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 مائوئیستی ای وجود دارد؟ چینی پسا هآیا پروژ
 

 
گدا  ناداد  ده در اسیدان ایدن  -در سدال %10 -رشدد شدبابان اصبدداد  هاز پانزده سال پیش چین به دور     

بعادل ها  اساسی بین الاللی خبر ای دهد. عالوه بدر  هایلیون نفر  آشکارا از دگرگونی ها 1200 شور 
ناا شده است  ه غرب سراایه دار  )و در پن پشدت آن بخدش چشداییر   این، این بحول در زاانی چاره

، در حالی  ه  شورها  دنیا  سابق شورو  در یک سیکل از جاان سو ( از ر ود پابرجایی رنج ای برد
 آن ناشناخبه اانده است. هپیچیده ا  وارد شده اند  ه نیبج

ادی نااندد آشدکارا یه دار  چدین پساااووویسدبی پن چرا آن چه  ه آن را به طور  لی گزینش راه سدراا     
نبیجه هایی با این اندازه پُرشباب و درخشان داشبه و در عوض چرخش اروپا  شرصی و شورو  سابق بده 
سراایه دار  با این اندازه دردآور و ناچیز  ار است؟ چرا ساخبارها  پیشرفت چین اعادر با ساخبارها  

 ر عدر پیشرفت اسبالینی با این اندازه ابفاوت اند؟د ابحاد جااهیر شورو  سوسیالیسبی
عندرها  پاسخی  ه ای بوان به ایدن پرسدش هدا داد، از سرشدت هدا  گونداگون اندد و در سدط  هدا       

گوناگون صرار دارند برخی ها به طور اسبسی  به سیاسدت هدا  اصبدداد  بدی ایدانجی اربدوط اندد  ده بوسدط 
ی شدوند، برخدی دییدر، بده خواسدت چدرخش بندا بدر جسرافیدا  سیاسدی نیروها  سیاسی اسبسر بکار برده اد

)ژووپلیبیک( اربوط اند. در واصع، خود سیسب  جاانی به دو بخش بسسی  شدده اسدت. در  شدورها  واصدع در 
اروپا )از ابالنبیک با والد   هآاریکا، ها هصار هحوزه ا   ه ای بوان آن را نیاه غربی آن نااید، شاال ها

هدا  گونداگون در بحدران  سال پیش بدا اادروز در درجده 25از  ه آسیا  غربی  هآفریسا و ها هوسبک( ها
سراسدر جندوب شدرصی  هژاپن، چین، ُ دره، بدایوان بده ا داف –اند. در اسابل، در شرق سراسر آسیا  شرصی 

فدش آسیا آسوده از بحران اند. برعکن، در حالی  ه ایدن بحدران در غدرب بده گسدبردگی پیشدبر یادشدده، ژر
رشد پرشباب گردید. انیار این رشدد بدی بردیدد بده جدز ژاپدن  ده بن در  هیافت، آسیا  شرصی وارد ارحل ای

ای رسد بده نوبده خدود در بحدران غوطده ور ادی گدردد،  اا دان ادااده خواهدد یافدت. پدن از ایدن صدرار ایدن 
ی ها در اروپا  شدرصی پرسش اطرح ای گردد  ه آیا بین این بسابل و بسابل اوجود بین بحول ها و دگرگون

 از یک سو و در چین از سو  دییر، رابطه ا  وجود دارد؟ 
 

افاددو  هددا  سیاسددی و  هاددن از بحددر پیرااددون نخسددبین رشددبه از پرسددش هددا در ارببدداط بددا اسایسدد -1     
دنیا  شورو  سابق و چدین پدن از اداوو ادی آغداز  و ایدن اسایسده را بدا ایدن بدددیق صداطع  هاصبداد  ویژ

ای  ن : در اروپا  شرصی )و در ابحاد شورو  سابق( دریافبی از بحول در پیش گرفبه شده و پروژه  وباه 
جااعه وجود ندارد. الببه یک ایدوولوژ ، ایدوولوژ  سراایه دار  پیش افباده وجدود دارد. یعندی  ها  دربار

ه، در جنبه ها  گوناگون انسجای  ه در جسبجو  اسبسرار جااعه جدید، ولو به افاو  سراایه داران هپروژ
به  لی انسجای وجود دارد. به عسیده ان، بده یسدین ایدن پدروژه  هاش، وجود ندارد. در اسابل، در چین پروژ

 های ناا . چپ سوسیالیسدت چدین و یفد سراایه دار  الی و اجبااعی هسوسیالیسبی نیست. ان آن را پروژ
گنجاندد،     ده آن را در گدرار دراز سوسیالیسدبی ادیصدرت فراانروا به نحو هخود ای داند خود را با پروژ

 وفق دهد.
ان از افاو  الّی، پروژه ا  را در ن ر دار   ه اسبوار بر این باور عایق است  ه درآایز  با سیسب       

