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 فهرست

 مایرمقدمه از فولکر هل

 ۷       ها و من ...گفتار: چین، چینیپیش

 ۷      عالقه محدود و کنترل شده من به چین ... 

 ۹         «رهنگیانقالب ف»و « انجیل مائو: »۸۶۹۱ 

 ۰۱                و مرگ مائو« انقالب فرهنگی: »۸۶۹۹

 ۰۱ پینگ، احراز ثبات، رفرم وگشایشسیائو، دنگ«باند چهار نفره»های بعد از آن: و سال ۸۶۹۹

۰۱         تیانانمن :۸۶۱۶

 ۰۹        آلمان:  این باز دردر  

 های دولتیدر حال پرسه زدن سبز در دستگاه« هامائویست»

 ۱۱    شود:: چین به عنوان اقتصاد بازار به رسمیت شناخته می۱۰۰۸

 عضویت چین در سازمان تجارت جهانی 

 بوک چین را تصاحب کنندیای کلینتون که گوگل و فیسؤر 

 ۱۱     ؟زنده بماندتواند با صعود چین داری میآیا سرمایه: »۱۰۰۱

 ۱۲    فایی اقتصاد جهانیهای بعد: لکوموتیو  شکوو سال ۱۰۰۱سال 

 ۱۲        «هایی از چیننامه: »۱۰۰۶

 ۱۹        «من»: اولین چینی ۱۰۸۰

 ۱۱        آیندهای دیگر هم میچینی

 ۱۱ « (Magnetic&Levitation)براندنبورگ( و یک قطار مگلو! -)فرودگاه برلین BER ۵لطفاً »

 ۱۲      در راه بازگشت از چین گو در هواپیماوگفت

 ۱۳       در قطار در آلمان: وگوگفت... و  

 ۱۷      ها؟ دوست و یا دیکتاتور؟توربوکاپیتالیست
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 ۱۳     ...«کنگ البته، اما هنگ: »۱۰۸۶نوشت در اواخر سال پی

 ۲۱        «، اما، اویغورها!بلی»

 ۲۷     ...« کرونا، اما ویروس آری: »۱۰۱۰نوشت اوایل پی

 ۳۲      بیاموزیم ... که چگونهبه کمک چین بیاموزیم 

 

 ۳۹         قسمت اول

 درک چین ... یا جنگ ایدئولوژیکی

 کند ...چه که توجه یک مسافر چین را جلب میبخش اول: آن

 ۲۲ های مختلط در غرب: بین قدردانی و فراآموزی و حسادت و ابراز خشم علنیبخش دوم: انگیزه

 ۷۳    ک خویشتن هم هستچین، به معنی در بخش سوم: آموختن درک

 

 ۳۳         قسمت دوم

 های اجتماعی و اقتصادیها و روند موفقیتاز کشور در حال رشد به ملت پیشرو. ساختار

ها صرفاً شعارهای ، آری ولی از نوع دیگر: جایی که برنامه«ریزی شده!اوخ! اوخ! اقتصاد برنامه: »بخش اول

ها های مهیج آینده، نیروها را در کلیه بخش(، ایده۱۰۱۰تا  ۱۰۸۹اله )همین برنامه پنج س۸۱-انتخاباتی نیست 

 کند.بسیج می

 آوری وامور مالی، فن ،، آری ولی از نوع دیگر: اقتصاد، پول«اوخ! اوخ! اقتصاد و پول!: »بخش دوم

، دولت و سازیمین اعتبار، تنظیم و آزادأسیاست صنعتی متحرک، کارآفرینی و ت-ساختار عمیق اقتصاد محکم 

 ۹۲          بازار

 ۰۱۷ هامالکیت، کارآفرینی، اقتصاد مشترک و اشکال شرکت«: اوخ! اوخ!، مالکیت دولتی!: »بخش سوم

درآمد، توزیع و بازتوزیع به پایین: از بین بردن فقر، «: فقط مردم دست به دهان و میلیاردرها!: »بخش چهارم

  ۰۱۲    ر درآمد میلیاردرهاها و فشار بافزایش دستمزدها، کاهش مالیات
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های کار و امور اجتماعی در حرکت: حقوق کار، مبارزات کارگری، بیمه«: اند!همه کارگرِ برده: »بخش پنجم

، بسیج اجتماعی و «Hukou»اجتماعی و بهداشتی، آزادی زنان و سیاست کنترل جمعیت، کارگران مهاجر و 

 ۰۲۲         مشارکت محلی

ای، مناطق و جبران منطقه یک سطح کردن«: آسا!و شهرهای غولای دهقانی فقیر هدهکده: »بخش ششم

شهر  ۱۰۰شبکه »ها و خراشهای جدید در پیرامون آسماننوین، شهرهای عظیم قابل سکونت، جنگل همکاری

 ۰۳۲          «سبز

پراکنِ وابستهِ کثافت حفاظت از محیط زیست و آب و هوا: از«: آلوده کننده بزرگ محیط زیست!: »بخش هفتم

ها، درخت، درخت، درخت و کاربرد محیطی در همه جبههانقالب زیست-محیطی غرب به قدرت پیشرو زیست

 ۰۲۱        « ...های جنگلیمورچه»

فلسفه، مذهب،  شیوه مصرف، «: Nudging»رفتار روزمره و رفتار «: کشف جدید دیکتاتوری!: »بخش هشتم

 ۰۳۹       «ین قابل اعتمادچ»و -مبارزه با ارتشأ 

ها: تایوان، تبت، شین ها و ملیتسیاست چین در قبال اقلیت«: ها و دولت پلیسی!وضعیت اقلیت: »بخش نهم

 ۱۱۳          جیانگ ...

جهانی شدن از نوع دیگر: همکاری جنوب/جنوب، سازمان ملل متحده، قرارداد «: امپریالیسم نوین!: »بخش دهم

گذاری در خارج، چین به عنوان یک جاده ابریشم نوین، سرمایه ،های برای همکاریانگسازمان ش ،پاریس

 ۱۱۱        کشور مهاجرتی نوین.

 

 ۱۲۱         قسمت سوم

«It`s the System, stupid!» 

 معجونی شدیداً متحرک -«سیستم»و « موزائیک»های فراوان: های ساختمانی فراوان، مدول: پروژهبخش اول

، «اقتصاد بازار سوسیالیستی»، «کمونیستی»است؟ « سیستمی»این چه «: همه چیز کمونیستی است: »مبخش دو

 ۱۲۲ ریختگی مفهومی نظم ایجاد کرد.و یا چه؟ باید در این درهم« دیکتاتور»، «توربوکاپیتالیسم»

 «خواهم!دانم، نمیشناسم، نمیمین: »بخش سوم
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چه اعتقاد داشتیم، مهم برای تو و تو ... و برای من: متفاوت از آن .۱۸یک سیستم نوین سوسیالیستی برای قرن 

 ۱۷۹    شنویم ...شناختیم و متفاوت از آنچه میمتفاوت از هرآنچه می

 ۱۳۳  اندازهای آن دار و چشمهای مشکل: و در آخر، بلی، یک تعمق انتقادی: بخشبخش چهارم

 

 نگریست! های ایدئولوژیکی به چینداوریباید بدون پیش

 مایر*مقدمه از فولکر هل

 

رسید زیرا کتاب دارای این توان است که عاقبت عینیت الزم حضور این کتاب از مدتها پیش الزم به نظر می

ای این عینیت تامین شده و از این برای گفتمان چین را ارایه کند. در حال حاضر نه در فضای سیاسی و نه رسانه

در مقابل بازنمودهای رایج است. بنا بر تجربه شخصی من پرووکاسیون  در رابطه با رو این کتاب پرووکاسیونی 

دهنده به مواضع خود در غرب توجه ما به تم چین به شدت ضروریست زیرا نگاه خود شیفته و درس اخالق

 نماید.دینامیک تحوالت جهانی در سطح اقتصادی را مکدر و منحرف می

ج کند، با نگاهی انتقادی روح زمان غربی خود و به اصطالح برتری اخالقی خود ییمحتوی این کتاب باید ما را ته

یابد که در اثر آن نحوه برداشت ای تبلور میدر سیاست خودمحوربینانه« های ماارزش»قرار دهیم.  سؤالرا مورد 

این وضعیت خطرات خوانی ندارد و ما اغلب با نحوه برداشت تعیین کنندگان و مردم کشورهای در حال رشد هم

 آورد.فراوانی را پدید می

کند. سهم کشورهای در حال رشد از این امر به ویژه برای نگاه به محورهای قدرت مالی/اقتصادی صدق می

 بود، ٪۱۰تنها  ۸۶۶۰تولید ناخالص جهانی  در آغاز جهانی شدنِ شتاب یافته، پس از فروپاشی کمونیسم در سال 

در حال رشد نسبت به کشورهای غربی  حداقل   کشورهای رشد که جاآن از.  است افتهی ارتقأ ٪۹۱ به امروز که

 ٪۱۱درصد تنها مسأله زمان است. این کشورها معرف  ۹۰دوبرابر است، رسیدن به سهم آنها در تولید ناخالص به 

 تعیین را جهان دیاقتصا رشد سرعت آنها. دارند اختیار در را جهان ارزی ذخایر ٪۹۰ تقریباً و جهانند جمعیت

در این بین خود به کشوری پیشرو در زمینه فن   ، بلکهچین دیگر میزکار جهان نیست ویژه به. کنندمی

 شده است. 5Gهای کلیدی از جمله شبکه آوری
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 گرایش با) جهانی تولیدناخالص ٪۱۹آیا این کشورها حاضر خواهند بود کماکان سلطه غرب را که امروز تنها 

 ارزی جهان را در اختیار دارد بپذیرند؟ ذخایر ٪۱۰ فقط و جهان جمعیت ٪۸۱ نهات و(  نزولی

تغییرو تحول به دنبال »کار درست این است که اروپا تجربه پیمان هانزایی را به یاد آورد که شعار اصلی آن 

تجارت، بود. احترام متقابل  که اصل مرکزی رفتار بود، برای برقراری رشد پایدار ضروری است.« تجارت

فرض تجارت همکاری و پل زدن به سوی یکدیگر است. تجارت باعث تبادل سیاست فعال صلح است زیرا پیش

 شود.فرهنگ، آموختن از یکدیگر و آموختن همراه یکدیگر می

های فراوان اخیر از عراق و های دیگری هم وجود دارد که سنخیتی با فرهنگ غربی ما ندارد. نمونهالبته فرهنگ

توان به زور بمب تحمیل کرد. تحمل واقعی  و نستان و لیبی و سوریه وجود دارد . ساختارهای غربی را نمیافغا

 نه ظاهری فرهنگی باید در دستور کار ما قرار گیرد.

کند  ودر رابطه با اهمیت آتی چین  و کشورهای در حال این کتاب جوانب مختلف و متعددی را نمایان می

ی اساسی اروپایاتحادیه  ون آلمان و یا برای منطقه یورو وبرای کشوری صادر کننده چ  رشد،  بینش عینی، که

ایم. چین و دیگر کشورهای در دارد. روشن است که ما به خاطر وفاداری کاذب خیلی عقب افتادهاست، ارایه می

 حال پیشرفت منتظر ما نخواهند شد!

 کنم که کتاب او خوانندگان زیادی پیدا کند.کنم و آرزو میاش تشکر میمن از ولفرام السنر به خاطر مساعی

 

 ۱۰۱۰برمن، مارس 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

 Solvecon-INVEST، تحلیلگر ارشد  "بانکالندس برمر"های مدیدی اقتصاددان ارشد مایر سال* فولکر هل

GmbH یسه یت رأو عضو هیBVDSI سیس شد، أت ۱۰۸۶( که در سال ابریشم )انجمن فدرال ابتکار آلمانی جاده

 است.
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 گفتارپیش

 ها و منچین، چینی

 

 عالقه محدود و کنترل شده من به چین ...

آیا آنها قصد دارند از ببر »بندی کنم: سال پیش حاضر نبودم در مورد آینده چین شرط ۸۵در حقیقت تا 

دهد! او سوار تو خواهد شد و هرگز قادر نخواهی بود خود را رند!؟ این ببر سواری نمیداری سواری بگیسرمایه

داری تطهیر شده سرمایه»همانطور که دیدیم جنبش شهروندی سابق در آلمان دمکراتیک رویای « آزاد کنی.

رق و برق، به های پرزخود را مانند بسیاری دیگر در تاریخ با وجود جامعه مصرفی و وعده و وعید« اجتماعی

و نهایتاً با از دست « چیز دانهای همهغربی»قیمت سنگینی چون ناامنی حیات، تبعیض، استعمار درونی به وسیلۀ 

 دادن اعتماد به نفس از دست دادند.

ها و تجربیات غنی چین، از  توانایی عظیم و عزمی که میراث تاریخی این کشور  برای خروج از ولی من از ایده

ماندگی در اختیار مردم این کشورنهاده استعمار اروپایی، خروج از گرسنگی، فقر  و عقب از سوی« یرقرن تحق»

آن  اطالعی نداشتم. در نتیجه منهم مانند بسیاری از  مردم « سیستم»بود، از قدرت و توانایی بسیج مردم و یا 

اطالعی و عدم و یا بهتر بگوییم با بی کنند( بسیار باشک و تردیدطور فکر میاروپای غربی )که هنوز هم همان

 نگریستم.می« پدیده»تفاهم زیاد  به این 

ها پیش وجود ایده مسافرت به چین در حریم خصوصی من از سال«. زدمپس می»در واقع همیشه من چین را 

مند و ها را به چین عالقهای خصوصی شنیده بودند که آنداشت. دوستان و فامیل  تصاویری دیده و گزارش

زدم: ؟ و من همیشه این ایده را عقب می«دیوانه»های کرد. بازدید از دیوار بزرگ چین ... و این چینیجلب می

 ها برایم  بسیار غریب و زبانشان بسیار بغرنج بود...فرهنگ آن«. ؟بروم آنجا که چه»

میز سوسیالیستی مورد پسند یک روشنفکر ال خالص و تترسیدم با ایدههراسیدم. میدر واقع احتماالً از ناامیدی می

معمولی اروپایی رو به رو نشوم، بلکه سرزمینی را در مقابل خود بیابم که به شدت ناتمام مانده و هنوز در یک 
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های داوریترسیدم پیشتر: میداند به کدام سمت؟ و یا خیلی سادهبرد، و کسی نمیمارش طوالنی به سر می

 ورانده بودم از دست بدهم.مطلوبی را که در خود پر

ولی من واقعاً آنقدر نادان نبودم و به طور قطع مانند کسان دیگر که برمرکب اروپامحور باالبلندی نشسته و با 

توانند مطلق خود را برای دیگران موعظه کنند و معتقدند که می« هایارزش»کنند که بایدهنوز نخوت فکر می

نبودم. دبیر « کنندتنبیه»و یا « نجات دهند»و باید دیگران را به دلخواه جهان را به خوب و بد تقسیم کنند 

چه را که من در دبیرستان چنین تکبر و نادانی را از من بیرون کرده بود. و آن ۹۰فرهیخته تاریخ در اواخر دهه 

خواستم هرگز به نیز نمیدر توانایی از انتقاد و انتقاد از خود آموخته بودم  را   ۸۶۹۱های  به عنوان نوجوان سال

باور شوم. و خوشبختانه قصد هم نداشتم که حزب و یا به طریق دیگری خوش«  سبز»دست فراموشی سپارم و یا 

منافع  )مواد »جدیدی تاسیس کنم  و دنبال مناصب سیاسی بدوم  تا از آن طریق جهان را آموزش دهم و یا از 

 «.دفاع کنم»در کشورهای دیگر «  خام( خود

طور چگونه این قدرت بزرگ تاریخی  با هزاران سال فرهنگ ن تاحدی از تاریخ چین اطالع داشتم و همینم

ترین چرخ اورآسیا بود( که هرگز کشور های علمی و فنی عظیم نسبت به اروپا )که همواره عقبغنی  و امتیاز

عقبگرد کرد و نهایتاً قربانی استعمار  به نحوی نسبت به همین اروپا ۸۹دیگری را به بردگی نگرفته بود، از قرن 

و امپریالیسم اروپایی شد، سرکوب گردید، تقسیم شد، مورد تاراج قرار گرفت، تحقیر شد و میلیونها نفر از مردم 

« یک قرن تحقیر»ای روبه رو گشت، ویران شد و پس از آن به دامن اعتیاد تریاک رانده شدند،  با کشتار توده

مانده در جهان رها شد. بعد از آن آمریکا نیز همراه با انگلستان، فرانسه، آلمان، کشور عقببه عنوان فقیرترین 

طور نیروی کار و بازار آوری و منابع و همینایتالیا و روسیه تزاری، )در رابطه با  علم و خرد و محصوالت و فن

استثمار انگلیسی و آلمانی به مردم فروش( خواستار سهم خود از این تکه فربه در کره زمین شد. و خشونتی که 

تر دیگر به وسیلۀ رقیب بالقوه اروپا در آسیای این کشور وارد ساخت به وسیلۀ یک اشغال به مراتب نژادپرستانه

های متهاجم در کشورهای شرقی  یعنی ژاپن در سایه قرار گرفت که خون کشور را مکید و )مانند اغلب ارتش

 نه تبدیل کرد.غریبه( آن را به به فحشا خا
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( و ۸۶۹۸-۸۶۵۱دونگ، از جهش بزرگ به جلو )(، از مائوتسه۸۶۱۵-۸۶۱۱من تاحدی نیز از مارش طوالنی )

طور قحطی بزرگ در دوران جهش بزرگ اطالع داشتم. و مانند دیگر روشنفکران در آن زمان با شور همین

 گفتم.( سخن می۸۶۹۹-۸۶۹۹« )انقالب فرهنگی»اشتیاق از 

 

 «انقالب فرهنگی»و « نجیل مائوا: »۰۶۹۱

انجیل »در دانشگاه در جنب تحصیل رشته منتخب خود،  ۸۶۹۰و اوایل دهه  ۸۶۹۰نسل من در اواخر دهه 

های طوالنی مائو را که در آن زمان دونگ( و شاید برخی دیگر از نگاشتهتسه)سخنان صدر مائو« کوچک مائو

های « مائوئیست»تری که ز قابل ابتیاع بود به امید درک عمیقمجوبه عنوان کپی بی« آثارمجموع»به عنوان 

چسبید. به نظر دادند مطالعه کرده بود. ولی مجموعه کوچک تشبیهات مائو زیاد به دلم نمیدانشجوی ما وعده می

من همه آن زیاده از حد خارج از متن بود: من به عنوان یک روشنفکر اروپایی از آن چه که در واقع دهقانان 

سواد چینی را در نظر داشت و دقیقاً   منطبق با وضعیت آنان بود و به کمک تصاویر و فقیر و به طور عمده بی

کردیم،  برای شغل، تمرین زندگی، درک جهان و شد که ما در اروپا اصالً آن را درک نمیهایی بیان میاستعاره

رسید هرچند که برای یلی سطحی به نظر میسیاست چه چیزی فرا گیرم؟  دراین مجموعه بسیاری از مطالب خ

به   ۸۶۱۰و  ۸۶۱۰دهقانان انقالبی چین که سرکوب و قحطی و گرسنگی را تجربه کرده بودند و شاید در دهه 

ای گویا بود. العادهبخش خلق پیوسته بودند )زیرا آلترناتیو دیگری نداشتند( احتماالً به نحو خارقارتش آزادی

های فراوانی در « مائویست»کرد. ولی متاسفانه ما را حریص تر می تربیشوالنی مائو های طبرخی از نوشته

کردند که نهایتاً من از آن فاصله گرفتم و جو رفتار میدانشگاه وجود داشتند که اغلب  بسیار  متعصب و ستیزه

 تحصیل خود را روی مشکالت کشور خود )که به حد کافی موجود بود( متمرکز کردم.

را در دراز مدت تحمل کند. « انقالب فرهنگی»زدم که چین نتواند اشکال و نتایج حدس می ۸۶۹۰وایل دهه در ا

هنوز هم در «  انقالب فرهنگی»سال بعد در سفر خود به چین اطالع یافتم که  ضربه روحی ناشی از  ۱۰) تازه 

انقالب »در دانشگاه « های مایستمائوئ»های چینی بسیار عمیق نشسته.(  وهرچه که بین برخی از خانواده

تر میشد. و از این رو کردند، ترس و نگرانی من در مورد آینده چین شدیدتبلیغ می تربیشرا « مستمر
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های سال خفته ترین زاویه مغز خود تبعید کردم )که در آنجا سالکه چین را به طور موقت  به دورافتادههنگامی

 ام بهتر شد.ماند(، روحیه

 

 و مرگ مائو« انقالب فرهنگی: »۰۶۹۹

ای به آرامش  رسیده بود، ندوباره  به با مرگ مائو یاد چین مجدداً در من زنده شد. آیا چین حال که تا اندازه

افتاد؟ و امپراتوری  مدعی سرکردگی جهانی اکنون برای مرعوب کردن قلمرو ورطه  هرج و مرج و اغتشاش می

قسمت بین جنگ ساالران  ۸۰۰۰چرب و برای تکه تکه  مجدد آن شاید به  تضعیف شده چینی، این لقمه بزرگ

های بسیار کوچکتری را منکوب طور که لقمهمتعصب، حاضر بود تا کجا برود؟ همان-ای، نژادی، مذهبیمنطقه

دانیم طور که میو سرکوب کرده و یا کوشش کرده بود با بمباران به وضعیتی غیرانسانی سوق دهد. همان

های ناپالمی عودت دهد که با درنظر گرفتن بمباران« به عصر حجر»اتوری قصد داشت ویتنام را با بمباران امپر

ها زنده بود. پیروزی رسید. جنگ ویتنام تازه به پایان رسیده بود ولی هنوز در خاطرهتصورش عجیب به نظر می

هنگفتی به دست آمد.  رشد و تکامل  داوود و جالوت، پیروزی که با مخارج ،یک خلق کوچک  بر امپراتوری

های  طوالنی غیر ممکن شده بود. و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی  در بسیاری از موارد مشابه  برای مدت

طور تاریخ آمریکای التین پیش چشمان ما قرار داشت. در آن زمان امپراتوری هنوز همه جا به طور همین

 کرد.مستقیم  مداخله نظامی می

ایاالت متحده ترجیح داد  صبر کند. مائو به خاطر انحرافات فراوانی که در طول حکومتش  ۸۶۹۹ال ولی در س

با افت مجدد اقتصاد(، در درون تضعیف «  انقالب فرهنگی»با قحطی و گرسنگی، « جهش بزرگ)»رخ داده بود 

شوروی( بزند. از این رو  شده بود، مجبور شد دست به یک اتحاد استراتژیک با واشنگتن  )در ضمن علیه اتحاد

های مازاد آمریکایی که توانست روی چرخش چین به سوی غرب  و گشایش کشور  برای سرمایهواشنگتن می

 های تولید محصوالت ارزان قیمت بود، حساب کند.به شدت نیازمند تاسیسات و کارگاه

ه معنی مبارزه علیه خطرات ، ب«انقالب فرهنگی»کردم ایده اصلی خوب مائو یعنی در آن زمان فکر می

دانستم به ویژه با در ها را جالب توجه میام و آنساالر شده  را درک کردههای سوسیالیسم دولتی دیوانسیستم

 نظر گرفتن طرح سوسیالیسم اروپا محوری که در شوروی وجود داشت.
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های تاریخ که رژیم ترین جنگ بارهای بزرگ اروپایی  و خشونتالبته این طرح با وجود تهاجم مستمر  قدرت

نازی به اتحاد جماهیر شوروی تحمیل کرد و بعد از آن تحمیل مسابقه تسلیحاتی که شوروی برای آن پدید 

های اجتماعی، پدافند ملی و حال نقش بزرگی  در رشد و توسعه نیروهای مولده، پیشرفتنیامده بود، با این

یفأ کرد. ولی با این حال همواره در طول عمر خویش شکننده ماند و المللی برای رشد و توسعه اهای بینکمک

، از انگلیس گرفته تا آلمان نازی. و ۸۶۱۵تا  ۸۶۸۹آن هم نه بخاطر حمالت و تهاجمات مداوم از خارج از سال 

اً بلکه به نظر من  ظاهر ،به رهبری امپراتوری« بلوک غرب»طور نه به خاطر بزرگی منابع و قدرت مالی  همین

این ایده را  NEPخود « سیاست اقتصادی نوین»در درون.  هرچند لنین با « ثباتیگرایش به بی»به همین دلیل 

ها در گرفت ولی آنداری صورت میکرد که رشد نیروهای مولده  را که در واقع باید در فاز سرمایهدنبال می

های کوچک و متوسط زیر داری  و شرکتسرمایه های بازاربر زده بودند، به کمک مکانیسمانقالب اکتبر میان

شرایط سوسیالیستی جبران کند. ولی او خیلی زود مرد و خطر امپراتوری نازی و جنگ نابودکننده و وحشتناک  

تر که به سرعت پدید آمد، ظاهراً اجازه های نژادپرستانه  سبعدستگاه نظامی برتر و به دلیل انگیزه از سویآن 

سوسیالیستی اتحاد شوروی بتواند به تکامل خود ادامه دهد و بدین سان کوشش برای ساختمان  نداد که برنامه

های تشویق فردی تنها یک اقتصاد واقعی سوسیالیسم در اروپا  مثالً از دیدگاه اقتصادی با عدم وجود مکانیسم

الی به طور هدفمند، برای کسب داری مماند که از نظر ساختاری این توانایی و آمادگی را نداشت که مثل سرمایه

توانست در قدرت و امکان مانور، سرمایه مازاد پول استراتژیک  ایجاد کند. این نوع سوسیالیسم دولتی نمی

تاثیر قراردادن جهان  با پول و سرمایه مازاد و از این طریق تامین و تضمین استقالل مالی آزمایی برای تحتزور

هایی که بعد برای ساختمان سوسیالیسم در چین صورت گرفت تنها د.  باکوششخود و منابع جهانی  پیروز شو

کس، حتا خود چین  چنین فکری به فکر هیچ ۸۶۹۹چندین دهه بعد وضعیت کامالً متفاوت شده بود ولی در سال 

 کرد.نیز خطور نمی
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احات و پینگ، تثبیت، اصالسیائو، دنگ«نفره باند چهار» های بعد از آن: و سال ۰۶۹۹

 گشایش

گیری در درون حزب کمونیست با پایان انقالب فرهنگی و پس از مائو یک مبارزه اساسی برای تعیین جهت

توان انقالب فرهنگی را به طور نهایی پایان چین آغاز شد. بدیهی است که بحث بر سر این بود که چگونه می

جامعه رفاهی آغاز کرد. در آن زمان من هنوز با  بخشید و باالخره راه رشدی با ثبات و پرتحرک در جهت ایجاد

دانم چرا  سمپاتی و عالقه من در ابتدا به شکل مبهمی متوجه بیوه مائو  نگریستم و امروز نمینگاه به چین مینیم

های حاکم در آلمان ریسمان شاید به این دلیل که رسانه او بود. « باند چهارنفره»و به اصطالح   "جیان کینگ"

پینگ بسته بودند و آن را تنها آلترناتیو در مقابل سیائورا به عملگرایانی چون دنگ« لقمه چرب»خود به بلع  امید

آمیز شده و کنترلش از دست نظام خارج شده بود( ادامه اغتشاش ناشی از انقالب فرهنگی )که ظاهراً  دیگر غلو

آمیز به یک حرکت جنون تربیشنقالب فرهنگی پسندیدم. اکردند. ولی من نه این و نه آن را میمعرفی می

های باب روز غربی نیز دیگر حاضر به ضدفرهنگی عاری از هر معنی و مفهومی تبدیل شده بود که ظاهراً رسانه

های غربی یعنی تولید ارزان و در دادند ثبات، گشایش برای سرمایهتبلیغ آن نبودند و  عملگرایان وعده می

 جدید  برای مازاد تولید غرب میسر سازند.حال بازار فروش عین

) که در "الیچوئن"از جمله فاکتورهای ثبات در این دوران بحرانی گذار، قبل از هرچیز نخست وزیر با قدمت 

رهبر حزب و  ۸۶۹۱/۸۶۹۶پینگ  )از سال مدار با سابقه دنگ سیائوطور سیاستاز دنیا رفت( و همین ۸۶۹۹سال 

شدند. با استقرار دنگ و سیاست فرد قدرتمند دولت و کشور ( محسوب می در واقع در حرف و عمل 

حزب کمونیست چین واقعاً آرامشی در روند تکاملی داخلی پدید آمد. زیر چنین شرایطی  از سال « عملگرایانه»

ه را پیش«  آغاز اقتصاد بازار»و « گشایش نسبت به خارج»سیاست   -به زعم قواعد بیانی غرب  -چین  ۸۶۹۱

، فرمولی که در «اقتصاد بازار سوسیالیستی»و « اصالح و گشایش»کرد. البته در چین از عبارات بسیار ساده شده 

 شد.رسد، استفاده میحروف و تصویر سازی چینی به اندازه کافی گیرا به نظر می

ت دادن استقالل ولی من براین عقیده بودم که کشور به سرعت درحال سریدن به زیر بال امپراتوری و از دس

خود برای یک قرن دیگر است و به جای قیام و پیشرفت ملی به خود اختگی خویش عزم کرده. پس از هزاران 

کردم که ؟ از عالقه من به چین  باز بسرعت کاسته شد زیرا فکر می«یک قرن تحقیر»سال تاریخ پرعظمت  باز 
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چین چه ربطی به من »تیجه باز به این نتیجه رسیدم: شناسم و در نقالبی را که قرار بود چین پذیرا شود، می

 « دارد؟

سازی در جهان و اولین واگن به عنوان اولین کنسرن خودروکنسرن فولکس ۸۶۱۱در سال  ،سال بعد ۱باز 

ها در آن زمان این را در چین آغاز کرد. شعار رسانه« سانتانا»کنسرن خودروسازی آلمانی تولید خودرو به نام 

کنیم.  یک گلف )یعنی در ابتدا یک سانتانا( برای چین تولید می هها خودروی اضافاکنون ما میلیون»بود که 

کردم که صدهامیلیون موتور احتراقی دیگر در کره زمین، سرعت رسیدن به فکر می« فرد چینی! برای هر

خواهد بود. دلیل « ها چینی»محیطی را به شدت افزایش خواهد داد و تقصیر آن به گردن فروپاشی زیست

عالقه از این مسأله دوری جویم و خود را به کار و کوشش علمی در زده و بیدیگری که موجب شد وحشت

شبکه همکاران منتقد خود در امور اقتصادی )که در آن زمان منحصراً در غرب وجود داشت( مشغول کنم. در 

کهنه را به کنار زده بود، « دولت رفاه»مالی شده، که داری لجام گسیخته و نولیبرالی و این بین با رشد سرمایه

مسایل زیادی پدید آمده بود که نیازمند تحلیل، روشنگری و هشدار  بود. پس الزم بود به کار خود ادامه داده و 

علمی برخورد کرد و تا آنجا که ممکن بود در مورد دوران فروپاشی اجتماعی اقتصادی و سیاسی در شرف 

روشنگری کرد. در آن زمان برای من مسجل شده بود که از چین جهانی  ،ظیم مالی در پیشوقوع و سقوط ع

 بهتری پدید نخواهد آمد.

ها سال شان طی دهها در تجربیات غنیدانستم که من به چین و چینیدر حقیقت من هیچ اطالعی نداشتم و نمی

یت ملی  و پایان بخشیدن به تحقیر و  بازگشت به ها برای تکامل حاکممبارزه برای رهایی ملی و عزم و اراده آن

های ناشناخته برای ها با تواناییچنین به سیستم اجتماعی  آنها در جهان بود و همعظمتی که در شان اهمیت آن

میلیون موتور احتراقی گلف،  ۱۰۰ها و آن هم نه تنها در مورد دهم، در حالی که فکر آننوآوری کم بها می

 رفت.میخیلی فراتر 

 

 آنمن: تیان۰۶۱۶

باز توجه عموم را به « شهر ممنوعه»در بیجینگ، روبروی « میدان دروازه صلح آسمانی»من، آنسال بعد تیان ۵

 خود جلب کرد.
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حال که با درگیری پنهانی  ،آور نبوددر چین ناشناس مانده بود ولی  تعجب« اصالح و گشایش»ظاهراً برنامه 

طور ورود همین ، بلکهها و تولیدهای غربی  به چینو شده بود، با ورود نه تنها سرمایهها با غرب روبرسیستم

 ،نهادهای غیر دولتی وابسته به دولت و ارتش ،ها، موسسات دولتی، احزاب و انواع و اقسام بنیادهای دولتیرسانه

ع رشد  و تغییر ساختار شدید های جاسوسی و غیره غربی روبه رو شود. و ظاهراً در اثر دینامیک سریو سازمان

تواند در ها میها و تضادهای زیادی پدید آمد که امپراتوری تصور کرد با استفاده از آندر جامعه چین شکست

 حرکت به چین در داریسرمایه تکامل سوی به کامل طور به را سکان ایدئولوژیک۔زمینه دولتی و سیاسی

توزیع نوین رادیکال   ،حیات اجتماعی جوانب کلیه در را رادیکالی تحول چنین توانستمی جامعه کدام. درآورد

درصد  در طول یک دهه را تحمل کند؟ در آنجا  ۸۵تا  ۸۰ثروت تولید شده  و یا حتی تنها نرخ رشد بین 

و  تربیشهای متفاوت  و اهداف کامالً متضادی )از سوسیالیسمِ ها مختلفی  با انگیزهها و نارضایتیکاستی

ها به میدان داری غربی( وجود داشت و نهایتاً همه این جریانتر گرفته تا آرزوی استقرار سرمایهکالرادی

دانیم چند روز پس از تشدید اعمال طور که میشد. شهرچادرها که در میدان برپا شده بود همانتیانآنمن ختم 

و سربازان انجامید )تصاویری  ینچ پلیسهای حاضر در میدان که به لخشونت به وسیلۀ برخی از رهبران و گروه

ارتش برچیده شد. بدین صورت نقطه  به دست ۸۶۱۶شود( عاقبت در ژوئن که در غرب پرهیزه محسوب می

ای حاصل شد  و اکنون ممکن بود چین را به بحرانی سوق داد که مجبور عطف  اهداف غرب و هسیتری رسانه 

هد و در مقابل سیستم از نظر مالی، فن آوری و نظامی بیش از حد شود هدف سوسیالیسم را به کلی به کنار ن

است، زانو زند. یک « جامعه ارزشی»و یا « جهانی شدن»معرف سیستم  تمند امپراتوری،  که به باور غربقدر

نقطه عطف تاریخی غیرقابل قیاس، به ویژه که در همین ایام اتحاد شوروی به وسیلۀ گارباچف و یلتسین  روی 

 طالیی جهت تاراج به غرب تقدیم شده بود. سینی 

به آتش  تربیشدر غرب  «دولت حامی»و « قاعدهه نظر سیاسی باز »دست شده های یکولی هرچه رسانه

شدم مجبور می تربیشمی زدند، « کشتار»دم از   تربیشدمیدند و می« سرکوب شورش خلق»هیستری در مورد 

ش و تجربیات و قدرت تعمق و تعقل خود رجوع نمایم: چرا رفتار چین های خود را ببندم و باز به دانگوش

توانست این گونه نسبت به کشورهای سوسیالیستی در حال زوال اروپایی کامالً متفاوت بود؟ چین چگونه می

هایی )به سوی ها از موضع قدرت بود و یا از موضع ضعف؟ این اقدامات چه نشانهعمل کند؟ آیا اقدامات آن
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که درست برعکس با این داشت؟ آیا خطر دخالت نظامی ایاالت متحده عاجل بود؟ و یا اینگتن( ارسال میواشن

ولی «. سرباز زنم»چه که روی داده بود خواستم از توضیح مستقل آناقدامات خطر برطرف شده بود؟ دیگر نمی

 بسیار دور بودم.« راه چین»هنوز از شناخت جامع و یا تعریف و توصیف 

تر های علناً نگرشی چگونه ممکن بود به اطالعات دست یافت؟ خیلی سخت، سخترج از دستگاه حاکم رسانهخا

نگاری تحقیقی و های نگرشی یکدست هنوز بی محدودیت وجود داشت. روزنامهاز امروز.  عمالً انحصار رسانه

تی که امروز خیلی ساده در مورد کلیه یابی کند و واقعاً دقیق تحقیق نماید، )تحقیقاانتقادی  خالق که حقیقت

های مکتوب مثل روزنامه و توان در اینترنت یافت( هنوز وجود نداشت. تنها تعداد قلیلی از رسانهمسایل حاد  می

 توانست کمک محدودی ارایه کند.مجله می

امیال و المللی برای سرمایه بین« گشایش»دنگ، آزاد سازی و « گراییعمل»خیلی سریع روشن شد که 

آرزوهای فراوانی برای امپراتوری و اذنابش بیدار ساخته. حرص و آز برای رفتاری که چند سال بعد  به عنوان 

های علنی و مخفی تا با دخالت«  های رنگینانقالب»و یا « های مخملیانقالب»نامه جهانی امپراتوری به نام فیلم

که نهادهای غیر دولتی  مورد حمایت دولت شهرت پیدا مرز دخالت نظامی )یعنی جنگ( و بعضاً به کمک شب

چینی  مسایل دیگری نیز منظور بود که از عملگرایی « گراییعمل»طور آشکار شد که در پس کرد.  همین

ناپذیر خود را از دست نمای رشدی ملی و مستقل و تمامیت ارضی خدشهها قطبرفت. ظاهراً آنخالص فراتر می

شد شدند و لذا نمیهای اتمی محسوب میها در آن زمان جزو گروه کوچک قدرته براین آننداده بودند و عالو

 های توپدار مرعوب کرد.ها را از طریق حله نظامی و یا سیاست ساده کشتیآن

فردی به نام بوریس یلتسین بر سریر قدرت نشست « خوب»و « قهرمان تراژیک» ،در مسکو پس از گارباچف

های اتحاد شوروی را به تاراج گذارد کار گنجینهاش بود و برای اینسب مال برای خود و قبیلهکه تنها به فکر ک

برای مدت کوتاهی شرکت کند، از  G7در همایش « خرس رقاص روسی »و ناگهان اجازه یافت به عنوان 

راردادهایی که به الخمر به انظار عمومی جهان معرفی شود. به سرعت قکه به عنوان فردی دایمجمله برای این

برداری قرار دهد و و در آن بین برخی از مناطق محدود را از داد منابع روسی را مورد بهرهآمریکا اجازه می

های اولیه برای سلب مالکیت و (. لذا گامProduction Sharing Agreementروسیه جدا کرده بود، بسته شد )

 نابودی دومین لقمه چرب جهانی برداشته شد.
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کنون پس از لقمه چرب شوروی سابق ممکن شده بود لقمه بزرگتر و چربتر، چین به عنوان آخرین انبار و ا

منابع بزرگ، بزرگترین اندوخته نیروی کار  و بزرگترین بازار فروش جهانی  را در سیستم سلطه نولیبرال جهانی 

به یک جهش رشد  ۱۸کند تا در قرن  داری مالی در حال افول کمکتوانست به سرمایهادغام نمود. این کار می

دهه را میسر سازد. این  ۱یا  ۱استریت آخرین جشن بزرگ برای شاید آخر نایل گردد و برای قمارخانه وال

 آنمن نقش برآب شد ...رویاها با تخلیه میدان تیان

دورتر و نسبت به   نژادی، فرهنگی ،که از نظر مکانی "یانگشین"به ویژه ایالت  ،ایاالت خودمختار غربی چین

طور بعد در همین ۸۶۱۶رسید که در سال گرا و افراطی مذهبی  )اسالمی( مستعد است، به نظر میگرایشات سنت

ها پدید آمده است )در پایین به آن خواهیم پرداخت(. این گرایشاتی به تشدید خشونت  در درگیری ۱۰۸۰دهه 

م نظامی افراطیون  اسالمی نوع طالبان در افغانستان که قبالً علیه روند مطابق با نمونه ایجاد، سازماندهی و تعلی

طور در دولت الئیک ملی و مترقی حاکم با موفقیت به کار گرفته شده بود صورت گرفت. ایاالت متحده همین

های سابق اتحاد شوروی در آسیای مرکزی  نفوذ فراوانی پیدا کرده بود. هسته مرکزی سیاست جمهوری

اکنون آماده تا آسیای مرکزی  و سپس به غرب چین هم« خاورمیانه بزرگ»ها برای توسعه ظامی آنراهبردی ن

 طور زبیگنیو برژینسکی .شده بود و آنهم از دوران مشاورت هنری کیسینجر و همین

یک شناخت قدیمی و یک « کلید سلطه جهانی»و عالوه برآن تسخیر منطقه مرکزی قاره اورآسیا به عنوان 

ت راهبردی آنگلوساکسنی بود .  ما بعداً در فصل دوم کتاب بخش نهم  به زمینه ژئواستراتژیکی روند سیاس

 یانگ خواهیم پرداخت.تکاملی اخیر  در ایالت خودمختار اویغور در شین

 هیوالی»ای از نقش اصولگرایان اسالمی یعنی نوعی های جهانی تا اندازههرفرد باتوجه و هر شاهد منتقد واقعه

استراتژی امپراتوری مطلع بود:  این نیروهای جدید  مصنوعاً برای این کار ساخته  شده بودند تا « اشتاینفرانک

مانند «  نامطلوب»های طور رشد و توسعه ملی کشورها و دولتهای الئیک و مترقی  و همینکلیه کوشش

زمان با وقایع میدان های اسالمی در چین  تقریباً همافغانستان، عراق، و بعدها لیبی را نابود سازند. و اولین ناآرامی

 یانگ گزارش داده شد.در ایالت شین ۸۶۱۶آنمن در سال تیان

ای  از تیان برای من یک شناخت و یک پیام بسیار ساده« جامعه ارزشی غربی»های در پایان روز، فارغ از هیجان

جود کلیه مبارزات تئوریک و عملی درونی برای تعیین با و« تا اینجا قبول ولی دیگر بس!»آنمن وجود داشت: 
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داری جایز میان سوسیالیسم و سرمایه« بازار»که چقدر گیری  و سیاست راهبردی رشد و تکامل ملی و اینجهت

های عظیم اقتصادی و اجتماعی  ناشی از لیبرالیزه کردن، گشایش و استفاده از عناصر است، باوجود آشفتگی

بسیاری چیزهای دیگر، ظاهراً حزب کمونیست از جنگ افغانستان، فروپاشی اتحاد شوروی و  داری  وسرمایه

های دیگر در جهان آموخته بود و توانست طور از نمونهکشورهای سوسیالیستی  اروپای میانه و شرقی  و همین

را مانع شود و از در چین « انقالب مخملی»را بکشد و وقوع یک « ترمز اضطراری»، «افکار جهانی»برخالف  

های سوسیالیستی که عمدتاً اروپا محور و تحت تاثیر اتحاد هایی فراهم آورد که کلیه طرحاین طریق پیش شرط

 شوروی بود، برای خود تکامل بخشد.

همه جزئیات مورد تایید قرار گرفت  ۱۰۸۶های امروزی استفاده کنیم چون  تازه در سال خیلی کوتاه از شناخت

آمیز نشان داده شد که پایه و اساس  داستان موفقیت ۱۰۰۰های تر توضیح خواهیم داد(. در سالدقیق)در پایین 

اقتصادی، فن آوری  و اجتماعی چین و  شرط موفقیت برای توسعه و تکامل مستقل و نسبتاً فارغ از نفوذ 

های بود که امروز کتابدیگر نیازی ن "آنمنتیان"خارجی، وجود حاکمیت ملی  و تمامیت ارضی بود. بدون 

نوشته شود، که به عنوان کشوری در حال رشد با درآمد  ،متعدد در مورد صعود چین که رتبه اول را احراز کرده

های اقتصادی و اجتماعی مانند  یک مقوی عظیم، مانند یک اهرم و  با پویشی در کلیه بخش ،متوسط پایین

و آن هم نه تنها با کاشتن درخت و تاثیرات اقلیمی آن برای  ای به بار آوردهکنندهگیر نتایج مبهوتچشم

سال بعد نیازی به نوشتن این کتاب نبود و اگر نوشته  ۱۰طور بشریت. )بعداً به آن خواهیم پرداخت( و همین

 هم به توان سه!( بود.شد احتماالً تشریح نوعی کابوس غیرانسانی به سبک لیبی )و آنمی

، سفیر با سابقه آلمان دمکراتیک در چین،شاهد عینی "رولف برتهولد"شناخت امروز:  آنمن بانگاه به تیان 

ایاالت  ۸۶۱۶در سال »کرد: سال پیش را این طور تعریف می ۱۰زمان و طبیعتاً یک چین شناس اوضاع آن

گرداند. این داری بازمتحده آمریکا کوشش کرد چین را به عنوان یک کشور سوسیالیستی، مجدداً به دامن سرمایه

این حکم ظاهراً « رو گردید.کوشش که در تاریخ چین به عنوان کودتای دانشجویان ثبت شد، با شکست روبه

طور روشنفکران لیبرال چپ اروپا محور آلمانی با ادعاهای های باب روز غربی و همیندر چارچوب درک رسانه

در نظر گرفتن، فاصله تاریخی  ارزیابی سفت و شان از نظر سیاسی درست نیست ولی با گرایانه ارزشیمطلق

 محکمی است.
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انمن حدس و گمان انمن به وضوح  زدوده شده و دیگر نباید در مورد وقایع تیاندر این بین از غبار اسطوره تیان

های کهنه موجود است و  مطمئناً در های راهبردی روایتزد. هنوز به خاطر حفظ منافع، قدرت و سیاست

های دقیقی ارایه شد، که با آزاد شدن رویت تحلیل ۱۰۸۶خواهد ماند ولی در سال  ی ما برای همیشه باقیهارسانه

برای  ۱۰۸۶سال مقدور گردید، یعنی این اسناد دقیقاً در سال  ۱۰و مطالعه اسناد محرمانه دولتی پس از گذشت 

منتشر «  آنمنتیان»مین سالگرد ۱۰ل از یعنی قب ۱۰۸۶برداری عموم آزاد شد. یک تحلیل جامع در فوریه  بهره

 های اصلی غرب حول آن  برای هزارمین بار روایت کهنه خود را تکرار کردند.شد که رسانه

طور تصاویر را کنترل کرد و نکات مشترک با وقایع ای و همینکالم رسانهاکنون ممکن بود کالم و تنظیم

المللی را مشخص کرد و ها را تحلیل نمود و ارتباطات بینمینهمشابه در کشورهای دیگر را مقایسه کرد و پیش ز

های جاسوسی  ایاالت متحده و یا ویکی لیکز را مدنظر قرار آور از اسناد دولتی و سازمانهای  تعجبنقل قول

لی را شنیده بودند به این نتیجه بسیار جنجا« کشتار»داد. تحقیقات نامبرده برای مردم عادی که همیشه  روایت 

ختم میشد که به غیر از کشتار سربازان و افراد پلیس که قبل از تخلیه میدان به دست تظاهرکنندگان صورت 

گرفته بود، کشتار دیگری رخ نداده بود مثالً سفیر وقت ایاالت متحده در چین  تلگرامی به واشنگتن ارسال 

.  در طول ۸۰ه حتی تیری شلیک شده بودکرده و تخلیه میدان را گزارش کرده بودکه طی آن نه کسی کشته و ن

شد، گرفت و توسط نظامیان چین سرکوب میتظاهراتی که در این زمان  در گوشه و کنار بیجینگ صورت می

که در ضمیر مشترک « آنمنکشتار  میدان تیان». ولی ۸۸ها صدها نفر به قتل رسیده بودندبنابر گزارش رسانه

 ۸۱.شاهدین عینی هرگز صورت نگرفته بودانظارعمومی غرب حک شده، به گفته 

آنمن، ایجاد هیستری بین مردم کشورهای در سیاست کاربردی تیان« موفقیت»دهد که این تحقیقات نشان می

نشدنی در مغز آنان حک نماید. بنا بر نتیجه این را به نحو پاک« آنمنکشتار تیان»غربی بود که توانست 

-شناسی  اجتماعیآمیزترین چیز در این سازوکار، ادغام روشو موفقتترین ترین، پیچیدهتحقیقات مهم

توان شناختیِ  عملیات  برای مردم کشورهای غربی به عنوان مخاطبین در واقع اصلی بود . در ضمن میروان

ا اشاره کرد که برخی از رهبران شاخص شورش دانشجویی، پس از این وقایع بالفاصله  به ایاالت متحده، بریتانی

 و تایوان مهاجرت کردند.
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ای در حال زوال و نابودی روبه آنمن، ما امروز با قاره چین در میدان تیان« ترمز اضطراری»کنم: بدون تاکید می

ساالران تقسیم شده و به وسیلۀ قدرتهای گرا و جنگای، مذاهب سنترو بودیم که بین صدها نژاد محلی و منطقه

 د.شخارجی اشغال و استثمار می

را پیام چین به « تیان آنمن»سال پیش نظر من، هرچند هم که غریزی، ولی زیاد اشتباه نبود  که  ۱۰لذا 

برای « کارخانه جهان»امپراتوری  و به جهان تعبیر کردم که با وجود وابستگی اقتصادی و مالی  به عنوان 

ن وضعیت وابستگی چین، بسیار جسورانه توسعه و تکامل ملی خود قصد دارد راه ویژه خود را انتخاب کند. در آ

« پیام»شک داشتم که چین بتواند  ۸۶۱۶توانست به راحتی با ناکامی شدید روبه رو شود. در سال نمود که میمی

 خود را جامعه عمل بپوشاند.

