چين
روايت يک انحطاط سوسياليستی
نوشتهی :ﺣسﻦ ﺗوﮐﻠی

برای بسياری از افراد که خود را چپ میدانستند ،پس از
فروپاشی اتحاد شوروی و اعﻼم پايان تاريخ ،وجود قدرتی
اقتصادی که خود را کمونيست میدانست و جلسات سردمداران
آن زير نشان داسوچکش برگزار میشد ،مايهی تسکين بود.
از اينرو برخﻼف انتظار ،در پيشگرفتن »سوسياليسم با
ويژگی چينی« نهتنها موجب طرد و استهزاء چنين رویکردی
در جنبش بينالمللی کمونيستی نشد ،بلکه بسياری با قبول چنين
رویکردی از اين تأسف میخوردند که چرا در زمان مناسب
بهکارايی چنين روشی پی نبردند .گنادی زيوگانف رهبر حزب
کمونيست روسيه ازجملهی اين افراد است که به خوانش سابقا ً
کمونيسم چينی که از استالين بهجيانگ ِزمين می-
دار][1
ِ
خنده ِ
رسيد ،مهر تأييد میزند .اين رویکرد خطرناک در جنبش
سوسياليستی در آينده احتماﻻً نقش مخربتری ايفا میکند .در
آيندهای که تقابل محتمل ميان چين و آمريکا نه بهعنوان تقابلی
امپرياليستی بلکه بهعنوان تقابل ميان سوسياليسم و امپرياليسم
امپرياليسم چين در حال-
تلقی میشود .البته بايد توجه داشت که
ِ
حاضر از حيث ]ميزان[ توحش و درندهخويی حداقل در
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مناسبات بينالمللی با آمريکا قابل مقايسه نيست .شدت کمتر اين
توحش ناشی از دو عامل است:
چين از قدرت اعمال اين توحش در وسعتی که آمريکا
قابليت آنرا دارد بیبهره است.
ت عروجيابنده است.
چين برخﻼف آمريکا يک قدر ِ
خصلت دوم ،چين بهعنوان قدرتی عروجيابنده و همچنين
پذيرش منطق موسوم بهنئوليبراليستی از سوی حاکمان آن
موجب محافظهکاری اين کشور در قبال مناسبات فعلی
سرمايهداری میشود که بهبهترين نحو بستر مناسب را برای
اين عروج مهيا میکند .بنابراين میبينيم که مثﻼً چگونه پکن
ترامپ را با عنوان بازگشت به »محافظتگرايی« مﻼمت می-
کند.
بررسی يونان بسيار آموزنده است ،آنجاکه قدرت بهدست
پ راديکال میدانست افتاد که با سياست-
حزبی که خود را چ ِ
های رياضتی اتحاديهی اروپا مخالف بود .ولی برای سپری-
ْ
بحران خود را بهشدت نيازمند سرمايه برای راهاندازی
کردن
صنايع میديد .اين چپهای تازهوارد ابتدا دست بهدامن روسيه
شدند ،ولی خيلی زود دريافتند که روسيه توانايی آنجام چنين
پشتيبانیای را ندارد .از اينرو بهچين مراجعه کردند ،ولی با
کمال تعجب دريافتند که بستهی پيشنهادی چين برای اعطای
ت ماهوی با پيشنهادات اروپا و صندوق بينالمللی
وام هيچ تفاو ِ
پول ندارد.
درست است که چين در اثر تعارض با آمريکا در بسياری
از نواحی مانند آمريکای ﻻتين جانب کشورهايی را گرفته است
که مورد هجوم سبعانهی آمريکا قرار گرفتهاند ،ولی اگر
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تصور کنيم که در اثر اين حمايتها چين را کشوری
امپرياليستی نخوانيم ،بهراه خطا رفتهايم.
در واقع چشمانداز تبديلشدن بهقدرتی امپرياليستی از
مدتها پيش در ذهنيت چينیها وجود داشته است ،ولی مسئلهی
جالب در مورد آنها اين بوده که چنين خواستهای در نظرشان
منافاتی با سوسياليسم نداشته است .با بررسی تاريخ حزب
کمونيست چين در ميان عللی که موجب وضعيت فعلی چين و
اين حزب شدند ،دو دليل نقش مهمتری ايفا کردند که عبارتند
از:
اصرار بر تطابق سوسياليسم با جامعهی چين بدون لحاظ-
انترناسيوناليستی جنبش طبقه کارگر.
کردن خصلت
ِ
تﻼش برای رسيدن بهکمونيسم با نگاهی پديداری و بی-
واسطهی اقتصادمحور.
اين که رهبران حزب کمونيست چين همواره درکی
پديداری و بیواسطه داشتهاند بيش از همه در شعارهای ثابت
حزب در تمام اين سالها قابل تشخيص است .شعارهايی مانند:
»واقعيت ،تنها معيار برای آزمودن حقيقت است «.و يا
»حقيقت را از واقعيتها جستجو کن«.
اينکه چگونه چين از نوعی سوسياليسم خودخوانده تبديل
بهقدرتی امپريالسيتی شد جای بحث دارد ،با اين حال ذکر اين
نکته ضروری است که حاکمان چين در هيچ دورهی تاريخی
از اين که در حال پيادهکردن سوسياليسماند و راه کمونيسم را
در پيشگرفتهاند کوتاه نيامدهاند .هرچند نتيجهی اعمالشان در
برهههای بهخصوص متأخر تعميق هرچه بيشتر سرمايهداری
و منتفعشدن هرچه بيشتر از اين نظام بودهاست .تا آنجا که در
تداوم قانونمندیهای سرمايهداری از ديگر کشورها نقش
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محافظهکارتری ايفا میکنند و بهجز مسائلی که مربوط
بهجنوب شرق آسيا باشد ،در قبال ديگر تنازعات بينالمللی
سعی در بیطرفی دارند .برای حاکمان چين مفاهيمی همچون
تعميق مبارزات کارگری و انکشاف مبارزهی طبقاتی تنها در
آنجا اهميت پيدا میکند که بر منافع پکن تأثيرگذار باشد .به-
عنوان مثال آنها ممکن است که از يک جنبش سوسياليستی در
آمريکای ﻻتين حمايت کنند ولی اشتباه است اگر تصور شود
که آنها اين کار را در راستای پيشبرد يک سياست
سوسياليستی جهانی پيگيری میکنند .حقيقت اين است که چنين
ِ
حمايتی صورت میگيرد ،چون اين جنبش در حوزهی نفوذ
رقيب امپرياليستی آنها يعنی آمريکا آنجام شده است .اگر
قرار بود چنين جنبشی در جايی مثل ميانمار آنجام میشد با
سرکوب چين و دولت محلی مواجه میشد .بنابراين اگر حمايت
چين از برخی از حرکتهای سوسياليستی را بدون درنظر-
گرفتن راهبرد اين کشور در تعميق مناسبات سرمايهداری به-
عنوان دليلی برای قدمبرداشتن چين در راه سوسياليسم درنظر
بگيريم يکطرفه پيش قاضی رفتهايم.
