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دولت چین برای رویداد یکم اکتبر (سالگرد انقلاب کمونیستی) مراسمی تماشایی برگزار
کرد که نشاا دهندهی هفتادمین سالگرد انقلاب  9191بود .رسانههای جریا غالب بر دو
چیز تأکید داشتند :تسلیحات خطرناکی که در امتداد خیابا شانگا  ،شاهراه اصلی پکن،
به نمایش گذاشااته شااد و این که پرزیدنت شاای جینپینگ دیکتاتوری مخوف در یک
نظام اقتدارگراساات .از هیچ فرصااتی برای تشاادید هراد در میا مردم در «جها آزاد»
دریغ نشد.
متأسااافانه تبیین درساااتی از چیزی که انقلاب چین واقعاً نمایندگی میکرد و اهمیت
تاریخی آ نخواندیم .ماهیت چین امروز در انقلاب هفتاد سال قبل ریشه دارد.
بعدازظهر یکم اکتبر  ،9191مائو تسااهدو  ،رهبر اصاالی انقلاب ،در فراز میدا تینآ من،
دروازهی ورود به شاهر ممنوهه ،ایساتاد و تأسیس جمهوری خلق چین را اهلام کرد .وی
فهرساتی شامل خودش و پنجاه و هفت مرد دیگر را که «کنفرانس مشورتی سیاسی خلق
چین» برای ادارهی کشاااور برگزیاده بود اهلاام کرد و مساااتولیاتهاای مختل

آنا را

برشااامرد .پایا بخش ساااخنا اش هبارت بود از اهلام هدفشاااا برای برقراری روابط
دیپلماتیک با تمامی دیگر دولتها.
ارتشهای شاااکساااتخوردهی چیانگ کای شاااک ،رهبر کومین تانگ به جزیرهی
تایوا فرار کردند و جمهوری چین را پایه گذاشااتند و مدهی بودند دولت حقیقی اساات
کاه تماامیات چین را نماایندگی میکند .فقط در ساااال  ،9191یک ساااال بعد از دیدار
پرزیادنات نیکساااو از چین ،بود کاه اکوریات دولاتهاا اقتدار جمهوری خلق چین بر
جمهوری چین را به رسامیت شاناختند .تقریباً  52سال بعد از انقلاب  9191اکور دولتها
جزیرهای با  4.9درصاااد اندازهی سااارزمین چین و با جمعیتی کمتر از دو درصاااد آ را
قدرت اصلی چین نمیدانستند.
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با در نظر گرفتن آ چه انقلاب  9191انجام داد ،یعنی پایا بخشید به آ چه به «قر
تحقیر» معروف بود ،تعجبی ندارد که دولت جدیدِ چین را به رسمیت نشناختند .از ابتدای
جنگ تریاک در  ،9311اشااال خارجی و اساتومار مشاخ هی این دورا بود .بازارهای
بریتانیا که تشنهی چای و ابریشم و چینی کشور چین بودند ااا و نتوانستند کسری تجاری
روبهرشاد خود را متواز کنند اااا به ایدهی متبکرانهی رشد مزارع تریاک در همسایگی
چین در هند و فروش این مخدر اهتیادآور به چین متوسل شدند.
وقتی ساالساالهی چینگ تلاش کرد با ممنوع کرد فروش تریاک که ساابب ویرانی
مردم می شاد به این وععیت خاتمه ببخشد ،پاس بریتانیا چیزی بود که بعدها «دیپلماسی
کشتی توپدار» نامیده شد .هما طور که میتوا حدد زد ،تأکید بیشتر بر «کشتیهای
توپدار» بود تا بر «دیپلماسی» .با سقوط سلسلهی چینگ در سال  9199در پی انقلابی که
سااو یات ساان رهبری کرد ،چین بهشاادت دچار تفرقه و تحت ساایطرهی فرماندههای
نظامی محلی بود که بهویژه در ساحل شرقی با قدرتهای امپراتوری خارجی تبانی کرده
بودند تا آزادانه مردم و منابع چین را تاراج و استومار کنند.
