااوولل ساختمانی رراا کهھ يیونکرهھھھا ددرر آآنن جایی ددااشتند تصرفف 
کند (اايین ساختمانن يیک سرباززخانهھ ددوو ططبقهھ بودد کهھ يیونکرهھھھا هھھھر ددوو ططبقهھ رراا ددرر ااشغالل ددااشتند)؛ 
بب) يیک گرووهه شانزددهه نفرهه بايید ططبقهھ بااليیی اايین ساختمانن رراا ااشغالل می کردد؛ جج) بقيیهھ اافراادد (بهھ 
ااستثناء پنج نفر) بايید نيیروویی ذذخيیرهھھھایی رراا تشکيیل می ددااددند کهھ ووظظيیفهھ ااووليیهھاشش اازز بيین برددنن 

اافسراانن ووظظيیفهھ بودد؛ دد) يیک گرووهه پنج نفرهه بايید اايیستگاهه ررااهه آآهھھھن رراا ااشغالل می کردد. 
ددرر ساعت 5.15 صبح پس اازز نابودد کرددنن مواانع اايیجادد شدهه ددرر ااططراافف سرباززخانهھهھا (فرماندهھھھانن 
گردداانن وو گرووهھھھانن قبال آآشنايیی ددقيیقی با خرووجی هھھھا وو ووررووددیی هھھھایی ررااهھھھروویی ساختمانن پيیداا کرددهه 
بوددند)٬، گردداانن سالن تجمع رراا ااشغالل کردد؛ گرووهه ااوولل بهھ ططبقهھ ااوولل وواارردد شد٬، اافسراانن ووظظيیفهھ رراا اازز 
ددوورر خاررجج نمودد وو يیونکرهھھھا رراا ددرر ررختخواابهھايیشانن غافلگيیر کردد. مقداارر ززيیاددیی ااسلحهھ بهھ ددست 
آآوورردد وو با شليیک چند تيیر سالحح کوچک وو پرتابب ددوو يیا سهھ ناررنجک ددستی 200 يیونکر رراا ددرر آآنن 
ططبقهھ بهھ چنانن ووحشتی ااندااخت کهھ مداافعيین ددالوورر ااستونی ددمکرااتيیک براایی مخفی شدنن٬، برخی 
ززيیر تختخواابهھايیشانن وو برخی ززيیر نيیمکتهھا وو مالفهھهھا جهھيیدند. بسيیارریی اازز آآنهھا با لباسس خواابب بهھ 

خيیابانن پريیدند وو فراارر کرددند. 
گرووهه ددوومم ددرر آآغازز حملهھاشش بهھ ططبقهھ ددوومم کمی دديیر جنبيید وو با محافظی ررووبروو شد کهھ يیکی اازز 
مهھاجميین رراا بهھ قتل ررساند وو ددوو نفر رراا ززخمی کردد. بديین ترتيیب يیونکرهھھھا ددرر اايین ططبقهھ ووقت کافی 
براایی آآماددگی وو پاسخ بهھ حملهھ رراا ددااشتند. شکست گرووهه ددوومم٬، تمامی گردداانن رراا مجبورر بهھ عقب 
نشيینی کردد وو بديین گونهھ حملهھ بهھ آآکاددمی يیونکرهھھھا بهھ شکست اانجاميید. اانباررهھھھایی ااسلحهھ کامال ددرر 

ددست ددشمن باقی ماند. اافراادد بهھ ااستثناء پنج يیا شش نفر پرااکندهه شدند. 
شوررشيیانن يیک کشتهھ وو ددوو مجرووحح ددااشتند؛ يیونکرهھھھا 4 کشتهھ وو 9 ززخمی. پنج نفریی کهھ براایی 
تصرفف اايیستگاهه ررااهه آآهھھھن فرستاددهه شدهه بوددند مأمورريیت خودد رراا بهھ نحو شايیستهھ وو بدوونن هھھھيیچ گونهھ 

تلفاتی اانجامم ددااددند. 
دداليیل شکست گردداانن ااوولل ررووشن ااست: ااووال تعداادد ناکافی آآنن (ددشمن هھھھشت براابر آآنن بودد)؛ ثانيیا٬ً، 
کندیی گرووهه ددوومم٬، وو باالخرهه فقداانن عزمم وو ااررااددهه کهھ ددرر مباررززهه براایی گرفتن آآکاددمی خودد رراا نشانن 
دداادد – ددرر ااووليین عقب نشيینی٬، گرووهھھھهھا پرااکندهه شدند٬، هھھھر چند کهھ پس اازز غافلگيیر کرددنن 200 

يیونکر ددرر ططبقهھ ااوولل اادداامهھ نبردد ساددهه بودد. 
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عمليیاتت گردداانن ددوومم – نيیرووهھھھایی گردداانن ددوومم بهھ شرحح ززيیر صف بندیی شدهه بوددند  االف) حملهھ بهھ 
ذذخيیرهه پليیس: 20 نفر؛ بب) حملهھ بهھ ااسکاددرراانن تانک: 20 نفر؛ جج) حملهھ بهھ ااددااررااتت مرکزیی هھھھنگ 

ددهھھھم: 3 نفر؛ دد) حملهھ بهھ گردداانن سومم هھھھنگ ددهھھھم: 9 نفر؛ هه) حملهھ بهھ اافراادد هھھھواايیی: 13 نفر. 
عمليیاتت بهھ شرحح ززيیر پيیش ررفت: بر ططبق شناسايیی هھھھایی قبلی٬، ذذخيیرهه پليیس ددرر يیک ساختمانن 
چوبی ددوو ططبقهھ جایی گرفتهھ بودد. اايین ساختمانی بودد کهھ بايید مورردد حملهھ قراارر می گرفت. بعدااً 
ررووشن شد کهھ تنهھا تعداادد ااندکی پليیس ددرر اايین ساختمانن جایی گرفتهھ بوددند ددرر حاليیکهھ ااکثريیت آآنهھا 
ددرر يیک ساختمانن سنگی متصل بهھ ساختمانن چوبی جایی ددااشتند وو کسانی کهھ آآنجا رراا شناسايیی 
کرددهه بوددند تصورر کرددهه بوددند کهھ اايین ساختمانن حمامم ااست. بديین ددليیل وو هھھھمچنيین بهھ خاططر آآنکهھ 
گرووهھھھی کهھ براایی حملهھ بهھ ااسکاددرراانن تانک ااعزاامم شدهه بودد ددهه ددقيیقهھ ززووددتر وواارردد عمل شدهه بودد وو با 
آآتش گشوددنن خويیش٬، پليیس ذذخيیرهه رراا آآگاهه کرددهه بودد٬، ددرر نتيیجهھ حملهھ بهھ پليیس ذذخيیرهه ناکامم ماند وو 

ااعضایی گرووهه حملهھ پرااکندهه شدند. 
حملهھ بهھ ااسکاددرراانن تانک نيیز با ناکامی ررووبروو شد. آآشيیانهھ تانکهھا بدوونن کوچکتريین مشکلی 
تصرفف شد. جوخهھ ررززمندهه شامل چهھارر مکانيیک ااررتش می شد کهھ يیکی اازز آآنهھا رراانندهه تانک بودد؛ 
اايین شخص آآشيیانهھ رراا با تانک خويیش ترکک کردد وو بهھ جانب سرباززخانهھ هھھھا (حدوودد يیک کيیلومتر 
ددووررتر) يیعنی سکونتگاهه اافراادد تانک ررهھھھسپارر شد. ااما اايین رراانندهه توسط يیک گرووهھھھبانن يیکم بهھ قتل 
ررسيید. تانکهھایی دديیگر رراا نتواانستند خاررجج کنند. سپس ططبق نقشهھ٬، گرووهھھھبانن يیکم گردداانن تلگراافف 
(کهھ ددرر مسيیر ااسکاددرراانن تانک ساکن بودد) بايید چهھل نفر اازز اافرااددشش رراا براایی پيیوستن بهھ شوررشيیانن 
می آآوورردد. اايین گرووهھھھبانن يیک خائن بودد وو اافراادد نرسيیدند. بديین گونهھ حملهھ بهھ ااسکاددرراانن تانک نيیز با 

شکست موااجهھ شد. 
ددرر نتيیجهھ اايین شکست٬، حملهھ بهھ مدررسهھ اافسراانن کاددتت صوررتت نگرفت. ززيیراا گرووهھھھی کهھ ددرر 
ااجراایی آآنن تأخيیر کردد بايید ددرر آآغازز قيیامم حملهھ بهھ ااسکاددرراانن تانک رراا اازز جانب مدررسهھ اافسراانن 

کاددتت می پوشاند وو ددرر نتيیجهھ با کمک تانکهھا بهھ مدررسهھ حملهھ می کردد. 
ااددااررااتت مرکزیی هھھھنگ ددهھھھم گرفتهھ شد: سهھ اافسر کهھ مقاوومت می کرددند کشتهھ شدند. 

گردداانن سومم هھھھنگ ددهھھھم اازز هھھھمرااهھھھی با شوررشيیانن اامتناعع ووررززيید وو بيیطرفف باقی ماند. نهھ نفر بهھ آآنجا 
فرستاددهه شدند ااما بخاططر ضعف عدددیی وو بخاططر عدمم ووجودد هھھھستهھهھایی کافی اازز سرباززاانن اانقالبی 

ددرر گردداانن٬، نتواانستند بر اافراادد آآنجا فايیق آآيیند. 
سيیزددهه نفریی کهھ براایی گرفتن اافراادد نيیروویی هھھھواايیی ااعزاامم شدهه بوددند٬، مأمورريیت خودد رراا بهھ نحو فوقق 
االعاددهه اانجامم ددااددند. ددرر ررااهه (ستونن هھھھواايیی ددرر حدوودد ددوو کيیلومتریی شهھر جایی گرفتهھ بودد)٬، آآنهھا 
اايیستگاهه يیاززددهھھھم مرززیی پليیس رراا خلع سالحح کرددند وو تعدااددیی تفنگ وو رروولورر بهھ ددست آآووررددند. 
بطورر ناگهھانی وو بدوونن شليیک يیک تيیر بهھ سرباززخانهھ کهھ حدوودد هھھھشتادد نفر اازز ستونن هھھھواايیی ددرر آآنن 
جایی ددااشتند وواارردد شدند٬، ااسلحهھهھا رراا گرفتند وو ااعالمم کرددند کهھ قدررتت ددرر ددست کاررگراانن وو 
سرباززاانن ااست وو اافراادد هھھھواايیی تنهھا يیک اانتخابب ددااررند – پيیوستن بهھ شوررشيیانن. اافراادد نيیروویی هھھھواايیی 
بهھ ااتفاقق آآررااء وو هھھھمهھ با هھھھم جواابب ددااددند کهھ با کاررگراانن اانقالبی هھھھستند. اافسراانن سالحح خودد رراا تسليیم 
وو خودد رراا بيیطرفف ااعالمم کرددند (االبتهھ موقتاً). پس اازز شکست قيیامم اايین اافسراانن بخاططر بيیطرفی 

شانن بهھ ددستورر شورراایی جنگ تيیربارراانن شدند. 
ااما شوررشيیانن بالفاصلهھ ااشتباهه بزررگی مرتکب شدند کهھ نتايیج آآنن هھھھم براایی خوددشانن وو هھھھم براایی 
تمامی کسانی کهھ ددرر شوررشش شرکت کرددهه بوددند مرگبارر بودد. ززيیراا با ووجوددیی کهھ آآنهھا ااکنونن پنجاهه 
نفر بوددند وو 100 تفنگ٬، 10 مسلسل٬، مقداارر فرااوواانی مهھماتت٬، ددوو کاميیونن وو ددوو ااتومبيیل با خودد 
ددااشتند معهھذاا براایی کمک بهھ ررفقايیشانن بهھ شهھر باززنگشتند. بجایی آآنن ددرر هھھھمانجا باقی ماندند وو تنهھا 
يیک موتورر سيیکلت رراا با يیک گزااررشش وو ددررخوااست براایی ددستوررااتت بعدیی بهھ سرفرماندهھھھی قيیامم 
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فرستاددند. قاصد باززنگشت وو ووااحد٬، تا هھھھنگامی کهھ يیونکرهھھھا با ززررهھھھپوشهھا وواارردد شدند وو پس اازز 
يیک ددررگيیریی شديید کهھ آآنهھا رراا پرااکندهه کردد (ددرر ساعت 11 صبح)٬، اازز جایی خودد تکانن نخورردد. 

عمليیاتت گردداانن سومم – نيیرووهھھھایی گردداانن سومم براایی اانجامم مأمورريیتهھایی محولهھ بديین شرحح تقسيیم شدهه 
بوددند: االف) ااشغالل کاخخ رريیواالل (پاررلمانن٬، مقر رريیاست جمهھورریی٬، ااددااررااتت حکومتی): 12 نفر؛ بب) 
ااشغالل ااددااررااتت تلفن وو تلگراافف: 12 نفر٬، جج) ااشغالل ووززااررتت جنگ وو ااددااررااتت مرکزیی ااررتش: 12 

نفر؛ دد) ااشغالل اايیستگاهه بالتيیک: 20 نفر؛ هه) ااشغالل ززنداانن: 12 نفر. 
گرووهھھھی کهھ براایی گرفتن ااررکک ااعزاامم شدهه بودد مأمورريیت خويیش رراا اانجامم دداادد. 11 محافظ خلع 
سالحح شدند وو فرماندهه آآنهھا ووقتی کهھ مقاوومت کردد کشتهھ شد. نخست ووززيیر فراارر کردد. ااررکک تا 
هھھھنگامم وورروودد نيیرووهھھھایی ضداانقالبی ددرر ددست گرووهه باقی ماند٬، وو پس اازز وورروودد آآنهھا٬، گرووهه بدوونن 

مقاوومت چنداانی پرااکندهه شد. 
ااددااررااتت تلفن وو تلگراافف سريیعاً ااشغالل شدند. شوررشيیانن سهھ ساعت آآنجا رراا ددرر ااختيیارر ددااشتند. آآنهھا 
تعدااددیی پليیس رراا ززنداانی کرددند. ددرر ميیانن آآنهھا ررئيیس پليیس رريیواالل کهھ بعدااً بهھ ووسيیلهھ نيیرووهھھھایی ووفادداارر 

بهھ حکومت آآززاادد شد نيیز ووجودد ددااشت. 
حملهھ بهھ ووززااررتت جنگ وو ااددااررااتت مرکزیی ااررتش وو پليیس با شکست ررووبروو شد. ززنداانيیانن آآززاادد 
نشدند٬، ززيیراا ووااحد مأمورر اايین کارر بهھ موقع باخبر نشدهه بودد وو ددرر سرااسر عمليیاتت غيیرفعالل باقی 

ماند. 
اايیستگاهه بالتيیک بدوونن مقاوومت تصرفف شد. ددرر هھھھمانن ززمانن اايیستگاهه پنجم پليیس مرززیی خلع سالحح وو 
سالحهھایی آآنن ضبط گردديید. ووززيیر ررااهه وو ااررتباططاتت کهھ ددرر اايیستگاهه قطارر بودد ددرر تالشش براایی 

براانگيیختن مرددمم عليیهھ قيیامم بهھ قتل ررسيید. ررئيیس پليیس مرززیی نيیز ددرر هھھھميینجا ددستگيیر شد. 
اايیستگاهه تا ساعت 8 صبح ددرر ددست شوررشيیانن باقی ماند: آآنهھا حمالتت متعددد پليیس سوااررهه نظامم وو 

يیونکرهھھھا رراا ددررهھھھم شکستند. 
قيیامم ددرر ددااخل شهھر ددرر حدوودد ساعت 9 صبح کامال ددررهھھھم شکست. ستونن هھھھواايیی ددرر حدوودد ساعت 
11 صبح بهھ ووسيیلهھ ووااحدهھھھایی ضداانقالبب – کهھ پس اازز آآنکهھ قيیامم ددرر ددااخل شهھر ددررهھھھم شکستهھ شدهه 

بودد آآززاادد شدهه بوددند – پس گرفتهھ شد. 
شکست قيیامم بهھ ووسيیلهھ بخش هھھھايیی اازز کالج آآموززشی NCO ٬، گرووهھھھهھايیی اازز آآکاددمی يیونکر٬، ذذخيیرهه 
پليیس سوااررهه نظامم وو فاشيیستهھا تکميیل شد. بوررژژووااززیی نسبت بهھ اافسراانن عاددیی براایی اانجامم اايین 
مأمورريیت ااعتمادد ندااشت: ووااحدهھھھایی کوچکی کهھ با عجلهھ اازز ووااحدهھھھایی فوقق االذکر تشکيیل شدهه 

بوددند٬، بجایی فرماندهھھھانن ووااحدهھھھا وو گرووهھھھانهھا توسط سرهھھھنگهھا وو ژژنراالهھا ررهھھھبریی می شدند. 
قيیامم ددسامبر ززيیانهھایی جدیی بر پروولتارريیایی رريیواالل وواارردد آآوورردد. صرفنظر اازز کسانی کهھ ددرر خودد قيیامم 
کشتهھ شدند٬، حدوودد 500 نفر اازز پروولتارريیا با فرمانن شورراایی جنگ تيیربارراانن شدند (کهھ تعداادد ززيیاددیی 
سربازز هھھھم ددرر بيین آآنهھا بودد) وو تقريیباً هھھھميین تعداادد هھھھم ززنداانی شدند. تعداادد کشتهھ شدگانن ددرر جريیانن 
قيیامم بهھ حدوودد بيیست نفر ررسيید. بوررژژووااززیی ااستونی اازز هھھھيیچ ااقداامی ددرر اانتقامم ووحشيیانهھاشش اازز 

پروولتارريیایی رريیواالل براایی اايین تالشش ددرر ااستقراارر قدررتت کاررگراانن وو ددهھھھقانانن فرووگذاارر نکردد. 

دداليیل شکست 
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دداليیل شکست قيیامم رريیواالل چهھ بوددند؟ توجهھی کهھ ما بهھ تدااررکک وو جريیانن شوررشش ددااشتيیم نشانن می 
ددهھھھد کهھ شوررشيیانن يیک سریی ااشتباهھھھاتت تشکيیالتی وو تاکتيیکی رراا با نتايیج سنگيین مرتکب شدند. اايین 

ااشتباهھھھاتت رراا بطورر کلی می تواانن بهھ شرحح ززيیر خالصهھ کردد: 
1- ررهھھھبریی قيیامم ددررجهھ خراابی ررووحيیهھ پاددگانن رراا ززيیادد برآآوورردد کرددهه وو بهھ قدررتت ساززمانن نظامی 
حزبب پربهھا ددااددهه بودد. براایی ررسيیدنن بهھ ااهھھھداافی کهھ آآنهھا پيیش رروویی خودد گذااررددهه بوددند٬، نيیرووهھھھايیشانن 
بهھ ووضوحح ناکافی بوددند. بهھ نظر ما اايین اامر٬، حتی ااگر ررهھھھبریی ددرر بسيیج تمامی کسانی کهھ بر 
رروویی کاغذ عضو ساززمانن نظاميیش بوددند موفقيیت می يیافت٬، باززهھھھم ددررست می بودد. اايین ااعتقادد 
ااغرااقق آآميیز ددرر مورردد خراابی ررووحيیهھ نيیرووهھھھایی حکومتی با اايین ووااقعيیت آآشکارر می شودد کهھ 
ررهھھھبریی حزبب فکر می کردد با ااعزاامم يیک گرووهه نهھ نفرهه بهھ گردداانن سومم هھھھنگ ددهھھھم می تواانستند 
تمامی گردداانن رراا بهھ شرکت فعالل ددرر سرنگونی حکومت بوررژژووااززیی ووااددااررند. هھھھميین مسئلهھ ددرر 
مورردد ااسکاددرراانن تانک وو گردداانن تلگراافچی هھھھا هھھھم صدقق می کند. بدوونن شک٬، سرباززاانن گردداانن 
سومم٬، تلگراافچی هھھھا وو ااسکاددرراانن تانک نسبتاً بهھ حزبب کمونيیست سمپاتی وو نسبت بهھ اافسراانن وو کل 
ررژژيیم بوررژژووااززیی خصومت ددااشتند. اايین ووااحدهھھھا٬، ددرر صوررتی کهھ ددرر بيین آآنهھا يیک هھھھستهھ اازز 
سرباززاانن کمونيیست يیا جواانانی کهھ اازز پيیش بهھ ووسيیلهھ حزبب آآموززشش دديیدهه بوددند ووجودد ددااشت وو قاددرر 
بوددند ددرر مقابل اافسراانن ااررتجاعی مقاوومت کنند٬، بهھ شوررشيیانن می پيیوستند. ااما اايین کاررهھھھا صوررتت 
نگرفتهھ بودد. حزبب کمونيیست تمامی فعاليیتهھايیش رراا ددرر جهھت تضميین شرکت سرباززاانن وو ملواانانن 
ددرر قيیامم چهھ بهھ ووسيیلهھ کل ووااحدهھھھا وو چهھ حدااقل بهھ ووسيیلهھ بخش هھھھايیی اازز آآنهھا هھھھداايیت نکرددهه بودد. تبليیغ 
سيیاسی کافی ددرر ددرروونن ااررتش اانجامم ندااددهه بودد. وولی ددرر عوضض٬، ددرر ووااقع حزبب سرباززاانن اانقالبی رراا 
با ملحق کرددنن آآنهھا بهھ گرووهھھھهھایی کاررگراانن اازز ووااحدهھھھايیشانن جداا کرددهه بودد. بسيیارر ساددهه اانديیشانهھ 
ااست کهھ فکر کنيیم اافراادد هھھھنگ ددهھھھم بدوونن سرباززاانن کمونيیست٬، بهھ ددستورر نهھ کاررگر ناشناختهھ 
فعاالنهھ بهھ شوررشش بپيیوندند. صحنهھ رراا تصويیر کنيید: ساعت 5.15 صبح ااست٬، هھھھنوزز هھھھواا تارريیک 
ااست٬، اافراادد ددرر خواابند. آآنهھا بهھ ووسيیلهھ يیک گرووهه کوچک کم تأثيیر کهھ هھھھيیچ کس آآنهھا رراا نمی شناسد 
اازز خواابب بيیداارر می شوند. اايین اافراادد بهھ آآنهھا ااططميینانن می ددهھھھند کهھ قيیامم ددررگرفتهھ وو گردداانن رراا ددعوتت 
می کنند کهھ بهھ شوررشيیانن بپيیوندند. سرباززاانن نمی تواانند اايین قيیامم رراا ببيینند٬، خيیابانهھا خاليیست٬، 
کاررگریی ووجودد نداارردد. هھھھيیچ چيیزیی ددرر مورردد تدااررکک قيیامم نمی دداانند. چهھ اانتظارریی اازز آآنهھا می تواانن 
ددااشت؟ اافراادد گردداانن٬، هھھھمانگونهھ کهھ اانتظارر می رروودد٬، تا هھھھنگامی کهھ ااططالعاتت بيیشتریی بهھ ددست 
آآووررند بيیطرفف باقی می مانند. ااکثريیت سرباززاانن نمی دداانستند کهھ چهھ کسی شوررشش رراا ساززمانن 
ددااددهه: کاررگراانن يیا فاشيیستهھا. شايید ااميیدهھھھايیی نسبت بهھ گردداانن سومم بودد (اايین محتمل ااست ززيیراا اايین 
گردداانن هھھھيیچ شرکتی ددرر عمل عليیهھ کاررگراانن ندااشت وو بديین ددليیل تا حدیی خلع سالحح شدهه بودد)٬، ااما 
اايین ااميیدهھھھا تنهھا ووقتی متحقق می شد کهھ گرووهه بزررگی اازز کاررگراانن٬، خودد رراا بهھ آآنهھا نشانن می ددااددند 
وو يیا هھھھنگامی کهھ گردداانن ددرر ميیانن صفوفف خودد٬، کمونيیستهھا وو سرباززاانن اانقالبی وو ساززمانن يیافتهھایی 

ددااشت. 
2- نقشهھ قيیامم وو هھھھدفهھایی گرووهھھھهھایی مختلف با قدررتت ساززمانن ررززمندهه تطبيیق ندااشت. ااگر ررااهھھھی 
کهھ ددرر آآنن نيیرووهھھھایی اانقالبی بکارر گرفتهھ شدند وو هھھھدفهھايیی کهھ براایی اايین نيیرووهھھھا تخصيیص ددااددهه شدهه 
بودد رراا برررسی کنيیم٬، مجبورريیم اايین نتيیجهھ رراا بگيیريیم کهھ ررهھھھبریی قيیامم تالشش کردد تا ددرر هھھھمهھ جا 
يیکسانن قدررتت ددااشتهھ باشد٬، هھھھر چند کهھ نيیروویی اانسانی الززمم براایی اايین کارر رراا ندااشت. نتيیجهھ٬، 
پرااکندگی بی ااندااززهه قدررتشانن بودد. شوررشيیانن اازز ااشغالل فورریی هھھھدفهھايیی مثل اايیستگاهه ررااهه آآهھھھن٬، 
اايیستگاهه بالتيیک يیا حتی ااررکک با تمامی ساختمانهھایی حکومتی اازز چهھ مزيیت ووااقعی اایی برخورردداارر 
شدند وو چهھ ااستفاددهھھھایی اازز آآنهھا کرددند؟ اايین عمليیاتت چگونهھ می تواانست نيیرووهھھھایی اانقالبی رراا 
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قدررتمند يیا ددشمن رراا تضعيیف نمايید؟ گرووهھھھهھايیی کهھ اايین ووظظايیف رراا پيیرووززمنداانهھ با ااشغالل 
اايیستگاهھھھهھا وو ااررکک اانجامم ددااددند تأثيیر بسيیارر ااندکی بر نتيیجهھ قيیامم ددااشتند. 

بهھ نظر ما٬، هھھھميینکهھ تصميیم بهھ قيیامم گرفتهھ شد٬، يیک برنامهھ عقاليیی تر بايید تمامی نيیرووهھھھايیی رراا کهھ 
ً هھھھمانهھا رراا کهھ ددرر ساعت 5.15 صبح ددرر ااختيیارر ددااشت – براایی  ددرر ااختيیاررشش بودد – حدااقل بدوواا
تصرفف چهھارر يیا پنج هھھھدفف اازز مهھمتريین هھھھدفهھا متمرکز می کردد. نتيیجتا٬ً، پس اازز آآنکهھ اايین هھھھدفهھا 
تأميین می شدند٬، نيیرووهھھھایی قيیامگر می تواانستند توجهھ خودد رراا بهھ هھھھدفهھایی بعدیی اازز لحاظظ ااهھھھميیت 
معطوفف کنند. ااووليین هھھھدفهھا می تواانست اافراادد هھھھنگ ددهھھھم٬، ااسکاددرراانن تانک وو ستونن هھھھواايیی٬، ززنداانن 
وو آآکاددمی يیونکر (يیا شايید کالج آآموززشی NCO) باشد. ووقتی کهھ ززنداانيیانن آآززاادد وو اافراادد هھھھنگ ددهھھھم 
وو ستونن هھھھواايیی هھھھمرااهه می شدند٬، حتی ااگر حملهھ بهھ آآکاددمی يیونکر کامال موفقيیت آآميیز هھھھم نبودد٬، 
مباررززهه براایی هھھھدفهھایی بعدیی بسيیارر ساددهه تر می شد. بهھ عالووهه٬، حدااقل شوررشيیانن نيیرووهھھھایی قابل 

مالحظهھایی ددرر ااختيیارر می ددااشتند کهھ بهھ آآنهھا ااجاززهه می دداادد ددرر رراابطهھ با شراايیط عمل کنند. 
اازز نظر نظامی٬، رروویی کل نقشهھ قيیامم کامال کارر نشدهه بودد. اايین ااصل کهھ قدررتت بايید بر مهھمتريین 
نقاطط متمرکز می شد مورردد مالحظهھ قراارر نگرفتهھ بودد. لزوومی بهھ تأيیيید بر اايین ووااقعيیت نيیست کهھ 
عمليیاتت گرووهھھھی کهھ ستونن هھھھواايیی رراا تصرفف کردد چيیزیی جز يیک سریی ااشتباهھھھاتت نبودد. تردديید 
گرووهه پس اازز موفقيیت ااووليیهھاشش نشانن می ددهھھھد کهھ چگونهھ ددرر ططولل قيیامم ددست بهھ عمل ززددهه نشد. يیک 
ااشتباهه بزررگگ ررهھھھبریی نيیز ددرر اايینجا ددخيیل بودد. ززيیراا ررهھھھبریی٬، اازز پيیش آآموززشی ددرر مورردد ووظظايیفی 
کهھ بالفاصلهھ پس اازز ررسيیدنن بهھ ااووليین هھھھدفف مطرحح می شودد ندااددهه بودد. ظظاهھھھر شدنن سريیع اايین گرووهه 
ددرر شهھر٬، سواارر بر ااتومبيیل هھھھایی مسلح بهھ مسلسل وو حملهھ سريیع اازز ططرفف آآنن ددرر هھھھر کجا کهھ با 
ددشمن ررووبروو می شد٬، موااززنهھ نيیرووهھھھا رراا بهھ نحو قابل مالحظهھایی بهھ نفع شوررشيیانن تغيیيیر می دداادد. 
بهھ عالووهه٬، تأثيیر رروواانشناسانهھ يیک چنيین عمل قاططعانهھ وو پرشورریی بسيیارر عظيیم می بودد. ااما ددرر 
عمل٬، فرماندهه گرووهه هھھھيیچ اابتکارر عملی اازز خودد نشانن نداادد. وویی با اافرااددشش تا لحظهھایی کهھ نيیرووهھھھایی 

حکومتی براایی سرکوبب آآنهھا وواارردد شدند ددرر هھھھمانجا باقی ماند. 
هھھھجومم بهھ ستونن هھھھواايیی٬، تصرفف آآنن وو سرعتی کهھ ااعضایی آآنن بر قيیامم مسلط شدند ااررززشش آآنن رراا 
دداارردد کهھ بهھ صوررتت يیک مسئلهھ خاصص برررسی شودد: بهھتريین ررااهه بهھ خيیابانن آآووررددنن يیک ووااحد کهھ اازز 
يیک سو بهھ شدتت ددرر معرضض تأثيیرااتت تبليیغ اانقالبی وو تسلط حالت اانقالبيیست ااما اازز سویی دديیگر 
هھھھنوزز آآماددگی رردد کرددنن نظم نظامی رراا نداارردد چيیست؟ ااگر شوررشيیانن ددرر خلع سالحح چنيین ووااحدیی 
موفق می شدند٬، ااستقراارر مجددد آآنن براایی عمليیاتت بعدیی ددرر جهھت قيیامم نسبتاً ساددهه بودد – با تشريیح 
ووضعيیت براایی آآنانن٬، منزوویی کرددنن (با کمک گرووهه کمونيیستی) عناصر متخاصم بهھ اانقالبب وو 
سپس باززگرددااندنن سالحهھايیشانن بهھ سرباززاانن اانقالبی. شوررشيیانن رريیواالل نشانن ددااددند کهھ تواانايیی عمل 
کرددنن بديین نحو رراا ددرر رراابطهھ با ووااحدهھھھایی هھھھنگ ددهھھھم ندااررند. تنهھا براایی آآنهھا ررجزخواانی کرددند٬، 

سرباززاانن تردديید کرددند وو کل عمليیاتت با شکست بهھ پايیانن ررسيید. 
3- عليیرغم برتریی عظيیم نيیرووهھھھایی ددشمن٬، گرووهھھھهھایی نظامی با شورر وو شوقق عظيیمی بهھ عمل 
ددست ززددند ااما اايین شورر وو شوقق پس اازز ااووليین شکستهھا حدااقل ددرر مورردد ااکثريیت ااعضایی 
ووااحدهھھھایی ررززمندهه يیکدفعهھ اازز بيین ررفت. بهھ ااستثناء ووااحدهھھھايیی کهھ اايیستگاهه بالتيیک وو ستونن هھھھواايیی 
رراا گرفتند٬، هھھھيیچ شورر وو حرااررتی ددرر نبردد نشانن ددااددهه نشد. اايین اامر بهھ توضيیح اايین ووااقعيیت مربوطط 
می شودد کهھ ززمانی کهھ لحظهھ گرفتن موضع ددفاعی پيیش آآمد٬، هھھھيیچ بارريیکاددیی اايیجادد نشدهه بودد. وو 
معهھذاا هھھھميینکهھ شوررشيیانن مجبورر بهھ گرفتن موضع ددفاعی شدند٬، بايید شيیوهھھھهھایی جنگ بارريیکاددیی رراا 
بهھ کارر می گرفتند وو اازز مزاايیایی آآنن برخورردداارر می شدند. ااگر آآنهھا می خوااستند مباررززهه رراا 

مصممانهھ اادداامهھ ددهھھھند٬، ووسايیلش ووجودد ددااشت. 
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4- تمامی ااعضایی جوخهھهھایی ررززمندهه٬، چگونگی ااستفاددهه اازز سالحهھايیی رراا کهھ حمل می کرددند 
نمی دداانستند. مسلسل هھھھایی تامپسونن٬، سالحهھایی قدررتمند ددرر جنگ خيیابانی٬، بهھ ندررتت مورردد 
ااستفاددهه قراارر گرفتند٬، ززيیراا اافراادد ططرزز عمل با آآنهھا رراا نمی دداانستند؛ عالووهه بر اايین٬، ذذخيیرهه مهھماتت 
(صد گلولهھ براایی هھھھر مسلسل) بی ااندااززهه کم بودد. تعدااددیی اازز ناررنجک هھھھایی ددستی نيیز ددرر لحظهھایی 
کهھ نتيیجهھ نبردد بهھ ناررنجک ااندااززاانن ماهھھھر بستگی ددااشت (کهھ بايید بهھ سویی پليیس ذذخيیرهه ناررنجک 
پرتابب می کرددند) منفجر نشدند٬، ززيیراا ناررنجک ااندااززاانن چگونگی پرتابب آآنهھا رراا نمی دداانستند. اايین 

ووااقعيیت نيیز ددرر نتيیجهھ نبردد تأثيیر ددااشت. 
5- شناسايیی بعضی اازز هھھھدفهھا بسيیارر سطحی صوررتت گرفتهھ بودد. عدمم توجهھ بهھ محل ددقيیق پليیس 
ذذخيیرهه٬، شکست حملهھ بهھ اايین نقطهھ رراا بهھ ددنبالل ددااشت. هھھھميین مسئلهھ ددرر مورردد ااررکک نيیز صدقق می 
کند. ااشغالل ااررکک ددرر ووااقع ددررست صوررتت نگرفت٬، ززيیراا شوررشيیانن مقر حکومت رراا٬، ددرر نتيیجهھ 

اايینکهھ نمی دداانستند ددقيیقاً ددرر کجا بايید ددنبالل آآنن بگرددند٬، تصرفف نکرددند. 
6- ااررتباطط وو حمايیت متقابل بيین گرووهھھھهھایی مختلف نيیز بسيیارر ضعيیف بودد. هھھھنگامی کهھ گرووهھھھی 
نمی تواانست ووظظيیفهھ محولهھ رراا اانجامم ددهھھھد٬، بجایی پيیوستن بهھ گرووهه مجاوورر وو اادداامهھ نبردد بهھ عنواانن 
بخشی اازز يیک ووظظيیفهھ مشترکک٬، ددرر ااکثر مواارردد پرااکندهه شد. ااگر کوچکتريین ااررااددهه ووااقعی براایی 
نبردد وو حدااقل اابتکارر ووجودد ددااشت٬، حتی با عدمم ووجودد يیک ررهھھھبریی کلی٬، حمايیت متقابل الززمم 

اامکانن پذيیر می شد. 
آآشکاررتريین نمونهھ هھھھایی اايین فقداانن اابتکارر يیا ااررااددهه براایی کمک بهھ دديیگر گرووهھھھهھا ددرر عمليیاتت آآکاددمی 

يیونکر (پرااکندهه شدنن پس اازز يیک شکست) وو ستونن هھھھواايیی (بی عملی) رروویی دداادد. 
7- تمامی ااشتباهھھھاتی کهھ ددرر باال برشمردديیم تأثيیر عظيیمی بر نتيیجهھ قيیامم رريیواالل ددااشت. الززمم بهھ 
گفتن نيیست کهھ ااشتباهھھھاتت ددرر تدااررکک وو ااجراایی اامر پيیچيیدهھھھایی مثل قيیامم مسلحانهھ ااجتنابب ناپذيیرند. 
حزبب وو پروولتارريیا تعداادد کافی ررهھھھبراانن نظامی خوبب رراا ددرر ااختيیارر نداارردد وو شايید هھھھم هھھھرگز ددرر 
ااختيیارر ندااشتهھ باشد. معهھذاا٬، برخی اازز ااشتباهھھھاتت بزررگگ ذذکر شدهه ددرر فوقق با توجهھ بهھ ساززماندهھھھی 

کافی قابل ااجتنابب بوددند. 
ااما بدوونن آآنکهھ بخوااهھھھيیم عامل ذذهھھھنی رراا کم ااهھھھميیت جلوهه ددهھھھيیم – کهھ نقش آآنن بسيیارر عظيیم بودد – 
اايینطورر ددرر نظر می گيیريیم کهھ ددرر رريیواالل٬، نتيیجهھ قيیامم بهھ ااشتباهھھھاتی کهھ ما مورردد بحث قراارر دداادديیم 
وواابستهھ نيیست. آآنچهھ کهھ ددرر نتيیجهھ قيیامم نقش تعيیيین کنندهه ددااشت اايین ووااقعيیت بودد کهھ گرووهھھھهھایی 
کوچک کاررگراانن اانقالبی کهھ بطورر نظامی ساززمانن ددااددهه شدهه بوددند٬، پس اازز آآنکهھ قيیامم رراا آآغازز 
کرددند اازز توددهه پروولتارريیا جداا باقی ماندند. توددهھھھهھایی ططبقهھ کاررگر٬، بهھ ااستثناء گرووهھھھهھایی منزوویی 
کاررگراانن (باالتر اازز هھھھمهھ کاررگراانن ززنن) کهھ ددرر ططولل نبردد با ااشکالل مختلف مقاوومت بهھ اانقالبيیونن 
پيیوستند٬، فعاالنهھ اازز شوررشيیانن عليیهھ ضداانقالبب حمايیت نکرددند. ططبقهھ کاررگر رريیواالل٬، ددرر کل٬، ددرر 
جريیانن نبردد يیک ناظظر بی عالقهھ بودد. اايین٬، عامل تعيیيین کنندهه شکست بودد. عالووهه بر اايین٬، 
شکست عليیرغم اايین ووااقعيیت صوررتت گرفت کهھ حزبب نفوذذ عظيیمی بر توددهه کاررگراانن ددااشت؛ 
عليیرغم اايین ووااقعيیت کهھ کاررگراانن هھھھر گونهھ ااعتماددیی رراا بهھ سيیاستهھایی بوررژژووااززیی يیا بهھ هھھھر ررشد 
موفق ااقتصاددیی «ااستونی مستقل» اازز ددست ددااددهه بوددند وو ددررخوااست االحاقق ااستونی بهھ ااتحادد 
شورروویی رراا ددااشتند٬، با اايین ااعتقادد کهھ تنهھا شعاررهھھھایی حزبب کمونيیست کهھ سرنگونی بوررژژووااززیی وو 
ااستقراارر حکومت کاررگراانن وو ددهھھھقانانن رراا ططلب می کردد٬، ررااهھھھی براایی خاررجج شدنن اازز بی نظمی وو 

بن بستی بودد کهھ سيیاستهھایی يیک بوررژژووااززیی ووررشکستهھ آآنهھا رراا ددرر آآنن قراارر ددااددهه بودد. 
فعالل نبوددنن توددهه کاررگراانن بهھ هھھھيیچ ووجهھ بهھ فقداانن ررووحيیهھ اانقالبی اازز ططرفف پروولتارريیایی رريیواالل 
مربوطط نمی شد٬، بلکهھ وواابستهھ بهھ اايین ووااقعيیت بودد کهھ پروولتارريیایی رريیواالل اازز نظر سيیاسی يیا ماددیی 
آآماددهه عمل ددرر 1 ددسامبر نبودد. پس اازز هھھھفتهھ ضد جنگ٬، حزبب کمونيیست تالشش براایی ساززمانن 
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ددااددنن حتی يیک ررااهھھھپيیمائی توددهھھھایی نکردد؛ حتی يیکبارر هھھھم اازز کاررگراانن نخوااست کهھ ااعتصابب کنند 
يیا بهھ خيیابانهھا بريیزند٬، آآنهھا می ترسيیدند کهھ کاررگراانن پيیش اازز موقع بهھ ووسيیلهھ مزددوورراانن مسلح 
حکومت ددررهھھھم شکستهھ شوند. حتی ددرر ززمانن قتل ووحشيیانهھ تامپ کمونيیست٬، ررهھھھبر ااتحادديیهھ 
کاررگریی ااستونی کهھ سهھ ررووزز پيیش اازز قيیامم تيیربارراانن شد٬، حزبب کمونيیست توددهھھھهھا رراا بهھ ااعترااضض 
ددعوتت نکردد. حزبب ددرر ااهھھھميیت عامل نظامی ددرر قيیامم ااغرااقق می کردد وو بهھ عامل جنبش اانقالبی 
توددهھھھهھا کم بهھا می دداادد. بهھ هھھھنگامی کهھ حزبب خودد رراا آآماددهه شوررشش می کردد ااصل عمل 
غافلگيیراانهھ٬، بهھ مفهھومم صرفاً نظامی٬، بر هھھھر مالحظهھ دديیگریی مسلط بودد. رروويیدااددهھھھایی ااوولل ددسامبر 
بهھ هھھھيیچ ووجهھ بهھ ووسيیلهھ پروولتارريیا ددررکک نشدند٬، ززيیراا ددستورر عمل مستقيیم حزبب بسيیارر ناگهھانی 
بودد. قيیامم نهھ فقط براایی بوررژژووااززیی بلکهھ هھھھمچنيین براایی ططبقاتت ززحمتکش ااستونی وو بهھ وويیژهه 
رريیواالل غيیرمنتظرهه بودد. حزبب ااميیدوواارر بودد کهھ اازز گرووهھھھهھایی کوچکی اازز اانقالبيیونن فدااکارر٬، يیعنی 
پيیشاهھھھنگِ پيیشاهھھھنگ٬، براایی گرفتن قدررتت اازز بوررژژووااززیی با يیک عمل غافلگيیراانهھ نظامی ااستفاددهه 
کند. يیا حدااقل ااميیدوواارر بودد کهھ ااووليین شکافف رراا ددرر ددوولت بوررژژوواايیی بهھ نحویی اايیجادد نمايید کهھ 
توددهههھھھا بهھ مباررززهه کشيیدهه شوند وو توددهھھھهھایی کاررگر با يیک شوررشش عمومی نبردد رراا بهھ ااووجج 

برسانند. 
ما قبال شراايیطی رراا کهھ ددرر آآنن پيیش نويیس برنامهھ بيین االملل کمونيیست٬، ساززماندهھھھی يیک قيیامم 

مسلحانهھ رراا اامکانن پذيیر می ددااند دديیديیم: 
« وقـتی کـه طـبقات حـاکـم سـازمـان نـیافـتهانـد، تـودههـا در یـک حـالـت شـور انـقالبـی انـد، اقـشار 
مـیانـی بـه سـمت پـرولـتاریـا تـمایـل دارنـد و تـودههـا بـرای عـمل و بـرای فـداکـاری آمـادهانـد، حـزب 
پــرولــتاریــا بــا وظــیفه رهــبری تــودههــا بــا یــک حــمله مســتقیم بــر دولــت بــورژوایــی روبــرو مــی شــود. 
حــزب ایــن کــار را بــا انــجام تــبلیغات بــه نــفع شــعارهــای مــوقــتی هــر چــه بیشــتر رادیــکال شــونــده 
(بــرای شــوراهــا، کــنترل کــارگــران بــر صــنایــع، بــرای کــمیتههــای دهــقانــی، بــرای گــرفــنت زمــینهای 
بــزرگ، بــرای خــلع ســالح بــورژوازی و مســلح کــردن پــرولــتاریــا و غــیره) و بــا ســازمــانــدهــی عــمل 
تـــودهای، کـــه بـــر اســـاس آن تـــمامـــی شـــاخـــههـــای تـــبلیغی و تـــرویـــجی حـــزب بـــه انـــضمام فـــعالـــیت 
پـــارملـــانـــی بـــایـــد مـــتمرکـــز شـــود، انـــجام مـــی دهـــد. ایـــن عـــمل تـــودهای شـــامـــل مـــوارد زیـــر اســـت: 
اعـتصابـات، تـرکـیب اعـتصابـات و راهـپیمائـیها، تـرکـیب اعـتصابـات و راهـپیمائـیهای مسـلحانـه و 

سرانجام اعتصاب عمومی همراه با قیام مسلحانه علیه قدرت دولت بورژوازی ». 
ددرر رريیواالل٬، حزبب کمونيیست ددررست عکس اايین عمل رراا اانجامم دداادد وو بديین ددليیل ااست کهھ قيیامم ااوولل 
ددسامبر محکومم بهھ شکست بودد. سرکوبب حدااقل تظاهھھھر فعاليیت اانقالبی کاررگراانن اازز ططرفف 
حکومت وو ترسس اازز خردد شدنن پيیش اازز موقع يیا اازز هھھھم پاشيیدنن ساززمانن عمليیاتت توددهھھھایی٬، نبايید 
ددليیلی بر نفی چنيین علميیاتت توددهھھھایی شودد. بلکهھ برعکس٬، آآنهھا بايید دداليیلی بر آآماددهه کرددنن توددهھھھ
هھا ددرر پرتو نبردد قطعی٬، يیعنی شوررشش مسلحانهھ٬، عليیهھ بوررژژووااززیی باشند. ااما حتی ااگر بپذيیريیم کهھ 
ددرر رريیواالل بسيیج توددهھھھهھا براایی نبرددهھھھایی قطعی يیا ساززماندهھھھی ااعتصاباتت وو ررااهھھھپيیمايیی هھھھا ددررست 
بالفاصلهھ پس اازز قيیامم فوقق االعاددهه مشکل بودد٬، معهھذاا مطلقاً ضروورریی بودد کهھ اازز پيیش ااقدااماتی براایی 
تضميین حمايیت گرووهھھھهھایی خاصی اازز کاررگراانن بهھ تعداادد کافی پس اازز خودد شوررشش اانجامم گيیردد. اايین 

اامر صوررتت نگرفت. 
ددليیل پايیيین بوددنن سطح ررززمندگی وو عزمم ووااحدهھھھایی ررززمندهه ددرر نبردد بهھ نظر ما اايین ووااقعيیت بودد کهھ 
شوررشيیانن خودد رراا جداا اازز توددهه کاررگراانن ااحساسس کرددند وو اازز ططرفف آآنهھا مقاوومت کافی نديیدند. 