 

 در این بین باز در آلمان:

 های دولتیدر احال پرسه زدن سبز در دستگاه« هامائوئیست»

های دهه «مائوئیست»سر نهادم. یک سری از سال را پشتمش نسبی و عدم عالقه به چین دهتقریباً در آرا 

آوری هوادار مبدل شده و بعد بعضاً به نحو تعجب« درست و حسابی»مداران به سیاست ۸۶۱۰،  در دهه ۸۶۹۰

با ثباتی از سیستم  به جزء تربیشجنگ  و به ویژه به شدت مخالف چین شده بودند و به همین دلیل روز به روز 

« انقالب مداوم»بودند رویاهای سابق خود در مورد ها مجبور شدهحزبی و پارلمانی  آلمان فدرال تبدیل شدند. آن

ها از روی یاس و سرخوردگی انزجار و بسپارند.  در بسیاری از آن)البته نه در آلمان، بلکه در چین!( را به خاک

خود بدون  « نرمال»راه تکاملی « در کار سخت روزمره»که « بتاً متفاوتنس»تنفر عمیقی نسبت به این چین 

رمانتیسم انقالبی را انتخاب کرده بود،  پدید آمده بود که البته از نظر روانشناختی قابل درک بود. احساس 

ز هم هنوز ها در این دنیا دیگر قادر نیستند با چین به صلح و توافق برسند! و در واقع تا امروکردم که آنمی

و « حقوق بشر»ها حتی در آینده از هرنوع دخالت نظامی علیه چین به نام دفاع از اند. شاید آننتوانسته

آنمن در سرکوب و سال پس از وقایع تیانطور که برای اولین بار دهحمایت کنند همان« های غربیارزش»

، ایاالت متحده اتحادیه اروپاییآلمان،  از سویتالشی نظامی یوگسالوی و ویرانی صربستان )دشمن کهنه اسالو( 

رسید که تاریخ به نحوی از معضل چین و کردند؟ به هر حال این طور به نظر می۸۶۶۶و ناتو در سال  
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هم دیگر توجه چندانی به آن معطوف نداشتم. یعنی تا سال سابق عبور کرده و در نتیجه من« هایمائوئیست»

۸۶۶۶ ... 

 

شود: عضویت چین در به رسمیت شناخته می زا ان اقتصاد باز،: چین به عنو۱۱۱۰

بوک چین را در اختیار سازمان تجارت جهانی ... و آرزوی کلینتون که گوگل و فیس

 خود گیرند

ما کماکان به »به نحوی با چین به صلح راهبردی رسید. معامله اساسی از نگاه چین این بود:  ۸۶۶۰غرب در دهه 

کنندگان شما ها و مصرفهای ارزان شما را برای شرکتیافته با نیروی کار متبحر فرآوردهطور کارا، سازمان

دهید که ما توسعه و تکامل ملی و ارتقأ فنی اقتصادی خود را تا حدی مستقالً خود کنیم و شما اجازه میآماده می

مشروط بر نتیجه بررسی بعدی  به اوج رسید و چین ۱۰۰۸این صلح و این معامله اساسی در سال «  تعیین کنیم.

به طور موقت به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. چین مجبور بود « اقتصاد بازار»خصلت چین به عنوان 

المللی  را حفظ اصول اقتصاد بازار در تجارت بین»اعالم کند  و قول دهد « اقتصاد بازار»اول خود را هوادار 

ها اکنون همه آن»رای خود )بار دیگر بسیار سطحی( به این نتیجه رسیدم: ها پذیرفتند  و من بخواهد کرد و آن

نهند و از این لحظه به بعد چین به ادعاهای خود در مورد رشد و توسعه مستقل و سوسیالیستی را به کنار می

ایاالت «  آمیز بود و در نهایت امپراتوری پیروز شدآنمن یک پیروزی شکستسراشیب سقوط خواهد افتاد. تیان

متحده اکنون رشد چین را از طریق سازمان تجارت جهانی که گوش به فرمان آنست تعیین خواهد کرد، 

المللی  بازی و همین طور به وسیلۀ بانک جهانی و همانطور که از طریق سازمان تجارت جهانی  مقررات بین

کنون مجبور خواهد بود مانند کلیه المللی پول سیاست کشورهای متعددی  را تعیین کرد. چین هم اصندوق بین

کشورهای دیگر، تراز تجاری منفی ایاالت متحده را با خرید اوراق بهادار جبران کرده و دالر را که به طور 

شود،  تثبیت و تقویت کند و  برتری جهانی دالر  را میسر از ارزش واقعی خود معرفی می تربیشسیستماتیک 

 ده ایاالت متحده و دستگاه عظیم صنایع تسلیحاتی آمریکا را فاینانس کند.سازد و در واقع کسربودجه فزاین

و طبیعتاً آمریکا از برتری اطالعاتی خود )تا این لحظه( به وسیلۀ تنها انحصارهای اینترنتی مانند مایکروسافت، 

در چین  آپل، گوگل، فیس بوک و آمازون در جامعه چین استفاده کرده و هرحرف و لغتی که در کامپیوتری
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در اختیار  ۸:۸طور شود، ذخیره  کرده از نظر تجارتی تجزیه و تحلیل کرده و همیننوشته و یا در موبایلی گفته 

های مربوط انظار عمومی چین را زیر قرار خواهد داد.  و به کمک آلگوریتم  NSAسازمان جاسوسی آمریکا

 کنترل خود درخواهد آورد.

 ۱۰۰۰ریکا و چین یک قرارداد دوجانبه تجارتی به امضأ رساندند و در ماه مارس ایاالت متحده آم  ۸۶۶۶در سال 

 رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون طی یک سخنرانی با اطمینان خاطر اعالم کرد:

دانیم که اینترنت چگونه آمریکا را تغییر داد و تازه ما دارای یک جامعه باز بودیم. پیش چشمان خود مجسم می»

کند اینترنت را مغلوب کند، ترنت چه تغییراتی را در چین بوجود خواهد آورد ... چین کوشش میکنید که این

که بخواهیم لرزانک را با میخ به دیوار کنیم ... درست مثل اینشکی نیست. خوب، برایشان آرزوی موفقیت می

 «بکوبیم

 بر شدند.شنوندگان حاضر در جلسه از خنده روده

در مرحله اول مبارزات انتخاباتی در  "جان هانتزمن"خواه  به نام ی حزب جمهورییک نامزد ریاست جمهور

توان به داد که با اینترنت میحتی با فانتازیِ یک فرد دهاتیِ  معتقد به آمریکایِ قادر مطلق وعده می ۱۰۸۸سال 

 حساب چین رسید:

 ۵۰۰برقرار کنیم ... در چین بیش از پیمانان و هواداران  خود در درون چین تماس ما خوب است که با هم»

ها تغییر را با خود به همراه دارند و در عین حال به میلیون بالگر وجود دارد. آن ۱۰میلیون نفر کاربر اینترنتی و 

 «توانیم مجدداً صعود کنیم و قدرت اقتصادی خود را بازیابیم.حساب چین خواهند رسید. از این طریق می

یست که امروز یاس و پرخاشگری علیه چین در بین خبرگان سیاسی حاکم در ایاالت از این رو جای تعجب ن

کردند ها آرزو میچه که آنچه که به وقوع پیوست با آنحاکم است، زیرا آن اتحادیه اروپاییمتحده آمریکا و 

و عملیاتی تعریف را به طور عینی « اقتصاد بازار»تواند جا که کسی در جهان نمیبه کلی متفاوت بود. از آن

« اقتصاد بازار»در هردو طرف به کلی متفاوت بود که معموالً به کمک عبارت  ۱۰۰۸کند، طبیعتاً توقعات سال 

 شد. مخفی می

 ، بلکهتوانست بشود: نه هدف و گوساله طالییاقتصاد چین واقعاً اقتصاد بازار شد، اقتصاد بازاری که در واقع می

ترین زمان  به تمرکز قدرت گسیخته، که در کوتاهمردم، نه مکانیسم آزاد سازی لجام ای برای افزایش رفاهوسیله
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تعداد قلیلی یعنی به انحصار چندجانبه محدودی تغییر شکل یابد، نه یک وسیله نقلیه  نولیبرال که به کمک آن 

رای خدمت به رشد و تکامل تر و قدرتمندان قدرمندتر شوند، بلکه مکانیسمی که باید توانایی خود را باغنیا غنی

شد. این برداشت اولیه  رساند و مطابق با آن تقویت شده و در خط توسعه ملی  ادغام میملی به اثبات می

به عنوان وسیله و نه هدف رشد و « اقتصاد»و « بازار»از  ،«بازار»های لیبرال مانند آدام اسمیت از کالسیک

ها، جامعه و فرهنگ به کلی از دست رفته نولیبرالی  اقتصاد، زیرساختسازی تکامل انسان، پس از سه دهه ویران

 بود.

کنند، چگونه چین قدرت کارآفرینی را در بین مردم بسیج حد بازارها در چین پرتحرک عمل میحال تا چه

« اراقتصاد باز»که اجازه دهد سیستمشگیرد  بدون آننماید، چگونه چین اقتصاد بازار خود را به کار میمی

داری شود، و نهایتاً چگونه پدیده نوینی در رابطه بین دولت و بازار  به وجود می آورد را بعد به تفصیل سرمایه

 مطرح خواهم نمود.

کنند، هنوز به بیل کلینتون و جان هانتزمن که امروز دیگر نقشی در تاریخ ایفأ نمی ۱۰۰۰/۱۰۰۸های حول سال

 تفاوت شد.برای آخرین بار  باز )ظاهراً( برایم   بی از چین باور داشتم ... چین تربیش

 

 «تواند با صعود چین زنده بماند؟داری میآیا سرمایه: »۱۱۱۱

کرد و اطالعات در مورد چین ولی با این حال جای تعجب نبود که فارغ از افکار و تصورات من، جهان تغییر می

کتابی  ۱۰۰۱ها را نادیده گرفت. در سال مکن نبود آنآسا جاری شد و دیگر مسیل ، بلکهدیگر نه قطره قطره

 سؤالبود که یک « صعود چین»راجع به چین به دست من افتاد که با کتب دیگر تفاوت داشت. عنوان کتاب 

بعدها « تواند با صعود چین جان زنده بماند؟داری جهانی میآیا اقتصاد سرمایه»کرد: آور را مطرح میتعجب

گرفت.  اقتصاددانان مشهور روی جلد به حق بود و چه ابعاد مختلفی را دربر می سؤالحد این فهمیدم که تا چه 

از یک دانشکده معروف  "کیلی مین"کتاب آن را مورد تقدیر و تفقد قرار دادند. نویسنده کتاب فردی به نام 

بل در یک سفر تحقیقاتی  به سال ق ۱۰اقتصاد  در ایاالت متحده، یعنی  دانشگاه اوتا در سالت لیک سیتی بود. 

به عنوان   "لی"لیک سیتی بودم. چندین دانشگاه آمریکا  چند هفته  هم به عنوان میهمان در دانشگاه  سالت

( به من معرفی شد. فکر کردم باز هم یک فرد دیگر که به خاطر ۸۶۶۱تا  ۸۶۶۰زندانی سیاسی سابق در چین )
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؟  این خطر همیشه وجود دارد که انسان پس از حصر ناشی از دالیل اختالفات گذشته با بیجینگ سر دعوا دارد

سیاسی دیگر نتواند عینی به مسایل کشور خود بپردازد. با این حال کتاب به نظر من بسیار دقیق و تحلیلی  و نه 

 سیاسی و تبلیغی رسید.

تواند  اقتصاد جهانی شده ه میکه چین در شرایط فاجعه بار کنونی دقیقاْ  چگون  سؤالبه نظر من پاسخی به این 

نولیبرال را که باعث افزایش  فقر، رکورد جدید گرسنگی، نابرابری شدید توزیع وفاجعه آب و هوایی شده تغییر 

ها را به عنوان آلترناتیو به کنار زند و که چین آنشد ولی امکانات بدیل مطرح شده بود: یکی ایندهد، داده نمی

های ترین شکل تا مرزها را به دست خود در رادیکالکه آنبهتر جایگزین کند و یا اینخود را به عنوان نمونه 

گیری سرمایه در جهان بتازاند. چه آلترناتیو جالب و هراسناکی، که مرا محیطی، اجتماعی و بهرهممکن زیست

در خیال داشتم. ولی  ۸۶۱۰انداخت، که در دهه واگن )گلف( تولیدی در چین میمیلیون فولکس ۱۰۰باز به یاد 

المللی به عنوان بازیگر اصلی نوین ظاهر شده بود  نویسنده کتاب حداقل برایم روشن کرد که چین در صحنه بین

های آنان نیز طور که خبرگان حاکم و رسانهو دیگر ممکن نبود از این نوع نگرش جدید چشم پوشید، همان

 ندند.های خود را به روی آن ببدیگر نتوانستند چشم

شناسان از مدتها پیش هزاران سال فرهنگ و تاریخ کشور چین را از تازه بعدها اطالع یافتم که برخی از تاریخ 

ساختن صدساله و تبدیل نو مورد بررسی قرار داده و به زیر یوغ بردن آن به وسیلۀ استعمارگران اروپایی و ویران

ز این طریق صعود مجدد چین  به رتبه اول جهانی را یک پدیده خانه آسیا را یک استثنأی تاریخی و  اآن به نوان

 اند.نوین ولی نرمال تاریخی نامیده

کند، راه محصوالت بنجل پالستیکی غرب را تولید میولی تصویر چین به عنوان کارخانه جهان که آرام و سربه

ه آلودگی محیط زیست دامن تصویر چینی که هنوز در دوران اولیه رشد صنایع به سر می برد و  به شدت ب

ای های تودهکند در فکر من نقش بسته بود. روزانه رسانهطور مناسبات اجتماعی را ویران میزند و همینمی

قیمت، فقر و ویرانی محیط زیست هیچ چیز دیگری در مورد محصوالت نازل« اطالعات»غرب به جز انتشار  

تقصیر است. من نیز مانند هیچ کس دیگری حتی کامالً بی« زادغرب آ»کرد، گویی که در این میان ارایه نمی

محیطی و آوری، زیستتوانستم تصور کنم که چین تا یک دهه بعد  از نظر اقتصادی، فنسال پیش نمی ۸۵-۸۰تا 

رشد و ازجوانب مختلف دیگر  قدرت رهبری کننده در جهان خواهد شد.گذشته از همه اینها حداکثر بعد از این 
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، تولید «قدرت جهانی»ت متعدد پرداختم مثالً: صعود، سؤاالبه بررسی مسائل مربوط به چین و طرح  رتبیش

محصوالت ارزان قیمت، آلودگی محیط زیست ... همه اینها در کنار هم چگونه ممکن است؟ جریان چیست؟ 

، دلخور تربیشبه روز توان این روند را تحمل کرد؟ من روز این روند به کجا خواهد رسید؟  تا چه مدت می

پرداختم ولی از طرف به ویژه همکاران می وگوگفتچنان امیدوار از جمله با همکاران خود به بحث و ولی هم

، «سرمایه داری ناب»های معمول نسبت به چین در غرب از جمله: ای از برداشتجوان خود که طیف گسترده

... انتقاداتی که بسته به موضع سیاسی از طرف چپ و راست  «دیکتاتوری»، «امپریالیسم»، «توربوکاپیتالیسم»

 شدم.کردند تا حدی مایوس میشد  را منعکس میکار مطرح میمحافظه

 

 های بعد: لکوموتیو شکوفایی اقتصاد جهانو سال ۱۱۱۱سال 

رد  و از آن بحران مالی بزرگ آغاز شد که ما اقتصاددانان را کامالً به خود مشغول ک ۱۰۰۱ولی بعد از سال 

زمان ما را با پیامدهای خود و در این بین با پدیدآمدن بحران بعدی مشغول نمود. این بحران به وسیلۀ یک بخش 

مالی  بیش از اندازه بزرگ و بیش از حد سوداگر نئولیبرال آزاد شده و لجام گسیخته به وجود آمد که تنها در 

به جای خدمت به اقتصاد واقعی و تولیدکننده به تاراج آن پرداخت و فکر خویش بود و به بادکردن خود  می

 ،کارانه مشتقات را  ایجاد کرده آن را به افراد سرخورده و احمقهای مالی(  هرم تبهپرداخته و)به نام نوآوری

یابد ولی افراد آزمند و آنانی که به هرحال دارای پول زیادی هستند فروخت. رویای سیستمی که دایماً رشد می

مزدها، به ثروت دولتی و اجتماعی، تواند وجود داشته باشد. در کنار حمالت راهزنانه جهانی  به دستمنطقاً نمی

این سیستم از طریق اختراع آبشارهای  Land Grabbingهای کشاورزی و به مناطق گسترده زراعتی به برداشت

بدهی و اعتباری، از طریق استفاده از های مالی ساختگی به کمک مشتقاتِ مشتقاتِ مشتقات، به کمک هرم

ثبات اعتبارات به کمک اعتبارهای جدیدخود را بیش از اندازه باد کرده و تمامی اقتصاد، کشورها و جهان را بی

در بخش مستغالت( در سطح جهان  ۱۰۰۹که سرآخر کوچکترین کاهش  نرخ رشد )در اوایل سال نمود، تا این

 ل گذشته را به وجود آورد.سا ۱۰بزرگترین بحران تقریباً 

سازی، آزاد سازی، کاهش و تخریب دولت رفاه های نولیبرال، غیردولتی سازی، خصوصیدهه احزاب و دولتسه

و دولت حداقلیِ ناتوان )به غیر از پلیس، ارتش و دستگاه قضایی( را تبلیغ نموده  و به اجرأ گذاردند و آن را به 
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نداشت )که البته گویا « اقدامات اجتماعی خوب»که البته جایی برای  عنوان بهشت روی زمین معرفی کردند

هم رفته صدها میلیارد دالر از بودجه دولتی پیدا شد که حال ناگهان  رویدیگر نیازی هم به آن نبود(. با این

 ریختگی ناشی از سوداگری  هزینه شد .ها از این درهمبرای بیرون آمدن بانک

کشور یعنی صنایع خودرو سازی  از آستین « صنایع اصلی»ای برای افزایش تقاضا  در ویژه هالبته در آلمان برنام

آوری احتراقی وارد درصد تولید ناخالص ملی  برای خرید خودرو نو  البته هنوز با فن ۱،۰تا  ۸،۵بیرون آمد. 

مت قیآوری ارزانفنطور بازار شد. )در آن زمان هنوز کسی کاری به صنایع موتورهای احتراقی و همین

صنایع موتورهای احتراقی  هنوز برمال نشده بود. البته ترفند  موتورهای گازوئیلی نداشت( و کالهبرداری بزرگ

دستکاری گازهای خروجی در آن زمان مورد استفاده بود چون دو صدراعظم وفادار به صنایع خودروسازی 

ها در حدتابع را بلوکه کنند که وانسته بودند همه کاهشآلمان، یعنی آقای شرودر و خانم مرکل در بروکسل نت

سرور و شادمانی صنایع »در این زمان هنوز « اطالعی نداشتند»البته گویا مقامات مربوطه در آلمان از آن 

تر اند با همکاری یکدیگر از تصویب شرایط سختها توانستهطور دولت در این بود که آنخودروسازی و همین

 « ها در بروکسل جلوگیری نمایند.دن آالیندهدر محدود کر

ها سال مورد استفاده قرار نگرفته بود(، با استفاده از ابزار مالی )که در واقع زیاد هم نو و تازه نبود، بلکه فقط ده

وضع اقتصادی  تثبیت گردید و از سقوط اقتصاد در آلمان جلوگیری به عمل « *جایزه اسقاط»از طریق پرداخت

کرد، در خرید خودروی جدید سال عمر کرده بود، اسقاط می ۶هرکس خود رو خود را که بیش از * آمد. )

های نولیبرالی یک اقدام کوچکِ موفقِ مالی که مغایر با کلیه روایت گرفت م.(.یورو از دولت جایزه می ۱۵۰۰

یک نولیبرال، صورت گرفت. ها و پاسداران نظام و مغزهای متفکر آکادمها  و رسانهسابق همه احزاب و دولت

 ۹۰، قاطر باربر برای همه شرایط و مواقع  که از چرخش نولیبرالی  در اواسط دهه "کینز"به طور ناگهانی عمالً 

 به این سو مکروه و پرهیزه اعالم شده بود، زنده شد.

و جامعه  و سیاست و  ولی باز  امروز و یا بهتر بگوییم هنوز  بخش مالی بدون تغییر ساختاری در اقتصاد واقعی

تر از کند و حتی قویای و بهداشتی و محیط زیستی عمل میدولت و اقتصاد جهانی و در همه روندهای تغذیه

گذاری، با رکود رشد، با توزیع شدید از پائین به توان گفت که دهه گذشته، بدون سرمایهگذشته شده است. می

عملی فزاینده دولتی، با انشقاق اجتماعی و آوارگی، با ناتوانی و بی با ،باال، با اضمحالل اجتماعی و زیرساختاری
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های زیست محیطی و نتیجتاً افزایش فشار  طور با فاجعهلغو حقوق بشر برای داشتن مسکن قابل پرداخت و همین

 گرایی، خارجی هراسی و نژادپرستی و فروپاشی جهانی، از دستسیاسی  در جهت رشد ناسیونالیسم و منطقه

 رفت.

چین ناگهان  و به طور نهایی در صحنه سیاسی و اقتصادی جهان ظاهر گردید!  در این زمان  ۱۰۰۱و در سال 

 تولید)!(  ٪۱ها آرام و قرار نداشتند: چین چین هنوز وزنه امروزی خود در جهان را به دست نیاورده بود ولی آن

های نوین و گذاری فنآوریر سرمایهد طبیعتاً تی،حمای هایبرنامه صرف( جهان در دوم رتبه) را خود ناخالص

شود و  برای گذاری در محیط زیست کرد )که تازه اکنون رفته رفته درک میقبل از هرچیز  سرمایه

گرفت  اتفاقاً  مسابقات المپیک در بیجینگ صورت می ۱۰۰۱بازدیدکنندگان چین کامالً مشهود است(. در سال 

ت کاشته شد و شهرهای میلیونی دارای فضای سبز فراوان شد و در سرتاسر کشور و در آن سال میلیاردها درخ

 محیطی ترغیب و تشویق گردید. آوری زیستهای ملی ایجاد شد و فنپارک

گذاری، افزایش درآمدی و رشد تقاضا آن به گذاری در جهان بود و تاثیرات سرمایهاین بزرگترین برنامه سرمایه

ی  بزرگتر  و پایدارتر از برنامه حقیر خرید خودروی خانم مرکل بود )در آلمان برای اطور غیرقابل مقایسه

 ۱۵۰۰خرید، رونق بخشیدن به اقتصاد داخلی هرکس که خودرو کهنه خود را می فروخت و خودروی جدید می

رشد اقتصاد  کرد. م.( عالوه برآن بزرگترین برنامه صادراتی  برای آلمان شد. چین لکوموتیویورو دریافت می

چه که دولت تر از آنطور موتور بزرگترین رشد اقتصادی آلمان شد، خیلی بزرگتر و دراز مدتجهانی و همین

به شکل روزافزونی تاثیرگذار شد و نتیجتاً این شد که  ۱۰۸۰ها در دهه آلمان خود به اجرا گذارده بود. همه این

نبود، بلکه حتی باعث رشد روزافزون فانتازی « قابل اغماض»گر به طور نهایی نه تنها دی  ۱۰۰۱چین بعد از سال 

 و امید شد.

 

 هایی از چین: نامه۱۱۱۶

همسرم برای ارضای عالقه بیدار شده من نسبت به چین ایده کامالً متفاوتی داشت. من هنوز آمادگی سفر به 

نگار و شناختم. یک روزنامهنه نمی« شناسی؟را که می  هایی از آن سونامهتو کتابِ »چین  را نداشتم. ولی: 

به چین مهاجرت و با یک بانوی چینی ازدواج کرده بود و از   "کریستیان ی. اشمیت"طنزپرداز آلمانی به نام 
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و دیگر مجالت ارسال   "تاتز"و  "تایتانیک"های طنزآلود  برای مجله چندین سال پیش به طور منظم س تون

چندین ماه از سمت راست میز صبحانه به سمت چپ وبالعکس  جا به جا نمود. من این کتاب را  برای می

چه که در حال وقوع بود، باشد! خواستم که یک کتاب طنز ایمپالس دهنده نزدیک شدن من به آنکردم. نمیمی

 که نهایتاً شد و بود.

ر عین حال با طعنه و ها ولی دچون این کتاب کوچک  با طنز فراوان در مورد نحوه رفتار عجیب روزمره چینی

در مورد چین، گاهی بین  خطوط و گاه بسیار « های جهانرسانه»داوری موجود کنایه فراوان در مورد پیش

پایه و یا به ای و بیغیره حرفه« هایداستان»صریح، یک آئینه جدی و دقیق در مقابل ادراک به هم ریخته ما، 

داد. قبل از کننده دولت و از نظر ایدئولوژیک غالب قرار می های حمایتطور کلی جعلی و رفتار مخرب رسانه

های مشابهی منتشر شد. اشمیت ابا آن یک کتاب کوچک از همین نوع چاپ شده بود و بعد از آن نیز کتاب

اجتناب ناپذیر هیستریک غرب مانند تبت و داالیی الما و یا  ای انتقادی با  مطالب کالسیکنداشت تا به شیوه

برخورد کند و  مقررات فکری و زبانی رسمی غرب را که وارونه بود، مجدداً  روی دوپا قرار  "واییواآی"

 دهد.

آلمانی)اشپیگل به زبان آلمانی  یعنی آئینه( طبق انتظار   "اشپیگل"مجله معروف  ،«آئینه از چین»در این جزوه 

برجسته شد، که از نظر صحت اطالعاتی « نمجله هشدار دهنده به چی»(  به عنوان ۸۱۱و ۱۰۸۰به قول  اشمیت )

کرد ولی در عوض در ارایه نظر و نگرش بسیار قدرتمند طرفه رفتار میبسیار فقیر و از نظر تحقیقی، تنبل و یک

، پرافاده، شبه روشنفکرانه، «درست و به قاعده»و همواره نولیبرال و قرص و محکم و از نظر سیاسی همیشه 

در مجله اشپیگل  دنیای غرب هنوز سالم و « ها بد!ما خوب! و آن»گرا بود: ها مطلقزشاروپامحور و نسبت به ار

لحظه دیگر  توانند بدترین انواع دیکتاتوری باشند و در اینسرحال است و طبیعتاً چالشگران سیستم آن تنها می

در مورد چین  « نندهآئینه  تحریف ک»جایی برای حساسیت فکری وجود ندارد. اشمیت شیوه گزارش دهی این 

که در اشپیگل منتشر شد، افشأ کرده بود. )کالس رلوتیوس  « رِلوتیوس-مدل تجارتی کآلس »را خیلی زودتر از 

کرد و رپرتاژهای او جوایزه متعددی مقاله تهیه می "اشپیگل"نگار آلمانی بود که عمدتاً برای مجله یکروزنامه

شد که بسیاری از مقاالت او جعلی بوده است. م.( اشمیت با استفاده از افشأ  ۱۰۸۱دریافت کرده بود. در دسامبر 

، توانست با ۱۰۰۱اغلب  غلط و   مقبوح در مورد المپیک تابستانی در بیجینگ در سال « دهیگزارش»های نمونه
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ربی  های دیگر غطور کلیشهاز هر توضیح مستقیم روشنگرانه سیاسی روشنگری کند. او همین تربیشطنز خود، 

المللی، را همواره از جنبه زندگی دهندگان تبت در بین ستارگان هالیوودی و یا خوانندگان پاپ بینمثالً نجات

شناسد طبعی چینی و طنز یک فرد آلمانی که مردم چین را میبا شوخ« از پائین»روزمره و شهروندان معمولی و 

طور کند. همیننی را هدف قرار دهد، تجزیه و تحلیل میهای آلمابیند که رسانهو از این رو خود را مجبور می

های آلمانی در مورد او که و روایت رسانه  "وایآی وای"تحقیقات  وی در مورد  معمار برجسته سابق چینی 

 مانند یک داستان مهیج جنایی است و ما بعداً به آن خواهیم پرداخت. 

از آزادی، تضاد، شوق بحث، سبکبالی و تحول سریع در چین  زمان تصاویریو از این طریق نویسنده به طور هم

هایی کسانی که آن چنان پرتکبر سوار بر مرکب قهرمان کرد. این تصاویر بسیار ظریف و زیبا تعصبارایه می

طرفه آلمان چند سال بعد با وضوح با بودن آلمان در صادرات نشسته بودند که گویی این مدل تجاری یک

 با این واقعیت تلخ روبه رو شد. ۱۰۸۶خواهد شد را  تضعیف کرد. اقتصاد آلمان در پایان سال مشکل روبه رو ن

، سرکش، مقاوم، تضاد آفرین وگوگفتعالقمند به بحث و  ،و در این لحظه تصویر نسبتاً رنگارنگی از شرق آزاد

های شهر به هنگام غروب انطور که هر توریستی  با تعجب دیده که در میدو تضادپذیر هویدا شد. آری، همان

آرامش کسب  "شیتای"و یا  "گونگچی"کنند و  با اجرای مراسم  صدها نفر از مردم آزادانه ورزش می

 کنند. ولی یعنی چه؟ آیا دلیلی برای انبساط خاطر شهروندان چینی وجود دارد؟می

ها و آرزوها و رویاهای خواست کند که اگر سؤالناگزیر بود به طور جدی از خود  "کریستیان اشمیت"روزی 

کرد، آمد؟ و تصویری که او در این صورت ترسیم مییافت، چه برسر چین میغرب  در مورد چین تحقق می

پسندید )...(  ولی احتماالً خانم آنجال مرکل چنین چینی را می» بسیار هولناک بود. در پایان او اذعان داشت: 

 «اب کنم.من مجبور بودم میهن دیگری را انتخ

تصویری از چین که من در آنجا مشاهده کردم بیش از یک موزائیک قابل درک و یا یک پیام تحلیلی روشن 

زد. در اینجا ندای دل هم بود که اگر قرار بود این کشور را دامن می تربیشبود ولی عالقه من به شناخت 

توجهی به رد و  بدین سان دوران چهار دهه بیکهای شناخت، قوی و مقاوم باشد، باید عقل را تکمیل میانگیزه

 چین، به سر رسید!
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 «چینی من»: اولین ۱۱۰۱

ای کنندهبقیه چیزها ظاهراً ناگهانی و غیرمترقبه رخ داد ولی زمینه داخلی ظاهراً آماده بود: چین به فاکتور تعیین

افته بودم، البته تا این لحظه عمدتاً با المللی علمی جایی برای خود یدر جهان تبدیل شده بود و من در شبکه بین

های غربی )اروپای غربی، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی(. همکارانی که شبکه گرانیگاه

رسید، از جمله ازاین همکار چینی ما که یکی از معدود دانشمندان ها از مدتها پیش تا شرق آسیا میارتباطی  آن

کردند. بینی کرده بود، تعریف میکه بحران مالی را دقیقاً پیش شدمحسوب می  ۱۰۰۱ال ای پس از سبرجسته

و یکی از آخرین شاگردان برنده جایزه  Complexity Economics« اقتصاد پیچیده»یک دانشمند  "پینگچنگ"

های ه در سیستم)تکزاس(  تئوری ساختارهای پراکند "اوستین"که در دانشگاه  "ایلیا پریگوژین"نوبل شیمی 

ی تکاملی تحقیق های پیچیده اقتصادکرد، بود. این همکار که در بخش به اصطالح سیستمبغرنج را بررسی می

کرد. او یک اقتصاددان کرد بین دانشگاه اوستین و دو دانشگاه چین در شانگهای و بیجینگ رفت و آمد میمی

بود که در چین هم شهرت داشت و از آن قماش دانشمندان ما « شبکه ارتباطی»منتقد و مخالف نولیبرالیسم در 

های های اقتصاد دانشگاهنولیبرالی نبود که از ایاالت متحده به میهن خود بازگشته بودند با این وظیفه که دانشکده

 برندگان جایزه نوبل را به چین دعوت کنند و موسساتی را که با پول ایاالت متحده ایجاد ،چین را تسخیر کنند

ها را به سوی سیستم ایاالت متحده منحرف نمایند. . این قماش از دانشمندان شده بود گسترش بخشند و دانشگاه

دهند. البته او یک های اقتصاد چین غلبه کرده بودند، هنوز هم اکثریت را تشکیل میکه در آن زمان بر دانشکده

کند و لذا او را به دانشگاه نرانی به اروپا سفر میمارکسیست حزبی نبود. آیا عملی بود؟ شنیدم که او برای سخ

 خود دعوت کردم. 

خوب، شما »مباالت  از او پرسیدم: ها، از دید بافرهنگ و مودبانه او، شاید کمی احمقانه و بیپس از سخنرانی

ری در نیستید. ولی در عین حال مارکسیست هم نیستید. پس واقعاً کدام امکان مانو« باب روز»یک نولیبرال 

یاد هموطنان سابق خود شاید این برخورد او را به«.  توانید از دولت انتقاد کنید؟اختیار دارید؟  مثالً تاچه حد می

نامیدند. پاسخ تا آنجا که ممکن بود بسیار آرام و بدیهی و در افکند که استعمارگران اروپایی را وحشی میمی

دهم، آنهم من بی هیچ مشکلی دولت خود را مورد انتقاد قرار می» عین حال دیپلماتیک و خلع سالح کننده بود: 

و صبح روز بعد باید در مقابل کمیسیون « »شوم.کار حتی تشویق هم میهای درس و برای ایناغلب در کالس
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ام و در ها نشستهبلی روز بعد به دعوت نمایندگان دولت در مقابل آن«»شنود دولت حاضر شوید. درست نیست؟

طور در مورد اقدامات دهم همینها توضیح میهای پیچیده اقتصادی  و تحرک مالی برای آنسیستم مورد

ت خود را سؤاالزبانم بند آمد! من بار دیگر او را دعوت کردم و در این مورد کراراً « اقتصادی سیاسی مربوطه.

کنیم. اولین چینی واقعی در می مطرح نمودم ... و امروز مثالً در انتشار مطالب مشترک با یکدیگر همکاری

خام من،  تربیشت سؤاالدادن به زندگی من بقیه سدهای ذهنی مرا با آرامش و اطمینان خاطر خود به هنگام پاسخ

 شکست .

 

 آیندهای دیگر هم میچینی

ل بودند رسید  شهرت من در این بین به نحوی تا چین رسیده و دانشجویان چینی  نیز در این بین مایبه نظر می

کرد. ایاالت متحده ها حمایت میپس از دریافت لیسانس برای مدتی به خارج سفر کنند و دولت نیز از آن

التحصیالن چینی که به آمریکا و بریتانیا  در آن زمان معموالً انتخاب اول و آلمان انتخاب دوم بود.  ولی فارغ

ها، انتشارات و کردند، ظاهراً از تمیرش میطور خودجوش برای انجام دکترای خود از من در خواست پذ

برای بورس چهارساله )!(  CSCها کنکور شورای بورس تحصیلی چین های ارتباطی من مطلع بودند. آنشبکه

دکترا در خارج از کشور را با موفقیت پشت سر نهاده بودند. پس از چندین هفته تماس از راه دور و از طریق 

مربوطه، تهیه یک گزارش کوتاه در مورد تعریف مشترک  تم دکترا، یک مصاحبه های و جواب سؤالایمیل، 

توانستیم بدون بودجه مربوطه )که در هرحال توانست  به آلمان بیاید. و ما میاسکایپی، اولین دانشجوی چینی می

 به سه نفر رسید.ها رقم همکاران چینی ما موجود نبود( کارگروه خود را گسترش دهیم. در پایان و در طول سال

های دکترا  را به آنجا برسانم که هر بار با ورود من به اطاق کار تقریباً هربار یک سال نیاز بود تا من آسپیران

فوراً از جا نجهند و خبردار نایستند و حاال که مجبوریم به انگلیسی محاوره کنیم، رفتار آنگلوساکسونی پیشه 

اند المللی را فراگرفتهها امروز این استاندارد بیناسم کوچک خطاب کنند. آنکنند و پرفسور را بدون عنوان و با 

 اند.و خود دانشمندان و پرفسورهای جوانی در آلمان و چین شده

ها ظهور ای چینی آنآوردند، فرهنگ خاص حرفهای خود را به دست میها استقالل حرفهکه آنتازه پس از این

توانیم با یکدیگر ها میکجا و در کدام بخش« »یا آن مقاله را به اتفاق تهیه کنیم؟توانیم  این و می»کرد: می
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نظر بسیار سریع حاصل توافق برسر همکاری و تبادل« توانید در چین هم تدریس کنید؟می»، «همکاری کنیم؟

صنعت »ارتباط با شد. رئیس دانشگاه مربوطه  با رغبت به آلمان آمد زیرا آلمان در گذشته و حال نه فقط در 

توجهی برای سفرهای رسمی است. چین در تامین مالی تبادل هنوز آدرس جالب« تعلیم دوگانه»و یا « 4.0

 کند.دانشجو و استاد سخاوتمندانه عمل می

های چینی دکترا ای برای آسپیرانهای فشرده یک هفتهاز شش سال پیش از جمله یک مدرسه تابستانی با کورس

شود. گروه غربی اند گردانده میپرفسور غربی که با هماهنگی با چین انتخاب شده ۱که به وسیلۀ تاسیس کردیم 

های متفاوت تئوریک باید در آن شرکت داشته های بزرگ منتقد  و یا سمتگیریمتکثر است و کلیه مکتب

ها ه در آن)ک School of Economicsباشد، این مکاتب از طرف پروفسورهایی از مدارس محلی چینی  

)که اغلب تحلیلگران باتجربه  School of Marxismطور آمریکایی عمدتاً غالب است( ولی همین "ارتودوکسی"

شود. عکس این جریان را متصور شوید، که گیرد( انتخاب میهای رسمی  تحلیل پرزحمت را در برمیبا شیوه

ای تدریس در یک مدرسه متکثر دکتری دعوت دانشگاه آلمانی از یک اقتصاد سیاسی دان مارکسیست چینی بر

 شود، آزاد نیستیم.کند! نه، آنقدر هم که گفته می

از میان برداشتن جدایی کهنه  "پینگجینشی"های علمی  نوین در دوران هدف تعریف شده برای سیاست 

. از این طریق باید دانشکده اقتصاد چین بین  اقتصاد سیاسی مارکسیستی و ارتودوکسی اقتصاد نولیبرالی  است

تر کند و هم خطر تر و جذابهم به ایجاد صالحیت دانشکده مارکسیستی کمک شود و هم آن را جالب توجه

های های متعصبانه سیاسی شناخته شده  بر دانشکدهو خواست« باب روز»اگارانه آمریکایی های سادهغلبه مدل

جانبه تبلیغ از نظر ایدئولوژیکی قوی ولی عمالً بسیار یکرا برطرف سازد که  Business Schollاقتصاد چین و 

که در باال از او نام برده شد در مقابل تعجب  "چن"شود. همکارم کنند که در چین بسیار سترون تعبیر میمی

ها و کند: کلیه فرضیهخیلی زود توضیح داد که در چین مشاوره سیاسی در امور اقتصادی چگونه عمل می ،من

توانند پیشنهادات خود را عرضه کنند. کیفیت عملی و بارآوری  تعیین کننده است و وهای فکری میسمت و س

اقتصاددانان مارکسیست به خودی خود در مقابل دولت ارجحیت ندارند. من یاد برخی از همکاران غیرمتعصب 

 ک کنند ...های نولیبرال ما نزدیمعروف خود افتادم  که حتی اجازه نداشتند خود را به دولت
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آوری در برخورد به تکثر ما استادان غربی اکنون چندین سال است که شاهد گشودگی و آمادگی تعجب

اندازهای مختلف تئوریک در چین هستیم. ما در آلمان برای تشکیل چنین مدارس تابستانی مدتهاست که چشم

یط دانشگاه  و به ویژه خارج و بدون شود، اغلب خارج از محهایی که امروز تشکیل میکنیم و آنمبارزه می

های رسمی اقتصاد است. عالوه برآن، ما هم در چین شاهد عالقه فراوان به آموختن و آمادگی به دانشکده کمک

که در واقع، همگی مبین  ،های جدید هستیمطور سرعت بسیار در تحقق بخشیدن به پروژههمکاری ولی همین

 ای در چین امروز است.بازیگران حرفه مشخصاتی است که به طور عام معرف

و به این صورت نهایتاً همکاران چینی سابق  من، ارتباط مرا  کامالً واقعی با شبکه ارتباطی چین برقرار کردند. 

 ،ایتر شده است؛ چه از لحاظ حرفهها به طور عموم در آلمان خیلی محسوسدر این بین طبیعتاً حضور چینی

ها هنوز ها برای آلمانهای گردشگر  آنهم از لحاظ گردشگری. ولی به عنوان گروه دانشگاهی، دانشجویی و

 غریبه و شاید نامطبوعند.

سال است که دارای یک انستیتوی فرهنگی  ۱ای. مثالً شهر دانشگاهی من  بیش از های حرفهالبته برخالف بخش

توانیم با استادان چینی تبادل و به کمک آن میشود های جالبی  ارایه میکنفوسیوس است که از طریق آن برنامه

طور دانشمندان به طور های صنعت و نمایندگان دولتی و همینهای نمایندگی چینی از بخشنظر کنیم. هیات

ای متعددی در ارتباط نزدیک با شرکای چینی خود قرار های منطقهمنظم میهمانان مدارس عالی ما هستند. شرکت

س است که جهان، چه به طور محلی و چه در محل کار شخصی به شدت و به شکل نوینی به دارند. کامالً ملمو

 حرکت درآمده است.

 

براندنبورگ( و یک قطار مگلو )قطارهای سریع -)فرودگاه برلین BER ۵لطفاً »

 «مغناطیسی(!

ی که تصورش را هایهایی تاثیرغافلگیرکننده در من بسیار بزرگ بود و حتی آنجادر ابتدا در چنین تبادل

ام که زیاد متحیر نمی شوم، وقتی که میهمانان جدید ما از چین  کردم. ولی دیگر رفته رفته به جایی رسیدهنمی

کنند: می سؤالهای آزاد خود  بسیار جدی و ناباورانه از من پس از سفری به برلین و یا مونیخ در اولین آخرهفته

شود) و باید برای چرا همزمان با خرید بلیط، جا هم رزرو نمی»و یا « چرا اغلب قطارهای شما تاخیر دارند؟»
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چرا سکوهای قطار شما همیشه پرهیاهو و این چنین درهم و برهم »و یا « رزرو جا پول اضافه پرداخت(؟

و غیره... بلی، آلمان همیشه از نظر هنر مهندسی « های قطار شما اینقدر کثیف است؟چرا ایستگاه»و یا « است؟

 ها بود ...آل آنایده دهی کشورسازمانو 

های قطار چین دانم که ایستگاهسازد. اکنون میدارد و  افسرده نمیوا نمی تأملها مرا به دیگر این گونه پرسش

کیلومتر در  ۱۵۰کیلومتر در ساعت  و اخیراً حتی  ۱۵۰کنند، که متناسب با سرعت ها عمل میمانند فرودگاه

های قطار و طرح قطار، ریل ،به آن خواهیم پرداخت.  برعکس در آلمان تربیشست. بعداً ساعت قطارها نیز ه

با همکاران چینی امروز دایم به شوخ  وگوگفتهای قطار متعلق به دوران لکوموتیوهای بخاری است. در ایستگاه

قطارهای شما چون »گویم: شناسی  قطارهای آلمان  همیشه میوقت سؤالشوم. در پاسخ به طبعی متوسل می

 «رسند. منطقی نیست؟کنند سروقت به مقصد میسریعتر حرکت می

های نولیبرالی و های آلمان که نتیجه سیاستدر مورد نابسامانی زیرساخت تأملاز این طریق از تفکر و 

حمه الزدولتی است، که فقط کسب سود و بهره و پاداش مدیران و حقهای دولتی و نیمهخصوصی سازی شرکت

طور در مورد ناتوانی در عمل کند و همینمشاورت و نظایر آن و در واقع مرگ تدریجی نئولیبرالی را دنبال می

ترین دانش اقتصادی  سیستم چرخه مداران ما )که در این بین از ابتداییدولت  و  عدم تمایل به عمل سیاست

وساله طالیی به نام صفر سیاه )که برای منحرف اطالعند(  و کار دیگری جز از رقصیدن دور گاقتصاد ملی بی

کنم. من از این اند، اجتناب مینام گرفته(، نیاموخته« هامتوقف کردن بدهی»کردن و مثبت قلمداد نمودن آن، 

گذاری و عالقگی به سرمایهصالحیتی دولت و از آن طریق رشد بیشوم که بار دیگر در مورد بیطریق مانع می

خصوصی با « گذارانسرمایه»های دولتی سابق )که اکنون خصوصی شده( به وسیلۀ ه شرکتشدن عصارمکیده

 دچار یاس و سرخوردگی شوم. ،توقعات زیادشان در مورد درآمد و سود

نسبت به مثالً فرودگاه پایتخت خود  تربیشو طول عمر   هایهای زیرساختاری چینی با پیچیدگیسپس به پروژه

(BERفکر می )پس از گذشت یک دهه هنوز نیز تمام نشده و در واقع یک ویرانه است. و حاال که به  کنم که

و یا مثالْ « برایتان بسازیم؟ BERخواهید که ما خیلی سریع پنج آیا می»پرسند: ایم، به استهزأ میطعنه زدن رسیده

راپید اختراع ازید. هرچند ترانس( برای ما بسMagnetic-Levitationراپید )مگلو = لطفاً یک ترانس»از زبان من: 

دانند در حقیقت در مورد چه اغلب بین  همکاران که می«. کندماست، ولی دیگر یادمان رفته که چطور کار می
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انگارانه، خطی توان سادهها تصادفی نیست و نمیدانند که تفاوتکنند  دعواست: هردو طرف میچیز صحبت می

و عبارات توخالی نظیر « دیکتاتوری در مقابل آزادی»چینی و « م اقتدارگرایسیست»های ساکن مثل و با کلیشه

دانند که مسأله کامالً متفاوت است و ها را برای افراد تهی مغز تعریف کرد. هردو طرف میعلت این تفاوت

دولتی( و  طورهای کیفی جمعی )و همینتفاوت ،های پیچیدهها است، که در پایان فرآیندآن، تفاوت بین سیستم

 کند.توانایی  )و یا ناتوانی( عمل ایجاد می

سیری عمومی و رفلکس پاولف طلبی احساسی و شکمهای کلیشه وار و ساده که از کاهلی فکری، راحتتعریف

که بسیار عمیق رسوب کرده(، قادر به توضیح نیست و «)ها بد!ما خوب! آن»کند که: گونه ما  استفاده می

ها، افراد کاربر، جویندگان، کسانی که ها، مهندسین، صاحبان شرکتکارگران ماهر، تکنیسین ای،نوآوران حرفه

خواهند بیاموزند و یا درک کنند و از این طریق راغبین بالقوه برای همکاری در درون ما را با احساس می

ن گشوده شد. با بندها برای درک کردن و آموختسازد. و بدین سان برای من کلیه آبنامطبوعی رها می

با چین در دستور روز قرار  تربیشها وداع گردید و باالخره آشنایی اطالعیها و بینظریها، تنگداوریپیش

 گرفت.

 

 در هواپیما  در راه بازگشت از چین ... وگوگفت

به خاطر کنم و با مسافرینی که هاست که به خاطر کارم به طور منظم به چین سفر میاز این رو اکنون سال

کرده و از ارتباطات و نحوه  وگوگفتکنند، در باالبر و یا البی هتل برخورد و حرفه خود به چین سفر می

ی به تربیشکنم. اغلب در طول پرواز به آلمان در هواپیما اطالعاتی های آنان در چین اطالع کسب میهمکاری

توان صرف ساعتی از آن  را مید و نیمدست می آورم. انسان مجبور است چندین ساعت کنار هم بنشین

خواهم تا تجربیات جاری خود در رابطه با ها میکنم  و از آنپیچ میسؤالکرد. من مخاطبین را  وگوگفت

رویی، میل به ها اغلب از گشادههایشان در چین را برایم تعریف کنند.  تجربیات اغلب مشابه است: آنهمکاری

ها برای ایجاد ها برای همکاری  و کوشش آنشرکای چینی خود، از آمادگی آن پذیریفراآموزی  و انعطاف

شود، هیجان های نوین مشاهده میحلبرد، در مورد سرعت تحول و سهولتی که برای کشف راه-وضعیت برد 

ی هاها و مهندسین آلمانی در رابطه با سلسله مراتب شرکت خود و یا صاحبان شرکتاند. اغلب تکنیسینزده
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حاال »گوید: شوند. در اینجا  هردو معترضند. یکی میمتفکر و  یا خشمگین می« خود»متوسط در مورد دولت  

ها صبر کنم تا از باال باز باید ماه»گوید: و دیگری می« های نوین را از نو توضیح دهم.حلباید در آلمان راه

جا متفاوت است؟ چه چیز در ساختارهای عمیق آن »پرسم ومن از خود و از دیگران می« داده شود. !Goاجازه 

ها چگونه عمل های انساندر برخورد، در رفتار، در توقعات و در انگیزه« سیستم متفاوت»و به  طور مشخص این 

 ...«کند؟ می

کامالً های متعدد و گوناگون ما در رابطه با آینده، ها نگرانیبرای چینی«. سیستم»رسیم به مسأله و بدین سان می

قدرشناسی، حقوق کاری و  ،غریبه است. وجود امنیت اجتماعی همراه با انتظار ارتقأ  شغلی، درآمدی و رفاهی

ها با کسب صالحیت دیگر برای بازار کار جالب توجه خواهند تغییر کند،  آن اطمینان به این که اگر شغل فعلی

ر غیر آن صورت  از یک سلسله امکانات شغلی دیگر ماند و کماکان با افزایش درآمد  روبرو خواهند بود و د

داری تیره و تار هیچ نوع شباهتی ندارد. و برده« دیکتاتوری»برخوردار خواهند بود همگی امری مسلم است و با 

 در این مورد باز سخن خواهیم گفت.

