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طارق علی ــ برگردان :رضا اسپیلی

ظهور چین به عنوان اسب بخار اقتصادی جهان ،کانون بازار جهـانی را بـه سـشر

ـرق برگردانـت .اسـر نـر

های ر ت این کشور مورد غبطهی تشام نخبگان در سراسر جهان اسر ،کاالهای ایـن کشـور اتـا در دنـ تـرین

بازارهای ر تهکو .آنت هم یافر می ونت و دولـرهـای قـوی و ضـ یی مـیکو ـنت اشایـر رهبـرانا را جلـب
کننـت ایـن شیشــرفرهـا بــه ب ـ

هــای بـیشایــانی دربـار.ی ایــن کشـور و آینــت.اش دامـن زد .اســر رسـانههــای

جریان مسلط به اتواتود برآورد.

تن نیازهای اقتصادی وا نگتن از سوی شکن توجه نشـان میدهنـت ،در

االی که اتاقهای فکر نگران انت که چین دیر یا زود به چالا نظاممنتی با خِرد سیاسی غرب برست در ایـن
اال مناظر.ی آکادمیک عشتتا م طوف اسر بـه ماهیـر و سـازوکارهای دقیـم سـرمایهداری م اصـر در چـین

رو ــنرکران خــوشبین بــا عطــی توجــه بــه چــرخا بــازارم ور چــین ماننــت نســخهی نــب بلشویســم ،اســتتالل

می کننــت کــه ماهیــر آن را بایــت بــا احــور مســتشر اــرب کشونیســر چــین در قــتر
هذیانیترین ل ظا

مشــخ

استتاللشان چنین میانتیشنت که رهبران چین از توانایی اقتصاد نو

کــرد آنهــا در

ـان بـرای سـاختن

سوسیالیسشی نابتر از تشام کو اهای شیشین سود میجوینـت ،سوسیالیسـشی بـر مبنـای توسـ هی صـ ی

نیروهای مولت و نه بر شایهی کشونهای میان تهی گذ ته امـا دیگـران بـر آن انـت کـه بـرای یـافتن اسـشی هرچـه

دقیمتر برای ارب ااکم نیازی نیسر که در این موارد اولیه تغییـری ااصـش

ـود ـــ خیلـی رااـر کشونیسـم

جــایا را بــه ســرمایهداری داد .اســر دیــتگا .ســومی اصــرار دارد کــه آینــت.ی چــین را نشیتــوان بــه رااتــی
شیابینی کرد خیلی زود اسر که با یقین آن را شیابینی کرد
در ایــن اــال مناظر.هــا هشانــان دربــار.ی گذ ــتهی انقالبــی کشــور جریــان دارد چــین اســتانایی بــر قاعــت.ی

گســترد .تری کــه شیــروزی جهــانی نظــام امریکــایی را بــه هشــرا .دا ــر نیســر ،کــه در آن تاری هــا را بازنویســی

میکننت و به مونار ی و مذهب یک بار دیگر با نگا .مابر نگریسته می ود و هر ایت.ی تغییر رادیکـالی بـه
دور ریخته می ود مائو تسه دونگ در این فراینت نقا کانونی دا ته اسر در خود جشهوری خلم چین با

ک مائو ،دبیران ارب و دیگران خاطر.نویسی مهشش مکتـب روزنامـههای جنجـالی بـاب
اشایر شر
ِ
هم درون سنر چینی «تاری خشن» وگرنه

ای ه

ـت هشـه

ناخته می ت در غـرب ،یونـگ چانـگ و جـان هالیـتی ـــ

ِ
اولی عحو گارد سر که شترمادر کشونیستا از انقالب فرهنگی متحرر تنت و دومی متافع بی قیت و ـر ِ
آن موقعهای انتیشههای کیم ایش سونگ ــ شـن سـال قبـش بـا کتـاب مـائو :داسـتان نا ـناخته بـه ایـن مباااـه
شیوستنت این کتاب بر ض ی عیان مائو در امور سیاسی و جنسی و بر اغراق آنها تا ات تخیش متشرکـر اسـر
و م یارهــای اخالقــی بــرای رهبــران سیاســی طــر می کنــت کــه هرگــر بــرای روزولــر یــا کنــتی بــه کــار نشیبرنــت

نتیجهی د .سال شژوها با کشک مـالی و شیاشرداخرهـای بـاال از سـازمان انگلـو ـــ امریکـایی برتلسـشان ،ایـن

کتاب مغرضـانه و در بخاهـایی ج لـی از طـرف
اسر که این
ِ
عنوان شژوهشی بی بتیش م رفی

ـرکرهای عظـیم چـاو و رسـانهیی جهـان بـه

ت ــ گاردین آن را کتابی م رفی کرد که «جهـان را مت جـب خواهـت کـرد» بـا
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نشان دادن سکانتاران بررگ به صور

غولهایی بتتر از هیتلر ،استالین یا هرکس دیگر ،هتف این اثر از بین

بردن مائو یک بار و برای هشیشه بود .اسر
اما شژوهشگران دانشگاهی عشتتا بـه سـناریوی آبکـی چانـگا هالیـتی بیاعتنـا انـت برخـی از نو ـتههای ایـن
کتاب دسر کم اتود دو دهه قبش نگارش یافتهانت و بسیاری از افشـاگریهای «نا ـناخته» در آن اسـر کـه

چنتان ربطی به وراجیهای کتاب نتارد هیچ کجا منب شان مشخ

نشت .یا کو شـی بـرای اثباتشـان دیـت.