توددهھھھهھا چيیزیی بيیش اازز يیک سمپاتی منفعل نسبت بهھ پيیشاهھھھنگانشانن اازز خودد نشانن ندااددند. 
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اايین عمليیاتت نظامی يیک پيیشاهھھھنگ مسلح نيیست کهھ می توااند وو بايید مباررززهه فعالل توددهھھھهھا رراا براایی 
قدررتت براانگيیزااند٬، بلکهھ اانگيیزهھھھهھایی عظيیم اانقالبی توددهھھھهھایی کاررگر ااست کهھ بايید عمليیاتت نظامی 
ووااحدهھھھایی پيیشاهھھھنگ رراا تحريیک نمايید. پيیشاهھھھنگ بايید ددرر نتيیجهھ اانگيیزهھھھهھایی اانقالبی توددهھھھهھا ددست 
بهھ عمل ززند (بر ططبق نقشهھایی کهھ قبال اازز هھھھر جنبهھ بر رروویی آآنن کارر شدهه). عامل نظامی صرفف 
هھھھر نقشی هھھھم کهھ ددرر قيیامم ددااشتهھ باشد٬، با اايین هھھھمهھ اازز اايین نقطهھ نظر٬، يیک نقش ثانویی ااست. 
اانگيیزهھھھهھایی عظيیم اانقالبی توددهھھھهھا بايید پايیهھ ااجتماعی٬، ستونن ااجتماعی وو سيیاسی رراا براایی 
عمليیاتت نظامی متهھورراانهھ٬، پر شورر وو قاططعانهھ ووااحدهھھھایی پيیشروویی پروولتارريیایی اانقالبی کهھ مصمم 
بهھ خردد کرددنن ماشيین حکومتی بوررژژووااززیی ااست٬، تشکيیل ددهھھھد. شوررشش مسلحانهھ بايید براایی لحظهھ
ایی اازز شوررشش اانقالبی تعيیيین شودد کهھ ددرر آآنن لحظهھ آآماددگی ااقشارر مصمم پروولتارريیا وو متحديینش 
(ددهھھھقانانن وو ززحمتکشانن شهھریی) بهھ نقطهھ ااووجج خودد ررسيیدهه وو ددرر آآنن اازز هھھھم گسيیختگی ددرر ميیانن 

صفوفف ططبقاتت حاکم وو بهھ وويیژهه ددرروونن نيیرووهھھھایی مسلح آآنهھا نيیز بهھ ااووجج خودد ررسيیدهه باشد. 

شوررشش هھھھامبوررگگ 

ووضعيیت عمومی ددرر آآلمانن ددرر 1923 

ووضعيیت ااقتصاددیی وو سيیاسی ددرر آآلمانن ددرر 1923 بطورر کلی دداارراایی خصوصيیاتت ززيیر بودد: ااشغالل 
ررووهھھھر وو رراايینلند ددرر ژژاانويیۀ ٬1923، آآلمانن رراا اازز پايیهھهھایی بزررگگ وو ضروورریی ااقتصاددیی ااشش محروومم 
نمودد: هھھھشتادد ددررصد توليید آآهھھھن وو فوالدد٬، هھھھفتادد وو يیک ددررصد ذذغالل سنگ. نتيیجهھ٬، يیک بحراانن عميیق 
ااقتصاددیی ددرر صنعت وو تمامی ااقتصادد ملی بودد. اايین بحراانن ددرر پايیانن «مقاوومت منفی»اایی کهھ 
حکومت آآلمانن بهھ ووسيیلۀ آآنن با متفقيین ددرر مناططق ااشغالی بهھ مخالفت برخاست بهھ ااووجج خودد ررسيید 

(ااکتبر - نواامبر). 
ووضع فاجعهھ آآميیز ااقتصادد آآلمانن با سهھ عامل مشخص می شد: ررکودد صنعتی وو بيیکارریی 
ررووززاافزوونن؛ ووضعيیت مالی اازز هھھھم پاشيیدۀۀ کشورر؛ پائيین آآمدنن ااررززشش ماررکک. نسبت بيیکارریی ددرر 
رراابطهھ با تعداادد کاررگراانن ااتحادديیهھایی ددرر کل آآلمانن ددرر 1923 بر ططبق آآماررهھھھایی ررسمی بديین قراارر 

بودد: 

مجموععنيیمهھ بيیکارربيیکارر

16.8 %12.6 %4.2 %ژژاانويیهھ
35.5 %28.5 %7 %آآوورريیل
49.6 %39.7 %9.9 %سپتامبر
66.4 %47.3 %%19.1ااکتبر
70.3 %47.3 %23.4 %نواامبر
62.2 %39.9 %28.9 %ددسامبر
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متوسط بيیکارریی ماهھھھانهھ ددرر سالهھایی قبل بهھ شرحح ززيیر بودد: 

تعداادد کل بيیکارراانن وو نيیمهھ بيیکارراانن (يیعنی کسانی کهھ چند ررووززیی ددرر هھھھفتهھ يیا چند ساعتی ددرر ررووزز 
کارر می کرددند) ددرر سهھ ماهھھھۀ آآخر ٬1923، بهھ هھھھشت ميیليیونن ررسيید: بيیش اازز نصف کل ططبقۀ کاررگر 

آآلمانن. 
هھھھزيینۀ فوقق االعاددۀۀ مربوطط بهھ سيیاست خوااباندنن ددستگاهھھھهھا کهھ ددرر ررووهھھھر وو رراايینلند ددنبالل شد (ددرر اايین 
ززميینهھ آآمارر ددقيیقی ووجودد نداارردد٬، ااما بطورر متوسط اايین هھھھزيینهھ بهھ 200 تا 300 ميیليیونن ماررکک ططال 
ددرر هھھھر ماهه می ررسيید)٬، هھھھمرااهه با معافف کرددنن کامل ططبقاتت مالک اازز ماليیاتت (ددرر نتيیجۀ فروو رريیختن 
سيیستم پولی) اافزاايیش سريیع وو مدااوومی ددرر کسر بوددجهھ اايیجادد کردد. بديین گونهھ٬، نسبت مخاررجج بهھ 
ددررآآمدهھھھا ددرر ااووتت ٬1923، 108 ددررصد بودد. ددرر پايیانن هھھھميین ماهه٬، کل بدهھھھی جارریی 1666667 
هھھھزاارر ميیليیونن ماررکک بودد. ددررآآمد ددوولت ددرر نواامبر بهھ سختی بهھ 12.3 ميیليیونن ماررکک ططال ررسيید. 
تقريیباً تمامی هھھھزيینهھهھایی ددوولتی با اانتشارر پولل کاغذیی – يیعنی بهھ ووسيیلۀ توررمم کهھ شکلی اازز ماليیاتت 

ااست وو تمامی سنگيینی آآنن بر ددووشش ططبقۀ کاررگر وو ااقشارر ميیانی می باشد – جبراانن می شد. 
پايیيین آآمدنن ااررززشش ماررکک با سرعتی باووررنکرددنی بهھ پيیش می ررفت. بديین گونهھ ددالرر ددرر برليین٬، 
هھھھامبوررگگ وو فراانکفوررتت ددرر 18 ااکتبر با 4 تا 6 هھھھزاارر ميیليیونن ماررکک (4 هھھھزاارر ددرر صبح٬، 6 هھھھزاارر 
ددرر عصر) معاملهھ می شد وو ددرر 20 ااکتبر بهھ 15 تا 19 ميیليیونن٬، ددرر 22 ااکتبر بهھ 44 هھھھزاارر ميیليیونن 

وو ددرر 23 ااکتبر بهھ 75 هھھھزاارر ميیليیونن ررسيید. 
ررووشن ااست کهھ نتايیج ااجتماعی اايین فروو رريیختگی ااقتصادد آآلمانن چهھ می تواانست باشد: فقر فوقق 
االعاددۀۀ ططبقۀ کاررگر وو ااقشارر ميیانی (خرددهه بوررژژووااززیی٬، کاررگراانن يیقهھ سفيید٬، مستمریی بگيیراانن وو 

 . 18غيیرهه)

ددرر هھھھميین ززمانن٬، ررووندیی آآغازز شد کهھ ددرر آآنن ثرووتت ملی ددرر کنترلل بانکهھا٬، کنسرنن هھھھا وو معاملهھ 
کنندگانن ااررزز قراارر گرفت. اايین لحظهھایی بودد کهھ هھھھوگو ااشتيینس معرووفف٬، تالشهھایی دديیواانهھ وواارر خودد 
رراا براایی اانباشت هھھھر چهھ بيیشتر ثرووتت بهھ قيیمت گرسنگی وو قحطی ملت آآغازز نمودد. ززميینداارراانن 
بدهھھھی هھھھایی خودد رراا با ماررکک هھھھایی کاغذیی بی ااررززشش پرددااختند. بديین گونهھ بدهھھھی ددااخلی بهھ ززيیانن 
ااقشارر ووسيیعی اازز مرددمم اازز بيین ررفت. پس اازز آآنکهھ مقاوومت منفی ددرر ررووهھھھر بهھ پايیانن ررسيید٬، 
حکومت تمامی کمکهھایی ددوولتی رراا بهھ بيیکارراانن ددرر مناططق ااشغالی قطع نمودد٬، ددرر حالی کهھ بهھ 
توززيیع آآنن ددرر ميیانن صاحبانن صنايیع ررووهھھھر بهھ عنواانن غراامت براایی ززيیانهھايیی کهھ ددرر نتيیجۀ ااشغالل 

متحمل شدهه بوددند٬، اادداامهھ می دداادد. 

1913% 2.91919% 3.71921% 2.8

1918% 1.21920% 3.81922% 1.5

18- سهھم هھھھفتگی کهھ بهھ يیک کاررگر بيیکارر پرددااخت می شد بهھ سختی هھھھزيینهھ خريید يیک ليیتر شيیر يیا يیک پوند نانن 

رراا تأميین می کردد. مقررریی ماهھھھانهھ يیک کاررمند يیا يیک مستمریی بگيیر تنهھا تکافویی خريید يیک ررووززنامهھ يیا يیک 
بستهھ کبريیت رراا می کردد. ووضع کاررگراانی کهھ هھھھنوزز کارر ددااشتند هھھھم بهھتر اازز اايین نبودد. اامتيیاززیی کهھ بهھ ددست آآووررددهه 
بوددند يیعنی پرددااخت مزدد بهھ صوررتت ددوو بارر ددرر هھھھفتهھ کمک چنداانی نمی کردد٬، ززيیراا سرعت سقوطط ماررکک وو باال 
ررفتن قيیمت مواادد غذاايیی يیکباررهه ددستمزددهھھھايیشانن رراا غاررتت می کردد وو آآنهھا رراا ددرر معرضض شديیدتريین شکل ااستثمارر 

قراارر می دداادد.
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بحراانن ااقتصاددیی٬، بحراانن سيیاسی رراا بهھ ددنبالل ددااشت. ددرر آآغازز ااووتت ااعتصابی عمومی ددررگرفت. 
اايین ااعتصابب توسط کميیتهھهھایی کاررخانهھهھا کهھ تحت نفوذذ حزبب کمونيیست قراارر ددااشتند ساززماندهھھھی 
شدهه بودد وو بهھ سرنگونی حکومت کونو (ناسيیوناليیست) منجر شدند. ااسترسمانن کهھ ررئيیس جمهھورر 
سوسيیالل ددمکرااتت اابرتت وویی رراا بهھ تشکيیل کابيینۀ جديید فرااخوااند٬، ااعالمم کردد کهھ وویی «آآخريین 
حکومت بوررژژوواايیی» رراا ررهھھھبریی می کند. وویی متقاعد شدهه بودد کهھ حکومت سرنگونن خوااهھھھد شد وو 
دديیکتاتورریی پروولتارريیا ددرر آآلمانن جایی آآنن رراا خوااهھھھد گرفت. ددرر حقيیقت٬، ططبقۀ کاررگر آآلمانن تحت 
فشارر فقر سريیعاً اانقالبی شدهه بودد. خرددهه بوررژژووااززیی دديیگر ااميیدیی بهھ ررهھھھايیی جز اازز ططريیق اانقالبب 
ً اافزاايیش  پروولتارريیا ندااشت وو بهھ اانقالبب گراايیيید. نفوذذ حزبب کمونيیست ددرر ميیانن کاررگراانن سريیعا
يیافت٬، ددرر حاليیکهھ نفوذذ سوسيیالل ددمکرااسی هھھھر چهھ بيیشتر اازز بيین ررفت. «شوررشش براایی مواادد 
غذاايیی» ددرر سرااسر کشورر صوررتت می گرفت٬، کاررگراانن بهھ فرووشگاهھھھهھایی مواادد غذاايیی حملهھ وو 
محتويیاتت آآنهھا رراا تقسيیم می کرددند. ددرر هھھھميین ززمانن ططبقۀ کاررگر «هھھھاندرردد»هھھھایی ررززمندهه رراا تشکيیل 
دداادد وو خودد رراا براایی ددررگيیریی نهھايیی آآماددهه نمودد. ددرر ااکتبر٬، 250000 نفر کهھ برخی اازز آآنهھا مسلح 

بوددند ددرر «پروولتريین هھھھاندرردد»هھھھا ساززمانن يیافتهھ بوددند. 
ددرر سپتامبر٬، حکومت کاررگریی کمونيیستهھا وو سوسيیالل ددمکرااتهھایی چپ ددرر ساکسونی وو تورريینگيیا 
تشکيیل شدند کهھ بهھ ووسيیلۀ ااررتش آآلمانن غيیرقانونی ااعالمم گشتند. قدررتت ددرر ددست فرماندۀۀ ااررتش 
آآلمانن (ژژنراالل سيیکت) قراارر گرفت وو ددرر کشورر حکومت نظامی ااعالمم شد. ددرر حاليیکهھ ددرر بقيیۀ 
آآلمانن فرماندهھھھی نظامی ددرر حالل ااستقراارر ددووباررۀۀ نظامم بودد٬، ددرر باوواارريیا ضداانقالبب باندهھھھایی 
فاشيیست رراا براایی حرکت بهھ برليین وو ااستقراارر يیک قدررتت مرکزیی قدررتمند يیعنی يیک دديیکتاتورریی 
تشکيیل می دداادد. ددرر غربب٬، جداايیی ططلبانن کهھ بهھ ووسيیلۀ مقاماتت ااشغالگر حمايیت می شدند٬، بهھ 
نيیروويیی قابل توجهھ تبديیل شدند. ددرر 20 ااکتبر آآنهھا موفق شدند قدررتت رراا ددرر آآخن٬، تريیر٬، کوبلنز وو 

دديیگر شهھرهھھھا بگيیرند وو «جمهھورریی رراايینيیشهھ» رراا ااعالمم کنند. 
عواامل گوناگونن سيیاسی وو ااقتصاددیی کهھ فوقاً ذذکر شدند بهھ ووضوحح نشانن می ددهھھھند کهھ ددرر نيیمۀ ددوومم 
٬1923، آآلمانن ددرر يیک ووضعيیت اانقالبی حادد قراارر ددااشت. چنانچهھ يیک حزبب بلشويیکی با قدررتت وو 
اازز نظر اايیدئولوژژيیکی منسجم ووجودد می ددااشت٬، عمل قاططعانهھ وو ماهھھھراانهھایی با هھھھدفف بسيیج اانقالبی 
توددهھھھهھا وو ررهھھھبریی مباررززااتشانن صوررتت می گرفت وو کارر ووسيیعی توسط حزبب براایی آآماددهه کرددنن 

توددهھھھهھا وو خودد حزبب براایی قيیامم اانجامم می يیافت٬، با توجهھ بهھ شراايیط ٬، موفقيیت اانقالبب حتمی بودد. 
ااما ددرر ووااقعيیت٬، اايین عامل ذذهھھھنی – شرطط الززمم پيیرووززیی – ووجودد ندااشت. تصميیم بهھ تدااررکک قيیامم 
تنهھا پس اازز سهھ ررووزز ااعتصابب عمومی ددرر ااووتت ااتخاذذ شد. ااما کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست هھھھيیچ 
تصورر ررووشنی اازز تدااررکاتی کهھ براایی يیک قيیامم الززمم ااست ندااشت وو فاقد هھھھر گونهھ عزمم 
مصممانهھاایی براایی ااجراایی آآنن بودد. ووززرراایی کمونيیست ساکسونی وو تورريینگيیا٬، بجایی بکارر برددنن 
ددستگاهه حکومتی براایی ساززماندهھھھی٬، بسيیج وو تسليیح توددهھھھهھا براایی يیک عمل اانقالبی با هھھھدفف 
ً تفاووتت چنداانی با خط سوسيیالل ددمکرااتهھایی چپ  تصرفف قدررتت٬، خطی رراا پيیموددند کهھ ااساسا
ندااشت. کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست کهھ توسط برااندلر ررهھھھبریی وو بهھ ووسيیلۀ ررااددکک حمايیت می 
شد٬، ددرر مورردد مسئلۀ حکومت ساکسونی٬، هھھھمانند بسيیارریی اازز مسائل دديیگر٬، سيیاستی فوقق االعاددهه 
نامطمئن وو ااپوررتونيیستی رراا ددنبالل کردد کهھ بهھ ووسيیلۀ هھھھشتميین کنگرۀۀ حزبب کمونيیست آآلمانن وو 

پنجميین کنگرۀۀ جهھانی کميینترنن محکومم شد. 
حزبب توجهھ چنداانی بهھ ساززماندهھھھی بيیکارراانن کهھ اانقالبی تريین بخش ططبقۀ کاررگر آآلمانن رراا تشکيیل 
می ددااددند نکردد؛ توجهھ آآنهھا ووسيیعاً متوجهھ آآووررددنن عناصر خرددهه بوررژژووااززیی شهھرهھھھا بهھ جبهھۀ اانقالبی 
بودد؛ هھھھيیچ کارریی بهھ ددهھھھقانانن ندااشت وو مطلقاً بهھ هھھھيیچ کارریی براایی برگرددااندنن ااررتش يیا پليیس ددست 
ً بکارر هھھھم گرفتهھ شد٬، با ررووحيیهھایی ااپوررتونيیستی اانجامم گرفت  نزدد. تاکتيیک جبهھۀ متحد ااگر ااساسا
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(مثال ددرر مورردد ساکسونی وو تورريینگيیا) کهھ هھھھيیچ ووجهھ ااشترااکی با ررهھھھنموددهھھھایی کميینترنن ندااشت. کارر 
اانقالبی ددرر بيین ااتحادديیهھهھایی کاررگریی٬، عامل تعيیيین کنندۀۀ مباررززهه٬، با خاررجج شدنن کمونيیستهھا اازز اايین 

ااتحادديیهھهھا بی ااندااززهه ضعيیف بودد. 
تمامی اايین ااشتباهھھھاتت ااپوررتونيیستی اازز ططرفف ررهھھھبریی حزبب نتيیجهھایی جز شکست اانقالبب آآلمانن٬، 
عليیرغم شراايیط بی ااندااززهه مساعد وو عليیرغم ااررااددۀۀ ررززمندهھھھایی کهھ عناصر تعيیيین کنندۀۀ پروولتارريیا اازز 
خودد نشانن ددااددند٬، بهھ هھھھمرااهه ندااشت – وو ددرر حقيیقت نمی تواانست نتيیجهھایی جز اايین ددااشتهھ باشد. چنيین 

بودد ززميینۀ ااجتماعی وو سيیاسی رروويیدااددهھھھایی 23 تا 25 ااکتبر 1923 ددرر هھھھامبوررگگ. 

ووضعيیت سيیاسی ددرر هھھھامبوررگگ 

بهھ اابتکارر حزبب کمونيیست٬، کنگرۀۀ کميیتهھهھایی کاررخانهھهھا ددرر 21 ااکتبر ددرر شمنيیتس تشکيیل شد. بر 
ططبق برنامۀ کميیتۀ مرکزیی٬، اايین کنگرهه بايید يیک ااعتصابب عمومی ااعالمم می کردد کهھ بهھ مباررززهھھھ
ایی مسلحانهھ براایی کسب قدررتت بدلل شودد. تشکيیالتت حزبب ددرر هھھھامبوررگگ بر اايین ااعتقادد بودد کهھ 
ووضعيیت ددرر آآلمانن مرکزیی آآنچنانن ااست کهھ ددرر فاصلۀ بسيیارر کوتاهھھھی (ددرر فرصت کنگرۀۀ 
شمنيیتس) ددستورر قيیامی کهھ سرااسر آآلمانن رراا شعلهھ وورر خوااهھھھد ساخت ددااددهه خوااهھھھد شد. اايین ااعتقادد 
ً با اايین ووااقعيیت ررااسخ تر شد کهھ کمی پيیش اازز عمل هھھھامبوررگگ٬، نيیرووهھھھایی نظامی اازز شمالل  بعداا
غربی براایی ددررهھھھم کوبيیدنن جنبشهھایی اانقالبی بهھ آآلمانن مرکزیی ااعزاامم شدهه بوددند. ااعزاامم اايین 

نيیرووهھھھا٬، پروولتارريیایی هھھھامبوررگگ رراا ووسيیعاً تشجيیع نمودد. 
تمامی شراايیط براایی يیک ددخالت اانقالبی توسط توددهھھھهھا ووجودد ددااشت. يیک هھھھفتهھ پيیش اازز کنگرهه٬، 
کاررخانجاتت کشتی ساززیی٬، سيیستم حمل وو نقل وو هھھھمۀ کاررخانجاتت ددرر ااعتصابب بوددند. ااگر 
ااعتصابی عمومی ددررنگرفت تنهھا بديین علت بودد کهھ حزبب کمونيیست کهھ منتظر نبرددهھھھایی نهھايیی اایی 
بودد کهھ بايید با ااشاررۀۀ حزبب ددرر سرااسر آآلمانن ددررمی گرفت٬، توددهھھھهھا رراا بهھ اانجامم آآنن فراا نخوااند. ددرر 
21 ااکتبر٬، کنفراانس کاررگراانن کشتی ساززیی آآلمانن شمالی کهھ ددرر هھھھامبوررگگ تشکيیل شدهه بودد 
نمايیندگانی براایی کسب ددستورر حرکت بهھ شمنيیتس فرستادد. هھھھيیئتی دديیگر بهھ ررهھھھبریی ااوورربانس٬، بهھ 
ووسيیلۀ کميیتۀ عمل کاررگراانن بارراانداازز ااعزاامم شد. توددهھھھهھا ددررخوااست حملهھ می کرددند٬، وو تنهھا منتظر 
ااشاررۀۀ حزبب کمونيیست بوددند. ددرر 20 ااکتبر٬، خيیابانهھایی هھھھامبوررگگ شاهھھھد برخوررددهھھھایی بی شمارریی 
بيین کاررگراانن وو پليیس بودد. عليیرغم ااعالمم حالت فوقق االعاددهه وو ممنوعيیت تظاهھھھرااتت وو ررااهھھھپيیمايیيیهھا٬، 
توددهھھھهھا براایی حق ماندنن ددرر خيیابانهھا می جنگيیدند. ددرر اايین ووضعيیت فوقق االعاددهه مهھيیج٬، خرددهه 
بوررژژووااززیی آآشکارراا ططرفداارریی خودد رراا نسبت بهھ کاررگراانی کهھ بهھ تظاهھھھرااتت ددست می ززددند نشانن 
دداادد. خودد پليیسهھا نيیز ااغلب ططرفداارریی خودد رراا نسبت بهھ مرددمم گرسنهھ پنهھانن نمی کرددند. برخی اازز 
پاسگاهھھھهھایی پليیس بهھ ددستورر شورراایی شهھر٬، ددررهھھھایی ووررووددیی خودد رراا با سيیم خارردداارر پوشاندند٬، 
نگهھبانهھایی خودد رراا ددوو براابر کرددند وو گشتيیهھایی ززيیاددیی رراا مسلح بهھ تفنگهھایی خوددکارر ااعزاامم نموددند. 

تمامی نيیروویی پليیس ددرر حالتی جنگی قراارر ددااشت. 
ددرر هھھھميین ززمانن٬، بخشهھایی فعالل سوسيیالل ددمکرااسی هھھھامبوررگگ تبليیغ خودد رراا ددرر بيین کمونيیستهھا چند 
براابر کرددند وو تالشش نموددند کهھ برنامۀ کمونيیستهھا رراا بهھ عنواانن برنامهھایی کهھ بهھ جنگ ددااخلی وو 
حمامم خونن منجر می شودد بی ااعتبارر ساززند. آآنهھا کوشيیدند کاررگراانن رراا اازز هھھھر تصورریی اازز نبردد 
عليیهھ پليیس يیا ماشيین نظامی ددوولت باززددااررند وو بهھ آآنهھا ااحتراازز اازز آآماددگی براایی يیک ااعتصابب 
عمومی رراا ااندررزز می ددااددند. بهھ عالووهه٬، آآنهھا اازز تشکيیل کميیتهھهھایی عمل با کمونيیستهھا اامتناعع کرددند. 
ددرر يیکشنبهھ 21 ااکتبر٬، خيیابانهھا جانن گرفتند ااما شهھر ددرر سرااسر اايین ررووزز تعطيیل نسبتاً آآرراامم باقی 
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ماند. ددرر ددووشنبهھ 22 ااکتبر ااعتصابب گسترشش يیافت. ددرر برخی نوااحی ددررگيیريیهھایی جديیدیی بيین 
کاررگراانن وو پليیس ووجودد ددااشت. 

ددرر ززيیر چگونگی ووضعيیت رراا بهھ وويیژهه ددرر ناحيیۀ باررمبک کهھ بهھ ووسيیلۀ يیک کاررگر هھھھامبوررگی 
توصيیف شدهه وو بهھ ووسيیلۀ يیک ررووززنامۀ مخفی بالفاصلهھ پس اازز قيیامم منتشر شدهه می بيینيید: 

«22 ااکتبر ررووزز پر هھھھيیجانی بودد. ااما خيیابانهھا ددرر محلۀ کاررگریی باررمبک هھھھيیچ تحرکک آآشکارریی 
ندااشتند. ززنانن ددوو ددوو وو سهھ سهھ با ززنبيیلهھایی خالی قدمم می ززددند – برخی ساکت وو برخی ددرر حالل 
صحبت کرددنن با صداایی بلند وو با حرکاتت. چهھ می خوااستند بخرند؟ چهھ بايید می خوررددند؟ قيیمتهھا 

ساعت بهھ ساعت اافزاايیش می يیافتند. 
شنبهھ تعدااددیی اازز مغاززهھھھهھا وو بهھ وويیژهه نانواايیی هھھھا غاررتت شدهه بوددند. پليیس باررمبک اازز ااسلحهھ ااستفاددهه 

کرددهه وو ددرر نتيیجهھ چيیز چنداانی گيیر کسی نيیامدهه بودد. 
ددووشنبهھ بعد اازز ظظهھر آآرراامم تر بودد. ااما خونن تمامی کاررگراانن بهھ جوشش آآمدهه بودد. مردداانن مشتهھایی 
خودد رراا گرهه کرددهه بوددند. ززنانن باززوواانن خودد رراا ززيیر پيیش بندهھھھایی خودد قراارر ددااددهه بوددند. بچهھهھا 

باززیی رراا متوقف کرددهه بوددند. بهھ نظر می ررسيید کهھ هھھھمهھ منتظر چيیزیی هھھھستند. منتظر چهھ بوددند؟ 
ررفيیقی پيیش اازز ررفتن بهھ ددنبالل پيیداا کرددنن تکهھایی نانن ددرر مالقاتت با من گفت:«ما فردداا آآرراامم نخوااهھھھيیم 
ماند». ررفيیق دديیگریی کهھ ددرر جلویی يیک ددکانن قصابی بهھ گوشتهھا نگاهه می کردد ددست مراا گرفت وو 
گفت:«ااگر کمونيیستهھا کارریی نکنند٬، حزبشانن اازز هھھھم خوااهھھھد پاشيید». عصر يیک ميیتيینگ ززنانن ددرر 
محلهھ برگزاارر شد. برنامۀ ميیتيینگ: گرسنگی. سالن پر شدهه بودد. برخی اازز آآنهھا کهھ تمامی ررووزز رراا 
بيیهھوددهه بهھ ددنبالل يیافتن چيیزیی براایی خوررددنن گشتهھ بوددند خستهھ وو کوفتهھ بوددند. سخنراانن بهھ آآرراامی 
صحبت می کردد ااما ووقفهھهھایی حاضريین صداايیی شبيیهھ صداایی شالقق ددااشت. پس اازز سخنراانی٬، 
تشويیقهھا ططنيین اانتقامم رراا ددااشت. تنهھا يیک شعارر بودد: نبردد! ددرر خيیابانهھا٬، گرووهھھھهھایی کوچکی تشکيیل 
ددااددند وو مرتباً بر تعداادد آآنهھا اافزووددهه می شد. شب فراا ررسيیدهه بودد. خيیابانهھایی ااصلی هھھھامبوررگگ شلوغغ 
شدهه بوددند. پليیس ددووباررهه تيیرااندااززیی کردد. فريیادد ززنهھايیی کهھ ززخمی شدهه بوددند بلند شد. مردداانن 
ززخمی ددشنامم می ددااددند وو لعنت می کرددند. هھھھمهھ جا٬، ددرر خيیابانهھایی پشتی٬، گرووهھھھهھایی پرااکندهھھھایی 

ددووباررهه تشکيیل شدند. هھھھيیجانن اازز ززمانی کهھ توددهھھھهھا ااستعفایی کونو رراا می خوااستند بيیشتر بودد. 
مرددمم ددررگوشی بهھ هھھھم می گفتند:«شرووعع شدهه؟ کی؟ اامشب؟ فردداا؟» هھھھيیچکس هھھھيیچ چيیز قطعی نمی 

دداانست.» 
بديین گونهھ حالت اانقالبی ددرر هھھھامبوررگگ اازز بقيیۀ نقاطط آآلمانن بيیشتر بودد. بديین ددليیل وو هھھھمچنيین بخاططر 
اايینکهھ نيیرووهھھھایی نظامی ددرر منطقهھ ووجودد ندااشتند٬، کميیتۀ مرکزیی حزبب با توجهھ بهھ نتيیجۀ مساعد 
کنگرۀۀ شمنيیتس٬، بهھ ساززمانن حزبی هھھھامبوررگگ ددستورر آآغازز قيیامم رراا دداادد. وو اايین ددرر ووااقع عالمت 

شرووعع يیک شوررشش عمومی ددرر سرااسر آآلمانن بودد. 

تدااررکک قيیامم 

هھھھامبوررگگ با حومهھاشش آآلتونا٬، هھھھم يیک بندرر بزررگگ ااست وو هھھھم يیک شهھر صنعتی بزررگگ. حدوودد 
يیک ميیليیونن نفر جمعيیت دداارردد کهھ 600000 نفر اازز آآنهھا پروولتارريیا هھھھستند. 

شهھر اازز مناططق ززيیر تشکيیل شدهه: االف) مرکز شهھر کهھ بهھ ووسيیلۀ منطقۀ سنت پائولی بهھ مرکز 
آآلتونا متصل ااست. ددرر اايینجا نهھاددهھھھایی حکومتی٬، ااددااررۀۀ مرکزیی پست٬، تلگراافف٬، حمل وو نقل٬، 
بانکهھا٬، بوررسس وو ددفاتر مرکزیی تجارریی وو صنعتی قراارر ددااررند. بب) جنوبب٬، بندرر بزررگگ ددرر ددهھھھانۀ 
االب. محوططۀ شرکتهھايیی کهھ بهھ تجاررتت خاررجی ااشتغالل ددااررند٬، گمرکک٬، کشتی ساززیی٬، ااسکلهھ٬، 
اانباررهھھھا وو غيیرهه. ااررتباطط بيین شهھر وو بندرر بهھ ووسيیلۀ تونلی کهھ اازز ززيیر ررووددخانهھ عبورر می کند وو بهھ 
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ووسيیلۀ اانوااعع قايیق وو يیدکک کش٬، تأميین می شودد. جج) شمالل شرقی (مناططق سنت گئوررگگ٬، هھھھوهھھھنفلد٬، 
بوررگفلد٬، هھھھم٬، هھھھوررنن٬، اايیلبک٬، باررمبک وو غيیرهه) – اايینهھا مناططق کاررگریی وو کاررخانجاتت هھھھامبوررگگ 
هھھھستند وو با شهھردداارريیهھایی پرووسی شيیفبک وو ووااندززبک هھھھم مرززند. دد) غربب٬، شهھر آآلتونا شامل 
ااتنسن٬، باررتفلد وو غيیرهه وو مناططق آآيیمسبوتل وو ااپندووررفف – کهھ هھھھمگی مناططق پروولتریی هھھھستند. هه) 
شمالل مرکز شهھر ددرر هھھھر ددوو ططرفف ااووسن - آآلستر٬، مناططق ااوولنهھوررست٬، هھھھاررووستهھودد٬، وويینترهھھھودد با 

عماررااتت وو وويیالهھھھایی بزررگگ بوررژژووااززیی. 
ووااحدهھھھایی ااررتش آآلمانن ددرر هھھھامبوررگگ نبوددند. ووااحدهھھھایی مستقر ددرر شمالل وو جنوبب قبال بهھ آآلمانن 
مرکزیی ررفتهھ بوددند. هھھھامبوررگگ 5000 پليیس ددااشت کهھ بهھ سالحح کمریی وو تفنگهھایی خوددکارر مجهھز 
ً ددرر ددااخل تقريیباً  بوددند. آآنهھا مسلسل وو شش ززررهھھھپوشش هھھھم ددااشتند. ذذخايیر بزررگی اازز سالحح عمدتا
پنجاهه پاسگاهه پليیس وو ددرر دديیگر اانباررهھھھا ووجودد ددااشت کهھ براایی مسلح کرددنن فاشيیستهھا ددرر صوررتت 
هھھھر گونهھ عمل مسلحانهھ اازز ططرفف پروولتارريیا بکارر می ررفتند. ززررهه پوشهھا ددرر پاددگانهھایی پليیس وو 

ووااندززبک مستقر بوددند. 
هھھھيیچ کارر ساززمانی سيیستماتيیک يیا تروويیج سيیاسی ددرر ميیانن پليیسهھا بهھ ووسيیلۀ حزبب اانجامم نگرفتهھ بودد. 
بطورر کلی٬، پليیسهھا آآماددهه بوددند تا ددستوررااتت فرماندهھھھانن ااررتجاعی شانن رراا ااجراا کنند. گرچهھ نفوذذ 
سوسيیالل ددمکرااسی بر توددۀۀ پروولتارريیایی هھھھامبوررگگ ناچيیز بودد٬، معهھذاا ساززمانن سوسيیالل ددمکرااسی 
ددرر شهھر حدوودد 40000 نفر عضو ددااشت کهھ بخشی اازز آآنن (مأمورريین تمامم ووقت) مطمئناً ددشمن هھھھر 
گونهھ عمل اانقالبی وو آآماددۀۀ مخالفت با آآنن بهھ هھھھر ووسيیلهھ بوددند. حزبب کمونيیست 18000 عضو 
ددااشت. ساززمانن ررززمندهھھھاشش 1300 نفر بودد. اايینهھا هھھھستهھهھایی فعالل يیا Ordnerdienst يیا مخفف آآنن 
OD ناميیدهه می شدند. اايین هھھھستهھهھا بر حسب مناططق وو ددرر گرووهھھھهھایی پنج يیا ددهه نفرهه تحت فرماندهھھھی 
ساززماندهھھھانن نظامی کهھ ددرر مقابل کميیتهھهھایی مناططق مسئولل بوددند ساززمانن ددااددهه شدهه بوددند. اايین 
هھھھستهھهھا اازز ططريیق ساززمانن نظامی شهھر ددرر مقابل کميیتۀ هھھھامبوررگگ مسئولل بوددند. کمی پيیش اازز 
قيیامم٬، ساختارر OD شکل ززيیر رراا ددااشت: ددرر پايیهھ٬، گرووهھھھی هھھھشت نفرهه با يیک فرماندهه؛ چهھارر تا اازز 
اايین گرووهھھھهھا يیک جوخهھ رراا تشکيیل می ددااددند وو چهھارر جوخهھ يیک ددستهھ رراا تشکيیل می ددااددند کهھ يیک 
فرماندهه ددااشت. هھھھر ددستهھ تعدااددیی ددووچرخهھ وو موتوررسواارر٬، چند پرستارر (اازز ااتحادديیۀ کمک 

کاررگریی) وو چند خبرگيیر کهھ عمدتاً ززنن بوددند ددااشت. 
ً بهھ نحویی ساززمانن يیافتهھ بودد کهھ بهھ عنواانن محافظ تظاهھھھرااتت وو ررااهھھھپيیمايیی هھھھایی  OD ااساسا
خصوصی وو عمومی حزبب عمل کند. ووظظايیفش شامل مرااقبت اازز مرااکز کميیتهھهھایی منطقهھایی وو 
نشريیاتت وو چاپخانهھهھایی کمونيیستی وو چسباندنن پوستر وو ااعالميیهھ نيیز می شد. OD ددرر هھھھامبوررگگ 

حدوودد هھھھشتادد سالحح گرمم با کاليیبرهھھھایی مختلف ددرر ااختيیارر ددااشت کهھ ااغلب رروولورر بوددند. 
ددرر ماهه ااووتت ووقتی کهھ ددرر اانطباقق با ررهھھھنموددهھھھایی کميیتۀ مرکزیی پروولتريین هھھھاندررددهھھھا آآغازز بهھ شکل 
گرفتن نموددند٬، OD کاددررهھھھایی آآنهھا رراا تأميین نمودد. ددرر لحظۀ عمل ااکتبر٬، پانزددهه هھھھاندرردد ددرر 
هھھھامبوررگگ ووجودد ددااشت کهھ بهھ ططريیق نظامی ااما بدوونن سالحح ساززمانن يیافتهھ بوددند. هھھھر يیک اازز آآنهھا 
اازز پنجاهه تا شصت نفر تشکيیل می شد. اايین هھھھاندررددهھھھا بايید نيیروویی عمدۀۀ ررززمندۀۀ پروولتارريیا٬، گارردد 
سرخخ رراا تشکيیل می ددااددند کهھ هھھھميینکهھ مسلح می شد بايید ضربۀ مباررززهه رراا عليیهھ نيیرووهھھھایی 
ضداانقالبب ددرر لحظۀ شوررشش عمومی متحمل می شد. ااما هھھھدفف هھھھاندررددهھھھا براایی ساززمانن حزبب 
بطورر کلی ررووشن نبودد. هھھھيیچ ررهھھھنمودد عيینی ددااددهه نشدهه بودد وو هھھھيیچ تالشی اازز ططرفف کميیتۀ مرکزیی 
 ،٬ OD براایی توجيیهھ کرددنن آآنهھا اانجامم نگرفتهھ بودد٬، حزبب٬، يیا حدااقل جناحی اازز آآنن وو بهھ وويیژهه
هھھھاندررددهھھھا رراا بمثابۀ يیک ااررگانن ررززمندهه وو مدددکارر OD می دداانست. OD پايیۀ گارردد سرخخ بودد. 
حزبب تمامی توجهھاشش رراا بهھ آآموززشش نظامی ااعضایی OD ٬، بهھ جستجو براایی سالحح وو غيیرهه 
معطوفف کرددهه بودد. بايید خاططرنشانن کردد کهھ آآموززشش نظامی ددرر سطح عالی اایی بودد. بطورر کلی 
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OD ااستفاددهه اازز سالحهھايیش رراا آآموختهھ بودد٬، ااصولل جنگ خيیابانی رراا می دداانست٬، با نحوۀۀ ااستقراارر 
نيیرووهھھھایی ددشمن وو بهھ وويیژهه پليیس آآشنايیی ددااشت وو ااططالعاتت مفيیدیی ددرر خصوصص چگونگی خلع 
سالحح ددشمن وو چگونگی ططرحح نقشۀ قيیامم ددااشت. خالصهھ٬، OD بهھ نحو فعالی براایی مباررززۀۀ قطعی 

