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 جنبش دانشجويي چهارم مه در چين

 وان لو ای تي: نوشته

و در  درآمدميالدی برشته تحرير  ۲۶۹۱اين جزوه در سال . "مه ۴جنبش "بنام  یا جزوهزير اقتباسي از  یا نوشته

 .به چاپ رسيد ۲۶۹۱مه  ۲۲، به تاريخ ۲۶پكن ريويو شماره 

  

دقيقا  ۱۱۲۶مه  ۴يعني به تاريخ امروز مصادف با  ۲۶۲۶ل در سا) شروع شد( ۲)سال قبل  ۴۴مه در  ۴جنبش عظيم  

مردم چين عليه امپرياليسم و  ريناپذ يآشتو  جانبه همهاين جنبش اولين مبارزه انقالبي عميق و . (سال پيش ۲۱۱

 .فئوداليسم بود

  

 اثرات انقالب اکتبر

اين واقعيت که انقالب . تبر قرار گرفتندانقالب اک ريتأثفعاليت عناصر مترقي در کشور، تحت  جهيدرنتمردم چين   

چين با شكست روبرو شده بود موجب شد که اين عناصر مترقي در چين به امكان ايجاد يك جمهوری  ۲۶۲۲



 رانيدر ا مسينومک نيسنتز نو يانقالب یاه ستيگروه کمون: انتشار توسط                             جنبش دانشجويي چهارم مه در چين

2 
 

انقالب کبير اکتبر، راه آزادی را به مردم چين . برآيند حل راهبورژوازی شك کنند و هنوز در تاريكي به جستجوی 

از روشنفكران در چين پديدار شدند که  یا عدهانقالب اکتبر  ريتأثتحت . ان نشان دادستمديده جه یها خلقو ساير 

 .کمونيسم داشتند یها دهيادرك اوليه از  ها آناز آن انقالب پشتيباني کردند؛ 

  

 عميق شدن جنبش نوين فرهنگي

و ساير ( ۱) "ي تاچائول"مطلوب انقالب اکتبر و فعاليت انقالبي  ريتأثروشنفكری چين و تحت  یها حوزهدر   

مترقي  یها دمكرات ۲۶۲۱و  ۲۶۲۱ یها سالدر بين . وی، تغييرات شگرفي صورت گرفت دهيعق همروشنفكران 

 به حرکتدر اتحاد با يك بخش از روشنفكران بورژوا، جنبش نوين فرهنگي را عليه فئوداليسم  بورژوا خرده

معنوی  یها ارزش، به اصول اخالقي و "ن تراز نوينجوانا"اين جنبش با انتشار يك مجله بنام . درآوردند

اين مجله عقايد دمكراتيك و علمي را تبليغ . شد ور حملهفئوداليسم که برای هزاران سال بر چين مستولي بود 

 داد يمقرار  موردحمله یا سابقه يبفرهنگ ارتجاعي فئودالي را با شدت . و خواستار انقالب در فرهنگ بود نمود يم

السابق به  اما اين جنبش نوين فرهنگي، کمافي. بخشند ييرهادم کمك کرد تا از بندهای فئودالي خود را و به مر

و هنوز با جنبش سياسي عليه امپرياليسم و  کرد يمتقليد از فرانسه فقط استقرار يك دمكراسي بورژوائي را پيشنهاد 

 .فئوداليسم پيوند نداشت

يد انقالبي از جانب برخي رهبران آن جنبش و بسياری از دانشجويان ـ ، با پذيرش عقا۲۶۲۶اما مقارن سال   

به جنبشي که مارکسيسم را اشاعه  جاًيتدرعقايدی که از انقالب اکتبر سرچشمه گرفته بودند ـ جنبش نوين فرهنگي 

ين جنبش شيپور ا. ساخت يمضد امپرياليستي و ضد فئودالي را منتشر  اريع تمامتكامل يافت و عقايد انقالبي  داد يم

