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Vznik komunistické Číny
(diktátor Mao Ce-tung)

Před 70 lety (1. 10. 1949) vyhlásil vůdce KS Číny Mao Ce-tung v Pekingu
(na náměstí Tchien-an-men) Čínskou lidovou republiku. Byla to velká geopolitická změna světového významu. Komunismus se rozšířil do Asie a napětí
ve světě (studená válka) se znatelně zvýšilo.
Mao Ce-tung (1893-1976) patřil k zakládajícím členům KS Číny (1921),
která vedla desítky let zápas s čínskými nacionalisty ze strany Kuomintang (v čele
s generálem Čankajkem) o moc v Číně.
KS Číny byla součástí Komunistické internacionály, a i proto usilovala podle vzoru sovětských bolševiků o komustickou revoluci v Číně.
Když ve 30. letech 20. století napadli Čínu Japonci, přerušili komunisté a Čankajškovi nacionalisté občanskou válku a soustředili se na společný boj proti japonským
okupantům.
Porážka Japonska v roce 1945 odstartovala poslední fázi občanské války mezi konisty, které podporoval Stalinův SSSR, a Čankajškovým Kuomintangem.
Nacionalisté byli v roce 1949 poraženi Čankajšek se musel uchýlit pod ochranu
USA na ostrov Tchaj-wan, kde založil Čínskou republiku.
V říjnu 1949 vítězný Mao Ce-tung vyhlašuje v Pekingu Čínskou lidovou republiku, která nejprve buduje s pomocí SSSR komunistickou diktaturu stalinského typu.
Mao se ale brzy rozkmotří se Stalinovým nástupcem N. S. Chruščovem (vztah
ke Stalinovi, čínská touha po jaderných zbraních, soupeření o vůdcovství obou velmocí v komunistickém hnutí) a Mao zkouší urychlit cestu ke komunismu vlastními
metodami. V letech 1958-1960 vyhlásí tzv. „VELKÝ SKOK“. Experiment, jehož
úkolem bylo „dohnat“ USA a Velkou Británii, uvrhl Čínu do chaosu, který měl za následek, že 20-40 mil.obyvatel zemřelo hlady. Rolnické komuny totiž měly hlavně
v pri mitivních pecích tavit ocel (!!!!), na dostatečnou produkci potravin rolníci neměli ani čas, ani podmínky. Ocel měla přednost...
Mao Ce-tung se po tomto debaklu na několik let stáhl do ústraní, ale čekal na příležitost k pomstě svým kritikům. Ta přišla brzy. S pomocí své ženy a maršála Lin Piaa
rozpoutal v roce 1966 „KULTURNÍ REVOLUCI“. Nástrojem jeho pomsty byly
„RUDÉ GARDY“, oddíly zfanatizované mládeže, pro které byl Mao bohem. Čistky
stály život několik miliónů lidí, než vražedný chaos ukončil zásah čínské armády,
která řádění RUDÝCH GARD násilím ukončila.
Stárnoucí a nemocný Mao pak do světové politiky zasáhl ještě jednou. Dal souhlas
s obratem v zahraniční politice komunistické Číny. V letech 1971-1972 začala Čína
normalizovat vztahy s USA. Obě země měly společného nepřítele: Brežněvův
SSSR... Maovou smrtí v roce 1976 začala proměna Číny v jednu ze dvou hlavních světových velmocí 21. století. Čína zůstala komunistickou diktaturou, ale v ekonomice
se vrátila k tržní ekonomice (státní kapitalismus). Zasloužil se o to Teng Siaopching.
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