در یکی از فیلمهای سیاسیترِ هنرپیشهی رزمیکار برود لی با نام «مشت خشم» [در
ایرا  ،خشم اژدها] صحنهی بسیار تأس باری وجود دارد که در آ شخ یت اصلی فیلم
با نژادپرساتی که در اات اشااال اسات و صرفاً مسألهی استعمارگرا سفید در برابر چین
نبود ،مواجه میشاود .بریتانیایی ها از به کاربرد ساربازا پنجابی و محافظا سیک برای
سرکوب قیامهای مردمی اصلاً پشیما نبودند.
تاری اشاااال نانجینگ توسااط ژاپن بساایار وحشاایانه اساات .چنا بیرحمانه رفتار
میکردند که جا راب هضااو حزب نازی و تاجر آلمانی در چین از هضااویتش در یک
ساازما فاشایستی بهره برد تا حملهی ژاپنیها را به تأخیر بیندازد و امکانی ایجاد کند که
دههاا هزار پنااهنادهی چینی فرار کنناد( .پیش از این کاه در مورد یاک نازی مهاجر که
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هملکرد خاص و اساتونایی داشات ،خیلی هیجا زده بشاویم باید بهصراحت گفت اهتبار
پایا داد به اشاال ژاپنیها به حزب کمونیست چین برمیگردد).
جنبش چهارم مه در واکنش به پیما ساال  9191ورسای شکل گرفت که امکا داد
ژاپنیها منافع آلما در ایالت نفت خیز شااندونگ را تسخیر کنند .بسیاری از دانشجویا
چینی که این مبارزه را رهبری کردند خشااامگین از این که جنگ در اروپا با انتقال منابع
چینی از یک قدرت امپراتوری به قدرتی دیگر خاتمه یافت ،بعدها در  9159پایهگذارا
حزب کمونیست چین شدند .بینالملل کمونیستی (کمینتر ) که ملهم از موفقیت انقلاب
 9199روسیهی همسایه بود تأثیر نافذی بر فعالا چینی داشت.
از هنگام تأساایس حزب کمونیساات چین تا اواسااط دههی  9154اهضااای این حزب
بسیار افزایش یافتند .حزب کمونیست که محل تمرکز اهضایش در شهرهای ساحلی و به
شاکل فراگیری متشکل از کارگرا شهری بود با همل به سیاستی که خود-رهاییبخشی
طبقاهی کاارگر در کاانو آ بود این بخش جاامعاه را جذب کرد .آنا اهت اااابات را
رهبری و باا خشاااونات نیروهاای نظاامی خاارجی مقابله کردند و میلیو ها کارگر را در
اتحادیهها سازما دادند.
حزب کمونیست چین یگانه بازیگر در شهرهای چین نبود و حس رهایی ملی نیز در
کومین تانگ که در بالا به آ اشاااره شااد نیروی سااازمانی یافت .کومین تانگ به ساابب
پیوندهایش با مالکا و ساارمایهدارا چینی در هین حال که همچو کارگرا و دهقانا
باا ماداخلاهی خاارجی مخاالفات میکرد تقریبااً هما قدر از قیام آنا هم میهراساااید.
وظیفهی اصااالی کمینتر که در مارد  9191در مساااکو تشاااکیل شاااده بود گساااترش
انقلابهای طبقهی کارگر در سااارتاسااار جها بود .کمینتر به حزب کمونیسااات چین
توصاایه کرد تحت مدیریت کومین تانگ فراگیرتر و اسااتقراریافتهتر همل کند .کمینتر
بعداً کومین تانگ را به هنوا هضااو وابسااته پذیرفت و چیانگ کای شااک را به هنوا
هضو سازما رهبری خود من وب کرد .لتو تروتسکی تنها کسی بود که به این ت میم
رأی مخال

داد.
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تروتسکی معتقد بود که کومین تانگ هم به کارگرا و هم به دهقانا خیانت خواهد
کرد؛ تاری نشا داد که حق با وی بود.
