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 سوسیالیسم چینی و اسطورۀ پایان تاریخ

 (Bruno Guigueبرونو گیگ )

 

2018اوت  21مرکز پژوهشهای جهانی سازی،   

 

رد. او را اعالم ک« پایان تاریخ»، سیاست شناس آمریکائی، فرانسیس فوکویاما با شهامت  1992در سال 
با فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، بشریت به دورانی نوین  و شکوفائی بی سابقه  می گفت :

از این پس دمکراسی لیبرال می تواند نور رهائی  ا کسب پیروزی بر امپراتوری شرّ،بای دست خواهد یافت. 
ی هایش مدد رسانواند می تبخش خود را بر جهان فریب خورده بتاباند. با کنار زدن کمونیسم، اقتصاد بازار 

ه آمریکائی ب پیشگام الگوی م بر اساس پیشگوئی ها ورا به چهارگوشۀ جهان گسترش دهد و سرانجا
 (.1یکپارچگی جهان جامۀ عمل بپوشاند )

ا جریان ب مبتنی بر نظریۀ لیبرال ، و نه سوسیالیسم،با فروپاشی شوروی، بنظر می رسید که سرمایه داری
. امروز همچنان ایدئولوژی حاکم این نظریه ساده را تکرار می کند : که ه استهماهنگ شد سیال تاریخ

اگر طرح اقتصادی رژیمهای سوسیالیستی با شکست روبرو شد به این علت بود که قابل زیست نبود. ولی 
 کرده است.نبه این اندازه کارا نبوده و جهان را فتح تا سرمایه داری هیچ وقت 
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و علتی  هشانن ز بین رفتن نظام سوسیالیستی یکتااز این متقاعد شده اند که ا بیشطرفداران این نظریه 
نیست که نظریات آنان را تأیید می کند، بلکه از دیدگاه آنان هماهنگام اصالحات اقتصادی که از سال 

 در چین راه اندازی شد یک بار دیگر برتری نظام سرمایه داری را به اثبات رسانده است.  1979
یجاد ا با تحمل خطر کنار نهادن میراث مائوئیستی و کمال مطلوب برابری طلب، در تهای چینیکمونیس
ن آ اقتصادشان آیا سرانجام به خصوصیات مؤثر شرکتهای خصوصی و سود آزاد پی نبردند و برای محرک

سم مداخله یهمانگونه که سقوط نظام شوروی برتری سرمایه داری لیبرال را نسبت به سوسیال؟  نپذیرفتند را
لیک ش« کمونیسم»، گرایش چین به روشهای سرمایه داری گوئی تیر خالص را به تجربۀ گر نشان داد

هستیم که مشخصاً در مسابقه بین دو نظام در کوران  کرده است. ما در اینجا با داوری مضاعف تاریخ روبرو
 سدۀ بیستم نقطۀ پایان را به ثبت می رساند.

روایتی افسانه ای بیش نیست. در غرب دوست دارند دائماً تکرار کنند که چین با مسئله این است که چنین 
گسترش یافت. ولی این ادعای ساده انگارانه با واقعیت تطبیق نمی کند. حتا « نظام سرمایه داری»پذیرش 

 ن چین به نظام سرمایه داری توهمی بیش نیست.نشریات لیبرال غربی سرانجام اعتراف کردند که گروید
حلیل، برای نقطۀ آغاز ت .داشتند برای دعاوی خودز یا این را گفتند و براهین محکمی نسرانجام، خود چینی ه

بزار تولید ا نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصیِباید از تعریف رایج نظام سرمایه داریم شروع کنیم : 
( در جمهوری خلق چین از بین رفت و 1950-1980به تدریج در دوران مائوئیست ) نظاماین  و مبادله.