نشی ود بیشتر مواد از بایگانی های مخالران مائو در تایوان و مسکو انتخاب

ت .و بنابراین سخر می ود

آنها را جتی گرفر هشانین اسر استراد .از کسان مشهوری برای مصاابه که دانا ان از مائو ،چین به
کنار ،م تود بود .ــ ماال ل والسا این سبک ااساسی اتهامی به طرز طنرآمیری یادآور زبانی اسـر کـه مـائو
وجــود دارنــت

خــود علیــه مخالرــانا طــی انقــالب فرهنگــی بــه کــار میبــرد آثــار بیشــتری از اینگونــه ادبیــا

ماننت ق طی بررگ مائو ( )۲۰۱۰از فرنـک دیکـوتر تـا بـه امـروز بهتـرین اثـر مخـالی اینهـا مجشوعـهیی اسـر بـه
ویراسـر گرگـور بنتـون و لـین چـون ،آیـا مـائو واق ـا هیـوال بـود ( )۲۰۱۰کـه شاسـ های م تنـابهی از شژوهشـگران

م تبر امریکایی ،انگلیسی و چینی را گرد آورد .اسر

اما خود مائو چه تصویرهای او به فروش میرسنت ،و نه فقط بـرای توریسـرها بـرای خـود مـردم چـین هـم ،و

ایـــت.هایا دربـــار.ی جنـــگ طـــوالنی اغلـــب در «بازاریـــابی چریکـــی» مـــورد اســـتراد .انـــت سرنو ـــر او ماننـــت
سرنو ــر چــه ،امــروز بــه نظــر کــاالیی گنجــوار میآیــت ــــ فقــط آناــه فرامــوش

موتورسیکلر اسر ( ایت ژانگ ییشو شنهانیِ ما دارد روی

ــت ،.م ــادل چینــی خــاطرا

ناگر انتیشهمنـت کـار میکنـت ) زنتگینامـه تـاز .و

مهم ربکا کارل در شی آن اسر که مائو را درون تاری زمانـهاش جـای دهـت و هـتفا ایجـاد درجـهیی از قـو.ی

تشیر در ب

های مربوِ به زنتگی و نقا او با هشـهی شسـتیها و بلنـتیهای زنـتگیا بـه عنـوان شـتر چـین

مــــترن اســــر و هشرمــــان نجــــا

تــــاری انقــــالب چــــین از دیکتاتورهــــایا در غــــرب و در داخــــش االگــــوی او:

زنتگینامــهی رو ـــنرکری فشـــرد .از لنــین بـــه عنـــوان نظریــهشرداز و مـــرد عشـــش کــار  ۱۹۲۴لوکـــاس اســـر کـــار
شژوهشــی و خوانـــتنی کــارل چشـــم و گــوش بســـته نیســر ،بلکـــه او اصــرار دارد کـــه ر ــت مـــائو ،مائوییســـم و

«انتیشههای مائو تسـه دونـگ» بـتون در نظـر گـرفتن جهـان سـت.ی بیسـتم کـه اینهـا در آن ظهـور یافتنـت و
بتون در نظر گرفتن نقا امپریالیسم که مسوول سرنو ر چین طی نیشـهی نخسـر قـرن بـود .قابـش در

نیسر تا به اال مائو به عنوان هیوالیی بیریشـه یـا دهـاتی بـیاخالق ،یـک جـور ان ـراف گروتسـک از تـاری

چین دانسته می ت کارل طر شیروزی مائویسـم را میکشـت و فـردای آن را بـا
شژوهشی مو کافانه و برنتگی وقایع به ب

ـرافیر نقر.گـونی بـر مبنـای

میگذارد هیچ تاری دوبار .نو تهیی نشیتوانـت آنهـا را اـذف

کنت
مائو تسه دونگ در مررعهی دهقانی در ایالر هونان بـه دنیـا آمـت ،جـایی کـه کـانون ت قیقـا
جنبا م لی دهقانان

کردن

درخشـانا از

ت مائو و دو برادر جوانترش دارای خصـایش زنـتگی دهقـانی بودنـت و بـرای ااصـلخیر

الیرار شتر ان کود جابهجا می کردنت شتر ان روستایی نسبتا با سوادی بود که مـائو از هشـان کـودکی

نه او را دوسر دا ر و نه ااتراما را دا ر مادرش ،کامال متراو  ،زنی با ذهنی قوی بود که در هـر سـه
شسـرش ایـت .ی بهبــود جهـان از طریــم کـنا را شــرورد فقـط مــائو بـه مترســه فرسـتاد.

ــت او آنجـا آموز.هــای

کالسیک کنروسیوسـی را از بـر کـرد ،سـبکی از آمـوزش عـام در بسـیاری از بخاهـای آسـیای آن موقـع و البتـه

هشین ااال اما تا وقتی در اواسط سال  ۱۹۱۱به مرکر ایالر،

هر چانگشا ،نرفر جهانبینی ایـالتیا تغییـری

نکرد
انقالب اکتبر  ۱۹۱۱سلسله ی مناو را برانتاخر و سون یـا

بیرون
تکه ت
ِ
تاجگـذاری و برانـتازی جشهــوری

سـن چـین را جشهـوری اعـالم کـرد امـا کشـور تکـه

هرهای بررگ ،جنگساالران اکشرانی میکردنت کو ا اواخر سال  ۱۹۱۶یوان
کسـر خـورد تــاثیرا

یکایی برای

بـر رو ــنرکران و دانشـجویان بـه ســرعر بـرق بــود و
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بســیاری از آنهــا از جشلــه مــائو را رادیکــال کــرد در مترســهی تربیــر م لــم بــود کــه او بــرای نخســتین بــار بــا

مترکرانی آ نا

ت که با فلسرهی سیاسی غرب آ نا بودنت انجشن مطال ـهی خلـم نـو ،دنیـای رو ـنرکری و

القــههای دوســتان انجشــن خــود را گســترش بخشــیت کــه بســیاری از آنهــا از مبــارزان اــرب کشونیســر چــین
تنت مائو که زمانی رمان و

بــه ســشر لیبرالیســم کشــیت.

ر کالسیک چین را به گستردگی خوانـت .بـود ،دیگـر از طریـم فلسـرهی غـرب

ــت یانــگ چانــگ جــی ،م لــم م بــوبا کــه فار الت صــیش از ادینبــورگ بــود و

سپس در هایتلبرگ کانر خوانت .بـود تـاثیر فراوانـی بـر او دا ـر وقتـی مـائو در سـال  ۱۹۱۸فـار الت صـیش
ت ،به یانگ در بیتا (دانشگا .شکـن) کرسـی فلسـره شیشـنهاد

دا ــر کــه

ـت او مـائو را بـا خـود بـرد نشـانههایی وجـود

ــور رو ــنرکری کــه از ســال  ۱۹۱۱کشــور را در برگرفتــه بــود رو بــه کــاها اســر مشــاجر .بــین

جریان های فلسری مت تد زنتگی فرهنگی را در

هرها مسلط کرد کای هسن دوسر نردیک مائو در شاریس

مقاالتی اجیم در توصیی تاثیر انقالب روسیه بر اروشا مینو ر و شیونتهای نظر و عشـش را مطـر میکـرد ـــ
تن مائو کشک کردنت

