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  سخنی با خواننده
  

. حفظ و حراست نیست بایستهانقالبی و کمونیستی تنها  تجاربمیراث 
کمونیست ها عتیقه شناس نیستند که هر از چندگاهی تجارب تاریخی طبقه و 

و به  را از آن بروبند گرد و خاك گذار سالها گنجه ها بیرون بکشند، جنبش خود را از
ایسته ها در زیر پرچم کمونیسم انقالبی شسال ها مبارزات انقالبی توده . آن ببالند

شالوده جهش هاي  ،چنان بازبینی بدیعی که خود. ی مجدد استبازبینی و واشکاف
در راستاي  جلوي مبارزات انقالبی کیفی تئوري انقالبی کمونیستی و حرکت رو به
در غیر این صورت تاریخ نگاري . زدودن ستم و استثمار از زندگی بشر گردد

  . کیفی است ي عاري از هرگونه تفاوتبا تاریخ نگاري بورژواز در مقایسه کمونیستی
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 جنبش انقالبی قدرتمند و داستان »تتب مائوئیستی در داستان واقعی انقالب«
نهایتاً  هر چند جنبشی که. در گوشه اي از جهان است پیروزي ها و شکست هاي آن

نقطه  .اما دستاوردها و درس هایی نامیرا در بطن خود داشت به شکست انجامید
ریخ انقالب مائوئیستی در تبت و چالش هاي تا قوت این کتاب این است که در آن،

یالیستی به رشته پیشارو بدور از تحریفات و خیالپردازیهاي وقیحانه ارتجاعی و امپر
بدور از غرض هاي سیاسی  ،حقیقت براي مطالعه را و دریچه اي نوین تحریر درآمده

  .گشوده شده استستمگرانه 
مونیست انقالبی امریکا بود به زمانی که هنوز در حزب ک )Mike Ely( مایک ایلی

           نگارش یک سري مقاله در رابطه با تبت اقدام نمود که این مقاالت در
داستان واقعی انقالب مائوئیستی «م با نا ، نشریه مرکزي این حزب»یانقالب کارگر«

مونیست امروز از حزب ک وجود اینکه مایک ایلیبا . چاپ و منتشر شد» تدر تب
ه ، باري با توجه به اینکمواضعی اتخاذ نموده علیه آن امریکا جدا شده وانقالبی 

حزب کمونیست انقالبی  در نشریات» تداستان واقعی انقالب مائوئیستی در تب«
این  منتشر شده و هم اکنون در سایت این حزب موجود است می توان پذیرفت که

علق دارد و در مطالعه آن از لحاظ تاریخی به حزب کمونیست انقالبی امریکا ت کتاب
نمی توان به  سوي دیگراز . باید مواضع و خط کلی این حزب را در نظر گرفت

این کتاب یک . مایک ایلی بر نوشته، کم بها دادتاثیرات تئوریک ایدئولوژیک شخص 
مایکل ایلی و حزب کمونیست انقالبی امریکا است  باقیمانده بین فصل مشترك نادر

سایت حزب کمونیست انقالبی امریکا و هم سایت کازاما  در متن آن همکه  –
  . موجود است) سایت رسمی مایک ایلی(

که به نوبه خود و در جاي خود قابل تامل و بررسی  از مباحثات و مجادالتفارغ 
لیکن براي بسیاري بهت انگیز و  بنا به حقایق رك و راست ...است، داستان واقعی 

 چند میلیون از فیلم هاي در دورانی که .می تواند مفید و اثر بخش باشد ش،غریب
و  تا مفسرین رانه مکتوب و بصري،مستند هاي نخبه ساال گرفته، از دالري هالیوودي

همه  ،و شبکه هاي دوزاري ماهواره... و  تحلیل گران دریوزه رسانه هاي امپریالیستی
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) این برنده جایزه صلح نوبل(الیی الما و همه یکصدا در سوگ معصومیت و نجابت دا
سخن گفتن از        و اعوان و انصارش دل می خراشند و به سوگ می نشینند

   !حقیقت خیلی دل و جرئت می خواهد
 ننگین که تاریخ ، نداهاییدر میان این سیل پرخرج دروغگویان و مزخرف بافان

صداهایی که انقالبیون  یی الما را شرح می دهند،رعیت داري و برده داري داال
مائوئیست را بخاطر درهم کوبیدن دم و دستگاه ستم الماها تقبیح نمی کنند بلکه 
آنها را محق به انجام چنین کاري می دانند، صداهایی که توده هاي تبتی را براي 

      ل و زنجیر مذهب غ خرافه و گسیختن قهرمانانه هزاران ساله سرنگونی مظاهر
برخالف  این بدان معنی نیست که نباید همه اینها اما .ایی نمی بردره بج می ستایند

 هم معنی و البته به این. روي آن پافشاري کرد جریان شنا کرد، حقیقت را گفت و بر
محدود همینجا  را» شناکردن برخالف جریان«و اکتفا کرد  نیست که باید به همین

  . و مختوم نمود
داستان واقعی انقالب تبت درسهاي آموزنده اي براي کمونیست هایی که هنوز 
هم در پی سرنگونی جهان ستم و استثمار هستند و هنوز هم در این راه می کوشند 

پافشاري بر . شود به عرصه عمل کشیدهشنا کردن بر خالف جریان باید . در بر دارد
شود و پافشاري بر حقیقت در عمل حقیقت در کالم باید به پافشاري در عمل منتج 

نابودي هرگونه  آموزه هاي الهام بخش انقالبیون تبت در راهبه معناي پیش گرفتن 
اگر داستان حقیقی انقالب مائوئیستی در تبت به درد . ستم و استثمار است

  !راهگشایی کمونیسم در عصر حاضر نخورد یاوه اي بیش نیست
ان کنجکاو و حقیقت جو با مبارزات تاریخی براي آشنایی خوانندگ میرانتشارات 

داستان واقعی انقالب مائوئیستی در  سري مقاالتخلق هاي جهان علیه ظلم و ستم، 
را به انضمام چند نوشته کوتاه مرتبط که در نشریه هاي  مایک ایلینوشته  تبت

 .است در این مجموعه آورده و منتشر گردیده ترجمه انقالبی امریکاحزب کمونیست 
و سبک طی ترجمه سعی شده مادامیکه به انتقال مفاهیم آسیبی نرسد، ادبیات 

 از ژورنالیستی حاکم بر نوشته دست نخورده باقی بماند و براي راحتی خواننده
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احتیاج به رجوع چندباره به قسمت یادداشت ها، واژه انگلیسی معادل نام هاي خاص 
  .در پرانتز آورده شود ،آن برابر در

  ! شما و این هم داستان واقعی انقالب مائوئیستی در تبتاینک این 
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  آب و هواي دشوار، جامعه افسرده
  

این منطقه در مرکز یک فالت . ترین نقاط جهان است تبت یکی از دورافتاده
     بوسیله هیمالیا،  تبت .مرتفع کوهستانی در اعماق مرکز آسیا واقع شده است

تنگه هاي رودهاي بیشمار و . جدا می شود از جنوب آسیا مرتفع ترین رشته کوه دنیا
. ده استرا در دره هاي مجزا تقسیم کر حداقل شش رشته کوه مختلف این منطقه

خورد، در تبت راهی برقم  1949در  چین انقالب پیش از تمام تغییراتی که بهمراه
تمام عبور و مرور از کوره راه هاي پر پیچ و خم و . براي تردد خودرو وجود نداشت

گاوهاي بومی مناطق ( )Yak( یاكبا قاطر، پاي پیاده و یا بوسیله  - خطرناك
برقراري ارتباطات، تجارت و . می گرفت انجام - )نی پوشیده از مودکوهستانی با ب

  .ناممکن بود دولت مرکزي تقریباً
. هوا بسیار رقیق است. است )Tree-Line(شبیشتر نواحی تبت باالتر از خط روی

 کشتجنگ و جدالی براي . اکثر محصوالت و درخت ها در آنجا رشد نمی کنند
  .ر پا بودخوراکی و حتی یافتن سوخت براي سوزاندن ب تمحصوال
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حدود دو تا سه میلیون تبتی . در زمان انقالب، جمعیت تبت بسیار پراکنده بود
زندگی ) مایل مربع میلیون 1.5حدودا (در مساحتی برابر با نیمی از ایاالت متحده 

   سفربا روزها  معموالً هاي چادرنشینان روستاها، صومعه ها و اردودگاه. می کردند
  .پر مرارت از هم جدا افتاده بودند

وجود  »سه کمبود بزرگ«تبت قدیم  مائوئیست هاي انقالبی می گفتند در
بیون انقال. کمبود سوخت، کمبود مواصالت و ارتباطات و کمبود جمعیت. داشت

 که طبیعیشرایط  نه اساساً »سه کمبود بزرگ« علت اینگونه تحلیل می کردند که
       بر اثر » سه کمبود بزرگ«ئوئیست ها می گفتند که ما. است نظام اجتماعی

فقر وافر، ستم وافر و هراس وافر از «: اند در جامعه تبت حاصل شده »سه وفور«
  ».طبیعهال ءماورا

  
  

  جامعه طبقاتی در تبت قدیم
  

دو . بود فئودالیجامعه اي  1949تبت پیش از آغاز تغییرات انقالبی در سال 
مردم چون رعیت هاي . رعایا مالکرعیت ها و اشراف : طبقه اصلی وجود داشت

در  )sharecroppers(زارع هاي سهم گیراروپا یا چون بردگان و  »دوران تاریکی«
  .ایاالت متحده جنوبی می زیستند

      چوبی و درو با داس بدست  حصول جو را با خیش هايرعیت هاي تبتی م
 .می دادندز، گوسفند و یاك براي شیر، کره، پنیر و گوشت پرورش ب. می آوردند

آنها رعیت ها را به . مردم، زمین و حیوانات بودند مالکاشراف و اربابان صومعه 
) Ulag( گاوالکه ( تمام عیار کار اجباري محصول غله مجبور و از آنها تحویل غالب

کار سخت که شامل  زن در و رعایا، چه مرد و چه. ردندطلب می ک) نامیده می شد
  مردم کوچ نشین پراکنده در نواحی مرتفع و . شرکت می کردند ،هم می شد اوالگ

  .لم یزرع غرب تبت نیز مایملک اربابان و الماها بودند
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   ادعا  )Thubten Jigme Norbu( توبتن جیگمه نوربو برادر بزرگتر داالیی الما،
 نظام طبقاتی وجود ندارد و امکان"ی می کند که در حاکمیت اجتماعی المائیست

ولی  ".جابجایی از یک طبقه به طبقه دیگر هر تبعیض طبقاتی را ناممکن می سازد
سخت و وحشیانه استوار  طبقاتیِ تمام موجودیت این حاکمیت مذهبی بر یک نظام

  .بود
به همان  -  .و تحقیر شده برخورد می کردند »پست«تی با رعایا چون جماع

. می شد رفتار] امریکا[ )Jim Crow South( سیاهان در جیم کرو جنوبی با طریق که
رعیت ها حق استفاده از محل اقامت، کلمات یا لوازم غذاخوري که اربابان استفاده 

دارایی هاي اربابان می توانست مجازات شالق را  حتی لمس. ردند را نداشتندمی ک
یگر فاصله داشتند که در بیشتر مناطق اربابان و رعیت ها آنچنان از یکد. بهمراه آورد

  .سخن می گفتند متفاوتتبت به زبان هاي 
رسم بود که رعیت چهار دست و پا زانو بزند تا اربابش بتواند با قدم نهادن بر 

   شرح  )A. Tom Grunfeld( تام گرونفلد .محقق تبت، آ. پشت او سوار اسب شود
، او را بطور این دلیل که وي تنبل بودفقط به  دختري از طبقه حاکم می دهد خدمۀ

اربابان اغلب سوار بر گرده رعیت ها از . باال و پایین می بردند روزمره از پله ها
  .گذر می کردند رودخانه ها

محصول  بر پرورشحتی  که بود »خریدزر برده«درتبت مفلوك تر از رعیت، 
      کشیدند، کتک گرسنگی می  این بردگان معموالً. نداشتهیچ حقی  ناچیز خود

         یک ارباب هرگاه می خواست . می خوردند و تا سرحد مرگ کار می کردند
پایتخت تبت  ،بچه ها در لهاسا. برده تبدیل کند یک می توانست یک رعیت را به

برده زر خرید  ،تبت درصد مردم 5در حدود . خرید و فروش می شدندبطور معمول 
      بردگان «ی فقیر که در واقع درصد دیگر، راهبان 10و ال اقل  محسوب می شدند

  . بودند »ردا پوش
برده هاي فراري . نظام المائیستی سعی می کرد از هرگونه فراري جلوگیري کند

رعیت هاي . کنند اي آزاد در مناطق وسیع بایر دست و پا حتی نمی توانستند مزرعه
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شرح دادند  )Anna Louise Strong( براي نویسنده انقالبی آنا لوئیز استرانگ سابق
هر کس ممکن بود تو . بدون ارباب زندگی کنید دنمی توانستی" ، رهاییکه پیش از 

  ".مگر اینکه مالکی قانونی داشته باشی ،را به عنوان یک یاغی تصاحب کند
  
  

  گواهی بر گناهان پیشین؟ - دختر بدنیا آمدن
  

 ".علیه زنان وجود نداشتخاصی در تبت تمایز ": داالیی الما می نویسد
      استدالل ) Robert Hicks( رابرت هیکس ،داالیی الما رسمی نامه نویسزندگی

 ".بر شوهران خود نفوذ داشتند"و  نان تبتی از وضعیت خود راضی بودهمی کند که ز
زندگی ) گناه آلود( "کافرانه"براي کردار  مجازاتیبدنیا آمدن  زن ،لی در تبتو

بود که  )kiemen( کیمنمترادف در تبت قدیم  "زن"کلمه . ی شدپیشین محسوب م
خواهش " که گفته می شد دعا و التماس کنند به زنان. معنا می داد »پست زاده«

  ".میکنم تن زنانه ام را فنا گردان و دوباره مرا مرد بدنیا آور
 چنین می گفت که. خرافات المائیستی زنان را متحد شیطان و گناه بر می شمرد

هر چیز توسط زنان لمس می شد  ".ده زن، نه تایشان را شیطان می یابید"در میان 
. آلوده به حساب می آمد، از اینرو زنان از بسیاري چیزها منع می شدند

     گزارش  )Han Suyin( هان سویین. سروکارداشتن با دارو براي زنان ممنوع بود
          نه  الما را نداشت و یکهیچ زنی حق دست زدن به دارایی هاي "می دهد 

یک بیوه که تا پیش ... »دیوار فرو می ریخت«چون آن می توانست دیواري برپا کند 
هیچ زنی حق استفاده از ابزار . اینک موجودي مطرود می شد ،از این شیطان بود

االتر از زانوهاي مرد نهی مذهب او را از نگاه کردن به ب. آهنی یا لمس آهن را نداشت
همچنانکه رعیت ها و برده ها اجازه نگاه کردن به چهره نجیب زادگان و  کرد؛ می

  ".الماهاي بزرگ را نداشتند
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شان براي رسیدن به  راهبه عنوان جزئی از  ،راهبان فرقه هاي اصلی بودائی تبت
پیش . پرهیز می کردندبا زنان ) یا حتی ارتباط(از نزدیکی جنسی تقدس و روحانیت

زنی حق پا گذاشتن به بیشتر صومعه ها یا کاخ هاي داالیی الما را از انقالب هیچ 
  .نداشت

رسوم  برپاییو  زانده شدن زنان بخاطر تولد نوزادان دوقلوگزارش هایی از سو
آن بودند  دوقلوها گواه. وجود دارد ))Bon(نموسوم به ب(مذهب باستانی پیشا بودائی

به  »ريجادوگ«ن بتشریفات و طب سنتی . که زن با روح شیطان زنا کرده است
مانند دیگر جوامع فئودالی، زنان طبقات فوقانی در ازدواج هایی از . حساب می آمد

     سنت به شوهر این اجازه را می داد تا اگر . پیش تعیین شده فروخته می شدند
رسوم پدرساالرانه شامل . زن را ببرد زنش با دیگري خوابیده نوك دماغ پی می برد

و . ه باشدیک مرد متمول می توانست چند زن داشت. چند همسري نیز می گردید
که زمین هاي کم حاصل در  همچنین شامل چند شوهري؛ در خانواده هاي نجبایی

  .اختیار داشتند یک زن مجبور به همسري براي چند برادر بود
در ایاالت متحده جنوبی  بردگینوادگی شبیه در میان طبقات تحتانی، زندگی خا

رعیت ها نمی توانستند )  1میمهض – رجوع کنید به زندگی یک برده تبتی. (بود
با فروپاشاندن  اربابان. ابی را ترك کنندبدون اجازه ارباب ازدواج کنند یا ملک ارب

تجاوز . خانواده هاي رعیت ها، آنها را به دلخواه از ملکی به ملک دیگر می فرستادند
یک ارباب می توانست  اوالگ نظامتحت  -  .رعیت معمول بود نجنسی به زنا

  . اختیار کند »همسران موقت«
  
  

  سه ارباب
  

می نامیدند زیرا طبقه حاکم  »سه ارباب بزرگ«حکمرانان خود را  مردم تبت
37صومعه هاي الما که در تبت قدیم  :رعیت ها در سه نهاد تشکل می یافت مالک 
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 اشراف غیر روحانی ؛نددرصد زمین هاي زراعی و چراگاه ها را در تصرف خود داشت
 38 تشاران داالیی الما منصوب می شدند که توسط مس مقامات دولتی و درصد 25

  .را در چنگ خود داشتند ]و چراگاه ها هاي زراعی زمین[درصد دیگر 
صد عمال، مباشرین، ناظرین و در 3به انضمام  درصد جمعیت تبت 2حدود 

. تشکیل می دادند را شخصی این طبقات فوقانیگردانندگان امالك و ارتش هاي 
نواده، حکمرانی را در خا 200 حدوداً مشتمل بر یک اقلیت ممتاز )ger-ba(گربا

درصد همه زمین  93 ،نفر 626فقط در تبت "هان سویین می نویسد  .داشتقبضه 
 333نفر شامل  626این . یاك ها را در تصرف داشتند تمامدرصد  70ها و ثروت و 

شامل مقامات (منصب غیر روحانی صاحب 287اولیاي امور مذهبی و صومعه ها و 
  ".ندو وزیران شش کابینه می شد) ارتش تبت عالیرتبه

یک چهارم جمعیت پایتخت، . و پیشه وران نیز تحت مالکیت ارباب بودندتجار 
صنعت مدرن یا  هیچ. لهاسا با گدایی از زوار مذهبی از گرسنگی جان بدر می بردند

پیش از انقالب . حتی کبریت و میخ باید وارد می شد. ي وجود نداشتطبقه کارگر
  .بت کارش دستمزد نمی گرفتحتی یک نفر هم با

ساعت در روز براي ثروتمند  18یا  16رعیت ها . ن نظام بهره کشی بودجوهر ای
 ها حدود یک چهارم محصوالتی که کشت        و تن - کردن اربابان کار می کردند

  .می کردند برایشان باقی می ماند
ده یک اشراف زا. بودنداین امالك بسیار پرمنفعت ": تام گرونفلد می نویسد .آ

اربابی شامل چندهزار گوسفند،  »کوچک«یک ملک  بطور نمونهسابق اشاره می کند 
بازده . بود کشاورز رعیت 200هزار یاك، تعداد غیر قابل تخمینی کوچ نشین و 

کیلوگرم پشم و همچنین  1800کیلوگرم غله، بیش از  36000با  سالیانه آن برابر
بود  »راي اخاذيقدرتی نامحدود ب«یک مامور دولتی داراي ...  بود کیلوگرم کره 500

و  حبسو می توانست از این قدرت به مثابه فرصتی براي رشوه گیري در ازاي 
پرده  پساخاذي پول از دهقانان در  همچنین... مردم استفاده کند نکردن مجازات

  .برقرار بود مالیات اجباري
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، یک )Sir Charles Bell( سر چارلز بل براي مثال .حکام مالك، انگل صفت بودند
ساعت در روز را صرف وظایف  ماموري را توصیف می کند که تنها یک شاهد عینی،

و  شرط بندي چند روز خوردن و طی ثروتمند مهمانی هاي طبقات. می کرد دولتی
آنها روزهایشان را . الماهاي اشرافی هرگز کار نمی کردند. خوشگذرانی ادامه می یافت

  . می کردند یکارگی سپريکردن آیات مذهبی و ب با مناجات کردن، حفظ
  
  

  دژهاي فئودالیسم: صومعه ها
  

فرهنگ تبت چهره  جوهره، بودائیسم المائیستی را به عنوان کهنحامیان تبت 
 ایدئولوژيدر واقعیت چیزي بیشتر یا کمتر از  ]بمذه[این  ولی پردازي می کنند

به کهنگی جامعه  دقیقاًمذهب المائیستی . ستمگرانه معین نیست نظام اجتماعییک 
، در سال  )Songsten-gampo(اولین پادشاه تبت، سونگستون گامپو. فئودالی است

او با شاهزادگانی . پیش از میالد یک نظام فئودالی واحد را در تبت بنا گذاشت 650
ج تبت براي اعمال که در خار را روش هایی آنان از تااز چین و نپال ازدواج کرد 

 تانتریک           بودائیسماین شاهزاده ها . بیاموزدفئودالیسم بکار بسته می شد 
)Tantric Buddhism(  را به تبت آوردند که در آنجا در تلفیق با باورهاي روح گرایانه

  .به شکل گیري یک مذهب جدید، یعنی المائیسم انجامید
توسط طبقه حاکم  می بایستدر طول بیش از یک قرن و نیم مذهب جدید 

 )Trosung Detsen(ونگ دتسنشاه تروس. می شد تحمیلبه مردم  زوربوسیله 
. شتی نشان دهد باید انگشتش را قطع کردکسی که به یک راهب انگ": دستور داد

شاه بودایی ها باز کند باید پادکسی که لب به بدگویی راهبان و سیاست هاي 
  "...کسی که به آنها چپ نگاه کند باید چشمانش را از حدقه درآورد. لبهایش را برید

، تحکیم خونین و خشونت بار قدرت رقم 1600 تا 1400در بین سال هاي 
 به این علت. قدرت را به چنگ گرفتندبزرگترین صومعه ها تمام  ن اعظمِاراهب. خورد
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    ، نظام سیاسی جدید آنها ندنموداعظم، تجرد ضد زن را مرسوم ان که این راهب
جدید براي  آموزه ايپس الماها . بهره ببردپسر از پدر  توارثاز نمی توانست 

آنها اعالم کردند که آنها می توانند نوازادنی را بیابند که : مذهبشان دست و پاکردند
 براي قرنها ]اروح بود[این فرضیه که  بنا بر. الماهاي حاکم درگذشته اندتناسخ یافته 

می گشت به بدن بدن میزبان قدیمی کهنه و فرسوده  هرگاه ه وحاکم بود بر دیگران
 »تناسخ ها بودا« به عنوان صدها نفر از الماهاي برجسته ،هاي جدید انتقال می یافت

  .شدند اعالم ))Bodhisattvas(سبودیساتوا(
که داالیی الما نامیده می شدند،  بودند نماد اصلی این نظام، مردان متعددي 

 طی در )Chenrezig(گچنرزی ،طبیعت چنین گفته می شد که خداي نخستینِ
        14از  تن 3در واقع تنها . سخ یافته استکالبد مختلف تنا 14در قرون متمادي 

       هیچ 1950تا  1751 دورهدرصد  77 در. حکمرانی کردند داالیی الما عمالً
     که  اعظم مقتدر ترین راهبان. ننشست حکومت بر تخت بالغیي داالیی الما

در به قتل می رساندند و حتی  داده، تربیت کردهرا آموزش  شاهزادهداالیی الماهاي 
  .زمام حکومت را در اختیار داشتند »نایب السلطنه«مقام 

 )Shangrila( هاییشانگریال ،صومعه هاي تبت، چون برخی فانتزي هاي معاصر
 - فئودالی صومعه ها سنگرهاي تاریک بهره کشی. مقدس و پر رئوفت نبودند

. بودند -ی و ارتشهاي اختصاصی انبارهاي نظام راهب نشین مسلح شده بهروستاهاي 
تا براي یک زندگی بهتر دعا  زائرین براي عبادت به مکان هاي مقدس می آمدند

. انان اطراف را چپاول کننددهقان فعالیت اصلی صومعه ها این بود کهولی  کنند
باري سنگین  سیر کردن آن - چاق و چله محصولی تولید نمی کردبیکاره  تروحانی

  . بود بر دوش خلق
 »مادر«هر صومعه . ددنبزرگترین صومعه ها هزاران راهب را در خود جاي می دا

 قلعه کوچک بود که در سراسر دره هاي کوهستانی پراکنده) گاه صدها(شامل ده ها 
سکنی  راهب را در خود Drepung( 7000(گبراي مثال صومعه عظیم درهپون. دندبو
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 300ملک اربابی مختلف به انضمام  185در ] رعیت[نفر  40000و مالکیت  داده
  .چراگاه را در اختیار داشت

شامل  - مالیات هاي مذهبی بی شماريبراي چاپیدن مردم صومعه ها همچنین 
ه ها، بر پلکان در، مالیات بر نوزادان یا گوساله بر پنجرمالیات بر اصالح موي سر، 

و چیزهایی ... هاي تازه متولد شده، مالیات بر نوزادانی که با دو پلک بدنیا می آمدند
پول قرض داده  نزولیک چهارم درآمد درهپونگ از . وضع می کردند - شبیه این

طلب می کردند که  ایاصومعه ها همچنین از رع. ی شدشده به دهقانان رعیت عاید م
  .    پسرهاي جوان زیادي را براي خدمت به عنوان راهبان کوچک تحویل دهند

برده و  ،اکثریت راهبان: صومعه ها باز تولید می شد درونمناسبات طبقاتی تبت 
و  مه گرسنه مشغول به کار نوکرينی بوده، همواره با حال یشخدمت راهبان اعظمپ

          راهب هاي ارشدتر . مناجات مذهبی و نواختن موسیقی هاي روزمره بودند
یا ارائه خدمات جنسی  شانامتحانات مذهبی  تند راهبان فقیر را به انجاممی توانس

مجنسگرایانه اي تبتی، چنین رابطه جنسی ه فرقهترین  در قدرتمند. (وادار کنند
راهبه ها درصد ناچیزي از .) می شد وبنشانه فاصله گیري مقدس از زنان محس

  .روحانیت را شامل می شدند
 یک راهب جوان به نام لوباسانگ تلو لوئیز استرانگ ازپس از رهایی، آنا 

)Lobsang Telo( پیرو آموزه هاي بودائی درباره  ،پرسید که آیا زندگی در صومعه
مقدس حرفهاي زیادي که او در تاالرهاي کتاب  مهربانی بود؟ الماي جوان جواب داد

الاقل هزار بار شالق  ولی خود شخصاً هربانی به تمام مخلوقات می شنید،درباره م
ي ثروتمند از شالق زدنت اگر الماعالی می شد ": او به استرانگ گفت. بودخورده 

 گرسنه ي کهي فقیرندیدم که یک الماي ارشد به المامن هرگز . دخودداري می کر
آنها با مومنین غیرروحانی به همین بدي یا حتی . دهد غذایی براي خوردن است
  ".رفتار می کردند هم بدتر

 »بسته بندي«نیان در هیبت یک مرد غیرمادیگرا این روزها داالیی الما براي جها
او  قانوناً. در واقعیت داالیی الما بزرگترین ارباب رعیت دار در تبت بود. شده است
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، خانواده او در عمل. بود ،و هر چیزي که در آن وجود داشت سرزمین تماممالک 

خانه بردگان را  102 ه رعیتی ومزرع 6170چراگاه،  36لک اربابی، م 27 مستقیماً
  .کنترل می کردند

 نشسته بر صندلی کجاوه اي وقتی داالیی الما از کاخی به کاخ دیگر می رفت،
دوري تا تیپراري راه «مسیر مارش نیروهاي او در . می شدبردوش دوازده برده حمل 

، موزیکی که از مستشاران انگلیسی یاد »)It's a Long Way to Tipperary(است
همچنین، محافظین داالیی الما، همه با قامتی چهارشانه . گرفته بودند را می نواختند

هاي  با شالق می گرفتند رامردمی که در سر راه او قرار  ، دو مترو با قدي بلندتر از 
  .این تشریفات در اتوبیوگرافی داالیی الما تشریح شده است. کنار می زدند بلندشان

 تضمین، مباشرین او براي 1950در اولین فرار داالیی الما به هندوستان در سال 
پس از . طال و نقره فرستادند صدها بار قاطر شمشِ ،آرامش و راحتی اش در تبعید

             پکن ریویو، دومین بار فراري شد داالیی الما براي 1959نکه در ای
)Peking Review(واده او مقادیر زیادي طال و نقره به اضافه ، گزارش داد که خان

  .نده االبسه و پوشاك برجاي گذاشت دست 14676و  قطعه جواهرات 20331
  
   

  فقر تلخ، مرگ زودرس
  

براي اربابان  دائماًرعیت ها . مردم در سرما و گرسنگی مداوم زندگی می کردند
 آتش هاي ا کلبه هاي خود آنها تنها بوسیلهام. شان هیزم کمیاب جمع می کردند

پیش از انقالب  تبت .می سوخت گرم می شد ن یاكهِکوچک خوراك پزي که با پِ
که از کره یاك می سوخت روشن  کم سوییتاریکی تنها با چراغ هاي . برق نداشت

  . می شد
توده ها  غذاي سنتی. بر اثر سوء تغذیه بیمار می شدند بطور مداومرعیت ها 

چاي، کره یاك و یک نوع آرد جو درست  باکه  است) tsampa(تسامپابنام نوعی آش 
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درصد خانواده ها  28حاکی است که  1940 سال دراز تبت یک پژوهش . ودمی ش

 آب( »چاي سفید«د و تنها گیاهان وحشی و یا یهرگز دستشان به چاي نمی رس
. علف بخورندند درصد خانواده ها گاهی مجبور می شد 35. دیدنمی نوش) جوش

  .بدست آورند - تنها منبع پروتئین موجود  -کره  نصف مردم نمی توانستند
تن  4 روزانه )Jokka Kang( به نام جوکا کانگ بزرگدر همین حال یک معبد 

 کره تولید شده ده که یک سوم کلبرآورد ش. کش شده را می سوزاندکره یاك پیش
ي کوچکی که در عبادتگاه ها بدون در نظر گرفتنو  معبد 3000در غریب به  ،تبت

  .و به هوا می رفت دود می شد هر خانه وجود داشت
ناشناخته یا این واقعیت که آلودگی سبب بیماریست  بهداشت، فاضالب در تبت

 تعلیمالماها . داشتتوالت، فاضالب یا دستشویی وجود ن عاديبراي مردم . مانده بود
آنها می گفتند که تنها راه . است »کفر«گناه و  می دادند علت مرض و مرگ،

پیشگیري از امراض مناجات، فرمانبرداري و اعانه دادن به راهبین و از برکردن 
  .طومارهاي دعا است

 ندسبب می شد تبت قدیمودالی و نیروهاي تولیدي عقب ماندة ، رسوم فئخرافات
کودکان پیش از یک سالگی  اکثر. که مردم به طرز وحشتناکی از بیماري رنج ببرند

     سالگی نمی رسدیدند و قبل از  18حتی اکثر داالیی الماها به سن . می مردند
، 1925آبله در  شیوع. یک سوم جمعیت مبتال به آبله بود. تاج گذاري می مردند

