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مقاله طولنی »دو انقلب« ،اثر پری اندرسون ،مقایسه سیستماتیک
انقلبهای روسیه و چین است .اندرسون ،در این مقاله جالب ،به بررسی
ریشهها ،روندها ،اشتباهات و فجابع تاریخی ،علل شکست و پیروزیهای
این دو انقلب میپردازد .در اینجا ،اندرسون سعی دارد که به این سؤال
کلیدی ،چرا اصلحات گارباچف به شکست انجامید ،اما دنگ و رهبری حزب
کمونیست چین راه دیگری را انتخاب کرد ،پاسخ دهد .در نهایت ،اندرسون،
به بررسی کوتاه وضع امروز چین میپردازد .این مقاله در نشریه نیو لفت
ریویو ،شماره  ۶۱چاپ شده است.
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پری اندرسون

دو انقلب
ملظحظات کلی
برگردان :رضا جاسکی
اگر قرن بیسQQتم بیQQش از هQر رویQداد دیگQری بQا حکQQم فرمQایی مسQQیر انقلب
روسQیه همQراه بQQود ،قQQرن بیسQQت ویQک بQا پQی امQدهای انقلب چیQن شQکل
خواهد گرفت .حکومت اتحاد جماهیر شوروی در جنگ اول جهانی زاده شQد،
در جنگ دوم پیروز ،و در نسخه سرد سومی شکست خورد ،و پس از هفQQت
دهه بدون هیچگونه تیری به همان سرعتی که یک بار آمده بود ،منحل شد.
آنچه که باقی ماند ،روسیه ای با وسعتی کمتر از آنچه کQه عصQQر روشQQنگری
می شناخت ،با نیمی از جمعیت اتحاد شوروی ،دوباره به یک سرمایه داری
که در حال حاضر بیشتر از آخرین روزهای تزاری به صادرات مواد خام وابسته
است ،بازگشت .در حالی که عقبگردهای احتمالی آینQQده را نمیتQQوان از نظQQر
دور داشت ،در حال حاضر ،آنچه که از قیام اکتبر جان سالم بدر بQQرده اسQQت،
بر اساس هر ملحظه مثبتی ،بسیار ناچیز است .مانQQدگارترین دسQQتاورد ان،
به اندازه کQQافی بQQزرگ ،منفQQی بQQود :شکسQQت نازیسQQم کQQه هیQQچ رژیQQم دیگQQر
اروپایی نمی توانست باعث و بانی آن شود .این ،در هر حال میتواند قضاوت
مشترک امروز باشد.
نتایQQQج انقلب چیQQQن کنتراسQQQت جQQالبی را ارائه میدهQQد .هنگQQامیکه آن وارد
هفتمین دهه خود میشود ،جمهوری خلق موتور اقتصاد جهانی ،بQQه تنهQQایی
بزرگترین صادر کننده به اتحادیه اروپا ،ژاپن و ایQQالت متحQQده اسQQت؛ بزرگQQترین
دارنده ذخایر ارزی کره زمین است؛ برای یQک ربQQع قQQرن ،رکQQورددار سQQریعترین
نرخ رشد در درآمQQد سQQرانه بQرای بزرگQQترین جمعیQQتی کQه تQاکنون ثبQQت شQده
است ،میباشد .شهرهای بزرگ آن بدون هیچگونه رقیQQبی بQرای جQاه طلQQبی
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های تجQاری و معمQاری ،محصQولت خQQود را در همQه جQا بفQQروش میرسQانند.
سازندگان ،مکتشفین و دیپلمات های آن برای یافتن فرصQQتها و نفQQوذ بیشQQتر
تمام جهQان را عقQب و جلQو مQی کننQد .بQا اظهQار عشQق یکسQان دوسQتان و
دشمنان سابق،پادشQاهی وسQطی ،بQرای اولیQن بQار در تاریQخ خQود بQه یQک
قدرت بزرگ جهانی تبدیل شده است که در هQر هQر قQاره ای حضQQور دارد .بQا
سقوط اتحاد جماهیر شوروی ،هیQچ فرمQولی کQه بQر توصQیف چرخQش وقQQایع
دللQQت دارد بQQه انQQدازه »فروپاشQQی کمونیسQQم« ،مقQQدس شQQمرده نمیشQQد.
بیسQQت سQQال بعQQد ،آن یQQک کمQQی اروپQQایی مQQاب شQQده اسQQت .از یQQک دیQQد،
کمونیسم نه تنهQا زنQده اسQQت ،بلکQه بQه داسQتان موفQQق عصQQر تبQدیل شQده
است .در کاراکتر و مقیاس آن البته ،در آن بیش از یک طنز-تلQQخ -وجQود دارد.
اما در تفاوت بین سرنوشت انقلب در چین و روسیه ،شک کمی هست.
در کجا توضیح این کنتراست قQرار دارد؟ ایQQن سQؤال بQا وجQود شQکوائیه هQای
تQQاریخی جهQQان از آن ،بسQQیار بحQQث نشQQده اسQQت .البتQQه در موضQQوع ،فقQQط
مقایسQQه ان دو تحQQول نQQه مشQQابه بلکQQه متمQQایز میباشQQد ،وگQQر نQQه همانقQQدر
موقعیت های مختلف آن بی ارتباط است کQه جفQQت کQQردن فQامیلی  ۱۷۸۹و
 . ۱۹۱۷انقلب چین مستقیما از دل انقلب روسیه در آمQد و بQا آن بQه مثQQابه
الهام و اندرز تا لحظه حقیقت مشترکشان تQا پایQان ده هشQتاد مرتبQط بQاقی
ماندند .این دو تجربه ،مستقل از یکدیگر نبوده ،اما یک تQQوالی مرتQQب آگQQاهی
را شکل میدهد .۱این ارتبQQاط در هQQر ملحظQQه ای از نتایQQج مختلQQف شQQان وارد
میشQQود .بQQرای توضQQیح اینهQQا در جQQای خQQود ،تأمQQل در سQQطوح مختلQQف لزم
است .چهار تای آنها در اینجQQا برجسQQته میشQQود .اول ،تQQا چQQه حQQد عوامQQل
سیاسی ذهنی دو انقلب – به عبارت دیگر ،احزاب مربوطه در هQر کشQQور ،و
استراتژی هایی که انها دنبQال میکردنQQد ،متفQQاوت بودنQد؟ دوم ،نقQاط عینQQی
اغاز -شرایط اجتماعی-اقتصادی و غیره -هر حزب حاکم در مسQQیر رفQQرم چQQه
بود؟ سوم ،عواقب مؤثر سیاستهایی که آنها پذیرفتند چه بود؟ کدام میراث
طولنی مدت تاریخ دو جامعه را ،میتQQوان بQQه عنQQوان عوامQQل اساسQQی نQQتیجه
انقلب و رفرم ،شبیه هQQم در نظQQر گرفQQت؟ از آنجQQا کQQه جمهQQوری خلQQق چیQQن
بیشتر از اتحاد شQوروی عمQر کQرده اسQت و آینQده آن شQاید معمQای مرکQزی
مقاله قابل توجه ایزاک دویچر ،مائوئیسم-ریشه ها و چشم انداز ان ،نقطه آغQQاز رابطQQه
۱
هر گونه ملحظه ای بین انقلبها باقیمانده است .کنایQات تاریQخ ،اکسQفورد  ، ۱۹۶۶ص
۸۸–۱۲۰
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سیاست جهQQانی باشQQد ،تمرکQQز سQQازمانی آنچQQه کQQه در آینQQده خواهQد شQد،
چینی است که در آینه روسیه دیده میشود – همانطور کQه روشQن خواهQد
شد،این نه فقط معقولترین شکل آن .بلکه شرط ناگزیر بقیه نیز میباشد.

–۱نطفه گاهها
انقلب اکتبر ،معروف است به یک قیام سریع شهری ،که در شهرهای بزرگ
روسیه در ظرف چند روز به قدرت رسید .سرعت سرنگونی دولQQت مQQوقت بQQا
متشکل شدن حزبی که انرا انجام داد ،تطQQابق داشQQت .تعQQداد بلشQQویکها در
ژانویه ،۱۹۱۷در استانه کناره گیری نیکلی دوم ،بیش از  ۲۴۰۰۰نفر نبود ،و
نه ماه بعد ،تعداد انان قارچ گونه به  ۲۰۰۰۰۰نفر در هنگام سQQرنگونی رژیQQم
کرنسکی رسیده بود .پایگاه اجتماعی انان در طبقه کارگر جوان روسیه ،کQQه
کمتر از سه درصد جمعیت را تشکیل میدادند ،قرا داشت .آنها در روسQQتاها
که هشتاد درصد جمعیت در آنجا زندگی میکردند ،حضور نداشQQته و هرگQQز در
فکر سازماندهی دهقانان نبودنQQد،در عQQوض ،سوسQQیال رویزیونیسQQتها بسQQیار
بیش از آنها در انجا حضور داشته و برخQQوردار از سQQازمان روسQQتایی پرقQQدرتی
در سال  ۱۹۱۷بودند .چنین پیروزی سریعی از یک پایگاه حمایتی کوچک ،بQQا
تخریQQب دولQQت تQQزاری توسQQط ضQQربات چکQQش وار آلمQQان در جنQQگ اول جهQQانی
امکانپذیر شد -اشتباهات نظامی به انفجار شورشها ،که دسQQتگاه سQرکوب
آن را منحل نمود منجر شQQد؛ انقلب فQQوریه تنهQQا متزلزلQQترین پناهگQQاه را بQQرای
قدرت جانشین باقی گذاشت.
اما اگر قدرت به راحتی در این خلء گرفته شد ،نگه داشQQتن آن سQQخت بQQود.
مناطق گسترده ای به آشغال آلمان درامد .هنگامی که آلمان خود در ۱۹۱۸
شکست خورد ،ده نیروی مختلف اعزامQQی-امریکایی ،بریتانیQQایی ،کانQادایی،
صربستانی ،فنلندی ،رومانیایی ،ترکی ،یونانی ،فرانسوی و ژاپنQQی  -بQQرای
کمک به ارتش سفید جهت سرکوب رژیم جدید در یک جنگ تلخ داخلQQی کQQه
تا سال  ۱۹۲۰طول کشید،اعزام کردند .در پایان ان ،تخریب صQQورت گرفتQQه در
جنگ جهانی کامل شد ،روسیه مخروبه بQQود :قحطQQی در روسQQتاها ،کارخQQانه
ها در شهرها رها شدند ،طبقه کارگر توسط جنگ و غیر صنعتی شدن ،خرد
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شد .حزب لنین ،که پایگQQاه اجتمQQاعیاش از هQQم پاشQQید و یQQا جQQذب سQQاختار
دولت جدید گردید ،یک دستگاه ایزوله قدرت ،اویزان یک چشم انQQداز ویQQران از
خود باقی گذاشت :اکنون حکQQومت آن بQا بQدبختی جنQQگ داخلQی پیونQد داده
میشد که پس از انقلب اکتبر تحویل داده شد تا اعطای صلح و زمین.
اتحQQاد جمQQاهیر شQQوروی سوسیالیسQQتی بQQا تلشهQQای عQQالی ،قسQQمتهای
بزرگی از امپراتوری سابق روسیه را ساخت .اما اولین دولت مدرن تاریخ کQQه
هQQر گQQونه تعریQQف ارضQQی را رد میکQQرد ،اتحQQاد شQQوروی ایجQQاد شQQده ،ادعQQای
هیچگونه تعصب ملی ویا سQاخت و سQاز ملQی نداشQت .درخواسQت آن بیQن
المللی بود :همبسQQتگی جنبQQش کQQارگری در سراسQQر جهQQان .بلشQQویکها بQQا
گرفتن قدرت در یک کشور عقبمانده بزرگ ،که اقتصادش عمQQدتا کشQQاورزی
و جمعیتQQش تQQا حQQد زیQQادی بیسQQواد بQQود ،بQQر انقلب در کشQQورهای بیشQQتر
پیشQQرفته و صQQنعتی اروپQQا بQQرای نجQQات خQQود از مخمصQQه تعهQQد رادیکQQال بQQه
سوسیالیسم در جامعه ای بQدون پیQش شQرطهای سQرمایه داری منسQQجم،
حساب میکردند .قماری که حاکمان تحت محاصره بزودی باختند ،چیQQزی کQQه
برای توده تحت فرمان ،از آغاز بیمعنی بود .حزب شوروی که مجبور به تکیه
بر خود بود ،تلش نمود تا آنجا که میتوانست بسوی شکل دیگری از جامعه،
بدون حمایت نه چندانی در خانه و هیچگونه کمکی از خارج حرکت کند.