عليیهھ پليیس وو فاشيیستهھا٬، بهھ محض ددستورر حزبب٬، آآماددگی ددااشت. 
ددرر عصر يیکشنبهھ 21 ااکتبر٬، نشست ررززمندگانن فعالل شهھر تصميیم بهھ عمل گرفت. آآنهھا حسابب می 
کرددند کهھ ووضعيیت براایی يیک عمل توددهھھھایی مساعد ااست وو هھھھامبوررگگ بايید عالمت شوررشش عمومی 
پروولتارريیا رراا بدهھھھد. نمونۀ هھھھامبوررگگ بايید ددرر دديیگر شهھرهھھھا هھھھم تحقق پيیداا کند. بهھ عالووهه منتظر شدنن 
براایی ااعالمم يیک ااعتصابب عمومی بيیهھوددهه بودد؛ هھھھدفف بايید آآنن می بودد کهھ ااقشارر هھھھر چهھ ووسيیع تریی 
اازز کاررگراانن بهھ ااعتصابی کهھ ددرر هھھھامبوررگگ شرووعع شدهه بودد کشاندهه شوند وو بديین گونهھ آآنراا عمومی 
ساززند. ووضعيیت ددرر شهھر اانتظارر يیک حرکت خوددبخوددیی وو ساززمانن نيیافتهھ توسط کاررگراانن رراا 
چنانچهھ حزبب کمونيیست خودد رراا ددرر ررأأسس جنبش وو ررهھھھبریی آآنن قراارر نمی دداادد٬، منتفی می ساخت. 
چنيین رروويیدااددیی االبتهھ ضربۀ ووحشتناکی بهھ ااقتداارر حزبب ددرر بيین توددهھھھهھایی پروولتارريیا می ززدد. تصميیم 
گرفتهھ شد کهھ عمليیاتت با ااعالمم يیک ااعتصابب ددرر ررااهه آآهھھھن براایی جلوگيیریی اازز ااعزاامم نيیرووهھھھا بهھ 

ساکسونی شرووعع شودد. 
هھھھميینکهھ اايین تصميیم گرفتهھ شد٬، نشست پايیانن يیافت وو ددرر ساعت 8 شب ددووشنبهھ 22 ااکتبر براایی 

ااتخاذذ تصميیم نهھايیی ددرر مورردد مسئلۀ قيیامم٬، ددووباررهه منعقد گشت. 
مطابق ااظظهھارر يیکی اازز کسانی کهھ ددرر آآنن نشست حضورر ددااشت٬، نقشهھ بهھ شرحح ززيیر بودد: 

االف) حملهھایی غافلگيیر کنندهه بهھ ووسيیلۀ ووااحدهھھھایی مسلح ددرر محلهھهھایی کاررگریی٬، با تصرفف فورریی 
ذذخايیر ااسلحهھ. بب) خلع سالحح پليیس وو فاشيیستهھا ددرر حومهھهھا. جج) تمرکز هھھھمزمانن ووااحدهھھھایی 
کاررگراانن مسلح ددرر منطقۀ مرکزیی هھھھامبوررگگ ددرر ررأأسس يیک ررااهھھھپيیمايیی توددهھھھایی؛ ددشمن (پليیس وو 
فاشيیستهھا) بايید اازز مرکز شهھر بهھ سمت جنوبب (بهھ سمت ررووددخانهھ يیعنی جايیی کهھ تقاططعهھا بايید بهھ 
ووسيیلۀ شوررشيیانن ااشغالل می شدند) ررااندهه شدهه وو ددرر آآنجا کامال خلع سالحح می شدند. دد) ااشغالل 
ااددااررااتت پست وو تلگراافف٬، اايیستگاهھھھهھایی ااصلی (هھھھم اايیستگاهھھھهھایی حمل وو نقل شهھریی وو هھھھم 
اايیستگاهھھھهھایی خاررجج شهھریی)٬، فرووددگاهه وو غيیرهه بهھ ووسيیلۀ نيیرووهھھھایی کمونيیست ددرروونن اايین تأسيیساتت – 
اايین عمليیاتت بايید پيیش اازز آآنکهھ ووااحدهھھھایی حومهھهھا بهھ مرکز شهھر برسند صوررتت می گرفتند. هه) 
جلوگيیریی اازز تقويیت ددشمن اازز خاررجج٬، اايیجادد بارريیکاددهھھھا ددرر جاددهھھھهھایی ااصلی ووررووددیی کهھ اانتظارر می 
ررفت نيیرووهھھھایی ددشمن اازز ططريیق آآنهھا وواارردد شوند. اايین بارريیکاددهھھھا بايید بهھ ووسيیلۀ ساززمانهھایی محلی 
کاررگراانن کهھ بايید جاددهھھھهھا وو خطوطط آآهھھھن رراا نيیز ددرر يیک شعاعع 25 کيیلومتریی ااططراافف شهھر وويیراانن 
می کرددند برپا می شدند. ساززمانهھایی حزبی هھھھامبوررگگ٬، وويیلهھمزبوررگگ٬، ااووترززنن وو ااشتادد بايید کانالل 

االب رراا غيیرقابل عبورر می ساختند. 
اايین نقشهھ ددرر نشست 8 بعد اازز ظظهھر 22 ااکتبر تأيیيید شد. ددرر ططی هھھھميین نشست٬، ررهھھھبراانن نظامی 
مناططق آآموززشهھایی مربوططهھ رراا ددرريیافت کرددند – نشانی هھھھایی مرااکز ااررتباطط ٬، فرماندهھھھی کل وو 
غيیرهه. تارريیخ ددقيیق آآغازز عمليیاتت OD ٬، 5 صبح 23 ااکتبر تعيیيین شد. حملهھ بايید ددشمن رراا غافلگيیر 
می کردد وو ااووليین موفقيیتهھا بايید نشانهھایی بر ددست بهھ عمل ززددنن توددۀۀ کاررگراانن با هھھھدفف تصرفف 

قدررتت تلقی می شدند. 
فقداانن ااططالعاتت ما رراا اازز تحليیل دديیگر ااقدااماتی کهھ براایی مباددررتت بهھ قيیامم تعيیيین شدهه بودد٬، بازز می 
دداارردد. بنابراايین٬، اازز آآنجايیی کهھ گزااررشش نسبتاً مفصلی اازز فرماندۀۀ نظامی باررمبک ددرر ااختيیارر دداارريیم 
(کهھ تحت فرماندهھھھی وویی ددرر اايین نشست ررهھھھبراانن االنهھوررست وو وويینترهھھھودد نيیز تعيیيین شدند)٬، می 
تواانيیم جريیانن قيیامم رراا ددرر حومهھهھایی کاررگریی شمالل شرقی شرحح ددهھھھيیم. بهھ هھھھر حالل ددرر اايینجا بودد کهھ 

رروويیدااددهھھھایی عمدۀۀ قيیامم ررخخ ددااددند. 
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اازز آآنجايیی کهھ فرماندۀۀ نظامی باررمبک بايید ددستورر حملهھ رراا ددرر ساعت 5 صبح 23 ااکتبر صاددرر 
می کردد٬، بهھ ااقدااماتت تدااررکی گوناگونی با مسئوليیت خويیش ددرر منطقهھ ددست ززدد. وو اازز آآنجايیی کهھ 
اايین فرماندهه ددرر نشست ددووشنبهھ مأمورر اايین کارر شدهه بودد٬، خودد رراا ددرر ووضعيیت کامال مشکلی يیافت: 
اافراادد رراا نمی شناخت٬، ااططالعی ددرر مورردد ساززمانن ررززمندهه يیا نيیرووهھھھایی فاشيیست وو غيیرهه ندااشت 

(اايین فرماندهه قبال نيیز يیک بارر فرماندۀۀ نظامی منطقهھ بودد٬، ااما چند ماهه قبل عزلل شدهه بودد). 
هھھھدفف ااساسی وویی اايین بودد کهھ ززيیر ددستانن خويیش رراا جمع وو اازز آآنهھا ااططالعاتی ددررباررۀۀ نيیرووهھھھايیش وو 
نيیرووهھھھایی پليیس کسب کند وو مأمورريیت خاصص هھھھر يیک اازز آآنهھا رراا تعيیيین نمايید. بهھ عالووهه٬، نقشۀ حملهھ 
بايید با فعاليیت بسيیجی کميیتهھهھایی منطقهھ بهھ نحویی هھھھماهھھھنگ می شد کهھ توددۀۀ کاررگراانن بهھ محض 
آآنکهھ ووااحدهھھھایی مسلح عمل رراا آآغازز می کرددند وواارردد صحنهھ شوند. ووقت چنداانی براایی اايین هھھھمهھ کارر 

ووجودد ندااشت. 
ددرر نشست ززنانن کهھ قبال ذذکر آآنن ررفت٬، فرماندۀۀ باررمبک بهھ ررفقايیی کهھ آآنهھا رراا می شناخت ددستورر 
جمع شدنن فرماندهھھھانن ساززمانن ررززمی ددرر ساعت 11 شب ددرر يیک خانۀ اامن رراا دداادد. وویی ددرر آآنجا 
19ددبيیراانن ساززمانهھایی منطقۀ باررمبک وو هھھھامبوررگگ بزررگگ رراا مالقاتت کردد. ااوو ددرر اايین مالقاتت 

متوجهھ شد کهھ آآنهھا چيیزیی ددرر مورردد تصميیم بهھ حملهھ ددرر صبح 23 ااکتبر نمی دداانند. بايید با عجلهھ 
هھھھمهھ چيیز بهھ آآنهھا توضيیح ددااددهه می شد. با مواافقت ددبيیر کميیتۀ باررمبک قراارر شد کهھ يیک بارر دديیگر 
ددرر ططولل شب بخاططر مشخص کرددنن يیک نقشۀ عمل مشخص٬، هھھھمديیگر رراا مالقاتت کنند. ددرر 
ساعت 11 شب فرماندهھھھانن نظامی جمع شدهه بوددند ااما فرماندهھھھانن ااوولنهھوررست وو وويینترهھھھودد نيیامدند٬، 

بنابراايین بايید نشست دديیگریی ددرر ساعت 1 بامداادد برگزاارر می شد. 
ددرر نشست ساعت ٬11، فرماندۀۀ باررمبک با توضيیح تصميیم حزبب شرووعع کردد وو ددستورر بسيیج 
جوخهھهھایی ررززمندهه رراا ددرر محلهھایی اازز پيیش تعيیيین شدهه – کهھ بايید ددرر آآنجا مأمورريیتهھايیشانن رراا اانجامم 
می ددااددند – صاددرر کردد. هھھھر عضو جوخهھ بايید عالووهه بر سالحهھايیش يیک تکۀ بزررگگ نانن وو يیک 

بستهھ باند هھھھم هھھھمرااهه می آآوورردد. 
ساززمانن ررززمندۀۀ باررمبک بهھ اانضمامم ساززمانهھایی ااوولنهھوررست وو وويینترهھھھودد٬، نوززددهه تفنگ وو بيیست وو 
هھھھفت رروولورر ددااشتند. ددشمن بيیست پاسگاهه پليیس ددرر منطقهھ ددااشت کهھ هھھھشت تایی آآنهھا تقويیت شدهه 
بوددند. بهھ عالووهه پاددگانهھایی ووااندززبک حدوودد 600 پليیس با شش ززررهھھھپوشش ددااشتند کهھ بهھ ددوو مسلسل 
مسلح بوددند. بديینگونهھ ددشمن برتریی عظيیمی ددااشت. پس اازز آآنکهھ ررهھھھبراانن ساززمانن ررززمندهه نقشۀ 
حملهھ رراا مورردد بحث قراارر ددااددند بهھ اايین نتيیجهھ ررسيیدند کهھ بهھتريین کارر٬، تمرکز نيیرووهھھھا براایی يیک 
حملۀ غافلگيیرکنندهه بهھ پاددگانهھایی پليیس ووااندززبک ااست؛ آآنهھا با اايین حملهھ تمامی سالحهھا وو شش 
ززررهھھھپوشی رراا کهھ ددرر آآنجا ووجودد ددااشت می گرفتند وو سپس نيیرووهھھھايیشانن رراا عليیهھ هھھھشت پاسگاهه 
پليیس تقويیت شدهه تقسيیم وو آآنهھا رراا تصرفف يیا حدااقل محاصرهه می کرددند. آآنهھا تصميیم گرفتند کهھ اايین 
نقشهھ بر حملۀ هھھھمزمانن بهھ تمامی بيیست پاسگاهه پليیس٬، آآنگونهھ کهھ فرماندۀۀ نظامی کميیتۀ هھھھامبوررگگ 
توضيیح ددااددهه بودد مرجح ااست. ااما فرماندۀۀ هھھھامبوررگگ نظرااتت آآنهھا رراا تأيیيید نکردد وو فرماندۀۀ باررمبک 
اايین ددستورر رراا تأيیيید کردد کهھ وویی بايید نقشهھاشش رراا بر حملۀ هھھھمزمانن بهھ تمامی بيیست پاسگاهه پليیس 

مبتنی کند وو بهھ پاددگانهھایی ووااندززبک ددرر ووحلۀ ااوولل کارریی ندااشتهھ باشد. 
براایی مشخص کرددنن تدااررکاتی کهھ ددرر ططولل شب 23-22 ااکتبر اانجامم گرفت٬، نکتۀ ززيیر بايید ذذکر 
شودد: ددبيیر ساززمانن حزبی باررمبک کهھ ددرر کميیتۀ هھھھامبوررگگ ااططالعاتی ددررباررۀۀ تدااررکک قيیامم کسب 
کرددهه بودد٬، بهھ فرماندۀۀ نظامی باررمبک گفت کهھ ددرر اانطباقق با ددستوررااتت باال وویی بايید تمامی 
ااعضایی حزبب رراا بيیداارر کند وو آآنهھا رراا ددرر ساعت 4 صبح 23 ااکتبر براایی پيیوستن بهھ قيیامم وو بسيیج 

19- نامم «هھھھامبوررگگ بزررگگ» براایی آآنن بکارر می ررفت کهھ حدوودد شمالل شرقی شهھر رراا مشخص کند.
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کاررگراانن براایی ستيیز بهھ خيیابانهھا بيیاوورردد. هھھھنگامی کهھ ررهھھھبر نظامی باررمبک اازز فرماندهھھھی کل قيیامم 
پرسيید کهھ چگونهھ اايین ددستورر با يیک عمل غافلگيیرکنندهه توسط ااعضایی جوخهھهھایی ررززمندهه (کهھ پايیۀ 
کل نقشهھ براایی شوررشش رراا تشکيیل می دداادد) تطبيیق دداارردد٬، پاسخ شنيید کهھ اايین ددستورر رراا نبايید با اايین 
دديید ترااژژيیک نگريیست ززيیراا اايین مسئلهھ بهھ هھھھيیچ ووجهھ ااهھھھميیتی نداارردد! مطابق نقشهھ٬، تمامی ررهھھھبراانن 
نظامی مجدددااً ددرر ساعت 1 بامداادد مالقاتت کرددند وو اايین بارر فرماندهھھھانن ااوولنهھوررست وو وويینترهھھھودد هھھھم 
حضورر ددااشتند. فرماندۀۀ باررمبک يیک بارر دديیگر بطورر خالصهھ ووضعيیت رراا ددرر آآلمانن بطورر کلی وو 
ددرر خودد هھھھامبوررگگ شرحح وو نقشۀ عمل رراا توضيیح دداادد وو هھھھمهھ رراا با مأمورريیتهھایی وويیژهه شانن آآشنا 
نمودد. صف بندیی نيیرووهھھھا بديین ترتيیب بودد: هھھھر پاسگاهه پليیس بايید بهھ ووسيیلۀ يیک يیا ددوو جوخۀ 
ررززمندهه مورردد حملهھ قراارر می گرفت. ددوو براابر اايین تعداادد بايید ددرر حملهھ بهھ پاسگاهه مرززیی چهھل وو 
ششم (ددرر ااسن ااشترااسهھ) وو ددرر ددررووااززۀۀ موندززبرگگ ددررگيیر می شدند٬، ززيیراا اايین ددوو محل شديیدااً 
تقويیت شدهه بوددند. هھھھر گرووهه بايید ددوو رروولورر يیا يیک تفنگ وو يیک رروولورر می ددااشت. پاددگانهھایی 
ووااندززبک بايید پس اازز آآنکهھ پاسگاهھھھهھایی پليیس خلع سالحح می شدند مورردد حملهھ قراارر می گرفتند. هھھھر 
گرووهه بايید ددرر ساعت 4 وو 55 ددقيیقۀ صبح ددرر محل نبردد می بودد وو بايید ددقيیقاً ددرر ساعت 5 بهھ هھھھدفف 

تعيیيین شدهھھھاشش حملهھ می کردد. براایی تضميین ددقت٬، تمامی ساعتهھا با هھھھم ميیزاانن شدهه بوددند. 
بهھ محض اايینکهھ فرماندهھھھانن اازز نشست باززگشتند٬، ااعضایی جوخهھهھا جمع شدند وو ددرر ساعتهھایی 

مقررر بهھ خانهھهھایی اامنی کهھ اازز پيیش تعيیيین شدهه بوددند ررفتند. ررووحيیهھهھا عالی بوددند. 
هھھھمچنانکهھ دديیديیم٬، تسليیحاتت ساززمانن ررززمندۀۀ باررمبک وو مناططق مربوطط بهھ آآنن بسيیارر ااندکک بودد وو 
حتی يیک مسلسل هھھھم ندااشتند! براایی بهھ ددست آآووررددنن يیک مسلسل٬، فرماندۀۀ نظامی اافرااددیی رراا شبانهھ 
 ،٬ OD بهھ برگدووررفف (ددرر بيیست کيیلومتریی جنوبب شرقی هھھھامبوررگگ) فرستادد تا اازز ااعضایی
مسلسلی رراا کهھ پنهھانن کرددهه بوددند٬، بگيیرند. نقشهھ آآنن بودد کهھ اازز اايین مسلسل براایی حملهھ بهھ پاددگانهھایی 
ووااندززبک ااستفاددهه شودد. گرچهھ کسی کهھ مسلسل رراا ددرر ااختيیارر ددااشت اافراادد ااعزاامی رراا شخصاً می 
شناخت وو اايین اافراادد هھھھم ااجاززهه نامۀ معتبریی هھھھمرااهه ددااشتند (بهھ شکل کلمۀ عبورر اازز پيیش تعيیيین 
شدهه)٬، ااما اافراادد ااعزاامی ددست خالی باززگشتند ززيیراا ررفيیق برگدووررفی چيیزیی ددرر مورردد قيیامم نمی 
دداانست وو ددرر نتيیجهھ بهھ آآنهھا ااعتمادد نکردد. با ووجودد اايین٬، ررهھھھبریی کمونيیست ددرر برگدووررفف گرووهھھھی 
ددووچرخهھ سواارر مسلح بهھ رروولورر بهھ باررمبک فرستادد وو ااعضایی جوخهھهھایی ررززمندهھھھاشش رراا ددرر 

منطقهھ بسيیج کردد تا بتوااند ااگر قيیامم ووااقعاً آآغازز شدهه باشد بطورر هھھھمزمانن ددست بهھ عمل بزند. 
اافراادد ااعزاامی ددرر باززگشت ددرر شيیفبک (يیک حومۀ کاررگریی) توقف کرددند وو کميیتۀ محلی حزبب 
رراا اازز قيیامم کهھ ددرر بامداادد 23 ااکتبر آآغازز می شد مطلع ساختند. ددرر آآنجا نيیز کسی چيیزیی ددرر مورردد 
قيیامم نمی دداانست. معهھذاا آآنهھا فوررااً بهھ ااقدااماتی ددست ززددند تا بتواانند هھھھمزمانن با دديیگر مناططق عمل 

کنند. 
ددستوررااتت فرماندۀۀ نظامی آآنن بودد کهھ پليیس ددرر پاسگاهھھھهھایی مورردد حملهھ خلع سالحح شودد وو تمامی 
ااسلحهھهھا بيین ااعضایی جوخهھهھا وو هھھھر کاررگریی کهھ آآماددۀۀ شرکت ددرر نبردد بودد توززيیع شوند. پليیس 
بايید تحت نظاررتت کامل ساکت می شد وو تمامی ااعضایی باقيیماندۀۀ جوخهھهھا بايید براایی ددرريیافت 

مأمورريیت جديید بالفاصلهھ ددرر محل اازز پيیش تعيیيین شدهھھھایی حاضر می شدند. 

حملۀ ساززمانن ررززمندهه وو جريیانن قيیامم 

ررهھھھبریی قيیامم٬، حتی ووقتی کهھ اافراادد جمع شدهه بوددند٬، هھھھنوزز می ترسيید کهھ ااعضایی جوخهھهھا – بهھ 
هھھھنگامی کهھ يیادد گرفتهھ بوددند کهھ تقريیباً بدوونن سالحح بهھ نبردد برخيیزند وو ووقتی کهھ بداانهھا توضيیح ددااددهه 
شدهه بودد کهھ ددرر لحظۀ مقررر سالحح بهھ ااندااززۀۀ کافی بهھ آآنهھا ددااددهه خوااهھھھد شد – آآنقدرر سرخوررددهه شوند 
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کهھ ررووحيیۀ عالی شانن رراا اازز ددست بدهھھھند. اايین ددررست آآنن چيیزیی ااست کهھ رروویی دداادد. ددرر ررااهه اازز نقاطط 
تجمع بهھ پاسگاهھھھهھایی پليیس٬، حدوودد يیک سومم اافراادد ناپديید شدند. حتی ددوو جوخهھ پيیش اازز ررسيیدنن بهھ 

هھھھدفهھا آآبب شدند. 
ددرر ساعت 5.30 صبح٬، شوررشيیانن هھھھفدهه پاسگاهه پليیس رراا تصرفف وو خلع سالحح کرددهه بوددند 
(باررمبک٬، ووااندززبک٬، تعدااددیی اازز پاسگاهھھھهھایی ووااقع ددرر وويینترهھھھودد٬، ااوولنهھوررست وو دديیگر مناططق رراا). 
پاسگاهه مرززیی تقويیت شدهه چهھل وو ششم ددرر ااسن ااشترااسهھ بهھ ددليیل ناشی گریی يیک ررهھھھبر جوخهھ ددرر 
آآتش گشوددنن اازز خيیابانن بهھ هھھھنگامی کهھ دديیگر جوخهھهھا ددرر ددااخل ساختمانن وو ددرر شرفف خلع سالحح 
پليیس بوددند٬، خلع سالحح نشد. بديین ترتيیب کهھ ااعضایی جوخۀ ددااخل ساختمانن تصورر کرددهه بوددند کهھ 
اازز خاررجج مورردد حملهھ قراارر گرفتهھاند. بديین ددليیل – وو هھھھمچنيین بخاططر اايینکهھ يیکی اازز اافراادد پليیس 
ماهھھھراانهھ ناررنجکی رراا ددرر ميیانن ااعضایی جوخهھ اافکند وو بديین گونهھ بهھ هھھھمقطارراانن خودد اامکانن آآماددگی 
براایی مقاوومت رراا دداادد – اايین حملهھ با شکست ررووبروو شد. ددرر ساعت 6 صبح حدوودد 130 نفر مسلح 
بهھ مسلسل وو رروولورر ددرر نقاطط تجمع بوددند. سهھ مسلسل مصاددررهه شدهه بودد. اازز پليیسهھایی ددستگيیر شدهه 
براایی آآموززشش آآنهھا بهھ ااعضایی جوخهھهھا ااستفاددهه شدهه بودد. معلومم شد کهھ پاسگاهھھھهھایی پليیس مقداارر 
ززيیاددیی ناررنجک ددستی يیا مهھماتت دديیگر ندااشتند. شکی نيیست کهھ ااعضایی جوخهھهھا نتواانستند محل 
آآنهھا رراا کشف کنند. مثال چهھل تفنگ ددرر يیک پاسگاهه پليیس ددرر ساعت 10 صبح کشف شد٬، کهھ پيیش 

اازز آآنن کسی اازز آآنهھا ااططالعی ندااشت. 
ددوو ددليیل براایی موفقيیت بزررگگ جوخهھهھا ددرر تصرفف پاسگاهھھھهھایی پليیس ووجودد ددااشت: 1) بسيیارر پيیش 
اازز حملهھ٬، فرماندۀۀ جوخهھهھایی ررززمندهه بهھ ددقت محيیط پاسگاهھھھهھایی پليیس وو ووررووددیی - خرووجی هھھھایی 
آآنهھا رراا شناسايیی کرددهه بودد. ساززمانن حملهھ کامال برررسی شدهه بودد وو حتی جزئی تريین مسائل پيیش 
بيینی شدهه بوددند. حملهھ کنندگانن شهھامت وو عزمم قاططع خودد رراا نشانن ددااددند. 2) پليیس ددرر نتيیجۀ 
20«ناآآرراامی ددرر شهھر» چند ررووزز متواالی ددرر حالت «آآماددگی ررززمی ددررجۀ سهھ» بودد وو اايین حالت ددرر 

شامگاهه بيیست وو ددوومم بهھ ددررجۀ يیک کاهھھھش يیافتهھ بودد. علت آآنن نيیز اايین بودد کهھ اافراادد بهھ ددنبالل چند 
ررووزز آآماددهه باشش٬، فوقق االعاددهه خستهھ شدهه بوددند. ططبيیعتا٬ً، فرماندهھھھانن پليیس هھھھامبوررگگ کهھ اايین ددستورر 
رراا ددااددهه بوددند چيیزیی ددرر مورردد قيیامم نمی دداانستند. ددررست ددرر 23-22 ااکتبر پليیس خواابب بودد وو هھھھمۀ 

آآنهھا غافلگيیر شدند. 
اايین ددوو ددليیل٬، موفقيیت فوقق االعاددۀۀ جوخهھهھايیی رراا کهھ تقريیباً بدوونن سالحح ددرر مقابل هھھھفدهه پاسگاهه پليیس 

کامال مسلح قراارر ددااشتند٬، توضيیح می ددهھھھند. 
سرهھھھنگ پليیس هھھھاررتنشتايین٬، يیکی اازز فرماندهھھھانن مباررززهه عليیهھ قيیامم٬، بهھ ددررستی ددرر مورردد حملهھ بهھ 
پاسگاهھھھهھایی پليیس نوشت:«ااگر نقشۀ قيیامم ددرر آآستانۀ عمل براایی پليیس فاشش شدهه بودد٬، بهھ جرأأتت می 
تواانن گفت کهھ عمل ددشمن پيیش اازز گسترشش آآنن با ااقدااماتت متقابل وو مناسب ددررهھھھم شکستهھ می شد.» 
ددرر آآغازز شوررشش٬، فرماندۀۀ قيیامم ررفقا رراا (آآنهھايیی کهھ ااسلحهھ ندااشتند) بهھ اايیستگاهھھھهھایی ررااهه آآهھھھن٬، 
ددررووااززهھھھهھایی کاررخانهھهھا وو دديیگر نقاطط تجمع کاررگراانن فرستادد تا ااعتصابب عمومی رراا ااعالمم نمايیند 

وو کاررگراانن رراا بهھ صحنۀ نبردد بکشانند. موفقيیت کامل بودد. 
تمامی سيیستم حمل وو نقل اازز کارر اافتادد٬، کاررخانهھهھا متوقف شدند وو کاررگراانن ددرر صحنهھهھایی مختلف 

نبردد جمع شدند. 
بهھ ززووددیی نيیرووهھھھایی کمکی بهھ شکل تعدااددیی ززررهه پوشش بهھ پاسگاهھھھهھايیی کهھ خلع سالحح نشدهه بوددند 
ررسيیدند٬، وو بنابراايین تصرفف آآنهھا براایی شوررشيیانن غيیرممکن شد. اازز اايین بهھ بعد شکست حمالتت 

20- پليیس آآلمانن سهھ ددررجهھ آآماددهه باشش ررززمی ددااشت: ددررجهھ سهھ بهھ معنایی آآنن بودد کهھ تمامی نيیرووهھھھایی پليیس ددرر 

آآماددهه باشش دداائمی قراارر دداارردد.
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براایی خلع سالحح پاسگاهھھھهھایی باقيیماندۀۀ پليیس بهھ ااشتباهھھھاتت تاکتيیکی نيیز مربوطط می شد کهھ شوررشيیانن 
يیا بهھتر ااست بگويیيیم ررهھھھبراانشانن مرتکب شدند (فقداانن هھھھماهھھھنگی بيین حمالتت جوخهھهھایی مربوططهھ). 
٬، مسئلۀ حملهھ بهھ سرباززخانۀ ووااندززبک  21با توجهھ بهھ اايین شراايیط وو وورروودد نيیرووهھھھایی کمکی پليیس

خوددبخودد منتفی شد. جنگ پاررتيیزاانی ددررگرفت. گرووهھھھهھایی کوچکی اازز کاررگراانن مسلح تشکيیل 
شدند. شدتت کلی عمليیاتت بهھ نحو محسوسی کاهھھھش يیافت. خالصهھ٬، شوررشيیانن بهھ موضع ددفاعی 

اافتاددند. ددرر حدوودد ساعت 7 صبح ددستورر ساختن بارريیکادد ددااددهه شد. 
گرچهھ توددهھھھهھا نمی دداانستند کهھ قيیامم ددقيیقاً ددرر 23 ااکتبر آآغازز می شودد٬، ااما ووقتی کهھ صبح فهھميیدند 
کهھ ررووزز نبردد ددرر پيیش ااست٬، يیک باررهه بهھ ااشکالل مختلف بهھ نبردد پيیوستند. هھھھمهھ فريیادد می ززددند: بهھ 
ما ااسلحهھ بدهھھھيید! ااما ذذخيیرۀۀ ااسلحهھ بسيیارر کم بودد. بهھ محض اايینکهھ شعارر «بارريیکاددهھھھا رراا برپا 
کنيید!» ططنيین اافکن شد٬، بالفاصلهھ ددرر هھھھر نقطۀ شهھر بارريیکاددهھھھا باال ررفتند. اايین اامر تنهھا بخاططر 

شرکت توددهھھھهھایی کاررگر وو بهھ وويیژهه ززنانن ممکن شد. 
فرماندۀۀ قيیامم ددرر مناططقی کهھ اازز آآنهھا صحبت کردديیم هھھھيیچ ااططالعی اازز جريیانن حوااددثث ددرر دديیگر 
مناططق ندااشت. تصورر می ررفت کهھ کاررگراانن باررمبک وو مناططق ااططراافف آآنن مجبورر بهھ عقب نشيینی 
موقتی شدهه باشند کهھ ااهھھھميیت چنداانی ندااشت وو نمی تواانست ددرر نتيیجۀ قيیامم بطورر کلی تأثيیریی ددااشتهھ 
باشد. تصورر می ررفت کهھ شوررشيیانن ددرر دديیگر مناططق بايید بهھ موفقيیتهھایی بزررگی ددست يیافتهھ باشند 
وو بنابراايین باررمبک بايید بهھ هھھھر قيیمتی شدهه آآنچهھ رراا کهھ گرفتهھ بودد٬، حفظ کرددهه وو تا ررسيیدنن قواایی 
کمکی سرسختانهھ اازز خودد ددفاعع می کردد. ررفقایی باررمبک هھھھيیچ تماسی با ررهھھھبریی سيیاسی يیا نظامی 
هھھھامبوررگگ اازز آآغازز نبردد بهھ بعد ندااشتند. گزااررشاتی بهھ کميیتۀ هھھھامبوررگگ وو فرماندۀۀ کل نظامی 
فرستاددهه شدهه بوددند٬، ااما هھھھيیچ کداامم بهھ مقصد نرسيیدند. تنهھا ددرر نيیمۀ ددوومم ررووزز بودد کهھ شوررشيیانن 
فهھميیدند ددرر مرکز٬، يیا ددرر آآلتونا نهھ تنهھا قيیامی جريیانن نداارردد بلکهھ هھھھمهھ چيیز هھھھم آآرراامم ااست. اايین رراا 

چگونهھ می شد توضيیح دداادد؟ کاررگراانن مناططق شوررشی چيیزیی نمی دداانستند. 
ددرر ددنبالۀ بحث نشانن می ددهھھھيیم کهھ چراا مباررززۀۀ مناططق شمالل شرقی منزوویی باقی ماند. OD آآلتونا 
مأمورريیت خويیش رراا ددرر خلع سالحح پليیس اانجامم ندااددهه بودد. بر ططبق حسابب يیکی اازز ررهھھھبراانن شوررشش 

هھھھامبوررگگ٬، دداليیل اايین ناکامی بهھ شرحح ززيیر بوددند: 
1- آآنچنانن کهھ بعدااً ررووشن شد٬، سرفرماندهھھھی قيیامم ددرر اايین فرضض کهھ آآلتونا می تواانست چند ررووززیی 

پيیش اازز قيیامم براایی 240 نفر ااسلحهھ تهھيیهھ کند٬، ااشتباهه کرددهه بودد. هھھھيیچ ااسلحهھایی تهھيیهھ نشدهه بودد. 
2- فرماندۀۀ OD آآلتونا ددرر آآخريین لحظاتت تعيیيین شدهه بودد. ررووشن ااست کهھ ووقتی براایی توجهھ بهھ 

موقعيیت جديید خويیش ندااشت. بهھ عالووهه وویی نقشۀ اازز پيیش تعيیيین شدۀۀ عمليیاتت رراا ددوورر ااندااخت. 
3- نقشهھ اايین بودد کهھ با يیک يیا ددوو گرووهه OD بهھ پاسگاهھھھهھایی پليیس حملهھ شودد. ددرر حاليیکهھ گرووهھھھهھا 
ددااشتند جمع می شدند٬، بسيیارریی اازز ااعضا با شايیعاتی مبنی بر اايینکهھ خائنيین پليیس رراا اازز حملهھ آآگاهه 
کرددهه بوددند اازز مسئلهھ مطلع شدند. بديین گونهھ اازز پنج گرووهھھھی کهھ بايید بهھ پاسگاهھھھهھایی عمدۀۀ پليیس 
حملهھ می کردد٬، تنهھا يیکی ددرر ساعت 6 صبح موفق شد بهھ ددااخل پاسگاهه ااتنزنن ررااهه يیافتهھ وو شش 
پليیس رراا خلع سالحح کند. ددرر آآنجا جنگی رربع ساعتهھ بيین مهھاجميین وو پليیسهھايیی کهھ خلع سالحح نشدهه 
بوددند ددررگرفت٬، ااما ووقتی خبرگيیراانن٬، نزدديیک شدنن سهھ کاميیونن پليیس رراا ااططالعع ددااددند٬، مهھاجميین با 
سالحهھايیی کهھ گرفتهھ بوددند پرااکندهه شدند. ددرر صبح 23 ااکتبر تالشهھایی دديیگریی براایی قيیامم ددرر دديیگر 
مناططق (سنت گئوررگگ وو غيیرهه) صوررتت گرفت ااما با ررهھھھبریی سيیاسی وو نظامی بسيیارر بد وو بدوونن 

21- سرهھھھنگ هھھھاررتنشتايین ددرر کتابب خودد می نويیسد کهھ ددااووططلبانن فاشيیست جايیگزيین تمامی نيیرووهھھھایی پليیس بندرر 

هھھھامبوررگگ شدند٬، وو بديین گونهھ نيیرووهھھھایی آآززاادد شدهه بهھ مقابلهھ با شوررشيیانن ااعزاامم شدند. ااوو ااضافهھ می کند ددرر 
جريیانن ررووزز 24 ااکتبر حدوودد 800 فاشيیست براایی اانجامم ووظظايیف پليیس بکارر گرفتهھ شدند.
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ااسلحهھ٬، موفقيیتی ندااشتند. تنهھا ااستثناء شيیفبک بودد: شوررشيیانن ددرر آآنجا پليیس رراا خلع سالحح کرددند وو 
بهھ مدتت ددوو ررووزز قدررتت رراا ددرر ااختيیارر ددااشتند. 

ددرر آآيیلزبک باررمبک٬، هھھھمبک وو دديیگر مناططق مباررززۀۀ سختی بيین پليیس وو شوررشيیانن تا ساعت 5 بعد 
اازز ظظهھر اادداامهھ ددااشت. پليیس نيیروویی ززيیاددیی رراا ددرر بندرر جنوبی باررمبک متمرکز کردد وو بهھ ددوو حملۀ 
سخت عليیهھ بارريیکاددهھھھا ددست ززدد. هھھھر ددوویی اايین حمالتت ددفع شدند وو بهھ مهھاجميین تلفاتت سنگيینی وواارردد 
شد. شوررشيیانن کهھ ددرر پشت بامهھا٬، پنجرهھھھهھا٬، بالکنهھا وو ددرر پشت بارريیکاددهھھھا کميین کرددهه بوددند٬، 
ميیداانن آآتش خوبی ددااشتند. تلفاتشانن هھھھم بسيیارر جزئی بودد. پيیش اازز هھھھر حملهھ٬، پليیس بارريیکاددهھھھا رراا با 
ً ززيیر آآتش تفنگ وو مسلسل می  اايین تصورر کهھ نيیروویی عمدۀۀ ددشمن ددرر پشت آآنهھا قراارر دداارردد شديیداا
گرفت. ددرر ووااقع شوررشيیانن تنهھا تعداادد ااندکی مداافع ددرر آآنجا نگهھ ددااشتهھ بوددند٬، ددرر حالی کهھ نيیروویی 

عمدهه شانن ددرر پشت بامهھا٬، پشت پنجرهھھھهھا وو بالکنهھایی خانهھهھایی مجاوورر متمرکز شدهه بودد. 
سوميین حملۀ بزررگگ پليیس بهھ بارريیکاددهھھھایی آآيیلزبک نيیز با شکست موااجهھ شد. پليیس براایی اايین حملهھ 
يیک ززررهه پوشش رراا جلو فرستادد تا بارريیکادد رراا بهھ مسلسل ببنددد وو بتواانند بدوونن تلفاتت بهھ بارريیکادد حملهھ 
کنند. ااما يیکی اازز شوررشيیانن حملهھایی غافلگيیراانهھ کردد وو رراانندۀۀ ززررهه پوشش رراا کشت وو بقيیۀ اافراادد 
مجبورر شدند اازز ززررهه پوشش پيیاددهه شدهه وو پيیاددهه حملهھ کنند. ددرر نتيیجهھ پليیس نتواانست پيیشروویی کند. 
نتيیجتا٬ً، اايین بارريیکادد تا ووقتی کهھ شوررشيیانن بدوونن ااططالعع پليیس٬، خودد آآنراا براایی گرفتن موااضع جديید 
ترکک کرددند مورردد حملۀ مجددد قراارر نگرفت. بنابراايین آآتش عظيیمی کهھ پليیس بر اايین بارريیکادد فروو 

رريیخت بيیهھوددهه بودد٬، ززيیراا حتی يیک شوررشی هھھھم ددرر پشت آآنن ووجودد ندااشت. 
ددرر سرااسر قيیامم٬، شوررشيیانن خودد رراا بهھ عمليیاتت تداافعی محدوودد کرددند؛ ددرر هھھھر جا کهھ موقعيیت 
مساعد بودد٬، بهھ تهھاجم ددست ززددند٬، ضد حملهھهھایی شديید وو ناگهھانی کرددند٬، بهھ حرکاتت جانبی ددست 

ززددند وو بديین ووسيیلهھ ددشمن رراا خستهھ وو بی ررووحيیهھ کرددند. 
بديین ترتيیب شوررشيیانن با عمليیاتت پرشورر وو ماهھھھراانهھ مباررززۀۀ مصممانهھایی رراا عليیهھ ووسايیل نقليیۀ ززررهه 
دداارر پليیس پيیش برددند. ددرر يیک فرصت٬، ددوو ززررهه پوشش ططولل يیک خيیابانن رراا پيیش گرفتند وو ددرر مقابل 
بارريیکاددهھھھا قراارر گرفتند: بالفاصلهھ بارريیکاددهھھھایی جديیدیی ددرر پشت آآنهھا برپا شد وو ززررهه پوشهھا ددرر 
محاصرهه قراارر گرفتند وو چنديین ساعت اازز عمليیاتت باززماندند. ااتفاقاتت مشابهھی کهھ نشانن ددهھھھندۀۀ 

شهھامت٬، عزمم وو اابتکارر شوررشيیانن بودد بسيیارر ززيیادد بوددند. 
پيیش اازز پرددااختن بهھ ددنبالۀ قيیامم٬، يیک مسئلهھ بايید مورردد توجهھ قراارر گيیردد: چراا مباررززهه ددرر مناططق 
شمالل شرقی منزوویی باقی ماند؟ چراا نقشۀ بسيیج توددهھھھهھا ددرر سرااسر شهھر براایی يیک حملۀ هھھھماهھھھنگ 
بهھ مرکز٬، حتی آآغازز هھھھم نشد؟ چراا مباررززهه ددرر مناططق مختلفی کهھ ددرر بامداادد آآغازز شدهه بودد متوقف 
شد؟ علت آآنن بودد کهھ ددرر 23 ااکتبر يیعنی ددرر لحظهھایی کهھ پروولتارريیایی هھھھامبوررگگ بيیش اازز هھھھر ززمانن 
دديیگر بهھ يیک ررهھھھبریی قاططع نيیازز ددااشت٬، اازز اايین ررهھھھبریی برخورردداارر نبودد. خبرهھھھايیی اازز مناططق 
مختلف می ررسيید کهھ ددستوررااتی مبنی بر توقف نبردد ررسيیدهه٬، کهھ قيیامم بايید متوقف شدهه وو نتيیجتاً 

اايینکهھ کاررگراانن بايید سالحهھايیشانن رراا تا ررسيیدنن ددستوررااتت جديید اازز ررهھھھبریی حزبب٬، مخفی کنند. 
22برخی ررفقا ددرر کميیتۀ منطقهھایی فکر می کرددند کهھ اازز آآنجا کهھ بعضی مناططق حملهھ رراا آآغازز کرددهه 

بوددند٬، دديیگراانن نيیز بايید چنيین کنند؛ ااما دديیگر بسيیارر دديیر شدهه بودد ززيیراا ددرر نتيیجۀ ددستورریی کهھ 
متأسفانهھ براایی توقف قيیامم صاددرر شدهه بودد٬، مباررززهه ددرر هھھھمهھ جا بهھ ااستثناء باررمبک وو مناططق 
هھھھمجواارر آآنن قبال متوقف شدهه بودد. ددرر حدوودد ساعت 10 شب ررووشن شد کهھ ددستورر توقف قيیامم بهھ 

22- ددرر هھھھامبوررگگ عالووهه بر کميیتهھ شهھر٬، کميیتهھ «ساحلی» هھھھم ووجودد ددااشت.
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23ووسيیلۀ ااوورربانس ددبيیر کميیتۀ هھھھامبوررگگ کهھ تاززهه اازز کنگرۀۀ شمنيیتس باززگشتهھ بودد ددااددهه شدهه. براایی 

پيیداا کرددنن ااوورربانس وو ررووشن شدنن دداليیل توقف قيیامم بيیهھوددهه هھھھمهھ جا رراا گشتند ااما نتواانستند وویی رراا 
بيیابند. 