مقاالتی که به رادیکال

مائو در کتابخانهی بیتا کاری شیتا کرد او آنجا با شروفسور چن دوژیو و لی داژائو از سردبیران جوان نو مالقا

کرد ،روزنامهی ادبی ـ فلسری شرخواننت.ی رادیکال که از علم ،دمکراسی و انترناسیونالیسم دفاع میکـرد و در
عین اال به طرز نظاممنتی تابع ایـت .های کنروسیوسـی بـود و مشـوق سرسـپردگی بـه نقـت تنـت ایـن دو مـرد
چنت نو ته از لنـین و کائوتسـکی را بـه چینـی ترجشـه کـرد .بودنـت و آ ـکارا سـشر و سـویی رادیکـال دا ـتنت

روزنامه ــان از بلشویســم دفــاع میکــرد و آنهــا را بــا عالقــه بــا برخــی از انقالبیهــای جشهوریخــوا .ســال ۱۹۱۱

مقایســه می کــرد اینجــا بــود کــه مــائو نخســتین مــتن خــود را دربــار.ی ضــرور
انتشـار داد و در م رـش چـن و لــی بـود کـه کشونیســر

آنها ،به نظر کارل « تنها
ب تا اولین زنا

آمــوزش جســشی در ســال ۱۹۱۷

ـت بـه رغــم کو ـاهای مـائو بــرای تـاثیر گذا ـتن بــر

خصی که مائو بر او تاثیر گذا ر دختر شروفسور یانگ ،یانگ کای هـویی بـود کـه

ت و مادر چنتتا از باههایا » هشینجا بود کـه مـائو سـبک درخشـان نگـارش خـود را شیـتا

کرد ،موجر و تنت و گا .غنـایی کـه تـاثیری عشیـم بـر مبـارزاتی گذا ـر کـه بـه شیششـان رانـت اسـت تاد مـائو در

مقام مقالهنویس و جرو .نگار قابش مقایسه بـا رهبـران بلشـویک اسـر گرچـه نسـبر بـه لنـین کشتـر

مینو ر وقتی جنبا چهارم می سال ۱۹۱۹
بــــه

ــــت

بیشــــار

روع

ـاعرانه

ت مائو دیگر در شکن نبـود اوایـش هشـان سـال مـادرش

ــــت .بــــود و او بــــه چانگشــــا بازگشــــته بــــود او آنجــــا در مترســــهیی م لشــــی میکــــرد و

مجلـــهی رودخانـــهی ژیانـــگ را بـــر اســـای الگـــوی جـــوان نـــو شایـــه گذا ـــته بـــود ل ـــن مجلـــه بـــه
امپریالیستی بود نسـبر بـه رهبـران بـردل کشـور انتقـادی بـود و منـاظرا

چیری که در نهایر منجر به توقیی مجله توسط متنرذان ایالر

ـــت

ضـــت

کالمـیاش اغلـب بـه هـتف مـیزد

ت کـارل ا ـار .میکنـت کـه چشـشگیرترین

گرار ی که مائو در این مجله نو ر مربوِ به خودکشی زنی به نام خانم ژائو بود کـه در مخالرـر بـا ازدوا

اجباری دسر به این کار زد .بود مائو وض یر زنان را در جام ه یکی از مصادیم «تجاوز روزمـر ».دانسـر و

از رهایی زنان دفاع می کرد و در این گرارش استتالل کرد کـه ایـن امـر تنهـا شـس از تجتیـت نظـر کلـی جام ـهی

چین بر خود صور

عروســک ایبســن در

می شذیرد ــ دیتگا .لو ژون کـه در شاسـ بـه توفـان ]خشـمم برآمـت .از اجـرای چینـی خانـهی
ــانگهای ایــن شرســا را مطــر کــرد :اگــر یــک نــورای چینــی خانــه را تــر

میکــرد بــه کجــا

میتوانسر شنا .ببرد
ارب کشونیسـر چـین در جـوالی  ۱۹۲۱شنهـانی (مگـر بـرای اعحـایا) در

ـانگهای تاسـیس

ـت  ۱۲نشاینـت.

ادغام یافته از سلولهایی که در بخاهـای مختلـی کشـور وجـود دا ـتنت وکیـش  ۵۷کشونیسـر بودنـت چـن
دوژیــو و لــی داژائــو نتوانســتنت آن را تاســیس کننــت امــا بــه عنــوان یــاریگران تاســیس نامشــان آمــت مــائو ســلول

کوچکی در هونان ایجاد کرد که زنا نیر عحو آن بود مردی که از کشینترن

اهت و مشاور آنها بود مارینگ

در سازمانتهی ات ادیههای کارگری در هلنت دا ر و در سال  ۱۹۱۲به هنت

رقی هلنت سرر کرد .بـود تـا در

نام دا ر ،کشونیسر از خودگذ تهی هلنتی با نام اصلی هنک سنیو لی یر که نقـا مهـم و الهامبخشـی
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ایجاد آناه ب تا ارب کشونیسر انتونری

ت نقا دا ته با ت ل ظهی تاسیس ارب کشونیسر چین در

ــانگهای تــاثیر فــوری کشــی دا ــر امــا رفقــا بــا تصــشیم بــه جــذب کــارگران و رو ــنرکران بــه اــرب بــه خانــهها

برگشتنت مائو ااال خود را انقالبی ارفهیی میدانسر ،سرباز شیاد.ی در ختمر ارب و انقالب او یکسال و
نیم ب ت را در مت ت کردن کارگران م تن و را .آهن و چاو در هونان گذرانت و ب ـت بـرای عحـویر در کشیتـهی

مرکری ارب به

انگهای فراخوانـت.