 .درآورد به صداجنگ را برای مبارزه سياسي عليه دشمنان مردم چين، يعني امپرياليسم و فئوداليسم، 

 ريتأثو نيروهای انقالبي در چين تحت  شد يممصادف با اين ايام، که تضادهای طبقاتي در درون کشور حادتر 

، اخبار شكست سياسي دولت چين در شدند يمار روزافزون بيد طور به ييايپرولتارانقالب جهاني  بخش الهام

آتش مبارزه ضد امپرياليستي و ضدفئودالي مردم چين را  درنگ يباين اخبار . کنفرانس پاريس به چين رسيد

 .ساخت ور شعله

  

 کنفرانس صلح پاريس ـ يك درس تلخ

نسه و ساير کشورهای فاتح در جنگ انگلستان، فرا متحده االتيا لهيوس به ۲۶۲۶کنفرانس صلح پاريس که در ژانويه   

امپرياليستي قبل از  یها قدرت. جهاني اول تشكيل شد، کنفرانس تقسيم غنائم جنگ و تقسيم مجدد مستعمرات بود
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را محترم  "حق تعيين سرنوشت ملي"و  "عدالت"اعالم داشتند که اصول  یا العاده خارق ييدوروشروع کنفرانس با 

کرده و  خوش دلبرخي از روشنفكران، به اين تبليغات امپرياليستي  به همراهچين، بورژوازی ملي . خواهند شمرد

عموم مردم از کنفرانس  فشار تحتبنابراين نماينده چين . بازستاننداميدوار بودند که استقالل ملي و آزادی چين را 

امتيازات تحميلي . د ملغي شودامپرياليستي در چين از آن برخوردارن یها قدرتکه  یا ژهيوتقاضا کرد که امتيازات 

در طول جنگ به تسلط  ازآن پسداشت و  "شانتان"آلمان در ناحيه  قبالًژاپن باطل شود و امتيازات مختلفي که 

را رد کرد و حتي در پيمان صلح  ها خواستهتمام اين  درنگ يبکنفرانس . ژاپن درآمد، به چين بازگردانده شود

 .مامي حقوق و منافعي باشد که آلمان در شانتان داشتتصريح نمود که ژاپن بايد وارث ت

 یها قدرت، تحت اوامر یا رعادالنهيغديكتاتوری نظامي پكن، در برخورد با چنين تصميمات  عنصر سستدولت   

وقتي اين خبر به چين رسيد آتش خشم همه ملت را . صلح بود قراردادآماده تسليم و امضای  درواقعامپرياليستي 

به معنای واقعي تبليغات امپرياليستي پي  ها آن. کنفرانس پاريس درس تلخي برای مردم چين بود. برافروخت

ارزاني شده از  "عنايت" عنوان بهانتظار کسب آزادی ملي را  توانند ينمبردند و به اين درك رسيدند که هرگز 

به نيروی خود  اتكاسيه تنها از طريق پي بردند که همانند مردم رو ها آن. امپرياليستي داشته باشند یها قدرتدست 

 .به استقالل ملي و آزادی نائل آيند توانند يم "مستقيم حل راه"و از طريق قيام در جهت 

  

 اعتراض دانشجويان

حاکميت "شعارهای . اجتماع کردند "تين آن من"، هزاران دانشجوی شهر پكن در جلوی ميدان ۲۶۲۶مه  ۴در   

توسط دانشجويان .... و  "!قرارداد صلح نبايد امضاء شود"، "!کاران انتيخمرگ بر ! کشور ما را محفوظ نگهداريد

اين شعارها، که به شعارهای مبارزه در سرتاسر کشور مبدل گشتند، خواست تمامي مردم چين را در . مطرح شد

 .کردند يمبا امپرياليسم و فئوداليسم بيان  ها آنمخالفت مصمم 

برای مثال، بعد از . رای انجام انقالب دمكراتيك، از رنجش امپرياليسم هراسناك بودبورژوازی چين ب درگذشته  