یست چه تعداد نفر در سراسر کشور مشخص ن. نفر در لهاسا شد 7000موجب مرگ 
       . جذام، حصبه، گواتر، کزاز، نابینایی و زخم و جراحات شایع بود. جان دادند

. سنت هاي جنسی فئودالی امراض مقاربتی را حتی در صومعه ها انتشار می داد
که سبب نازایی و  - بودندبه بیماري درصد مردم مبتال  90پیش از انقالب تقریبا 

توانست در  ونگتحت رهبري مائو تسه ت انقالببعدها، . دیدسترده می گرمرگ گ
ولی این نیازمند مبارزه طبقاتی شدید  -  مقیاس عظیمی این امراض را کاهش دهد
هاي راهب ها آنتی بیوتیک ها و کارزار. علیه الماها و خرافات مذهبی آنان بود

روبی را بکشیم مرتکب گناه عمومی سالمتی را با اظهار اینکه اگر شپش یا حتی میک
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راهب ها همچنین ارتش آزادیبخش خلق را بخاطر نابود . شده ایم محکوم می کردند
ه تهدید کننده مردم در کردن دسته هاي بزرگ سگ هاي وحشی هار و مهاجمی ک

یه عل »اتهامات«امروز همچنان یکی از . (می کردندمحکوم سرتاسر تبت بودند، 
  !)بوده است »قاتل سگ ها«ست که انقالب مائوئیستی این ا

  
    

  خشونت الماها
  

. می کردند موعظهدر تبت قدیم، طبقات فوقانی عدم خشونت عرفانی بودایی را 
تاریخ، خشونتی ارتجاعی را براي حفظ  طول طبقات حاکم در تماممانند  آنها نیز ولی

  .سلطه شان بکار می بستند
طبق گزارشات  .متولد شدهاي خونین  ظام دولتی المائیستی در خالل جنگن

را در قرن دهم  ، آخرین پادشاه تبت)Lang Darma( النگ دراما ،اولین الماها تاریخی
در قرون بعدي جنگ داخلی تمام عیار و کشت و کشتاري بی حد و . به قتل رساندند

ن مستشارا ،در قرن بیستم سیزدهمین داالیی الما. مرز تمام صومعه ها را دربر گرفت
او . امپریالیست بریتانیایی را براي مدرنیزه کردن ارتش ملی اش به تبت آورد

نی اول گسیل همچنین بخشی از نیروهایش را براي کمک به بریتانیا در جنگ جها
  .کرد

و » رئوفت«می کند که آموزه هاي المائیستی  این وقایع تاریخی به تنهایی ثابت
  .نیست چیزي جز ریاکاري و دروغ ،»ونتپرهیز از خش«

مخالفت  ه،در تبت قدیم جریان داشت مبارزه طبقاتیطبقه حاکم سابق با این که 
نماینده داالیی الما در  )Gyaltsen Gyaltag( بطور نمونه گیالتسن گیالتاگ. می کنند

تبت هرگز قحطی اي تجربه نکرد و بی عدالتی ، 1950پیش از ": اروپا شرح می دهد
 شده گزارشات ثبتاین صحیح است که  ".عی هرگز به قیام مردم منجر نشداجتما

آن است که المائیست ها از ثبت  علت. ز مبارزه طبقاتی در دست استمعدودي ا
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تنها منازعات بر سر اصول و عقاید . هرگونه وقایع تاریخ واقعی جلوگیري می کردند
  .مذهبی ثبت می گردیدند

اربابی جنگجویان از راهزنان فراري و هر ملک  بود پرولی کوهستان هاي تبت 
 - گاهی آشکار و گاهی پنهان - مداوماین خود دلیلی بر مبارزه . مسلح خود را داشت

  .ي آن استنیروها جامعه تبت و مناسبات واقعیت ندهتعیین کن است که
و دهه  1931، 1918، 1908نگاران انقالبی به قیام هایی در سالهاي  تاریخ

یک قیام  طی1918در سال . در میان رعیت هاي تبتی سندیت داده اند 1940
خانواده تبتی به رهبري زنی  150تبت شمالی،  )Thridug( معروف در استان تریدوگ

کار اجباري ! مورانمرگ بر مأ«تحت شعارهاي  )Hor Lhamo( به نام هور لهامو
  .و استاندار را به قتل رساندند شورش کرده »!را براندازید اوالگ

هر اربابی . خشونت روزمره در تبت قدیم توده هاي مردم را هدف گرفته بود
را مجازات می کرد و دسته هاي مسلح را براي اعمال حاکمیت  »خود«هاي  رعیت

        ان وحشی به جان مردم هاي راهبین چون سگ جوخه. می داد خود سازمان
             فلزي که براي کتک زدن مردم حمل  به آنها بخاطر عصاهاي بلند. می افتادند
  .می گفتند »میله هاي آهنی«می کردند 

ی که بنا به مثل ماهیگیري یا شکار گوسفند وحش - »کردن درازتر از گلیم را پا«
این نیز براي یک رعیت . جرم محسوب می شد - اند »مقدس« ادعاي المائیست ها

وقتی رعیت ها . شود متوسلتصمیمات اربابش به مقامات دیگر  بابتجرم بود که 
هر ملک اربابی . شدمی  رودسته ارباب براي شکار آنها فرستادهفرار می کردند، دا

می ریختند،  فلفلدر زیر پلک ها . براي خود سیاهچال و دخمه هاي شکنجه داشت
پاهاي رعیت هاي قربانی با زنجیرهاي کوتاه به هم . میخ فرو می کردند ناخن هاالي 
  .دبقیه عمرشان را با این پابندها سر کن ر بودندمجبو آنها می شد و بسته

 گرفتن جان را منع می کند، بطوریکه اعتقادات بودایی": گرونفلد می نویسد
به  لحظه جان دادن، تا در گوشه اي زدن فرد تا دم مرگ و رها کردنششالق 

توجیه  »کار خدا«مرگ را به عنوان ] بدینگونه[تا  دادمی  را اجازهاین مامورین تبتی 

www.takbook.com



٢۵ 
 

سایر شیوه هاي وحشیانه مجازات عبارت بودند از بریدن دستان از مچ، . کنند
 اناز شست دستفرد  آویزان کردن استفاده از آهن گداخته براي کور کردن چشم ها،

  ".متخلف، انداختنش در کیسه اي و پرتاب کیسه به رودخانه ؛ و فلج کردن فرد
از بدن انسان هاي که در آنها  آئین هاي باستانی بود نشانه اي از قدرت الماها،

 وت، از جمجمه ها جام و از پوستاز استخوان ران مرده ها فل. استفاده می شد مرده
سبیح یافت شد که از پس از انقالب در کاخ داالیی الما یک ت. طبل ساخته می شد

پس از آزادي، رعیت هاي بسیاري گزارش . جمجمه مختلف ساخته شده بود 108
کودکان رعیت ها  زنده زندة سوزاندن از جمله –قربانی انسان دادند که الماها مراسم 

رعیت هاي سابق گواه . برگزار می کردند را - در مراسم تشریفاتی افتتاح صومعه
ب به نذر جلوگیري از پیروزي انقال نفر را 21ال اقل  1948در سال  راهبان دادند که

  .دندمائوئیستی قربانی کر
  
  

  براي توجیه ستم )Karma(ال به کارمتوس
  

 چنین می گویند] المائیست ها. [اساسی المائیسم هستندتناسخ و کارما باورهاي 
در حال تولد و تولد دوباره، سکنی  دائماً درون هر موجود زنده روحی نامیرا، که
  .کالبدي نوین برمی گزیندو این روح پس از هر مرگ، . ده استگزی

رفتار . بر اساس اصل کارما، هر روح بر اساس سزاواري اش زندگی می یابد
و بهمراه آن، وضعیت اجتماعی زندگی  - خوب منجر می شود کارمايبه  پرهیزگارانه

می شود و در بد منجر  کارمايبه ) گناهکارانه(کافرانه  رفتار. آتی ارتقاء می یابد
  .تناسخ یابد) یا در زن(در حشره ممکن است ] روح[زندگی بعدي 

انسان هاي مرده به بدن هاي تازه باز . موهومی بیش نیست، تناسخ در عالم واقع
 .به تناسخ نتایج واقعی وحشتناکی به بار می آورد اعتقادولی در تبت، . نمی گردند

که بدانند این باورهاي المائیستی به نیازمند آن بودند  ،مردم فریفته به این موهومات
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بودائیسم المائیستی براي اعمال ستم . خدمت می کنددر تبت چه ساختار اجتماعی 
  .و جاودان جلوه داده می شد و تحمیل شده بی نهایت فئودالی بر مردم ساخته

قصه پادشاهی از دوران باستان را تعریف می کنند که قصد  ،امروز المائیست ها
 پرسید پادشاه از یک عالم مذهبی. داشته فاصله میان فقیر و غنی را از میان بردارد

حکیم براي او شرح می دهد که فاصله بین ". که چرا تالش هایش شکست می خورد
ز ما نتیجه عمل ما در چونکه شرایط زندگی امرو. فقیر و غنی با زور از میان نمی رود

  ".زندگی پیشین است و بنابراین مسیر رویدادها بنا به خواست ما تغییر نمی کند
به این آموزه باید به مثابه یکی از  ،از نقطه نظر سکوالر ناب ": گرونفلد می نویسد

 اتخاذحیله گرانه ترین و زیان آورترین شکل هاي کنترل اجتماعی که تا به حال 
، قبول این آموزه از امکان هرگونه تغییر براي زن و مرد عادي تبتی. تگریسن گردیده

تعلیم         کارمااگر کسی برده بدنیا بیاید، . سرنوشت در زندگی ممانعت می کند
است که در زندگی که خطاي خود بردگان می دهد که این نه خطاي برده دار 

 دار تنها به این دلیل در چنینبرده ، و به نوبه خود. پیشین مرتکب گناهانی شده اند
براي برده . در زندگی گذشته انجام داده است یقرار دارد که کارهاي نیک یجایگاه

برابر است با محکوم  ،پیچیده گسستن زنجیرهایی که بدست و پایشتالش جهت 
بدتر از زندگی کنونی که قرین رنج و فالکت  اي کردن خود به تولد دوباره در زندگی

تحولی  گونه آن امکان ساختن هر بوسیلۀ ی است کهمصالح مواد و قیقاًاین د. است
  "...غیر ممکن است 

الماهاي اعظم فئودالیست تبت آموزش می دادند که الماي ارشد آنها خداشاهی 
که حاکمیت و نظام بی رحم و خودخواهش مورد طلب  - ه و ملکوتی بود واحد

هیچ این افسانه و خرافات تعلیم می دادند که . کارکرد طبیعی جهان هستی است
، رنج و عذاب تقدیس شده و براي به پایان رسیدن رنج تغییر اجتماعی ممکن نیست

است که  اینها تقریباً همان تعلیماتی. هرکس باید صبورانه آن را تحمل کند ،و عذاب
براي حفظ یک نظام فئودالی مشابه به مردم  اروپاکلیساي کاتولیک قرون وسطاي 

  .نمودحقنه می 
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هر چه که ممکن بود نظام همچنین مانند اروپاي قرون وسطی، فئودال هاي تبت 
تمام ناظران توافق . شده آنها را از درون تحلیل ببرد سرکوب می کردند »آب بندي«

الب مائوئیستی در تبت مجله اي نبود، کتابی چاپ نمی شد و  دارند که پیش از انق
بدست یک  تنها روزنامه به زبان تبتی. ادبیات غیرمذهبی وجود نداشت هیچ گونه

منبع اخبار . می شد منتشر )Kalimpong(گدر کالیمپون مسیحی تازه کیش تبتی
در اختیار اعضایی از  صرفاًتنها مسافران و تعداد معدودي رادیوي موج کوتاه بود که 

  .قرار داشتطبقات حاکم 
اصول و مباحث  ولی زبان نوشتاري در انحصارتوده ها فولکلور را می ساختند، 

. می ماندند مالً بیسواد باقیتوده هاي مردم و شاید اکثریت راهبان کا. مذهبی بود
  .تحصیالت، اخبار خارجی و آزمایش مظنون و شریرانه محسوب می شدند

و حتی (فرهنگ  ماهیتن المائیسم چنان وانمود می کنند که این مذهب مدافعی
در مانند هر چیزي بودائیسم المائیستی . این صحیح نیست. تبت است مردم) وجود

 پیش از المائیسم .جامعه و طبیعت، آغازي داشته و در جایی به پایان می رسد
این فرهنگ و مذهب بعدها . داشته است گري در تبت وجودفرهنگ و ایدئولوژي دی

درهم شکستن فرهنگ المائیستی  از این رو .بهمراه استثمار فئودالی ظهور نمود
  .مالزم نابودي آن مناسبات فئودالی و بنابراین اجتناب ناپذیر است

فرارسید، این نظام از درون پوسیده  1950در واقع، وقتی انقالب مائوئیستی در 
. ه جمعیت مردم تبت در حال کاهش بودحتی داالیی الما هم می پذیرد ک. بود

تخمین زده می شود هزار سال پیش وقتی بودائیسم در تبت مطرح شد جمعیت 
میلیون  3یا  2در حالیکه در زمان انقالب مائوئیستی تنها . میلیون نفر بود 10حدود 

مائوئیست ها تخمین می زنند که کاهش جمعیت تسریع شده . نفر باقی مانده بودند
  .تقلیل یافته بود نصفبه  جمعیت سال اخیر 150در  بطوریکه

در  این تحمیل تنها .کردمی به خلق تحمیل  نظام المائیستی استثمار عظیمی را
فري انگل و غیرتولیدگر روحانیون هزار ن 200 حدوداً جمعیت سایه حمایت گستردة

میسر  - می شدند  منطقه را شاملدرصد یا بیشتر از جمعیت مردان جوان  20که  -
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این نظام با جلوگیري از بکاربردن خیش هاي آهنی، معدنکاوي زغال سنگ و . بود
سوخت، ماهیگیري و شکار و هرگونه پیشرفت در زمینه پزشکی و بهداشتی سد راه 

نازایی بخاطر امراض مقاربتی و چندشوهري  قحطی و. شده بود رشد نیروهاي مولده
  .شتآمار تولد را پایین نگه می دا

که  ه این واقعیت باشددنپنهان کن الپوشانی عرفانگرایانه المائیسم نمی تواند
جایی براي خیال پردازي . اربابان بر رعیت ها بود دیکتاتوري جامعه قدیم تبت،

  ! رعیت ها و بردگان نیازمند یک انقالب بودند. درباره چنین جامعه اي وجود ندارد
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  آوردن انقالب به تبت
  

ارتش رهایی بخش خلق مائو تمام ارتش هاي ارتجاعی در چین  1949در سال 
ولی قدرت هاي ! ه بودروز فقیران و زحمتکشان فرا رسید. مرکزي را شکست داد

 .به تکاپو افتادندبه سرعت انقالب  »محاصره«رگ در جهان براي در هم کوبیدن و بز
هاي تجاوزگر نیرو 1950در . جنوب چین حمله بردبه ویتنام در  هقواي فرانس

  .در کره پیاده شدند ،تهدید چین رشمار آمریکایی با نقشهپ
بندي ملی مختلف را  دسته ده هاچین  انها و مراتع مناطق مرزي غربکوهست

این یکی از . ریت هان هستندخلق اکث که داراي فرهنگی متفاوت از سکنی می دهد
طبقه  »ي شدهآب بند« محلی و منفرد بود، قلمرو داراي حاکمیتی ،تبت مناطق،

اربابان رعیت داري که در راس آن راهبین اعظم صومعه هاي بودائی المائیستی 
قه حاکم تبت براي تاسیس در جریان جنگ داخلی چین، طب. حکمرانی می کردند

زیر بال استعمار بریتانیا بود  دروغین که در واقع امر، رفتن به »مستقل«یک دولت 
  . دست به توطئه زد

برقراري امنیت در مناطق مرزي چین علیه  در راستاي - انقالبیون مائوئیست
مصمم به آوردن انقالب  -زي میلیون ها رعیت ستم دیده تبتی آزادسا براي تجاوز و
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مائو می توانستند تمام  دهقانان آبدیدة-ی در کار نبود سربازشک .به تبت بودند
  .لشکرهاي فئودال هاي تبتی را شکست دهند

، از بشدت پراکنده یجمعیت سرزمین تبت با: ی مواجه بودولی انقالب با مشکل 
در هیچ نیرویی  1949در . جدا مانده بود در سایر مناطق چین کامالًجنگ انقالبی 

حتی . در کار نبود حقیقیبخشی  آزاديبه انجام رساندن  توده هاي تبتی براي میان
همچنین هیچ تبتی . هیچ شورش زیر زمینی در میان رعیت هاي تبتی وجود نداشت

. تبتی صحبت کند وجود نداشت بتواند به کمونیست یا حتی هان کمونیستی که
در حال وقوع بود را  در سراسر چین که یتوده هاي رعیت تبت هرگز نداي انقالب

 ی تعلیم یافته بودند که بدبختی و فقرشان موجه استرعیت هاي تبت. نشنیده بودند
  .است اري آنان در زندگی هاي پیشین شانگناهک هم شعلت و -

نیازها،  بر - توده ها باید بری داد که یک انقالب واقعی آموزش م مائو تسه تونگ
مشی مائوئیسم این اصل را . متکی باشد  - آرزوها و اعمال خود توده هاي ستم کش

نیاز به عیناً غالب اوقات اتفاق می افتد که توده ها ": مائو گفت. می نامد ايتوده 
تغییر معینی دارند، ولی نه ذهناً به این نیازها آگاه هستند و نه هنوز می خواهند یا 

در چنین مواردي ما باید صبورانه . به انجام رسانند مصمم هستند که این تغییر را
ول اقدام کنیم تا اینکه در جریان کار ما، اکثریت توده ما نباید به تح. منتظر بمانیم

در غیر این صورت ما . ها به این نیاز آگاه گردند، بخواهند و مصمم به تحول گردند
هر گونه کاري  بدون شرکت آگاهانه و راغب آنان،. باید خود را از توده ها جدا کنیم

   ".شکست می خوردبدل شده و مست به تشریفاتی یاوه که نیازمند شرکت آنها
هاي  ارتش رهایی بخش خلق به سوي چراگاه ها و کوهستان 1950در اکتبر 

براحتی ارتشی را که آنها  )Chamdo(در چامدو .جنوب غربی چین پیشروي نمود
آنها پیامی . ه و در همانجا اردو زدطبقه حاکم تبت علیه آنها فرستاده بود شکست داد

  .به لهاسا، پایتخت تبت فرستادند
تبت دوباره : به حاکمان تبت پیشنهاد کرد را دولت نوپاي انقالب چین معامله اي

 موسوم به(اینکه رژیم رعیت دار تبت  در ازاي ،به جمهوري چین ملحق گردد
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ي رهبري تحت لوا را بصورت یک دولت محلی شحکومتبتواند ) )Kashag(کاشاگ

فئودالی را از  سنت هايمائوئیست ها نمی خواستند . حفظ کند، دولت خلق مرکزي
زمانیکه خود خلق از چنین  المائیسم را به مبارزه بطلبند تا بین ببرند، یا مذهب

ارتش رهایی بخش خلق چین می خواست از مرزهاي چین . تحوالتی پشتیبانی کند
از تبت  عناصر اطالعاتی خارجی که می بایست در برابر تجاوزات امپریالیستی و

حدود نیمی از جمعیت تبت در مناطق . محافظت نماید، می شدنداخراج 
. نبود زندگی می کردند کاشاگو چامدو که تحت حاکمیت  )Tsinghai(يتسینگها

  .این مناطق تحت پوشش طرح پیشنهادي نبودند
ارتش رهایی بخش و  ندرا امضا کرد »ماده اي 17قرارداد «رعیت داران تبتی این 

  .آغاز کرد بسوي لهاساخود را  آمیزصلح رژه  1951اکتبر  26در  ،خلق
تا کی اشراف  . هر دو طرف می دانستند که جنگ عاقبت از سر گرفته خواهد شد

آنهم حاال که  -  ادامه دهند "خود"و صومعه ها می توانستند به اسارت رعیت هاي 
همه می توانستند ببینند که دهقانان هان با استفاده از تفنگ و مائوئیسم خود را از 

 شرایطی مشابه رها کرده بودند؟

ترین خانواده هاي رعیت دار براي شورش مسلحانه شروع به نقشه کشی  قدرتمند
 تسلیحات و، جهت گرفتن ایا براي برقراري ارتباط با سبرادرهاي داالیی الم. کردند

مذاکرات سري سازمان صومعه ها . برسمیت شناخته شدن سیاسی عازم سفر شدند
که انقالبیون هان باك کامیون  نظیر این دیوانه وار یشایعات توده هادر میان  داده و

     . منتشر می کردند ،می کنندتبتی پر  خون بچه هاي دزدیده شدة هایشان را با
هاي عازم صومعه وستان ح و مهمات آمریکایی از هندصف هاي دراز قاطر با بار سال

مراکزي براي آموزش مبارزه به عناصر اطالعاتی تبتی  سیا. اصلی و مهم تبت شدند
کلرادو  لیدر ارتفاعات کمپ ه ]مرکزي جهت این امر[اً خود دایر نمود که نهایت

)Camp Hale, Colorado (ی در منطقه شرق هواپیماهاي سیا. بنا نهاده شد
  .تندپرداخ و مهمات تسلیحات به هوابرد تبت )Kham(مِخا
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  توده اي مائو در شرایط مشخص تبت بکار بستن مشی
  

پیش  سوي انقالبِ توده ها به جلبدر همین اثناء، مائو نیروهاي انقالبی را براي 
 علیهممکن بود توده ها بر اثر آن بدون دامن زدن به قطب بندي اولیه که  - رو

هم به ضرر ما  چندانخیر تأ": مائو می نویسد. رهبري می کرد -جبهه گیرند ب انقال
هنگامیکه ما روي کارهاي  بگذارید. برعکس می تواند براي ما مفید هم باشد. نیست

اتحاد اکثریتی و ( تولید، تجارت، راهسازي، خدمات درمانی و امر جبهه متحد -ب خو
] طبقه حاکم المائیست[آنها  -ی کنیم براي جلب توده ها تمرکز م )آموزش صبورانه

  ".دنبر علیه خلق ادامه ده انبه قساوت دیوانه وارش
رهنمودهایی مفصل و  ،اری طرز رفتگما براي چگون": یک سرباز سرخ بعدها گفت

  ".مشروح دریافت می کردیم
    . نیروهاي انقالبی را تأمین کنند تبتی فقیر تر از آن بودند که غلّه توده هاي

همین خاطر سربازان ارتش رهایی بخش خلق غالب اوقات گرسنه می ماندند تا به 
حتی در زمانی که ترس  - آنها می آموختند. کشتزارهایشان براي برداشت آماده شود

به فرهنگ و اعتقادات تبتی احترام  -افه آمیز بر زندگی تبتی چیره بود شدید خر
  .بگذارند

 ،بخش خلق به مثابه یک نیروي عظیم در خالل سال هاي نخست، ارتش رهایی 
زنجیره یک . سازنده اولین جاده هایی بود که تبت را به چین مرکزي متصل می کرد

متداد هزاران مایل در میان کوهستان ها و دره هاي بی پایان ا طوالنی از کارگاه ها،
ا استفاده از ه مورد نیاز خود را بغلّ ،موازات این کارگاه ها، سربازان هان به. یافته بود

رعیت هاي نواحی اطراف براي کار روي . روش هاي جدید کلکتیو کشت می کردند
  .جاده مزد دریافت می کردند

برخورد می کردند و  »حیوانات سخن گو«حاکمان تبت قدیم با رعیت ها مثل 
بنابراین رفتار  - بدون هرگونه دستمزد وادار می کردند و آنها را به کار بی پایان

یک رعیت . تعجب آور بود توده هاي تبتیي ارتش رهایی بخش خلق براي نیروها
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براي . آنها ما را شالق نمی زدند. هان ها شانه به شانه ما کار می کردند": شرح داد
رعیت دیگري درباره روزي  ".انسان رفتار می شد یک اولین بار بود که با من چون

می گفت  داده بود چنین آب او یی بخش با فنجان خود بهکه سربازي از ارتش رها
زمانی که رعیت هایی براي تعمیر کامیون آموزش  "!نمی توانستم باور کنم"که 

ما ":یک فراري گفت . ثبت شدند در تاریخ تبت به عنوان اولین پرولتاریاي دیدند
فهمیدیم که این مشیت خدایان نیست، بلکه ستمکاري انسان هایی نظیر خودمان 

  ".اسارت گرفته انداست که ما را به 
اردوگاه هاي جاده سازي ارتش رهایی بخش بزودي محلی براي جذب بردگان 

از رعیت هاي جوانی که در اردوگاه ها کار . فراري، رعیت ها و راهبان گریخته شد
خلق  یل به مدرسه بروند تا به رهاییمی کردند خواسته می شد تا در صورت تما

 در آموزان موسسه هاي اقلیت هاي ملی آن ها اولین دانش. شان کمک کنند
خواندن و نوشتن و  »انقالب ارضی پیش رو«آنها براي . شهرهاي شرق چین شدند

  !می آموختند حساب
به نیروگیري از فعالینی نمود که قرار بود به زودي  بدین طریق انقالب شروع

اولین عضو حزب کمونیست از تبت مرکزي در . رهبري انقالب را در دست گیرند
در  تبتی نفر 1000عضویت  ،حزب 1957در اکتبر . به حزب پیوست 50اواسط دهه 

. گزارش نمود را در مجمع جوانان کمونیست نفر تبتی 2000 بعالوه عضویتحزب 
  )2ضمیمه  – »عضو گیري از جوانان شورشی در راه انقالب«رجوع کنید به (

و دره هاي اطراف  تبت شرق روستایی تش رهایی بخش در تمامی مناطقار
راهپیمایی  درست شبیه به نقشش در -انقالب  ماشین بذر پاشی عظیم لهاسا، مانند

  . عمل می نمود -1930طوالنی تاریخی مائو در سال هاي 
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  ی آب بندي شده را به لرزه درآوردپادشاه ،کوچکترین تغییر
  

ارتش رهایی  ل شد، کاروان هاي دراز کامیون هايوقتی اولین جاده شوسه کام
بسط . بخش خلق که حامل کاالهاي اساسی نظیر چاي و کبریت بودند از راه رسیدند

 عاديرژیم غذایی مردم  ،یافتن تجارت و بویژه در دسترس قرارگرفتن چاي ارزان
 هاي ، اولین تلفن ها، تلگراف ها، ایستگاه50در اواسط دهه . تبت را بهبود بخشید

هر دو  اولین روزنامه ها، کتابها و رساله ها به. رادیو و چاپخانه هاي مدرن ایجاد شدند
. اولین مدارس واقعی پایه گذاري شدند 1955بعد از . گردید منتشرزبان هان و تبتی 

. دانش آموز وجود داشت 6000مدرسه ابتدایی با  59، در تبت  1957ر جوالي د
تمام اینها آغازي بر ارتقاي سطح زندگی مردم فقیر و عصبانیت طبقات ثروتمند بود 

و ارتباط با دنیاي خارج را در انحصار خود  کتبی آموزشکه همواره هرگونه تجارت، 
  .داشتند

شروع به معالجه مردم نمودند، حتی راهب ها  زمانی که تیم هاي انقالبی پزشکی
غال سنگ اولین معدن ز. نددر درمانگاه هاي اولیه ظاهر شد ات دارا همو اعضاي طبق

ه اینها بر پیکر. گشایش یافت 1959لند ذوب آهن در کوره باولین و  1958در 
می کرد که تنها سبب  آوري را محکوم و موعظهخرافات پوسیده اي که هرگونه نو

  .ترك می انداخت است، رفتار گناه آلود یماري هاب
   تبت شورش هاي مسلحانه شدیدي که  - ، در مناطق مرزي هان 1956 آغازبا 

 17این مناطق شامل قرارداد . آغاز گردید ان فئودال سازمانیافته بود،به دست مالک
ه زمین رعیت ها توسط انقالبیون به لغو پرداخت اجاردر آنجا ماده اي نمی شدند و 

یک رهبر کمونیست در  1958در . شدند می به صومعه ها و ملک هاي اربابی تشویق
ر این مناطق روستایی انقالب کبیر سوسیالیستی د": نوشت )Tsinghai( تسینگهاي
  ".مرگ و زندگی است بسیار خشن میان طبقاتی یک مبارزه

آنها پیشنهاد . حزب کمونیست متمایل به مصالحه بودند داخلبرخی نیروهاي 
مدارس و درمانگاه هایی که مورد ، کاهش یافتهمی دادند که سرعت اصالحات ارضی 
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ن و تیم هاي پزشکی عقب و معلما اند، تعطیل مخالفت المائیست ها قرار گرفته
  . ولی این به توطئه المائیست ها پایان نداد. کشیده شوند

آنها فکر . طبقه حاکم تبت یک شورش تمام عیار را ترتیب داد 50هه در اواخر د
 - نام یک جهش بزرگ به پیش با - می کردند که مبارزه جدي که در چین مرکزي

خلق روزنه اي براي بیرون انداختن ارتش رهایی بخش  ، ممکن استشروع شده بود
تعلیم دیده در محل افزایش یافت و عوامل  حمایت هاي سیا. بگشاید آنها در برابر

  .حاضر شدند
  
  

  رش اربابان ماشه انقالب را چکاندشو
  
     ، به آخرین جدال هاي ارتجاعی در آستانه انقراضتمام نیرو همیشه تاریخاً،"

  مائو تسه تونگ - ".نا امیدانه خود علیه نیروهاي انقالبی دست می زنند
پادگان هاي انقالبی لهاسا ، راهب هاي مسلح و سربازان تبتی به 1959در مارس 

: یک راهب بعدها گفت. حمله کردند و در طول مرز تبت و هند شورش براه انداختند
به همه ما گفته بودند، اگر یک هان را بکشیم به بوداهاي زنده بدل می شویم و "

بدون پشتیبانی چندانی در میان توده ها،  ".دیرهایی به نام خود خواهیم داشت
 اصلی شورش. رعت به چند معبد عقب نشینی کرده و سنگر گرفتندالمائیست ها بس

  .چند روز بیشتر به طول نینجامید
ین مهاجرت توسط المائیست ها ا. در دوران مبارزه، داالیی الما به تبعید گریخت

ولی امروزه بخوبی . سرگذشتی قهرمانانه و حتی اسطوره اي نمایانده شده است بشکل
. فراري داده شد ا بوسیله عملیات مخفیانه سیاالم مستند گردیده که داالیی

در آن سفر  او دي بی سیماتوبیوگرافی داالیی الما تصدیق می کند که آشپز و متص
 به عنوان نمادي براي جنگ به سبک - از تبت به او بیرونسیا  .بودند ایعوامل س

  .نیاز داشت - علیه انقالب مائوئیستی) Contra( ها کنترا
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همراه با تعداد زیادي خدمتکار،  -  و اشراف بزرگی از روحانیتبخش هاي 
پس از  - بود... محافظین مسلح و قطار قطار قاطرهایی که بارشان پول و طال و 

بسوي هندوستان را در پیش  ،در شورش به دنبال داالیی الما راه جنوب شکست
فئودالیست و نفر که در میان آنها سرسخت ترین نیروهاي  13000جمعاً . گرفتند

 -  ناگهان بخش اعظم سه ارباب تبت. حامیانشان قرار داشتند راهی تبعید شدند
  .ه بودنداز میان رفت - الماهاي ثروتمند، ماموران بلندپایه دولتی و اشراف غیر روحانی

