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 زندگی حماسی چیان چین

در  ۱٩۱۱ بسال چیان چین
شهر زوچن ـ منطقه ای 
كشاورزی در استان شان دون ـ 

پدر او یك كارگاه . بدنیا آمد
نجاری داشت و عالوه بر آن كار 

گاه بگاه . كشاورزی هم میكرد
ش میامد كه به علت وضع یپ

. برد می تغذیه یا نداشتن پوشاك رنجبد اقتصادی خانواده و تعداد كثیر فرزندان، او از سوء 
ای كه برای او سوال  اولین نكته. عنای ناب و ساده استم هنهادند كه ب ن بر او نام شوومه

او حاضر به استفاده از  ۱٩۲٠ در سال. برانگیز بود نارضایتی پدر از مونث بودن وی بود
ن به بعد در پاپوش مخصوصی كه برای كوچك نگهداشتن پای دختران بود، نشد و از آ

در چین كهن رسم بود كه پای زنان را با نوارهای محكم . مدرسه لقب پاهای آزاد گرفت
فلسفه پشت این عمل ارتجاعی كه زنان را از راه رفتن . ببندند تا به اصطالح زیبا بمانند

كرد آن بود كه پای رهرو مختص مردان است كه باید  عادی یا از دویدن محروم می
در همان هنگام . كنند؛ و زن كه در خانه میماند احتیاجی به پای سالم نداردمسافرت و كار 

دفاع برخاست و سپس هردو مجبور به  هبود كه او از مادرش در مقابل ضرب و شتم پدر ب
. فرار از خانه و ترك شهر شدند از این دوره به بعد آن دو زندگی بسیار سختی را آغاز كردند

خانه این و آن شد و بارها برای حفظ شغل خود مجبور شد  مادر او مجبور به خدمت در
 .تعدیات صاحبخانه را تحمل كند

سابقه حكومت  در آنزمان او شاهد كشتار بی. شوومه ن در این منطقه به مدرسه ابتدائی رفت
ش تالش ا ش بازگشت و پدر بزرگا پس از چند سال او به نزد خانواده مادری. از توده ها بود

طبق احكام كنفسیوسی كه در چین غالب بود . را به یك مدرسه مقرراتی بفرستدكرد كه وی 
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در كودكی تابع پدر، در جوانی تابع : بایست در طول حیات خود تابع سه نفر باشد هر زنی می
شوومه ن این انضباط كنفسیوسی را زیر پا نهاد . شوهر و بعد از بیوه شدن تابع فرزندان پسر

رگ كوشید كاری در یك كارخانه دخانیات بدست آورد ـ در آنزمان و برخالف تصمیم پدربز
خانواده مادری بشدت با این امر مخالفت ورزید و . كار در كارخانه بین زنان چینی رسم نبود

در همین سال مادرش را از دست داد و با مختصر . آنها را ترك گفت۱2۲1 شوومه ن بسال
ا به مدرسه هنرپیشگی آن منطقه رساند تا به كار پولی كه او برایش بجا گذاشته بود خود ر

معنای  ههه را برگزید كه ب در اینجا برای خود نام یون. دازدمورد عالقه اش یعنی تئاتر بپر
ش ا او در مدرسه تئاتر پیشرفت زیادی نمود و ایده های سیاسی. پرنده ای در آسمان است

ید چپ، غیر سنتی و نیز فمینیستی این مدرسه تحت تاثیر عقا. نیز از همینجا شكل گرفت
برای رسیدن به . مدندآ قرار داشت و استادانش جزء مخالفان نظم موجود بحساب می

هه در این كنكور  یوون. كور مدرسه هنرهای زیبا بودسطوح باالتر آموزشی نیاز به گذراندن كن
لندی داشت و او موهای بافته ب)شركت كرد و بخاطر آنكه نقش یك روستائی به او میخورد 

در كنكور موفق شد اما بالفاصله بعد از قبولی موهایش را كوتاه كرد ( لهجه اش روستائی بود
مدرسه جدید در محل یك معبد . و خشم و تعجب یكی از ممتحنان اصلی را برانگیخت

قدیمی كنفوسیوسی برپا شده بود و در صحن این معبد یك مجسمه بزرگ كنفسیوس قرار 
شاگردان كه اكثر عقاید . یس مخصوص تشریفاتی را بر سرش نهاده بودندداشت كه كاله گ

ضد سنتی داشتند شرط بستند كه كدامیك جرات میكند شبانه كاله گیس را از سر 
چند روز میگذرد و هیچكس از آنها كه اكثریت قریب به اتفاقشان پسر . كنفسیوس برباید

هه جوان كاله  تعجب همگان یك روز یوون اما در میان. بودند چنین جراتی بخود راه نمیدهد
او از همان زمان به اجرای نمایشنامه های مترقی و آشكارا سیاسی رو . دارد گیس را برمی

 .میاورد

شود و كمی بعد او برای  در سن شانزده سالگی به علت وقوع بحران مدرسه تئاتر تعطیل می
ها و  استهما روحیه شورشگر وی با خوكند ا چی ازدواج می نخستین بار با یك جوان تجارتخانه

در . شوند اهداف محدود شوهرش جور درنمیاید و پس از چند ماه از هم جدا می
پردازد ـ فعالیتی كه با مبارزه برای  هه در شهر ژنان به فعالیت سیاسی می یوون ۱291 سال
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ازدواجهای اجباری و او با پاهای باند پیچی شده، با فحشاء، با . شود رهایی زن مشخص می
سپس . مارس روز جهانی زن فعال میشود 8معامله گرانه مخالفت میورزد و در برپایی مراسم 

به شهر كین دائو میرود و بعنوان كارمند در كتابخانه دانشگاه آن شهر مشغول به كار 
ادانی تاریخ ادبیات چین و كشورهای خارجی میپردازد و با است ی در اینجا به مطالعه. میشود

در همین هنگام او به نوشتن داستانهای كوتاه و شعر . آشنا میشود كه عقاید كمونیستی دارند
نیز  "چه كسی قاتل است؟"ای بنام  عالوه نمایشنامه هب ،در سبك رزمنده آن دوران میپردازد

ش ا و سرانجام دستگیری  مینویسد كه شرح زندگی یك جوان كمونیست، مرگ مادر وی
دوران با یك كادر دانشجوی كمونیست بنام یو كی وی كه بعدها از كادرهای در همین . است

. كند شود و از طریق وی با حزب ارتباط برقرار می برجسته حزب كمونیست شد آشنا می
او عضو . فرهنگی كمونیستی در دانشگاه در می آید ی یوون هه به عضویت محفل جبهه

. كرد مات تجاوزكارانه امپریالیسم ژاپن مبارزه میانجمن ضدامپریالیست نیز بود كه علیه اقدا
او به عضویت حزب كمونیست چین درآمد و در همان موقع با یوكی وی  ۱٩99 در فوریه

ازدواج نمود اما چند ماه بعد یو كی وی توسط حكومت چانكایشك دستگیر شد و پس از 
و آنها عمال از هم جدا  نامعلومی اعزام گشت ی آزادی بالفاصله بنا به تصمیم حزب به نقطه

 .شدند

یوون هه در سن نوزده سالگی به شانگهای مركز سینمای چین رفت و در آنجا وارد محافل 
در اینجا نیز شماری از كارگردانان مرتبط با حزب كمونیست كه بعد از . سینمایی شد
فعالیت هنری . چانكایشك گرفتار نشده بودند مشغول بكار بودند ۱٩۲٧ كودتای سال

او در عین . كرد از سرگرفته شد یوون هه در یك گروه تئاتری كه برای كارگران برنامه اجرا می
 ی بعد از كار روزانه آنها به فعالیت مخفیانه. پرداخت حال بطور نیمه وقت به تدریس نیز می

در . پرداختند های ضد حكومتی و برگزاری جلسات می تبلیغی منجمله پخش تراكت
عنوان معلم كالس اكابر كارگران و دهقانان از سوی حزب مشغول بكار شد او ب ۱٩99 پاییز

، تولید كفش و دخانیات درس تئاتر و موسیقی یو در عین حال به كارگران بافندگی و نساج
كند كه پیش از یوون هه هیچ كس نبود كه  یكی از كارگران دخانیات تعریف می. داد می

دیدن ما  های دوبار ب او هفته. كار درس آواز بدهد ازحاضر باشد به كارگران خسته بازگشته 
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كمی بعد او برای تدریس به روستاهای اطراف شانگهای اعزام . مد و همیشه سر موقعآ می
. میان خلق بروید كه شعار بلشویكها بود صورت گرفت هشد و این اقدام بر مبنای شعار ب

مرگ كودكان را با هدف  ی نمایشنامهش ا تحت حكومت سفید چانكایشك، یوون هه و گروه
بعد از پایان نمایشنامه . جمع آوری كمك برای كارگران اعتصابی دخانیات به صحنه بردند

كارگران در مقابل در سالن اجتماع كردند، هنرپیشگان را در دل خود جای دادند تا  ی توده
 .مانع دستگیریشان توسط پلیس چانكایشك شوند