 یها قدرتموافقت خود را با تمام امتيازاتي که  ها ستياليامپر، دولت موقت نانكين از ترس تهاجم ۲۶۲۲انقالب 

رفش مبارزه را عليه انقالب اکتبر، د ريتأثمه، تحت  ۴ولي جنبش . امپرياليستي در چين داشتند اعالم نمود

حاکميت کشور ما را محفوظ "شعار . امپرياليسم برافراشته و دوره نويني را در انقالب دمكراتيك چين گشود

که دولت ديكتاتوری نظامي  اند دهيرسنشان داد که مردم چين به اين درك  "!کاران انتيخمرگ بر ! نگهداريد

اين شعار مبارزه ضد امپرياليستي را با مبارزه عليه . يستچيزی جز حائلي برای تسلط امپرياليستي در چين ن

در . اند گشتههمچنين نشان داد که مردم بيش از گذشته آماده يك مبارزه پيگير . فئوداليسم پيوند داده بود

خارجي  یها قدرت "مساعدت"با  توانند يمکه  پروراندند يمقبلي، انقالبيون اين توهم را در مغز خود  یها دوره
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و يا در ( کرد يماز چنين توهمي پيروی  ۲۶۲۲انقالب )رياليستي، نيروهای فئودالي را در کشور واژگون کنند امپ

امپرياليستي  یها قدرتضربات کاری عليه نيروهای فئودالي داخل که با  واردکردنعليه امپرياليسم، از  شان مبارزه

تمام  جهيدرنتو ( ۲۶۱۱در سال  "بي هو توان"ش بود جنب نيچن نيا) دنديورز يموحدت و همكاری داشتند غفلت 

 .با شكست روبرو شدند ها جنبشاين 

مه مقامات باالی حكومتي که قراردادهای مستعمراتي را امضاء کرده و چين را به تاراج  ۴در طول جنبش   

و  "نزاکت"قديمي در اين جنبش، دانشجويان با طرد سنن . متهم اعالم شدند عنوان بهداده بودند،  ها ستياليامپر

 یا انهيجو مبارزهروشنفكران چيني، در تظاهرات شرکت کرده و به عمليات مستقيم و  "آداب آراسته و آقامنشانه"

را ( وزير دارائي) "چان تسان هسيان"را سوزانده و ( وزير ارتباطات) "تسائو جولين"خانه  ها آن. متوسل شدند

نفر از  ۴۱داد زيادی ژاندارم و پليس به محالت اعزام داشت که تع فوراًدولت ديكتاتوری نظامي . کتك زدند

، خواستار زده دستدر پنجم ماه مه، دانشجويان به يك تظاهرات عمومي . را دستگير کردند "آشوبگر"دانشجويان 

در ششم ماه مه، . جويانه مطرح ساختند شدند و تقاضاهای بيشتری را با روحيه مبارزه رشدگانيدستگآزادی 

اين . گرفت يم دربرشهر را  یها رستانيدبو  ها دانشگاه، ها دانشكدهجويان فدراسيوني تشكيل دادند که دانش

. بردند يمو روستا  ها ابانيخآورد که اخبار مبارزات انقالبي را به  به وجودتبليغاتي  یها گروه سرعت بهفدراسيون 

د و اقداماتي برای اشاعه اين جنبش در سراسر همچنين فدراسيون دست به ايجاد جنبش تحريم کاالهای ژاپني ز

ديری نپائيد که شهرهای بسياری به اين ندا پاسخ مثبت داده و دانشجويان در آن نقاط دست به . آورد به عملچين 

 .شهر بزرگ و متوسط در اعتصاب بودند ۱۱ژوئن دانشجويان در بيش از  لياوامه تا  ۴از تاريخ . اعتصاب زدند

  

 فكرسه گروه روشن

انقالبي و  یبورژوا خردهروشنفكران کمونيست، روشنفكران : سه گروه از روشنفكران در جنبش شرکت کردند  

به  فوراًانقالبي دست زد، روشنفكران بورژوا به وحشت افتادند و  یها روشزماني که جنبش به . روشنفكران بورژوا