ااوورربانس آآنچنانن کهھ بعدااً مشخص شد٬، ددستورر توقف قيیامم رراا بر ااساسس نتايیج کنفراانس شمنيیتس ددااددهه 
بودد. اايین کنفراانس بايید مباددررتت بهھ يیک ااعتصابب عمومی رراا کهھ ددرر برنامۀ کميیتۀ مرکزیی قراارر بودد 
بهھ قيیامم مسلحانهھ با هھھھدفف تصرفف قدررتت تبديیل می شد٬، تعيیيین می کردد وو قيیامم هھھھامبوررگگ نقش 
عالمت رراا براایی اايین شوررشش عمومی باززیی می کردد. ااما کنفراانس بسيیارر بد ساززمانن ددااددهه شدهه بودد 
وو ووقتی کهھ مسئلۀ ااعتصابب عمومی بهھ ررأأیی گذااشتهھ شد٬، ااکثريیت (هھھھر چند ااکثريیت ااندکی) بهھ 
ووسيیلۀ سوسيیالل ددمکرااتهھا عليیهھ آآنن ررأأیی دداادد. بديین گونهھ اازز آآنجا کهھ کنفراانس ااعالمم ااعتصابب 

عمومی رراا رردد کرددهه بودد٬، ررهھھھبریی حزبب تصميیم گرفت فعال اازز هھھھر قيیامی خودددداارریی کند. 
کنفراانس شمنيیتس ددرر 21 ااکتبر برگزاارر شدهه بودد. اايینکهھ چراا مصوباتت آآنن هھھھمرااهه با تصميیماتت 
کميیتۀ مرکزیی کهھ ناشی اازز آآنن بودد ددرر ططولل 22 ااکتبر بهھ هھھھامبوررگگ ااططالعع ددااددهه نشد٬، قابل فهھم 

نيیست. 
ددستورر جديید تنهھا ددرر ساعت 5 بعد اازز ظظهھر 23 ااکتبر بهھ سرفرماندهھھھی قيیامم باررمبک کهھ ددرر 

محاصرۀۀ پليیس بودد ررسيید. 
عليیرغم لغو ددستورر حزبب٬، توددهھھھهھایی پروولتارريیایی هھھھامبوررگگ بهھ اابتکارر خويیش يیک سریی تظاهھھھرااتت 
وو ررااهھھھپيیمايیی هھھھا رراا ددرر خيیابانهھا ترتيیب ددااددند٬، کارر رراا متوقف کرددند وو منتظر ررهھھھنموددهھھھايیی ماندند 
کهھ بهھ آآنهھا بگويید چگونهھ ددست بهھ عمل بزنند. جمعيیت اانبوهھھھی اازز کاررگراانن ددرر جلویی ساختمانن 
ااتحادديیۀ کاررگریی جمع شدند٬، ززنجيیر پليیس رراا کهھ ررفرميیستهھا آآنراا ددررخوااست کرددهه بوددند پاررهه 
کرددند٬، بهھ ددااخل ساختمانن ررااهه يیافتهھ وو شرووعع بهھ کتک ززددنن ررهھھھبراانن ررفرميیستی کهھ هھھھنوزز فراارر 

نکرددهه بوددند نموددند. تا ووقتی کهھ ررگبارر گلولهھ بر اايین جمعيیت بارريیدنن نگرفت پرااکندهه نشدند. 
ددرر بندرر جنوبی باررمبک٬، نبردد تا فراا ررسيیدنن تارريیکی (ساعت پنج بعد اازز ظظهھر) ططولل کشيید. پليیس 
تلفاتت ززيیاددیی رراا متحمل شد ااما بخاططر نيیرووهھھھایی کمکی ززيیادد موفق شد شوررشيیانن رراا بهھ تدرريیج بهھ 
شمالل وو بهھ عقب برااند. ددرر ساعت 6.30 بعد اازز ظظهھر سرهھھھنگ ددنر فرماندۀۀ نيیرووهھھھایی پليیس تصميیم 

گرفت نبردد رراا متوقف کند وو براایی آآنن ررووزز ددستورر آآتش بس دداادد. 
شب 24-23 ااکتبر آآرراامم بودد. شوررشيیانن باررمبک کهھ موااضع خوبی رراا با پوشش فرااوواانن حفظ کرددهه 
بوددند هھھھر ززمانن کهھ پليیسهھا خودد رراا نشانن می ددااددند بر آآنهھا آآتش گشوددهه وو آآنهھا رراا پرااکندهه می کرددند. 
خبرگيیرهھھھا هھھھمهھ جا ددرر خيیابانن بوددند. گرچهھ ااکنونن فهھميیدهه بوددند کهھ شوررشش ددرر دديیگر مناططق 
گسترشش نداارردد وو ددستورر بهھ ووسيیلۀ حزبب لغو شدهه٬، ااما شوررشيیانن تصميیم بهھ اادداامۀ مباررززهه گرفتند. 
ااهھھھالی باررمبک هھھھر گونهھ کمکی رراا بهھ آآنهھا می ددااددند: آآنهھا رراا ددرر ساختن بارريیکاددهھھھا کمک می 

کرددند٬، نانن وو سيیگارر می آآووررددند٬، بهھ ددشمن ااططالعاتت ددررووغغ می ددااددند وو غيیرهه. 
ززنانن نقش بهھ وويیژهه مهھمی ددرر قيیامم باززیی کرددند. صرفف نظر اازز ااططالعاتی کهھ ددرر مورردد پايیانن 
گرفتن قيیامم می ررسيید٬، شايیعاتت گوناگونی ددرر ميیانن شوررشيیانن ررووااجج يیافت٬، مثال اايینکهھ ااعتصابی 
عمومی ددرر آآلمانن مرکزیی ددررگرفتهھ يیا اايینکهھ ررووسيیهھ ددرر حالل کمک فرستاددنن ااست (يیک کشتی 
ااسلحهھ وو غيیرهه). تنهھا ددرر ططولل شب 24-23 ااکتبر يیعنی ووقتی کهھ يیکی اازز ااعضایی ااصلی کميیتۀ 
هھھھامبوررگگ با ددستورر توقف نبردد بهھ باررمبک وواارردد شدهه بودد٬، شوررشيیانن شرووعع بهھ ررفتن بهھ خانهھهھایی 
خودد کرددند. ددرر صبح ررووزز ددوومم يیک ررززمناوو اازز کيیل (ررززمناوو هھھھامبوررگگ) وو ددوو قايیق ااژژددرراافکن کهھ 
500 پليیس بهھ هھھھمرااهه ددااشتند اازز لوبک بهھ بندرر هھھھامبوررگگ وواارردد شدند. نيیرووهھھھایی ضداانقالبب با اايین 

23- ااوورربانس بعداا اازز حزبب کمونيیست ااخرااجج شد.
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ووااقعيیت کهھ ساززمانهھایی فاشيیست شهھر اازز ذذخايیر مخفی خودد بهھ سالحح مجهھز شدهه وو ااکنونن کامال 
آآماددهه جنگ بوددند٬، بيیشتر تقويیت شدند. 

ددرر سپيیدهه ددمم٬، پليیس شرووعع بهھ پيیشروویی هھھھماهھھھنگ ددرر باررمبک نمودد. تمامی نيیرووهھھھایی ددرر ددسترسس٬، 
هھھھم پليیس وو هھھھم فاشيیستهھا٬، ددرر عمليیاتت شرکت کرددند. شناسايیی هھھھا توسط هھھھوااپيیماهھھھايیی کهھ بر فراازز 
منطقهھ پروواازز می کرددند اانجامم گرفت. ستونن ااعزاامی ملواانانن ررززمناوو هھھھامبوررگگ اازز پيیشروویی 
اامتناعع کرددند. حملهھ الززمم نبودد ززيیراا شوررشيیانن قبال موااضع خودد رراا ترکک کرددهه بوددند. تنهھا معدوودد 

اافرااددیی کهھ ددرر پشت بامهھا پرااکندهه بوددند بهھ ززدد وو خورردد با پليیسهھا اادداامهھ می ددااددند. 
ددرر ساعت 11 صبح سرهھھھنگ ددوونر گزااررشی ددرر مورردد «سقوطط» باررمبک بهھ مافوقق هھھھايیش 
فرستادد. پس اازز ااشغالل باررمبک٬، نيیروویی عمدۀۀ پليیس براایی سرنگونی شوررااهھھھا ددرر شيیفبک بهھ آآنن 
منطقهھ وو هھھھمچنيین بهھ دديیگر مناططق جنوبب شرقی براایی پايیانن ددااددنن بهھ «ناآآرراامی هھھھایی» آآنجا ررهھھھسپارر 
شد. بهھ مباررززۀۀ سهھمگيین چند ساعتهھایی براایی بيیروونن ررااندنن شوررشيیانن اازز بارريیکاددهھھھا نيیازز بودد. ددرر 
25 وو هھھھمچنيین ددرر 26 ااکتبر ددرر باررمبک٬، گرووهھھھهھایی منفرددیی اازز شوررشيیانن بهھ ستونهھایی کوچک 
پليیس کهھ خانهھهھا رراا می گشتند وو يیا ددرر تعقيیب شرکت کنندگانن ددرر قيیامم بوددند٬، حملهھ می کرددند. ددرر 
ططولل تمامی عمليیاتت تلفاتت پليیس شصت کشتهھ وو تعداادد ززيیاددیی مجرووحح بودد. شوررشيیانن 4 تا 6 کشتهھ 
ددااشتند (تعداادد ززخمی هھھھا مشخص نشد). تعداادد ززيیاددیی کشتهھ وو مجرووحح نيیز اازز مرددمم عاددیی ووجودد 
ددااشت (يیعنی کسانی کهھ عمال ااسلحهھ برندااشتند وو نجنگيیدند)٬، ززيیراا پليیس بهھ کرااتت بر آآنهھا آآتش 

گشودد. ددرر بيین کشتهھهھا وو ززخمی هھھھا تعدااددیی بچهھ هھھھم ووجودد ددااشتند. 
تلفاتت کم شوررشيیانن بخاططر ااستفاددۀۀ ماهھھھراانهھ شانن اازز بارريیکاددهھھھا٬، موااضعشانن ددرر پشت بامهھا٬، 

بالکنهھا وو ددرر ااستفاددۀۀ عمومی شانن اازز پوشش خوبب بودد. 
قيیامم هھھھامبوررگگ با حمالتت بسيیارر کمی بهھ ووسيیلۀ کاررگراانن بهھ پليیس وو دديیگر نيیرووهھھھایی حکومتی وو 
غاررتت فرووشگاهھھھهھایی مواادد غذاايیی ددرر چنديین شهھر وو ددهھھھکدۀۀ ااططراافف (برگدووررفف٬، اايیستهھوئهھ٬، کيیل 

وو ...) هھھھمرااهه بودد. 

نتيیجهھ گيیریی 

ااووال قيیامم هھھھامبوررگگ ددوو ررووزز ططولل کشيید وو عليیرغم برتریی قاططع نيیرووهھھھایی ددشمن٬، بهھ ووسيیلۀ 
ضداانقالبب ددررهھھھم شکستهھ نشد٬، بلکهھ توسط ددستوررااتت حزبب متوقف شد وو نيیرووهھھھایی مسلح 
پروولتارريیا ددااووططلبانهھ نبردد رراا متوقف کرددند. ررئيیس شهھربانی هھھھامبوررگگ ددرر يیک گزااررشش وويیژهه بهھ 
مافوقق هھھھايیش ددرر برليین می پذيیردد کهھ عليیرغم تالشهھايیش ددرر شکستن مقاوومت شوررشيیانن توفيیق 
نيیافت وو اايینکهھ شوررشيیانن ددررهھھھم شکستهھ نشدند بلکهھ خودد ميیداانن نبردد رراا ترکک کرددهه وو سالحهھایی 
خودد رراا مخفی کرددهه بوددند. وویی ددرر عيین حالل بر شجاعت وو جساررتت شوررشيیانن اازز آآغازز تا پايیانن 
تأکيید می کند. ااوو بهھ ناتواانی پليیس براایی مقابلهھ با قيیامی کهھ جديیدتريین شيیوهھھھهھایی ددفاعع فعالل رراا بکارر 
گرفتهھ٬، ااستفاددۀۀ ووسيیعی اازز بارريیکاددهھھھا٬، پشت بامهھا٬، بالکنهھا وو پنجرهھھھهھا نموددهه وو اازز حمايیت مرددمم 

برخورردداارر بوددهه ااعتراافف می کند. ما کامال با اايین قضاووتت اازز ططرفف يیک ددشمن مواافقيیم. 
ثانيیا٬ً، قيیامم هھھھامبوررگگ بدوونن شک يیک قيیامم توددهھھھهھایی پروولتارريیا بودد. تعداادد ااعضایی جوخهھهھایی 
ً ااندکک بودد – حدوودد 250 تا 300 نفر٬، ااما توددۀۀ  ررززمندهھھھایی کهھ نقشی فعالل ددرر نبردد ددااشتند ووااقعا
پروولتارريیا با برخورردد خويیش نشانن دداادد کهھ ددرر ططرفف شوررشيیانن ااست. برپايیی سريیع شبکۀ 
بارريیکاددهھھھا تنهھا بهھ ووااسطۀ شرکت توددهھھھهھایی کاررگر اامکانن پذيیر شد. آآنهھا بعدااً سمپاتی فعالل خودد رراا 
بهھ ووسيیلۀ توقف کارر ددرر تقريیباً تمامی کاررخانجاتت٬، ااسکلهھهھا وو کشتی ساززيیهھا نشانن ددااددند. تقريیباً هھھھر 

گونهھ فعاليیت ططبقۀ کاررگر ددرر شهھر متوقف شد. 
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قيیامم هھھھامبوررگگ با عمليیاتت ططبقۀ کاررگر ددرر دديیگر شهھرهھھھایی هھھھمجواارر مورردد حمايیت قراارر گرفت. 
تصورر نمی ررفت کهھ اايین عمليیاتت٬، عمليیاتت منفرددیی باشد کهھ هھھھيیچ ااررتباططی با پروولتارريیایی دديیگر 
مناططق آآلمانن ندااشتهھ باشد. تصورر حزبب کمونيیست آآنن بودد کهھ اايین عمليیاتت بايید بمثابۀ عالمتی براایی 
شوررشش عمومی ددرر مرااکز صنعتی عمدهه باشد. اايین قيیامم ددرر لحظهھایی ددررگرفت کهھ شورر اانقالبی ددرر 

هھھھمهھ جا ددرر ااووجج خودد بودد وو بحراانن سيیاسی وو ااقتصاددیی ددرر حاددتريین شکل خودد قراارر ددااشت. 
ااما (وو اايین نکتۀ سومم ااست) تدااررکک سيیاسی قيیامم فوقق االعاددهه ضعيیف بودد. ددبيیراانن سيیاسی مناططق 
گوناگونن تنهھا ددرر آآخريین ددقايیق اازز ددستورر شوررشش آآگاهه شدند وو برخی اازز آآنهھا تصاددفاً مطلع شدند؛ 

اايین اامر آآنهھا رراا اازز ااجراایی کارر ضروورریی تدااررکک سيیاسی وو ماددیی باززددااشت. 
ددرر رراابطهھ با ررهھھھبریی٬، قيیامم هھھھامبوررگگ نمونۀ کالسيیکی اازز ططريیقی ااست کهھ يیک قيیامم نبايید بهھ آآنن 
ططريیق ساززمانن يیابد وو برخوررددیی رراا کهھ نبايید نسبت بهھ قيیامم ددااشت بهھ ددست می ددهھھھد. ااگر ررهھھھبریی 
می خوااست بهھ ماررکسيیسم ووفادداارر بماند مجازز نبودد کهھ هھھھنگامی کهھ قيیامم ددررگرفتهھ وو بهھ موفقيیتهھایی 
قابل توجهھی هھھھم ددست يیافتهھ بودد٬، عقب نشيینی کند. بهھ وويیژهه ووقتی کهھ خودد حزبب ددستورر قيیامم رراا ددااددهه 
بودد. ماررکس نوشت:«نبايید با قيیامم باززیی کردد». برخی ررهھھھبراانن ساززمانن هھھھامبوررگگ (مثل ااوورربانس) 
با قيیامم باززیی کرددند. عليیرغم نتيیجۀ کنفراانس شمنيیتس٬، اازز آآنجايیی کهھ قيیامم قبال آآغازز شدهه بودد٬، 
سيیاست صحيیح٬، بسيیج تمامی نيیرووهھھھایی اانقالبی پروولتارريیایی هھھھامبوررگگ وو دديیگر مناططق با گسترشش 
جنبش ددرر حوززۀۀ هھھھامبوررگگ وو حمايیت اازز آآنن بهھ ووسيیلۀ عمل پرتواانن ددرر هھھھر جايیی کهھ اامکانن ددااشت 
بودد. ددرر هھھھامبوررگگ٬، شعارر شوررااهھھھا بايید برپا شوند وو تهھيیيیج شديید براایی اايیجادد آآنهھا بايید ددرر ددستورر 
کارر قراارر می گرفت. ااما ددرر هھھھامبوررگگ٬، حزبب کمونيیست٬، پيیشاهھھھنگ پروولتارريیا٬، نهھ تنهھا غيیرفعالل 
باقی ماند بلکهھ اازز گسترشش قيیامم هھھھم ممانعت کردد. حزبب يیا ددقيیق تر گفتهھ باشيیم٬، ررهھھھبراانن آآنن٬، ددرر 
عمل بهھ هھھھمانن نحویی بهھ قيیامم خيیانت کرددند کهھ پلخانف؛ پلخانفی کهھ ددرر 1905 گفت:«آآنهھا نبايید 

ددست بهھ ااسلحهھ می برددند». 
بدوونن ساززمانن٬، بدوونن ررهھھھبریی حزبب اانقالبی٬، قيیامم پيیرووززمند اامکانن ناپذيیر ااست. ددرر هھھھامبوررگگ٬، 

ررهھھھبریی حزبب ووجودد ندااشت وو قيیامم نمی تواانست بهھ نحو دديیگریی پايیانن يیابد. 
رراابعا٬ً، عليیرغم مسائل دديیگر٬، عليیرغم فقداانن ررهھھھبریی وو تدااررکک بسيیارر ضعيیف٬، وو هھھھر چند کهھ 
ً بدوونن سالحح بودد٬، معهھذاا شوررشيیانن موفق  ساززمانن ررززمندهه اازز نظر تعداادد بسيیارر ضعيیف وو تقريیبا
شدند – اازز ططريیق ووقف نموددنن نامحدوودد خودد براایی اانقالبب٬، اازز ططريیق شهھامت خويیش٬، اازز ططريیق 
عمليیاتت قاططعانهھ وو ماهھھھراانۀ خويیش وو بخاططر کمک توددهھھھهھایی ططبقۀ کاررگر – بهھ مباررززهھھھایی موفق 
عليیهھ نيیرووهھھھایی اازز نظر عدددیی برتر وو بسيیارر مسلح پليیس ددست بزنند. اايین ووااقعيیت گوااهھھھی ست بر 
شهھامت هھھھستهھهھایی فعالل پروولتارريیایی هھھھامبوررگگ وو بهھ وويیژهه باررمبک وو نشانن می ددهھھھد کهھ با فرضض 
يیک ررهھھھبریی ددررست سيیاسی وو نظامی وو حتی با ووجودد سالحح بسيیارر کم٬، ووااحدهھھھایی ررززمندهه می 
تواانند بهھ پيیرووززیی بر ضداانقالبب ااميیدوواارر باشد. تصورر اايین مسئلهھ ساددهه ااست کهھ ااگر ااشتباهھھھاتت 
ررهھھھبریی کهھ بهھ آآنهھا ااشاررهه کردديیم صوررتت نمی گرفتند – وو اايین ااشتباهھھھاتت ااجتنابب ناپذيیر بوددند – 

نتيیجۀ قيیامم هھھھامبوررگگ چهھ می شد. 
خامسا٬ً، غيیرقابل تصورر ااست کهھ ااگر قيیامم پيیرووزز می شد٬، يیعنی قدررتت رراا تصرفف می کردد٬، با 
توجهھ بهھ اايینکهھ هھھھامبوررگگ سرخخ منزوویی باقی ماندهه بودد وو بهھ ووسيیلۀ قيیامهھایی مشابهھی ددرر مرااکز 
عمدۀۀ کشورر مورردد حمايیت قراارر نمی گرفت٬، بتوااند آآنراا حفظ کند. قيیامم ددرر دديیگر شهھرهھھھا يیا حدااقل 
ددرر شهھرهھھھایی منطقۀ بالتيیک٬، پيیش شرطط يیک پيیرووززیی اانقالبی ددرر خودد هھھھامبوررگگ بودد. بهھ ااعتقادد ما 
با توجهھ بهھ ووضعيیت کشورر ددرر ٬1923، هھھھامبوررگگ می تواانست عالمت يیک شوررشش عمومی ددرر 
تعداادد ززيیاددیی اازز مرااکز وو مناططق باشد. پروولتارريیایی هھھھامبوررگگ٬، عليیرغم خيیانت کارریی سوسيیالل 
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ددمکرااسی٬، تواانايیی حفظ قدررتت رراا ددااشت. ااما براایی اايینکهھ اايین اامر ااتفاقق اافتد بهھ يیک ررهھھھبریی 
بلشويیکی ددرر ررأأسس حزبب کمونيیست آآلمانن نيیازز بودد. چنيین ررهھھھبریی اایی ووجودد ندااشت. 

قيیامم کانتونن 

مالحظاتت کلی 

ددرر ااهھھھميیت تارريیخی جهھانی قيیامم کانتونن هھھھيیچ تردديیدیی نيیست٬، وو آآنچنانن شناختهھ شدهه ااست کهھ بهھ ااثباتت 
نيیازز نداارردد. کنگرۀۀ ششم جهھانی اانترناسيیونالل کمونيیستی ددررباررۀۀ اايین قيیامم چنيین می گويید: 

«شوررشش کانتونن يیک ااقداامم قهھرمانانۀ عقب دداارر پروولتارريیایی چيین ددرر ددووررۀۀ پيیش اازز اانقالبب بودد٬، وو 
با ووجودد ااشتباهھھھاتت بزررگی کهھ ررهھھھبراانن آآنن ددرر جريیانن شوررشش مرتکب شدند٬، مشخص کنندۀۀ آآغازز 

 . 24مرحلۀ جديید اانقالبب شورروویی ااست»

. پيیش  25«کاررگراانن٬، قيیامم کانتونن رراا بمثابۀ نمونۀ قهھرمانی عظيیم کاررگراانن چيین تصويیر می کنند»

اازز آآنن٬، يیعنی ددرر جريیانن قيیامهھایی شانگهھایی وو بطورر کلی ددرر جريیانن کلی مباررززۀۀ اانقالبی پيیش اازز 
شوررشش کانتونن٬، پروولتارريیایی چيین با بوررژژووااززیی ملی رراادديیکالل متحد شدهه بودد. پيیشاهھھھنگ آآنن٬، حزبب 
کمونيیست٬، ددرر ططولل اايین ددووررهه٬، ااتحاددیی رراا با کوميین تانگ تشکيیل ددااددهه بودد – کهھ ددرر آآنن ززمانن بيیانن 
سيیاسی بلوکک چهھارر نيیروو بودد: پروولتارريیا٬، بوررژژووااززیی٬، ددهھھھقانانن وو ززحمتکشانن شهھریی. ااما ددرر قيیامم 
کانتونن٬، پروولتارريیایی چيین براایی ااووليین بارر خودد رراا بمثابۀ يیک ططبقۀ ااساساً مستقل عرضهھ کردد٬، کهھ 
عليیهھ بوررژژووااززیی٬، حکامم نظامی يیا دداارر وو ددستهھهھایی فئودداالی وو عليیهھ اامپريیاليیسم خاررجی مباررززهه می 
کردد؛ براایی دديیکتاتورریی اانقالبی وو ددمکرااتيیک پروولتارريیا وو ددهھھھقانانن يیعنی براایی قدررتت شورروویی می 
ررززميید. پروولتارريیایی کانتونن٬، تحت ررهھھھبریی حزبب کمونيیست چيین٬، ددرر تصرفف قدررتت٬، ددرر شهھریی با 
جمعيیتی بيیش اازز يیک ميیليیونن نفر وو ددرر حفظ اايین قدررتت بهھ مدتت پنجاهه وو هھھھشت ساعت موفق شد. با 
چنيین کارریی پروولتارريیایی چيین بهھ تمامی جهھانن نشانن دداادد کهھ کامال اازز خويیشتن بهھ عنواانن يیک ططبقهھ 
آآگاهھھھی يیافتهھ٬، خودد رراا اازز نظر سيیاسی ساززمانن ددااددهه وو بهھ ططبقهھایی مستقل بدلل شدهه کهھ قاددرر ااست بهھ 
عنواانن نيیروویی ررهھھھبریی کنندهه وو هھھھداايیت کنندۀۀ اانقالبب چيین عمل کند. باالخرهه٬، پروولتارريیایی چيین نشانن 

دداادد کهھ جريیانن بعدیی اانقالبب کبيیر چيین تحت هھھھژمونی پروولتارريیا صوررتت خوااهھھھد گرفت. 
رروويیدااددهھھھایی اانقالبی کهھ بهھ ددنبالل قيیامم کانتونن ددرر چيین صوررتت گرفتند٬، ددررستی اايین بيیانن رراا تأيیيید می 
ً بهھ  کنند. بوررژژووااززیی چيین٬، حتی پيیش اازز اانقالبب٬، دديیگر يیک نيیروویی اانقالبی نبودد٬، وو مشخصا
ااررددووگاهه ضداانقالبب پيیوستهھ بودد. بوررژژووااززیی ددرر کنارر فئودداالهھا٬، دداارر وو ددستۀ حکامم نظامی وو 
اامپريیاليیسم خاررجی٬، بهھ مباررززهھھھایی ووحشيیانهھ عليیهھ پروولتارريیا وو متحديینش٬، ددهھھھقانانن وو ززحمتکشانن 
شهھریی مباددررتت ووررززيید. پس اازز قيیامم کانتونن٬، اايین يیوررشش توسط نيیرووهھھھایی ااررتجاعی عليیهھ اانقالبب 
اافزاايیش يیافت. تنهھا نيیروويیی کهھ قاددرر ااست مباررززۀۀ اانقالبی ططبقاتت ززحمتکش چيین رراا ررهھھھبریی کند 

پروولتارريیاست. 

24- تزهھھھا وو قطعنامهھهھایی کنگرهه ششم جهھانی اانترناسيیونالل کمونيیستی٬، «ووضعيیت بيین االمللی وو ووظظايیف 

اانترناسيیونالل کمونيیستی»٬، بخش 54. 

25- «مانيیفست ددررباررهه اانقالبب چيین»٬، ررأأیی گيیریی شدهه ددرر نشست اافتتاحيیهھ کنگرهه ششم جهھانی اانترناسيیونالل 

کمونيیستی.
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قصد ما ددرر اايینجا اايینست کهھ ووضعيیت رراا ددرر چيین (وو بهھ وويیژهه ددرر اايیالت کواانگ تونگ) کهھ ززميینۀ 
اايین مباررززهه رراا تشکيیل می ددهھھھد٬، توصيیف نموددهه وو بهھ تجزيیهھ وو تحليیل دداليیل شکست آآنن بپرددااززيیم. 
تنهھا پروولتارريیایی چيین نيیست کهھ اازز ددررسهھایی قيیامم چيین سودد می بردد. جنبهھهھایی مثبت آآنن٬، هھھھمچونن 
ااشتباهھھھاتت٬، بايید بهھ ووسيیلۀ پروولتارريیایی جهھانی مورردد ااررززيیابی قراارر گيیرند؛ ززيیراا تجربۀ کانتونن يیکی 

اازز گراانن بهھاتريین ددررسهھایی مباررززۀۀ اانقالبی بيین االمللی ددرر سالهھایی ااخيیر ااست. 

ووضعيیت چيین 

٬، بهھ وويیژهه ددرر مرکز وو جنوبب٬، با خصوصيیاتت ززيیر  26ددرر پائيیز 1927 ووضعيیت عمومی چيین

مشخص می شد: 
االف) بوررژژووااززیی ملی ررووزز بهھ ررووزز بيیشتر اازز اانقالبب ددمکرااتيیک ملی رروویی گردداانن شدهه وو بهھ 
ااررددووگاهه ضداانقالبب ميیليیتارريیستی وو اامپريیاليیستی می پيیوست. تمامی نيیرووهھھھایی ضداانقالبب ددرر 
مباررززهھھھایی سخت عليیهھ جناحح اانقالبی پروولتارريیا وو عليیهھ توددۀۀ ددهھھھقانانن ددررگيیر بوددند: اانحاللل 
ساززمانهھایی ددهھھھقانی وو ااتحادديیهھهھایی کاررگریی٬، سرکوبب ووحشيیانۀ جنبشهھایی اانقالبی٬، نابوددیی 

کاددررهھھھایی اانقالبی ططبقۀ کاررگر وو غيیرهه. 
بب) بحراانن عميیقی ددرر هھھھر ززميینۀ ززندگی ااقتصاددیی آآشکارر می شد: خراابی مدااوومم اامورر مالی٬، 

تجاررتت٬، صنعت وو حمل وو نقل؛ بحراانن بهھ اابعادد فاجعهھ آآميیزیی نزدديیک می شد. 
جج) نيیرووهھھھایی ضداانقالبب نشانن می ددااددند کهھ تواانايیی اايیجادد ثباتت يیا ررسيیدنن بهھ ووحدتت ددرر ااررددووگاهه 
خويیش رراا ندااررند٬، تقسيیم چيین بيین گرووهھھھبندیی هھھھایی سيیاسی متخاصم وو متعددد٬، ددرر حالتی اازز جنگ 

27بيین آآنهھا٬، بهھ سطح بی سابقهھایی ررسيیدهه بودد. 

دد) يیک جنبش اانقالبی قدررتمند ددرر حالل ررشد بودد کهھ خودد رراا ددرر عمليیاتت ااعتصابی ددرر مرااکز 
صنعتی (شانگهھایی٬، کانتونن٬، هھھھانکو وو غيیرهه) نشانن می دداادد؛ ددرر جنبش اانقالبی رروو بهھ ررشد ددهھھھقانانن 
کهھ ددرر اايیاالتت هھھھونانن٬، هھھھوپهھ٬، کيیانگ سی وو کواانگ تونگ شکل يیک جنگ ددااخلی ووااقعی رراا ددرر 
مناططق ررووستايیی عليیهھ ززميینداارراانن بزررگگ وو کوالکهھا بهھ خودد گرفت؛ ددرر قيیامم ااررتشهھایی يیهھ تيینگ وو 
هھھھولونگ ددرر 30 ژژووئيیهھ [1927] ددرر نانچانگ؛ ددرر ااستقراارر قدررتت شورروویی ددرر هھھھايیفنگ وو لوفنگ 

وو غيیرهه. 
ددرر عيین حالل ددووررۀۀ پيیش اازز قيیامم کانتونن٬، با سطح ناززلل فعاليیت اازز ططرفف حزبب کمونيیست مشخص 
می شد. حزبب بطورر کلی نشانن دداادد کهھ تواانايیی ساززماندهھھھی جنبش اانقالبی توددهھھھهھا يیا ررهھھھبریی 
سيیاسی ددااددنن بهھ آآنن رراا نداارردد. حزبب هھھھنوزز کامال خودد رراا اازز توهھھھماتت مربوطط بهھ جناحح «چپ» 

26- بهھ ااستثناء منچورریی. ووضعيیت سيیاسی وو ااقتصاددیی اايین اايیالت٬، يیک نيیمهھ مستعمرهه اامپريیاليیسم ژژااپن٬، هھھھميیشهھ 

اازز بقيیهھ سرززميین چيین بسيیارر متفاووتت بوددهه ااست.

27- گرووهھھھبندیی هھھھایی سيیاسی عمدهه ررقيیب بهھ شرحح ززيیر بوددند: چانگ تسو - ليین ددرر منچورریی٬، مغولستانن ددااخلی وو 

چيیلی٬، چانگ تسونگ - چانگ ددرر شانتونگ٬، يین هھھھسی - شانن ددرر شانسی٬، يیانگ سن ددرر سچواانن وو هھھھوپهھ٬، گرووهه 
کواانگ تونگ (چيیانگ کایی چک) ددرر اايیاالتت کيیانگ سو٬، چکيیانگ٬، فوکيین وو ددرر بخشی اازز اايیالت کيیانگ سی٬، 
گرووهه کواانگ سی بهھ ررهھھھبریی پایی چونگ - هھھھسی حاکم نظامی کواانگ سی ددژژخيیم کشتارر 12 آآوورريیل ددرر 
شانگهھایی وو دداارر وو ددستهھاشش ددرر اايیاالتت کواانگ سی٬، کويیچو٬، هھھھونانن وو بخشی اازز کواانگ تونگ٬، ژژنراالهھایی گرووهه 
هھھھونانن بهھ ررهھھھبریی تانن يین - کایی ددرر هھھھونانن٬، گرووهه چانگ فا - کویی وو وواانگ چيینگ - وویی ددرر کواانن تونگ. 
عالووهه بر اايین گرووهھھھبندیی هھھھایی ااصلی کهھ بيیانگر نيیروویی نظامی وو سيیاسی مهھمی بوددند٬، ددرر سرااسر اايیاالتت دداارر وو 

ددستهھهھایی کوچکی بوددند کهھ نيیرووهھھھایی کوچکی رراا ددرر ااختيیارر ددااشتند٬، مثل ژژنراالهھایی يیونانن٬، آآنن هھھھویی وو غيیرهه.
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کوميین تانگ آآززاادد نکرددهه بودد وو ددرر ااررتکابب ااشتباهھھھاتت جدیی ااپوررتونيیستی بهھ وويیژهه ددرر مشی 
ررووستايیی وو نظامی مقصر بودد. عالووهه بر اايین٬، فعاليیت نيیرووهھھھایی ضداانقالبب٬، تروورر ووحشيیانهھایی کهھ 
عليیهھ حزبب کمونيیست بکارر گرفتند٬، فقداانن هھھھر گونهھ تماسس نزدديیک (مکانی وو ززمانی) بيین جبهھهھهھایی 
 ،٬ 28عمدۀۀ اانقالبب: مباررززۀۀ ططبقۀ کاررگر٬، قيیامهھایی ددهھھھقانی وو تمرددهھھھایی فرااوواانن ددرر بيین سرباززاانن

تمامی اايین عواامل نمی تواانست بر توسعۀ اانقالبب تأثيیریی منفی ندااشتهھ باشد. 
کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست چيین ددرر نشست عمومی ااکتبر 1927 ووضعيیت مشخص کشورر رراا 
مورردد برررسی قراارر دداادد. نظر حزبب آآنن بودد کهھ٬، عليیرغم شکستهھایی متعددد (شانگهھایی – ددررهھھھم 
شکستن جنبش کاررگراانن ددرر آآوورريیل؛ وو ووهھھھانن – خلع سالحح کاررگراانن وو غيیرهه؛ سوااتو – شکست 
ااررتش يیهھ تيینگ وو هھھھولونگ وو غيیرهه)٬، ووضعيیت ددرر چيین اانقالبی باقی ماندهه وو شعارر قيیامم هھھھنوزز 

مناسب ااست. 

ووضعيیت ددرر کواانگ تونگ 

عواامل ضروورریی مشخص کنندۀۀ ووضعيیت ددرر کانتونن وو اايیالت کواانگ تونگ بالفاصلهھ پيیش اازز قيیامم 
بهھ شرحح ززيیر بوددند: 

االف) ددرر 17 نواامبر٬، ژژنراالل چانگ فاکویی – کهھ محرکک وویی ژژنراالل وواانگ چيینگ وویی٬، ررهھھھبر 
جناحح «چپ» کوميین تانگ بودد وو بر بخشی اازز بوررژژووااززیی کواانگ تونگ تکيیهھ ددااشت – بهھ 
کوددتايیی ددرر کانتونن ددست ززدد وو لی چی شن اايیدئولوگگ بوررژژووااززیی کمپرااددوورر رراا کهھ ددرر يیک 

کوددتایی ضداانقالبی ددرر 15 آآوورريیل 1927 قدررتت رراا بهھ ددست گرفتهھ بودد٬، بيیروونن ررااند. 
چانگ فاکویی وو وواانگ چيینگ وویی٬، هھھھر چند کهھ می خوااستند با ددررووغغ وو فريیب حمايیت توددهھھھهھا رراا 
جلب کنند٬، ااما ددرر ووااقع بهھ جنگی بی ررحمانهھ عليیهھ کاررگراانن اانقالبی٬، عليیهھ جنبش ددهھھھقانی وو باالتر 
اازز هھھھمهھ عليیهھ حزبب کمونيیست کهھ ااجباررااً ززيیرززميینی شدهه بودد ددست ززددند. ددرر اايین رراابطهھ٬، ااعضایی 
جناحح «چپ» کوميین تانگ تفاووتی با لی چی شن کامال ااررتجاعی ندااشتند. حکومت وواانگ چيینگ 
وویی وو چانگ فاکویی٬، بهھ محض ااستقراارر٬، تمامی ددستاووررددهھھھایی ااعتصاباتت هھھھنگ کنگ رراا لغو کردد 
(آآنهھا رراا اازز خانهھهھایی کاررگریی کهھ کاررفرمايیانن مجبورر بهھ ددااددنن آآنهھا شدهه بوددند بيیروونن ررااند٬، 
ررستورراانهھایی مرددمی رراا بست٬، ااعتصابيیونن رراا اازز کانتونن بيیروونن کردد وو ...). ااوو بهھ ددستگيیریی 
ووسيیع کاررگراانن پرددااخت٬، ااتحادديیهھهھایی کاررگریی اانقالبی رراا منحل وو ساختمانهھایی آآنهھا رراا تصرفف 
کردد٬، پوسترهھھھايیی مبنی بر نابوددیی کمونيیستهھا بهھ ددرر وو دديیواارر چسباند٬، وو حتی اازز ساززمانهھایی 

بوررژژوواايیی کهھ تحريیم کاالهھھھایی اانگليیسی وو ژژااپنی رراا خوااستارر بوددند حمايیت کردد. 
بب) بالفاصلهھ بعد اازز کوددتایی 17 نواامبر٬، جنگ ددرر اايیالت کواانگ تونگ بيین ددوو گرووهھھھبندیی نظامی 
– گرووهه چانگ فاکویی وو گرووهه لی چی شن متحد ژژنراالل لی فوليین – ددررگرفت. اازز آآنجا کهھ لی چی 
شن بهھ هھھھر تالشی براایی ااجتنابب اازز ددررگيیریی قطعی ددست ززدد٬، جنگ شکل نبرددهھھھایی ووسيیع رراا بهھ 
خودد نگرفت. لی چی شن نيیرووهھھھايیش رراا ددرر جهھاتت گوناگونن ررهھھھبریی کردد٬، وو نيیرووهھھھایی چانگ 
فاکویی آآنهھا رراا تعقيیب می کرددند. معهھذاا٬، تغيیيیر حکومت وو اايین جنگ «بدوونن خونريیزیی» ططبقاتت 
حاکم رراا شديیدااً تضعيیف نمودد؛ پرااکندگی شانن رراا تشديید کردد٬، ررهھھھبراانن سيیاسی کوميین تانگ وو خودد 
کوميین تانگ رراا بی ااعتبارر کردد وو اازز هھھھم پاشيیدگی ااقتصاددیی اايیالت وو شهھر کانتونن رراا تشديید نمودد. 

28- اايین سهھ جبهھهھ اانقالبی بطورر مجزاا بهھ ووجودد آآمدند وو هھھھيیچ هھھھماهھھھنگی مکانی وو ززمانی ندااشتند. ااررتشهھایی 

شوررشی نانچانگ نتواانستند بر جنبش ددهھھھقانی ددرر مناططق تحت نفوذذشانن مسلط شوند. شوررشهھایی ددهھھھقانانن با 
مباررززهه اانقالبی کاررگراانن ددرر شهھرهھھھا هھھھماهھھھنگ نبوددند.
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جج) پس اازز عزيیمت نيیرووهھھھایی لی چی شن وو نيیرووهھھھایی چانگ فاکویی بهھ ددنبالل آآنهھا٬، کانتونن بهھ 
تدرريیج اازز نيیرووهھھھایی حکومتی خالی شد. نيیرووهھھھایی حکومتی مرتباً بهھ جبهھهھ ااعزاامم می شدند٬، با اايین 
هھھھدفف کهھ نيیروویی بزررگی ددرر آآنجا براایی وواارردد آآووررددنن ضربۀ نهھايیی بهھ نيیروویی عقب نشستۀ لی چی 

شن متمرکز گردددد. 
ددرر لحظۀ قيیامم٬، ووااحدهھھھایی ززيیر اازز ااررتش چانگ فاکویی ددرر کانتونن حضورر ددااشتند: هھھھنگ آآموززشی٬، 
يیک هھھھنگ پيیاددهه٬، يیک هھھھنگ توپخانهھ٬، يیک هھھھنگ کهھ ووظظايیف گارردد رراا اانجامم می دداادد وو تعداادد ااندکی 
ووااحدهھھھایی کوچکتر. اايین نيیرووهھھھا نيیروویی نظامی جدیی نبوددند٬، ززيیراا با برنامهھهھایی تبليیغ وو تروويیج 
حزبب کمونيیست تا حد ووسيیعی اازز ااررتش رروویی گردداانن شدهه بوددند. مثال بيیش اازز 200 سلولل قویی 
. ددرر دديیگر ووااحدهھھھا٬،  29مخفی اازز کمونيیستهھا وو کمونيیستهھایی جواانن ددرر هھھھنگ آآموززشی ووجودد ددااشت

سلولهھا اازز نظر عدددیی ضعيیف بوددند٬، ااما عليیرغم اايین٬، شورر اانقالبی تعداادد بسيیارر ززيیاددیی اازز 
سرباززاانن رراا تحت تأثيیر قراارر ددااددهه بودد. 