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مائو و انحراف سوسياليستی
مائو دستيابی بهحقيقت محض را بهلحاظ نظری مطلقا ً
انکار میکرد او برای نيل بهسوسياليسم بهيک حرکت مارپيچی
بیپايان که ميان تئوری و عمل در نوسان است ،اعتقاد داشت.
در زمينهی عمل خواستار يک روند بیپايان از تهذيب و
اخﻼص بود؛ بهويژه در مقطعی که تئوری جامهی عمل می-
پوشد و بخش ديگری از حقيقت نسبی منکشف میشود ،مفهوم
انقﻼب دائمی مائو نيز يک روند بیپايان است که طی آن دو
عنصر عمل و علم در تضاد دائمی با يکديگر نيروی انگيزنده-
ی تغييرات اجتماعی را فراهم میآورند.
در ميان اظهارنظرهای مائو در باب مسائل گوناگون شايد
هيچکدام بهاندازهی تبيين او از مسئلهی تضاد چالشبرانگيز
نبوده است .مارکسيستهای چينی در ادوار گوناگون مسئلهی
»تضاد اصلی و فرعی« مائو را جايگزين رهنمود اصلی
مارکس در مورد جوامع غيرصنعتی کردهبودند که بر روی
مسئلهی مالکيت تکيه داشت .مائو با ارائهی قانون تضاد،
ميراثی از سرگشتگی ازخود بهجای گذاشت تا آنجا که هميشه
بر سر اينکه اکنون تضاد اصلی چيست اختﻼفات ژرفی در
حزب وجود داشته است .مائو معتقد بود که در هر مرحلهای
اين تضاد اصلی است که نقش تعيينکننده را ايفا میکند و باقی
تضادها نقش تابع را برعهده دارند .البته اين وضعيت ثابت
نيست و ممکن است جای تضاد اصلی و فرعی تغيير کند .به-
عﻼوه عنوان میکرد که براساس اصل تقسيم يکبردو ،هر
روند شامل شناخت و مبارزه است؛ بهاين ترتيب که در
هرچيزی که دو جنبهی يک تضاد در مخالفت با يکديگرند
شناخت بههر يک از اين جنبهها بهعنوان موجودی واحد می-
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پردازد ،ولی مبارزه بهتخالف آنها توجه میکند و از آنجا که
اين مبارزه مطلق و مشروط است موجب انگيزش در مناسبات
میشود .از ميان دو جنبهی مخالف با يکديگر ،هميشه يکی
اصلی و يکی تابع است .اين جنبهی اصلی در تضاد هم نقش
اصلی را ايفا میکند و ماهيت هرچيز از اين جنبهی اصلی
پيروی میکند ،از اينرو اين جنبه نقش مسلط را برعهده دارد.
مائو میگفت که ميان ما و دشمن »تضادهای خصمانه«
برقرار است اما تضادهای ميان دستهجات مختلف مردم
»تضادهای غيرخصمانه« است ،در حالیکه تضاد ميان
استثمارکنندگان و استثمارشوندگان دارای هر دو جنبهی
خصمانه و غيرخصمانه است .برای رفع تضادهای
غيرخصمانه ميان مردم نبايد از فرمان حزبی يا روشهای
اجباری استفاده کرد ،بلکه بايد از روش های بحث ،اقناع و
آموزش استفاده کرد .مائو اين فرآيند را اينگونه فرموله کرده
بود» :وحدت ،انتقاد و وحدت« .از نظر او کسی که میخواست
جزئی از مردم باشد بايد دارای تمايل به وحدت باشد و اگر
چنين تمايلی نداشتهباشد بهعنوان دشمن تلقی میشود.
در روند تثبيت حزب کمونيست تضادهای اصلی بهاين
صورت انتخاب شدند که در ابتدا تضاد ميان حاکمان محلی و
بقيهی مردم بهعنوان تضاد اصلی برگزيده شد .بر اين اساس
جبههای متحد شکل گرفت که نيروهای ملیگرا را هم
دربرمیگرفت .ولی پس از برگزاری راهپيمايی شمالی و
شکست حاکمان محلی در سال  1927ملیگرايان بهکمونيست-
ها خيانت کردند ،از اينرو مواجهه با ملیگرايان بهعنوان
تضاد اصلی جديد معرفی شد تا اينکه با تهاجم ژاپن تضاد
اصلی بهجنگ با نيروهای خارجی انتقال يافت ،ولی پس از آن
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دوباره مواجهه با ملیگرايان موردتوجه قرارگرفت .قبضهی
قدرت بهدست کمونيستها و فرار ملیگرايان بهتايوان ،معرفی
تضاد اصلی جديدی را درپی داشت که همانا مبارزه با دهقانان
ثروتمند بود.
درواقع نگاه رهبران حزب اينگونه بوده است که درحالی-
که آنان مأموريت دارند جامعه را بهسمت کمونيسم راهبر
باشند ،در طی اين روند با تضادهای بسيار و پيچيدهای روبه-
رو هستند .بهعنوان مثال تضاد سرمايهداری در برابر
سوسياليسم ،منافع روستايی در برابر شهری و يا بورژوازی
خارجی که برای حزب مقدور نيست که همزمان با همهی اين
تضادها برخورد کند ،از اينرو وظيفهی رهبران اين است که
در هر مرحله تعيينکنند تضاد اصلی کدام است.