حتي با  ها آنبعضي از . زدند "سي ـ آمريكائيفاقد سياستمداری زمامداران انگلي"و  "افراطي"جنبش اتهام 

توجه خود را به "اعتصاب مخالفت ورزيده، اعالم داشتند که دانشجويان بايد به کالس درس خود برگردند و 

. مخالفي را اتخاذ نمودند کامالًعليرغم آن اتهامات، روشنفكران کمونيست موضع  ".مطالعه درسشان معطوف دارند

در ضمن پشتيباني، آنرا از طريق تبليغات در مجله  حال نيدرعجنبش انداختند و  به درونرا فعاالنه خود  ها آن

 یا مقاله "لي تاچائو"زماني که جنبش توسعه يافت و ريشه دوانيد، . کردند يمهفتگي و ساير مجالت مترقي رهبری 

ساخت که  خاطرنشانه وی در اين مقال. نوشت "سياست مخفي و جهان چپاولگران"در مجله هفتگي تحت عنوان 

باشد، يا  "واژگوني جهان چپاولگران"و  "حق تعيين سرنوشت ملي"هدف نهائي انقالب مردم بايد کسب 
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جنبش  حاًيصراو  جهيدرنت. هدف نهائي کسب استقالل ملي و واژگوني سيادت امپرياليسم جهاني است گريد عبارت به

اين . ان پيوند داد تا آنرا به يك جنبش واقعا انقالبي مبدل سازدجاری را با مبارزه ضد امپرياليستي در سراسر جه

بعالوه، اين مجله هفتگي، . را برانگيخت ها آنجويانه  بيدار کرد و حس مبارزه شيازپ شيبمردم را  یها تودهمقاله 

 طور به، و ، نگهبانان، سربازان و کارکنان دولتيها روزنامهاز کارگران، دهقانان تجار، روشنفكران، کارکنان 

همچنين متذکر شد که اين جنبش بايد از يك مبارزه . خالصه، از تمام اقشار خلق، دعوت کرد که به مبارزه بپيوندند

، مجله هفتگي ضروری گريد عبارت به. اقشار مختلف مردم، مبدل شود انهيجو مبارزهدانشجوئي به يك نبرد متحد 

مه در اين  ۴جنبش . شود تر گستردهبسط نيروهای جنبش  خاطربه دانست که جبهه متحد ضد امپرياليستي بايد 

 .رفت شيپ بهاز جانب روشنفكران کمونيست  شده طرح یها استيسزمان دقيقا در مسير 

ژاپن که از رشد جنبش دانشجويان به وحشت افتاده بودند برای سرکوب آن سرباز، پليس و پليس  یها ستياليامپر  

بروی دولت ديكتاتوری نظامي فشار وارد آوردند و خواستند که  حال نيدرعاشتند و نقاط اعزام د به سراسرمخفي 

دانشجو را در پكن بخاطر تبليغاتي که عليه  ۲۷۱ژوئن، دولت ديكتاتوری نظامي تعداد  ۴در . سازد دغنقجنبش را 

فعاليت  هذا مع. شدندنفر ديگر دستگير  ۷۱۱ژوئن، تعداد  ۴در . ، دستگير کردکردند يمدولت امپرياليستي ژاپن 

بودند عزمي بسيار راسخ  کمربستهتبليغاتي دانشجويان به گسترش خود ادامه داد و آن جواناني که به اين کار 

 یها یريدستگاين . برای زنداني شدن آماده بودند کامالًو  کردند يمحتي رختخواب خود را حمل  ها آن. داشتند

 .ودآتش مبارزه افز یها شعلهعمومي به هيزم 

  

 گيرد جنبش خلق اوج بيشتری مي

در سوم ژوئن، . رديگ يم، جنبش خلق در سراسر کشور اوج بيشتری ابدي يماشاعه  ها یريدستگخبر  که يدرحال  

در چنين روزی . معروف است "ژوئن ۴جنبش "اين روز بنام . شود يمجنبش وارد دوره نويني از تكامل خود 