د وجود داشته باشد ولی توانپایان در یک سیاره محدود نمیرشد چین هم طبیعتاً بی حدومرز نیست زیرا رشد بی

های نوآوری، رفاه و کیفیت حیات از طریق تامین امنیت اجتماعی و ساختارهای باز  مانند رشد قابلیت

Flexicurity  چنین حداقلی از همگانی بودن پذیری(سوئد در گذشته و هم)تقویت امنیت کاری به کمک انعطاف

کمی، فراگیر و مصرف کننده منابع، همیشگی کرد. خوانندگان توان فارغ از رشد و انسجام ملی، اجتماعی را می

 اول جدید جهان بهتر داوری کند.اندازها را برای کشور رتبهاین کتاب در پایان خواهند توانست این چشم

 

 در قطار در آلمان: وگوگفت... و 

واز بعدی کنسل شده، گیت پرواز کند که پرنشیند و مسافر اطالع پیدا میباالخره هواپیما در آلمان برزمین می 

بعدی چندین بار تغییر پیدا کرده  و فرد مسافر سرانجام ناچار است مسافرت خود را با قطار ادامه دهد و گرفتار 

گذاری هایی که سرمایهو سازمان« الغر شده»شود. به کشور آهن آلمان میاغتشاش و در هم ریختگی معمول راه

های ویران خوش و زیرساخت« صفرهای سیاه»»ال، با کشوری با دولت نحیف شده با کنند با ارزش سهامنمی
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باشند، همگی قهرمان مغرور آمدید. کشوری که وزرای دارائیش فارغ از این که به کدام حزب تعلق داشته

 جویی هستند.صرفه

... آلمانی با این های متوسط صاحبان شرکت ،«ایحرفه»ها و مهندسین و دیگر افراد که تکنیسینهنگامی

های برنامه از سویشوند، حتی باوجود  رهنمودهای مصر سیاسیِ درست  وضعیت متضاد داخلی روبه رو می

های باب روز معمول  آلمانی که بنابر تعریف، چین جز از خودکامگی و های دولتی  و یا رسانهتلویزیون

مدت نسبتاً طوالنی قادر نخواهند بود چین را فراموش تواند باشد، با این حال برای دیکتاتوری چیز دیگری نمی

دویچه "کنند. تجربیات شخصی در خاطره بسیاری باقی خواهد ماند، از جمله به خاطر تجربه متضاد در رابطه با 

دقیقه  ۱۰رود و یا قطار بعدی با رسد، قطار بعدی از دست میآهن آلمان(. قطار دیر می)شرکت راه DB "باهن

از آن مطلع نبود( و قطار به جای سه واگن درجه یک فقط یک  DB-Appشود )که البته د ایستگاه میتاخیر وار

های قطار با اطالعات داده شده خوانائی نداشت، یا قطار  استثنأً واگن واگن درجه یک داشت و ترتیب واگن

رسید. در ها بگوش میر واگنشد استفاده کرد، سروصداهای غریب از زیغذاخوری نداشت، از برخی از درها نمی

رسید و تصادفاً این قطار هم شد که با قطار دیگر به ایستگاه میمحلی قطار باید منتظر لوکوموتیو ران بعدی می

از »رسد جمله آهن آلمان به گوش میهای راهای که در ایستگاهترین جملهمتاسفانه تاخیر داشت. احتماالً متداول

کند. امکان استفاده است که آن هم کمکی به رشد انبساط خاطر مسافرین نمی« طلبیممسافرین محترم پوزش می

ای در قطارهای رفتههای پیش؟ این چنین فنآوریFunklochسیم؟ مسافرت بدون مواجهه با از شبکه محلی بی

 آلمان هنوز نادر است ... 

طرف شود و ظاهراً از چندین سال به اینهایی است که سر صحبت با همسفران تجاری باز میدر چنین مناسبت

های قطار بار خود در مورد ایستگاهاست، حداقل من با خاطرات حسرتتجربیات در مورد چین بسیار رشد کرده

چین دیگر تنها نیستم. در آنجا چند دقیقه قبل از ورود قطار، انسان با خیال راحت و در کمال آرامش وارد 

ن محل توقف واگنهای مختلف نقش بسته. هیچ ازدحام و تنشی وجود ندارد زیرا شود. روی زمیسکوی قطار می

دقیقه تاخیر داشته  ۸۰هرکس با خرید بلیط به طور اتوماتیک صندلی خود را نیز رزرو کرده است. اگر قطاری 

 گیرد.شود و علت آن رسماً و علناً مورد بررسی قرار میباشد، روز بعد در روزنامه منتشر می
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چرا واقعاً ما »پرسند: کنند از خود میمی وگوگفتمسافران تجاری  در قطار در مورد چنین مسایلی با هم  وقتی

های افتد. درست مانند دولت، در شرکتبین عصبانیت و یاس به نوسان می وگوگفت، بالفاصله جو «توانیم؟نمی

ای خود به ود شدن در اتیک شغلی و حرفهمرکزی تامین آتیه و تامین زیرساختاری، نیز احساس مغبون  و محد

، تقسیم و توزیع از پایین به باال  و ارزش سهام در بورس، اقتصاد ریاضتی،  «جوییصرفه»وسیلۀ سیستم بزرگ 

های مخرب و سازیبینند که چگونه خصوصیگذاری شدید است. چنین مسافرانی به ناگاه دقیقاً میعدم سرمایه

ای و کند و  با توقعات حرفههای و مساعی شغلی آنان را خنثی میکار  کوشش مدیریت بد درک شده کسب و

مربوط « سیستم»ها تا حدی به یابند که این پدیدهنماید. و برخی از آنان رفته رفته در میاجتماعی آنان مقابله می

 کر کنند. های پیچیده فمجبورند در سیستم تربیشها روز به روز شود، زیرا از نظر شغلی آنمی

یابیم؟ در ادامه داری کارا، مولد، نوآور و پیشتاز دستتوانیم سیستم را تغییر دهیم و به سرمایهولی چگونه می

خواهد شد و  خواهیم دید که چگونه این با آن )چه در  های اقتصادی و اجتماعی مطرح دادهجزئیات در بخش

 It`s»است و داشتن این یک بدون آن یک  میسر نیست: در ارتباط « سیستماتیک»آلمان و چه چین(  به طور 

the system, stupid!» 

 

 ها؟ دوست و یا دیکتاتور؟توربوکاپیتالیست

ها سخن های متوسط  که اینقدر مشتاقانه در مورد همکاری با چینیها، مهندسین و صاحبان شرکتآیا تکنیسین

داری شرقی وحشی و لجام گسیخته را حاکم یک سرمایههستند که در چین « هاییتوربوکاپیتالیست»گویند می

های آتشینند، که در چین کارایی ها ضددمکراتکه آندانند؟ بنابر تجربیات من، این طور نیست. و یا اینمی

های خود وگوگفتبینند که مایلند آن را فوراً در آلمان نیز به کار ببندند؟ من در دستوری خالص را حاکم می

بینند که چین راه ها در نتیجه تجربیات خود میاد هیچگاه چنین احساسی پیدانکردم. بسیاری از آنبا این افر

اند  پایدار و گسترده صعود کنند، زیرا دیگری انتخاب کرده است حکام خودکامه و دیکتاتورها هرگز نتوانسته

ران کنند و نهایتاً در اثر همیشه مجبورند تضادهای درونی خود را به کمک پرخاشگری و سبعیت خارجی جب

پرهیزی و همکاری براساس آمیز، خشونتزدو خورد و جنگ از بین بروند. چین به دنیا همزیستی مسالمت

کند ... و برخالف نیروی دریایی آلمان  در سواحلی چین، در سواحل جزیره احترام متقابل را پیشنهاد می
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خواهیم به اتفاق ی وجود دارد که میتربیش.. بازهم چیزهای دهد .هلگوالند )آلمان( مانور نظامی ترتیب نمی

 پیدا کنیم.

آوری ضعیف دهند به نحو حیرتناسیونالیسم اقتصادی که مخاطبین من در هواپیما و یا قطار از خود بروز می

اتیک «. چین رقیب ماست و باید آنرا سرکوب کنیم!»کنند که: ها از این مبدأ حرکت نمیاست. آن

توراستاین ب. "های خوب  به طور اساسی جوانب دیگری را در نظر دارد، که اقتصاددان مشهور «ایحرفه»

هزار سال راست قامت هانامد: پس از گذشت دهمی instinct of workmanship« طرزکار غریزی»آن را  "وبلِن

مایالت واقعی ما  برپایه همکاری و یا ت« غرایز»پیوندها در مغز ما در  نوقشر و یا نئوکورتکس، در  ،شدن انسان

بریم و از یک نتیجه خوب جمعی لذت میطور شکل گرفته که ما  از انجام کارهای دستهبنا شده است یعنی این

هردو به   ، بلکه«راه هدف نیست»شویم. تنها جمعی حاصل شده باشد خوشحال میبه ویژه که به صورت دسته

شویم ولی راه رسیدن به آن، یعنی ارتباط، هماهنگی وردن نتیجه مسرور مییک اندازه مهم است. ما از به دست آ

و همکاری اجتماعی که ما را به این موفقیت رسانده مسرورکننده است. آیا عالقه ما به این سیستم کامالً 

 جا است؟کند از اینرسد که بسیار خوب عمل میکه با این حال به نظر می« متفاوت»

 

 ...«کنگ بلی، ولی هنگ: »۱۱۰۶سال  نوشت در اواخرپی

برخی که روند پربار آموزش چین را پشت سرنهاده و نسبت به این کشور درک مثبتی کسب کرده و به آن 

باز به سرعت و با رفلکس پاولف به دامن  ۱۰۸۶کنگ در سال عالقمند شده بودند، به دنبال وقایع هنگ

ها مبهوت تصاویر ه کنار نهاده شده بود افتادند.  ظاهراً آنهای گذشته، که بکردنها و محکومداوریپیش

دار، نقاب« مبارزین راه آزادی و دمکراسی»های متداول و مربوط به های غربی  و روایتتلویزیونی رسانه

کالهخود به سر، مجهز با پاره سنگ، کوکتل مولوتف، اسپری فلفل، تیرو کمان و کمان زنبورکی علیه چین 

 های قاره و به اصطالح مخالفین سیاسی چندان گزارشی داده نشد.البته در مورد پیگرد و شکار چینی قاره شدند.

چیز به احساسات و مغز ما ورود پیدا کرد؟ این شور و شوق ناگهانی و نسبتاً علنی آنجا چه خبربود و چه

ای که در یافتههز و سازمانهای کوچک مجآمیز و ویرانگر گروههای خشونتهای غربی در مورد هرزگیرسانه

 شدند، از کجا پیدا شدند؟ آلمان بدون این که ارتش آلمان وارد صحنه شود، حتی یک روز تحمل نمی
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« بدون تفسیر ۱۰۸۶کنگ هنگ»توان از کنار واقعه در نتیجه در کتابی که در مورد چین نوشته شده باشد نمی

« ۱.۰انمن تیان»کنگ، گوییم: خیر، هنگپیش میولی پیشا شویمگذشت. ما در پائین این چالش را پذیرا می

آنمن نخواهد شد. چرایش های غربی هم تیانها و رسانههای فراوان دولتنیست و باوجود همه امیدها و کوشش

 را در پائین ارایه خواهم داد.

ن راه آزادی و دمکراسی برخی از ناظرین و متفکرین معاصر از این امر ناراحت و متعجب شدند که چرا مبارزی

کنگ  و پرچم ایاالت متحده آمریکا و پالکاردهایی کنگ و چین قاره با پرچم کهنه مستعمراتی  هنگدر هنگ

و دونالد ترامپ  "جانسون« برکسیت»بوریس "ها ریختند، یعنی از به خیابان« ترامپ، ما را آزادکن!»با مضمون 

بشر امداد طلبیدند!؟  این حقیقت حتی برای برخی از ناظرین غربی برای دفاع از دمکراسی و حقوق « قاچاقچی»

کنگ هرگز برای رسید، گویی که زیر دیکتاتوری خونین استعمارگران انگلیسی  در هنگنیز عجیب به نظر می

 های معمولی و زحمتکش آزادی و دمکراسی وجود داشته است!چینی

ساعت کار در روز متداول و  ۸۱روز کار در هفته و ۹قانون های معمولی  کنگ هنوز برای چینیامروز در هنگ

در تظاهرات « تربیشآزادی »مرسوم است. این امر حتی برای کارمندان و یا مدیران جوان بانک نیز که برای 

 کند. که اعالم کنند واقعاً مشکلشان چیست، صدق میکنند، بدون اینشرکت می

کنگ سال است که هنگ ۱۵داران آمریکایی( )اندیشکده سرمایه "تیجهری"بیهوده نیست که بنیاد آمریکایی 

ترین  قوانین در جهان محسوب کنگ، ضدکارگری نامد. قوانین کار در هنگمی« آزادترین اقتصاد جهان»را 

برد در حالی که به سر می ۱۰شود که زیر آن کارگر معمولی عمالً هنوز در وضعیت استعماری اوایل قرن می

ترین قوانین وابسته به سازمان ملل متحد، قوانین کار چین را به عنوان یکی از مترقی ILOالمللی کار ن بینسازما

طور مقاله میهمان(.  درآمد و همین ۵بخش  ،دهد )رجوع کنید به قسمت دومکار در جهان مورد ستایش قرار می

کند. قانون کار نی بسیار کوچکی کفاف میهای مسکوکنگ غالباً تنها برای زندگی در واحدکارگران در هنگ

کنگ خواسته مقررات الزام آور طبق کراراً از هنگ ILOگونه حقوقی را برای کارگران قایل نیست و هیچ

نتیجه بوده است. شرکت های جمعی  را  محقق سازد. که البته تاکنون بیالمللی از طریق توافقنامهقوانین بین

کنگ حاکمند، در سال یکی از چندتن الیگارشی که بر همه چیز در هنگ  "شینگ لی کا"بزرگ بندر میلیارد 

سال  ۸۵مبارزه شدیدی علیه کارگران بندر آغاز کرد، با این هدف که سندیکای کارگری را نابود سازد.  ۱۰۸۱
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ات کار برای های کانتینری اجازه نداشتند طی ساعها افزایش پیدا نکرده بود. رانندگان جرثقیلبود که دستمزد

 ها را متوقف سازند.رفتن به توالت حرکت جرثقیل

آموزان، دانشجویان و کامندان جوان بانک  با وجود تحصیالت و امکانات و درآمد خوب زیر شرایط دانش

ها مانند کنونی هرگز قادر نخواهند بود از نظر مالی آپارتمانی خریداری کنند و یا تشکیل خانواده دهند. آن

رفته آینده اقتصادی و همکنگ عمیقاً در ارتباط با وضعیت مالی و اجتماعی خود و رویدیگر در هنگبسیاری 

سال گذشته از  ۱۰کنگ در تولید اجتماعی چین طی کنگ مایوس و ناامید هستند.  سهم هنگاجتماعی هنگ

ه، از قار چینِ الحالمرفه نگردشگرا روزافزونی طور به  شرایط این در و است یافته کاهش ٪۱از  ترکم به ۸۱٪

ژن که در مقابل جمله کارمندان بانک که ظاهراً  با آینده بهتری روبه رو هستند از شهر شکوفای شن

 آیند،...شهرمالی،  شانگهای به این شهر میکنگ قرار گرفته و یا کالنهنگ

های غربی  و  الیگارش کنگ جذابیت خود را حتی در بین مشتریان کالسیک خود یعنیدر حال حاضر هنگ

رسد که ناظرین منتقد صحنه، حامیان مالی و مادی دهد  از این رو منطقی به نظر میفراریان مالیاتی از دست می

کنگ در پولشویی برای واشنگتن و لندن توانایی هنگ»کنند: توصیف می آمیز را  با کنایهاعتراضات خشونت

کنگ: تا کی؟ )...( ادامه سقوط اقتصاد محلی هنگ»گفت: ر عملگرا میو یک بانکدا« برند.غرب را از بین می

 «شود.تر میبا پایان مناقشه محتمل

مکه افراد بسیار غنی و « آزادترین اقتصاد جهان»»کنگ درست در همسایگی چین طبیعتاً به عنوان هنگ

تا تقریباً سال   ۸۶۹۱طور منظم از سال  کاران اقتصاد ی و مالی بود و از جمله برای کسانی از چین قاره که بهتبه

کنگ فرار کنند. آوری کرده بودند تا بعد به هنگمیلیاردها دالر ثروت خود را که با ارتشأ و فساد جمع  ۱۰۸۱

ها   به طور پیگیر مورد طی مبارزه علیه ارتشأ و تبهکاری مالی و مقابله با فرار از مالیات ۱۰۸۰ها در دهه ولی آن

 ر گرفتند و مجازات شدند. پیگرد قرا

طبیعتاً این نیروها و نیروهای پرنفوذ دیگر تا وقتی که جنبش اعتراضی برای حفظ وضع موجود و تضمین 

 NEDکنند.  گزارش شده که ها حمایت میوضعیت نخبه ممتاز و رویایی آنان در اعتراضات شرکت دارند از آن

میلیون  دالر برای حمایت از تظاهرات هزینه کرده  ۱۰تقریباً  ۱۰۸۱)موقوفه ملی برای دمکراسی( تنها در سال 

کنگی را که عقایدشان با است. فیسبوک، تویتر، اینستاگرام، گوگل و  بقیه، هزاران حساب شهروندان هنگ
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سیاست کاربردی غرب برای تشدید خشونت مطابقت نداشت ) به همین شکل در کوبا، ونزوئال، بولیوی و 

مجاز است با    "جیمی الی"کنگی، ای هنگمان( را مسدود کردند. همزمان با آن غول رسانهگاه حتی در آلگه

های مطبوعاتی خود به آتش خشونت و ویرانی بدمد و دگرندیشان را تحقیر کند. نقطه موقت اوج کمانرنگین

شد، که با  در کنگره آمریکا حاصل« کنگبشر و دمکراسی هنگقانون حقوق»با تصویب  ۱۰۸۶در نوامبر 

گذاشت. آوری،  ادعای سلطه مطلق آمریکا بر جهان را به نمایش میهای مالی و اقتصادی و فناعمال تحریم

کنگ را های جنگی آمریکا به بندر هنگچین برای اولین بار به این اقدام پاسخ  مستقیم داد و ورود کشتی

های حزبی ، سازمانNEDازمانی  تظاهرکنندگان، های مالی و سممنوع کرد و اعالم کرد که پس از این آژانس

المللی خواه، انستیتوی دمکراتیک ملی  برای روابط خارجی و انستیتوی بینحزب دمکرات و جمهوری

 زیر نظر قرار خواهند گرفت.« خانه صلح»خواهان  و عالوه براین جمهوری

دانشجو را برای  "جوشوا وونگ"گذرد، نمیوزیر امور خارجه آلمان که معموالً از هیچ نوع لغزش دیپلماتیک 

اول »توانست فکر کند که شعار المللی به حضور پذیرفت. آیا نمیتبادل نظر در مورد مسایل حاد سیاسی بین

کرد، احتماالً بدون ها تبلیغ میها و میکروفوندر مقابل دوربین "وونگ"که « کنگ و سپس چین قارههنگ

هم وجود « غرب»که واقعاً در  ،زدات؟ به هرحال بنا برتحلیل نیروهای تشنجآغاز یک جنگ جهانی ممکن نیس

 الملل و حل مناقشه نداشت.دارد این رفتار هیچ نوع سنخیت و سازگاری با حقوق بین

کنگ از طرف استعمارگران انگلیسی به چین بازپس داده شد. فاز گذار تا هنگ ۸۶۶۹چند فاکت ساده: در سال 

ادامه خواهد داشت.  ۱۰۱۹سال تعیین شد که درواقع تا سال  ۵۰کنگ در سرزمین مادر ادغام کامل  هنگ

کنگ تا آن تاریخ دارای وضعیت یک منطقه خاص اداری و خودمختار چین با قانون اساسی ویژه خود که هنگ

که « سیستم یک کشور، دو»هنوز تا حدی  متاثر از دوران استعمار است خواهد بود. در این جا چین بنابر اصل 

گردد، تشنج زدایی کرده و وقت کافی در اختیار این مناطق کنگ و ماکائو اعمال میدر ارتباط با تایوان، هنگ

 برای تطابق بخشیدن خود و  وحدت ملی  قرار داده است.

کنگ و تمامیت ارضی آن است، که البته آن را از لذا در وهله اول چین عمدتاً مسئول مرزهای خارجی هنگ

هنگامی برجسته شد، که چین   ۱۰۸۶کند. این امر در ماه اوت ظر مواد غذایی، انرژی  و غیره نیز تامین مین

کنگ را نداد. )تصور کنید درست وقتی که کنگره در اجازه ورود دو کشتی جنگی آمریکایی به بندر هنگ
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اند چم چین را به اهتزاز درآوردهواشنگتن، با کوکتل مولوتف  مورد حمله دانشجویان معترض قرار گرفته که پر

خواستار آزاد کردن ایاالت متحده اند، دو کشتی جنگی چینی وارد بندر نیویورک  "پینگجینشی"و از 

 شوند...( 

برای غربِ در حال افول  صحنه نبرد مهمی در مبارزه علیه دشمن اصلی »کنگ روشن است که ظاهراً هنگ

با « انقالب مخملی»نامه باشد و فیلمنظر اقتصادی بسیار موفق بوده مینوین، یعنی جمهوری خلق چین که از 

در مایدان، بار دیگر به کار « بخش راست»ها به سبک های خیابانی و ترور دگراندیشان در خیابانخشونت

طور که تهیه کرده، هسته اصلی تظاهرکنندگان، همان« غرب»شود. با بررسی دقیق تصاویری که گرفته می

ها خود را کامالً استتار ای و مناسب با جنگ داخلی تجهیز شده بود. آنآوری حرفهشد  به نحو تعجب گفته

ها  سواران متمایز بود. آننموده و کالهخودهایی به سر داشتند که به طور مشخص از کالخود دوچرخه

 کردند.ب باشد، خرد میای که مناسب پرتاای به اندازههای مرمر را با ابزار و لوازم حرفهسنگتخته

تواند با آرامش صبر کنگ زیاد دخالت نکرد. چین واقعاً میچین خونسردانه منتظر شد و در مسأله داخلی هنگ

و شانگهای مطمئناً  "ژوگوان"، "ژنشن"سال آینده بسیاری از چیزها تغییر خواهد کرد.  ۱۹پیشه کند زیرا طی 

المللی رفته رفته رنگ شهرمالی بینکنگ به عنوان کالنهنگکنگ سبقت خواهند گرفت و ستاره از هنگ

کنگ و تسریع افول خواهد باخت. به هرحال دانشجویان در حال حاضر به روشنی به فرار سرمایه از هنگ

یک مرکز مالی ایجاد  "ژنشن"زمان چین در مرز شمالی ایالت کنند. به طور هماقتصادی این شهر کمک می

کنگ که از نظر اجتماعی و سیاسی متعلق به دوران اولیه ون نسبت به مرکز مالی هنگکند که هم اکنمی

تبدیل گردیده است. شانگهای و  ۱۸قرن « رفاهی»جذاب یک سوسیالیسم « ویترین»داری است، به سرمایه

کنگ های مجتمع در هنگاز سرمایه تربیشاکنون های آندو هممراکز مالی هستند که حجم سرمایه "ژنشن"

ها آن "ژنشن"است. این امر مطمئناً در دراز مدت حتی روی جوانان تظاهرکننده نیز تاثیر خواهد گذارد. در 

که طبق سنن استعماری  توان به عنوان کارمند بانک زندگی خوبی داشت حتی بدون اینخواهند دید که می

عداد زیادی از تظاهرکنندگان  نخواهند توانست مند بود. ولی احتماالً تگرا بهرهگذشته از مدل امتیازات نخبه

ساعت کار  ۹۰استریت و یا سیتی لندن  سرپناهی با شخصاً در تغییر و تحول سهیم باشند و دیر و یا زود  در وال

 قلبی زودهنگام خواهند یافت.در هفته، کوکائین، پارتی و سکته
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قانون استرداد بین دو بخش چین یعنی  دانیمطور که میعلت ظاهری پیدایش تظاهرات و خشونت همان

مشروط  ،گونه قوانین استرداد بسیار معمول و در بین اغلب کشورهای جهانکنگ و سرزمین مادر بود. اینهنگ

کاری شدید با ترکیه و عربستان کنگ حتی در موارد تبهکه دشمن یکدیگر نباشند، متداول   است. هنگبراین

کاران بتوانند با شود نباید تبهکه اقدامی در هردو کشور خالف محسوب می کند. هنگامیسعودی همکاری می

یک مرد تایوانی  به دستکنگی تغییر مکان، از زیر مجازات بگریزند. در این مورد مشخص قتل یک زن هنگ

ان کنگ و تایوکنگ این قانون را برای چین، ماکائو، هنگکه بعد به تایوان فرار کرده بود سبب شد که هنگ

به تصویب رساند. در عین حال انگیزه چین عالوه بر مبارزه با  جرایم جنایی، از جرایم مالی، مالیاتی و به ویژه 

 ارتشأ و فرار سرمایه ناشی از آن جلوگیری به عمل آورد.

ت که ها، مناطق خودمختار و کنترل جمعیها، ملیتهای چین در رابطه با اقلیتبعد به سیاست ،زمینهبا این پیش

های جاری مشابهی چون تبت و اویغورها طور در زمینه تممورد ستایش سازمان ملل متحد قرار دارد و همین

 خواهیم پرداخت.

 

 ...«بلی، اما اویغورها »

های نژادی و آزادی مذهب در چین های چین در قبال اقلیتسیاست ۱۰۱۰طور در سال سازمان ملل متحد همین

آن « هایاردوگاه»و  "یانگشین"ویغورها ستود.  نمایندگان سازمان ملل به طور منظم  از را  حتی در رابطه با ا

طور همراه ها همینکنند. آنکه واقعاً به عنوان مراکز تعلیماتی قابل بازشناخت است، به طور مشخص بازدید می

رو سالمگرایان رادیکال روبهمداران از کشورهای متعدد دیگری به ویژه از کشورهایی که خود با معضل اسیاست

هستند )اخیراً با گروهی متشکل از رهبران اسالمی  از کشور اندونزی( از چین بازدید به عمل آوردند و توانستند 

از درون آشنا شوند، برخالف کشورهایی چون آلمان )چه رسد به ایاالت متحده( که کماکان « هااردوگاه»با 

 نی خویش پافشاری نمایند.دهند روی تبلیغات ضدچیترجیح می

تر به داستان پیدایش معضل جعلی اویغورها خواهیم پرداخت.  در این بین روشنگری در این مورد به کمی پایین

که بدون مجوز، این داستان را به نام  "دوگالگی مک"طور گسترده در اینترنت صورت گرفته است. خانم 

نوان بازیگر دستگاه دیپلماسی واشنگتن شناخته شده است. تکذیب سازمان ملل متحد  در جهان انتشار داد  به ع
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داد، هیچ مقام رسمی سازمان ملل متحد  دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحده در امور حقوق بشر که توضیح می

های کار اجباری اویغورها( علیه چین مطرح نکرده و هرگز چنین اتهاماتی )به خاطر به اصطالح اردوگاه

های غربی طی سه دهی رسانهدر اختیار کمیسیون نیست، همواره در گزارش ۵۰ "گی مکدوگال"« هاییافته»

 سال گذشته مورد اغماض قرار گرفته و پرهیزه اعالم شده و سانسور گردیده است.

در رابطه با مسأله اویغورها نسبت به غرب وضعیت در سازمان ملل متحد  )منظور  عمدتاً کشورهای روپای 

گردد. در این جا از آغاز ، آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزالند و ژاپن(  کامالً به شکل دیگری مطرح میغربی

کشور  ۵۱کشور غربی )بدون حتی یک کشور مسلمان( از چین در مقابل  ۱۱، شکایت ۱۰۸۹سازوکار در سال 

 ۵۸کنند، قرار دارد.چین دفاع میگرفت( که درست در همین زمینه از کشور مسلمان را در بر می ۸۰)که بیش از 

آید که های مختلف  به طور کلی این احساس پدید میهای قارههای مختلف و مطالعه رسانهبا سفر به قاره

کشور غربی اثر گذارده است، در  ۱۱سازوکار در مورد اویغورها و یا سازوکارهای دیگر علیه چین تنها  در این 

اثر مانده است. کشورهای دیگر جهان، یعنی انظار عمومی جهانی  غیرغربی بیحالی که در بین تعداد فزاینده 

های خود ای از مردم ظاهراً با دیدی انتقادی و مشکوک به رسانهولی در حالی که در غرب نیز بخش رشدیابنده

مله کلیه احزاب تواند به ویژه طبقه سیاستمداران  از صدر تا در سطح محلی و از جحال هنوز مینگرد، با اینمی

 طور که الزم است تغذیه کند.پارلمانی که در وسواس ضدچینی و یک جنگ سرد دوم  گرفتارند،  را آن

« های سازمان ملل متحدسفر اطالعاتی دیپلمات»به هرحال به طور رسمی در سازمان ملل متحد سندی به نام 

یانگ موجود است. خالصه سند از نگاران به شینالمللی  و روزنامههای بینمقامات رسمی و نمایندگان سازمان

 گوید:جمله می

های غربی تبلیغ چه که رسانهیانگ دیدند و شنیدند با آنکنندگان در سفر اطالعاتی  به شینچه که شرکتآن»

 ۵۱« کنند کامالً مغایرت دارد.می

و دیگر نقاط چین  که در  "نگیاشین"های اویغور در ایالت ها حمالت تروریستی خونین تروریستبه سال

پایان داده شده است.  ۱۰۸۹( حداقل از سال ۶توضیح خواهیم داد )فصل دوم بخش  تربیشبخش مربوطه کتاب 

ای و های حرفهگرایان قرون وسطایی با تشدید آموزشاکنون  به جای ترور خونین سنت "یانگشین"

 ۵۱ساختارهای زیربنایی  و رشد و توسعه روبرو است.
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های مخفی ایاالت متحده در تعداد زیادی از این جهادگرایان اویغوری  حتی گروه گروه  در زندان ۱۰۰۸از سال 

ها می آمد و می آید را ها چه بر سر آندر این زندان ۵۱برند. بردند و هنوز به سر میسطح جهان به سر می

های در زندان "ژولیان آسانژ"ملل متحد، لیکز در سطح جهان افشأ کرد که بنا بر نظر رسمی سازمان ویکی

 انگلیس به خاطر آن مورد شکنجه روانی قرار دارد.

 ۵۵را باید از نو نوشت. « های ضد ترورجنگ»های تروریسم و توان نتیجه گرفت که تمامی داستاناز اینجا می

ها بپردازیم، از کلی به آن ها و بالگهای فراوانی نوشته شده، که حتی اگر بخواهیم بسیاردر این مورد کتاب

 حوصله این کتاب خارج خواهیم شد.

های دیگر سیاست یک فرزندی شامل حال اویغورها در چین همواره دارای امتیازاتی بودند و مثالً مانند اقلیت

ی تاحدی مدیریت منطقه را به عهده داشتند. آزاد«  "یانگشین"منطقه خودمختار »ها به عنوان شد. آنآنان نمی

تر از غرب با آن در چین حتی به مراتب راحت ، بلکهدین و فرهنگ اسالمی نه تنها در قانون اساسی تضمین شده

فرهنگی در چین خواهیم پرداخت پذیری مذهبی و بینشود. ما بعداً در مورد فلسفه روزمره و تحملبرخورد می

 (۱)قسمت دوم، بخش 

آمیز  بین قرار دارد و بهترین نمونه همزیستی صلح "یانگشین" های قدیمی چین  دریکی از پایتخت "آنشی"

ترین و از نظر زیست محیطی بهترین شهرهای چین است که بعد به و یکی از مدرن "هان"های اویغورها و چینی

المللی )کلید واژه: ارتش آن خواهیم پرداخت. این شهر یکی از مراکز مهم گردشگری چه داخلی و چه بین

گذارد. بنابر های تاریخی و مساجد به خوبی حفظ شده خود را به نمایش میاست، که با غرور تندیسسفالی( 

تبار که در آنجا  "هان"های ترک تبار و یا آمیزی  بین چینیشناسان غربی، چنین همزیستی صلحنوشته چین

با بزرگترین دستگاه صنایع  کشوری ،در ایاالت متحده آمریکا ۵۹حاکم است  در هیچ کشور غربی وجود ندارد. 

تادیبی، با باالترین درصد شهروندان زندانی، صدها زندان  با امنیت بسیار باال و مراکز شکنجه در کشورهای 

 ۵۹الورود هستند. ثانی، مسلمانان حتی بعضاً ممنوع

شات نژادی طلبی اویغوری وجود داشت که ابتدا با گرایولی از بدو تاسیس جمهوری خلق چین، نوعی تجزیه

در این  ۸۶۱۰های دهه های اسالمی همکاری داشت.  از سالو سپس با اصولگرایان و جهادیست« ترکیسم»

از این زمان نه تنها در   ۵۱های مذهبی و نژادی علیه چین به طور تلفیقی بسیج و تشدید شد. داوریمنطقه پیش
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تبار از طرف  "هان"های خونینی علیه چینی حتی در بیجینگ نیز سوءقصدها و کشتارهای ، بلکه"یانگشین"

توان از طریق آسیای مرکزی، افغانستان تا های افراطی اویغور انجام شد. این رد پای تروریستی را میتروریست

های اویغوری در تروریسم اسالمی شرکت کرده بودند. سوریه و اندونزی دنبال کردکه آنجا تروریست

ترکیه اردوغان سازماندهی شده بودند، دست به کشتارهای نژادی در بین  سویاز گرایان اویغوری که اسالم

ظاهراً جهادگرایان  ،پس از شکست نسبی جهادگرایان  در سوریه ۵۶اعراب و کردهای شمال سوریه زدند. 

ه از چین و خرابکاری در ساختمان جاده ابریشم نوین ک "یانگشین"اویغور  اکنون برای تجزیه « تجربه یافته»

ترغیب  "یانگشین"کند، به بازگشت به عبور می "اورومچی"ها یعنی شاهرگ اصلی آن از پایتخت اویغور

 ۹۰شدند. 

های رسانه  از جانبها گرفتن نمایشی و عدم محکوم کردن قاطع این فاکتدر تمام این جریانات، عدم فاصله

های جانی و مادی سم اسالمی و خساراتها برای تروریغربی، عالقه و محبت عجیب، ناگفته و پنهان آن

 گیر است. های حساس، چشمزیرساخت

در اورومجی  ۱۰۰۶تبار در ژوئیه  "هان"چینی  ۸۱۹ای که در سطح جهان بازتاب یافت، کشتار و لینچ فاجعه

 ۹۸بود.

ر کرده و حاال که دولت چین  تروریسمی را که از آسیای مرکزی  و غرب کشور داخل چین شده  سرانجام مها

ای، با ایجاد زیربنا و توسعه و تکامل و مرزهای غربی کشور را امنیت بخشیده و با افزایش تعلیمات حرفه

های غربی پشیزی برای آن خاتمه بخشیده، رسانه "یانگشین"سه سال است که به تروریسم در  "یانگشین"

 ۹۱اند. ای زدهسابقهنون بیای تحقیق  دست به سازوکار خصمانه و تاکقایل نیستند و بدون ذره

کراراً ثابت شده که منطق جهانی که در پس این تبلیغات قرار دارد در نهایت همیشه خصومت با چین این 

 ۹۱چالشگر در حال صعود اقتصادی و سیستمی است. 

شد اگر چین مانند ایاالت متحده آمریکا  در سطح جهان یک جنگ اعالم نشده پهپادی  علیه این چه می

کرد؟ در آن صورت به ظن یقین جنگ سوم جهانی آغاز شده بود.  کشوری که برپا می« مبارزین راه خدا»

قصد دارد تمام مردم خود را به سوی آینده هدایت کند، حتی آنگاه که بخشی از یک اقلیت نژادیش هنوز 
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واکنش طبیعی دولتی که  ها فرو نخواهد ریخت  .گرفتار خرفات قرون وسطایی باشد احتماالً بمب بر سر آن

 قصد دارد بسوی آینده حرکت کند، رشد و توسعه ساختارهای زیربنایی و علم و فرهنگ خواهد بود.

ای با سرنوشت  بدتری یعنی با های اسالمی  در ایاالت متحده در قیاس با مراکز تعلیم و تربیت حرفهتروریست

های رو هستند. ایاالت متحده در گوانتانامو حتی تروریستها روبتعداد زیادی گوانتانامو و ابو قریب نظیر آن

کلیه کشورها مجازند علیه تروریسم اسالمی اقدام کنند و در اینجا ظاهراً کلیه  ۹۱دهد. اویغوری را شکنجه می

شود. فقط ظاهراً چین است که به عنوان تنها کشور اجازه ابزار و وسایل از نظر اخالقی مجاز و برحق شمرده می

 های مناسب زند.دارد برای حفظ امنیت خود دست به اقدامن

ای نوین برای جوانان سازی اجتماعی  و آیندهپارچهآموزی، یکایجاد شرایط انسانی، تعلیم و تربیت، حرفه

جنگجویان  پسندند. قتلهای غربی نمی، همه آن چیزهایی است که رسانه«جنگجویان الهی سابق »اویغور و 

ای غرب پرست و جنگ دوست رسانهو بهتر باب دندان صنایع جنجال تربیشپادهای آمریکایی  داعشی با په

های مکرر دولت چین برای بازدید از است. و در ضمن وقتی که انسان خود به چین سفر نکرده و دعوت

ه را مشخص تر است. یک منبع مشکوک کلیدواژرا نیز رد کرده، نوشتن راجع به چین خیلی ساده  "یانگشین"

شود و اخبار جعلی را طی نگاری میالمللی چرخه و استناد  جایگزین تحقیقات روزنامهکند، یک کارتل بینمی

 کند.چند روز به عنوان حقیقت مطلق در جهان پخش می

های عینی در مقابل اخبار جعلی قرار دهیم. فاکت« یانگاویغورها و شین»لذا ما مجبور خواهیم بود در مورد 

رسد را به چالش طلبیم و فرهنگ ارایه فاکت  را برپا چه که غیر ممکن به نظر میبیایید هشیار و بیدار آن

از طرف حکام مذهبی و رهبران  ۸۹و  ۸۹طلبان  قرن داریم و یا مجدداً احیأ کنیم. اولین روشنگران و اصالحنگاه

 مقدور نیست لذا  بگذار  آغاز کنیم. دنیوی در خرمن آتش سوزانده شدند. البته امروز دیگر اینکار

 

 ...« کروناآری، اما ویروس : »۱۱۱۱نوشت، اوایل پی

سخنی  کروناگیری که در مورد همهکتابی در مورد چین منتشر کرد بدون این ۱۰۱۰توان در سال آیا می

البته! »یاری شنیدم: کردم از بسرا مطرح می سؤالنگفت؟ ولی من با کمال تعجب وقتی قبل از انتشار کتاب این 

شود و لذا این مسأله به زودی به دست فراموشی سپرده بیش از اندازه غلوآمیز برخورد می کرونابا ویروس 
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 گیریهمه نه و هستم دیگر اطالعات ٪۶۶،۶آوری وقتی من به چین عالقمندم، مشتاق جمع»و یا « خواهد شد

تواند شیوع اپیدمی در چین را با انسان می«. توان.نه، نمی»  ولی پاسخ شخصی من نهایتاً همیشه این بود:« کرونا

شده مورد داوری قرار دهد و آن را کامالً درست، یک تصادف بداند)که آرامش، تعمق، منطق و به طور حساب

بسیاری از مردم که قصد دارند در فکر خود «(. ممکن بود به همین صورت در ایاالت متحده آمریکا رخ دهد»

شفاف  و در روح خود مستقل و آزاد بمانند و از هرنوع هیستری  و شادی بدخواهانه پنهانی نسبت به روشن و 

گیرد، پرهیز صورت می ۹۹و در اینترنت  ۹۵ها  ها  در که در برخی رسانهچین و تشدید شکار نژادپرستانه چینی

 کنند، از این قبیلند.می

 تربیشکه این واقعه در چین رخ داد و به هر دلیل )که در پائین  توانیم این واقعیت را نادیده گیریمولی نمی

احتماالً با خسارت اقتصادی سنگینی مواجه  ۱۰۱۰توضیح داده خواهدشد(چین به دنبال این اپیدمی، در سال 

های اقتصادی خواهد شد ) و اکنون در کشورهای صنعتی غربی نیز ویروس ظهور خواهد کرد که به دنبال جنگ

تواند ایمپالسی برای آغاز بحران اقتصادی و مالی جدیدی که تاکنون به طور بطئی و مزمن وجود میترامپ 

و در واقع این اپیدمی مناسب خواهد بود تا کشور را به قعر اغتشاش و هرج و مرج بکشاند، نه  ۹۹داشت گردد( 

های جدیدی از ی است و خصلتبه این خاطر که ابعاد آن بسیار گسترده است، بلکه چون ویروس نسبتاً نوین

 دهد.خود بروز می

های عظیم سازمانی و اگر این اپیدمی در کشور دیگری آغاز شده بود که از نظر اجتماعی و دولتی  توانایی

مطمئناً حیات کشور با  ،آور برخوردار نبوداجرایی چین را نداشت و از این ثبات اجتماعی روحی  تعجب

توانست تا فروپاشی کامل ادامه افتاد که میوحشت و شورش و قیام( به خطر میساز )ترس و اغتشاش ویران

، "یکسلنتف" از سویهای دقیقی «مستند»در چین،   کرونازمان با آغاز شیوع پیدا کند. جالب بود که هم

االت در ای "بیل گیتز"شناسی  بنیاد از انستیتوهای زیستو سناریوهایی  CNNفرستنده تلویزیونی آمریکایی 

داد که  دقیقاً  از این طریق برای کشور متحده آمریکا و بریتانیا وجود داشت که فرآیندهای اپیدمی را نشان می

ها  قبالً از نظر علمی مطرح و به طور انتزاعی به اجرا شد. سناریوهای فروپاشی دولت برپایه اپیدمیحیاتی می

 ۹۱ه بود. شددرآمده بود و در نتیجه کامالً واقعی و شناخته
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توانست رخ دهد را در اینجا خیلی حال چرا در چین اغتشاش، ترس، شورش و نهایتاً فروپاشی  رخ نداد و نمی

های فرضیه»چه که من در این و در کنیم. خوانندگان پس از مطالعه کتاب تفاهم برای آنکوتاه بیان می

 کنم را پیدا خواهند کرد .دیگر مطرح می« باکانه بی

ای که بر سطح اطالعات  و آگاهی ما از وضعیت ین اتفاق در کشور دیگری رخ داده بود، هیجان رسانهاگر ا

های و مسلط است، احتماالً به این شدت نبود و این که این واقعه در چین رخ داده برای برخی از رسانه  حاکم

اده بود که از واشنگتن تا درون ی برخوردار بود  زیرا درست کشوری را هدف قرار دتربیش« جذبه»غربی از 

دشمن »سیاسی، یا  به عنوان « شدت و حدت»بسته به  ،های اصلی  در برلینرسانه برخی از هیات تحریریه

رفت، که باید با کلیه مداران آمریکایی( و یا حداقل به عنوان رقیب اصلی به شمار می)مثالً برای سیاست« اصلی

 ۹۶شد(. شده )و یا حتی نابود می داشتهامکانات موجود خفیف نگاه

ها و نهادهای های هواپیمایی، شرکتها، آژانسو بیش از هرچیز  اقدامات انسدادی اقتصادی و سازمانی دولت  

غیردولتی )مثل بستن مرزها، ممنوعیت سفر، ترتیب بازگشت اتباع از کشورهای خارجی، قطع ارتباطات هوایی 

گرفت و یا حداقل از نظر کیفی و کمی  در سطح )از های دیگر صورت نمیو تعطیل تولید و غیره( در کشور

 گرفت.تری صورت مینظر پزشکی منطقی( نازل

داری بین خود نسبت به گیری جهانی، واکنش کشورهای پیشرفته سرمایهبینیم که به دنبال همهبه هرحال می

چنان زیر ورد چین سازمان بهداشت جهانی را آنداری در مرفته سرمایهچین بسیار مالیمتر است. کشورهای پیش

که اطالعات تجربی دقیقی وجود المللی اعالم کند  و بعد بدون اینفشار قرار دادند که وضعیت اضطراری بین

های غربی که استفاده کردند. در این بین دولت De-Couplingداشته باشد از آن برای منزوی ساختن شدید چین 

 اند.تر شدهرسد که متواضعگیری دست به گریبان هستند، به نظر  میاکنون خود با همه

چیز هیستریک است، چه چیز ریشه ایدئولوژیک دارد و چه چیز ریشه در دشمنی لذا چه چیز منطقی است، چه

یعنی چین را به  ،موقعیتی است تا کاری که قبالً ممکن نبود را به انجام رساند کرونامطلق دارد؟ آیا ویروس 

که مه  و غبار اطالعاتی از بین ها و یا شاید سال بعد، هنگامیت  احتماالً ماهسؤاالزانو درآورد؟ پاسخ به این 

 ها یافت.رفت ممکن خواهد بود و شاید هم که هرگز نتوان پاسخی برای آن
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وضعیت اضطراری   قربانی ۹۸۰۰۰میلیون ابتأل و  ۱۵در ایاالت متحده آمریکا با  ۱۰۸۹در اپیدمی آنفلوآنزی سال 

  ۹۰اعالم نشد و پرواز هواپیماها به ایاالت متحده کنسل نگردید و تولید متوقف نشد و هیچ مرزی مسدود نگردید. 

 ها به راه نیافتاد.علیه آمریکایی ۹۸و بیش از همه هیچ نوع سازوکار تحریک آمیز نژادی و ملیتی  

میلیون  ۵( ساالنه در سطح جهان Bویروس آنفلوانزی « )ساده»کند که بگوییم  گریپ ولی کمک زیادی نمی

وضعیت اضطراری »کشد و از نظر سازمان بهداشت جهانی  هم هزار نفر را می ۹۵۰سازد و نفر را مبتال می

در « برنامه اضطراری ملی»شود و هیچ رود  ولی به طور منظم به سرتیتر مطبوعات تبدیل نمیبه شمار می« جهانی

ای به لبه دت را به دنبال ندارد. و این شناخت هم که بشریت در  هر حال  به طور فزایندهباالترین سطح ش

کند. در شود نیز در این رابطه کمکی به ما نمیشناسی نزدیک میپرتگاه یک فاجعه عظیم ویروسی و باکتری

در اثر  ۱۰۸۶/۱۰۱۰ در ایاالت متحده در همان زمستان ۹۱کشته شناسایی شد  ۱۰۰۰حالی که در چین تقریباً 

 ۹۱ها دیده بر جهان فرو بستند. هزار بیمار بستری در بیمارستان ۸۱۰نفر  در بین  ۱۱۰۰آنفلوآنزا 

  Bدر بین هرجمعی، به مراتب کوچکتر از نرخ ابتال به آنفلوآنزای  کرونالذا در حالی که نرخ ابتأل  به ویروس 

دهند، در بیمارستان(  اساساً عالیم بیماری از خود بروز می است و تنها بخشی از مبتالیان)تا لزوم بستری شدن

شدگان نسبت به آنفلوآنزا چندین برابر توانند ناقل بیماری باشند، ولی نرخ مرگ و میر بستریهرچند که می

 درصد(. ۰،۸۵در صد، نسبت به  ۱-۱باالتر است )تقریباً 

آن  نیز )هرچند ضعیف و کهنه( وجود دارد و ای است و واکسن شدهویروس شناخته Bالبته آنفلوآنزی 

های ژنتیکی آن  به ویژه قدرت تطابق آن را با میزبانان مختلف )انسان و که ویژگی کرونابرخالف ویروس 

 ۱۰۱۰سرم ضد آن احتماالً در طول سال   ۹۱کند، قابلیت جهش آن نیز زیاد برجسته نیست. حیوان( تشدید می

های تحقیقات پزشکی  چین با روسیه  )در حال حاضر ظاهراً حاضر همکاریتکامل خواهد یافت. در حال 

 ۹۵انداز برای موفقیت است. پرتوانترین مجموعه تحقیقی و تفحسی پزشکی در این زمینه( دارای بهترین چشم

 که ویروس گسترش نسبتاًها مثالً از یک طرف با اینبا این حال به خاطر عدم تجانس یک سلسله از فاکت  

کمی یافته بود، یک تست سریع  آماده شد و از طرف دیگر سازمان بهداشت جهانی  در ابتدا از نظر پزشکی 

های سنگینی برای اعالم شد و محدودیت« المللیوضعیت اضطراری بین»خطر پاندمی را نفی کرد ولی به زودی 

ورد، باعث شد که برخی از ناظرین پرواز، عبور از مرز  و غیره به ویژه در کشورهای غربی به وجود آ ،سفر
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به خاطر جنگ اقتصادی سیاسی بود و نه به خاطر  تربیشالمللی چین  طور تعبیر کنند که منزوی ساختن بیناین

 ۹۹دالیل پزشکی و اپیدمیولوژیک. 

ن ای که در دروهای بانفوذ غربی کوشش کردند از ایپدمی در چین و از گفتمان گستردهحتی برخی از رسانه 

گرفت به نفع خود سوءاستفاده کنند. اگر تبلیغات های محتمل صورت میتوجهیچین در مورد اشتباهات و کم

ها را باور کنیم، در چین در رفتار با ویروس اشتباهات بسیار فراوانی صورت گرفته  و روشنگری مردم مطلقاً آن

و ملیت و نژاد هدایت گردید. این امر به نوبه  نادیده گرفته شده است. در اینجا گفتمان به زور به سوی سیستم

انگیز آنان در خود در بین افراد ساده لوح و محیط پیرامونی آنان زمینه مساعدی یافت و  به تبلیغات نفرت

و « تصویر»به ایجاد   تربیشدر سطح جهان که « های پرکیفیترسانه»یکی از بزرگترین  ۹۹اینترنت دامن زد .