ـت کشینتـرن در سـال  ۱۹۲۴بـه اـرب کشونیسـر چـین دسـتور داد ـــ بـا

نظارتی فراتر از رهبـری خـود اـرب ـــ تـا بـا اـرب سـون یـا

سـن ادغـام

ـود مـائو بـه کـانتون اعـرام

ـت تـا بـا

ملیگراها کار کنت و زن و دو فرزنت کوچکا را در چانگشا گذا ر و رفـر خواهاهـای زنـا بیفایـت .بـود
مائو برای هشسرش نامهیی موزون به جا گذا ر:
سررم را با ختااافظی آغاز میکنم
نگا.های غشبار ما هشهچیر را سخرتر میکنت
میخواهم که شیونتهای آ رتهی ااسای را بگسلی
من هماکنون خانهبهدو ی بیریشه ام
و با نجواهای عا قانه مرا کاری نیسر

کــارل در مــورد گسســر نظریــه و عشــش کشونیســتی دربــار.ی مســالهی زنــان نگــاهی بصــیر دارد دراــالی کــه

برنامهی ارب کشونیسر چین از رهایی زنان دفاع میکرد ،درون ارب به

خالهزنکی بود برای بسیاری ارب جایگرین خانواد.

ت

م تود به کارهای بیاهشیر

ت خانواد.ی یانگ رادیکال بود اما بیشتر زنانی کـه بـه

اــرب کشونیســر شیوســتنت بــه طــور رســشی از طــرف خانواد.هایشــان از ارم م ــروم

نومیتیهای دروناربی

ت

ــتنت ایــن باع ـ

ــت

یابت در این مورد چین استانا نبود :در اروشا و جاهای دیگر هم وضع به هشین

منوال بود
در سال ،۱۹۲۵

ـورش دهقانـان خرد .شـا و مـو اعتصـاب بـررگ

ـهری اـرب کشونیسـر را بـا انتخـاب بررگـی

رویـارو کــرد :تنهــا جنگیــتن ،رهبــری سیاسـی م تبــر بــه مــو جتیــت مبـارزا

شیشــنهاد دادن یــا رام کردنشــان بــا

استشرار کار در درون و ت ر لوای «جنا چب»ِ ارب جشهوری خوا .تا این مراله کشینترن اصرار دا ته بود
که کشونیسرها منافع کوچک طبقاتی را به سود جبههی مشـترکی بـا جشهوریخواهـان علیـه جنگسـاالران و
راهرنان و در دفاع از دمکراسی بورژوایی به کناری بگذارنت بورودین از عوامـش مهـم کشینتـرن (کـه آنـتر .مـالرو

در کتــاب فات ــان اش تصــویر خــوبی از او بــه دســر داد .اســر) بــا تــه مایــهیی از

ــوخی بــه رهبــران اــرب

کشونیسر چین گرتـه بـود کـه خـود را «بـاربر» در خـتمر بـورژوایی ملـی بتاننـت مسـکو بـه ملیگرایـان کشـک

مالی میکرد و شیونتهای نظامی با آنها دا ر ـــ جریـانی کـه وقتـی اـرب جشهوریخـوا .در سـال  ۱۹۲۷علیـه
مت تان کشونیستا موضع گرفر ،اثبا

ت که ا تبا .فاج هباری بیا نبود .اسر

چن دوژیو ،دبیر کش ارب ،در توافم بـا اسـتراتژی کشینتـرن علیـه هـوش سیاسـی خـود عشـش کـرد او اعتشـاد بـه

نرــس یــا قــتر

سیاســی کــافی را بــرای مقابلــه بــا مســکو نتا ــر و ب ــت در مــورد ض ـ را نو ــر« :مــن کــه

خصــیر قــاط ی نتا ــتم ،نشیتوانســتم بــر نظــراتم اصــرار کــنم مــن بــرای نظــم بینالشللــی و اکاریــر کشیتــه

مرکری ااترام قائش بودم » آیا اگر رهبر کس دیگری بود میتوانسر به گونهیی دیگـر عشـش کنـت ایـن تـراژدی
ارب خردسال کشونیسر چین بود کـه در ل ظـا

ب رانـی تـاری کشـورش هرگـر زمـان مـورد نیـاز بـرای ایجـاد

سیاسرهای خود به آن داد .نشت اتا شیا از بین الشلش سوم ــ که به رغم زنهار دوربینانهی رزا لوکرامبورگ
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در سال  ۱۹۱۹در مسکو برگذار

به

ـت

ت ــ این ارب به ابرار بیاختیار سیاسر خـارجی

ـوروی تبـتیش

ـت .بـود و

ت ـر سـلطهی بلشـویکهای شیروزمنـت بـود شرسـتیژ بینالشللییـی کـه ]اـرب کشونیسـر چـینم در

میــان ســتم دیــتگان دا ــر نتوانســر جــای دانــا ســط یا از آســیا را شــر کنــت متاســرانه بیشــتر آناــه

مینو تنت و میگرتنت به رغم

رایط مشخ

برای کشورهای مختلی ااکی از تسلیم بیقیت ان بود

ب تا و در ارتبـاِ بـا فروشا ـی سـال  ۱۹۱۷چـین ،تروتسـکی بـین الشلـش سـوم را «نخسـتین بوروکراسـی انقالبـیِ
سرآمت بر مردم ورش کرد .که سیاسر "انقالبی" خود را به جای سیاسر انقالب اعشال میکنـت» دانسـر

اینکه آیا انقالب  ۱۹۲۵تا  ۱۹۲۷چین بتون دخالر کشینترن موفم می ت یا نه نشونهی متناقضنشای جـالبی
اســر اگــر چنــین می ــت کشــور علیــه امپریالیســم ژاشــن مت ــت می ــت و ا ــغال را اگــر نــه نــامشکن دســرکم

مشکش میکرد و شیامتهای دور از دسترسی میدا ر ،آن هم نه فقط برای
قتش عام سال ۱۹۲۷

رق دور

انگهای که رهبر جتیت و مهم ارب جشهوریخوا ،.چیانگ کای

بــه تصــریهی کشونیســرهای م لــی و ات ادیــههای کــارگری مت ــت در
کشینترن و ض ی درونی از نظر سیاسی و نظامی خلع سال

اوضاع بود ،به تغییری ناگهانی وادار

ــهر

ک ،باعاا بود ،منجر

ــت اــرب کشونیســر کــه توســط

ت .بود ،توسط مسکو که نگران نجا

ارب از

ت ــ تا اتی به علش درونی چنـان کـه مسـالهی چـین در مشـاجرا

بـین

اســتالینا بوخــارین و تروتســکی و اشوزیســیون چــب مطــر بــود اســتالین نومیتانــه منتظــر شیــروزی بــود امــا
کسر خوردنت در واقع قسـاو های