مائو در  1963با ارائهی اصولی جديد ،بدعتهايی در
سنت مارکسيستی ايجاد کرد .او ضمن حملهی شديد بهشوروی
اعﻼم کرد که محور انقﻼب جهانی از انقﻼبهای پرولتری در
کشورهای صنعتی بهانقﻼبهای ملی در کشورهای توسعه-
نيافته انتقال يافته است .مائو اکنون اين کشورهای در حال
توسعه را مراکز انقﻼب جهانی میدانست .همچنين اعﻼمکرد
راه دستيابی بهسوسياليسم راهی است طوﻻنی که چهبسا دهه-
ها بهطول بيآنجامد .مائو بعدها در نامهای در سال  1964پا
را فراتر نهاد و عنوانکرد که دستيابی بهسوسياليسم در همه-
جا مستلزم گذر يک يا چند قرن است.
در سال  1965سوکارنو اعﻼم کرد که اندونزی قصد
خروج از سازمانملل را دارد .اين حرکت پکن را برانگيخت
که با اعﻼم همبستگی با اندونزی محور جديدی در مقابل
بلوکهای مسلط جهانی ايجاد کند .اين محور براساس اتحاد
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پکن-جاکارتا تسلط کامل بر جهان سوم را هدفگذاری کرده
بود که از اين طريق بهرهنمود مائو مبتنی بر محاصرهی
شهرها از طريق روستاها در بُعد جهانی جامهی عمل بپوشاند.
در اين تحليل ،آمريکای شمالی و اروپای غربی شهرهای
جهان و مناطق ديگر روستاهای جهان هستند که پيروزی
انقﻼب سوسياليستی در گرو محاصرهی شهرها از طريق
روستاها است .چنين اميدی خيلیزود با ضدکودتا عليه
کمونيستها و قتلعام ميليونی آنان در اندونزی تبديل بهيأس
شد .شوروی که از اهداف چينیها برای نزديکی بهکمونيست-
های اندونزی مطلع بود ،نسبت بهاين کشتار کمتوجهی نشانداد.
اين کمتوجهی خشم چينیها را نسبت بهشوروی دوچندان کرد.
چنانکه ديگر در ضديت و کارشکنی عليه شوروی برای خود
حد و مرزی قائل نبودند .اين ضديت در سالهای بعد بهآنجا
کشيد که در تنازعات بينالمللی جانب پليدترين و ارتجاعیترين
نيروها را گرفتند .رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی و مجاهدين
افغان دو نمونه از نيروهايی بودند که پکن بهعلت مبارزه با
شوروی آنان را مورد حمايت قرار داد و در عينحال در
بسياری موارد عليه جنبشهای چپی که با شوروی مرتبط بودند
اقدام و حتی از سرکوبشان حمايت میکرد .برای نمونه در
قضيه بمباران کمونيستها در ويتنام شمالی توسط آمريکا
سکوت کرد و حتی بدتر ،در وهلهی بعد با حمايت از خمرهای
سرخ ،آنان را در معرض تهديد قرار داد.
پس از مائو رهبران حزب کمونيست چين مجبور بودند
سوسياليسم را بازتعريف کنند ،چراکه هرقدر اصﻼحات
ت حزب کمونيست قویتر می
پيشرفت میکرد بحران مشروعي ِ
شد .سرآنجام رهبران حزب کمونيست شعار »سوسياليسم با
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ويژگی چينی« را ابداع کردند .ادعای آنان اين بود که
رویکرد مارکسيستی نياز بهراهبردهای متناسب با وضعيت-
های متفاوت دارد .آنان از بدو ورود مارکسيسم بهچين همواره
ادعا میکردند که پيام مارکس ارتباطی بهکشورهايی مانند چين
و ديگر کشورهای آسيايی ندارد .در ميان آنان برخی عنوان
میکردند که ارتباط مارکسيسم با جهان غيراروپايی نيازمند
يک واسطه بود که لنين اين نقش را ايفا کرد .اين رهبران
هميشه استدﻻل میکردند که بهدليل شرايط متفاوت و منحصر-
بهفرد چين ،راهی که در چين بهسوسياليسم ختم میشود با
بقيهی کشورها متفاوت است و با اين حربه سياستهای
اقتصادی خود را پيش میبردند و بهمنظور توجيه اين سياست-
ها از اصطﻼحات کمونيستی استفادهی وسيعی میکردند .به-
عنوان مثال اصل ديکتاتوری پرولتاريا بهاين منظور مورد
تأکيد قرار میگرفت که قدرت بﻼمنازع و تکپايهی حزب
کمونيست بر تمام شئون اجتماعی اعمال گردد .با اين حال
اصطﻼحات کمونيستی در هنگام عمل در جامعهی چين کاربرد
متفاوتی از محتوای اصلی خود میيابند .بهعنوان مثال يکی از
ويژگیهای عمدهی سوسياليسم با ويژگی چينی اين است که اين
سوسياليسم میخواهد توزيع براساس کار را تقويت کند،
برخﻼف سوسياليسم مارکسيستی که امحاء چنين توزيعی را
هدفگذاری کرده است.
کمونيستهای چينی باتوجه بهبیسوادی غالب تودههای
مردم بهدنبال ايجاد ادبياتی سازگار با روحيات مردم خود
بودند؛ از اينرو ادبياتی تحت عنوان »زبان کارخانه و
مزارع« ايجاد کردند که برای خوانندگان بهزبان محلی نوشته
میشد .از سوی ديگر مائو در تطبيق ادبيات مارکسيستی با
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فرهنگ سنتی چين راه افراط در پيشگرفت تا آنجا که تنها
هنگامی از کليدواژههای مارکسيستی استفاده میکرد که معادلی
در فرهنگ چينی برای آنها نمیيافت .از آن جمله بهجای
واژهی »انترناسيوناليسم« که قاعدتا ً جايگاه مهمی در
ت مبارز اشغال میکند ،از واژهی
استراتژی يک کمونيس ِ
»داتونگ« استفاده میکرد که در ادبيات سنتی چين بهکار
رفتهبود و همنوايی بزرگ ترجمه میشد.