و . دنداي فئودالیستی بسیج شکن کردن توطئه هبراي ریشه نیروهاي انقالبی 
 ،سازماندهی اولین موج سترگ تحوالت انقالبی در تبت براي هزار دانش آموز تبتی

  . بازگشتندبا شور و شوق از موسسات ملی 
از شورش ضد انقالب حمایت کرده  تا درجه زیاديداالیی الما که  کاشاگدولت 

اداره سرکوب «جدید قدرت در همه مناطق با نام  ارگان هاي. بود منحل شد
تی و در آن کادرهاي تازه وارد تب که - دولت محلی جدید. ایجاد گردید »اغتشاشات

کمیته تدارك « - مشغول به کار شدندکادرهاي با سابقه تر هان در کنار یکدیگر 
  .نام گرفت »منطقه خودمختار تبت

ضدیت علیه توطئه . نام گرفت »سه ضدیت و دو کاهش«اولین مرحله انقالب 
قبالً رعیت ها سه چهارم محصول . اجباري و علیه بردگیهاي المائیستی، علیه کار 

 20به  »اره زمیناج«کردند، اکنون انقالب براي کاهش  خود را به اربابان تقدیم می
کالنی که رعیت ها به کاهش دیگر تمامی بدهی هاي . درصد مبارزه می کرد

  .بودند را ملغی می نمود »مدیون«اربابانشان 
برانداخته  اوالگکار اجباري : فئودالی تبت هجوم برد این کارزار به قلب روابط

ان توده هاي راهب .آزاد شدند) nangzen(نانگزننجبا و صومعه هاي  برده هاي. شد
ارتش هاي سري از صومعه . ناگهان اجازه یافتند که صومعه ها را ترك کنند برده

  .هاي مهم بیرون کشیده شده و توطئه چین هاي اصلی بازداشت شدند
سخن  »مبارزه براي آزادي مذهب در تبت«مردم دوست دارند راجع به  از بعضی

 رهاییبراي  »آزادي مذهبی«ل حو اصلیولی در سراسر تاریخ تبت، جنگ  - بگویند
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جلوه . تسلیم شدن به خشونت راهب ها و خرافات بی پایان آنها بوده است ازباور و  از
کردند و به کار یدي می پرداختند ضربه هزاران راهب جوان که مشتاقانه ازدواج می 

  . قدرتمندي بر پیکره ترس خرافی بود
 - »!ن و مردان برابر هستندتمام زنا«تحت شعار تکان دهنده  - آزادي زنان

تغییرات انقالبی مالکیت به حل نمودن مشقت کهنه  .مسئله اي واقعی و زمینی شد
، آن گزینشمردان قابل با وجود جمع وسعت یافته از . چند همسري کمک نمود

بتواند چند فشاري که زنان را وادار می کرد شرایطی را بپذیرند که در آن یک مرد 
 این در زنان دیگربا تقسیم مجدد زمین، . به درازا نکشید همسر اختیار کند بیشتر

عملی که براي محدود  -. که با چند برادر یک خانواده ازدواج کنند مضیقه نبودند
  .نمودن جمعیت استفاده شده و وابسته به قطعه بندي کوچک زمین بود

. ، زندگی انگل وار صومعه هاي بزرگ رو به خاموشی رفتبدون مال االجاره زمین
  .حدودي نیمی از راهبین آنجا را ترك کرده و حدود نیمی از صومعه ها تعطیل شد

در میتینگ هاي توده اي، رعیت ها به سازماندهی انجمن هاي دهقانی و مبارزه 
    و مجازات  تقبیحستمگران اصلی فراخوانده، . براي منافع خود تشویق می شدند

     مدارك و برگه هاي وام رعیت ها در آتش بازي هاي بزرگ سوزانده. می شدند
در عکسهاي آن روزها در آنها . زنان نقشی ویژه و فعال ایفا می کردند. می شد
طولی نکشید که رعیت ها به . ستمگران دیده می شوند و تقبیحمیتینگ ها  رهبري

رعیت هاي سابق، فقراي دیروز و بردگان پیشین . مصادره زمین و احشام دست زدند
سند جدید زمین و گله  هزار 200رعیت ها . گردیدند چند آکر زمینصاحب هر یک 

  .که با پرچم هاي سرخ و عکس هاي صدر مائو تزئین شده بود - دریافت کردند 
خورشید کاشاگ تنها بر سه ارباب و نوکران آنها می تابید، ": رعیت ها می گفتند

  ".می تابد - مردم فقیر - ولی خورشید حزب کمونیست و صدر مائو بر ما
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  حاد طبقاتی مبارزه
  

   به مبارزه طبقاتی خونین منجر  و غالباً انقالبی شدت یافته هاي جنبشاین 
همۀ پیچیدگی ها، قهرمانی ها، اشتباهات، پیشروي ها و ] و در این راه. [می گردید

  . انقالب وجود داشت دوران واقعیعقب نشینی هاي 
این اتهام که  با انرعیت دار .ی رعیت ها را برانگیختندانقالبیون کینه طبقات

. مقدسات هستند به مقابله با آنها برخاستندانقالبیون همدست بیگانه و نابودگر 
رخ  و تحوالت عظیمی در زندگی خلق - برخی اوقات نیروهاي انقالبی برتري داشتند

و تالش می کردند  - در جاهاي دیگر نیروهاي فئودالی برتري می یافتند. می داد
یورش ت تمام عیار، ابراي سال ها، مبارز. را سربه نیست کنند هرگونه حق خواهی

همانطور که مائو تسه تونگ آموزش . دن از هر دو طرف ادامه داشتبردن و نابود کر
انقالب یک طغیان است، عملی است همراه ... انقالب مهمانی شام نیست "می دهد 

بدون استفاده ... با خشونت که بوسیله آن طبقه اي طبقه دیگر را سرنگون می کند 
ن سرنگونی حاکمیت ریشه دار اربابان که هزاران از شدیدترین نیروها، دهقانان امکا

  ".را ندارند استسال پایدار مانده 
بسیار نمود و عده  می بود که از قیام پشتیبانی يارتش انقالبی نیروي قدرتمند

ولی تبت . گردیدندزیادي از رعیت ها داوطلب پیوستن به ارتش رهایی بخش خلق 
ندگان در مقیاس وسیعی از ده سازمان. سرزمین وسیع دره هاي منزوي است

آنها در راه خلق به . و بسیاري اوقات تنها و جدا می ماندند مسافت پراکنده بودند
انواع خطرها تن می دادند و غالب اوقات بدست دارودسته هاي فئودال افتاده و کشته 

در روزهاي پس از جنگ سابق که  )Klan( هاي درست مانند کالن - .می شدند
  .ریکا برده هاي آزاد شده را به قتل می رساندندداخلی در ام

در راستاي  غالباً - مبارزه حاد طبقاتی در موسسه هاي نوپاي اقلیت هاي ملی
زمینه هاي بعضی از دانش آموزان تبتی با پس  .یافت می شیوع – خطوط طبقاتی

خانواده رعیت دار آنها در  ،رنجیده از اینکه اصالحات ارضی کم و بیش – اشرافی
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آنها . تبدیل شوند نوین قصد داشتند به یک قشر ممتاز - تبت را متاثر کرده است
رختخواب و تمیز کردن اتاق با طلب کردن پیشخدمت براي درست کردن  همچنین
حرکت  و عدم معاشرت با دانش آموزانی که خاستگاه برده و رعیت داشتند هایشان
مسائل مشابهی مدرسه هاي خود لهاسا را . رد می کردند را برابري اجتماعی بسوي

دانش آموزان  آموزان اشراف زاده می خواستند کهدانش : نیز تقسیم بندي می کرد
آموزش و  سرکشی بر«الماها براي . حمل کنند شان را» ربابا«برده کتاب هاي 

        جرا فرستاده می شدند و قبل و بعد از جلسات مطالعه مراسم دعا ا »پرورش
این مبارزات ابتدایی دانش آموزان طبقات رعیت ، برده و فقیر را براي . می کردند

روزي آماده می کرد که چنین رویدادهایی به مبارزه عمومی در سراسر جامعه تبت 
  .شود منتهی

حتی زمانی که بیشتر زمین ها به قطعات کوچکتر تقسیم شده بودند آزمون هاي 
صورت  روستاهاپیاده کردن اشکال کلکتیو سوسیالیستی در  دورنگرانه اي براي

به اشکال جدید تعاون در میان  در روستاها مائو آموزش می داد که راه رهایی. گرفت
نات خود را به ابزار و حیوا »تیم هاي همیاري دوجانبه«در تبت . نیاز دارد خلق

براي حفر کانال ها،  می کردند و کشتزارها  با همدیگر بر روي اشتراك می گذاشتند،
          تشریک مساعی  ،اه هاي جدیدبناي آب بندها، جمع آوري کود و ساختن ر

  .می نمودند
عظیم مبارزه، انقالب مائوئیستی براي خود شالوده  هاي در جریان این طوفان

  .وسیعی در میان رعیت ها و بردگان تازه آزاد شده بنا نهاد
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  3فصل 
   سرخ يگاردها

  خلق يها کمون و
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  خاك حاصلخیز تبت براي انقالب فرهنگی مائو
  
، مائو تسه تونگ در برابر یک میلیون گارد 1966آگوست  یک روزي آفتابی در

در حالیکه یکی از بازوبندهاي  -به پکن سرازیر شده بودند  سرخ جوان که سیل آسا
مائو تسه تونگ کاري کرد که رهبر هیچ . ایستاد - سرخ آنان را بر بازو بسته بود

علیه  خلقاو فراخوان داد که توده هاي : کشوري در طول تاریخ انجام نداده بود
: او گفت. حکومت و حزب حاکمی که خودش آنها را رهبري می کرد قیام کنند

اسر مبارزه شدید و تاریخی که او کلید زد سر "!مقرهاي فرماندهی را بمباران کنید"
. امواج طوفانی خود فرو برد در - 1977تا  1966از  - چین را در ده سال پس از آن

  .انقالب کبیر فرهنگی پرولتري آغاز شد
در عرض دو روز بعد از این تجدید قواي عظیم، تعدادي از گاردهاي سرخ روانه 

. جایی که پیام رادیکال آنها مخاطبینی مشتاق یافت -  .لهاسا در تبت شدند
فارغ التحصیل کرده  1964را در  خود رستان جدید تبت اولین کالس سال آخردبی
زمینه هاي رعیت و برده حاال می دانستند پس یک هسته متشکل از جوانان با . بود

  .و اصول اساسی مائوئیستی درباره انقالب را فراگرفته بودند - چگونه بخوانند
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در  ه حرفه اي آموزگاري تبتآموزشگا دبیرستان لهاسا و به سرعت دانش آموزان
 آنها صبر و حوصله انتظار. د، سازمان هاي گارد سرخ خود را تشکیل دادنمجاورت آن

ونه نیروي انقالب پیشروي گبحث درباره اینکه چ. براي رسیدن دستورات را نداشتند
  .به سرعت وارد عمل شدند آنها .آغاز شد کند

ال مبارزه پی گرفته شده ده س از را ر بخش سوم این مجموعه، ما آنچهاینجا، د
این شرح . آشکار شدن حقیقت ساده نیست. بازگو می کنیم ،در تبت می دانیم

  .ه استدر منطقه اي بزرگ و دور افتاده رخ داد است که حوادث پیچیده و خودرویی
انقالب مائوئیستی قرار گرفتند، انقالب  اصابتمورد  از یک سو، نیروهایی که

اداره . از تعصب و تخریب تصویر می کنند یک کابوس بی معنا فرهنگی را بصورت
 نقل شده از »دالیل و شواهد عینی«، انتشارات داالیی الما که در هند تاسیس شده

ثروتمند که اساساً از طبقات  ي را عرضه می کندتبعیدي هاي بشدت محافظه کار
اي »سال تلف شده 10«نند از انی می کافرادي که امروز بر چین حکمر. تبت بودند

آنها از ( .آکنده شده بود »افراط دارودسته چهار نفره«سخن می گویند که با 
 .)نزدیکترین طرفداران مائو تسه تونگ با عنوان دار و دسته چهار نفره نام می برند

  .شواهد و دالیل ضد انقالبی به شدت دروغین هستند چنین
نیده شدن داستان خودشان شاز سوي دیگر، فعالین انقالبی تبت راهی براي 

  .  اند بدون شک به زندان افتاده یا مردهبسیاري از آنان . نیافته اند
الل انقالب رساله هاي خود گاردهاي سرخ تبت در خ براي نوشتن این مقاله

نوشته هاي ناظران مختلف و محققین مترقی را . فرهنگی را بررسی نموده ایم
. ادعاهاي دشمنان مائوئیسم پرداختیم واشکافیخواندیم و حتی با دیدي انتقادي به 

، می توان از کنار هم گذاشتن قطعات ولی. شکاف هاي اساسی در داستان وجود دارد
نماي اساسی آنچه را که انقالبیون تبت در این ده سال دشوار براي به انجام رساندن 

  .آن تالش می کردند، به تصویر درآورد
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  کمونیست هاي دروغیني واقعی علیه کمونیست ها
  

خطر بزرگی را که زیرا او براه انداخت، مائو انقالب کبیر فرهنگی پرولتري را 
بقدرت رسید از حرکت  1949انقالب چین که در . می دید تهدید کننده خلق بود

  .باز ایستاده بود
کمونیست چین براي ساختن یک چین  نیروهاي قدرتمندي در دولت و حزب

گرچه این نیرو ها خود . دادندبا تمرکز بر روي تولید منضبط فراخوان می  »مدرن«
تن فئودالیسم و ، ولی در واقع قصد نداشتند از برانداخمی نامیدند »کمونیست«را 

  .تحول انقالبی بودندسیر  آنها خواستار توقف .فراتر روند قوي ملی ساختن یک دولت
که توده هاي  ي»سود آور«تی پیروي آنها از روش هاي کاپیتالیس متوجه مائو
نظام       یک می خواستند آنها. ا بدون قدرت باقی می گذاشت، گردیدخلق ر

شبیه به آنچه تحت رهبري  زدوده از سیاست،سرمایه داري دولتی بی روح و 
» ونیسترویزی«مائو چنین نیروهایی را . ندي بقدرت رسید، بسازخروشچف در شورو

 هستندبورژوا دموکراتهایی "او گفت که آنها . لقب داد »کمونیست هاي دروغین«و 
 اصلی آنها رهبران 60در اواسط دهه . "ندسرمایه داري تغییر مسیر داده ا راه به که

 )Deng Xiaoping( و دنگ زیائو پینگ )Liu Shaoqi( لیو شائو چی در سطح ملی،
  .بودند

 به طور وسیع ، یزیونیستی و خط مائو در میان خلق در تبتستیز میان خط رو
  . یافت می حدت بسیار اما - شناخته شده نبود

خط مائو فرآیند دنباله دار انقالب را فراخوان می داد که مرحله به مرحله به اجرا 
 متکی بر خودو  توده هاي مردم تبتسازمان دهنده فرایندي که بنیاداً  -  در می آمد

  .بود آنان
در . سازماندهی انقالبی در تبت بود بناي صبورانهر به صم ،50مائو در طول دهه 

با آزاد  - ق اتحاد بزرگی از رعیت هاي تبتی و ارتش رهایی بخش خل ،60اوایل دهه 
رعیتی و بردگی، مصادره زمین از طبقه حاکم و ممنوعیت  قید سازي توده ها از
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. اساس جامعه ستمگر کهنه را در هم کوبید -  نهبسیاري از عملکردهاي ستمگرانه که
  .این پیشرفت و کاربست عظیمی براي خط مائو بود

انقالب باید به آنسوي  ،براستی رهایی یابد مائو اعتقاد داشت اگر قرار بود خلق
کلکتیو  آرزوي توسعه سیستماتیک یک سازماناو . اصالحات ارضی پیشروي می کرد

چنانکه توده هاي دهقان بتوانند منابعشان را به اشتراك  -  داشت را روستاهادر  نوین
 کانال هاي آبیاري حفر کنند، جاده بسازند، میلیشاهاي مسلح تشکیل داده و: بگذارند

که بدون اشتراکی سازي سوسیالیستی،  مائو بر این اعتقاد بود. مدارس برپا کنند
         مارگران نوین قرار مورد تعدي دهقانان ثروتمند و استث دهقانان فقیر نهایتاً

مائو بر بحث . این امر همچون بقیه چین در مورد تبت هم صدق می کرد. می گرفتند
که  تبت بود سرزمین کوهستانی سر یک بنیان صنعتی سوسیالیستی خودکفا در

که  در ایده ها را داشت یو مائو آرزوي چنان انقالب. مردم آن را برآورده سازدنیازهاي 
شکوفایی  بر این اساس وخرافات نفرت انگیز باقی مانده از گذشته را ریشه کن کرده 

  . دررا به بار آوتبتی فرهنگ رهایی بخش 
آنها     . تبت بسیار متفاوت بود رویزیونیست بهقدرتمند اما دیدگاه نیروهاي 

نظامی بدنبال انکشاف  آنها. نداشتند خلق تبتبه پتانسیل انقالبی  عالقه اي
        این منطقه  بنابراین - .بهره کشی از ثروت هاي تبت بودندبراي  »سودمند«

  .داده شود شرکت رویایی آنها» مدرن«در چین  می توانست فوراً
ه رویزیونیست ها قصد داشتند دهقانان تبتی را به تولید کنندگان سودآفرین غلّ

 جهت ،ها از سایر مناطق چیننیسین آنها براي ارسال کارگران و تک. تبدیل کنند
  .صنایع مبتنی بر معدن نقشه می کشیدند يمعدودتوسعه 

فئودالیسم که مانعی بر افزایش تولید  ي ازرویزیونیست ها می خواستند ظواهر
براي  - ولی بر آن بودند که به حکمرانان فئودال قدیم. بود را حذف کنندتبت 

آنها به مثابه وسیله اي براي تحکیم  فئودالیاستفاده از تشکیالت و ایدئولوژي 
  .سهمی دائمی در قدرت اعطا کنند - حاکمیت جدید رویزیونیستی
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ضد انقالبی دست  هاي توطئه د که اشرافیت المائیست در تمامهمه می دانستن
نخست، با  ولی رویزیونیست ها اعتقاد داشتند که آنها می توانستند. داشته است

تلف جامعه کهن در برابر توده ها و دوم با تکیه بر تضمین حراست از نمودهاي مخ
ن دسیسه چینی هایی بازداشته از چنی ،رت خرد کننده ارتش رهایی بخش خلققد

  .شوند
  توده ها را نا امیدانه . این خط بوضوح در تخاصم با توده هاي خلق تبت بود 

 آنها پایه ریزي ستمگراناتحاد خود را با  کهحالیعقب مانده به حساب می آورد، در 
ولی  -نمود خود را توجیه می  »شرایط ویژه تبت«این خط با تکرار عبارت . می کرد

را علیه هر چیز تبتی اتخاذ کرده  اي همه جانبه »هان شووینیستی«در عمل رویکرد 
 - ملیت اکثریت در چین - و انتظار داشت که در نهایت تبتی ها را در ملیت هان

دمی که براي انقالب            مل مریونیست ها قادر به تحرویز. جذب و حل نماید
  .نبودندخیزند، بپا 

امواج نوین انقالبی ] به راه انداختن[بویژه رویزیونیست ها دشمن هر برنامه جهت 
شامل مالکیت اشتراکی زمین و  - سوسیالیستیآنها مخالف تدابیر . در تبت بودند

می گفتند این چیزهاي سوسیالیستی زودرس، آنها . بودند -  صنعتیاتکاي پایه خود 
ا با آنه »جبهه متحد« موجب گسست نفاق افکن و ناکارا خواهد بود و براي همیشه

  .ها خواهد شد فئودال
 مگري حاکمیت ستدر اصل نقشه اي برا ،خط رویزیونیستی در تبت بطور خالصه
براي بهره کشی از  )در اتحاد با ستمگران قدیم(رویزیونیست ها  آن نوین بود که طی

به  ،از هر جهت »راه سرمایه داري«این . ي نظامی تکیه می کردندتبت بر توانایی ها
  .شدت در تضاد با خط مائو بود

همان سیاست هاي  دقیقاًخط  چون این ،رویزیونیست ها آشناست این برنامه
 توسط ،1976مائوئیست ها در  زمان شکست از ستمگرانه سرمایه داري است که

مائو انقالب کبیر فرهنگی . ددنگ زیائو پینگ در تبت اجرا می گردولت و نیروهاي د
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خلق  به راه انداخت که امروز به ینیروهایهمان  بربراي غلبه  دقیقاً پرولتاریایی را
  .تعدي می کنند) منجمله تبت( چین
  
  

  انقالب چون صائقه بر لهاسا می کوبد
  
مائو   - ".در طوفان هاي کبیر پرورش می یابندوارثین انقالبی پرولتاریا، همواره "

  تسه تونگ
تحت کنترل  ،ارتش. رویزیونیست هاي تبت بسیار متکبر شده بودند 1966در 

. ائو پینگ داشتندئو چی و دنگ زیقوي منجمله با لیو شا یروابط در پکن آنها بود و
          ژانگ گوهوا ،رویزیونیست برجسته تبت ژنرال ارتش رهایی بخش خلق

)Zhang Guohua(  قلمرو «چون وارد تبت شده بود و آن را  1950بود که در
  .شخصی خود می دید »پادشاهی

آنها از . کشیدندردن از کارزار جدید مائو نقشه در به نیروهاي ژانگ براي جان ب
 با اعالم. ستفاده می کردندا »پرچم سرخپرچم سرخ بر علیه  تکان دادن«تاکتیک 

با اعالم  -  آنها. رسمی خود را سازمان دادند »گروه انقالب فرهنگی«، انقالب فرهنگی
از رفیق مائو را به نمایش  و تصویري ید پرچم سرخ آویزان کردهاینکه هر خانه با

 بلندگوها سرودهاي انقالبی پخش .به رنگ سرخ درآوردندلفظاً تبت را – دبگذار
شور و شوق  »اثبات«مقام هاي تبت براي . تندخیابان ها نام هاي نو گرفکردند و 

آنها گفتند نیروي اصلی . "در تبت دو راه وجود ندارد"انقالبی شان اعالم کردند که 
پشتیبانی می شوند و بنابراین مبارزه  ودال هایی هستند که توسط سیاارتجاعی، فئ

. همچنان مورد نیاز است انقالبیِ خلق فعالیت اساسیِ مسلحانه ارتش رهایی بخش
، قالب فرهنگی در تبت به نظم در تولیدبطور خالصه، رویزیونیست ها می خواستند ان

کارخانه و مدرسه  هر آنها گروه هایی را به. مطالعه آرام و عملیات ارتش منحصر شود
می فرستادند تا مطمئن شوند که جنبش رشد یابنده گاردهاي سرخ از کنترل شان 
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       ي ئن الژو قدرتمند در پکن، منجمله صدراعظم نیروهاي. دخارج نمی شو
)Zhou Enlai(سعی می نمود با دستور به یدولت ترین مقامات ، یکی از برجسته ،

یاري ] به برنامه هاي رویزیونیست ها[گارد سرخ مبنی بر ماندن در خارج تبت 
ولی گاردهاي . ادندآنها حتی براي بدرقه گاردهاي سرخ مهمانی شام ترتیب د. رساند

  .سر باز زدند] تبت[سرخ از ترك 
گاردهاي سرخ در هر . انقالب فرهنگی تبت چون خرمنی در آتش شعله کشید

بعضی سازمان هاي گارد سرخ به . سو شکل گرفتند و خانه را به لرزه در آوردند
نگ این اعالم ج - در لهاسا را تسخیر کردند )Jokhang( سرعت زیارتگاه جوکهانگ

. گري و خرافه پردازي فئودالیسم مدارا می کردنده کسانی بود که با ادامه ستمب
تسخیر بناها . خواندند »ضد انقالبی«حرکت را غیرقانونی و حاکمین بهت زده این 

  .یافت افزایش
می خواستند بدانند چرا مقامات ارشد حزب، اربابان و الماهاي  سرخ گاردهاي

و نگاوانگ جیگمه انگاباو  )Panchen Lama( نچن المانظیر داالیی الما، پا - برجسته
)Ngawang Jigme Ngabo( - پیش می کشند »رهبران خلق تبت«ان را به عنو. 

یائو پینگ حتی عضویت در حزب کمونیست را گاردهاي سرخ افشا کردند که دنگ ز
اجتماعی قاتی و پراتیک آیا تحلیل طب. به الیه هاي فوقانی الماها پیشنهاد داده است

  ؟وهایی ستمگرنداین نبود که چنین نیر نشانگر
        یک رساله مربوط به این دوران درباره شرایط ویژه تبت می گوید که این

   گاردهاي سرخ  ".اي خالی از مبارزه طبقاتی است منطقه"بود که تبت  معنی بی
هسته خط "بودند که  اصول مائوئیستی این می گفتند که حاکمین در حال نقض

توده ها، سپردن ابتکار عمل  ایمان کامل به... توده اي است  انقالبی صدر مائو، مشی
   ".اتکا به توده ها بودن بخاطر و مفتخر به توده ها

   
  

  

www.takbook.com



۴٩ 
 

  ست مصادره قدرت، سپس کاربست قدرتنخ
  
هلهله طبل هاي  جدید انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی، در میان وضعیتدر "

مراکز عالی فرماندهی شورش  که خط ارتجاعی بورژوازي را رد می کنند، جنگی
ما را از باد و طوفان، یا شن هاي روان یا صخره هاي !... زائیده شدند انقالبی لهاسا

ه صاحب خیالی نیست اگر یک مشت رهرو سرمایه داري ک. جنبان هراسی نیست
ی نیست اگر بورژوازي باک. یا تهدیدمان کنند قدرت هستند به ما تهمت زنند

ما مصممانه انقالب و شورش برپا . سلطنتی بسوي ما لجن پراکنی یا فحاشی کند
براي ساختن دنیاي نوین  ،از ابتدا تا انتها ،شورش، شورش و شورش. خواهیم نمود

، دسامبر »شورشیان انقالبی«تاسیس گاردهاي سرخ  - ".سرخ و درخشان پرولتاریا
1966  

آنها در . صدها گروه گارد سرخ براي تشکیل شورشیان انقالبی به هم پیوستند
فعالین و دانش آموزان تبتی،  بودند از نوینکامالً  ینسلآنها : میان توده ها پا گرفتند

اي سرخ که از رانندگان کامیون، سربازان معمولی، کادرهاي سطح پایین و گارده
  .دیگر نقاط چین می آمدند

دم متعجب خواهند شد اگر بدانند که انقالب فرهنگی براي خلق تبت بعضی از مر
 اعمالاز سایر نقاط چین  »اتیوارد«کمونیست و گاردهاي سرخ بوسیله احکام حزب 

گزارش هاي «و  )John Avedon( الما مثل جان آودونحتی طرفداران داالیی . نشد
انان تبتی به شورشیان تائید می کنند که از همان ابتدا جمع کثیري از جو »تبعید

مشتاقانه به مبارزه ] نیز[انقالبی پیوستند و جمع کثیري از کادرهاي تبتی مسن تر 
  .ملحق شدند

که مائوئیست ها آنها  -  بعضی. تبتی ها در هر دو سوي این انقالب درگیر شدند
با  قشر ممتاز نوین یک به امید تبدیل شدن به - نامیدند »بورژوازي سلطنتی«را 

سابقاً  بقیه، بخصوص جوانان. رویزیونیست ها همراه شده و از آنها دنباله روي کردند
در دوران . ، براي پیشراندن انقالب بسوي سوسیالیسم اشتیاق داشتندرعیت و برده
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شدند و جریان  از فعالین کمونیست تبتی آبدیدهطوفان ها، یک نسل کامل 
  . گرفتریشه  بسیار عمیق ترر میان توده هاي مردم تبت مائوئیستی د

 ائوئیست قدرت را در شانگهاي قبضه، وقتی سازمان هاي م1967در ژانویه  
بار «آن ها نیز قدرت را از ژانگ، این کردند، شورشیان انقالبی تبت اعالم کردند که 

 مجموعۀ فوریه کارگران شورشیِ ماه در. مصادره خواهند کرد »گران بر دوشن تبت
ن اولین ای - به اشغال خود درآوردند کارخانه را ،)Linchih(لینچیه صنعتی پشم بافی

تبت شورشیان انقالبی تبت روزنامه . فرهنگی تبت بود مصادره قدرت بدست انقالب
: یک مبارز شورشی گفت. و بخشی از پایتخت را تصرف کردند )Tibet Daily( دیلی

   ، »خط ارتجاعی«ابتدا توسط که دست به عمل زدند، انواع متفاوت سازمانهاي مبارز "
این تحرکات  ".تائید رفیق مائو را بدست آوردند بعداً لیو اعالم شدند »یغیر قانون«

  .شجاعانه و خطرناك بود
ژانگ از ترس بازداشت یک ضدحمله را برنامه ریزي کرد و سپس از لهاسا فرار  
 »گارد سرخ«روع به ساخت یک گروه محافظه کار واحدهاي وفادار پلیس ش. کرد

الي حزب و خود را در میان مقامات رده با] گروه[این . موسوم به اتحاد بزرگ نمودند
در طی چند هفته، واحدهاي ارتش با . ریزي کرده بود کادرهاي اشرافی تبتی پایه

که (این کودتا . پشتیبانی اتحاد بزرگ اقدام به سرکوب شورشیان انقالبی نمودند
) بود »جریان مخالف فوریه«ائو در چین موسوم به سراسري ضد مبخشی از جنبش 

دفع  "از توده هاي چپ حمایت کند"به ارتش گفت که باید خطاب  زمانیکه مائو
  .گردید

گاه مبارزات مسلحانه که در گوشه گوشه  ما از بسیاري جزئیات پیچیدگی ها و
، 1968در سپتامبر : است که مشهوداین بخوبی . بی اطالعیم ه استرخ دادتبت 

سرانجام دولت جدید، کمیته انقالبی تبت، بنیان گذاشته شد که در آن نیروهاي 
زمانی که این قدرت نوین انقالبی مستحکم . متفاوت حول خط مائو متحد شده بودند

      گشت انقالب فرهنگی وارد فاز جدیدي شد که هیچ گوشه اي از زندگی و
  .شتاندیشه هاي اجتماعی را بدون تغییر باقی نگذا
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  ایجاد کمون هاي خلق
  

خود پرواز می کنند از فراز کوهستان متشکل وقتی غازهاي وحشی در صفوف 
ما مردم فقیر می توانیم بر هر مشکلی غلبه کنیم به شرط . هاي بلند گذر می کنند

نیست مورهبر ک )Tsering Lamo( تسرینگ المو - .و یار همدیگر باشیم تحدآنکه م
  .دیح می کنشرت ي بردگان سابقسوسیالیستی را برا راهانجمن زنان یک شهرستان 

رهایی یابی خلق تبت بصورت تنگاتنگی به حل انقالبی مالکیت زمین و تولید 
 پایهنظم جدید بر  1960بعد از اصالحات ارضی در اوایل . و هست هگره خورده بود

ثروتمند . ستم جدیدي را در بر داشت بذرخرده مالکیت خصوصی مزارع بنا شد که 
ه اقدام به اجیر کردن همسایگان و فقیر دوباره پدیدار شدند بطوریکه کشاورزان مرف

رعیت ها با تمرکزي که بر بقاي خانواده . نمودندمی  فقیرتر خود و خرید سهم آنها
زماندهی گرفتار عدم سا ،هاي مداوم فئودالی براي احیاءدر برابر تالش  غالباً داشتند