برخی از  ۹۱« ها اعتماد کنیم؟توانیم به چینیآیا می»د مثالً در سرتیتر خود عنوان کرد:نه تفکر شهرت دار

 ۹۶«.از صفحه تاریخ پاک کند»گرایان بانفوذ حتی علناً دعا کردند که ویروس چین را اسالم

باید « سیستم مسأله»آمده آن خواهیم پرداخت.  ولی در رابطه با ما بعداً به گفتمان درون چینی و نتایج به دست

توان نسبتاً مطمئن های متعدد دیگری در این کتاب  میاول به ویژه غبار و مه تبلیغاتی فروکش کند. مانند نمونه

های آن، یعنی در این مورد سازمان بهداشت جهانی استناد کرد، که از روز اول  با به سازمان ملل متحد و ارگان

د و آن هم در همه سطوح از سطح پزشکی  تا واحدهای محلی دولتی و مقامات چینی  در ارتباط بسیار نزدیک بو

 مالقات مدیرکل سازمان با رئیس جمهور جمهوری خلق چین.

گیری بسیار طرف بهداشت جهانی  کراراً و در همه سطوح از برخورد چین با همهسازمان نسبتاً مستقل و بی

ها و اقدامات مشابه توانایی ،هاند چین، چنین برنامهقدردانی کرد و اعالم داشت که هیچ کشوری در جهان مان

چندین فاکت ساده که کلیه تحقیرها و زخم  ۱۰دقیقی در ارتباط با بهداشت عمومی شهروندان خود ندارد . 

دهد: چین توانست تنها چند روز بعد از های غربی را بی ارزش و مضحک نشان میهای غرورآمیز رسانهزبان

سازی نموده و در برداری کامل ژن ویروس نوین را ارایه کند و این شناخت را فوراً شفافشیوع اپیدمی نقش

المللی منتشر کند. رشد سریع موارد تشخیص ای که برای هرکس قابل استفاده بود در سطح بینسایت ویژهوب

ه طور سریع تکامل یافت جا بداده شده دقیقاً ناشی از همین شناخت بود که بدنبال آن ابزار تشخیص بیماری همه

 ۱۸که برای سازمان بهداشت جهانی یک نشانه بسیار مثبت بود. 
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را به اثبات رساند. به نظر   Life Sciencesهای شدیداً رشدیافته خود  در پزشکی واز این طریق چین توانایی

ابل مقایسه نبود. اصالً ق ۱۰۰۱/۱۰۰۱در سال  "سارس"سازمان بهداشت جهانی  وضعیت کنونی با شیوع ویروس 

زا  در ترین تشخیص یک عامل بیماریاین سریع "مایکل راین"به گفته مدیر اجرایی سازمان بهداشت جهانی 

که  "ووهان"طور دولت محلی در همین ۱۱تاریخ  که عالوه برآن بالفاصله در سطح جهان معرفی شد، بود.  

گیرد خیلی زود کلیه اطالعات را به طور شفاف در طور در غرب مورد استهزأ و شماتت و عتاب قرار میاین

المللی منتشر نمود به طوری که پزشکان  و انستیتوهای تحقیقاتی  در سطح جهان  توانستند بسیار سریع سطح بین

المللی چینی  دایماً با جدیدترین اطالعات به های بینسایتابزار تشخیص الزم را پیدا کرده و تکامل بخشند. وب

 گوید: گردد. مدیر اجرایی سازمان بهداشت جهانی در این مورد میروز می

دهد. من طی بازدیدهای خود از چین این برداشت را دارم کند و به شدت واکنش نشان میچین درست عمل می»

که دولت چین مسئولیت مطلق بهداشت و سالمت مردم را در اولویت توجه خود دارد. تا آنجا که به یاد دارم 

 ۱۱« های متراکم  همراه با مسئولیت  دولت و رئیس جمهور کشور تاکنون وجود نداشته است.مالقات چنین

های مطبوعاتی  از مالقات در یکی از کنفرانس "تدروس ادهانوکبریسوس"دبیرکل سازمان بهداشت جهانی 

اطالعات دقیق رئیس »گفت و اشاره کرد  "شی"روزانه  با وزیر بهداشت چین  و مالقات با رئیس جمهور چین 

جمهور  در مورد اپیدمی  و نقش فعال و شخصی او در کلیه اقدامات مرا  بسیار تحت تاثیر قرار داد و مرا امیدوار 

 ۱۱«.کرد. برای من این رفتار، نوع نادری از  رفتاری مدیریتی بود

یدمی ابوال در آفریقا در سال های گذشته را بررسی کنیم: در اپها در اپیدمیهای کشف توالی ژنبیایید زمان

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری(  دوماه وقت نیاز داشت ) CDCانستیتوی تحقیقاتی برجسته آمریکایی  ۱۰۸۱

هزار  ۵۵میلیون مبتال و  ۵۵با  ۱۰۰۶. همین انستیتو برای  انفلوآنزای خوکی در ایاالت متحده آمریکا در سال ۱۵

از چند روز وقت  تربیش کروناهای ویروس . چین برای تعیین توالی ژنهفته وقت مصرف کرد ۹کشته بیش از 

 نیاز نداشت.

ها نفر انسان نظیر است: میلیوندستاوردهای اجتماعی و تدارکاتی دولتی چین در اجرای قرنطینه از نظر تاریخی بی

برخالف  ۱۹یی تامین شدند. های خود با مواد غذاها نفر امدادگر به صورت غیر متمرکز  در خانهبه کمک میلیون

 WeChatنادیده گرفته شدند، ارتباط و کمک همسایگی به کمک « ضعفا»برخی از گزارشات غربی  که گویا 
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های اجتماعی پرتوان  طور به کار گیری رسانهو همین ۱۹ظاهراً بسیار خوب سازماندهی شده بود. اپ چینی()واتز

طور ر جدید عالیم بیماری کمک فراوانی کرد. دولت چین  همینبه شناخت سریع و اطالع رسانی در مورد نش

)علیه ویروس( به شکل موثری « مارش طوالنی»و یا « جنگ خلق»توانست با استفاده از استعاره مهم تاریخی 

ین ترمردم را بسیج کند. البته تصویر و  تقلید از تاریخ تنها به این دلیل کارا و موثر بود چون همه مردم از پایین

 سطح  تا باالترین راس مقامات کشوری شخصاً آن را تجربه کرده و به صورت باورپذیری به اجرا درآوردند.

گفت که با سخن می« اقدامات کنترل کننده تاریخی چین در زمینه بهداشت»از  سازمان بهداشت جهانی

خواست، و از کلیه کشورها می« های چشمگیری از ابتأل بسیاری از مردم در سطح جهان جلوگیری کردموفقیت»

کلیه »به نظر سازمان بهداشت جهانی  ۱۱اقدامات چین را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از این کشور بیاموزند. 

 "بروس آیلوارد"صورت گرفت. رییس تیم بازرسی سازمان بهداشت جهانی، « اقدامات به موقع و با کارایی تمام

رئیس انجمن  "یوهان نایتز"گفت. جامعه و دولت چین سخن می« تگی واقعیهمبس»در برخورد با اپیدمی از 

از اتالف وقت جامعه »المللی  تحقیقات ضدویروسی اعالم کرد که در اثر کارایی  رفتار و برخورد چین بین

کشورها و چین کراراً آمادگی خود را برای در اختیار نهادن اطالعات موجود به همه  ۱۶المللی جلوگیری شد. بین

 اعالم داشت.

دانیم در ابتدا به دالیل مختلف طور که میشناختی چین با اپیدمی  همانمقابله علمی، فنی، اداری، اجتماعی و روان

بسیار سخت بود، از جمله  این واقعیت که عالیم آن با عالیم بیماری آنفلوانزا بسیار شبیه بود و ممکن نبود در 

دید حرکت کرد. عالوه برآن کشف ویروس جدید  مقارن با تعطیالت چندهفتگی بدو امر از مبدأ یک اپیدمی ج

شد. در این زمان صدها میلیون سال نو  بود که نقطه اوج رفت و آمدهای مردم چین در سطح کشور محسوب می

الیمی جا که ویروس آنگاه که هنوز عکنند. از آنشهروند چینی  برای دیدار از بستگان خویش اقدام به سفر می

توانست بالقوه بسیار سریع در سطح کشور پخش گردد. تنها اقدامات از خود بروز نداده، واگیردار بود، اپیدمی می

توانست از وقوع بدترین پیامدها جلوگیری به عمل آورد. سناریوهای ترس و قرنطینه سریع، موکدا و کارا  می

 د، هیچگاه در چین رخ نداد.کربینی میطور که ایاالت متحده آمریکا پیشوحشت آن

از این رو نگرانی سازمان بهداشت جهانی در وهله اول متوجه چین نبود، بلکه کشورهای دیگری که از نظر 

در آفریقا ممکن بود که ویروس  ۶۰تر بودند را در نظر داشت. توانایی دولتی  برای سازماندهی اجتماعی ضعیف
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بینی های دولتی که سناریوهای آمریکایی پیشی و فروپاشیبه ایجاد ترس و وحشت و اعتراضات اجتماع

 کرد بیانجامد.می

شناسی  روز به روز با طور که گفته شده، از مدتها پیش معلوم شده که بشریت از نظر باکتری و ویروسهمان

بین   تریروز به روز خطرناک« مسابقه تسلیحاتی»ها سال است که  با ی روبه روست چون ما دهتربیشخطر 

ها به کمک و شناخت، تحلیل و مقابله پزشکی با آن« ترسریعتر و باهوش»های تطابق ژنتیکی ها و قابلیتجهش

تواند به این گیرد( سروکار داریم. اتفاقی که در چین رخ داد میتولید واکسن )که معموالً کندتر صورت می

نیز صورت گیرد. نگاه پیروزمندانه و خوشحالی شکل و یا هر  شکل دیگری، در هر زمان و در هر کشور دیگر 

 آور است.از خسارت دیگران فقط دردناک و چندش

و  اقدامات  کروناویروس « حمله»حال انباشت و تمرکز حمالت به چین از جنگ بازرگانی و فنآوری گرفته تا 

و همین طور رشد به وسیلۀ غرب )که از نظر پزشکی مستدل نبود( De-Coupling منزوی کننده علیه چین 

هراسی  و تحقیر فرهنگ چین و شکار شهروندان چینی  در برخی از کشورهای غربی که اغلب به وسیلۀ چین

 ۶۸رسد. شود برای برخی از ناظرین دیگر تصادفی به نظر نمیای احمقانه و تحقیرآمیز تشدید میزبان رسانه

پایه توطئه های بیهای وحشی  و یا تئوریزنیگمانهاین کتاب جای ارزشیابی چنین چیزها  و تکامل و تولید  

یه روبرو کامالً متفاوتی از وقایع اتفاق نیست. ولی اگر روزی  پس از چندین ماه و یا سال بار دیگر با شناخت

 شدیم، نباید تعجب کنیم.

فرتی در ابتدا و چین برپایه اقدامات سریع، پیگیر و کارای خود، با وجود رفت و آمدهای غیرقابل کنترل مسا

بینی بر اپیدمی فایق آید  و واکسن مربوطه دینامیک غیر قابل کنترل شیوع  خواهد توانست در زمان قابل پیش

غائله به پایان خواهد رسید. وقتی که برخی از  ۱۰۱۸اند که در بهار را تهیه کند. کارشناسان براین عقیده

های دقیقی  در مورد روند بینیتوان پیشپیدمیولوژی میهای ویروسی و جمعیتی مشخص شد، از نظر امولفه

 ای در اختیار ما قرار دارد.های بسیار پیشرفتهگیری ارایه کرد زیرا مدلهمه

رفت مطلق هردو شاخص به و سپس پسیابد شدگان کاهش میتعداد کشته طبق معمول اول نرخ رشد عفونت و

اوج اپیدمی در چین را در اواخر ماه  "گبریسوس"جهانی صفر حاصل خواهد شد. دبیرکل سازمان بهداشت 

 ۶۱اعالم کرد. ۱۰۱۰فوریه 
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آوری، مسابقه تسلیحاتی، محاصره نظامی و نهایتاً اپیدمی ویروسی، زمان با جنگ تجارتی و فنچین هم در هرحال

ای اقتصادی  آوری و زیست شناسی( غلبه خواهد کرد. پیامدههای گونان )در زمینه اقتصادی، فنبر چالش

اپیدمی احتماالً طی یکی دوسال آینده از بین برده خواهد شد. آمیزه با چین در رابطه با زنجیره جهانی تولید 

تواند داری که از مدت نسبتاً مدیدی وجود دارد، میارزش که اکنون در اثر بحران مالی و اقتصادی غرب سرمایه

 د. منجر به یک دوره بحران شدید و طوالنی مدت شو

ای )که ویژه چین است( در مورد پیامدهای اپیدمی برای فارغ از این امر امروز در چین گفتمان شدید و سازنده

در آژانس اخبار کوتاه چین  "تایمزگلوبال"رسمی  گیرد. هنگامی که سردبیر روزنامه نیمهآینده چین صورت می

چون چین، که دارای استانداردهای مترقی پزشکی  بایست در کشوریاین گونه شیوع نمی» نویسد می "بووای"

های غربی کوشش کردند ، به هیچ وجه آن طور که رسانه۶۱« و توانایی سازماندهی اجتماعی  است رخ دهد

نامیدند، نبود، بلکه گفتمان « انتقاد و انتقاد از خود پسا استالینی و یا انقالب فرهنگی»جنجال برپا کنند و آن را 

« غرب»گیرد، مورد پسند ندار در چین امروزی بود. این که هرچه که امروز در چین صورت میاجتماعی استا

خواهد که مورد پسند قرار نخواهد گرفت  و نباید هم حتماً مورد پسند غرب قرار گیرد و اصالً کسی هم نمی

 غرب قرار گیرد ظاهراً در ضمیر جمعی جامعه جای گرفته است.

های انسانی، اجتماعی و دولتی به سرعت  بر اپیدمی  غلبه یم که وقتی به کمک تواناییرسلذا به این نتیجه می

که آیا بازار شد، ولی با این حال برای چین پیامدهای ساختاری درازمدتی به همراه خواهد داشت. فارغ از این

ه شد، چین به زودی از مبدأ شروع اپیدمی بود و یا شاید علت کامالً متفاوت دیگری مسبب این واقع "هوانان"

سازی استفاده خواهد کرد که رفتار با حیوانات، بازارهای سنتی، این بحران برای یک رانش دیگر  مدرن

حداقل چین به عنوان واکنش   ۶۱ها را در بر خواهد گرفت. های غذایی  و نحوه رفتار متناسب با آنعادت

و از نظر حفظ  ۶۵انات وحشی را مطلقاً ممنوع کرده است تجارت با حیوانات وحشی  و اخیراً مصرف غذایی، حیو

شود. ما در پایین نشان خواهیم داد که ترین کشور در جهان محسوب میحیات حیوانات وحشی رسماً مترقی

ای در چین مورد بحث قرار گرفته  و سازوکارهایی برای تغذیه های غذایی و رژیم تغذیهچگونه امروز عادت

 گردد.ویژه پرهیز از صرف حیوانات وحشی مدرنیزه می تر  و بهآگاهانه
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های کهن در نگهداری و صرف و اشکال سازماندهی اجتماعی  و در رابطه با سنت« سالمت عمومی»در رابطه با 

ای و شرایط مدرن ویروس شناسی و خطر اپیدمی تطابق ندارد، حیوانات  که دیگر با شرایط جامعه مدرن توده

های آینده گفتمان سختی صورت خواهد گرفت و اصالحاتی منظور خواهد شد. با روندی که ما مطمئناً در سال

 تر از این بحران بیرون خواهد آمد.تر و مدرنکنیم، چین مطمئناً آگاهامروز مشاهده می

را مطرح ها های من. و چرا من این فرضیههم فرضیهوعده داده بودم.  بفرما! این« ایباکانهبی»هایمن فرضیه

پاسخ به این « ها اعتماد کنیم؟توانیم به چینیآیا می»کنم، خوانندگان  طی مطالعه این کتاب درخواهند یافت. می

نامد )منظور نویسنده بیلدتسایتونگ آلمانی است( روزنامه می»ای که به ناحق خود را احمقانه کاغذپاره سؤال

 استوار و محکم است.« البته!»یک 

در نهایت آیا سیستم » النه نکرده که  سؤالای آیا در ضمیر ناخودآگاه ما این ه تحمیق رسانههمپس از این

های مطروحه خواهیم صفحه بعدی و در نظر گرفتن فاکت ۱۵۰طور پس از مطالعه و همین« مقصر نیست؟

 ای مورد بحث قرار دهیم.را نیز با جوانب غافلگیرکننده« سیستم»توانست مسأله 

 

 ین بیاموزیم که چگونه بیاموزیم ...به کمک چ

های های مشخص  و ساختارهای عمیق موجود در پس سیستم چین تمامی آن را از پایهبیایید به کمک توانایی

ها گرفته تا شرایط در محل کار، از رفتار های ارتباطی آنای( در بین افراد و شبکهمیکرواکونومیک )اقتصاد ذره

شهرها، از رفتار های کارگری، تا مناطق و کالنها و رفتار روزمره، مهاجرترزشنوآورانه و کارآفرینی، ا

های گذاریماکرواکونومیک )اقتصاد کالن(سیستم در اقتصاد، در امور مالی و اجتماعی، محیط زیستی، تا سرمایه

های دن چارچوبالمللی، از رشد و ثبات، تا ادغام بازیگران در اهداف رشد و توسعه ملی و تا مشخص کربین

شدن نوین از طریق ابتکار های مختلف  سیاست و جهانیچنین بخشدولتی و کمک برای درک محیط تا هم

 کمربند و راه )جاده ابریشم نوین( مورد بررسی قرار دهیم.

باشد،  تنها وقتی که اجزأ و ابعاد متعدد  یک سیستم پیچیده در تضاد با یکدیگر قرارنگرفته، بلکه استوار و همگرا

حال موفق نگاه داشت، نوآوری آنگاه ممکن خواهد بود سیستمی را برای همیشه به اندازه کافی باثبات و در عین

و ثبات را با یکدیگر ممزوج کرد و فرآیند جبران و رشد را مقدور ساخت. در آن صورت این نوع روندهای 
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تاریخی بسیار کوتاه( در تقریباً همه سطوح و توجه پیشرفت مقدور خواهد شد که چین را )هرچند از نظر جالب

 اول در جهان رسانده است.اقتصادی به کشور رتبه -زیستی و اجتماعیآوری، محیطهای اقتصادی، فنزمینه

تواند باشد و آیا  چه چیز می« یککشور رتبه»شرایط موفقیت یک  ۱۸لذا بیایید دقیقتر بررسی کنیم که در قرن 

را در شرایطی نسبتاً انسانی  تجربه  ۱۸تواند پایان قرن این شرایط  و از طرق مشابه  می بشریت  تحت برخی از

 آیند؟ها میآموزان امروزی ما روزهای جمعه برای تحقق آن به خیابانکند، رویایی که دانشجویان و دانش

د از این همه چیز که ما از نامید؟ بع« چین را کشور رتبه اول جدید»توان و یا مجاز است که خیلی ساده آیا می

توانیم چنین چیزی را باور کنیم؟ ما در اینجا به مسایل های خود در مورد چین شنیدیم، چطور میطریق رسانه

(. ٪۸۵پردازیم )ایاالت متحده: درصدی چین در تولید ناخالص جهان  می۱۰دیگری نه مثل  فاکت ساده سهم 

رانه سرا و بالگر  طی دوصفحه متراکم و مهیج لب کالم ت و شاعر ست،کابارتی ،"کیرنر ارنست فلوریان" اخیراً

شمارند و از این رو کامالً روشن ایاالت را بیان کرد. او نوشت درحالی که دیگران هنوز ناوهای هواپیمابر را می

ی آن دهند : آری آمریکا رتبه یک بود ولی جهان یک قطبی و سرکردگمتحده را در سکوی مقام اولی قرار می

اند. ما در این کتاب پیام پیروزی انتخاباتی بیل به پایان رسیده است با این که هنوز بسیاری آن را درنیافته

« . شعور!قضیه سیستم است، بی»گوییم را تغییر داده و می«  شعور!داری است، بیقضیه سرمایه» کلینتون  

)از یک  Re-Orientکه بازی با لغت زیبای او  ". فرانکآ.گ"دارد و با اشاره به نیز گام مشابهی برمی "کیرنر"

( ۸۶۶۱گیری نوین تعبیر کرد. م.( )فرانک توان آن را بازگشت به خاور زمین و از طرف دیگر سمتطرف می

 ۶۹«شعور!قضیه آسیاست، بی»گوید داند، میرا قرن آسیایی و به ویژه قرن چین می ۱۸و پیامش  که قرن 

 

آور باشد ولی از جمله کسانی که زودتر از دیگران )البته چون دسترسی مستقیم به تعجبشاید برای بسیاری 

بهترین و منحصربه فردترین منابع را داشت( به این امر واقف شد، وزیرامورخارجه سابق ایاالت متحده آمریکا 

کند، حتماً آن راه را  شناخت که بتواند از صعود چین جلوگیریبود. اگر او راهی را می "هنری کیسینجر"آقای 

کرد و او مطمئناً جزو کسانی است که کراراً با ابزار و وسائل امپریالیسم  برای تحقق این امر کوشش انتخاب می

کرده است. او گویا حتی به دونالد ترامپ پیشنهاد کرده بود که چگونه ممکن است که امپراتوری سلطه با 

ولی او در کتاب خود در مورد چین  ۶۹و هردو را تضعیف نماید. پیمان شود هم« خطرناک»روسیه علیه چین 
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کند: ایاالت متحده نخواهد توانست امپراتوری (  تصویری مالیم و حکیمانه از خود ارایه می۱۰۸۸)کیسینجر 

خواهد شد. برخی دیگر از تحقیقات  که ما از آن  ۱جهانی یک قطبی خود را حفظ کند. آمریکا قدرت شماره 

 کند.در رتبه سوم برآورد می۱۰۱۰خواهیم کرد، آمریکا را در سال نقل قول 

تواند  به خود اجازه دهد چین را نادان، متزور، سبع، از نظر ایدئولوژیک در نتیجه امروز دیگر کسی نمی

 دنده، نادرست، پرافاده و خودبرتربین ببیند و برآورد کند.  نگاهی دقیق و مجدد  و فراآموزی از چین بایدیک

 . به خاطر خود دوباره بیاندیش!  !Think twiceدر غرب آغاز شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت اول

 آیا باید چین را درک کرد ....

 یا با آن به جنگ ایدئولوژیک پرداخت؟
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 بخش اول

 کند ...چه که توجه یک مسافر چین را جلب میآن

 هوا در بیجینگ تمیزتر است ...

چین، نماد آلودگی محیط زیستی دوران صنعتی سازی اولیه » ار و کهنه آغاز کنیم: آزبیایید با یک کلیشه بی

 ...«توان در هر زمستان در آلودگی هوای بیجینگ مشاهده کرد است که آن را می

هاست که سپری شده است! ما بعداً موارد در حقیقت دوران آلودگی شدید هوا در پایتخت چین مدت

کننده محیط زیست سابق که کاالهای ارزان برای د  یک کشور صنعتی آلودهآوری را در مورد صعوتعجب

ها تاحدی ها پایین و  محیط زیست آنکرد تا سطح دستمزدهای آنداری  پیشرفته تولید میکشورهای سرمایه

ها  نمحیطی ارایه خواهیم کرد. بسیج مردم چین  و شرکت دادن آتمیز بماند، به یک ملت نمونه در زمینه زیست

 های زیست محیطی از جوانب مختلفی بسیار جالب توجه است.در اتخاذسیاست

شد، دیگر با و بدین سان خیلی زود روشن شد که تصاویر بیجینگ دودگرفته که همه ساله در زمستان تکرار می

ل کنند و فرکانس گذشته تکرار نخواهد شد. شهروندان چینی هم دیگر امروز حاضر نبودند  این وضعیت را تحم

پایان مدل کهنه رشد و توسعه  صادرات محور  به هرقیمت و  تبدیل  ۱۰۸۱ملی  و دولت در سال حزب و کنگره

داری را اعالم کردند. با امکانات جدید و با خودآگاهی جدید و کشور به میزکارِ گستردهِ کشورهای سرمایه

ساله هوا در کرد و در نتیجه  آلودگی همهمیطور ظاهر چین نیز تغییر طور اهداف جدید  باید همینهمین

  ۸رسماً اعالم شد. « مبارزه علیه آلودگی هوا» ۱۰۸۱زمستان نیز با این نیات مطابقت نداشت  و سرانجام در سال 

سال  کیفیت هوا در بیجینگ به  ۵سال زمان الزم داشتند. در طی  ۸۰سال و نه حتی  ۱۰ها نه کار آنو برای این

اگر هنوز چندسال پیش از این انسان پس از ورود به بیجینگ فوراً با تحریک مجاری   ۱یافت. شدت بهبود 

کند. من تر در این شهر نیز با پدیده نامبرده برخورد نمیتنفسی روبه رو میشد، امروز حتی طی اقامت طوالنی

 سؤالر و زندگی مشغولند هاست در بیجینگ به کاابتدا با احتیاط از برخی از همکاران خارجی خود که سال

العاده است. جا تحقق یافته، بسیار خارقچه که در این رابطه اینآری، آن»ها روشن و سریع بود: کردم. پاسخ آن

 «آری توانستیم برآن غلبه کنیم.»ها پاسخ دادند: را برای همکاران چینی خود مطرح کردم  و آن سؤالهمین 
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 سال ۰۱و نه  سال ۵وداع چینی با ذغال سنگ: طی 

چین با قدرت تحول  ۱۰۸۵گذارد:  از سال در این رابطه برخی از اطالعات و آمار تصویر بهتری در اختیار ما می

 ۸۵۰سنگ  در چین به حجم توانایی تولید ذغال ۱۰۸۹تازاند. تنها در سال ساختاری در صنایع کهنه را به پیش

معدن ذغال سنگ تعطیل گردید. در سه تا پنج سال بعد قرار  )!( ۸۰۰۰میلیون تن متوقف شد و در سطح کشور  

در چین توان تولید  ۱۰۸۹میلیون تن دیگری کاهش پیدا کند. عالوه برآن در سال  ۵۰۰شد تولید ذغال سنگ 

میلیون تن تعطیل شد. این اقدامات در صنایع ذغال سنگ و فوالد  به معنی از دست رفتن دو تا  ۹۵فوالد به حجم 

های دیگر صنعتی از نو ایجاد شد.  تغییر ساختاری مشابه، با این کیفیت و با لیون اشتغال بود که در بخشچهار می

 این حجم در آلمان غیرقابل تصور است.

چندین و چند نیروگاه ذغال سنگی  تنها در بیجینگ تعطیل «  مبارزه علیه آلودگی هوا»در همان چهارسال اول 

عدد بود. ذغال سنگ به وسیلۀ گاز و یا انرژی خورشیدی )فتوولتیگ(  ۸۵۰ور ها در سطح کششد و تعداد آن

از  تربیشمیلیون نفر جمعیت  ۱۱جایگزین شد که مقدار انرژی تولید شده به این شکل،  تنها در بیجینگ با 

ی  کهنه میلیون نفر جمعیت بود. عالوه برآن صدها تاسیسات صنعت ۱۱انرژی تولید شده مشابه  در کل آلمان با 

کند، چنین تولیدکننده آهن و فوالد که بسیار تخریبی روی محیط زیست عمل میفرست زیاد و همبا برون

تعطیل شد. در شهرهای بزرگ  تعداد خودروها محدود گردید  و ترخیص جدید خودرو عمالً تنها برای  

هزار اتوبوس  ۱۰۰بیش از  ۱۰۸۶خودروهای الکتریکی )حداقل خودروهای هیبریدی( مقرر گردید.  در سال 

 تشکیل را جهان سطح در الکتریکی هایاتوبوس کلیه ٪۶۰الکتریکی برای نقل و انتقال مردم در راه بود که 

رسند تا ویران شده و راه را مناطق صنعتی کهنه بعضاً )البته به طور گذرا( مانند شهر ارواح به نظر می ۱.دادمی

 برای تاسیسات جدید بگشایند.

 "جینگ جین جی"گیری از ترافیک در سطح وسیع: استانِ پایتخت جدید جلو

های بزرگ استفاده شد تا  برای پروژه کردنشهر از تعطیل و تخته ریزیدر شهر پرجمعیت بیجینگ در برنامه

انه به طور کلی از نظر فضایی از تراکم جلوگیری شود و از ایجاد ترافیک ممانعت به عمل آید:  باید بار از ش

میلیون نفر جمعیت  ۹۵با  "بایهه"گردید، کوششی که استان شد و عدم تمرکز تقویت میپایتخت برداشته می
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خود در کنار بیجینگ نقش بزرگی ایفأ کرد. . این شهر قرار است پایتخت جدید ایالت شود که در کنار راه  

بسیار  گیرد. یک پروژهجمعیت(  را دربرمیمیلیون نفر  ۸۹)تقریباً  "جینتیان"طور شهربندری بیجینگ  همین

ها و ادارات دولتی  و واحدهای مسکونی الزم  خانهوزارت ۵ "جینگ جین جی"عظیم و جالب توجه جهانی: 

آهن با کمی بعد از آغاز بنای پروژه از بیجینگ به آنجا منتقل شد. رفت و آمد با خودرو به وسیلۀ خطوط راه

 ا از ترافیک در بیجینگ و حوالی آن جلوگیری به عمل آید. عملکرد باال جایگزین شد ت

 

 های روستایییافته بخشتوسعه و تکامل شتاب

های به جای تاسیسات صنعتی کهنه و تعطیل شده، زیرساختارهای الزم برای مرتبط کردن اقتصادی به ویژه استان

ها هاست که این زیرساختسال  گیرد، ایجاد شد.روستایی  در غرب کشور که اکنون با قدرت صورت می

به طور  ۱۰۱۰کند. آخرین اثر فقر  در این مناطق از سال نسبت به مناطق شهری شرق کشور سریعتر رشد می

ها و جوامع روستایی با کامل محو گردید. شهرها و روستاهای این مناطق با کشاورزان فعال و مبتکر و تعاونی

 WLANای و های الیاف شیشهتوسعه روبه رو نیست. به کمک شبکهسابقه خود امروز دیگر با مشکل رشد  

افتادگی به سرعت در های صنعتی نوین روند جبران عقبسریع، انواع و اقسام خودروهای الکتریکی و شرکت

و « تائوبائو"الین به اصطالح و در این راه بسیاری از جوامع روستایی از تجربیات فروشندگان آن  جریان است

های کشاورزی را مستقالً به بازار کنند، که به طور مشخص و ویژه فرآوردهاستفاده می "تائوبائو"های کدهیا ده

 از سوی  ۱۰۰۱الین چینی برای خرده فروشان است که در سال یک پالتفرم آن "تائوبائو"کنند. عرضه می

میلیون کارگر مهاجر در آن زمان  ۱۱۰از با رشد  و توسعه مناطق روستایی   ۹ایجاد شد.  "باباعلی"کنسرن مادر 

الین میلیون  مجدداً به روستاها بازگشتند زیرا آنجا در صنایع تازه تاسیس شده  مثالً در بخش تجارت آن ۸۰۰

 های کشاورزی توانستندصاحب درآمد شوند.فرآورده

 شهرهامحیطی کالنمدیریت زیست

ها را به سیستمی پایدار تبدیل نمودن ن و در عین حال آنشهرهای چندین و چند میلیونی را خوب مدیریت کرد

تواند تصور واقعی راجع به آن ای است که غرب در مورد آن عمالً  تجربه چندانی ندارد و در نتیجه نیز نمیمسأله

های نهداری مالی   به ویژه در زمیهای عظیم که زیر شرایط تکامل نولیبرالی و سرمایهداشته باشد. نمونه متروپول
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اند، زیاد است. دهند و به کابوس اجتماعی و زیست محیطی تبدیل شدهاجتماعی به حیات بی رمق خود ادامه می

شود و نه ها هیچ چیز ممکن نیست، نه حوایج و نیازهای اساسی  بشری  ارضأ میشهرهای میلیونی که در آن

ن حتی مناطق پیرامونی  این شهرهای میلیونی  محیطی اساسی  قابل حل است. در این بیمسایل اجتماعی و زیست

مانند پاریس، لندن و یا شهرهای بزرگ و کوچک ایاالت متحده آمریکا، اغلب مانند  ،در مراکز جهانی

 رسند.های بایر و متروکه شهری به نظر میزمین

نند با کها برای بازدیدکنندگان غربی که فکر میبزرگترین شهرهای جهان در چین واقع است و آن

به معنی « نو»روبه رو خواهند شد نه تنها « جهان سوم»شهرهای و یا کالن« جهان اول»شهرهای مشابه در کالن

یافته و ظاهراً از نظر اجتماعی بسیار تازه ساز که در چند دهه اخیر بنا گردیده، بلکه نو به معنی خوب سازمان

 رسد.و خرم به نظر میخوب و  یکدست و تمیز  و مرتب و بیش از هرچیز سبز 

دهد که تحول ساختاری در زمینه زیست محیطی با چه سرعت های اولیه و کوچک  نشان میاین نمونه

آید. آیا این گیرد و از جمله اشتغال نو و نقل و انتقال و شرایط زندگی دیگری  پدید میگیری صورت مینفس

آرزوی پدیدآمدن آن را دارد؟ و یا یک سوسیالیسم  است که از مدتها پیش اروپا« داری سبزیسرمایه»همان 

خواهیم پرداخت ولی  سؤالشناختیم؟ ما بعد به پاسخ این سبز جدید است، سوسیالیسمی که ما تاکنون آن را نمی

کند و چه که دیروز در چین صادق بود، دیگر امروز صدق نمیاکنون مشخص کرد: آنتوان همیک چیز را می

توانیم چه که میچین معتبر است، فردا دیگر معتبر نخواهد بود. چین خیلی سریعتر از آن چه که امروز درآن

 کند.کنیم، تغییر میبینیم و تحلیل 

تفاوت های غربی بیها خانوار به جای نیروگاه ذغال سنگی، عمدتاً به شبکه گازی وصل شدند ولی رسانهمیلیون

تغییر سیستم انرژی در بیجینگ روی این مسأله متمرکز شده بود که  مانند: گزارش تلویزیون آلمان در موردمی

در چندین منطقه مسکونی قدیمی « زشت»شد که چقدر این گام بدون اصطکاک صورت نگرفته. نشان داده می

های اصلی گاز برای برخی از های گاز روی دیوار نصب شده بود و لولهو در چندین هزار ساختمان کهنه، لوله

گاه مسکونی کهنه  خیلی ساده برای سرعت کار روی زمین قرارداده شده بود و در ابتدا فشار گاز گهمناطق 

شوندگان چینی های ذغال سنگی کهنه به کار گرفته شده بود. ولی مصاحبهبقدری کم بود که جبراً باز بخاری

ای تلویزیون غرب بیان دارند. تجربه هظاهراً مشکلی نداشتند که انتقادات خود را در این مورد در مقابل دوربین
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نشینند و نتیجه این بود آور بازدید کنندگان غربی از چین این است که مردم چین ساکت نمیعمومی  و تعجب

ها بیاورد که نارضایتی خود از که تلویزیون آلمان هم مشکلی نداشت که افرادی را به مقابل عدسی دوربین

 .کردندضعف فشار گاز را مطرح می

ها در مناطق مسکونی و ناحیه و شهرهای خود امکانات فراوان دیگری برای طرح انتقادات  در خوشبختانه آن

اختیار دارند و مجبور نیستند برای طرح پیشنهادات خود تا انتخابات بعدی منتظر شوند تا مایوس و ناامید 

های محلی در چین گیریدن مردم در تصمیمنارضایتی خود را بیان دارند. ما در مورد بسیج اجتماعی و سهیم کر

 بعداً سخن خواهیم گفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم

های متفاوت غرب: از قدردانی و فراآموزی تا احسادت پنهانی و زوزه انگیزه

 عصبانیت
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طلبی سیستم غربی است که از نظر صعود چین به کشور رتبه یک در جهان از بسیاری از جهات به چالش

های غرب  در و از این رو واکنش ۸شود ن چالش جدی پس از اتحاد جماهیر شوروی محسوب میتاریخی دومی

طور عالقه به ها و دینامیک نوین چین، مخلوطی از رفلکس دشمنی، کنجکاوی، یادگیری  و همینمقابل فاکت

 همکاری است:

آمیز، یعنی و همکاری صلحآمیز  و رقابت رسد که آمادگی برای همزیستی مسالمتاز یک طرف به نظر می

تنش، با اعتماد به نفس، خالق و بدون حسادت و در نتیجه عالقه به شناختن باز، بیآمادگی برای به رسمیت

های به دست آمده های علمی و راه حلدرک کردن، آموختن و شاید حتی اقتباس کردن از تجربیات چین، یافته

 منطقی هرجا که الزم  باشد موجود است. چین برای حل معضالت آینده در کنار انتقاد

احساسی شده علیه رقیب که  تربیشطور روز به روز ولی از طرف دیگر مقابله پرخاشجویانه و خصمانه و همین

های متداول لفظی، پرخاشجویانه و علناً خصمانه   مملو از ترس و اغلب از روی حسادت پنهانی و ترس با روایت

کند، گوگل، وال های هولیوود را کنترل مینامه، چین فیلم«لرزد!نیا از ترس چین مید»شود: دروغ تبلیغ می

طور از ما جاسوسی کند و به  G5گیرد و قصد دارد بااستریت و فضانوردی ایاالت متحده را در اختیار خود می

ه گستاخانه که چین در المللی خود در صدد است تمامی جهان را برده خود سازد. چهای بینکل با کلیه فعالیت

قلمدادکردن چین با وحشیگری و از اینجا مشابه ۱کند.سواحل خود در مقابل ایاالت متحده آمریکا قدعلم می

های غربی روز به روز های کاراجباری و غیره به وسیلۀ رسانهدیکتاتوری، دولت پلیسی، اردوگاه ۱ها نازی

که سیاست کاربردی هرج مداران در برلین، خوشحال از ایناز سیاستکند. برخی تر ادامه پیدا میو سریع تربیش

المللی ترامپ تاکنون به هرج و مرج و اغتشاش منجر نشده، بلکه در ابتدا تنها نیروهای افراطی را به و مرج بین

 ۱م کنند. سطح آورده، امیدوارند که بتوانند در کنار ایاالت متحده آمریکا مقدمات حمله نظامی به شرق را فراه

یابد و به نظر شدت می تربیشها علیه روسیه روز به روز درخواست اعمال تحریمهای مشابهی مانند تحریم

رسد که جنگ گرم نه فقط به نظر تندروهای واشنگتن، بلکه حتی به نظر برخی از سیاستمداران در برلین  دیر می

در   "توراستاین وبلن"شویم که اقتصاددان بزرگ یک میدر نتیجه ما به وضعیتی نزد ۵و یا زود الزم خواهد شد. 
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نامید )پیروزی احمقانه نحوه  the triumph of imbecile institutions over life and cultureآن را  ۸۶۸۱سال 

 ۹رفتار اجتماعی  نسبت به حیات و فرهنگ واقعی(

ه به خوانندگان، شنوندگان و یا بینندگان مورد نظر طور بستالبته در بین اینها بسته به نوع انتشار  و رسانه و همین

ای های عینی را در اختیار محافل حرفهطیفی از واکنش وجود دارد که اغلب  یک سلسله از اطالعات و ارزیابی

طور رادیو تلویزیون دولتی و های باب روز  و همیندهد، هرچند که مرکز ثقل در رسانهمشخص قرار می

 های دوم است.جه مجموعه واکنشمتو تربیشخصوصی 

 

 منابع در مورد چین به شدت گسترش یافته است ...

های بزرگ مقاله ها و مجلهحقیقتاً دیگر یک هفته نیست که در آن حداقل یک رسانه از درون گروه روزنامه

تابی راجع به ای راجع به چین منتشر نکنند و یک ماه نیست که در آن بنگاه نشری کطوالنی و گاه تمام صفحه

سال گذشته  حداقل چندین ده کتاب به زبان آلمانی انتشار یافته است. تمامی چین منتشر ننماید.  تنها در سه

المللی  در سه سال گذشته  انتشارات چاپی و اینترنتی  در مورد چین چه مردمی و چه علمی، چه آلمانی و چه بین

ها و گیریها سمتها  که پیام آناینجا تنها به برخی از نمونه عمالً غیرقابل کنترل شده است. از این رو در

دهد و جنگ نوین چه که در چین رخ میهای  طیفی که در باال  اشاره شد، بین عالقه به درک آنانگیزه

 شود:ایدئولوژیکی است، اشاره می

 تئو زومر"شهور آلمانی نگار مالمللی علیه چین: مثالً روزنامهروایت مبارزه برسر مرگ و زندگی بین" ،

( کتابی ۱۰۸۶در سال  ۱۰۰۰تا  ۸۶۶۱(  و ناشر آن )بین ۸۶۶۱تا  ۸۶۹۱های )بین سال "تسایت"سردبیر روزنامه 

منتشر کرد که  "سی. ه. بک"جهان در راه قرن چینی( که به وسیلۀ بنگاه مطبوعاتی  « ) اول چین!»زیر عنوان 

 لق دارد. به طیف واکنشی نامبرده باال تع تربیش

قرن آسیایی و به ویژه قرن چینی  ۱۸کند، که قرن شناسی را مطرح میبینی علوم تاریخاو در همان سرتیتر پیش

طور سیاست رشد و توسعه  رتبه اول را کند که چین از نظر اقتصادی، فن آوری و همینخواهد بود. او اذعان می

المثل قدیمی آلمانی گونی برنجی که از ضرب "زومر"کار و برای این  ۹در جهان به خود اختصاص خواهد داد. 

« اگر امروز در چین یک گونی برنج برزمین بیافتد، جهان خواهد لرزید.»کند: در چین برزمین میافتد استفاده می
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کند و یا برعکس ترس کهنه و نامحسوس  و یا تردیدها و که آیا این برداشت واقعاً به ما کمک میحال این

 سازد، به کنار!را بیدار می« خطر زرد )ویا سرخ(»ها  علیه ریداوپیش

گیرد. تنها عنوان کتاب را به کار می« ها بدما خوب، آن»طور رفلکس شناخته شده حاکم همین "زومر"ولی 

ای از جهان و مفهوم سیاست واقعی  یک رئیس جمهور عجیب آمریکایی و تصویر کج و کوله« اول چین!»

یخته خودمحوربینانه ناسیونالیستی، خشک و سردرگم او که نهایتاً انشقاق و افتراق در جهان به سیاست درهم ر

تواند این گونه تعبیر شود که نماید. این تلقین تنها میکند را به چین اطالق میویژه در ایاالت متحده را دنبال می

 ول مستغالتی )ترامپ( در واشنگتن است.طور خودپسند، پرخاشگر، غیرقابل اعتماد و مخرب مانند غچین همان

گشاید به این معنی که :  می« اتحادیه اروپایی-اول آلمان»در را به روی سیاست راهبردی   "زومر"از این طریق 

شود. نهایتاً بازی بسیار المللی جایز محسوب میای در مناقشات بیناز این به بعد عمالً استفاده از هرنوع وسیله

بزرگان »، «خواه اورولدولت تمامیت»های جعلی در این بین جاافتاده و مرسومی چون با کلیشهخطرناکی که 

، تربیشاز چه حد »و یا « چین همه ما را خواهد خرید»، «Make China  Great Againپین: جینگشی»، «سرخ

 اتحادیه اروپایینوین چه که شاید هشدار باشی برای سیاست خارجی گردد.  آنتقویت می«  چین زیادی است؟

داوری و متفاهم و از این طریق بالقوه سازنده و تواند باشد، نهایتاً مانع از یک نگرش خالق، بدون پیشمی

 شود.همکاری کننده با چین می

در مورد چین و نه « اطالع رسانی»شود. اینجا نه این امر ظاهراًدر بازار عقیدتی و نگرشی حاکم نیز دنبال نمی

گرفتن  یعنی اتحاد و شکل« ما»چه که منظور است در مرکز توجه قرار دارد، آن« تفاهم با چین »قه به حتی عال

پا افتاده برسر باشد. و مسأله اغلب خیلی ساده و پیشاجتماع ما زیر شرایط نوین  یک قدرت  نمره یک جدید می

در یک مبارزه نهایی تعیین کننده فرضی  کارانه ساختارها، مواضع و امتیازاتِ قهرمان صادرات حفظ محافظه

 باشد.برسر داشتن جایگاه مناسبی در آینده  )مکانی در آفتاب( می

در  "فون بولو"صدراعظم بعدی آلمان  از سویزمینه جنگ اول این شیوه فکری  شناخته شده است که در پیش

استدالل « مکانی در آفتاب»ن در رایشتاگ مطرح شد و هدف سیاست استعماری آلمان را با همی ۸۱۶۹سال 

کرد، که بعد به استعاره و نمادی برای کشش و کوشش آلمان برای رسیدن به قدرت جهانی  مبدل گردید و 

 ای در آغاز جنگ جهانی اول ایفأ نمود.نقش تعیین کننده
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نه و خصمانه جویابسیار خردمند و مطمئناً محتاطتر و معقولتر از آنست، که متوسل به کالمی ستیزه "زومر"

المللی نسبت به چین گردد اما او برای مقدور ساختن و تداوم راهی  خالق  و طرحی برای همزیستی بین

 آمیز  باچین ظاهراً فاقد شجاعت الزم است.برد و رقابت صلح-آمیز، همکاری برپایه بردصلح

 سلطه » از سوید جهان تر و  ترسناکتر دیگری در مورد تهدیروایت مشابه و طبیعتاً بازهم خصمانه

« همه ما»بالفاصله به تهدیدی برای «  قدرت جهانی چون چین»چین نیز ممکن است. یک به اصطالح « جهانی

سال گذشته برتری جهانی اروپایی را در نظر گیریم این ترس و این  ۵۰۰شود. روشن است. اگر ما تبدیل می

د بود. در دوران کلنیالیسم و امپریالیسم  جهان همواره تنها موضع تدافعی و رفتار خصمانه طبیعتاً قابل درک خواه

کردند و بعد های )کم ارزشی( که برای ما کار میو مردم و توده« ما»آخته ویرانی و تاراج حاملین منابع برون

ل شدند ما تبدی« سپردهبرون»دانی مواد های اخیر  به زبالهخریدند و در دههدر بهترین حالت تولیدات ما را می

بوده است. امپریالیسم  دستش به خون چندین و چند میلیون انسان آغشته است، بسیاری از کشورها را ویران و 

ها متاثر از تاریخ محیطی سوق داده است. آنجهان را غیرعادالنه کرده و آن را تا لبه پرتگاه فروپاشی زیست

کنند. ولی تاکنون تنها یک آنگلوساکسونی معرفی می های معروفخود، چین  را به جانشین بالواسطه امپراتوری

دانیم این کشور چین طور که میکند و همانچون و چرای جهان اعالم میکشور مدام خود را مدعی سلطه بی

 ۱نیست. 

ها( و نویسنده خبرنگار، روزنامه نگار )تاتز و دیگر روزنامه "فلیکس لی"توان از در این بخش از طیف مثالً  می

ها )محصوالت، جا در کمین است و تهدیدی در همه زمینهدهد که چین همهتاب نام برد که مدام هشدار میک

 این مسأله طبیعتاً به اشکال مختلفی وجود دارد. ۶آوری، فضانوردی ...( است. فن

کمی  حداقل در آخر کتاب« است -خطر-در-ما -وجود»تفکر « آینده؟ چین!» "فرانک سیرِن"مثالً در کتاب 

پایان « انداز:قرن برابری جهانیچشم»شود و با فراخوانی در مورد همکاری با حفظ احترام متقابل و محدود می

پردازد. پذیرد. ولی او قبل از پایان به طور گسترده به موج سواری روی موج عظیمی که درحرکت است، میمی

و « دهدجامعه مدنی چین را  عذاب می»هور چین  ، رئیس جم«کندپکن به طور خزنده و بطئی اروپا را تهی می»

ضررترین شود، بیآوری قدرت جهانی میو این که در این بین چین از نظر فن«. بلعدهمسایگان خود را می»

را در مبارزه برای بقأ  علیه دشمن جدید دور یک « ما»بازی با لغات در روایت ترس است در این راستا که 
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های عوام پسند در مورد چین ظاهراً یادآوری دشمن جدید نوعی د. در اغلب کتابمحور مشترک متمرکز کن

 اجبار است و امکان دیگری موجود نیست.

بالگر  "یوآخیم یانکه"در چنین بحبحه درگیری لفظی طبیعتاً جایی برای تحلیل و نقد خویش وجود ندارد مثالً 

چین جدید »که صحبت از چین، دقیقتر بگوییم از و مخالف جهانی شدن به طور منظم  همین« نولیبرال»ضد 

دهد. تغییر می« هاآن-علیه-ما»شود، سمت و سوی روشنگری انتقادی خود را فوراً به می« پینگجوی شیستیزه

۸۸ 

بار به لحن اصلی کند که حتی یکهای غربی خطور نمیپایه به فکر رسانههای بیهمه فانتازیولی با وجود این

گوید به آن معتقد است. چه میگوید و آنکند، میگوش فرادهند و باور کنند که چین آنچه فکر میکالم چین 

ای همراه با اکثر کشورها  به طور مشخص که چین در حال حاضر  در سازمان ملل متحد با نقش تعیین کنندهاین

توان تنها در کند را میی( فعالیت مCommon Future for Mankind)شی: «  آینده مشترک بشریت»در جهت 

 مشاهده کرد. Give peace a chance »۸۱»های اقلیت آنالین  زیر عناوینی چون رسانه

های ، در چارچوب فانتازی۸۱« نقشه اصلی: راه چین به سوی سلطه جهانی»در کتاب خود  "اشتفان شویرز" 

نزدیک است. البته اینجا هم « فاهم تا تقابلت»به   تربیشدار و از آن طریق نسبتاً خویشتن« سلطه جهانی چین»

های  موضوعی برخورد نسبتاً عینی شود ولی در بخشمطرح می Big Brotherدولت چین کمی بزرگتر از 

شود دارانه  تنها به بخش نهایی کتاب محدود میبا کمی سخنوری خویشتن« ما»گیرد و مبنا قراردادن صورت می

 )غیبت پاسخ اروپا(.