شهر و  یبورژواز خرده. وندنديپ يمده و در پشتيباني از دانشجويان به مبارزه کارگران دست به اعتصابات سياسي ز

کليه  یا تودهجنبش کشيده شده و جنبش از مبارزه روشنفكران جوان به نبرد  به درونبورژوازی ملي همچنين 

و کل جنبش از پكن به  شود يمطبقه کارگر بجای دانشجويان به نيروی عمده جنبش مبدل . ابدي يممردم تكامل 

 .شود يمشانگهای صنعتي و تجارتي منتقل 

اين شهر همچنين پايگاه . بودند متمرکزشدهکارگر صنعتي در شانگهای، اين مرکز صنعتي چين  ۱۱۱۱۱۱بيش از   

بعالوه، . عمده حمله امپرياليسم به چين بود و حدت تضادهای طبقاتي و تضادهای ملي در آن به همين سبب بود

رگران کشتي در شانگهای مرتب با کارگران اروپائي در تماس بودند و تعداد زيادی از کارگران چيني که هم در کا

بنابراين . ، به چين برگشته بودندکردند يمطول جنگ و هم پس از جنگ جهاني اول در کشورهای خارج کار 
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. بودند قرارگرفته ييايپرولتارالب جهاني انق ريتأثکارگران شانگهای تا حدودی قبل از کارگران ساير شهرها تحت 

شد و چرا طبقه کارگر در آنجا  "ژوئن ۴جنبش "هستند مبني بر اينكه چرا شانگهای زادگاه  يليدال ها نياتمام 

 .گذاشت به جلومرکز و پيشتاز اين جنبش قدم  مثابه به

  

 شوند کارگران به مبارزه وارد مي

عمومي دانشجويان در پكن به شانگهای رسيد، کارگران  یها یريستگداخبار  نكهيبعدازادر پنجم ژوئن،   

کارگران  یزود به. ها، اولين کارگراني بودند که اعالم اعتصاب کردند يژاپن  بهپنبه بافي متعلق  ها کارخانه

ي چين یدارها هيسرمامتعلق به  یها شرکتانگليسي، آمريكائي و فرانسوی و همچنين کارگراني که در  یها شرکت

تجارتي، بنا به تقاضای  یها شرکتژوئن،  ۱با اعتصابات کارگران در  حال نيدرع. پيوستند ها آناشتغال داشتند به 

و  افتي يمدر ضمن اعتصابات دانشجويان ادامه . انبارها، دست از کار کشيدند دفترداراندانشجويان و به پشتيباني 

اعتصاب صنايع، . به نيروی انقالبي قدرتمندی بدل شد مجموعدراعتصاب صنايع، بستن بازار و اعتصاب دانشجويان 

 .فلج کرد يکل بهرا در شهر،  هينقل ليوساعبور و مرور 

ای  مالحظه قابل طور بهطغيان جنبش همگاني در شانگهای رخدادهای مشابهي را در ساير شهرها که کارگران   

اعتصاب در صنايع چندين شهر . اعتصابات کارگران بود الشعاع تحتاين رخدادها نيز . ساخت ور شعلهمتراکم بودند 

اعتصابات در بنادر مختلف، واردات و . متوقف شد آهن راهدر بسياری از خطوط عمده  ونقل حمل. اعالم شد

در طول يك . شهرهای بيشتری با اعتصاب دانشجويان و توقف تجارت به جنبش پيوستند. درآورد زانو بهصادرات را 

خارج از کشور و دانشجوياني که  یها ينيچ. استان گسترش يافت ۱۱شهر در  ۲۱۱ژوئن، جنبش به  ۴هفته از تاريخ 

 .در خارج به تحصيل اشتغال داشتند نيز به ندای جنبش پاسخ مثبت دادند

و دولت ديكتاتوری نظامي وارد آورده بود؛ در چنين شرايطي  ها ستياليامپراين جنبش ضربات دردناکي بر   