های را ترك گفت و به پكن رفت و در دانشگاه این شهر در یوون هه كمی بعد شانگ
نگام بازگشت به شانگهای با ه به ۱٩9۱در سال. های جامعه شناسی شركت جست كالس

ممنوعه نزد آنان پیدا  ی هایی از یك مجله یك رفیق دیگر توسط پلیس دستگیر شد و نسخه
ا دادن رشوه به نگهبانان و تهیه گروه حزبی در شانگهای بالفاصله دست به اقدام زد و ب. شد

را دوباره دستگیر كردند و به مدت   اما كمی بعد او. ، آنها را از زندان فراری دادیلباس عاد
كرد و به آنان  ، او با سایر زندانیان صحبت میدر زندان زنان. داشتند هشت ماه در زندان نگه

 .داد بازجویی پس دادن رهنمود می ی در مورد نحوه

معنی سیب  هآزادی فعالیت هنری خود را در سطحی محدودتر و با نام الن پین كه ب بعد از
در همین دوره است كه از نقش سنتی زن در سناریوها و . گیرد آبی رنگ است، از سر می

او مخالف شخصیت زن : بقول یكی از همكاران وی در آن دوره. كند متون نمایشی انتقاد می
زنی كه خندهای احمقانه و عصبی میكرد و آنقدر . لم ها بوداحساساتی و حوصله سر بر فی

 .زنی كه همواره برای سرپا ایستادن محتاج یك مرد بود. ظریف بود كه در باد می شكست

نا  اگرچه تانگ. نا ازدواج میكند ا یك شخصیت مترقی هنری بنام تانگدر همین دوره ب
ن علت زندگی میه پین قائل است و به شود، اما نقشی تبعی برای الن آزادیخواه محسوب می
، الن پین كه بار دیگر تنهاست شانگهای را ترك ۱٩9٧ در سال. پاید مشترك آنها دیری نمی

 .میكند، زیرا نامش در لیستی قرار گرفته كه پلیس قصد دستگیریشان را دارد
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 عزیمت به ینان

از حزب تقاضای  ۱٩98 سال هالن پین ب
پایگاهی كه تحت منطقه  –انتقال به ینان 

. كرد –رهبری مائوتسه دون برقرار شده بود 
به كمك یوكی وی و كان شن كه بعدها  او

یكی از رهبران بزرگ حزب كمونیست 
گشت، راهی منطقه آزاد شده ینان میشود تا 

آموزشهای سیاسی ـ . به ارتش سرخ بپیوندد
ایدئولوژیك و نظامی را با جدیت و عالقه 

ن نقطه است كه بهنگام ایدر . كند دنبال می
های حزبی با مائوتسه دون آشنا  گردهمائی

در پایان همان سال این دو زندگی . گردد می
از . كمیسیون نظامی است یمسئولیت الن پین در این دوره، بایگان. كنند مشتركی را آغاز می

واحد "او همچنین در  .شود می"الجوردی رودخانه" این دوره به بعد، نام وی چیان چین یا
دون و چیان  مائوتسهدر اینجا بود كه . پردازد به فعالیت می" های مستند ینان سینمایی فیلم

او . شعر و هنر داشت ،كنسرت ،مائو عالقه زیادی به نمایشنامه. چین با یكدیگر آشنا شدند
كنند و هنر باید در  خلق افكار عمومی بازی می معتقد بود كه هنر و ادبیات نقش بزرگی را در

ای هنری و ه از این جهت او توجه خاصی به فعالیت. های انقالبی قرار گیرد خدمت آرمان
ت كرده و خود را أنرمندان و زنان هنرپیشه را كه جرمائو ه. كرد كادرهای هنرمند حزب می

های سنتی زنان هنرمند را  ایده ای كه دانست در جامعه او می. ستود می ،رها نموده بودند
این زنان مداوما در معرض حمالت شرم آور بوده و  ،كنند دانسته و تحقیر می" بندوبار بی"

ها  و مائوتسه دون در تمام این زمینهچیان چین . باید سخت علیه این شرایط مبارزه كنند
سال یاران  91و آشنایی و عشق آنان از اینجا شروع شد . ای داشتند اتحاد نظر گسترده

 تصویر چیان چین به عنوان پوستر یک فیلم
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ق به خلق آنان را به هم پیوند های محكم نفرت به دشمن و عش نزدیكی بودند كه رشته
 .داد می

عمیقتری از مسائل مربوط به عرصه هنر و  کدون در مائوتسه ،در رابطه با چیان چین
برخی . ادبیات كسب كرد و سراسر عمر مشتركشان در این زمینه از چیان چین تاثِیر گرفت

باالخره . از دشمنان مائو در حزب از همان ابتدا مخالف چیان چین و ازدواج آن دو بودند
فئودالی كه چیان چین  ی مانده عقبن دو رضایت داد اما با این شرط دفتر سیاسی حزب به آ

این . البته مائو و چیان چین هرگز به این شرط گردن نگذاردند! از حزب و سیاست دور بماند
جامعه فئودالی بود  ی های پوسیده ودی خود نشانگر نفوذ گسترده ایدهخ همسئله ب

 شدند كه از فكر تبدیل زنی به یك در صفوف انقالبیون كسانی یافت میكه حتی  طوری هب
باالخره چیان چین تبدیل به یكی از رهبران قدرتمند  .رهبر انقالبی قدرتمند هراسناك بودند

اما . المللی شد ترین زن تاریخ جنبش كمونیستی بینحزب كمونیست چین و برجسته 
او بارها آماج . ش به رسمیت شناخته شودا كرد تا این كیفیت همواره باید سخت مبارزه می

اوقات كه  یاریشد و حتی بس می ش در درون حزبا آور مخالفین حمالت و شایعات شرم
و خودش حمله كنند دست به حمالت  هب مخالفین مائو در حزب جرات نداشتند مستقیما  

 .زدند شایعه پراكنی علیه چیان چین می

های محفل هنری و ادبی ینان  عنوان منشی مائو در تنظیم سخنرانی هب ۱٩۱۲ در بهار او
موافق است و از همان زمان نفرت چند هنرمند مشهور  او با این خط كامال  . میجویدشركت 

 .كردند را برای خود میخرد هنر برای هنر پیروی می ی حاضر در محفل كه از نظریه

گیرد، بعنوان مشاور  داخلی علیه قوای چانكایشك در می ، هنگامیكه جنگ۱٩۱٧ در سال
شود و در كنار مائو و گردان شنسی شمالی به  خاب میسیاسی رسته سوم قوای كمونیست انت

ما هم به اندازه : شود كه فریاد میزنند در اینجا با زنان دهقانی روبرو می. پردازد نبرد می
رهائی "شود كه چیان چین بر این اعتقاد راسخ تر می! ما را مسلح كنید. مردان قوی هستیم

 ."خواهد شد زور سالح حاصل هطریق جبر، ب هزن نیز تنها ب
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 ی در بیانیه. رسد انقالب به پیروزی می ،ای پس از قریب بیست سال جنگ درازمدت توده
صدها میلیون نفر !" سته استچین بپا خا"كند  دون اعالم می اعالم پیروزی مائوتسه

 ی همه جامعه در  ی چهره گیر زیر و رو كردن و تغییرنجیرهای بردگی را پاره كرده و درز
. نیمی از آنان زنان بوده اند .شوند اقتصاد تا فرهنگ و هنر می آن از سیاست وهای  عرصه

. افتد ها و سنتهای كهنه براه می رهایی زنان از بندهای اسارت ایدهجنبش بزرگی برای 
اجحافات مردان بر زنان  و تعدی و  های اجباری غیر قانونی و به زنان حق طالق داده ازدواج

گردند كه برای تعیین سرنوشت جامعه و  زنان تشویق می. شود یشدت تقبیح و طرد م هب
در این مبارزات چیان چین . زدودن عالئم جامعه ستمگرانه كهن در صفوف اول قرار بگیرند

 .گردد كند و بیش از پیش آبدیده می به مثابه یك رهبر مهم تجلی می

 

 هنر وادبیات ی نبرد در عرصه

چیان چین بعد از پیروزی انقالب 
كار در  ه، پیگیرانه ب۱٩۱٩ سال هب

عرصه هنر و ادبیات پرداخت و آثاری 
كه در آن مقطع با محتوای بورژوائی یا 

. فئودالی خلق میشد را به نقد كشید
در این دوره او از لزوم اصالح اپرای 

فعالیت  ی پكن ـ یك مركز عمده
میان  هنمایشی در چین ـ صحبت ب

ت برخی رهبران بورژوا دمكرا. آورد
درون حزب بر این اعتقاد بودند كه 
وظیفه اپرای پكن احیای آثار كهن و 

بر همین پایه . سنتی چین است
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شرح حال سالطین و  های قدیمی كه اكثرا   دان صاحب نام به اجرای نمایشنامههنرمن
عنوان هنر فئودالی محكوم  هدر مقابل، چیان چین این هنر را ب. امپراتورها بود روی آوردند