طور در برخی از اشکال ای و همکاری همینهای موجود اقتصادی، مبادلهو تعبیر واقعیت روابط و گزینه هاکلیشه

 یابد:ویژه تبلور می

  اشکال مختلف تصویر جهانی قدیمی مورد پسند «: ربایدآوری ما را میچین فن»مثالً افسانه کهنه که

یا هنر مهندسین آلمانی و یا رهبر بازارجهانی و یا و  made in germanyما در آلمان مثالً در مورد اسطوره 

کند و های عینی هنوز در ضمیر ما مقاومت میصادرکننده رتبه یک در جهان که با وجود تغییر کلیه فاکت

دانیم کلیه کشورهای صنعتی غرب  خود به دنبال طور که میهمان ۸۱گیرد. هنوز به رغبت مورد استفاده قرار می

حتی  ۸۵اند. دید دولتی و به دنبال آموختن از دیگران و به کمک تقلید )دزدی( بزرگ شدهگرایی شحمایت
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های میانی)مارکوپولو( اختراعات مهمی را از چین  از طریق جاده ابریشم قدیم به اروپا آورد. و اروپای سده

ها چین پیشرفته را به نهآوری در همه زمیطور انگلیس استعماری در دوران اولیه خود از نظر علمی و فنهمین

در پایین خواهد  تربیشآوری و علمی تاراج کرد)و دانش آنجا را نابود ساخت( )طور سیستماتیک از نظر فن

 آمد(.

داران متوسطی  که از چین بازدید کرده بودند، در ها، مهندسین و سرمایهطور که در مقدمه آمد، تکنیسینهمان

المللی  های جدید در مورد کاهش ارزش بینپرسیکنند. نتایج نظرتر برآورد میبینانهاین بین وضعیت را واقع

«Made in Germany »و در نهایت مدل قهرمان جهانی  ۸۹آل را متزلزل ساخته است.تا حدی تصویر ایده

نظر  حتی بسیار خطرناک و از ، بلکهصادرات مربوط به آن نه تنها از نظر جهانی اقتصادی و ملی پایدار نیست

 ثبات کننده است.ساختاری بی

ترها صورت از پیشرفته "فراآموزی"و  "تقلید"ای و ملی  در تاریخ جهان  هرگز بدون های صعودی قارهچرخه

 نگرفته، نه در انگلیس  و آمریکا و نه در پروس و آلمان  و نه در ژاپن و یا کره جنوبی و یا جاهای دیگر.

فتن دولت در حال توسعه با صالحیت اجرایی گسترده برای تنظیم منافع عمومی کار هرگز بدون به کار گرو این

 ۸۹و انفرادی  در درازمدت انجام نگرفته است. 

ها سده و یا شاید یکهزاره زودتر از تکامل تاریخ اختراعات و روندهای تکاملی علمی و فنی چین که در واقع ده

از چین ربوده شده  ، بلکهبه وسیلۀ اروپا از نو خلق و اختراع نشده مشابه  در اروپا  آغاز شده بود و به طور عمده

 امروزی دانش از ٪۹۰شود که تقریباً تخمین زده می ۸۱کند. بود، در این بین چندین هزار صفحه کتاب را پرمی

  ۸۶.است چینی هایریشه دارای جهان

زودتر از اروپا انجام شده بود شامل سال  ۸۰۰۰های علم و صنعت  که بیش از اختراعات چین در کلیه بخش

صنعت چاپ، تولید کاغذ، ماشین بخار، شناخت قوانین حرکت نیوتن، ریاضیات و آنالیز عددی بسیار پیشرفته، 

هم رفته اخترشناسی، استرالب کروی، استخراج ذغال سنگ، دار و رویهای خورشیدی، ستاره دنبالهشناخت لکه

هوای گرم، چترنجات، پرواز نگار، بالنسنگ، ساعت مکانیکی،  لرزهذغال حفاری گاز  و استفاده از گاز و

ران. استفاده از ای، استفاده از پروانه و یا پیشپرههای چرخبادبادک با سرنشین، ماشین با محرک زنجیری، کشتی

نما، های نساجی، شناخت مغناطیسم و کشف قطبریسی و تولید فرآوردهنخپمپ آب، چرخ Rotorچرخانه 
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رانی کشتی ،سازی مقاوم در برابر زلزله ای، تکنیک سد و پلهای مرحلهبازی، موشککشف باروت، توپ، آتش

شناسی، واکسیناسیون، های آبیاری، جرثقیل برای کشتی. در بخش پزشکی البورهای استریل، ایمنو کانال

طور مهندسین چینی شود. همینوژی میها و اندوکرینولگردش خون، کرونوبیولوژی، شناخت در مورد هورمون

های شناختند، کارتوگرافیهای عظیمی ساختند و اصول جداربندی درون کشتی برای مبارزه با حریق را میکشتی

آوری مربوطه برای تولید بادبان و رانی برخالف جریان باد و فنیابی، کشتیدقیق، سیستم تصویر مرکاتور، جهت

های بذرافشان، خوردکردن غالت، آهن، ماشینهای ذوبلید آهن و فوالد و کورهغیره از این قبیل بود.تو

 توان نام برد.گاوآهن و اختراعات دیگر را نیز می

آوری و مارکوپولو که در واقع صعود اروپا را مقدور ساخت در چین به عنوان یک دزد بزرگ اروپایی فن

کشتیرانی چینی اساساً این قدرت را در اختیار اروپا قرار  های چینی و فن آوریدانش چینی شهرت داشت. بادبان

آوری و دانش بقیه فن  ۸۶ها به جوالن در آید. و در پایان پس از بزانو درآوردن چین  در قرن داد تا در دریا

 ۱۰چین نیز به تاراج رفت و به اروپا منتقل شد. 

تواند مجدداً ای است که میخواهد کرد، مسأله« دزدی»کسی از کس دیگری حال این که احتماالً  در آینده چه

ساله سلطه جهانی اروپایی در آینده نزدیک  باز به نرمالیته چندین  ۱۰۰حاد گردد. یعنی اگر ما پس از یک دوره 

در  تربیش« به جای خانه خود»کنیم  و یا کنسرنهای ما « دزدی»هزار ساله بازگردیم و باز مجبور شویم از چین 

، در آن صورت الزم خواهد شد که درها را برای همکاری پایا که مدام ۱۸به تحقیق و تفحس بزنند چین دست 

 شود از روی غرور و نخوت آنی نبندیم.از طرف چین به ما پیشنهاد می

  چین به عنوان مرکز یک بحران مالی جهانی دیگر»و یا « به گردن دیگری »فرافکنی روانشناختی :»

شود که گویا این کشور بینی ظاهراً تحلیلی این طور ارایه میدر پیش« خطر چین»ه گاها است که گهسال

های  مسئول بحران جهانی مالی بعدی خواهد بود زیرا که به شدت بدهکار است، که  حباب مستغالتی و حباب

ورهای دیگر به های خود به کشهای دیگر  دارد و در چارچوب ابتکار  جاده ابریشم نوین با وامگذاریسرمایه

 ۱۱افزاید. این خطر می

در حالی که کامالً روشن است )و در آینده نشان داده خواهد شد( که چین احتماالً تنها کشوری است که از 

 ٪۵۰باشد. دولت مرکزی چین با مالکیت حداقل کلیه ابزار برای مقابله با بحران مالی جدید برخوردار می
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 ۸۰بدهکار است. یک حباب مستغالتی چینی که از  ترکمعتی غرب صن ورهایکش کلیه تقریباً از  ملی محصول

گذاران سال پیش گویا در خطر ترکیدن است، تاکنون نترکیده زیرا همواره ممکن بوده پرداخت وام به سرمایه

و  Renminbiهای دولتی چینی به ارز محلی ساختمانی متوقف گردد و متوقف  نیز شده است. بدهی شرکت

های دولتی در چین است و بدهی خانوارها  با دارائی متناظر در قالب امالک مسکونی در سراسر به بانک صرفاً

تواند آنقدر باد کند که بترکد و هر بدهی  شرکتی و یا شود. و بدین سان هیچ حبابی نمیکشور جبران می

د نمود، که قابل بازپرداخت شود . بندی مجدد کرد و یا مهلت پرداخت  آن را تمدیتوان زمانخانواری را می

 آمریکا متحده ایاالت برخالف ها،بدهی کلیه و است ٪۱۵انداز از درآمد در حال حاضر در چین بالغ بر نرخ پس

از این رو رشد و توسعه اقتصادی چین  با  ۱۱شود. برای مصرف استفاده می ترکمگذاری و برای سرمایه تربیش

 ۱۱«مقاوم و پایدار است»ی واشنگتن، وجود جنگ فنآوری و اقتصاد

های عظیم دولتی و خصوصی ایاالت متحده خواهد بود بحران مالی بعدی و سپس بحران واقعی بعدی نتیجه بدهی 

  ،استریتگذاری در والهای سرمایهرسد که در کلیه بخشها دالر میها هم اکنون به بیلیونکه حجم آن

ها دالر  به وجود آورده، که نخواهد توانست بهره منطقی برای این بیلیونهای سوداگری عظیمی به حجم حباب

های مرکزی  مهم  دیگر نتوانند سیل پول  و بهره منفی های فرضی را تضمین کند، به ویژه که بانکسرمایه

قرار خواهیم  هایی را مورد بررسیواقعی )حتی از نظر روانشناسی( را برپا نگاه دارند. ما عالوه براین کلیه فاکت

 داد و ثابت خواهیم کرد که چین به هیچ وجه مسبب بحران بعدی نخواهد بود.

 زانو زدن اروپا»،  «عصای سلطنتی چین»های شاخدار منباب مثال: انواع دیگر جنگ لفظی و دروغ» ،

هرکس که بخواهد درصف اول موج جدید ضد چینی متشکل از  ۱۵«. دولت پلیسی»، «سرکوب»، «جاسوسی»

ها و یا خصومت علنی موج سواری کند باید از نظر لفظی تمام و رضیات، اطالعات ناقص و دروغ، ترس ما/آنف

روزنامه فرانکفورتر  ۱۹یبندمی« جهان را زیر عصای سلطنتی چین»اکنون  کمال بگذارد: یک بالگر مثالً هم

 ۱۹گوید.میسخن « قیصر چین»تسایتونگ نیز از زانو زدن اروپا در مقابل آلگماینه

تقریباً هرنوع توانایی عمل  اتحادیه اروپاییو « هااروپایی»نویسنده مقاله در واقع قصد داشت بگوید که 

که چهاردهه نولیبرالیسم و تر است  به جای ایناند. ولی ظاهراً سادهنگر خود را از دست دادهاستراتژیک و آینده

داری  و تبدیل آن به ماشین توزیع از پایین به باال را مطرح هتشویق و ترغیب سرمایه مالی  و انحطاط سرمای
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« هاما/آن»گذاری را تبلیغ نمود به بازی آوری، تولیدی و سرمایهکه مانند گذشته سیستم نوکرد و به جای این

کشانده و پروا نموده، به انحطاط کرده، بی داری را مالیپرداخت و چین را مقصر دانست که نولیبرالیسم، سرمایه

 به ماشین توزیع از پایین به باال تبدیل نموده و به طور تقریباً غیرقابل بازگشتی زوال سیستم را میسر ساخته است.

گیرد و واگن هم صورت میها مانند مدیران  دایملر، زیمنس و یا فولکس«خودی»البته در این میان سرزنش 

های تحریریه  باز برخوردهای اخالقیِ ند. اخیراً در دفاتر هیاتشوها به اپورتونیسم  در مقابل چین محکوم میآن

ها تامین کنند. ولی وقتی نژاد برتری رسم شده است چون مازاد صادرات و تولید اجتماعی آلمان را نباید آن

داری مالی وطنی  قادر نیست تحرک و دینامیک ایجاد کند در آن صورت از دست مدیران ارشد که سرمایه

 آید؟دستمزد کارگران آلمانی را بعضاً در چین تامین کنند، چه برمی مجبورند

توانند از نظر آورند، میبعد سیاستمداران سبز  که معموالً خرج زندگی خود را با زحمت زیاد به دست نمی

واگن کسبخواهند که فول« شکنانهپرهیزه»سواری بپردازند و  ای به موجای بسیار موثر در راس موج رسانهرسانه

را تعطیل کند، هرچه باشد آلمان نباید « یانگشین»باید کارخانه خود در اورومچی، پایتخت استان خود مختار 

ها که حصار بدورشان کشیده شده طبیعتاً . تصویر برخی ساختمان۱۱گذاری کنددر یک کشور پلیسی سرمایه

؟  بار اثبات در کارتل و چرخ فلک استناد «االًاحتم»است. چرا « های احتماالً کار اجباریبازداشتگاه»معرف 

مدتهاست که وارونه شده است: این چین است که لطفاً باید ثابت کند که از هر سه اویغور یک نفر در « غربی»

های اسالمی یانگ علیه تروریستطور قدرت دولتی را در شیناردوگاه کار اجباری در حسر نیست و همین

 گیرد.نفوذی به کار نمی

باید درخشندگی اروپا را باز به )» اتحادیه اروپایینگار در های ایدئولوژیک یک خانم روزنامهاگر هشدارباش

ی خصمانه و مخالف همکاری از «هاآن-ما »واقعاً به سیاست کاربردی تبدیل شود، این هیستری«( دست آورد

 نظر اقتصادی برایمان به قیمت سنگینی تمام خواهد شد.

در نتیجه  آلمان با «. باالخره هرکس عاقل خواهد شد، یکی قبل از خطا و دیگری بعداز خطا»ولتر ولی به قول 

 های باب روز باز بعداً عاقل خواهد شد، آن وقت که کوزه شکسته و آب ریخته.ادامه این گرایش رسانه
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-مجله جهان کهنه اروپایی  کند. برای اینهمیشه این خط را دنبال می "ویرتشافتز ووخه"به ویژه مجله اقتصادی 

آنگلوساکسونی هنوز مانند دوران جنگ سرد اول در نظم و ثبات است: چین خیلی ساده به معنی تسلیم ما است، 

 ۱۶یعنی جاسوسی و سرکوب.

های بعدی تشدید تقابل از جنگ در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ و مجله ویرشافتز ووخه همیشه گام

 ۸۹۰طور به جنگ گرم )؟(. در حالی که مثالً شود. همینه سانسور ایدئولوژیک مشخص میایدئولوژیک ب

هستند،  « خوبی»کشورجهان )از جمله چین( طبیعتاً  مبین سیاست خارجی فرهنگی  ۸۰۰انستیتو گوته  در تقریباً 

اند و ل یافتهبه ترویج فرهنگ چینی اشتغا  ۱۰۸۱چند ده انستیتوی کنفوسیوس چینی  که تازه از سال 

« جاسوسی»و گاه حتی « تبلیغاتی»کنند، خیلی ساده نهادهایهای فرهنگی را ترغیب و ترویج میهمکاری

 شوند. معرفی می

فرهنگی را به طور سیستماتیک مسموم کرد و المللی و بینتوان با گام بعدی روابط بینبدین صورت می

-Deیا خودما؟(  و جداسازی )استراتژی جدید واشنگتن  المللی )چین؟ وغیرممکن ساخت. منزوی کردن بین

Coupling )های الزم برای یک جنگ گرم را شرطتواند پیشمی ۱۰هم اکنون تقسیم مشهود جهان به دو بلوک

 آماده سازد.

  کای "«: کشف جدید دیکتاتوری چین»، «آوری اطالعاتیدیکتاتوری فن»نکته هیستریک دیگر

گار روزنامه زوددویچه تسایتونگ که بیش از اندازه مجاهد صلیبی است، در کتاب جدید نروزنامه "ماتراشتریت

کند و ما را با چه چالشی کننده دیجیتالی برپا میکشف جدید دیکتاتوری . چگونه چین دولت کنترل»خود 

، در این رابطه رودترین کتب سال به شمار میکه جوایز فراوانی دریافت کرده و از پرفروش« سازدروبه رو می

بسیار موفق بوده است. در این کتاب هردو نکته در حد کمال مطرح گردیده است: قلمرو شرارت دقیقاً مشخص 

شعارگونه تشدید یافته و اکنون دیگر وقت کنش رسیده! با چنین برخوردی او جای خود « ما»شده و احساسات 

 را روی کف موج تضمین کرده است.

قبل از این که با شور و « ما»نسبت به « خباثت و شرارت جهان»نیز در ارتباط با  "مویلهلم دو"قیصر آلمان 

« هاآلمان»برای او فقط  ، بلکهشناختشوق جنگ اول جهانی را آغاز کند،  دیگر هیچ حزب و سازمانی را نمی

س برای هر جنگ و از آن پ های ایدئولوژیک برای توجیه  جنگ دوم جهانی تکمیلتعیین کننده بود. مکانیسم
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تر گردید. ولی در واقع از آن وقت که در خاطر انسان هست، همیشه همین بوده، نمونه الگووار بعدی تکمیل

 لفظی شبیه برای کشورگشایی. 

جنگ سرد دوم به طور کامل در جریان  "ماتراشتریت"در کتاب 

در  CDUاست و پالکات انتخاباتی مشهور حزب دمکرات مسیحی 

ه با تصویر روسیه خبیث که با چشمان شرربار در ک ۸۶۵۱سال 

ها به مسکو ختم همه راه»انتظار بلعیدن آلمان است و شعار 

کند و در بخش آخر به شکل دیگری جلوه پیدا می « شودمی

ها به پکن ختم آینده: وقتی همه راه» "اشتریتماتر"کتاب 

زدن علنی نام گرفته است. این کتاب ما را به مرز سرباز« شود.می

سوق « دفاع شخصی»و توجیه هرنوع پرخاشگری به سبک ترامپ زیر عنوان « ما»از تفاهم، شکل گرفتن مطلق 

صورت هشدار بسیار باشد، در آن« ما»دهنده برای دهد. اگر این کتاب بخواهد هشداری به وِیژه تکانمی

 ...«د کارتاژ بزرگ سه جنگ آغاز کر»خطرناکی است. به قول برتولد برشت : 

دهیم، به این دلیل چون انسان کند، هشدار میای ایجاد میانداز که موارد روانی فردی رسانهما در مورد این چشم

طور به طور منظم )درست مثل نویسنده نامبرده( در تشخیص و در قضاوت خود در مورد روند تکاملی و همین

های رفتاری طورمشوقو همین ۵Gوعی، بیگ داتا، های چینی در رابطه با  امنیت سایبری، هوش مصنسیاست

دانیم در این زمینه روشنگری کنیم تا اجتماعی و زیست محیطی  تاحدی گمراه است. و طبیعتاً ما وظیفه خود می

 بتوان قبل از قضاوت کردن و قبل از محکوم کردن چین، بتوان چین را فراآموخت و درک کرد.

 

 

 

 بخش سوم

 

 طور به معنی درک خویشتن استناز چین آموختن، همی
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انگیز است، ولی از طرف بسیاری از افراد روند توسعه و تکامل در چین  عمدتاً بسیار جودید  و شگفت

های احزاب  و ای و بخش بزرگی از سیاستشود. قبل از هرچیز دینامیک تقابل صنایع رسانهتهدیدآمیز تعبیر می

نسبت به چین ایجاد ترس و « غرب»شود و در بین بسیاری از مردم بلیغ میکه مدام ت« هاآن-علیه-ما»انداز چشم

کند. ولی چگونه نقش ایفأ می ،توانند حکومت کنندتر میکند  که به کمک آن خبرگان سهلنگرانی می

 توان به موضع کنجکاوانه، فراگیری و تقوای درک و تفاهم دیگران دوران اولیه بورژوایی بازگشت؟می

تواند در ها و رویکردهای توضیحی  آلترناتیو و رقیب را میدهد که انسان فرضیهسفه شناخت  نشان میعلم و فل

های آن، شرط، از طریق شناخت مفروضات و پیش«هاورود به بطن آن»یعنی از طریق « ذاتی»ابتدا تنها 

اسد.  این امر به ویژه در مورد های نگرشی آن  و در نهایت تاریخ تکامل آن را بشنهای مشخص و پارادیمنمونه

ها را به قول معروف ای هستند که آنهای بسیار پیچیدههای ملی صادق است، که به اندازه زیادی سیستمفرهنگ

توان درک کرد و از این طریق مانع از این شد که ها میتاریخ تکامل و تاریخ پیدایش آن« راه سپری شده»از 

 ۸داوری کرد. شده، پیشچه که هنوز درک ندر مورد آن

وجود دارد که در نزدیکی ایستگاه قطار قرار گرفته  و در هردو مدخل « تونل صلح»برمن یک « من»در شهر 

دهد که این چرخش در واقعیت نشان می«. فهمیدن دروازه تفاهم است و تفاهم دروازه فهمیدن»آن نوشته شده: 

که یکدیگر را درک کنند خیلی زودتر وکه کنند و به جای ایندیگر را بلتوانند یکچگونه دو جناح ترسو  می

 گرفتار جنگ شوند.

یک رابطه « کردنتایید»و « فهمیدن»نیست. ولی بین « کردنتایید»به معنی « فهمیدن»البته باید گفت که 

گران دی تربیشساکن وجود ندارد، بلکه این یک رابطه پیچیده و متحرک است: گرایش ما این است که هرچه 

ها مانند ما بد یا خوب، سیاه یا سفید و اغلب روشن و یا برخی و چیزهای دیگر را درک کنیم و بدانیم که آن

ها مثل ما با که وقتی بدانیم که آناین تربیشها را مورد تایید قرار خواهیم داد. و آن تربیشخاکستری هستند،  

های یافته را مورد های الزمند و مثل ما راه حلراه حلی وجوجستمشکالت اساسی مشابهی روبه رویند و در 

ها چگونه از کجا بندند و در صورتی که درک کنیم آنگذارند و یا به کار میدهند، به کنار میآزمون قرار می

 ایم، حکم ما صالحیت خواهد داشت.اند و ما از کجا به اینجا رسیدهبه این جا رسیده



 تارنگاشت عدالت                                                           76                                       قرن چينی                         

م که تفاهم به ما امکان دهد تا از فرو رفتن مجدد آگاهانه جهان به ورطه ویرانی )و توانیم تضمین کنیچگونه می

احتماالً این بار نابودی( جلوگیری کنیم؟ و به طور نهایی به سنگرهای ایدئولوژیکی جنگ سرد دوم که 

م و سپس توانیم مشکالت واقعی بشریت را درک کنیاکنون آغاز شده رانده نشویم؟ به جای آن چگونه میهم

 را سپری کند؟ ۱۸ها بپردازیم تا اصالً بشریت قادر باشد قرن اشتراکاً به حل آن

ای انسانی، طبیعی طبیعتاً آوای درک فعال همیشه وجود داشت و وجود دارد، تنها به این خاطر چون چنین اندیشه

چین صراحتاً خواستار  و بیش از هرچیز در جهت منافع دراز مدت ماست. یکی از اولین کسانی که در مورد

بود. او در کتاب خود در مورد چین  "هنری کیسینجر"هر چند که جای تعجب دارد ولی  ،بود« درک و تفاهم»

 نویسد:می

باید )...( با تقدیر اساسی بافت سنتی  آغاز  ۱۸هرنوع کوششی برای درک )...( نقش جهانی چین در قرن » 

 ۱« گردد.

که قبالً نامبرده شد کوششی برای یک رویکرد درک  ۱"آ.گ. فرانک"ریخی  قبل از او از نظر علمی و تا 

چین دوباره قدرت نمره یک خواهد بود و این امر چیز  ۱۸آگاهانه تاریخی  ارایه کرده بود که چرا در قرن 

 دیگری جز احیأی یک نرمالیته درازمدت تاریخی نیست.

نوشته بود که چگونه چین خواهد توانست  خود را از   "ینالاشپیگل آن"در  "هنریک مولر"اخیراً فردی به نام 

ازچین »در  ۱دهی سیاسی رها سازد.وابستگی اقتصادی  به ایاالت متحده آمریکا  و از این طریق از باج« تله»

شود  که چگونه چین خیلی زود مدل قهرمان صادرات بودن، به عنوان مدل رشد و توضیح داده می« بیاموزیم

محور اتخاذ کرد. به سیار کوتاه و بسیار نابخردانه بود، به کنار نهاد و راه رشدی مستقل و بازارداخلیتوسعه،که ب

قهرمان »مازاد صادرات خود در مقابل بقیه جهان را نصف کرد، در حالی که  ۱۰۰۱این صورت کشور تا سال 

خواهی س خود اکنون با خطر باجدیگر، یعنی آلمان با مدل ظاهراً موفق  ولی بسیار شکننده و حسا« صادرات

روبروست. آلمان بدون برنامه و بدون سیاست راهبردی  به حال خود مشغول است و مجبور است  بین ایاالت 

 -ها مثل چین و یا چینهای قدرقدرتی ترامپ و دیگر بازیگران و ائتالفمتحده آمریکا  و تحسین فانتازی

 گیرد:به درستی نتیجه می "مولر"لذا طرف نوسان کند. طرف و آنروسیه، به این

 « توان آموخت، رهایی از تله چگونه ممکن است.از چین می»



 تارنگاشت عدالت                                                           77                                       قرن چينی                         

ت خود راجع به تأمالدر   "مارین ولف" ،"فاینانشل تایمز"طور تحلیلگر اقتصادی ارشد روزنامه انگلیسی همین

به این نتیجه  «دو سیستم یک جهان،»چالش ها، زیر عنوان وضعیت جهانی  زیر شرایط رقابت جدید سیستم

پیچیدگی  وضعیت را پذیرفت و راه پختگی و بلوغ را انتخاب کرد ... رقابت »رسد در نهایت باید خردمندانه می

 ۵«نامحدود بین غرب و چین  یک فاجعه خواهد بود.

گابور " "تهاندلزبال"گاه سردبیر روزنامه ای آلمان که عمدتاً تفرعن و تکبر حاکم است گهدر صحنه رسانه

شود،  که به خاطر افکار نامعمول خود از این روزنامه اخراج شد و اکنون روزنامه خود برجسته می "گارتاشتاین

کرد و مثالً به گاه تکامل چین را برای درک بهتر توصیفکند. او گهرا منتشر می Morning Briefingزیر عنوان 

های بینیمختصر و مفید  با پیش ۱۰۸۶خلق در ماه مارس همین کنگره ملی ۸۱مناسبت دومین نشست پلنوم  

از  ، بلکههای درپیش چین تسویه حساب نمود: رشد چین بطئی شده ولی نه به دلیل بحرانمکرر در مورد بحران

شود. می تربیشاش با سایر کشورهای جهان سال به سال . چین هم اکنون نمره یک است و فاصلهروی حساب

 با هندوستان را دوم رتبه. بود ٪۱۹۰بیش از  ۱۰۱۰تا  ۱۰۰۰های د ناخالص در چین بین سالرشد سرانه تولی

 این. است رسیده ٪۱۱ یا و  ٪۱۹ به تازه  آمریکا متحده ایاالت و آلمان  رشد نرخ. کرد احراز ٪۸۶۰ تقریباً

برای توصیف  "گارتناشتای". کرد توجیه چین حرکت آغاز نقطه پایین سطح با تواننمی دیگر را هاتفاوت

کند، چین جهان را ایاالت متحده آمریکا جهان را تحقیر می»کند: خالقیت مستمر به مسأله جالبی اشاره می

 ۹«سازد.مرتبط می

 برای تنها آیا: است یافته افزایش ٪۱۱۱قریب  ۱۰۸۱تا  ۱۰۰۱های های خارجی چین  بین سالگذاریسرمایه 

کننده نیست!  زیرا جهان از یک مشت کور و احمق بچاپد؟ زیاد مجاب را جهان  یا و کند سمع استراق کهاین

در مورد یک جامعه موزون با رفاهی نسبی، برتر از   "شی"رویا چینی  "اشتاینگارت"تشکیل نشده است. به قول 

همه و « عظیمهای بدهی»و « هاحباب»و « هابحران»است و در آخر:  The-winner-takes-it-allجامعه نولیبرال 

 گیری وی:است. نتیجه« طلبی غربیآشوب»همه 

های های مستغالتی  و تبعات بدهیهشدارهای غرب  در مورد سالخوردگی چینی و در مورد ترکیدن حباب»

کند. قدرت جدید جهانی  با وجود همه سنگین  در واقع همه امیدهای غرب است که به صورت ترس جلوه می

دهد )...( فعالین حزب کمونیست چین در همین کنگره ل است که به راه خود ادامه میها ساها دهاین چالش
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کنند که انسان آرزو داشت در پارلمان آلمان و یا در می وگوگفتحزبی با چنان جدیت و صراحتی بحث و 

 ۹«هیل شاهد آن باشد.کاپیتول

کیفیت باید به این شکل توضیح دهد و از این  نگاری باتواند این طور باشد و روزنامهمیل رسیدن به تفاهم می

ای که قصد دارند جهان را به حرکت درآورند و یا حتی آن را بهبود طریق در عمل به کلیه مردم عادی و حرفه

 بخشند، کمک کند.

 

 «...چین را درک کنیم»ر. فیتزتوم: 

این عنوان قبالً مورد استفاده قرار باشد، ولی  «چین را درک کنیم»توانست عنوان کتابی که در دست دارید می

فکر نکند و یا « ما»گرفته بود و درکتاب دیگری کوشش شده بود برای رسیدن به این مقصود در وهله اول به 

های عملی ما را بسیار راند و گزینهنیافتد که نهایتاً ما را به درون سنگرهای ایدئولوژیکی می« هاآن-ما»در دام 

که  ۱«چین را درک کنیم»  "رابرت فیتزتوم"پذیر خواهد کرد. کتاب ما را به شدت پایان محدود کرده و آینده

شانس است:  ، بلکهخواهد نشان دهد که چین برای اروپا تهدید نیستبود، می ۶ترین کتاب علمی اخیرپرفروش

جاوز عالقه داشته جانبه خود سرمشغول است، باید به جنگ و تچرا چین که اکنون با خود و رشد و توسعه همه

باشد؟  به نظر او چین بزرگترین قسمت از فقر را در جهان از بین برده است و در این بین با موفقیت در صدد 

و افزایش درآمدهای واقعی شورانگیز است. در واقع باید قلب  تربیشتوزیع مجدد در جهت برابری و عدالت 

خواستند درک کنند، ولی تاکنون  چین در بهترین د، اگر میافتاها در اروپا به طپش میهای چپ و چپلیبرال

 ها نگذاشته است.حالت تاثیری بر آن

مزدها که ما بعداً به تفصیل به راندن توزیع غیرعادالنه و افزایش دستتنها، مسائلی چون ازبین بردن فقر، عقب

رسد که هیچ یک از این د: به نظر میدهآن خواهیم پرداخت، تفاوت سیستم نسبت به غرب نولیبرالی را نشان می

داری که توزیع از پایین به باال کشورهای مالی شده و سرمایه ،ها از نظر اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسیتم

 دیوان با گردیده، ترغنی همواره هابحران کلیه باوجود «معجزه یک مانند» جامعه باالیی ٪۰،۸صورت گرفته و 

های الیگارشی و کارتل متحجر احزاب  و سیستم حکومتی توانگرساالری شبکه و خود چندتایی انحصار ساالری
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 "فیتزتوم"که بخواهد برای حل آن کمر همت ببندد. از این رو کند، چه رسد به این)پلوتوکراسی( را متاثر نمی

 دهد.را انعکاس می« کنیم-درک -را -خود-باید»، «چین را درک کنیم»با کتاب خود 

 

 کنند؟که روشنفکران اروپایی راه چین را مشخص میاین... یا 

که اطریشی است باوجود جنجال )ضد(چینی موجود، ابأیی ندارد، به عنوان یکی از افراد نادر مسأله  "فیتزتوم"

«S » های را مطرح کند که به طور سنتی تاکنون به ویژه تنها چپ« سوسیالیسم»و از این طریق « سیستم»یعنی

« دانندهمه چیز را از همه بهتر می»هایی که برخالف چپ "فیتزتوم"داشت. ولی رمشغول میسیاسی را س

 کند:بخشی روشن، ساده و عملگرا ارایه میبرخوردی مطبوع و به طور طراوت

های داخلی، بحث و های  متعدد، جنگسال مبارزه برای آزادی ملی، باوجود تهدیدهای حیاتی، شکست ۸۰۰طی 

پایان، حزب و فراآموزی بی «های مکرر خویشتنیافتن»های متعدد کورس، فراوان، تصحیحهای وگوگفت

طور بر مزدوران کوومینتانگ کمونیست پخته چین توانست بر استعمار اروپایی، آمریکایی و ژاپنی و همین

درآمد. تکامل و پیروز شود. چین از قحطی، تجاوزات خصمانه خارجی، انزوا و مقابله با تحریم پیروز از آب 

توسعه چین در فازهای سخت چندین بار از نو ترسیم شد و نهایتاً کشوری پدیدآمد که  اکنون در راه کامالً 

توان با طیب خاطر  اعتماد و توقع داشت که چنین نوینی که بشر تاکنون هرگز دنبال نکرده، گام نهاده. می

کدام راه، راه صحیح رسیدن  به »و کشورشان  هانیروی سیاسی قادر است خود مشخص کند که برای آن

ها نیازی به روشنفکرن اروپایی ندارند که خود به شدت در سنت فکری سوسیالیسم دولتی است. آن« سوسیالیسم

کنند که بهتر کنند و تصور میداوری می، پیش«درک کنند»که اروپامحور محسورند و اکنون اغلب قبل از این

برای چین است. در اینجا « آلایده»و « خالص»، «حقیقی»، «واقعی»سوسیالیسم  ،یسمدانند کدام سوسیالمی

« دانیمما بهتر می»ها داد تا مستقل از قیمومیت امپراتوری  و فارغ از توان با خیال راحت این حق را به چینیمی

 ها از چپ و راست، راه خود را انتخاب کنند.

مایکل "و یا کارشناس اقتصادمالی،  "دومنیکو لوسوردو"تالیایی افراد دیگری چون فیلسوف مارکسیست ای

کنند هایی در آلمان و اروپای غربی برخورد میمنتقد که قبالً از او نام رفت خیلی پیگیرتر با چنین چپ "هادسن

 ای به، که دیگر عالقه«های نفوذی هستندهایی که تحت تثیر نولیبرالچپ»و یا « های چپنولیبرال»و از 
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گویند.  ما باز به ، سخن می۸۰داری مالی و تحول آن و عدالت اقتصادی و یا مسایل کارگری ندارندسرمایه

 هادسن و لوسوردو مراجعه خواهیم کرد. 

های لیبرال و روشنفکران چپ و  تر از بسیاری از سبزهای و چپدر ضمن حزب کمونیست چین بسیار متواضع

 Green New Deals«پیمان نوین سبز»ها سال پیش در مورد ت که البته از دهکرده اروپایی اسشهروندان تحصیل

داری که بتوانند در این جامعه سرمایهداری به جرو بحث اشتغال دارند بدون اینبرای کشورهای پیشرفته سرمایه

ت کرده و موضع و مهمی برسند و به جای آن به شکست عاد کنندهشده به دستاورد تعیینمالی نولیبرال و تثبیت

 اند و منتظر سهم یافتن در تشکیل دولتند.کردهاقلیت  )پارلمانی( خود را پذیرفته و در این محل جاخوش

ها سال پیش روندهای اجتماعی و زیست محیطی اساسی به حرکت انداخته شده و با برعکس در چین  از ده

های منتقد، مترقی و مبارز برای جهانی بهتر در اندهد، تغییراتی که همه انسسرعت زیادی همه چیز را تغییر می

دهد قاعدتاً باید به جای چه که در این بین آنجا رخ میپرورانند. آنبهترین حالت رویای آن را در سر می

 .کند تربیشضربان قلب آنان را  ،سنگ کردن سبزها و چپدل

 

اتی به فروش راه چین به عنوان محصول صادر«: خصلت چینی»برعکس، تواضع با 

 رسد.نمی

انگیزی نه چین، حزب کمونیست چین و رهبران این کشور در این رابطه به شکل شگفت«: تواضع»واژه کلید: 

های راه رشد چین  در این بین  وارد زندگی روزمره هر فرد بسیاری از خصلت«. امپریالیستی»مغرورند و نه 

ها در رابطه با اهداف ملی، اعتبار جدید فرد و مدیران آن چینی شده است و به شدت فکر، سخن و عمل روزانه

مداران، در رابطه با مدیریت اجتماعی و محیط زیستی و انزجار نسبت به ساالر ان و سیاستها، دیوانشرکت

 بخشد، نباید برایچه که چین اینجا تکامل میشود: آنعدالتی را تحت تاثیر قرار داده است. ولی مدام تکیه میبی

کنیم. این روند تنها هر کشور دیگری در جهان صدق کند. ما نه انقالب خود و نه مدل راه رشد خود را صادر می

نظریم. یعنی بخشیم. ولی در این مورد ما صاحبدر مورد ما صادق است  و ما آن را برای شرایط چین تکامل می

پذیریم، ولی لطفاً ما هید و ما با عالقه آن را میتوانید به ما مشاورت دبرعکس بگوییم: هرلحظه که بخواهید می

 را از مقررات جاهالنه معاف بدارید!
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مدافعین آزادی »بخش و چنین اعتماد به نفسی را از دهان انسان طبیعتاً مایل بود با رغبت چنین فروتنی طراوت

در واشنگتن، برلین، پاریس،  ۸۸«( شوددفاع می»و شیوه زندگی امپریال ما )که ترجیحاً در کشورهای غریبه «  ما

های مختلف سبز، نارنجی و صورتی های سیاسی  از طیفلندن، بروکسل و یا توکیو شنید ولی متاسفانه آلترناتیو

طور امپریالیسم اغلب دارای چراگاهی برای کسانی است که لفظاً آن را اند. همینهم با چنین فروتنی بیگانه

ای را با هر وسیله -« ها، فرهنگ و تمدن یعنی ما!ارزش» -رباوری اخالقی خود خواهند ولی با رغبت رستگانمی

 کنند.هم که شده به جهان تحمیل می

 «قیصر اروپامحور برهنه است!»در تحلیل تاریخ جهان خود  به طعنه گفت:  "آ.گ. فرانک "بیهوده نبود که 

The  Eurocentric Emperor Has No Clothes
۸۱ 

واقعی که امروز « آفرینهای تحولنوآوری»رسد که در اروپای غربی هنوز تفهیم نشده که ر میاین طور به نظ

محیطی آوری و چه سازمانی و یا اجتماعی و زیستشود، چه از نظر فننامیده می« ۱.۰صنعت »به قول معروف 

 در آینده از آن اروپا نخواهد بود.

فرموله کردیم، برای درک  بهتر بعداً با  "فرانک"و  "لوسوردو"، "مفیتزتو"ما طبیعتاً تحریکاتی را که به وسیلۀ 

 های مختلف توضیح خواهیم داد.های مشخص از بخشفاکت

 

 ... و بعد شاید احتی بتوان از چین آموخت؟

توان از چین آموخت؟ آیا سیستم نولیبرال، از نظر دولتی فرض کنیم که بتوانیم چین را درک کنیم. چه چیز می

رسد مدل آلمانی با آن زده و در نتیجه ناتوان که به نظر میاعی تقریباً متحجر و در برخی جوانب وحشتو اجتم

 ۵»)به اصطالح « شورای کارشناسان»روبروست، صالحیت انجام تغییرات الزم را داراست؟ حتی اعضای 

اخیراً  ۸۱ها برخوردار نیست.نوآوریرسماً و علناً اعالم کردندکه آلمان از رفتار متناسب با «( خردمند علم اقتصاد

کشور صنعتی  ۱۱در بین « های نوآورانهرویی در مقابل سیستمگشاده»مشخص شد که آلمان به ویژه در رابطه با 

در راه  تربیشظاهراً آلمان  ۸۱و از این طریق در پایین نیمه میانی قرار دارد.  ۱۸در ردیف  OECDعمده در 

ها، صفرهای سیاه، لعن و توزیع شدید از پایین به باال، اقتصاد ریاضتی، محدویت  رشدی محصور است که با مدل

تواند کشور را کند که میدنبال می ای را هم رفته نولیبرالیسم متعصبانهخود، روی«بازار»نفرین دولت و پرستش 
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بنابر «. آورییمان فنقهر»وجود خواهد داشت و نه « قهرمان صادراتی»به قهقرا برد.  در آن صورت دیگر نه 

های آلمانی در و اعتماد به شرکت Made in Germanyاکنون ، هم۱۰۸۶گزارشات مطبوعات تجاری در اکتبر 

 ۸۵المللی تاحدودی رنگ باخته است.انظار بین

 طور با چین آشنایی دارند درطور بازرگانانی که تاحدی با دنیا و همیناقتصاددانان عملگرا و منتقد  و همین

نگاهی » اند  براین عقیده  "فولکر هلمایر"گردند و مانند اقتصاددان ارشد بانک، رابطه با این آلمان مایوس می

ای و چه سیاسی )...( به مردم به عنوان  شیشه جلو ماشین خود شیفته به آینه دید عقب، که به خطا چه رسانه

 ۸۹« گردد.معرفی می

 تربیشروز به روز  ،طور که گفته شدای هستند همانی تحقیقات فشردهکه دارا "بوش"های آلمانی مثل شرکت

)آلمان( براین عقیده  "فوکوس"گیرند. گزارش مربوطه در مجله های شعبات خود در چین مدد میاز  نوآوری

. گزارش فوق مثالً به خاطر ۸۹«ها پشت سر هم از چین سرازیر شوددیگر چیزی نمانده که نوآوری» است 

های هوشمند به جای دهد: خیاباندر تحرک نشان می ، شیوه برخورد کامالً متفاوتی  نسبت به نوآوریسیستم

 سؤالکنسرنها و در آخر  گذاری های دولتی ملی در زیرساختارها به جای راه حلخودروهای هوشمند، سرمایه

 ۸۱«؟ها بیاموزیمتوانینم )یا باید( از چینیها چه چیز میما آلمان»کند: می

طور بفهمیم که قدرت عمل اشتراکی و خواهیم نشان دهیم یعنی همین، از این طریق می«چین را درک کنیم»

دولتی  برای توسعه و تکاملِ  یک مدل رشد ملی، سیستماتیک و مربوط به سیستم است و طبیعتاً خیلی ساده قابل 

که ما از یک سیستم ملی دیگر عمالً قبل از این های ملی دیگر و یا قابل کپی کردن نیست. لذاانطباق بر سیستم

ایجاد کنیم.  عکس این امر نیز در مورد فاز طوالنی جبران « های جذبظرفیت»یاد بگیریم باید اول 

افتادگی و صعود چین  و فراآموزی این کشور از کشورهای صنعتی غربی  صادق است. ما در پایان عقب

های سیاسی طور رشتهمحیطی و همینتعدد اقتصادی، اجتماعی  و زیستهای مهای خود  در مورد بخشبررسی

به چه « !It`s the system, stupid»گوییم : تر خواهیم شد و نشان خواهیم داد، وقتی در پایان میچین دقیق

 معنی است. ولی حتی با اینهم درک کردن و یاد گرفتن به هیچ وجه غیر ممکن نیست.

ای ملی تنها یک استراتژی بقای دراز مدت وجود دارد و آن از تفاهم، همزیستی هدر واقع  برای سیستم

 گردد.آمیز، فراآموختن و همکاری تشکیل میمسالمت
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دار است. برای اروپا )...( باید عملکرد سیاسی تجارتِ  صادقانه )هانزا( باشد. تبادل آلترناتیو،  همکاری معنی»

کند و این به معنی سیاست فعال صلح است. از و تفاهم  را تقویت میتبادل فرهنگ   ،اقتصادی )نه تحریم(

 ۸۶« ها را درک کنیم.خیزد. )...( مدارا و تحمل به این معنی است که ما این ارتباطتجارت  رفاه برمی

 تربیشها نسبت به ایاالت متحده آمریکا به چین آلمان» -« اعتماد کردن»و « درک کردن»گشت و گذار: 

 گیری قابل اعتماد؟یک نتیجه -« کنندمی اعتماد

رسد و تعجب برانگیز است ولی در عین حال اکنون به مطلبی بپردازیم که تاحدی خارج از چارچوب به نظر می

کوچکی  « آیینه مطبوعات»دهد: پس از این که موزائیک کوچک ولی مهمی در تصویر کلی را تشکیل می

که توجه است: برخورد مردم نسبت به چین چگونه است؟ به ویژه آن مورد سؤالترتیب دادیم، اکنون  این 

 ها متفاوت باشد. ای شدیداً از برخورد حدمتوسط رسانهنتیجه نظر پرسی، به طور غیرمترقبه

، «تبت»، «اویغورها»، «وایوایآی»هایی چون برخالف درک روزمره  که چین اغلب در ارتباط با کلیدواژه

رفلکس وار واکنش خصمانه « دیکتاتوری»و « کنترل شدید»، «امپریالیسم»، «کاپیتالیسمتوربو»، «کنگهنگ»

ای برداشت  آورد، ظاهراً شهروند حد متوسط آلمانی به طور غیرمنتظرههای حاکم را پدید میو هیستریک رسانه

 دهد.متفاوتی نشان می

تجربیات سفر شخصی ما اغلب با عالقه زیاد طور در حریم خصوصی  نیز به دلیل مالحظات و گاه به دلیل همین

ت اساسی  تأمالهایی وجود دارد که برپایه داوری مثبت  مردم  روبه رو هستیم.  در اینجا ظاهراً برداشتو پیش

های مردم در ها و برداشتشناسیم که اولویتو تجربیات عملی مشخصی ایجاد شده است. ما این پدیده را می

های ها، احزاب دولتی، انجمنچه که دولتها در مغایرت با آنها و دههتوانست سالیکشورهای صنعتی غرب م

کردند قرار داشته بدیل معرفی میای به لحاظ سیاسی درست، مناسب، به روز، الزم و بیرسمی و صنایع رسانه

برخی از معضالت های نظامی، باشد. این امر به ویژه در ارتباط با معضل اساسی بشریت یعنی جنگ، دخالت

اجتماعی و یا عدالت اجتماعی  و توزیع « پایین»و « باال»مشخص اجتماعی، مسائل مربوط به محیط زیست و یا 

 تواند در مورد چین هم صادق باشد.کند. و این امر میصدق می

به صندوق  را  ۱۰۸۶یکی از همسایگان که از پروژه کتاب من باخبر بود  یک مقاله روزنامه متعلق به فوریه 

که به ایاالت متحده آمریکا بسیار نزدیک « پل آتالنتیکی»پستی من انداخت. نتایج یک نظر سنجی به سفارش 
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از دستکاری کرده باشد که « به نفع چین»رسد که نتایج نظر سنجی را است و از این رو مشکوک به نظر نمی

وز منتشر شد. این نظر سنجی به این نتیجه انجام شده بود در مطبوعات ر Civeyانستیتوی نظر سنجی   طرف

  ٪۹۰ و دانستندمی «منفی بسیار» یا و  «منفی»  را آمریکا متحده ایاالت با رابطه هاآلمان ٪۱۰رسیده بود که 

البته بعد از سه سال ترامپ این نتیجه قابل فهم  ۱۰از ایاالت متحده آمریکا بودند. « تربیش گیریفاصله» خواستار

گان در این نظرسنجی معتقد بودند که سیاست خارجی آلمان منفی است، که مانند نظر کنند شرکت ٪۱۱است. 

 ٪۶۰های اخیر دخالت نظامیان آلمان  در کشورهای غریب منظور بود و از طرف های مشابه دههسنجی

 نیز چین علیه آلمان خارجی سیاست خصومت مورد در اکنون تواندمی امر این.  شدمی رد کنندگانشرکت

 دق کند.ص

 متحده ایاالت از بهتری شریک را چین سنجی نظر در کنندگان شرکت از ٪۱۱انگیزتر این که ولی هیجان

 که هاچپ حزب هواداران از ٪۵۹ ضمن در(. دانندمی بهتر شریک را آمریکا ٪۱۱ تنها) کنندمی برآورد

 شناسند.  ن را شریک بهتری میچی دهندمین نشان چین به نزدیک را خود رغبت با زیاد آن مدارانسیاست

از مدیران  ۱۰۰۰)آلمان( در بین  "فورسا"نظرسنجی مشابهی از سوی موسسه  ۱۰۸۶در ضمن در ماه مه 

که  چین به عنوان شریک تجاری قابل های متوسط صورت گرفت که به نتایج مشابهی، مبنی براینشرکت

 ۱۸یتانیای کبیر است رسید.اعتمادتر از ایاالت متحده آمریکا و بر

تواند دارای اهمیت باشد؟  و یا آور مثبت مردم آلمان از چین  به چه معنی است؟  آیا میاین برداشت تعجب

های آینده برقرار که تنها  تصویری از لحظه است؟ حتی اگر این تصویر از نظر عام باثبات باشد و در سالاین

ها را تحت تاثیر اً نخواهد توانست سیاست احزاب جاافتاده و یا حتی دولتبنا بر تجربیات موجود مطمئن ،بماند

آفرین باشد. ولی های متفاوت در مورد چین  انگیزهتواند برای نوشتن کتابقرار دهد. طبیعتاً این تصویرِ لحظه می

ناً  تاثیر مثبتی بر ای مطمئکنسرنهای رسانهبا درنظر گرفتن خصومت فزاینده و جنگ لفظی  علیه چین  در رسانه

 تغییرات سریع احتمالی نخواهد داشت.

جویانه واشنگتن علیه چینِ در حال صعود  ما در ایاالت متحده آمریکا ناظر مورد اخیر هستیم که سیاست ستیزه

خارجی کند، جو عمومی را مسموم « دشمن»ها بار یاس و ناامیدی و افسردگی  را متوجه ظاهراً توانسته میلیون

ایجاد کند. اخیراً تحقیقات یک اندیشکده آمریکایی  مبین « هاچینی»جویی علیه د  و بدگمانی و ستیزهساز
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 به نسبت «ایدوستانه» نظر مردم از ٪۱۹ تنها و کندمی رد را چین ٪۹۰بدترشدن نظر عموم در مورد چین است. 