ورشهای کانتون و چانگشا به رااتی توسط ات اد جشهوریخواهان

بینظیر را «جنا چب» ملیگرایان در مرکر هونان انجام دادنت ااال را .ارب کشونیسر کامش می ت مسکو
دستور به تغییر دیگری در رهبری داد چن دوژیو دیگر عرل

مسکو ،وانگ مینگ ،کنار گذا ته

ت جانشینا ،لی لیسان ،به سود آلر دسر

ت او چهار سال دوام آورد نتیجهی رو به تراکم سیاسرهای کشینتـرن از

 ۱۹۲۲به ب ت رو ن اسر :از  ۱۹۲۷تا  ۳۲بنا به گرارش سال  ۱۹۴۵لیو

ائوگی به کنگـر.ی اـرب ،انقالبیهـا

بیا از نود درصت اعحایشان را از دسر دادنت
بنا به نظر کارل «از هشان زمهریر  ۱۹۲۷هشه چیر از دسر رفته بود» چگونه ارب کشونیسر چین بـه جـان

آمت .از

کسرهای شیـاشی و در آسـتانهی از هـم شا ـی میتوانسـر طـی زمـانی کشـی بیشـتر از بیسـر سـال

موفم به آزاد کردن کش کشور

ود و آن را برای نخسـتین بـار در یـکونیم قـرن گذ ـته مت ـت کنـت و سـاختار

اجتشـــاعی و اقتصـــادیا را تغییـــر دهـــت شیـــروزی کشونیســـتی ســـال  ۱۹۴۹نتیجـــهی سیاســـرهای نظـــامی و

اجتشاعییی بود که شس از

کسرهای دههی بیسر به اجرا گذا ته

تنت و گسسر عشیقی با تجربههای

آن
گذ ته دا تنت کارل ،فرار کادرهای کشونیسر از ترور سریت چیانـگ در سـال  ۱۹۲۷و تجربـههای شـس از ِ
مائو را در دفع اشال ارتا جشهوریخوا .از طریم جنگ چریکی توصیی میکنت نطرهی ارتـا سـر شـس

از ما.هــا ســرر ســخر و نبــرد در ســال  ۱۹۳۰در جیانــگ ژی مســتقر
نامیت.

ــت و آناــه را ب ــتتر

ــورای جیانــگ ژی

ت بنیاد نهاد اینجا ارب کشونیسر کارزارهـای سـوادآموزی بـرای دهقانهـا ایجـاد کـرد و تشویقشـان

کرد تا روستاها ان را بازسازی کننـت و خود ـان دوبـار .زمینهـا را بـین خود ـان تقسـیم کننـت سیاسـرهای

ارب به ت بیر کارل در توصیی «گرارش ژونوو»ی مائو در سال  ۱۹۳۰در «ت لیـش دقیـم ریتمهـا و سـاختارهای

زنــتگی روزمــر.ی دهقانهــا» ریشــه دا ــر اــرب کشونیســر تجهیــر
گرفر تا شایگا .جیانگ ژی را تر

ــت .بــا نیروهــای جشهوریخــوا .تصــشیم

گرته و را.شیشایی بررگ م ـروفا بـه یـان نـان را ترتیـب بتهـت طـی هشـین

را.شیشایی و در کنررانس  ۱۹۳۵زونیی بود که گرو .مائو قتر

تام را درون ارب کشونیسر به دسر گرفـر

ارکر به روستاها برای بازسازی و تجتیت قوا و در عشش جتا

تن از مسکو در االی که در نظریه تظاهر به

او دیگر نقشی م وری در سازماندهی مجـتد اـرب دا ـر رهبـری جتیـت دو تصـشیم سرنو رسـاز گرفـر:

شیروی می ت زونیی هشان ابتتا با آزمونی مواجه

ت وقتی کشینترن با روی آوردن به دور.ی سوم چـبگرایی

افــراطیا ،اعــالم کــرد کــه «مــو بلنــت انقالبــی» در را .اســر واژ.ی روســی  pod'emداللــر بــر « ــورش» یــا

«شیشــروی» دارد ژو انالیــی شــس از مــت ها انتیشــیتن آن را بــه چینــی «مــو خیــران» یــا  gao-chaoترجشــه
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کرد مائو با زبـانی

ـاعرانه در سـال  ۱۹۳۰در جرو .یـی کـه عبـارا

کشینتـرن را بـه صـور

زیـر ترسـیر میکـرد،

شاس ـ داد تــکجرقــهیی میتوانــت چشنــراری را بــه آتــا بکشــت :ماــش کشــتی در دوردســرهای دریــا اســر کــه

ســردکلا را می تــوان از ســااش دیــت ماــش خور ــیت صــب در

ــرق اســر کــه شرتــو درخشــانا از نــو

هیچ چیری نبایت سریع اتراق میافتاد اما انر ال در برخورد با

کسر هم چار.ی کار نبود دهقانان فقیـر از

هویتاسر ماش کود

شا به دنیایی اسر که در رام مادرش با آراما به جهان میآیت شیغام مشخ

نو به ارب شیوستنت و از صروف آنها سه
را .دیگری هم نشانت .بود این

اخهی قترتشنت ارتا سر ایجاد

قلــه

بود

ت جتای از این واق یـر کـه

کش دهی طوالنی ،مائو و رفقایا را قادر ساخر تا سازوکارهای اشایتی را در

روستاها که مت ها بود قرار بود ایجاد
کرد.ایم ،این شیونتها وجه مشخ

ب اا را

ونت ،بهبود ببخشنت هشانان که تابهاال در این صر ا

و متشایر خط سیر کشونیسم چینی از همارز روسیاش هستنت

چینی مت ت جایر.ی بررگی بـود کـه منتظـر ملیگراهـا و رفقـای خار نشین ـان بـود ،امـا هجـوم ژاشـن بـه سـال

 ۱۹۳۷و ا غال واشیانهی مت اقبا ض ی ملیگراهای ارتـتوکس را مشـخ

کـرد جشهوریخـواهی فاسـت و

هشکاریکننت .خودش خودش را بیاعتبار کـرد چیانـگ ا ـغالگران ژاشنـی را بـا کشونیسـرها اینگونـه مقایسـه
کرد :اولی بیشاری متاواشذیری اسر اما دومی غت.ی سـرطانی اسـر کـه بایـت بردا ـته

ـود ارتـا ملیگراهـا

ر ت ـر فرمانـتهی
ی رو به ر ت ارتا و شارتیرانهـای کشونیسـ ِ
ب ت از  ۱۹۴۱سربازان و افسران شیوسته به ص ِ

مشتر

سیاسی ـ نظامی مائو تسه دونگ ،ژو دِ .و شنگ دهـوآیی را قلـع و قشـع کـرد اسـتراتژییی کـه مـائو در

نو تههایی ماش «دربـار.ی جنـگ افـرار چریکـی» ( )۱۹۳۷و « دربـار.ی جنـگ طـوالنی» ( )۱۹۳۸مطـر کـرد بـه
شیروزیهایی دسر یافر از  ۱۹۴۶به ب ت چیانگ کای
جنوب رانت.