۲
انقلب چین ،با وجود آنکه از انقلب روسیه الهام گرفته بود ،تمام شQQرایط آن
را واقعا معکQQوس نمQود .حQزب کمونیسQQت چیQQن در سQال  ۱۹۲۱ایجQاد شQد،
چهار سال بعد ،هنوز کمتر از یک هزار عضو داشت ،وقتی که برای اولین بQQار
به یک نیQQروی قابQQل تQQوجه تبQQدیل شQQد ،از انفجQQار جنگجQQویی طبقQQه کQQارگر در
شQQهرهای سQQاحلی بQQا جنبQQش سQQی ام مQQه سQQال  ۱۹۲۵زاده شQQد ،توسQQط
مشاوران شوروی و منابع رژیم نوپای کومین تانگ که توسط سون یات سن
در کانتون رهبری میشد ،کمک شد .بین لحظه تاسیس تا فتQQح کمونیسQQتی
قدرت در سراسر چین ،مبارزاتی که بیQQش از یQQک چهQQارم قQQرن طQQول کشQQید،
قQQرار داشQQت .نقQQاط عطQQف آن بخQQوبی شQQناخته شQQده هسQQتند -اردوکشQQی
شمالی  ، ۱۹۲۶پیوستن ملی گرایان و کمونیستها علیQه رژیQم هQای جنQگ-
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سالر؛ قتل عام کمونیستها توسط چیان کای شQQک در شQQانگهای در ۱۹۲۷؛
متعQQاقب آن تQQرور سQQفید؛ اسQQتقرار شQQورای جیانQQگ شQQی در  ، ۱۹۳۱و پنQQج
لشکرکشی بQQرای نQQابودی آن ،توسQQط کQQومین تانQQگ؛ مQQارش طQQولنی ارتQQش
سرخ به یان آن در  ، ۱۹۳۴–۱۹۳۵و ایجاد مناطق مرزی حکومت توسط حزب
کمونیست چین در شمال غربی؛ جبهه متحد با کومین تانگ در برابر تهQQاجم
ژاپن در  ۱۹۳۷–۱۹۴۵؛ و جنگ داخلQQی نهQایی سQQالهای  ۱۹۴۶–۱۹۴۹کQQه در
آن ارتش آزادی بخش خلق کشور را در بر گرفت.
بسیار بیش از زمان بندی کامل متفاوت ،این تجربه را از سرنگونی در روسیه
متمQQایز میسQQازد .روشQQی کQQه در آن قQQدرت بدسQQت گرفتQQه شQQد ،در مجمQQوع
متفاوت بود .اگر دولQQت ،در فرمQQول معQQروف وبQQر ،توسQQط اعمQQال زور انحصQQاری
مشروع بر یک قلمرو ،تعریف میشود ،یک انقلب همیشQQه شQQامل شکسQQتن
این انحصار ،و ظهور آنچه که لنین و تروتسکی قدرت دوگانه نامیدنQQد ،اسQQت.
بطور منطقی ،سه راه وجود دارد که در آن ،این شرایط میتوانQQد مطQQابق سQQه
ترم فرمول وبر ،بوجود اید .یک انقلب میتواند انحصار قدرت دولت را با از بین
بردن مشQQروعیت حQQاکمیت ،بشQQکند ،بطQQوریکه زور نمیتوانQQد بQQرای سQQرکوب
جنبش اعمال شود .به عنوان مثال ،انقلب ایران که در آن هیچ جنگی نبQQود،
ارتش سلطنتی در هنگام سقوط رژیم سلطنتی فلج شده بود .متناوبQQا ،یQQک
انقلب میتواند به جنگ دستگاه زور دولت برخاسته و با یک ضربه سریع انQQرا
سرنگون کند ،بدون انکه مشروعیت عمومی را تأمین کرده باشد .این الگوی
روسی بود و فقط در مقابل یک حریف ضعیف قابل اجراست.
در نهایت ،یک انقلب میتواند شکستن قدرت انحصاری دولت را نQQه از طریQQق
محرومیت آن از آغاز مشروعیت ،و نه بوسیله لغو ظرفیت خشونت ان ،بلکQQه
توسط کاستن مناطق کافی از آن ،برای برپایی یک حکومت ضد دولتی ،که
قادر باشد اختیار قدرت و رضایت از آن را بQQه طQQور یکسQQانی فرسQQوده کنQQد ،را
عملی کند .این الگوی چینی بود .تشکیل گذرگاهی برای نیروهQQای چریکQQی
برای رسیدن به قدرت ،منحصر به چین نبود – در یوگسلوی یا کوبQQا نیQQز ایQQن
چنین بود .آنچه در مورد چین استثنایی بود ،نه ایجاد پی در پی »کشورهای
شورشی« در درون دولت ،بلکه طول عمر آنها بود .شرایط ایQQن مQQدت زمQQان
احتیاج به توضیح دارد.
در زمان چرخQQش قQQرن ،سQQلطنت رومQQانوف هQر چقQQدر کQه ضQعفهای خQQود را
داشت ،اما بطQQور غیQQر قابQل مقایسQQهای قویQQتر از چینQQگ بQQود :یQQک مؤسسQQه
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بومی که نه فقط میتوانست از صنعت پیشرفته و منابع طQQبیعی فQQراوان پQQول
در اورد ،بلکه بر یک ارتش بزرگ و ذخایر عمیق وفاداری میهQQن پرسQQتانه کQQه
زاییده پیروزی بر ناپلئون بود ،تکیQه داشQQت .در شQرق دور ،در میQان قQدرتهای
اروپایی ،در درجه اول روسیه به امپراتوری چین تجاوز میکQرد .تنهQا شکسQت
عظیم در میدان نبرد برای اولین بQQار توسQQط ژاپQQن و پQQس از آن توسQQط المQQان،
باعث انقلب سالهای  ۱۹۰۵و  ۱۹۱۷بQQر علیQQه آن شQQد .در مقابQQل ،سQQلطنت
چینگ ،در اواسQQط قQQرن نQQوزدهم بطQQور گسQQترده ای بQQه عنQQوان یQQک سلسQQله
بیگانه ،و بزودی همچنین به عنوان یQQک وابسQQته فاسQQد بQQه غQQرب مQQورد تنفQQر
بود .پQQس از شQQورش تایپینQQگ ،آن نتوانسQQت هرگQQز کنQQترل مرکQQزی نیروهQQا در
سراسر کشور بدست اورد .حکومت امپراتوری چنان تضعیف شده بود کQه در
سQQال  ۱۹۱۱بQQدون حQQتی یQQک حرکQQت هماهنQQگ در برابQQر آن ،سQQقوط کQQرد.
هیچکدام از رژیم های جانشین ،در حد استانداردهای وبر نبودنQQد .جمهQQوری
منحل شد ،ابتدا در صفحه شطرنج ملکهای سرداران جنگی رقیب ،و سپس
در رژیم دو رگه مستقر در نانجینگ ،کومین تانگ فرمانQQدهی مرکQQزی کشQQور،
حول دلتای یانژی را و ارتشهای منطقه ای هوه فن حریف ،بقیQQه را داشQQتند:
هرگز بیش از نیمی ،معمول کمتر ،از هیجده استان سنتی چین تحت کنترل
چیانگ کای شک قرار نگرفت.
در این پیچ وخم رقابت مراکز قدرت بود که حزب کمونیست چین میتواند خود
را در شکاف بین حاکمیت ها محکم کند و یک ضد قدرت متحرک ایجQQاد کنQQد.
اما با وجود آنکه هرگQز بQا یQک دسQتگاه دولQتی متحQد روبQرو نبQQود ،انطQQور کQه
بلشویکها بودند ،دشمنان آن به شکل متناقضی نیرومند تQر بودنQد و خطQرات
ناشQQی از شکسQQت بQQالتر بQQود .کQQومین تانQQگ هQQر چنQQد محQQدود بQQه پایگQQاه
اسQتراتژیک آن بQود ،هرگQز در پایQان عمرخQQود نQه یQک رژیQQم مطلقQQه بQود و نQه
طیفی از حکومت موقت .ناسیونالیسم و کمونیسم همسQQاله هQQای متضQQاد،
و در یک قالب سازمانی شکل گرفته بودند :رقبای یکسان مQQدرن ،بQه سQQبک
خود ،و برای تسلط بر کشQQور .بQا ایQQن حQQال ،کQQومین یانQQگ ارتQQش بزرگQQتری را
کنترل میکرد ،که مجهز به سلحهای سنگین و توسط زبدگان ورماختی-فون
سیک ،فمن فالکن هاوسن -در ماموریت های پی در پی آمQQوزش دیQQده بQQود؛
آن فرماندهی درآمد مالیاتی ثروتمنQQدترین منQQاطق چیQQن را داشQQت .بQQا وجQQود
همه قهرمانی مارش بزرگ ،بدون شک اگQر ژاپQن یQک حملQه تمامعیQار را بQه
رژیم نانجینگ در سال  ۱۹۳۷راه نمی انداخت ،بدون شک ،حزب کمونیسQQت
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را در اواخر دهه سی از نابود کرده بود.
در این وضع اضطراری چیانQQگ ،فریQQب طعمQQه خQQود را خQQورده امQQا هنQQوز درگیQQر
کمونیسم به عنوان خطر بزرگتر بود و ثابت کرد که به هر شQQکلی ،نQQاتوان از
مقابله با دشمن خارجی بود .یک همکاری طولنی مدت با نظامیان ژاپنQQی-
که او با انها ،قتل عام شانگهای در سال  ۱۹۲۷را برنامهریزی کرد ،و پرواز به
توکیو کمی بعد برای امضای یک قرارداد بQQا سQQتاد عمQQومی ان -کQQه در آن بQQه
آشغال منچوری رضایت داده شده بود ،او به داخل کشور عقب نشینی کرد،
با این امید که بعد از پرل هاربر میتوانست منتظر پیروزی آمریکQQا گردیQQده و بQQا
نیروهQQای اصQQلی دسQQت نخQQورده خQQود ،بسQQوی حQQزب کمونیسQQت برگQQردد.
لشکرکشی نهایی ژاپن در چین ،تهاجم ایچیگو در سال  ۱۹۴۴بQQه هQQر گQQونه
اجرای ساده چشم اندازهای وی پایان داد ،و با خرد کردن بهترین بخشQQهای
کومین تانگ ،آنها را غیر قابل بازسازی نمود .تخریبی نه چندان کمتر نیز ،بر
اعتباردیکتQQQاتوری چیانQQQگ وارد شQQQد کQQQه از دفQQQاع کامQQQل از ملQQQت  ،امتنQQQاع
کرد .حزب کمونیست چین ،دور از دسترسی کومین تانگ و یا نفوذ ژاپنی ها
در پایگاه خود در منطقه مرزی دوردست یان آن ،به طQQور فزاینQQده مQQوثری وارد
جنگ چریکی با مهاجمین ،در سراسر شQQمال شQQد .رشQQد قQQدرتش از طریQQق
ترکیب اصلحات در روستاها-کاهش اجاره ،لغو بدهی ،توزیQQع مجQQدد محQQدود
زمین -با مقاومت در برابر بیگانگان بدست امد .ترکیQQب ایQQن دو ،بQQه آن عمQQق
ریشQQه اجتمQQاعی ،کQQه حQQزب روسQQها هرگQQز بدسQQت نیاوردنQQد ،در یQQک پایگQQاه
تودهای در حال گسترش در میان دهقانQQان ،طبقQQه ای کQQه اکQQثریت قریQQب بQQه
اتفاق جمعیت از ان تشکیل شده بود ،داد .در طی هشت سQQال از  ۱۹۳۷تQQا
 ،۱۹۴۵رشد حزب چین از چهل هزار به یک میلیون و دویست ،و ارتQQش آن از
نQودهزار بQه نQه صQد هQزار رسQید .هنگQامی کQه ژاپQن تسQلیم شQد ،نهQال آن
بسرعت در سراسر دشت چین رشQQد کQQرد :در زمQQانی کQQه جنQQگ داخلQQی در
سQQال  ۱۹۴۷گسQQترش یQQافت ،صQQفوف آن دو برابQQر گشQQت و بQQه دو میلیQQون و
هفتصد هزار رسید .در همین حال ،در مناطق مرکزی و جنوبی تحQQت کنQQترل
کومین تانگ ،فساد لجام گسیخته و تورم ،پشتییانی شهری رژیم چیانQQگ را
نابود کQQرد و بQQاعث تضQQعیف روحیQQه ارتQQش ،بQQا وجQQود اینکQQه ،ان توسQQط ایQQالت
متحده بخوبی مسلح و مجهز شده بود ،گردید و برای ارتش ازادیخQQواه خلQQق
هیچ رقیQبی نبQود .در هنگQام راهپیمQایی ارتQش ملQی بسQوی جنQوب ،تعQداد
فزاینQده ای از فرمانQدهان آن ،خQود را تسQلیم ارتQش خلQق نمQوده و یQا تغییQر
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جانب دادند :پکن ،شانگهای ،نانجینگ ،گوان ژو -یکی بعQد از دیگQری سQقوط
نمودند ،و شهرهای بزرگ چین ،بدون آنکه بندرت تیری شلیک شود ،سقوط
کردند.
در روسیه ،جنگ داخلی پQQس از انقلب امQQد ،و شQQاید بQQه خQQاطر مجQQازات ان،
کشQQور را در شQQرایط بسQQیار بQQدتری نسQQبت بQQه قبQQل از بQQه قQQدرت رسQQیدن
بلشویکها ،قرار داد .انقلب در چین ،به دنبال جنگ داخلی ،و اثرات سریع آن
به مثابه رستگاری توسط آن جلوه گر شQQد .چیQQن  ،بیQQش از یQQک قQQرن ،دارای
هیچگونه قدرت مرکزی که تحمل تجاوز خQQارجی و یQا تضQQمین کننQده نظQQم در
سراسQQر کشQQور باشQQد ،نبQQود .کمونیسQQم ،هQQم اسQQتقلل ملQQی و هQQم صQQلح
داخلی را به ارمغان اورد .با شکست کQQومین تانQگ ،افسQQران ایQالت متحQده،
تفنگداران دریایی انگلیسی و بازماندگان ژاپنQQی ،رهQQا شQQدند .پیQQروزی ارتQQش
ازادیبخش چین بدور از غQQارتگری اقتصQQادی و اجتمQQاعی ،ثبQQات و بهبQQود را بQQه
ارمغان اورد .تورم مهار شد؛ فساد تبعیQد گردیQد؛ توزیQع کالهQا از سQر گرفتQه
شد .فئودالیسم در روستا لغو شد .در شهرها ،از آنجا که دو سوم صQQنایع از
قبل متعلق به کومین تانگ بود و سرمایه کمپرادور بQQه هنQQگ کنQQگ یQQا تQQایوان
فرار کرده بود ،نیاز به هیچ گونه مصادره فراگیر وجود نداشت .طبقه متوسQQط
که در سالهای حاکمیت ملی به دشمنان تبQدیل شQده بودنQد ،اکQQثر انQان بQه
جای مقاومت ،از ورود کمونیسم استقبال کردند؛ بQQه مجQQرد آنکQQه تولیQQد احیQQا
شد ،کارگران به کار روزمره ،بازگشQQتند و دسQQتمزد گرفتنQQد .جمهQQوری خلQQق،
تجسم آرمانهای میهQQن پرسQQتانه و انضQQباط اجتمQQاعی بQQود ،و زنQQدگی را بQQا
توافق مردمی که اتحاد شوروی هرگز انرا نشناخت ،آغاز کرد.

۳
این نطفه گاههای متفاوت اثر خود را در جهت هر کدام از این رژیمهQQا ،کQQه در
آن همیشه نسبت زور و رضQQایت متمQایز بQQود ،بجQا گذاشQQت .تحQQت حQQاکمیت
استالین ،کمونیسم شوروی ،دوبار ،بعد از جنگ داخلی محبوبیت عمومی را
بدسQQت اورد :یQQک بQQار در میQQان نسQQل جدیQQد کQQارگران کQQه سQQابقه دهقQQانی
داشتند ،در حرکت صQQنعتی شQQدن همQQه جQQانبه ،در طQQرح پنQQج سQQاله اول ،در
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فضای غوغای شور و شوق جمعی که واقعQی ولQی عمQومی نبQود ،شQرکت
داشتند؛ و بار دوم ،در طی جنگ دوم جهQانی ،هنگQامی کQه رژیQم توانسQت
میهن پرستی گسترده تر روسی را در مبارزه جنگ و زندگی مQQردم بQQر علیQQه
استیلی نازیها ،بQاعث شQود .هQر چنQد کQه ایQQن ،بQاعث تغییQر بQی اعتمQادی
حاکمان به توده زیر دست انها نگردیQد .سیسQQتم اتحQQاد شQQوروی ،وقQQتی کQه
دوره های رضQQایت عمQQومی بوجQQود میامQQد ،را مQQورد اسQQتفاده قQQرار میQQداد .در
دوران سرکوب دیکتاتوری استالین ،پلیس مخفQی بQه یQک نهQاد مرکQزی تQر و
قدرتمند تر از خود حزب تبدیل گردید .در همه جا ،در برابر دشمنان خیالی و
واقعی ،و نه فقط در صفوف خود رژیم ،خشونت »اجبارا« آزاد ،حضور داشت.
در مقابل یک زمینه تنش مستمر ،دو تشنج بزرگ یعنQQی اشQتراکی کQQردن در
اواخر دهه بیست و تصQQفیه هQای دهQQه سQی قQQرار دارد .در اولQQی ،رژیQQم یQQک
جنگ تمامعیار بQر علیQه دهقانQان راه انQداخت ،کQه در آن تبعیQد هQای دسQته
جمعی و قحطی ،شاید باعث مرگ شش میلیون نفر شد ،و آنها را به یQQک
نیروی در هم شکسته و عبوس تبدیل نمود ،و بعQد از آن هیچگQاه کشQاورزی
روسیه دوباره احیا نگردید .در دومی ،نه تنها کل گQQارد قQQدیمی بلشQQویک هQQا
که انقلب اکتبر را سQQاخته بودنQQد ،بلکQQه تقریبQQا کQQل کQQادر آینQQده کQQه مQQوقعیت
رهبری در حزب و دولت را داشتند و تعQداد بسQیار بیشQتری از قربانیQان دیگQQر
ناپدید شدند-در مجموع حداقل هفتصد هQQزار نفQQر .آنهQQایی کQQه بیدرنQQگ در
این وحشیگری اعدام نشدند ،بالغ بر دو میلیون ،کQه بخQش قابQل تQوجهی از
اقتصاد بود ،در طQی ایQQن سQالها بQه اردوگاههQای کQار اعQزام شQدند .۲پQس از
پیروزی در جنگ جهانی دوم ،کQQه در آن اتحQQاد شQQوروی از تلفQQات بسQQیار زیQQاد
رنج میبرد ،ترور کاهش یافت .اما با وجود تمام تقدسی که او در میدان جنگ
بدست آورده بود ،تا پایان ،ترس ،انگیزه اصلی قدرت استالین باقی ماند.

۴
حزب چینی ،مدل اتحاد شQوروی کQه در دوران اسQQتالین شQکل گرفQQت ،را بQه
برای تخمین این تلفات نگاه کنید به :اردوگاه کار اجباری تحت استالین اثر ر.و.دیویس،و
۲
راهی بسوی ترور اثر ارچ گتی و الگ ناموف
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ارث بQQرده و همQQان نظQQم و انضQQباط یکپQQارچه ،سQQاختار اقتQQدارگرا ،و عQQادات
حکمرانی را توسQQعه داد .از نظQQر سQQازمانی و ایQQدئولوژیک ،دولQQتی کQQه آن ،در
اوایل سالهای  ۵۰ایجاد کرد ،کامل شبیه اتحاد شوروی بود .علوه بQQر ان :در
موعد مقQرر ،حکQومت کمونیسQتی ،دو تشQنج مQوازی را در چیQن ایجQاد کQرد.
حزب کمونیست چین ،بخاطر ریشههای آن در روستا،در جائیکه دهقانان بQQه
خاطر اعتمQاد زیQادی کQه بQه رهQبری آن داشQتند ،توانسQت شQیوه اشQتراکی
سریع و کاملی را در طی چنQQد سQال از طریQق بQاز توزیQQع اولیQQه زمیQQن ،بQQدون
تحمیل فQQاجعهای کQQه در روسQQیه اتفQQاق افتQQاده بQQود ،اجQQرا کنQQد .امQQا در سQQال
 ،۱۹۵۸مصمم به سرعت بخشیدن سرعت توسعه آن شد ،و حQQزب ،جهQQش
بزرگ به جلو را شروع کرد ،که در آن با ایجاد کمونهQQای خلقQQی کQQه قQQرار بQQود
هم صنایع حیاط خلوتی را تولید و هم سهمیه بالتری از بذر تحویل دهQQد .بQQا
معطوف کردن کار به سمت تولید فولد خQانگی و ناکQامی برداشQت محصQول
در آب وهوای بد ،نتیجه اش بزرگترین قحطی قرن بود ،که در آن حداقل  ۱۵و
یا شاید  ۳۰میلیون مردند.انقلب فرهنگی ،هشQQت سQال بعQQد ،خQQود حQزب را
درو کرد،و باعث تلفات زیادی در صفوف ان توسط یQک سQری از تصQفیه هQای
روسی مانند ،که سپس از آن نیز در گذشت ،شد .ظاهرا ،حQزب کمونیسQQت
چین دو تا از بدترین حوادث و مصائب اتحاد شوروی را تکرار کرد.
اما هر چنQد کQه ممکQن اسQت شQباهتها غیQر طQبیعی و غریQب بنظQر برسQد،
ماتریس متفاوت انقلب چین پابرجاست .اگر مقیQQاس مردگQQان در روسQQتا ،بQQه
نسبت جمعیت هر جQامعه ،احتمQال قابQل مقایسQه بQود ،مکQانیزم هQای آن و
عQQواقب شQQان متفQQاوت بودنQQد .اشQQتراکی شQQدن اتحQQاد شQQوروی ،بQQه عنQQوان
اقدامی برای نابودی دهقانان »ثروتمنQد«QQQمعمول کسQانی کQه بیQQش از چنQد
دام داشتند-به عنوان یک قشر ،تصQQور میشQQد ،و بQQا خشQQونت نظQQامی انجQQام
میشد .بیش از دو میلیون کولک به اراضی موات با زور تفنگ پلیس شوروی
تبعید شدند .قحطی که بدنبال آن در سالهای  ۱۹۳۲–۱۹۳۳امد ،هر چند که
تا حدی وابسته به آب و هوای بQد بQQود ،امQQا عمQQدتا بQر اثQQر جQامعه روسQQتایی
مخروبی که دومین جنگ داخلی از خود باقی گذاشQQت ،بوقQQوع پیوسQQت .در
مقابل ،جهش بQزرگ بQه جلQQو ،هQر چقQدر کQه ارادی و عمQدی بQود ،هرگQز بQه
عنوان یک حمله بQه دهقانQان و یQا قسQمتهایی از آن در نظQر گرفتQه نمیشQد.
هیچگQQونه تبعیQQدی صQQورت نگرفQQت و یQQا سQQربازان وزارت داخلQQه بQQه جمعآوری
متمردین نپرداختند .کوری بوروکراتیQQک ،بخQQاطر عQQدم گQQزارش واقعQQQی)طبیعتا
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خود تحمیلی( در مورد وضع واقعی برداشQQت محصQQول از پQQایین ،علQQت فQQوری
فاجعه بود تا درنده خویی پلیس .در همین راستا ،بدنبال آن نیز ،هیQQچ گQQونه
انتقال مالکیت قابQQل مقایسQQهای از دهقانQQان ،صQQورت نگرفQQت .روسQQتا توسQQط
جهش بزرگ به جلو تضعیف روحیه نشد ،و زندگی روستایی حتی در بدترین
مناطق مبتل ،بسرعت شگفت انگیزی احیا شدند.
تضاد در انگیزه و نتیجه ،بیشتر از اینها در انقلب فرهنگی بچشQQم میخQQورد.
در دومین نیمه دهQه سQالهای  ، ۳۰اسQتالین تخQم تQرور را از پQایین تQا بQالی
حزب اتحاد شوروی پاشاند ،کQه بسQیاری از مقامQات کQه بQه او قQدرت زیQادی
درحزب کمونیست اتحاد شوروی داده بودنQد ،بQه عنQوان ،بژوفشQچینا ،یعنQی
جاسوس ،خائن و یا ضQد انقلبQی فریQاد زده میشQدند .اگQر چQه دلیQل کامQل
برای این دیوانگی همیشه نامعلوم باقی میماند ،امQا ایQن روشQن اسQت کQه
استالین ،که مشروعیت اش به خاطر دیکتاتوری شخصی اش هیچگاه کامل
قطعی نبود ،و در انقلب اکتبر نقش مهمی بازی نکرد ،و لنین یه صQQراحت در
مورد علیه او به حزب هشدار داده بود ،از بیماری سوءظن به همQQه کسQQانی
که در اطراف او بودند ،رنج میبرد ،و بر این باور که تنها راه مقابله با شQکاکین
یا مخالفین ،کشتن آنها بود.
هدف مائو نیز در راه اندازی انقلب فرهنگی همکاران نزدیکQQش بQQQود،چرا کQQه
بخشQا مجبQور بQه اعQتراف بQه شکسQت جهQش بQزرگ و پQذیرش بازگشQQت از
سیاست ارضی کQه آنهQا تحمیQQل کQرده بودنQQد ،شQد .امQا انگیQزه بزرگتQر آن
جلوگیری از هر گونه باز تولیQQد قشQQر منجمQQد بQQوروکراتیکی بQQود کQQه ازنظQQر او،
اتحاد شوروی را پس از مرگ استالین بسوی یک جامعه طبقاتی کQQه تفQQاوت
چندانی با سرمایه داری نداشت ،هدایت میکرد .برای جلوگیری از این چنین
توسعه ای ،او نه به نهادهای امنیتی ،که هرگز در چین همQQان اهمیQQتی کQQه
آنها در روسیه داشتند ،را بدست نیاوردند ،بلکه دانشQQجویان جQQوان رو کQQرد.
مائو با آزاد گQQذاردن آنهQQا علیQQه کسQQانی کQQه او میترسQQید مسQQیر شQQوروی را
انتخاب کنند ،تلطم توده ها از پایین به جای گردن زدن آنهQQا در بQال ،کشQQور
را در یک دهه از هرج و مرج کنترل شده فرو برد.
ظلم و ستمی که در پی آن امد ،بی نهایت بود .خشونت ناهماهنQQگ -آزار و
اذیت و نفاق؛ تحقیر ،ضQQرب و شQQتم ،تیربQQQاران؛جنگهای جنQQاحی-از شQهر بQه
شQQهر ،بQQه محلت و اعQQدام هQQای سQQازمان یQQافته ،گسQQترش یQQافت .تعQQداد
قربانیان ،که هنوز میبایستی بدرستی محاسبه شود ،مطمئنQQا بیQQش از یQQک
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میلیون بQود ۳.اگQر چQه تعQداد گشQته شQدگان ،نسQبتا خیلQی کمQتر از گQرداب
شوروی بود ،نه توسط دستورالعمل های مرکQQزی ،بلکQQه بQQه صQQورت ابتکQQارات
محلQQی کینQQه جویQانه بQQود ،مقامQQات سQQرنگون شQQدند و اختلفQQات در سراسQQر
کشور حل و فصل شد .اما بQQر خلف تQQرور بQQزرگ ،انقلب فرهنگQQی فقQQط یQQک
غQQول سQQرکوبگر نیسQQت .ایQQن یQQک تلش فراگیQQر بQQرای بQQه لQQرزه در آوردن
بوروکراسی توسط بسQQیج نسQل جQQوان در شQQورش بQQر علیQQه انهQا بQQود ،و بQQه
عنوان نوعی آزادی روانی دایر شد-اگر چه این ،به دلیل فروپاشQQی بسQQیاری
از نهادهای قدرت بود -بعQQدها عQQده زیQQادی را از نQQتیجه آن سQQرخورده کQQرد ،و
حتی به مخالفان پر شور کمونیسم تبدیل نمود .هدف خQQود اعلم شQQده ان،
تحول مساوات طلبانه چشم اندازی بود که دیگر »سه تفاوت بزرگ« را بیQQن:
شهر و کشQQور ،بخQQش کشQQاورزی و صQQنعتی ،و بQQالتر از همQQه کQQار دسQQتی و
فکری را قبول نمیکرد.
در آن زمان چنین آرمانهایی در هر جایی ،خیالی بودند ،چه رسد به جامعه
عقب افتاده چین .اما آنها فقط در پشت ویترین به نمایش گذاشته نشدند.
تعلیق دانشگاهها و دبیرستانها ،برای اعزام  ۱۷میلیون از جوانان شهری بQQه
خاطر انجام کار کشاورزی در کنار دهقانان ،در روستاها ،یک فرایند مشخص-
تر و طولنیتر این دوره بود تا اذیت و ازار .با انجام آن بدون خشQQونت ،و اغلQQب
با شور وشوق ،به اهداف دیگری نیز پاسخ داده شQQد .اینهQQا بQQه نQQوبه خQQود،
نشان خود را بر روشی که انقلب فرهنگی ،که تصفیه متوالی خQود حQزب را
تصویب کرد ،گذاشت .هیچگونه کشتار عمومی وجود نداشت .تحقیQQر ،تنQQزل
رتبه و اخراج ،سرنوشت معمول بسیاری از افQراد مQQورد هQدف بQود تQا انهQدام
انها .آیین اصلحات فکری »درمان بیماری ،تا کشتن بیمار« ،در عبارت یانQQان،
در تئوری ،و در عمل-به اندازه کافی وحشیانه -روش معمول برای برخQQورد بQQا
متهمان جQاده سQرمایه داری بQاقی مانQد .وقQتی کQه انقلب فرهنگQی بپایQان
رسید ،تنها در حدود یک درصد از حQQزب کمونیسQQت چیQQن بطQQور دائم از حQQزب
اخراج شدند ،و واقعا تمام رهبری حزب-به جز لیو شائوکی -که مائو به آنها
در سالهای  ۱۹۶۶–۱۹۶۹پشت کرده بود ،زنده ماندند .او بر خلف اسQQتالین،
انقلب چین را به پیروزی رسانده بود و قتل عQQام گQQارد قQدیمی کQه همQQراه او
جنگیده بودند ،نیز صورت نگرفت.
 ۳نگاه کنید به انقلب فرهنگی در روستا ،اثر اندرو والدر و یانگ سو
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متغیرهای سیاسی و فرهنگی در نتیجه عمل متفاوت در هم پیچیQQده شQQده
اند .مائو در روزهای آخر به امپراتور بدل شQQده بQQود .امQQا همیشQQه سQQنتهای
امپراتوری در چین ،تأکید بیشQQتری بQر تلقیQQن تQا زور بQه عنQQوان ابQQزار حکQQومت
داشته است ،با این حال در صورت لزوم و یا وجود هQQوی و هQQوس ،بیرحمQQانه
از اعمال زور استفاده شQده اسQت :ایQده انقلب فرهنگQQی-تغییر ذهQن بQرای
تغییQر همQه چیQز ،مفQاهیم فکQری تعییQQن کننQده تغییQرات اجتمQاعی هسQتند
بیشتر ،از کنفوسیوس تQا مفQاهیم مارکسیسQتی تغییQر تاریQخ قQرض گرفتQهشده بود .اما این هنوز یک رژیم زاییده انقلب اجتماعی بود که در آن قQQدرت-
برعکس حکم مائو در آن زمان-نه فقQQط از لQوله تفنQQگ میامQد ،بلکQه همچنیQن
متکی بر اعتماد به نفس اخلقQی میلیونهQا نفQر در حزبQی کQه انQرا نگهQداری
میکرد ،بود .اگر چه انقلب فرهنگی نزدیک بQQود میQQراث سیاسQQی انQQرا از بیQQن
ببرد ،و با وجود این که به طرز مضحکی شکل گرفته بود ،در نهایت ،انQرا نیQز
محبوس و محدود کرد.