جاانی هرگز اسالات آایز نیست، بل  ه هاواره با خشونت و  شاکش هاراه است. باا  طبسه رهبر  چین 
چین به طور  لی در این باور سای  اند. در اثل این جا چینی ها به نوع گفباانی  ه  هجااع و از سو  دییر

گارباچف در زاان خود رواج داده بود و بن ر ای رسد بخش زیاد  از طبسه ها  رهبدر  و سیاسدباداران 
سدراایه  هع شورها  شرق اروپا به آن پیوسدبند، بداور ندارندد. در واصدع، طبدق ایدن گفبادان بدین انطدق بوسد

دار  در اسیان جاانی و انطدق هدا  گنجانددن  شدورها  اخبلدف در ایدن بوسدعه هایرایدی طبیعدی وجدود 
رهبر  چین ایاالت ابحد را چونان رصیب ای بیند، رصیبی  ه ادن در ایدن زاینده اسالده  هطبس در اسابلدارد. 

 ایدوولوگ خددابیزار سدازاان )برخورد بادن ها( را ارجع صرار ای ده   ه در آن ن. هانبینیبوناشاور 
( ای  وشد گزینش سیاسی آاریکا را بیش از پیش، به چین سبیز  سوق دهدد  زیدرا چدین نده بده CIA) سیا
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سوسیالیس  اش، بل  ه بناا به خاطر این  ه یک صدرت بزرگ بالنده اسدت، بادیدد  نندده بشداار  هخاطر ناون
 ای رود.

بددداد  چددین نخسدت بدددون وارد شدددن در بیددان هددا  جددز  جددز  وانیادی، در ارببدداط بددا پویددایی رشددد اص     
شناخبه شده یادآور ای شو   ه نرخ ها  این رشد به نسبت شیفبی انییز است، حبی اگدر نداگزیر بده بسییدر 

ان،  هسات به ویژه در  شاورز  بود  ه رشدها  اعین در درازادت را با زیان روبرو ای سازد. به عسید
گویندد، ایدن رشدد در اسدان از ددادرات بدسدت نیاادده  برخالف آن چده اغلدب ادیاین دریافت اا  است  ه 

نددرخ رشددد بولیددد ناخددال   %7/9در برابددر  %5/11سددالیانه  1980 هاسددت. نددرخ رشددد دددادرات در دهدد
داخلی بود. بدا ایدن هاده، در  شدورها  اعیندی  ده بده عندوان ناونده از ن در باندک جادانی اوفدق بدوده اندد، 

، نرخ رشد دادرات شان به طور  لی دوبرابر ندرخ بربر  دادن به بولید دادراتبا  شورهایی هسبند  ه 
 رشد بولید ناخال  داخلی بوده است.

جادان سدّو  بفداوت دارد.  هبسید هها  دییر  از رشد وجود دارد  ه با اشخده ها  رشد ویدژ هشخدا     
طور ابوسط در باداای جادان سدّو  ( در اسایسه با آن چه به 1980 هدر سال در ده %8/5بور  در چین )

در سال برا   شورها  فسیر در جا زده و برا   %9/14بود، بسیار ناچیز است )نرخ ها به طور ابوسط 
است  ه اغلب بوسط بانک جاانی بده عندوان ناونده شناسدانده شددهم(. هد   %73 شورها  با درآاد ابوسط 

اان سّو  بسیار پایین است. الببه، سا  خداات الز  چنین وا  خارجی چین در اسایسه با دییر انطسه ها  ج
بدال  گردیدد. الببده، ایدن دردددها  1990در  %8/9به  1980در  %6/4نسبت به درآادها  دادرات از 

و بددرا   شددورها  بددا  %4/27و  %4/11، بددرا  دییددر  شددورها  فسیددر %4/26و  %1/9بددرا  هنددد 
 بوده است. %1/23و  %1/26درآاد ابوسط 

چینی بوسعه را  ه به نحو اساعد  به اسایسده آن بدا  هها  پروژ«  اایابی» لّی  هیسین، این چند دادبه      
سدراایه )»جاان سّو   اک ای  ند، نشدان ادی دهدد، بدی آن  ده اجدال دهدد سرشدت آن را  هپروژه ها  بسی

یخی آن بده بوددیف  ندی  و در بداب چشد  انددازها و احددودیت هدا  ااکدن بدار«( سوسیالیسبی»یا « دار 
 بحر بپردازی .

ابحاد جااهیر شدورو  سوسیالیسدبی بداز ادی گدردی . بدی چدون و چدرا ادا ایدن جدا  -چین هاسایس هحال ب     
ایدددرار اشدددبرا، ایدددرار بازااندددده از انبرناسدددیونال سدددّو  )بلشویسددد ،  هعنددددرها  اشدددبر ی را در زاینددد

دو حدزب  اونیسدت و  هشرایط بداریخی بوسدعاار سیس ، لنینیس ( و ه  چنین بفاوت هایی را  ه اربوط به 
 دو انسالب است، در اخبیار داری .