صرفف نظر اازز نيیرووهھھھایی چانگ فاکویی ددرر کانتونن کهھ ووسيیعاً توسط حزبب کمونيیست٬، اانقالبی شدهه 
بوددند٬، ددوو هھھھنگ لی فوليین ددرر جزيیرۀۀ هھھھونامم ووجودد ددااشت. حزبب براایی رروویی گردداانن کرددنن آآنهھا اازز 
ااررتش يیا تسخيیر سيیاسی آآنهھا هھھھيیچ کارریی اانجامم ندااددهه بودد٬، بنابراايین آآنهھا نيیروویی قابل ااعتماددیی ددرر 

ددست فرماندۀۀ ااررتجاعی بوددند. 
ددرر ااططراافف کانتونن٬، ددرر اايیالت کواانگ تونگ٬، حدوودد 50000 سربازز ااررتجاعی ددرر ااررتشهھایی لی 
چی شن وو چانگ فاکویی ووجودد ددااشت. سرباززاانن اايین هھھھنگهھا اازز شعاررهھھھایی کوميین تانگ پيیروویی می 
کرددند. شعاررهھھھایی حزبب کمونيیست براایی ااکثر آآنهھا ناشناختهھ بودد٬، وو حتی ااگر اايیدهھھھهھايیی هھھھم اازز آآنهھا 
ددااشتند٬، هھھھيیچ تمايیزیی بيین آآنهھا وو شعاررهھھھایی کوميین تانگ نمی گذااشتند. اايین سرباززاانن ددرر ااختيیارر 
فرماندۀۀ ااررتجاعی بوددند وو بدوونن چونن وو چراا ددستوررااتت وویی رراا ااجراا می کرددند. حزبب بخاططر 

فقداانن نيیروو وو منابع هھھھيیچ کارریی ددرر ميیانن آآنهھا نکرددهه بودد. 
دد) شورر اانقالبی ددرر ميیانن ططبقاتت تحت ستم٬، بخاططر بدتر شدنن دداائمی ووضعيیت ااقتصاددیی وو تروورر 
ژژنراالهھایی کوميین تانگ٬، هھھھنوزز ددرر حالل گسترشش بودد. گرووهھھھبندیی توددهھھھهھایی ططبقۀ کاررگر کانتونن 
حولل فدررااسيیونن سرخخ غيیرقانونی ااتحادديیۀ کاررگریی وو بر گردد ساززمانن کمونيیستی شهھر با گامهھایی 
سريیع بهھ پيیش می ررفت. جلساتت مخفيیانۀ نمايیندگانن ااتحادديیۀ کاررگریی وو کنفراانسهھایی مخفيیانۀ 
نمايیندگانن حزبب کمونيیست مرتباً وو با عالقۀ ررووززاافزوونن تشکيیل می شد. قبال ددرر سپتامبر ووضعيیت 
آآنچنانن بودد کهھ ووقتی ااررتش يیهھ تيینگ وو هھھھولونگ بهھ سوااتو نزدديیک شدند٬، کميیتۀ اايیالتی کواانگ 
تونگ تصميیم بهھ تدااررکک بالفاصلۀ قيیامم ددرر کانتونن گرفت. ددررست ااست کهھ شکست نيیرووهھھھایی 
نانچانگ ددرر خاررجج اازز سوااتو ددرر ووهھھھلۀ ااوولل تأثيیر ززيیاددیی بر فعاليیت اانقالبی ددرر کانتونن گذااشت٬، ااما 
شورر وو شوقق ططبقۀ کاررگر با اايین شکست فروو ننشست وو حزبب کمونيیست عليیرغم اايین شکست وو 
تروورر ووحشيیانهھایی کهھ بهھ ددنبالل آآنن آآمد٬، بهھ آآماددهه کرددنن فعالل توددهھھھهھا براایی نبردد قطعی اادداامهھ دداادد. ددرر 

عيین حالل٬، بهھ تمامی ااقدااماتت تکنيیکی وو تشکيیالتی براایی تضميین موفقيیت قيیامم ااقداامم نمودد. 
ددرر 14 ااکتبر٬، ددرر ااررتباطط با ااعتصابب ملواانانن٬، جنبش شکل يیک شوررشش ااصيیل خوددبخوددیی رراا 
گرفت. ددرر اايین ررووزز٬، تظاهھھھرااتت عظيیم توددهھھھایی ددرر سرااسر شهھر برپا شد. چنديین هھھھزاارر تظاهھھھرکنندهه 
بهھ ساختمانهھايیی کهھ قبال توسط ووااحدهھھھایی سرخخ ااشغالل شدهه بوددند سرااززيیر شدند٬، پليیسهھا رراا بيیروونن 
ااندااختند وو چنديین عامل ددوولتی رراا کشتند. پس اازز اايین ووااقعهھ٬، تروورر ددوو براابر شد وو بخشی اازز 

29- حضورر اايین هھھھمهھ سلولل ددرر هھھھنگ آآموززشی بديین خاططر بودد کهھ اايین هھھھنگ تعداادد ززيیاددیی دداانشجویی آآکاددمی 

وواامپواا ددااشت وو نيیز بديین علت کهھ براایی مدتی ططوالنی يیک فرماندهه کمونيیست ددااشت (هھھھر چند کهھ ددرر ووااقع وویی 
پيیش اازز قيیامم اازز سمت خويیش برکنارر شدهه بودد).
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ااعضایی کميیتۀ اايیالتی کواانگ تونگ تصورر کرددند موقعيیت براایی ااقداامم بالفاصلهھ بهھ قيیامم آآماددهه شدهه 
ااست. ااما٬، ااکثريیت تصميیم گرفت کهھ بيیشتر صبر کند؛ آآنهھا ااعضایی حزبب رراا بهھ اادداامۀ بسيیج 

توددهههھھھا٬، تأکيید بر ااررتباطط بيین خوااستهھایی ااقتصاددیی وو سيیاسی٬، وو تبليیغ بهھ نفع قيیامم ددعوتت کرددند. 
جناحح اانقالبی پروولتارريیایی کانتونن ددرر 7 نواامبر تظاهھھھرااتت عظيیمی بهھ ررااهه ااندااخت کهھ بهھ ووسيیلۀ پليیس 
پرااکندهه شد. بايید توجهھ کردد کهھ برخی ااعضایی کميیتۀ اايیالتی کواانگ تونگ يیکبارر دديیگر ددرر ططولل 
اايین ررووزز ددعوتت بهھ قيیامم کرددند. ااما موااززنۀ نيیرووهھھھا٬، بهھ ااعتقادد دديیگر ررفقایی باالیی کميیتهھ هھھھنوزز بهھ حد 

کافی مساعد نبودد وو قيیامم بهھ تعويیق اافتادد. 
ددرر ططولل ااووليین ررووززهھھھایی ددسامبر٬، جنبش اانقالبی ددرر کانتونن بهھ ررشد خويیش اادداامهھ دداادد. يیکبارر دديیگر 
ملواانانن ددست بهھ ااعتصابب ززددند؛ رراانندگانن ااتوبوسس وو تعدااددیی اازز کاررگراانن کاررخانجاتت وو ااددااررۀۀ 
پست نيیز بهھ آآنهھا پيیوستند. ططغيیانن بسيیارر نيیروومند مباررززۀۀ ططبقاتی پروولتارريیا پس اازز کوددتایی چانگ 
فاکویی خودد رراا ددرر تظاهھھھرااتت جديید٬، ددرر جريیانن ووسيیع اانتشاررااتت مخفی کمونيیستی٬، ددرر آآززاادد کرددنن 

کمونيیستهھایی ززنداانی توسط جمعيیت وو غيیرهه نشانن دداادد. 
هه) ااما عالووهه بر ووااحدهھھھایی سرخخ٬، تعداادد ززيیاددیی ااتحادديیۀ کاررگریی ددرر کانتونن ووجودد ددااشت کهھ ااددااررهه 
شانن ددرر ددست حاميیانن ااررتجاعی کوميین تانگ قراارر ددااشت. اايین ااتحادديیهھهھا٬، کهھ ددهھھھهھا هھھھزاارر کاررگر 
رراا ددرربر می گرفتند٬، حولل ااتحادديیۀ ااررتجاعی مهھندسی گردد آآمدهه بوددند. اايین ااتحادديیهھ اازز ااقدااماتت 
ضداانقالبی حکومت ددرر سرااسر ددووررۀۀ ااررتجاعع پشتيیبانی کرددهه بودد وو کمک فعالی بهھ نيیرووهھھھایی 
حکومتی براایی سرکوبب قيیامم ددااددهه بودد. اايین شراايیط ٬، يیعنی حضورر اايین تعداادد ززيیادد اازز ااعضایی 
ااتحادديیهھهھایی ااررتجاعی (کهھ تعدااددشانن اازز حاميیانن فعالل ااتحادديیهھهھایی سرخخ بيیشتر بودد)٬، مشکل ااصلی 
قيیامم رراا تشکيیل می دداادد؛ تدااررکک آآنن رراا تا حد ززيیاددیی فلج کردد وو تأثيیریی منفی بر نتيیجۀ آآنن ددااشت. 

نفوذذ حزبب کمونيیست ددرر اايین ااتحادديیهھهھا بسيیارر جزئی بودد. 
خرددهه بوررژژووااززیی بطورر کلی هھھھنوزز خودد رراا اازز توهھھھماتت خويیش نسبت بهھ جناحح «چپ» کوميین 
تانگ آآززاادد نکرددهه بودد وو هھھھنوزز اانتظارر بهھبوددیی رراا ددرر ووضعيیت فالکت بارر خويیش اازز سویی چانگ 

فاکویی ددااشت. 
وو) ددرر اايیالت کواانگ تونگ٬، جنبش اانقالبی ددهھھھقانانن خودد رراا با ااستقراارر قدررتت شورروویی وو بهھ عمل 
ددررآآووررددنن شعاررهھھھایی اانقالبب ااررضی ددرر شش منطقۀ ااططراافف هھھھايیفنگ وو لوفنگ (ددرر 250 کيیلومتریی 
شرقق کانتونن) نشانن دداادد. ددرر هھھھايیفنگ کنگرۀۀ نمايیندگانن کاررگراانن٬، سرباززاانن وو ددهھھھقانانن کهھ ددرر 7 
نواامبر با حضورر 300 نمايیندهه وو بيیش اازز 10000 نفر اازز مرددمم گشايیش يیافت٬، يیک حکومت 
شورروویی ددرر تمامی مناططق شوررشی کواانگ تونگ برقراارر کردد. ددرر ااوواايیل ددسامبر قدررتت منطقۀ 
شورروویی بهھ قلمروويیی با بيیش اازز نيیم ميیليیونن جمعيیت بسط يیافت. حکومت توسط يیکی اازز ااعضایی 
کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست ررهھھھبریی می شد. ددرر جزيیرۀۀ هھھھايینانن نيیز يیک جنبش نيیروومند ددهھھھقانی 

ووجودد ددااشت. 
متأسفانهھ ددرر لحظۀ قيیامم کانتونن٬، جنبش اانقالبی ددرر مناططق نزدديیک شهھر فوقق االعاددهه ضعيیف بودد. 
حزبب نمی تواانست کارر تروويیجی الززمم رراا ددرر مناططق ررووستايیی ااططراافف کانتونن اانجامم ددهھھھد. 

ااشتباهھھھاتت قديیمی حزبب ددرر ززميینۀ ااررضی ااکنونن خودد رراا قويیاً نشانن می ددااددند. 

تدااررکک فورریی قيیامم 

کميیتۀ اايیالتی کواانگ تونگ حزبب کمونيیست ددرر نشست 26 نواامبر خودد تصميیم گرفت خودد رراا 
قاططعانهھ بهھ سمت تدااررکک فورریی قيیامم جهھت ددهھھھد. ااعتقادد عميیقاً بر اايین بودد کهھ تمامی شراايیط براایی 
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پيیرووززیی ووجودد دداارردد٬، وو تصورر می ررفت کهھ موفقيیت با توجهھ بهھ تدااررکک خوبب تکنيیکی وو سيیاسی 
قطعی باشد. 

ددرر ددووررۀۀ بيین 30 نواامبر وو آآغازز قيیامم٬، ساززمانن کمونيیستی ووسيیعاً براایی بسيیج توددهھھھهھا جهھت قيیامم کارر 
کردد. ساززمانن هھھھمچنيین بر رروویی يیک برنامۀ عمومی سيیاسی کارر کردد٬، نقشهھهھایی نظامی ططرحح کردد 

وو بر رروویی ساززمانن آآيیندۀۀ کانتونن شورروویی فکر کردد. 
حزبب برنامۀ تروويیجی خودد رراا ددرر ميیانن توددهھھھهھا با شعاررهھھھایی ززيیر اانجامم دداادد:«مرگگ بر چانگ 
فاکویی وو وواانگ چيینگ وویی!»٬، «مرگگ بر کوميین تانگ!»٬، «آآززااددیی ددمکرااتيیک کامل مطبوعاتت٬، 
سخنراانيیهھا٬، ااجتماعاتت٬، ااتحادديیهھهھا وو حق ااعتصابب»٬، «نابوددیی محرکيین چانگ فاکویی»٬، «ااسلحهھ 
براایی کاررگراانن وو ددهھھھقانانن»٬، «آآززااددیی فورریی تمامی ززنداانيیانن سيیاسی»٬، «برقراارریی مجددد کمک 
ددوولتی بهھ ااعتصابيیونن هھھھنگ کنگ»٬، «پرددااخت حق بيیکارریی کامل»٬، «ددستمزدد بيیشتر وو کنترلل 
توليید توسط کاررگراانن»٬، «سلب مالکيیت بوررژژووااززیی بزررگگ»٬، «بهھبودد شراايیط ماددیی وو حقوقی 
ددهھھھقانانن»٬، «اايیجادد کميیتهھهھایی اانقالبی سرباززاانن»٬، «تصفيیۀ تمامی اافرااددیی کهھ ددرر تروورر کوميین 
تانگ شرکت ددااشتند»٬، «تمامی ززميینهھا ددرر ددست ددهھھھقانانن٬، برنج براایی کاررگراانن»٬، «مرگگ بر 

جنگهھایی ميیليیتارريیستی!»٬، «تمامی قدررتت بهھ ددست شوررااهھھھا». 
براایی ااقدااماتت تشکيیالتی ددرر جهھت تدااررکک قيیامم٬، پس اازز 26 نواامبر حزبب يیک کميیتۀ اانقالبی 
نظامی بهھ ووجودد آآوورردد کهھ ررهھھھبریی کلی رراا ددرر ااختيیارر گيیردد وو هھھھمچنيین يیک فرماندهھھھی گارردد سرخخ 
کهھ ررهھھھبریی تکنيیکی رراا براایی خودد قيیامم ددرر ددست گيیردد. حزبب جزء بهھ جزء بر رروویی نقشۀ شوررشش 
کارر کردد. بسيیج نظامی کمونيیستهھا وو ساززمانن گارردد سرخخ رراا تدااررکک دديید (حدوودد 1000 سلولل حزبی 
بهھ اانضمامم جواانانن ددرر کانتونن بوددند؛ 200 عددد اازز آآنانن هھھھمچنانن کهھ قبال گفتيیم ددرر هھھھنگ آآموززشی 
بوددند). گرووهھھھهھایی وويیژهھھھایی اازز کاررگراانن فعالل اانقالبی براایی ااجراایی مأمورريیتهھایی وويیژهه تشکيیل 
شدند٬، نظيیر تصفيیۀ ررهھھھبراانن ضداانقالبب٬، گرووهھھھبندیی وو آآموززشش رراانندگانن وو نفرااتت کاميیونهھا٬، 

اافزووددنن بر تعداادد قيیامم کنندگانن ددرر ووااحدهھھھایی ددشمن وو غيیرهه. 
کميیتۀ اانقالبی کانتونن اازز پنج ررفيیق تشکيیل شدهه بودد٬، يیکی اازز آآنهھا (يیهھ تيینگ) بهھ عنواانن ررهھھھبر بخش 
نظامی قيیامم (ستادد کل) گماررددهه شدهه بودد. ررفيیق يیهھ تيینگ تنهھا شش ساعت پيیش اازز شرووعع عمليیاتت 
ً خوااهھھھيیم  وواارردد کانتونن شد٬، وو بنابراايین ددرر تدااررکک آآنن شرکت ندااشت. اايین مسئلهھ هھھھمچنانن کهھ بعداا

دديید٬، تأثيیر بسيیارر نامساعدیی بر جريیانن رروويیدااددهھھھا ددااشت. 
شورراا (Soviet) کهھ ددرر آآستانۀ قيیامم اانتخابب شدهه بودد٬، شانزددهه عضو ددااشت. ددهه نفر اازز آآنهھا ددرر يیک 
نشست فدررااسيیونن سرخخ ااتحادديیهھهھایی کاررگریی چيین اانتخابب شدهه بوددند٬، سهھ نفر نمايیندۀۀ پاددگانن 
کانتونن بوددند وو سهھ نفر بقيیهھ اازز ساززمانهھایی ددهھھھقانی کواانگ تونگ اانتخابب شدهه بوددند (تنهھا يیکی اازز 

اايین سهھ ررفيیق آآخریی براایی آآغازز شوررشش ددرر کانتونن بودد). 
کارر حزبب ددرر ااررتش عمدتاً بهھ ووااحدهھھھایی پاددگانن کانتونن محدوودد شدهه بودد ززيیراا منابع وو اافراادد الززمم 
ووجودد ندااشتند٬، وو هھھھيیچ کارریی ددرر بيین نيیرووهھھھایی خاررجج اازز پاددگانن صوررتت نگرفتهھ بودد. هھھھميین مسئلهھ 
رراا ددرر رراابطهھ با کارر ددرر ميیانن ددهھھھقانانن می تواانن گفت. يیک مدررسۀ مخفی حزبب براایی ررززمندگانن 
ررووستايیی ددرر کانتونن اايیجادد شدهه بودد. ررفقايیی کهھ ددرر آآنن مدررسهھ حضورر می يیافتند بهھ عنواانن رراابط 
بيین کانتونن وو ساززمانهھایی ددهھھھقانی کارر می کرددند٬، کتابهھا وو جزووااتت رراا ددرر ميیانن ددهھھھقانانن توززيیع می 
کرددند وو ... ااما با توجهھ بهھ تعداادد محدوودد اايین ررززمندگانن٬، نتيیجۀ جدیی اازز کارر آآنهھا حاصل نمی شد. 

موااززنۀ نيیرووهھھھایی مسلح ددرر کانتونن ددرر آآستانۀ قيیامم بهھ شرحح ززيیر بودد: 

نيیرووهھھھایی ااررتجاعع 

R73



عالووهه بر اايین٬، مرااکز فرماندهھھھی لشکر ددوومم٬، لشکر ددووااززددهھھھم وو سپاهه چهھاررمم وو ستاددهھھھایی چانگ 
فاکویی نيیز هھھھمگی ددرر کانتونن مستقر بوددند. هھھھر يیک اازز اايین مرااکز فرماندهھھھی توسط تعدااددیی 
گرووهھھھانن موززرر Mauser کهھ اازز پنجاهه تا صد نفر تشکيیل شدهه بوددند محافظت می شدند (ااررقامم 
ددقيیق رراا نداارريیم)؛ اايینهھا اازز بيین سرباززاانن ددستچيین شدهه بوددند٬، حقوقهھایی خوبی ددرريیافت می کرددند وو 

کامال حرفهھایی بوددند. 
ً توسط حزبب  تمامی اايین ووااحدهھھھا٬، بهھ ااستثناء ددوو هھھھنگ لی فوليین وو گرووهھھھانهھایی موززرر ووسيیعا
کمونيیست اانقالبی شدهه بوددند. بديین ددليیل٬، آآنهھا نيیروویی جدیی ددرر ددست فرماندۀۀ ااررتجاعی نبوددند. ااما 
ددوو هھھھنگ لی فوليین وو گرووهھھھانهھایی موززرر٬، تحت تأثيیر تبليیغاتت اانقالبی قراارر نگرفتهھ بوددند. 

شوررشيیانن تنهھا می تواانستند اايین نيیرووهھھھا رراا بهھ ززوورر ااسلحهھ اازز ميیداانن خاررجج کنند. 

نيیرووهھھھایی شوررشی 

عالووهه بر اايین٬، شوررشيیانن رروویی حمايیت ددهھھھقانانی کهھ بهھ مجردد ددررگرفتن قيیامم بايید يیک گرووهه مسلح 
1500 نفریی رراا بهھ کانتونن می فرستاددند٬، حسابب می کرددند (ددرر ووااقع تنهھا حدوودد 500 نفر اازز آآنهھا 

وواارردد شدند). 
ددرر لحظۀ قيیامم٬، هھھھنگ آآموززشی تحت فرماندهھھھی يیک اافسر ااررتجاعی قراارر ددااشت وو بعضی اازز 
اافسراانن هھھھم با وویی بوددند؛ ااما هھھھنگ بطورر کلی با 200 سلولل کمونيیستی قدررتمندشش وو حتی بهھ 

500 نفر1 هھھھنگ توپخانهھ ددرر دداامنهھهھایی شمالی کانتونن با سی توپپ
600 نفر1 هھھھنگ پيیاددهه٬، نزدديیک ووااحد قبلی

1 گردداانن نگهھبانن ااسلحهھ خانهھ ددرر نزدديیک اايیستگاهه سانن 
شویی

300 نفر

250 نفر1 گردداانن پيیاددهه٬، مستقر ددرر هھھھمانن نقطهھ
1000 نفرکاددتهھایی آآکاددمی وواامپواا ددرر جزيیرۀۀ وواامپواا

800 نفر1 هھھھنگ جديیدااً اايیجادد شدهه اازز لشکر ددوومم ددرر هھھھسی کواانن
2000 نفر1 هھھھنگ جديیدااً تشکيیل شدهه اازز لشکر سومم پليیس شهھریی

(تعداادد نامشخص)گردداانهھایی محافظ خانۀ لی چی شن

1000 نفرهھھھنگ آآموززشی ددرر پاددگانن چاهھھھی
50 نفريیک ااسکاددرراانن اازز ژژااندااررمریی شهھر
50 نفريیک گرووهه اازز محافظيین ااسلحهھ خانهھ

100 نفر2 گرووهه اازز کاددتهھایی وواامپواا
2000 نفرگارردد سرخخ کانتونن
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اانضمامم برخی اازز اافسراانن٬، مصممانهھ ددرر جهھت قيیامم بودد وو تنهھا ددرر اانتظارر ددستوررااتت حزبب بهھ سر 
می بردد. هھھھمچنانن کهھ دديیديیم٬، موااززنۀ قدررتت ساززمانن يیافتۀ نظامی براایی اانقالبب مساعد نبودد. ااما ااگر 
اايین ووااقعيیت رراا ددرر نظر بگيیريیم کهھ نيیرووهھھھایی بوررژژووااززیی رراا اازز هھھھر جهھت شورر اانقالبی فراا گرفتهھ 
بودد٬، وو اايینکهھ اازز نظر سيیاسی فوقق االعاددهه براایی فرماندۀۀ ااررتجاعی غيیرقابل ااعتمادد بوددند٬، می تواانن 
نتيیجهھ گرفت کهھ قدررتهھایی نظامی ددوو ططرفف ددرر کانتونن براابر بوددند. با توجهھ بهھ ساززماندهھھھی ددررست 
(ددرر آآغازز قيیامم)٬، اايین موااززنهھ حتی می تواانست بهھ نفع شوررشيیانن تغيیيیر کند وو اايین چيیزیی بودد کهھ 

ااتفاقق اافتادد. 
تشکيیالتت وو تسليیحاتت گارردد سرخخ بهھ شرحح ززيیر بودد: 

پس اازز آآنکهھ کميیتۀ اايیالتی براایی تدااررکک قيیامم ااقداامم کردد (ااووتت 1927)٬، کانتونن بهھ ددهه ناحيیهھ تقسيیم شدهه 
بودد کهھ يیک کميیسيیونن نظامی ددرر ررأأسس هھھھر يیک اازز آآنهھا قراارر ددااشت. اايین کميیسيیونهھایی نظامی 
ووظظيیفۀ ساززماندهھھھی کارر ددرر بيین نيیرووهھھھایی ااررتشی مستقر ددرر کانتونن وو غلبۀ سيیاسی بر آآنهھا رراا بهھ 
عهھدهه ددااشتند. ووظظايیف دديیگر آآنهھا عباررتت بودد اازز تشکيیل ددستهھهھایی گارردد سرخخ وو آآموززشش نظامی 
آآنهھا٬، جمع آآوورریی ااسلحهھ وو مهھماتت٬، اايیجادد شبکهھایی ااططالعاتی ددرر ددرروونن ووااحدهھھھایی چانگ فاکویی وو 

مرااکز فرماندهھھھی وو نهھاددهھھھایی حکومتی٬، وو خالصهھ٬، تدااررکک تکنيیکی قيیامم بطورر کلی. 
کميیسيیونهھایی نظامی ناحيیهھایی تحت ررهھھھبریی کميیسيیونن نظامی کميیتۀ اايیالتی کواانگ تونگ کارر می 
کرددند٬، کهھ اازز پنج ررفيیق تشکيیل شدهه بودد. کميیسيیونهھایی ناحيیهھایی معموال اازز سهھ ررفيیق تشکيیل می 

شدند٬، وو ااستثنائاً ددرر برخی مواارردد تنهھا يیک «نمايیندۀۀ کميیسيیونن» ووجودد ددااشت. 
کميیسيیونهھایی نظامی مخفيیانهھ کارر می کرددند. بهھ خاططر نيیازز بهھ مخفی کارریی مطلق٬، گارردد سرخخ 
اايیجادد شدهه ددرر نوااحی گوناگونن ددرر ططولل اايین ددووررۀۀ ااووليیهھ٬، شکل گرووهھھھهھایی ددهه نفرۀۀ کامال مخفی جداا 
اازز هھھھم وو بدوونن ووااحدهھھھایی بزررگتر رراا بهھ خودد گرفتند. اايین گرووهھھھهھایی ددهه نفرهه اازز کميیسيیونن نظامی 
منطقهھ ددستورر می گرفتند (يیا ددقيیق تر گفتهھ باشيیم اازز ررفيیقی کهھ براایی ساززماندهھھھی ددستهھهھایی گارردد 
سرخخ گماررددهه شدهه بودد). نتيیجتا٬ً، ووقتی کهھ تعداادد اايین گرووهھھھهھایی ددهه نفرهه اافزاايیش يیافت وو لحظۀ قطعی 
ددرر حالل نزدديیک شدنن بودد٬، مسئلۀ ترکيیب اايین گرووهھھھهھا ددرر ووااحدهھھھایی بزررگتر مطرحح شد تا اايین 
گرووهھھھهھا بتواانند ددرر جريیانن قيیامم بهھتر بکارر گرفتهھ شوند. ددررست پيیش اازز قيیامم (يیعنی حدوودد ددوو هھھھفتهھ 
پيیش اازز آآنن) ووظظيیفۀ تشکيیل وو ررهھھھبریی ددستهھهھایی گارردد سرخخ اازز کميیسيیونهھایی نظامی ناحيیهھایی گرفتهھ 
شد وو بهھ ررهھھھبراانن نظامی کهھ اازز ططرفف ااتحادديیهھهھایی کاررگریی تحت نفوذذ حزبب اانتخابب شدهه بوددند٬، 

ووااگذاارر گردديید. 
ددرر آآغازز قيیامم٬، حدوودد 2000 کاررگر ساززمانن يیافتهھ ددرر گارردد سرخخ کانتونن ووجودد ددااشتند کهھ اازز اايین 

عدهه 300 نفر ااعتصابيیونن هھھھنگ کنگ بوددند. 
ً هھھھيیچ ااسلحهھایی ندااشت. ددرر کل کانتونن٬، تنهھا 29  ووضعيیت ااسلحهھ بسيیارر بد بودد. گارردد سرخخ تقريیبا
موززرر وو حدوودد 200 ناررنجک ووجودد ددااشت وو حتی يیک تفنگ هھھھم موجودد نبودد. بهھ عالووهه٬، اافراادد 
آآموززشش نظامی کافی هھھھم نديیدهه بوددند. بسيیارریی اازز گاررددهھھھایی سرخخ ططريیقۀ کارربردد ااسلحهھهھايیشانن رراا 
نمی دداانستند. ااغلب فرماندهھھھانن گرووهه اابتداايیی تريین ااصولل علم نظامی يیا تاکتيیکهھایی جنگ خيیابانی 

رراا نمی دداانستند. 
آآموززشش نظامی ااندکک گارردد سرخخ بهھ شراايیط خاصص چيین مربوطط می شد. ددرر چيین نظامم ووظظيیفۀ 
ااجبارریی ووجودد ندااشت وو تمامی ااررتشهھایی چيین٬، ااررتشهھایی مزددوورر بوددند. مرددمم چيین نفرتت عميیقی 
اازز سرباززاانن ددااشتند وو تنهھا کسانی کهھ هھھھيیچ ررااهه دديیگریی براایی ززندهه ماندنن براايیشانن نبودد (ددهھھھقانانن 
ووررشکستهھ٬، لومپنهھایی شهھریی) بهھ ااررتش وواارردد می شدند. کاررگراانن وواارردد ااررتش نمی شدند. بديین 
ددليیل٬، ططبقۀ کاررگر چيین فرصتی براایی آآموختن هھھھنر جنگ اازز ططريیق قانونی ندااشت. اايین ووضعيیت٬، 

نتايیج بسيیارر فاجعهھ آآميیزیی بر کيیفيیت جنگی گارردد سرخخ کانتونن ددااشت. 
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نقشهھ وو جريیانن قيیامم 

کميیتۀ اايیالتی حزبب کمونيیست ددرر نشست 7 ددسامبر خويیش بهھ ااتفاقق آآررااء تصميیم گرفت شوررشی رراا 
براایی شب 11-10 ددسامبر٬، ددرر ساعت 3/30 صبح ساززمانن ددهھھھد. کميیتۀ اايیالتی فکر می کردد کهھ 
تمامی شراايیط ااجتماعی وو سيیاسی الززمم براایی تضميین پيیرووززیی قيیامم٬، ااکنونن ووجودد دداارردد. خبر تکانن 
ددهھھھندهه اايین بودد کهھ چانگ فاکویی٬، بهھ ددستورر وواانگ چيینگ وویی يیکی اازز لشکرهھھھايیش رراا اازز جبهھهھ 
بيیروونن می کشد وو آآنن رراا براایی خلع سالحح هھھھنگ آآموززشی وو برقراارریی مجددد «نظم» بهھ کانتونن می 
آآوورردد. ررووشن بودد کهھ بهھ محض خلع سالحح هھھھنگ آآموززشی٬، تروورر ااررتجاعی ددوو براابر می شد وو 
چانگ فاکویی تا اازز بيین برددنن تمامی اامکاناتت اانقالبی ددرر کانتونن با ززوورر ااسلحهھ اازز پایی نمی 
نشست. بديین ترتيیب مسئلهھ بديین گونهھ مطرحح شد: پذيیرشش شکست بدوونن نبردد٬، يیا عمل کرددنن با 

يیک فرصت منطقی براایی کسب قدررتت؟ حزبب ررااهه ددوومم رراا برگزيید. 
٬، نقشۀ ززيیر تصويیب شد: ددرر 11 ددسامبر ددرر  30پس اازز آآنکهھ چنديین نقشهھ مورردد برررسی قراارر گرفت

ساعت 3/30 صبح٬، قيیامم ددرر هھھھنگ آآموززشی ددررمی گرفت. سرباززاانن بايید هھھھنگهھایی پيیاددهه وو توپخانهھ 
وو يیک گردداانن پيیاددۀۀ مستقر ددرر هھھھمانن نقطهھ رراا خلع سالحح می کرددند. ددرر هھھھميین حالل٬، ددرر شهھر٬، گارردد 
سرخخ بايید پليیس وو هھھھنگ گارردد رراا خلع سالحح می کردد؛ بهھ مرااکز فرماندهھھھی لشکرهھھھایی ددوومم وو 
ددووااززددهھھھم وو سپاهه چهھاررمم وو هھھھمچنيین خانۀ لی چی شن حملهھ می بردد٬، ززنداانهھا رراا کهھ حدوودد 3000 
ززنداانی سيیاسی ددرر آآنهھا بوددند بازز می کردد٬، مرااکز پليیس٬، ساختمانهھایی ددوولتی٬، اانباررهھھھایی ااسلحۀ 
نزدديیک اايیستگاهه سانن شویی رراا (کهھ حدوودد 4000 تفنگ با مهھماتت٬، وو 5000 ناررنجک ددستی ددااشت) 
می گرفت٬، وو ااسلحهھ خانۀ ااصلی رراا کهھ ددرر هھھھشت کيیلومتریی کانتونن قراارر ددااشت با تمامی 

سالحهھايیش متصرفف می شد. 
سالحهھايیی کهھ ددرر ااووليین مرااحل قيیامم گرفتهھ می شد بايید ددرر بيین کاررگراانن توززيیع می گردديید وو 

ووااحدهھھھایی مسلح جديیدیی تشکيیل می شد. 
حزبب يیک ااعتصابب عمومی ااعالمم می کردد. تمامی نيیرووهھھھايیش بايید براایی اانجامم ووظظيیفۀ کشاندنن 
توددۀۀ کاررگراانن بهھ مباررززهه براایی سرنگونی نظامم کهھن بهھ کارر گرفتهھ می شدند. حمايیت آآنهھا براایی 
شورراایی مخفيیانهھ تشکيیل شدۀۀ کاررگراانن٬، ددهھھھقانانن وو سرباززاانن الززمم بودد٬، بهھ نحویی کهھ اامکانن صدوورر 
ااعالميیهھایی ددرر جريیانن قيیامم ررااجع بهھ قدررتت اايین شورراا ووجودد می ددااشت. بالفاصلهھ پس اازز آآنکهھ قيیامم 
آآغازز می شد٬، شورراا يیک سریی فرمانن صاددرر می کردد: ددررباررۀۀ عزلل حکومت کهھن٬، ملی کرددنن 

ززميین٬، توقيیف دداارراائی هھھھایی ثرووتمنداانن ااصلی شهھر٬، ملی کرددنن بانکهھا٬، ررااهه آآهھھھن وو غيیرهه. 
اايین٬، بطورر کلی پايیانن مرحلۀ ااوولل قيیامم بودد. 

ددرر مرحلۀ ددوومم٬، تمامی نيیرووهھھھایی شوررشی بايید براایی اانجامم ووظظيیفۀ خالی کرددنن کامل شهھر اازز 
باقيیماندۀۀ ضداانقالبب وو اانحاللل نيیرووهھھھایی ااررتجاعی لی فوليین ددرر جزيیرۀۀ هھھھونامم بکارر گرفتهھ می 

شدند. 

30- يیکی اازز اايین نقشهھهھایی رردد شدهه بهھ شرحح ززيیر بودد: ددرر شب 11 ددسامبر٬، حزبب تظاهھھھرااتی رراا ساززمانن می ددهھھھد 

کهھ هھھھنگ آآموززشی ددرر آآنن شرکت می کند. ددرر جريیانن اايین تظاهھھھرااتت ااعالمم ااعتصابب عمومی می شودد وو ددرر هھھھميین 
ززمانن سرباززاانن هھھھنگ آآموززشی هھھھمرااهه با ووااحدهھھھایی گارردد سرخخ٬، ساختمانهھایی حکومتی رراا می گرفتند٬، پليیس رراا 
خلع سالحح می کرددند وو غيیرهه. اايین نقشهھ کنارر گذااررددهه شد ززيیراا اايینطورر بهھ نظر کميیتهھ اانقالبی می ررسيید کهھ 

چنانچهھ ددشمن ددرر يیک حملهھ ناگهھانی شبانهھ غافلگيیر نشودد٬، فرصتهھایی موفقيیت ضعيیف تر خوااهھھھند بودد.
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مرحلۀ سومم شامل برخورردد با نيیرووهھھھایی باقيیماندۀۀ ميیليیتارريیستی ددرر کواانگ تونگ وو کشاندنن ددهھھھقانانن 
بهھ مباررززۀۀ اانقالبی می شد. اايین آآخريین مرحلۀ نقشهھ٬، تنهھا ددرر خطوطط کلی آآنن مشخص شدهه بودد. ددرر 

صوررتت شکست هھھھيیچ برنامهھ رريیزیی اایی نشدهه بودد. 
ااجراایی نقشهھ اازز مرااحل ززيیر گذشت: 

ددررست ددرر ساعت 3/30 صبح٬، چيیانگ تایی لی ررئيیس کميیتۀ اانقالبی کانتونن با گرووهھھھی اازز 
کاررگراانن سواارر بر کاميیونهھايیی کهھ توسط رراانندگانن اانقالبی اازز کاررفرمايیانشانن گرفتهھ شدهه بوددند٬، بهھ 
سرباززخانۀ هھھھنگ آآموززشی وواارردد شد. اايین هھھھنگ٬، هھھھنگامی کهھ ساززمانن کمونيیستی ااشش عالمت دداادد٬، 
با قدررتت کامل ددرر حيیاطط جمع شد؛ پس اازز سخنراانی ددهه ددقيیقهھایی چانگ تایی لی خطابب بهھ 
سرباززاانن٬، آآنهھا ااعالمم کرددند کهھ کامال ددرر ااختيیارر شورراایی کاررگراانن٬، ددهھھھقانانن وو سرباززاانن هھھھستند وو 
می خوااهھھھند ددرر ااستقراارر نظامم جديید فعاالنهھ شرکت کنند. فرماندۀۀ هھھھنگ وو يیاززددهه اافسر ااررتجاعی کهھ 

می خوااستند اازز کوميین تانگ ددفاعع کنند٬، ددرر جا کشتهھ شدند. 
هھھھر يیک اازز سهھ گردداانن هھھھنگ آآموززشی مأمورريیت خاصص خويیش رراا ددرريیافت کردد: يیکی بايید براایی 
خلع سالحح هھھھنگ پيیاددهه می ررفت٬، دديیگریی بايید هھھھنگ توپخانهھ وو گردداانن پيیاددهه رراا خلع سالحح می کردد 

وو سومی بايید بهھ شهھر می ررفت وو بهھ گارردد سرخخ می پيیوست. 
ددررست ددرر هھھھميین لحظهھ (3/30 صبح) گارردد سرخخ عمليیاتت رراا ددرر ددااخل شهھر شرووعع کردد. خلع 
ً توسط ددستهھهھایی هھھھنگ آآموززشی صوررتت  سالحح هھھھنگهھایی پيیاددهه وو توپخانهھ وو گردداانن پيیاددهه سريیعا
پذيیرفت. هھھھنگ آآموززشی اازز اايین عمليیاتت٬، سی توپپ وو تعداادد ززيیاددیی تفنگ (حدوودد 1500 عددد) وو 
مسلسل بهھ ددست آآوورردد. سالحهھایی گرفتهھ شدهه با کاميیونن بهھ شهھر حمل وو بيین کاررگراانن توززيیع شدند. 
گردداانهھایی هھھھنگ آآموززشی نيیرووهھھھایی خلع سالحح شدهه رراا تحت مرااقبت قراارر ددااددند وو براایی اانجامم 

ووظظايیف اانقالبی بعدیی عاززمم شدند. 
عمليیاتت گارردد سرخخ براایی خلع سالحح پليیس ددرر پاسگاهھھھهھايیشانن وو ااشغالل ساختمانهھایی ددوولتی با 
موفقيیت بهھ اانجامم ررسيید. اازز سویی دديیگر٬، حمالتت بهھ مرااکز فرماندهھھھی لشکرهھھھایی ددوومم وو ددووااززددهھھھم وو 
سپاهه چهھاررمم٬، وو بهھ خانۀ لی چی شن کهھ صدهھھھا پرسنل موززرر ددرر آآنن جایی ددااشتند وو حملهھ بهھ مرااکز 
فرماندهھھھی پليیس هھھھمهھ با شکست موااجهھ شدند. آآخريین هھھھدفف تنهھا پس اازز يیک حملۀ خونيین توسط 
گارردد سرخخ وو يیک گردداانن اازز هھھھنگ آآموززشی بهھ تصرفف ددررآآمد. پس اازز تصرفف مرکز فرماندهھھھی 

پليیس٬، ستادد کل کميیتۀ اانقالبی ددرر آآنجا مستقر شد. 
ددرر ساعت 3 بعد اازز ظظهھر٬، شوررشيیانن تمامی پاسگاهھھھهھایی محلی وو تمامی ساختمانهھایی ددوولتی رراا ددرر 
شهھر بهھ ااستثناء نوااحی تونگ شانگ وو شاميین ااشغالل کرددند. ناحيیۀ شاميین بخاططر آآنکهھ ناحيیهھایی 
بودد کهھ بهھ خاررجيیانن ووااگذاارر شدهه بودد٬، ددرر ططرحح حملهھ قراارر ندااشت. تنهھا مرااکز فرماندهھھھی ددوو لشکر 
وو سپاهه چهھاررمم٬، وو خانۀ لی چی شن ددرر ددست ددشمن باقی ماند. پيیش اازز ااشغالل اايین موااضع 
نيیرووهھھھایی قابل مالحظهھایی بايید شکل می گرفتند وو عزمم ررااسخی توسط شوررشيیانن بايید نشانن ددااددهه 
می شد. تنهھا ددرر پايیانن ااووليین ررووزز بودد کهھ اامکانن هھھھجومم ووسيیع بهھ مرااکز فرماندهھھھی لشکر ددوومم وو 
ددووااززددهھھھم فرااهھھھم آآمد. مرااکز فرماندهھھھی سپاهه چهھاررمم کهھ 200 پرسنل موززرر ددااشت وو سرسختانهھ 
مقاوومت می کرددند٬، تنهھا ددرر حدوودد ساعت 10 صبح ررووزز ددوومم پس اازز آآنکهھ شوررشيیانن ساختمانن رراا 
آآتش ززددند تصرفف شد. حدوودد نيیمی اازز توپچی هھھھایی موززرر (يیعنی حدوودد 100 نفر) تواانستند اازز 
ططريیق ررووددخانهھ بهھ جزيیرۀۀ هھھھونامم فراارر کنند. آآتش ددرر مرااکز فرماندهھھھی ااررتش بهھ بانک مرکزیی 

سراايیت کردد وو ساختمانن آآنن رراا با خاکک يیکسانن نمودد. 
ددرر ااررتباطط با تصرفف مرااکز فرماندهھھھی سپاهه چهھاررمم٬، يیک موقعيیت جالب بهھ ووجودد آآمد کهھ بايید ذذکر 
کنيیم. يیکی اازز اافسراانن ستادد اايین ستونن کمونيیست بودد. عليیرغم اايین اامر٬، کميیتۀ اانقالبی الززمم نديید کهھ 
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وویی رراا اازز نقشۀ قيیامم مطلع کند٬، وو بهھ هھھھميین ددليیل اايین اافسر کمونيیست٬، کهھ عهھدهه دداارر پست مهھمی هھھھم 
بودد٬، نقشی ددرر عمليیاتت ندااشت. 

خانۀ لی چی شن – کهھ چيیزیی شبيیهھ يیک ددژژ بودد کهھ يیک خندقق وو يیک دديیواارر سنگی بلند آآنراا ااحاططهھ 
کرددهه بودد – ددرر تمامی مدتی کهھ قدررتت شورروویی ددرر کانتونن اادداامهھ ددااشت تسخيیر نشد. بهھ هھھھر حالل لی 
چی شن ددرر خانهھ نبودد؛ ااما تعداادد ززيیاددیی اازز سرباززاانی کهھ فداايیی وویی بوددند وو ددرر ددفع حمالتت موفق 

شدند ددرر خانهھ بوددند. 
ددرر هھھھمانن ررووزز ااوولل شوررشش٬، شوررشيیانن کمبودد سالحح ددااشتند. سالحهھايیی کهھ اازز هھھھنگهھایی پيیاددهه وو 
توپخانهھ يیا پس اازز خلع سالحح پليیس گرفتهھ شدند براایی تسليیح تمامی کاررگراانی کهھ می خوااستند 
بجنگند بهھ هھھھيیچ ووجهھ کافی نبودد (ددرر ساعت 7 صبح ررووزز 11 ددسامبر 20000 کاررگر نقش فعالی 
رراا ددرر شوررشش بهھ عهھدهه گرفتهھ بوددند). عليیرغم اايین٬، اانبارر ااسلحۀ اايیستگاهه سانن شویی وو ااسلحهھ خانۀ 
ااصلی ددرر سرااسر شوررشش تسخيیر نشدند. علت اايین اامر بر ما ررووشن نيیست. آآنچهھ کهھ قطعی ااست 
اايینست کهھ تصرفف اايین هھھھدفهھایی کليیدیی٬، اامکانن تسليیح 10000 نفر اازز کاررگراانن رراا فرااهھھھم می آآوورردد٬، 

وو بديین گونهھ موااززنۀ نيیرووهھھھا رراا کامال بهھ نفع شوررشيیانن تغيیيیر می دداادد. 
بر ططبق برخی گزااررشهھا٬، يیک ددستۀ قدررتمند 500 نفریی اازز ددهھھھقانانن خاررجج شهھر٬، اايیستگاهه سانن 
شویی رراا تصرفف کرددند وو کوشيیدند اانبارر ااسلحهھ رراا ددرر ااختيیارر بگيیرند. ااما ووقتی کهھ با مقاوومت 

محافظيین ررووبروو شدند٬، بحث شرووعع شد وو باالخرهه اانبارر بهھ تصرفف ددررنيیامد. 
نيیرووهھھھایی ميیليیتارريیستی جنگ رراا براایی بازز پس گرفتن کانتونن اازز هھھھمانن ررووزز ااوولل شوررشش آآغازز 
کرددند. حملهھ توسط ووااحدهھھھایی لی فوليین اازز جزيیرۀۀ هھھھونامم اانجامم می گرفت. هھھھنگهھایی لی فوليین تحت 
پوشش توپهھایی کشتی هھھھایی خاررجی وو چيینی اازز عرضض ررووددخانهھ گذشتند وو ددرر نزدديیکی شرقق محل 
فرماندهھھھی سابق سپاهه چهھاررمم ددست بهھ حملهھ ززددند. چهھارر حملۀ آآنهھا ددررهھھھم شکستهھ شد. برخی اازز 
توپهھايیی کهھ اازز هھھھنگ توپخانهھ گرفتهھ شدهه بوددند ددرر اايین حمالتت مورردد ااستفاددۀۀ شوررشيیانن قراارر 
گرفتند. ددرر ررووزز ددوومم٬، نيیرووهھھھایی لی فوليین بهھ ووسيیلۀ ررااهه آآهھھھن اازز شمالل سرااززيیر شدند وو بهھ چند حملۀ 
بدوونن موفقيیت ددست ززددند. حتی يیکی اازز اايین حمالتت ددرر 150 متریی مرکز فرماندهھھھی کميیتۀ 
اانقالبی صوررتت گرفت٬، ززيیراا ددشمن بدوونن اايینکهھ بهھ شوررشيیانن برخورردد کند تا آآنجا پيیش ررفتهھ بودد. 