روند انحراف سوسياليستی
از زمان وقوع اولين جنگ ترياک با بريتانيا در سال
 ،1842چين بهطور متوالی از قدرتهای خارجی شکست
خورده بود و هر شکستی حقوق ،امتيازات و غرامتهای
بيشتری را در پی داشت .اين جنگها با قدرتهای استعماری
در قرن نوزدهم نهتنها موجب تحقير مردم شده بود ،بلکه با
تحميل هزينهها و غرامتهای کمرشکن موجب اضمحﻼل و
سرانجام فروپاشی امپراطوری شد .شکست از ژاپن غرامتی
بالﻎ بر  200ميليون تيل نقره ) 1پوند برابر با  12تيل( را
بهچين تحميل کرد .اما ضربهی نهايی با حملهی ائتﻼف موسوم
بههشت دولت بهامپراطوری وارد شد که در پی شورش مشت-
زنان انجام شده بود و موجب خالیشدن خزانه شد .سرانجام
انقﻼب  1911بهشکل امپراطوری پايانداد ولی حس حقارت
چينیها و رؤيای امپراطوری شکوهمندشان همچنان زنده بود.
شکستهای پیدرپی در قرن نوزدهم از فرانسه و انگلستان که
درنهايت منجر بهقرارداد حقارتبار نانجينگ در سال 1842
شد و پس از آن غلبهی انگلستان در جنگهای ترياک از يک-
سو ج ِو بيگانههراسی گستردهای ايجاد کرده بود و از سوی
10

ديگر موجب ترس شديد از دچارشدن بهسرنوشت شوم
هندوستان شده بود .در چنين شرايطی چينیها از شيوهی
حکمرانی باستانی خود عميقا ً دچار يأس شده بودند و بهدنبال
شيوههای نوين بهتجارت جوامع خارجی عﻼقهمند شدند .در
اين هنگام بود که در روسيه ،انقﻼب کبير اکتبر بهسرانجام
رسيد.
عامل مهمی که موجب جذب قسمت بزرگی از آحاد مردم
چين بهکمونيسم شد همانا اتخاذ تصميم تاريخی لنين در صرف-
نظر کردن از سرزمينهايی بود که رژيم استبدادی تزار به-
زور تصرف کرده بود .هرچهقدر تصميم فاتحان جنگ جهانی
اول در کنفرانس صلح ورسای مبنی بر واگذاری امتيازهای
آلمان در استان شاندونگ بهژاپن موجب خشم و انزجار چينی-
ها شدهبود ،روسيهی شورايی اعﻼم کرد که سرزمينهايی که
روسيهی تزاری از چين تصرف کردهبود ،پسداده خواهدشد.
اين موضع رسمی موج عظيمی از شعف و اميد در چينیها
برانگيخت و موجب اقبال آنان بهانقﻼب اکتبر گرديد .پس از
آنهم عملکرد نامناسب و در بسياری از مواقع خيانتبار ملی-
گراها موجب تقويت موضع کمونيستها شد تا آنجا که تبديل
بهگزينهی اصلی برای تصاحب قدرت سياسی شدند.
در سال  1921اولين انجمن دهقانی مارکسيستی بهنام
ياچيان در استان جهجيانگ تأسيس شد ،که گام بلندی برای
اتحاد دهقانان برضد زمينداران محسوب میشد .در ماده 9
اساسنامه اين انجمن آمده بود که درصورتی که اتخاذ تصميمی
موجب شد خشم زمينداران برانگيخته شود و آنان قضيه را
بهدادگاه ارجاع دهند ،همهی اعضای انجمن در جايگاه متهم
زمين عضوی از
خواهند بود و چنانچه در اثر حکم دادگاه
ِ
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دست برود ،معيشت خود و خانوادهاش برعهدهی انجمن خواهد
بود .همچنين طرحی برای ايجاد يک مدرسهی ابتدايی برای
آموزش دهقانان و فرزندانشان درنظر گرفتهشد .چنين
مواضعی موجب تعميق نفوذ کمونيستها در جامعهی عمدتا ً
دهقان آن رو ِز چين میشد .البته عملکرد نادرست رقيبانشان
يعنی ملیگراها نيز اين روند را تشديد میکرد .برای نمونه پس
از تهاجم ژاپن در سال  ،1931ملیگراها که در آن زمان در
قدرت بودند بهجای مقابله با مهاجمان خارجی ترجيح دادند که
به قلعوقمع بهاصطﻼح خود »راهزنان کمونيست« بپردازند تا
آنجا که حملهی ژاپنیها در درجهی بعدی اهميت تلقی میشد.
دستزدن بهچنين اعمالی ملیگراها را در نظر مردم چين بی-
اعتبار کرد و راه تسخير قدرت سياسی برای کمونيستها
هموار شد .کمونيستهايی که پس از غلبه بر دشمنان داخلی و
خارجی بیصبرانه بهدنبال پيادهسازی سوسياليسم در جامعهی
خود بودند و در اين راه بهشوروی بهعنوان الگو مینگريستند.
در آغاز رابطهی پکن با شوروی دوستانه بود .کمونيست-
های چين مشتاق استفاده از دستآوردهای شوروی در تمامی
زمينهها بودند .وسعت کمکهای شوروی بهچين را میتوان با
ذکر مواردی همچون اعطای  1800فروند هواپيما و ايجاد 22
لشگر هوايی برای چين ذکر کرد .کمکهايی که در تاريخ
دوستی و اتحاد کشورها بیسابقه بوده است .با اين حال
کمونيستهای چينی با گذشت زمان و فراهمآوردن خوانش
مخصوصبهخود از تئوری مارکسيسم-لنينيسم ،بهشکل
روزافزونی از شوروی فاصله گرفتند .آنها پس از مرگ
استالين و بهقدرترسيدن خروشچف ،خود را کمونيستهای
باتجربهای میديدند که ديگر نيازی نبود برای نيل بهسوسياليسم
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از رهنمودهای مسکو پيروی کنند .درواقع آنها خود را در
قامت طﻼيهداران جنبش کمونيستی میديدند .چنين نگرشی
موجب بروز اختﻼفات شديد مائو و خروشچف شد.