پیرااددون آن دور اددی زد، اسددوله ابحدداد  ددارگران و  1917در روسددیه اسددوله ار ددز   دده بحددر هددا از      
د  اسددت  دده بدده احباددال در چشدد  انددداز سدداخباان نیروهددا  اولّددبحددول  هدهسانددان اسددت  دده شددرط و وسددیل

دارد. پاسخ به اسدوله اددرن سداز  یدک  شدور عسدب ااندده زیدر فرادانروایی دهساندان در سوسیالیسبی جا  
نفن خود بیش از  اایابی یا نا اای به ا اون اجبااعی ایدن  اایدابی اجباداعی و چشد  انددازهایی  ده ادی 

ار بدر اسدبو -1930بواند بیشاید یا ببندد، بسبیی دارد. جا  دییدر شدرح داده ا   ده گدزینش انجدا  یافبده از 
نه فسط در ناایت به ااید یک چش  انداز سوسیالیسدبی  -یک شکل جاعوارگی  ه این ابحاد را در ه  شکست

پایدان ناداد، بدل  ده بده  هبازساز  طبسه ا   ه اشباق بدورژوا شددن اسدت( نسطد ه)با بسویت خودساالر ، پای
ه ا   ده ایدن گدزینش بدبخبانده ادن هد  چندین نوشدبنیروها  اولدد را احددود  درد.  هاحباال ااکان ها  بوسع

به ارر رسیده از طبسه  ارگر اروپا  غربی بورژوایی )و  - د دهسانی -ایدوولوژ   ارگرپرسبی هفرآورد
برخی نبیجه ها  آن را بنا بر ابحادش بدا  لنیننیز در آن سا  داشت )هر چند  لنینانبرناسیونال دّو ( بود ه 

در روسباها فراانروا بودند، ادالح  رد(، اّاا اسبالین  1917در  ه اِرها(  -سوسیالیست ها  انسالبی )ان
 آن را از سر گرفت.

ادددورد چدددین بسدددیار ابفددداوت اسدددت. از هادددان آغددداز حدددزب  اونیسدددت در چدددین اانندددد روسدددیه بیشدددبر      
 ارگر هندوز بسدیار در اصلیّدت  هاست با  ارگر   زیرا در شرایطی عال  رد  ه در آن طبس« روشنفکر »

ّاا در هر دو اورد، این دو حزب روشنفکرگرا از بوان بسیج طبسه  ارگر برخوردار بودند و در ایان بود. ا
طبسه  ارگر نفور زیاد   سب  ردند. بفاوت آن ها در این اسدت  ده، در حدالی  ده حدزب  اونیسدت روسدیه 

در  1930از پشدددبیبانی روسدددبا در ارحلددده بنیانیدددرار  برخدددوردار نبدددود، جنیدددی  ددده از  1917پدددیش از 
روسباها  چین براه افباد، به حزب  اونیست چین ااکان داد در بنیان نادادن حدزب رو  جدرب روسدباویان 
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انسدالب چددین، بده رغدد  فدراز و نشددیب هدایی  دده بحدول ایددن انسددالب را از  هحسداب  نددد. از ایدن رو، در نبیجدد
شور با عار ه هایی    بدر در این  « دهسانان -ابحاد  ارگران»با ااروز بودیف ای  ند، اسوله  1949

درونی  شاورز /دنعت هرگز  هاز جاها  دییر و به ویژه ابحاد شورو  حل شده است. اربباط ها  ابادل
 در چین با بحول ها  فاجعه بار   ه باریخ شورو  را رص  ای زنند، روبرو نبوده است.

ب روسدیه بده  لدی بدورژواز  را از بفاوت اا  دییر  دو انسالب را از یکدییر اباایز ادی  ندد. انسدال     
ایان برداشت. اورد چین در این زاینه ابفاوت است. جنگ علیه ااپریالیس  ژاپن نشان ادی دهدد  ده حدزب 

از جالدده بددورژواز   اایدداب بددوده اسددت. نیددرو  اساواددت الّددی،  هدر جددرب هادد 1930 ه اونیسددت از دهدد
ن بندا بدراین انییدزه از انییدزه هدا  دییدر وشنفکران و بورژواز  به حزب  اونیست چدیرگروش بوده ا  

 پربوان بر بوده است.
جااعده اددرن گدرا،  هآن پدروژ هپیوسبیی اجاوع این عاال ها  باریخی بیانیر نیرویی است  ه بر پای     

ز بودیف اثبت برخوردار است. نده فسدط بده االّی و اجبااعی در چین ببلور یافبه است. افاو  الّی این جا 
ج اوجدود جادانی خاطر ایدن  د ه اسدبلز  بینشدی واصدع گرایانده )یعندی  دااپریالیسدبی( از سدراایه دار  واصعدا