جنگي بيشتری از ژاپن، انگليس و  یها يکشتشدند و  داستان همی درهم کوبيدن مبارزه مردم با يكديگر برا ها آن

و  ها سيپلدر حال اعتصاب را با سربازان،  ها کارخانهدولت ديكتاتوری نظامي، . فرانسه به چين اعزام کردند

ديكتاتورهای نظامي، تحريم اجناس دولت . مخفي خود محاصره نموده و مردم بيشتری را دستگير کرد یها سيپل

کرد و  مهروموممترقي را  یها سازماندانشجوئي و ساير  یها ونيفدراساعالم داشته، اماکن  يرقانونيغژاپني را 

عليه جنبش سعي  افكنانه تفرقه یها كيتاکتهمچنين با استفاده از . چاپ مطبوعات انقالبي را تحت توقيف قرار داد

نموده و بدين طريق کارگران را در مبارزه و اعتصابات  شانيها مغازهمجبور به بازکردن  داشت که ابتدا تجار را

زماني که جنبش آغاز شد، بورژوازی ملي شور . را مجبور به بازگشت به کار نمايد ها آنخود منفرد ساخته و سپس 

ني که با منافع خودشان تطابق اين بخصوص در تحريم کاالهای ژاپ. داد يمای در مبارزه نشان  مالحظه قابلو شوق 



 رانيدر ا مسينومک نيسنتز نو يانقالب یاه ستيگروه کمون: انتشار توسط                             جنبش دانشجويي چهارم مه در چين

7 
 

اينكه  محض بهاما . کرد يمکه جايگزين کاالهای ژاپني شود، صدق  داد يمداشت، و فرصت عظيمي به کاالهای چين 

رشد يافت و ارتجاعيون به فشار خود افزودند، عالئم تزلزل بورژوازی  یا دکنندهيتهداعتصابات کارگران به نسبت 

را مطرح ساختند و سعي کردند که مبارزه  "عاری از آشوب"و  "مؤدبانهتحريم "اضای تق ها آن. رسيد به ظهورملي 

حتي آماده بودند که درهای کارخانجات خود را باز کنند و با  ها آن. نگهدارند "قانوني"را در چهارچوب 

ابات کارگران برای محدود ساختن و سد راه شدن اعتص یا سهيدساز هر  ها آن. ارتجاعيون از پي تباني در آيند

 .کردند يماستفاده 

را توسط  ها کارخانهمحاصره  ها آن. رساند به ظهور، طبقه کارگر خصلت پايداری خود را در مبارزه الوصف مع  

بورژوازی را کنار زدند و به اعتصابات خود  یها يکارشكنو  یها تيمحدود، شكسته درهمارتش و پليس ارتجاعي 

 ردنک  باز  را در ها آن یها کوششهمكاری دانشجويان بر تزلزل بورژوازی غلبه کرده و طبقه کارگر با . ادامه دادند

 .شان و کنار آمدن با ارتجاع خنثي نموديها کارخانه

  

 مرکز رهبری کننده

و بورژوازی ملي در سراسر کشور يك جبهه  یبورژواز خردهدر مسير تكاملي جنبش، کارگران و دانشجويان،     

فدراسيون کليه اقشار "و  "فدراسيون دانشجوئي"اين جبهه شكل . آوردند به وجودملي وسيع  متحد دمكراتيك

 به وجود ها آناجتماعات مختلفي که روشنفكران کمونيست و جوانان انقالبي طرفدار . گرفت به خودو غيره  "مردم

 "جامعه مطالعه نوين"ات بنام يكي از اين اجتماع. جبهه متحد ملي شدند یها سازمانآوردند، مرکز رهبری کننده 

در تمام طول جنبش، اين اجتماعات مخالفت کامل با . تحت رهبری مائو تسه دون قرار داشت "چان شان"در 

ساختند تا عليه هرگونه تظاهر  را متشكل مي ها آنآموختند و  مردم مي یها تودهامپرياليسم و فئوداليسم را به 