  .مفرط بودند
موسوم به  - ، سازماندهی مزارع جدید آزمایشی1969با پیروزي خط مائو در 

روش هاي کلکتیو . سرزمین وسیع تبت آغاز شد در مناطق روستایی – کمون خلق
که جاده هاي جدید تبت را ساخته بود اکنون براي تغییر زندگی روستایی مورد 

        ن صدها برزگر بصورت کلکتیو بر روي زمین کار در هر کمو. استفاده قرار می گرفت
 که شاخصی - »)work-points(درجه کار«محصوالت اشتراکی بر اساس . کردندمی 

درصد  34کمون در  666تقریبا  1970در . تقسیم می شد - براي کار هر فرد بود
  .بزودي کمون ها در همه جا بودند. نواحی مسکونی منطقه گشایش یافت

هم کار صبورانه و هم مبارزه طبقاتی طوفانی براي ایجاد چنین تحوالتی اتخاذ 
   و چشم انداز بزرگتر را  -بعضی دهقانان تنها زمین خود را می خواستند . گردید

عالقمند به آزمایش راه هاي  مانند زنان سابقاً برده غالباً کشاورزان فقیر،. نمی دیدند
 اربابان و الماهاي برجسته - یکتاتوري خلق بر ستمگراند. نوین براي اولین بار بودند

www.takbook.com



۵٢ 
 

. باید کار می کردند - چه نه و چه دوست داشتند -  اکنون آنها نیز. بکار بسته شد -
  .ضدانقالبیون افشا شده و تحت تعقیب قرار گرفتند

براي قرن ها، کار اجباري مردم به خدمت اشراف بیکاره و ساختن معابد براي 
کانال هاي آبیاري و آب آشامیدنی  ،اکنون کار اشتراکی. در آمده بودتقدیس خرافات 

دیگر تنها به  ،خانواده چون بقاي هر. درصد مزارع تبت فراهم می آورد 80را براي 
کشت و [براي دهقانان این امکان فراهم می شد که  قطعه زمین خود وابسته نبود،

  .جدید را تجربه کننداز ده ها سبزیجات، میوه جات و محصوالت ] استفاده
خود مبارزه طبقاتی مقداري از محصوالت . برخی تجربه ها موفق بود و برخی نه 

تولید . ولی گام هاي بزرگی براي حاصلخیزي زمین برداشته شد. را از بین می برد
  .مواد خوراکی در تبت دو برابر شد

 آموزش اولین کمون هاي خلق همچنین سازماندهی اولین مدارس روستایی،
. واحدهاي نمایشی روستایی در تاریخ تبت را امکان پذیر کرد اولین توده ها و براي

   مسن تر ها حتی اگر از خود فرزندي نداشتند اکنون مورد مواظبت و توجه قرار 
 جوان گارد سرخ تبتی می گفت  یک زن .زنان قدرتی جدید می یافتند .می گرفتند

می کردیم، البته کمون ها براي ما چیزهاي خوبی  زنان، کار که مابا توجه به آن"
تبعیدي ها . ازدواج هاي از پیش تعیین شده و چندهمسري متوقف شد ".بودند

شکوه می کردند که بچه ها انقالبی شده و دیگر از والدین مرتجع خود حرف شنوي 
  .نمی کنند

ي تربیت معروف مائوئیست در تبت منتشر شد و برا ۀدستورالعمل پزشکان پابرهن
آمار بیمارستان  بزودي. هزاران پزشک در میان رعیت ها مورد استفاده قرار گرفت

و پرسنل  -درصد آمار کل بیمارستان ها بود  80هاي روستایی در تبت برابر با 
پزشک  6400بیش از . رسیدندمی چین شرق درمانی از بیمارستان هاي شهري در 

 دهبودایی از استفاده دارو منع ش نر عقاید دیپیش از این د تا که(پابرهنه زن بودند 
  .)ندبود
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اعضاي . کمون هاي خلق به سرعت قدرت سیاسی دهقانان را افزایش می دادند
هر کمون . کمون بوسیله ارتش رهایی بخش خلق سازمان یافته و مسلح می شدند

ا آنه. براي مبارزه با ستمگران ایجاد کرد )yulmag(یولماگیک باریگاد میلیشاي 
هاي داالیی الما که توسط سیا تربیت یافته بودند را شکار کرده و انواع  کنتراباندهاي 

بر  یاین میلیشاها گواه. و اقسام دیگر دارودسته هاي فئودالی را تارومار می کردند
  .هستند ي از تحوالت انقالبی در تبتتوده احمایت 

گام هاي سترگی براي پیشرفت یک پایه . خط رویزیونیستی سرنگون شد 
کارخانه وجود  67تنها  1964در . صنعتی سوسیالیستی جدید در تبت برداشته شد

که بسیاري از آنها به  -به وجود آمده بود بنگاه اقتصادي  250، 1975در  .داشت
کوچک، الکتریسیته  آبیواحدهاي برق. محلی خدمت می کردندنیازهاي کشاورزي و 

کاالهاي کارگاهی براي اولین بار در دسترس توده ها . آوردند به ارمغان را براي مردم
عینک آفتابی کوري ناشی از آب مروارید را که در میان مسن تر ها شایع : قرار گرفت

زودپزها بسیاري بیماري هاي کشنده کودکان را که توسط پخت و پز . بود کاهش داد
 هتولید را افزایش داد ،ابزار کشاورزي جدید. منتقل می شد محو کردند قدیمی تبتی

  .ندو زندگی را ساده تر کرد
  
  
  افکار خلقانقالب در  

  
عجیب . انقالب کمونیستی گسست بنیانی از مناسبات کهنه مالکیت است"

کارل مارکس  - ".نیست که پیشرفت آن گست بنیانی از ایده هاي کهن را در برگیرد
  1848فریدریش انگلس، و 

ما رعایاي از قید و بند رها شده، امروز سرودها و رقص ها و نمایش هاي کهنه و "
      و خرافات درباره خدا و موجودات  کردهرا بزك  رعیت دارانهرزه اي را که 

. پرتاب کرده ایم )Tsangpu( ماوراء طبیعه را رواج می دادند به قعر رودخانه تسانگپو
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 دزومکید -  ".را چنان براند تا هرگز بازنگردند امواج خروشان رود آنهابگذار 

)Dzomkyid(  ساله از استان گیاتسا 50رعیت آزادشده )Gyatsa( ،1966  
ط آنچیزي که مال من بود برایم پیش از آنکه آثار صدر مائو را مطالعه کنم، فق

. خانه انبار کرده اممن دقیقا می دانستم چند تا شمع پِهِن یاك در . اهمیت داشت
من حتی می توانستم بدون آنکه به آنها نگاه کنم به شما بگویم چه تعداد آنها 

. کلکتیو به همان اندازه برایم اهمیت نداشت ۀولی گل. خشک و چه تعداد آن تر است
در زندگی کنونی هدفم . درس هاي صدر مائو نگاه من به جهان را گسترش داد

ا کلکتیو که کل جهان و انقالب جهانی براي من اهمیت امروز نه تنه. روشن است
  .1967یک چوپان تبتی،  - دارد

ما آن . و نه اجنه می اندازند کارب نه خدایگان را موتور هاما اکنون می دانیم که 
ها را با دست لمس کردیم و دیدیم که برخالف آنچه که الماها به ما می گفتند این 

  تبتی تازه کار یک ماشینکار -. می انداخت براه خون بچه ها نبود که آن ها را
ایده هاي کهنه، سنت هاي  - »چهار کهنه«انقالب فرهنگی، مائوئیست ها به  در 

و در تبت کهنه هاي بسیاري . حمله کردند -  کهنه، فرهنگ کهنه و عادات کهنه
این ابزار . خرافات سنگین مذهبی مانع مبارزه خلق بود. براي به چالش کشاندن بود

   استفاده مورد اساسی حاکمیت کهنه فئودالی بود و توسط رویزیونیست هاي نوین نیز 
  .قرار گرفت

توسط حاکمین  رعایا هرگز درباره موضوعاتی که پیش از انقالب فرهنگی، اکثر
خیش آهنی، چرم دباغی شده، . ، بحثی نکرده بودندگردیدمذهبی تعیین می 

شیرخشک، چیدن پشم گوسفندان، طب سوزنی، عمل جراحی ، فلزکاري، همه 
زنان در حصار تابوهاي بی شمار محبوس . گرفتار تابو هاي تعصبات بودایی بودند

در دهه . شدند ممنوع بودمی  خوردن بسیاري از حیوانات که مقدس شمرده. بودند
و از خدا  سخت دعا می کردندها  شب دانشجویان پزشکی تبتی، غالباً اولین 50

  .طلب مغفرت می کردند نی که در طول روز مرتکب می شدندبخاطر گناها
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را از زنجیرهاي خرافات  خود کمک کند به توده هاکشف شد تا راه هاي نوینی 
باریگادهاي «حیوانات مقدس و  ه هایی را براي شکاررعیت گرو جسور زنان. رها کنند

، صدهزار کشاورز 1966در . را براي شکستن تابوهاي شخم زنی سازمان دادند »آهن
یک کارزار توده اي دو ماهه براي تارومار کردن موش هاي صحرایی، جوندگانی که 

در گذشته راهب ها با گفتن اینکه این موش ها . برپا کردند ،غله آنها را می خوردند
  .از شپش هاي تن بودا تناسخ یافته اند، از آنها حراست می کردند

نقش  - بویژه نوشته هاي صدر مائو تسه تونگ - گسترش ایدئولوژي کمونیستی
 خکتاب سرمقامات برجسته رویزیونیست با انتشار . ایفا کرد اساسی در انقالب افکار

ولی بزودي ده ها هزار کتاب سرخ که به دو زبان . مائو در تبت مخالفت کرده بودند
از بر کردن . منتشر شد  - در جلد هاي قرمز سنتی مدل تبتی - نگارش یافته بود

نقل قول هاي مهم و سرودهاي انقالبی بویژه طرفدار داشت، زیرا بسیاري از مردم 
  .فقیر توان خواندن را نداشتند

 يها یحکاک ، شدند یم حک دعاها نیا از شیپ که ییجا در ها کوه منهدا در
 يها گذرگاه در. خورد یم چشم به مائو صدر از یانقالب يها قول نقل میعظ

  .دارد دست در را قدرت خلق، که بود آن نشان نو سرخ يها پرچم اهتزاز ،یکوهستان
تبلیغاتی ارتش چوپانان در علف زارها تعریف می کردند که چطور گروه هاي 

 بر مصیبت زمستان غلبهمائو تسه تونگ به آنها کمک کردند تا  رهایی بخش خلقِ
ند و بسیاري اینچنین جان خود می داد »تقدیر«ر گذشته، آنها باید تن به د. کنند

می  له شان بصورت کلکتیو برنامه ریزيبراي حفظ جان و گاکنون آنها . می باختند
با اندیشه مائو تسه تونگ، ما جرئت داریم حتی به ": فتیک چوپان پیر می گ. کردند

  "!جنگ با خدا برویم
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  سنگرهاي فئودالی الماها کشاندنپایین 
  
این دهقان ها هستند که خدا هاي دروغین را ساخته اند، و وقتی زمانش برسد "

   1927مائو تسه تونگ،  - ".با دستان خود این خداها را دور می ریزند
شده  عظیم ترین وحشت هاي خرافه پردازي صومعه وجود داشت که بههزاران 

خود هدف  این قلعه هاي فئودالی در روزهاي شدید انقالب فرهنگی. دم می دادند
معه هاي تبت تخلیه در یک جنبش عظیم توده اي، بسیاري از صو. قرار گرفته شدند

  .و بنایشان  پایین کشیده شد
     تخریب«می گویند که این پایین کشیدن ها  حامیان فئودالیسم تبتی غالباً

حقیقی  طبقاتی ماهیتولی این دیدگاه از . بود »نسل کشی فرهنگی«یا  »بی فکرانه
این صومعه ها سنگر هاي مسلحی بودند که . این صومعه ها چشم پوشی می کند

ري تحت خط رویزیونیستی، بسیا. براي قرن ها بر زندگی دهقانان سایه انداخته بودند
به  این سنگر ها . سیدهاي پرداختی دولتی زنده نگه داشته شدنداز صومعه ها با سوب

توطئه اي از  -  .گذشته وجود داردامکان بازگشت  این ترس موجه پا می دادند که
پایین کشیدن این صومعه ها . دیوارهاي صومعه ها طراحی می شد پس توطئه پشت

سیاسی  هوشیارانهاین ها کنش هاي . »بی فکري« جزه بهر چیزي می توانست باشد 
  !براي رهایی خلق بود

 تقریباً] صومعه ها[دن ترس نشان می دهد که پایین کشانتمام گزارشات در دس
       با شرکت انحصاري خود رعیت هاي تبتی که بوسیله فعالین انقالبی رهبري 

   برابر دروازه ها گرد  دررعایاي سابق اجتماعات توده هاي . می شدند انجام گرفت
قرن از  ثروت  .جسورانه به حریم مقدس وارد شوند بار براي نخستینتا  می آمدند

براي آیندگان ویژه  با ارزش تاریخی اشیاء. شد آشکار س قرن به تاراج رفته آنهاپ
  .حفظ گردید

ساختن خانه ها و  براي مصالح با ارزش ساختمانی از این استحکامات برداشته و
یک تبعیدي تعریف می کند که چه بلوك هاي . در میان خلق تقسیم می شد راه ها
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کشاورزي  ابزارسوخت یا خراطی  و برايچوبی مقدسی که بدست رعیت ها ربوده 
مورد  ،عناصر عقب مانده ادعا می کنند که بخاطر عدم مشارکت. رفتبکار  جدید

ها، متن ها، پرچم هاي ادعیه، چرخ هاي دعا و دیگر اکثر بت . نده اگرفتانتقاد قرار 
در مالء عام  - خرافات قرون کهن براي در هم کوبیدن قدرتمند یروش به – نمادها
ي پایانی بر رویاهاي چون تعبیرنابودي  ،مسلح بدست نیروهاي انقالبی .شدندنابود 

  .  فرود می آمد آسمانپی در پی از بلنداي  تقدیرگرایان
ودي صومعه المائیست جهت فرهنگی پرولتاریایی، معد انقالب کبیربعدها در 

. به عنوان زیارتگاه هاي مذهبی و موزه هاي آثار باستانی ملی بازسازي شد استفاده
ز به مثابه سنگرهاي ولی حکم انقالب فرهنگی این بود که صومعه ها دیگر نباید هرگ

  .جود داشته باشندو استوار است، رنج توده ها فئودالی که حیاتشان بر
  
  

  مبارزه دشوار بر سر چهار کنه و چهار نو
  

ت و مبارزات پیچیده ها، انقالب فرهنگی تبت، از میان مباحثا بمانند تمام انقال
بوجود آوردن مورد انتقاد قرار می گرفت و انقالب براي  »چهار کهنه«. پیشروي کرد

مسائل . می جنگید - عادات نوایده هاي نو، رسوم نو، فرهنگ نو و  - »چهار نو«
چه رسومی فرهنگ : می شد و بارها بر سر آن مبارزه در می گرفت برانگیختهمهمی 

 شکل هاي رسومی فرهنگی ملی تبت؟ اشاعه فئودال هاي ارتجاعی هستند و چه
ود انقالبی بود یا شوونیسم که انقالب در مناطق شرق چین توسعه داده ب یفرهنگ
تبتی بود؟ آیا دعا کردن  فقطه سبک رعیتی، فئودالی بود یا افتن موي سر بهان؟ ب

  د؟باش ارتجاعی می توانست و چگونه - براي مردم در هنگام دیدار آنها ارتجاعی بود
یک معضل ) تبعیض هاي ضد تبتی در میان خلق اکثریت هان(شووینیسم هان 

دال بر این  شواهدي ،خود درباره تبت 1977هان سویین در کتاب . ه بودباقی ماند
بدست می دهد، او در آنجا بر عقیده عده اي در حزب صحه می گذارد که معتقد 
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بودند تحصیالت باالتر در تبت باید به زبان هان صورت بگیرد زیرا بعقیده او، زبان 
  .بودتبتی براي بیان مفاهیم موضوعات مدرن نظیر شیمی ناتوان 

  مسئله ملیت هاي اقلیت مبارزه  ددر همان زمان، دیگران بر سر خط مائو در مور
فرهنگ تبت در حال شکوفایی  ، رهبري را در دست داشت،وقتی آن خط. می کردند

که ارتباطات و ثبت ساده تر به زبان تبتی را  -ی اولین ماشین تحریرهاي تبت. بود
تا مردم از تمامی مناطق  یک گویش تبتی ترویج گردید. ه شدساخت - میسر می کرد

ون ها کتاب در تبت به یلیم. شد فیلم هایی به تبتی دوبله. بتوانند ارتباط برقرار کنند
. مرتبط بودند آزادیبخش بسیاري از آنها به تئوري و پراتیککه  - انتشار رسید

و تعداد بسیاري از جشنواره  .داستان هاي کوتاه و نمایشنامه هاي تبتی منتشر شد
 - کمون هاي خلق و محصوالت پربار - خلقبتی به جنبش فتوحات نوین هاي ت

  . بدیل گردیدت
طب باستانی تبت مطالعه شد و براي اولین بار اکتشافات گیاهی در دسترس 

  .طبقات تحتانی قرار گرفت
، نیمی از 1975در . میان خلق تبت سر برون آوردند ی ازرهبران نوین انقالب

غالباً با پیش  - کادرهاي جدیدي نیمی از اینان. تبت بودند سته بومیِرهبران برج
زنان در همه سطوح به رهبران . در اوان سی سالگی بودند -و برده  رعیت زمینه

از بیش از . در یک استان تمام کمیته انقالبی زن بودند. برجسته بدل می شدند
 توگیک زن تبتی، به نام فان. نفر زن بودند 12000کادر تبتی،  27000

)Phanthog(  به قله اورست صعود کرد 1975در.  
 )Jedi( در طی انقالب فرهنگی، پسر جوان انقالبی یک برده چوپان به نام جدي

اگر صدر مائو و انقالب  ،بودیم مردم تبت شبیه چه چیزيمن کجا بودم و ما "گفت 
  "به سوي ما نیامده بودند؟
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  آخرین نبردهاي کبیر
  
کارهایی بودیم که پیشینیان ما هرگز به آن نپرداخته بودند  ما در تکاپوي انجام"

یک  - ".و راهی را در پیش گرفته بودیم که آنها هرگز بدان قدم نگذاشته بودند
  1975کمونیست کهنه کار تبتی، 

حقیقتی اساسی را  ،تبت درباره انقالب کبیر فرهنگی پرولتري دریک ناظر عینی 
در لباس هاي ژنده نمی بینید که  را رعایاي آزاد شدهاکنون شما  ": ثبت کرده است
و النگوهاي  اده پوشیده در جامه هاي گرم، با انگشتانی فیروزه نشانکجاوه نجیب ز

نظام نفرت انگیز کهنه فئودالی المائیستی به دست  ".زرین بر دست را حمل کنند
جمعیت . تبیماري ها کاهش یاف. زندگی خلق بهبود یافت. خود مردم متالشی شد

سواد خواندن و . انزواي کرخت کننده تبت قدیم در هم شکست. افزایش پیدا کرد
حتی دشمنان مائوئیسم . نوشتن و شناخت علمی پایه اي در میان خلق رواج یافت

  .ود شدداقرار می کنند که شکاف عظیم بین فقیر و غنی مح
خی فئودالیسم تاری از شکست چیزي بیش بیانگرن زمان انقالب فرهنگی در هما

تبدیل مردم  - انقالب فرهنگی براي ده سال از انجام نقشه هاي رویزیونیستی. بود
  .جلوگیري کرد - تبت به بردگان مزدي در یک چین سرمایه داري

  .ولی جنگ مرگ و زندگی بین مائوئیسم و رویزیونیسم پایان نیافته بود
 ،ژنرال قدرتمند. درویزیونیستی در پکن شکست خور یک کودتاي مهم 1971در 

بعضی از حامیان نزدیک وي رهبران رده . افشا و سرنگون شد) Lin Piao( لین پیائو
 در ادامه مبارزه، رن رونگ. باالي کمیته انقالبی تبت بودند و قدرت را از دست دادند

)Ren Rong( وان رهبري جدید در ناگهان به عن ،»جریان مخالف فوریه« از پیشداران
در حمایت از به . انداخت بر فراز تبت سیطره یانهراستگرا دلسردي .شدتبت پدیدار 

فرایض دینی، تجارت، قرض دادن پول همراه با بهره (»چهار آزادي پایه اي«اصطالح 
 پس از شورش. شدکارزاري در تبت به راه انداخته ) و اجیر کردن کارگر و مستخدم

طبقات فوقانی . نشده بود تائید زهرگ »چهار آزادي«این شعار ، 1959در  رعیت داران
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براي بازگرداندن او به  - باب مذاکره با داالیی الما. تبت به پست هاي عالی بازگشتند
  . گشوده شد - برجستهیک منصب 

در اواخر . نیروهاي انقالبی دوباره سازمانیابی نموده و ضد حمله اي ترتیب دادند
د و اتالف روي بورژوازي، انگیزه سوزیاده «، یک کارزار نوین به انتقاد از 1972

گفتگوهاي پشت پرده با داالیی الما بسرعت . پرداخت »اقتصادي سرمایه دارانه
ده سرمایه داري به راه افتاد ملی علیه اعا در سطح یک کارزار 1974در . متوقف شد

براي ] کارزار[در تبت این . نام گرفت »ر انتقاد از لین پیائو و کنفسیوسکارزا«که 
تعمیق آگاهی ضدمذهبی خلق و تصریح دوباره این حکم انقالبی که راهب هاي 

ین در سراسر چ. بکار رفت ،هستند »گرگ هاي رداپوش« داالیی الما رافی امثالاش
ر راه سرمایه داري رهروان سرمایه داري همچنان د«پیام اصلی کارزار این بود که 

  .و این بسیار صحیح بود »گذارندقدم می 
 ائو و نیروهاي رویزیونیستمیان نیروهاي م سختی در سراسر چین مبارزه

و در پایان رویزیونیست ها موفق به زدن ضربه قطعی به نیروهاي انقالبی . درگرفت
، راست هاي ، در مدت کوتاهی بعد از مرگ مائو1976در اکتبر . مائوئیست شدند

آنها نزدیک ترین طرفداران مائو را . در پکن تدارك دادند را رویزیونیست کودتایی
آنها تمام سیاست هایی . بازداشت و آغاز به تصفیه انقالبیون در سراسر کشور نمودند

    دشمن مائو، . را پیاده نمودند که مائو و انقالب فرهنگی آنها را پس زده بودند
  . دنگ زیائو پینگ، به قدرت رسید

     بطور کامل به اجرا  1970در اواخر سالهاي  ،در تبتیست ها برنامه رویزیون
، احیاي حقوق روحانیت 1980به سرکوب مردم در ] سیاست ها[این . در آمد

تفاده تجاري از صومعه، بهره کشی تمام عیار از منابع معدنی و ذخایر چوب تبت و اس
ست هاي ثروتمند توری عرضه به دیزنی لند عصر جدید براي شکلدر  »فرهنگ تبت«

که انقالب کبیر فرهنگی  میسر شد نها تنها به این علتتمام ای -. منتج شد
در بخش بعدي این مجموعه، اتفاقات فوق را . پرولتاریایی و خط مائو شکست خورد

  .با جزئیات بیشتري بررسی خواهیم کرد
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  4فصل 
  ستم باز می گردد

  پس از کودتا در چین
  
  
  
  
  
  
  
  

www.takbook.com



۶٢ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تصادم دو خط در تبت

  
   حزب مبارزه می کردند که درون آن نیروهاي پرقدرتانقالبیون مائوئیست علیه 

بخش  در. کنند ي را در چین، منجمله در تبت پیادهراه سرمایه دار می خواستند
 - بود انکه دنگ زیائو پینگ از رهبران آن -  »رهروان سرمایه داري«این  نقشه ،سوم

یک دولت «می نامیدند و از ساختمان » کمونیست«آنها خود را . را شرح دادیم
در واقع پس از سرنگونی  سخن می گفتند، ولی »یالیستیمقتدر مدرن سوس
با  - مائو تسه تونگ. انقالب را داشتند نمودن توقفمفئودالیسم قصد 

  -این نیروها  نامیدن »کمونیست  دروغین«و » داريرهرو سرمایه «، »رویزیونیست«
دید که تقلید آنها از می مائو . انقالب محسوب می کرد دشمنان سرسخت نها راآ

بقاتی و استثمار قطبیت ط ، بارآوربراي چین کاپیتالیستی »سودمند«اي روش ه
حاصل این بود که بار دیگر نفوذ و حکفرمایی سرمایه گذاران و . سرمایه داري بود

  . استثمارگران خارجی در چین برقرار شود
رویزیونیست در تمام  انقالبی مائو و خط سرمایه داريتقابل بین خط کمونیست 

  . بسیار واضح و آشکار بود ،مسائل مربوط به تبت
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ادامه دار  ر توده هاي خلق تبت طی یک فرآیندسازماندهی و اتکا ب خط مائو
، تحوالت به سرزمین هاي اقلیت هاي ملی تحمیلاو . فراخوان می داد را انقالبی

  .نمی پذیرفت را قادر به شرکت در امر رهایی خودشان شوند یش از آنکه توده هاپ
و » عقب مانده«که خلق تبت را » شووینیستی هان«سنتی مائو بارها تعصبات 

          یاي انقالبی در ایده ها را در سرمائو رو. رد کرد ،نمودمحسوب می  »بربر«
شکوفایی  آن پایه برمی پروراند که خرافات نفرت انگیز گذشته را ریشه کن کند و 

او بحث می کرد که توده ها براي رهایی خود، . فرهنگ تبت میسر گردد نویدبخش
  . به ایدئولوژي انقالبی نوین مارکسیسم لنینیسم مائوئیسم نیاز دارند

از  – انقالب باید ،می کرد که براي رهایی راستین توده هاي خلق مائو تاکید
اصالحات  ءماورا به -کمون هاي خلق در مناطق روستایی ] تاسیس و رشد[با  جمله

  صنعتی  شالوده مائو بر لزوم یک. وي سوسیالیسم حرکت کندبس و ارضی ضدفئودالی
نیازهاي مردم  کننده تامین کهتبت  اتکاي سوسیالیستی در سرزمین کوهستانیخود 
  .باشد، اصرار داشتآن 

آنها سیستمی : ت براي تبت داشتندکامالً متفاو اي برنامه رویزیونیست ها
ین منطقه بتواند به تا ا - براي بهره کشی ثروت هاي تبت می خواستند »سودآور«

ب آنها توده هاي تبتی را عق. رویایی آنها شرکت داده شود »مدرن«سرعت در چین 
و می خواستند تعداد زیادي کارگر و تکنیسین از شرق  - مانده به حساب می آوردند

 غله           از تولیدکنندگان سودآورتر حقیر را تبتی ها چونچین به آنجا بیاورند 
  . می انگاشتند

انقالب  »چیزهاي جدید سوسیالیستیِ«ویزیونیست ها شکایت می کردند که ر
. را در هم شکسته است نها با عناصر کهنه طبقه فئودالآ »جبهه متحد« ،مائوئیستی

 جهت استفاده ابزاري – رویزیونیست ها می خواستند به حاکمین فئودال قدیم تبت
 - براي تثبیت حاکمیت رویزیونیستی جدید آنها فئودالیاز سازماندهی و ایدئولوژي 

  .سهمی دائمی از قدرت اعطا کنند
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براي یک حاکمیت نظامی  براي تبت برنامه ايیزیونیستی بطور خالصه، خط رو
خلق تبت  ،که در آن رویزیونیست ها در اتحاد با ستمگران قدیم بود جدیدستمگرانه 

این همان برنامه اي بود که رویزیونیست ها پس از مرگ مائو . را استثمار می کردند
  .رفتند، با سرنگونی طرفداران نزدیک مائو و قبضه کامل قدرت در پیش گ1976در 

  
  

  1976کودتاي رویزیونیستی : نقطه عطف تلخ
  

 1976تا  1966انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریاي از  در مبارزه طبقاتی پیچیده
سراسر منطقه را  در اوج  مبارزات توده اي، تحول. وم در حال جذر و مد بودمدابطور 

وقتی انقالبیون مجبور به دفاع می شدند، نیروهاي رویزیونیست براي . درمی نوردید
  .انقالبی فشار می آوردند تغییراتسرنگونی 

و هفته د. ، نیروهاي انقالبی به یک عقب نشینی قطعی تن دادند1976در اکتبر 
، رهبران نیستینیروهاي نظامی وفادار خط رویزیو بعد از مرگ مائو تسه تونگ

      چون چیائو گو چان )Chiang Ching( از جمله چیانگ چینگ -  برجسته مائوئیست
)Chang Chun-chiao( -  این یک کودتاي رویزیونیستی . بازداشت کردنددر پکن را

   به خلق چین  اآشکارسرمایه داري بیشتر و بیشتر  ،یپس از سالهاي انتقال. بود
دنگ زیائو پینگ به عنوان رهبر ملی دولت جدید  ،بزرگ رویزیونیست. حمله ور شد

  .بقه سرمایه داري حاکم پدیدار شدط
] قدرت گیري[بسیاري از جزئیات . دش لمسیقاً عمدر تبت این شکست تاریخی 

بخوبی مشهود است رهروان  به هر حال. ضد انقالب در تبت هنوز ناشناخته است
بسیاري از سمت هاي کلیدي تبت را در دست داشتند  هم سرمایه داري که هنوز

  .برنامه خود را بطور کامل به اجرا گذاشتند
تحت سرکوب و استثمار طبقات جدید ثروتمندي  امروز توده هاي دهقانان تبتی

رویزیونیست ها سیاست . قرار دارند که با کارگزاران دولتی عقد اخوت بسته اند
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 مناطق مرکزي تبتي کردن سیلی از مهاجرین هان بسوشووینیستی هان را با روانه 
. نیروهاي دولتی و پلیس معترضین را ساکت می کنند. بویژه شهرها اعمال می کنند

براي . (می شود استخراج - يمعبود سرمایه دار این سود در خدمت به -  منابع تبت
  )4ضمیمه  – »پاکسازي رویزیونیستی«مثال نگاه کنید به 

براي احیاي سرمایه  يکار آنها هر. ربطی به مائوئیسم ندارداین سیاست ها هیچ 
 - که مورد حمایت تمام عیار امپریالیست هاي ایاالت متحده است -ن در چی داري

  .انجام می دهند
  
  
  تصفیه مائوئیست هاي انقالبی تبت 

  
جدید رویزیونیست بر  حاکمان »آسمان رنگ دیگر شد«قالبی ان وقتی در چینِ

آنها دو نیازمندي فوري در تبت داشتند، . روي تحکیم سلطه خود تمرکز کردند
نخست سرنگونی و انحالل نیروهاي گسترده انقالبی که تحت رهبري خط مائو تربیت 

موجود و کشیدن  و دوم رها کردن تمام نیروهاي ضد انقالبی. یافته بودند و سازمان
  .بري خودآن ها در زیر پرچم ره

 احتماالً . یک تصفیه همه جانبه از انقالبیون مائوئیست در حزب و دولت آغاز شد
که شماري  تام گرونفلد مستند نموده .مورخ آ. ندکشته شد تعداد بسیاري بازداشت و