–۲دگرگونی ها
دو انقلب کQQه اختلفQQی سQQی سQQاله در منشQQاء خQQود دارنQQد ،در پQQروژه هQQای
رفرمی که تقریبا مدت یکسانی را میپوشاندند ،خQاتمه یافتنQد .زمینQه هQر دو
انها ،شکست در تلشQهای قبلQی بQرای بازسQازی بQود .در شQوروی ،پQس از
مQQرگ اسQQتالین ،واکنQQش در برابQQر ظلQQم و سQQتم او سQQریع بQQود .تحQQت تسQQلط
خروشچف ،دستگاه ترور برچیده شد؛ سانسور سبک شد ،به مزارع کلکQQتیو
اسQQتقلل بیشQQتری داده شQQد ،سQQرمایهگذاری در مصQQرف افزایQQش یQQافت؛ و
همزیسQQتی مسQQالمت آمیQQز بQQا سQQرمایه داری اعلم شQQد .اسQQتالین زدایQQی
درحدود پنج سال از کنگره بیست تا بیست و یک حزب کمونیست شQQوروی،
بQا شQQتاب قابQل ملحظQQه ای پیQQش رفQQت .بعQد از ان ،زیگQQزاگ هQای نQQامعقول
خروشچف در سیاست خارجی و داخلی-قمار و عقQQب نشQQینی در کQQارائیب،
بازسازی بیمعنی حزب ،برنامههای فی البداهه برای احیQQای کشQQQاورزی-با
مخQQالفت همکQQارانش روبQQرو شQQد و منجQQر بQQه حQQذف باشQQتاب وی گردیQQد .او
هیچگون تغییر اساسی در سیستم اقتصادی به ارث رسیده از استالین ،که
بر اساس برنامهریزی بسیار متمرکز و اولویت بQه صQQنایع سQQنگین ،کQه بQاعث
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پیروزی شوروی در  ۱۹۴۵گردید و کاریر او نیز بر همین اساس بود ،را در نظر
نداشت .مشروعیت بخشیدن به آنچه که برنامه گسپلن] [GosplanبدسQQت
آورده بQQQود،اعتبار پیQQروزی بQQر پیشQQرفتهترین قQQدرت اروپQQایی ،انعطQQاف پQQذیری
سیستم اقتصادی اجتماعی که مسQQئولیت تبQQدیل اتحQQاد شQQوروی بQQه قQQدرت
بزرگ را درست در زمQانی ،در دوران ورود بQه عصQر جدیQد ،کQه بیQش از همQه
٤
بدان احتیاج داشت را فلج کرد.
هنگامی که خروشچف سرنگون شد ،رشد اقتصادی همچنان آبرومندانه بود
و قدرت نظامی اتحاد شوروی گسترش می یافت .قیمت شکسQQت او »دوره
رکود« بود ،چنQQانکه عQQواقب طQQولنی آن از نیمQQه دهQQه شصQQت تQQا نیمQQه دهQQه
هشQQتاد بQQدین گQQونه نامیQQده میشQQد .بوروکراسQQی شQQوروی ،آزاد از ابتکQQارات
بیقرار خروشچف و مطمئن از دستگیریهای خودسرانه ،در لختی خشنودی
خود بسر برده و به مونتاژ انباری از اسلحه قناعت کرده و به کاهش سود بر
سرمایهگذاری صنعتی کامل بی توجه بود .اتحاد شوروی برابQQری هسQQته ای
با ایالت متحده بدست آورد و بQه رتبQه ابQر قQدرتی رسQید .امQا بیسQت سQال
برژنفیسم ،حزبی با یک جنگل سنگی از صاحب منصبان باقی گذاشت ،کQQه
رهQQبری جQQامعه ای کQQه در آن امیQQد بQQه زنQQدگی در حQQال سQQقوط بQQود ،رشQQد
اقتصادی عمل متوقف شده بQود ،و بQدبینی جهQانی بQود ،را بدسQت داشQت.
گارباچف در چنین صحنه ای ،در سال  ۱۹۸۵قدم گذاشت.
بی نظمی در چین ،هنگامی که دنگ شیائوپینگ به قدرت رسید چشمگیرتر
بود .جامعه هنوز دچQQار آسQQیب هQQای روانQQی ناشQQی از انقلب فرهنگQQی بQQود.
آموزش عالی برای یک دهه بطور موثری متوقف شده بود .دشمنی با علم و
هنQQر ،آثQQار تQQاریخی را از بیQQن بQQرده بQQود ،جQQزم گرایQQی زنQQدگی روشQQفکری را
خاموش کرده بود .تعداد زیQادی از جوانQQان در تبعیQد روسQتایی محصQQور شQده
بودند .نارضایتی شهری در حال غلیان بود ،پایتخت کشور بتازگی صحنه یQQک
شQQورش عظیQQم مردمQQی بQQود کQQه در آن سQQاختمان اداره امنیQQت عمQQومی در
میدان تیان انمن پکن توسط جمعیت بسیار خشمگین بQQه غQQارت رفتQQه و بQQه
آتش کشیده شد :شورش در مسکو غیر قابل تصور بود.مائو میخواسQQت کQQه
از آن نوع کمونیسمی که سیاست خروشچف بدان منجQQر شQQده بQQQود،انگونه
بطور منفی ،اشتراکی کردن و پاکسازی یک اثر خیلی متفاوتی بر سیستم سیاسی
٤
نداشتند :بلیایی که پیروزیشان جلوی نوسازی را گرفتند ،در حالیکه شکست جهش
بزرگ و انقلب فرهنگی ،به آنها این اجازه را داد.
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که او میدید ،جلوگیری کند .او به این هدف رسیده بود .هیچگونه قدرت یابی
اهسته بوروکراسی محافظه کار ،که اقتصاد را فلج و جQQامعه را در یQQک قQQالب
منحQQط قQQرار داده ،چنQQانکه گریبQQانگیر اتحQQاد شQQوروی در دوران برژنQQف بQQود،
نمیتوانست صورت بگیرد .هدف منفی او کسب شده بود .اما جایگزین مثبت
وی کامل شکستخورده بود .در هنگام مرگ او ،سیاست وی به نوع دیگری
از بنبست تاریخی ختم شده بود.

۲
زمQQانی کQQه ایQQن دو کشQQور از اسQQتانه اصQQلحات عبQQور کردنQQد ،اتحQاد شQQوروی
ظاهرا تا حد زیادی دارای شرایط ،مصالح و فرهنگ بهتری برای موفقیت بQود.
تولید ناخالص داخلی آن چهار تا پنج برابر بالتر از چین بود .پایههای صQQنعتی
آن به مراتب بزرگتر بود ،و دو برابر نیروی نسبی کار را میتوانست اسQQتخدام
نماید .تقریبا در همQQه منQQابع طQQQبیعی-سوخت هQQای فسQQیلی ،مQQواد معQQدنی
ارزشمند ،زمین فراوان-ثروتمندتر بود .بسQQیار بیشQQتر شهرنشQQین شQQده بQQود.
جمعیت آن با مصرف بطور متوسط دو برابر چین ،بهتر تغذیه میشQQد .شQالوده
آن بطور قابل ملحظه ای بیشتر توسعه یافته بود .آخر اما نه بیاهمیQQت تQQر،
افراد آن بطرز غیر قابل مقایسهای بهتر تحصQیل کQرده بودنQد :نQه فقQQط کQامل
باسواد ،بلکه تعداد دانشجویان آن بطور نسبی ،بیست برابر بیشتر ،و دارای
یک دسته بزرگی از دانشمندان بخوبی تحصیلکرده بود.
ولی »دوران رکود« بتدریج خنثی شQQد ،و درجهQQات حیQQاتی ،ایQQن مQQوهبت هQQا
تنزل کرد .به مدت بیست سال هیQQچ تغییQQر سیاسQQی ،سQQطح مQQرده زنQQدگی
اتحQQاد شQQوروی را براشQQفته ننمQQود .برنQQامهریزی مرکQQزی بQQه سQQطح افراطQQی
مسخره ای رسیده -تعیین قیمت بیش از شصت هزار کال -نوع اوری را خفه
کرده ،و هر گونه نامعقول گرایی را انباشته نمود .بهQQره وری کQار ثQابت مانQQد؛
نسبت سرمایه-بازدهی بدتر شد؛ تجهیزات فرسوده قراضه بQاقی ماند؛فQQQن-
اوری جدید اطلعاتی وجود نداشQQت  .امQQا در حQQالیکه عملکQQرد اقتصQQاد تنQQزل
میQQافت ،فشQQار مسQQابقه تسQQلیحاتی افQQزوده میشQQد .محبQQوس در رقQQابت
استراتژیک با ایالت متحده ،جQQامعه بسQQیار پیشQQرفتهتر و ثروتمنQQدتر ،رهQQبری
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شوروی بخش فلج کننQQده ای از تولیQQد ناخQQالص داخلQQی را صQQرف هزینههQQای
نظامی نمود ،که هیچگونه و یا تأثیر کمی بر بقیه اقتصاد داشت ،بQدون آنکQه
بتوانند در مقابل اسلحه سازی آمریکایی موفق باشند .نیروهای حQQامی اش
در اروپای شرقی و افغانستان ،نیاز به کمکهای مالی و نظامی داشته و بار
سنگینی محسوب می شدند .برای اتحاد شوروی ،جنگ سرد نQQه فقQQط یQQک
دیپلماسی تدافعی ،بلکه چشمه های رشد را نیز منجمد کرد.
اما هنگامی که لحظه اصلحات بQا تQأخیر فQQراوان رسQQید ،بزرگQQترین کمبQود در
سیستم به بنبست رسیده ،نه اقتصادی ،بلکه سیاسQی بQود .حQزب حQاکم
چهار نسل از انقلب دور شده بود .روحیQه شورشQی بلشQویکی مQدتها قبQل
سپری شده بود .دینامیسم خشن توفQQان استالینیسQQتی در صQQنعت و جنQQگ
چیزی مربوط به گذشته بود .بطور خلصه ،حتی خاطره نمایش خشQن و زبQر
خروشچف ،از ترکیب این دو ،پژمرده شQQد .جثQQه سسQQت و خQQواب آلQQود حQQزب
کمونیست اتحاد شوروی-لیست انتخابی مناسب-در بیشتر قسمتها شامل
مسئولین اداری که نQQاتوان از تخیQل و ابتکQار عمQل بودنQد ،میشQQد .امQا کQامل
جنون آمیز نبود ،چرا که پیشQQنهاد ظهQQور گاربQQاچف بQQه عنQQوان مسQQئول را داد.
وقتی که وی برای دبیر کل منصوب شد ،بسرعت برای پاکسازی لیه بالیی
باقیمانده گان دوره برژنف حرکت کQQرد ،و قQQدرت خQQود در حQQزب را بQQا دسQQت-
چینی اکثریت ،در دفتر سیاسی محکم کQQرد .او سQQپس شQQعار خQQود را اعلن
نمQQQود :گلسنوسQQQت و پروسQQQQترویکا-نیاز بQQرای شQQQفافیت بیشQQQتر زنQQدگی
اجتماعی ،و دوباره سازی مؤسسات کشور.
اولین ان ،که شل کردن وسیع سانسور بود با یک موج بQQزرگ شQQور و شQQوق
در جامعه روبرو شد و انرژیهایی که بمدت طولنی سQQرکوب میشQQدند ،از هQQر
نQQوع اسQQQتدلل ،بحQQث و نمQQQایش شQQمایل پرسQQتانه آزاد شQQدند .و دومQQی
شنوندگان خود را بهت زده کرد .پرسترویکا چه بود -عبارتی که زمQQانی لنیQQن
استفاده میکرد ،در عمل چه معنی میداد؟ به زودی روشن شد که گاربQQاچف
اگرچه در نیت خود شجاع ،اما ایQQده هQایش مبهQQم بQQود :هQQر چنQد کQه از نظQQر
اخلقی از حزب کمونیست شوروی برژنفQی کQه او بQر آن جلQوس کQرده بQود،
فاصQQله داشQQت ،نیروهQQای روشQQنفکر کمQQی کQQه مسQQتقل از حQQزب بودنQQد ،در
اختیارش بود و فقط مفاهیم تیره ای از رفرم را در سر داشت ،و عQQده زیQQادی
بQQزودی در مقQQابلش ایسQQتادند .بنQQا برایQQن ،او بQQرای دور زدن مخالفتهQQا ،بطQQور
فزاینده ای ناگزیر بود بQQه یQQک حQQوزه انتخابQQاتی جانشQQین بQQرای مشQQروعیت و
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جهتگیری رو کند.
روشنفکران روسی بQQه مQQدت طQQولنی بQQا رژیQQم بیگQQانه شQQده بودنQQد .فرهنQQگ
درخشان پیشرو انهایی که به خارج مهاجرت نکQQرده بودنQQد ،توسQQط اسQQتالین
به خاک سپرده شد .امید به آب شدن یخ پس از مرگ وی ،بخاطر نQQاپختگی
و بی فرهنگQQی رژیQQم جانشQQین ،حQQتی قبQQل از سQQقوط خروشQQچف ،بسQQرعت
نقش بر آب شد .در اواسط دهه هشتاد ،کمونیسم در هر شQQکل و فQQرم ان،
مورد لعن و نفرین تقریبQا تمQام جریانهQای ایQQن قشQQر از نظQر تQاریخی بQا نفQQوذ
جQQامعه روسQQیه بQQود .اسQQلوگرایان و غربگرایQQان ،دو قطQQب سQQنتی ان ،بطQQور
یکسانی در رد نظم شوروی متحد بودند .هر چند که اولی  -با همه شQQهرت
سولژنیستین -رسوب کرده بود .دومی مسلط بود .لیبرالها ،متقاعد از برتQری
غQرب ،و مشQتاق بQرای تبQدیل شQدن بQه بخشQی از ان ،مشQغول بQه تنظیQم
حرکت همراهان گورباچف شدند ،و به تهیه ایدهها و اهدافی بسQQیار بیشQQتر
از آنچه که گارباچف خود بدان رسیده بود ،پرداختند .برای انهQا ،رفQرم واقعQی
میتوانست فقط دو چیز مربوط بهم معنی میداد :رواج دموکراسی با انتخابات
آزاد رقابتی و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر بازار ،بر اساس مالکیت خصوصی بر
وسایل تولید.
گارباچف به عنوان دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی ،در موقعیتی نبQQود
کQQه بQQه حمQQایت از ایQQن اهQQداف ،حQQتی اگQQر او میخواسQQت ،هQQر چنQQد کQQه او
نمیخواست ،بپردازد .اما اولین چیزی را که او پذیرفت ،ارائه قQوانینی بQود کQه
او بتواند به کسب حمایت برای قدرت خود از طریQق یQک رفرانQدوم بپQQردازد ،و
خود را از وابستگی به حزبی که او هر چه بیشتر به ان بQی اعتمQاد میشQQد،
از آنجا که حزب نیز به او اعتمادی نداشت ،رها سازد .رفرم سیاسی ،ایجQQاد
دموکراسی نمایندگی برای اولین بار در تاریخ روسیه ،در اولویت قرار گرفQQت.
اصلحات اقتصQادی ،کQه در اصQل معنQای اصQلی پروسQترویکا بQود ،بQه تعویQق
افتاد .این نمایانگر ترتیب نبرد روشنفکران لیQبرال بQود ،کQه نیQاز بQه شکسQتن
انحصار کمونیستی قدرت ،قبل از حمله به مبانی اقتصاد برنQQامهای داشQQتند.
امQQا بQQرای گوریQQاچف ،جQQاذبه دیگQQری داشQQت .از بیQQن بQQردن سانسQQور و اجQQازه
انتخابات ازاد ،تا انQQدازهای کQQار آسQQانی بQQQود-اساسا فقQQط موضQQوع ،برداشQQتن
محدودیت بود .در مقایسه ،تحول اقتصاد یک کار بزرگ و بQQه مراتQQب سQQختری
بود .او تصمیم به مسیر کمتر دشوار گرفت.
اگر قرار بود که دموکراسی سبک غربی در داخل اجرا شود ،منظور از مقابله
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با آن در خارج چه بود؟ ارامتر شدن جنگ سرد ،نه تنها تحسQQین روشQQنفکران
را ،که در مطبوعات انزمان تثبیت و به نظریه پQQردازان غQQالب در جQQامعه تبQQدیل
شده بودند ،برانگیخت ،بلکه دارای منافع زیاد اقتصادی از طریQQق کQQاهش بQQار
نظامی داشت .نه فقط ایQQن ،بلکQQه :امQQا اعتبQQار بینالمللQQی حQQاکمی کQQه در
نتیجه ان ،مصاحب شدن به دوستانه ترین شکلی با همتایان غربQی و بQالتر
از همه رئیس جمهور آمریکا ،را بهمراه داشت ،و افرینش صلح و حسن نیت
برای همه ملQQل دنیQQا  ،نمیتوانسQQت تصQQویر خQQانگی او را جل دهQQد .از سQQال
 ۱۹۸۷به بعد ،گورباچف خود را بیشتر و بیشتر وقف سفرهای خQQارجی و درد
دل های خارجی کرد و به نان تست نظر غرب تبدیل شد ،و بطQQور اشQQکاری،
سر مست شخصیتی که درصحنه جهانی تبدیل شده بQQود ،گردیQQد .و زمQQان
کمتر و کمتری صرف کنترل کار خالی از لطف اقتصاد داخلی گردید.
پس از آنکه طرحهای نیمه پخته اولیه برای ترویج تعاونی به هیچ جا نرسید،
یک اقدام نامنسجم دیگری در اجرای اسQQتقلل سQQازمانی بیشQQتر پQQس از آن
آمد که بدون تأثیر و یا تأثیر ناچیزی بربحQQران اجتمQQاعی بQQزرگ اتحQQاد شQQوروی
داشت ،که دنباله مستقیم ارجحیQتی کQه بQه سیاسQت بQر احیQای اقتصQادی
کشور داده میشد ،بود .زمانی که گارباچف به قدرت رسQQید ،رشQQد اقتصQQادی
صفر بود و قیمت نفت-که درآمد خارجی کشور شدیدا وابسته به آن بQQود-در
حال سقوط بود ،و فشار بر بودجه با سقوط پیوسته درآمد نفQQت بسQQیار حQQاد
گردید .این مشکلت تحت هر شرایطی میتوانست بروز کند .آنچه کQQه بQQاعث
سقوط آزاد فاجعه بQار گردیQد ،تلش گاربQاچف بQرای بQه حاشQیه رانQدن حQزب
کمونیست برای کسQب محبQوبیت بQود .اقتصQاد برنQامهای وابسQته بQه قQدرت
حزب برای به اجرا درآوردن و فشار به شرکتها در تحویل مواد مورد نیQاز مرکQز
بود .وقتی که قدرت مQQؤثر حQQزب ،بQQدون هیچگQQونه جانشQQین مناسQQب ،سQQلب
گردید ،مدیران ،خیلی ساده ،عرضه کQال بQه دولQت را بQا قیمQQت هQای تعییQQن
شده را متوقف کرده ،وانرا به هر کس و هرقیمتی که میتوانستند ،فروختند.
نتیجه آن ،فروپاشQی مکQانیزم تخصQیص دولQتی کQه سیسQQتم را سQر پQا نگQه
میداشQQت و افزایQQش اختلل در مبQQادلت اقتصQQادی ،بQQویژه در تجQQارت بیQQن
جمهوری ها شد.
از آنجا که اقتصاد در هرج و مرج فرو رفت ،دولت به طور فزاینQQده ای نQQاتوان از
جمعآوری مالیQQات از شQQرکتها و یQQا جمهوریهQQا گشQQته و متوسQQل بQQه چQQاپ
اسکناس برای تامین سوبسQQید مQQواد غQQذایی و هزینههQQای اجتمQQاعی شQQد.
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تورم صعودی با گسترش کسری موازنه پرداختی همراه گردید و دولت بQQرای
جلوگیری از عدم محبوبیت ،سعی در واردات مواد مصرفی نموده ،این بQQاعث
رشد سریع بدهی های خارجی گردید ،و آنها در طQQی پنQQج سQQال تقریبQQا دو
برابر گردیدند .در سال  ۱۹۸۹دولت مویی از مرز ورشکستگی فاصله داشت.
و بQQه همیQQن دلیQQل ،بQQه گQQونهای سرنوشQQت سQQاز ،دولQQت در اسQQتانه از هQQم
پاشیدگی قرار گرفت .هنگامی که گاربQQاچف رکQQن و محQQور اصQQلی حQQزب را از
سیستم جدا کرد ،و خQQود را بQQه عنQQوان حQQاکم اصQQلی و بQQالتر از آن قQQرار داد،
دیگQQر هیQQچ چیQQزی نمیتوانسQQت جمهوریهQQا را در کنQQار هQQم نگQQه دارد .٥بQQدون
ساختار اتصالی حزب ،اتحاد شوروی فاقد هر گونه پیونQد اتحQادیه ای دیگQری
بود .گارباچف ،در نهایت ،در نقش خود به عنوان متوقف کننQQده جنQQگ سQQرد و
آزاد کننده شرق ،غوطه ور شد.
اروپQQا ،کQQوری اش را در مسQQأله ملQQی در قلمQQرو خQQویش ،حQQتی بQQه غیQQر از
مشکلت اقتصادی خود ،ثابت کرد .وقتی که آنچه از نظم قدیمی باقیمانده
بود ،در نهایت در سال  ۱۹۹۱بر علیه اش شQQورش نمQQوده و او و خودشQQان را
به زمین زدند ،اتحاد شوروی ،یک شبه منحل شد.