است، بل  ه ه  چنین به خاطر این  ه درا ساخبار اوجه صدرت را رو  پایه هدایی نداگزیر ادی سدازد  ده 
 ده بده  - اسبلز  اسوولیت ها  اجبااعی آن است. ان در این اربباط از واژگان سوسیالیسدت سدخن نیفبده ا

 ادار نان نیازاند دگرگونی بنیاد  رابطه ها  بولید و رابطه هدا  اجباداعی بده گونده ا  اسدت  ده  هعسید
بل  ه از واژگان اجبااعی در افاوای سخن گفبه ا   ه بوسعه باید به گونه ا   ه اسبوار بر  –بحلیل  رده 

بددوان آن را  بدسدت ادی آیددد  ده ادیسیاسدت هدا  اددن    ههابسدبیی واصعدی اجباداعی اسددت، باشدد  ده بددر پاید
الددی  ه)اشددبسال، خددداات اجبادداعی، بددازبوزیع درآادددها و غیددره( بودددیف  ددرد. پددروژ« عدددالت اجبادداعی»

داو رات  –اجبااعی چین بنا بر این طرح اند ی اشابه با آن چیز  است  ه پروژه ها  اجبااعی سوسیال 
 ها در غرب است.

ه بوور  لیبرالی جرابیبی احددود در چدین ادی یابدد. در ایدن جدا، هدی  این دل اشسولی بیانیر آن است       
، ایددن جددا، «اسددوله هددا را حددل اددی  نددد هبددازار بدده طددور طبیعددی هادد» ددن ابلااندده بدده ایددن ناددی اندیشددد  دده 

بدورژواز  صدو  بدر اسدت )اانندد چدین(، ایددوولوژ   ح دورناسازناایی آاوزنده ا  وجود دارد: جدایی  ده 
 عیف بر است )اانند اروپا  شرصی( به آسانی پریرفبه ای شودم  بورژواز ایی  ه این لیبرالی    بر از ج

ادن ناسدازناایی بنادا  داهر ص دیه اسدت، زیدرا بفداوت بده طدور طبیعدی بدا انددازه ا  بندا بدر  هالببه، بده عسیدد
در آسدیا   در اصدع، بده هادین بربیدب، -پیوسبیی ایدوولوژ / طبسه ها و انافع واصعی اجبااعی بوجیده پریرندد

شرصِی سراایه دار  ) ه بورژواز  در آن صو  بدر اسدت( ایددوولوژ  لیبرالدی نیاده  داره پریرفبده شدده، در 
انطسه ها  جاان سّو   ه بورژواز  در آن ها  عیف است، بحایل به دوربی  ه این ایدوولوژ  خود را 

 ای  ندم
نیست. به طور  لی این اخرج اشبرا نه  بدین بربیب، باید گفت  ه این اخرج اشبرا چش  پوشیدنی     

بناا ایرار انبرناسیونال سّو ، بل  ه در ورا  آن ایرار بادا  جندبش  دارگر  اروپدا، بده ویدژه اار سیسد  
بدا نسدد ایدن دریافدت  انیلدن( است. ان بارها یادآور شدده ا   ده 1914)پیش از باریخی و انبرناسیونال دّو  

الادا  « سدراایه دار  بددون سدراایه داران»آن ها بیشبر بده سداخباان ها  جنبش  ارگر  نبیجه گرفت  ه 
« پیشداهنگ»بخشیدند با به دریافت از  اونیس . افاو  ها  اربوط به بی طرفی بکنیدک هدا  بولیدد، نسدش 

ار  از او دوع هدا  دییدر بیدانیر ایدن اخدرج هدا  یارد  و بس -هطبس -حزب -حزب و رابطه ها  دولت
 وشید ایدن  دار را از راه انسدالب فرهنیدی،  ااوورو  هرگز آن را به پرسش نکشید. اشبرا اند. ابحاد شو

: یکدی بده پرسدش  شدیدن بدی طرفدی بکنولدوژ  هدا، دییدر  حدزب هدددست    در دو نکبه اساسدی انجدا  د
ژ   ه درون آن بورژواز  بازساز  ای شود. الببه، انسالب فرهنیی نا دا  ااندد. زیدرا خود ااه به اثابه دِ 

ن انسالب اوفق نشد به  شف و بازساز  عاال اجبااعی شایسبه رهبر  ُ نش خود نایل آید و فسط بوانست ای
 را جانشین آن  ند.« جوانان»ابا   هاسول
الّددی و  هبددا ایددن  دده چددین پددن از ادداوو، از هدددف هددا  سوسیالیسددبی واپددن رانددده شددد، آیددا بدده پددروژ -2     

 وابسبه ااند. « سراایه دار  جاانی»و « بازار»به اجبااعی بدون داشبن بوّه  زیاد نسبت 
هدا  چدین از «  اایدابی»پن هنیاای  ده هد  آوا بدا باندک جادانی و رسدانه هدا  فراادانروا ادی گویندد      

و « ر دود ااووویسدبی»ادیون چش  پوشیدن از سوسیالیس  اسدت و از ایدن راه ااکدان یافبده اسدت از  1980
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ها را به شدت ساده ادی  نندد بدل  ده ادانع از درا دلیدل هدا  واصعدی ایدن  غیره بیرون آید، نه فسط او وع
سددال  30هددا اددی شددوند  زیددرا بدددون زیرسدداخبار اصبددداد ، سیاسددی و ایدددوولوژیک  دده طددی «  اایددابی»

ل اخیدر آن بده سدا 15( ساخبه شدد، سرشدت شدباب رشدد اصبدداد  در 1950-1980فراانروایی ااووویس  )
  سخبی فا  پریر است  زیرا در اربباط با رشد اصبداد  اسوله عبارت از شباب آن است.