عمالً تجدید حیات یافت. نظم  1979دوباره در چارچوب اصالحات اقتصادی دنگ ژیائوپینگ از سال 
تی باید به نکتۀ دقیق و پر اهمی در اینجا سرمایه داری در حد گسترده ای به اقتصاد چین تزریق شد، ولی

ازگشائی جزئی اقتصاد و ب زیر کنترل دولت انجام گرفت. لیبرال سازیِ« سرمایه داری»تزریق ه کنیم : اشار
ینی، هدف برای رهبران چ سیاسی اختیاری منشأ می گرفت. درها به روی اقتصاد بین المللی از یک گزینش

 اقتصاد بازار یک وسیله جذب سرمایه های خارجی بود تا تولید داخلی را افزایش دهند. جا باز کردن برای
چین در ادامۀ » دیدگاه سیاسی قابل درک خواهد بود :بود و نه هدف. در واقع، مفهوم اصالحات به ویژه از 

برای حفظ کنترل مطلق روی نظام سیاسی، حزب باید  .امپراتوری دارای یک دولت مرکزی منسجم است
 تنظیم کند، یعنی ثبات و تضمین درآمد فزایندۀمنافع دیوان ساالران را در راستای منافع سیاست عمومی 

 قدرت سیاسی باید اقتصاد را بگونه ای مدیریت کند که با کارآئی واقعی و بهترین شرایط زندگی برای مردم.
بیشتر ثروت بیشتری تولید کند. به همین جا دو نتیجه بدست خواهد آمد : اقتصاد بازار یک ابزار است و نه 

ز شرط کارآئی بوده و به اقتصاد عملیاتی می انجامد : یعنی جبران عقب ماندگی و هدف، سیاست درهای با
 .(2) «از غرب پیشی گرفتن

ترل انجام گسترده بود، ولی قویاً زیر کن به همین علت سیاست درهای باز چین به بازارهای بین المللی بسیار
میشل آگلیتا  گرفت. بارزترین نمونه در مناطق اقتصادی ویژه )یا مناطق ویژۀ صادرات( عرضه شد.

Michel Aglietta  و گیو بایGuo Bai  ( یادآور شده اند که2)در کتاب یاد شده در پاورقی شمارۀ 
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را به ویرانی  و نه اینکه آن تقویت رشد اقتصاد ملی بیانجامدارت به اصالح طلبان چینی می خواستند که تج
، رژیم پیمانکاری شرکتهای چینی و خارجی را به یکدیگر متصل سوق دهد. در مناطق اقتصادی ویژه

چین در آنجا عناصر ساخت وسایل مصرفی در صنایع را وارد می کند )الکترونیک، پارچه بافی،  کرد.   می

ن است ای رسد. ند، سپس کاالها در بازارهای غربی بفروش میی آنها را سوار می کیروی کار چینشیمی(. ن
سال پیش بی وقفه شدت یافته : رشد  30آن تقسیم کاری که منشأ یک پدیدار مضاعفی بوده که از 

( که طی آن 1840-1860« )جنگ تریاک»اقتصادی چین و صنعت زدائی غرب. یک نیم سده پس از 
 ان کرده بودند، امپراتوری آسمانی انتقام خود را گرفت.غربی ها چین را ویر

این بار، آزاد سازی تجارت و سرمایه گذاری به » زیرا چینی ها از تاریخ دردناکشان درسهائی آموخته اند. 
ی بسیار دور از فضاهائی که فقط به نفع مشت حاکمیت چین بستگی دارد و بدست دولت کنترل می شود.

معامله گر تمام شود، آزاد سازی نوین تجارت یکی از ساز و کارهای اصلی بود که ظرفیت عظیم توده های 
یکی دیگر از خصوصیات سیاست درهای باز که غالباً ناشناخته است، این  (.3« )مردم را آزاد و فعال کرد.

سرمایه های  60معادل % 2005و  1985عمل کرد. مهاجران چینی بین است که به نفع مهاجران چینی 
سنگاپور و کرۀ جنوبی. سیاست  15برای کشورهای غربی و % 25انباشته شده را در اختیار داشتند،  %

بسیج سرمایه های داخلی برای خود چین بود.  تدا یک موضوعدرهای باز برای سرمایه های خارجی اب
نعتی ص دی شرایط ایجاد جذب اقتصادی آسیائی را فراهم آورد که چین لوکوموتیوبازگشائی اقتصاموجود، 

 آن است.