موافق همین راه را دنبال  ٪۱۹ و الفمخ ٪۵۹طور سوئد با غرب و جنوب اروپا و همین ۱۱.داردمی ابراز چین

 یونان تنها. ندارد چندانی زاویه موافق ٪۱۱ و مخالف ٪۵۹جا آلمان با نتایج تحقیقات باال با کنند. در اینمی

 زیرساختارها در چین گذاریسرمایه با رابطه در مشخصی تجربیات بین این در که شرقی اروپای وکشورهای

، ۵۸/۱۱، یونان: ۵۵/۱۰دارند )بلغارستان: های قابل توجهی ارایه میتاکثری( ترمفصل بعداً) اندکرده کسب

طور روسیه  این ارتباط مثبت  از (. درکشورهای آفریقایی و آسیایی و همین۱۰/۱۹، مجارستان: ۱۹/۱۱لهستان: 

ثبت عمومی  بسیار در زیرساختارها  و نظر م گذاریها و کارگران چینی، سرمایهرابطه مستقیم  مردم با شرکت

 ۱۱(.٪۹۰: تونس ،٪۹۸: نیجریه ،٪۹۹: کنیا ،٪۹۵تر است )روسیه: برجسته

 

 چین را درک کنیم؟ خود را درک کنیم؟  و بعد؟

آمیز  و همکاری از یک سو توان در طیف گسترده بین همزیستی مسالمتوظیفه این کتاب چیست؟ چگونه می

ن رژیم تحریم  و احتماالً یک جنگ گرم از سوی دیگر و دشمنی و سنگربندی ایدئولوژیک و در پس آ

های ها و شناختالمللی به وجود آورد؟  در این رابطه ما فاکتگشایی در مناسبات بینحرکت سازنده و مشکل

 المللی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.ها  از منابع مختلف بینموجود در مورد چین  در بسیاری از بخش

بینیم ولی تشخیص ما جزئیات را می«. شوداز فرط درخت، جنگل دیده نمی»گاه آموخته که گهتجربه به ما 

به وجود آورده است. « مستقل»دهیم که این جزئیات، سیستمی با کیفیت ویژه خود، یعنی یک واحدکالن نمی

دانیم که هیم. میچینی  را تشخیص د« جنگل»چینی و هم « هایدرخت»ما باید بیاموزیم  که هم تعداد زیاد 

را عملی کرد، تا بتوانیم ناگهان اشیأ را  Gestalt-Switchخدمات پیچیده شناختی الزم است تا بتوان تغییرشکل 

 در ارتباط با یکدیگر و یا متفاوت از شکلی که تاکنون به آن عادت داشتیم، ببینیم.

های تئوریک  ی را توضیح دهند و پارادایمکوشند ارتباطات سیستم اقتصادسال است می ۱۰۰مثالً  اقتصاددانان 

خیر، مسأله برسر « »مسأله برسر مخارج دستمزد است.»های مشخص ارایه دهند: آن را در چارچوب فرمول

«. جویی کنددولت باید صرفه« »خیر، توزیع درآمد مهم است« »نه مسأله حجم پول است.«. »تقاضای کل است

مسأله مهم محیط  ،نخیر«. »مسأله برسر نهادهای اجتماعی حاکم است«. »گذاری کندخیر! دولت باید سرمایه»



 تارنگاشت عدالت                                                           86                                       قرن چينی                         

های تئوریک رقیب تواند کوشش کند بین پاردایمت. انسان میسؤاالو از این قبیل « زیست و تامین آینده است

 تواند خود را منحل ساخته و تن به مصالحه بی ارزشی بدهد. از این شاخ به آن شاخ پرواز کند، ولی نمی

تواند از ها بین خود  و  با واقعیت عریان خواهد شد که میدر دراز مدت  زیر تاثیر متقابل  پاردایم«  حقیقت»

 اش ویژه و مختص آن خواهد بود.ها عنصری در خود داشته باشد ولی خصلت نوین سیستمیهمه آن

شناسد که در آن برخی چهره پیرزنی و هرکس این تصویر را می

کنند. اگر خود را روی ن جوانی را مشاهده و تعبیر میدیگری چهره ز

چهره پیرزن متمرکزکنم، مشکل خواهم توانست چهره زن جوان را 

بیابم حتی اگر دیگران هم بخواهند به من کمک کنند  و برایم توضیح 

دهند.  اغلب مدت زمان طوالنی الزم است تا از یک شاخ به شاخ 

اراً باید کوشش کنم و به تصویر دیگر پریدن برایم مقدور گردد. کر

« دیگری»رها سازم و فاصله بگیرم. و ناگهان آن « از تصویر خود»بنگرم و کراراً باید کوشش کنم  خود را 

که چرا تاکنون کنم بینم و ناگهان تعجب میم میو یا سیست«  تصویر»شود و من آن را تماماً به عنوان هویدا می

شود  و را ببینم. و البته این امکان هم وجود دارد که تصویر باز از نظرم مخفی نتوانسته بودم این چیز عیان 

چه که در این کتاب باز دوباره و چندباره با زحمت زیاد ممکن گردد.آن« آن دیگری»شناخت و یا درک 

بین نیز شود چیز دیگر جز از زندگی روزمره، واقعی و نرمال نیست. چین بسیار دور است ولی در این مطرح می

را خواهیم دید. ما خواهیم « پارادایم»بسیار نزدیک شده است. و اگر ما آن را درک کنیم، کل تصویر و یا 

خواهیم  با اولین اطالعات  و توانست به دنیای نوینی راه یابیم و دنیای خود را نیز بهتر درک کنیم. ما می

در تمامی تحوالت  و تغییرات دینامیک  و عظیم آن بهتر ها این عالقه را بیدار سازیم که بتوانیم با چین زمینه

نمره یک جدید تغییر دهیم: در چین چه خبر «  درون»انداز خود را بهدرک کنیم. از این رو بیایید اکنون چشم

برای اشکال بهتر و « تغییر پارادیم»توان به است؟ چرا و چگونه این کشور متفاوت است؟ آیا با چین می

 محیطی جهانی  برای آینده بشری  دست یافت؟شدن و تکامل زیستجهانیتری از تازه
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 قسمت دوم

های اجتماعی و ها و روند موفقیتاز کشور در احال رشد به ملت پیشرو. ساختار

 اقتصادی

 

 بخش اول: 
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ها ه، آری ولی از نوع دیگر: جایی که برنام«ریزی شده!اوخ! اوخ! اقتصاد برنامه»

(، ۱۱۱۱تا  ۱۱۰۹همین برنامه پنج ساله )سیزد-صرفاً شعارهای انتخاباتی نیست

 کند.های مهیج آینده، نیروها را در کلیه سطوح بسیج میایده

گذارد که بینش جامعی برای روند مستمر ساله خود ابزار و وسایلی در اختیار جهان می۵های چین با برنامه

های مختلف رشد و توسعه، دارد. لذا اگر بخواهیم با بخشد  توسعه ارایه میساختاری و رشاصالحات، تغییر

ساله همه اطالعاتی ۵های نخواهیم داشت. برنامه وجوجستسیاست و مجموعه اقدامات آشنا شویم نیاز زیادی به 

ملی جامع که گیرد؛ یک برنامه که انسان نیاز دارد تا دینامیک پیچیده رشد و توسعه چین را درک کند دربرمی

 در واقع بیش از یک برنامه دولت به معنی محدود کالم است.

به تصویب  ۱۰۱۰ساله اواخر سال  ۵همین برنامه ۸۱ساله آخر   بنگریم )۵همین برنامه  ۸۱طور اگر به ولی همین

هایی که کراراً توانیم تنها  انتخابی  عمل کنیم و ناگزیر خواهیم بود ارتباطات افقی  بین بخشخواهد رسید(، می

 کنند را برقرار سازیم.بایکدیگر تداخل پیدا می

هایی را کنیم و آنرسد را تنظیم میهایی که به نظر ما مهم میای، فهرستی از بخشاینجا ما به شکل کلید واژه

 کنیم:که بعد در ارتباطات افقی خود به طور نمونه مورد بررسی قرار خواهند گرفت برجسته می

 اقتصادی، رشد اقتصادی و درآمد.توان  .۸

رشد حقوق اجتماعی مردم و دمکراسی، تامین حقوق مالکیت )مادی و معنوی(، حاکمیت قانون و اعتبار  .۱

حقوقی چین؛  تامین صالحیت کارمندان دولتی، چین قابل اعتماد/بهبود رفتار اجتماعی و اقتصادی: سیستم 

 اجتماعی امتیاز اعتباری

 هاازی  بازارها و شکل بخشیدن به رقابتتنظیم و آزاد س .۱

 آوری اطالعاتیآوری اطالعاتی، نوآوری فنآوری اطالعاتی، زیرساختارهای فن. صنایع فن۱

ها در سطح استاندار جهانی، ها  و موسسات تحقیقاتی، نوآوری در علم، دانشگاه. ارتقأ خودمختاری دانشگاه۵

 هاای موسسات و شرکتادغام تعلیمات حرفه ای،ادغام علوم دانشگاهی و موسسات حرفه

 مشخص کردن و تقویت حقوق استفاده از زمین. .۹

 حفاظت از کشاورزی و امنیت مواد غذایی .۹
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 اصالحات مالی و روابط مالی بین مقامات محلی .۱

ترکردن گینالمللی بخش مالی ؛ سنبین تربیشاصالح بخش مالی: توسعه تجارت سهام و اوراق بهادار؛ گشایش  .۶

 المللی پولدر حق برداشت از صندوق بین "بیمینرن"وزنه 

بهبود سیستم ثبت بودجه برای کارگران مهاجر و سکنی کردن آنان، حقوق استفاده از زمین برای کارگران  .۸۰

 مهاجر

 های سنتی و جدید.ای بین رسانهانداز رسانه. بهبود فرهنگی در فضای مجازی، اختالط چشم۸۸

 «های چینیخصلت»استقرار یک سیستم نظامی با  .۸۱

بندی مقامات نسبت به دستاوردهای فرست نازل؛ رتبهدر زمینه محیط زیستی: صنایع سبز و یا با برون .۸۱

های آلترناتیو دیگر؛ مدیریت حفاظت از منابع آبی؛ سیستم حفاظت محیط زیست آنان، تحرک برقی و محرک

ها و جنگل سازی، ممنوعیت استفاده تجارتی از ست صنایع؛ حفاظت از جنگلفرنظارت برزمان واقعی برون

 جنگل

 های اینترنت، دریاهای عمیق،  دریاهای قطبی و فضاالمللی در استفاده از بخشهماهنگی بین .۸۱

 کن کردن فقر. ریشه۸۵

 افزایش دستمزد کارگران .۸۹

های اجتماعی؛ بیمه بازنشستگی؛ ش کسور بیمههای اجتماعی برای کلیه شهروندان چینی، کاهبیمه .۸۹

 درمانی در سطح کشوربازنشستگی شرکت؛ مراقبت از سالمندان؛ افزایش سن بازنشستگی؛ بیمهحقوق

 های غیرانتفاعیهای انتفاعی به بیمارستانگسترش خدمات بیمارستانی، تبدیل بیمارستان .۸۱

های درمانی و پرستاری  مادران و  وره خانوادگی، مراقبتسیاست جمعیتی: سیاست دو فرزندی؛ گسترش مشا .۸۶

 کودکان .

 

های نوین و نوسازی ها با دادهجا طرح و برنامه گسترده احراز صالحیت، تغییرساختارها، و تطبیق آناز همین

ر های ریاضتی و توانگرساالشود که در مقابل تحجر روابط در شرایط نولیبرالی پیشرفته، سیاستمشخص می

اند و چه که تاکنون به دست آمده چسبیدهها  به آنرسد که دولتداری قرار دارد. در این جا به نظر میسرمایه

توان های اجتماعی مترقی ظاهراً قابل دسترس نیست، چون گویا نمیخورند، رفرمدیگر از جای خود تکان نمی
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وش کرده تا ساختارهای قدرت را ثابت نگهدارد. ساالری خصوصی و دولتی جاخبودجه آن را تامین کرد، دیوان

بینی کنند، خوشاند قناعت میچه که دست یافتهانداز ترقی شغلی بسیاری از مردم به آنبه دلیل از بین رفتن چشم

ها و توجهی قرار میگیرد و درگیریگیری تدافعی مورد بیبه آینده و تحرک، به خاطر رشد شدید موضع

توان درک کرد که  در نهایت چرا شود. و بدین صورت میمیق شکاف اجتماعی غالب میمبارزات در اثر تع

گردد. هراس از هراسی جایگزین روابط و برخورد اجتماعی باز میکوته بینی،  رنجش و حتی غریبه ،انزواطلبی

 کند.افت اجتماعی و تهدیدهای موجود، روانشناسی اجتماعی و فرهنگ سیاسی ویژه خود را تولید می

طور ساختارهای دولت مرکزی  را مطابق با همین ۱۰۸۱همین کنگره ملی خلق در ماه مارس ۸۱اولین پلنوم 

 Mercator for Chinaساله تغییر داد. موسسه برلینی  ۵همین برنامه ۸۱های رشد و توسعه گرانیگاه

Studies(MERICS) ر جدید ساختار دولت این نشست را در همه جزئیاتش مورد بررسی قرار داد و عناص

 کنیم:ها اشاره میدر اینجا به برخی از ویژگی  ۸مرکزی را ترسیم نمود.

 در عین حال  ،ی یافته، کمیسیون ملی برای توسعه و رفرمتربیشمرکزی که اهمیت  یک وزارت

قط در طور تامین و کنترل این که اهداف سیاسی اعالم شده، فنظارت کامل و ضامن دینامیک توسعه و همین

 های انتخاباتی باقی نماند.چارچوب حرف و سخنرانی

 ها با تغییرات دهنده اصلی  تجدید مستمر ساختارها و تطبیق آنوزارت علم و صنعت که طبیعتاً سازمان

 علمی و صنعتی است.

  با درنظر گرفتن اولویت ملی جدیدِ  چین معتبرCredible China  وزارت دادگستری  و همینطور

و افراد قابل اعتبار تغییراتی یافت که به نوبه خود سیستم تضمین شده حقوق مالکیت معنوی ها شرکت

Intellectual Property Rights گرفت. عالوه برآن متابعت سیستم حقوقی  از )حتا خارجیان!( را نیز دربرمی

ایی برای رفتار فردی در هو در آخر، سیستم مشوق ۱های ضد ارتشأ و کنترل موثر سیاست ۱«سلطه حق و قانون»

محیطی از مصرف، مالکیت، پول و وام و اعتبار، در روابط اجتماعی و خانوادگی و در رفتار ترافیکی و زیست

 آوری امتیاز در آن منظور شده بود. طریق به اصطالح  سیستم  جمع

 که -شناسی وزارت منابع طبیعی و وزارت محیط زیست و بوم -خانه مرکزی  جدید تاسیس دو وزارت

 محیطی است. توجه چین  به رتبه اول جهانی در عرصه زیستمبین صعود قابل
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 تر و ارزیابی تمامی های اخیر آغاز شده پیگیرانهکه سیاست مبارزه با ارتشأ که در سالبرای این

ر  تر صورت گیرد،ساختار دیوان محاسبات کشوعملکرد سیاسی از جمله کنترل مالی کالسیک سیستماتیک

 تغییر داده شد.

 تراز کردن رشد زندگی و درآمد در خانه جدید کشاورزی و امور روستایی اهمیت نوین  هموزارت

 سازد.مناطق روستایی با مناطق شهری را منعکس می

 های اجتماعی و بهداشتی  گسترده و توان در رابطه با بیمهکمیسیون نوین ملی بهداری را نیز می

های قبل و ییر ساختار سیستم بیمارستانی، مراقبت از سالمندان، سیاست جمعیتی و مراقبتطور توسعه و تغهمین

 بعد از زایمان دید.

 آژانس دولت مرکزی  از سویهای کنترل ملی نوین نیز های جالب توجه و اولویتانداز رفرمچشم

که ریاستش به عهده رئیس  -ها ها و بیمهطور کمیسیون نظارت مرکزی برای بانکبرای تنظیم بازار و همین

 کند.بازتاب پیدا می -جمهور است 

 المللی برای توسعه،  وضعیت المللی مربوطه برای مهاجرت و همکاری بینو در آخر دو آژانس بین

المللی چین از جمله به زمینه این دو رشد فزاینده شبکه توسعه بینکند. پیشالمللی چین را منعکس میجدید بین

« جاده ابریشم نوین»ابتکار های دولتی در خارج در چارچوب ریگذاو سرمایه های خصوصیگذاریایهدنبال سرم

پول از همکاری توسعه، رسماً به یک « گیرنده»های اخیر از یک کشور در حال رشد و است. چین در سال

، های چینی تعلق ندارندقلیتکنند دیگر تنها به اارتقأ یافته است: افرادی که به چین مهاجرت می« دهنده»کشور 

 گیرد.امروز مردم آسیایی و آفریقایی ملل مختلف را دربر می بلکه

 

تجدید ساختارهای الزمه  را باز شناسیم، دینامیکی  یم دینامیک گسترده گشایش و رفرم وتواندر فهرست باال می 

بازی لفظی که پس از پایان انتخابات ها  واقعاً بیش از آتشکه غرب فاقد آنست. خواهیم دید که این برنامه

دار، کارمند، افراد کارخانه -شود و هرکس ها اینجا محقق میدهد، است. این برنامهارزش خود را از دست می

گیری ملی ها به سمتریزی کند. این برنامهها برنامهتواند بر اساس آنمی -های جوان ای و یا خانوادهحرفه
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گردد، بسیاری از ها حیات شغلی، اجتماعی و خصوصی تسهیل مییق این کمکشود و از طرتبدیل می

 گردد.شود و نیروها بسیج میهای نسل جدید سازنده هماهنگ میفعالیت

هفتادمین سالگرد تاسیس خود را جشن گیرد و به  ۱۰۸۶در اکتبر  زمینه چین توانستگرفتن این پیش بادرنظر

سعه خود در تاریخ بنگرد: کشور در خالل چندین دهه  یک سلسله از گیرترین موفقیت در رشد و توچشم

سوادی در معضالت بشری را از بین برد. مثالً  طول عمر متوسط شهروندان خود را دو برابر کرد، فقر را مانند بی

ملی  ریزی دراز مدت و تعیین اهدافبدون برنامه ۱کشور از بین برد و تساوی حقوق زن و مرد را تحقق بخشید.

 ها مقدور نبود.ها را بسیج کرده باشد این موفقیتکه برای بسیاری از شهروندان تفهیم شده و آن

موفقیت چین  را با نمونه « راز»حتی بانک جهانی که مغلوب ایاالت متحده آمریکاست، اخیراً طی تحقیقاتی 

نش، به کمک اعتبارهای دراز مدت ها و علم و داها، بانکآهن برجسته ساخت: هماهنگی بین دولت، شرکتراه

شود، چون ملت از ریزی در دراز مدت میهای درازمدت با بهره مناسب باعث امنیت برنامهگذاریبرای سرمایه

رسد. بانک جهانی که تر و خطرات به حداقل میکند و از این طریق استاندارسازی سهلها حمایت میپروژه

کند، به ناگاه این را تجویز می« بازار آزاد بی نظم»م و اعتبار در عوض برنامه معموالً  به کشورهای نیازمند به وا

کند. از این طریق چین توانست طی مکانیسم ناشی از سیستم را دارای نقش کلیدی برای کسب موفقیت اعالم می

بطه با ده سال دوسوم شبکه خطوط آهن جهانی  برای قطارهای مافوق سریع را ایجاد کند و امروز در را

که مخارج آهن در جهان است. نتیجه اینشناسی، راحتی، سرویس  و قیمت بلیط دارای بهترین سیستم راهوقت

کیلومتر خط آهن قطار پرسرعت در چین تقریباً یک سوم از مخارج آن در کشورهای قابل قیاس ساختن یک

رهبری و مسئولیت »وقتی که بازیگران آید.  و به قول بانک جهانی پول در اینجا هم ارزانتر از آب در می

ای پدید آورد، برجسته های بسیار پیچیده توان با آن زیرساختبه عهده داشته باشند باز سرعتی که می۵« مشخص

جویی در گازکربنیک را نیز محاسبه کرد که قبل از هرچیز به این طور صرفهجهانی همینگردد.  بانکمی

السیر چین در این بین به نحو کارایی قادر گردیده تعداد زیادی از هن سریعآصورت میسر شد که سیستم راه

 پروازها درون کشوری را جایگزین کند.
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شود ؟  آیا برنامه ریزی تنها برای سرگرم ای درنظر گرفته شود برنامه ریزی میآیا صرفاً برای این که برنامه

ریزی زنده  برای بهبود  کیفیت زندگی، محیط زیست برنامهساالری است؟ اصالً و ابداً!  به جای آن کردن دیوان

 شود.و وضعیت آب و هوا انجام می

های اجتماعی اقتصادی  یک ملت  و یک سیستم اجتماعی را نشان ها  مانند یک منشور عناصر موفقیتاین نمونه

  دهد. ولی ما تنها قصد داریم عالقه خوانندگان را بیدار کنیم و  جز این هیچ.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم: 

امور مالی،  ،، آری ولی از نوع دیگر: اقتصاد، پول«اوخ! اوخ! اقتصاد و پول!»

سیاست صنعتی متحرک، کارآفرینی و -آوری و ساختار عمیق اقتصاد محکمفن

 تامین اعتبار، تنظیم و آزاد سازی، دولت و بازار
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های کوچک و دولت  نقش کنسرنها، شرکت«: سیاست صنعتی پرتحرک»جوانب یک 

 در نمونه تحرک الکتریکی.

ها در آور چینیباالنه و سرعت تعجبدر مقدمه کتاب قبالً به برداشت عمومی مسافرین غربی از برخوردسبک

رابطه با تحول سازمانی، ساختاری و تکنیکی اشاره شد. ما در بخش سیستم اجتماعی  نشان خواهیم داد که این 

طور اطمینان به ثبات مربوط است که سیستم اقتصادی امنیت شغلی، امنیت اجتماعی و همینرفتار، به درجه باالی 

زمان با این، به اندازه کافی کند. هم قاءتواند اهداف رشد و توسعه ملی خود را به مردم الو اجتماعی چین می

 یع  تصمیم گیرند.کند، که مستقالً در مورد تطبیق با تحول سرانعطاف  پذیری برای مردم ایجاد می

پذیری و امنیت( با )مخلوطی از انعطاف Flexicurityطور برخی از کشورهای اسکاندیناوی زیر کلیدواژه همین

هایی، یعنی تلفیقی از امنیت کافی در بازار کار، درآمد و امنیت اجتماعی را به وجود آوردند با موفقیت مکانیسم

ای و چشم انداز انداز خوب برای ادامه تحصیالت حرفهچشم ،خوباین نتیجه که یک بیکاری موقت  با حقوق 

ی یافت. تربیشکرد. این اصل در سیستم چین تکامل خوب برای ورود مجدد به بازار کار را قابل تحمل می

های اجتماعی ملی، زیر کن شده است. این وضعیت مدیون سیستم بیمهناامنی حیاتی امروز در چین تقریباً ریشه

وای(، انتظار عموماً مثبت اغلب مردم چین در رابطه با مایت شبکه ساختارهای اجتماعی )گوانشی و  دانچتر ح

عمومی و علنی در رابطه  وگوگفتافزایش درآمدهایشان و در آخر درک ذهنی آنان از سهیم بودن  در بحث و 

 با تعیین  اهداف رشد ملی، است.

Guanxi ماند. قراردادهای تاثیر نمیکه از عملکرد آن هیچ تصمیمی بی شبکه ارتباطات خصوصی در چین است

رسمی و قول و قرارها در بسیاری از موارد تنها یک راهنماست که  در صورت دعوا  به نفع برقراری روابط 

 ها منحرف شد.پوشی کرد و یا از آنها چشمتوان از آنگوانشی می

در جمهوری خلق چین در دوران اولیه بود که به دنیای کار کوچکترین واحد اجتماعی  Danweiبعد از فامیل 

وای دادند، در آن صورت دانهای سازمانی در اختیار کارگران خود قرار میها خانهتکیه داشت. اگر شرکت

گرفت و مسئولیت تامین اجتماعی، تامین بیمه درمانی، مدرسه و سایر مسایل توزیع و مدیریت را به عهده می

 تامینی را به عهده داشت.اجتماعی و 
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آوری  ساده، سریع و منعطف با نوآوری و تحول برخوردکنند، ها به شکل تعجباین مسایل باعث شد که چینی

ها در اینجا )آلمان( که در آن مردم زیر تاثیر  ساختارهای نسبتاً غیرقابل انعطاف  و از برخالف بسیاری از بخش

 کنند.اند قناعت میچه که تاکنون بدست آوردهاعی به دست آمده به آندست دادن سریع و مداوم مواضع اجتم

ای در ارتباط با تنظیم و ادغام رسمی ملی برای اعتماد عمومی و از این طریق های ارتباطی محلی و منطقهسیستم

المللی آمادگی برای نوآوری و آمادگی برای جریان وروند سریع اطالعات بین بازیگران صنعتی که منابع بین

در نتیجه در رفتار  ۸کند، تعیین کننده است.معرفی می  Open Innovationها را  به عنوان مربوط به صنایع  آن

آید که به طور سیستماتیک کلیه برای آزمودن، کنار گذاشتن و فراگرفتن  پدید می« فلسفه عملی»فردی  نوعی 

 گیرد.تار اقتصادی چین )سیاست صنعتی( را نیز دربرمیطور فلسفه اقتصاد و به ویژه سیاست ساخسطوح و همین

های مشخص صنعتی گرفته تا مسأله  مربوط به سیستم در تمام فلسفه سیاسی  از تعیین استاندارها برای سیاست

همه «  راه سوسیالیسم با مشخصات چینی  برای یک دوران نوین»یعنی مسأله  ،سطح)ر.ش. پائین(« ترینعالی»

این امر ناشی از تجربه تاریخی چین است که  ۱گرایی چینی شهرت یافته  و تعریف شده است. بیبه عنوان تجر

باشد و منقطع بوده و حاصل اهداف رسیدن به یک سیستم کامالً نوین می«  غیرخطی»دارای روند تکاملی شدیداً 

 ارد.که برای آن هیچ الگوی قبلی و یا نقشه اصلی که بتوان به آن رجوع کرد وجود ند

 Chinaچینی یک فرایافت دیگر یعنی« گراییتجربی»المللی  در کنار مفهوم در این بین در دنیای تجارت بین

Speed شود که حتی نیز پدید آمد که مبین سرعت زیاد رشد و تکامل چین است. این مطلب نیز سبب می

هده کنند که روز به روز های بزرگ غربی با تکنولوژی بسیار پیشرفته  مانند شرکت بوش  مشاشرکت

شود  و در این بین تقریباً گردد و به غرب منتقل میی در شعبات آنان در چین تولید میتربیشهای نوآوری

 ۱می آموزند تا برعکس. تربیشها از چین آن

تواند کند، میکس که آزمایش میها. آن، رام کردن و تنظیم کنسرن«بازار»اهداف ملی، «: گرایی چینیتجربی»

 شود.کند، مرتکب خطا میکس که آزمایش نمیمرتکب خطا شود ولی آن

 

دهد، دارد و ساختارها را تغییر میکند و یا اساساً قدمی پیشرفته  برمیهرکس آزمایش می به قول معروف

د شود و به طور هدفمند به آزمایشات خوکند ولی مایوس نمیکس که خطا میتواند مرتکب خطا شود. آنمی
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کس که به حل مشکالت آینده بشری دهد، نهایتاً با وجود اشتباهات مرتکب شده، موفق خواهد شد.  آنادامه می

تواند آن را تغییر دهد و تنها قصد دارد ساختارهای حاکم  در اندیشد و قصد تغییر آن را ندارد و یا نمینمی

کار آلمانیِ نولیبرال و محافظه« بزرگ»های دولتصنعت، در اندازه، در توزیع و در قدرت را حفظ کند )مانند 

شود  که در پایان حتی به نفع مشتریان و ها بین کارتل احزاب نولیبرال( مرتکب خطای بزرگی میانواع ائتالف

این امر را  Friday for Futureرسد که حداقل  نسل جدید محصلین ها نیز نخواهد بود. به نظر میهواداران آن

 ست.ادرک کرده

 

توان  از سیاست ساختاری اقتصادی کدام ساختارها و تغییرات ساختاری برای این کار الزم است را می

های مربوط به طبقه متوسط، برای یعنی سیاست ،های چینیپارچه، سیاست نوآوری تولید و بزرگی شرکتیک

های چین در قبال کنسرن هایطور سیاستهای کوچک و متوسط و همینو شرکت Startupهای نوپا شرکت

 چین  برپایه اصول زیر بنا گردیده است:« سیاست صنعتی»بزرگ برداشت کرد. 

  و در وقت الزم تعیین « به حال خود رها کردن»تعامل  بین تنظیم و آزاد سازی، یعنی در فاز مشخصی

 استاندار

 لکیت معنوی برای در مقابل محافظت بیش از حد  از حقوق ما تضمین انتقال و جریان اطالعات

 کنسرنهای بزرگ که اغلب مخرب است

 های بزرگ. استقالل سیاسی  و برتری سیاست در مقابل کنسرن 

 

های های نوپا  و شرکتطور نوآوریهای شرکتدهد که صنایع جدید و نوین  همینمثالً دولت چین اجازه می

دارها عملکردی است. تازه پس از آن مرحله تر فعالیت کنند تا معلوم شود کدام استانکوچک و متوسط طوالنی
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« تعبیه و تنظیم شده»گیرد و از این طریق یک فرایند انتخاب کارا در بازارِ تنظیم و استاندارتیزه شدن صورت می

 گیرد.صورت می

ها، بسته به وضعیت جاری یک شاخه صنعتی، بسیار ساختندولت چین ظاهراً از این تنظیم کردن و رها

ها )مثالً در صنعت هواپیمایی با از بین بردن حداکثر قیمت بلیط( نه کند. حتی آزاد سازیانه استفاده میگرایواقع

، بلکه همیشه برای وضعیت و دوره کامالً مشخصی، برپایه شاخص سودمندی «بازار»اطر اعتماد کورکورانه به بخ

 ۱های رشد ملی( بود. آن برای منافع عمومی )یعنی هدف

طور گشایش در مقابل اطالعات، )همین Open Innovationوی طناب  بین گشایش در برابر نوآوری راه رفتن ر

و دانش به ثبت رسیده، که اغلب   IPRالملل خصوصیبینمنابع، استفاده و بسط مالکیت معنوی( و تضمین حقوق

« چین معتبر»برنامه های بزرگ قرار دارد، بسیار دشوار است. ما بعد خواهیم دید که در مالکیت کنسرن

(Credible Chinaچه نسبت به درون و چه نسبت به خارج، یک گرایش  نوین سیاسی فرهنگی اولویت ) دار

المللی ها و شهروندان است که مثالً به این معنی است که کنسرنهای بینبرای بازیگران دولتی، شرکت چین 

الملل خصوصی خود را بینهای و حقوقدر چین،  پتنتهای مشترک گذاریغربی دارای تعهدات و اغلب سرمایه

کنند و در صورت سوءاستفاده های چین  تائید  و تضمین  میبه طور روشن طبق قوانین حاکم در مقابل دادگاه

های توانند غرامت دریافت کنند )و کسانی که پتنت و یا حق انحصار شرکتهای چینی، میاز طرف شرکت

 ۵شوند(.بودند، مجازات میتفاده قرار دادهخارجی را مورد سوءاس

کند های جدید  نیز تایید میشناخت ۹ولی ظاهراً در درون چین و بین بازیگران چینی، روال کار برعکس است.

الملل خصوصی، تمایل به تضعیف اثرات مثبت عوامل دیگر مانند آموزش، تامین بینکه اعمال بسیار شدید حقوق

الملل های محلی و مرکزی چین حقوق بینلذا خوب است که دولت ۹ها را دارد.ه به آناعتبار و مسایلی شبی

های کوچک و های نوپا و شرکتخصوصی را طوری تنظیم کنند که جریان اطالعات  به ویژه به سوی شرکت

 متوسط را بیش از حد محدود نکند.

ناخته شده که نوآوری باز و نه حفظ مطلق حتی در منابع علم اقتصاد و روال جاری در غرب  از مدتها پیش ش

های بزرگ  اغلب  ها در خزانه کنسرنپتنت ۱ها است.ها، از نظر اقتصاد کالن موثرتر از حفاظت کامل آنپتنت

تا ارزش بازار  کنسرنها را باال ببرد و  Shareholder valueگیرد  تا به عنوان اقالم دارایی مورد استفاده قرار می
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ها صورت شود و تکاملی هم در آنگذاری استفاده میها نه تهاجمی و نوآورانه و نه برای سرمایهاغلب از آن

الملل گیرد. در دهه اخیر یک شناخت علمی، عملی و گسترده به دست آمده که پتنت و حفظ حقوق بیننمی

آوری های فنشتهدر ر Oligopolزیر فشار کنسرنها به ویژه انحصارهای چندجانبه  ۸۶۶۰خصوصی از دهه 

داری مالی شده غربی، بسیار فراتر از سطح تولید های نولیبرال در سیستم سرمایهالکترونیکی از طرف دولت

 اقتصاد کالن بوده است.

افزار، نمونه کاال و بیش از حد دانش )پتنت، نرم« حفاظت»چین ظاهراً در روابط داخلی  بین بازیگران چینی از 

های کوچک قابل کنسرنهای بزرگ چینی که برتری و تفوق علمی خود در مقابل شرکتطور در مغیره( همین

کند. در اینجا اولویت سیاسی کنند، پرهیز میهای نوپا را با مهارت حفظ میطور شرکتو متوسط و همین

بهترین وجه توانند به حاکم است، تا در اختیار کسانی قرار گیرد که که می« اطالعات باید جریان داشته باشد»

 باشند.های جدید، جوان و کوچک میها اغلب شرکتاز آن استفاده کنند و آن

های بزرگ کند، که در اقتصاد کالن  زیر شرایط کنسرناز این رو سیستم سیاسی  نیز بازار موثری  ایجاد می

فاظت از پتنت توانست سودمند عمل کند. به طور مشخص همیشه این مسأله مطرح است که حچند جانبه نمی

برای دارنده امتیاز تا چه حد باید باشد و این امتیاز باید برای چه مدت مختص دارنده امتیاز باشد و یا این که 

مثبت است، تحت کدام شرایط )و  سؤالدارنده امتیاز پتنت همیشه موظف به اخذ جواز است و اگر پاسخ این 

کنند های اداری از این فلسفه پیروی میسد که دولت و دستگاهرطور به نظر میمثالً به چه قیمت(. در چین این

ها مسأله های کوچک را باید کاهش داد و همه اینهای بزرگ به نفع شرکتکه محافظت از پتنت کنسرن

 قیمت مناسب جواز است.

بط بسیار دهد، به این شکل که روابه عنوان نمونه در این زمینه دولت چین سیاست راهبردی خود را نشان می

ولی خواستار سهم  ۶بخشد،های دولتی را کاهش میهای بزرگ به ویژه شرکتنزدیک گذشته خود با شرکت

داران از هرنوع، هرقدر هم که از نظر اقتصادی ثروتمند  و قدرتمند ها در تکامل ملی است. سرمایهمشخص آن

د. این تفوق دولت مرکزی بر کنسرنهای باشند، باید به برتری سیاست و اهداف رشد و توسعه ملی گردن نهن

طور با سیاست شود( ظاهراً  همینبزرگ حتی در مورد صنایع خودروسازی )که در آلمان پرهیزه محسوب می

مربوط "کیانگلی که"و نخست وزیر  "پینگجینشی"مبارزه آغاز شده علیه ارتشأ زیر رهبری رئیس جمهور 
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ها را ما این سیاست ۸۰رنهای بزرگ را بر سیاست محدود نگاه دارد.شود. دولت چین  مصمم است نفوذ کنسمی

 های دیگر هم شاهد خواهیم بود و بعداً به اجمال به آن خواهیم پرداخت.در بخش

 

 نمونه صنایع خودروهای برقی«: سیاست پرتحرک صنعتی»

خود را با کشورهای پیشرفته دانیم، چین کشوری است که در وداع با دوران موتورهای احتراق داخلی، فاصله می

کند. بعداً به آن بخشد و تحرک الکتریکی و آلترناتیوهای رانشگر دیگر را جایگزین میداری افزایش میسرمایه

 کلیه ٪۶۰ین تعداد خودروهای الکتریکی، از جمله تربیشخواهیم پرداخت. چین در حال حاضر دارای 

ها و انواع مختلف لیفتراک ،هاچنین کامیونیون در سطح جهان( و همنیم میل تقریباً) جهان الکتریکی هایاتوبوس

بیش از نیمی از خودروهای برقی جهان در چین  ۱۰۸۹باشد. در سال های برقی  ووسائط نقلیه برقی میدوچرخه

ی هنوز دارکند و نسبت به کشورهای سرمایهاعداد و ارقام به شکلی نمایی رو به باال رشد می ۸۸وارد بازار شد. 

تفاوت فاحش دارد. در بزرگترین شهرهای چین  دیگر ممکن نیست نمره آبی  )برای خودروها باموتور احتراق 

های سبز برای خودروهای برقی و ترکیبی و یا رانشگرهای آلترناتیو داخلی( دریافت کرد. دیگر عمالً  تنها نمره

 شود.دیگر صادر می

ودرو با موتور احتراق داخلی مجاز نیست و  اجازه تاسیس کارخانجات دیگر  تاسیس جدید کارخانجات تولید خ

ای در جهت تامین تحرک تمیز شود، که خدمات ارزندهخودرو با رانشگر آلترناتیو ترجیحاً به شهرهایی داده می

 ۸۱اند. انجام داده

سال آینده دیگر هیچ  ۱۰حداکثر در »بینی شعبه  بوش )آلمانی( در چین حتی براین مبنی است که یک پیش 

 توضیح خواهیم داد. تربیشدر این رابطه بعداً « فرد چینی خودرو نخواهد خرید.

هزار وسیله نقلیه کم  ۱۵۰میلیون دوچرخه برقی  و تقریباً  ۱۰۰تا  ۱۰۰اکنون در حدود عالوه براین در چین هم

نفره و یا دونفره وجود دارد. ولی یک  ،LSEV (Low Speed Elktro Vehicle)سرعت برقی سه و یا چهارچرخه 

کردند و از این رو اجازه نداشتند در اکثر این خودرو ها در ابتدا هنوز استاندارهای اولیه الزم را تامین نمی

های خصوصی، محوطه تاسیسات و گونه وسایل نقلیه تنها در محوطهترافیک عمومی شرکت کنند. استفاده از این

های کوچک و متوسط در بخش تولید ورزشی و غیره مجاز بود. تعداد زیادی از شرکتهای ها، زمینیا کارخانه
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تولید « بازار خاکستری»برای این  LSEVاز این گونه وسایل نقلیه  تربیشهای برقی روز به روز دوچرخه

ش فنی ها دانجای داشتند ولی همزمان با آن این شرکت« بخش خاکستری»ها در کردند. از نظر حقوقی آنمی

الزم را به دست آوردند تا خود را تکامل بخشند.  جالب توجه بود که دولت مانع این نوع تاسیسات و تولیدات 

شد. تنها برخی که تعداد تولید از نظر آماری مورد بررسی و تحلیل و محصوالت تولید رسماً کنترل میبا این ،نشد

 ۸۱قف کردند.ها به طور انتخابی این نوع تولید را متواز استان

کنسرنهای خودروسازی بزرگ که در عین حال تولیدکننده بزرگ خودروهای  ۱۰۸۹زمینه در سال با این پیش

ها شدند، به این دلیل که آن LSEVبرقی هستند  به دولت مرکزی رجوع کردند و خواستار محدود کردن صنایع 

های صنایع بزرگ را زیرپا طور تعداد زیادی از پتنتکنند، بلکه همینتولید می« غیرقانونی»نه تنها وسایل نقلیه 

گذارند. با تصمیمی که در آن زمان در چین شدیداً مورد توجه عموم قرار گرفت، دولت مرکزی درخواست می

داخلی دانش به ثبت رسیده برای رانشگرهای برقی در چین به نظر « تقلید» ۸۵صنایع خودروسازی را رد کرد. 

کنندگان پتنت در باره پرداخت حق امتیاز بود. سأله تعامل بین صاحبان پتنت و استفادهدولت مرکزی تنها م

های بزرگ و حفاظت مطلق از پتنت و انحصار دانش به وسیلۀ کنسرن« اطالعات باید در جریان باشد»درضمن : 

 شد.گزینه خوبی تلقی نمی

این نوع نوین از وسایل  LSEVای صنعتی برای در این بین دولت مرکزی چین  به ارزیابی و تعیین استاندارده

ها قانونی شد. های کوچک و متوسط و تولیدات آننقلیه پرداخت که از این طریق بسیاری از شرکت

 ها  LSEVتعداد  ۱۰۸۶هایی که قادر به رعایت استاندارها نباشند، تعطیل خواهند شد. و بدین سان  از سال شرکت

پذیرتر کرد  و از این طریق که جایگزین شد که ترافیک فردی را انعطاف ترشبیها رفته رفته  در خیابان

 تر نمود.خودروهای بزرگ شد، مصرف انرژی را به صرفه

 چین دارای عناصر زیر است:«  سیاست صنعتی چابک »این 

 های نوپا و در صورت های کوچک و متوسط و شرکتپذیر تولید به وسیلۀ شرکتتکامل انعطاف

 تر موجودِ  کنسرنهای بزرگ.های پیشرفتهآوریطور به وسیلۀ فنمینلزوم ه

 های جدید که در های کوچک و متوسط و تاسیس شرکتتعیین  بازارهای مورد نظر به وسیلۀ شرکت

 گیرند.های محلی و استانی مربوطه مورد حمایت قرار میهای کوچک و نوپای از طرف دولتضمن این شرکت
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 های در مقابل نوآوری بین کنسرنهای بزرگ و شرکت« گشودگی»عات و گشودگی جریان اطال

 های نوپا.کوچک و متوسط و شرکت

 دولت مرکزی که به دنبال تحلیل جُنگ  به وسیلۀ)فاز تنظیم و آزادسازی(  تنظیم از نظر زمانی محدود

 گیرد.عظیمی از اطالعات راجع به موارد استعمال در زندگی روزمره  صورت می

 

 پارچههای صنعتی، نوآوری و محیط زیستی یکستسیا

صنعتی  تنها با رشد و دهد که سیاستطور نشان میسیاست صنعتی چین در بخش صنایع خودروسازی  همین

طور سیاست فعال زیست محیطی تکامل نوآوری و فناوری مربوط نیست و بلکه چه بخواهیم و چه نخواهیم همین

مین  ۸۰۰:  ۱۰۱۶پس از گذشت سال نمادین چین ) ۱۰۵۰شود. از سال رانده می است و در چین فعاالنه به جلو

ای با موتور احتراق داخلی در کشور مورد سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین( دیگر نباید هیچ وسیله نقلیه

تا سال  استفاده قرار داشته باشد و تا آنجا  حجم تولید و واردات وسایل نقلیه الکتریکی مشخص شده است مثالً

 .وارداتی نقلیه وسایل کلیه ۸۰۰٪، ۱۰۱۵

 شود.های آبی  در چین با سرعت زیاد کاسته میاکنون از حجم وسایل نقلیه با شمارهو هم

برای صنایع خودروسازی آلمان مشکالت در پیش کم نخواهد بود. لذا جای تعجب نیست که تولیدکنندگان 

اند، زیرا این روند الکتریکی جدید را مستقیماً در چین برپا کرده کارخانجات تولید خودروهای ،آلمانی خود رو

رسد تا بخواهند کارخانجات تولیدی  در آلمان را برای تولید تر و از نظر مخارج مناسبتر به نظر میظاهراً سریع

 ۸۹ی نیازمند است.تربیشخودروی برقی آماده کنند، که به زمان 

آوری کند که تحقیقات در مورد حمل و نقل  تنها به سطح فنست ایجاب میو سرانجام توسعه و تکامل محیط زی

هایی برای حمل و نقل الکتریکی بدون های حمل و نقل الکتریکی قناعت نکند. طرحامروزی در رابطه با طرح

 ۸۱شود یراه خورشیدی، که الکتریسته القایی به جاده منتقل ماستفاده از باطری در دست تکامل است. مثالً بزرگ

های دیگر و  یا از نظر سازماندهی و یا تکنولوژی طرح ۸۶آوری هیدروژنی )سلول سوختی( طور فنو یا همین

 های روز به روز هوشمندتر.حمل و نقل مثالً  جاده
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در این میان یک تفاوت سیستمی منباب مثال در دو پارادایم تحرک الکتریکی که شرکت بوش در آلمان و 

بدون حضور »گردد. در حالی که کنسرنهای خودروسازی در آلمان مجبورند بروست، آشکار میچین با آن رو

مانده و کنسرنها مجبورند خودرو الکتریکی را مانند های دولتی احمق ریزی کنند، زیرا زیرساختبرنامه« دولت

است  ۸۶متعلق به قرن یک سوپرکامپیوتر بسازند که شاید بتواند روزی هوشمند و مستقل در ساختارهایی که 

آیند(، چین های مختلفی به وجود میهای خودرو سازی سیستمطور مستقل رانندگی کنند )و در بین کنسرنبه

های ظریفی بمانند و توانند اتوماتکند، به طوری که خودروهای الکتریکی میها را هوشمند بنا میزیرساخت

 ۱۰قیمت تبدیل گردند.گرانهای کامپیوتری نیازی نخواهد بود که به قلعه

تواند در غرب بیاموزد، آوری را که نمیهزار کارگر و کارمند چینی برتری فن ۹۰سان شرکت بوش با و بدین 

را درک کرد که چرا در « متعصبانه»توان این عبارت زمینه میبا در نظر گرفتن این پیش ۱۸گیرد.در چین فرامی

دهی های تحرک از نظر تکنیکی و سازمانطرح  ۱۱یداری نخواهد کرد.سال آینده کسی در چین خودرو خر ۱۰

در چین تا آن زمان به جایی خواهد رسید  که در بهترین حالت تک و توک امکانات تحرک اجاره خواهد شد. 

را ها رفته رفته در فکر وداع با خودروهای خود با موتور احتراق داخلی هستند ها برای این که چینیاولین نشانه

 با مردم چین دریافت. وگوگفتتوان در می

چپ در اروپا باید برای چنین پیشرفت سریعی تندتر بطپد. و باید یاد گرفت که از چین  قلب سبزها و لیبرال

 آموخت. ولی داشتن موضع اقلیت سیاسی جا افتاده به دلیل آشنایی کافی، می تواند راحت باشد.