 بشکلیاز کمونیست هاي تبت که در دوران انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی 
            چاینس پرس :سرنگون شدند بشدت 1976در  اماتیک قیام کرده بودنددر

)The Chinese press ( نفر  11000انقالب فرهنگی عضویت  ، در دوره1973فقط در
یک سال . تبتی را در حزب کمونیست چین و جمعیت جوانان کمونیست گزارش داد

 در عضویت تبتی 4000 ن گزارش داد که تنهاپس از کودتا، حزب کمونیست چی
 را نفر 40000 ،یک دهه بعد حزب کمونیست گزارش داد که در تبت. دحزب هستن

در  – بدون شرح اینکه از این آمار چه تعداد تبتی و چه تعداد مهاجر هان بودند -
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این اشاره اي است به اینکه همه نسل انقالبیون جوان تبت که . داردیت خود عضو
در . قدرت رانده شده بودندند از ریب به اتفاق آنها از طبقات محروم و فقیر بودقاکثر 

متشکل از بسیاري چهره هاي رویزیونیست که در طی  -  رهبري جدید حزبی 1979
  .تثبیت گردید - دوران انقالبی افشا و بی اعتبار شده بودند

 جان سخت بقایاي منجمله - در میان تبتی هارویزیونیست ها بسوي نیروهایی 
تن کمر انقالبیون یاري که می توانستند به آنها در شکس - طبقات فئودال المائیست

، رویزیونیست ها اعالمیه رسمی 1977با آغاز . دراز کردنددست همیاري رسانند، 
با ذکر اینکه مصادرات و سلب مالکیت انقالب از  - جامعی منتشر کردند که در آن

 »حقوق«گشت ز بازا -  »غیرعادالنه بوده است«نان طبقاتی تمام ستمگران و دشم
و شکوفایی عظیمی را از طریق  آنها رونق. فئودالی سخن می رفت مالکیت و قدرت

  .توزیع مالکیت اشتراکی وعده دادندباز
، مدت کوتاهی پس از کودتا، انگوانگ جیگمه انگابو بیان داشت 1977از آوریل 

وستان به بازگشت داالیی الما و پیروان او که به هند"که دولت جدید رویزیونیست 
انگابو یکی از اشراف فئودال تبتی است که  ".فرار کرده بودند خوش آمد خواهد گفت

این فراخوان . و سپس به مقام خود بازگشت هدر انقالب فرهنگی از تبت گریخت
   عمومی بوسیله مذاکرات سري که دنگ زیائو پینگ با برادر بزرگتر داالیی الما، 

طبقه حاکمه  ث بر سر امکان بازگشت بخش عمدةبح گیالو تندوپ برقرار نمود براي
  .داالیی الما پی گرفته شد از جمله خودفئودال قدیم 

ثمارگران تبت قدیم و ، پانچن الما یکی از بزرگترین است1978فوریه  25در 
سی و . از زندان آزاد شد و مقام دولتی حساسی به او واگذار شد »تناسخ روح بودا«

شرکت  1959 ي سالپشتیبانی سیا تحت چهار تبتی برجسته که در شورش هاي
شروع به مسافرت  1977 سال از ماموران امریکایی .هم از زندان آزاد شدند داشتند

صحنه را  ،کهنهتجدید قواي استثمارگران نو و . هاي متعدد به این منطقه نمودند
  .براي ضد انقالب تمام عیار در همه جوانب زندگی تبتی آماده نمود
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  اصالحات کذایی در مناطق روستایی تبت
  

دور از همدیگر  فواصلیهاي چادرنشین پراکنده، با  ر و اردوگاهروستاهاي بیشما
صورت گرفته در این  بارزات و تحوالتم. نددار قرار تبت در فالت پهناور روستایی

گاه غالب مردم تبت سکونتقلب تبت محسوب می گردد و  با وجود اینکه - منطقه 
عمدتاً توسط تبعیدي هاي المائیست و رسانه هاي غربی نادیده گرفته شده  - است
سرنگون بسرعت به  دندرا یکجا قبضه کر وقتی رویزیونیست ها قدرت دولتی .است

  .یی تبت پرداختندانقالب در مناطق روستا کردن
حاکمیت جدید رویزیونیست مرحله به مرحله کشاورزي سوسیالیستی را 

 گروه هاي تولیدي کوچکتر مامت و سپسابتدا کمون هاي خلق  1980در . برانداخت
ملغی  )خانوار در بر می گرفت 30الی  20که هر کدام ( با رهبري متمرکزمحلی 
  .نیز برانداخته شدند اشتراکیبزودي گروه هاي تولیدي . گردید

درتی بیش از به دهقانان ق«با عباراتی نظیر  ع ها این اقدامات را مکرراًمرتج
عمیقاً سازمان هاي ] اقدامات[ولی این . توصیف می کنند »زندگی شان اعطا کردن

در برابر  - بار دیگر توده ها را و. خانواده تجزیه کرد منزويدهقانی را به واحد هاي 
بدون  - جسارت یافته ار سرمایه داري و در مبارزه علیه دشمنان طبقاتیِنیروهاي باز

 -. ته بوداز گذشبیانگر چیزي ] نیروهاي ارتجاعی[همبستگی . قدرت باقی گذاشت
دوباره  ،می توانند با استثمار همسایه هاي فقیر خود اینکه خانواده هاي بلند پرواز

  .ثروتمند گردند
 در میان دهقانانند که انحالل مزارع اشتراکی ناهر می کنیروهاي ارتجاعی تظ

  .است در دسترسبا اطالعات در تناقض این ادعاها . محبوب واقع شد بطور یکنواختی
ضد  »اصالحات«رویزیونیستها در حین اجراي  ،در تبت براي مثال. است روشن

امید داشتند که ارتشاء  آنها. ملغی کردند سال 10مدت  را به مالیات ،انقالبی شان
  .بخش هاي نا آگاه تر جمعیت دهقانان را خنثی کند »معافیت مالیات«ناشی از 
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 باتوجه به – مالکیت اشتراکی است که برخی از دهقانان به بازتوزیع محتمل
دشمنان طبقاتی را  هر گروه خانواده داده می شد وقدرت آنی که به مردان درون 

 - تیازات گذشته شان مطمئن می نمودثروت ها و ام گیريامکان بازپس  نسبت به
در همان زمان، انقالب فرهنگی در روستاها بدست فعالین . خوش آمد گفته باشند

     رعیتی پیشرو بذر خود را کاشته بود و بدون شک مبارزاتی علیه احیاء صورت 
  .می گرفت

  
  

  )Pala(پاال مشاهداتی از اردوگاه چادرنشینان

  
                 گلدشتاین .ن سشناس برجسته تبت، پرفسور ملویدو کار 

)Melvyn C. Goldstein( بیل .و سینتیا م )Cynthia M. Beall(  1990در کتاب 
با ارزشی از زندگی جاري  و ، مشاهدات دست اولکوچ نشینان تبت غربیخود به نام 

 1986 اه از سال هايم 16گلدشتاین و بیل . ه اندمردمان کوچ نشین تبت ارائه کرد
ز نفر ا 300 سکونتگاه در پاال، یک اردوگاه چادرنشین بسیار دورافتاده که را 1988تا 

تبت، جایی که انقالبیون  کشاورزيجوامع  ،این مطالعات. دندچوپانان یاك بود، گذران
این محققین  بعالوهنمی کند و  عمیق تر ریشه دواندند را توصیفدر آنجا ت مائوئیس

 بازهم] تاما این تحقیقا. [می دهند فئودالیسم کهنه تبت سمپاتی نشان عمیقاً با
دشمنی شان با انقالب، بازگشت  علیرغمبیل و گلدشتاین طی آن،  مفید است چون

ه مبارزه طبقاتی را به ثبت اثراتی از ادام و تایی دورافتاده تبتستم در مناطق روس
  .می رسانند

          یل گزارش می دهند که حتی در منطقه دورافتاده پاال، گلدشتاین و ب
، چوپانان 1959در . بودند ت در مبارزات طبقاتی تبتتاریخ شرک دارايکوچ نشینان 

     شورش مسلحانه ضدانقالبی که در خارج لهاسا سازمان  چون نمی خواستند به
    حامی محلی  )Bo Argon( می یافت بپیوندند جنگی مسلحانه علیه بو آرگون

www.takbook.com



۶٩ 
 

گلدشتاین و بیل همچنین مستند می کنند که چگونه . کردند برپا ،داالیی الما
 گینلوبه  ،چوپانان پاال مشتاق براي مبارزه در برابر مامورین محلی اکثریت مطلق

)Gyenlo(  یکی از دو گروه گارد سرخ تبت در طول انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی
حتی در میان چوپانان این مناطق  فرهنگی به مبارزاتی پیچیدهقالب ان. ملحق شدند

  .دور دست دامن زد
به شکل  1976که چگونه کودتاي  می کنندگلدشتاین و بیل در ادامه ثبت 

پایان " :را نمایندگی می کردبراي تبت  »دگرگون شدن رنگ آسمان«بنیادینی 
 گروه یک ،»ارنفرهدارودسته چه«و سرنگونی  1976رهنگی در چین در انقالب ف

جدید از رهبران را در حزب کمونیست چین به قدرت رساند که دیدگاه هاي آنها 
با در پیش گرفتن یک فلسفه فرهنگی و آنها . سرنوشت چادرنشینان پاال را تغییر داد

به  »انقالب فرهنگی«ائو و دار و دسته چهار نفره، به اقتصادي کامالً متفاوت از م
اي چین می نگریستند و با به اجرا درآوردن یک نظام اقتصادي عنوان یک فاجعه بر

 مسئولیت . کمون ها را ملغی کردند ،»مسئولیت«زارگراتر موسوم به نظام روستایی با
  ".از کمون به خانواده تغییر جهت داده بود که براي تولید

      الگیاب لهوجانگ منطقۀکودتا یک حاکمیت رویزیونیستی را بر این 
)Lagyab Lhojang( ) ملک اربابی قدیم که مالکیت بر تمام انسان ها و پس از

تپش هاي ". مستقر کرد) تمل می شد، به این عنوان نامیده شدحیوانات را مش
ک شب، تمام احشام تنها در مدت ی... به پاال رسید 1981در  این تحوالت فزاینده

شین، نوازادان یک هفته هر چادرن. بین اعضاي آن تقسیم شد کمون بطور مساوي
 25یاك،  5(حیوان  37اي، جوانان، بزرگساالن و پیرها سهمی مساوي از قرار 

دوباره  ،و تصمیم خود بنا به برنامه هر خانواده. دریافت کردند) بز 7گوسفند و 
 همزمان چراگاه ها نیز. برعهده گرفت را مسئولیت کامل بر احشام خود و اداره آن

        رك زندگی اه مشتخانواري که در یک اردوگ 6تا  3 بین دسته هاي کوچک
  .دمی کردند تقسیم گردی
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  ثروت، فقر، کار مزدي و بازگشت سوء تغذیه
  

قیر در تبت سوي احیاي نظام غنی و فام اول ببه هر حال تقسیم ثروت تنها گ
دستاورد برجسته " :بدست می دهند ها هایی از چراگاه گلدشتاین و بیل نمونه. بود

تسریع و بسط یافتن تمایزات  1981دیگر سیاست اصالحی چین در سالهاي پس از 
گرچه تمام چادرنشینان . اقتصادي و اجتماعی بود که دوباره در پاال پدیدار می گشت

  رعایاي پانچن الما بودند، تفاوت طبقاتی فاحشی در میان  ،پاال در جامعه قدیم
 صاحب گله هاي بزرگی بودند،انواده هاي ثروتمند تر خ. رعیت ها وجود داشت

یک قشر قابل توجه کارگران بدون گله، چوپانان  ،در برابر و زندگی مرفه تري داشتند
با از بین بردن  1970برپایی کمون ها در . قرار داشتند فقیر، خدمتکاران و گدایان

انحالل کمون در  .بردتمام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید این تمایزات را از بین 
 یابند پاال به تعداد مساوي از احشام دست که سبب شد تمام چادرنشینان 1981

ي دتعدابه هر حال، هفت سال پس از آن، . معوج و ناهمگون را ابقا کرد یک تساوي
دوباره . درصورتیکه بقیه به صورت چشمگیري پسرفت کردند ،ردنداز چوپانان ترقی ک

     .بسیار فقیر بوجود آمدند چادرنشینان و هم ثروتمند هم چادرنشینان بسیار
  ".حتی یک حیوان هم نداشت اي بود که خانواده

س حیوان به ازاي هر فرد رأ 37کمتر از  1981خانواده اي در در حالیکه هیچ "
فراز پایانی در . کمتر از سی رأس داشتند] انواده هاخ[درصد  38، 1988در نداشت، 

از  ،حیوان به ازاي هر نفر 50صاحب بیش از  پاالي نسبت خانواده هاي پروسه، این
ده درصد خانواده ها بیش . رشد داشت 1988درصد در  25به  1981درصد در  12
در . داشتند 1981در صد در سال  ردر مقابل صف ،حیوان به ازاي هر فرد 90از 

 33مالک  ،1988در  درصد ثروتمندتر جمعیت 16اقتصادي،  تمایزنتیجه این پروسه 
یوانات درصد ح 17 درصد فقیرتر تنها مالک 33حالیکه  درصد احشام بودند در

تمرکز احشام تحت  ،مبتنی بر خانواده »مسئولیت«سال پس از نظام  7. بودند
 کهقشر خانواده هاي فقیر  دوباره ظاهر شدن یت خانواده هاي نوکیسه واقل مالکیت
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 این نو فقیران با کار. حاصل شد بودند، تعداد کمی حیوان یا حتی بدون حیوان مالک
می کنند که بعضی از آنها، همچون  براي چادرنشینان ثروتمندي امرار معاش کردن

مدت جامعه قدیم به طور مرتب چوپان ها و شیردوشان و خدمتکاران را براي  در
  ".هاي طوالنی به کار می گیرند

مازاد اجتماعی مناطق روستایی تبت صرف  ،سوسیالیستی مائوئیستیدر دوره 
بنیانگذاري امور اجتماعی، مدارس و  نظیر خدمت به خلق و پشتیبانی انقالب

همانطور که باب آواکیان در . می شد موسسات فرهنگی و نیروهاي مسلح انقالبی
این ": یدمی گو !کمونیسم دروغین مرد، زنده باد کمونیسم راستینکتاب خود، 

 را براي به »وفور جمعی«که تولید  -نقالبیون در چین بود خط و عمل ابازتاب 
توسط توده هاي خلق، هدف گیري کرده بیشتر  شدن هر چه اشتراك گذاشته

  ".بودند
آن مازاد بدست مقامات و یک مشت استثمارگر نوکیسه براي خریدهاي  اکنون
توده ها دوباره سوء تغذیه را تحمل  وحشتناك خرج می شود، در حالیکه تجمالتی
  .می کنند

در واقع همان » روتمندان نوکیسهث«لدشتاین و بیل مستند می کنند که گ
         هستند که همسایگان خود را در جامعه کهن استثمار  »دشمنان طبقاتی«

رویزیونیستی براي بازگرداندن یک نظام  »اصالحات«. این تصادفی نبود. می کردند
دشمنان طبقاتی قدیم براي حمایت  رها کردن از بندارگر طبقاتی در کشور و استثم

مقادیر زیادي پول بوسیله دولت جدید رویزیونیست . از دولت جدید طراحی شده بود
 - براي مساعدت به آنها در بازیابی امتیازات گذشته شان - قدیم به دشمنان طبقاتی

ه یکی از استثمارگران قدیم پاال گلدشتاین و بیل مستند می کنند ک. داده شد
جایی که  ،در تبت امري محال بود این تقریباً"هزاران دالر چینی دریافت می کرد، 

  ".دالر بود 3000تا  2500مقایسه مستمري سالیانه یک مدرس دانشگاه حدوداً  براي
اشراف و صومعه هاي قدیم به . ودفئودالی نب قدیماحیاي حاکمیت  ،ضد انقالب

ثروت بشکل روز افزونی در یک . ساختار طبقاتی جدید برگردانده نشدند س اینرأ
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    غالباً بوسیله عملکرد  سود در همین حین. الیه مرفه کشاورزان متمرکز شد
حاکمیت هاي محلی و  درونبه مثابه سرمایه بازرگانی در  و سرمایه داري دولتی

خدمت به نیازهاي طبقه  در ،یکل تولید در تبت بطور. صال می شدمنطقه اي استح
  .شکل گرفت حاکم بر کل چین بود، سرمایه دار بوروکرات که اکنون

و گدایان  زائرین ثروتمند وارد تبت. ودنتیجه احیاء در شهرها نیز قابل رؤیت ب
پدیدار  )Ludmilla Tuting( روزنامه نگار لودمیال توتینگ. گرسنه دوباره ظاهر شدند

چیزي که  - راهی لهاسا می شوند فروش بچه هاي خودتبتی که براي  دهقانان شدن
را  - بود و با انقالب مائوئیستی محوگردیدتحت حاکمیت المائیستی گذشته شایع 

توتینگ اضافه می کند که در همین حین که فقر گرسنگی به بار . می دهدگزارش 
  .تن گوشت یاك هر ساله از تبت به هنگ کنگ صادر می شود 55000می آورد، 

  
  

  آداب و سنن ستمگرانه تحت دیکتاتوري بورژوازي بازمی گردد
  

گلدشتاین و بیل داستانی تعریف می کنند که مسائل مبارزه طبقاتی امروز را 
  . روشن تر می کند

که در دوران انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی  »طبقه فقیر« از یک چادرنشین
  بدوشدکامالً را گوسفندي را بدون آنکه شیرش 80فعال بود در سال هاي آخر دهه 

این ناقض آن خرافات فئودالی کهنه بود که می گفت فروش گوسفند با . می فروشد
 یک چادرنشین که از طبقات. پستان هاي پر از شیر مصیبت به بار خواهد آورد

 که خرافات کهنه باید مورد اطاعت قرار گیرند مدعی اینکه – متخاصم ثروتمند بوده
نطور که تحت هما -فرد انقالبی می گوید. به چادرنشین انقالبی حمله می کند -

که این دشمن  او می گوید. باید رد شوند  تابوهاي غیرعلمی -رهبري مائو چنین بود 
انقالبی و ایده هاي  عی بر چادرنشینان فقیرطبقاتی براي اعمال دیکتاتوري ارتجا

  .بحث و جدل در می گیرد. تالش می نماید
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هاي انقالبی دبعداً، مقامات دولتی محلی وضع نمودند که حمایت از استاندار
آنها هر دو مرد را بخاطر جدل و مرافعه جریمه کرده و . گذشته مخالف قانون است

  .گذاشتند از تابوهاي ارتجاعی صحه اي دفاعبر حقوق دشمنان طبقاتی قدیم بر
        هرچند گلدشتاین و بیل خود از احیاي مجدد حمایت می کنند چنین  

آنها دشمنی و عداوت گسترده با . نشانه هایی از مخالفت را نیز نشان می دهند
را  آنها حتی عکسی از یک اردوگاه چادرنشین. مامورین محلی را نشان می دهند

  !ه تونگ را رد نموده پایین کشیده شدن تصویر مائو تسک منتشر می کنند
و در  - مناطق روستایی تبت پاال بدون شک در جوامع پراکندهاین داستان هاي 

تکرار شد که صدها میلیون انسان را وادار به بازگشت به شبکه  - بقیه نواحی چین
  .ستم و ضدانقالب می نمود

  
  

  احیاي تشریفات مذهبی
  

 )Hua Guofeng( هواگوفنگ ،صدر حزب رویزیونیست ها 1977در اواسط 
تشریفات فئودالی . فراخوانی براي احیاي آداب و رسوم فئودالی در تبت صادر نمود

لهاسا ) Barkhor( بارخورو  )Lingkhor( لینگخور به سرعت در زیارتگاه هاي اصلی
بیش از ، دولت چین اظهار داشت که در تبت 80در سال هاي . مجدداً برگزار شد

      80در پایان دهه . دایر است - راهب 45000 همراه با در حدود - صومعه 200
را صادر  )Tiananmen( قصابی که فرمان قتل عام تین آن من( )Li Peng( لی پنگ

عهده دار  »دوباره بودا جستجوي تناسخ«براي نخستین  کارناوالی را سردمداري) کرد
  . بود رسمی و دولتی شد که تحت پشتیبانی

 که طبق - را ننظام قانونی جدیدشا 147ونیست ها مقاله شماره رویزی 1979در 
. صادر کردند - دت جرم محسوب می شآن به چالش کشاندن اعمال مذهبی در تب

بخش اعظم نظام فرهنگی ، 1988در سال "گلدشتاین و بیل می گویند در پاال 
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دوباره دایر شده  اساساً - بر علیه زنان سنت هاي سخت گیرانه منجمله - سنتی

  .می شدند »کثیف«انع ازدواج فرزندانشان با اقشار پدران ثروتمند م ".بود
اتحاد  پیشنهادي براي ،الماهاي بودایی و اشراف گشایش رویزیونیست ها بسوي

دولت سرمایه داري . در تبت بود -  شانی جریان ضد انقالب جهت پیشبرد -  سیاسی
قرار بود جایگزین سوسیالیسم  که براي آنچه ی،ت و نیروهاي کهنه فئودالرویزیونیس

بخصوص در  - ولی رویزیونیست ها. داشتند اي برنامه هاي طبقاتی جداگانه شودب
نیروهاي ضد انقالبی را تحت رهبري  تماممی خواستند  ل هاي نخستین احیاءسا

  . شان متمرکز کنند
براي حمایت از باورهاي  -  کنترل دولترویزیونیست ها یک روحانیت تحت 

صومعه . کردند خلق -  مذهبی خرافه آمیز و ایجاد جاذبه توریستی براي غربی ها
 در ضدیت با مبارزه ما کهکارباورهاي سنتی تقدیرگرایانه و عقیده ی براي بازآفرین

 نظارت پلیس و البته این صومعه ها بشدت تحت -. مورد استفاده قرار می گرفت بود،
 تا از تبدیل شدن شان به کانون هاي جریان هاي تجزیه طلبِ گرفتندمقامات قرار 

چند صومعه تبت، به توریست ها ردا کرایه داده    در. سرنگون شده جلوگیري شود
نمایی شریفاتی مذهبی در میان راهب ها، برابر لنز دوربین خودم تدر مراس می شد تا

  .  کنند
: را منسوخ کرده اند »بی عدالتی«ادعا می کنند که یک  ، البتهرویزیونیست ها

 قدرت روحانیت المائیست ئوئیستها بر علیهآنها می گفتند که مبارزه طبقاتی که ما
این توجیه . بوده است »فرهنگ تبتی«بر  تلادور از عد به ستمی ،رهبري کردند 

رویزیونیست  کهدر همان حال . اري آن ها مایه می گیردهاي رویزیونیستی از ریاک
و  واضح ایده هایشان شووینیسم  ها با روحانیت الس می زدند همچنان سیاست ها و

تبت تقریباً تمام ناظرین امروز . را نمایندگی می کرد) تعصبات ضد تبتی(شدید هان
 توده هاي مردم تبت را بطور علنی هان، رویزیونیست گزارش می دهند که مامورین

که مائو به شدت از آن انتقاد کرده  - »عقب مانده«و » تنبل«  ،»بربر«القابی نظیر  با
  .مسخره می کنند - بود
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درست . رویکرد رویزیونیستی به فرهنگ تبت در سیاست آموزشی بازتاب یافت
از . را تعطیل کردندکارخانه ها  یزیونیست ها ده دانشکده تحت ادارةپس از کودتا، رو

  ر گرونفلد ظطبق ن. »استانداردها بازگرددبه « ی طلب می شد کهنظام آموزش
 ابتدایی موجب بسته شدن بسیاري از مدارس 70سیاست هاي جدید در اواخر دهه 

      شکایت اي از تبتی هاي رده باال دسته 1988در . مناطق روستایی تبت شددر 
از کل بودجه آموزشی منطقه خودمختار تبت براي سرمایه  درصد 40می کردند که 

که تعداد اندکی دانش آموزش تبتی به مثابه ، مناطق شرقی هان ي در مدارسگذار
  .مورد استفاده قرار گرفته است ،آموزش می دیدند در آن شده هان ایزهمتخصصین 

  
  

  موج نوین مهاجرت هاي هان
  

، رویزیونیست ها سیاستی را به جریان انداختند که یک چالش 1983با آغاز 
آنها یک موج . فرهنگ و حقوق خلق تبت محسوب می شدواقعی براي ادامه حیات 

نگاه کنید به اتهام . (جدید مهاجرت بسوي منطقه خودمختار تبت را کلید زدند
  )3ضمیمه  – "نسل کشی تحت حاکمیت مائو"نادرست 

حتی سخنگوي جریان ملی گراي تبت هم تائید می کند که تحت رهبري مائو 
در مجموعه . خودمختار صورت نگرفتنطقه هیچ تالشی براي سکونت هان ها در م

ولی با مرگ مائو و "نویسد  می )Jamyang Norbu( ، جامیانگ نوربوبتدلتنگی ت
رفته رفته روشن شد که رهبران جدید چین متحداً  »دارودسته چهار نفره«سقوط 

کنند ب آن نه تنها می خواستند تبت را پر از مهاجر ند که دره اطرحی را پیش گذاشت
را پرداخت  ])مهاجرت([تبت را وادار کنند که هزینه آن  می خواستند حتی بلکه
سیاست جاري در ": می نویسد جان آودون، المائیست ها هواخواهنویسنده  .کند

 وسیع مهاجرت ن رویویو فراخوان هایی برايپک ،در سپتامبر... آغاز شد  1983ژانویه 
افزایش حقوق براي . رفتتعلق گ بیمه عمر و مشوق ترك منزل .به تبت انتشار داد
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اوتنه . (تمامی مهاجرین اختصاص داده شد به] اقامت[ساله  20ساله و  8دوره هاي 
رویزیونیست برجسته دنگ زیائو ) 1989، مارس و آوریل )Utne Reader( ریدر

میلیون  2جمعیت حدوداً "نیاز دارد زیرا  ادعا کرد که تبت به مهاجرت هان هاپینگ 
در بعضی شهرهاي شرق  ".نفري منطقه براي توسعه منابع موجود در آن ناکافی است

  ".به تبت مهاجرت کنید"چین بر روي بیل بوردها نوشته بود 
ولی ماهیت اکثر شهرهاي . نشد کشیده تبت فالت تمام خاك این مهاجرت به

 بطوریکه حتی تبتی هاي شهرنشین حس کنند در سرزمینشان ،تبت را تغییر داد
گري  توریست هاي غربی با افسون براي همساز سازي - تبت اکنون. بیگانه اند

  .تبدیل به مهمانخانه اي شده است رویزیونیست ها بدست - تبت رازآمیز
 هان هایی که از رون شهرهاي تبت و افزایش تکان دهنده جمعیتهان به دنفوذ 

 به پا گرفتن خشم عظیمی در تبت منجر شد بودند، مقامات دولتی و تجار مرفه قشر
  .فرا رفت 1987که تا سطح مبارزه و یک سري شورشهاي برحق در  -

  
*  *  *  *  

  
اگر راست ها یک کودتاي رویزیونیستی را در چین بر صحنه آورند، مطمئن "

آنها به احتمال بسیار قوي هستم که هیچ صلحی را برنمی تابند و همچنین حاکمیت 
درصد جمعیت  90زیرا این براي انقالبیون که منافع خلق یعنی . کوتاه خواهد بود

  مائو تسه تونگ -  ".ند قابل تحمل نیستنکشور را نمایندگی می ک
اي علفزارهگري را درباره مقاومت انقالبی در بیل و گلدشتاین داستان دی

ین فعال ی ازاو یک. شینی به خیمه آنها آمد، چادرنشبی. دوردست تبت نقل می کنند
از بازدیدکنندگان خارجی  و. ست در دوران انقالب فرهنگی بودمائوئی پیشتاز

کرد شاید همچنان در به مرکز انقالبی که او فکر می  -  درخواست نمود که پیامش را
  .برسانند - وجود داشته باشد پایتخت، لهاسا
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شما باید به لهاسا بگویید چه اتفاقی در اینجا " فرد انقالبی پچ پچ کنان می گوید
نظورش چیست، مرد دوباره د که ممی پرسوقتی گلدشتاین از او  ".رخ می دهد

مرد  ،پس از ترغیب بیشتر ".شما باید بگویید اینجا چه رخ می دهد" تکرار می کند
   ".اندآنها دوباره بپاخاسته ! ید، دشمنان طبقاتیشما در جریان": سرانجام می گوید

که بسیاري  هچنین مخالفتی علیه احیاي سرمایه داري به اندازه کافی پایدار ماند
  .باور دارند که انقالب دوباره از میان خلق پدید خواهد آمد هنوز در پاال
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  5فصل 
  زندگی تحت حاکمیت

  داالیی الما در تبعید
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، مصادره انقالبی زمین در برخی ملک هاي اربابی که 1950در اواسط سال هاي 
طبقه فئودال حاکم تبت با ترتیب . در دست الماهاي تبتی و اشراف بود آغاز شد

مقاومت  دست زدن به و آژانس مرکزي اطالعات امریکادادن اتحاد مخفیانه با 
 »داالیی الما و سیا«ید به اه کننگ( .واکنش نشان داد 1959و  1957مسلحانه در 

  .به سرعت شکست خوردند و داالیی الما به هندوستان متواري شد آنها )5ضمیمه  -
عمدتاً در  ،بسیاري از طبقه حاکم تبت و نیروهاي محافظه کار از طبقات دیگر

معدودي نیز پس از . در پی داالیی الما جالي وطن کردند 1963تا  1959سال هاي 
 30افظه کار تبتی از در برآورد تعداد این فراري هاي مح. وستندبه آنها پی 1965

  . هزار نفر اختالف است 100هزار تا 
علیه انقالب  این نیروهاآنها در مرز با مامورین سیا که مشتاق براي سازمان دادن 

مامورین سیا در میان نیروهاي تبعیدي داالیی الما . کردند ، مالقاتمائوئیستی بودند
ایجاد  ماشین پروپاگاندا نموده و یک اختن یک ارتش ضد کمونیستیشروع به س

  .دندر زرورق بپیچ مصرف جهانی براي را »داستان آنان«تا  نمودند
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      تحت هدایت  اي »کمیته فوق العاده« براي پناهندگان تبتی در امریکا
ضد کمونیست  لیبرالِ و دادستان عالی )Lowell Thomas( روزنامه نگار الول توماس

این کارگزاري . با عجله سازماندهی شد )William O. Douglas( داگالس .ویلیام او
در طول چند ماه مقادیر هنگفتی پول براي ] با وجود این[ - .عمر کوتاهی داشت

تاریخ نگار تبت، . بسوي هندوستان سرازیر کرد ،استقرار فئودال هاي تبتی در تبعید
اگرچه کل داستان این کمیته هنوز ناگفته مانده، شواهد ": تام گرونفلد می نویسد .آ

  یکی از منابع برجسته مبنی بر اینکه مانده ل توجهی بجاو قرائن مفصل و قاب
  ".سرمایه گذاري آن سیا بوده است

. مرزي هندي دزدیده می شدند فاسد بسیاري از پناهندگان توسط مامورین
گرونفلد گزارش می دهد که یک پناهنده شکوه می کرده که فساد و رشوه در هند 

 ".در همه جا همانقدر رایج بوده که در تبت"

که  و دختران اشراف و ثروتمندان تبتیپسران "که  می گویدک تبتی ی خاطرات
کار می کردند، براي  در اطراف دارجیلینگ در دانشکده ها درس می خواندند یا