پس از اختﻼف با شوروی ،مائو در اجرای سوسياليسم در
جامعهی عقبماندهی چين راه افراط در پيش گرفت .او اصرار
زيادی داشت که تعاونیهای دهقانی ظرف دو سال تشکيل
شوند ،چراکه میخواست تا ژوئيه  1955هدف افزايش
محصوﻻت کشاورزی و فراهمآوردن مازاد ﻻزم برای
صنعتیشدن را فراهم کند .بهاين ترتيب بخش اعظم نظام
تعاونی اشتراکی تا تابستان  1957بهاتمام رسيد تا بهاين
ِ
صورت مقدمات ﻻزم برای اجرای برنامهی »جهش بزرگ به-
جلو« فراهم شود .راهبرد جهش بزرگ به جلو اين بود که از
راه سرمايهگذاری در تنها منبعی که چين در اختيار داشت
يعنی نيروی انسانی ،ميزان انباشت مازاد سرمايهی روستايی
را افزايش دهد؛ چراکه چين برای مکانيزهشدن نيازمند
سرمايهگذاری کﻼنی بود که از ظرفيت چين آن زمان خارج
بود ،درحالیکه رویکرد شوروی اينگونه بود که ابتدا
مکانيزاسيون در سطح روستاها انجام شود و پس از آن اقدام
بهايجاد تعاونیها میکرد.
با توجيه نياز بهاتحاد و جلوگيری از اختﻼفات در پيشبرد
»جهش بزرگ بهجلو« تضادها بايد از نوع غيرخصمانه طبقه-
بندی میشد .با اينحال عدهای درون کادر رهبری حزب نظر
ديگری داشتند .از جملهی آنان جانگ چون چيائو يکی از
نظريهپردازان اصلی انقﻼب فرهنگی بود که بعدها از سوی
مخالفانش بهعنوان يکی از چهار تبهکار کنار گذاشته شد .او
کمونيسم را دائمیبودن انقﻼب تعبير میکرد و ديکتاتوری
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پرولتاريا را بهعنوان يک نقطهی واسطهی ضروری در مسير
حذف اختﻼفات طبقاتی بهطور کلی در نظر میگرفت .از اين-
رو از نظرش تضاد در جريان اجرای جهش بزرگ بهجلو از
نوع تضاد خصمانه بود .چهار تبهکار با عنوان »گروه انقﻼب
فرهنگی« ناميده میشدند و تحت هدايت جيانگ چينگ همسر
مائو بودند .آنها در استراتژی و تاکتيک خود بهشدت ذهنی
بودند ،بهطوریکه هميشه تاکتيکهای نامتناسب با موقعيت را
در پيش میگرفتند .نقايص آنها بيش از هرچيز در شعاری که
برای خود برگزيده بودند نمود پيدا میکرد .شعار آنها چنين
بود» :هرکس خودش را آزاد کند«.
چند هفته پس از مرگ مائو رهبران گروه انقﻼب فرهنگی
بهنام چهار تبهکار شناختهشده و از عضويت حزب برکنار
ب فرهنگی،
شدند .پس از اين واقعه در رویکردهای مهم انقﻼ ِ
صنعتیشدن و سياستهای رفاهی دگرگونیهای اساسی انجام
گرفت .اگر سابقا ً از سرمايهی خارجی استفاده نمیشد ،اکنون
بهعنوان محرک اصلی مطرح میشد .بههمين ترتيب نسبت
افراد با وسايل توليد هم تغيير کرد .دهقانها پس از اجرای
برنامهی اشتراکزدايی ديگر کارگر کمون محسوب نمیشدند
و تﻼش خود را صرف فروش مايملک خود میکردند تا بتوانند
بهشهرها مهاجرت کنند .بهاين ترتيب نسل جديد رهبران چين
در پيشبرد پروژهی سوسياليسم در چين عملکرد نوينی در
پيش گرفتند .بايد بهاين نکته هم توجه داشت که مائو و »چهار
تبهکار« در قياس با رهبری همچون استالين نفوذ اندکی بر
دولت و اهرمهای اقتصادی برای پيشبرد مواضع خود داشتند.
و اما پس از رويگردانی از سياستهای انقﻼب فرهنگی،
مهمترين چهرههای حزب کمونيست چين دنگ شيائو پنگ بود
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که طی انقﻼب فرهنگی بهعنوان هواداری از روشهای
سرمايهداری مورد انتقاد قرار گرفته و برکنار شده بود .او پس
از تشکيل کنگرهی دهم حزب بهتدريج در اثر توصيهی چوئن
ﻻی که نخست وزير بود و بهمخالفت با شوروی شهرت
داشت ،با موافقت مائو دوباره در صحنهی سياسی کشور ظاهر
شد و سرانجام در پلنوم سوم کنگرهی يازدهم حزب در سال
 1978بهعنوان رهبر برگزيده شد.
دنگ شيائو پنگ در هفتم اکتبر  1975در سخنانی که
به»برنامه کلی« مشهور شده است عنوان کرد که مبارزهی
طبقاتی پايان يافته است و اکنون اولويت در پيشبرد اقتصاد
ملی است .بهاين ترتيب مبارزهی طبقاتی امری بهپايان رسيده
تلقی میشد و شعار »ثروتمندشدن خيلی خوب است« تبديل
بهشعار اصلی شد.
سردمداران حزب کمونيست در دورهی دنگ شيائو پنگ
تضاد اصلی جامعهی چين را اينگونه بيانکردند که تضادی
است ميان يک نظام سياسی پيشرفته و يک نيروی توليدکنندهی
عقبمانده؛ بهاين بهانه بود که مالکيت خصوصی و سرمايهی
خارجی بهعنوان دو رکن انتقال فنآوری پيشرفته و ارتقای
نيروی توليد در اقتصاد چين جايگاه واﻻيی پيدا کردند .بيانيهها
و اعﻼم مواضع حزب در آن سالها بيانگر اين بود که جامعه-
ی چين يک جامعهی پيشرفته سوسياليستی است که نيروهای
توليدی در آن پيشرفت ﻻزم را نداشتهاند.