بهترين اعضای اين . ، جنبش تا به آخر مقاومت نمودقدم ثابتبا چنين رهبری . سازشكارانه بورژوازی مبارزه کنند

 گذاران هيپاآوردند،  به دستمه و مطالعات مارکسيستي خود  ۴که در مبارزات جنبش  یا يدگيآبداجتماعات، با 

 .حزب کمونيست چين شدند

جنبش  جهيدرنتانقالبي و بخصوص رشد قدرتمند و سرتاسری جنبش  جهيدرنتدولت ديكتاتورهای نظامي عاقبت   

را آزاد کرد  رشدهيدستگدولت ديكتاتور نظامي، دانشجويان . شد ينينش عقبپرشكوه اعتصابات کارگری مجبور به 

 شده دادهرا صادر نمود و به نماينده چين در کنفرانس صلح پاريس دستور  کار انتيخ منصبان صاحبو دستور اخراج 

 .بود آمده نائلمه به پيروزی عظيمي  ۴جنبش . تناع ورزدکه از امضای قرارداد صلح ام
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علت عمده پيروزی در اين اولين جنبش انقالبي پيگير و غير سازشكارانه و ضد امپرياليستي و ضد فئودالي در   

نيرومند انقالب اکتبر برای اولين بار طبقه کارگر چين به صحنه سياسي  ريتأثتاريخ چين، اين واقعيت بود که تحت 

 .قدم گذارده بود

نقش رهبری را  ها آن. روشنفكران کمونيست اولين افرادی بودند که راه انقالب اکتبر را در پيش گرفتند  

. وسيله مطالعه و حل مسائل انقالب چين پذيرفتند مثابه بهرا  ييايپرولتار ينيب جهانمه داشتند و  ۴جنبش   در

بريزند و برای اولين بار در تاريخ  به دوررا درباره امپرياليسم  به مردم کمك کردند تا تصورات واهي خود ها آن

انقالب دمكراتيك چين درفش مبارزه پيگير را عليه امپرياليسم برافراشته و مبارزه عليه امپرياليسم را با مبارزه عليه 

مهوری بورژوائي در برخالف رهبران قبلي انقالب دمكراتيك، که فقط خواستار ايجاد يك ج. فئوداليسم پيوند دادند

واژگون کردن " یها دهياچين بودند، اين روشنفكران کمونيست مبارزه ضد امپرياليستي و مبارزه ضد فئودالي را با 

هدايت  ها هدفمبارزه را در جهت اين  ها آن. و برقراری يك جامعه سوسياليستي پيوند دادند "جهان چپاولگران 

 .عجين نمودند اريع امتمکرده و کل جنبش را با روح انقالبي 

  

 عامل عمده پيروزی

 مثابه بهتا قبل از اين، جنبش طبقه کارگر چين . انقالبي با شرکت طبقه کارگر بود یا تودهمه يك جنبش  ۴جنبش   

رهبران انقالبات قبلي يا از ايدئولوژی . يك نيروی سياسي مستقل در انقالب دمكراتيك شرکت نكرده بود

خصه دهقانان است برخوردار بوده و از ايجاد وحدت عميق با ساير نيروهای انقالبي و ديدن که مش يبورژوائ خرده

افكار بورژوائي از يكسو از کارگران و دهقانان و از سوی ديگر از  ريتأثو يا تحت . آينده مبارزه عاجز ماندند

اژگوني امپرياليسم و فئوداليسم قادر به انجام وظيفه و ها آن کدام چيه. امپرياليسم و فئوداليسم وحشت داشتند

 نيتر بزرگطبقه کارگر با قدم گذاردن به صحنه سياسي . دگرگون کرد يکل بهمه شرايط را  ۴ليكن، جنبش . نبودند

ورود طبقه کارگر به . مبارزه ضد امپرياليستي و ضد فئودالي را از خود به منصه ظهور رسانيد نيتر ژرفپايبندی و 