داستان "سال، فیلم در بهار همان. و موفق شد از اجرای دو نمایشنامه نیز جلوگیری كندكرد 
چیان چین این فیلم را . كنك اكران شد تهیه شده در هنگ "دربار سلسله كینگ ی پشت پرده

مقاومت  ی در چین، تحریف كننده ۱٩٠٠ امپریالیستی ی گر مداخله عنوان توجیه هب
كار بدانجا كشید كه در . تحلیل های طبقاتی محكوم كرد ی بوكسورها و مخدوش كننده

ای با حضور نویسندگان، مورخان و مقامات دولتی در عرصه ادبیات و  جلسه ۱291 سال
ر آن جلسه فیلم را با ، دیلیوشائوچ. محتوای این فیلم تشكیل گشتهنر برای بحث در مورد 

بحث بر سر این فیلم تا . ه خواندو چیان چین فیلم را خائنان پرستانه ستود عنوان میهن
سپس نوبت به . ها پیش رفت بورژوا دمكرات ادامه یافت و سرانجام بحِث  ۱٩٩۱ سال

چیان چین این فیلم را پدرساالرانه و بورژوا . رسید "تاریخچه وو سوون"مجادله بر سر فیلم
تی كه به تو اصال كی هس: اما معاون وزیر فرهنگ با تفرعن به وی گفت. رفرمیستی یافت

سال دو  در همان! این رفرمیسم از آن شما باد: ؟ و چیان چین پاسخ دادیاین اثر حمله میكن
خلق ـ ارگان حزب ـ در نقد فیلم مذكور  ی دون در روزنامه قلم چیان چین و مائوتسه همقاله ب

 .چاپ رسید هب

ارضی به  اصالحاتبود كه چیان چین برای شركت مستقیم در جنبش  ۱٩٩۱ در پایان سال
كار  هین بچ او همچون یك روستائی ساده با نام مستعار لی. رفت "ووهان" روستاهای اطراف

او گروهی از دهقانان را حول خود شكل داد تا بر مالكان بشورند، امالك و . مشغول گشت
ین در چ ، لییبعد از پایان رفرم ارض. اموالشان را مصادره كنند و به تقسیم اراضی بپردازند

كردند،  اش می ریخت و روستائیان نیز با اشك و نواختن ساز و دهل بدرقه حالی كه اشك می
ن یكی از آنا. وزارت فرهنگ با ناراحتی از او استقبال كردند ی مقامات عالیه. به پكن بازگشت

 ."شود وقتی او اینجاست، كارها سخت می" :گفت "ژو یان"نام  به

یك رشته فیلم بر  ی استودیوی فیلم شانگهای رفت تا در تهیهبه  ۱٩٩۲ در سال  چیان چین
زندگی صدر مائو در  ی او پیش از این فیلمی مستند درباره. سر جنگ داخلی شركت كند
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هزار " های از انجام كارهای نهائی فیلم "ژو یان" اما. آزاد شده تهیه كرده بود ی منطقه
 .گیری نمودجلو"های كارزارهای لیائو ـ شن و هوای"و "نبرد

برد برای معالجه عازم  سال، چیان چین كه از تب شدید و ناراحتی كبد رنج می در پائیز همان
در بازگشت به پكن چیان چین فعالیت خود در .ماه در آنجا بستری بود ۱۱او . مسكو شد

كه  ۱٩٩۱ تا ۱٩٩٧ طی سالهای. نقد هنری و آفرینش آثار پرولتری را ادامه داد ی عرصه
وشچفی بود، یك با اوجگیری مبارزات حزب كمونیست چین علیه رویزیونیسم خرمصادف 

. داری درون حزب و دولت چین نیز سر بلند كرد و به مقاومت پرداخت جریان رهرو سرمایه
، فرهنگی و ادبی و هنری یآموزش ی این مقاومت در آغاز بیش از هر جای دیگر در عرصه

به شكل مخالفت برخی مقامات عالیرتبه هنری با ای از این مقاومت  نمونه. منعكس شد
شعاری كه او در برابر . تغییرات پیشنهادی چیان چین در اپرای پكن صورت گرفت

شهردار پكن كه پنگ نام  ".انقالبی شوید نه چیز دیگر" ؛هنرمندان جلو گذاشت چنین بود
او . ر بودها برایش حوصله سرب گرفت و این بحث داشت نخست چیان چین را جدی نمی

یكبار در مالقات با چیان چین گفت حرفهای تو مثل آب جوشان است و چیان چین جواب 
آیا كسی هست . توان تهیه كرد نه عرق داد درست است اما بدون آب جوشان نه چای می

 . كه بتواند بدون چای و عرق زندگی كند

قول آثار مائو را به در این دوره چیان چین در تمرینات نمایشی حاضر میشد، كتاب نقل 
گمان نكنید كه من فقط برای به صحنه بردن " گفت كرد و به آنها می هنرمندان عرضه می

 ".من آمده ام تا با فئودالیسم و رویزیونیسم بجنگم. نمایشات به اینجا آمده ام

او در این مدت به . دلیل بیماری در شانگهای بستری بود هب چیان چین ۱291 ی در دهه
ش آزار دهنده و ا مشاهدات .یلم و دیگر تولیدات هنری پرداختف ،نمایشنامهدیدن 

ه و بسیاری از آثار هنری در تضاد با اهداف جامعه سوسیالیستی قرار داشت: ور بودندآ شوك
. كردند ستثمارگر سرنگون شده را تبلیغ میارزشها و رفتار طبقات ا ،عادات ،های كهنه هدای

 خالف محو امتیازات و مهنر در اشغال نیروهایی است كه  ی خالصه او فهمید صحنه
سوسیالیستی  ی خصائل مهم جامعه كی ازی. نامید" ها هنر مرده"او این را . ها هستند نابرابری
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چیان  وضعیتی را كه. یابد دامه میه اموجود بوده و مبارز آن ست كه هنوز طبقات درا آن
در هدایت  او. ای از این امر بود نشانه زندهر و فرهنگ مشاهده كرد در عرصه هن چین

حامیان قدرتمندی درون خود حزب " هنر مردگان"های هنری حزب متوجه شد كه  فعالیت
 ی مشهور خود در جشنواره اپرایچیان چین سخنران ۱٩٩۱ در تابستان .كمونیست دارد

 ،وزرا ،ژنرالها ،اهزادگانشو  ،امپراطوران  ما توسط  اپرای  ی صحنه" .نمود پكن را ایراد
در كشور ... است ها اشغال شدهتوسط ارواح و هیوال ،هم فراتر زیبازویلن و از این ،دانشمندان

 ،و سرباز وجود دارد در حالیكه شمار زمینداران دهقان و كارگر میلیون 911ما بیش از 
آیا ما باید . قلیل استراستها و عناصر بورژوا  ،عناصر بد ،ضد انقالبیون ،انان ثروتمندقده

خوریم توسط  ای كه می میلیون نفر؟ غله 911دمت كنیم و یا به آن خبه این شمار قلیل 
دست كارگران ساخته  هو خانه مسكونی ما ب لباسی كه می پوشیم ،آید عمل می هدهقانان ب

با این  ،دهد مرزهای كشور برای ما نگهبانی می و ارتش رهایی بخش خلق در ،شده است
اجازه بدهید از شما هنرمندان سئوال كنم كه . كنیم ف در صحنه هنر آنان را تصویر نمیوص

اعالم  او" گوئید كجاست؟ كه از آن سخن می" تعهد هنری"؟ و طبقه را دارید سمت كدام
خورید یا نه؟ اگر اینطور است بدانید كه دهقانان  شمایی كه اهل تئاتر هستید غذا می" :نمود

 "!پس آثارتان را به آنان تقدیم كنید. كنند میشما را تغذیه 

د و در همین عمل آوردن هرویزیونیستها از انتشار این سخنرانی در مطبوعات جلوگیری ب 
سكوالر؟  نگراندون وزارت فرهنگ را وزارت امپراتورها، شاهزادگان، توا دوره بود كه مائوتسه

 .و زیبارویان نام نهاد

ت زیر نظر گرفته و قا به درهنر و ادبیات  ی چین عرصهچیان  ۱291در اوائل سالهای 
آماده بود تا با تمام قوا مبارزه را در این عرصه  ۱٩٩٠از این رو در سالهای . مطالعه كرده بود

كه با سماجت از اجرای اپراهای انقالبی  ،وزیر فرهنگ ،علیه رویزیونیستهایی مانند ژویان
ویزیونیستهایی كه در مقامات باالی حزبی قرار داشتند ر. غازدآ بی ،آورد عمل می هممانعت ب

كه رئیس جمهور چین و  لیوشائوچی .به ضدیت و حمله شخصی به چیان چین پرداختند
خواهان متوقف كردن انقالب سوسیالیستی بود و بعدها در دوران انقالب فرهنگی از قدرت 
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رسیدن بچیند، و شهردار ها را قبل از  خواهد خربزه گفت، چیان چین می می ،ساقط شد
به  -داری بوده و در انقالب فرهنگی سرنگون شد  كه او هم از رهروان سرمایه - پكن