در  1986کميتهی مرکزی رسما ً اعﻼم کرد که تاکيد بر
مبارزهی طبقاتی نه تنها محلی از اعراب ندارد ،بلکه هشدار
داده بود که اين قبيل مبارزات موجب ايجاد مانع در راه
توسعهی اقتصادی میشود .چنين موضعگيری بيانگر چند
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مسئله بود .يکی اينکه بهمبارزهی طبقاتی بهعنوان فرآيندی که
در هر کشور بهطور مجزا در جريان است نگريسته شده بود
که بهکلی فاقد خصلت انترناسيوناليستی بود .ديگر اين که
توسعهی اقتصادی بهعنوان يک ابژهی برونگذاریشده که
قرار است روزی بهآن برسيم فهميده شده بود .حال آنکه برای
يک کمونيست چنين برونگذاریای از فرآيند ،بهمعنای بيگانه-
شدن از خود فرآين ِد ساختن جامعهی سوسياليستی است .نگاه
غايتباورانه بهاقتصاد و يا حتی رفاه اجتماعی بهجايی میرسد
که قربانیشدن انسانهای بیشمار نيز مشروع شمرده شود و
در اين بين نگاه خاص جامعه و تفکر چينی هم توجيهکنندهی
چنين نگرشی بهاين انسانهای بیشمار بود .در اين سالها
رویکرد طبيعیباورانهی فرهنگ چينی برای توجيه قوانين
اقتصادی که از سوی نظريهپردازان حزب تدوين میشد ،مورد
استفاده قرار میگرفت .آنان بهازای هر قدمی که بهسوی بازار
آزاد برمیداشتند از ضربالمثلهای چينی که سنگ ،رودخانه
و کوهستان عناصر اصلی آنرا تشکيل میدهند بهعنوان
تصديق اقدام خود استفاده میکردند .در سال  1978با تصويب
قواينی اقتصادی نوشتهی »هوچيائومو« که مشاور ارشد دنگ
شيائو پنگ بود ميخ آخر بهتابوت اقتصاد اشتراکی دوران مائو
کوبيده شد» .هو« اين قوانين را منعکسکنندهی واقعيت اقتصاد
میدانست و تأکيد میکرد همچنان که نمیتوان قوانين جاذبه
زمين را مورد ترديد قرارداد بهاين قوانين اقتصادی هم نبايد
شک کرد .قوانينی که مهمترين اصلش اين بود که بايد
اقتصادی ترويج پيدا کند که مبتنی بر افراد باشد ،چرا که چنين
قوانينی نيروهای توليد کننده را تقويت خواهد کرد و مکملی
مناسب برای اقتصاد سوسياليستی خواهند بود .بنابراين بهترين
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راه برای رفع تضاد ميان نيروی توليدکنندهی عقبمانده و
فرهنگ سياسی پيشرفته ،در پيشگرفتن اقتصادی مختلط در
نظر گرفتهشد .درواقع راهبرد حاکمان چين در اين سالها اين
بود که اشکال روابط توليد را براساس نيازهای نيروهای توليد
تنظيم و پيشرفت مستمر اين نيروها را فراهم کنند .از اينرو
بهاين نتيجهگيری رسيدند که برای نيل بهاين مقصود بايد
بهسمت اقتصاد بازارمحور حرکت کرد .البته با اين قيد که بايد
بر بازار ،ابزارهای تنظيمکننده اعمال کرد .اين ابزارها عبارت
بودند از ماليات ،قيمتگذاری و اعتبار که در سايهی آنها
نيروهای توليدی پروسهی تکاملی خود را بهتر طی میکنند.
بهاين ترتيب منطق بازار و در سايهی ْ
آن مناسبات سرمايه
گسترش يافتند.
وجوه اصلی توسعهی سرمايهداری کمکم خود را در توليد
فراوان و فشار رقابتی بر سرمايههای منفرد نشانداد .همزمان
در اثر کمبود منابع مالی ،آزادسازی جريان سرمايه با قدرت
بهپيش میرفت .برای جذب منابع خارجی ،سياست کاهش
استاندارهای کار و معافيت از قانون کار در دستور کار قرار
گرفت .دو هدفی که دولت در پيگيری سياست درهای باز
پيگيری میکرد عبارت بودند از دستيابی بهفنآوری روز و
بهدستآروری ارز خارجی.
در طول دههی  1980سياستهای موسوم بهنئوليبرالی در
زمينهی تجارت قدرت روزافزونی میيافت .در شرايطی که
بسياری از کشورها در برابر نئوليبراليسم مقاومت میکردند،
راه چين برای ورود بهاين عرصه باز و مهيا بود .در 1981
کمونهای روستايی کامﻼً اشتراکزدايی شده بودند و در
 1982شوراهای روستايی منحل و قدرتشان بهحکومتهای
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شهری و روستايی که از نظارت دولت مرکزی رها شدهبودند
جزم خود را برای ايجاد
عزم ِ
سپرده شد .در  1983دولت چين ِ
پيگيری نظام مسئوليت اعﻼم کرد که در واقع هدف از آن
اشتراکزدايی زمينهای کشاورزی بود .در اين نظام خانواده-
های کشاورز مسئول سود و زيان زمينهای خود شناخته می-
شدند .همزمان بهمنظور کاهش سير مهاجرت از روستا بهشهر
نظام هوکوئو اجرا میشد که عبارت بود از يک سری حقوق و
مزايا که بهکارگران چينی متناسب با محل اقامتشان پرداخت
میشد .مثﻼً کارگری که هوکوئوی او در روستا ثبت میشد،
نمیتوانست از مزايای هوکوئوی کارگر شهری بهرهمند شود.