اايین مورردد نشانن می ددهھھھد کهھ شناسايیی هھھھا بسيیارر بد ساززمانن يیافتهھ بوددند. 
اازز هھھھمانن آآغازز٬، ااتحادديیۀ ززرردد مهھندسی ططرفف ااررتجاعع رراا گرفت. پانزددهه ددستۀ پنجاهه نفرۀۀ مسلح 

تشکيیل دداادد وو اايینهھا نقش فعالی ددرر مباررززهه عليیهھ شوررشيیانن ددااشتند. 
ددرر ططولل شب 13-12 ددسامبر٬، کميیتۀ اانقالبی بهھ برررسی ووضعيیت پرددااخت وو بهھ اايین نتيیجهھ ررسيید 
کهھ کانتونن سرخخ ددرر ووضعيیتی کامال بحراانی بهھ سر می بردد. اازز يیکسو٬، آآنهھا نتواانستند شهھر رراا اازز 
نيیرووهھھھایی ضداانقالبب پاکک کنند (هھھھونامم٬، تونگ شانن)٬، اازز سویی دديیگر٬، پروولتارريیا وو خرددهه 
بوررژژووااززیی اازز ررژژيیم جديید حمايیت فعالی نکرددند. آآنهھا نتواانستهھ بوددند بهھ ااعتصابی عمومی ددست 
بزنند. تنهھا رراانندگانن٬، چاپخانهھ دداارراانن٬، رريیکشاچی هھھھا[ددررشکهھ چی هھھھا]٬، ملواانانن خط هھھھنگ کنگ - 
تيین تسيین وو تعداادد ااندکک دديیگریی بهھ خيیابانهھا رريیختهھ بوددند؛ کاررگراانن ررااهه آآهھھھن٬، کاررکنانن شهھردداارریی٬، 
ً سيیاست  ملواانانن هھھھنگ کنگ وو دديیگراانن کارر رراا متوقف نکرددهه بوددند. خرددهه بوررژژووااززیی٬، عموما
اانتظارر رراا پيیشهھ کرددهه بودد. ااتحادديیۀ مهھندسی٬، وو بخشی اازز کاررگراانن گرددآآمدهه ددرر حولل آآنن٬، آآشکارراا با 
قيیامم ددشمنی می ووررززيیدند. ررهھھھبراانن ضداانقالبب (چانگ فاکویی وو دديیگراانن) بهھ نحو موفقيیت آآميیزیی 
منزوویی نشدهه بوددند. آآنهھا اازز پناهھھھگاهھھھهھايیشانن ددرر هھھھونامم وو هھھھنگ کنگ بهھ هھھھداايیت مباررززهه عليیهھ 
اانقالبيیونن اادداامهھ می ددااددند. ناووگانن اامپريیاليیستی کمک مؤثریی بهھ ضداانقالبب می دداادد: پناهھھھگاهھھھی 
براایی بوررژژووااززیی فراارریی؛ حمل وو نقل نيیرووهھھھایی لی فوليین براایی حملهھ بهھ مرکز کانتونن اازز تونگ 

شانن؛ بمبارراانن شهھر بهھ ووسيیلۀ توپهھایی چيینی وو کشتی هھھھایی خاررجی وو غيیرهه. 
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اازز سویی دديیگر٬، شهھر سرخخ توسط يیک کمربند ضداانقالبی محاصرهه شدهه بودد. اايین کمربند توسط 
ژژنراالهھا چانگ فاکویی٬، لی چی شن وو لی فوليین کهھ بهھ هھھھنگامم موااجهھهھ با ددشمن مشترکک بهھ تواافق 
ً براایی هھھھجومم ددستهھ جمعی وو اازز  ررسيیدهه بوددند اايیجادد شدهه بودد. تحت فشارر اامپريیاليیستهھا٬، آآنهھا موقتا
تمامی جهھاتت بهھ کانتونن خصومتهھایی خودد رراا فرااموشش کرددهه بوددند. اايیستگاهه ررااهه آآهھھھن سانن شویی 
قبال بهھ ووسيیلۀ يیک ددستهھ اازز لشکر بيیست وو ششم چانگ فاکویی ااشغالل شدهه بودد. نيیرووهھھھایی لی 
فوليین٬، کهھ بهھ ووسيیلۀ ناووگانن خاررجی اازز سمت دديیگر ررووددخانهھ حمل شدهه بوددند٬، تدااررکک حملۀ جديیدیی 
رراا اازز تونگ شانن می دديیدند. لشکر بيیست وو پنجم اازز شرقق پيیشروویی می کردد. نيیرووهھھھایی لی فوليین 
بهھ حملهھ اازز شمالل اادداامهھ می ددااددند. ااتحادديیۀ مهھندسی فعاالنهھ بهھ ضداانقالبب کمک می کردد. ددرر عيین 
حالل٬، کميیتۀ اانقالبی اازز وورروودد قريیب االوقوعع دديیگر ووااحدهھھھایی ااررتشی مستقر ددرر اايیالت کواانگ تونگ 

مطلع شدهه بودد. 
نيیرووهھھھایی شوررشی کهھ فاقد ااسلحهھ (تفنگ) بوددند نهھ تنهھا نمی تواانستند ررشد کنند٬، بلکهھ ززيیانهھایی 
ااجتنابب ناپذيیریی ددرر ططولل نبردد باعث کاهھھھش ررووززاافزوونن آآنهھا شد. کسب برتریی ددرر قدررتت نظامی 
غيیرممکن شد وو ااکنونن موااززنۀ نيیرووهھھھا بهھ تدرريیج بهھ نفع ضداانقالبب تغيیيیر می کردد. ووضعيیت آآنچنانن 
بودد کهھ کميیتۀ اانقالبی نمی دداانست آآيیا اادداامۀ ددفاعع اازز کانتونن ددررست ااست يیا بايید عقب نشيینی کند. 
تصميیم گرفتهھ شد کهھ تمامی نيیرووهھھھایی مسلح ددرر ددسترسس بهھ خاررجج شهھر فرستاددهه شوند وو تالشش 
براایی قيیامم ددهھھھقانی ددرر هھھھايیلوفنگ صوررتت گيیردد. ددرر صبح وو ددرر ططولل ررووزز 13 ددسامبر٬، نيیرووهھھھایی 
مسلح شوررشيیانن شهھر رراا تخليیهھ کرددند٬، بديین ترتيیب حدوودد 1500 نفر اازز هھھھنگ آآموززشی وو بخشی 
اازز گارردد سرخخ اازز شهھر بيیروونن ررفتند. ووااحدهھھھایی گارردد سرخخ باقيیماندهه ددرر کانتونن تا آآخريین نفر 

جنگيیدند. 
عقب نشيینی اايین نيیروویی 1500 نفرهه عمال عجوالنهھ بودد وو توپهھا٬، ااکثر مسلسلهھا وو ااغلب مهھماتت ددرر 

شهھر باقی ماند. 
سرکوبب خونيینی کهھ توسط ضداانقالبب ااعمالل گردديید بهھ قيیمت جانن بيیش اازز 4000 کاررگر تمامم شد. 

ددررسهھايیی کهھ اازز قيیامم کانتونن می تواانن گرفت 

ااکنونن بايید با جزئيیاتت بيیشتر مسئلۀ ااصلی مطرحح شدهه توسط قيیامم کانتونن رراا مورردد برررسی قراارر 
ددهھھھيیم: دداليیل شکست آآنن چهھ بوددند؟ يیک حزبب اانقالبی بهھ هھھھنگامی کهھ براایی تصرفف قدررتت ددرر آآيیندهه 

ساززماندهھھھی می کند وو تدااررکک می بيیند؛ چهھ ددررسهھايیی اازز آآنن می توااند بگيیردد؟ 
هھھھمچنانن کهھ اازز توضيیحاتی کهھ ددرر مورردد چگونگی تدااررکک وو ااجراایی قيیامم کانتونن ددااددهه شد دديیديیم٬، 
حزبب کمونيیست ااشتباهھھھاتی جدیی ددرر ساززمانن نظامی وو ررهھھھبریی عمليیاتت مرتکب شد. اايین ااشتباهھھھاتت 
نمی تواانست تأثيیر فاجعهھ آآميیزیی بر نتيیجۀ ستيیز ندااشتهھ باشد. اايین ااشتباهھھھاتت رراا می تواانن بهھ شرحح 

ززيیر خالصهھ کردد: 
نقشۀ قيیامم با ددقت کافی مورردد مطالعهھ قراارر نگرفتهھ بودد؛ ثابت شد کهھ ررهھھھبریی فوقق االعاددهه ضعيیف 
بودد. اايین تا حد ززيیاددیی بديین ووااقعيیت مربوطط می شد کهھ عضو کميیتۀ اانقالبی مسئولل کل عمليیاتت 
نظامی تنهھا شش ساعت پيیش اازز شوررشش بهھ کانتونن وواارردد شدهه بودد؛ ددرر نتيیجهھ وویی نمی تواانست 
ووضعيیت رراا بهھ حد کافی برررسی نموددهه وو نتيیجهھ گيیریی هھھھایی الززمم رراا ددرر مورردد عمليیاتی کهھ بايید 
اانجامم می شد بنمايید. بهھ عالووهه٬، اايین ررفيیق٬، هھھھر چند کهھ حرفهھاشش سرباززیی بودد (يیهھ تيینگ يیک 
ژژنراالل بودد) ااما آآموززشش نظامی کافی نديیدهه بودد؛ وو هھھھيیچ تجربهھایی ددرر مورردد قيیامم پروولتریی ددرر يیک 
شهھر ندااشت. فقداانن هھھھر گونهھ نقشۀ جدیی يیا ررهھھھبریی ددررست ددرر ططولل قيیامم توضيیح ددهھھھندۀۀ اايین ووااقعيیت 
ااست کهھ اانبارر ااسلحۀ سانن شویی وو ذذخايیر ااصلی مهھماتت تصرفف نشدند٬، شناسايیی هھھھا وو ااررتباططاتت 
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ددرر ططولل جنگ بهھ نحو ددررستی ساززمانن نيیافتهھ بودد وو غيیرهه. هھھھمچنيین اايین اامر٬، توضيیح ددهھھھندۀۀ اايین 
ووااقعيیت ااست کهھ چراا هھھھيیچ ااستفاددهھھھایی اازز خلع سالحح سرباززاانن هھھھنگهھایی توپخانهھ وو پيیاددهه وو گردداانن 

پيیاددهه صوررتت نگرفت. 
شکی نيیست کهھ سرباززاانن اايین ووااحدهھھھایی خلع سالحح شدهه٬، پس اازز مقداارریی کارر سيیاسی کهھ بهھ سرعت 
اانجامم می شد وو اانتخابب ددقيیقی کهھ صوررتت می گرفت٬، می تواانستند بهھ صوررتت ررززمندگانن فعالل 
مورردد ااستفاددهه قراارر گيیرند. ااما ررفيیق فرماندهه ووقتی کهھ توجهھاشش بهھ اايین اامکانن جلب شد٬، بجایی اايین 
ً چنيین  کارر٬، صوررتت نگهھبانی سرباززاانن خلع سالحح شدهه رراا با عقايید سيیاسی شانن خوااست. ططبيیعتا
شيیوۀۀ بوررووکرااتيیکی براایی حل يیک مسئلۀ اانقالبی ددرر ززمانن قيیامم٬، نمی تواانست نتيیجۀ خوبی بهھ 
هھھھمرااهه ددااشتهھ باشد. ززمانن کوتاهه بودد وو هھھھميین ززمانن کوتاهه هھھھم ددرر کاغذباززيیهھایی بی مصرفف تلف شد 
وو ددرر پايیانن سرباززاانن اايین ووااحدهھھھا بالااستفاددهه باقی ماندند. نتيیجتا٬ً، آآنهھا بهھ ساددگی ددرر سرااسر شهھر 
پرااکندهه شدند. معهھذاا ااکثريیت اايین سرباززاانن اازز نظر سيیاسی فرقق چنداانی با سرباززاانن هھھھنگ 
آآموززشی ندااشتند. ااگر اايین مسئلهھ ووااقعيیت ندااشت٬، آآنهھا نمی گذااشتند توسط تعداادد ااندکی اازز هھھھنگ 
آآموززشی بهھ ساددگی خلع سالحح شوند. شورر اانقالبی ددرر بيین سرباززاانن ددوو هھھھنگ پيیاددهه وو توپخانهھ 
ووااقعيیتی اانکاررناپذيیر بودد وو اايین مسئلهھ ددرر مورردد دديیگر ووااحدهھھھایی پاددگانن کانتونن هھھھم صدقق می کردد. 

بهھ خاططر هھھھميین اامر بودد کهھ بی ططرفف کرددنن آآنهھا بهھ ساددگی اانجامم شد. 
ددرر نتيیجۀ ضعف ررهھھھبریی٬، ووظظايیف بهھ ددررستی ددرر بيین ووااحدهھھھایی مختلف سرخخ تقسيیم نشدهه بودد. 
تعدااددیی اازز اايین ووااحدهھھھا کامال بالااستفاددهه باقی ماندند٬، هھھھمچنانن کهھ يیهھ تيینگ ددرر گزااررشش خويیش بهھ آآنن 
ااشاررهه می کند: يیک گرووهه اازز ژژااندااررمهھا؛ يیک گرووهه اازز محافظيین ذذخايیر مهھماتت؛ ددوو گرووهه اازز 
کاددتهھایی وواامپواا. با ووجوددیی کهھ اايین ووااحدهھھھا رراا ووااحدهھھھايیی اانقالبی می دداانستند ااما هھھھيیچ مأمورريیت 
فعالی بهھ آآنهھا محولل نشد؛ آآنهھا هھھھيیچ پيیامی اازز جانب ررهھھھبریی قيیامم ددرريیافت نکرددند وو ددرر سرااسر قيیامم 

غيیرفعالل باقی ماندند. با ووجودد اايین٬، کمبودد نيیروویی اانسانی کامال محسوسس بودد. 
ااشتباهه جدیی بعدیی ررهھھھبریی٬، عدمم ااستفاددهه اازز اافسر کاددرر کمونيیست بودد کهھ ددرر آآغازز قيیامم ددرر مرکز 
فرماندهھھھی سپاهه چهھاررمم بودد. اايین ررفيیق٬، هھھھمچنانن کهھ قبال خاططرنشانن کردديیم٬، اازز نقشهھهھایی کميیتهھهھایی 
کمونيیست کواانگ تونگ مطلع نشدهه بودد. ااوو بهھ ووااسطۀ پستی کهھ ددااشت می تواانست جدااً بر جريیانن 
کلی رروويیدااددهھھھا بهھ نفع پروولتارريیا تأثيیر بگذاارردد. ااما براایی اانجامم چنيین کارریی٬، وویی رراا بايید ددرر جريیانن 

قراارر می ددااددند وو ووظظايیف خاصی اازز ططرفف کميیتۀ اانقالبی بهھ وویی محولل می شد. 
ررهھھھبریی٬، بهھ هھھھنگامم کارر بر رروویی نقشۀ قيیامم٬، ااهھھھميیت بسيیارر ااندکی بهھ تصفيیۀ ررهھھھبراانن ضداانقالبی 
دداادد. اانقالبيیونن ددرر سرااسر قيیامم موفق بهھ خنثی کرددنن ررهھھھبراانن فعالل ااررتجاعع نشدند. فرماندهھھھی کل 
ضداانقالبب (چانگ فاکویی وو دديیگر ررهھھھبراانن کوميین تانگ) ددرر تونگ شانن قراارر ددااشت. براایی 
ااشغالل تونگ شانن ددرر آآغازز قيیامم نقشهھایی رريیختهھ نشدهه بودد وو اايین برنامهھ بهھ مرحلۀ ددوومم ووااگذاارر شدهه 
بودد. نتيیجهھ اايین شد کهھ ررهھھھبراانن ضداانقالبب٬، هھھھمچنانن کهھ نشانن دداادديیم٬، يیکباررهه فراارر کرددهه وو ددرر 
جزيیرۀۀ هھھھونامم وو هھھھنگ کنگ پناهه گرفتند وو اازز آآنجا می تواانستند مباررززهه عليیهھ شوررشيیانن رراا ددرر 

اامنيیت کامل هھھھداايیت کنند. 
عدمم ااشغالل تونگ شانن٬، وو اايین ووااقعيیت کهھ ااجاززهه ددااددهه شد فرماندهھھھی عالی ضداانقالبب فراارر کند٬، 
يیکی اازز بزررگتريین ااشتباهھھھاتت فاحش ررهھھھبراانن شوررشش کانتونن بودد. بطورر کلی٬، بايید خاططرنشانن کردد 
کهھ شوررشيیانن نيیروویی کافی براایی نبردد با شخصيیتهھایی ضداانقالبب تخصيیص ندااددهه بوددند. بديین گونهھ 

ااست کهھ چوجويیی ددرر مقالهھایی بهھ نامم «قيیامم کانتونن» می نويیسد: 
«ااهھھھميیت کمی بهھ خنثی کرددنن ضداانقالبيیونن ددااددهه شدهه بودد. ددرر ططولل تمامی مدتی کهھ کانتونن ددرر 
ددست شوررشيیانن بودد٬، تنهھا صد نفر ااعداامم شدند. ززنداانيیانن تنهھا پس اازز يیک ددااددگاهه عاددیی توسط 
کميیسيیونن مباررززهه عليیهھ ااررتجاعع ااعداامم شدند. ددرر ميیانۀ جنگ٬، ددرر ميیانۀ قيیامم چنيین ررووشی بسيیارر کند 
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ااست. بديین گونهھ پس اازز عقب نشيینی٬، هھھھفتادد يیا هھھھشتادد ااررتجاعی ددرر ززنداانهھا بوددند کهھ بعدااً آآززاادد شدند 
وو ددرر سرکوبب شرکت کرددند. هھھھيیچ تالشی براایی توقيیف مالکيیتهھایی ددوولتی يیا ثرووتت ااررتجاعيیونن 
صوررتت نگرفت. قدررتت ددوو يیا سهھ ررووزز ددست ما بودد؛ با ووجودد اايین ااررگانهھایی ااصلی ررهھھھبریی قيیامم 
پولل کافی براایی خريید آآذذووقهھ ندااشتند٬، ددرر حالی کهھ ددرر بانک مرکزیی چنديین ميیليیونن ااسکناسس ووجودد 

31ددااشت کهھ ددست نخوررددهه باقی ماندند. نهھ دديیگر بانکهھا ددست خوررددند وو نهھ مغاززهھھھهھا». 

ااشتباهه جدیی دديیگر ررهھھھبریی آآنن بودد کهھ گرچهھ ددرر ظظهھر ررووزز ااوولل مرکز کانتونن ددرر ددست شوررشيیانن 
بودد٬، ااما نتواانست مرااکز فرماندهھھھی سپاهه چهھاررمم رراا اازز ووااحدهھھھایی تحت فرماندهھھھيیش جداا ساززدد. 
مرکز فرماندهھھھی ددرر عصر آآنن ررووزز با نيیرووهھھھايیش ددرر خاررجج شهھر ددرر ااررتباطط بودد. ااررتباطط تلگراافی 

بيین کانتونن وو هھھھنگ کنگ هھھھرگز قطع نشد. 
ووااقعيیتی کهھ تأثيیر فاجعهھ آآميیزیی بر جريیانن ستيیز ددااشت اايین بودد کهھ توددهھھھهھایی ططبقۀ کاررگر نمی 
دداانستند چگونهھ اازز سالحهھايیشانن ااستفاددهه کنند. اازز سی توپی کهھ اازز هھھھنگ توپخانهھ گرفتهھ شد٬، تنهھا 
پنج تایی آآنن مورردد ااستفاددهه قراارر گرفت وو بقيیهھ بالااستفاددهه باقی ماندند٬، ززيیراا شوررشيیانن ططرزز ااستفاددهه 
اازز آآنهھا رراا نمی دداانستند. هھھھميین مسئلهھ ددرر مورردد مسلسهھا هھھھم صدقق می کردد: شوررشيیانن هھھھيیچ ااستفاددهھھھ
ایی اازز ااغلب مسلسلهھايیی کهھ گرفتند نکرددند. نيیرووهھھھایی ططبقۀ کاررگر کهھ چگونگی حمل سالحهھايیشانن 
رراا نمی دداانستند وو اازز ااصولل ااووليیۀ نبردد بی ااططالعع بوددند٬، تلفاتت سنگيینی رراا متحمل می شدند ددرر 
حالی کهھ ضرباتت نسبتاً کمتریی بهھ ددشمن وواارردد می کرددند. شيیوهھھھهھایی جنگ بارريیکاددیی بهھ ددررستی 
بکارر گرفتهھ نشدند؛ با ووجودد اايینکهھ ددرر آآغازز ددووميین ررووزز شوررشيیانن بهھ موضع ددفاعی اافتاددهه بوددند وو 
ووضعيیت٬، ااستفاددهه اازز بارريیکاددهھھھا رراا ططلب می کردد کهھ می تواانست نتايیج بسيیارر ثمربخشی ددااشتهھ 
باشد. ااما شوررشيیانن بيیشتريین نيیروو وو توجهھ خودد رراا بهھ تصرفف مرااکز فرماندهھھھی سپاهه چهھاررمم وو 
خانۀ لی چی شن معطوفف کرددند. ددرر ززمانی کهھ ووضعيیت٬، ااقداامم سريیع وو پرحرااررتی رراا براایی 
تصرفف تمامی شهھر وو باالتر اازز هھھھمهھ٬، موااضع ضداانقالبب رراا ددرر تونگ شانن می ططلبيید٬، تاکتيیک 
ددررست محاصرهه وو منزوویی کرددنن اايین مرااکز فرماندهھھھی با حدااقل نيیرووهھھھا بودد (قطع تمامی 
ااررتباططاتت٬، برقق٬، آآبب وو غيیرهه)؛ پس اازز آآنن ااگر قراارر بودد موااززنۀ نيیرووهھھھا بهھ نفع اانقالبب تغيیيیر کند٬، 
ااکثر منابع ددرر ددسترسس بايید براایی حملهھ بهھ هھھھدفهھايیی کهھ ددرر آآنن موقعيیت خاصص ااهھھھميیت بيیشتریی 

ددااشتند ااختصاصص می يیافتند (تونگ شانن٬، اانباررهھھھایی ااسلحهھ وو غيیرهه). 
تمامی ااشتباهھھھاتت تاکتيیکی وو تشکيیالتی فوقق االذکر٬، هھھھمرااهه با ضعف ررهھھھبریی وو ناتواانی کاررگراانن 
ددرر ااستفاددهه اازز سالحهھايیشانن٬، تأثيیر بسيیارر منفی بر کل جريیانن شوررشش ددااشتند. مسئلۀ ااساسی ددرر هھھھر 
ستيیز٬، وو بهھ وويیژهه ددرر جريیانن يیک قيیامم٬، اايینست کهھ چگونهھ شوررشيیانن می تواانند بر نيیروویی 
ً ددرر  ضداانقالبب برتریی حاصل کنند؛ ااگر براایی اايین مسئلهھ ررااهه حل مناسبی حاصل نشد٬، عمدتا

نتيیجۀ ااشتباهھھھاتی بودد کهھ برشمردديیم. 
شوررشيیانن پس اازز حملۀ شجاعانهھ وو پرحرااررتت ااووليیهھ شانن بر نظامم کهھن ددرر نتيیجۀ رراابطۀ نامساعد 
نيیرووهھھھا ددرر ميیداانن جنگ مجبورر بهھ گرفتن موضع ددفاعی شدند. اازز اايین پس اابتکارر جنگ بهھ ددست 

ددشمن اافتادد. 
عالووهه بر اايین٬، بايید خاططرنشانن کردد کهھ مرگگ چانگ تایی لی٬، يیکی اازز پرشوررتريین وو با 
ااستعدااددتريین ررهھھھبراانن٬، کهھ ددرر ددووميین ررووزز بهھ هھھھنگامم باززگشت اازز يیک جلسهھ بهھ قتل ررسيید٬، ررهھھھبریی 

ضعيیف رراا بازز هھھھم ضعيیف تر نمودد. 

31- «کمونن کانتونن»٬، مجموعهھایی اازز مقاالتت وو ااسنادد٬، مسکو٬، ٬1929، صفحهھ 96. 
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ااما٬، عليیرغم تأثيیرااتت منفی قابل مالحظۀ ااشتباهھھھاتت تاکتيیکی کهھ ذذکر کردديیم٬، علل ااساسی شکست 
بهھ ااعتقادد ما ددرر جایی دديیگریی قراارر ددااشتند. علل ااساسی وو قطعی رراا بايید ددرر حوززۀۀ دديیگریی جستجو 

کردد: ووضعيیت عمومی ددرر چيین وو موااززنۀ نيیرووهھھھا ددرر اايیالت کواانگ تونگ بهھ نفع قيیامم نبودد. 
ددرر کانتونن بخاططر تعداادد محدوودد نيیرووهھھھایی ضداانقالبی ددرر آآنن لحظهھ٬، اامکانن کسب قدررتت ووجودد 
ددااشت (هھھھر چند کهھ تمامی شهھر بهھ ااشغالل ددررنيیامد٬، ززيیراا تونگ شانن وو جزيیرۀۀ هھھھونامم ددرر ددست 
ددشمن باقی ماندند). ااما اايین اامر تنهھا ددرر مورردد کانتونن صاددقق بودد. ددرر اايیالت کواانگ تونگ بطورر 
ً بهھ ززيیانن شوررشيیانن بودد. بهھ فاصلۀ ددوو يیا سهھ ررووزز ررااهه اازز کانتونن٬، ددرر  کلی٬، موااززنۀ نيیرووهھھھا شديیداا
جهھاتت مختلف٬، حدوودد 50000 نفر تحت فرماندهھھھی ميیليیتارريیستهھایی چانگ فاکویی٬، لی چی شن وو 
دديیگر ژژنراالهھایی پائيین ررتبهھ تر قراارر ددااشتند کهھ هھھھيیچ تواافقی با يیکديیگر ندااشتند. کارر حزبب ددرر بيین 
اايین نيیرووهھھھا براایی برگرددااندنن وو تغيیيیر جهھت ددااددنن سيیاسی آآنهھا بهھ سمت اانقالبب عمال صوررتت 
نگرفتهھ بودد (بخاططر کمبودد نفرااتت) وو ااغلب سرباززاانن کامال اازز شعاررهھھھایی کمونيیستی بی ااططالعع 
بوددند. اايین ووااقعيیت بودد کهھ بهھ چانگ فاکویی ااجاززهه دداادد پس اازز ددررهھھھم شکستهھ شدنن قيیامم پروولتریی٬، 
ااررتش خويیش رراا گرددآآووررددهه وو براایی سرکوبب شوررشش ااعزاامم دداارردد. لی فوليین وو لی چی شن نيیز 
هھھھميین کارر رراا کرددند. تمامی اايینهھا بديین خاططر اامکانن پذيیر شد کهھ هھھھيیچ جنگ خونيین وو ووااقعی بيین 
اايین ميیليیتارريیستهھا ووجودد ندااشت؛ وو بديین گونهھ آآنهھا بدوونن کوچکتريین تردديیدیی تواانستند نيیرووهھھھايیشانن 
رراا اازز جبهھهھ فرااخوااندهه وو بهھ مقابلهھ با کانتونن بفرستند. اايین هھھھنگهھا ررووحيیۀ خودد رراا اازز ددست ندااددهه وو 
بهھ فرماندۀۀ ااررتجاعی ووفادداارر بوددند وو اازز نظر ماددیی وو سيیاسی مورردد حمايیت اامپريیاليیستهھا بوددند. 
هھھھميینکهھ اايین نيیرووهھھھا حملۀ خودد رراا اازز تمامی جهھاتت عليیهھ شهھر شرووعع کرددند٬، ررووشن بودد کهھ کانتونن 
قابل ددفاعع نيیست؛ ززيیراا برتریی نيیرووهھھھا بی ااندااززهه بهھ نفع ضداانقالبب بودد. ددرر لحظۀ قيیامم٬، هھھھيیچ جنبش 
اانقالبی جدیی ددرر بيین ددهھھھقانانن مناططق ااططراافف کانتونن ووجودد ندااشت. منطقۀ هھھھايیلوفنگ کهھ ددرر آآنن 
قدررتت شورروویی ددرر شش ناحيیهھ ااعالمم شدهه بودد٬، 250 کيیلومتر اازز کانتونن فاصلهھ ددااشت٬، وو بهھ هھھھميین 
ددليیل ددهھھھقانانن شوررشی نمی تواانستند بهھ هھھھنگامی کهھ کانتونن نيیازز ددااشت حمايیت فعالی اازز آآنن بکنند. 
هھھھميین مسئلهھ ددرر مورردد جزيیرۀۀ هھھھايینانن صدقق می کردد. ددرر اايینجا نيیز يیک جنبش ددهھھھقانی قدررتمند 

ووجودد ددااشت٬، ااما اايین جنبش کامال منزوویی بودد بهھ نحویی کهھ اانتظارر هھھھيیچ کمکی اازز آآنن نمی ررفت. 
قيیامم کانتونن توسط هھھھيیچ ااقداامی اازز ططرفف توددهھھھهھایی پروولتارر يیا ددهھھھقانانن اانقالبی ددرر دديیگر اايیاالتت چيین 
مورردد پشتيیبانی قراارر نگرفت. کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست بهھ موقع اازز تصميیم کميیتۀ منطقهھایی 

کواانگ تونگ براایی آآغازز جنبش کانتونن ددرر 11 ددسامبر مطلع نشد. 
اايین چنيین بودد ووضعيیت سيیاسی عمومی وو موااززنۀ نيیرووهھھھا بيین اانقالبب وو ضداانقالبب ددرر کواانگ 
تونگ. ددرر رراابطهھ با خودد کانتونن٬، بدوونن کوچکتريین تردديیدیی يیک جنبش اانقالبی توددهھھھایی ووجودد 
ددااشت: توددهھھھهھا ددرر ااشکالل مختلف ددرر جنبش شرکت کرددند وو اازز قيیامم هھھھواادداارریی نموددند (تمامی 
مجاددالتت منشويیکی کهھ ااددعا می کرددند توددهھھھهھایی کانتونن ددرر شوررشش شرکت نکرددند وو اايینکهھ اايین 
شوررشش تنهھا يیک کوددتا (پوچچ) بودد٬، مزخرفاتت ااند). ااما اايین نيیز ددررست ااست کهھ بخشهھايیی اازز 
پروولتارريیا٬، مثل ااتحادديیۀ مهھندسی با بيیش اازز 5000 کاررگر عضو (وو بسيیارریی اازز ااتحادديیهھهھایی دديیگر 
کهھ نمايیندۀۀ ددهھھھهھا هھھھزاارر عضو بوددند وو تحت نفوذذ ااتحادديیۀ مهھندسی قراارر ددااشتند)٬، نهھ تنهھا اازز جنبش 
حمايیت نکرددند بلکهھ برعکس با آآنن ددشمن بوددند وو يیا حدااقل تماشاچيیانن منفعل وو بی ططرفف اايین 

ستيیز خونيین باقی ماندند. 
شوررشيیانن تواانايیی تدااررکک يیا ااجراایی يیک ااعتصابب عمومی رراا ندااشتند: کاررگراانن ررااهه آآهھھھن وو 
ملواانانن بهھ کارر اادداامهھ ددااددند وو توسط ضداانقالبب براایی حمل وو نقل نيیرووهھھھا٬، فراارر اازز کانتونن وو غيیرهه 
بهھ کارر گرفتهھ شدند. اايین اامر بهھ وويیژهه ددرر مورردد کاررگراانن حمل وو نقل ررووددخانهھایی صاددقق بودد. 
خرددهه بوررژژووااززیی هھھھنوزز بهھ توهھھھماتت خويیش ددرر مورردد جناحح «چپ» کوميین تانگ چسبيیدهه بودد وو 
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هھھھيیچ چيیزیی اازز شعاررهھھھایی کمونيیستی وو آآنچهھ کهھ ددرر شهھر می گذشت نمی دداانست. براایی توضيیح 
بيیشتر ددرر اايینجا قضاووتت يیک عضو کميیتۀ اانقالبی کانتونن٬، ررفيیق يیهھ تيینگ رراا ددررباررۀۀ برخورردد توددهھھھ

هھایی کاررگر با قيیامم ذذکر می کنيیم: 
« توددهھھھهھایی عظيیم بهھ هھھھيیچ ووجهھ ددرر قيیامم شرکت نکرددند: ددوو تظاهھھھرااتت بزررگگ نتيیجۀ چنداانن ررضايیت 
بخشی ندااشتند. تمامی مغاززهھھھهھا بستهھ بوددند٬، وو کاررگراانن مغاززهھھھهھا هھھھيیچ تمايیلی بهھ حمايیت اازز ما 
نشانن ندااددند. ما تواانايیی ااستفاددهه اازز تمامی ررفقايیمانن رراا ندااشتيیم وو نتيیجتاً تعجب آآوورر نخوااهھھھد بودد ااگر 
کاررگراانن بسيیارر بد ساززمانن يیافتهھ باشند. ااغلب سرباززاانی کهھ خلع سالحح شدهه بوددند٬، بهھ ساددگی ددرر 
ااططراافف شهھر پرااکندهه شدند. قيیامم رراابطهھایی با ددررددسرهھھھايیی کهھ ددرر بيین کاررگراانن سهھ خط ررااهه آآهھھھن 
اايیجادد شدهه بودد ندااشت. ااررتجاعيیونن هھھھنوزز می تواانستند اازز خط کانتونن - هھھھانکو ااستفاددهه کنند. ما 
توجهھ کافی بهھ ناووگانی کهھ ددرر ددست ددشمن باقی ماند ننمودديیم. حزبب ما آآنچهھ رراا کهھ براایی حمايیت اازز 
ساززمانهھایی پايیهھایی کاررگراانن الززمم بودد اانجامم نداادد. ددستهھهھایی مسلح ااتحادديیۀ مهھندسی با باززووبندهھھھایی 
سفيید٬، برااددرراانن سرخخ خودد رراا تعقيیب می کرددند وو آآنهھا رراا می کشتند. کاررگراانن برقق چرااغهھایی 
خيیابانهھا رراا خاموشش کرددند وو ما مجبورر بودديیم ددرر تارريیکی کارر کنيیم. کاررگراانن کانتونن وو هھھھنگ 
کنگ٬، مانند ملواانانن٬، تحت فشارر اامپريیاليیستهھایی اانگليیسی جرأأتت پيیوستن بهھ کسانی کهھ می جنگيیدند 
رراا ندااشتند. با ووجودد اايین٬، ملواانانن خط هھھھنگ هھھھنگ - تيین تسيین ددرر چنيین ووضعيیتی ااعتصابب کرددند 
وو پيیرووزز هھھھم شدند. کاررگراانن حمل وو نقل ررووددخانهھایی شرمگيینانهھ خودد رراا ددرر خدمت سفيیدهھھھا قراارر 
ددااددند وو آآنهھا رراا ددرر پيیموددنن ررووددخانهھ کمک کرددند٬، ددرر حالی کهھ ما نمی تواانستيیم حتی چند قايیق پيیداا 
کنيیم. کاررگراانن ررااهه آآهھھھن هھھھنگ کنگ وو هھھھانکو پيیامهھا وو سرباززاانن ددشمن رراا منتقل وو حمل می کرددند. 
ددهھھھقانانن براایی وويیراانن کرددنن ررااهه آآهھھھن بهھ ما کمک نکرددند وو تالشی براایی جلوگيیریی اازز حملۀ ددشمن 

32بهھ کانتونن ننموددند. کاررگراانن هھھھنگ کنگ حدااقل هھھھواادداارریی اازز قيیامم رراا هھھھم نشانن ندااددند.» 

گرچهھ بهھ ااعتقادد ما يیهھ تيینگ شرکت توددهھھھهھا رراا ددرر شوررشش کم برآآوورردد می کند٬، معهھذاا ما بطورر 
کلی با وویی هھھھم عقيیدهھھھايیم. ررووشن ااست کهھ اايین شرکت ناکافی توددهھھھهھایی پروولتارريیا بهھ فقداانن ررهھھھبریی 
ددررست مربوطط می شد؛ ررهھھھبراانن نشانن ددااددند کهھ تواانايیی اانجامم ااقدااماتت الززمم براایی تأميین هھھھمکارریی 
کاررگراانن ددرر مباررززۀۀ فعالل رراا ندااشتند. ااما يیک چيیز دديیگر نيیز بهھ هھھھميین ااندااززهه ررووشن ااست: شراايیط 
ضروورریی ااجتماعی کهھ بدوونن آآنن پيیرووززیی قيیامم مسلحانهھ اامکانن ناپذيیر ااست بهھ ميیزاانن کافی ددرر 

کانتونن ووجودد ندااشت. 
« قيیامم کانتونن٬، تالشش قهھرمانانۀ پروولتارريیا براایی ساززماندهھھھی يیک حکومت شورروویی ددرر چيین٬، نقش 
عظيیمی ددرر تکامل اانقالبب کاررگراانن وو ددهھھھقانانن ددااشت. ااما معهھذاا٬، يیک سریی اازز ااشتباهھھھاتت فاحشی 
رراا کهھ ررهھھھبراانن آآنن مرتکب شدند نيیز آآشکارر نمودد: کارر مقدماتی ناکافی ددرر بيین کاررگراانن وو 
ددهھھھقانانن٬، وو ددرر ميیانن نيیرووهھھھایی ددشمن؛ ااررززيیابی غلط ااعضایی کاررگر ااتحادديیهھهھایی ززرردد؛ تدااررکک 
ناکافی ساززمانن حزبب وو ساززمانن جواانانن کمونيیست براایی قيیامم با بی ااططالعی کامل مرکز ملی 
حزبب اازز رروويیدااددهھھھایی کانتونن؛ ضعف بسيیج سيیاسی توددهھھھهھا (عدمم ووجودد ااعتصاباتت ووسيیع سيیاسی٬، 
عدمم ووجودد يیک شورراایی منتخب ددرر کانتونن بهھ عنواانن ااررگانن قيیامم) کهھ ددرر اايین مورردد تا حدیی 
ررهھھھبراانی کهھ اازز نظر سيیاسی مستقيیماً ددرر مقابل بيین االملل کمونيیست مسئولل بوددند (ررفيیق تويیمن وو 
دديیگراانن) قابل سرززنش ااند. عليیرغم تمامی ااشتباهھھھاتت فاحش٬، قيیامم کانتونن رراا بايید هھھھمچونن نمونهھایی 

32- گزااررشش يیهھ تيینگ ددررباررۀۀ قيیامم کانتونن.
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اازز قهھرمانی کاررگراانن چيین دداانست کهھ ااکنونن حق ددااررند بر نقش تارريیخی خويیش بهھ عنواانن ررهھھھبراانن 
33اانقالبب کبيیر چيین تکيیهھ کنند.» 

کنگرۀۀ ششم حزبب کمونيیست چيین وو ششميین کنگرۀۀ جهھانی بيین االملل کمونيیست مواافقت خويیش رراا 
با اايین نظر ااعالمم نموددند. مطلب جديیدیی کهھ اايین ددوو کنگرهه ااضافهھ کرددند اايین بودد کهھ شوررشش 
کانتونن رراا بايید هھھھمچونن يیک «عمل عقب دداارر پروولتارريیایی چيین ددرر ددووررۀۀ پيیش اازز اانقالبب» دداانست. 

قيیامم کانتونن ددرر لحظهھایی ددررگرفت کهھ موجج اانقالبی ددرر چيین فرووکش کرددهه بودد. 
« ااما موجج اانقالبی شرووعع بهھ فرووکش کرددنن نموددهه بودد. ددرر جريیانن تعدااددیی اازز شوررشهھا (شوررشی 
کهھ توسط هھھھولونگ وو يیهھ تيینگ ررهھھھبریی می شد٬، شوررشهھایی ددهھھھقانی ددرر هھھھونانن٬، هھھھوپهھ٬، کواانگ 
تونگ وو کيیانگ سو) ططبقۀ کاررگر وو ددهھھھقانانن هھھھنوزز می کوشيیدند قدررتت رراا اازز ددست اامپريیاليیستهھا٬، 
بوررژژووااززیی وو ززميینداارراانن بزررگگ بگيیرند وو بديین ترتيیب شکست اانقالبب رراا مانع شوند. ااما ددرر اايین 
کارر موفق نبوددند. آآخريین حملۀ سخت اايین موجج اانقالبی قيیامم قهھرمانانۀ پروولتارريیایی کانتونن بودد٬، کهھ 
تحت شعارر شوررااهھھھا کوشيید با سرنگونی کوميین تانگ وو ااستقراارر دديیکتاتورریی کاررگراانن وو ددهھھھقانانن 

34بهھ اانقالبب ااررضی بپيیونددد.» 

اايین ااررززيیابی اازز قيیامم کانتونن بمثابۀ عمل عقب دداارر پروولتارريیایی چيین ااهھھھميیت بسيیارر ززيیاددیی دداارردد٬، وو 
يیک ااصل ااست. بيین االملل کمونيیست با اايین ااررززيیابی بهھ علت ااساسی شکست ااشاررهه می کند. 