وی در مقابل طرح چیان . گانه بپا كند هنوز باید شلوار منگوله دار بچه گفت او می تمسخر
ها چیستند؟ من  این نمونه اصال  " :چین برای خلق آثار نمونه انقالبی ابراز داشت

سازی به گوشم  حال عبارت نمونه هكنم اما تا ب هاست كه امور هنری را رهبری می مدت
تل عام قدستور  ۱٩8٩فعلی چین كه در سال  حاكم – و دن سیائو پین ".نخورده است

آنچه روی صحنه ":نیز بعد از تماشای یكی از این آثار اظهار داشت  -دانشجویان را داد 
" .هیچ نشانی از هنر در این نیست. اینطرف و آنطرف میروند م فقط افرادی هستند كهنیمیب
تالشهای خستگی . از هیچكدام از این گردن كلفتهای حزبی نهراسید چیان چین اما

 .ای كسب كرد ناپذیرش حمایت توده

اقشار . عوض كرده بود انقالب سوسیالیستی تركیب جماعت طالب آثار هنری را كامال  
 ی خواستند كه منعكس كننده فیلمهائی می كنسرت و ،تئاتر ،باله ،وسیعی از مردم اپرا

كارگران و  ی سخت و قهرمانانه ی آنان طالب آثاری بودند كه مبارزه. جامعه نوین باشند
دهقانان علیه نظام كهن را در قالب هنری به نمایش بگذارد و فرهنگی را نیاز داشتند كه 

گرشان باشد و نه مانعی بر  جهت ادامه مبارزه برای دگرگون كردن جامعه و تمام جهان یاری
 .سر راه

میان  همحابا ب او بی .و از آنان نیرو و الهام می گرفت! صدای اینان بود چیان چین
باره هنر و ادبیات را كرد كه خط مائو در دانان رفته و آنان را تشویق می موسیقی ،هنرپیشگان

خلق در  ی در خلق آثار هنری انقالب بكار بندند و تولیدات خود را به خدمت زندگی و مبارزه
ی این خواند تا هنر بورژوایی و آن دسته رهبران حزبی حام فرا می او هنرمندان جوان را. آورند

 .هنر را به نقد كشند و علیه رهبران خسته و محافظه كار عمل كرده و آثار جدید تولید كنند

اینكه او . اغلب مجبور بود خالف جریان حركت كند تا خط انقالب را پیاده نماید چیان چین
قلیت محض ااوقاتی بود كه مائو و یارانش در ،همسر مائو بود فرقی در مسئله نمی داد

را  "دختر سپید موی" و "سرخ زنان ی رسته"ی  چیان چین موفق شد دو اثر نمونه .بودند
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وجه با برداشت سنتی از باله خوانائی نداشت و هیچ  یچه به  این دو اثر. روی صحنه ببرد هب
موجود "قو ی دریاچه" وجه مشتركی میان موضوع و حركات بازیگرانش با آثار مشهوری نظیر

 .نبود

زنان نه  ،شود لی و بورژوایی به مصاف طلبیده میسنتی زنان و نظرات فئودادر این آثار نقش 
بعد از  .های ساده و شلوارهای كوتاه راهوار ظاهر گشتند پوشیده در حریر كه با لباس

مردم بعد از یك هفته كار به تئاتر " :دن سیاپین چنین گفت "سرخ زنان ی رسته" نمایش
 لیوشائوچی نیز با خشم گفت ".بینند در میدان جنگ میمیروند كه تفریح كنند اما خود را 

دون نظر خود  اما در مقابل مائوتسه ".این یك اجرای درهم و برهم از زندگی معاصر است"
این آثار با . صحیح هست ای جهت گیری" این آثار را با قاطعیت چنین ابراز داشت ی بارهدر

 ".موفقیت انقالبی گشته و از نقطه نظر هنری نیز خوب هستند

" تركیب سه در یك" ر متد اچیان چین برای اولین ب ،های انقالبی مدرن برای خلق نمایشنامه
های  كمیته"دهی  در دوران انقالب فرهنگی این مدلی شد برای سازمان. را پیشنهاد كرد

از سه مولفه تشكیل  ،بدین ترتیب بود كه گروه خلق یك نمایشنامهمتد فوق ". انقالب
هبری موضوع نمایشنامه را معین ابتدا كادر ر ،ها توده ،نویسندگان ،كادرهای رهبری: شد می
رفت تا از  ظه قرار داده و به میان جامعه میرا مورد مالح نآسپس نمایشنامه نویس  ،كرد می

زمانی كه نمایشنامه نوشته  .نمایشنامه شناخت كسب كندزندگی واقعی در مورد موضوع 
ازبینی و بحث قرار را مورد ب آن ،اند د موضوع را تجربه كردههایی كه در زندگی خو ودهت ،شد

این آثار نه فقط توسط . تمام آثار هنری نمونه بدین ترتیب خلق شدند. دادند داده و نظر می
كوچك در شهر و روستاهای چین به  ماتورآمچنین توسط گروه های های كه  های حرفه بنگاه

 .نمایش در آمدند

نگام سخنرانی در انجمن فیالرمونیك مركزی ه بود كه چیان چین به ۱299 در زمستان
دانان بورژوا  این حرف بر بسیاری از موسیقی ".فونی كاپیتالیستی مرده استمس" :اعالم كرد

و  "كنید شما دارید با چكش به من حمله می":گران آمد و حتی رهبر اركستر گفت کمسل
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 ".ای حمله میكنم آری من چكش بدست به هر سنت كهنه" :جواب داد چیان چین فورا  
 .انقالب كبیر فرهنگی پرولتاریائی در همین دوره آغاز گشت

 

 ساز ها در نبردی تاریخ رهبری توده

سخت  ی سالها مبارزه
و خالف جریان 

را  چیان چین رفتن
برای یكی از 

ترین مبارزات  عظیم
طبقاتی عصر ما آماده 

موضوع . ساخت
مركزی انقالب فرهنگی عبارت از این بود كه آیا پرولتاریا قدرت دولتی را حفظ خواهد كرد یا 

نه و پایگاه گرد كرده و آشیاما خواهد ربود و چین هم مانند شوروی عقب فرا از ك بورژوازی آن
و  کن تیرهای انقالب فرهنگی را به كمدون اولی مائوتسه. زالوها و تبهكاران خواهد شد

جویی از  های" ای در نقد رماِن  لهمقا ،تحت رهبری این دو: كرد کلیش چیان چین توسط
ای پوشیده علیه انقالب سوسیالیستی  این رمان حمله. نوشته شد" شود ش بر كنار میا مقام
ها فراخوان داده شد كه آن دسته از مقامات حزبی كه راه  مذكور به توده ی مقاله در .بود

اند افشا نموده و سرنگون  اند و به مستبدین بدل شده داری را در پیش گرفته سرمایه
این بیانیه  –مه شركت داشت  ۱9مشهور  ی همچنین در نگاشتن بیانیه چیان چین .سازند

انشجویان د ۱299مه  ۲9و در  كرد ن میشانقالب فرهنگی را رواف و روشهای تاریخی اهد
. یگر مقامات حزبی نوشتندپكن یك روزنامه بزرگ دیواری در انتقاد به رئیس دانشگاه و د

خواند و دانشجویان را " لنینیستی-اولین روزنامه بزرگ دیواری ماركسیست"دون آنرا  مائوتسه
به دانشگاه پكن  چیان چین .چین را درنوردید ای سراسر جنبش توده. به شورش تشویق كرد
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كه از سوی دانشگاه پكن " تیمهای كار"او دریافت . رفت تا اوضاع را از نزدیك مشاهده كند
بر شورش دانشجویان مهار زده  ع سعی دارندقدر وا ،این مبارزه شده بودند" هدایت"مسئول 

" شورش بر حق است"اعالم كرد كه مائو  چیان چین، گزارش ی بر پایه. و آنرا منحرف سازند
قط پس از شكفته شدن ف. تعین كند" حد"ای شورش توده ها و گفت هیچكس حق ندارد بر

شورش علیه هر آنچه ارتجاعی "كرد ها اعالم  روی ها بود كه برای تصحیح زیاده انرژی توده
توده او از قدرت . محبوبیت فراوانی میان جوانان كسب كرد چیان چین ".است حق است

گشت شورشگری و  آنجه محبوبیت وی را باعث می. رفتگ های شورشگر الهام و نیرو می
 بقول. بود چیان چین انرژی فراوان و حركت خالف جریان ،ش با امور كهنها آشتی ناپذیری

زمانی كه گارد سرخ ." كنم كنم جوانی سیاسی خود را حفظ من همیشه سعی می"خودش 
 .شائبه قرار گرفت مد مورد حمایت بیآبوجود 

انقالب  ی ، چیان چین از جانب مائو به عضویت گروه رهبری كننده۱٩٩٩ سال اواسط در
موازات دفتر سیاسی حزب عمل  هاین گروه، نخست شورائی مخفی بود كه ب. فرهنگی درآمد