در همهجا توجيه دولتمردان برای اجرای سياستهایشان اين
بود که برای پيشبرد کشاورزی اتکا بهعامل تنظيمکنندهی
بازار خيلی بهتر از دستورالعملهای اداری اقتصاد اشتراکی
جواب میدهد .پيگيری اين سياستها موجب شد که در 1984
بخش خصوصی بهعنوان بخش اصلی اقتصاد چين در نظر
گرفته شود .چينیها که در ابتدا میخواستند فقط برای
برانگيختن رقابت ميان شرکتهای دولتی رشد و ابتکار ايجاد
کنند ،خود را تابع منطق نئوليبرالی يافتند .ولی چين راه مرسوم
آن دوره ذيل اين منطق را نپذيرفت و همانند کرهی جنوبی که
نسبت بهرهنمودهای توصيهشدهای همچون »شوک درمانی«
بیاعتماد بود ،راه مستقلی در پيشگرفت و با خصوصیسازی
زير نظر دولت بهرشد اقتصادی باﻻيی دست يافت .همچنين با
ايجاد موانع ساختاری سر راه سرمايهگذاریهای خارجی،
دامنهی قدرت اين سرمايهگذارها و نيز تأثيرشان بر دولت را
محدود کرد .بهعﻼوه با جلوگيری از فعاليت ميانجیهای مالی
ديگر بهجز بانکهای دولتی مانند بازارهای سهام ،سرمايه را
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از يکی از سﻼحهای اصلیاش در برابر قدرت دولت محروم
کرد.
در سالهای پس از مرگ مائو ،اشتياق چين بيشتر صرف
توليد کاﻻهای مصرفی و توسعهی صنايع سبک بود و بهاين
ترتيب وارد مسير صنعتیشدن مبتنی بر صادرات شدهبود .در
 1987الزام دولت بهتوسعهی مبتنی بر صادرات جنبهی رسمی
پيدا کرد .در اين ميان فعاليت بخش خصوصی ابتدا بهصورت
سرمايهگذاری مشترک و محدود بهبعضی از نواحی بود .سپس
در طول سالهای دههی  1990و با سرازيرشدن سرمايهی
خارجی گسترشی مهيب و ناموزون پيدا کرد .اين پديده همزمان
داری دولتی که بهتدريج در دادن
بود با توسعهی نظام بانک
ِ
اعتبارات گوناگون بهبخش خصوصی و شرکتهای شهری و
روستايی جايگزين دولت مرکزی شده بود .در  1993دولت
تصميمگرفت که بسياری از شرکتهای بزرگ و متوسط را
بهشرکتهای سهامی تبديلکند .عضويت چين در سال 2001
در سازمان تجارتجهانی فرصت خوبی برای پيگيری
سياستهای خصوصیسازی و تعميق روابط سرمايهداری بود.
جيانگ ِزمين در  2001دربهای حزب کمونيست را
رسما ً بهروی سرمايهداران و فعالين بخش خصوصی گشود.
عﻼوه بر اين گفته میشد که در حزب پرولتری بايد افرادی از
ديگر طبقات و مخصوصا ً آنتیتز طبقهی کارگر يعنی
کارفرمايان بخش خصوصی حضور يابند ،چراکه حضورشان
ِ
موجب پويايی حزب است .بهاين ترتيب در اين دوره حزب
کمونيست با بازگشت بهشعار جبههی مردمی مائو اقدام
بهعضوگيری از ديگر طبقات اجتماعی کرد .جيانگ زمين بر
بازتعريف اصول حزب در مورد عضوگيری پافشاری میکرد
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که موجب بروز مخالفتهايی درون حزب میشد .او نيز با
بستن دو نشريهی چپگرای »جستجوی حقيقت« و »ميان
رودخانه« بهاين اعتراضات پاسخ داد و سياستهای آزادسازی
اقتصادی خود را با قدرت بيشتری پيگری کرد .سرانجام
اقتصادگرايی افراطی بهجايی کشيدهشد که کيفيت سوسياليست-
بودن افراد با ميزان توليدشان سنجيده میشد .بهاين ترتيب که
هر قدر توليد بيشتری انجام میدادند سوسياليستهای بهتری
بودند .البته آزادسازی اقتصادی در چين با ويژگیهايی انجام
شد که سياست ارزی منسجم در قبال بازار بينالمللی از آن
جمله بود .پيگيری اين سياست موجب میشد مهار مبادلهی ارز
و ميزان آن در دست دولت باقی و از تاخت و تازهای بازار
مالی بينالمللی مصون بماند .همچنين پکن نشانداد که مانند
ساير کشورهايی که آزادسازی اقتصادی را در دستور کار
قرار داده بودند حق سرمايهداران خارجی برای دستاندازی
بهسودآورترين شرکتها و رخنه در سيستم ارزی کشور را
بهرسميت نمیشناسد .در مورد چرايی برقراری سوسياليسم با
ويژگیهای چينی و علت بروز ْ
آن نظريهپردازان گوناگون از
زوايای مختلف اين موضوع را مورد توجه قرار دادهاند.
بسياری از آنان ويژگیهای اقتصادی و اجتماعی جامعهی چين
و طبعا ً فرهنگ برآمده از اين ويژگیها را بررسی کرده و
بهاين نتيجه رسيدهاند که سنت فکری چينی تأثير عميقی بر
رویکرد سياستمداران چينی در همهی دورهها داشته است.
نقش سنتهای فکری در انحراف سوسياليستی
برخﻼف تلقی هگلگرايانه از تاريخ ،سنت فکری چينی
هيچ اعتقادی بههدفی مشخص برای نظام عالم و تاريخ ندارد.
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در هستیشناسی چينی نه مبدا وجود دارد و نه مقصد .از اين-
رو از نظر چينیها برای نظام عالم نمیتوان غايت مشخصی
در نظرگرفت؛ هرچه هست همواره بوده و نگرانی عمدهی هر
موجود عبارت است از بهره برداری از ظرفيتهای محدودش
برای سازگاری و همآهنگی با محيطی که در آن زندگی می-
کند .بهاين ترتيب انديشهی پيشرفت اجتماعی و فراروی از
وضع موجود در منظومهی فلسفی چينی محلی از اعراب
نداشته است .درعوض آنچه ارج نهاده میشود راه طبيعی و
انطباق با اجزای طبيعت است .کمونيسم چينی هم بهنوبهی خود
هيچگاه نتوانست خود را از بند سنتهای چينی برهاند.
سنتهايی از نوع آسيای شرقی که در آنها فرديت جايگاه
درخوری ندارد و هميشه اولويت با جامعه است؛ درحالیکه در
ادبيات مارکسيستی جامعه و فرد هيچ کدام مستقﻼً واجد اصالت
نيستند.