اده تبدیل شده حاکی از نگاه س« سرمایه داری» گفتن این که چین پس از عبور از تجربۀ کمونیستی به 
صوصی ای خانگارانه به فرآیند تاریخی ست. اگر مفهوم کشور سرمایه داری را به معنای دارندگان سرمایه ه

 کشور را نیز در اختیار دارند، در این صورت حضور سرمایهملی  سیاستاقتصاد و بدانیم که هماهنگام کنترل 
در چین، حزب  است.« اریسرمایه د»داران در چین به این معنا نخواهد بود که این کشور یک کشور 

در سراسر جامعه است که قدرت سیاسی را در اختیار دارد. آیا باید از نظام  میلیون عضو 90کمونیست با 
مخلوط و سرمایه داری دولتی حرف بزنیم ؟ البته این نگرش بیشتر به واقعیت نزدیک می شود ولی هنوز 

شگفت آور این است که به محض اینکه موضوع تشخیص کیفیت نظام چین مطرح می شود،  کافی نیست.
ن غربی نیز آغاز می شود. لیبرالها بین دو گروه تقسیم می شوند : آنانی که چین را سرزنش مشکل منتقدا

می کنند که پیوسته کمونیست باقی مانده، و آنانی که از تبدیل این کشور به یک کشور سرمایه داری اظهار 
 خشنودی می کنند. 

ون امتیاز ا اگر به سرمایه داری پیرامثابت قدم می دانند، حت« رژیم کمونیستی و لنینیستی»برخی چین را 
 (. برخی دیگر بر این باورند که چین به دلیل ضرورتهای زمانه به سرمایه داری تبدیل شده و4داده باشد )

 .می دانندبازگشت ناپذیر را این روند تحولی 
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ترتیب  نبیشتری واقعیت را بررسی کنند. به ای دقت ربی سعی می کنند باتحلیلگران غ با وجود این برخی از
قاطعانه نوشته است که چین در ماهنامۀ اقتصادی لیبرال  Jean Louis Beffaاست که ژان لوئی بفا 

بی  سال بعد از گسترش 30بیش از »و می گوید : «. یگانه آلترناتیو معتبر برای سرمایه داری غربی ست»
افته الگوی مؤثر سرمایه داری غربی را یتا نتیجه بگیریم که چین راه حل ضد بدیل آیا وقت آن فرا نرسیده 

وجود نداشته است، و فروپاشی نظام کمونیستی در  برای جایگزینی الزاماً تا اینجا، هیچ راه حلی است ؟
الگوی سرمایه داری را به پیروزی رساند. ولی چین امروز در چنین مسیری بسیج  1989روسیه درسال 

سم و بُعد که از دو منبع متضاد تشکیل شده است. اولی از مارکسینشد. الگوی اقتصادی چین ترکیبی ست از د
ست. دومی ا و سیستم طرح خدشه ناپذیر کاربردی مند حزبلنینیسم منشأ می گیرد که زیر کنترل قدرت

بیشتر در پیوند با شیوه های عملی غربی ست که بخش مهمی را به ابتکارهای فردی و روح مدیریت 
می بینیم که حزب کمونیست جمهوری خلق چین در همزیستی با خیل اختصاص می دهد. در نتیجه 

 (.5« )فزایندۀ بخش خصوصی به سر می برد و کنترل امور را بدست دارد

عد دولتی و خصوصی در رژیم چین نیست. بنابر این، وجه دولتی این تحلیل جالب است، ولی روشنگر دو بُ
د، دولت چین اداره می شو قدرتمند کمونیست حزبست که هدایت امور را به دست دارد. چین از سوی ا

ویق ، ولی به شرط آنکه موجب تشپول ملی را کنترل می کند و بر آن تسلط دارد یک دولت قدرتمند است،
بخرج می دهد، موضوعی که واشنگتن دائماً چین را برای چنین  نیز صادرات شود در این زمینه تسامحاتی

 نقش اغراق بازارهای مالی دولت چین کل نظام بانکی را در کنترل خود دارد. رفتاری سرزنش می کند.
آمیزی  که در غرب به شکل غیر قانونی برای خودشان قائل هستند ایفا نمی کنند و از نزدیک تحت نظر 

سیاست درهای باز به روی سرمایه های خارجی نیز به شرایط بسیار سختی بستگی دارد که  دولت هستند.
کوتاه سخن این است که هدایت اقتصاد چین به دست  ی دولت چین تعیین و تثبیت شده است.از سو