در دههی  ،9154کمینتر نیاز مبرم به یک پیروزی داشت .به دنبال  ،9199انقلابهای
آلما شاکسات خورد و انقلاب در روسیه به شکل فزایندهای منزوی شده بود و همل ًا در
شااارف دساااتوپا زد بود .کمینتر برای برخی نه ابزاری برای گساااترش انقلاب بلکه
وسایلهای برای پیشبرد منافع سیاست خارجی روسیه بود .جوزف استالین ،که همچنا که
انقلاب روسااایه از پا میافتاد به هنوا رهبر صاااعود میکرد ،خواها تساااریع در پیروزی
انقلاب چین بود و ائتلاف کومین تانگ و حزب کمونیساات چین را وساایلهی تحقق این
هدف میدانست.
تروتساااکی در خلال بحوی در اوت  9159از تاکتیک کمینتر انتقاد کرد .لُبّ بحث
وی آ بود که اساااتقلال سااایاسااای انقلابیو را نباید فدای م ااالحت سااایاسااای کرد.
سااوساایالیسااتها باید با یکدیگر کار کنند و ائتلافی با سااایر نیروها حول یک مبارزهی
مشترک پدید آوردند ،اما هلاوه بر آ باید استقلال سیاسی خود را حفظ کنند و به هدف
درازمادت قادرت طبقاهی کاارگر چشااام بدوزند .اینها دردهایی بود که از مبارزهی
روسیه آموخته شده بود.
ساارانجامِ تبعیت حزب کمونیساات چین از کومین تانگ حمام خونی بود که هارولد
ایزاکس داستا آ را در تراژدی انقلاب چین بازگو کرده است .چیانگ از بهار  9159با
فرماندگا جنگی محلی ائتلاف کرد که ساااازما دهندگا حزب کمونیسااات چین را از
دور خارج و اهدام کند .صاادها هزار نفر طی سااال بعد اهدام شاادند و بازماندگا حزب
کمونیساات چین به نواحی داخلی این کشااور فرار کردند و دیگر هیچگاه نفوا پیشااین را
در میا کارگرا شهری ساحلی پیدا نکردند.
از شاایساتگیهای مائوتسه دو موفقیت در سازما دهی مجدد نیروهای باقیماندهی
حزب و تلاش برای حفظ و بعداً سااخت ارتشای قدرتمند بود .وقتی اشاالگری ژاپنیها
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در  9119آغاز شااد  ،پایگاه مائو در یانا مرکز مقاومت شااد .حزب کمونیساات چین به
همراه مبارزه برای اصلاحات ارعی احساد هویت ملی را یکجا جمع کرد .با ت احب
زمینهاای ماالکاا باا اساااتفااده از نیروی نظامی و بازتوزیع آ میا دهقانا  ،حزب در
روستاها محبوبیت یافت .سازما دهی در میا اکوریت نیروهای دهقانی در چین به حزب
بنیانی قوی برای رشاااد هطا کرد و قدرت نظامی در کنار ارادهی سااایاسااای به حزب داد
تاابتدا اشاالگرا خارجی و سپس نیروهای چیانگ کای شک را با زور اخراج کند.
طبقهی کارگر که تا قبل از کارزار چیانگ برای نابودی حزب نیروی مسااالط در آ
بود ،بعاد از ساااازما دهی حزب کمونیسااات حتی نیرویی ثانوی نیز به شااامار نمیآمد.
موریس مازنر ،تاری نگار ،مینویساااد که وقتی حزب کمونیسااات چین «در  9191وارد
شاهرها شاد بیش از آ که شابیه آزادکنندگا باشاد مانند اشاالگرا بود و در ساکنا
شهرها که مشار کت چندانی در پیروزی انقلابی نداشتند ،احساد همدلی با احساد قوی
سوءظن درآمیخته بود».