سایر اعضای این گروه، كان . روی خط انقالبی ـ داشت هكرد و نقشی معادل آن ـ منتهی ب می
، چان چون چیائو از  یكی از رهبران قدیمی حزب و مسئول امور امنیتی دولت چین ـ شن ـ

رهبران جناح انقالبی در شانگهای، یائو ون یوان كمونیست انقالبی دیگری از شانگهای كه 
در عرصه ادبیات و هنر فعالیت داشت، و چن پوتا از رهبران قدیمی حزب متعلق به جناح 

 .لین پیائو بودند

روزهای توفانی انقالب فرهنگی چیان چین بارها مورد حمله سیاسی جناح رویزیونیست در 
نگام سخنرانی وی در دانشگاه پكن طرفداران خود را با ه رویزیونیستها یكبار به. قرار گرفت

ش فرستادند و چیان چین با خنده به آنان ا به استقبال "میگیریم و كبابت میكنیم" شعار
ن روزها گرفتارم ولی اگر فرصتی شد از شما دعوت میكنم كه بیایید و من واقعا ای" :گفت

كارگران جهت سرنگون كردن بوروكراتهای حزبی در  ی او همچنین در مبارزه" .كبابم كنید
ان حزب، او برخالف بسیاری از رهبر .كرد را تشویق می آنان بنگاهای تولیدی شركت كرده و

جوشید؛ فی البداهه  با آنها می. كرد به شیوه مائو عمل میها درست  هنگام روبرو شدن با توده
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رای آنها ارزش كرد؛ ب های از پیش آماده شده و رسمی سخنرانی می و بدون استفاده از نطق
چیان چین در سرنگون ساختن رویزیونیستهای قهاری نظیر  .گذاشت قائل بود و وقت می

 .نقش مستقیم و فعال داشت( همسر لیو)لیوشائوچی، دن سیائوپین و وان گوان می 

انقالب فرهنگی مطرح گشت، لزوم یا عدم  ی در بحبوحه ۱٩٩٧ یكی از مباحثی كه در سال
خط عمومی این بود كه مبارزه جاری . مسلحانه بود ی لزوم تكامل مبارزه سیاسی به مبارزه

به پیروزی خط توان از این طریق  در حیطه ایدئولوژیك ـ سیاسی جریان یابد و می باید اساسا  
چپی در میان دانشجویان رشد یافته بود كه  -در این زمان گرایش اولترا .پرولتری نائل آمد

در مبارزه با این  چیان چین .كرد روش قهرآمیز در حل تضادهای درون خلق را تبلیغ می
او به . نقش مهمی داشت ،شد گرایش كه موجب خرابكاری در خط انقالبی صدر مائو می

اعمال زور فقط . برخورد نكنید با دیگران به روش كتك و ضربه زدن: "ن گفتدانشجویا
تواند روح را  تواند پوست و گوشت را لمس كند اما مبارزه از طریق استدالل نمودن می می

شد كه رهبران كمونیست از دادن  صحیح باعث نمی این بحث اساسا   البته." دگرگون سازد
. به آینده این مبارزه و تكامالت احتمالی آن باز بمانند هشدار و آماده كردن افكار نسبت

اگر كسی بخواهد سالح از " :چیان چین در یك میتینگ وسیع در برابر توده ها اظهار داشت
 ".از خودم دفاع خواهم كرد دست من برباید، مسلما  

او . عنوان یكی از مشاوران سیاسی ارتش خلق انتخاب شد هچیان چین ب ۱299 در سال
میان ارتش شش میلیونی چین  ههای مهم ایدئولوژیك و نیز مباحث هنری گوناگون را ب بحث

روبنا و مبارزه در این عرصه توجه كافی مبذول  ی برد و آنها را ترغیب كرد كه به مسئله
 .دارند

امواج مبارزات تودها بر قدرت رویزیونیستها ضربات سهمناكی وارد آورد و كمونیستها را در 
داری با تحوالتی كه در  اما رهروان سرمایه. تری قرار دادایدئولوژیك سیاسی بر موقعیت

و  دورزیدن شد مخالفت می میبهداشت و فرهنگ و هنر انجام  ،آموزش ،اقتصاد ی عرصه
و متخصصین را  ،دوباره بوروكراتها" خوابیدن تب انقالب فرهنگی"تالش داشتند كه با 

های گوناگون حیات جامعه برسانند و  فرماندهی عرصهكرده و به مقامهای صاحب امتیاز 
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در مقابله با  چیان چین .صرف باز گردانند ی و به مقام تولید كننده رانده ها را به حاشیه هدتو
و انرژی دمیدن به آن نقشی ( كه ده سال طول كشید)انقالب فرهنگی ی این تالشها و ادامه

در گذشته، هیچكس چیان چین " :در مورد وی گفت  مائو در همین دوره. كلیدی ایفا كرد
ب فرهنگی، ما نقش اینك در دوران انقال. كرد واسطه مریض احوال بودنش درك نمی هرا ب

 ".بینیم القیت عظیمش را میخ. بینیم بزرگ وی را می

چیان چین مبارزه مهمی را بر سر مسئله رهائی زن و نقش زن در ساختمان سوسیالیسم به 
برای ریشه كن كردن افكار كهنه و مردساالرانه كنفوسیوسی در جامعه و خانواده  پیش برد و

رفت و زنان را علیه ستم پدر، شوهر یا فرزندان  چیان چین به روستاها می. تالش بسیار نمود
حاضر شد و  "داگان" در شهر 2نفتی شماره  ی یكروز صبح او در اسكله. انگیخت پسر بر می

چیان . ترانه ای انقالبی بخوانند، اما هیچكس چیزی بخاطرش نیامد از كارگران خواست كه
خیال  جا پیاده شده، فقط تولید كنید بیخطی كه این" :چین خطاب به مدیران اسكله گفت

ولی به وی گفتند كه اسكله، . او سپس خواهان مالقات با كارگران زن شد ".انقالب، است
اموش كرده اید این گفته صدر مائو را كه نیمی از چرا؟ فر" :چیان چین گفت. كارگر زن ندارد

اول  ی كارخانه پاسخ داد كه ما در درجه ی مسئول كمیته ".آسمان بر دوش زنان قرار دارد
هر كاری " :چیان چین با تحكم اظهار داشت. مردان را برای اینكار مناسب تشخیص دادیم

 ".توانند كه مردان بتوانند انجام دهند زنان هم می

. چیان چین به نوعی در عرصه مناسبات دیپلماتیك و خارجی نیز درگیر شد ۱٩٧۲ سالاز 
نگام ه مریكا را بهاه ریچارد نیكسون رئیس جمهور وقت او از سوی دولت چین مسئول شد ك

بعدها نیكسون اظهار داشت كه چیان چین . رسته سرخ زنان همراهی كند ی تماشای باله
كشیده و سرنوشت  میان می همریكا را باتمام مدت صحبت از نویسندگان مترقی و چپ در 

وقتی هم كه در پایان باله نیكسون از وی نام خالق، آهنگساز و . پرسیده است آنان را می
 ".اند ها خلق كرده این اثر را توده" چین پاسخ گرفتهكارگردان این اثر را پرسیده از چیان 

چیان چین " :رسته سرخ زنان اعتراف كرد ی نگام اظهار نظر دربارهه نیكسون همچنین به
سوی خود جلب  هبدون شك موفق به خلق یك اثر نمایشی ترویجی شده كه تماشاگران را ب
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هفتاد جناح راست درون حزب كمونیست  ی طی دهه ".انگیزد كند و همزمان آنان را برمی می
ستمسك قرار مناسبات دیپلماتیك با غرب امپریالیستی را م ی چین تالش داشت كه مسئله

. دارانه را وارد سازد معه جوانب غربی و در واقع سرمایههای حیات جا داده و در تمامی عرصه
بكارگیری تكنولوژی  ی بارهاو یكبار در. ر به مخالفت برخاستچیان چین بشدت با این ام

صنایع چین  این امر به قلب ماهیت" :خارجی در صنایع نفتی تاچین اظهار داشت كه
توهینی به . ..كند و  انجامد، بحران اقتصادی بین المللی را بدوش مردم چین منتقل می می

سیاسی نیز  ی او بعالوه در عرصه ".سود كشورهای جهان اول و دوم است هجهان سوم ب
داری كه قصد فروختن كشور را دارند و با كشورهای خارجی روابط  رهروان سرمایه دسته آن

درست در زمانی كه سیاست خارجی چین . داد اند را مورد حمله قرار می نامشروع برقرار كرده
داد، چیان چین صحبت از  هفتاد از خود بروز می ی اشكاالت و انحرافات آشكاری را در دهه

ما باید در پی . ما احتیاجی به دوستان ثروتمند، سفید و بزرگ نداریم" میان آورد كه هآن ب
او در باره سفیران و كادرهای دیپلماتیك جمهوری خلق  ".دوستان فقیر، سیاه و فروتن باشیم

نمونه دیگر  ".آنها نه فقط در عنوان بلكه در ماهیت نیز باید سرخ باشند" :چین چنین گفت
واقع بازتاب سیاست جناح انقالبی حزب كمونیست چین بود را از سیاست چیان چین كه در 