 که این همه برای لیبرالها اهمیت دارد.« دست نامرئی بازار» توانای یک دولت حاکم سپرده شده و نه به 
ه در دانشگاه ک البته برخی ازاین بابت اظهار نگرانی می کنند. لیبرال ثابت قدم، یک بانکدار بین المللی

اقتصاد چین اقتصاد بازار نیست، اقتصاد سرمایه داری » ( تدریس می کند می گوید که 1سوربن )پاریس 
ولی اگر (. 6« )هم نیست. و نه حتا اقتصاد سرمایه داری دولتی، زیرا در چین بازار زیر کنترل دولت است

« سوسیالیستی»نتیجه بگیریم که رژیم این کشور ا سرمایه داری دولتی نیز نمی باشد، آیا باید رژیم چین حت
است؟ و آیا باید نتیجه بگیریم که دولت مالک اصلی ابزار تولید و یا دست کم کنترل اقتصادی آن را در 

 اختیار دارد ؟ پاسخ به این پرسش خیلی به روشنی آری است.

ی ی منشأ می گیرد که قدمتمشکل تفکر حاکم برای نامیدن رژیم چینی، همان گونه که دیدیم، از توهم
اندیشی کمونیستی را رها کرده و سرانجام به جهان افسانه ای سرمایه  که گوئی چین جزمدیرینه دارد : 

و واقعاً با چه شوقی دوست داریم بگوئیم که چین دیگر کمونیست نیست ! به لیبرالیسم  داری پیوسته است.
 اعتبار یمی، چنین تسلجاری بازگشت به نظم رفته است.را پذی مشترکحقوق از این پس گرویده و این ملت 
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انسان غربی را تأیید می کند. ولی بی گمان فرمول مشهور اصالحگر چینی دنگ ژیائوپینگ  غایت شناسی
اهمیتی ندارد که گربه سفید یا سیاه باشد، مهم این است که بتواند موشها را شکار »را بد تعبیر کرده اند : 

هر یک  ، ولیوجود ندارد ساالریاین گزاره به این معنا نیست که تفاوتی بین سرمایه داری و جامعه  «.کند
حجم قابل توجهی از سرمایه داری در اقتصاد چین زیر  نتایجش مورد داوری قرار خواهد گرفت. مبتنی بر

رتمند اتکا دولتی قدبه  تزریق شد، زیرا باید به رشد نیروهای مولد مساعدت می کرد. ولی چین کنترل دولت
رهبران برگزیده میهن دوست هستند.  دارد که قانون خود را به بازار مالی تحمیل می کند و نه بر عکس.

واگذار می کند، این بخش به الیگارشی مالی « ملی»حتا اگر بخشی از قدرت اقتصادی را به سرمایه داران 
در مکتب  «ساالری ) سوسیالیسم( به شیوۀ چینیجامعه »پیرو  برگزیدگان جهانی سازی شده تعلق ندارد.

کنفسیوس آموزش دیده اند و دولتی را هدایت می کنند که قانونیت آن در گرو تضمین سعادت و خوشبختی 
 ست.امیلیون چینی  400یک میلیارد و 

 ئیاتخاذ شد به یمن تالشها 1979سال افزون بر این نباید فراموش کنیم که رویکرد اقتصادی که در 
است. خالف غربی ها، کمونیستهای چینی با وجود  تحقق یافتهدر کوران دوران پیشین  که انجام گرفته

تغییراتی که روی داد بین مائوئیسم و پسا مائوئیسم هیچ متارکه ای صورت ندادند و در تالشهایشان 
 پیوستگی دائمی داشته اند.

بسیاری اعمال »گوید :  می« از چین نترسید » در کتابش زیر عنوان  Philippe Barretفیلیپ باره 
منفی.  30مثبت، % 70نظریۀ دنگ ژیائوپینگ باور دارند : % به قدرت کمونیسم را تحمل کردند. ولی غالباً

ما را امروز جمله ای بین چینی ها رواج دارد که حاکی از داوری آنان دربارۀ مائو تسه تونگ است : مائو 
پای خودمان ایستاند، دنگ ژیائو پینگ ما را ثروتمند کرد. و این چینی ها فکر می کنند که کامالً  روی