همان القیدي که مشخصه طبقه کهنه تنبل و خودخواه دقیقاً  -  ".کمک نمی آمدند
  .تبت بود

شده بودند تا  ایجاد زیر نگاههاي مراقب دولت هند و سیا، اردوگاه هاي پناهندگی
پاسداري  ،آن را بسیار با ارزش تلقی می نمود رهبري تبعیدي کهایاز حاکمیت کهنه 

توسط انقالب که  براي دهه ها نیروهاي داالیی الما براي اتهام زدن به تحوالتی. گردد
به دور دنیا  ،در تبت رخ داد )1976 -1959(در دوران مبارزه طبقاتی  مائوئیستی

عین عدالت است که ما مائوئیست ها بر سر این این بحث  ،از این رو. می کردندسفر 
طبیعت مبارزه طبقاتی  هند چه چیزهایی ازکه این اسکان یافتن تبتی ها در  کنیم

  .می کند اش در تبعید را افشا داالیی الما و مراکز فرماندهی
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  کار اجباري براي ماشین جنگی هند
  

بویژه  - درتمند در مرز هاي شمالی خود یک ارتش انقالبی ق وجوددولت هند از 
بشدت نگران شده  - انقالب ارضی دهقانی تبت را درنوردیدکه گردباد  1959از  پس
هند خود کشور شبهه فئودالی بزرگی بود پر از دهقانان استثمار شده اي که . بود

  .درسها و راه هاي انقالب مائوئیستی را از نزدیک نظاره گر بودند
قرارانه هند وارد شدند، ارتش هندوستان بیبه محض اینکه پناهندگان تبتی به 

 کاشاگداالیی الما و کابینه . مائو آماده می شد »چین سرخ«براي جنگ با 
)Kashag( در ازايداالیی الما : او به یک معامله با دولت هند نهرو دست زدند 

به آنها . پیشکش نمود را براي کار اجباري هزاران پناهنده تبتی ت،سکونت و تدارکا
حمله  هند و تا براي ارتشاردوگاه هاي کار در کوهستان هاي مرتفع فرستاده شدند 

  . چین راه بسازند به انقالب مائوئیستی
پناهنده در شرایطی دهشتناك به کار  21000تا  18000اردوگاه کار،  95در 

سنت مزد می گرفتند که براي خوراکشان هم کفایت  30آنها روزانه . گرفته شدند
آنقدر کار می کردند تا  گرسنگی جان می دادند یا بسادگیبسیاري از  .نمی کرد

گرونفلد گزارش . دینامیت و ریزش کوه می مردند بسیاري از بیماري، انفجار .بمیرند
وضع  1964می دهد که حتی مقامات پناهنده هاي تبتی هم اذعان داشتند که در 

  .در تبت باقی می ماندند کهاین کارگران بسیار وخیم تر از آن بود 
هاي کار اجباري فرستاده می شدند، تعداد زیادي از  وقتی پناهنده ها به اردوگاه

از  هزار کودك 5" گرونفلد می نویسد. ا می گرفتندکودکانشان را به زور از آنه
سه هزار . بمانندپناهندگان  در اردوگاه هايبراي ابد  گرفته شدند تاوالدینشان 

و ... مانندکودك دیگر اجازه یافتند با والدینشان در اردوگاه هاي جاده سازي ب
  سال در کارهاي پرخطر درگیر 15وجود دارد که کودکان زیر  متعدديگزارشات 
   ".می شدند
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 براي دهه ها داالیی الما: دشو ناینجا بایست یک ریاکاري دیگر المائیستی روش
را   انقالبیون مائوئیست - با این ادعا که انقالبیون از کار اجباري استفاده می کنند -

ماشین پروپاگانداي المائیست انقالب را . متهم می کرد جاده در تبت بخاطر ساختن
براي مثل کشت مواد غذایی (کار فیزیکی  مجبور کردن روحانیت المائیست بهبخاطر 

در همین حال . تقبیح می کرد خانواده سنتی تبتی و به اصطالح تضعیف) خودشان
راه ساز  در قالب گروه هايپناهندگان تبتی را  اساساً ،نیروهاي در تبعید داالیی الما

  . و کودکانشان را از آن ها می گرفتند نمودهتسلیم کار اجباري دولت هندوستان 
صریحاً توضیح می دهد که چگونه در  ،خود 1990داالیی الما در اتوبیوگرافی 

یی داال. اردوگاه هاي کار را حل و فصل نمود هند نهرو، شخصاً جزئیات مذاکرات با
 او. جمع راه سازان بودندراهبه ها و راهبان سابق در میان  الما اشاره می کند که

 تا جنبه هاي مثبت این امتحان سخت اضافه می کند که در آن زمان، تالش کرده
کار . نشان دهد "مشقت شاخصی براي سنجش راحتی است"الهی را با گفتن اینکه 

الیسم کهن تبتی است که در آن اربابان فئود سنت اجتماعی بنیادین اوالگاجباري 
  .طلب کنند »خود«کار جبري را از رعایا و بردگان  فئودال می توانند

اردوگاه  این داالیی الما پذیرفت که تعدادي از تبعیدیان تبتی هنوز در 1990در 
 امروزانگیز نیست زیرا فقراي  ن مسئله رقتولی نوشت که ای. هاي راه کار می کردند

  .در گروه هاي سازنده راه هستند - چون کارگران مزدي - »آزاد خوداراده «به تبت 
  

  
  حکمرانی طالیی

  
حاکمان تبعیدي تبتی، سرزمین تبت را به خاطر فرا رسیدن انقالبی که تهدید 

. دندد ترك کربو - مالکیت فئودالی بر زمین -ن کننده اساس طبقه و قدرتشا
بود که المائیست ها قصد  »فرهنگ باستانی« شالودهات و برتري هاي طبقاتی امتیاز

  .حراست از آن را داشتند
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. دولت و طبقه حاکمه قدیم تبت در شکل حکمرانان بر پناهندگان نمایان شد
. داالیی الما منافع روحانیت قدرتمند و اشراف را نمایندگی می کرد کاشاگکابینه 
ویژه پول هاي اساسی، ببر سرمایه هاي او و بخصوص برادران قدرتمندش  خانواده

در  ،سررشته پول هاي کالن در اختیار گرفتنخود داالیی الما با . ددست انداختنسیا 
  .روزگار می گذراند ،مقام رهبري عالی

تبعید  هرج و مرجقیود ارثی ارباب و رعیتی دقیقاً در همان اشکال ماسبق به 
اختارهایی که اساساً بر س. نا شدانتقال نیافت، ولی ساختارهاي نوین ستم طبقاتی ب

  هر که طال دارد قانون را : نده بودسرمایه داري مدرن مبتنی شد »طالییقانون «
  .می نویسد

قدرت خود را بر فراز  ،پول محکم در اختیار گرفتنبا  سال ها داالیی الما در گذار
 گنج طال و - از آغاز او میلیون ها دالر. جنبشی در تالطم و شقه شقه، حفظ نمود

. را در اختیار داشت -نقره باد آورده اي که از توده هاي خلق تبت تلکه کرده بود
  .میلیون دالر است 8داالیی الما خود می گوید که ارزش این گنج 

یکی از منابع مهم قدرت سیاسی داالیی الما توانایی او بر ": لد می نویسدگرونف
و دستمزد معلمین و وجوهات اعانه و صدقه، کمک هزینه هاي آموزشی  کنترل

  ".بروکرات هاي تبتی است
. که منصوب داالیی الما بود هدایت می شد »رهبر کمپ«هر اردوگاه بدست یک 

رهبر  :یک مطالعه پژوهشگرانه از این اردوگاه هاي تبعیدي هاي گزارش می دهد که
ر و او واقعاً می تواند به مردم درون کلنی ام. پادشاه کلنی محسوب می شود"اردوگاه 
  ".نهی کند

تدارکات اعانه شده بخصوص . است معروففساد در اردوگاه هاي تبعیدي تبتی 
    در فاصله اي کمتر از )MacLeod Ganj( تجهیزات پزشکی در بازار مک لئود گنج

  .محل اقامت داالیی الما بفروش می رسید یمایل 2
      سازمان یافته و  گرداندن اعانه ها با رقابت"د که لد گزارش می دهگرونف

آخرین  ".افسون شده بود» مشمئز کننده جرگه حاکمه تبتاعضاي « چینی توطئه
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کی از معروف ترین نمونه ی )Tsering Dolma( خواهر داالیی الما، تسرینگ دولما
بخاطر تکبر و روش فاسدانه اي که با پیش او  - بود »مشمئز کنندگی«هاي این 

، کودك فرمانروایی می نمود 3000مل شا »ه روزيمدارس شبان«بر  گرفتن آن،
  .بود یشدیداً مورد تنفر همگان

در همان حال که کودکانِ تحت نگهداري او در آستانه "لد می نویسد گرونف 
یک زن کارگر پناهنده به یاد می آورد وقتی بشقاب (قرار داشتند مرگ از گرسنگی

 ،.)مورد هجوم قرار گرفت ته مانده صبحانه در دستش بود توسط یک بچه گرسنه
همچنین در سرماي جانسوز . قسمتی اش جلب توجه می نمود 12ناهار هاي مفصل 

 گرچه -. نده و بدون آستین به تن می کردندبچه ها رداهاي کتانی نازك، ژ ،و تلخ
 امی رفتند تمام بچه ه به بازدید پرورشگاه هاي برجسته زمانیکه شخصیت هاي مهم

چکمه هاي محکم  در لباس هاي گرم فاستونی، پشمی، جوراب هاي کلفت و
  ".پوشانده شده می شدند

  
  

  تمایزات کشنده طبقاتی
  

هم در  ماندهو اکثریت باقی - درصد پناهجو هاي تبتی در هند اقامت گزیدند 80
         دولت هندوستان . ساکن شدند )Sikhim( یمکشورهاي بوتان، نپال و سیخ

اردوگاه  20در  اآنها ر بنابراین –. واست تبتی ها در یک منطقه متمرکز شوندنمی خ
  .در سراسر هندوستان سکنی دادندپراکنده در فواصلی طوالنی 

اردوگاه مناطق پست در جنوب هند براي تبتی هایی که به زندگی در آب و 
فئودالی ی آداب کهنگ. رم عادت نداشتند بسیار مهلک بودهواي مرطوب و بسیار گ

جایی که . فاضالب، زباله ها، شستشو و پخت و پز در گرما ثابت شد تبت در رابطه با
در یکی از کمپ هاي اولیه نیمی از . پناهندگان را به یغما می برد بیماري ها،

  .پناهجوها در همان سال اول مردند
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 اره اینکه چه کسیبراي تصمیم گرفتن درب  محفل داالیی الما یک سیستم ساده
فئودال هاي ثروتند و فعالین ضد کمونیست در اردوگاه . ایجاد نمود کجا ساکن شود

رعیت هاي تبعیدي فقیر به اردوگاه هاي . هاي مرتفع شمال هندوستان ماندند
  . مرگبار شلوغ، مرطوب و داغ در جنوب رفتند

با خود را  آنها درصد 25شمال نشان می دهد که  مطالعه از تبتی هاي ساکنیک 
درصد  15صد طبقه متوسط و در 40درصد ثروتمند،  20بسیار ثروتمند،  بقهسا

پیش از هیچ کس عنوان ننمود که در تبت . خوانده اند سطح پایین متوسط طبقه
اردوگاه هاي شمالی،  در که محققین استنتاج می کنند. بوده است »فقیر«انقالب 

   طبقات دارا و فعاالن هیرارشی رهبانی،  نماینده بطور نامتناسبیپناهندگان "
     ".ش مقاومت تبت هستندشرکت کننده در جنب

      در جنوب نشان  )Mundgood( گوددمونیک تحقیق بر روي سکونت گاه 
می دهد که تقریبا همه ساکنین در تبت قدیم رعیت، چوپان و صنعتگر فقیر بوده 

بود که با  حکم مرگ در براي بسیاري از تبعدیان فقیرنه فقط زندگی در جنوب . دان
پول هاي بسیار کمتري براي شغل و مدارس در اردوگاه هاي  ،گذار از سال هاي بعد

  .جنوبی خرج شد
      داالیی الما شرح . کمپ ها نیز جریان داشت داخلبهره کشی طبقاتی در 

می دهد که چگونه گنجینه طالیش را به پول نقد تبدیل کرد و با استفاده از 
یک کارخانه نظیر  -موسسات سرمایه داري ،تبتی به عنوان کارگر مزديپناهندگان 

پروژه هاي «داالیی الما آن ها را  لوله، واحد صنعتی تولید کاغذ و موسسات دیگر که
  ..دائر نمود - می خواند »پول ریسی

عاقبت مقادیري سرمایه براي  )Bylakuppe(بیالکوپ در  یک اردوگاه جنوبی
بخشی از تبعیدي . فرش بافی دریافت کرد هاي لبنیات و کارخانهتاسیس یک مزرعه 

با بکار گرفتن دهقانان بدون زمین هندي  - بهره گرفتند تا »مساعده«ها از این 
  . استثمارگرانی تمام عیار شوند -مجاور به عنوان کارگر کشاورزي و خدمتکار 
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لد از گرونف. یستندایط فالکت باري می زدر شر تبعیدي فقیر هاي به عالوه، توده
در فقر مفرط  بیشتر پناهندگان 1989د که در یک دکتر امریکایی نقل قول می کن

فقیر ترین مناطق هندوستان  ي»پس مانده«بر زمین هاي ناسالم گاه در سکونت
مردم در ... انفرادي براي بقا می شدجدال شیره توان آن ها وقف . زندگی می کردند

  ".الکلیسم و نومیدي فرو می رفتندفقر، بی عاطفگی، بیماري، 
سخن می گویند باید تضاد  »محافظت از فرهنگ باستانی تبت«وقتی مردم از 

  .طبقاتی مرگ آوري که اساس آن جامعه فئودالی است را بیاد آورند
  
  

  حفظ پاره اي سنت ها و اصالح بقیه
  

تبت درباره حفظ سنت هاي اصلی  به دالیل روشن، المائیست هاي تبت عموماً
در  بطور مثال اخیراً. و نظام رعیت داري سخن نمی گویند) کار اجباري( اوالگنظیر 
الماهاي تعلیم گر در حیات هاي پر از  ،»بوداي کوچک« طرفدار المائیسمفیلم 

اما شالق ها به عنوان وسیله  -  جوانان تازه کار، شالق بدست نمایش داده شده اند
  .نشان داده می شود) رزشمانند سوت مربی و(اي براي تعلیم 

هاي  »فرمالیته«که باید برخی  می پذیرد 1990داالیی الما در اتوبیوگرافی 
سنت، طبقات  براي نمونه بنا به .کرد اعالم بیگانگان ممنوع پیشگاهسنتی را در 

. تحتانی تبت اگر به باالتر از زانوان اربابان تبتی نگاه می کردند مجازات می گردیدند
        دیدند و همه می در جامعه کهنه، بسیاري حتی چهره ستمگرانشان را هم ن

و سر و سینه شان را به  افتادهدر برابر داالیی الما به خاك  »خاضعانه«می بایست 
در یک نظر  آداب و رسومی، چنین خارجی ها در مواجهه با .ندیدمالمی  زمین

 - که معطوف به آموزش هاي المائیستی می بودند نخبه ساالري نفرت آوريبینندة 
 - آن ها تن روح جاودان بودا در ي الوهیت حاکمان قدیم تبت و نسوخنی بر ادعامب
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رویاپردازي سخه اي ها را براي کمک به ساختن ن »فرمالیته«داالیی الما این . بود
  .براي مصرف عموم، اصالح کرد »فرهنگ باستانی تبت«از  شده

در همان زمان، المائیست ها انجمن هاي محافظه کاري دایر کردند که در واقع 
: دبراي مثال گرونفلد می نویس. بود حافظ بسیاري از سنت هاي بنیادین فئودالی

چون آنها براي ترك . دارندع وخیم تري وض از شریک زندگی مردشانزنان حتی "
ي بدهند؛ و براي آموزش دارند؛ نمی توانند رأ - یک فرد مذکر - اردوگاه نیاز به اجازه

  ".در اولویت دوم قرار دارند
 خصومتدر تطابق با  - تبعید  می کند که نیمی از کودکان تبتیورد گرونفلد برآ

و جوانانی که . حصیالت محروم هستنداز هرگونه ت - المائیستی علیه آموزش توده اي
تکار و کار اشباع ، ابعلم ي المائیستی دشمنبا آموزه ها به مدرسه می روند عموماً

ر زاده اش برادی آورد که می گوید را شاهد م یک تبتی شاکی لدگرونف. می شوند
یک روزنامه یا یک کتاب را بطور کامل نخوانده  سال تحصیل هیچ وقت 9پس از 

  .است
تبعیدي  براي سال ها: رد اشاره قرار گیردمو باید یک ریاکاري دیگر نیزاینجا 

بابت این واقعیت متهم می کردند که حتی در دوران  را هاي تبتی مائوئیست ها
) چینی(انقالب کبیر فرهنگی پرولتاریایی، آموزش عالی در تبت عموماً به زبان هان

اساساً براي آموزش مسائل بیشمار و  :دو علت براي آن وجود دارد. صورت می گرفت
در  هیچ کتاب یا آموزگاري به زبان تبتی پیشرفته سیاسی و موضوعات علمی

 با امکان پذیر ساختنمی توانست  )]آموزش به زبان هان[( نبود و این رسدست
 به ،با سایر گروهبندي هاي زبانی در چین ارتباط نوشتاري فعالین و کادرهاي تبتی

در همان زمان، انقالبیون مائوئیست مردم . اتحاد یاري رساند شکل فزاینده اي به امر
در  یتبت را براي ساخت ماشین تحریرهاي تبتی زبان که می توانست بطور وسیع

  .می کردند آموزش عالی و دولت مورد استفاده قرار بگیرد بسیج 
را بعنوان زبان  انگلیسی زبان المائیست هاکه  در همین حین، الزم به اشاره است

داالیی الما در اتوبیوگرافی . در تبعید اتخاذ نمودند شاناصلی ساختار نظام آموزشی 
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خود تالش می کند براي توجیه این عمل، بحثی که در نظام آموزشی  1990

را  - ".زبان بین المللی آینده است"که انگلیسی  - نومستعمراتی هند بکار می رود
    .   تکرار نماید

از  در تبلیغات خودطبقات فوقانی تبتی هاي در تبعید : و یک دغلکاري مشهود تر
اما در واقعیت بسیاري از آن ها با . بتواره اي ساخته اند "فرهنگ باستانی تبت"

     بریتانیایی گران قیمت، بطور فرستادن فرزندان خود به مدارس شبانه روزي 
روجر هیکس، مولف . ندالپوشانی می نمایرهنگ باستانی را آمیزي این ف تحقیر

، 70و اوایل دهه  60زندگی نامه داالیی الما تعریف می کند چگونه در اواخر دهه 
  .نسل هاي جوان فوج فوج، غرب گرا می شدند

، یک نمونه )Tendzin Choegyal( برادر جوانتر داالیی الما، تنزرین چوگیال
ن کالبد نسوخ یافته روح جاویدان او به عنوان هشتمی. مشهور این مسئله است

او در . در نظر گرفته شده بود )Ngari Rimpoche( چهانگاري ریمپومعروف به 
 در دارجیلینگ )St. Joseph( مدرسه ابتدایی کاتولیک معتبر سنت ژوزف

)Darjeeling( جایی که کشیش ارشد آن ادعا می کرد که چوگیال . آموزش دید
 ".تمام موهومات درباره اینکه تجسم روح بودا باشد را به فراموشی سپرده بود"

بیرونم زرد و  - من موز هستم"هیکس نقل می کند که خود چوگیال می گفت که 
  ".درونم سفید است

بقا می یافت که  آنجا تا ا تنهالد روشن می کند که پول و قدرت داالیی المگرونف
نتیجتاً این به سود رهبري . ندي پناهجوي بدون تابعیت وجود داشتتعداد بیشمار

تبتی را براي دهه ها در خانه هاي کودکان، اردوگاه هاي  توده هايتبعیدیان بود که 
 داالیی الما با ازدواج »دولت«به همین علل، . ی دوام نگاه داردموقتی و سازه هاي ب

بین تبعیدي هاي تبت و هندي ها و همچنین با اقدام تبتی ها براي کسب 
    زندگی آنها را بسیار  ،که این وضعیت قانونیبا وجود آن - شهروندي هندوستان

 - در همین احوال براي تبتی هاي طبقات دارا. مخالفت می نمود - ساده تر می کرد
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درخواست تابعیت  -  .ت متحده شدنداز جمله دو برادر داالیی الما که شهروند ایاال
  . غیر تبتی عمومیت داشت

. داشتند هکهنرسوم فئودالی خود را براي رد  تبعیدیان تبتی دالیلبسیاري از 
یک انسان شناس که با تعداد زیادي از پناهجوهاي فقیر تر ": لد می نویسدگرونف

مصاحبه می نمود گزارش می دهد که آنان به جامعه کهن با نوعی احساس شرم 
ی گویند؛ م سخنو با اکراه فراوان  بی میلی با با بیگانگاننظاره می کنند و درباره آن 

 )Mysore( سورهکه ترجیح می دهند در میاو می گوید که عده اي اشاره کردند 
  ".بمانند تا اینکه به تبت تحت حاکمیت نظام گذشته بازگردند] هند[

زندگی  ا انتشار یک بروشور سفر با تصویردم و دستگاه روابط عمومی داالیی الما ب
 شانگریالي ]تبعید[ به دنیاي خارج خوراك می رساند که گویا تبعیدیان تبت

 مردم را براي »مقدس«رهنگ باستانی ف درصددندکه  است یاصیل یراهبانروحانی 
شوخی فریبکارانه  یک اساساً اي این تصویر رسانه .بی صبرانه منتظر تبت بازگردانند

  .و وحشیانه است
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  6فصل 
  آرزوهاي زمینی داالیی الما
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به لرزه  شهر هاي تبت با مبارزات ضد دولتی شدیداً 1980در اواخر سال هاي  

این شورش ها داالیی . با گلوله هاي دولت سرکوب و قتل عام شدند یانشورش. درآمد
ه به یکباره بوسیل، 80در اواخر دهه او . الما را از ساله هاي دراز گمنامی نجات دادند

جایزه صلح  1989در و حتی  -  .قرار گرفت جهانیان مورد توجه دولت هاي قدرتمند
  .کرددریافت نوبل 

: یک تصویر به غایت خیالپردازانه از داالیی الما براي مصرف عموم ساخته شد
 نابرابربدون خشونت را بر علیه دشمن  اي ارزهمب داالیی الما چون قدیسی مدرن که

   جریان  او در مقام رهبر و کانون معنوي. ، تصویر پردازي شدبرپا کرده است
رتمند مرکزي چین به فرماندهی قدکه علیه دولت  - »رهایی تبت« استقالل طلب

  . ظاهر گشت -  یائو پینگ می جنگیددن ز
  . است از بنیاد دروغاین تصاویر 

سال، داالیی الما آرزوهاي اساسی اش را به  20آن است که براي حدود  واقعیت
که اشرافیت  امید داشتاو . ه بودیائو پینگ گره زدعالی چین، دنگ زرهبر  بامعامله 

در ازاي کمک به تثبیت  -  از امتیازات و قدرت پیشین را بخشیواند تبعیدي او بت
  . بازیابد - منطقه براي رهبري چین
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 را یشینش مبنی بر خواست استقالل تبتداالیی الما خواسته هاي پ 1987در 
از  طرفداريبه  1994در . از تبت پس گرفت عقب نشینی نیروهاي چینی در ازاي
ایاالت  )Most Favored Nation( »الودادمشترك  تدول«شرایط تجاري  تجدید

 طالب که بسیاري از طرفداران امریکایی او را که این -  براي چین برخاستمتحده 
 در راستاياعطاي شرایط دولت مشترك الوداد به چین،  ایاالت متحده از خودداري

  .ردفرو ب بهت و حیرت در ،بودند تغییر سیاست در تبت به این کشور براي فشار
مردم تبت در  مقاومت ستم و رشدگسترش  پا باهم داالیی الما به عبارت دیگر،

یک ژتون براي چانه زنی در  تبت به مثابه داخلبا استفاده از مبارزه  -  80طول دهه 
  .به دولت حاکمه چین عرضه می نمود هر چه بیشتر خود را - مذاکرات

  
  

  ه معزولانگیزه هاي یک خدا شا
  

با رژیم حاکم  خود را به دنگ زیائو پینگ عرضه می کند؟  همراهداالیی الما 
خاموش کردن اعتراضات در لهاسا و تین آن من و له شدن شهر هاي تبت در زیر 

  گام هاي نیروهاي نظامی و مهاجرین هان را طلب می نماید؟
کل سیاست هاي حلقه  ولی واقعیت آن است که. براي برخی باورش سخت است

ول بازگشت به موقعیت ، بنوعی ح1959از زمان رهسپاري به تبعید در  داالیی الما
 - این از طبیعت اساسی طبقاتی آن ها. بر خلق تبت می چرخید مرانیممتاز حک

  .نشئت می گرفت -  هسته در تبعید طبقه فئودال سرنگون شده یعنی
ه نفس را پیش از انقالب، صومعه هاي تبت قشر برگزیده اي از روحانیت تاز

   مباحثه بر سر  مناجات و صرف منزویانه اش را ربیت می کردند که موجودیتت
 ،ی با تصوف افراطی و تعمق در نفسالمائیسم بودای. می نمود دگم هاي مذهبی

بریدن از کسب و کار  روحانی در آمده بود که به بشکل شبکه اي از واحه هاي
الما تحت تاثیر سلوك  بعضی وقت ها حامیان داالیی. مشغول بود روزمره چرکین
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ولی در واقعیت، آن . راهبانی که مالقات کرده اند قرار می گیرند »صلح جویانه«
 -اشرافی  فرهنگ. بقاتی گسست نکردندراهب ها و صومعه هایشان هرگز از جامعه ط

غیر قابل مذهبی تبت بدون بنیان هاي اقتصادي آن در رعیت داري و برده داري 
  .است تصور

عمال رهبانی توضیح می دهد چگونه اَ در مورد هندوستان یدر بحثصدر آواکیان 
تمام این راهبان تعلیم ": خورده استبا رنج توده ها گره  عمیقاً ،غیر دنیوي ظاهراً

و امروز هنوز هم  بودایی هند باستان تمرکز یافته در صومعه هاي آنها یافته و معرفت
 بعضی از آنها الزاماً متموالنه زندگی می کنند یا که علتنه به این  - این راهبان، 

کل طریقت زندگی شان و بیشتر   -ریاضت پیشه می کنند و زندگی ساده اي دارند 
بر شالوده ... بکار بگیرند  ی که در دست دارند و می تواننداز آن، تمام تعالیم و معرفت

هاي مردم استوار به بردگی کشاندن اکثریت توده  و ستم، استثمار بی حد و حصر
چنین معرفت و  ارزشو  محتويو اینجا البته سوالی پیش می آید و آن درباره . است

»در شرایطی که آنها خود  ،ي است که بوسیله راهبان و علما و غیره اخذ شده»درَخ
توده ها  استثمار و بردگیمن فقط به یرا از توده هاي مردم جدا نموده و در واقع 

 .براي خود فراهم آورند »عبودیت«و » کمال جویی«زندگی سراسر  نده اقادر گردید
  )1990نشریه انقالب، سقوط ( "

بطور خالصه، بودائیسم المائیستی شبکه اي از نهادهاي اجتماعی است که بر 
مبناي مالکیت فئودالی بر زمین و رعیت ها بوجود آمده است و آموزه المائیسم به 

و گناهکاران براي رنج براي حکمرانی  نیکوکاران با پافشاري بر اینکهنوبه خود 
  .بهره کشی استتوجیه گر  ند ،به دنیا می آیکشیدن 

آرزوي آنان براي : داین وابستگی ها را می فهم عمیقاً طبقه حاکم تبت قدیم
بر زمین  مالکیتنیازمند  ،به تبت »فرهنگ باستانی«و » آزادي مذهبی«بازگرداندن 

آن  سرنگون شده و برنامه هاي سیاسی این طبقۀ. استخلق آن  استثمارتبت و 
  . دنهیچ ربطی به رهایی مردم ندار اساساً
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انگیزه هاي پس پرده بسیاري چرخش  ه پیش از این رو شده وطبیعت این طبق
  .هاي سیاسی داالیی الما قابل رویت است

  
  

  نخستین نا امیدي بزرگ داالیی الما 
  

نخست آنکه : که طبقه حاکم تبت به تبعید فرار کرد، دو آرزو در سر داشت وقتی
بتواند کاهلی و خود مشغولی اش را در تبعید ادامه دهد و دوم آنکه قدرت بزرگی از 

  .شکوه و جالل سابق آن ها را در تبت برقرار سازد دوبارهجایی پیدا شود و 
کردند که تبت فکر می سال، فئودال هاي تبعیدي  10، به مدت 60در دهه 

فئودال هاي تبتی مستقر در شهرك . ناجی بزرگ آنها خواهد بود امپریالیسم امریکا،
به مثابه به سبک غربی سعی نمودند که خود را  )Dharamsala( ارامساالههندي د

 »قانون اساسی«سرود رسمی و حتی یک پرچم ملی، : در تبعید جا بزنند یک دولت
. که قوانین الهی الماها را با یک پارلمان پوشالی تلفیق می نمود دست و پا کردند

 دست پرورده کنتراهاي نیکاراگوئه اي 80این بازي شبیه به روشی بود که در دهه 
در طی  بودند تا در پیش گرفته »دموکراسی و حقوق بشر« ستایشبراي سیا 

  .ي کنندگتن کمک هاي مالی جمع آورسفرهایشان به واشن
نیروي جنگی ضعیف با پشتیبانی  ،ولی در تبت، تبعیدي هاي پراکنده و نازپرورده

رویی تبعیدي  ، سیا در کمال پر70در اوایل دهه . محسوب می شدندکم تاثیري 
  .هاي تبت را به قیمتی ارزان فروخت

 –راي فشار آوردن به چین اهرمی ببه جز به مثابه  - به تبت  امپریالیسم امریکا
ا را به مثابه ایاالت متحده هرگز قصد نداشت المائیست ه .نداشت چندانیعالقه 

مانند تمام دول دیگر جهان، ایاالت . آینده منصوب کند »تبت مستقل«حاکمین 
اعالم کرد که تبت تاریخاً بخشی از چین است و دولت ایاالت متحده  متحده رسماً
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به رسمیت  مشروع »ولت در تبعیدد« یک به عنوانهرگز  را تشکیالت داالیی الما
  .نشناخت

ردن انقالب مائوئیستی استراتژیک سیاست ایاالت متحده محاصره ک واقعیهدف 
ایاالت متحده . چین براي بهره برداي ایاالت متحده بود کل »بازگشایی«و سرانجام 

و این عالقه به ارتش فاسد و منزوي  - .شکاف هایی را در درون دولت چین می دید
  .تبعیدي تبت را ضایع می نمود

را  60روزهاي سیا در اواسط دهه  خود، آن 1990داالیی الما در اتوبیوگرافی 
 طریقه اياو به تلخی درباره . می خواند »جی در برنامه عروج دوباره به تبتقطه اون«

  .حامیان امریکایی اش او را به ارزانی فروختند سخن به شکوه می گشایدطی آن که 
  
  
  یائو پینگمیدواري هاي داالیی الما به دنگ زا

  
که نیروهاي راستگراي طبقه حاکمه فرتوت تبت از همان بدو تبعید، دریافت 

متفاوت از نیروهاي انقالبی متحد            یائو پینگ خطی بسیاروابسته به دنگ ز
حزب کمونیست چین،  دروناز مناصب قدرتمند . ، ارائه می کنندمائو تسه تونگ