بندی یک کننده و مجادله برسر نطفههای خستهین  طبیعتاً با پرگوییمحور در چزیستسیاست صنعتی محیط

ماند، تفاوت دارد. مثالی را از همین صنایع خودرو سازی در نظر گیریم: سیاست سبز که اغلب در سطح باقی می

، سپر پایانهای بیهای گازوئیلی، که در کاروانچین اولین کشوری است که با فاجعه محیط زیستی، که کامیون

کنند، در حالی که در مجاور آن تعداد کمی های آلمان را قرق میراهبه سپر، صدها کیلومتر  باند راست بزرگ

کنند، به وجود آورده، برخورد جدی کرده است. این های کهنه حرکت میخالی روی ریلاز قطارهای باری نیمه

سال است که از نظر سیاسی به فراموشی سپرده ها های خودروسازی دهمعضل در آلمان به خاطر قدرت کنسرن

هایی را که کند کامیونشده و کسی جرات طرح آن را ندارد. برعکس در چین وزارت محیط زیست درنگ نمی

کنند ولی مقرارت سخت و هدفمند در رابطه با برون فرست را که مدام آوری متداول گازوئیلی حرکت میبا فن
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چین  ۱۱خانه قدرت چنین کاری را دارد.نند، فوراً از گردونه خارج نماید و وزارتکشود، رعایت نمیتر میسخت

و  ۱۱آوری کهنه گازوئیلی را از گردونه خارج کندسال بیش از یک میلیون کامیون با فن ۱ابأ ندارد در خالل 

 های دولتی را نیز تشدید نماید.عالوه برآن کنترل

 

گردد: بعد از م شود، بال فاصله پس از اعالم تبدیل به واقعیت میو وقتی در چین کنترل محیط زیست اعال

پایان سبز، باید های بیگیرد. به جای جروبحثشود و در صورت لزوم مجازات صورت میکنترل، تعطیل می

طور در مورد محیط زیست را نجات داد. این امر را ما در موارد مختلف دیگر نمایش خواهیم داد.  ما همین

 های گازوئیلی به وسیلۀ قطارهای باری برقی بعداً سخن خواهیم گفت.ین کردن آمد و شد کشتیجایگز

از این رو روشن است که کشور و یا سیستمی چون چین قادر است از پس وظایف پیچیده مربوطه برآید و 

که مثالً در آلمان   ها را به قطارهای برقی سازماندهی کند، یک وظیفه محیط زیستی دیگرانتقال ترافیک کامیون

 گردد.رود ولی عکس آن اعمال میهاست که در مورد آن سخن میسال

های و درازمدت به وسیلۀ رانش -آورد، در میانچه که از نظر اقتصادی در کوتاه مدت مخارجی به بار میآن

 ردد.گهای پرانگیزه و نوآفرین ترمیم میتکامل اقتصادی و ارتقأ رفاه و از آن طریق انسان

های میلیاردی خصوصی و های بزرگ و سرمایهداری مالی نولیبرال که در آن کنسرنبرعکس در سرمایه

اندازی میان و یا دراز مدت که کنند، چشمنهادهای بخش مالی نوعی پلوتوکراسی یا توانگر ساالری اعمال می

تر درنظر گیرد دم به دم غیرممکن های بعدی را نیزای  که منافع حیاتی نسلعقالنیت اشتراکی و گسترده

ترین مدت خیلی سنگین است و در نتیجه تحقق اصالحات و های حداکثری در کوتاهگردد.  فشار کسب بهرهمی

گردد. کارتل احزاب نولیبرال، تر میهای پیچیده صنعتی و زیست محیطی روز به روز ناممکنبازسازی پروژه
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ی کوچک و ناتوان کرده و باوجود جمالت پایداریکی نولیبرال به شکل دولت را طی چهار دهه غلبه ایدئولوژ

 پرکن  تنها به فکر حفظ قدرت خویش است و در مورد معضالت آتی عاری از هرنوع ایده و توان است.دهان

های بزرگ منظم شده و برای دراز مدت در سیاست راهبردی توسعه ملی در کشور درحال رشد چین با شرکت

کنیم:   تأملاش، حتی ممکن است عقالنیت تجاری تغییر یابد. بگذار در نمونه صنایع خودرو کمی دهپارچه شیک

جانبه و به عنوان تنها اعالم کرد که به طور یک ۱۰۸۶که متعلق به چین است، اوایل "ولوو"خودروساز اروپایی 

هیچ کشوری در غرب حاضر  محیطی انقالبی را کهشرکت خودروسازی این تصمیم خطرناک ولی از نظر زیست

به اجرای آن نبود، اتخاذ کرده، که در آینده تنها خودروهایی را تولید کند که دارای محدودیت سرعت حداکثر 

نیمی از خودروها برای   ۱۰۱۵کیلومتر درساعت خواهد بود. در وبسایت کنسرن  اعالم شده بود که تا سال  ۸۱۰

زنجیره تولید ارزش به طور کامل از نظر آب و هوا خنثی ۱۰۱۰ا سال فروش، برقی و یا ترکیبی خواهد بود و ت

از زمانی »لب کالم سیاسی، صنعتی و زیست محیطی را این طور بیان کرد:  "هاندلزبالت"خواهد بود. روزنامه 

 ۱۵«ها تعلق دارد، دیگر ظاهراً هیچ چیز غیرممکن نیست.به چینی "ولوو"که خودروسازی سوئدی 

 

 

های دولتی تا ، از شرکتCrowd Fundingگذاری جمعی های دولتی تا سرمایهو اعتباری: از بانکسیستم مالی 

گذاری خطرپذیر، جذب مالی و ادغام  برای اعتبارات، سرمایه-های نوپا، از تنظیم مجدد تا آزاد سازی شرکت

 توسعه ملی

 

للی مالی مقاوم است. ظاهراً امروز حتی مقاومتر المدر باال اشاره کردیم که سیستم مالی چین  در مقابل بحران بین

های خارجی قابل توجهی در مقابل شده است. چین دارای بدهی ۱۰۰۱از بحران مالی بزرگ قبلی در سال 

المللی( و یا های مالی که زیر نفوذ ایاالت متحده آمریکا قرار دارند )بانک جهانی و صندوق بینسازمان

در باال  باشد.می "بیمینرن"های دولتی کشور و به ارز هایش به بانکبدهی بلکه ،استریت نیستهای والبانک

ای اشاره کردیم. ارز ذخیره کشور های منطقهها، خانوارها، دولت مرکزی  و دولتهای شرکتبه  نرخ بدهی

کنار اقتصاددانان مالی در  ۱۹سازد. ها از خارج مصون میبیلیون دالر است که چین را در مقابل دستکاری۱تقریباً 
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های مرکزی و صندوق ودیگران حتی مقامات بلندپایه بانک "ج. راسموس"و یا  "م. هادسون"المللی مانند  بین

 ۱۹المللی نیز به این امر اذعان دارند.بین

ها دولتی های مرکزی، چهار بانک ملی سنتی بزرگ  و یک سلسله از بانکبخش بانکی چین عمدتاً از بانک

های جهانی در رابطه با گذاری در پروژهالمللی و سرمایهالمللی، توسعه بینید ویژه، اغلب برای تجارت بینجد

و  پارچه شدهها یکبه آن خواهیم پرداخت(. این بانک تربیششود. )در پایین جاده ابریشم جدید تشکیل می

های قبل از هرچیز به عنوان بانکباشند و بدین سان موظف به رعایت سیاست راهبردی توسعه ملی می

های کنند. روابط خاصه چهاربانک بزرگ  با شرکتگذاری و توسعه دولتی در داخل و خارج عمل میسرمایه

نسبت به تشویق و  تربیشو تعهد   تربیش، انعطاف تربیشبزرگ دولتی  درگذشته در این بین به نفع گشایش 

 ۱۱وسط از بین رفته است.های کوچک و متترغیب و حمایت از شرکت

پذیرترو از نظر سیاست راهبردی تر، رقابتهای بزرگ دولتی را مدرنکنند تا  شرکتها امروز کمک میبانک

های صنعتی دولتی چینی شرکت ۱۶اند.تر سازند و در واقع نیز تاکنون موفق بودهآوری پیشرفتهو از نظر فن

ها سال است که خود را آهن آلمان( که بجای خدمت رسانی، ده)خط  "دویچه بان"مدتهاست که دیگر مانند 

ها یورو به جیب روسای گذشته و مشاورین گران قیمت آن پارو کند و میلیونبرای بازار بورس مشاطه می

در این بین در کلیه صنایع استراتژیک مهم ستون فقرات محکمی را  ، بلکهکند، دیناسورهای صنعتی نیستندمی

ها دارند و آنهای الزم را ارسال میآوری، زیرساختی و استراتژی عمومی ایمپالسند که از نظر فندهتشکیل می

 ۱۰رانند.را به پیش می

های ها، به طور مشخص برای شرکتگذاری محور برای شرکتبدین سان در چین یک اعتبار گسترده و سرمایه

. سیستم دولتی تامین مالی متعهد به رعایت اهداف پا و کار آفرین تامین شده استکوچک و متوسط ویا تازه

گردند، برای خود هم )که در غرب  عمدتاً حول محور خود می« بازارهای مالی آزاد»بدون کمک  ،توسعه ملی

شوند( قادر است اعتبارات الزم را تامین کند. از تر میکنند و به ضرر اقتصاد واقعی  و بقیه جهان فربهزندگی می

پا، کارآفرینی تازه منطقی  با  صدهاهزار شرکت -ای هدفمند به طور دراز مدت و کلکتیو به شیوه این طریق 

آوری تعیین کننده که برای بهبود ساختارهای صنعتی  و توسعه نوآوری و تکامل فن ۱۸ای میسر گردید، توده

 به آن خواهیم پرداخت( تربیش)در پایین  ۱۱بود.
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را سازماندهی کرده است. یک سوم کلیه « اقتصاد بازار بهتری»رسد که چین ر میطور به نظاز این رو این

های نوپا در سطح جهان در چین ایجاد شده است، که بیش از یک میلیارد دالر سرمایه به بازار وارد شرکت

ای تودههای جدید در آلمان رو به کاهش است.  اما کارآفرینی در حالی که تعداد تاسیس شرکت۱۱کنند،  می

پارچه شده و در جمعی هماهنگ و یکتنها با وجود بخش مالی و اعتباری که دارای تعهد ملی بوده، به طور دسته

های نوپا به اندازه کافی امنیت اجتماعی و خدمت اقتصاد واقعی قرار داشته باشد، مقدور است، که برای  شرکت

 مالی ارایه کند.

 ۱۱شود.ها تامین میگذاری محور، سودآوری خوبی برای شرکتسترده سرمایهو در عین حال با تامین اعتبارات گ

که با نرخ رشد اقتصادی شدید، شکسته شدن  ۸۶۹۱از سال « رفرم و گشایش»سیستم بانکی دولتی چین در فاز 

های صنعتی کتنظیر درآمدهای خصوصی رو به رو شده بود در ابتدا خود را روی شرساختارها و افزایش بی

زمینه های خصوصی و معامالت  و با پیشاز این رو به خاطر نیاز فزاینده تامین مالی شرکتلتی متمرکز کرد. دو

)فرهنگ گوانشی(، یک بخش اعتباردهنده بزرگ ولی  ای، تعاونی و روستاییفرهنگی شبکه خانوادگی، قبیله

به عنوان یک بخش  ،ثروت و دارایی )فرد به فرد( پدید آمد این بخش  به خاطر انباشت عظیم  P2Pغیر رسمی 

ای به خود گرفت و سرآخر به خاطر سطح باالی بهره در آن زمان العادهمستقل از بانک به سرعت ابعاد خارق

های ثروتمند که در ضمن قصد پنهان کردن تازه به دوران رسیده از سویامکانات بسیار عالی برای خرید سهام 

ا داشتند، پدید آورد. به کمک تنظیم و کنترل شدیدتر این بخش اعتبار دهنده ها رثروت خود در مقابل مالیات

 های اخیر محدود شد.غیر رسمی، این گرایش نیز در سال

ها الین که تعداد آنها  قبل از هرچیز به دلیل تحول بخش مالی به سوی سرویس خدماتی آنو تنظیم این کنترل

ها )از انباشت سرمایه در سطح گسترده تا اعطای کلیه عرضه ۵۱به شدت رشد کردالزم شد. ۱۰۸۱از سال 

گذاری مالی و یا سوداگری( امروز همه به طور وسیع در اینترنت وجود دارد و در نتیجه روند اعتبار،سرمایه

آورد. البته بخش غیررسمی و گسترده مالی  کننده را نیز با خود به همراه میثباتپول ناشفاف و همیشه بیخلق

مالی  بسیاری از خانوارها را به دنبال داشت،که شفافیت « باسواد سازی»در چین شمول اجتماعی بزرگ و 

)همتا به همتا و یا فرد به فرد( به   P2Pو اعطای اعتبار محلی Crowdfunding« های جمعیگذاریسرمایه»

کرد. در فازی گوانشی را تضعیف می ای و یاهای نوپا برپایه ساختارهای خانوادگی، قبیلهخانوارها و یا شرکت
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و در آخر بخش  ۱۹انداز برای روز مبدا کاسته شد.ها رفته رفته پایین آمد، از ترس خانوارها و پسکه نرخ بهره

های وحشی هرم اعتباری و اوراق بهادار ومشتقات به یک سرخوشی گسترده در غیررسمی مالی با نقل و انتقال

رفته رفته به فاکتور تهدیدآمیزی برای کل ثبات اقتصادی مبدل گردید. در سال  زمینه سوداگری  انجامید  و

داران نهایتاً بحران بزرگی در بخش  اعتبارات کوچک پدید آمد و خسارات زیادی به بسیاری از سهام ۱۰۸۵

 ۱۹کوچک وارد کرد.

پالتفرم  P2P ۹۰۰۰یف شد و از در ادامه، قواعد و استاندارهای کامالً مشخصی برای این قسمت از بخش مالی تعر

 ۱۱پالتفرم تائید و قانونی اعالم شد. ۸۱۰۰اولیه رسماً 

طور که در مورد سیاست صنعتی در بخش تحرک برقی دیدیم، با اجرای اقدامات از این طریق دولت چین همان

در بخش « چاالک»ظیم کند. فلسفه تنوجه فلسفه ممنوع سازی را دنبال نمیکننده  به هیچباثبات کننده و تنظیم

 مالی نیز صادق است.

ممنوعیت تنها در موارد استثنایی اعالم شد، که البته سریع و قاطع صورت گرفت. مثالً سیستم فرّار رمزارز 

(Cryptocurrency که شدیداً سوداگرانه بود سریعاً ممنوع شد. چین یکی از اولین کشورهایی بود )بیتکوینز(  )

)شرق وحشی( برای « غرب وحشی»مزارزهای سوداگرانه را ممنوع کرد. این امر شامل که بیتکوینز و دیگر ر

در  "اردوس"، که در حاشیه برخی مناطق و شهرهای چین یعنی در اطراف شهر (Mining)استخراج بیتکوینز 

های ای سریع و ارزان و قیمت نازل برق گرانیگاهمرز کویر که به خاطر وجود دانش فنی چین، توان رایانه

ها در مناطق صنعتی های استخراج در تاالرهای قدیمی کارخانهفعالیت  ۱۶شد.جهانی ایجاد شده بود هم می

نهایتاً برمال شد زیرا مصرف برق شهر به نحو غیرقابل توجیهی به شدت افزایش یافته بود.  "اردوس"متروکه 

شود که سهم چین در استخراج وز هم اعالم میسرانجام مراکزی با صدها رایانه مربوط به هم کشف شد. البته هن

ای برای البته در انتشارات کارشناسی هیچ نشانه ۱۰یابد.بیتکوینز کماکان زیاد است و حتی مجدداً افزایش می

 تایید و یا تکذیب این اطالعات وجود ندارد.

خش خصوصی، با به اصطالح طور استفاده غیرمتمرکز از بیتکوینز در بو سرانجام به خاطر مصرف برق که همین

در کنار تولید رمزارز، استفاده  ۱۰۸۶شد، در سال تر میهای بلوکی که روز به روز  به طور نمایی گستردهزنجیره

های چین خود در فکر ایجاد از آن نیز ممنوع گردید. البته این بدان معنی نبود که بانک مرکزی و دیگر بانک
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شده  برای تر و از طرف مرکز تضمینپایدارهای بلوکی آوری زنجیرهاده از فنیک ارز الکترونیکی ویژه با استف

 های نبودند و آن را مانند کشورهای دیگر به اجرا در نیاوردند.تراکنش

میلیارد دالر  پدید آمده  ۸۰ای معادل های صوری  که در بخش مالی غیر رسمی با سرمایهتعداد زیادی از بانک

هم . بدین سان بخش قدیمی غیررسمی مالی چین روی ۱۸و بعضاً رسمیت یافت و تنظیم شد بود، بعضاً ممنوع شد

رفته حفظ شد ولی شفاف گردید و با بخش رسمی مالی مربوط شد که ثبات را تشدید کرد و این بخش را 

 ۱۱تر ساخت.کارا

های خصوصی بزرگ ذ شرکتای زیر نفورفته و البته به طور فزایندهبخش مالی خصوصی اینترنت محور روی هم

IT  مانندAlibaba  و یاTencent  و یاBaidu ها و دیگران قرار دارد که برای دادن اعتبار به خانوارها و شرکت

های ها را با سیستمتواند آندارد که میدر سطح وسیع و به طور جامع، پالتفرم کاراتر و شرایط بهتری را ارایه می

افزارهای افزار و نرمدر کنار سخت هاالینی و کاربردهای سودمندتر  ترکیب کند. آنپرداختی  و ابزار دیگر آن

الین از طریق تلفن آفریدند. این بخش هم هم اکنون بسیار بسیار پیشرفته، زیرساختارهایی برای پرداخت آن

 است.رگله و تنظیم شده

فته و شکل غالب به خود گرفته است. هاست که در چین رواج یابدین صورت پرداخت با موبایل اکنون سال

های اعتباری رفته رفته از مد افتاده. درآمد پول نقد حداقل در شهرهای بزرگ زیاد متداول نیست و کارت

Alipay  وWeChat هم های اعتباری جهان رویاکنون بیش از درآمد کلیه کارتهای موبایل همناشی از تراکنش

کارایی از طریق توانند امور مالی خود را به شیوهطور خانوارها میمینهای کوچک و متوسط و هاست. شرکت

Alipay ،Finance-App  ویاAnt Financial  .حل و فصل کنندAnt Financial خانوار مورد  از طرف صدها میلیون

های مالی یا بحرانهای مالی و توان از ایجاد حبابمی Big Dataگیرد. این که با استفاده و تحلیل استفاده قرار می

به این موضوع خواهیم پرداخت(. بنابراین  تربیشآورد، روشن و مبرهن است. )در پایین جلوگیری به عمل

 ۱۱«بینی شده بحران تاکنون به واقعیت نپیوسته است.سناریوهای پیش»توان دید که خیلی ساده می

مختلفی، نه تنها در زمینه وام و اعتبار و یا  پارچه شده  از جوانبرویهمرفته بخش مالی شدیدتر تنظیم و یک

های تراکنش های پرداختی و همین طور زیرساخت های الکترونیکی، بلکه همین طور در تهیه سرمایه گذاری

دارای قابلیت   P2Pهای آوری اطالعات و یا شبکههای فنهای ویژه، کنسرنها، بانکبانک از سویخطرپذیر 
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ی هاههای خطر پذیر در خالل چند سال به سطح بخش سرمایتیجه حجم سرمایهی است. در نتربیشتوان 

 و در آینده نزدیک از آن برتری خواهد گرفت.   ۱۱خطرپذیر ایاالت متحده آمریکا رسید 

ی خار جی در سال های اخیر در هاهگشایش سخاوتمندانه و غیرمترقبه بخش مالی چین برای بانک ها و بیم

 داد نمی نشان گسترش به هم ایعالقه ضمن در و بود ٪۱از  ترکمی خارجی هاهه سهم سرمایمقایسه با گذشته ک

نشان می دهد که برخی از آزاد سازی ها در چارچوب  تجدید ساختاری گسترده  و تنظیم مجدد بازار قابل  ۱۵

     ۱۹اجرأ است.

 Poeple`sه نظارت بانک مرکزی )نظارت بر سیستم مالی چین در گذشته بسیار پخش و پراکنده بین وظیف 

Bank of Chinaو تجارت اوراق بهادار تقسیم شده  هاه( و همین طور مقامات نظارتی سه بانک مجزای دیگر، بیم

نظارت بر سیستم مالی به  ۱۰۸۹بود. پیشاپیش و در خالل نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در اکتبر 

و از نظر عملیاتی در اختیار بانک مر کزی قرار گرفت. سیستم نظارتی طور جامع اصالح شد و زیر نظر دولت 

روی هم رفته از طرف  ۱۱آهنگ شده نوین کلیه بخش مالی اکنون کمیته برای ثبات و توسعه نام گرفته است.هم

بدون این که از طرف »ناظرین خارجی گفته می شود که دولت مرکزی و بانک مرکزی چین می توانند 

 نسبتاً مستقل عمل کنند.  ۱۶« و دیگر البیگرها خنثی شوندبانکداران 

تواند رشد یابد. اساساً این حکم صادق است که براین اساس ارزش خارجی و اهمیت بین المللی ارز چین می

)و همین طور  "رین مین بی"شود، وزنه  تربیشحداقل از نظر تئوری هرچه سهم اقتصاد چین در اقتصاد جهانی 

که از طریق آن کد اقتصاد جهانی مشخص می گردد( در کنسرت ارزی جهانی سنگین تر خواهد  زنبیل ارزی

بود. ولی در واقع ایاالت متحده آمریکا تاکنون توانسته از صعود هر ارز  دیگری جلوگیری کند و حقیقتاً تفوق 

ع رژیم ارزی بین المللی دالر آمریکایی در معامالت و تراکنش های مالی بین المللی هنوز وجود دارد. درواق

که سهم چین الزم است. ولی با این نوینی با زنبیلی از ارزها، متناسب باسهم کشورهای مربوطه در اقتصاد جهانی

 «ارزی زنبیل» در "بی مین رین"۱۰۸۹ سپتامبر در تازه گذشته، ٪۱۰در اقتصاد جهانی در این بین از مرز 

گرفت. با این حال ارز چینی  از این طریق به کاندیدی برای ارز  رقرا ٪۵ وزن با  پول الملللی بین صندوق

 ذخیره بین المللی تبدیل شد که خود به اهمیت آن می افزاید.

 "رین مین بی"با ارز   هاهدارای اهمیت زیادی است: سرمایه گذاری در پروژ« جاده ابریشم نوین»در این رابطه 
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 "رین مین بی"را افزایش می بخشد و از این طریق  "ین مین بیر"صورت می گیرد که گرایشاً اهمیت و ارزش 

 خواهد شد )بعد از دالر و قبل از یورو(. هاهبه زودی  دومین ارز مهم برای تراکنش ها  و حفظ ذخیر

در حقیقت دوری گرفتن بطئی از دالر در تجارت جهانی و روی آوردن به یورو و رین مین بی  برای تسویه 

و « به سوی طال»تعداد زیادی از بانک های مرکزی  «  فرار»مللی محسوس است. همین طور حساب های بین ال

 ۵۰بازگرداندن ذخایر طالی خود از ایاالت متحده آمریکا در این جا دارای معنای مشخصی است.

م رئیس جمهور عراق صدام حسین قصد داشت انجام دهد و به قیمت جانش تما ۱۰۰۹آن چه که احتماالً در سال 

شد، یعنی عبور از دالر در صادرات نفتی عراق )او قصد داشت بیش از هرچیز  تراکنش ها را از طریق یورو 

صورت دهد. رین مین بی هنوز به اهمیت امروزی خود دست نیافته بود( امروز به یک گرایش بین المللی تبدیل 

 رد.شده است. صدام حسین در آن زمان از دوران خود پیشرفته تر فکر می ک

حجم تجارت روزانه  با  ۱۰۸۶به تجارت با رین مین بی پرداخته است. اوایل سال  ۱۰۸۱مثالً سیتی لندن از سال 

 افزایش ٪۱۰ ۱۰۸۱میلیارد پوند استرلینگ بود که تنها نسبت به حجم تجارت در سال  ۱۰رین مین بی بالغ بر 

میلیارد یورو و   ۵۰ریتانیا بود که تقریباً معادل متناسب با آن سرمایه گذاری شرکت های چینی در ب .بود یافته

دو برابر آن چه که در آلمان سرمایه گذاری شده بود، بود. سرمایه گذاری چین در آلمان مجدداً در حال کاهش 

 ۵۸است.

دهندکه عمداً ارزش اغلب چین را مورد اتهام قرار می اتحادیه اروپاییعالوه برآن ایاالت متحده آمریکا و 

نگاه می دارد. در حقیقت طی بحران بزرگ « کاربردی پائین تر »را به طور  "رین مین بی"ی ارز خود خارج

ی محرک سیاست پولی چین  هاهبرنام ۱۰۸۱و بار دیگر در سال  ۱۰۸۱و همین طور یک بار در سال  ۱۰۰۱مالی 

ت به خرید حمایتی دالر را تاحدی کاهش داد. ولی بانک مرکزی چین کراراً دس "رین مین بی"ارزش خارجی 

ولی تازه امروز در جنگ جاری اقتصادی، مالی، ارزی و   ۵۱شد.  "رین مین بی"برای نگاه داشتن کورس متوسط 

فن آوری واشنگتن، چین روشنتر با قیمت ارز نازلتر واکنش نشان داد تا از صادرات خود حمایت کند و به 

 مقابله با جنگ گمرکی ایاالت متحده برخیزد.

برای نزدیکی مجدد  تغییر زیادی در این امر به وجود نیاورد و به  ۱۰۸۶شش های  تردیدآمیز اواخر سال کو

سیاست ارزی فعال  به عنوان بخشی از  ۱۰۱۰در سال  کرونادلیل خطر خسارات  اقتصادی شدید ناشی از ویروس 
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 بسته بزرگ فعال سازی اقتصادی مطمئناً کماکان حفظ شد.

 

 ریفن آوری و نوآو

 آن چه که تاکنون دیده ایم

ما چندین بار در مورد دینامیک نوآوری جالب توجه چین در فن آوری مثالً در مورد فن آوری کوانتی و یا  به 

اصطالح رایانه کوانتی، در پیشتازی در سرعت های پرواز در بخش های پدافندی فن آوری نظامی، در تحرک 

خت های هوشمند، سیستم های پرداختی و بخش های دیگر سخن الکتریکی، رانشگرهای آلترناتیو، زیرسا

در این مورد اظهارات تعجب  "فرد رید"مهندس نظامی سابق ایاالت متحده و بالگر مستقل امروزی،  ۵۱گفتیم.

 ۱۰آوری ارایه می دارد. او مثالً در مورد هواپیماهایی گزارش می کند که با انرژی خورشیدی در ارتفاع 

در هوا پرواز کند و یا در مورد قطارهای بسیار  هاهپرواز می کند و قادر است بال انقطاع ما کیلومتری زمین

سریع السیر که برای ارتباطات زمینی سریع بین اروپا و آسیا نقش مرکزی ایفأ می کند)و نسبت به هواپیما و 

رشیدی تا وابستگی به نفت کشتی به مراتب  زیست محیطی تر است( و یا در مورد سرمایه گذاری در انرژی خو

ی دریایی دیگر که ایاالت متحده خیلی ساده می هاهبه ویژه از خلیج فارس و حمل و نقل آن از تنگه هرمز و را

 ۵۱ها را بلوکه کند، را کاهش بخشد.تواند آن

ار به اصطالح سیستم ملی نوآوری چین مثالً در بخش فتوولتاییک با شدت و سرعت مورد بررسی و تحقیق قر

« به جلو راندن»این تحقیقات خصلت های خاصه و شناخته شده سیستم نوآوری را  مثل  ترکیبی از  ۵۵گرفت.

طرح های دولتی و دینامیک های بازار )بازار و دولت( و یا ارتباطات محلی و رقابت بین المللی و یا سرمایه 

 ۵۹محلی را تایید کرد. گذاری ملی دولتی برای تحقیق و توسعه و حمایت و تقویت اقتصادهای

و تنها با جهت گیری، تقویت و ترغیب و هماهنگ سازی فعالیت های نوآورانه متعدد خصوصی  چین توانست  

 ۵۹عقب ماندگی ها را، که در تاریخ معاصر بی نظیر است، با موفقیت پشت سر بگذارد. پایدارروند جبران 

های موجود با دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.  پویش نوآوری چین با در نظر گرفتن جوانب آمار پتنت

چین در ارتباط با تعداد پتنت های به ثبت رسیده، با فاصله ای رشد یابنده رتبه اول نوآوری در ۱۰۸۱در سال 

جهان را به خود اختصاص داده بود. در این بین این کشور ساالنه نیمی از کلیه پتنت ها در جهان را به خود 
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 ۵۱است. اختصاص داده

 ۱۰۰۰های از نظر تاریخی این شکوفایی ظاهراً با روشن شدن حقوق مالکیت بر اختراعات در چین از اواسط سال

که البته قبالً نشان دادیم  که حفاظت حقوق مالکیت معنوی، استفاده مشترک از اطالعات موجود  ۵۶ارتباط دارد،

ی معنوی در چین به مراتب از هاهو حقوق سرمایدر قبال پرداخت عوارض را محدود نمی کرد. حقوق پتنت 

اطالعات سازمان جهانی مالکیت معنوی   ۹۰محدود کننده است .  ترکمایاالت متحده آمریکا سخاوتمندانه تر و 

و  ۱۰۰۶دهد که چین در رابطه با ثبت پتنت به ویژه از سال های که در دراز مدت  جمع آوری شده  نشان می

میلیون پتنت به ثبت رسانده است  ۸،۱بیش از   ۱۰۸۹آمریکا را پشت سرنهاده و در سال  ایاالت متحده  ۱۰۸۰

 ۹۸هزار پتنت(  ۱۰۰هزار و اروپا  ۹۰۰)ایاالت متحده تقریباً

 

 «سرعت دیوانه کننده»

آنچه که در مورد روندهای نوآوری »آوری نوشت:  مهندس سابق ارتش آمریکا و بالگر امور فن "فرد رید"

هاست که این طور به مرا به خود جلب می کند )...( اول سرعت دیوانه کننده آن و دوم تعداد آن چین توجه

ها می خواهند آمریکا را از کول خود به زمین پرتاب کنند و سوم ظاهراً مرکز توجه قرار نظر می رسد )...( آن

میز برای کسب سود و منافع چنگ انداختن رقابت آهاست. به نظر می رسد که برخالف  دادن حساب شده آن

ها نهفته است. )...( در حالی که دولت چین برای الگوی خردمندانه ای در پس سیاست های آن ویژه در آمریکا،

رفاه مردم چین کوشش می کند و بسیار سریع قدرت ضربتی فن آوری و صنعتی را افزایش می بخشد، واشنگتن  

اید. آمریکا کوشش دارد یک راه حل نظامی برای مشکالت دیوانه وار پول زیادی صرف تسلیحات می نم

 ۹۱«تجارتی پیدا کند.

 

 اطالعات عظیم، تجزیه و تحلیل عظیم، احکومت عظیم«: ساخت چین»هوش مصنوعی 

هوش مصنوعی امروزه به عنوان فن آوری کلیدی  برای آینده نزدیک، یعنی برای چندین دهه آینده محسوب 

است که به طور برابر هم برای تحقیقات علمی و هم « فناوری مقطعی»ع یک در واق می شود. هوش مصنوعی

( نقش مرکزی ایفأ می کند.  Internet of Thingsتولید صنعتی  و یا کنترل و تشخیص از راه دور )به اصطالح
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شبیه  ،( و تحلیل اتوماتیزهBig Dataای از اطالعات )هوش مصنوعی برپایه استفاده از حجم تاکنون ناشناخته

 نوین جبری غیر و آماری ۔ی ریاضی هاه( با شیوMachine Learningها )سازی و  پیش بینی آن

(Nonanalytic) بایدما را به روندهای پیچیده و خواص تاکنون مختص مغز انسان  هاهبناگردیده است. این شیو

لی در عین حال نقاط ضعف مغز )مثل انتخاب ارتباط ادراک، خاطره، شناخت الگو، تطابق مرتبط( نزدیک کند و

 ۹۱انسانی در زمینه منطقی و تحلیلی  و تحلیل آماری ارقام بزرگ را برطرف نماید.

برای اولین بار پس از » ی به کارگیری احتمالی  این فناوری هنوز دقیق نشده ولی هاهمحدوده واقعی و حوز

 ۹۱«کلیدی جهانی را از دست بدهد. انقالب صنعتی، غرب می تواند برتری و تفوق خود در این فناوری

وجود شرکت های نوپا و تامین سرمایه و اعتبار الزم  ،ی دولتی برای فرهنگهاههمان طور که اشاره شد هزین

های نوآورانه آینده یک ملت ولی همین طور یک صنعت، یک بخش و یا ها، نشانگرهای مرکزی  تواناییآن

 ۹،۱قریب  ۱۰۸۹است. در زمینه هوش مصنوعی چین در سال  یک منطقه و همین طور یک فناوری کلیدی

 ۱میلیارد و بقیه  ۵،۱میلیارد دالر برای شرکت های نوپا  آماده کرد، یعنی به اندازه بقیه جهان روی هم )آمریکا 

نه کار در آمریکا در زمی ۱۱۰کار تحقیقاتی در مقایسه با  ۹۰۰تقریباً  ۱۰۸۹برای چین در سال  ۹۹و  ۹۵میلیارد(.

کار بود(. آلمان  ۱۰و در چین  ۵۰در آمریکا تقریباً  ۱۰۸۱ها در سال هوش مصنوعی صورت گرفت )تعداد آن

 ۹۹ها عقب افتاده است.از آن ۱۰۸۹کار تحقیقاتی در سال  ۸۰۰با تقریباً 

بیهوده نیست که شرکت های آلمانی وقتی صحبت از ارتباط دو سیستم چین و آلمان می شود، اول از همه 

می نویسد،  "ولفگانگ بوشله"هوش مصنوعی را مطرح می سازند. رئیس سابق کمیسیون شرق اقتصاد آلمان، 

در زمینه فناوری و صنعت است میلیاردها دالر برای تحقیق در امور هوش « متساوی الوجهه»چین امروز شریکی 

نات مالی بی نظیر و گنجینه عظیمی  امکا»ی تحقیقاتی دولتی هزینه کرده است. گذشته از آن هاهمصنوعی و برنام

 ۹۶ ۹۱در اختیار شرکت های چینی قرار دارد« از اطالعات و تعداد بی شماری از دانشمندان برجسته

کلیدواژه: بیگ داتا: در حقیقت نمی توان در چین کنفرانسی پیدا کرد که در آن چندین ده دانشمند از 

باشند و با آرامش، صریح و شفاف در مورد تجزیه و تحلیل انستیتوهای بزرگ کارشناسی در آن شرکت نداشته 

بیگ داتا که از نظر ملی و بین المللی مرتبط است، برای کنترل روندهای روزمره، برنامه ریزی ترافیک و 

مدیریت کالن شهرها، تعیین بهترین اماکن برای پارک صدها هزار دوچرخه برقی اجاره ای، مسیر تاکسی های 
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ت میلیونها مصرف کننده در یک شهر و یک روز و بسیاری از چیزهای دیگر به بحث و ، تصمیما"اوبر"

 ننشینند. وگوگفت

و تجزیه و تحلیل های کالن در سطح زمین به  "بیگ داتا"همین طور فعالیت های تولیدی چین امروز  به کمک 

 ۹۰کمک تصاویر ماهواره ای در زمان واقعی پیش بینی می شود.

« مراقبت و کنترل و دیکتاتوری»)برای چین( فوراً با شبهه  Big Dataی غربی کلیدواژه هاهاین که در رسان

حمقانه است. تحلیل تعبیر می شود، با در نظر گرفتن واقعیت های موجود پیچیده در این کشور ساده انگارانه و ا

و بیگ داتا، که بدون آن جریان روزانه میلیون ها نفر بر پایه هوش مصنوعی  Governance بو کنترل چارچو

کالن شهرهای چینی عمالً مانند هر کالن شهر کابوس گونه جهان سومی  دیگری فرومی پاشید، امروز برای 

 بعداً باز به این موضوع خواهیم پرداخت. ۹۸اجتناب ناپذیر است.« مدیریت کالن شهرها»

لی هم نیست، نیست، بلکه به معنی به معنی کنترل جزئیات امور فردی که در واقع عم Governanceحکومت 

استقرار سیستم های کنترل و تنظیم است که شرایط سیستمیکی به وجود می آورد که بازیگران می توانند  

منعطف و با درجه ای از آزادی  برمبنای آن فعالیت های خود را تنظیم کنند.  و از این طریق باید در وحدتی 

صی و دولتی، چارچوب و ساختارهای واحدی برای پویشی پایدار به مانند دولت، جامعه، سازمان های خصو

نیز امروزه مقدار زیادی از  اتحادیه اروپاییشهرهای هوشمند در ایاالت متحده آمریکا و یا  ۹۱وجود آید.

 عنصرهای کنترل کننده را مثالً برای تنظیم جریان ترافیک مورد استفاده قرار می دهند.

 

 «چین نوآور نیست»

در قامت یک کشور در حال پیشرفت با نیمه پائینی درآمد متوسط، توانسته خود را تا سطح کشوری با چین 

با تاثیر اهرمی بی نظیری بین سطح درآمد متوسط و توان نوآوری تکنیکی و سازمانی تکامل  ،فناوری پیشرفته

د تحریم های گسترده فناوری از هایی که در آن چین  با وجوها برای زمینهبخشد. ما به طور کوتاه کلیدواژه

ها در باال ذکر طرف غرب  در تحقیق، تکامل و به کارگیری آن از غرب جلوافتاده اشاره می کنیم. برخی از آن

تحرک الکتریکی و رانشگرهای آلترناتیو دیگر، فن شد، برخی دیگر را به طور کوتاه در پایین مطرح می کنیم: 

ابررایانه، قطارهای بسیار سریع و فناوری قطارهای مگلو )الکترومغناطیسی(، آوری خورشیدی، فناوری کوانتوم، 
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، باطری 6Gو  5G دور راه از الکترونیکی ارتباطات صوت، مافوق های موشک فناوری ماشین،۔سیستم کنترل مغز

، تحقیقات پزشکی و ژنتیکی، تحقیقات هسته ای و فناوری شتاب بخشی AIهای بیولوژیکی، فناوری چیپ 

ای، تحقیقات فضایی، فناوری رادیوتلسکوپی، ماده شناسی در مواد طبیعی، ساختمان سازی به کمک رهذ

ولی روایت های رسمی در غرب باید به مردم خود تصویر دیگری،   ۹۱بعدی و بسیاری دیگر.۱چاپگرهای 

ان را به تطبیق، تقلید، ارایه کند: چین دارای چنان سیستم فرهنگی است که انس« چینی ها»تصویر خصمانه ای از 

 ۔ یولیت" سابق رئیس "فیورینا کارلی"نتیجه خوب در تست های امتحانی ولی بی ابتکاری تربیت می کند. خانم 

 نیستند، مبتکر و فکر خوش زیاد هاآن»: باشند مبتکر توانند نمی ها چینی که کرد اعالم ۱۰۸۵ سال در "پکارد

نیز در  "مک کینزی" ۱۰۸۵همین طور در سال  ۹۱«در به نوآوری نیستند.د و قاندارن کارآفرینی استعداد هاآن

را  اقتباس کند و محصوالت را ارزانتر و تنها تا اندازه « ساده»همین شاخ دمید: چین می تواند تنها نوآوری های 

له نویسی در سرمقا  ۹۵ها در پیشرفت های علمی و مهندسی تنها تا حدی موفق بوده اند.ای  بهتر تولید کند؛ آن

ها را در این ادعا کامالً مزخرف است و آن هم به دالیلی زیادتر از آن که  بتوانم همه آن»این رابطه نوشت: 

ی ارایه می تربیشالبته این امر به اندازه کافی  روشن شده ولی در پائین نیز  باز توضیحات  ۹۹«اینجا مطرح کنم.

 بی را از این طریق در دنیای خواب و خیال نگاه داشت.گردد. در دراز مدت نمی توان شهروندان غر

 

ودمان را درک کنیم: مثالً کوشش کنیم چین را بفهمیم و از آن طریق خ

 گذاری دولتی برای آینده علیه وسواس صفرهای سیاهسرمایه

ک سیاست  ی  صنعتی، علمی، و مالی این موفقیت ها را مطرح کردیم. در اینجا می خواهیم عناصر یهاهما زمین

 برای پویش رشد و توسعه را تعمیم دهیم:

  سرمایه گذاری وسیع دولتی در بخش های فرهنگی، علمی و تحقیقی در رشته صنایع حد مقطعی و

 فناوری

  تجزیه و تحلیل و تعریف اهداف دراز مدت مناطق کاربردی 

 یره ارزش افزودههماهنگی، سازماندهی، ترغیب همکاری و مرتبط ساختن بازیگران در امتداد زنج 

  دخیل کردن شرکت های کوچک و متوسط در زنجیره بین المللی ارزش افزوده 
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 )تقویت و بسترسازی کارآفرینان نوآور )شرکت های تازه پا و شرکت های کوچک و متوسط جوان 

  تامین شرایط اعتباری )سرمایه شخصی و وامی(  برای شرکت های نوپا و کوچک و متوسط و فراهم

 ی خطرپذیر به مقدار کافیهاهمایساختن سر

  استفاده از بانک های دولتی برای توانمندساختن شرکت های دولتی بزرگ در بخش های مهم برای نو

 سازی و سرمایه گذاری های استراتژیک.

 دخیل کردن شرکت های بزرگ خصوصی  در راه تحقق بخشیدن به اهداف رشد و توسعه ملی 

 های مستقیم سرمایه گذاری به وسیلۀیزیکی و اجتماعی بسیار باال  هم تامین  امکانات زیر ساختاری ف

 دولتی و هم متعهد کردن شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری در زیر ساخت ها.

  .برتری اولویت های سیاسی  رشد و توسعه در مقابل منافع محدود و کوتاه مدت شخصی کنسرنها

 استقالل دولت از البیگری شرکت های بزرگ.

 جا انداختن یک سیستم کنترل ضد ارتشأ 

 های جمع آوری بیگ داتا و تحلیل های گسترده برای بررسی، پیش بینی و کنترل چارچوب

 های بخشیتکامل

  انعطاف پذیری زمانی و تاثیرگذاری متقابل آزاد سازی و تنظیم، تعیین استاندارد پس از تحلیل پویش

 انتخاب  یک مکانیسم بازار برای تطبیق با تنظیمها و استانداردها. بخشی، استفاده از انعطاف پذیری و قابلیت

 

 ۹۱«بخش خصوصی باید در خدمت به کشور باشد و نه برعکس.»و یا به قول یک کارشناس امور چین: 

 این تصویر از صنعت، فناوری، تاسیس، نوآوری و تامین مالی را بعد بهتر ترسیم و کامل خواهیم کرد.

کندری رفتن بی برنامه خود به سوی آینده و از دست دادن رفاه نسل های آینده ملهم از روایت آلمان فدرال با س

مثالً با نمونه هوش مصنوعی برنامه « اقتصاد بازارآزاد»های متحجر و بد درک شده و یا اصالً درک نشده 

اده و منتقدین چپ متضادی را ارایه می دارد. در این نظر شرکت های محافظه کار، خدمات اقتصادی جاافت

ها از پدیده مشابه متفاوت باشد، متفق القولند. برای فناوری صنایع کلیدی همگی، هرچند هم که دالیل انتقاد آن

میلیارد یورو )!( بودجه  ۱تکانی به خود داد و  ۱۰۸۶دولت ائتالف بزرگ منفعل در برلین تازه در سال ۱۸قرن 
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. ولی کمی بعد وزیر دارایی  مشخص ۱۰۱۵تا  ۱۰۸۶برای سال های  که، بل۱۰۸۶درنظر گرفت البته نه برای سال 

درنظر گرفته  ۱۰۸۶میلیونی که برای سال  ۵۰میلیون یورو به طور مستقیم آماده خواهد کرد و  ۵۰۰کرد که فقط 

 ۹۶خواهد بود.« بلوکه»شده بود فعالً 

ی،  نشان دهنده بی برنامگی احمقانه  یک چه کوته نظری دردناکی! برباددادن آینده یک پایگاه و مرکز اقتصاد

نسل از فرضیه پردازان سیاسی نولیبرال و دیوان ساالران حزبی است که تنها آداب و رسوم متحجر حزبی خود را 

ی اخیر هرنوع تصور از هاهها با سقوط نولیبرالی خود در دهمی شناسند. آن

ش خصوصی یک اقتصاد به عنوان یک سیستم چرخه پویشی و نه امرار معا

خانوار دهاتی و همین طور نجات فعاالنه آینده ملت ر ا از دست داده اند. دانش 

)تصویر( که توانست  "جان ماینارد کینز"اقتصادی اساسی و الزم  فردی چون 

نجات دهد در بین این طبقه سیاسی دیگر   ۸۶۱۰جهان را از بحران متمادی دهه 

« صفر سیاه» "فیتیش"دولتی برای آینده در بودجه دولتی به نفع  وجود ندارد. سرمایه گذاری های ضروری

ساکن )تعادل بین درآمد و مخارج( قربانی می شود و در این زمینه آقایان به ناگاه فعال شده و این جنون را حتی 

 رسانند.در قانون اساسی نیز به ثبت می

مانی مجبورند خود دست به کار شده و در نوایی سیاسی کشور، کنسرنهای آلبا در نظرگرفتن پیش زمینه بی

بخش هوش مصنوعی خواهان همکاری با کنسرنهای آمریکایی و چینی شوند. مثالً فولکس واگن با شرکت 

روی خودروهای بدون راننده کار می  "هواوای"و  "آئودی"، یک شعبه از کنسرن اینترنتی چینی و "آپولو"

 ۱۰کنند.

رعوب کننده و همیشه حاضر در مورد آتش افروز نوین جنگ سوم جهانی و های ماینجا دیگر سخنی از روایت

حکومت »، «مردم آنجا آزاد نیستند!»، «آنجا دیکتاتوری است!»، «ها از اقتصاد بازار پیروی نمی کنند!آن»یا 

تی ی دولهاهرسان به وسیلۀو دیگر قواعد کالمی  و تحمیق !« کرونا»، «اویغورها!»، «هنگ کنگ!»، «پلیسی!

خیلی ساده مسأله بر سر آینده اقتصاد است و انسان باید همراه  ، بلکهنیست. اینجا دیگر ایدئولوژی مطرح نیست

شرکت های محافظه کار که بخوبی اوضاع را زیر نظر دارند، بازشناسد که آنانی که خیلی میل داشتند پرسنل 

به ارباب رجوع « دوستی خاله خرسه»مصداق سیاسی کنسرنهای بزرگ باشند با داشتن صالحیت ناکافی خود به 
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 خود لطمه می زنند.

بیگ »ولی ظاهراً موضوع هوش مصنوعی دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی و همین طور سوءاستفاده احتمالی از 

برای کنترل رفتار و هدایت  و در واقع اعمال بالقوه دیکتاتوری است. البته ما بعداً به « بیگ آناالیزیس»و « داتا

 های متفاوت جاری در هدایت و کنترل اجتماعی خواهیم پرداخت.آزمایش

البته هردو بُعد همین طور با صنایع فناوری اطالعاتی در ارتباط است که ما از جنبه صنعتی  به طور کوتاه به آن 

 اشاره خواهیم کرد.

 

های شدت یافته غولبا درک چین، خود را درک کنیم، نمونه فناوری اطالعاتی: ویژگی بخش و رقابت 

 های چینی.آمریکایی علیه غول

صنایع اطالعاتی و ارتباطی، تنگاتنگ و بدون مرز مشخصی با فناوری هوش مصنوعی در ارتباط است، زیرا به 

تحلیل »تبدیل شده و به خاطر موقعیت پیشکسوتانه خود همین طور در تکامل  "بیگ داتا"تولیدکننده عمده 

و به مصرف کننده  عمده آن تبدیل شده است. از این رو هر کس که از اینترنت  نقش ایفأ می کند« کالن

الکترونیکی که اجباراً به جای می گذارد، که ضبط و ارزیابی می گردد، نه « ردپای»استفاده می کند، به خاطر 

و یا تن سنت  یا   ها علی بابا و بایدو و علی پی تنها در گوگل و فیس بوک و  یا آمازون و یا  نسخه چینی  آن

 وی چت دارای یک پروفایل شخصی است.

)گوگل، آپل، فیس بوک، آمازون و « خواهران بزرگ ۵»و درست همان طور که در ایاالت متحده آمریکا 

و پنتاگون مربوط اند و اطالعات خود را برای کنترل جهان در  NSAمایکروسافت(با سازمان جاسوسی آمریکا 

دهند،  در چین هم جریان اطالعات بین علی بابا و همکاران و آژانس های اطالعاتی دولتی ها قرار می اختیار آن

 تضمین شده است.

مثالً با نمونه گوگل، استفاده از نظر اجتماعی سودمند و آینده محور  ۱۸ "بابان هزنت"اقتصاددان آمریکایی، 

تحلیل های هوش مصنوعی قادر است،  و همین طور هوش مصنوعی را ترسیم می کند، که با  "اطالعات کالن"

ی وجوجستی هاهبیکاری در ایاالت متحده را به صورت منطقه ای تنها به کمک تحقیقات اینترنتی و  شاخص

کاربران تقریباً دقیق و آن هم در زمان واقعی پیش بینی کند. اگر دولت در ایاالت متحده آمریکا از نظر 
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ای بیکاریِ در پیش آماده کرده ی منطقههاهتوانست خود را روی گرانیگایم داشت، عمل توان سیاسی ۔اجتماعی 

 و پیشگیرانه عمل نماید.