مریكا اهای درجه اول امپریالیسم  وی از هنری كیسینجر یكی از مهره توان در ارزیابی می
این تعبیر  چیان چین مرتبا    ".گشته است شروطدانش وی توسط منافع بورژوازی م":یافت

این  یو ".های شكرآلود دشمن باشید گلوله مراقب" نمود كه رفیق مائوتسه دون را گوشزد می
رهبری  این بار تحت - داری در چین گفت كه رهروان سرمایه می درست زمانی  را حرف

 .كردند مریكا پیشنهاد میانزدیكترین روابط را با امپریالیسم  - چوئن الی

موفق شد كه مانع از كسب قدرت توسط رویزیونیستها   مدت دهسال هانقالب فرهنگی ب
به مواضع قدرتمندی دست  در سالهای نزدیك به مرگ مائوتسه دون راستها مجددا  . شود

 ،مائوئیستها در كارخانه ها. مائو و یارانش در تدارك نبرد بزرگ دیگری بودند .یافته بودند
سیاست  ،ت اقتصادی و فرهنگیسیاس ،های فلسفه دانشگاها و مدارس در عرصه ،كمونها

جهت خلق افكار این كارزار . خارجی و نظامی دست به مبارزه دو خط دامنه داری زدند
دیدند و این بار از  می کتدار نها ای راست .ها برای مبارزات بزرگتر بود عمومی و بسیج توده
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ی قدرت مندی نیز ارتباطات خارج
مهمتر از همه  -برخوردار بودند 

روند انقالب در سطح بین اینكه 
المللی فروكش كرده بود و این 
مسئله تناسب قوا را در سطح 
جهانی و چین برای انقالبیون 

در سال . ساخت نامساعد می
 به. مائو درگذشت ۱299
او در  ماه از مرگ کی  ی فاصله

همراه  چیان چین همان حال كه
با یكی دیگر از رهبران بزرگ و 

در دیگر مائوئیستهای حزب 
راستها  ،تدارك بودند كه دست به آخرین تالشهای خود برای حفظ انقالب بزنند

جای مائو به صدارت حزب  بهكه  رهبری دن سیائو پین و با همدستی هواكوفن تحت
 .، یك كودتای نظامی را علیه انقالبیون سازمان دادندبرگزیده شده بود

بالفاصله طرح قیام  ،مقابله با كودتابرای  ،پیروان مائو كه در شانگهای قوی بودند 
ای از كادرهای رهبری حزب در شانگهای  جلسه  اكتبر 8در تاریخ . ای را ریختند مسلحانه

باید تدارك نبردی :"تشكیل شد و طی آن یكی از رفقای نزدیك چان چو چیائو چنین گفت
بین المللی این اهمیت تاریخی و  ی بارهراو سپس د." كمون پاریس را ببینیمهمچون نبرد 

پنج یا شش روز هم  ،حتی اگر نتوانیم نبرد را برای یك هفته ادامه دهیم:"اقدام صحبت كرد
ای  شورش شانگهای بیانیه. گذرد آگاه گردد د بود تا جهان از آنچه در چین میكافی خواه

ابل برای تمام جهانیان خواهد بود كه بفهمند در چین كودتایی رویزونیستی رخ داده و در مق
یام نتوانست به موقع و تمام قهر چند این ." زمان داده شده استآن مقاومتی انقالبی نیز سا

كست انجامید اما دیدگاه و های خونین به ش ا درآید و سرانجام بعد از درگیریو كمال به اجر
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واقع فرزندان  هآنها ب. سیاسی است-ش حاوی درسهای مهم ایدئولوژیكا های رهبران انگیزه
 .كموناردها بودند شِرف

 

 !من از مرگ نمی هراسم

ارتشیان  ۱299 اكتبر ٩شب 
به محل اقامت چیان چین 

گروه " سایر اعضای. ریختند
را ساعتی قبل از آن  "چهار نفر

سرهنگ . دستگیر كرده بودند
مسئول عملیات فریاد 

و  "شما توقیف هستید" :زد
ت كودتا به خود أجسد صدر هنوز گرم است و شما جر" چیان چین غرید كه

امانی را با تمامی نمایندگان نظم بورژوایی  چیان چین بعد از دستگیری مبارزه بی ".دهید می
های اولیه هنگامی كه وی را در بدترین شرایط  در بازجویی. در هر سطح و سطوح به پیش برد

تربیتی یاد عنوان اردوگاه  هبه زندان بزهكاران انداختند و در متون رسمی از این زندان ب
من هم یك زندانی سیاسی هستم، نه . اینجا زندان است! چه اردوگاهی" :كردند مطرح نمود

دیدار چیان چین آمد و از او خواست  هپس از چند ماه روزی هواكوفن ب ".یك جنایتكار
مرا آزاد كن تا . یت آزاد كردن مرا ندارأتو جر" :اما جواب شنید كه. كند ابراز ندامت كه

 ".كنم در عرض شش ماه همه شما را نابود میببینی 

در این مدت به تحكیم . سال جرات محاكمه چیان چین را نداشتند ۱رویزیونیستها به مدت 
های حزب و كارگران و روشنفكران انقالبی كه  ها هزار تن ازمائویست ده ،قدرت پرداختند

نمودند و حزب و ارگانهای  قدرت رویزیونیستها گردن نگذارده بودند را دستگیر و اعدام هب
آنها باالخره در . كردند کطور كامل از وجود پیروان مائو پا هدولتی و ارتش رهائیبخش را ب
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ای  تصمیم گرفتند برای چیان چین و رفیق نزدیك او چان چون چیائو محاكمه ۱٩8٠سال 
دستچین  تماشاچی 911قاضی و  9٩. می دیدندیعِظ  کبرای این كار تدار. ی بر پا كنندعلن

در دادگاه  ،شده كه بسیاری از آنان در دوران انقالب فرهنگی مورد انتقاد قرار گرفته بودند
كرده و به سراسر جهان مخابره  ها جریان دادگاه را فیلم برداری دوربین. حضور داشتند

شد در اوائل دهه  طور همزمان شش ژنرال اسبق را كه گفته می هسران حكومت ب. نمودند می
ها را در مورد ماهئیت  ند تا تودهكرد محاكمه می ،طرح كودتایی علیه مائو داشتند ۱291

كه تزلزل نشان داده و پرچم سرخ " گروه چهارنفر"دو تن از . چیان چین گیج كنند ی محاكمه
چیان چین و چان چون  بر علیه را از كف انداخته بودند توافق كرده بودند كه در دادگاه

واقع امیدهای زیادی به پیروزی خود در این  هحكام ارتجاعی چین ب. دهند" شهادت"چیائو 
اما چیان چین و چان چون چیائو نیز آماده بودند تا طرحهای آنان را . كارزار تبلیغاتی داشتند

تقاضای عفو را قاطعانه  پیشنهاد. آنان از انجام هرگونه سازشی سرباز زدند. نقش بر آب كنند
یچ اندازه خط مائو تسه دون و انقالب فرهنگی را ه یچ روی و بهه و حاضر نشدند به رد كردند

او در دوره قبل از  .علنی بود ی چیان چین مصرانه خواهان محاكمه. مورد انتقاد قرار دهند
دادگاه طرح پیروز شدن را ریخت و حتی یك برنامه منظم نرمشهای روزانه را آغازید تا 

 .پیشبرد طرح خود داشته باشد قدرت بدنی كافی برای

 

 در دادگاه تاریخ رویزیونیستها

. خواستند انقالب فرهنگی را به محاكمه بكشند رویزیونیستها در واقع می. دادگاه آغاز شد
ا رویزیونیستها ر ،چیان چین و چان چون چیائو قصد داشتند تا آخرین نفس از آن دفاع كنند

انقالبی چین و سراسر جهان بفهمند كه در چین چه های  افشا كرده و كاری كنند كه توده
 !آنان موفق شدند. واقعه ای رخ داده است

چیان . روشنفكران و مردم عادی ،رهبران" آزار"دادگاه اعالم كرد اتهام آنها عبارت است از 
متهم است كه در  و مشخصا   هقدرت حزب و دولت را داشت" غصب"ِچین متهم شدكه قصد 
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جهت  ،همچنین .ن شد كه دن سیائوِپین معاون نخست وزِیر شودمانع آ ۱29۱سال 
 .آنها دست به حمالت شخصی علیه او زدند ،دار كردن شخصیت چیان چین خدشه

قدرت :" شود مات پاسخی داد كه اینطور آغاز میچیان چین به این اتها ،مهمی ی طی بیانیه
را متهم به جنایت كرده و در توانید افراد  راحتی می هاكنون در دست شماست بنابراین ب

توانید مردم  كنید كه می می اما اگر فكر. خدمت اهدافتان اسناد و مدارك قالبی جعل كنید
كوچك  ی نه من بلكه این دارودسته. در اشتباهید چین و جهان را تحمیق كنید كامال  