طبیعی ست که تصویر مائو روی اسکناس بانک منتشر شود. همۀ عالقمندی که چینی ها امروز نسبت به 
 (7) «ی دانند.مائو تسه تونگ ابراز می کنند به این علت است که او را مظهر شرافت ملی بازیافته م

چین در حملۀ ژاپنی  سال اضمحالل، هرج و مرج و فقر پایان داد. 150حقیقت این است که مائوئیسم به 
، 1949ها و جنگ داخلی تکه پاره و به تل ویرانه تبدیل شده بود. مائو اتحاد چین را احیا کرد. در سال 

تولید ناخالص داخلی برای هر فرد تقریباً به نصف آفریقا و کمتر از سه چهارم  چین فقیرین کشور جهان بود.
در دوران مائوئیسم، تولید ناخالص داخلی به شکل دائمی  1980تا  1950هند می رسید. ولی از سال 

میلیون  552بطور میان گین ساالنه افزایش یافت، کشور به مرحلۀ صنعتی دست یافت و جمعیت از  %2،8
و بیماریهای  ،میلیون رسید. در این دوران پیشرفتهای چین در زمینۀ بهداشت بسیار چشمگیر است 1017به 

همه گیر منقرض شده است. نمایشگر تحوالت بهزیستی بطور خالصه نشان می دهد که شاخص امید به 
نکار ناپذیر . این واقعیت ایافتسال ارتقاء  68به  1980ال سال بود در س 44که  1950زندگی در سال 

حاصرۀ غربی، یعنی موضوعی که غالباً از قلم و با وجود م« جهش بزرگ به جلو»با وجود شکست  است :
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این است که شاخص امید به زندگی برای مردم چین در دوران مائو  اندازند و به فراموشی می سپارند می
ر زمینۀ عظیم بود، به ویژه دزمینۀ اموزش تحقق یافت بسیار  در پیشرفتهائی که سال افزایش یافت. 24

سرانجام، زن  بی سواد رسید. 18به % 1980بی سواد، در سال  80از % 1950آموزش ابتدائی : سال 

میراث نیاکان و  از آموزش برخوردار شد و از« کند نصف آسمان را حمل می»چینی که به قول مائو 
سال بعد چین هنوز از دیدگاه  30چین تل ویرانه بود.  1950پدرساالری به آزادی دست یافت. در سال 

د ولی دولت چین حاکمیت دارد و در یتولید ناخالص داخلی برای هر فرد یک کشور فقیر بنظر می رس
ولی مردم تغذیه می شوند، از  انسجام ملی به صنعت تازه پا مجهز شده است. گرچه فقر هنوز وجود دارد

 بهداشت و آموزش برخوردارند، چنین وضعیتی هرگز در چین سدۀ بیستم سابقه نداشته است.

ی سالها .خواهد بودضروری  تیسدوران مائوئی ی و ارزیابیبررسبخواهیم چین امروز را درک کنیم اگر 
 70ال، از سالهای جامعه ساالری بنیادهای توسعۀ آیندۀ چین را فراهم ساخت. برای مث 1980و  1950

انقالب سبز در سکوت و با برخورداری از مزایای  چین حاصل تالشهایش را در زمینۀ کشاورزی درو کرد.
 تحقیقات آکادمی چین در علوم کشاورزی که بدست رژیم کمونیستی بنیانگذاری شده بود راه خود را پیمود.

 آمیز خود را در تولید انواع برنج با بازدهی، دانشمندان چینی نخستین دست آوردهای موفقیت 1964از سال 
باال عرضه کردند. بازسازی تدریجی ساخت و ساز آبیاری، پیشرفت در زمینۀ تولید بذر و تولید کود اذت 

پیشرفت در زمینۀ بهداشت و آموزش هم پای پیشرفت در زمینۀ کشاورزی کشاورزی را متحول کرد. 
عدی برای  توسعۀ ب اای ر انسجام یافته اخت و ستون فقراتاصالحات دنگ ژیائوپینگ را امکان پذیر س

ده را به عهآن و این تالش برای توسعۀ عظیم صرفاً به دلیل نقش دولتی بود که طراحی  .تدارک دید
داشت، برای مثال بازتولید بذر به پژوهشهائی نیازمند بود که در چارچوب بهره برداریهای فردی نمی گنجید 

 (.8و امکان پذیر نبود )