۳
وقتی که حزب کمونیست چین ،هفت سال قبل از حزب کمونیست شوروی
اصلحات خود را آغاز کرد ،چین یک کشور بسیار عقب افتاده تر و فقیرتر از
روسیه بود .٦در حدود سال  ،۱۹۸۰تولید ناخالص سرانه ملی جمهوری خلق
چین چهارده بار کمتر از اتحاد شوروی بود .بیش از هفتاد درصد از نیروی کار
بQQرای انحلل حQزب اتحQاد شQQوروی نگQQاه کنیQد بQه جلQQوگیری از روز قیQامت اثQر اسQQتفان
٥
کوتکین؛ برای هرج و مQرج پQولی ،گسQترش کQال و ارز  ،نگQاه کنیQد بQه داد و سQتد کQال و
سرنوشت سرمایه داری روسیه ،اثر دیوید وودروف؛ و تصاحب روسیه ،اثر اندرو بارنز.
 ٦مقایسههای مناسبی دراثر اساسی پیتر نولن بنام ،ظهور چین ،سقوط روسیه:
سیاست ،اقتصاد و برنامهریزی در گذر از استالینیسم ،که همچنین شامل یکی از
بهترین و تیزترین مجموعه های انتقادی از پروسترویکا میباشد .برای تاملت تأسفبار
اشتباهات آن در رابطه با »جرقه یک انقلب سرمایه داری« ،مقایسه کنید با اثر مینچین
پی ،از اصلحات تا رفرم :مرگ کمونیسم در چین و اتحاد شوروی
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آن در بخش کشاورزی ،در مقابل چهارده درصد در اتحاد شوروی ،مشغول
بکار بود .تقریبا یک سوم چینیها هنوز سواد خواندن و نوشتن را نداشتند.
حتی تعداد دانشگاههای آن کسری از دانشگاههای هند بود .با اطمینان
خاطر میتوان گفت که هیچ ناظر داخلی و یا خارجی نمیتوانست پیشگویی
بازگشت بخت و اقبال این دو جامعه بعد از سه دهه را نماید .اما از همان
اغاز ،یک سلسله معلولیت هایی در روسیه وجود داشت که چین از آن رنج
نمیبرد :مجموعهای از مزیتهای منفی که که به آن شرایط اولیه -اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی -میداد که در جهات کمتر اشکاری مطلوب بودند.
اولین اینها ،وزن کمتر ماشین الت و تجهیزات منسوخ و کهنه در اقتصاد بود،
این نه بخاطر آنکه سرمایه ثابت ان پیشرفتهتر از اتحاد شوروی بود ،بلکه بQQه
این دلیل ساده که چیQن یQک درجQه کمQتر صQنعتی شQده بQود .امQا آنچQه کQه
میتوانست کمربند زنگ زده چیQن شQود ،هنQوز انقQدر بیاهمیQQت نبQود ،و هQر
کسی کQQه تریولQQوگی وانQQگ بینQQگ ،غQQرب خQQط آهQQن -شQQاید یکQQی از بهQQترین
فیلمهای مستند در تاریخ ،کQQه در مQQورد سرنوشQQت نهQQایی دودکQQش منطقQQه
شن یانگ است -و کارگران آن را دیده باشد ،نمیتوانQQد اینQQرا فرامQQوش کنQQد.
اما ،اگQر بخQواهیم بطQور نسQبی صQحبت کنیQم ،ایQن بخQش کوچکQتر از اتحQاد
شوروی بود .کارخانه هQای کمQتری بQرای قراضQه کQردن وجQود داشQت .هنQوز
بطور قابل ملحظه ای برنامهریزی چینی بسیار شل تر از الگQQوی روسQQی آن
بود .مائو خیلی زود عدم امکان تحمیل دستورالعمل های همه جانبه کمیتQQه
برنQQامهریزی دولQQتی ] [Gosplanدر اقتصQQاد کمQQتر متصQQل بهQQQم چینQQQی ،بQQا
سنتهای بسیار عمیقتر منطقه ای و زیر ساختهای فقیر را تشخیص داد .از
ابتQQدا ،مقامQQات منطقQQه ای و شQQهری از خودمختQQاری بیشQQتری نسQQبت بQQه
سیستم شوروی در هر دوره ای از تاریخ ان ،برخوردار بودند .قصدا و آگاهانه،
انقلب فرهنگی قدرت مرکزی را بیشتر تضعیف نموده ،و به دولتهQQای محلQQی
فضای بیشتری برای ابتکاراتشان داد .بنابراین اهداف تولیQQدی بQQرای صQQنعت،
کQQامل متناسQQب و فشQQار بQQرای تحقQQق انهQQا خردکننQQده نبQQود .نQQتیجه آن یQQک
سیستم بسیار بیشتر غیرمتمرکز بود ،که تعداد قیمتهای ثابت در پکن بیQش
از  ۶۰۰قلم نبود ،یعنی کمتر از یک صدم نمونه افراطی شوروی .۷محQQدودیت
کمتر یک چهارچوب نهادی ،که اجازه برای انعطاف بیشتر و تغییر متحدانه را
۷
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میداد.
از نظر اجتمQاعی ،چیQن یQک مزیQت بQزرگ و مهQم نسQبت بQه اتحQاد شQوروی
داشت .جمQQاعت دهقانQQان ،همچQQون روسQQیه ،بازمانQQده بیاهمیQQت و عبQQوس
طبقQQه ای از زمQQان گذشQQته محسQQوب نمQQی شQQدند .آنهQQا نQQه خسQQته و نQQه
ناراضی ،بلکه همانطور که وقایع نشان میدهد ،پر از انQQرژی پتانسQQیل ،آمQQاده
برای رهایی بودند .از نظر تاریخی ،نهادهای جمعی ،قابل مقایسه با دهکده
های اشتراکی روسیه ] [MirبودنQد .جQامعه روسQتایی کQه مQدتها در شQمال
اتمیزه بود ،در اثر شQورش تایپینQگ در جنQوب دچQار دگردیسQی شQد ،پQس از
جهش بزرگ به جلو ،با سQQابقه قرنهQQا ضQQربه و تکQQان بQQازار ،در راه بهبQQود بQQود.
بطور ساده ،عQدم وجQQود از خQQود بیگQانگی عمیQق ارضQی تفQاوت بیQQن ایQن دو
جامعه روسQتایی بQود .از آنجQا کQه دهقانQان چینQی اکQQثریت قریQب بQه اتفQQاق
جمعیت را تشکیل میدادند ،سنگ بنای ملت بودند .بطQQور تقریبQQا معQQادلی در
اتحQQاد شوروی،حQQQتی اگQQر از نظQQر تناسQQبی بخQQش بزرگQی از جQامعه نبودنQQد،
میتوانست طبقه کارگر صنعتی آن باشد .امQQا آن نیQQز هQQر چنQQد کQQه بQQه انQQدازه
کلخوزی های شوروی دلسرد نبودند ،امQا در دهQه  ۸۰بQه عنQوان یQک نیQروی
اجتماعی مورد سوءاستفاده قرار گرفته ،و عمیقQQا بQQدبین بQQه رژیQQم بQQه خQQاطر
اعتیQQاد بQQه کارهQQای تصQQنعی ،بهQQره وری کQQم و شQQکاف گسQQترده بیQQن نقQQش
اسQQمی خQQود بQQه عنQQوان طبقQQه پیشQQرو در دولQQت و جایگQQاه واقعQQی آنهQQا در
سلسله مراتب امتیازها ،بودند .در چین پس از جهش بزرگ به جلو ،جمعیت
روستایی از ورود به شهرها محروم شدند ،و همیشه فاقد مزایای اجتماعی
که کارگران شهری داشتند ،بودند و نابرابریهای رسمی بین شهر و کشQQور
بیشتر از اتحاد شوروی بود .ولی ایدئولوژی حاکم به دهقانان نگفتQQه بQQود کQQه
آنها در درجه اول طبقه پیشتاز ساختمان سوسیالیسم محسوب میشدند.
جدایی کمتری بین تئوری و واقعیت و زمان کمتری بین امیQQد و تجربQQه بعQQدی
وجود داشت .روستا ،با همه تحمیلت و آنچه که بQه آنهQا اعطQا شQده بQود،
یک رزور برای حزب حاکمه باقی ماند.
از نظر بینالمللی ،وضعیت حزب کمونیست چین به او راه گریز بیشتری داد.
بر دوش چین بار کشورهای وابسته سیاسی منطقه ای پر خرج که نیازمنQQد
سربازان و کمکهای مالی بودند ،سنگینی نمیکرد .آن نه در شرایط رقQQابت ،و
نه تلشی برای رقابت با ابر قدرتها درمسابقه تسلیحاتی میکرد .فراتر از این
زنجیر ،رابطه چین و امریکا ،کامل متفاوت بود .بعد از یک دهه تنش شدید بQQا
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اتحاد شوروی ،که به نقطه خصومت هQای مQرزی رسQیده بQود ،مQائو در طQی
انقلب فرهنگی به سQQوی روابQQط دوسQQتانه بQQا ایQQالت متحQQده چرخQQش نمQQود.
سفر نیکسون و حوادث بعدی ان ،اگرچه تماشایی بودند،ولی تQQا زمQQانی کQQه
او زنده بود ،در حد روابط دیپلماتیک ،بدون ابعاد گستردهتر قابل توجهی باقی
ماند .اما این بدان معنی بود که زمQQانی کQQه نQQوبت اصQQلحات داخلQQی رسQQید،
محیQQط خQQارجی آن مسQQاعد بQQود .دوسQQتی محتاطQQانه بQQه جQQای تضQQادهای
محاسبه ای ،شQQرایطی را فراهQQم میکQQرد کQQه سQQتاد سQQرمایه داری جهQQان ،و
یاران وابسته منطقه ای ان ،حاضر به گسترش حمایتهای مالی در چیQQن ،در
صورت هر گونه نشانه ای بQQه سQQمت بQQازار ،بودنQQد .بQQرای اولیQQن بQQار در تاریQQخ
معاصQQر کشQQور ،فقQQدان نارضQQایتی عمیQQق دهقانQQان در داخQQل بQQا عQQدم تهدیQQد
مستقیم امپریالیستی از خارج از کشور ،مطابقت داشت.
علوه بQQر ایQQن ،از نظQQر داخلQQی ،حQQزب کمونیسQQت چیQQن ،در خطQQر از هQQم
پاشیدگی ،آنچنان کQه در اتحQاد شQوروی بQود ،بسQر نمیQبرد .چیQن از پQانزده
جمهوری مختلف تشکیل نشده بود .از نظر قومی ،همگون تQQر از بسQQیاری از
دولت-ملت ها دیگر بود،اگر چه آن با متمردین ملی -تبتی و اویغور -در داخQQل
مرزهای آن مواجه بود ،چیزی که اتحاد شوروی به مدت نیم قQرن دیگQر بQا آن
روبQQرو نشQQده بQQود .امQQا وزن آنهQQا در جQQامعه بطQQور کQQل ،بQQه نسQQبت مجمQQوع
جمعیت مردمی که یک دهه بعد اتحاد شوروی را منحل نمودنQQد ،خیلQQی کQQم
بود .در دستور کار حزب کمونیست چین ،بQQالتر از ادامQQه مشQQکل کنQQترل ایQQن
مناطق ،احیای دوباره تایوان ،که کومین تانگ تحت حمایت ایلت متحQده یQک
جزیره ساخته بود ،به مثابه یک وظیفه ناتمام قرار داشQQت .تQQایوان هنQQوز هQQم
ادعا میکنQد کQه نماینQQده واقعQQی جمهQQوری چیQQن اسQQت واز نظQQر اقتصQQادی در
شکوفایی بسر میبرد .نگرانی اصلی حزب ،نه خطQQر انحلل ،بلکQه مشQکلت
تملک مجدد بود.