بولیدددد  %3/3بولیدددد ناخدددال  داخلدددی، یعندددی  %3/5یدددک ندددرخ رشدددد  1957-1975 هچدددین در دور      
یع جادان سدّو ( و ندرخ هدا  رشدد ر وردهدا در ددنا هبسید %2ناخال  داخلی سدرانه )در برابدر  د  بدر از 

( را در هاددان دوره بدده ثبددت رسددانید و سدداخبارها  اجبادداعی %3/8( و دددنایع سددنیین )%2/11سددبک )
بدا هندد، آفریسدا یدا  ه اان بازبوزیع درآاد به ارابب بابر از جاها  دییر )یعندی  د  بدر ندابرابر( در اسایسد

اعاددر بددور ناپدریر « هاعجدز»بده عندوان  آاریکا  البین را برصرار  رد. بدیای است  ه این دسباوردها
بوده است از سو  دییر، به خاطر این  ده بده دصدت هندد، اگدر چده بدا ن د  سدراایه دار  و گشدایش دروازه 

سدط  هدا  هدر هابل  ه ها  اش به رو  سیسب  جاانی بیش از چین، از بازساز  هاانند برخوردار نبود، 
 است و به آن ادااه ای دهد. از لحا   ارایی اانند عدالت اجبااعی یا اسبسالل بد عال  رده

ع طبدای  درسبی گرفت، اّاا به طور صا« درآایخبن با سیسب  جاانی»اگر چه به  بنگ سیاووپینگچین      
خدوددی سداز  این شوا دراانی اشاور را  ه در سه ادطالح زیر خالده ای شود، رد  رده اسدت: 

. اروپا  شرصی ن ارت ارزها به رو  خارجگشایش بدون و  آزاد  بی صید و شرط بازارها، بی حد و ارز
ااباز جدید )نوان  البورا( است، با بسییر عسیدده دادن نسدبت بده شدوا  ه ه طبسه رهبر  آن برآاده از طبس

ها  دراانی در و عیت بسیار پیچیده ا  غوطه ور است  ه یدارا  خدروج از آن را نددارد. اگدر چده چدین 
 آن سکوت  رده است. هبرابر خارج نپریرفت، اّاا هاواره دربار در« ناایش»خود فراول را به دلیل ها  

 1981در واصددع، خدودددی سدداز  چددین نددوعی بار ددز زدایددی االکیددت دولبددی اسددت: در حددالی  دده در      
بخدش  %21، بعاونی هدا %78دولت هنوز فراانروا  دحنه بود )بوزیع االکیت از این صرار بود: دولت 

 داهش یافدت، اّادا ایدن  داهش بیشدبر بده سدود االکیدت  %5.54لت به سا  دو 1990خدودی ناچیز( در 
( بدود بدا بده سدود بخدش %7/35جاعواره ها )ایالت هدا، شدارها، گدروه بندد  هدا  سدندیکایی، بعداونی هدا: 

 نبود.  %4/5خدودی  ه سا  آن فرابر از 
یست( ادل رصابدت در بدازار سیسب  صیات ها به بربیبی  ه ای  وشد اعسوالنه باشد )اّاا هاواره چنین ن     

)و بنابراین آزاد  برا  اؤسسه در بعیین صیات ها  عر ه اش( و ادل برنااه ریدز  )بعیدین خود ااانده 
سیسدب   1978صیات یا دخالت سازاان ها  دولبی در بازار( را در ای آایزد. این جا نیدز در حدالی  ده در 

ابحدداد شددورو  افراطددی نبددود و  هبدده اندددازفراددانروا  دددحنه بددود )سیسددب  چینددی هنددوز « شددورو »خددا  
صیادت هدا  آزاد بدر نیادی از  1990هاواره عر ه  بسا ا در بازار را به وسعت در ن ر ادی گرفدت( از 

فددرآورده هددا بدده  %36بازارهددا  فددرآورده هددا   شدداورز  و دددنعبی ادددرفی فراددانروا بددود )اّاددا بناددا 
 بجایزات و ااده ها  اولیه اربوط بود(.