که حزب کمونیست چین  با این استدالل - نگ و دیگر رهروان راه سرمایه داريد
 و براي آینده اي قابل پیش بینی باید طبقه حاکمه تبت را در قدرت سهیم کرده

الهام  جریان هاي انقالبیِ علیه - فئودالیسم تبت را دست نخورده باقی بگذارد عمدة
  .بخش در تبت درگیر بودند

شد داالیی الما  بازگردانده ی خودسیاس مقامبه  1973 آوریل وقتی دنگ در
ها در آن زمان  همانطور که مائوئیست. بازگشت به لهاسا را به زبان آوردآشکارا امید 
        پافشاري »عاده تشریفات مذهبی در سراسر چینا« دنگ بر سر  ،می گفتند

د تا آخرین چریک هاي                ، داالیی الما فرمان دادر سال هاي پس از آن. می نمود
  .زمین بگذارند بر را ش سالح هاضد کمونیست
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تمام قدرت را در  1976یائو پینگ پس از کودتاي ضد مائوئیستی وقتی دنگ ز
  .هیجان زده شدند المائیست هاي تبعیدي چین قبضه نمود

ل محفل هاي المائیستی از مرگ مائو و بازداشت طرفداران او بسیار خوشحا
در ه داالیی الما دعاها و نمازهایی بوده ک ،فاقاتتن اای سبب شدند و شایعه کردند که

  .به جا آورده بود )Kalachakra(طی آئین کاالچاکرا  1976سال 
که انقالبیون مائوئیست آغاز به سازماندهی مصادره کنندگان زمین در  1960از 

ولی در . وجود نداشتتبت نمودند، هیچ ارتباطی بین پکن و تبعیدي هاي دهارامسال 
یائو پینگ، یک مامور سري براي ودتاي ضد مائویستی، دنگ زدرست پس از ک 1977

عالیرتبه  مقامات. ر سیا بود فرستاددیدار با گیالو تندوپ، برادر داالیی الما که کارگزا
فئودالی و بازگشت تبعیدي هاي  هایی عمومی براي احیاي رسوم چینی فراخوان

  .صادر نمودند - منجمله خود داالیی الما -  تبت
حمایت از تحرکات نظامی  بر ، وقتی کنگره جوانان تبعیدي تبت دوباره1977در 

ندهی داالیی الما فرمان انحالل این ، مرکز فرماعلیه نیروهاي دولتی تاکید نمود
  . را صادر نمود دسته بندي

حاکمین جدید  اقدام - 70هاي احیاگرانه در اواخر دهه  »اصالح«داالیی الما به 
از دیدگاه آنان . خوش آمد گفت - به براندازي کمون هاي خلق در سراسر تبت چین

 احتماال راهگشاي ،خصوصی بر زمین ، چنین چرخشی بسوي مالکیت)]تبعیدي ها[(
  .اي کهنه فئودالی آنان بودبازسازي روبن

  
  

  موانع در راه معامله
  

، 1983پس از . ه فیمابین پکن و دهارامساال به جایی نرسیدسال ها مذاکر
به این نتیجه رسیدند که می توانند حاکمیت خود را  رویزیونیست هاي پکن ظاهراً

دولت مرکزي . کنند تثبیت در تبت یشبدون دخالت دادن داالیی الما و تبعیدي ها
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 نیسین ها و تجار هان نمودکارگران، تک چین شروع به انباشتن شهر هاي تبت از
به منظور ساختن شبکه اي از  -  و.) ان ملیت اکثریت در چین هستندخلق ه(

به احیاي چند  -  داالیی الما تحت کنترل روحانیت تحت کنترل دولت مرکزي و نه
  .اقدام نمودصومعه در تبت 

  تالش "داالیی الما زبان به شکوه گشود که رویزیونیست هاي چین  1987در 
 ".دهند تقلیلشرایط مشخص من  د مسئله تبت را به مذاکره دربارهمی کنن

راي صومعه ها و انتخاب کودکان جوان ب المائیست هاي تبعیدي حقوق فئودالی
در  داالیی الما .لب می نمودندکنترل دولت بر موسسات مذهبی شان را ط محدودیت

در مذاکراتش  مانعی اساسی ،تبت، چین و جهان در رابطه با مذاکرات به نامکتابی 
آنها احساس می کنند که زمزمه چند ": مطرح می کند را اینطور با دولت چین

مناجات ساده، گشت زدن در معابد، سجده کردن، حمل چرخ دعا و ذکر با تسبیح 
شده است، ولی بنابراین ظاهراً آزادي مذهبی فراهم . کافی است مذهبی بودنبراي 

به تعمق و عمل جدي در شرایط  چینی ها حقیقتاً درکی از نیاز به معلم شایسته،
  ".مساعد ندارند

 مذهبیونداالیی الما از بازگشت تضمین شده و آزادي مذهبی صوري براي 
عیار طریقت رهبانی براي احیاي تمام  »شرایط مساعد« طالب او – .رضایت نداشت

  .بود
در نتیجه، المائیست هاي تبعیدي می خواستند دولت جدید سرمایه داري چین 
سهم قابل توجهی از قدرت و ثروت جامعه تبت را با طبقه حاکمه قدیمی به شراکت 

   ت ر توده ها حیال کابنظام صومعه هاي بزرگی که از ق تا روحانیت قادر گردد بگذارد،
  .کند یابند را احیامی 

این مذاکرات . تبت نداشت مردممذاکرات هیچ ربطی به بهبودي شرایط و حقوق 
 اعطاي به انضمام –اشرافیت قدیم حاکم مربوط به بازگردندان دنیاي تضمین شده 

  .بود -  از ثروت مازادي که دولت چین از خلق کارکن تبت بیرون می کشید بخشی
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ارائه  ي با ارزشی ویژهبی آنکه چیز - گمان می کرد داالیی الماظاهراً دولت چین 
  .ت هاي غیرقابل قبولی مطرح می کنددرخواس - کند

  
  

  مبارزه خلق به مثابه اهرم فشاري براي معامله 
  

. به مانع برخورد، داالیی الما نا امیدانه تاکتیک هایش را تغییر داد مذاکراتوقتی 
رهاي بین المللی و با طرفداراي از اعتراضات در حال او تصمیم گرفت با مدیریت فشا

  . به دولت چین فشار آورد ،رشد در شهر هاي تبت
از یک  کمیته پارلمانی امریکا با ییدر گفتگو 1987سپتامبر  21در داالیی الما 

تبت ایده مرکزي او این بود که . پرده برداشت »براي تبت صلح ماده اي 5برنامه «
او رویاي عقب . چین باشد و مابین هند باید یک دولت حائل خلع سالح شده بزرگ

از منطقه  ايه هاي نظامی و تاسیسات هسته نشینی نیروهاي دولتی چین، پایگا
 )Sechuan( و سیچوان) Qinghai( نگ هايیمجاور چ خودمختار تبت و استان هاي

سیاست مهاجرت هان چین  ماده خواهان آن بود که 5یکی از . در سر می پروراند را
  .می بایست متوقف گردد

در حوزه هاي تحت  »مناطق صلح«رنامه به طرحی که شوروي ها براي این ب
    داالیی الما بطور . سلطه امپریالیسم امریکا پیش گذاشته بودند شباهت داشت

دولت حائل خود  براي نام گذاري) Ahimsa( آهیسماطعنه آمیزي از کلمه هندي 
 - .هند بود ،با شوروي و متحدشالس زدن در حال  اًمتناوب داالیی الما. استفاده کرد

فشار به چین  در منگنه قرار دادن امریکا براي ون او از برنامه پنج ماده اي براياکن
  .در معامله استفاده می کرد

ش الما، شور ماده اي داالیی 5طی یک هفته پس از سخنرانی برنامه 
زمانبندي این خیزش به نظر . راهبان لهاسا آغاز شد تسدناسیونالیستی بزرگی ب

تنش هایی که در دوران یک دهه افزایش مهاجرت هان . فراتر از یک تصادف می آمد
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صدها نفر . یک پایگاه پلیس ویران شد - منفجر شد ،پرداخته شده بودساخته و 
شکل گرفت و  1988ا در سال ش هبیشتر شور. بدست نیروهاي پلیس کشته شدند

  .یافت گسترش
یک ژتون واقعی مبارزه به معناي آن بود که او باالخره براي داالیی الما، شیوع 

او می توانست توقف این حرکت . چانه زنی در مذاکرات بدست آورده است براي
جدید ناسیونالیستی را در ازاي اخذ جایگاه محکمی در میان حاکمین رویزیونیسم 

  .کندعرضه 
به دولت  در میان جلب توجه جهانی به شورشیان لهاسا، قدرت هاي بزرگ عموماً

طبق گفته هاي . چین فشار آوردند تا مذاکره با تبعیدیان دهارامساال را از سر بگیرد
دولت مرکزي چین با  احتماالًلد، مقامات نپالی معتقد بودند که تام گرونف. مورخ آ

اثبات این مسئله به حاکمان هنگ کنگ و تایوان که ادغام در راستاي  - داالیی الما
به معامله  -  الزاماً به معناي واگذاري تمام قدرت به پکن نیست ،در دولت چین متحد

  .یابد می اي دست
  
  

  دور انداختن استقالل طلبی
  

: خود براي مذاکرات جدید با پکن حرکت کردسوي موضع داالیی الما به سرعت ب
تعرضات خشن تبت دوري می جست و اصرار می کرد که تبتی هاي او عموماً از 

بهت و  و براي. ولت چین آماده شوندداخل و خارج تبت براي پذیرفتن توافق با د
حیرت طرفدارانش، آشکارا درخواست استقالل تبت و عقبت نشینی نیروهاي چینی 

پنج ماده اي  برنامه رخواست هایی در اعتراضات تبت وگرچه چنین د ،را دور افکند
  .خود او بسیار برجسته بودند

، 1988ي جوال 18فرانسه در  گپیش از اجالس پارلمان اروپا در استراسبور
و نیروهاي  با دولت چین باقی مانده "اتحاد"ر د که تبت دداالیی الما پیشنهاد کر
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در این طرح کلی، دولت . بماننددوره زمانی نامعلومی در تبت دولت مرکزي براي 
مرکزي چین کنترل سیاسی خارجی تبت و امور نظامی را در دست داشته در حین 
آنکه منطقه داراي اقتصاد خودمختار و حیات فرهنگی تحت یک دولت سکوالر 

که روحانیت نظام  داالیی الما در فکر این بوداین بدان معنی بود که . منطقه اي باشد
این معامله روشن . ا بسازد بدون آنکه تسلطی بر دولت داشته باشدصومعه اي خود ر

  .بسیاري به آن بسته بود الیی الما بود که در مذاکره امیدو بی پرده دا
فراخوانی مبنی خطاب به هواداران خود  ،داالیی الما در کتابش راجع به مذاکرات

تالش  راه میانه روانهما براي یافتن نوعی در حقیقت ": نمودبر پذیرش مصالحه صادر 
در فرصت هاي بسیار، گفته ام که حدود و کرانه هاي انسان همواره ... می کنیم 

دو ملت می توانند در یک د؛ من شرح دادم که در شرایط مشخص، تغییر می کن
 6 ما تبتی ها با توجه به اینکه بر روي کاغذ بنابراین... ملت مشترك ترکیب شوند 

میلیون چینی  نفع بیشتري در این باشد که به هزار دشای میلیون نفر هستیم
  ".باشیم داشته نکه یک کشور مستقلای تا بپیوندیم

ر المائیسم در کتاب یکی از فعالین برجسته هوادا )Edward Lazar( ادوار الزار
 1988ژوئن  15 انطور که در بیانیه استراسبورگهم": می نویسد »دلتنگی تبت«

و . مصالحه با چین است ولت در تبعید تبت و داالیی الما،رسمی د د موضعبازگو ش
که در هدف تعریف  است این واقعیت، براي الپوشانی بیشتر نوشته ها راجع به تبت

از آوردن خود کلمه .... ، است گرفته نشده استقالل در نظر ،آینده تبت شده براي
 »استقالل«. ودتینگ ها اجتناب می شدر اعالمیه هاي رسمی و در می» استقالل«

ایده . شده در اتوبیوگرافی جدید داالیی الماستپرداخته  موضوعیکی از صدها 
  ".در برخی محافل تبتی است» من«کلمه  به همان خطرناکیبطور نمونه استقالل 

یک هیئت مذاکره را براي برنامه جدید  داالیی الما سریعاً، 1989در ژانویه 
هم لهاسا و هم میدان تیان آن من  1989ولی در بهار . گفتگوها در جنوا معرفی کرد

. به لرزه درآمد بوسیله حمالت خونبار دولت سرکوب گردید،با اعتراضات شدیدي که 
  .هرگز صورت نگرفت هم و مذاکره جنوا - تبت تحت حکومت نظامی در آمد
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  از رهبري دولت نوپاي خونریز چینچاپلوسی 
  

            یائو پینگ، رهبر حمایت داالیی الما از دنگ زاین کشتارها پایانی بر 
داالیی الما در بیوگرافی اخیرش ادعا می کند که . ضد مائوئیست امروز چین نبود

در پکن به  دنگ زیائو پینگ وقتی 1987مقارن اواخر ": ارادتی دیرپا به دنگ دارد
یک  به مثابه رهبر تفوق او. لگرمی ها افزایش یافتد ،مقام عالی حاکمیت رسید

من همیشه . به آینده بودنظر نشانه اي واقعی براي امیدواري به  جریان میانه رو تر،
    ز کارهاي بزرگی براي کشورش انجاماحساس می کردم که دنگ احتماالً یک رو

در چین بودم، او را چندین بار  1955 -  1954 وقتی من در سال هاي. می دهد
ما هرگز مکالمه اي طوالنی نداشتیم ولی . مالقات کردم و تحت تاثیرش قرار گرفتم

بخصوص اینکه او مردي با توانایی باال و قاطعیت بسیار  -  درباره او بسیار شنیده ام
اکنون . نمود چون مردي توانا مرا مجذوب خود... آخرین باري که او را دیدم . است

  .ین مشخصه ها، بسیار خردمند استبه نظر می آید که او عالوه بر ا
به دنبال سرکوب خونین و بازداشت توده اي هم در  - 1990در سال این کلمات 

  .نوشته شد - تبت و هم در پکن
هاي درون  شکاف ،تالش هاي آشکار داالیی الما براي همپایی با دولت چین

   بین المللی برجسته یکی از فرستاده هاي . جنبش تبعید او را عمیق تر نمود
دین منتق«، پرده از ) Lodi Gyaltsen Gyari(داالیی الما، لودي گیالتسن گیاري

      ت به تبت تالش داالیی الما در جهت خیان" برمی دارد که می گویند »درونی
حول  - ه در خارج بدنیا آمده اند طبقات متمول ک برخی از غربگراهاي ".می کند

   را علیه رویکرد  شانبا صداي بلند مواضع  - جمع شده »کنگره جوانان تبت«
با افق تاسیس یک  - آنها جهت اعمال سیاست تجزیه چین .کردنداعالم  داالیی الما

  .فشار می آوردند - کشورهاي نومستعمره طرفدار غرب تبت مستقل مشابه
حاظ بین المللی، المائیست ها به مثابه باورمندان حقیقی به عدم خشونت از ل

 »منتقدین درونی«نماینده داالیی الما با رجوع به چهره پردازي شده اند، ولی گیاري 
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دلتنگی در . این بحث را پیش می کشد که او در اساس ضدیتی با خشونت ندارد
ولی . لبته ترجیح می دادم بجنگمزمان هایی بوده که من، ا"او می نویسد  هاي تبت

. ما باید واقع گرا باشیم، ما تجارب بدي داشته ایم و در فریب و نیرنگ رها شده ایم
اما آنچه به گذشته . گذشته ها گذشته. من نمی خواهم بیشتر وارد این مسئله بشوم

  ".سپرده در ذهن ما همچنان زنده است
با  تبعیدي هاي تبت که ي»ب بدتجار« با سخن گفتن از به کالم دیگر، گیاري

با رویزیونیست هاي دولت چین به توافق  می بایست دیر یا زود درس گرفتن از آن
  .می آوردخاطر سیا را به  1960تبعیدي هاي دست پرورده توطئه  ،برسند

در مذاکرات . داالیی الما با پراگماتیسم مشابهی از مصالحه حمایت می کند
عملی نیست  اصالً. اوضاع ما، خشونت کمابیش زیانبار استدر "دهارامساال می گوید 

حتی اگر ده هزار جوان خارج همراه با چندصد هزار جوان در داخل تبت به قیام ... 
چینی ها براحتی می توانند . مسلحانه دست بزنند، بازهم مصائب بسیار در راه است

   می کنم ما من فکر . حتی جنگ چریکی بسیار دشوار است. ما را شکست دهند
  ".می توانیم گونه اي از مصالحه را گسترش دهیم که متقابالً مفید واقع شود

اما توسط  -  گرچه رویکرد داالیی الما در میان تبعیدي هاي تبتی منفور است
قدرت هاي  ،پس از قتل عام تیان آن من. سرمایه هاي غربی خوش آمد گفته شد

ت عناصر پرتکاپوي غربگراي درون طبقه غربی نگران آن بودند دولت چین ممکن اس
در طبقه  ي، نیروهاي قدرتمند1989بنابراین پس از . حاکم چین را سرکوب کند

      آنها . حاکمه امریکا در جستجوي ابزاري براي برانگیختن دولت دنگ بودند
  . داالیی الما و جنبش حقوق بشر در تبت را چون ابزاري در دست گرفتند

 مسلحوهاي غربی، تبعیدي هاي تبتی را به مثابه یک نیروي نیر در این زمان
چین به مراتب دوستانه  -  از مرگ مائو، روابط امریکا پس بهمین علت. نمی خواستند

در اعمال  يبرجسته تر عمومیداالیی الما نقش  می خواست در عوض امریکا. دتر ش
  .ایفا نماید سیاستشتن تمرکز محض در اقتصاد و براي کنار گذا ،فشار بر پکن
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بازي کند و بهمین دلیل نیروهاي بهتر اکنون داالیی الما قادر است این نقش را 
اعطاي سطح جدیدي از شخصیت  - او را به جایزه صلح نوبل 1989غربی در دسامبر 

   .مفتخر نمودند -و مشروعیت 
  دفاع می کنند،      »تبت آزاد«ح وقتی مردم با حسن نیت از جنبش به اصال

واشنگتن براي بازارهاي پرسود و کار ارزان در  می پذیرند تا به سیاهی لشکر جنگ
هم  باز. حاکمین ایاالت متحده هرگز نگران معضالت تبت نیستند. چین بدل شوند

ضمنی  فشاربراي  »حقوق بشر«و » مسئله تبت«ن تنها در پی استفاده ابزاري از آنا
  .بر دولت چین هستند

  
  

  در عمل نه چندان داغدر ظاهر داغ، 
  

    سیاسی به فرصت طلبی ماهرانه یک آفتاب پرستاین روز ها داالیی الما با 
در برابر دانشمندان طبیعی خود را  که در همان حال. اقصا نقاط جهان سفر می کند
 عصر جدیديک گرا جا می زند، براي غربی هاي به عنوان یک طالب علم ش

)Western New Agers(خود را  در همین حین که .ا موعظه می کند، عرفان ر  
با در مالقات  می کندعرضه کلبی مسلکانه به رهروان خونخوار سرمایه داري پکن 

در میان . می شودتبدیل  ضد جنگ یک زیست شناس به ي اروپاي غربیسبزها
    »جامه بی وصله« نیروهاي مذهبی محافظه کار با امضاي بیانیه ضد سقط جنینِ

ش اشاره اغربی  لیبرالجا خوش می کند و بعد براي حفظ اعتبار در میان طرفداران 
  . می کند که سقط جنین گاهی اوقات قابل توجیه است

فشار بر چین مورد  کاهشتا براي  داالیی الما پذیرفت 1994در مه  بعدها
ه و سپس او مخفیانه در واشنگتن با پرزیدنت کلینتون دیدار کرد. استفاده قرار گیرد

 »ت مشترك الودادلدو«یافتن شرایط  توسعهدر یک کنفرانس خبري در آلمان از 
اعالم کرد که  در همان روزها، خود کلینتون. چین حمایت کرد ایاالت متحده براي
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داالیی الما نوکر مآبانه به . می دهد چین تعمیم را به »ت مشترك الوداددول«شرایط 

اتخاذ  خواستارکه  پیشی بگیرندی نیروهاي مخالفکلینتون و پکن خدمت کرد تا بر 
  .محاصره تجاري از سوي واشنگتن براي فشار به چین بودند

او . تمام این مانورها و توطئه ها براي داالیی الما شهرتی بی سابقه به بار آورد
بین  طور طعنه آمیزي این عطف توجهلی بو. حتی در برخی محافل مد روز است

       د که پایه حمایت او در تبعید به سرعت فرسایشمی ده رخالمللی در زمانی 
  .می یابد

ی خود را از دست می دهند و داالیی الما قدرت یتبعیدي هاي تبتی همگرا
اکثر تبعیدي هاي تبتی در کشورهایی که امروزه : رهبري آن ها را از دست می دهد

تبت را به خاطر  ،یمی ترتنها نسل هاي قد. در آن زندگی می کنند ماندگار شده اند
 رسوم ابسیاري از آنها آشکار. دبیشتر تبعیدي ها میلی به بازگشت ندارن. می آورند

  .   قدیمی تبت را تحقیر می کنند
روان  ی هاي تبعیديبعد از مدت ها، وجوه کمک هاي بین المللی که بسوي تبت

که  -  بود مابه قدرت سیاسی داالیی ال این در حکم تیر خالصی. گردید بود قطع
اقل  فعالیت هاي مداوم بین المللی داالیی الما، ال. به پول خارجی بودوابسته همواره 

براي جمع آوري کمک هاي نقدي براي دم و  بخشی از آن، تالش هایی پیگیر
  .دستگاهی شخصی خود اوست

ن دوره، فرصت هاي مذاکره براي احیاي المائیستی در تبت در کسادترین در همی
ل جدیدي از در شک - 1976استثمار طبقاتی پس از کودتاي . استشکل خود 

گرچه . به تبت بازگشت -ترکیب کشاورزي شبه فئودالی و سرمایه داري دولتی 
   دولتی در تبت  برخی از ناظران ادعا می کنند که داالیی الما به عنوان نمادي ضد

هاي خلق  تودهتا حدودي مقبولیت دارد، اما این نمی تواند نشانه اي از این باشد که 
  .داالیی الما حمایت می کنند برنامه سیاسیتبت از 

مثل راهی که اتحاد شوروي بعد  - تنها امید واقعی داالیی الما این است که چین
و نیروهاي  وع به فرو پاشی کردهپس از مرگ دنگ شر -فت از گورباچف در پیش گر

www.takbook.com



١٠۵ 
 

براي حفظ سلطه  طریقی بازگشت او را به مثابه طریقیقدرتمند در پکن و واشنگتن ب
  .امید بسیار کمرنگی است. بر مناطق تحت ستم مضاعف چین تصدیق کنند

در  ،، این رویاي خاکی داالیی المادر تبت »شرایط مساعد«براي فرا رسیدن وقت 
  .و براي ختم آن هیچ سوگواري اي نشاید. رسیدن است حال به پایان

  
****  

  
  

که  - دریافت که دوستش. اخیراً یک انقالبی با یک دوست قدیمی برخورد کرد
تحت تاثیر اتهامات المائیست ها علیه انقالب مائوئیستی  -  هنسبتاً آگاه و مترقی بود

 بنیادین انقالبی چند نقطهدر حین مکالمه در این باره فرد . استدر چین قرار گرفته 
 - او توضیح داد که چگونه توده هاي مردم. مادي راجع به داالیی الما ایجاد نمود

او بطور خالصه . در جامعه تبت قدیم تحت ستم بودند - رعیت ها، بردگان و زنان
دنیاي آن ها را به  1976تا  1950که چگونه دوران انقالب مائوئیستی از  شرح داد

دوستش را که از برنامه سیاسی داالیی الما دفاع می نمود به چالش  و درآوردلرزه 
تمام حرف هایی که ": دوستش مات و مبهوت نگاهی به او کرد و سپس گفت. کشاند

  ".تو می گویی غلط است وگرنه من گرفتار یک افسانه فریبکارانه و مسخره شده ام
عتنایی مسلم به زندگی مردم المائیسم تبتی محتاج بی ا از کردن رویاپردازي

  .است
اینجا یک عنصر قابل توجه ": می نویسد انقالبصدر باب آواکیان در نشریه 

برخورد با مردم کشورهاي جهان سوم و فرهنگ و آداب و : شووینیستی وجود دارد
اینکه توده هاي  ،از این دیدگاه .»ریبعجیب و غ«ان چیزي سنت هایشان به عنو

 - ستم و استثمار »عجیب و غریب«اشکال  ، تحت سلطهدر این کشورها مردم
واقع شوند ایرادي  - منجمله ستم معمول پدرساالرانه و فئودالی بر زنان و توده ها 
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من از  - .حساب من جداست! اعمال کنید اما سعی نکنید این ستم ها را بر منندارد 

  ".دگاهشووینیسم این دی چنین است! یشرفته و متمدن آمده امجامعه اي پ
و فئودال  مترسک - داستان زندگی داالیی الما داستان زندگی یک ستمکار است

فئودال تعلیم  یاو از کودکی به عنوان خداشاه: فظ منافع امپریالیسم امریکامامور حا
قطع  ،دورانی که اندکی بعد با رسیدن زمین لرزه انقالب از مشرق به تبت - دید

وقتی تبت دستخوش  تحوالت رادیکالی بود  1976و  1959بین سال هاي . گردید
با  آشتی ناپذیريداالیی الما بصورت  ،قید رها می نمودکه توده هاي خلق تبت را از 
او و برادرانش به سازماندهی جنگ سري سیا علیه . فرایند انقالب ضدیت نمود

تبعدیدي تبتی را به کار اجباري در ارتش  نانقالب مائوئیستی یاري رساندند و هزارا
، از وقتی دهقانان 1976ولی پس از سقوط انقالب مائوئیستی در . هند رهسپار کردند

ه هاي کردند و از وقتی شعل سقوطتبتی به قعر گذشته ها، به شرایط شبه فئودالی 
یانه م"یک نهضت  موعظه گر همواره کنون داالیی الماجنگ عادالنه زبانه کشید تا

دولت ستمگرش در پکن بوده  یائو پینگ وال دنگ زدر قب بودایی متعارف "روانه
  .است

  حمایت کند؟اینها چرا یک فرد صادق و مترقی باید از 
الما در مقام یک مترسک فئودال محلی در خلق هیچ منافعی در بازگشت داالیی 

د اگر عده اي از آنها همچنین هرگز به رهایی نخواهند رسی. دولت دنگ ندارد خدمت
گره هزاران بار  – »مستقل«به اصطالح تبتی  گردندتبعیدي هاي غرب گرا موفق 

  .برپا سازند – منافع حقوقی و حکومتی امریکا خورده با
   آغاز  ستمگرانو از طریق مبارزه علیه  توده هاي مردمآزادي واقعی بدست   

که در سرتاسر  هستند دهقانیو توده هاي مردم در تبت امروز میلیون ها . می شود
سرمایه داري  راه پراکنده شده اند و ستمگران اصلی همان رهروان این منطقه پهناور

  .چین هستند که چین را به امپریالیسم فروخته و استثمار را در کشور احیا کرده اند
انقالب . در درس هاي سال هاي مائو فشرده شده استستی براکلید آینده تبت 

زنجیرهاي فوالدین بردگی و بندهاي ذهنی کارما را در تبت از هم  مائوئیستی
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هاي  تبتی زن کمونیست تبتی شرح داد که پیشتر در این مجموعه، یک. گسست

ند ند که سازمانیافته و منسجم پرواز کناگر چون دسته غازهاي وحشی بیاموز فقیر
که تن به توبه نداده یک چوپان مائوئیست . دنند از فراز کوه هاي عظیم بگذرنمی توا

د که آنان بخواهد پیامش را برساننتا از  ه چادر پژوهشگران امریکایی می خزدبود ب
دوباره اشغال  تبت را که او در آن زندگی می کند، گوشه اي از »دشمنان طبقاتی«

مردم تبت را  ت هاي انقالبیونی نظیر این است که می تواندرویاها و سیاس. کرده اند
  .هنمون سازدبه آزادي ر
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  :1ضمیمه
   زندگی یک برده تبتی

  )1994مارس  20، 748کارگر انقالبی شماره (
  

  
تبت وزیدن گرفت،  سوي ، زمانی که اولین امواج آزادسازي به50در اواخر دهه 

جمعیت رعیت ها و بردگان رابر در ب )Lando( ساله به اسم الندو 36یک برده سابق 
  :بپاخواست تا گواهی دهد پیشین

سال داشت، پدرش آنقدر شالق خورد تا فلج شد، مباشر ارباب  8وقتی الندو تنها 
وقتی پدر الندو نتوانست از جا برخیزد، . بر باالي بسترش آمد تا او را به کار بازگرداند

  !تا دم مرگ شالق زد »تمارض«جرم  او را به ،مباشر همانجا در بستر
  .براي بردگی همراه خود برد را مباشر از مرد مرده رو برگرداند، الندو را ربود و او

. او در طویله بهمراه گوسفندانی می خوابید که دستور داشت از آنها نگهداري کند
قرار گرفت و بارها بدست همسر حسود ارباب تا سرحد  مورد تجاوز اربابشاو بارها 

به  »ننگ«حامله شد و براي پنهان کردن این سر انجام او . ک خوردبیهوشی کت
  .سال در طویله زندگی می کرد 28الندو . مالک دیگري فروخته شد
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بارها براي مرگ . او براي همیشه از هرگونه ارتباط با خانواده اش محروم شده بود
ه در دعا می کرد، ولی از اقدام به خودکشی هراس داشت چون می ترسید دوبار

وه هاي انقالبیون رسید، گر وقتی آزادي فرا. از این متولد شود تناسخ هایی حتی بدتر
ولی . نگون کنندبه میان برده ها و رعیت ها رفتند تا ستم را سر براي سازماندهی

را نشنیده بود و در ابتدا متوجه نمی شد که معناي آن  »ستم«الندو هرگز کلمه 
ماي گریز کار -  نج و بدبختی او تقصیر خود اواو همیشه فکر می کرد ر. چیست

  . است - ناپذیرش
شده اشک ریختند و فریاد کشیدند  ن داستان الندو، جمعیت بردگان آزادبا شنید

  .منطقه شد دو یک فعال و رهبر انقالبی در آنبعدها الن "!مرگ بر برده داري"
  

  آنگاه که رعیت ها در تبت بپاخاستند
  آنا لوئیز استرانگ
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  :2ضمیمه 
  شورشیان جوان در راه انقالب یابی سازمان

  )1994 مارس 27، 749کارگر انقالبی شماره (
  
  

در . مرزي در تبت بود اي ، نقطه) Memba( زنی از مردم ممبا )Tsomo( تسومو
       دوران انقالب فرهنگی، او داستان چگونگی اولین مالقاتش با انقالب را شرح 

من براي کار به خانواده اي . خانواده من رعیت هاي بسیار فقیري بودند". می دهد
  وقتی من هفده ساله بودم، الماها به ما گفتند که به . دیگر اجاره داده شدم