۴
با این حال ،در دروازه اصلحات ،شاید قاطع تریQن تفQاوتی کQه بیQن روسQیه و
چیQQن وجQQود داشQQت ،کQQاراکتر رهQQبری سیاسQQی آنهQQا بQQود .رهQQبری حQQزب
کمونیست چین ،مامور بی تجربه و منفرد ،که توسQQط دسQQتیاران و مبلغینQQی
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سخت انقلب اصلی ،رهبرانی که همکاران مQQائو بودنQQد ،رهQQبرانی کQQه تحQQت
سلطه او رنج کشیده بودند ،اما هیچیک از مهارتهای استراتژیک و یا اعتمQQاد
بنفس خود را از دست نداده بودند .در واقع ،دنگ شیائوپینگ ،انقدر وجودش
برای رژیم ضروری بود ،که مائو زمانی که هنوز در قید حیات بود ،او را دوبQQاره
به خدمت فرا خواند .پس از مرگ مائو ،اتوریته او بقدری بود که بQQزودی او بQQه
عنوان قاضQی بلمنQازع حQزب ظQاهر شQد ،بQدون آنکQه خQودش بQدنبال چنیQQن
پستی باشد و یا حتی بالترین پستها را آشغال کند .امQQا او تنهQQا نبQQود .بQQا او
چن یون ،بو یبو ،پنگ ژن ،یانQگ شQQانگون و بقیQه نیQQز بازگشQQتند ،و یQک گQQروه
برابر ،جمع و جور و صریحی را تشکیل دادند»-هشت فنا ناپذیر«-که اغلب با
شور و نشاط با همدیگر مخالفت نموده ،و با او راه را به سوی رفQQرم هQQدایت
نمودند .به شکل گروهی ،آنها در یک موقعیت قوی بودند ،و آنها نه تنها از
اعتبارشان در جپگ داخلی و ساخت کشور ،بلکQQه همچنیQQن محبQQوبیت ختQQم
کردن انقلب فرهنگی ،کQQه در شQQهرها بQQا مQQوجی از اسQQودگی خیQQال مQQواجه
شد ،را نیز با خود داشتند.
این رهبری ،با دنگ در راس خود ،برای مقابله با وضعیت کشوری که مQQائو از
خود بجا گذاشته بود ،انقلبیونی که همیشQQه بودنQQد ،بQQاقی ماندنQQد .خلQQق و
خوی آنها لنینستی بود :رادیکال ،منظم ،پر تخیل -قادر بQQه صQQبر تQQاکتیکی و
آزمایش محتاطانه ،و ابتکارات گستاخانه و تغییر جهت های دراماتیQک بودنQد.
چنین روحیهای بQQود کQQه مQQارش بQQزرگ را الهQQام کQQرده بQQود و پیQQروزی در جنQQگ
داخلی را کسب کرد .آنها هم اکنون ،این روحیQQه را بQرای تغییQQر بQن بسQتی
که انقلب فرهنگی ،چین را بQQدان کشQQانده بQQود ،بکQQار بردنQQد .درانجQQام چنیQQن
کاری ،انها آگاه از تغییر شرایط ،و راهی که فعالین حزب کمونیسQQت چیQQن در
رهQQبری جQQامعهای نسQQبتا پیشQQرفتهتر در پیQQش گرفتQQه بودنQQد ،بQQه انهQQا تعلQQق
نداشت ،بودند .مطمئنا اروپای غربی ثروتمندتر و پیشQQرفتهتر از روسQQیه بQQود،
اما همیشه چنین بوده است ،ولی تفاوت بیQن نQرخ رشQد دو دهQه  ۷۰و ،۸۰
در اتحادیه اروپQQا کQQه رکQQودی طQQولنی را بچشQQم میدیQQد ،انقQQدر زیQQاد نبQQود کQQه
حاکمQQان شQQوروی را دچQQار شQQوک نمایQQد ،حQQتی انقQQدر دیQQر ،یعنQQی در اوایQQل
حکومت گارباچف ،آنها را به بازاندیشی فرضهای اولیهای که موفقیت دولت
بر آن پایه ساخته شده بود ،وا نداشت.
از طرف دیگر ،در شرق اسیا ،ژاپن همه رکوردهای تاریخی در رشQد سQریع و
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بال را شکاند ،و از دهه پنجاه به بعد ،نه تنها از اروپا بلکQه ایQالت متحQده نیQز
سبقت گرفت .این احیای تماشایی اقتصادی کQQه در انتهQQای جنQQگ بQQه خQQاک
سیاه نشسته بود -ایجاد صنایع فوق العQاده رقQQابتی صQادراتی و یQک جQQامعه
مدرن مصرفی-فقر نسبی و استبداد چینی را ،با همه توسعه قابQل تQوجهی
که تحت رهبری مائو صورت گرفت ،به نقطQQه گQQره گشQQایی کشQQاند .اگQQر چQQه
ژاپQن بQا آنچQه کQه کQرد ،بQالتر از همسQایگان خQود قQرار گرفQQت ،ولQی در نQوع
موفقیتش تنهQQا نبQQود .اواخQQر سQالهای  ۷۰کQQره جنQQوبی ،تحQQت سQQلطه پQQارک
چونگ هی ،صنعتی شQدن را بQا اهنگQی سرسQام اور پیQش بQرد ،و از همQه
آزاردهنده تر ،کومین تانگ در تایوان ،خیلی عقب نماند .فشار این عوامQQل بQQر
حزب کمونیست چین غیر قابل اجتنQQاب بQQود .دنQQگ ،یQQک دهQQه بعQQد ،در سQQال
 ، ۱۹۸۹بطور واضحی اوج بحران سیاسی در حزب کمونیسQQت چیQQن را بیQQان
کرد .بعد از یادآوری اینکه ،تا زمانی که چین ایزوله بود» ،راهی برای توسQQعه
اقتصادی وجود نداشت ،راهی برای افزایQQش اسQQتانداردهای زنQQدگی نبQQود ،و
راهی برای قویتر کردن کشور میسر نبQQود« ،او ادامQQه میدهQQد » :ایQQن روزهQQا،
جهان بطور شتابانی جلو میرود ،یک مایل یQک دقیقQQه ،بهخصQوص در علQQم و
۸
تکنولوژی .ما بسختی میتوانیم خود را نگه داریم«.
وظیفQQه جQQبران عقبمانQQدگی کمونیسQQم در چیQQن و سQQرمایه داری در شQQرق
آسیا ،دستور کار سختی برای هر نوع برنامه اصQQلحات بQQود .امQQا فناناپQQذیران
وحشQQتی نداشQQتند .آنهQQا در مبQQارزه بQQا آن فقQQط از نیرویQQی کQQه از حرکQQت و
سرعت همچنان فعال انقلبی که آنها بر پQQا سQQاخته بودنQQد اسQQتفاده نمQQی
کردند ،بلکه از اعتماد بنفس هزار ساله قدیمی ترین تمدن پویای جهان ،کQQه
در طی یک قرن مضروب شده بود ،ولی در هم نشکسته بود ،بهره میبردنQد.
دینامیسم مائو ،با همQه خوبیهQا و بQدیهایش ،بیQانی از احیQای ایQن اعتمQاد
بنفس بود .دوران اصلحات که توسط دنگ به جلو رانده میشد ،متفاوت بQQود.
در این اعتماد بنفس تQQاریخی ،تفQQاوتی اساسQQی بیQQن روسQQیه و چیQQن وجQQود
داشت.

 – The tiananmen papers ۸مجموعه مدارک دولتی چین در باره وضعیت حزب کمونیست
در دوران اعتراضات سال  ۱۹۸۹میباشد.
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۵
تزاریسQQم کQQه از همQQان آغQQاز دارای رگQQه ضQQعیف مسQQیحایی بQQود،از لحQQاظ
ایدئولوژیک ،به نخبگان روسیه و بنوبه خود به روشنفکران کشور منتقل شد-
مفهQQوم روسQQیه چQQون رم سQQوم ،نQQاجی اسQQلوها ،نجQQات دهنQQده بشQQریت از
ماتریالیسم غربی از این نوع هستند .در قرن منتهی به انقلب ،از این گQQونه
نمونهها ،میتوان در آثار اکساکف ،داستایوسکی ،روزانQف و بلQوک یQافت .امQا
ایQن ،مکQانیزم دفQاعی بQود .روسQیه همچنQان کQه همQه روسQها میدانسQتند،
حاشQQیه عقQQب افتQQاده اروپQQا ،و ترسQQناک ،فقQQط بQQه خQQاطر وسQQعتش بQQود.
غربگرایی،که فاقد ضعفهای قومی و مQQذهبی بQQود ،چشQQم انQQدازی بQQود کQQه
توسط بزرگترین حاکمان ان ،پطQQر و کQQاترین ،دنبQQال میشQQد ،و بQه ایQQن و یQQا آن
شکل-لیبرال یا رادیکQال -بطQQور یکسQانی در اوایQل قQرن بیسQQتم بQر نخبگQان و
روشنفکران ان حکمفرمایی میکرد .بQا ایQQن حQال  ،شQور وافQر بQرای مQQاموریت
ویژه روسیه ادامه داشته ،به اسکیزوفرنی مکرری تبدیل شده که امQQروز نیQQز
قابل مشاهده است.
لنینیسم این تقسیم ذهنی را از طریق اعلم جنگ با عقبمانQQدگی روسQQیه
حل و فصل نمود ،نه در تقلید نومیدانه از غرب ،بلکه توسط شورش بQQر علیQQه
ان ،و متأثر از عمیقترین انتقاد از خویش.
تحت حاکمیت استالین ،جنگ دوم جهانی و عواقب بعدی ان ،دوره بازگشت
بQQه ناسیونالیسQQم از نQQوع روسQQیه بQQزرگ سQQنتی ،بQQا کQQاروانی از مکانیزمهQQای
دفاعی ،که همیشه با موضوعات مارکسیسQQتی همزیسQQتی داشQQت ،بQQود.
بعد از استالین ،چنین شوونیسمی فروکش کQQرد ،بQQدون آنکQQه یQQک جانشQQین
واقعQQQی جانشQQQین آن شQQQود .اخگQQQر انترناسیونالیسQQQم کQQQه هنQQQوز در دوران
خورشQQچف وجQQود داشQQت ،بQQزودی خQQاموش گردیQQد کQQه فقQQط بQQه معنQQی خلء
ایدئولوژیکی برژنفی بود .در زمان پروسترویکا ،نه تنها تمام روشنفکران بلکQQه
حتی عناصر درون نخبگان حاکم ،دلسرد از رکود کشور ،بQQه آنچQQه کQQه از نظQQر
تاریخی میتوان انرا موقعیت ابتدایی ایQدئولوژیک بطQQور کامQQل غربگرایQQQی-هر
چند که در این زمان با روحیهای بیشتر خواری تا جاه طلبی -بازگشتند.
سنتهای جغرافیای فرهنگی چین کامل متمایز بودند .پادشQQاهی وسQQطی از
زمان اتحاد امپراتور اول،در زمان جنگهای کارتاژی در غرب ،بر جهQQان شQQناخته
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شده خود حکمفرمایی میکQرد؛ گQاهی اوقQات فتQح میشQد ،امQا توسQط هیQچ
دولQQت قابQQل مقایسQQه در منطقQQه قابQQل رقQQابت نبQQودن ،چQQرا کQQه همیشQQه
وسQQیعترین ،غنQQی تریQQن و پیشQQرفتهترین قQQدرتی بQQود ،کQQه دیگQQران فقQQط
میتوانستند به ان غرامت بپردازنQQد تQQا آنکQQه امیQQدی بQQرای روابQQط برابQQر داشQQته
باشند .تحت حکومت چینگ ،امپراتوری کQه در اسQQیای مرکQQزی بسQQط یQQافته،
بیشQQتر از هQQر زمQQان دیگQQری توسQQعه داده شQQد .ایQQدئولوژی سلسQQله هQQای
جانشین متنوع بود-کیش های مانچو بیشتر از بقیه بیقاعده بود -امQا ادعQQای
برتری مطلق بر همه حکمروایانان کوچکتر ،نزدیکتر و یا دورتر وجQQود نداشQQت.
چین مرکز تمدن ،و قله طبیعی ان بود.
در قرن نوزدهم ،نفوذ غرب این ادعا های قدیمی را در هQم شکسQت .وقQتی
که آشکار شد که سلطنت تحت ضربات داخلی و خارجی ،فاسد شده بQQود،
زنگ خطر اهل قلم-بطور معمول رکن اصلی دولت امپراتQQوری -بطQQور پیوسQQته
حادتر شد؛ و با اولین شکست جمهوری جدید ،واکنQQش آنهQQا بطQQور منحصQQر
بفردی رادیکال شد .جریانات مختلف متقاطع درفرهنگ چهQQارم مQQه کQQه حQQول
اعتراضات دانشجویی سال  ۱۹۱۹در برابر خواستههای ژاپن بر علیه چین و
معاهده ورسای که آنها را تأیید کرد ،متبلور شد .اما محور مرکزی ان،
تخریQQب کامQQل اییQQن کنفوسQQیوس کQQه دکQQترین حQQاکم بQQر نظQQام اجتمQQاعی و
سیاسی چین و چهارچوب اخلقQQی زنQQدگی تحصQQیل کQQرده هQQا از زمQQان هQQان
بQQوده اسQQت ،بQQود .در عQQرض چنQQد سQQال ،تقریبQQا چیQQزی از آن بQQاقی نمانQQد:
دستاوردی کQه هیچیQک از مخالفQان مQذاهب قابQل مقایسQه ،ادیQان جهQانی-
مسQQیحی ،مسQQلمان ،هنQQدو ،بQQودایی -کQQه مQQوقعیت مشQQابهی در آسQQمان
ایدئولوژیک تمQدن خQود داشQتند ،نمQی توانسQتند هرگQز بQا آن برابQری کننQد.۹
حمله به گذشته چین -که بطور بینابینی و بQQه انQQدازه کQQافی در دوران لیانQQگ
چیچائو بود ،در دوران چن دوکسیو ،غیQر قابQل انعطQاف و کامQل شQد -سQتاره
۱۰
قطبی روشنفکران جوانان جدید )نیو یوث( گردید.
شدت طرد سنتهای بومی ،بر خلف هر گونه جریان احساسی در ژاپن -کQQه
این نیز بی شQباهت بQه ژاپQن بQود -منتQج بQه هیچگQونه وسوسQه عمیقQی از
 ۹برای یک تحلیل درخشان نگاه کنید به مارک الوین» ،سقوط آیین کنفوسیوس« ،در
تاریخی دیگر :مقالتی در باره چین از دیدگاه یگ اروپایی
 ۱۰او پرسید» :امروز بابلی ها کجا هستند؟ چه چیزی فرهنگ خوبشان ،برایشان
داشت؟« :جک گری ،شورش ها و انقلبات :چین از سالهای  ۱۸۰۰تا ۲۰۰۰
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سوی غرب نشد .در چین ،رکورد غارتگری قدرتهای غربی چنQQان آشQQکار بQQود
که اجازه غربگرایی را نمQQی داد .کشQQتار متقابQQل جنQQگ اول جهQQانی در اروپQQا،
درسQQهای حQQرص و آز امپریالیسQQتی در آسQQیا را ثQابت کQرد ،و پیونQد آنهQا در
ورسای باعث تسریع جنبش چهارم مQQه گردیQQد .مشخصQQه ایQQن روشQQنفکران،
پس از شکست سیستم آموزشی و استخدامی ،نفرت از گذشته سنتی و
تنفر از حال سرمایه داری ،آنچنان که اینها با جنگ سQQالران چینQQی امیختQQه
میشدند ،بود .بزرگترین مغز ان ،لو چون ،به هQر دو بیQQانی فرامQQوش نشQدنی
داد .او بدون انکار آنکه چیزهای قابل ارزشی در هر کدام از سیستمها کمین
کQQرده بQQود ،بQQا روحیQQه طعنQQه آمیQQز منتQQج )نویسQQنده فرانسQQوی( ،از هموطنQQان
خواست تا هر چیزخوبی در غارتگری »هاپتیزم« را یافنتد ،بردارند-او دشQQمن
سرسخت هر دو باقی ماند .اما قسمت زیادی ازمواضع او  ،ناشQی از قQدرت
فرهنگی که او مورد انتقاد قرار میداد ،بود.
مائو کQه لQو چQان را تحسQQین میکQQرد ،پنQد او را در مقیQQاس بزرگQی اجQرا کQرد،
منفی گرایQی او را بQه یQک ترکیQQب مثبQQت مارکسیسQQت چینQی تبQدیل نمQQود.
یکباره بطور سیستماتیکی برانQQدازی فکQQری از غQQرب بیشQQتر پQQذیرفته شQQد ،و
بطرز عمیقتری به سنتهای گذشQته امپریالیسQتی وصQل گشQQت-در غارهQای
یانان »در باره تناقض« شعر سروده شد؛ در اوج قدرت خود ،روابط خارجی را
به خاطر بازخوانی تاریخ سیما گونگ ،بیاعتنا مینمود .لوچQQان ،ماتریالیسQQم
دیالکتیQQک را بQQه میQQزان کمQQی میفهمیQQد و اشQQتیاقی بQQرای تاریQQخ اسQQتبداد
نداشQQت .امQQا لیبرالهQQای امQQروز کQQه از هQQر دو متنفرنQQد ،در دیQQدن ارتبQQاط بیQQن
»مطلق گری« انتقاد و »توتالیتاریسم« حاکم اشQتباه نمQی کننQد .بQه شQیوه
خود ،هQر کQدام تجسQQم یQQک پاسQخ چینQQی بQQه بحQQران کشورشQQان بQا قQQدرت
خلقی،که بر گرفته ازعمیق ترین منابع فرهنگی که هم قدیمی تر و هQQم بQQا
گنجینه تر از تسلط خارجی بود ،که در روسیه اواسط دهQه بیسQQت همتQQایی
نداشQQت ،بودنQQد .در شQQکل سQQازندگی تQQا انحرافQQی ،از چهQQارم مQQه تQQا انقلب
فرهنگی ،نیروهQای مرتبQط مشQQغول بQه فعQالیت بودنQد .از  ۱۹۱۹تQا – ۱۹۴۹
اعتقQQاد بQQه نفQQی؛ و سQQپس بQQه شQQورش .از  ۱۹۵۸تQQا  – ۱۹۷۶اعتقQQاد بQQه
سازندگی؛ و سپس به تخریب .و در نهایت ،پس از  – ۱۹۷۸اعتقاد به اصلح
و بازسازی.
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۶
درجه امنیت داخلی که مجلس سنای بزرگان انقلبی در دست و پنجQQه نQQرم
کردن برای مقابله با مشکلت موجود قائل بودند ،بیان خود را در روشQQی کQQه
با گذشQته و آینQده حQزب برخQQورد میشQد ،یQافت .اسQتالین زدایQی در روسQیه
اقدامی بسیار پرشور اما محرمانه از سوی یک رهQQبر ،خوشQQچف بQQود .او کQQه
کنگQQره بیسQQتم حQQزب خQQود را بQQا سQQخنرانی افشQQاگرانه اش در مQQورد جنایQQات
استالین گیج نمود ،با هیچکس مشورت نکرده بود .عQQاطفی و حQQدیث گQQونه،
بدون هیچ توضیح بیشQتر در مQQورد اینکQه چگQونه سQرکوبی ،کQه او بQه شQکل
انتخQQابی گQQزارش میQQداد ،فقQQط بQQا حسQQن تعQQبیر خQQالی بوروکراتیQQک »کیQQش
شخصیت« ،این اشاره سیار و در هم برهم هیچگاه بطور رسمی نیز منتشر
نشد ،امکانپذیر بود؛ و هرگز بQQدون مسQQتندات بیشQQتر و یQQا تحلیQQل از سQQوی
رهبری وقت یا بعدتر ،تا روزهای پروسترویکا ،دنبال نشد.
دنگ و همکارانش به شکل متفاوتی اقدام کردند .در حدود چهار هQزار نفQر از
مقامات حزبی و مورخان ،درگیر نگاه به گذشته انقلب فرهنگی بودند ،که از
نتیجه این مباحثات ،یک گروه بیست تا چهل نفره تحQQت نظQQارت دنQQگ ،پیQQش
نویس فشرده ترازنامه ای با حQQدود  ۳۵۰۰۰کلمQQه تهیQQه شQQد ،کQQه آن نیQQز بQQه
عنوان قطعنامه ای رسمی توسط کمیتQQه مرکQQزی در ژوئن  ۱۹۸۱بQQه تصQQویب
رسید .اگر چه تصفیه حساب کامل انقلب فرهنگی نبود -که در آن مسولیت
مائو »جامع در اندازه و طولنی از نظر زمانی بQQود« ،امQQا عQQوارض سQQرکوبگری
انQQرا بQQه حQQزب تQQا مQQردم منحصQQر میکQQرد-و در آن توضQQیحات مسQQتدلی فراتQQر از
سوءرفتارهای یک نفر داده میشد :سنتهای عجیب و غریب حQQزب کQQه در راه
قدرت گرفتن به مبارزه خشن طبقاتی عQQادت کQرده بQQود بطQQوری کQه انQرا یQک
وظیفQه دائمQی مQی پنداشQQت؛ تحریQف اختلف بQا اتحQاد شQوروی ،هQراس از
رویزیونیسQQم را همQQراه داشQQت؛ آخریQQن ولQQی نQQه بQQی اهمیQQت تریQQن» ،نفQQوذ
سیاسی قرنها استبداد فئودالیستی« .بر خلف تکفیر خروشچف ،قطعنامه،
هم مسئولیتی کمیته مرکزی برای حاکمیت مQQدرن اسQQتبدادی را پQQذیرفت ،و
هیچگونه تلشی برای کاهش سهم خود بQه در انقلب چیQن بQه عنQQوان یQک
کل نکرد.
در نگاه به جلو ،روش بزرگان به همان اندازه متفاوت بQQود .در اتحQQاد شQQوروی،
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خروشQQچف هیQQچ فکQQری در تحویQQل قQدرتهای خQQود نداشQQت .کسQانی کQQه بQQه
رهبری برژنف ،او را برکنار کردند ،تQQا سQQالخوردگی خQQود ،بQQه قQQدرت چسQQبیده
بودند .در حکومت متزلزل سالخوردگان حزب کمونیست اتحاد شوروی ،نسل
جدیQد بجQای نویQد ،بمثQابه تهدیQد تلقQQی میشQQدند ،و فقQQط مQرگ میتوانسQQت
بشارت تجدید رهبری را دهد .سه دبیرکل میبایستی در عرض سه سال دار
فQQانی را در بعQQد از هفتQQاد سQQالگی وداع گوینQQد ،تQQا اینکQQه در نهQQایت یQQک
سیاستمدار جوانتر قدرت را بدست گیرد .از سوی دیگر ،در حزب کمونیسQQت
چین ،سالخوردگان از چنین ناامنی رنج نمیبردنQد .آنهQا وقQت کمQی را بQرای
پیدا کردن یک نیروی تقویت کننده از دست میدادند .در طی دو سال پQQس از
احیای قدرت ،آنها وظایف روزانQQه خQQود را بQه پیQQروان زیQQر دسQQت خQQود تحویQل
داده ،و هو یاوبانگ رهبر حزب و ژائو ژیانگ ،رئیس دولت شد.