ک و هستهی اصـلی ارتـا بیروایـهاش بـه سـشر

تنت تـا سـرانجام در اواخـر  ۱۹۴۹بـه تـایوان گریختنـت ـــ بـا خرانـهها و ذخـایر بـی انـتاز.یی کـه از

موز.ها و گاوصنتوقهای

هر مشنوعه به غار

هرها بازگشتنت تا به عنـوان آزادی بخـا در

بردنت شـس از دو دهـه ف الیـر در روسـتاها کشونیسـرها بـه

ـهرهای شکـن،

ـانگهای و کـانتون تـود.ی عظـیم مـردم از آنهـا

استقبال کننت
هشانطور که کارل میگویت کشوری که ارب کشونیسر چین به میرام گرفر ابتتا توسـط ژاشنیهـا و سـپس

جنــگ داخلــی از دســر رفتــه بــود :بازرگــانی ور کســته بــود ،شــول ملــی بــیارزش بــود ،م املــهی شایاشــای

ــکش

نخبگان منر ر برنـت .از فنـاوری بـا جشهوریخواهـان گریختـه
میگرفر «بخاهایی از رو نرکری هری و
ِ
م قـتیم،
بودنت و ـهرها را بـتون ادار .و سـازمانها را بـتون مـتیریر گذا ـته بودنـت » ویرانـی و کسـ ِ
ر نظـ ِ
کشــوری از دســر رفتــه بــا انبــو .بیکــاران در

ــهرها بــه جــا گذا ــته بــود وظــایی شــیا روی مــائو و رفقــایا

بی شار بودنت هیچ نظریهیی ،هرچنت سنجیت ،.نشیتوانسر را.الی بـرای چنـین ب رانـی ارائـه دهـت اـرب ـ

ارتا ساختهی مائو و هستهی شیرامون او نقشی اساسی در ابقای ظاهر نظم در اوایش دههی  ۱۹۵۰دا ـتنت

ـوروی ویرانـه بـود ،گرچـه کشکهـا و تکنیسـینهایی شـس از اولـین دیـتار

کشک های خارجی م تود بود :خود

مائو از مسکو در  ۵۰-۱۹۴۹با اکرا .در اختیـار او گذا ـته

ـت در وا ـنگتن ،تـرومن و ب ـتتر بـرادران دالـس بـا

بیمیل ـ ی شذیرفتنــت کــه شیــروزی مــائو غــول کشونیســم را تقویــر کــرد .اســر و از ایــن رو چــین چیــری بــیا از
ســـاتراو اســـتالین خواهـــت بـــود امـــا قبـــش از اینکـــه ا تباهشـــان آ ـــکار

ـــود ،در جهـــر مهـــار چـــین ریســـک

هرینهداری کردنت
ژنرال مک آرتـور بـا شو ـا سـازمان ملـش بـه کـر .رفـر تـا از قـتر

گـرفتن کشونیسـرهای کر.یـی در سرتاسـر

به جریر .که در سال ۱۹۴۵از است شار ژاشن رهایی یافته بود ،جلوگیری کنت کشونیسرها بـه

داد.

ـتنت و در ایـن جریــان هـراران

رهبران چین به کشک کر.ییهای

ــهرونت قتـش عــام

شالیِ بسی

ت.

ـشال جهـر

ـتنت در سـال  ۱۹۵۰کــه جنگـی تشــام عیـار درگرفــر،

تافتنت این کشک اثرگـذار بـود نیـروی اعرامـی چـین بـه

فرمانـتهی شنـگ دهـوآیی ،استراتژیسـر درخشـان امـور نظـامی ،امریکاییهـا را بـه جنـوب شـس رانـت و مرزهــای
جشهوری خلم چـین را نیـر امـن نگـه دا ـر هرچنـت شایگـا .نظـامی امریکـا در کـر.ی جنـوبی مانـت تـا از دولـر
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شالی به تتری به نوعی نظام شر دسیسهی اسـتالینی تغییـر

دسر نشانت .اشایر کنت و کر.ی

ـکش شیـتا

کرد
کارل ا ار.های موجری به تناها و ب

های عشت .در دور.ی مائوییستی میکنت ــ مخالرر بین بوروکراسی

و انقالب ،ناموافقر دربـار.ی را.هـای ر ـت ،روابـط میـان اـرب ،ارتـا و تـود .انتیشـهی سیاسـی هشیشـه در
کانون ب

هاسـر نظریـهی مائویییسـتی ،کـامال مترـاو

م ارتـتوکس اینطـور خالصـه می ـت:
بـا استالینیسـ ِ

آگاهی انقالبی تود .به اضافهی کنا تود.یی هشان خود رهاییبخشی و تغییر اجتشاعی اسـر ایـن از تشـای
روزمر .با مردم طی جنگ طوالنی با ژاشن و جشهوریخواهان گرفته

ت .بود «خط تود».ی مورد نظر مائو بـه

«تود.ها» این مریر را می بخشیت تا در بهبود و هشانین در ت ریی نظریه هشکاری دا ته با نت هتف این
ونت این در رابطـه بـا جنـگ عـالی بـود ـــ امـا آیـا چنـین الگـویی در

بود که تود .ها بتواننت بر هشه موانع چیر.