در زادان خدود  چوون ال  ) ه بوسط« چاار اورد ادرنیزه  ردن»فراول اورد اسبفاده در چین  بنا بر    
به اجرا در آاد  ه به عدالت اجبااعی، بعادل « سه اورد اثبت»فراول بند  شد( بوسط سیاست اوسو  به 

ه بدا اادروز انطسه ا  و بسلط بر رابطه با خارج اربوط بود. باید پدریرفت  ده سیاسدت هدا  بده اجدرا درآادد
  اابیش در این سه صلارو اؤثر بوده اند.

وجدود دارندد  ده دارایدی شدان گداهی )اّادا نده هایشدهم( در پیوندد بدا « ثروباندان جدیدد »الببه، در چین      
اببکارها  اصبداد  از بازدهی بسیار باال برخوردار اسدت. هد  چندین ندابرابر  هدا  جدیدد  در ارببداط بدا 

ار دشددوار اسددت )اثددل ازدهددا   ادرهددا  اؤسسدده هددا  ید دارنددد  دده بوجیدده آن بسدد ددارایی اصبددداد  وجددو
بخدش هدا(. الببده، بندا بدر انطدق صیادت هدا و  رخدودی در پیوند با سدراایه هدا  خدارجی و ازدهدا  دیید

ایلیون جاعیت  1200ازدها ساخبار ع ی  چند بعد  ا  وجود دارد  ه بازبوزیع سبرگ درآاد در اسیان 
 »دشدوار  هدا و فسدر  شدور  هدییر جاان ه  ارز ندارد. نبیجه آشدکار ا سدت: بده رغد  هاد در هی  اصبداد

در چین وجود ندارد. در هر حال، هی  چیز با آن چه  ده در جادان سدّو  سدراایه دار  بدا یدا « فسیران جدید
اسایسه  بدون رشد اصبداد  دیده ای شود، یا با آن چه  ه چاار نعل در اروپا  شرصی رو به گسبرش است،

 پریر نیست.
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ییدانیی  هندابرابر انطسده رو  آیندد هوانیای ،در چین یک آگاهی نیرواندد از خطرهدا  ده بندا بدر بوسدع     
 ند، وجود دارد. اسوله بناا عبارت از آگاهی نیست. به اعببار بار ز وسیله هدا  هندوز   شور سنیینی ای

برده ای شود  ه هدف آن پیوند زدن وابسبیی  چش  ناپوشیدنی دولت( سیاست هایی بکار هاا  )چون بودج
بده ویدژه بده  شدانیاا  هها  ابسابل جدید بین ایالت ها  ساحلی با رشد باال و ایالت ها  داخلی است. انطسد

را یکپارچه  سه چوآن و از این راه باا  چین ار ز  داخلی با طور ان   رو  این سیاست ها درنگ دارد
دارد. ایدن سیاسدت هدا دسدت  د  بدا انددازه ا   دارا بده ددادرات بیشبر رو  ون انب -آاو ای  ند. در اسابل 

هسبند  زیرا ایالبی را در چین نای یابی   ه نرخ رشدش اثبت و باالبر از نرخ رشد جاعیت اش حبی ایدان 
درددد   ده در انطسده هدا   25یدا  20هدا   فسیربرین آن ها نباشد. الببده ایدن پیشدرفت در اسایسده بدا ندرخ

 اساعد بدست آاده بسیار ناچیز است.  بسیار
اربوط به گشایش خارجی است  ه اعسوالنه زیر ن ارت دولدت بداصی ادی ااندد. « اثبت»سواین اورد      

وارد نکند و چه چیز  را آزادانه وارد چین نکند. هنیداای  ده ایداالت  چه  سیدر واصع، اا  این نیست  ه 
ابا  ای  ند، چیز  جعل نکرده است. آشکار است   گاتسررات بسلب در ا»ابحد در این اورد چین را به 

 ه با زاانی  ه نای بوان به طور رسای ناعادالنه بودن اسررات اورد بحر را رد  رد، بناا دور زدن آن 
 ها در آن حد  ه ببوان باصی ای ااند.

 ده در بداال « اثبدت» را به سه ادورد« انفی» -اورد بزرگ -با این هاه، به سا  خود چااراین اورد     
فراانروا ابساعد شده است  ده هددف هدا  بعیدین شدده در  هاشاره شد، ا افه ای  ن : بن ر ای رسد  ه طبس

اسدبسل طبسده هدا  اردادی بندا بدر ویژگدی هدا   دار رد  هبوانند بدون اداخلد سه اورد اثبت اورد بحر ای
سا  خود بر این باور   ه این جا، هاان  حزب آن گونه  ه ساخبه شده، به ثار برسند. ان به -درست دولت

 طوریکه باریخ ابحاد شورو  به  اال نشان داد، بوّه  بزرگی وجود دارد.
عزیات ادان ابدزار الز  را در اخبیدار دارید . آیدا پدروژه  هشاید ا نون برا  بازگشت به پرسش نسط -3     