۷
دوران اصلحات -اگر چه نQه کQامل بهموقQع و تQاثیر قابQل تQوجه -بQا تحQول در
روابQط ارضQی آغQاز شQد .اول ،قیمQت خریQد بQذر افزایQش یQافت .بعQد ،پQس از
موفقیتهQQای تجربQQی در دو اسQQتان ،انحQQوی و سQQیچوان ،در سراسQQر کشQQور
رونQQدی گسQQترش یQQافت کQQه بQQر اسQQاس ان ،کمونهQQای خلقQQی پایQQان یQQافته و
منفعت مQالی ارضQی بQدقت بیQن خانوادههQای تشQکیلدهنده آنهQا تقسQیم
شده ،به آنها کنترل دارایی هایشان برای تولید آنچه که خود میخواستند تا
زمQQانی کQQه تحویQQل کQQال بQQه دولQQت رعQQایت میشQQد ،را بخشQQید .در نQQتیجه،
»سیستم مسئولیت خانگی« ،به یک رفQQرم دوم ارضQی ارتقQا یQQافت ،کQه بQه
اندازه اصلحات اولی مساوات طلبانه بود ،اما برای تولید دهقانی ،به مراتQQب
مطلوبتر .در پاسQخ بQه مشQQوق هQای جدیQQد ،بهQره وری بQه سQرعت افزایQQش
یافت :نیروی کار سقوط و برداشت افزایش یافت ،محصQQولت کشQQاورزی یQQک
سوم جهش داشتند .کار آزاد شده کشQQاورزی ،صQQنعت روسQQQتایی-نساجی،
اجرپزی و ماننQد ان -بQQه سQQرعت گسQQترش یافتنQQد .در نQQتیجه ،در عQQرض چنQد
سال ،از  ۱۹۷۸تا  ،۱۹۸۴سهم درآمد دهقانQان از  ۳۰تQا  ۴۴درصQد از درآمQد
ملی ،بال رفت.
در بخش صنعتی ،هیچ تغییر ناگهQQانی در سیسQQتم تخصQQیص مرکQQQزی-شیوه
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روسی -صورت نگرفت .در عوض ،به شرکتهای دولتی بتدریج اجازه داده شد
تا مازاد محصولت مطابق برنامه با قیمت ثابت را ،به قیمت بازار بفروشند-به
مدیران همانند کشاورزان ،مشوق این را میداد ،تا به تولیQQد سQQوداور خQQارج از
سیسQQتم تحویQQل کQQالی رسQQمی ،بQQدون آنکQQه بQQی مصQQرف شQQوند ،بپردازنQQد.
هنگامی که چنیQQن قیمQQت گQQذاری دوگQانه ای بQQه خQQوبی مQQورد آزمQQایش قQQرار
گرفت ،وسعت طرح ،در عمل ثابت بود و اجازه رشد صنعتی در خارج از آن را
میداد .دولت ،عمل ،شرکتها را به مQQدیرانش بQQر اسQQاس قQQرداد اجQQاره میQQداد،
درست مانند دهقانان که زمینهای خود را از دولت ،که مالکیت نهQQایی آن را
حفظ میکرد ،به مدت سی سال اجاره میکردند.
در طی پانزده سال ویا بیشتر ،تحت این ترتیبات ،ثابت میشود که پویQQاترین
بخQQش اقتصQQادی ،ترکیQQب متمQQایزی از »شQQرکتهای شQQهر و روسQQتا« چیQQن-
شرکتهای واسطه بین دولت ،مالکیت اشQQتراکی و خصوصQQی ،کQQه از مالیQQات
پایین و اعتبار آسان از دولتهای محلی بهره میگرفتنQQد ،و اغلQQب سQQهام داران
آنها ،در شاخههای سادهتر صنعت با سرعت شگفت انگیز و با مQQوفقیت در
رقابت ،قارچ گونه رشد میکردند -بود .تولیدات صنعتی روستایی سالیانه بQQا
نرخ بیش از بیست درصد رشد میکQرد ،و سQطح اشQتغال شQرکتهای شQهر و
روستا از  ۲۸بQQه  ۱۳۵میلیQQون یعنQQی بیQQش از چهQQار برابQQر گردیQQد ،و همQQراه ان
سهم انان از تولید ناخالص داخلی ،از  ۶به  ۲۶درصد ،از زمان آغQQاز اصQQلحات
تا اواسQQط دهQه  ۹۰رسQید .۱۱بQا وجQود منQافع بQال ،پدیQده شQرکتهای شQهر و
روستا توسط اصلح طلبان روسی از هر نوعی تا سقوط پروسQQترویکا نادیQQده
گرفته شد .از بین همه تضادهای موجود میان تغییرات در اقتصQQاد دو کشQQور،
سQQطح کQQارایی انQQان ،چشQQمگیرترین انQQتی تQQز یگQQانه ،در راه غQQوطه ور کQQردن
شوروی به سوی غیر صنعتی شدن را ارائه میدهد.
البته ،رشد چشQمگیر شQرکتهای شQهر و روسQتا بQر اسQاس منQابع نامحQدود
نیQروی کQار ارزان ،کQه در اتحQاد شQوروی وجQQود نداشQQت ،بQود .بQا انهQا ،حQزب
کمونیست چین ،برای اولین بار از موهبت فاکتور اصلی خود سود کامل برد،
و مدل قبلی آن،که الهام گرفته از اتحاد شوروی ،با تمرکز بQQر سQQرمایهگذاری
در صQنایع سQنگین بQود ،بQا محیطQش نامتجQانس ،امQا در انزمQان لزم بQود .بQا
معکوس شدن این الگQQو بQQا سQQرمایهگذاری در کQQار فشQQرده در صQQنایع سQQبک،
 ۱۱اقتصاد چین :تحول و رشد ،ناتون
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شرکتهای شهر و روستا از یک مزیت بزرگ نسبی برخوردار شQدند :در پایQان
دهه  ،۸۰نسبت کار به سرمایه ثابت ،در شرکتهای دولتی نه برابQQر بQQود .امQQا
دومی نیز از رشد شQرکتهای شQهر و روسQتا مسQتقیما ذینفQع بQود ،چQرا کQه
سود آنها پس انQQداز دهقانQQان را میبلعیQQد ،و از طQQرف بانکهQQای دولQQتی بQQرای
سرمایهگذاری بیشتر در شرکتهای بزرگ ملی ،تجهیز دوباره و مدرنیزه کردن
انها ،هدایت میشد.
سطح خیلی بالی پس اندازهای روستایی بنوبه خود ،ریشQه در یکQی دیگQر
از ویژگیهای توسعه چینQQی کQQه میQQراث متنQQاقض خQQود انقلب بQQود ،داشQQت.
آنچه که تعییQQن کننQQده آنهQQا بQQود ،ترکیQQبی از محQQدودیت سQQنتی بیمQQه هQQای
اجتماعی کامل نسبت بQه شQهر بQQود ،و انحلل کمونهQایی کQه ارائه دهنQده
خQQدمات اجتمQQاعی  ،هQQر چنQQد کمQQتر امQQا واقعQQی ،در روسQQتا بودنQQد ،و اثQQرات
سیاست یQک بچQه داشQتن بQرای مهQار رشQد جمعیQت بQود .بQدون امنیQت در
مقابل بلیا از طرف دولت ،و یا چشم انQQداز مطمئن حمQQایت خQQانواده از طQQرف
نسل اینده ،خانوادههای دهقانی گزینه کمی داشته و هQQر چنQQد کQQه مصQQرف
آنها افزایش یافت ،مجبور به ذخیره بخش قابل توجهی از درآمد خود بودنQQد.
بر خلف همتای شوروی خود ،مخQQارج بیمQQه هQQای اجتمQQاعی بQQرای قسQQمت
بزرگی از جمعیت آن ذخیره میشد ،و دسترسQQی بQQرای تQQأمین مQQالی برنQQامه
نوسازی آن آسان بود.
سرمایه ،از طرف منبع دیگری نیز فراهQQم میشQQد .در همQQان ابتQQدای سQالهای
 ، ۱۹۷۹–۱۹۸۰مناطق ویژه اقتصQادی در امتQداد سQاحل جنQوبی بQرای جQذب
سرمایهگذاری از خارج از کشور چیQQن ،بQQا هQQدف ثQQروت هنQQگ کنQQگ ،تQQایوان و
اسیای جنوب شرقی ،افتتاح شد .پس از شروعی کند ،نشان دادن دری باز
برای کار افرینان خارجی ،به یک موفقیت تبدیل شQQد .شQQرکتهای مهQQاجر کQQه
مجذوب امتیازات ،عدم وجود عوارض واردات و نیQQروی کQQار ارزانQQتر از سQQرزمین
اصQQلی خQQویش بودنQQد ،بQQا سQQرعت وارد شQQده و بQQا خQQود تکنولQQوژی فراتQQر از
دسترس شرکتهای شهر و روستا ،مخصوصا در بخش صادرات،را وارد کردند.
در نQQتیجه ،در طQQی زمQQان ،چیQQن بQQا کیسQQه ای از تجربQQه انباشQQته و دارایQQی
سرمایه مهاجر ،قادر به ورود به بازار جهانی به عنوان مرکز تولیQد کQم هزینQه
برای کار مونتاژ ،عمدتا در محصQQولت الکQQترونیکی و خQQانگی ،شQQد .اینجQQا نیQQز
نسبت به اتحاد شوروی یک مزیت منطقQQه ای وجQود داشQQت ،و شQوروی هQر
چیز دیگری برایش امکانپذیر بود ،ولی امکان جور کردن اینرا نداشت.
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آخر ولی نه بی اهمیت ،اصلحات چینی ،قطعا از عدم تمرکز کنترل دولت بر
اقتصاد که یکی از میراث پربار مائوئیسم بود ،بهره میبرد .این فقط بQQه معنQQی
تنظیQQQم امپراتQQQوری کوچکQQQتر برنQQQامهریزی ،بQQQا تعلقQQQات سQQQفت سQQQهمیه و
دستورالعمل نیست ،بلکه کشور نیز با استانهای خود ،دارای بافتی از مراکز
فعالیت اقتصادی خود مختار بود .وقتی که آنها از مداخلت پکQQن بیشQQتر آزاد
شدند ،دولتهای آنها به دنده بQQالتری رفتQQه ،و بQQا انQQواع مشQQوقات سQQعی در
افزایQQش سQرمایهگذاری و سQQرعت بخشQQیدن بQQه رشQQد ،در درون حQQوزه هQQای
قضایی خود نمودند .در زمان خود ،این نQابخردی خQاص خQود را تولیQد میکQQرد:
تکرار صنایع ،کارهای غول اسای عمومی ،حمایتهای وسیع غیر رسمی ،اگر
نخQQواهیم از تضQQعیف مQQالی مرکQQزی و محلQQی مقامQQات در حQQال رقQQابت بQQرای
رسیدن به بهترین نQتیجه ،صQQحبت کنیQQم .بQا همQQه ناخالصQیهای ان ،رقQQابت
درون استانی در چین ،همچون رقابت بین شهرهای ایتالیQQا در گذشQQته ،یQQک
منبع انرژی و زنده دلی اقتصادی چیQن بQوده و هسQت .امQروز روسQیه از نظQر
اسQQمی ،فدراسQQیون اسQQت؛ امQQا وسQQعت ان ،و دشQQتهای بQQی سQQیمای ان،
هیچگاه هویت منطقه ای قوی را پرورش نداد .نقابل با چیQQن ،پQQایهای اسQQت.
جمهوری خلق چین ،نه در قانون اساسی ،بلکه در واقعیت تجاری ،به اندازه
ایالت متحده ،از فدرالیسم پویا برخوردار است.