و  خشیدانسجام ب  به کشور که اقتصاد هدایت شدهاست د مائو و دنگ ژیائوپینگ ندر واقع، چین امروز فرز
زی ست همان چی ربییوۀ غ. ولی سرمایه داری لیبرال به شرساند ثروتبه را  چینی هانیز  اقتصاد مخلوط 

ینی بی اعتنائی چگاهی پیش می آید که نشریات بورژوازی با هشیاری به  .ردخارجی ندا در چین وجود که
( برای مثال « Les Echos »« )اِکو» هفته نامۀ ها دربارۀ تخیالت بازیگوشانۀ ما پی می برند. در 

مرتکب اشتباه شدند و تصور کردند که در چین سرمایه داری دولتی می تواند به » خوانیم که غربی ها  می
ه چه علتی سرزنش می کنند ؟ پاسخ در بطور مشخص چینی ها را ب«. نفع سرمایه داری بازار کنار برود

کائی ی ها نسبت به اروپائی ها  و آمریچین»ستونهای هفته نامه های لیبرال جای شگفتی باقی نمی گذارد : 
د. برای نمونه، یک شرکت غربی هرگز برای طرحی که بازدهی ننداراز مفهوم زمان درک یکسانی  ها

که طی  با قدرت مالی چین دولت. آیندۀ دور می اندیشدنداشته باشد سرمایه گذاری نمی کند. ولی چین به 
ازدهی ب انباشت کرده، در صورتی که منافع استراتژیک  کشور مطرح باشد اولویت خود را مبتنی بردهه ها 

ی دولت این موضوع برا»نتیجه می گیرد که : « اکو» سپس تحلیلگر هفته نامۀ .« نمی داند در کوتاه مدت
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زیرا اقتصاد را در اختیار دارد. یعنی موضوعی که برای نظام سرمایه داری به شکلی که در خیلی سهل است 
ئیم ! بهتر از این نمی توانستیم بگو«. ست، ولی برای چین امکان پذیر استاپذیر ناغرب رایج است تصور 

(9) 

که دائماً  یمی بینیم که از حرفهای تکراری سنتزیرا غیر عادی ست ه فراز روشن بیانروشن است که این 
از دیکتاتوری کمونیست نفرت انگیز، شی جین پینگ به مقام خدایگانی رسیده، چین زیر بزهکاری فرو 

اصله فریزد، اقتصاد چین متزلزل شده، قرض سنگین و میزان رشد به سراشیب افتاده و مانند اینها  می
چشم اندازی ست که رسانه های حاکم با زنجیرۀ کلیشه ها به اعتبار روشنگریهای دروغین،  گرفته است.

ای پ ادعا می کنند که چین را می فهمند ولی دست و از چین ترسیم می کنند. غالباً تمسخر ساده اندیشانه
حقیقت را به بهای انطباق با سلیقۀ جهان حقیر رسانه هایشان قطع می کنند. کمونیسم، سرمایه داری، یک 

از یادشان می رود و به لکنت زبان دچار  «زبان چینی»سانه ها دیگر چه ؟ در فضای رو کمی از هر دو، 

 30شوند. بی گمان، برایشان مشکل است بپذیرند که کشوری به رهبری حزب کمونیست در طول  می
. هیچ کشور سرمایه داری هرگز دهدر افزایش براب 17هر فرد سال موفق شد تولید ناخالص داخلی را برای 

 افته است.به چنین رشدی دست نی

مثل همیشه واقعیات سمج هستند. حزب کمونیست چین به هیچ وجه از نقش رهبریت خود در جامعه 
صرفنظر نکرده و استخوانبندی دولت قدرتمند را عرضه می کند. دولت به عنوان وارث مائوئیسم تسلط خود 

دولتی  ، بخش1990در سال را بر سیاست پولی حفظ کرده و نظام بانکی را کنترل می کند. باز سازی شده 
 80سود حاصل از صنایع، در %  50دارائی و % 40شامل % : را تشکیل می دهدستون فقرات اقتصاد چین 

ذوب فلزات، نفت، گاز، الکتریسیته، هسته ای، زیربناها، حمل  و نقل، در بخش های استراتژیک :  90تا % 
المللی آن در کنترل اکید دولت اسلحه سازی. در چین، همۀ امور مهم برای توسعۀ کشور و گسترش بین 

در چین نیست که رئیس جمهور صنعت گرانبهائی مانند آلستون را به سرمایه دار آمریکائی  حاکم است.