کوهستان ها فرار کنیم چون هان ها دارند می آیند و بچه ها را می کشند، به آنها 
و در پرتگاه ها مخفی شدیم و ا فرار کردیم م. ند و آنها را می خورندتجاوز می کن

چینگ درولمامی اسم تبتی . [را دیدیم )Chingdrolmami( رسیدن چینگ درولمامی
ما انتظار . سربازان در کنار روستاي ما اردو زدند.] ارتش آزادیبخش خلق است

 .داشتیم که آن ها همه چیز را تصاحب کنند و زمین ها و خانه هایمان را آتش بزنند
کمی پایین تر  ،ده زمین هاي ما دست نزدنولی پس از یک یا دو روز که دیدیم ب

  ".آمدیم تا آنها را تماشا کنیم
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: مادرم گفت... حاال می دانم که آن ها راه می ساختند . آنها کار می کردند"
. ولی من روز بعد پایین تر آمدم و در میان آن ها زنانی یونیفرم پوش دیدم. "نرو"

را صدا کرد را دید و به زبان ما مم ره اي پنهان بودم که یکی از آنهاشت صخمن در پ
  ".او یک مترجم زن بود. که پایین بیایم و نترسم

سربازان انقالبی به تسومو نشان دادند چگونه می توان بهتر از گاوهاي روستا 
. ببرده دادند تا براي روستاییان پنهان شده آنها به تسومو شیر و کر. قبت کردمرا

ولی چند پسر جوان به اندازه . بزرگترها فکر می کردند اینها همه یک حیله است
طی یک هفته، روستاییان نگرانی شان . کافی شجاع بودند تا همراه تسومو بازگردند

  .فرو کشیده و کنجکاوانه به خانه هایشان بازگشتند
ما را کتک چینگ درولمامی با ما بسیار خوب رفتار کرد، ": تسومو می گوید

نزدند و بر سر ما فریاد نکشیدند، ما را در درو کردن محصول و خرمن کوبی یاري 
قلب من چون آتشی عظیم . هرگز کسی با ما اینگونه برخورد نکرده بود. کردند

می توانم  چه کمکی": به آنها گفتم. ه آنان باشدشبی من می خواستم. ملتهب شد
 "وزي؟ خواندن و نوشتن یاد بگیري؟خواهی بیاممی ": یک افسر به من گفت "بکنم؟

  ".من هرگز در رویا هم نمی دیدم که چنین چیزي ممکن باشد
او براي رهبري امر . تسومو دانش آموز موسسه اقلیت هاي ملی در پکن شد

خطیر اصالحات ارضی به ناحیه خود بازگشت و مخفیانه از روستایی به روستاي دیگر 
در دوران انقالب کبیر فرهنگی پرولتري او در مقام . گاه کندمی رفت تا رعیت ها را آ

  .نائب رئیس فدراسیون زنان تبت ظاهر شد
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  :3ضمیمه 
   »تحت حاکمیت مائو نژاد ستیزي«اتهام دروغین 

  )1994 جوالي 10، 764کارگر انقالبی شماره (
  
  

مائوئیستی قصد رهایی توده ملی گراهاي تبعیدي تبتی اتهام می زنند که انقالب 
بدنبال  و »امپریالیسم چینی«بلکه حرکتی از به اصطالح  - هاي مردم تبت را نداشت

به عنوان مدرك، المائیست ها به سیاست . براي مردم تبت بود »راه حل نهایی«یک 
   چین مبنی بر انتقال مهاجرین هان به مناطق ملی سابق تبت اشاره  فعلیدولت 

ساکن مناطق مرتفع تبت  اصالتاًق هان اکثریت مردم چین هستند و خل. می کنند
  . نیستند

امتداد سیاست مهاجرت ضد تبتی  داالیی الما ادعا می کنند که حامیان در ادامه
.  شده بودمائو تسه تونگ طرح ریزي  بود که توسط رهبري انقالبی برنامه هاي قبلی

بنا  اي که مائو و انقالب را هدف گرفته بر دروغ هاي رذیالنه »نژاد ستیزي«اتهام 
  .شده که می بایست به افشاي آن ها پرداخت
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مائو تسه تونگ در دیداري با هیئت نمایندگان تبتی اظهار کرد که او  1952در 

المائیست ها . میلیون جمعیت می بیند 10در رویایش مناطق کوهستانی تبت را با 
ماین . به تبت سخن گفته است هانمیلیون  10ه وارد کردن ردربارند که مائو ص

     منجمله  ،ملیت هاي اقلیت جمعیت مائو درباره رشد - افسانه اي بیش نیست
هر تحلیل صادقانه از سیاست هاي . صحبت می کرد تبتی ها در مناطق شان
بیون در چین معلوم می کند که انقال ملیت هاي اقلیتمائوئیستی در رابطه با 

  .جمعیت اقلیت ها مبارزه می کردند رشدمائوئیست براي 
ی از مردم هان بسوي نواحی مرکزي       مهاجرت هیچتحت رهبري مائو، 

حتی پروپاگاندیست  - خودمختار تبت وجود نداشت سرزمین هاي مرتفع منطقۀ
 دراکثر منابع توافق دارند که  .هاي داالیی الما هم این واقعیت را تصدیق می کنند

 درصد بود 13حدوداً  در تبت مرکزي ها جمعیت هان ،زمان کودتاي ضد مائوئیستی
بطور  که اکثر آنها کادرهاي انقالبی، متخصصین فنی و سربازان بودند و عموماً -

  .موقت در تبت اقامت داشتند
در  -  .نداشت »یفرهنگ نژاد ستیزي«سیاست هاي مائو ربطی به  هیچ کجاي

 در داخل حزب کمونیست چین »نیسم هانشووی«ام را علیه ومبارزه اي مدمائو واقع 
در داخل  تبتیبرپا نمود و مائوئیست ها براي ساختن فرهنگ نوین سوسیالیستی 

  .به نبرد برخاستند ،منطقه خود مختار تبت
از خارج المائیست ها مائو را متهم می کنند که در مناطق مرزي مشخصی 

جایی که خلق هاي تبتی و هان و خلق هاي دیگر در کنار  منطقه خود مختار تبت،
بنیان ادعاي این اتهام بر . شده است »نژاد ستیزي«مرتکب  ،هم زندگی می کردند

منطقه خودمختار تبت را گسترش در سه دوره زمانی که  بر مناطقی المائیست ها
 سیچوان و قسمتی از یون آن، بخش اعظم  استان همسایه چینگ هاي - داده 

)Yunnan( - خام وآمدو  به تبتی این مناطق. نا شده استب )Amdo & Kham( 
  .خوانده می شوند
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کمون هاي سوسیالیستی که هم دهقانان تبتی و هم  بوسیله -  تحت رهبري مائو
     بسیاري از علفزارهاي این مناطق مرزي  - دهقانان هان را در بر می گرفت

المائیست ها این توسعه  .تبدیل شدند و سیچوان به مزارع تولیدي بارآورچینگ هاي 
بسیاري از دهقانان  ستیزي فرهنگی محسوب می کنند زیرا کهد کشاورزي را  نژا

تبتی ها در  که پیش از این منحصراًهان بر روي علفزارهایی کشت و زرع می کردند 
و دوستانه مردم مختلف این روابط نزدیک  با توجه به زیرا که آن ساکن بودند؛

علفزارهاي سابق، تعداد زیادي ازدواج و خویشاوندي مابین ملل مختلف صورت 
این مثل بسیاري ناسیونالیست هاي کوته فکر، المائیست هاي تبتی . گرفت

  .بحساب می آورند »فرهنگی نژاد ستیزي«خویشاوندي ها را 
انقالب  و - می دانند »قتل«بسیاري المائیست ها سقط جنین را  ،به عالوه
 را امکان پذیر ساخت »سقط جنین«و  که به کنترل جمعیت دست زده مائوئیستی را

      تشویق  هانبه رهبري مائو، برخی اوقات مردم . متهم می کنند »نژاد ستیزي«به 
ولی چنین کارزار هایی در مناطق  -  می شدند که جمعیت خانواده را محدود کنند

بود  جهت افزایش جمعیت در در آن تالش هاي عمده تبت کهاقلیت نشین نظیر 
مهم منتشر شده توسط  مجموعه ،دلتنگی هاي تبت حتی در. اجرا نمی گردید

است هاي کنترل سبزهاي آلمان در طرفداري المائیسم، تائید می گردد که سی
سکونت گاه  مالیم تر از مناطقی بود کهبسیار پایداري  جمعیت در تبت بشکل

  .ت هان استاکثری
وقتی تمام این اتهامات رد شود، المائیست ها ساده لوحانه اصرار می کنند که 

     آنها حتی  ".بیش از یک میلیون تبتی در دوران انقالب مائوئیستی مرده اند"
  . نمی توانند مدرکی براي ادعایشان بیاورند زیرا اتهام شان تنها یک دروغ است

و سپس  - میلیون تبتی وجود داشت 6کنند سابقاً روش آن ها این است که ادعا 
گرچه اعداد داالیی الما . ادعا می کنند که یک کاهش جمعیت اساسی رخ داده است

پروپاگاندا تکرار می شود ولی  برايدر جریان هاي اصلی رسانه اي ایاالت متحده 
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 امِاین ارق تام گرونفلد اشاره می کند که. تخصصینی نظیر پرفسور آتحقیقات م
  . هرگونه مدرکی است فاقد ،مصنوع دست داالیی الما

به هر حال هرگز در تاریخ تبت یک آمارگیري قابل اتکا وجود نداشته؛ اکثر 
متخصصین ارزیابی می کنند که در آستانه انقالب مائوئیستی کل جمعیت مردم تبت 

تبت شکل  گرچه مبارزه طبقاتی حادي درون. میلیون نفر بوده است 3تا  2برابر با 
، با این حال گرفت و در این دوران احتماالً کمبودي در تولید مواد غذایی بوجود آمد

ده ها هزار راهب و گام هاي برداشته  هبود درمان و بهداشت، ازدواجبا توجه به ب -
 بطور مشخص در جریان سال هاي انقالب مائوئیستی -شده در تولید کشاورزي 

  .است افزایش یافته جمعیت تبت
. حقیقتاً بی پایه است »تحت حاکمیت مائو نژاد ستیزي«بطور خالصه اتهام هاي 

فئودال هاي المائیست که در اصل ستمگران مردم تبت بودند براي لکه دار کردن 
مائوئیست هایی که توده هاي تبتی را به سوي آزادي واقعی رهنمون می کردند 

  .دست به جعل واقعیت ها می زنندبار باالج
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  :4ضمیمه 
  پاکسازي رویزیونیستی

  )1994 جوالي 10، 764کارگر انقالبی شماره (
  
  

. است بوده از دو دهه اخیر، تبت شاهد تباهی فزاینده محیط زیست اش با گذار
 ،دولت حاکم براي بیرون کشاندن منابع طبیعی به ارزان ترین شکل ممکن

  . پرخاشگرانه به کاوش مشغول است
نظیر مس، کروم، طال،  - داراي منابع معتنابهی از سنگ هاي معدنیتبت 

گزارش هایی در دست است که دولت از زمین هاي بایر . است -بوراکس و اورانیوم 
] دفن[براي انبار کردن زباله هاي رادیو اکتیو استفاده می کند و حتی تبت را براي 

  . می دهد »اجاره«زباله هاي هسته اي کشورهاي غربی 
به هر حال، بزرگترین تخریب زیست محیطی در مناطق جنگلی واقع در شیب 

 -چین می گردد  »ودهزیست ت«که شامل دومین جنگل بزرگ  - شرقی فالت تبت
که در استان همسایه  - این ناحیه نه در داخل منطقه خودمختار تبت. رخ داده است

  .رار گرفته استدر آن ساکن هستند، ق سیچوان که جمعیت قابل توجهی تبتی
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چوب بري از گذشته هاي دور در این جنگل هاي شرقی آغاز شده و با صنعتی 
از این جنگل ها پس  »برداشت«اما  - افزایش یافت 1949سازي چین پس از انقالب 

  .جهشی کیفی داشت 1976) ضد مائوئیستی(از کودتاي رویزیونیستی 
 آنتونیا شوس) 1993مبر سپتا - جوالي(آسیایی  متعهد بولتن پژوهشگراندر 

)Antonia Shouse( و منافع  کشاورزي کنترل نشده و ناهمگون": ویسدمی ن
تمام کوهستان ها  ".شتاب داده است شدیداًبه این زوال صنعتی در دهه اخیر 

بصورت سیستماتیکی پاکسازي شده اند و در پشت سر تنها دامنه هاي فرسایش 
افزایش گل و الي در رودخانه هاي چین در . یافته با بستر سنگی باقی مانده است

این برداشت بی رویه از چوب . دخیل بودند 1981سیل هاي مهم سالهاي پس از 
نمونه اي از طریقه سرمایه داري در تجاوز به مناطق جنگلی  ،جنگلی براي فروش

و گواهی  -  نظیر آمازون، فیلیپین، اندونزي، گینه نو، افریقا - کشورهاي تحت سلطه
 1976پیش از . بر احیاي سرمایه داري در چین بعد از میانه دهه هفتاد است

اثیر گذاشته بر محیط زیست تبت ت شک بدون تحت رهبري مائو تحوالت انقالبی
ساختن راه ها، افزایش سطح استاندارد مردم تبت، شکستن تابوهاي بودایی علیه . بود

شکار، پیشرفت در زمینه سازه هاي آبی و آبرسانی، گشایش مراتع جدید براي تولید 
همگی مطمئناً روابط بین انسان و  - غذا، استفاده از غالت و دانه هاي جدید

وجود اینکه تعدادي از آزمایشات شکست خورد و برخی  با. محیطش را تغییر دادند
  .اشتباهات رقم خورد اما این تدابیر مترقی بنیاداً به خلق خدمت نمود

. شد پدیداریی عمیقاً متفاوت چیزها 1976پس از احیاي سرمایه داري در 
ن جدید رویزیونیست چین سیاست هاي مائوئیستی سوسیالیستی که در پی حاکما

اتکاي صنایع سبک در سرتاسر چین منجمله تبت بود را منسوخ ساختمان خود
 -  »عقالئی«نعت می بایست بر مبناي معیارهاي اکنون آنها می گویند که ص. نمودند

در تبت بسیاري از صنایع سبک . بنا گردد - یعنی بر مبناي قوانین استحصال سود
ساختند  رگر نوین را میکوچک که به مردم خدمت می کردند و یک طبقه کا

معادن و  - صنایع استخراجیبر روي رویزیونیست ها  تمرکز مصرانه. دندتعطیل ش
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تعداد زیادي از کارگران و تکنسین خلق اکثریت هان  بشکل بهت آوري -  چوب بري
  .به استخدام درآورد) در عوض تبتی ها(را 

مانده با مناطق عقب «کالسیک سرمایه داري براي » استراتژي پیشرفت«این 
طبقه سرمایه داري چین را : است و نتایج سرمایه دارانه در بر دارد »نابع غنیم

بنگاه هاي  توانگر می سازد، کشور را به مثابه یک کل در چنگال بازارها و
شکلی که ه قرار داده و حیات اقتصادي در تبت را به اعوجاج کشانده ب امپریالیستی

حیط زیست و در پی خود یک م -  .خطر قرار می دهد معرض معیشت مردم را در
  .تباه شده باقی می گذارد

که  اخیرا توضیح داده است )Orville Schell( پژوهشگر امور چین، اورویل شل
که افزایش ... ت در حال توسعه اس بی بند و باراقتصاد "یک  در سطح محلی کنونا

این  ".ت برآیندآنها نتوانند از عهده حفاظت از محیط زیس در تولید سبب شده
      تنها بخش و جزئی از جنایت هاي مشابه  جنایت هاي زیست محیطی
     اورویل شل نشان. جریان دارد سرتاسر خاك چینرویزیونیست ها است که در 

تخریب در بقیه چین نبوده که  این از بدترتبت  می دهد که تخریب محیط زیست
  .است بديدرست به همان 

از شما ": هاي تحت رهبري مائو مقایسه می کندشل این پیشرفت ها را با روش 
انتظار می رفت که با تمام وجودتان براي براي خدمت به خلق و نه خودتان مبارزه 

اما ... گرایی براي محیط زیست آشکار است مفید بودن این سبک ضد مصرف... کنید
  ".هاي دنگ بشکلی بنیادین تغییر کرده استوضعیت تحت رفرمامروز 
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  :5ضمیمه 

  داالیی الما و سیا
  )1994 جوالي 17، 765کارگر انقالبی شماره (

  
  
، اي شکچیانگ ک اندکی پس از پیروزي نیروهاي مائوئیست بر، 1949 سال در

طبقه اي  - طبقه حاکم تبت. به تبت آمد انقالب ،دیکتاتور تحت حمایت امریکا
بین انفعال و مقاومت در  يواردیوانه بشکل  - مشتمل بر اشراف و راهبان فئودال

  .نوسان بود
در تالش براي توقف عمق یابی انقالب در  - ، بخش هایی از این طبقه1957در 

    . دندز ضد کمونیستیمسلحانه  یک سلسله عملیات دست به -ت تب
المائیست منجمله خود داالیی الما این عملیات را مقاومت اصیل پروپاگاندیست هاي 

  . و خودجوش در برابر تسلط بیگانه می خواندند
گرفته تا خیزش  1950از همان ابتدا در سال هاي : حقیقت این استاما 

، 1960، تا جنبش چریکی تبعیدي ها در دهه 1959فئودالیستی مسلحانه 
ش دهنده، مسلح کننده، رهبري کننده و نهایتاً سازماندهنده، سرمایه گذار، آموز

  .بود )سیا(، آژانس اطالعات مرکزي امریکا »مبارزه«کننده این منحل 
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در تبعید . ستمگر بود ی الما دست نشانده حاکمیت فئودالدر روزگار قدیم داالی
سیا شد که بدست  کمونیست تبتی تحت الحمایۀ جریان مسلح ضد او رهبر فرمایشی

بسیاري از ارتش هاي  این جریان شبیه. دوپ هدایت می شدیالو تنبرادرش گ
  .بود که سیا براي راه اندازي جنگ هاي سري اجیر می نمود) ضد انقالب( »کنترا«

  
****  

  
ها در جنوب رودخانه  یپایگاه شورش. غالب جنگ افزارها از خارج وارد می شد"

مرحله توسط هواپیماهاي بوسیله تجهیزاتی که در چندین ) Tsangpo( تسانگپو
جهت  و ایستگاه هاي رادیو دسته چیانگ کاي شک فرستاده شد بنا گردیددارو

امپریالیست ها و نیروهاي چیانگ کاي شک  مامورین فرستادة بدستپیشبرد توطئه 
   ".راه اندازي شد

  .1959، مارس ) Xinhua( ژینهواآژانس اخبار انقالب 
  
چه در کشورهاي غیر متعهد نمی خواهد هیچ کس چه در کشورهاي متعهد و "

ته امپریالیست ها، دارودس«که شورش توسط ... ها را بپذیرد  این ادعاي کمونیست
  ".حمایت می گردد »چیانگ کاي شک و مرتجعین خارجی

  1959اکونومیست 
  
  ".به هیچ وجه، هیچ چیز از خارج وارد نشد"

  توبتن نوربو، برادر داالیی الما
  .1959ایاالت متحده،  ار و گزارشات جهاندر مصاحبه با اخب

  
ایاالت متحده به کره تجاوز کرده و تهدید نمود که به خود  1950در اوایل دهه 

     ) سیا(عات آژانس مرکزي اطال ،به عالوه. چین انقالبی هم حمله خواهد کرد
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شبکه جاسوسی خود و  بداخل نیروهاي ارتجاعی شبانه روز به جمع آوري و تزریق
یت دسته هاي مخفی که قادر به راه اندازي جنگ در پوشش علیه قدرت نوین تقو

  . خلق باشند، مشغول بود
              ن آچیسونیوزیر امور خارجه ایاالت متحده، د 1949در آوریل 

)Dean Acheson(  که مبنی بر اینهلی نو تلگرافی فرستاد دبراي سفیر خود در
ت مخفیانه ظرفیت مقاومت ارتش تقوی"ین ایاالت متحده می خواهند شاهد حاکم
دستورالعمل  1950ان در تابست": می نویسد لدتام گرونف. مورخ تبت آ. باشند "تبت

 عملیات سريمسئول  سیاست ها که شاخه رسمی و اداري هماهنگی هایی به ادارة
را علیه رژیم کمونیست  جنگ روانی و عملیات هاي شبه نظامی«بود داده شد تا 

   "».نمایدشروع  چین
  - نیروهاي برجسته فئودال اطراف داالیی الما خود را بعنوان مامورینی مشتاق

نخست به نیروهاي ارتجاعی کومینتاگ تحت رهبري چیانگ کاي شک در تایوان و 
تر داالیی الما، دو برادر بزرگ. عرضه نمودند - سپس مستقیماً به خود ایالت متحده

مامورین کلیدي سیا  صنف و و گیالو تندوپ بهتوبتون جیگمه نورب »تناسخ الما«
  .درآمدند

صادقانه به با نیتی ... ) George Patterson(جورج پترسون ": لد می نویسدگرونف
      او گزارش می دهد. عنوان یک مترجم و میانجی مذاکرات درگیر قضایا شد

برقرار کرده و به او گفته می شود که وضعیت  با سیا ارتباط 1953توبتون نوربو در 
کومینتاگ  به سوي) ین کمک هاي مخفیانه می گرفتاز کسی که پیش از ا(خود را 

                پترسون همچنین به یاد می آورد که دو سال بعد بین . متمایل کند
 هند وو نمایندگانی از دولت هاي  )Ragpa Pangdatsang( راگپا پانگ داستانگ

ایاالت متحده  به نظر می رسد در این زمان. امریکا دیدار و گفتگویی صورت گرفت
 سرنگونی کنترل چین بر تبت دفهبا  احتماالً یک برنامه ده ساله شورشدر فکر 

 دیدگاه »رسمی«نسخه  که کتاب اخیرش می تواند آودون .فجان .....  ه استبود
ئله که گیالو تندوپ در همان اوایل یعنی در ، با این مسداالیی الما به تاریخ نام بگیرد
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این در اصل جمع آوري اطالعات . با سیا به توافق رسید مخالفت می کند 1951

، در یک فاصله کوتاه زمانی. بود 1956مقدماتی براي نیل به جنگ چریکی در 
حت ، تکومینتاگ را به مثابه منبع تجهیزات کمک هاي نظامی به شورش امریکا

 توسط امریکا، ن تدارکاتای لد اضافه می کند با شروعگرونف ".ر داده بودالشعاع قرا
نامه اي بود که به او اختیار می داد از طرف داالیی الما در "توبتن نوربو حامل 

استفاده از پایگاه هاي هوایی در بانکوك  باسیا  1958در  ".مذاکرات شرکت کند
  .نموداقدام  )Kham( طقه تبتی خامهوابرد اسلحه و مهمات به درون من ، بهتایلند

 را این گیالو تندوپ بود که اولین عملیات هاي تمرینی سیا"لد می نویسد گرونف
سیا براي مامورین تبتی، به  ".دتبتی به این منظور مدیریت می کر با برگزیدن شش

  .سرعت یک اردوگاه سري در کمپ هیل واقع در ارتفاعات راکی کلرادو برپا کرد
  
  

  ساخت امریکا -هاي تبتیتوطئه 
  
بود که طی آن نیروهاي  1959توطئه سیا مشوق خیزش مسلحانه در مارس  

با ": دلد می نویسگرونف. را از تبت بیرون اندازند فئودالی کوشیدند ارتش انقالبی
 ،1959 پیش از مارس موعود وجود فریادهاي مبنی بر بیگناهی نقش داالیی الما،

  ".بودندماه هاي حوادث براي  برنامه ریزي حالمقامات در واشنگتن در 
داالیی الما با . به سرعت شکست خوردند ، نیروهاي فئودال تبت1959ر مارس د

لد مستند می سازد که گرونف. ا بسوي هند فراري داده شدعملیات مخفیانه سی
ارتش  130 - یک هواپیماي سی دیده سیا در کاروان داالیی الما مامورین تعلیم

با قرار  ،که بصورت ویژه اي براي پرواز در هواي رقیق تبت اصالح شده بود ا راامریک
در میانه راه بسوي هند . راهنمایی نمودند دادن عالمت هاي مخصوصی بر روي برف

تحت  مستقیماً ،یک متصدي بی سیم به گروه داالیی الما ملحق شد تا کل عملیات
  . باشد قرار داشته ])دش امروزيبنگال([ر مقر سیا در داکاي پاکستان شرقی نظ
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ده اردوگاه . ایجاد کردیک نیروي کنترا سیا به سرعت در بین تبعیدي هاي تبت 
مرز چین و نپال  رواقع د )Mustang( ادشاهی کوچک موستانگکنتراي تبتی در پ

، در اصالح شده براي هوابرد در ارتفاعات 130 -سیا سه فروند دیگر سی . بنا گردید
 محصول این تالشهاي مهم براي سربازگیري که": لد می نویسدگرونف.  داشتاختیار 

 کامالً«ادي از عشایر ایلیاتی منطقه منتج شد تبتی به انضمام تعد 14000بسیج  به
وراکی آژانس تسلیح، تدارك و رساندن مواد خ«و » به حمل و نقل و نفوذ دوربرد

  "».وابستگی داشت] سیا[
در دست ] المائیست[تنها سالحی که شورشیان ": تداالیی الما گف 1961در 

چند گزارش  ".یمت گرفته بودندداشتند همان چیزي بود که از چینی ها به غن
       می گوید که داالیی الما شخصاً فرماندهی پایگاه کنترا در موستانگ را  اینطور

  .بر عهده داشت
  
  

  تهدید جنگی هند
  

 خود رابا چین را تدارك می دید و  زيدر این زمان، دولت هند یک جنگ مر
در یک پایگاه سري در . نمودمی  مسائل ارتش کنتراي تبتی درگیر مستقیماً

، مامورین هندي و کنتراهاي تبتی براي امریکایی ، عمال اطالعاتی)Orissa(اوریسا
اولین هجوم کنتراهاي تبتی . مالقات می کردندهر هفته هماهنگی فعالیت هایشان 

. شروع جنگ بین هند و چین رقم خورددرست پیش از  ،1961اواخر به چین در 
نشان داده  می کند که در آن مفصالً یک مطالعه سیا در این دوره را ثبتلد گرونف

شده آب و هواي منحصر به فرد تبت ممکن است چه تاثیري بر جنگ افزارهاي 
  .هوایی، شیمیایی و بیولوژیکی بگذارد

جسته تبت، براي جنگ آینده علیه انقالب چین، ده ها روحانیت بر ،در همین اثنا
ه داد تا بر روي جاده هاي نظامی در جوي تبتی را به دولت هندوستان کرایهزار پناه
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جنگ بین هند و چین انقالبی  1962وقتی در . شمال هند مشغول به کار شوند 
  .شیوع یافت، نیروهاي هندي بسرعت بدست ارتش آزادیبخش خلق شکست خوردند

در همین حین که تبعیدي هاي تبتی به حمله هند علیه چین کمک می نمودند 
. از انقالب مائوئیستی الهام می گرفتند ينیروهاي انقالبی قدرتمند هند داخلدر 

بسرعت، کمونیست هاي . انقالبیون هندي انترناسیونالیست از چین طرفداري کردند
یک حزب پیشتاز مائوئیست  )Charu Mazumdar( انقالبی به رهبري چارو مازومدار

یک مبارزه مسلحانه بزرگ را در میان دهقانان  1967و در  داده در هند تشکیل
 بسیاري سکونت گاه واقع در همان منطقه دارجیلینگ که - )Naxalbari( ناکزالبري

  .آغاز نمودند - فئودال هاي تبتی است
  
  

  هجوم ها و جاسوسی از پایگاه هاي کنتراهاي تبتی
  

       پولی که . ادامه پیدا کرد 60هجوم مرزي کنتراهاي تبتی در طول دهه 
سیا امیدوار بود این کنتراهاي تبتی . گیالو تندوپ از سیا می گرفت افزایش یافت

خرابکاري ها را هدایت کرده و بطور کلی انند شبکه عناصر اطالعاتی را حفظ، بتو
  .نیروهاي انقالبی را بستوه آورند

. می شد هاي تبتی در مجموع یک شکست محسوبعملیات هاي کنترا ولی تمام
. و بیشتري تضمین می گشت با تعمیق انقالب در تبت، امنیت مرز با موفقیت بیشتر

با  -  متشکل از رعیت هاي سابق تبتی - هاي انقالبی کمون هاي خلقمیلیشیا
 سوسان منفورپیوستن به ارتش آزادیبخش خلق به تعقیب و نابودي خرابکاران و جا

که این  به شکل فزاینده اي طالب آن بود خلق نپالهمچنین . فئودال می پرداختند
  .اردوگاه هاي نظامی جمع آوري گردد

، یک دسته مهاجم کنترا توسط نیروهاي 1969در آخرین حمله مشهور در 
طبقه حاکم امریکا در ویتنام گرفتار  70در اوایل دهه . دطور کامل نابود شانقالبی ب
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جریان . شد و مشغول تدارك براي برقراري روابط باز با جمهوري خلق چین گردید
       سیا به . فاسد و بیهوده کنتراي تبت دیگر منطبق با برنامه هاي امریکا نبود

  .ساده ترین شکل ممکن به هرزگی کنتراهاي تبت پایان داد
مرتجعین در میان ] برخورد با[الگوي استفاده و دور انداختن به نمونه هاي  این

در هندوچین، سرخپوست هاي  )Hmong( کرد هاي ایران، قبیله تپه همونگ
در شرق نیکاراگوئه و نیروهاي بنیادگراي اسالمی که در  )Misquito( میسکوئیتو

  .افغانستان می جنگیدند، شباهت بسیار داشت
       الیی الما به بقایاي نیروهاي کنترا در نپال دستور داد که دا 1975در  

فئودال هاي تبتی چه از لحاظ نظامی و چه از . زمین بگذارند بر اسلحه هایشان را
وقتی پشتوانه مالی سیا قطع شد، کنتراهاي . لحاظ سیاسی در تبت شکست خوردند

  .تبتی هیچ بنیانی براي ادامه جنگ چریکی خود نداشتند
   

*****  
  

  
براي دسترسی به اسناد و تفصیل بشتر راجع به شرکت سیا در جنبش 

  .لدتام گرونف .ساختن تبت مدرن اثر آ کنتراي داالیی الما نگاه کنید به کتاب
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 مـیر      انتشارات

      

 ، شدند یم حک دعاها نیا از شیپ که ییجا در ها کوه دامنه در... 
     چشم به مائو صدر از یانقالب يها قول نقل میعظ يها یحکاک

 نو سرخ يها پرچم اهتزاز ،یکوهستان يها گذرگاه در. خورد یم
  .دارد دست در را قدرت خلق، که ن آن بودنشا

 يها گروه چطور که کردند یم فیتعر زارها علف در چوپانان    
 کمک آنها به تونگ تسه مائو خلقِ بخش ییرها ارتش یغاتیتبل

 به تن دیبا آنها گذشته، در. کنند غلبه زمستان بتیمص بر تا کردند
 اکنون. باختند یم جان نینچنیا ياریبس و دادند یم خود »ریتقد«

       يزیر برنامه ویکلکت بصورت شان گله و جان حفظ يبرا آنها
 ما تونگ، تسه مائو شهیاند با": گفت یم ریپ چوپان کی. کردند یم

 "!میبرو خدا با جنگ به یحت میدار جرئت
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