در راه ا  سیالیسدددبی، ارحلددده ا  چیندددی وجدددود دارد؟ سرشدددت اجباددداعی آن چیسدددت؟ )سدددراایه دار ، سو
 سوسیالیسبی؟(. چیونه با اصبداد جاانی و اصبداد انطسه پیوند ای یابد؟

طبسه فراانروا  چین وجود دارد. ان بده سدا  خدود، بده درسدبی سده ادورد اثبدت و انفدی  هآر ، پروژ     
ددورت، ب دادها، اسدوله  الّی و اجباداعی ناایدده ا . پدن در ایدن هیادشده را ردیابی  رده ا  و آن را پروژ

 ها، ااکان ها   اایابی و خطرها  نا اای آن  دا  اند و چه آینده ا  را ای گشاید؟
بکار ای رود. روش «  شاکش ها  انطسه ا »سنت اعینی برا  بحلیل اسوله ها  چین در اربباط با      

و  لفودودا»نروا  احلدی(، شداال و بنابراین طبسده هدا  فرادا ) بواند انطسه ها و شیوه ها  بولید اعینی ای
چیندی در حدال اجدرا:   ه، شانیاا  سراایه دار  الی،  انبون  اپرادور  را ابحد  ند. پدروژ«دیوان ساالر

دهدد. گفبده ادی به ه  پیوندد  حزب  -این سه جز  بشکیل دهنده را با حف  نسش رهبر  دیوان ساالر  دولت
از راه  -آید. آیا بورژواز  الّی بدا نفدور در دسدبیاه دولبدی نشده است  ه در بی ناایت به این هدف نایل ای

 اسبکار فاسد اوفق خواهد شد دولت را به دولت خود ببدیل  ند. آیا به حاشیه « دیوان ساالران»هادسبی با 
اسبسل طبسه ها  اردادی بندا بدر سرشدت خدود ایدن بحدول را بده سدو  شدکل هدا  خدال  بدر  هراندن اداخل

 ای  ند؟سراایه دار  آسان ن
حبی ای بوان سناریو  بحول ناگواربر  را بدور  رد. اگر نابرابر  هدا  انطسده ا  هاچندان ادااده      

یابد، آیا این پایه ا  برا  از ه  پاشیدن  شور نخواهد بود )آن چه پیش از این در این اورد در باریخ دراز 
 -هندگ  ندگ - انبونر  نی   ه پیرااون حلسه چین رخ داد، نباید از یاد برد(. با وجود این، جنوبی را بدو

شکل گرفبه و دروازه ها  اش به رو  اصیانون آرا  و چینی ها  آن سو  دریاها  ه بندا بدر بداریخ  بایوان
خددود بدده وسددعت  اپددرادور  انددد، گشددوده اسددت. آیددا ایددن انطسدده اکاددل یددا نارصیددب اش را در چددین ار ددز  

را اسدبسل  سدین  یاندگو ببدت ها  شاال غربدی حاشدیه ا  اثدل  خواهد یافت؟ حال ایالت دوهان -شانیاا 
بدور  نی   ه بنا بر آن طرح بجزیه چین در دسبور روز صدرار گرفبده اسدت: دسدبور عادل سیاسدت ایداالت 
ابحد و ژاپن از این صرار است  زیرا برا  آن ها چین بزرگ نیرواند )حبی اگر سراایه دار  باشدد( چشد  

 .انداز  ناپریرفبنی است
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بدیای است  ه چین یکپارچه یا بجزیه شده در اجاوع آسیا  شدرصی و در ورا  آن در اصبدداد جادانی      
الببده پویدا  هاا  ببدیل شود، خواه ایالت ها  آن در پیشرفت انطس هجاها  ابفاوبی دارد: خواه به صطب جارب

 نیسبند. درخور  در برابر سر ردگی ایاالت ابحد هشر ت  نند، در اسیان  لی وزن
الببه، ای بوان بحولی برا  پیشرفت سوسیالیس  در چین و در جاان بدور  رد. اسا  ها  رسای چین      

ای نااند. اا  این « سوسیالیس  بازار»)حبی الّی( نای نااند، بل  ه « سراایه دار »طرح خا  خود را 
اصت آن هدا و غیدره( اسدت، نده جا نه دنبال  ردن پدژوهش عایدق اربدوط بده رهنیدت افدراد ادورد بحدر )ددد

 بعریف سوسیالیس . هگسبرش دادن گفباان اعناشناسانه یا ابافیزیک دربار
اددن روش بحلیلددی ابفدداوبی را پیشددنااد اددی  ددن   دده از یددک سددو، بددر ابددارزه هددا  اجبادداعی ،سیاسددی،     

 هگفبیدو دربدارایدوولوژیک بکیه دارد  ه در خود چین گسبرش ای یابد، از سو  دییر، بحدر را در سدط  
 اطرح ای سازد.« گرار درازادت از سراایه دار  جاانی به سوسیالیس  جاانی»اداف ها  