–۳نقاط عطف
یک دهه بعد از دوران اصQQلحات ،در پایQQان دهQQه هشQQتاد ،اقتصQQاد چیQQن بطQQور
قابل ملحظه ای متحQQول شQQده بQQود .بطQQور طQQبیعی ،مقیQQاس و سQQرعت ایQQن
تغییرات ،بر جQامعه و فرهنQگ بQی تQأثیر نبQود .در روسQتا ،بعQد از  ۱۹۸۴رشQد
درآمد ثابت شQد ،ولQی دهقانQان از چنQان بهبQود عمQدهای در شQرایط زنQدگی
برخوردار شدند که بطور نسبی یک طبقQه راضQی باقیماندنQد .روشQQنفکران،
کلید تاریخی نظم اجتماعی ،نیQز از دوره اصQلحات چیزهQای زیQادی بدسQت
اوردند .اما نگQرش آن بQه رژیQم مبهQم تQر بQود .دوبQاره دانشQگاهها بQاز شQدن.
مؤسسات تحقیقاتی گسترش یافتند ،فرصت های شغلی جدید ایجاد شQQد.
جوانان روستایی در زندگی شهری سروسامان گرفتنQQد ،و قربانیQQان سQQرکوب
هQQای گذشQQته آزاد شQQدند .آزادی بیQQان بمراتQQب بیشQQتر از دوران مQQائو بQQود ،و
دسترسی به افکار و ادبیات خارجی ،بطو کلی بلمانع بود و منجQQر بQQه »تQQب
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فرهنگ بالی« واقعی شQد .در فضQایی بQی پQروا ،بQر اثQر افزایQش آزادی هQا،
آینده ملت ،با اجماع قریب به اتفاق ،به نفع اصلحات بیشتر مورد بحث قQQرار
گرفت.
این نکته مشاجره با دولت ،که هدف رسمیاش نیQQز تعمیQQق رونQد اصQQلحات
بود، ،محسوب نمی شد .برای بسیاری از روشنفکران ،هر دو در یQQک جهQQت
مشغول فعالیت بودنQQد ،و تبQQادل مشQQاوره و نصQQیحت بیQQن انهQQا ،بخصQQوص در
اطراف ژائو ژیانگ و مشاورانش جریان داشت .اما همچنین تنش خاصQQی نیQQز
وجQQود دارشQQت کQQه بعQQد از دهQQه پیشQQرفت ،گسQQترش یQQافت .حQQزب بخQQاطر
موفقیتهQQQای اقتصQQQادی دارای اتQQQوریته گردیQQQد .آن همچنیQQQن برخQQQوردار از
مشروعیت نجات جامعه از انقلب فرهنگی بود .اما ،این رهایی بQQود کQQه یQQک
نظام سیاسی جایگزین را طراحی نمیکQQرد .در اینجQQا ،بزرگQQان کQQه خQQود زخQQم
تجربه تحول را داشتند ،هیچگونه پیامی ،فرای هشدارهای نیاز به جلوگیری
از هرج و مرج ،نداشتند .در ابتدای دوران اصلحات ،در سQال  ، ۱۹۷۸صQدای
درخواست دموکراسی ،بعنوان تهدیدی برای ثبات ،به سرعت خاموش شQQد.
در آن زمان ،اینها هنوز نسبتا حوادثی منفرد بودند.
اما همچنان که اصلحات اقتصادی با تأکید بیشتر و بیشتر بر معمول سQQازی
روابط بازار ،توسعه می یQQافت ،هیQQچ نظریQQه پQQردازی منسQQجمی همQQراه انQQان
نبود-به عنوان مثال  ،هیچ توضیح رسمی در مورد اهمیت شرکتهای شQQهر و
روستا وجود نداشت .در نتیجه ،یک نوع برزخ ایدئولوژیکی پدید آمده بود ،کQQه
در آن ایدههای لیبرال کامل بطور طبیعی گسترش یافته بQود .زیQرا اگQر اصQول
بازار آزاد اقتصادی در دسQQتور کQQار بQQود ،چQQرا نبایQQد اصQQول حقQQوقی آزادیهQQای
سیاسی -که برخی از انان بطور اسمی در قانون اساسQQی جمهQQوری خلQQق
چین مندرج بود-و در غرب به عنوان اموزه های معتبر تلقQی میشQQدند ،دنبQال
نگردد؟ از لحQاظ تQاریخی ،بجQز هQو شQی کQه نماینQده ای برجسQQته در نسQQل
جنبش چهارم مه بود ،لیبرالیسQQم یQQک جریQQان بسQQیار ضQQعیف در روشQQنفکران
چینQQی بQQوده اسQQت .امQQا در سQQالهای  ، ۸۰بQQدون تولیQQد هیQQچ متفکQQر قابQQل
مقایسه ،و بدون زمینه روشن و واضح ،بQQدنبال انقلب فرهنگQQی ،لیبرالیسQQم
بQQه چشQQم انQQداز غQQالب روشQQنفکران تبQدیل شQQد .در اکQQثر مQQوارد ،ایQQن در حQد
معتدلی بود ،اما بمرور زمان صداهای رادیکالتری کQQه بQQه هنجارهQQای روسQQی
نزدیکتر بود ،شنیده میشد .در سال  ،۱۹۸۸سریال محبQQوب تلویزیQQون ،مرثیQQه
رودخانه ،در تقابل با سنتهای سخت چینی ،تمجیدی رمزی برای غQQرب ارائه
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داد که هر زاپادنیکی)زاپادنیک طرفدار جنبQQش غQرب در روسQیه ،در (۱۸۳۰بQه
آن افتخار میکرد؛ اگر چه این با تصویر چابلوسانه ای از ژائو زیانگ بQQا فراخQQوان
آینQQده بQQزرگ پیQQش رو همQQراه بQQود ،و روایتQQش بطQQور گسQQترده ای توسQQط
دانشمندان مورد انتقاد قرار گرفت.
در این زمان ،خلQق و خQQوی دانشQQجویان متفQQاوت بQQود .در میQان نسQلی کQه
ارتباط مستقیمی با انقلب فرهنگی نداشت ،روحیه ها بالتر و ایدهها کمQQتر
منجمد بودند .عده کمی بی تأثیر از آرمان اصلی آزادی بودند؛ عQQدهای تحQQت
تQQأثیر معلمQQان لیQQبرال ،دیگQQران بیشQQتر ارتQQدوکس بودنQQد؛ اکQQثرا هماهنQQگ بQQا
فرهنگ و اخبQQار خQQQارجی-اوازهای تQQایوانی ،موسQQیقی امریکQQایی ،اعتصQQابات
لهسQQتان و انتخابQQات روسQQیه -بودنQQد،؛ همQQه زاده در تQQب وتQQاب جQQامعهای در
حرکت ،هیجانزده برای بQاز کQردن افQق دیQد خQود و نQا امیQد از ادامQه سQکون
خQQویش بودنQQد .بQQا آگQQاهی از نقQQش تQQاریخی خQQود در بیQداری ملQQت ،در سQال
 ۱۹۱۹و دوبQQاره در سQQال  ، ۱۹۳۵ایQQن آمQQادهترین قشQQر مQQردم بQQرای اقQQدامی
جمعی بود .در سال  ۱۹۸۵غیرت ملQQی سQQنتی خQQود را در اعQQتراض بQQه ژاپQQن
نشان دادند .سپس ،در زمستان  ،۱۹۸۶–۱۹۸۷تظQاهراتی در هفQی و پکQن،
بر ای دموکراتیزه کردن برپا کردند .وقتی که هو یوبانگ ،در راس حزب ،حاضر
به سرکوب انان نشد ،بزرگان او را منفصل کردند .این جنبش محاصQQره شQQد،
اما احساسات پشتیبان آن از بین نمی رفت.
سال بعد ،اصلحات اقتصادی خود–که تاکنون موج شکن علیه خواستههای
سیاسی بود-دچار اولین بحران جQQدی اش شQQد ،وقQQتی کQQه هزینQQه کالهQQای
اساسی شروع به افزایش نمQQوده ،و دسQQتمزدهای شQQهری بQQا رکQQود مQQواجه
شدند .هنگامی که ژائو و دنگ اشاره کرد که ازادسازی کامل قیمتها ممکQQن
است قریب الوقوع باشد ،وحشت احتکار در گرفت ،و تورم تابستانی به نQQرخ
سالنه  ۵۰درصد بال رفت .اما این در تصQQور عمQQوم ،تنهQQا در نQQتیجه سیسQQتم
دوگانه قیمت گذاری نبود .فساد ،که در زمان مائو ناشQQناخته بQQود ،گسQQترش
میافت ،و مقامات با اسQتفاده از مQوقعیت خQود بQه سQو اسQتفاده از مQوقعیت
خویش ،به بهره برداری از تفاوت بین قیمQت اداری و بQازاری بQرای محصQولت
مشابه پرداختند که بشدت مورد تنفQر بQود .ترکیQب رنQج مQادی غیرمQترقبه و
خشم از بیعدالتیهای اجتماعی ،مانند یک مخلوط منفجره بود ،و فضای
متشنج در شهرها ایجاد میکرد.
در پکن ،دانشQجویان در حQال آمQاده کQردن تظQQاهرات ،همزمQان بQا هفتQQادمین
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سQQالگرد چهQQارم مQQه در سQQال  ۱۹۸۹بودنQQد ،وقQQتی کQQه در اوریQQل  ،مQQرگ هQQو
یائوبانگ-که به خاطر محافظت از انهQQا ،خQQوار شQQده بQQQود-ناگهان محQQل تجمQQع
مجدد فوری ،برای بیان احساسات خود در مورد سیاست سرکوبگری یافتند.
آنها با راهپیمایی بسوی میدان تیان آن من ،به افتخار هو،دولت را از تعQQادل
خارج نمودند .ژائو که طرفدار نابودی هو بود ،به عنوان دبیر حزب کمونیست،
جانشین او گردید .اما در مواجهه بQQا نQQاآرامی هQQا کQQه او اکنQQون در حQQال وقQQت
گذزانی بود و با تقسیم کمیته دائمی ،مقامات را بQQدون هیچگQQونه جهتگیQQری
رهQQا نمQQود .جنبQQش دانشQQجویی بQQا نمQQایش سQQطح فوقالعQQادهای از خQQود
سازمانی ،نشQQان داد کQQه قQQادر بQQه بسQQیج هQQر دانشQQگاهی درشQQهر و فشQQار
مداوم بر دولت است .در اوایل ماه مه ،راهپیمQQایی تبQدیل بQه اشQQغال میQQدان
گردید ،و خواستار تغییر دموکراتیک شد ،ان نیز توسQQط تظQQاهرات عظیمQQی از
شهروندان عادی پکن ،که بخاطر نگرانی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی خود
و در همدردی با اهداف سیاسی دانشجویان برگQزار کردنQد ،حمQایت شQدند.
اعتراضات مشابه سرتاسQر کشQQور را ،هQر جQا کQه دانشQگاهی بQرای روشQن
کردن آتش آن وجود داشت ،فرا گرفت .میلیونها نفر در یک جنبش اجتماعی
بی سابقه در تاریخ جمهوری خلق چین به خیابانها ریختند.
عمق و مقیاس تغییر و تحولت در سQال  ۱۹۸۹در چیQQن بQQه مراتQQب بزرگتQQر از
هر چیزی در اروپای شرقی در آن سQال بQQود ،و اگQر روسQیه بQه تنهQایی را در
نظQQر گیریQQم ،انQQوقت و بعQQد از ان .انQQرژی شQQورش و ایQQده الیسQQم دانشQQجویان
کشور ،و همبستگی جنبش شهری با انهQا ،غیرقابQل مقایسQه بQا هQر جQای
دیگری بود :شهادت از کسب نشاط سیاسی جامعهای که هنوز هم نزدیQQک
به ریشههای انقلبی خود بود ،را میداد .اما در چین یک نQQوع انQQرژی ،بQQا نQQوع
دیگری برخورد کرد .وقتی که بحران امQQد ،رهQQبری پQQس از انقلب  ،متهQQم بQQه
اجرای روزمره دولت و حزب ،مردد و منقسم شدند .اما بزرگان ،جانبازان چند
دهه مبارزه مسلحانه برای کسب قدرت ،نمی خواستند انرا از طریق دودلی
از دست دهند .آنها رزمندگانی چQQون همیشQQه باقیماندنQQد ،بQQی هQQراس از
برخورد ،با تهدید حاکمیت حزب ،انطوری که آنهQا برداشQت میکردنQد ،وقQتی
که نیروی لزم جمع شد .در ماه ژوئن ،به ارتش دستور داده شQد کQه میQدان
را پاکسازی نموده ،و در یک شب پر خشونت ،جنبش سرکوب شد.
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سرکوب قیمت بالیی داشت .حزب کمونیست چین مشروعیت بیشQQتری در
چهارم ژوئن در مقایسه با انقلب فرهنگی از دست داد ،حزبQQی کQQه نQQه تنهQQا
زمانی از پشتیبانی واقعی برخوردار بود ،بلکه رهQQبران قابQQل احQQترامی را نیQQز
بعنوان رزرو باقی گذاشتند ،که وقتی ،همه اینهQQا پایQQان یQQافت ،میتوانسQQتند
مسئولیت را بعهده بگیرند .در سال  ،۱۹۸۹هیچ بخشی از مردم ،از سرکوب
حمایت نکرد،و هیچ مخالفی در حزب جان سالم بدر نبرد-ژائو برای عQQدم رأی
به حکومت نظامی منفصل شده بود ،و شQQانزده سQQال بعQQد بQQارامی در حصQQر
خQQانگی جQQان سQQپرد .از طQQرف دیگQQر رژیQQم کQQارت رشQQد اقتصQQادی را داشQQت.
اعتبQQارات ایQQدئولوژیک قبلQQی ،خQQرج شQQده بودنQQد ،و هماکنQQون هQQر چیQQزی
مییایستی بر این پایه گذاشته میشد .دوری از ریاضت برای تسلط بQQر تQQورم،
تا سال  ۱۹۹۱به طول انجامید .بعد چی؟
در اینجا دنگ خود را از همکQارانش و گذشQQته خQQود ،جQدا کQرد .او در مQاه مQQه
 ۱۹۸۹گفته بQQود» :بعضQQی از مQQردم ،البتQQه ،میفهمنQQد کQQه 'رفQQرم' بQQه معنQQی
حرکت به سوی لیبرالیسم و سرمایه داری است .سرمایه داری بQQرای آنهQQا
قلب اصلحات است ،اما نه برای ما .آنچه که ما از رفرم میفهمیQQم متفQQاوت
و هنوز تحت بحث است« .۱۲دنگ ،در ژانویه  ۱۹۹۲به جنوب سQQفر کQQرده و در
شنزن ،بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی ،اعلم کرد که خطر اصلی که چین بQQا
آن روبQرو بQود ،نQه از طQQرف راسQQت ،بلکQه چQپ بQود کQه بQا ازادسQازی بیشQQتر
اقتصاد ،که بازار سهام محلی یک نQوآوری نمQونه آن بQود ،مخQالفت میکردنQد.
زمانی هنوز از اینکQه چیQن نیQاز بQه سوسیالیسQQم داشQته تQا سQرمایه داری،
حمQQایت میکQQرد ولQQی اکنQQون »سQQخن از حQQرف بQQزرگ ک )کاپیتالیسQQم( و س
)سوسیالیسQQم(« را بیمعنQQی میدانسQQت ،توضQQیح میQQداد کQQه از آنجQQا کQQه
نابرابری ها برای رشQد کQاربرد دارنQد ،ذخیQره نمQQودن ثQروت سQزاوار سQرزنش
نبوده ،بلکه قابل ستایش است» :پولدار شQQدن خیلQQی خQQوب اسQQت« .امیQQد
آزادی دستهجمعی به خاک سپرده شQQد ،جQQبرانش در رفQQاه خصوصQQی یQQافت
میشد .آنچه که اهمیت داشت ،رشد بود ،بدون مشخصه غلط و یا درسQQت:
 – The tiananmen papers ۱۲مجموعه مدارک دولتی چین در باره وضعیت حزب کمونیست
در دوران اعتراضات سال  ۱۹۸۹میباشد.
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به عنوان شعار رسمی که با بوق کرنا به نامطمئن ها گفته میشد»:توسعه
استدلل انکارناپذیری است«.
توسعه بموقع امد ،با آهنگ حرکتی دیدنی و جذاب .رشد چیQQن در سQQالهای
 ۹۰از انجا که ازادسازی اقتصاد ،عمیقتر میشد ،حتی از رشد سQQالهای ۸۰
نیQQز پیشQQی گرفQQت .در پایQQان دهQQه ،چشQQم انQQداز صQQنعتی بQQا تکQQان عظیQQم
شرکتهای دولتی ،متحول شQد .در اواخQر  ،۱۹۹۶بخQش دولQتی هنQوز بخQش
عمده ای از اشتغال شهری را بخود اختصQQاص میQQداد .امQQا از سQQال  ۱۹۹۷بQQه
بعد ،مقامات استانی اجازه داشتند که بسیاری از آنها را به همان شQQکلی
که خود میخواستند ،از طریق تعطیلQی ،تبQدیل و یQا خصوصQی سQازی مرتQب
کنند .در این روند،حQQدود هفQQت میلیQQون کQارگر در سQال کQار خQQود را از دسQQت
دادند و تا سال  ۲۰۰۴کل اشتغال بخش خصوصی نزدیک بQQه دو برابQQر بخQQش
دولتی بود .در طول همان دوره ،شQرکتهای شQهر و روسQQتا ،حQتی در سQطح
فراگیرتری به بخش خصوصی واگذار شدند-فقQQط در حQQدود ده درصQQد از آنهQQا
دارای شکلی از مالکیت جمعی بودند .همچنین بیQQش از  ۸۰در صQQد سQQهام
خانواده های شهری بودند .اما با »نگهداری بزرگ و رهایی کوچکها« ،دولQQت
کنترل آنچه منتهQای اسQتراتژیک اقتصQاد محسQوب میشQد ،انQرژی ،متQالوژی،
نیروهQQای مسQQلح و مخQQابرات را رهQQا نکQQرد .شQQرکتهای غQQول پیکQQر در ایQQن
بخشهای کلیدی ،با تخمیQQن یQQک سQQوم فQQروش صQQنعتی ،و ثبQQت نQQرخ بQQالی
سود ،حدود سه چهارم کل داراییهای دولتی را شامل میشوند.۱۳
از لحاظ ساختاری ،اگر فQQروش کنQترل شQده یکQی از دو تغییQر اساسQی دوره
اصلحات دوم ،بعد از  ،۱۹۸۹بود ،دیگری به حداکثر رسQاندن تجQارت خQارجی
بود .سرعت و درجQه بازگشQایی چنQد رویQه داشQQت .در قQرن جدیQد ،متوسQط
تعرفه های صنعتی کمتر از  ۱۰درصد ،در حدود یک سQوم هنQد ،و کشQاورزی
بیش از  ۱۵درصد بود .افزایش سرمایهگذاری خارجی ،که در آن سرمایه غیر
مهاجر-امریکایی ،ژاپنی ،اروپایی -نقش قابل توجهی ،اگرچه با نقش اقلیت،
را در آن زمان بازی میکردند ،صادرات تولیدی بال رفت ،و بطQQور فزاینQQده ای در
خطهای تولیدی با تکنولوژی بال ،اگر چه هنوز هم به طQور عمQده کQار مونتQاژ
میباشد ،افزایش یافت .در واقع ،چین در عرض یک نسل ،کارگاه جدید جهان
شده بود ،ارزش تجارت خارجی خود بر کال را بالغ بر دو سوم تولیQQد ناخQQالص
 ۱۳ناتون ،اقتصاد چین
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داخلی رسانید-رقم بی سابقه برای یک کشور بزرگ ،دو تا سه برابر بالتر از
ایالت متحده یا ژاپن .امQا در صQنعت خQانگی و تجQارت خQارجی ،دولQت تQا بQه
امQQروز یQQک اهQQرم حیQQاتی بQQرای خQQود از طریQQق حفQQظ کنQQترل نQQرخ ارز ،حسQQاب
سرمایه و سیستم بانکی حفظ کرده است.
مQQوفقیت مQQادی ایQQن مQQدل از توسQQعه ،حQQزب کمونیسQQت چیQQن را بQQه اعجQQوبه
معاصر جهانی تبدیل کرده است .با میزان سرمایهگذاری بیش از  ۴۰در صQQد،
در طی پانزده سال ،تولید ناخQالص داخلQی بیQن  ۱۹۸۹تQا  ،۲۰۰۴چهQار برابQر
رشد کرد .در شهرها ،درآمد خانوارهای شهری با نQرخ  ۷,۷درصQد در سQال و
در روسQQتا نزدیQQک  ۵درصQQد افزایQQش یQQافت .۱٤از ابتQQدای دوران رفQQرم تQQا سQQال
 ،۲۰۰۶متوسط استانداردهای زندگی چینی ،هشت برابر ،بQQه دلر ،افزایQQش
۱٥
پیدا کرد .تنهQا در یQک دهQQه ،جمعیQQت شQهری بQه دویسQQت میلیQQون رسQید.
اکنون ساکنان شهری ،دو پنجم کشور و بزرگQQترین بQQازار خQQودرو جهQQان را دارا
هستند .ذخایر آن حتی بالتر از ژاپن ،با  ۱,۹تریلیون دلر ،داراییهQQای ارزی
خارجی آن بیش از تولید ناخالص ملی کانادا است .چین ،با انتقام وارد شده
است.
♣