 فروشد، کاری که امانوئل ماکرون انجام داد و آن را در یک بستۀ کادو به ژنرال الکتریک تقدیم کرد. می

( به گستردۀ چالش ها 2017حزب کمونیست چین )اکتبر دهمین گردهمآئی نهائی نوز با خواندن قطعنامۀ
در همبستگی به پیروزی قطعی در ساخت کامل  حزب باید»پی می بریم. وقتی این قطعنامه می گوید که 

جامعۀ میان رفاهی دست یابد، و سوسیالیسم چینی در دوران نوین، مبارزه بی وقفه برای تحقق رؤیا و احیای 
رب به دلیل نداز چین در غچشم ا شاید این بیانیه را باید جدی بگیریم.« برساندملت بزرگ چین به پیروزی 

لیشه ای کدر شده و به درستی قابل تشخیص نیست. تصور می کنیم که سیاست درهای باز به کنظریات 
. ولی خاتمه داده است« سوسیالیسم چینی»روی مبادالت بین المللی و خصوصی سازی چند شرکت به 

عۀ باز شرط توس برای چینی ها، سیاست درهای بدور نبوده است. حقیقتبه این اندازه از  هیچ برداشتی
جمعیت  10میلیون نفر یعنی % 700اصالحات اقتصادی به  و نه آغاز تغییر ساختاری. نیروهای مولد بود
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جهان اجازه داد که از فقر نجات یابند. ولی این اصالحات در طرح دراز مدتی ثبت نام کرده است که دولت 
چین کنترل آن را در اختیار دارد. امروز، چالش های جدید در انتظار کشور است : تحکیم بازار داخلی، کاهش 

 عۀ انرژی سبز و دست یابی به تکنولوژی پیشرفته.نابرابری، توس

ا را را اعالم کرد و آمریک« پایان تاریخ» بی اعتباری نظریۀ  چین ملی با کسب رتبۀ اول اقتصاد در جهان
به رتبۀ دوم فرستاد که صنعتی زدائی، قروض، اضمحالل اجتماعی و ورشکستگی در ماجراجوئی های 

خالف ایاالت متحدۀ آمریکا، چین یک امپراتوری ولی بدون  اده است.نظامی کشور را رو به زوال سوق د
امپریالیسم است. امپراتوری میانی در مرکز جهان واقع شده و نیازی به توسعۀ مرزهایش ندارد، چین با 

از روش  کند. چین رعایت احترام به حقوق بین الملل صرفاٌ به دفاع از مناطق نفوذ طبیعی خود بسنده می
در خارج استفاده نمی کند. آیا دلتان نمی خواهد مثل چینی ها زندگی کنید ؟ هیچ اهمیتی « ژیمتغییر ر»

نمی خواهند شما را به مرام و مسلک خود بگروانند. چین با تمرکز روی خود نه قصد فتح  ندارد، چینی ها
غربی ها برای جلوگیری از فروپاشی خودشان راه جنگ را در پیش  سرزمینی را دارد و نه تبلیغ می کند.

سال  30گرفته اند، در حالی که چینی ها برای توسعۀ کشورشان داد و ستد را ترجیح می دهند. در کوران 
برابر افزایش داده است.  17گذشته، چین در هیچ جنگی شرکت نداشته و تولید ناخالص داخلی اش را را به 

بار جنگ براه انداخته و روبه زوال رفته است. چینی ها  10، ایاالت متحدۀ آمریکا بیش از در همین مدت
فقر را از بین بردند، در حالی که ایاالت متحدۀ آمریکا با بی ثبات سازی جهان با وام زندگی کرده است. در 

لپذیر مطلوب و د چین فقر واپس نشسته ولی در ایاالت متحدۀ آمریکا در حال گسترش است. که برایمان
« پایان تاریخ »به سرمایه داری غربی رو دستی جانانه ای زده است. مطمئناً « سوسیالیسم چینی»باشد یا نه 

 می تواند یکی دیگر را استتار کرده باشد.
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