هی  دلیلی برا  بی خبر  ان   از پویدایی ابدارزه هدایی  ده در چدین گسدبرش ادی یابدد، وجدود نددارد.      
، «رآادد بدورژواز ب»بده بسریدب هادواره بدا  -به ویژه برا  نا ر خارجی -بدون شک رویدادها  آشکاربر

رسوایی ها، اال اندوز ، فساد، پیوسبیی به سراایه خارجی، انحطاط اخالصی یا فرهنیی و غیره در پیوندد 
دییر، رسانه ها  بین الاللی او ع گیر  ها  اطلوب داو راسی سیاسی را آن گونه  ه  هاست. در سااان

روزافدزون برجسدبه ادی سدازند. ایدن جدا در غرب آن را ای فااند )حسوق بشر، ادل چند حزبی( با شددبی 
ای بوان از خود پرسید  ه این خواست در این شکل بیشبر اورد بوجده افدراد اسدت  زیدرا بن در نادی رسدد 
بورژواز  چین )چون بورژواز  آسیا  شرصی سراایه دار  در اجاوع آن( عالصاند به داو راسی باشدد. 

ابفداوت حسدوق و ازیّدت هدا   هدای ه  زاان در زایندر حالی  ه بن ر ای رسد، بحر ها و ُ نش ها  ار
 هاساسی به عسیدد هپیشرفبه بر چش  انداز داو راسی سوسیالیسبی جریان دارد: نکب هاجبااعی و گاه در زاین

 ان چیز  است  ه در واصع در این عرده ها جریان دارد.
آیندده سوسیالیسد  در چدین  هبیدو دربداربا این هاه نای بوان در آن جا ابوصف ااند. اایل ا  بیوی   ه گف     

بده روش خدود اددطالح هدا   3چش  انداز جاانی باشد. سنت انبرناسیونال  هنای بواند جدا از گفبیو دربار
اداف را بعریف  رد و بنا بر بوور  ساخباان سوسیالیسد  در یدک  شدور و در یدک اددت  وبداه بداریخی 

ان دست    بنا بر سرشت خود ابا  است و بده  لدی برگشدت پاسخ داد. باریخ نشان داده است  ه این ساخبا
پریر. از این رو، ان از سرگرفبن بحر گرار دراز ادت )صرنی( سدراایه دار  جادانی بده سوسیالیسد  را بدا 

دوره  نه به عنوانادطالح ها  آن پیشنااد  رده ا . ه  چنین ان بوجه به سنت بلند ادّت را  هبعریف دوبار
 ندار  )جسرافیدایی( سیسدب  هدا  ابفداوت اجباداعی بوددیف ادی شدود، بدل  ده بده عندوان ا   ه بنا بر هد  

 شاکش درونی هاده جااعده هدا بوددیف ادی شدود، بعریدف  درده ا .  شداکش بدین عنددرها  سیسدب   ده 
عسالنیت خود را از انطق سراایه دار  ای گیرد و دییر عندرها  ه سنجه ها  دییر عسالنیت اجباداعی 

لیسبی را  پیشرفت ای دهد. سوسیالیس  اند ی چونان سراایه دار   ده در فوودالیسد  پدیش از سرشت سوسیا
دراز نخسبین در بطن سراایه دار  بوسعه خواهد یافدت.  هرواز دور افکندن ددف آن گسبرش یافت، در د

ان از )گزینشی  ده ادی بدو« سوسیالیس  بازار» -چین بین سایرین -هبدیای است  ه در این چش  انداز پروژ
 باشد( بُعد جالب بوجای ای یابد. ن بی ارزش چندان  انبخاب ادطالح ها داشت، شاید

 
 یادداشت ها

 

 Les informations statistiques reprises ici sont tirées des Rapports 
Annuels de la Banque Mondiale (1983 et 1991); du State Statistical 
Bureau, 1991, pp 33, 55 et 79; de P. Li, Price Reform… (Beijing 
Review, vol 35, N° 18, 1992, p. 17); de Nolan and Dong, The 
Chinese Economy, Camb, Polity Press 1990, p. 143.  

 Développées tout à fait séparément, l´analyse que je propose ici 
(rédigée en novembre 1994) et celle de Lin Chun (Situating China, 
UNAM, Mexico, 1994) se rejoignent sur quelques points centraux. 
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 Dans ce texte j´ai fait allusion: 

 à la these de "conflit des cultures" que j´ai critique (Towards a theory 
of liberation, al 

 Ahram weekly, N° 253, déc. 1995, Le Caire). Cf chap XI. 

 aux développements que j´ai consacré aux origins de soviétisme et à 
la théorie de la 

 transition socialiste (Itinéraire intellectual, L´Harmattan, Paris 1993 pp 161-
182). 

 aux divres scenarios concernant l´avenir de l´Asie orientale. (Cf. 
chapitre V). 
Voir égalemant 
Françoise Lemoine, La nouvelle économie chinoise, Repéres, La 
Découverte, 1994. 
Dianna Hochraich, La Chine de la Révolution à  la Réforme, Syros, 
1995. 

  