ااگر ااشتباهھھھاتت نظامی وو سيیاسی مرتکب شدهه ددرر ططولل تدااررکک وو ااجراایی قيیامم رراا ددرر پرتو ووضعيیت 
سيیاسی کلی ددرر کشورر وو بهھ وويیژهه ددرر کواانگ تونگ وو کانتونن مورردد ددااوورریی قراارر ددهھھھيیم٬، ددررکک 

خوااهھھھيیم کردد کهھ اايین ااشتباهھھھاتت ددرر ووااقع تأثيیر تعيیيین کنندهھھھایی بر نتيیجۀ ستيیز ندااشتند. 
قيیامم کانتونن توسط نيیرووهھھھایی ااررتجاعی برتر وو ترکيیب نيیرووهھھھایی ميیليیتارريیستهھا٬، بوررژژووااززیی٬، 
اامپريیاليیستهھا وو غيیرهه ددررهھھھم شکستهھ شد. کاررگراانن کانتونن قهھرمانی فوقق االعاددهھھھایی اازز خودد نشانن 
ددااددند. پروولتارريیایی کانتونن وو ططبقاتت ززحمتکش تمامی چيین ددررسهھایی الززمم رراا اازز ااشتباهھھھاتت وو 
ددستاووررددهھھھایی کمونن کانتونن گرفتند. فرمانهھایی حکومت جواانن کانتونن براایی کاررگراانن چيین ااهھھھميیت 
ززيیاددیی خوااهھھھند ددااشت: ملی کرددنن ززميین؛ مصاددررۀۀ مؤسساتت بزررگگ٬، ووسايیل حمل وو نقل٬، بانکهھا؛ 
هھھھشت ساعت کارر؛ نابوددیی ضداانقالبب؛ بهھ ررسميیت شناختن ااتحادديیهھهھایی کاررگریی بمثابۀ ااررگانهھایی 
مجازز ططبقۀ کاررگر؛ سرکوبب ااررتشهھایی مزددوورر؛ جنگ هھھھمهھ جانبهھ عليیهھ اامپريیاليیستهھا؛ مباررززهه عليیهھ 
جنگهھایی ميیليیتارريیستی وو غيیرهه. اايین فرمانهھا بهھ کاررگراانن چيینی نشانن ددااددند کهھ مسئلهھ صرفاً اانتقالل 
قدررتت بهھ يیک گرووهه خاصص يیا اانتقالل آآنن اازز يیک ططبقۀ حاکم بهھ ططبقۀ حاکم دديیگر نيیست٬، بلکهھ 
عباررتست اازز ددگرگونی رريیشهھایی کل نظامم ااجتماعی بهھ ووسيیلۀ اانتقالل تمامی قدررتت بهھ ططبقاتت 

ززحمتکش. اايینست ااهھھھميیت جهھانی شوررشش کانتونن. 
ااما ااهھھھميیت شوررشش ااگر ررهھھھبراانش ااشتباهھھھاتت فاحش فوقق االذکر رراا مرتکب نمی شدند بسيیارر بزررگتر 

اازز اايین می شد٬، ااشتباهھھھاتی کهھ قابل ااجتنابب بوددند. 
ددرر ووااقع٬، ااگر ررهھھھبراانن قيیامم يیک نقشۀ کامال ددقيیق ددااشتند وو آآنراا با تمامی جزئيیاتش بهھ ااجراا ددررمی 
آآووررددند٬، مباررززهه کامال خصلت دديیگریی بهھ خودد می گرفت. ااشغالل اانباررهھھھایی ااسلحهھ وو ذذخايیر ااصلی 
مهھماتت بهھ شوررشيیانن ااجاززهه می دداادد تا نيیرووهھھھایی مسلح خودد رراا بهھ حدوودد 10000 نفر برسانند. حتی 
آآنهھا می تواانستند اايین تعداادد رراا اازز اايین هھھھم بيیشتر کنند ااگر اازز سرباززاانن ووااحدهھھھایی خلع سالحح شدۀۀ 

33- «قطعنامهھ مربوطط بهھ مسئلهھ چيین»٬، پذيیرفتهھ شدهه ددرر نهھميین پلنومم کميیتهھ ااجراايیی بيین االملل کمونيیست ددرر 
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34- «تزهھھھا وو قطعنامهھهھایی ششميین کنگرهه جهھانی بيین االملل کمونيیست» ددرر «تزهھھھايیی ددررباررهه جنبش اانقالبی ددرر 

مستعمرااتت وو نيیمهھ مستعمرااتت».
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پاددگانن وو ووااحدهھھھایی اانقالبی کهھ هھھھرگز براایی شرکت ددرر مباررززهه فرااخوااندهه نشدند بهھ ددررستی ااستفاددهه 
می کرددند. ااگر آآنهھا تمامی اايین کاررهھھھا رراا اانجامم ددااددهه بوددند٬، کاررگراانن وو سرباززاانن بهھ سالحح مجهھز 
شدهه بوددند وو ااررتشی 20000 نفرهه می ددااشتند. گرچهھ اايین ااررتش هھھھم بدوونن شک اازز لحاظظ تعداادد٬، 
آآموززشش نظامی وو تسليیحاتت ضعيیف تر اازز ااررتش 50000 نفریی بودد کهھ توسط اامپريیاليیستهھا 
ررهھھھبریی می شد٬، ااما اامکانن مباررززهه با ضداانقالبب٬، با اايین نيیروویی بزررگگ بسيیارر بيیشتر اازز مباررززهه با 
آآنن توسط نيیروویی بسيیارر ضعيیفی بودد کهھ کميیتۀ اانقالبی ددرر جريیانن ووااقعی رروويیدااددهھھھا ددرر ااختيیارر 

ددااشت. 
االبتهھ منظورر ما اايین نيیست کهھ اايین ااررتش اانقالبی 20 تا 25 هھھھزاارر نفریی تحت شراايیطی کهھ قيیامم 
کانتونن ددرر آآنن رروویی دداادد٬، می تواانست مباررززۀۀ ططوالنی مدتی رراا عليیهھ نيیرووهھھھایی ااررتجاعع اانجامم ددهھھھد. 
برتریی ددشمن فوقق االعاددهه بودد. پيیرووززیی نهھايیی اايین 20 تا 25 هھھھزاارر نفر اانقالبی غيیرممکن بودد مگر 
اايینکهھ: 1) عناصر مصمم پروولتارريیایی کانتونن اازز آآنهھا حمايیت فعالل مسلحانهھ می کرددند (بهھ عباررتت 
دديیگر٬، ااگر حزبب قاددرر بودد بهھ آآنهھا اامکانن شرکت ددرر مباررززۀۀ فعالل رراا بدهھھھد)؛ 2) ددهھھھقانانن می 
تواانستند ددرر مسيیر نيیرووهھھھایی ميیليیتارريیستی کهھ اازز سرااسر اايیالت کواانگ تونگ بهھ کانتونن پيیشروویی 
می کرددند٬، الااقل بخشی اازز اايین نيیرووهھھھا رراا – چهھ با شوررشش توددهھھھایی وو چهھ با عمليیاتت چريیکی – بهھ 
خودد مشغولل کنند. وو باالخرهه الززمم بودد کهھ حدااقل نشانهھهھايیی اازز ناررضايیی ددرر ددرروونن ااررتشهھایی 
ميیليیتارريیستی بهھ ووجودد آآيید. ااگر اايین شراايیط ووجودد ددااشت٬، قيیامم کانتونن بمثابۀ يیک ااقداامم عقب دداارر 
اانقالبب چيین ددرر 1927 می تواانست بهھ عنواانن نقطۀ عزيیمتی براایی يیک ططغيیانن جديید اانقالبی بهھ کارر 

رروودد. 
قيیامم کانتونن بهھ کاررگراانن چيین نشانن دداادد کهھ قيیامم مسلحانهھ تنهھا ددرر صوررتی پيیرووزز می شودد کهھ ددقيیقاً 
تدااررکک دديیدهه شدهه باشد٬، ااشتباهھھھاتت مهھم نظامی يیا سيیاسی صوررتت نگرفتهھ باشد وو توددهھھھهھایی 

پروولتارريیا بطورر کلی هھھھمرااهه با سرباززاانن ااررتشهھایی ميیليیتاررستی بهھ عمل کشاندهه شدهه باشند. 
« قيیامم کانتونن ددررسی فرااموشش نشدنی براایی کاررگراانن چيین ااست. 

کاررگراانن قيیامم کانتونن رراا بهھ عنواانن نمونهھایی اازز قهھرمانی عظيیم کاررگراانن چيین می دداانند. بگذاارر 
شوررشش بعدیی ددرر مقيیاسس ووسيیع کاررگراانن وو ددهھھھقانانن کهھ بر مبنایی کارربردد ددررست وو منسجم ااصولل 
لنيینيیسم ساززمانن يیافتهھ وو اازز ططرفف پروولتارريیایی جهھانی حمايیت می شودد٬، ااکتبر پيیرووززمند چيین 

35باشد.» 

قيیامهھایی شانگهھایی 

سهھ قيیامم شانگهھایی کهھ ددرر اايین فصل بهھ ااختصارر مورردد برررسی قراارر می گيیرند٬، ددرر شراايیط مختلفی 
نسبت بهھ قيیامهھايیی کهھ تاکنونن برررسی کرددهھھھايیم رروویی ددااددند. 

ً ددررست بيین االملل کمونيیست٬، حزبب کمونيیست چيین هھھھنوزز با  ااووال٬، ددرر اانطباقق با تصميیماتت مطلقا
کوميین تانگ يیک بلوکک رراا تشکيیل می دداادد کهھ عليیهھ فئودداالهھا٬، ميیليیتارريیستهھایی نيیمهھ فئودداالل وو 
اامپريیاليیسم خاررجی می جنگيید. بوررژژووااززیی ملی هھھھنوزز اانقالبی بودد٬، وو براایی ررهھھھايیی ملی وو ووحدتت 

تحت هھھھژمونی بوررژژووااززیی مباررززهه می کردد. 

35- هھھھمانن منبع٬، «مانيیفست اانقالبب چيین».
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ددرر ززمانن قيیامم سومم٬، بوررژژووااززیی ملی بدوونن تردديید کامال بهھ ااررددوویی ااررتجاعع پيیوستهھ بودد. ااما اايین 
تغيیيیر برخورردد بهھ حد کافی توسط ررهھھھبریی حزبب کمونيیست ددررکک نشد وو هھھھمچنانکهھ خوااهھھھيیم دديید٬، 

تاکتيیک کلی آآنن هھھھمچنانن بر يیک بلوکک نزدديیک با کوميین تانگ قراارر ددااشت. 
ثانيیا٬ً، اايین سهھ قيیامم تحت شعارر ززيیر تدااررکک دديیدهه وو ااجراا شدند: کمک بهھ نيیرووهھھھایی اانقالبب ملی – 
يیعنی ددرر جنگ نيیرووهھھھایی اانقالبب ملی (جنگ ااررتش اانقالبی ددرر شمالل) عليیهھ فئودداالهھایی شمالل 
(چانگ تسوليین٬، سونن چواانن فانگ٬، چانگ تسونگ چانگ). عامل تاکتيیکی ااصلی ددرر اايین سهھ قيیامم 

تمايیل بهھ ترکيیب عمليیاتت اانقالبی ددرر پشت جبهھۀ ددشمن با تهھاجم مستقيیم ااررتش ملی بودد. 
اايین ددوو خصوصيیت٬، تدااررکک وو ساززماندهھھھی قيیامهھایی شانگهھایی رراا مشخص می کردد. ااووليین قيیامم رراا 
(ددرر 24 ااکتبر 1926) نمی تواانن يیک قيیامم بهھ مفهھومم ووااقعی کلمهھ ناميید٬، ززيیراا اايین قيیامم بهھ 
ددررگيیريیهھایی محدووددیی بيین ددستجاتت ساززمانن ررززمندهه وو پليیس محدوودد شد. ااما ووضعيیت آآنن ززمانن٬، وو 
تصميیماتت حزبب کمونيیست بهھ نفع تدااررکک يیک قيیامم مسلحانۀ ااصيیل توجهھ بهھ آآنراا ضروورریی می 

ساززدد. 

قيیامم 24 ااکتبر 1926 

ددرر ااکتبر 1926 ووضعيیت ددرر شانگهھایی وو جبهھۀ چکيیانگ بهھ شرحح ززيیر بودد. پس اازز شکست ووووپی 
فو ددرر خاررجج ووووچانگ ددرر 10 ااکتبر٬، فرماندۀۀ ااررتش شمالی (چيیانگ کایی شک) نيیرووهھھھایی عمدۀۀ 
خويیش رراا ددرر مقابل ااررتش سونن چواانن فانگ ددرر اايیالت کيیانگ سی قراارر ددااددهه بودد. بهھ نظر نامحتمل 
می ررسيید کهھ ااررتش سونن چواانن فانگ بتوااند ددرر مقابل ااررتش ملی جنوبب مقاوومت کند. ژژنراالل 
هھھھسيیاچائو فرمانداارر اايیالت چکيیانگ٬، می خوااست خودد رراا ددرر مقابل اارربابب جديیدشش٬، فرماندۀۀ ااررتش 
ملی٬، خوبب جلوهه ددهھھھد وو بديین ترتيیب٬، موفقيیت خويیش رراا ددرر ررژژيیم جديید پس اازز شکست سونن 
چواانن فانگ تضميین کند؛ بنابراايین تصميیم گرفت ددرر مقابل سونن چواانن فانگ بايیستد. بديین منظورر٬، 
بهھ تواافقی با ژژنراالل نيیويیونگ چيین٬، عضو جناحح ررااست کوميین تانگ – کهھ اازز آآنن پس ددرر شانگهھایی 
نمايیندۀۀ حکومت ملی بودد – ررسيید. نيیويیونگ چيین ااخيیرااً براایی نمايیندگی ددفتر سيیاسی کوميین تانگ 
کهھ هھھھميین ااووااخر ددرر منطقهھ تشکيیل شدهه بودد بهھ شانگهھایی وواارردد شدهه بودد. ووظظيیفۀ ااوو بسيیج نيیرووهھھھایی 
شانگهھایی٬، ددررهھھھم پاشيیدنن پشت جبهھۀ سونن چواانن فانگ٬، وو باالخرهه ددرر صوررتی کهھ نيیرووهھھھایی 
جنوبی براایی تضميین آآنن می آآمدند٬، ساززمانن ددااددنن يیک شوررشش ددرر شانگهھایی بودد. اايین مأمورريیت با 
خطی کهھ توسط حزبب کمونيیست پذيیرفتهھ شدهه بودد تطابق ددااشت. حتی پيیش اازز آآنکهھ هھھھسيیاچائو 
تصميیم خودد رراا بگيیردد٬، ررهھھھبراانن کمونيیست بهھ اايین نتيیجهھ ررسيیدهه بوددند کهھ پروولتارريیایی شانگهھایی٬، ددرر 
صوررتت شکست سونن چواانن فانگ وو بهھ ررسميیت شناختهھ شدنن حکومت اازز ططرفف هھھھسيیاچائو بايید بهھ 
حمايیت اازز هھھھسيیاچائو شوررشش کند وو وویی رراا ددرر تصرفف شهھر يیارریی ددهھھھد. ددرر عيین حالل٬، حزبب 
کمونيیست تشخيیص دداادد کهھ عالووهه بر ططبقۀ کاررگر٬، بايید تا آآنجا کهھ اامکانن دداارردد خرددهه بوررژژووااززیی وو 

دداانشجويیانن نيیز بهھ شوررشش کشيیدهه شوند. 
برخورردد مباررززهه جويیانۀ پروولتارريیایی شانگهھایی٬، با پيیرووززيیهھایی ااررتش ملی وو آآشکارر شدنن هھھھر چهھ 
بيیشتر مشکالتت سونن چواانن فانگ تشويیق شد. نفوذذ حزبب کمونيیست قابل مالحظهھ بودد. اايین ااميید 
کامال منطقی بودد کهھ ااگر حزبب ددستورر يیک ااعتصابب عمومی وو يیک قيیامم رراا می دداادد٬، ااکثريیت 

پروولتارريیا اازز آآنن تبعيیت می کردد. 
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نيیويیونگ چيین نهھ تنهھا خرددهه بوررژژووااززیی بلکهھ حتی بخشی اازز بوررژژووااززیی متوسط (يیوهھھھوتهھ٬، ررئيیس 
پيیشيین ااططاقق باززررگانی وو غيیرهه) رراا بر گردد خودد جمع کرددهه بودد. ااوو سپس ددرر کسب حمايیت بخشی 

اازز لومپن پروولتارريیا نيیز توفيیق يیافت. 
حزبب کمونيیست ترتيیبی ددااددهه بودد تا يیک نيیروویی مسلح مشتمل بر 130 کاررگر بهھ ووجودد آآيید؛ آآنهھا 
هھھھمچنيین 2000 نفر رراا ددرر جوخهھهھایی ررززمندهھھھایی کهھ سالحح ندااشتند ساززمانن ددااددهه بوددند. نيیويیونگ 
ً اازز لومپن پروولتارريیا تشکيیل شدهه بودد. ااوو جرأأتت  چيین نيیروويیی بالغ بر 600 نفر ددااشت کهھ عمدتا
سرباززگيیریی اازز کاررگراانن وو ااسلحهھ ددااددنن بهھ آآنهھا رراا ندااشت. بهھ نظر می ررسيید کهھ يیوهھھھوتهھ حدوودد 
500 نفر ميیليیشيیایی باززررگانن ددرر ااختيیارر ددااشتهھ باشد (رروويیدااددهھھھایی بعدیی نشانن ددااددند کهھ ددرر ووااقع ااوو 
بسيیارر کمتر اازز اايینهھا ددرر ااختيیارر ددااشتهھ). تمامی اايین ووااحدهھھھا بر رروویی هھھھم قدررتت مسلح قيیامم قريیب 

االوقوعع رراا تشکيیل می ددااددند. 
هھھھيیچ نقشهھ وو فرماندهھھھی کلی ووجودد ندااشت ززيیراا هھھھيیچ يیک اازز شرکت کنندگانن ددرر اائتالفف (حزبب 
کمونيیست٬، نيیويیونگ چيین وو يیوهھھھوتهھ نمايیندۀۀ تجارر) مايیل نبوددند نيیرووهھھھایی خودد رراا ددرر ااختيیارر هھھھر 
يیک اازز ددوو ططرفف دديیگر قراارر ددهھھھند. هھھھر گرووهه تصميیم گرفت کهھ مستقال عمل کند٬، ااما تارريیخی کهھ 
بايید ددرر آآنن ررووزز ددست بهھ عمل ززددهه می شد با تواافق هھھھمگی بايید توسط نيیويیونگ چيین٬، نمايیندۀۀ 
حکومت ملی٬، تعيیيین می شد (تعجب آآوورر ااست کهھ حزبب کمونيیست بهھ چنيین ساززشی تن ددااددهه بودد). 
مطابق نقشۀ حزبب کمونيیست (تجارر وو نيیويیونگ چيین هھھھيیچ نقشهھایی ندااشتند)٬، قيیامم بايید با ااعتصابب 
ملواانانن٬، کاررگراانن فلزکارر٬، کاررگراانن آآبب وو برقق شهھر وو کاررگراانن نساجی آآغازز می شد. اايینطورر 
حسابب شدهه بودد کهھ بيیش اازز 100000 نفر ددرر اايین ااعتصابب شرکت خوااهھھھند کردد. نيیرووهھھھایی سونن 
چواانن فانگ ددرر شانگهھایی عباررتت بوددند اازز: يیک گردداانن پيیاددهه (حدوودد 1000 نفر)٬، بيیش اازز 2000 
پليیس٬، ددوو قايیق توپداارر (ددرر عمل يیکی اازز آآنهھا اازز نيیويیونگ چيین حمايیت کردد) وو بريیگارردد هھھھفتادد وو 
ششم (کهھ بسيیارر غيیرقابل ااعتمادد بودد) کهھ لی پائو ژژنراالل آآنن ددرر ساحل شمالی يیانگ تسهھ وو بهھ 
فاصلۀ ددوو ررووزز ررااهه اازز شانگهھایی منزلل ددااشت. اايین چنيین بودد موااززنۀ نيیرووهھھھایی مسلح ساززمانن يیافتهھ. 
ددرر 16 ااکتبر٬، ژژنراالل هھھھسيیاچائو٬، کهھ حدوودد 10000 نفر رراا فرماندهھھھی می کردد٬، ااعالمم نمودد کهھ بهھ 
حکومت ملی پيیوستهھ ااست. ااوو ددرر 17 ااکتبر يیک هھھھنگ رراا براایی ااشغالل شانگهھایی ااعزاامم ددااشت وو 
ددرر حدوودد عصر هھھھمانن ررووزز اايین هھھھنگ بهھ پانزددهه کيیلومتریی شهھر ررسيید (نمی تواانن فهھميید کهھ چراا 
هھھھسيیاچائو تنهھا يیک هھھھنگ رراا بهھ مقابلهھ با شانگهھایی فرستاددهه٬، ددرر حالی کهھ شراايیط ااقتضا می کردد کهھ 

تمامی نيیرووهھھھايیش رراا ااعزاامم دداارردد). 
ددرر هھھھمانن ززمانن٬، پيیشقرااووالنن بريیگارردد هھھھفتادد وو ششم وواارردد شانگهھایی شدند؛ اايین نيیرووهھھھا توسط سونن 
چواانن فانگ براایی تقويیت پاددگانن شرقی پيیش اازز عزيیمت هھھھنگ هھھھسيیاچائو ااعزاامم شدهه بوددند. 
نيیرووهھھھایی سونن چواانن فانگ ددرر هھھھمانجا بهھ نبردد با نيیرووهھھھایی هھھھسيیاچائو پرددااختهھ وو وورروودد آآنهھا رراا بهھ 

شانگهھایی بهھ تأخيیر ااندااختند. 
اايین مناسب تريین لحظهھ براایی حملۀ پروولتارريیا بودد. ااما ررهھھھبراانن آآنن تصورر می کرددند کهھ هھھھنوزز بهھ 
حد کافی آآماددگی ندااررند. ددرر 20 ااکتبر جوخهھهھایی کمونيیست وو ووااحدهھھھایی نيیويیونگ چيین هھھھر ددوو کم 
وو بيیش آآماددۀۀ عمل بوددند٬، ااما موفقيیت هھھھسيیاچائو ددرر جبهھهھ مطلوبب نبودد. هھھھيیچ خبر موثقی ددرر مورردد 
جبهھهھ ددرر شانگهھایی ووجودد ندااشت. تارريیخ قيیامم هھھھر ررووزز بهھ تعويیق می اافتادد. ددرر صبح ررووزز 23 
ااکتبر٬، نيیويیونگ چيین يیک گزااررشش تأيیيید نشدهه مبنی بر شکست سونن چواانن فانگ توسط هھھھسيیاچائو 
ددرريیافت کردد. ااوو بر ااساسس اايین گزااررشش٬، فرمانن آآغازز قيیامم ددرر ططولل شب 24-23 ااکتبر ددرر ساعت 

3 بامداادد رراا صاددرر کردد. 
ددرر ووااقع٬، نيیرووهھھھایی هھھھسيیاچائو توسط سونن چواانن فانگ شکست خوررددهه بوددند. اازز آآنجا کهھ هھھھيیچ نقشهھ 
يیا ررهھھھبریی ووجودد ندااشت (عالمت شرووعع عمليیاتت شليیک چند توپپ بهھ ووسيیلۀ يیکی اازز قايیقهھایی 
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توپداارر بودد؛ اايین عالمت قراارر بودد متعاقب آآتش ررااکتی کهھ اازز خانۀ نيیويیونگ چيین شليیک می شد 
ددااددهه شودد؛ ررااکت بهھ موقع شليیک شد٬، ااما قايیق توپداارر متوجهھ آآنن نشد وو ددرر نتيیجهھ توپی شليیک 
نکردد)٬، صرفف نظر اازز چند برخورردد کوچک با پليیس٬، قيیامم هھھھرگز صوررتت نگرفت. ددرر ساعت 5 
صبح٬، حزبب کمونيیست بهھ جوخهھهھایی خودد فرمانن دداادد کهھ عمليیاتت رراا بهھ تعويیق ااندااززند. تمامی 

عمليیاتت براایی حزبب تقريیباً هھھھيیچ تلفاتی بهھ هھھھمرااهه ندااشت. 
علت ااصلی شکست – صرفف نظر اازز ااشتباهھھھاتت گوناگونن تشکيیالتی مثل فقداانن هھھھر گونهھ نقشهھ يیا 
ررهھھھبریی٬، ااططالعاتت محدوودد ددررباررۀۀ ووضعيیت جبهھهھ وو نتيیجتاً فقداانن هھھھماهھھھنگی بيین عمليیاتت نيیرووهھھھایی 
نظامی وو نيیرووهھھھایی پروولتارريیا – ددرر اايین ووااقعيیت نهھفتهھ بودد کهھ حزبب کمونيیست بيیش اازز حد بهھ 
نيیويیونگ چيین متکی بودد. ددرر ووااقع حزبب هھھھداايیت قيیامم رراا بهھ وویی ووااگذاارر کرددهه بودد (ااوو تارريیخ رراا 
تعيیيین کرددهه بودد)؛ حزبب ددااووططلبانهھ هھھھر گونهھ سيیاست مستقل رراا ددرر ططولل تدااررکک وو ااجراایی عمليیاتت 

اانکارر کرددهه بودد. بطورر خالصهھ٬، حزبب ددنبالهھ رروویی کوميین تانگ شدهه بودد. 
بديین ددليیل٬، حزبب تقريیباً هھھھيیچ تدااررکک جدیی براایی قيیامم ددرر ميیانن پروولتارريیا نديیدهه بودد وو نمی تواانست 
هھھھم چنيین کارریی بکند٬، ززيیراا خودد رراا ددرر موضع وواابستگی بهھ نيیويیونگ چيین قراارر ددااددهه بودد٬، ددرر 
حالی کهھ هھھھمهھ گونهھ ددليیلی براایی پذيیرفتن ررهھھھبریی رراا ددااشت وو می تواانست اازز نيیويیونگ چيین وو تجارر 

بهھ عنواانن نيیرووهھھھایی کمکی ااستفاددهه کند. 
ً مساعد براایی قيیامم (ددرر 17 ااکتبر٬، ووقتی کهھ هھھھسيیاچائو تنهھا ددرر پانزددهه کيیلومتریی  لحظۀ ووااقعا
شانگهھایی بودد) اازز ددست ررفتهھ بودد. حزبب ااددعاهھھھایی نيیويیونگ چيین رراا مبنی بر اايینکهھ وویی آآماددۀۀ 
حرکت نبوددهه ااست پذيیرفتهھ بودد. معهھذاا موااززنۀ نيیرووهھھھا ددرر شانگهھایی آآنچنانن بودد کهھ ااگر حزبب 
کمونيیست پروولتارريیا رراا بهھ ااعتصابی عمومی فرااخوااندهه بودد٬، پروولتارريیا مطمئناً با ااکثريیت ووسيیع بهھ 
آآنن پاسخ می دداادد – ززيیراا شعارر کمک بهھ ااررتشهھایی ملی براایی تمامی مرددمم قابل فهھم بودد. ددخالت 
پروولتارريیا می تواانست مباررززهه رراا بهھ نفع شوررشيیانن وو هھھھسيیاچائو – حتی با توجهھ بهھ ساززمانن ماددیی 
ناقص – جهھت ددهھھھد. حزبب آآشکارراا ااهھھھميیت ااعتصابب رراا ددست کم گرفت وو بهھ عامل نظامی صرفف 
(تشکيیل جوخهھهھا) پر بهھا دداادد٬، وو پيیش بيینی نکردد کهھ نيیرووهھھھایی هھھھسيیاچائو ممکن ااست بهھ هھھھنگامی 
کهھ نيیرووهھھھایی مسلح هھھھمهھ ددرر شانگهھایی جمع شدهھھھاند شکست بخوررند وو ددرر نتيیجهھ ووضعيیت شديیدااً بهھ 
ززيیانن اانقالبب تغيیيیر کند. هھھھمچنيین حزبب ددررکک نکردد کهھ ددرر چنيین موااررددیی (عمليیاتت ترکيیبی 
پروولتارريیا ددرر پشت جبهھۀ ددشمن وو ااررتشی کهھ ددرر جبهھهھ پيیشروویی می کند)٬، عامل مسلط هھھھميیشهھ 
ااررتش ااست٬، وو پروولتارريیا بايید ااقدااماتت خودد رراا با آآنن ززمانن بندیی کند. بنابراايین تأخيیر ددرر قيیامم بهھ 
خاططر دداليیل تکنيیکی وو ماددیی مجازز نبودد. برعکس٬، براایی تضميین موفقيیت ددرر جبهھهھ بايید ددست بهھ 

سالحح برددهه می شد٬، حتی ااگر کمتريین اامکانن اانجامم اايین کارر ووجودد ددااشت. 
چنانچهھ عامل دديیگریی رراا مورردد بحث قراارر ندهھھھيیم٬، توضيیح ما اازز علل شکست نهھ تنهھا کامل نخوااهھھھد 
بودد٬، بلکهھ سطحی هھھھم خوااهھھھد بودد: اايین عامل تاکتيیکهھایی حزبب کمونيیست نسبت بهھ کوميین تانگ وو 
ددررکک آآنن اازز نقش پروولتارريیا ددرر اانقالبب چيین ااست. تنهھا ددرر پرتو اايین مسئلهھ می تواانن ددررکک کردد کهھ 
چراا ررهھھھبریی حزبب ددرر شانگهھایی ددنبالهھ رروویی کوميین تانگ شد٬، با تعيیيین تارريیخ قيیامم توسط يیک 
عضو جناحح ررااست کوميین تانگ مثل نيیويیونگ چيین مواافقت کردد وو خالصهھ اازز ددااشتن هھھھر گونهھ 

سيیاست مستقل ددرر تمامی شوررشش اامتناعع ووررززيید. 
ررهھھھبریی حزبب کمونيیست بهھ نقش پروولتارريیایی چيین ددرر اانقالبب کم بهھا دداادد. ااعتقادد ددااشت کهھ 
پروولتارريیا هھھھنوزز اازز نظر سيیاسی قدررتت کسب هھھھژمونی رراا ددرر اانقالبب ددمکرااتيیک ملی نداارردد. حتی 
ااگر برخی ررهھھھبراانن ددرر حرفف نيیازز پروولتارريیا رراا بهھ جنگيیدنن براایی نقش ررهھھھبریی کنندهه ددرر اانقالبب 
می پذيیرفتند٬، ااما اايین ددرر هھھھمانن حد حرفف باقی می ماند؛ هھھھيیچ تالشی ددرر اايین جهھت صوررتت نمی 
گرفت. هھھھنگامی کهھ اايین مفهھومم اازز نقش پروولتارريیا ددرر محافل باالیی حزبب حاکم بودد٬، آآنن نتيیجهھ گيیریی 
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ااجتنابب ناپذيیر بودد. نقش ررهھھھبریی کنندهه ددرر اانقالبب ددمکرااتيیک بايید بهھ کوميین تانگ تعلق ددااشتهھ 
باشد. پروولتارريیا وو پيیش آآهھھھنگ آآنن بايید تاکتيیکهھایی خودد رراا با تاکتيیکهھایی کوميین تانگ هھھھماهھھھنگ 
کنند٬، تنهھا خوااستهھايیی رراا مطرحح کنند کهھ با سيیاست کوميین تانگ تضاددیی ندااشتهھ باشد وو اازز 
ررهھھھبریی کوميین تانگ تبعيیت کنند. ررهھھھبریی حزبب ررهھھھنموددهھھھایی کميینترنن رراا ددرر مورردد بلوکک موقتی 
بيین حزبب کمونيیست وو کوميین تانگ ددرر اانقالبب ددمکرااتيیک٬، بديین نحو می فهھميید. ررهھھھبریی حزبب 
اايین اامکانن رراا ددرر نظر نمی گرفت کهھ بوررژژووااززیی چيین ممکن ااست بهھ اانقالبب ددمکرااتيیک خيیانت 

کند وو بهھ ررووحيیۀ اانقالبی بوررژژووااززیی پر بهھا می دداادد. 
اايین بيیاناتت با مطالعۀ سيیاست حزبب ددرر مورردد هھھھر مسئلهھایی ددرر ززمانن ااووليین قيیامم تأيیيید می شودد. 
يیانگ هھھھسيیائوشن يیکی اازز شرکت کنندگانن ددرر رروويیدااددهھھھایی شانگهھایی می نويیسد:«ددنبالهھ رروویی – اايین 
. اايین ددنبالهھ رروویی٬، اايین تبعيیت حزبب کمونيیست اازز  36بودد خصوصيیت ررهھھھبریی حزبب ددرر آآنن ززمانن»

سيیاست کوميین تانگ٬، نهھ تنهھا ددووررۀۀ ااووليین قيیامم بلکهھ تا حد ززيیاددیی ددووررۀۀ بعدیی رراا نيیز تا کنفراانس 
فوقق االعاددۀۀ ااووتت 1927 – کهھ ررهھھھبریی ااپوررتونيیست قديیمی تغيیيیر کردد – مشخص می کند. 

عللی کهھ براایی شکست ددرر فوقق بداانهھا ااشاررهه شد٬، تنهھا بديین خاططر ممکن بوددند کهھ ررهھھھبریی حزبب 
کمونيیست چيین موضع ناددررستی ددرر مورردد مسئلۀ ززيیر گرفت: چهھ کسی بايید نقش ررهھھھبریی رراا ددرر 
اانقالبب ددااشتهھ باشد٬، کوميین تانگ يیا حزبب کمونيیست؟ ددرر بلوکک ماندنن با کوميین تانگ وو جنگيیدنن 
ددووشاددووشش آآنن تحت شعارر اانقالبب ملی ددررست بودد. ااما حزبب بايید حتی براایی لحظهھایی هھھھم اايین 
ووااقعيیت رراا فرااموشش نمی کردد کهھ کوميین تانگ ممکن بودد – وو ددرر حقيیقت ااجتنابب ناپذيیر بودد – کهھ 
ً بر حق خويیش براایی ددااشتن سيیاست مستقل ددرر اانقالبب  بهھ اانقالبب خيیانت کند. حزبب بايید دداائما
ددمکرااتيیک ملی تأکيید می کردد. الززمم بودد هھھھميیشهھ آآگاهه باشد کهھ ااهھھھداافف اانقالبب ددمکرااتيیک ملی٬، ددرر 

چيین مثل هھھھر جایی دديیگریی٬، تنهھا توسط اانقالبب پروولتریی بطورر کامل بهھ ددست می آآيیند. 

ددووميین قيیامم شانگهھایی ( 22 فورريیۀ 1927 ) 

پس اازز مکث کوتاهھھھی ددرر عمليیاتت جبهھهھ (پس اازز شکست سونن چواانن فانگ ددرر اايیالت کيیانگ سی) 
تهھاجم ااررتش ملی ددرر فورريیهھ اازز سر گرفتهھ شد؛ هھھھدفف ااررتش ملی آآنن بودد کهھ سونن چواانن فانگ رراا 
بطورر کامل ددررهھھھم بشکند. ددرر 17 فورريیهھ٬، نيیرووهھھھایی ملی (ژژنراالل پایی چونگ هھھھسی) هھھھانگ کو وو 

ددرر ررووزز هھھھيیجدهھھھم٬، اايیستگاهه چيیاهھھھسيینگ ددرر شصت کيیلومتریی شانگهھایی رراا تصرفف کرددند. 
پس اازز بحثهھایی ططوالنی٬، کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست با توجهھ بهھ شراايیط مساعد ددرر جبهھهھ٬، 
تصميیم بهھ ااعالمم يیک ااعتصابب عمومی ددرر شانگهھایی وو ساززماندهھھھی يیک شوررشش مسلحانهھ رراا بهھ 
مجردد وواارردد شدنن نيیرووهھھھایی جنوبی بهھ حدوودد سی کيیلومتریی شهھر (بهھ سمت اايیستگاهه سونگ چيینگ) 
گرفت. برخالفف قيیامم ااوولل٬، اايین ددفعهھ ررهھھھبراانن حزبب نيیازز بهھ نشانن ددااددنن اابتکارر وو ااستقاللل بيیشتر رراا 

ددرر تدااررکک وو ااجراایی شوررشش ددررکک کرددند. 
معهھذاا٬، ددرر عصر ررووزز هھھھيیجدهھھھم فورريیهھ٬، نشست ررززمندگانن فعالل ااتحادديیۀ کاررگریی شانگهھایی – تحت 
تأثيیر پيیرووززيیهھایی ااررتش جنوبی ددرر جبهھۀ شانگهھایی٬، تصورر می ررفت کهھ سونن چواانن فانگ کامال 
ددررهھھھم شکستهھ شدهه باشد – بهھ ااتفاقق آآررااء تصميیم گرفت کهھ يیک ااعتصابب عمومی فورریی رراا ااعالمم 
وو تمامی کاررگراانن رراا بهھ قيیامم فرااخوااند. نمايیندۀۀ کميیتۀ مرکزیی کهھ ددرر نشست حضورر ددااشت مجبورر 

36- يیانگ هھھھسيیائوشن:«رروويیدااددهھھھایی شانگهھایی ددرر بهھارر 1927» ددرر ااسناددیی ددرر مورردد مسئلهھ چيین٬، شماررهه ٬13، 

منتشر شدهه توسط دداانشگاهه کاررگراانن چيین.
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بهھ حمايیت اازز اايین تصميیم شد. ااعتصابب ااعالمم وو ددرر 19 فورريیهھ آآغازز شد. ددرر ررووزز بيیستم بهھ ااووجج 
خودد ررسيید وو بيیش اازز 200000 کاررگر ساززمانن يیافتهھ ددست بهھ ااعتصابب ززددند. موااززنۀ نيیرووهھھھایی 
مسلح ددرر شهھر بهھ شرحح ززيیر بودد: حزبب کمونيیست 130 عضو جوخهھ ددااشت کهھ بهھ رروولوررهھھھایی 
موززرر مسلح بوددند وو حدوودد 30000 نفر کهھ بی سالحح بوددند. بهھ عالووهه٬، بخاططر کارریی کهھ ددرر 
نيیروویی ددرريیايیی شدهه بودد٬، اازز نفوذذ فرااوواانی ددرر بيین ملواانانن برخورردداارر بودد. اازز چهھارر قايیق توپداارر ددرر 
ررووددخانۀ هھھھواانگ پو٬، حزبب می تواانست کامال رروویی يیکی اازز آآنهھا حسابب کند وو سلولهھايیی هھھھم ددرر 
دديیگر قايیقهھا ددااشت – بهھ نحویی کهھ کامال حق ددااشت تصورر کند کهھ با فرضض شراايیط مساعد ددرر 
ططولل قيیامم٬، سهھ تایی دديیگر نيیز بهھ اانقالبب بپيیوندند. حزبب هھھھيیچ نيیروویی مسلح دديیگریی ندااشت. اافراادد 
نيیويیونگ چيین پس اازز قيیامم ااوولل پرااکندهه شدهه وو سالحهھايیی رراا کهھ بيین آآنهھا توززيیع شدهه بودد با خودد 

برددهه بوددند. يیوهھھھوتهھ نيیز تمامی نيیرووهھھھایی خودد رراا اازز ددست ددااددهه بودد. 
ً بد بودد. تعداادد ااندکی اازز آآنهھا موجودد  ددرر رراابطهھ با ررهھھھبراانن آآموززشش نظامی دديیدهه٬، ووضعيیت نسبتا
بوددند وو آآنهھايیی کهھ ددرر ددسترسس حزبب بوددند تنهھا بالفاصلهھ پيیش اازز شوررشش بهھ اايین کارر گماررددهه شدهه 
بوددند وو بديین ترتيیب نمی تواانستند شناختی اازز اافراادد يیا شهھر وو ااهھھھداافف گوناگونن تاکتيیکی ددااشتهھ 

باشند. اايین مسئلهھ نتايیج نامطلوبی ددرر جريیانن عمليیاتت بهھ بارر آآوورردد. 
ددرر 19 فورريیهھ٬، مقاماتت سونن چواانن فانگ 500 سربازز وو 2000 پليیس ددرر شانگهھایی ددرر ااختيیارر 
ددااشتند. بقيیۀ نيیرووهھھھايیشانن ددرر جبهھهھ بوددند. بديین گونهھ موااززنۀ نيیرووهھھھا ددرر شهھر ددرر اايین ززمانن 

مساعدتر اازز ززمانن قيیامم ااوولل ددرر ااکتبر 1926 بودد. 
رروويیدااددهھھھا سريیعاً ااتفاقق اافتاددند. ااعتصابب عمومی توسط دديیگراانن ااعالمم شدهه بودد وو کميیتۀ مرکزیی با 
عمل اانجامم شدهھھھایی ررووبروو شد. بهھ ااستثناء يیکی اازز ااعضاء٬، بقيیۀ کميیتۀ مرکزیی اازز تصميیم 
ررززمندگانن ااتحادديیۀ کاررگریی تا حدوودد ظظهھر ررووزز 19 فورريیهھ – يیعنی پس اازز آآنکهھ ااعتصابب آآغازز 
شدهه بودد – خبریی ندااشت. کميیتۀ مرکزیی با عجلهھ بايید يیک سریی مسائل مربوطط بهھ قيیامم قريیب 
االوقوعع رراا حل می کردد (چگونهھ حکومت جديید تشکيیل شودد وو غيیرهه)٬، وو بهھ ااقدااماتت تدااررکاتی 
فرااوواانی ددست می ززدد. سرااسر 19 فورريیهھ ددرر تدااررکک اايین مسائل وو بحث ددرر مورردد آآنهھا سپریی شد. 