چنين نحلههای فکری که اولويت را بهجامعه میدهند،
بستر مناسبی برای رشد فاشيسم فراهم میکنند .از اين روست
که کمونيسمی که در چنين فرهنگهايی متبلور میشود ،رنگ-
وبوی جامعهباوری افراطی میگيرد و در مواقع و موضع-
گيریهای حساس ،موجب بروز انحرافات شديد از مسير
مارکسيسم-لنينيسم میشود .ازجمله در طول جنگجهانی اول
که در تمام دنيا کمونيستها با موضع ضديت با جنگ مشخص
میشدند ،کمونيستهای چينی از مشارکت چين در جنگجهانی
حمايت میکردند؛ آنهم با توجيهاتی از قبيل :چين نبايد به-
عنوان ملتی ضعيف و تسليمشده در نظر اروپايیها جلوهگر
شود و يا اينکه جنگ برای جامعه مانند تمرينهای ورزشی
برای بدن انسان مفيد است .اين اظهارات غالبا ً از جانب چن
21

دوشيو بنيانگذار حزب کمونيست چين بهعنوان رهنمودهايی
برای کمونيستهای چينی ابراز میشد که البته تأثيرات عميقی
هم بر مائو برجا گذاشتهبود.
»انترناسيوناليسم« برای کمونيستهای چينی از ابتدا با
درکی که کمونيستهای اروپايی از اين واژه داشتند ،عميقا ً
متفاوت بود .در مجلهی »کمونيست« منتشرشده در تاريخ 7
نوامبر  ،1920انترناسيوناليسم برای چينیها با استعارهای اين-
گونه تبيين میشد» :خورشيد هرگز از تابيدن بر پشت کارگران
چينی که در سراسر جهان مشغول کارند غروب نمیکند «.که
اشارهای بود بهکثرت کارگران مهاجر چينی در اقصی نقاط
دنيا و صدالبته در تعارض با شعار کمينترن.
بنيانگذاران در ابتدا با شعار »بساط کنفسيوس را جمع
کنيد« بهمخالفت با انديشهی کنفسيوس پرداختند ،اما بعدها
بهاثبات رسيد که روح تعاليم کنفسيوس در جامعهی چين تا
مغزاستخوان نفوذ کرده است .کنفسيوس در باب سياست هيچ
اظهارنظر قابلاستنادی نکردهبود .متون حقوقی او هم از سوی
شاگردانش نوشته شدهبود .از اين رو انديشهی کنفسيوسی فاقد
اصول قابل اتکا است و جنبهی اخروی ندارد .پس درنتيجه
بيشتر منظور تفسيرکنندهی اين تعاليم حائز اهميت است و
همواره حکومتهای چينی برای مشروعيتيابی خود از اين
تعاليم استفاده کردهاند .سرانجام هم جيانگ زمين بهعنوان
جانشين دنگ شيائوپنگ رسما ً بهسياست ضديت با کنفسيوس
پايانداد و اعﻼمکرد که کنفسيوس را بايد بهعنوان يکی از
متفکران بزرگ چين مورد مطالعه قرار داد و همچنين اعﻼم
کرد که ما بايد آرمانهای مطلوب او را تا ابد همراه خود
سازيم.
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***
حزب کمونيست چين همواره بر ويژگیهای چينی انقﻼب
پرولتری تأکيد میکرد و بهنظر میرسيد هميشه دو مشی
متفاوت را دنبال میکند :يکی برای کمينترن و ديگری برای
مردم چين.
يکی از ويژگیهای کمونيسم چينی پررنگدانستن نقش
دهقانان در انقﻼب پرولتری بود؛ تا آنجا که گناه شکست 12
آوريل  1927که طی آن دههاهزار کمونيست کشتهشدند ،به-
گردن چن دوشيو رهبر فقيد حزب افتاد که بهنيروی بالقوهی
دهقانان بیاعتماد بود .بهاين ترتيب بزرگترين چهرهی حزب
کمونيست چين از رهبری کنار گذاشته شد ،حال آنکه مأمور
کمينترن با نام بورودين که با تاکتيکهای اشتباه خود مسئول
اصلی شکست بود بهروابط پيشين خود با حزب کمونيست
ادامه داد .پس از اين واقعه بهدهقانان بهعنوان نيروی اصلی
انقﻼب نگريسته میشد که در آن حزب کمونيست بهعنوان
پيشتاز پرولتاريا شناخته میشد و پرولتاريا نيز بهنوبهیخود
نقش اصلی را در پيشبرد انقﻼب برعهده داشت .در اين ميان
گروهی از دانشجويان چينی ساکن فرانسه گروهی تشکيلدادند
که بعدها نقش عمدهای در پيشبرد پروژهی سوسياليسم با
ويژگیهای چينی ايفا میکرد .دنگ شيائوپنگ و چوئن ﻻی از
جملهی آنان بودند ،ولی تئوريسين اصلی آنان در آن دوره که
در سال  1931توسط ملیگرايان بهقتل رسيد سای هسن بود.
سای هسن مدعی بود که هيچ تفاوت واقعی ميان دهقانی
که در مزرعه کار میکند و کارگری که در کارخانه استثمار
میشود وجود ندارد .از آن گذشته عنوان میکرد که سرمايه-
داران خارجی در چين زمام امور صنعتی و گمرکی را در
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دست دارند .از اينرو بود که کمونيستهای چين در آن دوره،
چين را بهعنوان کشوری »نيمهمستعمره و نيمهفئودال« در
نظر میگرفتند .چنين نگرشی صرفنظر از انحرافات عميق
نظری ،بازگو کنندهی رویکرد رهبران چين در سالهای بعد
بود .سالهايی با رونق اقتصادی که موجب عزم اين رهبران
برای پيگيری سياست واگرايی از مارکسيسم-لنينيسم میشد.
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ﭘانوشت:
] [1مسئوﻻن حزب کمونيست اتحاد شوروی در دوران
تقابل با چين مرتبا ً رویکرد کمونيستهای چين را بهاستهزاء
میگرفتند.
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