 حل راه"مبارزه به  سرآغازمه از  ۴جنبش . مه بود ۴در به پيروزی رساندن جنبش  یا دهکنن نييتعمبارزه عامل 

صنعتي و تجارتي  ها کارخانهانداختن تظاهرات، اعتصابات  به راهاز طريق  یا توده، يعني به جنبش انقالبي "مستقيم

، حل راهاين . مبادرت ورزيد ،يدرپ يپضربات  واردکردنو اعتصابات دانشجوئي عليه کليه نيروهای ارتجاعي با 

 .آگاهي انقالبي توده مردم را وسيعا ارتقا داد

جهاني ـ همدردی و پشتيباني  دار هيسرماـ طبقه  "جهان چپاولگران"مه با رفتن به جنگ عليه  ۴جنبش   

تا قبل از  .ختيبرانگمخالفت امپرياليسم جهاني را عليه خود  که يدرحال. جلب نمود به خودپرولتاريای جهاني را 
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جنبش، انقالب چين  نيازا پسليكن . مه انقالب دمكراتيك چين بخشي از انقالب جهاني بورژوائي بود ۴جنبش 

 .گرديد ييايپرولتاربخشي از انقالب جهاني 

  

 ايجاد حزب کمونيست

گسترش انقالب اکتبر گشوده شد و کمك به تسريع  لهيوس بهبود که  یا يانقالبصحت راه  ديمؤمه  ۴جنبش   

مشتاق شناخت  روزافزون طور بهعظيم روشنفكران انقالبي  یها تودهمه  ۴پس از جنبش . مارکسيسم ـ لنينيسم نمود

و ساير مجالتي که  "نيتراز نوجوانان "مجله . کردند يماز روسيه شوروی شده و آرزوی سيستم سوسياليستي را 

اول "و  "مطالعات درباره روسيه"، "مطالعات مارکسيستي"، مقاالتي مانند دادند يمعقايد نوين فرهنگي را اشاعه 

مقاالتي در اشاعه مارکسيسم و در انتقاد از  العاده فوق یها شمارهو ساير مقاالت را بچاپ رسانيده، يا در  "ماه مه

اولين جنبش مطالعه  ها آن. رساندند يمزمان در چين وجود داشت، بچاپ  در آنعقايد مختلف ضد مارکسيستي که 

. مارکسيسم به جريان عمده در جنبش نوين فرهنگي مبدل شد یزود به. مارکسيسم را در تاريخ چين شروع کردند

 نٔهيدرزممه، هم از ديدگاه ايدئولوژيك و هم  ۴جنبش  جهيدرنتآغاز به گسترش نمود و  سرعت به ها ستيکمونصفوف 

 .تربيت کادر راه را برای ايجاد حزب کمونيست چين هموار ساخت

مه اين بود که پيوند جنبش طبقه کارگر چين را با مارکسيسم تسريع  ۴جنبش  آورد ره نيتر بزرگ  

 .نشانه واالی چنين پيوندی بود ۲۶۱۲ايجاد حزب کمونيست چين در . نمود

. گرفت به خودنويني  کامالًمه و ايجاد حزب کمونيست چين، انقالب چين جنبه  ۴پس از جنبش   

به پيروزی  قدم به قدمراتيك چين، تحت رهبری حزب کبير کمونيست چين، انقالب دمك ازآن پس

 .نائل آمد

   

 توضيحات

 .پيوست به وقوع ۲۶۲۶مه در سال  ۴جنبش ( ۲)

او زندگي خود را در خدمت اشاعه . مه، استاد دانشگاه پكن بود ۴وقوع جنبش  یها ساللي تا چائو در ( ۱)

  .رزه عليه امپرياليسم و فئوداليسم گذاردانقالبي و مبا یها تيفعالمارکسيسم و 
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 :توسط ۲۴۶۱ارديبهشت   ۲۴ - ۱۱۲۶ماه مه  ۴انتشار در 

 در ايران مسينومکهای انقالبي سنتز نوين  گروه کمونيست

 