-۴نقطه اختلف

اما آیا ورود واژه درستی است؟ آیا بازگشت مناسQQبتر اسQQت؟ در هQQر حQQال،
چیQن ،قرنهQا ثروتمنQدترین و پیشQرفتهترین تمQدن روی زمیQن بQود :قطعQا بایQد
ارتباطی بین دلوری گذشته و دستاوردهای خوب امروز وجود داشته باشد؟
چنین سؤالتی ما را به یک ناحیه بزرگتر و مبهم تQر از زمینQQه نسQبتا روشQQن
مقایسه دو انقلب مدرن میبرد .در اینجا ،سه مکتب فکری رقیQQب مQQی توانQQد
بدون هر گونه رویارویی سیستماتیک بین انها ،وفق داده شQQود .اولیQQن آنهQا
 ۱٤این ارقام کلی ،شکاف تند هر دو مدل رشد و توزیع منافع را بعد از  ،۱۹۸۹با طرفداری
از شهرها و ضرر روستاها ،و دولت و سرمایهگذاری خارجی و به ضرر شرکتهای
خصوصی ،می پوشاند .برای تجزیه و تحلیل تغییر ،مراجعه کنید به ،یاشنگ هاونگ،
سرمایه داری باویژگی های چین :کارافرینی و دولت ،که در آن سقوط بهره وری کل
تولید بحث میشود.
 ۱٥فرد برگستن ،بیتس گیل ،نیکلس لردی ،درک میچل-چین :ترازنامه
♣  Novumبه معنی چیز تازه میباشد .مترجم از معنی مجازی ان ،نقطه اختلف ،در اینجا
استفاده کرده است.
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که بیشتر بین مورخان رواج دارد ،اساسا رشد سریع حزب کمونیسQQت چیQQن
را بQQه میQQزاث هزارسQQاله گذشQQته امپریالیسQQQتی-پویایی تجQQاری بQQر اسQQاس
کشQQاورزی متمرکQQز؛ تعمیQQق تقسQQیم کQQار؛ شQQکوفایی شQQبکههای شQQهری و
گسترش تجارت داخلی؛ رکورد رشد جمعیتی؛ یQQک »انقلب کوشQQا« نسQQبت
می دهند .در این دیدگاه اقتصاد چیQQن ،بطQQور طQQولنی در جهQQان ،بزرگQQترین و
پیچیدهترین راه کلسیک اسمیتی رشد را نشان میدهQQQد،که تQQا زمQQان جنQQگ
تریاک مانند اروپای غربی-اگر نه بیشتر -کQQامل توسQQعه یQQافت .بQQرای بیQQش از
یک قرن ،بخاطر نفوذ خارجی و بی نظمQQی هQQای داخلQQی ،از مسQQیر منحQQرف
شده و اکنون به جایگاه طبیعی خود در جهان رجوع کرده است.
در مکتب دوم ،که بیشتر بین اقتصاددانان شایع است ،گذشته امپریالیستی
چند سر نخ برای حQال حاضQQر ارائه میدهQد ،اگQQر فقQQط بQه ایQن دلیQل کQه-ادام
اسمیت تأکید کرد-فقدان تجارت خارجی ،اقتصاد سنتی را از محQQرک رقQQابتی
محروم کرد ،و امنیت ناکافی حقوق مالکیت ،مانع کارافرینی گردیQQد ،و بQQاعث
محدودیت توسعه چین در محدوده الگوی مQQالتوس میشQQود .در ایQQن تفسQQیر،
رشد سریع معاصر ،محصول ادغام دیر هنگام چیQQن در اقتصQQاد سQQرمایه داری
جهانی از شکلی که از نظQر تQاریخی وجQQود نداشQQت ،میباشQد .بQا بQاز کQردن
بازارهای خود برای سرمایهگذاری خارجی و تقویت تدریجی حقوق مQQالکیت،
در نهایت عوامل تولیدی برای یک پویایی جدید آزاد شQQدند .ترکیQQبی از منQQابع
فراوان نیروی کار با سرمایه فراوان خارجی و تکنولQQوژی و فQQن اوری ،ماشQQین
صادراتی که هیچ سایقه ای درگذشته چین ندارد را ایجاد کرده است.
برای مکتب سوم ،که میQQان جQQامعه شناسQQان )نQQه منحصQQرا( یQQافت میشQQود،
برعکس کلید ترقی اقتصادی چین ،در میان انقلب چین نهفته است .در این
نسخه ،ابن دستاوردهای دوران مائوست که پایه عمیق شQQاهکارهای دوران
اصلحات را گذاشته است .میراث مرکزی آن ،ایجاد یک دولت مسQQتقل قQQوی
برای اولین بار در تاریخ مدرن کشور با پایان دادن به اسارت نیمه اسQQتعماری
بود؛ تشکیل یک نیروی کار تحصیل کرده و منظم با سطح بالی سواد و امید
بQه زنQدگی بQرای جQامعهای کQه هنQQوزعقب مانQده بQود؛ و ایجQاد مکانیزمهQای
قدرتمند و برنامهریزی اقتصادی ،بخش دولتی ،حسابرسی خQQارجی -در یQQک
چهارچوب نهادی نسQQبتا غیQQر متمرکQQز ،کQQه خودمختQQاری منطقQQه ای را اجQQازه
میداد .تنها در این شرایط متحولنه ،شاهکار دوره درهای باز امکانپذیر شده
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است.
واضح است که هیچ یک از این تفاسیر مطلق نیسQQتند .اغلQQQب،میتوان مQQوارد
ترکیبی را به انQQدازه مQQوارد خQQالص آن یQQافت .هQQر چنQQد بطQQور کلQQی ،تلش در
قضاوت وزن نسبی هر کدام از این پارامترهای مطرح شده وجود ندارد .بطQQور
تحلیلی ،سلسله مراتب علت و معلول لزم ،یک شبه روشQQن نمQQی شQQوند.
در اینجا ،به اندازه کافی برای نشان دادن کنترل فرضیه هQای رقیQQب ،میتQوان
به شرح زیر عمل کرد .چگونه و در چه شیوه ای ،رشد سریع جمهوری خلق
چین ،با ژاپن ،کره جنQQوبی و تQQایوان متفQQاوت و یQQا مشQQابه اسQQت؟ اگQQر تجربQQه
چینی شباهت نزدیکی به اینها دارد ،توضیحات در مورد هQQم پیQQQش-مدرن و
دیرهنگام سرمایه داری جذاب میشود؛ اگQر بطQور قابQل ملحظQه ای متفQاوت
باشQQد ،آنگQQاه در نظQQر اول ،توضQQیح انقلبQQی بیشQQتر قابQQل قبQQول خواهQQد بQQود.
شواهد چه چیزی را نشان میدهد؟
نگایه به آمار ،ایجاد پارادوکس میکند .اگر چه سQQرعت چرخQQش تنQQد بQQود ،امQQا
رشد جمهوری خلق چیQQن ،انقQQدر سQQریعتر از کشQQورهای همسQQایگان شQQرق
اسیا ،در مراحل قابل مقایسه توسعه نبود ،هQر چنQد کQه مQدت ان یQک دهQه
طولنیتر بوده است .پایههQQای اقتصQQادی آن نیQQز بطQQور قابQQل تQQوجهی متفQQاوت
نمی باشد :در هر مورد ،مدل توسعه به شدت توسط صQQادرات هQQدایت مQQی
شد .در این دو جنبه ،شباهت خQانوادگی قQوی اسQQت .بQا ایQQن حQQال ،در پنQج
مQQورد دیگQQر اختلف ،مشQQخص اسQQت .بعQQد از سQQالهای  ،۹۰وابسQQتگی بQQه
صادرات در جمهوری خلق چین ،نسبت به ژاپن ،کره جنوبی و تایوان ،بسQQی
بالتر بوده است؛ سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی بسQیار پQQایینتر؛ تکیQه
بQQر سQQرمایه گQQذاران خQQارجی خیلQQی بیشQQتر و شQQکاف بیQQن درآمQQد شQQهری و
روستایی بسیار عریض تQر بQوده اسQت .۱۷و در اخQر ،ولQی نQه اساسQا کمQتر،
اندازه و نقش بخش دولتی در اقتصاد بQQوده و بQQاقی اسQQت ،و سQQاختار آن بQQه
 ۱٦برای پایههای نظر اول نگاه کنید به کنت پومرانز ،انشعاب بزرگ :اروپا ،چین و بنای
اقتصاد مدرن جهانی ،و سوگیهارا کاورو» ،مسیر توسعه اقتصادی شرق آسیا  :چشم
انداز بلند مدت« ،و نیز جیووانی ارریگی ،هماشیتا تاکشی و مارک سلدن» ،تجدید
حیات شرق اسیا«؛ برای دیدگاه دوم نگاه کنید به جیم روور»،وقتی چین بیدار
میشود« ،گزارش ویژه اکونومیست؛ برای نظر سوم نگاه کنید به ،کریس بارمال ،منابع
رشد اقتصادی چین ،و بهخصوص لین چون ،دگرگونی سوسیالیسم چینی.
 ۱۷نگاه کنید به تجزیه و تحلیل قابل توجه ،با نمودارهای همراه ،هونگ هو فونگ ،نوکر
امریکا ،نیو لفت ریوییو شماره ۶۰
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مراتب بزرگتر اسQQت .ایQن ویژگیهQای رشQد چیQQن ،کQه انQQرا در شQQرق آسQیا
متمایز میکند ،با هم مرتبط بQQوده و یQQک توضQQیح دارد .در ژاپQQن ،کQQره و تQQایوان،
دولتهای پس از جنگ ،توسط اشغال و یQQا حفQQاظت آمریکQQا ایجQQاد شQQدند و در
خط مقدم جنگ سرد بودند .از نظر استراتژیکی ،آنها تQا بQه امQQروز در تQولیت
آمریکا ،بدون استقلل سیاسی و نظامی واقعی ،باقی هسQQQتند-پایگاههای
آمریکQQایی در آنجQQا مسQQتقرند و یQQا در محاصQQره کشQQتیهای آنهQQا هسQQتند.
نداشتن حاکمیت سیاسی ،در عین حال نیازمند مشQQروعیت داخلQQی بQQود ،و
رهبران انها -حزب لیبرال دمکراسی ژاپن ،پQQارک چونQQگ هQQی ،کQQومین تانQQگ-
انرا با سیاست اقتصادی توسعه درونی جبران کردند ،و سرمایه خارجی را با
یک دست دور نگه داشته و همکاری خانگی با دیگران را ترویQQج نمودنQQQد.انها
همچنین ،از ترس رادیکالیزه شدن دهقانان ،با داشتن شبح انقلب چیQQن در
مقابل خود ،اصلحات ارزی را اجرا کردند-در اینجا ایالت متحده با آنها بQQود-و
وقتی که رشد شتاب گرفت ،بسیار مواظب بودند که هرگز اجازه ندهنQQد کQQه
روستا از شهر بسیار عقب بیافتد.
در جمهوری خلق چین ،آرایش متفاوتی صورت می گیرد .در انجا ،یک دولQQت
بعد از انقلب که بسیارمستقل ،قادر ،و البته ،بQQا آمریکQQا بQQرای توقQQف در کQQره
مبارزه میکرد و در داخل کشور ،از همان آغاز ،بسیار قوی بود ،وجود داشQQت.
فقط به همین دلیل ،وقQQتی کQه دوران اصQQلحات فQQرا رسQQید ،جمهQQوری خلQQق
چین توانست از عهده هجوم سرمایه خارجی ،بدون ترس از بیاعتباری و یا
براندازی ،براید .به عنوان یک دولت کامل مستقل ،بQا فرمQانروایی سQخت بQر
قلمرویQQش ،اعتمQQاد بQQه نفQQس کنQQترل جریQQان سQQرمایه بیگQQانه توسQQط قQQدرت
سیاسQی ،همQQانطور کQه روزی لنیQن در مQQورد نQپ امیQدوار بQود ،را داشQQت؛ و
کنترل مداوم ترقی استراتژیکی اقتصادی-مQQالی و صQQنعتی -مطمئن از قQQدرت
خQQود بQQرای تسQQلط و اداره سQQرمایه داخلQQی بQQود .در همیQQن راسQQتا ،نیQQز ان
میتوانست به شکلی که برای دولتهای توکیو ،سئول و یا تایپه -که رژیمهای
محلی اش برای باقی ماندن ،میبایستی از کشاورزانش مراقبت میکرد -غیر
ممکن بQQود ،مصQQرف روسQQتایی را فQQرو نشQQاند و دهقانQQان بQQی بضQQاعت را بQQه
عنQQوان نیQQروی کQQار مهQQاجر بQQه شQQهرها برانQQد .اگQQر حQQزب کمونیسQQت چیQQن
میتوانست بدون از دست دادن کنترل بر شهرنشینی-زیاد شدن محله هQQای
فقیرنشین سیاره ای در جنوب و جنوب شرقی اسیا-چنین عمل نماید ،ایQQن،
بQQر اسQQاس سیسQQتم هوکQQو کQQه شQQهر و روسQQتا را مجQQزا مینمQQود ،و در دوران
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جهQQش بQQزرگ تشQQکیل شQQد ،امکانپQQذیر گشQQت .در دوره مQQائو نیQQز ،دهقانQQان
قربانیQQان انباشQQت بQQدوی ،بQQه نفQQع شQQهرها بودنQQد .امQQا زمQQانی کQQه بهداشQQت
عمQQومی و آمQQوزش و پQQرورش در روسQQتاها بعQQد از او برداشQQته شQQد ،و تحQQت
حکQQومت جیانQQگ ،سQQرمایهگذاری از روسQQتا رخQQت بQQر بسQQت ،اختلف بیQQن
درآمدهای شهری و روسQتایی بQا جهQQش رشQد کQرد .فQرض تQاربخی هQر دو،
سQQطح بQQالیی از سQQرمایهگذاری مسQQقیم خQQارجی و سQQطح پQQایین مقQQررات
روستایی در جمهوری خلق چین مشابه بوده است-رژیمQQی زاده انقلب  ،بQQا
جمعیتی بیش از هفت برابر ژاپن ،کره و تایوان با هم ،قادر به برخورد خشQQن
با دهقانان و خارجی ها بطور یکسان .برای هر دو ،همچنQان هزینQه پرداخQت
میشود .اما هزینه مستقیم و یا غیرمسQQتقیم بQQرای هQQر کQQدام آنهQQا در حQQال
افزایش است-ناارامی ها در روستاها ،هنوز بی ارتباط با هم ،گسترش مQQی
یابد؛ و همچنان قابل کنQQترل ،ولQی اعتیQاد بQه اوراق قرضQQه آمریکQا را افزایQQش
میدهد.

۲
حزبی که هQدایت تحQول کشQور را بعهQده داشQته اسQت ،توسQط آن دگرگQون
شده بود .فناناپذیران زندگی را بدرود گفتند .اما امتیازهای نفر دوم بQQودن ،تQQا
اینکه اول بودن ،از بین نرفته است .حزب کمونیست با درس عبرت گرفتQQن از
سرنوشت برژنفیسم ،بازسQQازی صQQفوف رهQQبری خQQود را ،بQQا محQQدودیت حQQق
تصدی ،و انتقQQال منظQQم قQQدرت از یQQک نسQQل بQQه نسQQل بعQQدی ،نهQQادینه کQQرد.
کسانی که اکنون صQQاحب قQQدرت هسQQتند ،بQQدون داشQQتن گذشQQته انقلبQQی،
دارای تحصیلت رسمی تر ،و همچنان که زمQQانی رهQQبران امپراتQQوری از اهQQل
قلم استفاده میبردند ،از متفکران و مشاوره غیر رسQمی بQا متخصصQQین و یQا
نظQر علقهمنQQدان بیQش از هQر زمQان دیگQری بهQره میبرنQد .رشQد اقتصQادی و
موفقیتهای دیپلماتیک ،دوباره شهرت سیاسی را احیQQا کQQرده اسQQت :حQQزب
امQQروز از مشQQروعیت بسQیار بیشQتری نسQQبت بQه هQر زمQQانی در دهQه پنجQاه
برخوردار است .اختیاری که آن بدسQت آورده اسQQت هQم اقتQدارگرایانه و هQم
شکننده است .اقتدارگرایانه :رفاه در داخل و کرامت درخارج از کشور ،جاذبه
کمی بQرای مقQQاومت ایجQQاد میکنQQد .شQکننده :وفQQق توسQQعه اقتصQQادی بQدون
عدالت اجتماعی ،ادعای ملی و گرفتاری بینالمللQQی ،بQQا ارمانهQQای انقلبQQی
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حزبی که ادعای انرا دارد ،بسیار سخت میباشد .ناسیونالیسم مصرفی یک
ساختار ایدئولوژیک سطحی است که بر آن نمیتوان کامل اتکا کرد .سیاست
زدایی به گفتمان اصلی حزب کمونیست چین تبدیل شده اسQQت ،همQQراه بQQا
پاکسQQازی آن از سوسیالیسQQم ،زیQQان بخQQش خواهQQد بQQود .ادعQQای ارث بQQه
مشروعیت دیگری ،که در نام آن نیز نوشته شده است ،بQQه عنQQوان یQQک رزرو
لزم باقی میماند .از اذعان شهروندان ،احساسات انقلبQQی بQQی عQQدالتی ،و
تقاضا برای برابری رخت بر نگسسته است .خطر نادیده گرفتQQن آنهQQا وجQQود
ندارد.
توضیح یک چیز است ،رده بندی چیز دیگر ،و ارزیQابی نکتQه دیگQری اسQت .از
نظر رده بندی ،جمهوری خلق چین ،یک نقطQQه تضQاد تQاریخی قQQرن بیسQQت و
یک میباشد :با هر مقیاس اندازهگیری معمولی ،ترکیبی از آنچه کQQه در حQQال
حاضQQر اسQQت ،یQQک اقتصQQاد عمQQدتا سQQرمایه داری اسQQت و نیQQز توسQQط هQQر
انQQدازهگیری معمQQولی ،بQQا آنچQQه کQQه اکنQQون میباشQQد ،بQQدون شQQک یQQک دولQQت
کمونیستی است-و هر کدام از آنها کامل مطابق روز و جدید میباشQQند ۱۸.از
نظر سیاسی ،اثرات تضاد سیاسی بین انها ،در جابجای جامعه ،کQQه در هQQم
ذوب و یQQا امیختQQه شQQده ،خQQاطر نشQQان میشQQود .هیچگQQاه ،بQQه ایQQن تعQQداد و
سQQرعت ،مQQردم از فقQQر مطلQQق بیQQرون نیامQQده انQQد .هرگQQز ،در چنیQQن مقیQQاس
عظیمQQی و بQQا ایQQن سQQرعت ،صQQنایع مQQدرن و زیرسQQاختهای فوقالعQQاده مQQدرن
ساخته نشده ،و طبقه متوسط شکوفایی با چنیQQن شQتابی همQQراه انQQان قQQد
علم نکرده است .هیچگاه ،نظم قدرت اینقدر سریع ،بQQدون اسQQتفاده از غQQرور
عمومی نظامی ،چنین چشمگیر عوض نشده است .در طی همQQان سQQالها،
هرگز نابرابری به چنان قله سQرگیجه اوری ،بQا وجQود یQک نقطQQه آغQاز بسQQیار
پایین ،بال نرفته است .هیچگاه فساد به این اندازه گسQQترده نشQQده اسQQت،
در حالیکه در گذشته پاکدامنی امری مسQQلم تلقQی میشQQد .هرگQز کQارگران،
که از نظر تئوریکی ،حکمرانان دولت محسQQوب میشQQوند ،اینقQدر بیرحمQانه بQا
آنها رفتار نمیشQQQود-مشاغل نQابود میشQQود ،دسQQتمزدها پرداخQQت نمیشQQود،
 ۱۸برای روشنترین تحلیل جدید از ساختار اقتصاد نگاه کنید به جوئل اندریاس ،تغییر رنگها
در چین ،نیو لفت ریوییو شماره ۵۴؛ پیوستگی در حزب ،دیوید شامباو ،حزب کمونیست
چین :نقصان و انطباق ،که در آن تأکید بر توانایی یادگیری پس از فروپاشی حزب
کمونیست شوروی میگردد.
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مجروحین مسخره و تظاهرات خفQQه میشQQوند .۱۹دهقانQQان ،سQQتون انقلب ،بQا
چنان وسعتی برای زمین و وسیله معاش ،توسط مقامات و توسعه گQQران در
روز روشن سرقت میشQوند .بیشQترین تعQداد کQاربران نسQبت بQه هQر کشQور
دیگری در جهان ،بدون وحشت ،آزادی زیاد در زندگی خصوصی؛ با ماشQQین-
الت کارامدتر و موثرتر برای نظارت بیشتر از هر زمان دیگری .برای اقلیت ها،
برنامه ضد تبعیض و سرکوب فرهنگQی همزمQQان ،بQرای ثروتمنQQدان ،هQر گQونه
لوکس و امتیاز بهQQره بQرداری را میتQQوان خریQQد؛ بQرای ضQQعفا و بQی خانمانQQان،
خرده نان و یا کمتر؛ بQQرای مخالفQQان پQQوزه بنQQد و سQQیاهچال .در میQQان انطبQQاق
ایدئولوژیک رسمی ،و حتی نه کQQامل غیرواقعQQی ،انQQرژی عظیQQم اجتمQQاعی و
نشاط انسانی است .آزادی و سیر قهقرایی اغلب در گذشQQته بQQا هQQم پیونQQد
داشته است ،اما نه هرگز تا این اندازه سرگیجه اور ،در چینی که مائو کمک
به افرینش آن کرد ،در حالی که بدنبال جلوگیری از آن بود.
قضاوت در مورد چنین فرایند تاریخی بزرگQQی کQQه هنQQوز در مراحQQل اولیQQه خQQود
میباشد ،میتواند در مرز خطا باشد .به اندازه کافی ،برای کسQQانی کQQه در ان
بسر میبرند مشکل است که بطور پیوسته کل تجربه را در نظر داشته و بQQه
یک ترازنامه دیالکتیکی برسQQند ،و بQQرای افQQراد خQQارج از آن تقریبQQا غیQQر ممکQQن
اسQQت .در غQQرب عشQQق و تنفQQر بQQه چیQQن از دوران روشQQنگری بطQQور منظQQم
جایگزین یکدیگر شQده انQد ،اونQگ در حQال حاضQر از دومQی بQه اولQی در حQال
نوسان است ،در میان موج جدیQد چیQQن گرایQی ،محبQوب و خردمنQد ،امQا نQه
لزومQQا روشQQنتر از اصQQل .در چیQQن ،همتایQQان انهQQا ،خلQQق و خQQوی غربQQی و
شوونیسم هان بزرگ را احیا کرده اند .روحیه مقایسه هوشیارانه که بنQQدرت
امکانپذیر است ،تنها راه محافظت در مقابQQل چنیQQن وسوسQQه هQQایی اسQQت.
این در آینده نیز پیش خواهد امد .سناریوهای ،خوشبینانه و یا بQQدبینانه ،کQQه
گاهگQQاهی در میQQان شQQهروندانش شQQنیده میشQQود ،اغلQQب از طQQرف تQQایوان و
سنگاپور می اید :دموکراتیزه شQQدن احتمQQالی ،آنچنQQان کQQه از اسQQتانداردهای
زندگی و انتظارات سیاسی بر میاید ،و یا پدرسالری اسQQتبدادی دائمQQی ،بQQا
نمای انتخاباتی .هیچکدام جزبجز قQانع کننQده نیسQتند .دموکراسQی تQایوانی
کمتر محصول یک تغییQر تQدریجی از صQمیم قلQQب توسQط کQومین تانQگ ،بلکQه
 ۱۹سرنوشت طبقه کارگر جدید و قدیم چین ،موضوع یک شاهکار جامعه شناسی
میباشد :چین کوان لی ،بر علیه قانون :اعتراضات کارگری در سان بلت و رانس بلت
چین.
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احتیاج آن به نوعی مشروعیت جدید بینالمللی ،وقتی که امریکا ،برسمیت
شناختن جزیره را پس گرفت ،بود .رژیم تک حزبی در سنگاپور بر اساس یک
سیستم رفاهی است که میتواند بسیار آینQده نگرانQه باشQد ،چQرا کQه بQرای
یک دولت-شهر ساخته شده است و نه یک امپراتوری بزرگ .پکن نیQQازی بQQه
اولQQی نQQدارد و قQQادر بQQه بازتولیQQد دومQQی نیسQQت .قQQایق بQQزرگ چینQQی حQQزب
کمونیست ،در مقابل محاسبه -حداقل توسط اسطرلب های موجود -افقQQی
که بسوی ان در حال حرکت است ،مقاومت میکند.