حزبب بطورر کلی وو بهھ وويیژهه ررهھھھبریی بهھ هھھھيیچ ووجهھ براایی قيیامم آآماددهه نبودد. 
ددرر 20 فورريیهھ٬، ررووشن شد کهھ حملهھ بهھ شانگهھایی اازز جنوبب بهھ تعويیق اافتاددهه وو ااررتش ددرر اانتظارر 
نيیرووهھھھایی کمکی ااست. نمايیندگانن سونن چواانن فانگ٬، با آآگاهھھھی اازز اايین رروويیداادد شرووعع بهھ ااستفاددهه اازز 
تروورر ددرر مقابل ااعتصابيیونن کرددند. تعدااددیی ااعداامم شدند. سونن چواانن فانگ ااعالميیهھایی اانتشارر دداادد 
کهھ بر ططبق آآنن هھھھر ااعتصابب کنندهه بهھ عنواانن خائن بهھ مرگگ محکومم می شد. تعويیق حملهھ اازز جنوبب 
وو تروورر عليیهھ ااعتصابيیونن٬، ررهھھھبراانن حزبب رراا با مسئلۀ جديیدیی ررووبروو ساخت: خوااباندنن ااعتصابب 
يیا اادداامۀ آآنن با هھھھدفف تبديیل آآنن بهھ يیک قيیامم مسلحانهھ؟ ددرر اايین مورردد سهھ نظر ووجودد ددااشت: يیکی 
خوااباندنن ااعتصابب رراا مطرحح می کردد٬، ددوومی بهھ اادداامۀ ااعتصابب وو ساززماندهھھھی يیک قيیامم براایی 
تصرفف قدررتت ددرر شانگهھایی باوورر ددااشت وو سومی اادداامۀ ااعتصابب رراا بدوونن ساززماندهھھھی يیک قيیامم 

مطرحح می کردد. 
باالخرهه٬، پس اازز بحثهھایی ططوالنی٬، تصميیم بهھ اادداامۀ ااعتصابب وو تعيیيین تارريیخ قيیامم براایی ررووزز 21 
فورريیهھ ددرر ساعت 6 بعد اازز ظظهھر گرفتهھ شد. ااما قيیامم صوررتت نگرفت٬، ززيیراا عالمت آآغازز آآنن هھھھرگز 
ددااددهه نشد. قراارر بودد کهھ قيیامم پس اازز شليیک چند تيیر توپپ اازز ططرفف يیکی اازز قايیقهھایی توپداارر آآغازز 
شودد. بهھ دداليیلی توپهھا شليیک نشدند. ااعضایی جوخهھهھا پرااکندهه شدند. معهھذاا٬، ررهھھھبریی حزبب اايین 
ووضعيیت رراا تأيیيید کردد. اايین مسائل ررووحيیۀ ااعضایی جوخهھهھا رراا پايیيین آآوورردد وو تأثيیر فاجعهھ آآميیزیی بر 

رروويیدااددهھھھایی بعدیی ددااشت. 
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تارريیخ قيیامم ددووباررهه براایی ساعت 6 بعد اازز ظظهھر 22 فورريیهھ تعيیيین شد. ااما شراايیط ددرر اايین ضمن 
ووسيیعاً بهھ نفع سونن چواانن فانگ تغيیيیر کرددهه بودد. ااوو با اامنيیت ددرر موضع نسبتاً با ثباتش ددرر جبهھهھ 
(ززيیراا نيیرووهھھھایی جنوبی تهھاجم خودد رراا متوقف کرددهه بوددند)٬، با شدتت هھھھر چهھ تمامم تر بهھ سرکوبب 
جنبش ااعتصابی پرددااخت وو بهھ ااعداامم کاررگراانن اادداامهھ دداادد. اازز آآنجايیی کهھ کمونيیستهھا نشانن ددااددند قاددرر 
ً يیک گردداانن پيیاددهه رراا براایی تقويیت  بهھ کشاندنن کاررگراانن ررااهه آآهھھھن بهھ ااعتصابب نيیستند٬، ااوو سريیعا

پاددگانن بهھ شانگهھایی حمل کردد. 
ددرر 21 فورريیهھ تنهھا 100000 کاررگر هھھھنوزز ددرر ااعتصابب بوددند٬، بقيیهھ با موجج تروورر مجبورر بهھ 

باززگشت بهھ کارر شدهه بوددند. 
مطابق نقشۀ شوررشش قراارر بودد يیکی اازز قايیقهھایی توپداارر ددررست ددرر ساعت 6 بعد اازز ظظهھر اانبارر 
مهھماتت٬، سرباززخانهھهھا٬، مرکز فرماندهھھھی فرماندۀۀ پاددگانن (ژژنراالل لی پائو چانگ) وو تعدااددیی اازز 

خانهھهھایی مأمورريین ددوولت رراا بهھ توپپ ببنددد. 
ددرر هھھھميین ززمانن٬، ددرر مناططق مختلف شهھر٬، ااعضایی جوخهھهھا پليیس رراا خلع سالحح وو ساختمانهھایی 
ددوولتی رراا بهھ تصرفف ددررمی آآووررددند. سالحهھایی مصاددررهه شدهه رراا بايید بهھ کاررگراانن وو کسانی کهھ 
ااسلحهھ ندااشتند می ددااددند. بهھ عالووهه٬، هھھھميین کهھ شليیک توپپ آآغازز می شد٬، يیک ددستۀ 100 نفرهه اازز 
کاررگراانن بايید بهھ ططرفف قايیق توپداارر می ررفت وو هھھھفتادد تفنگ رراا کهھ توسط ملواانانن فرااهھھھم شدهه بودد 

ددرريیافت می کردد. 
قيیامم ددرر ساعت مقررر آآغازز شد٬، وو چهھارر قايیق توپداارر شليیک کرددند. ااووليین هھھھدفف آآنهھا اانبارر مهھماتت 
بودد کهھ بهھ ززووددیی پرچم سفيید رراا بهھ عالمت تسليیم باال بردد؛ سپس توجهھ شانن رراا بهھ سرباززخانهھهھا٬، 
اايیستگاهه ررااهه آآهھھھن وو مرااکز فرماندهھھھی فرماندۀۀ پاددگانن معطوفف کرددند وو ددوو ساعت وو نيیم بدوونن ووقفهھ 

شليیک کرددند. 
ااعضایی جوخهھایی کهھ بايید هھھھفتادد تفنگ رراا ددرريیافت می کرددند ددرر مأمورريیت خويیش شکست 
خوررددند٬، ززيیراا قايیقی کهھ قراارر بودد آآنهھا رراا بهھ قايیق توپداارر برساند بهھ موقع وواارردد نشد. بديین گونهھ 

ااهھھھداافی کهھ با آآتش توپهھا بهھ ددست آآمدهه بوددند بهھ نحو مؤثریی ااشغالل نشدند. 
ددرر بخش جنوبی شانگهھایی٬، شوررشيیانن موفق بوددند. ااما ددرر يیوتونگ (يیکی اازز مناططق کاررگریی)٬، 
پس اازز نبرددیی کوتاهه با نيیرووهھھھایی برتر پليیس٬، ااعضایی جوخهھهھا پرااکندهه شدند. چاپی (بزررگتريین 
مرکز کاررگریی ددرر بخش شمالی شهھر) بهھ هھھھيیچ ووجهھ ددرر شوررشش شرکت نکردد٬، ززيیراا ااعضایی 
جوخهھهھايیش صداایی آآتش توپهھا رراا نشنيیدهه بوددند (شمالل وو جنوبب شانگهھایی بهھ ووسيیلۀ قلمروویی 
فراانسويیهھا وو محلۀ بيین االمللی اازز هھھھم جداا می شدند وو حدوودد ددهه کيیلومتر با هھھھم فاصلهھ ددااشتند). آآنهھا 

پس اازز مدتی اانتظارر براایی شنيیدنن عالمت٬، پرااکندهه شدند. 
ددرر چنيین ووضعيیتی (عدمم حمايیت جنوبب اازز ططرفف شمالل٬، فرووکش کرددنن ااعتصابب٬، شکست ددرر 

يیوتونگ)٬، ررهھھھبریی قيیامم شب 23-22 فورريیهھ تصميیم گرفت ددستورر توقف عمليیاتت رراا بدهھھھد. 
دداليیل شکست آآشکارر بوددند. اازز يیکسو٬، عواامل تکنيیکی فوقق االذکر تأثيیر بسيیارر بدیی بر جنبش 
گذااشتند: تأخيیر قايیقی کهھ می تواانست اامکانن بهھ ددست آآمدنن هھھھفتادد تفنگ رراا فرااهھھھم آآوورردد٬، تحکيیم 
موقعيیت بهھ ددست آآمدهه بهھ ووسيیلۀ قايیقهھایی توپداارر رراا غيیرممکن ساخت؛ معيین کرددنن ززمانن قيیامم نهھ بهھ 
ووسيیلۀ يیک ساعت معيین بلکهھ توسط يیک عالمت غيیرقابل ااعتمادد٬، با اايین نتيیجهھ کهھ چاپی غيیرفعالل 
باقی ماند؛ عدمم ووجودد يیک ررهھھھبریی ددررست يیا هھھھر گونهھ ااررتباطط بيین مرکز فرماندهھھھی قيیامم با مناططق. 
حتی با فرضض اايینکهھ چاپی عالمت رراا نشنيیدهه وو بهھ نبردد نپيیوستهھ بودد٬، بازز هھھھم ووظظيیفۀ ررهھھھبریی بودد کهھ 
بهھ محض آآنکهھ دديیگر نوااحی حرکت رراا شرووعع می کرددند٬، ددستورر می دداادد کهھ چاپی هھھھم هھھھر چند با 
تأخيیر حرکت رراا آآغازز نمايید. ااططالعاتت بسيیارر ناکافی ددرر مورردد ووضعيیت ددرر جبهھهھ ووجودد ددااشت. 

ااررتباطط بيین مناططق وو فرماندهھھھی قيیامم بسيیارر ضعيیف بودد. 
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ً اايین بودد کهھ قيیامم ددرر لحظهھایی ساززمانن  اازز سویی دديیگر٬، يیکی اازز دداليیل ااصلی شکست قيیامم مطمئنا
ددااددهه شدهه بودد کهھ جنبش اانقالبی توددهھھھهھا ددرر ااووجج نبودد٬، بلکهھ ددااشت فرووکش می کردد. لحظۀ 
مناسب گذشتهھ بودد. آآنن لحظهھ 20 فورريیهھ بودد. اايین ووااقعيیت نمی تواانست تأثيیر تعيیيین کنندهھھھایی بر 
نتيیجۀ قيیامم ندااشتهھ باشد. با توجهھ بهھ ووجودد چنيین شراايیطی ددرر شانگهھایی٬، کامال ددررست بودد کهھ حزبب 
اازز توددهھھھهھا می خوااست ددرر 20 فورريیهھ ددست بهھ شوررشش بزنند. ررووحيیۀ پروولتارريیا ددرر آآنن ززمانن ددرر 
ااووجج خودد بودد وو حزبب می تواانست ددرر پاسخ بهھ ااعداامهھایی ااعتصابيیونن بهھ ووسيیلۀ سونن چواانن فانگ 
بهھ عمليیاتی بسيیارر ااساسی تر اازز يیک ااعتصابب ساددهه٬، يیعنی يیک قيیامم ددست ززند. موااززنۀ ووااقعی 

نيیرووهھھھا نيیز چنيین ررااهه حلی رراا ططلب می کردد. 
مسئلۀ دديیگریی ووجودد دداارردد کهھ ددرر اايینجا بايید مطرحح کنيیم: اازز آآنجا کهھ مقاماتت سونن چواانن فانگ ددرر 
اازز هھھھم پاشيیدنن جنبش توددهھھھایی وو مجبورر کرددنن نيیمی اازز کاررگراانن بهھ باززگشت بهھ کارر موفق شدهه 
بوددند٬، آآيیا نبايید بهھ اايین نتيیجهھ گيیریی برسيیم کهھ ررووحيیۀ ررززمندگی پروولتارريیایی شانگهھایی براایی يیک 
ااقداامم قطعی پايیيین بودد؟ پاسخ کامل بهھ اايین سؤاالل مشکل ااست٬، ااما نمی تواانن اازز ططرحح آآنن خودددداارریی 
کردد. اايین نتيیجهھ گيیریی کامال پذيیرفتنی ااست. حزبب٬، هھھھمچنانکهھ نشانن دداادديیم٬، هھھھيیچگونهھ آآماددگی 
ندااشت؛ تهھيیيیج کافی ددرر بيین توددهھھھهھا بهھ نفع قيیامم اانجامم ندااددهه بودد؛ تواانايیی کشاندنن کاررکنانن ررااهه 

آآهھھھن وو دديیگر ااقشارر ططبقۀ کاررگر رراا بهھ ااعتصابب ندااشت. 
ً ددرر 19 وو 20  بهھ عالووهه٬، اايین ووااقعيیت کهھ ااررتش ملی پيیشروویی خودد رراا بهھ سمت شانگهھایی ددقيیقا
فورريیهھ وو ررووززهھھھایی بعد اازز آآنن متوقف کردد٬، نمی تواانست تأثيیریی بر ررووحيیۀ پروولتارريیا ندااشتهھ باشد. 

سوميین قيیامم شانگهھایی ( 21 ماررسس 1927 ) 

قيیامم 21 ماررسس 1927 – شامل عمليیاتت ترکيیبی ااررتش وو پروولتارريیایی اانقالبی ددرر پشت جبهھۀ 
ددشمن٬، وو بلوکک بيین حزبب کمونيیست وو کوميین تانگ – نمونهھایی بودد هھھھم براایی ساززماندهھھھی وو تعيیيین 
ززمانن قيیامم٬، وو هھھھم براایی ررهھھھبریی وو ااجراایی تکنيیکی آآنن. ااستفاددۀۀ ززيیاددیی اازز تجربۀ ااکتبر 1926 وو 
فورريیۀ 1927 صوررتت گرفت. ددرر اايین قيیامم٬، پروولتارريیایی شانگهھایی بهھ عنواانن ررهھھھبر ووااقعی چهھارر 
نيیروویی مؤتلف (پروولتارريیا٬، بوررژژووااززیی٬، ددهھھھقانانن وو ززحمتکشانن شهھریی) عمل کردد. قيیامم عمدتاً 
توسط پروولتارريیا تدااررکک دديیدهه وو ااجراا شد؛ بوررژژووااززیی٬، کهھ نقش قابل مالحظهھایی ددرر ددوو قيیامم قبلی وو 
حتی نقش مسلطی ددرر قيیامم ااوولل برعهھدهه ددااشت٬، اايین بارر تنهھا بهھ عنواانن يیک نيیروویی کمکی مورردد 

ااستفاددهه قراارر گرفت. ددرر آآنن شراايیط ٬، اايین اامر بيیانگر گامم بزررگی بهھ جلو بودد. 
بالفاصلهھ پس اازز شکست 22 فورريیهھ٬، کميیتۀ مرکزیی بهھ ساززمانهھایی مختلف حزبب ددستورر دداادد تا 
دداليیل شکست ددوو عمل پيیشيین رراا مطالعهھ نموددهه٬، ددررسهھایی الززمم رراا اازز آآنهھا فرااگرفتهھ وو فعاالنهھ براایی 
يیک قيیامم جديید آآماددهه شوند. ووضعيیت ددرر جبهھهھ آآنچنانن بودد کهھ قيیامم بهھ فاصلۀ کوتاهھھھی می تواانست بهھ 

ضرووررتی عملی بدلل شودد. 
عليیرغم شکست پروولتارريیا ددرر 22 فورريیهھ٬، سونن چواانن فانگ جرأأتت نکرددهه بودد تروورریی رراا کهھ ددرر 
لحظۀ ااعتصابب آآغازز کرددهه بودد اادداامهھ ددهھھھد. حزبب کمونيیست اازز اايین اامر بهھ خوبی جهھت آآماددگی 
خويیش براایی جنگهھایی جديید وو قطعی ااستفاددهه کردد. تدااررکاتت نظامی اانجامم شدهه بيین قيیامم ددوومم وو سومم 
رراا می تواانن بهھ شرحح ززيیر خالصهھ کردد: االف) کميیتۀ مرکزیی حزبب کمونيیست تصميیم گرفت تعداادد 
ااعضایی جوخهھهھایی ررززمندهه رراا اازز 2000 نفر بهھ 5000 نفر اافزاايیش ددهھھھد. ررهھھھبریی نظامی اايین 
ووظظيیفهھ رراا ددرر فاصلۀ کوتاهھھھی با موفقيیت کامل بهھ اانجامم ررساند. بب) ددرر ساخت فرماندهھھھی جوخهھهھایی 
ررززمندهه تجديیدنظر شد٬، وو ررهھھھبراانن جديیدیی بهھ کارر گماررددهه شدند. کمی قبل اازز قيیامم 21 ماررسس تمامی 
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جوخهھهھا شکل نهھايیی خودد رراا پيیداا کرددهه بوددند وو يیک فرماندهه براایی هھھھر بيیست يیا سی نفر ددرر نظر 
گرفتهھ شدهه بودد. جج) تالشهھایی عظيیمی براایی شکل ددااددنن نظامی بهھ ااعضایی جوخهھهھا وو بهھ وويیژهه بهھ 
تمامی فرماندهھھھانن آآنهھا صوررتت گرفت. تمريیناتت آآموززشی براایی هھھھر ددوو منظماً صوررتت می گرفت. 
دد) يیک فرماندهھھھی عالی پرشورر وو قابل اانعطافف براایی ررهھھھبریی عمليیاتت ددرر ططولل قيیامم بهھ ووجودد آآمد. 
اايین فرماندهھھھی عالی يیک گرووهه ااررتباططی وويیژهه وو يیک گرووهه وويیژۀۀ پيیشاهھھھنگ ددااشت. هه) توجهھ 
عظيیمی بهھ مطالعۀ شهھر اازز نقطهھ نظر تاکتيیکی شدهه بودد. هھھھر فرماندهه بايید منطقۀ خويیش رراا بطورر 
کامل وو تمامم شهھر رراا حدااقل ددرر خطوطط کلی آآنن می شناخت. ااوو بايید برآآوورردد تاکتيیکی اازز هھھھر 
ساختمانن وو هھھھر خيیابانی کهھ بايید ددرر جريیانن قيیامم ااشغالل می شد٬، می نمودد. بديین منظورر٬، فرماندهھھھانن 
وو ااعضایی جوخهھهھا٬، بهھ شناسايیی شخصی اازز هھھھدفهھايیی کهھ بايید ااشغالل می شدند ددست ززددند؛ 
ررااهھھھهھایی ووررووددیی بهھ آآنهھا رراا مطالعهھ کرددند وو نقشۀ ساختن بارريیکاددهھھھا رراا چنانچهھ بهھ موقعيیت ددفاعی 
می اافتاددند مورردد برررسی قراارر ددااددند. وو) حدوودد 100 موززرر جديید٬، براایی اافزووددنن بر پنجاهه تايیی کهھ 
اازز قيیامم ددوومم باقی ماندهه بودد خريیداارریی شد. تا ااووااسط ماررسس٬، حزبب هھھھمچنانن ااططالعاتت ضعيیفی اازز 
ووضعيیت ددرر جبهھهھ ددااشت. ددرر ووااقع٬، ددرر 12 ماررسس٬، ااررتش ملی پيیشروویی عمومی خويیش رراا بهھ 
سمت شانگهھایی اازز سر گرفتهھ بودد؛ حزبب اازز اايین مسئلهھ تنهھا ددرر 16 ماررسس وو آآنن هھھھم بطورر بسيیارر 
مبهھم مطلع شدهه بودد. ددرر هھھھميین ززمانن٬، ااططالعاتی بهھ حزبب ررسيید مبنی بر اايینکهھ ااررتش جنوبی ددرر 
بيیستم يیا بيیست وو ددوومم بهھ شانگهھایی وواارردد خوااهھھھد شد. ددرر رراابطهھ با اايین خبر٬، کميیتۀ مرکزیی تمامی 

تدااررکاتت خويیش رراا بهھ نحویی اانجامم دداادد کهھ قيیامم بتوااند ددرر بيیستم يیا بيیست وو ددوومم آآغازز شودد. 
بهھ ددررستی تصميیم گرفتهھ شد کهھ ووقتی نيیرووهھھھایی جنوبی بهھ اايیستگاهه سونگ چيینگ ددرر مسيیر هھھھانگ 
کو٬، وو اايیستگاهه چانگ چو ددرر مسيیر نانکيینگ – کهھ هھھھر ددوو ددرر سی کيیلومتریی شانگهھایی قراارر 
ددااشتند – برسند٬، حزبب٬، کاررگراانن وو خرددهه بوررژژووااززیی رراا بهھ ااعتصابی عمومی فرااخوااندهه وو 

شوررشش مسلحانهھ رراا ساززمانن ددهھھھد. 
ددرر ااررتباطط با تدااررکک شوررشش وو هھھھمکارریی آآنن با ااررتش ملی٬، حزبب وو بهھ وويیژهه اافراادد نظامی آآنن کارر 
ززيیاددیی ددرر بيین کاررکنانن ررااهه آآهھھھن خط شانگهھایی - نانکيینگ اانجامم ددااددند. ددرر اايین ززمانن٬، نيیرووهھھھا با 
ررااهه آآهھھھن اازز اايیالت شانتونگ (کهھ فرمانداارر آآنن چانگ تسونگ چانگ بودد) براایی کمک بهھ سونن 
چواانن فانگ فرستاددهه می شدند. ددرر 8 ماررسس٬، کاررکنانن ررااهه آآهھھھن شانگهھایی - نانکيینگ ااعتصابب 
کرددند. با ووجوددیی کهھ بخش بزررگی اازز نيیرووهھھھایی شانگهھایی٬، قبال بهھ مقصدهھھھایی خويیش منتقل شدهه 
بوددند٬، ااما اايین ااعتصابب ددرر خطی کهھ ددرر رراابطهھ با جبهھهھ کارر می کردد٬، مشکالتت عظيیمی براایی 
ددشمن اايیجادد کردد. قطاررهھھھا تنهھا ددرر صوررتی می تواانستند حرکت کنند کهھ رراانندهھھھهھا وو دديیگر اافراادد 
ررااهه آآهھھھن رراا يیافتهھ وو تحت مرااقبت نظامی بهھ کارر مجبورر می کرددند. بيین قيیامهھایی ددوومم وو سومم٬، وو بهھ 
وويیژهه ددرر جريیانن ااعتصابب٬، کاررکنانن ررااهه آآهھھھن٬، بهھ ددستورر ساززمانن نظامی حزبب قطاررهھھھایی نظامی 
رراا اازز خط خاررجج کرددهه وو با اانوااعع ووسايیل نظم خطهھا رراا بهھ هھھھم ززددند؛ نيیرووهھھھایی شانگهھایی براایی بکارر 
ااندااختن سيیستم حمل وو نقل خويیش مجبورر شدند کهھ اافراادد بسيیارریی رراا براایی حافظت ررااهھھھهھایی آآهھھھن 

بکارر گماررند. 
کارر تهھيیيیجی کهھ حزبب کمونيیست ددرر بيین کاررکنانن ررااهه آآهھھھن اانجامم دداادد فوقق االعاددهه بودد وو شيیوۀۀ صحيیح 

عمل رراا ددرر چنيین موااررددیی٬، ددرر پشت جبهھۀ خوددیی نشانن می ددهھھھد. 
حزبب براایی تدااررکک سيیاسی پروولتارريیا وو ططبقاتت متوسط شانگهھایی٬، کارر ززيیاددیی اانجامم دداادد. صرفف 
نظر اازز کارر معمولل بسيیج اانقالبی پروولتارريیا وو توددهھھھهھایی نيیمهھ پروولتر٬، نتايیج ززيیاددیی بهھ ووسيیلۀ 
تدااررکک وو فرااخوااندنن يیک مجمع نمايیندگی بهھ ددست آآوورردد. اايین مجمع بايید يیک کميیتۀ ااجراايیی رراا 
اانتخابب می کردد کهھ ددرر ططولل قيیامم٬، بهھ عنواانن عالی تريین مرجع ااعالمم می شد. مقداارر ززيیاددیی اازز کارر 
تدااررکاتی براایی اايین مجمع ددرر تمامی بخشهھایی شهھر اانجامم گرفت. ااووليین نشست ددرر 12 ماررسس 
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صوررتت گرفت وو يیک کميیتۀ بيیست وو شش نفریی رراا اانتخابب کردد کهھ پانزددهه نفر آآنهھا کمونيیست 
بوددند. ددرر ططولل قيیامم٬، اايین کميیتۀ ااجراايیی کهھ شامل نمايیندگانی اازز ططبقاتت مختلف مرددمم بودد٬، اازز ميیانن 

ااعضایی خودد حکومت اانقالبی شانگهھایی رراا با شرکت کمونيیستهھا اانتخابب کردد. 
ددرر صبح ررووزز 21 ماررسس٬، خبر ررسيید کهھ نيیرووهھھھایی جنوبی بايید ددرر عصر آآنن ررووزز وواارردد شوند. 
اايیستگاهھھھهھایی سونگ چيینگ وو چانگ چو ااشغالل شدهه بوددند. کميیتۀ مرکزیی ناگهھانن تصميیم گرفت 

ااعتصابب عمومی رراا ددرر ظظهھر هھھھمانن ررووزز ااعالمم وو قيیامم رراا يیک ساعت پس اازز آآنن آآغازز نمايید. 
موااززنۀ نيیرووهھھھا ددرر شهھر ددرر آآغازز ااعتصابب عمومی بهھ شرحح ززيیر بودد. صرفف نظر اازز 6000 نفر 
ااعضایی بدوونن سالحح جوخهھهھا (حزبب موفق شدهه بودد بجایی 5000 نفر٬، 6000 نفر رراا بسيیج کند) وو 
150 نفر مسلح٬، حزبب نيیروویی دديیگریی ندااشت. ناووگانن ددرريیايیی کهھ ددرر قيیامم ددوومم شرکت کرددهه بودد٬، 
اازز شانگهھایی لنگر برددااشتهھ وو ااکنونن ررهھھھسپارر ددژژ يیوتونگ شدهه بودد. ددرر اايین ززمانن نمی شد بر رروویی 
کمک آآنن حسابب کردد. ددشمن حدوودد يیک بريیگارردد پيیاددهه وو يیک قطارر ززررهھھھپوشش ددرر شانگهھایی ددااشت 
کهھ گاررددهھھھایی سفيید ررووسی آآنن رراا هھھھداايیت می کرددند. بهھ عالووهه٬، تمامی نيیروویی پليیس رراا کهھ حدوودد 

2000 نفر بوددند ددرر ااختيیارر ددااشت. 
مطابق نقشهھ٬، قيیامم بايید هھھھمزمانن ددرر تمامی مناططق (بهھ ااستثناء قلمرووهھھھایی خاررجی) با خلع سالحح 
پليیس آآغازز می شد. ااعضایی جوخهھهھا پس اازز اانجامم اايین کارر بايید ددرر مسيیر قرااررهھھھایی اازز پيیش تعيیيین 
ً ددرر ااررتباطط با خلع سالحح نيیرووهھھھایی نظامی بودد  شدهه پيیش ررفتهھ وو مأمورريیتهھایی جديید رراا کهھ عمدتا

اانجامم می ددااددند. 
ااعتصابب ددرر ظظهھر آآغازز شد. ددرر عرضض نيیم ساعت تمامی شهھر اازز حرکت بازز ماند. پروولتارريیا 
هھھھمرااهه با بخشی اازز خرددهه بوررژژووااززیی (مغاززهه دداارراانن٬، صنعتگراانن وو غيیرهه) ددرر ااعتصابب بودد. ددقيیقاً 
ددرر ساعت يیک بعد اازز ظظهھر٬، خلع سالحح پليیس ددرر سرااسر شانگهھایی آآغازز شد. ددررست ددرر ظظرفف 
يیک ساعت تمامی نيیروویی پليیس خلع سالحح شدهه بودد. ددرر ساعت 2 بعد اازز ظظهھر شوررشيیانن حدوودد 
1500 تفنگ ددااشتند. بالفاصلهھ پس اازز اايین٬، نيیرووهھھھایی شوررشی بهھ تأسيیساتت عمدۀۀ ددوولتی حملهھ 

نموددهه وو خلع سالحح نيیرووهھھھایی نظامی رراا آآغازز کرددند. 
نبرددیی جدیی ددرر چاپی (نزدديیک اايیستگاهه شمالل٬، کليیسایی ررووسی وو مرکز اانتشاررااتی تجارریی) 
ددررگرفت. سراانجامم٬، ددرر ساعت 4 بعد اازز ظظهھر ددووميین ررووزز قيیامم٬، ددشمن (حدوودد 3000 سربازز وو 
يیک قطارر ززررهھھھپوشش با تکنيیسيین هھھھایی ررووسی سفيید) کامال ددررهھھھم شکستهھ شد. پس اازز آآنکهھ اايین 
آآخريین بارروو هھھھم سقوطط کردد٬، تمامی شانگهھایی (بهھ ااستثناء قلمرووهھھھایی خاررجی وو محلۀ بيین االمللی) 

ددرر ددست شوررشيیانن بودد. 
ددرر عصر ررووزز 22 ماررسس نيیرووهھھھایی ژژنراالل پایی چونگ هھھھسی – ضد قهھرمانن 12 آآوورريیل (هھھھنگامی 

کهھ نيیرووهھھھایی نظامی بر رروویی يیک ررااهھھھپيیمايیی کاررگراانن آآتش گشوددند) – بهھ شانگهھایی وواارردد شدند. 
ررهھھھبراانن سوميین قيیامم ززمانن ااعتصابب عمومی وو قيیامم مسلحانهھ رراا ددررست تعيیيین کرددهه بوددند. اايین 
نمونهھایی اازز هھھھماهھھھنگی کامل بيین عمليیاتت ااررتش ددرر خاررجج شانگهھایی وو عمل اانقالبی ددرر ددااخل شهھر 
بودد. نقطۀ ااووجج ددرر آآنچهھ کهھ ططغيیانن بی سابقۀ کاررگراانن شانگهھایی بودد با نزدديیک شدنن نيیرووهھھھایی 
چيیانگ کایی شک وو حالت هھھھرجج وو مرجج ددرر صفوفف ددشمن٬، تطبيیق ددااشت. بهھ عالووهه٬، عمليیاتت با 

بی باکی وو مهھاررتت جوخهھهھایی ررززمندهه ددرر خلع سالحح پليیس وو نيیرووهھھھایی نظامی مشخص می شد. 
ددرر قيیامم وو مباررززهه براایی کسب قدررتت ددرر 21 ماررسس٬، اايین تز ماررکس کهھ «قيیامم يیک هھھھنر ااست» بهھ 

عالی تريین شکلی بهھ مورردد عمل گذااررددهه شد. 
اايین پيیرووززمندیی پروولتارريیایی شانگهھایی بهھ قيیمت ددوو شکست قبلی بهھ ددست آآمد. توددهھھھهھا بهھ ووسيیلۀ 
تجربهھ چيیز يیادد می گيیرند. تجربۀ ستيیزهھھھایی قبلی٬، ضرووررتت تدااررکک ددقيیق وو سيیستماتيیک نبردد 
قطعی رراا بسيیارر پيیش اازز قيیامم نشانن ددااددهه بودد؛ ضرووررتت تضميین اايین رراا کهھ نبردد تنهھا توسط حزبب 
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پروولتارريیا هھھھداايیت خوااهھھھد شد. ددرر قيیامم سومم شانگهھایی٬، حزبب کمونيیست چيین اازز اايین تجربهھ بهھ نحویی 
عالی ااستفاددهه کردد. آآددمی اازز نظم وو ااستعداادد عجيیب براایی پيیکارر ططبقۀ کاررگر شانگهھایی بهھ شگفت 
می اافتد. ااعتصابی عمومی براایی ساعتی معيین ااعالمم می شودد٬، وو ددقيیقاً ددرر آآنن لحظهھ تمامی ططبقۀ 
کاررگر شانگهھایی بهھ ااعتصابب ددست می ززند. ددررست ددرر ساعت يیک خلع سالحح پليیس ددرر هھھھر 
منطقۀ کاررگریی آآغازز می شودد. عالووهه بر اايین٬، اايین عمليیاتت بهھ ووسيیلۀ کاررگراانی اانجامم می گيیردد کهھ 

ااکثرااً بی سالحح هھھھستند (تنهھا 50 موززرر ددرر ااختيیارر ددااشتند). 
تنهھا ددرر صوررتی اامکانن ااجراایی ااعتصابب عمومی وو قيیامم با چنيین ددقتی ووجودد ددااشت کهھ نفوذذ 
عظيیمی رراا کهھ کمونيیستهھا ددرر آآنن ززمانن ددرر شانگهھایی بر ططبقۀ کاررگر وو بخشی اازز خرددهه بوررژژووااززیی 

ددااشتند٬، ددرر نظر بگيیريیم. 
خواانندگانی کهھ چيیزیی ددرر مورردد رروويیدااددهھھھایی چيین ددرر اايین ددووررهه می دداانند ممکنست وو ددرر حقيیقت 
ً اايین سؤاالل رراا مطرحح خوااهھھھند کردد: ااگر ررووحيیۀ پروولتارريیایی چيین بهھ چنانن ددررجۀ عالی اازز  مطمئنا
شورر وو شوقق ددرر لحظۀ قيیامم سومم ررسيیدهه بودد٬، وو ااگر حزبب کمونيیست چيین چنانن نفوذذ عظيیمی رراا 
بر ططبقاتت کاررگر شهھر ااعمالل کرددهه بودد٬، اايین مسئلهھ قابل ددررکک نيیست کهھ چراا قدررتت شورروویی 
ااعالمم نشد؛ چراا ژژنراالهھایی ااررتجاعی چيیانگ کایی شک تواانستند حکومتی رراا کهھ ددرر ططولل قيیامم برپا 
شدهه بودد مضمحل کنند؛ وو باالخرهه چراا پروولتارريیا ااجاززهه دداادد کهھ خلع سالحح شودد. ززيیراا٬، ددررست يیک 
هھھھفتهھ پس اازز قيیامم٬، چيیانگ کایی شک ددست بهھ يیک کوددتایی ضداانقالبی ززدد٬، وو ططبقۀ کاررگر کهھ پيیش 
اازز وورروودد نيیرووهھھھایی جنوبی قدررتت رراا بهھ ددست گرفتهھ بودد٬، نتواانست اازز پيیرووززیی خودد ااستفاددهه ببردد. 

براایی پاسخگويیی بهھ اايین سؤاالل٬، کهھ سؤاالی کامال بجا هھھھم هھھھست٬، الززمم ااست بهھ مسائل ااسترااتژیی 
کلی سيیاسی کهھ قبال بهھ هھھھنگامم برررسی شکست ااووليین قيیامم ذذکر کردديیم باززگردديیم. 

هھھھر چند کهھ حزبب کمونيیست چيین (يیا بهھتر ااست بگويیيیم ررهھھھبریی آآنن) ددرر رراابطهھ با ساززماندهھھھی٬، 
ً ددررستی رراا ددنبالل نمودد٬، ااما ددرر مقابل کوميین تانگ خط  تدااررکک وو ااجراایی شوررشش خط ااساسا
ناددررستی رراا ددنبالل کردد: بهھ نقش اانقالبی پروولتارريیا کم بهھا دداادد٬، وو هھھھمچنانن کوميین تانگ رراا بمثابۀ 
يیک کل بدوونن تفرقهھ وو کل بوررژژووااززیی ملی رراا بمثابۀ يیک نيیروویی اانقالبی ددرر نظر گرفت – ددرر 
حالی کهھ ددرر ووااقع بخشی اازز اايین بوررژژووااززیی وو بديین گونهھ کوميین تانگ (جناحح ررااست آآنن) آآشکارراا 
ً ااررتجاعی وو اامپريیاليیسم  بهھ ااررددوویی ضداانقالبب وواارردد شدهه وو می خوااست خودد رراا با نيیروویی ذذااتا
خاررجی متحد کند. اايین بودد علت ااساسی شکست پروولتارريیایی شانگهھایی پس اازز آآنکهھ نيیرووهھھھایی 

چيیانگ کایی شک بهھ شهھر وواارردد شدند. 
ررهھھھبریی حزبب کمونيیست نمی دديید يیا نمی تواانست ببيیند کهھ پيیشروویی چيیانگ کایی شک بهھ سمت 
شانگهھایی تنهھا بهھ خاططر بهھ ددست آآووررددنن کنترلل شهھر صوررتت گرفتهھ – کهھ ميیليیتارريیستهھا آآنن رراا غنی 
تريین غنيیمت اازز نظر ثرووتت ماددیی می دداانستند. مسئلهھ اايین بودد کهھ آآنهھا بديین ترتيیب می تواانستند 
خودد رراا اازز ززيیر نفوذذ حکومت ددست چپی ددرر ووووهھھھانن آآززاادد کنند وو ووووهھھھانن رراا ددرر مقابل شانگهھایی 
قراارر ددهھھھند. کميیتۀ مرکزیی بهھ خوبی می دداانست کهھ مباررززهه عليیهھ شانگهھایی توسط چيیانگ کایی شک 
بدوونن ااجاززۀۀ حکومت ووووهھھھانن صوررتت گرفتهھ. عليیرغم اايین٬، وو گرچهھ عدمم تواافقهھایی ططوالنی سيیاسی 
وو تفاووتت ااهھھھداافف چيیانگ کایی شک با ووووهھھھانن بر کميیتۀ مرکزیی کامال معلومم بودد٬، ااما قيیامم رراا صرفاً 
تنهھا تحت شعارر کمک بهھ نيیرووهھھھایی جنوبی تدااررکک دديید. حزبب٬، ططبقۀ کاررگر رراا اازز خطریی کهھ وویی رراا 
ددرر نتيیجۀ تهھاجم چيیانگ کایی شک تهھديید می کردد٬، آآگاهه نساخت. ااميیدوواارر بودد کهھ تا حدیی چيیانگ 
کایی شک وو پيیروواانش رراا تحت تأثيیر قراارر ددهھھھد بهھ نحویی کهھ آآنهھا جرأأتت نکنند سيیاستی ااررتجاعی رراا 
ددرر شانگهھایی يیا منطقۀ ااططراافف آآنن ااتخاذذ کنند. هھھھمچنانن بهھ پروولتارريیا بهھ عنواانن يیک نيیروویی کمکی وو 
نهھ بمثابۀ ررهھھھبر اانقالبب ددمکرااتيیک نگاهه می کردد. بديین ددليیل٬، توددهھھھهھایی کاررگر رراا براایی مقاوومت ددرر 

مقابل تالشهھایی ضداانقالبب کهھ اازز چيیانگ کایی شک اانتظارر می ررفت٬، آآماددهه نکردد. 
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اايین ااست تبيیيین اايین ووااقعيیت کهھ چراا حکومت جديید تشکيیل شدهه ددرر جريیانن قيیامم – کهھ ددرر آآنن تعدااددیی 
کمونيیست هھھھمرااهه با نيیويیونگ چيین وو دديیگر ااعضایی جناحح ررااست کوميین تانگ شرکت ددااشتند – 
ً غيیرفعالل باقی ماند٬، وو منتظر شد تا توسط چيیانگ کایی شک مضمحل شودد. کمونيیستهھا  تقريیبا
تالشش نکرددند دديیگر ااعضایی حکومت رراا تحت نفوذذ خويیش قراارر ددهھھھند وو اازز مقامهھایی ررسمی شانن 

براایی اادداامۀ بسيیج اانقالبی توددهھھھهھا ااستفاددهه نکرددند. 
حزبب هھھھيیچ کارریی براایی جلوگيیریی اازز گماررددنن يیک عضو ددست ررااستی کوميین تانگ ددرر فرماندهھھھی 
پليیس بهھ عمل نيیاوورردد وو بديین گونهھ ددرر عمل تمامی قدررتت ااجراايیی رراا ددرر شانگهھایی بهھ ددشمن 
ططبقاتيیش ووااگذاارر کردد. بدتر اازز اايین هھھھم ووجودد ددااشت؛ بخشی اازز کميیتۀ مرکزیی می خوااست ااجاززهه 
ددهھھھد گارردد کاررگراانن خلع سالحح شودد وو آآماددهه بودد تا سالحهھا رراا بهھ فرماندهھھھی نظامی تسليیم کند. بايید 
توجهھ کردد کهھ بخشی اازز اايین ااسلحهھهھا بهھ عنواانن هھھھديیهھ قبال بهھ نيیرووهھھھایی نظامی ددااددهه شدهه بودد. وو ااگر 

تمامی سالحهھا تحويیل نشدند٬، تنهھا بخاططر ااصراارر ررهھھھبراانن نظامی بودد. 
ررهھھھبریی حزبب٬، عليیرغم ددستوررااتت صحيیح اانترناسيیونالل کمونيیستی٬، عليیرغم خوااست صريیح 
برخی اازز ررفقایی ررهھھھبریی٬، هھھھيیچ کارریی براایی گسترشش ررووحيیۀ اانقالبی ددرر پاددگانن اانجامم نداادد. 
پيیشنهھاددااتی دداائر بر ثبت نامم توددۀۀ کاررگراانن ددرر ااررتش وو اانجامم تهھيیيیج سيیاسی وو بسيیج ووااحدهھھھایی 

نظامی ددااددهه شد؛ ااما جناحح عمدۀۀ ددستگاهه مرکزیی حزبب سرسختانهھ بهھ موااضعش چسبيیدهه بودد. 
قسمت ززيیر کهھ اازز مقالۀ قبال نقل شدۀۀ يیانگ هھھھسيیائوشن گرفتهھ شدهه٬، ررهھھھبریی کمونيیستی اايین ددووررهه رراا 
بهھ نحویی عالی مشخص می کند. ددرر ميیانن ووااحدهھھھایی پاددگانن٬، اانقالبی تريین بخش٬، لشکر يیکم بودد. 
چيیانگ کایی شک کهھ ااعمالل سيیاستش رراا بالفاصلهھ پس اازز ااشغالل شهھر شرووعع کرددهه بودد (ااوو ددبيیر 
جناحح چپ کوميین تانگ رراا ددرر چاپی ددستگيیر کردد٬، تمامی ااعضایی هھھھيیئت سيیاسی رراا کهھ بهھ ووسيیلۀ 
حکومت ووووهھھھانن اانتخابب شدهه بوددند تيیربارراانن نمودد٬، ررفقايیی رراا کهھ فکر می کردد غيیرقابل ااعتماددند 
اازز کارر برکنارر کردد٬، ددررخوااست کردد کهھ گردداانهھایی کاررگراانن بايید سالحهھایی خودد رراا تسليیم کنند وو 

غيیرهه)٬، بهھ لشکر يیکم ددستورر دداادد شانگهھایی رراا ترکک کرددهه وو بهھ جبهھهھ ررهھھھسپارر شودد. 
«فرماندۀۀ لشکر يیکم٬، هھھھسوئهھ يیوئهھ٬، بالددررنگ خودد رراا بهھ حزبب معرفی وو مسئلۀ ززيیر رراا مطرحح 

کردد: 
من ددستوررااتی اازز چيیانگ کایی شک براایی ترکک شانگهھایی ددرريیافت کرددهھھھامم. چکارر بايید بکنم؟ ااگر 
ددستورر رراا ااططاعت نکنم٬، تنهھا کارریی کهھ می ماند اايینست کهھ چيیانگ کایی شک رراا ددستگيیر نمايیم. 
عليیرغم اايینکهھ ززمانن ززيیاددیی اازز ددست ررفتهھ بودد٬، چپ هھھھنوزز نفوذذ مسلطی ددرر نانکيینگ٬، سوچو وو 
خودد شانگهھایی ددااشت. ااما هھھھيیچ جواابب ررووشنی بهھ اايین پيیشنهھادد براایی يیک حملۀ قطعی بهھ چيیانگ 
کایی شک ددااددهه نشد. بهھ هھھھسوئهھ يیوئهھ توصيیهھ کرددند ددستوررااتت رراا نادديیدهه گرفتهھ وو خودد رراا بهھ مريیضی 
بزند. ااما ززمانی فراا ررسيید کهھ دديیگر نمی شد بيیش اازز اايین تعلل ووررززيید. هھھھسوئهھ يیوئهھ ااوولتيیماتومی 
ددرريیافت کردد وو هھھھنگامی کهھ بهھ حزبب مرااجعهھ نمودد اانتخابب دديیگریی باقی نماندهه بودد: يیا بايید با 
حمايیت وو بر ططبق ددستوررااتت حزبب کمونيیست عليیهھ چيیانگ کایی شک ددست بهھ ااسلحهھ می بردد وو يیا 
اازز ددستورر چيیانگ کایی شک ااططاعت کرددهه وو نيیروویی قدررتمندیی رراا با ااررززشش اانقالبی عظيیمی اازز 

شانگهھایی بيیروونن می بردد.» 
پس اازز عزيیمت لشکر يیکم٬، چيیانگ کایی شک حکومت رراا منحل وو گردداانهھایی کاررگراانن رراا خلع 

سالحح نمودد. 
ووااقعيیتهھایی ااساسی ووجودد ددااررند کهھ سيیاست ااپوررتونيیستی ررهھھھبراانن حزبب کمونيیست رراا ددرر ددوورراانن 
بلوکک با کوميین تانگ مشخص می کنند. اايین سيیاست شکست پروولتارريیا رراا ددرر ماررسس 1917 باعث 
شد. هھھھمانطورر کهھ کميینترنن ااشاررهه کرددهه٬، حزبب کمونيیست بايید – حتی بهھ هھھھنگامی کهھ با کوميین 
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تانگ تشکيیل بلوکک ددااددهه بودد – بطورر هھھھمزمانن براایی يیک سيیاست مستقل پروولتریی ددرر اانقالبب 
ددمکرااتيیک مباررززهه می کردد. 

عالووهه بر اايین٬، ووضعيیت ددرر شانگهھایی وو موااززنۀ نيیرووهھھھا آآنچنانن بودد کهھ پروولتارريیا کامال حق ددااشت 
اانتظارر ااقداامم قطعی رراا اازز جانب حزبب ددااشتهھ باشد. 
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