انقلااب چین ناهتنهاا موفق شاااد قدرتهای خارجی ،بلکه پادوهای آ ها در کومین
تااناگ را نیز بیرو راناد .این پیروزی مهمی برای رهایی ملی بود .این مبارزهای تودهای
بود کاه چین را از بنیاد تاییر داد .اما این نیز مهم اسااات که جنبش رهایی ملی را با تاییر
بنیادی نحوهی مدیریت اقت اد یکی ندانیم .سوسیالیستها باید از تلاش مردم برای رهایی
خود از حااکمیت خارجی پیشاااتیبانی کنند و میتوا همزما با این کار محدودیتهای
رهایی ملی را نیز ت اادیق کرد ااااا و از فجایع بساایاری که در دورا مائو رخ داد ،مانند
قحطیهای گسااتردهای که طی جهش بزرگ صاانعتی به پیش بین  9123تا  9195رخ داد
یا افراطهای وحشیانهای انقلاب فرهنگ در چند سال بعد سخن گفت.
در چین امروز ،آ چه تحت هنوا «سااوساایالیساام با ویژگیهای چینی» اکنو به آ
اشاره میشود ،بیشتر شبیه یک سرمایهداری قدیمی بدوی است که در آ اکوریت مردم
جامعه کار میکنند و اقلیتی محدود که مالکاند از کار آنا بهرهکشااای میکنند .شااای
جین پینگ دارای دکترای ایتولوژی مارکساایسااتی اساات و بنابراین قادر اساات به شااکل
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فریبندهای دویسات ساالگی مارکس را جشان بگیرد ،اما کماکا چیزی از ماهیت آ چه
اکنو در چین جریا دارد نگوید .رسانههای غربی هنوز از این کشور مول لولوی قدیمی
دیکتاتوریهای کمونیساتی سخن میگویند ،در حالی که هکس آ صادق است و چین
یک دیکتاتوری سرمایهداری است.
چین گزارش میکند که  924میلیو نفر را از فقر خارج کرده است و تردیدی نیست
که از  9191به بعد سااطز زندگی بهشاادت افزایش یافته اساات .با این حال ،نابرابری نیز
فراگیر اساات .جک ما ،میلیاردری که پایهگذار هلی بابا (معادل چینی آمازو ) بود ،یکی
از صااد نفری اساات که سااال گذشااته کمیتهی مرکزی حزب چین بههنوا پیشااگام از او
تقدیر کرد .جک ما با ثروت خالص بیش از  13میلیارد دلار از طریق امساک و قناهت به
این ثروت نرساای ده اساات .وی در مقام پشااتیبا مالی پرسااروصاادای شاای و هضااو حزب
کمونیسات به هما روش ج

بزود [مالک آمازو ] ثروتمند شد :استومار کارگرا و

دوستی با صاحبمن با .
پرساش مهمی که باید پرساید این است که این ثروت که سطز زندگی  924میلیو
چینی را ارتقا داد و جک ما میلیاردر را سی و هشت برابر ثروتمندتر کرد از کجا میآید؟
در نهایت چه کسی باید این ثروت را کنترل کند؟
چین با مسااایل بزرگی مواجه اساات :شااکاف فزاینده بین ثروتمندا و فقرا ،نابرابری
حاد جنسایتی ،اختلاف با کشاورهای همسایه بر سر مرزها ،فجایع زیست محیطی ،اقت اد
روبه افول ،سرکوب اقلیت مسلما  ،جنگ تجاری با ایالات متحده ،اهتراعات مستمر در
هنگ کنگ .اگر از تاری چین چیزی آموخته باشیم این است که مردم هادی و معمولی
همواره ظرفیت مبارزهای حیرتانگیز و الهامبخش را دارند .از شااورش عاادامپریالیسااتی
بوکسورها تا موج اهت اب تودهای  ،9159از انقلاب  9191تا اهتراعات میدا تینآ من
در  ،9131مردم چین نشااا داده اند که توا قیام و پشاات ساار گذاشااتن موانعی بهظاهر
غلبهناپذیر را دارند.
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چا گرا باید خود و دیگرا را دربارهی تاری غنی چین آموزش دهند .ما باید از
مبارزاتی که اکنو در آ جا رخ میدهد پشتیبانی کنیم و بیاموزیم و آمادهی سازما داد
همبساتگی با این جنبشها باشایم .مبارزات خود ما شابیه مبارزات مردم هادی چین است
که امروز جریا دارد ،سرنوشت جمعی ما به همبستگی بینالمللی نیاز دارد.
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