زمــان صــل نیــر ــتنی بــود آیــا کــنا تــود.یی میتوانــت بــر مشــکال ایجــاد ــت .توســط ســاختارهای مــادی ِ
اجتشاعیا اقتصادی ماننت بنای ضـ یی صـن تی هـم چیـر .ـود کـارل اتهـام «ولونتاریسـم» را کـه بسـیاری از
منتقتان ــ دوسر و غیر .ــ به مـائو نسـبر میدهنـت رد میکنـت و تـرجی میدهـت کـه مـنا انتیشـهی مـائو را

مبنی بر «تغییر جهر دادن به سشر مقاصـت» مارکسیسـم ارتـتوکس شررنـگ کنـت امـا ایـن ضـ ییترین نظـر
اوسر چراکه مرالهی ب تی تکامش چین دا ر آ کار می ت
جها بررگ به جلو که منجر به ق طی سـالهای  ۱۹۵۹تـا  ۱۹۶۱و مـرگ دسـر کـم  ۱۵تـا  ۲۰میلیـون دهقـان
ــت مشخصــا نتیجــهی ولونتاریســم بــود در برنامــهی خودکرــایی اجبــاری ،بخاهــایی از منــاطم روســتایی بــه
ـتنت در اـالی کـه اصـرار مـائو بـرای گذ ـتن از مـرز تولیـت فـوالد

رو ی ناهشاهنـگ و سـازمان نایافته صـن تی

امریکا و انگلستان تنها ت تاد زیادی کور.های کوچک روی دستشان گذا ر که کارگرهای فراوانی را از مـرارع

بیرون کشیت نتای فاج ه بار آن ناخواسته بود و البته نامشابه ق طی دوران اسـت شاری انگلسـتان در ایرلنـت
و بنگال اما این برای خانواد.هـای کشـته
فاج ه را

ـتگان تسـالی خـاطری فـراهم نشـیآورد مـائو وقتـی سـرانجام عشـم

نیت تکانی خورد اما دیگر برای هرکاری خیلی دیر

ت .بود چگونـه بـود کـه مـائو و رفقـایا انقـتر

راار فریب آمار ا ـتبا .بوروکرا هـای رام اربـی در مـورد روسـتاها را خوردنـت کـه میخواسـتنت نشـان دهنـت

برنامه جها بررگ خوب شیا میرود کارل مینویست که «مائوییسم که بت از آب در آمت ریشهی مشکال

بود» اما فراینتی که از طریم آن این اتراق افتاد کشی نا ت .مانت از تراژدیهـای کشونیسـم جهـانی ایـن بـود
که بیشتر اارابی که شرورد بالغ و طی دهههای  ۱۹۳۰و  ۴۰تبتیش به سازمانهای تود.یی

سنرهای اولیه ی مخالرر و مناظر .درون ارب بلشویک موقوف

ت .و بیشتر ف االنا ــ

کســانی ک ـه در کشیتــه مرکــری لنــین خــتمر میکردنــت ــــ بــا روشهــای واشــیانهیی نــابود

کشونیســر های نــو اتخــاذ کردنــت مــتلی بــود کــه در مســکو بــا آن مواجــه
بوروکراسی که بر تشـام

ـنون زنـتگی عشـومی تسـلط دا ـر و توسـط

شیتا میکرد این نظامی بود که وقتی به قتر

تنت تا این موقـع
امش نود درصت

ــتنت الگــویی کــه

ــتنت :دیکتــاتوری اجتشــاعی اــربا

ـبکههای نهادینـهی سـرکوب اسـتشرار

میرسیتنت برشایا میکردنت یا اتا در ااراب ]چبم ف ال در

جهان سرمایه داری یا است شاری رای بود موقوف بودن مناظر .هـم اـرب و هـم دولـر را تحـ یی کـرد کـارل
اسنادی را درون ارب کشونیسر چین اتا شیا از به قتر

در سالهای  ۴۲-۱۹۴۱که آن را «آغاز کیا

رسیتنا گرد آورد .ماننت کارزار تصریهی اـرب

خصیر مائو» میدانت در دههی  ۱۹۵۰کو اهای تکراری برای

ریشه کن کردن «ضت انقالب» و مهشتـر از آن کـارزار ضتراسـر گرایـی سـالهای  ۵۸-۱۹۵۷صـور

گرفـر امـا

رهبــران شســا انقالبــی چــین تــا اــت مشکــن از تصــریهها و کشــتار جش ــی کادرهــا و اعحــای خــودی بــه

ــیو.ی

اســتالین شرهیــر کردنــت هشــانطور کــه کــارل مشــاهت .کــرد« .بــرخالف تصــریههای اســتالینی کــه بــه در کــوفتن

چین مائوییسر مرگ از واژ.ها میآمت ،در روزنامهها و شوسترهای روی دیـوار »
نیشه ب منادی مرگ بود ،در
ِ
یکی از دالیش تراو

این بود که بیشتر رهبران برد.طبعِ هوادار کشینترن از بین رفته بودنت ـــ آخـرین آنهـا در

درگیری قبش از را.شیشایی طوالنی

کسر خورد
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م بـه شـا خواسـتهی انقالبـی بـود امـا
نسخهی مائویی ساختار اسـتالینی ظـاهرا بـر اسـای خواسـر جش ـی مـرد ِ
اینکه این ساختار چقتر میتوانت بتون میانجیها ـــ نهادهـای نشاینـتگی کـه از طریـم آنهـا تراسـیر مت ـتد از
و رای گیــری قــرار گیــرد ــــ بقــا یابــت هــیچ ارتبــاطی بــا تقلیــت از غــرب نــتارد امــا عشــال

خواســر مــردم مــورد ب ـ

کارآمتترین و بی دردسرترین روش برقراری ارتباِ بـین مـردم و قانونگذارانشـان انتخـاب نشاینـتگانی اسـر کـه
هشــوار .شاســخگو با ــنت و انتخــاب کننــتگان بتواننــت آنهــا را فرابخواننــت هــر زمــان کــه بخواهنــت اگــر چنــین

سیســتشی وجــود میدا ــر ق طــی نشی ــت و کور.هــای کوچــک فــوری شــس از

ــروع آزمــایا از رد .خــار

می تنت «خواسر مردم» دربار.ی ششتهی کشتههای تریینگر ِ روستاها شس از ق طی گسترد .چه دارد که
ـیا رو
بگویــت وقتــی رهبــران اربــی در اواخــر  ۱۹۵۹بــه تــتری در لو ــان گــرد میآمتنــت تــا دربــار.ی تــراژدی شـ
ِ

ب ـ

کننـت هشــه اتـا مــائو خـود را نقــت می کردنـت امــا ایـن دوســر قـتیشی هونــانی او ،شنـگ دهــوآیی ،بـود کــه

رودرروی مائو و روش فرمانتهی او ایستاد کـه اـرب را از مـردم جـتا کـرد .بـود بـه سـرای ایـن عشـش او از تشـام

مناصــبا عــرل و بــه تب یــت فرســتاد.