گردن  همن هیچ جنایتی را ب ...گیرد ادگاه تاریخ مورد محاكمه قرار میشماست كه در د
دم جدا كنم بلكه بدان خاطر كه خواهم خود را از مر نه بدان دلیل كه می. گیرم نمی

توانم بگویم كه در این مبارزه برای  فقط می ،اگر قرار است چیزی را بگردن بگیرم. گناهم بی
  ."قدرت من بازنده شدم

قبول وكیل هنگامی كه رویزیونیستها قصد محاكمه علنی وی را كردند، چیان چین از  
او بر روی . بعهده گیرد تسخیری سرباز زد و تصمیم گرفت كه كار دفاع را خود شخصا  

این : ردیف و همدست لین پیائو معرفی كرده بود نوشت های دادخواست كه وی را هم ورقه
اتهامات را قبول ندارم در جریان دادگاه چند تن از توابین منجمله دو منشی جوان رفیق مائو 

صدر مائو از " :یكی از آنها خطاب به دادگاه گفت كه. ایراد شهادت به صحنه آوردند را برای
خواهم  می":در اینجا چیان چین حرفش را قطع كرد و گفت ".دست چیان چین خشمگین بود

توجه به تصمیم رئیس اظهار  چیان چین بی. دادگاه مخالفت كرد اما رئیس ".چیزی بگویم
از این كشتی به آن كشتی فرار  حقیر هستند كه دائما  اینها فقط دو موش " :داشت

وقتی دادستان حركت چیان چین در دوران انقالب فرهنگی را محكوم كرده و  ".كنند می
مسئولیت دستگیری لیوشائوچی و همسرش وان گوان می را متوجه وی ساخت، چیان چین 

ای كمیته مركزی فعلی اكثریت اعض. باید چیزی را اعالم كنم" :چنین به اعتراض پرداخت
حزب، اكثریت رهبران حكومت چین، منجمله شخص شما جیان هوا رئیس دادگاه با یكدیگر 

اگر من گناهكارم شما چه . كردید در امر انتقاد از لیوشائو چی در آنروزها رقابت می
هنگامی  "!ساكت! ساكت" در اینجا زوزه رئیس دادگاه و سایر قضات برخاست كه "هستید؟
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نویسنده بورژوا بنام لیائو موشا كه در دوران انقالب فرهنگی زیر ضرب قرار گرفته  كه یك
متهم به اندازه موهای سر " :عنوان شاهد پشت تریبون بردند و وی اظهار كرد كه هبود را ب

رئیس دادگاه  "دروغ بس است" :چیان چین فریاد زد "آدم مرتكب جنایت شده است
من حق دفاع از " :و چیان چین جواب داد "صحبت نداریتو حق . سر جایت بنشین" :گفت
و حق دارم شما را افشا " و گفت هبه سوی رویزیونیستها كرد رو سپس ".دارم را خود
شناسم او  من این شخص را خوب می" :به سوی لیائو اشاره كرد و گفت رو سپس ."كنم

صحبت چیان چین را یك قاضی دیگر كوشید  "نویسندگان بورژواست ی عضو گروه سه نفره
ش را از سر بگیرد چیان چین فریاد ا قطع كند اما به محض اینكه لیائو موشا خواست صحبت

حق نداری ادامه " :فریاد رئیس دادگاه بلند شد كه. "!جاسوس، رویزیونیست" :زد
دهم و  من به حرف زدن ادامه می. دیگر همه چیز روی هواست" :چیان چین گفت "دهی

هنگام او با صدای بلند خندید و هیئت قضات مثل  در این "توانید بكنید میشما هیچ غلطی ن
چیان چین ادامه  "دهد او به جنایات خود ادامه می" :ر فریاد كشیدك   ی یك دسته

ورید تا هر چه دلشان خواست آ شما خائنین و عناصر بدكار را می خارق العاده است،" :داد
یك قاضی . او سپس گوشهایش را گرفت "آنها را ندارممن هم خیال گوش دادن به . بگویند

وی را كثافت خطاب  جوان با عصبانیت چیان چین را جنایتكار خواند و چیان چین مختصرا  
وقتی دو زندانبان به سمت . این جا بود كه رئیس دادگاه دستور اخراج چیان چین را داد. كرد

دشواری وی را كشان كشان از سالن  سویشان حمله برد و آنها با هوی آمدند چیان چین ب
 .بیرون بردند

شد بروی جامعه بسیار  از تلویزیون چین پخش می تاثیرات دادگاه چیان چین كه مستقیما  
گرفتند و معتقد بودند كه  پیش از برگزاری دادگاه، اكثریت مردم آنرا جدی نمی. مثبت بود

اما نیروی خارق العاده چیان چین و . جنبه نمایشی دارد و همه چیز از پیش تعیین شده است
یك نویسنده بورژوای ضد كمونیست  به قول. ایستادگی چان چون چیائو جو را عوض كرد

نیروی كاراكتر چیان چین هوای تازه را بدرون " مریكایی كه خود در آنزمان در چین بودها
ه شده بودند، در مقامات چینی كه از این تاثیرات آگا ".دمید كوزه گلی سیستم كمونیستی می
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های عمومی دادند و فرزندان خردسال  آخر همان هفته ترتیب یك نمایش مسخره را در پارك
 .داشتند وا "گروه چهارنفر" سوی كاریكاتورهای هخود را به پرتاب سنگ ب

پرداخت و نظرشان را  دادگاه و تاثیرات آن با نگهبانان زندان به بحث می ی چیان چین درباره
. دست گرفت هبعدی دادگاه، چیان چین ابتكار عمل را از همان آغاز ب ی در جلسه. رسیدپ می
چرا آخرین بار مرا مورد ضرب و " :حض ورود نخست خطاب به دو زندانبان گفتم هاو ب

چیان چین تصمیم گرفته بود كه در این جلسه خود نقش قاضی را  "شتم قرار دادید؟
از شما یك " :سردی رو به رئیس دادگاه كرد و گفتاو سپس با خون. عهده بگیرد نه متهم هب

چیان . رئیس دادگاه با دستپاچگی گفت بفرمائید. سالن ساكت شده بود ".سوال دارم
اینجا دادگاه هست یا میدان اعدام؟ آخرین بار این نگهبانان بازوهای مرا آنچنان " :چین

. دادن دست چپم نیستم كشیدند كه دچار صدمه داخلی شده و در حال حاضر قادر به تكان
در ضمن ما با هم توافق كرده بودیم كه وقتی من صحبت میكنم شما حرفم را قطع نكنید اما 

بعالوه بسیاری از سئواالت و اتهامات . در جلسه پیش شما درست عكس این را عمل كردید
در حالی كه من یكی از رهبران حزب . شود شما نسبت به من به شكل شخصی طرح می

ای علیه  دستگیری و محاكمه من حمله. داشتمست بودم و در كنار مائوتسه دون قرار كمونی
حالت كسی را پیدا كرده بود كه در جایگاه متهمان  رئیس دادگاه كامال   ".صدر مائوست

ش آمد و فریاد زد پای صدر مائو را وسط ا كمك هنشسته اما در همین هنگام یكی از قضات ب
خواستید به من اجازه صحبت ندهید بهتر بود  اگر می" :ادچیان چین جواب د. نكشید

من . سال همسر صدر مائو بودم 91 من برای ،نشاندید وردید و اینجا میآ مجسمه می
موقع كجا قایم شده بودید؟  شما آن. بودم كه او را در میدان نبرد همراهی كردم زنی تنها

هایتان به یكی از نامه  در بحث مرتبا  شما . خواهم یك چیز دیگر را هم اعالم كنم می ضمنا  
وقتی تو مسئول : دهید كه در آن نوشته بود های واپسین مائوتسه دون به هواكوفن رجوع می

در این هنگام چیان چین سر خود را به سمت دوربین  "كنم باشی من احساس امنیت می
آن نامه . بود نیستاما این همه آنچه در آن نامه آمده " :تلویزیون برگرداند و ادامه داد
دادگاه  ".اگر مشكلی پیدا كردی به چیان چین رجوع كن: حاوی یك جمله دیگر هم بود

یكباره غرق سكوت شد و چیان چین با تحكم و اطمینان خاطری تكاندهنده حرفهایش را 
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كار . كردم من از خط مائو و حزب پیروی می. ام من خط سیاسی شخصی نداشته" :ادامه داد
خاطر عملكرد شوهرش هست و من این واقعیت را به همه  همحاكمه یك بیوه بشما االن 
 ".خاطر اعمال صدرمائو خوشحال و مفتخرم هكنم كه از جوابگو بودن ب اعالم می

خلع سالح شده و هیچ طرحی برای ادامه كار  های چیان چین قضات كامال   بعد از صحبت 
به همین خاطر چند روزی طول كشید تا مقامات بتوانند عقلهایشان را روی هم . نداشتند

تیجه آن شد كه دادستان ن. چیان چین پیدا كنند ی بریزند و پاسخی برای حمالت كوبنده
و و خطاهایش طی خوبی از مسئولیت صدر مائ هخلق چین ب" :ای اظهار داشت طی بیانیه