ــت لــین بیــائو در مقــام وزیــر دفــاع جــایگرینا

مهشترین نتای این مصیبر ــ که انش اب چینیا

ــت بــا ایــن اــال ،از

وروی به سرعر اادش کرد ــ این بود که رهبری ارب به

طــرز مــوثری مــائو را کنــار گذا ــر او در ســال  ۱۹۶۶بــه روش خــاد خــودش انتقــام گرفــر ،ایــن گونــه کــه بــه

]سازمانم جوانان کشور متوسـش

ـت تـا «دفتـر مرکـری اـرب را از انتقـاد بشبـاران کنـت» و «بـرای برقـراری نظـم،

بینظشی بررگی زیر آسشان ایجـاد کنـت» انقـالب فرهنگـی شرولتاریـای بـررگ نشـایا چشـشگیر «خـط تـود.یی»
بود مائو تبتیش به ختا ـ امپراتور جنبا

توضی الشسائش جنبا

ت

هتف اصلی شس گرفتن قتر
تصـرف سیاسـر ـ قـتر

ت با لین بیائو به عنوان م اون وفادارش کتـاب کوچـک سـر تنهـا

بود ــ گرچه کارل اتا انگیر.ی ضت بوروکراتیـک ششـر سـرش و «کو ـا بـرای

فرهنگـی و سـخنرانی فراگیـر بـرای انقـالب» را برجسـته میکنـت مـائو از مسـوولیتا،

تحـــشین ســـاختار سیاســـی باثبـــا

شیروزیهای نبرد برای قـتر

بـــرای چـــین ،چشـــم شو ـــیت .بـــود و گذا ـــته بـــود

ـــورها و ضـــرور ها و

جـایگرین قـو.ی قحـاوتا بشـونت او و شیـروانا در فراینـتی مخالرانشـان را لـه

کردنت :رهبران اصلی اربی به جر ژو انالیـی و لـین بیـائو مـتهم بـه «رفـتن بـه را .سـرمایهداری»
ــائوگی هتــک ارمــر

ــت شنــگ ژن ،کــه زمــانی

جش یر عظیم مردم بیآبرو

ـتنت بـه لیـو

ــهردار قترتشنــت شکــن بــود ،و بیشــشاری دیگــر شیشــاشیا

تنت دنگ ژیائوشینگ فرستاد.

ت تا در منطقهی روستایی جیانگ ژی تراکتور

ت شیــر کنــت کودکــان هیســتریک در مواجهــه بــا شترمادر ــان آنهــا را خــائن مینامیتنــت آموزگــاران و اســتادان
تنت ذخایر باستانی آ کارا ویران

تنت و مائو دوبار .زمام امور را

دانشگا .ت قیر

تنت دانشگا.ها بسته

کماهشیر تلقی

ت .انت ]ماالم وقتـی مـن بـا چنـت تـن از اعحـای سـابم گـارد سـر در هونـگ کونـگ مصـاابه

در دســر گرفــر مــوارد نظــامیگری کــور و ت صــب اــرب مــائو بی ــشارنت امــا جنبــههای متناقحــا م شــوال

میکردم

ر دادنت که چقتر ااسای آزادی کردنت و به سرعر از کتـاب کوچـک سـر بـه سـشر خوانـتن و

نو تن و شخا کردن متن های انتقادی در چالا با مائو ارکر کردنت و کار او را ناکـافی دانسـتنت فرسـتادن
هرنشینان به روستاها بی تردیت به این نسـش دیـتی داد از اینکـه چگونـه مـردم عـادی زنـتگی و کـار میکننـت

کارل به تاثیر امیتبخا این تجهیر ِ تاز.شیتا ت .در هراران جوان ا ار .میکنت ،ماننت فیلمها و رمانهایی که

ب تتر آمتنت

اما در تابستان  ۱۹۶۷مائو به ارتا آماد .باش داد تا در برابر

عقبگرد کنت سالهای شایانی مائو مصادف بود با

ورش انقالبیِ تهتیتکننت.ی چـین کشونیسـتی

شاری از ت وال

کـه نشـانههایی دال بـر چـرخا اوضـاع

به سود «رونتگان بـه را .سـرمایهداری» در داخـش و «ببرهـای کاغـذی» در خـار دا ـر :آ ـتی بـا وا ـنگتن و
دیتار  ۱۹۷۲نیکسون که منجر به بازگشر دنـگ ژیائوشینـگ ـــ گربـهی صـت جانـه ـــ بـه امـور سیاسـی در ۱۹۷۴

ت اینها را .را برای تغییر بررگی که شس از مرگ مـائو بایـت شـی گرفتـه می ـت گشـود کـارل بـا جسـروجو در

ماتر

مائو در ایتئولوژی اربی و کنارگذا تنا در تجارب سیاسی و اقتصادی کارش را به شایان میرسانت او
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مشاهت .میکنت که «رهبران کنونی ارب کشونیسر تنها با طرد مائوییسم و هرآناه که مائو برسرش ایستاد

میتواننت مائو را سطر عور

مشروعیر خود بکننت » از جشلـه امتیازهـای کتـاب کـارل ایـن اسـر کـه او ب ـ

جتی بر سر تشام این مـوارد را مجـاز می ـشرد دانسـتن اینکـه ایـن اثـر چـهطور بـه چـین رسـیت ،.کشـوری کـه
دیــتگا .رســشیا بــر اســای گــرارش رســشی  ۱۹۸۱کشیتــه مرکــری ایــن اســر کــه دســتاوردهای مــائو بــه نســبر

 ۷۰:۳۰بر ا تباهاتا میچربت ،جالب خواهت بود هرچه سرمایهداری چینی جلوتر برود و هرچه نابرابریهای
اجتشـــاعی و اقتصـــادی ِ بیشـــتری ایجـــاد کنـــت چـــه بســـا برخـــی از باورهـــای مـــائو توســـط تود.هـــای

جسروجوی توفان یک بار دیگر به کار گرفته

ونت

ور ـــی در