اش با باندهای ضد انقالبی لین  خاطر عدم مقابله هانقالب فرهنگی آگاه هست او همچنین ب
اینكه  مثال  . اما صدر مائو جمالتی هم علیه چیان چین دارد. پیائو و چیان چین مسئول است

بیانیه چیان چین در مقابل این  ".زند او سخنگوی من نیست یا او فقط برای خودش حرف می
شما سیاه را سفید جلوه . یدشما فاشیست هستید، شما از چانكایشكی ها هست" :فریاد كشید

( دادستان)من برای تو جیان ون . گردید شما در تخم مرغ بدنبال استخوان می. دهید می
البته حقت را . ای تو مشتاقانه خود را به دن سیائو پین فروخته. هیچ ارزشی قائل نیستم

یو وان حق الزحمه ۲٠٠ .خواهد داد
 ".خواهی گرفت

هنگامی كه او را كشان كشان از دادگاه 
بردند به سخنان خود اینطور  بیرون می
! شورش كردن بر حق است:"ادامه داد

ها به رهبری دن  مرگ بر رویزیونیست
 ."هراسم من از مرگ نمی! سیائو پین

پس از اینكه دادگاه تمام شد حكام 
دانستند چه حكمی  رویزیونیست نمی

آنان هم از كشتن و هم از . صادر كنند
زنده نگاه داشتن چیان چین و چان چون 
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پس از شور و مشورت یك ماهه تصمیم گرفتند آنان را به اعدام . چیائو هراس داشتند
هنگامی كه چیان چین حكم را شنید . محكوم كنند اما اجرای حكم را به تعویق بیندازند

 !"اد انقالبزنده ب" ،فریاد زد

وانان كه از انفعال ج. دفاعیات چیان چین بیش از همه بر نسل جوان و زنان تاثیر گذاشت
داری تحت رهبری رویزیونیستها به تنگ آمده بودند، در سخنان چیان چین  جامعه سرمایه

شورشگری مطلوب خویش را جستجو كردند و بسیاری از زنان چین در حركت چیان چین 
حتی یكی از زنان رویزیونیست و دشمن . و شركت در رهبری جامعه را دیدندآل رهایی  ایده

خیلی وقت است كه از چیان چین " :مریكایی گفتاین بعد از دادگاه به یك نویسنده چیان چ
دادگاه  ی بعد از خاتمه ".متنفرم اما حاال احساس میكنم كه كمی از تنفرم كاهش یافته است

اجازه : چیان چین در مالقات با پن چن شهردار پكن در زندان دو خواسته زیر را مطرح نمود
او از نوشتن متن اجباری انتقاد از . ش و مناظره با دن سیائو پین و هواكوفنا نوشتن خاطرات

من نمیترسم كه سرم " :وردند سرباز زد و بر دیوار زندان نوشتآ خود كه هر ماه برایش می
وقتی كه نگهبانان نوشته را پاك كردند دوباره در همان نقطه آن را تكرار  "را از دست دهم

او تصمیم گرفته كه یك دشمن سیاسی و ایدئولوژیك مردم ما " :پن چن اعالم نمود. كرد
 ".باقی بماند

ای پرداخت و بر روی شكم  های پارچه عنوان كار اجباری به ساختن عروسك هچیان چین ب 
خبر رسید كه در پكن و  1۱ تا ۱21۲ بعالوه طی سالهای. كرد نام خود را گلدوزی میآنها 

، و مائوتسه دون و یهایی به امضاء وی در دفاع از انقالب فرهنگ در استان شان دون تراكت
در محكوم كردن دن سیائوپین و حزبش پخش شده و سوگند یاد شده كه برای نجات چین 

ها را چیان چین از سلول خود به طرق مختلف به خارج از زندان  این تراكت. بازخواهد گشت
ای به  بار دیگر بهنگام برگزاری كنگره دوازدهم حزب چین طی نامه فرستاده بود او یك

من خواهان یك مناظره علنی با دن سیائوپین بر سر خط، " :مركزی اعالم داشت ی كمیته
ین این پیشنهاد را قبول نكند نشان اگر دن سیائوپ. های حزب هستم گیری و سیاست جهت

نبردی كه از لحظه  ی بارهچیان چین در ".دهد كه یك رویزیونیست بی سر و پاست می
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ش دچار تردید نشد به یكی از ا دستگیری به پیش برد و حتی یك لحظه در باره حقانیت
كه در كنم كه آنچه  فكر می. وجه متاسف نیستم یچه من به" :نگهبانان زندان چنین گفت

 ".ام ام را به انجام رسانده نظر داشته

دادگاه او و مرگ او پس از پانزده سال  ،چرا دستگیر و زندانی شد ،اینكه چیان چین كه بود
ربط . های تحت ستم و استثمار سراسر جهان دارد ربط مستقیم به سرنوشت توده ،اسارت

باالخره پیروزی قطعی این معضالت و  ،های انقالبات قرن بیستم مستقیم به اوج و افت
دوباره به  ،زندانی شدن چیان چین نشانه آن بود كه یك میلیارد انسان آزاده. انقالبات دارد

های سرخ یك  كه شعله ،اند داری بازگردانده شده به كوره سوزان سرمایه ،عقب
بیرحمانه خاموش گشته  – هر چند به لحاظ تاریخی موقتا   -انقالبی  قطب
ای نوین با  های پرولتاریای بین المللی در راه خلق جامعه ترین پیشرفت هسابق بی ،است

 .انسانهایی نوین لگد مال شده است

های طبقه  دستگیری و دادگاه چیان چین و رفقایش ربط مستقیم به انقالب ایران و به تالش
ایدئولوژیك  –ای بود مربوط به خط سیاسی  این مسئله. كارگر و كمونیستها در ایران داشت

اما كمونیستهای . ترین است یك انقالب پیروزمند تعیین كننده كه برای به انجام رساندن
نظرانه كه ربط انقالب و معضالت نظری و  شته به بینش ناسیونالیستی و كوتهآغ ،ایران

سكوت  ،طور غالب هب ،دیدند انی و با مسائل انقالب جهانی نمیرا با عرصه جه عملی آن
یعنی در جریان یك نبرد حساس بین طبقه بین المللی ما و بورژوازی جهانی . كردنداختیار 

این نشانه عمق . طرفی اختیار كردند بی ،گذشت كه بر سر سرنوشت انقالب چین می
 و مسلما  . ایدئولوژیكی بود كه گریبانگیر جنبش كمونیستی ایران شده بود –انحطاط سیاسی 

بهائی كه تاریخ در اختیار ما گذارد تا یك انقالب  ز فرصت گرانتوانستیم ا با چنین بینشی نمی
جهان را با پیروزی و یا  زاریا در یك نقطه اواقعی را به ثمر رسانده و شكست پرولت

 .ای دیگر تالفی كنیم های بزرگ در نقطه پیشرفت

بگوید، بورژوازی جهانی تالش كرد  .حمله به انقالب در سطح جهانی بود چیان چین دادگاه
چیان  !"كل مرده است انقالب را در میان یك پنجم مردم جهان كشتیم، پس انقالب بل"
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او " زنده باد انقالب"فریادهای شورانگیز . ای پیش رود مصمم بود نگذارد چنین برنامه چین
های جهان بود كه از  این صالی نبردی برای كمونیست. به گوش همه جهانیان رسید

منبع الهام و  چیان چین این فراخوان. ات كنید، و راه را ادامه دهیدشكستها نهراسید، جر
 ۱211احزاب مائوئیست كه در سال . دلگرمی بزرگی برای كمونیستهای اصیل جهان گشت

با برگزاری اولین كنفرانس بین المللی خود بازسازی جنبش بین المللی كمونیستی از نظر 
در همین سال . ه بودند بر تالشهای خود افزودندسیاسی، ایدئولوژیك و تشكیالتی را آغازید

مائویستها در پرو جنگ دراز مدت خلق را تحت رهبری حزب كمونیست پرو آغازیدند تا پرو 
دومین كنفرانس بین المللی احزاب و . را تبدیل به پایگاه آزاد شده انقالب جهانی كنند

ر شد و جنبش انقالبی برگزا ۱21۱مائوئیست در سال -لنینیست-سازمانهای ماركسیست
ران دار كموناردها و قیامگ ن را بوجود آورد كه خود را میراثانترناسیونالیستی پر افتخارما

بدین ترتیب سنگ بنای یك . داند می –و چان چون چیائو  چیان چین شان سأدر ر –شانگهای 
 .انترناسیونال نوین گذارده شد

های  مشعل چیان چین رهبرانی مانند. رسانند ت عظیم را رهبران بزرگ به ثمر میمبارزا
ست كه از ا آن چیان چین داشت بهترین راه گرامی. باشند همیشه فروزان یك جامه نوین می

موزیم و مانند او به سر و قلب و مشت به انجام وظایف انجام نشده انقالب بپردازیم و آ او بی
 .از مرگ، از خالف جریان رفتن نهراسیمدر این راه مانند او از هیچ چیز، از سختی، از دشمن، 