صنایع فناوری  افزار(افزار و نرمالزم در مورد ویژگی این بخش: محصوالت مادی و غیرمادیِ  )سخت تأمل

در  شود.ای نامیده میشبکهاطالعاتی حول عملیات دیجیتالی میکروالکترونیکی سازمان یافته است که فناوری 

، مدل کاالهای رقیب حاکم و یا نولیبرال   « نوکالسیک»تصویر جهانی فردگرایانه غالب علم اقتصادِ به اصطالح 

از  ترکمدارد، دیگران را از لذایذ خوب محروم کند و از این رو هرچه که دیگران است، که مالکان را مجاز می

خواهد بود. برخالف این امروز جهان درست بر  تربیشکننده  ای مالکان مصرفآن داشته باشند فواید آن بر

« اشتراکی»های واقعی پر از فرآورده  های اجتماعی کلکتیوحتی فراسوی فرآورده پایه  فناوری شبکه ای حاکم

داشته باشد، مصرف کننده وجود  تربیشرس باشد و تعداد ی از آن در دستتربیشجا هرچه تعداد  است. در این

کنند، سودمندی فرآورده برای فرد فرد مصرف که به شبکه خود تعلق دارند  و با امکانات خود ارتباط برقرار می

 پایه نصب شده شبکه نامیده می شود.  installed baseخواهد بود. این امر  تربیشکننده  

ای به همراه دارند. ، به اصطالح تاثرات شبکهمی شوند« انباشته»و خدمات  هاهها، فرورداز آنجا که این فناوری

در نتیجه رشد یک استاندار ارتباطی تکنولوژیکی در واقع به استاندار سازی در سطح جهان می انجامد و تولید 

باشد و استاندار خود را سریعاً  علیه استانداردهای رقبای بالقوه  First Moverکننده این استاندارد را اگر مثالً  

دهد . شاید هم به قدری قدرتمند شود که از همکاری با گرایشاً به سوی انحصارگری سوق میمیل نماید،خود تح

دیگران خودداری نماید همان سیاست تجارتی که مایکروسافت تقریباً همیشه دنبال می کرده. این امر از نظر 

وهی از انحصارهای جهانی قرار فناوری نشان می دهد که چرا ما در جهانی زندگی می کنیم که تحت تاثیر گر

  ۱۱از قدرت اکثر کشورها است. تربیشدارد که قدرت هریک 

درصدی از بازار جهانی ) مثل  ۶۰در دنیای صنعتی گذشته)در بهترین دوران( برای انحصارهای جهانی سهم 

سهم بازار ملی   ٪۱۰سیستم مایکروسافت امروز( قابل تصور نبود. در آن زمان اگر مثالً یک کنسرن فوالد شاید 

ای امروزی با اثرات شدند. در دنیای فناوری شبکهمقامات امور رقابت  فوراً فعال می ،دادرا به خود اختصاص می

د. از این رو رو را از بین می« آزادی بازار»و یا « آزادی رقابت»های ها، مفهوم تمامی ایدهانبوه رشد فزاینده آن

آزاد که برای مرز « اقتصاد بازار»و یا « بازارهای کارا»ای برای عدکنندهغرب دیگر قادر نیست طرح متقا
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سریعتر از گذشته  به ساختارهای قدرت « بازارها»نامد، عرضه کند. کشیدن با چین هنوز خود را  مجری آن می

 شود.های توزیع از پایین به باال تبدیل میو مطابق با آن به ماشین

شود. حتی مایکروسافت در بهترین ایام حیاتش  یک انحصار جهانی الص یافت میالبته به ندرت انحصارهای خ

مثالً جنبش لینوکس  Open Sourceخالص نبود. همیشه مغزهای مبتکر فراوانی وجود دارد که با مدل متن باز 

طور ینسازند. و هم«  قابل تعامل»کنندگان را با محصوالت انحصاری کنند و استفادهانحصارها را تضعیف 

ایجاد کنند  Installed Basesتوانند های رقیبی وجود دارند که با استاندارهای رقیب  به همین صورت میکنسرن

 .رشد وسیع را تقریباً محقق سازندکه حتی صرفه به مقیاس، 

های معمولی دینامیک و خشن  در ای  پر از جنگو بدین سان جهان صنایع فناوری اطالعاتی  و شبکه

رهاشده « اقتصادبازارِ»هایی در رهای انحصارهای چندتایی است که در واقع همیشه نوسانات و تالطمساختا

 آورد.نولیبرالی به وجود می

کننده این دنیا های نزولهای صعودکننده و سیستمشود که چرا برخورد بین سیستمبا این پیش زمینه روشن می

های بزرگی از دو طرف مانند آپل، فیس بوک، کنسرناغلب به صورت یک جنگ فناوری حول محور نام 

 گیرد.صورت می ZTSهواوی و 

 

 سودها« اجتماعی کردن»چین: سیاست صنعتی ویژه بخشی و 

البته مسئولین امور در چین با این واقعیات آشنا هستند و در شکل بخشیدن به صنایع فناوری اطالعاتی، به 

کنند. روند تکاملی جهان زیر سلطه غرب آل و آزاد اعتماد نمیایده «بازار»های بچگانه غرب در مورد روایت

مدتهاست که پرده از روی احادیث کهنه برداشته و حتی در خود غرب نه نسل جوان  به آن اعتقاد دارد و نه آن 

که آموزیم اند. از تجربیات غرب میای که امروز به سیاست تنظیم مجدد صنایع بازگشتهنیروهای جاافتاده

تواند چیز دیگری ای نمیداری مالی شده نولیبرال  تنها به دلیل  فناوری شبکهدر یک سرمایه« اقتصاد بازار آزاد»

 از اکثر کشورهای جهان است. تربیشصنعتی به بار آورد  که ثروت و قدرتشان  -مالی  جز از تعداد کمی غول

بین بوده دارای کنند ولی بنابر طبیعت خود کوتهمت میها با سرمایه خود بر اقتصاد، اجتماع و سیاست حکوآن

ها قادر نیستند عقالنیت طور در محافل خاصه قدرت و الیت آنباشند. همینمحدود و فردگرایانه می« عقالنیت»
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ها را در نظر داشته باشد تکامل بخشند. در نتیجه جای تعجب نیست کلکتیو را که خیر مشترک جامعه برای نسل

متحجری  « های آزاداقتصاد بازار»ها با چنین  شناختی  از بطن دولتهای دراز مدت اجتماعی و بومالسکه ایمپ

اهمیت ها سال تنها سرو صدای بی( ده۹تقریباً به طور کامل خفته بماند و دستگاه تعامل جهانی کشورها )جی 

 ای به راه اندازد.رسانه

آور آن چینی راه دیگری را انتخاب کرده است و تبعات شگفتسیاست ساختاری و صنایع فناوری اطالعاتی 

شود و خواهان کد ورود به اینترنت اکنون به واقعیت تبدیل شده است. هرکس که در چین  وارد هتلی میهم

فای )حافظ مالکیت خصوصی( گردد با لبخند لطیف کارمند هتل روبرو خواهد شد. در آنجا نیازی به رمز وایمی

ها )مخارج استفاده از واحدهای اضافه( تقریباً صفر است و آن« ایهای حاشیههزینه»هایی  که ریبرای فناو

ها  فارغ از این که چند کاربر  در شبکه حضور دارند و چند بیت و بایت استفاده )ویا تولید( استفاده از آن

ن انسان همیشه در وای فای حضور کند، نیست. در شهرهای بزرگ در چیای ایجاد نمیکنند در واقع هزینهمی

 های خصوصی و بالعکس.هم بالانقطاع از دولتی به تجارتی و اطاقدارد و آن

ها در چین به مراتب شود که نسبت به آلمان ارتباط از راه دور متحرک در کلیه بخشبدین سان روشن می

ت پستی چهل تکه با مناطق روستایی فاقد تر بنا شده است و مثل آلمان، ارتباطات از راه دور و یا خدماگسترده

 ارتباط نیست.

 و "آمازون" یا و  "بابا علی"در رخداد فروش جهانی )جمعه سیاه( و یا )روز مجردها در چین( که به وسیلۀ 

 صورت همراه تلفن وسیلۀ به خریدها کلیه ٪۶۱ چین در ۱۰۸۹ سال دراواخر شودمی سازماندهی دیگر بسیاری

 ۱۱. بود گرفته

ر یک شهر چینی کاربران تلفن همراه  شبکه متراکمی از ساختارهای خدماتی، مانند امکانات شارژ و کابل د

ها  برخوردار هستند. اینها زیرساختارهایی طور امکان شارژ خودروهای الکتریکی در پمپ بنزینشارژ و همین

ناوری ارتباطی و کنسرنهای خودرو کند، که عمدتاً از طرف کنسرنهای فاست که میلیارد ها دالر هزینه می

کند بخشی از های خصوصی را متعهد میشود زیرا دولت آن را مقرر کرده است. دولت شرکتسازی تامین می

 سود خود را برای این کار هزینه کنند تا ساختارهای مرکزی و خدمات به طور گسترده فراهم باشد.
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ا باید سهم خود را برای رشد و ههای بزرگ: آنمعامله سیاسی اقتصادی با شرکت

 توسعه ملی بپردازند

توانند به طور انفرادی های فناوری ارتباطی میبه این صورت است که مثالً شرکت« اقتصادی-معامله سیاسی »

های اخیر برای کاستن درآمد ابرثروتمندان در پایین اشاره خواهیم کرد( ولی ثروتمند شوند )در مورد گرایش

تامین محصوالت اجتماعی )مثالً ساختارهای زیربنایی( باید بخشی از سود خود را در اختیار جامعه برای تهیه و 

قرار دهند. این بدان معنی است که مثالً کوچکترین دهکده در چین امروز از شبکه سریع ارتباطی برخوردار 

 شود، نامید.لۀ دولت تعیین میهایی از سود که به وسیتوان آن را اجتماعی کردن بخششود. به عبارت دیگر می

نه تنها ثروتمندترین فرد چینی  و یکی از ثروتمندترین   "باباعلی"معلم سابق و موسس و مالک  "جک ما"

آوری ارتباطی در سطح جهان است، های فنترین شرکتترین و خالقنه تنها یکی از  مبتکرترین، پر ایده ،افراد

پذیرد سیاسی اجتماعی  در چین است، که برتری سیاست را می« معامله»ین بلکه در عین حال درست نماینده  ا

کند و حتی ابأ ندارد که در نماید و از آن دفاع میو خود را در سیاست راهبردی توسعه ملی چین ادغام می

 ۱۱فوروم اقتصاد جهانی در داووس رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا را شدیداً مورد انتقاد قرار دهد.

عضو حزب کمونیست  "ما"همه جا گفته و نوشته شده که 

چین است و چین به جمله او که هرخارجی از دوست چینی 

من حزب را »)تصویر( گفته: "ما"خندد. شنود، میخود می

این «. شوممانند مادرم دوست دارم ولی با مادرم همبستر نمی

داران چینی حق تقدم  سیاست را )اجباراً( یهکند که حتی بزرگترین و ثروتمندترین سرماجمله مشخص می

های راهبردی شرکت خود را در داران به فعالیت سیاسی نپردازند و سیاستاند، که در یک حزب سرمایهپذیرفته

های غنی و طبیعتاً مانند بسیاری دیگر از شرکت "ما"همکاری دیالکتیک با دولت و حزب تکامل بخشند. 

های راهبردی توسعه راهبردی است که حزب کمونیست تاسیس کرده تا سیاستهای بزرگ عضو هیت سیاست

طور با کنسرنهای بزرگ خصوصی هماهنگ کند و از در سطح حزب همین ، بلکهملی را نه تنها با دولت

ل ها را در مقابها را در روند توسعه و تکامل ملی ادغام نماید و آنالمللی آنان استفاده نموده آنتجربیات بین

داران چینی درآمدهای های جاسوسی غریب مصون دارد. سرمایهطور سازماناغوأی امپراتوری ملل بیگانه و همین
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المللی حمایت کنند و از آزادی برخوردارند و از نظر سیاسی و مالی  در معامالت ملی و بینخوبی کسب می

سیس کنند. در یک اقتصاد دینامیک و آزمایشی  داری تاشوند اما طبیعتاً مجاز نیستند حزب سرمایه و سرمایهمی

 مانند چین مساعی آنان به این سو کامالً محدود است.

ما تاحد زیادی با این ترکیب آشنا شدیم که تا کنون مانع از این شده و در آینده نیز مانع خواهد شدکه چین  با 

رسانا( درمقابل صنایع ایاالت ایع نیمهای کوتاه مدت و ساکن صنایع فناوری پیشرفته )به ویژه صنوجود عیب

سال آینده این  ۵تا  ۱متحده آمریکا، در مقابل سیاست راهبردی اقتصادی ترامپ با شکست روبرو شود ولی طی 

 ایاالت متحده آمریکاست که شکست خواهد خورد و نه چین.

آمریکا به پایان رسید، تنها با درنظر گرفتن سال انتخابات  ۱۰۱۰که در ژانویه « فاز اول معامله»طور همین

ها را در مقابل برای دهقانان آمریکایی را احیأ خواهد کرد  و آن Status quo anteوضعیت قبلی 

های ساختاری چین در ارتباط با کاراساختن فناوری ای نجات خواهد داد ولی کلیه تواناییهای تودهورشکستگی

گر را ممکن می سازد و پیروزی کاذب برای معامله ،المللیش بیندر درون  و در بهینه سازی  زنجیره تولید ارز

آن را به نشانه قدرت به انتخاب کنندگان خود بفروشد، ولی ساختار  ۱۰۱۰شاید او )ترامپ( بتواند در پائیز 

 ۱۵های چین را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.توانایی

  و پولدار « وفادار»کننده میلیارد مصرفچین دارای اقتصاد درونی باثبات، قدرت خرید قوی با یک

های برای تولید قطعه برای شرکت ترکمجویی به مقیاس  با گرایشاً هزینه این امر به اصطالح به صرفه ۱۹است.

 های دیگر قادر نیستند در اقتصادهای میهن خود بسیج کنند.انجامد که شرکتداخلی می

 های ریاضیات، انفرماتیک، علوم عظیمی در بخش« نیمنابع انسا»ترین مدت چین توانست در کوتاه

ها در مقابل التحصیل در این رشتهمیلیون فارغ۱،۹مهندسی و طبیعی تربیت کند که در جهان قابل مقایسه نیست: 

اکنون  در به همین دلیل چین هم ۱۹های مشابه در ایاالت متحده آمریکا .التحصیل در رشتههزار فارغ ۹۰۰تقریباً 

 های فناوری، رهبری فناوری را به عهده گرفته است.لسله از بخشیک س

 طور که نشان داده شد، چین قادر است سیاست صنعتی عظیم و کارا و از طرف دولت هماهنگ همان

و سیاست تقاضای  -، اقتصاد خارجی-، زیرساختارها-، مالیات-، اعتبار-ای را  محقق سازد که  به وسیلۀ پولشده

بدین سان چین تنها در سال   ۱۱شود و اثرات آن به طور منظم و قابل اعتماد قابل رویت است.یمالی حمایت م
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میلیارد دالر در نظر  ۹۰۰در واکنش به جنگ فناوری واشنگتن، اقدامات سیاسی پولی و مالی به حجم  ۱۰۸۶

 ۱۶گذاری و تجارت خارجی بازتر کرد. گرفت و اقتصاد خود را بازهم برای سرمایه

 

 طالعات، جعلیات و ااحساسات ... احاکمیت ملی سایبریا 

ای و کنندگان، کنسرنهای رسانهای با آرای انتخابای، نظرسازی و بازی رسانهاخبار جعلی، روانشناسی توده

کنند که احساسات  کاربران خود را تحریک کنند تفریحی جهانی عظیمی امروز به ویژه این هدف را دنبال می

تواند وجود داشته باشد، برانگیزانند. ترامپ پیروزی هایی را که در اعماق وجود انسان مییزهترین غرو بدوی

انتخاباتی خود  را مدیون استفاده از حجم عظیمی از اطالعات خریداری شده از فیس بوک و نشرهدفمند یک 

های شرور به گردن روس» Cambridge Analytica»۶۱»کلید که  چگونه ممکن شد بعد واژهجهان جعلی بود. این

 ۶۱از اسرار دمکراتها در واشنگتن باقی خواهد ماند.« افکنده شود

پس جای تعجبی نیست که کشوری چون چین که از دید الگوهای برانگیختگی همیشگی و همه روزه و عمیق 

یابد( ا در میکند فوراً و بسیار مطبوع آن راحساسی و ناآگاه ما دور مانده )و هرکس که از چین بازدید می

ای و سیاسی گردد. از این رو طبیعتاً  بخش فناوری بازار مکاره رسانه و هیستری سوژه هرگونه برافروختگی

 اطالعاتی چین هدف انتقادات احساسی شده غرب قرار گرفته است. 

آزادی »با   «بیگ گاورننس»و « بیگ آناالیزیز »، «بیگ داتا»شود که آیا مطرح می سؤالصریحاً همیشه این 

موضوعات و  به خودی خود  اختالط پیچیده سؤالخوانی دارد؟  ولی طرح هم« اصول دمکراسی»و « فرد

تصحیح و تنظیم منطقی   ،گیرد و ظاهراً به خاطر گفتمان اغلب شدیداً احساسیهای کامالً مختلفی را در برمیپدیده

و « آزادی فرد»، با «اطالعات»، با «اینترنت»چین با رسد. به ویژه برخورد ارتباطات زیاد ممکن به نظر نمی

 های بنیادی راه رشد چین است.کردنهمیشه هسته تبلور محکوم« دمکراسی»

به مراتب بهتر از یک فرد متوسط « هاچینی»کند که کند، هوشیارانه درک میولی فردی که به چین سفر می

ها عات آنان در مورد ما بیش از خود ما است. و عالقه آنآلمانی از اوضاع جهان مطلع هستند. حتی اغلب اطال

ها در تحقیقات پیزا از محصلین ما ها است. مثالً در رشته جغرافیا محصلین آناز عالقه ما به آن تربیشبه ما اغلب 

بدون وجود گوگل، فیس بوک،  ،. ولی همه اینهاتربیشجلوترند. در ریاضیات، خواندن، زبان و غیره که 
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های شود؟ در هرصورت چینیپدیا چگونه ممکن است به ویژه که اطالعات  به وسیلۀ دولت و حزب فیلتر یویک

 امروزی شباهتی با بردگان نادان نگاه داشته شده، ندارند ... 

گر در جهان وجوجستترین نام دارد و در کنار گوگل محبوب« بایدو»گوگل چینی همانطور که گفته شده 

)به  "وایبو"کننده خدمات اینترنتی گسترده تبدیل شده است با نیز مانند گوگل به یک عرضه "بایدو"است. 

های اجتماعی و دنیای اینترنتی )به جای اینستاگرام( و غیره. چین در بخش رسانه "شوشیاهونگ"جای توئیتر( و 

الً بمراتب باالتر است. مانند غرب دارای همه امکانات می باشد ولی تعداد کاربران اینترنتی آنجا معمو

است و دارای قابلیت همکاری و به هم آمیخته تربیشی است که تربیشهای مختلف دارای عملکردهای پالتفرم

 ترکیب بهتری است.

های مشخصی را سایت "بایدو"هرکس که نتواند در چین از گوگل صرفنظر کند، مثالً چون به عنوان خارجی 

کنگ تواند به راحتی به گوگل هنگشود، میگر به زبان چینی عرضه میوجوستجدهد و یا نتایج نمایش نمی

رجوع کند و یا یک شبکه خصوصی مجازی با یک رایانه خارج از چین  ایجاد کند. هر فرد جوان چینی این را 

کنند ولی عمدتاً ها با انبساط خاطر و آرام  این کار را میتواند میهمانان خارجی  را یاری دهد و آنداند  و میمی

چینی نیست که  مانع « والفایر»بوک و شرکا. در نهایت این کنند نه گوگل، فیساستفاده می "بایدو"از 

عدم وجود عالقه کاربران چینی است.  در هرحال نمی توان  تربیششود، بلکه های غربی میاستفاده از پالتفرم

 ن حیات آلمان دمکراتیک مقایسه کرد.وضعیت را با گوش فرادادن به اخبار غرب در دورا

تر تر و آراماند که به وضوح آنان را خودآگاهخود را تکامل بخشیده« حاکمیت سایبری»ها  در واقع اغلب چینی

، «آزادی»، «ایدئولوژی»، «احساسات»، «اطالعات»کند. ما در پائین به طور نمونه به عباراتی چون می

شناسی مسئوالنه خواهیم پرداخت.  حتی با این که برای رفتار اجتماعی و بومطور آموختن و همین« دمکراسی»

بوک و فیس ،بسیاری از مردم در در غرب شاید به سختی قابل تصور باشد ولی زندگی دیجیتالی بدون گوگل

ان، البداهه هرنوع خوشبختی در این جهرسد که فیشرکأ عملی است. ظاهراً در غرب هنوز این طور به نظر می

، )اگر دقیقتر بیاندیشیم(،  مغایر با هرعلم و دانشی برپایه ارتباط با «دمکراسی»و هرنوع « آزادی»هرنوع 

رود. ما بعد در مورد فراتر نمی NSAبنا شده است. قدرت تخیل اغلب مردم از دیوار  مجتمع گوگل/«  گوگل»

 ت.اهمیت و عملکرد اینترنت در چین در موارد مختلف سخن خواهیم گف
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 بخش سوم

 

مالکیت، کارآفرینی، اقتصاد مشترک: تنوع اشکال « اوخ، اوخ! مالکیت دولتی!»

 هامالکیت و شرکت

 

 بزرگ چینی« اقتصاد مشترک»کارآفرینی؟ جبران

تحقیقات »و رئیس کنونی مرکز  ( ۱۰۸۱تا  ۱۰۰۱اقتصاددان ارشد و معاون بانک جهانی ) "جاستین لیفو لین"

چین، سیاست راهبردی چین را برای تقویت ساختارهای عمیق اقتصادی که در باال به آن اشاره « ینساختاری نو

 ۸نامد.می« رویکرد جدید ساختاری»کردیم، 

این رویکرد از جمله دارای اصل دادن و گرفتن سازمان یافته و تنظیم شده و شفاف در سطح اقتصادی است. مثالً 

اند، زیرا پالتفرم و خدمات خود را نه تنها در غرب، به این دلیل بزرگ شده های بزرگ فناوری اطالعاتیکنسرن

ای آماده دولتی بناکردند که از طرف صدهاهزار شرکت و یا میلیونها انسان ساختارهای شبکه در ابتدا بر پایه

های خودرو، رشتههای صنعتی بزرگ در بین کنسرن«  نوآفرینی باز»هایی شد. برپایه چنین پالتفرماستفاده می

( ولی Business to Consumer) B2C( و یا Business to Business) B2Bتواند مانندسازی میهواپیما و کشتی

توانستند برپایه های ویژه میهاو پالتفرم)از سرچشمه به سرچشمه(فروخته و یا مبادله شود. بخش C2C طورهمین

افزاری خود در سطح گسترده منباب مثال مانند های نرمها با سیستمنهای و دسترسی به رایازیرساختارهای شبکه

Airbnb  جاخانوارهای خصوصی خانه مسکونی و پا بگیرند. در این "اوبر"و یا سیستم خدماتی حمل و نقل مسافر

د اقتصا»کنند: پالتفرم اقتصادی به عنوان می« تقسیم»یا خودرو شخصی خود را با خانوارهای خصوصی دیگر 

 « .شراکتی

تحت شرایط ویژه فرهنگی و سیستمی چین این پالتفرم  اقتصادی و یا اقتصاد شراکتی  ظاهراً نسبت به غرب 

کاال و یا خدمات « تقاضاکنندگان»و « کنندگانعرضه»رسد که مرزهای بین تر رشد کرد. به نظر میگسترده

کننده به تولیدکننده که کننده به عنوان استفادهصرفکننده، تقاضا کننده و  مشود و عرضهمی ظاهراً  غیرشفاف
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شود. و از این رو ساختارهای عرضه کند، تبدیل میآفرینی میحداقل در شکل بخشیدن به محصول نقش

رانی معمولی، حمل و نقل مسافر  به وسیلۀ سیستم گسترده گردد، که مثالً در کنار سیستم تاکسیمتعددترمی

گذاری خودروی درکنار سیستم به اشتراک ،چین را در اختیار گرفته( "اوبر"که  DiDi )نسخه چینی آن "اوبر"

 گیرد.خصوصی و انفرادی صورت می

دانش و  ،صالح و ماهر کاردر تولید مثالً در رابطه با نیروهای ذی« گذاردنبه اشتراک»در حالی که اشکال 

کتور موفقیت تراکم صنعتی محلی بود و ما در طور توان تولید به طور کل  همیشه یک فاماشین  و همین

شود. افراد خودرو خریداری گذارده می« به اشتراک»چیز سیلیکون والی شاهد آن بودیم، امروز در چین همه

کنند، فارغ از این که خود پشت فرمان خودرو بنشینند و یا نه. یک ثبت نام ساده  تقسیمکنند تا آن را می

ها های موبایل آنهای ویژه اینترنتی محلی  و آپلیکیشنبقیه کارها به عهده پالتفرم  کافیست. در بخش عملیاتی

افزار فناوری اطالعاتی و یا حتی مسایل مربوط به تعلیم و تربیت است. استفاده از زمین، خانه و آپارتمان، سخت

  ۱گیرد.)ارایه مواد آموزشی و دانش( نیز به صورت مشابهی صورت می

گرایی در امور توان با گرایش چین به تجربیت ظاهری در به اشتراک گذاردن بین چین و اروپا را میبعضاً تفاو

در « کننددهند و سپس استاندارها و قواعد را مشخص میاول کار را انجام می»ها اقتصادی توضیح داد. چینی

ه خاطر تامین و تضمین مالکیت کنند  )حقوقدانان بحالی که اروپاییان  اول قواعد و مقررات را مشخص می

گرایی  علت این اختالف ظاهراً تجربه ۱زنند.زنند(  و بعد از آن دست به اقدام میخصوصی بایکدیگر سروکله می

سازی و به طور فرهنگ چین در شبکه و فرهنگ متفاوت در برخورد با مسایل مالکیت است. همین

 ۱۰ودکه به ادعای یکی از مدیران بلندپایه چینی شرکت بوش در شگذاری نیز به عنوان دلیل نامیده میاشتراک

 ۱سال آینده هیچ فرد چینی دیگر برای خود خودرو خریداری نخواهد کرد.

بود؟  « های چینیبا خصلت» "پینگشی جین"پس آیا از طریق اقتصاد شراکتی باید منتظر سوسیالیسم به قول 

شاهد بودیم.  به هرحال اقتصاد   Esoterikگرایانها در بین درونتاکنون تن چنین چیزی را ما-دنیای اشتراک 

های نوپای فردی باشد، مشابه شرکت-برای کارآفرینی سیستمی « بنیادی»تواند شراکتی گسترده در چین می

 تربیشها  ها و برای عرضه و استفاده، که اگر روزی آنفناوری  در سیاست صنعتی چابک در نوآوری

توانند باعث رانشی برای نوآوری در بخش خدمات گردند. اینجا هم باید از این فرض شدند، می استانداردیزه
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ی صورت خواهد تربیش، استانداردیزه و یک دست شدن «شرق وحشی»های حرکت کرد که پس از سال

اهد گرفت به طوری که آزمون یک اشتراک گسترده،  با ادغام کامل اجتماعی در روند تکامل ملی صورت خو

 گرفت.

را  بازشناسد. سنگ بناهایی که « از پایین»تواند شواهدی برای اجتماعی شدن به هر حال اگر کسی بخواهد می

وای و های اجتماعی )گوانشی، دانرا که برپایه فرهنگ شبکه« با خصلت چینی»تواند بعدها سوسیالیسم می

رسد که اهیم پرداخت. ظاهراً این طور به نظر میبنا کند. در بخش سوم  به این مطالب خو ،غیره( ایجاد شده

طور اشکال سازمانی در اشکال مختلف مالکیت و حقوق مالکیت بر زمین و اجسام و همین«  های چینیخصلت»

 کند.ها ظهور میو حقوقی  شرکت

 

 استفاده از زمین در چین: کارایی با وجود احقوق مالکیت فردیِ ناروشن

مالکیت جمعی  و از این طریق از نظر قانونی به دولت تعلق دارد و زیر نظر مقامات  در چین زمین اساساً  در

فدرال )دولت مرکزی، دولت ایالتی و دولت محلی( قرار دارد و در نتیجه مالکیت خصوصی برخاک و زمین، 

ها قرار تعاونیتواند به طور صوری در مالکیت روستا و یا های زراعی میطبیعت و منابع ممکن نیست. تنها زمین

 گیرد.

های مسکونی و یا های متفاوت مثالً ایجاد خانهتوانند زمین را برای استفادههای خصوصی میلذا افراد و شرکت

های دهقانی سال رهن کنند. معموالً حق استفاده از زمین به وسیلۀ خانواده ۹۰تا  ۱۰استفاده صنعتی برای مدت 

 . در نظر گرفته شده است ۱۰برای مدت 

نولیبرال حاکم برای اقتصاد و اجتماعی که دارای مالکیت خصوصی قوی و -بینی علم اقتصاد نوکالسیکپیش

االمکان نامحدود بر زمین نیست، روشن است: چنین اقتصادی کارکرد نخواهد داشت و باید حتماً به سوی حتی

 ۵اند و از بین برود.بم« ناکارا»طبیعت و منابع برود و یا به شدت  ،مالکیت خصوصی برزمین،

و به ویژه  ۸۶۸۸شود. چین در انقالب بورژوایی  سال اعتبار میالبته اکنون با نمونه چین ظاهراً این فرضیه بی

اشکال مختلف ماکیت را در کنار یکدیگر به کار گرفت:  ۸۶۱۶پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال 

فردی بر زمین، پس از آن اشتراکی کردن و مالکیت جمعی  زمین، یعنی مالکیتتقسیم اراضی  بین دهقانان بی
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به انواع مختلف مانند کمون خلقی، تعاونی، جامعه روستایی، مالکیت دولتی و شهری بر زمین. و بدین سان در 

از مالکیت و یا حق استفاده غیر رسمی  برای بازیگران دولتی و خصوصی « تکهلحاف چهل»طول زمان نوعی 

شهرت « رمز و راز»، اگر نه حتی «پازل»های اخیر در نوشتجات  واقعاً به نام شده که در سالمتعددی پدیدار 

 ۹یافته و عالقه تحقیقاتی شدیدی را به سوی خود جلب کرده است.

با فاز رفرم و  ۸۶۹۱که از سال  Household Responsibility System, HRS «سیستم مسئولیت خانگی»حتی 

نهاد مستقالً  به بازاریابی تعاونی و آزمایشی آغاز شد و این امکان را در اختیار دهقانان  گشایش در ابتدا محلی و

ها در رسماً به اساس حقوق استفاده از زمین  برای شرکت ۸۶۱۸یا جامعه روستایی بپردازند و سپس از سال 

ور کامل از بین نبرد. حقوق مالکیت را به هیچ وجه به ط« ناروشن»مناطق روستایی تبدیل شد، نیز تعریف 

کننده با امکان بازاریابی خصوصی ولی در مالکیت جمعی باقی ماند ولی استفاده از زمین  در یک سیستم ترغیب

 ۱های مشخص در قبال زمین جای گرفت.حال با مسئولیتعین

سیم استفاده نسبتاً در هرحال اصالحات ارضی مختلف در چین به تقسیم نسبتاً برابر  زمین و یا دقیقتر بگوییم تق

به دنبال تقسیم درآمد )در پایین به آن خواهیم پرداخت( نهایتاً ممکن شد تقسیم قدرت  ۶برابری از زمین انجامید.

، وقتی ۸۸بنابراین بنابر یک شناخت اقتصادی قدیمی  ۸۰وری اقتصادی بهتر گردد.تر و در دراز مدت بهرهمتعادل

ها کارایی اقتصادی ارتقأ یابد،  تقسیم حقوق استفاده و طبیعتاً تقسیم مسئولیتشود تا قرار باشد که منابع بسیج 

 االمکان نامحدود.و حتی« همیشگی»تر خواهد بود و نه حقوق مالکیت ترکنندهتعیین

و سیاست  تربیشالمللی و پس از گشایش بین ۱۰۸۹در خالل اصالحات جدید چین به ویژه پس از سال 

به آن خواهیم پرداخت( البته  تربیشو مدنیت قابل اعتماد  )در پایین  Credible China« چین معتبر»راهبردی 

 ۸۱گیرد.مورد توجه قرار می تربیشو چرخه ساده )قابلیت فروش( حقوق استفاده از زمین   تربیشامنیت فردی 

مانند روستایی، تعاونی( شود. ولی مالکیت دولتی، عمومی و یا جمعی )طبق آن حقوق استفاده فردی  تقویت می

 ماند.دست نخورده باقی می
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تکثر و بیشی اشکال «: for Profit» ،«non profit»دولتی، خصوصی و یا تعاونی، 

 ها در چینشرکت

که معموالً از  ،است. این ساختارهای متعددها  در چین  متنوع و گوناگون بودهاز نظر تاریخی هم اشکال شرکت

 ۸۱باشد، آگاهانه  حفظ شد.هم رفته مبین قدرت سیستم میاقتصادی، اقتصاد نوآوری روی-عینظر اقتصادی، اجتما

ها با اشکال و بازیگران ناهمگن در مقابل ای است که سیستمدر تحقیقات پیچیده سیستم، امر شناخته شده

مالی آزاد شده و   تر هستند، مثل بازارهایهای یکدست و یک شکل شده معموالً در مقابل شوک، مقاومسیستم

های کوچک و ها شرکتداری مالی که در آناز این رو به شدت متمرکز انحصارهای چندجانبه بازارهای سرمایه

شوند، های مالی بزرگ میپا دیر یا زود گرفتار وابستگی مالی و رهبری مجتمعهای تازهمتوسط نوآور و شرکت

 کنند.ا نسبت به خارج حفظ میخود ر« مارک»و « شرکت»گاه گاه که گهحتی آن

های خصوصی بزرگی نیز فعالند، که برخی از های دولتی بزرگ کالسیک، کنسرندر چین در کنار شرکت

های خصوصی کوچک و اند.  عالوه برآن تعداد زیادی از شرکتهای سابق دولتی خصوصی شدهها شرکتآن

های شماری از شرکتطور تعداد بیداشتند، همین ها در گذشته به دولت تعلقمتوسط نیز که بسیاری از آن

و کلکتیوهای   های کشاورزیهم نه فقط در بخشخصوصی نوپا، حجم وسیعی از واحدهای تولیدی تعاونی و آن

و در  Township and Village Enterprises (TVE)های به اصطالح  شهرستانی و روستایی محلی و یا شرک

موجود است.  به وسیلۀ  (Social Entrepreneurship)های غیرانتفاعی و یا اجتماعی پایان تعداد زیادی از شرکت

 ۸۱ی ایجاد کنند.تربیشپذیری این سیستم، ظاهراً ساختارهای شرکتی در چین قادرند در محل انعطاف

، «هاینکاراتر»در این جا هم این خواهد بود که تنها « نولیبرال-نوکالسیک»بینی فرضیه اقتصادی حاکم پیش

های کامالً خصوصی و سودمحور در بازار موفق خواهند بود و بقأ خواهند داشت زیرا در غیر این یعنی شرکت

از بین خواهد رفت. اینجا هم باز واقعیات چین  و عملگرایی دنیوی « ناکارا»های صورت سیستم در اثر شرکت

دقیق ولی درواقع ریاضیات ساده شده  های شبها مدلهای فکری آن ایدئولوژی انتزاعی را که هنوز بواقعی، ساخته

 کند.سعی به ایجاد مشروعیت خود دارد، رد می ۸۶اوایل قرن 

ها، روابط های خصوصی نیز در چندین وجه در زنجیره تولید ارزش، شبکهطور که توضیح داده شد، شرکتهمان

ای( و در آخر های محلی/ منطقهرسمی )فرهنگطور مقررات نهادی غیر)تولیدی و مالی( در صنایع بانکی، همین
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 ، بلکهدر نتیجه نرخ حداکثری سود نه تنها شاخص منحصره ۸۵اند.گرفتهدر چارچوب مقررات رسمی دولتی جای

ها( در چین هم نیست. شرکت )روابط و ارتباطات شرکت« ساختارهای عمیق»گاه شاخص غالب در حتی گه

د ارزش، در عملکرد نوآوری مشترک و یا در تامین خدمات در محل برای اغلب نقش آفرینی در زنجیره تولی

 تر است.کنندههای مالی و اعتباری الزم تعیینگرفتن کمک

برای ۸۹)رجوع شود به باال(  TVEهای شهرستانی و روستایی های محلی و یا تعاونیبه عنوان نمونه اهمیت شرکت

فرمال(، در رشد و « کارایی»ها در دنیا و تاریخ واقعی )و نه صرفاًاثربخشی اشکال مختلف و غیراستاندارد شرکت

با هدف گسترش تولیدات، خدمات و بازاریابی  ۸۶۵۰از دهه  TVEصعود اقتصادی چین تعیین کننده بود. 

ای محصوالت کشاورزی به وجود آمد. پس بندی دولتی  برای تولیدتودهای روستایی فراسوی سهیمهدهکده

های دولتی هنوز خشک و غیرقابل انعطاف بودند اغلب شرکت ۸۶۹۱اصالحات و گشایش  از سال  ازآغاز دوره

و کششی به نوآوری نداشتند.  شرکتهای بزرگ دولتی در واقع دیناسورهایی بودند که تنها با خصوصی شدن و 

ی نوآوری یا تهدید به خصوصی شدن  و قبل از هرچیز با ایجاد امکان رسمی ورشکستگی ممکن بود برا

ها بودند که  از جمله از شانس تعدد محصول، نوآوری در  TVEاستراتژیک بسیج  گردند. در این دوران این 

 المللی شدن  استفاده کردند و جامعه کارآفرینی چین را متحول ساختند.سازی و بینفرآیند و محصول، شبکه

)که از پایان  ۸۶۱۰و اوایل دهه  ۸۶۹۰ه طور نوآوری اواخر دهو همین« رفرم و گشایش»در سمت تجارت، 

های بزرگ دولتی در آغاز شد و نه شرکت« بخشهای روستایی»مقدماتش فراهم شده بود( از طرف  ۸۶۵۰دهه 

های شهرستانی و روستایی از نظر تعداد، تعداد اشتغال و تولید ارزش اضافه به شهرهای بزرگ. بخش  تعاونی

 ها )دولتی( نشان داد .را به بقیه بخش «راه»سرعت گسترش یافت. این بخش 

TVE های از نظر ساختارهای شرکتی و مالکیتی به هیچ وجه یک دست نبود و از تعاونی و دولتی و  شرکت

ها  تنها اصل و شد.  مبدأ حرکت مشترک آنهای سهامی  و شرکتهای انفرادی تشکیل میخصوصی و شرکت

ها بعدها ای گذشته بود. از تعداد زیادی از آنهای دهکدهامعهها از مناطق روستایی و جنصب مشترک آن

روی پای »به اقتصاد چین کمک کردند تا به طور جامع  ۸۶۱۰ها در دهه های بزرگ پدید آمد. آنشرکت

های که شرکتای مورد حمایت قرار گرفتند. درواقع اینو از طرف دولت به طور فزاینده«  خویش بایستاد



 تارنگاشت عدالت                                                           032                                       قرن چينی                         

المللی مدرن، نوآفرین و از نظر های بینهای مهم استرتژیک حفظ شدند و به شرکتبخش بزرگ دولتی در

 اند. های شهرستانی روستایینگری تبدیل گردیدند، مدیون شرکتاستراتژیکی آینده
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 بخش چهارم 

 

 درآمد، توزیع و بازتوزیع به پایین: از«: فقط مردم دست به دهان و میلیاردرها!»

 ها و فشار بر درآمد میلیاردرهابین بردن فقر، افزایش دستمزدها، کاهش مالیات

 

 ای در جهان را از بین برد!ترین فقر تودهچین بزرگ

تر دقیق ،چین اولین و تا کنون تنها کشور جهان است که هدف شماره یکِ هزاره سازمان ملل یعنی مبارزه بافقر

تا  ۸۶۶۰های از یک دالر در روز درآمد دارند، را بین سال ترکممردم که بگوییم به نیمه رساندن آن بخش از 

 ۱۰۸۱تا  ۸۶۱۸های تنها بین سال«. از آن جلوتر رفت»حتی   ، بلکهنه تنها پیش از موعد تحقق بخشید ۱۰۸۵

ن را از میلیون انسان را از ورطه فقر  نجات بخشد و تعداد آنا ۱۵۰سال چین توانست بیش از  ۱۱یعنی تنها طی 

 فقر مطلق در چین از بین رفت. ۱۰۱۰و در سال  ۸میلیون نفر تقلیل دهد. ۱۵به  ۱۹۱

تر تعیین دالر است. اما مرز فقر آماری چین سخت ۸،۶۰مرز فقری را که بانک جهانی تعیین کرده امروز بالغ بر 

آمد متوسط تعیین کرده بود و دالر است. در اینجا چین خط فقر را درآمد نیمه پایینی در ۱،۱۰شده و بالغ بر 

 بر فقر غلبه کرد. ۱۰۱۰حتی با وجود این شاخص سنگین چین در سال 

 ٪۹۰میلیون نفر از فقر رهایی یابند.  ۸۰۹۱هم رفته در سطح جهان ممکن شد روی ۱۰۸۱و  ۸۶۶۰های بین سال

 .بود چین در تکاملی روند مدیون  روند این

 به ۱۰۱۰ سال در و) یافت کاهش ۱۰۸۱ سال در ٪۸،۶ به ٪۱۱،۱از  ۸۶۱۸که نرخ فقر در چین در سال در حالی

 .رسید ٪۸۰،۶ به ۱۱،۱ از مشابه زمان مدت در جهان در فقر کاهش حدمتوسط ،(رسید صفر

ها مانند آفریقا و آمریکای التین باز در حال گسترش است. ولی با در حال حاضر فقر)مطلق( در برخی از قاره

طور های نولیبرالی ریاضتی با توقف رشد و شدت گرفتن توزیع از پایین به باال همیناستبه طول انجامیدن سی

های غذایی و حتی اروپا و ایاالت متحده آمریکا نیز با مشکل در حال گسترش فقر )نسبی(، وابستگی به کمک

 کاهش محسوس طول عمر رو به رو است.
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 رتر کرد.را براب« از پایین»از این طریق چین توزیع درآمد 

شده و قابل تقدیر جمهوری خلق چین در غرب های شناختههای فناوری از موفقیتاین موفقیت در کنار موفقیت

سال از فقر مطلق  ۱۰میلیون انسان  را طی  ۱۵۰رود ولی  این که به طور مشخص چگونه ممکن بود به شمار می

ها خارج است زیرا با خیرات و مبرات انساندوستانه ها و آمریکایینجات داد، احتماالً از قدرت تصور اروپایی

توان به های تحریمی نمیدولتی و یا زیر زور کار و کنترل و رژیم« های اجتماعیکمک»اغنیأ بین فقرا  و یا 

ل تواند با ایجاد اشتغاو با ثبات، فقر  در بین صدها میلیون نفر انسان را  از بین برد. این کار تنها می پایدارطور 

 برای صدها میلیون نفر ممکن گردد.

 

میلیون اشتغال جدید در سال، رشد و توسعه فضای روستایی و برابری درآمد  ۰۰

 تربیش

 

 پویش ایجاد اشتغال

که در پس فقرزدایی گسترده،  رشد و توسعه عظیم مناطق روستایی و ایجاد اشتغال  گسترده و این

یافته  ساختارها و افزایش شدید دستمزدها برای متحول ساختن سازمانطور زیرساختارهای الزم برای آن  و همین

های پرداخت جایگزین دستمزد )بیماری، بیکاری ...( برای تحریک ضربی اقتصاد داخلی و ایجاد سیستم

های انسانی و اجتماعی، نهفته بود، در غرب آگاهی زیادی وجود ندارد. از آنجا جلوگیری از اضمحالل سرمایه

شناختی کند و طی آن صنایع کهنه و از نظر بومن با سرعت زیاد ساختارهای صنعتی خود را متحول میکه چی

سنگ، فوالد، تولیدمحصوالت نازل قیمت هایی که نیازی به تبحر و کارشناسی ندارد )ذغالو اشتغال پایداریفاقد 

توان تخمین زد که چین ساالنه شتی میبرد، لذا با یک حساب سرانگو یا بازیافت زباله برای غرب( را بین می

میلیون اشتغال جدید است تا از افزایش بیکاری جلوگیری کند. ولی در واقع  بین  ۸۸نیازمند ایجاد حداقل 

 ۱دار ایجاد شد.و صالحیتپایدار میلیون اشتغال  ۸۱ساالنه  ۱۰۸۹و  ۱۰۸۱های سال
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،  که با نرخ رشدهای باالتر  در این بین ۱وستایی استها  امروز مناطق رگذاری در زیرساختگرانیگاه سرمایه

ای بعداً سخن خواهیم سازد. در مورد رشد و توسعه منطقهعقب ماندگی خود نسبت به مناطق شهری را جبران می

 گفت.

 

 هاگذاری در زیرساختخودتامینی مالی و سرمایه

حتی در چارچوب محدودتر سیاست  ، بلکههای عمومی  نه تنها از نظر اقتصادی و اجتماعیاین که زیرساخت

کند یک شناخت در واقع خود را از نظر مالی تامین می  تربیشها و عوارض مالی  از طریق کسب مالیات

در ایاالت متحده  ۸۶۱۰در دهه   "نیودیل"است که در واقعیت نیز در چارچوب   ۸۶۱۰از دهه  اقتصادی کهنه

اکونومیک و چرخه اقتصادی را چین امروز نیز به اثبات رسانده است. بدهی آمریکا تایید شد. این حقیقت ماکرو

های نولیبرال  هوادار دولت گذاری نسبت به بودجهها یوآن سرمایهبودجه مرکزی چین با وجود بیلیون

که ساختارهایشان  در حقیقت  در خدمت  ،داری مالیو اقتصاد ریاضتی  در کشورهای سرمایه« جوییصرفه»

 .است اجتماعی تولید ٪۵۰از  ترکمیع از پایین به باال  است، توز

اواخر دهه  SPD "کارل شیلر"چه که وزیر دارایی آلمان آن

دانست و به کمک آن اولین چرخه بحران آلمان پس از می ۸۶۹۰

ای ها به شکل درخشندهسال ۸۶۹۹جنگ دوم جهانی را در سال 

ها و وزیر دارایی ایالت مدیریت کرد، امروز برای وزرای دارایی

کشور، بی تفاوت از این که به کدام حزب  سیاسی تعلق داشته 

های غریبه تعبیر های تصادفی از کهکشانباشند، احتماالً سیگنال

ها و که یک بانکدار تحصیلکرده و مشاور دولت بود و تجربیات و شناخت "جان ماینارد کینز"شود. می

های هایی از اروپا  و جهان را پس از بحران اقتصادی و جنگش انگلستان  و بخشهای عملیها و برنامهفرضیه

گذاری دولتی را سرمایه« بازار»کردن معمولی ها نجات داد  و به جای بلوکهجهانی چندین بار از بدترین وضعیت

زیر دارایی نولیبرال از دانش او آگاهی داشت و آن را به کار بست، امروز برای و "کارل شیلر"کرد و تبلیغ می

دهد. به جای معنی می« خدا به ما رحم کند»حتی اگر عضو حزب سوسیال دمکرات باشد،  احتماالً  فقط  ،آلمانی
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)تصویر( پدرجد بازارگرایان رادیکال  و نهایتاً هواداران سیستم  "فریدریش فون هایِک"او فردی چون 

 شود، نام دارد.وایتی احتماالً نماینده خداوند در کره زمین معرفی میگرای توزیع به نام نولیبرالیسم، که به راقتدار

 

 اول: اصالحات ارضی

برای ازبین بردن فقر و بهبود وضعیت درآمدی اقشار تهیدست و بهبود ساختاری تقسیم درآمد در چین، 

سیستم »برابر زمین  و  تقسیم تقریباً ای ایفأ کرد.شد نقش تعیین کنندهاصالحات ارضی که در باال به آن اشاره 

تعاونی و یا جامعه روستایی برای دهقانان، این امکان را پدید  ،با امکان بازاریابی مستقل  HSR« مسئولیت خانگی

آورد که صدهامیلیون نفر شخصاً درآمد پیدا کنند و توزیع درآمد چینی را از نظر تاریخی برای مدت طوالنی 

معروف که بعداً  "کوزنتز"آید )اثر ه دنبال رشد سریع و طوالنی غالباً پدید میبهبود بخشند. تقسیم نابرابرتر که ب

 ۹های روستایی چین از این طریق به شکل قابل اثباتی خفیف شد.در بخش ۵به آن خواهیم پرداخت(

 

 ها و دستمزدهاافزایش شدید حقوق

که به « نرمالیته نوین»دید توسعه و به دنبال ویژه به راه افتادن مدل جولی در چین به دنبال فقرزدایی پایا و به 

، بلکه ها درآمد مشاغل آزاد در شهر و دهدارد، الزماً نه تنی معطوف میتربیشاقتصاد درونی کشور توجه 

کند. های اجتماعی با آن رشد میهای کارگران و کارمندان، سیستم خدمات و بیمهطور دستمزده و حقوقهمین

ها و ارتقأ رشد و توسعه قابل تصور نبود. دوره دستمزدهای نازل  به ر برای جبران ضعفجز این یک روند پایدا

های سازمانی و  حجم تولیدی چین دیگر در اواخر دهه در آنسوی برتری« المللیفاکتور رقابت بین»عنوان 

 به پایان رسید. ۱۰۰۰

ها از آن ماید و رشد دستمزدها و حقوقپیراه توسعه و تکامل را میدر نتیجه چین اکنون مدتهاست که بزرگ

داری مالی با قیچی های کارآیی است، که کارگران و کارمندان در جوامع سرمایهزمان حداقل مطابق با پیشرفت

 توانند ببینند.ها سال است که فقط خواب آن را میبزرگ بین  سطح دستمزد و رشد کارایی  ده

)با منظور کردن نرخ تورم( سه برابر  ۱۰۸۹تا   ۱۰۰۹نی   بین سال مثالً  حدمتوسط دستمزد ساعتی کارگر چی

 ۰،۹۰، هندوستان: ۱،۹۰، برزیل: ۱،۱۰، تایلند:۱،۸۰دالر  افزایش یافته است )مکزیک:  ۱،۹۰به  ۸،۱۰شده و از 
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ود. ها غربی ثابت مانده و یا حتی کاهش یافته بداریدالر( در همین زمان درآمد واقعی دستمزدها در سرمایه

طی ده سال  ۹درصد بود. ۱،۱تا  ۹،۱در چین هرسال بین  ۱۰۸۹تا  ۱۰۸۱افزایش دستمزد واقعی تنها بین سال 

درآمدواقعی  دوبرابر شد که با یک حساب سرانگشتی معادل  ۱۰۱۰تا  ۱۰۸۸یعنی بین  ۸۱و  ۸۱ساله  ۵برنامه 

 .باشدمی ٪۹حدمتوسط ساالنه  

ای از برخی از کشورهای حاشیه  تربیشنیز افزایش یافته  و اکنون بعضاً   به دنبال این وضعیت حداقل دستمزدها

داری نولیبرال این حداقل دستمزدها واقعی است و به شدت باشد.  برخالف کشورهای سرمایهمی اتحادیه اروپایی

هیزه گیرد، امری که در کشورهای غربی نوعی پرشود و نقض آن شدیداً مورد مجازات قرار میکنترل می

دهی به وسیلۀ مطبوعات است. در مورد حق شکایت شود به سادگی در چین موضوع گزارشمحسوب می

 کارگران بعداً اشاره خواهیم کرد.

دستمزدها و ا در مرحله بعدی از طریق افزایش صورت چین پس از غلبه بر فقر، توزیع درآمدها ربه این

 بخشد.بهبود میهای پایین و متوسط کارگران و کارمندان  حقوق

 

 ی آلترناتیو دیگری است...وجوجستو از این رو تولید نازل مزدی غرب در 

هایی که در گذشته از دستمزدهای نازل  در چین استفاده کردند تا تولیدات کاربر و اغلب ساده خود را شرکت

شور به کشورهای در چین با قیمت نازل تولید کند، اکنون از این ک ،ای نیاز نداشتکه صالحیت ویژه

، پاکستان، بنگالدش، میانمار، الئوس و ۱گرای جنوب شرقی آسیا با دستمزدهای نازلتر مثالً تایلند، ویتنامغرب

کنند و در این بین چین نیز در های آلمانی هم از همین رویه پیروی میکنند. شرکتکامبوج مهاجرت می

کند. در آینده نزدیک دیگر روی د حمایت میچارچوب سیاست راهبردی ارتقأ ملی کشور از این رون

«  ساخت چین»ای شهروندان کم درآمد غرب، مارک قیمت برای مصرف تودههای پالستیکی ارزانفرآورده

 دیده نخواهد شد.
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 تسهیل مالیات و کاهش مالیات برای افراد با درآمدهای پایین و متوسط

طور حمایت سیاسی برای ، افزایش حداقل دستمزدها و همینو در آخر چین در کنار اصالحات ارضی، فقرزدایی

طور با اصالحات گسترده مالیاتی برای آخرین بار در سال ( همینتربیشها )در پایین افزایش دستمزدها و حقوق

وضعیت درآمد خالص  توده زحمتکشان را بهبود بخشید. رفرم مالیاتی اخیر  مالیات بردرآمد  از طرف  ۱۰۸۶

 به اجرأ درآمد. ۱۰۸۶به تصویب رسید و از اول ژانویه  ۱۰۸۱ی خلق در سال کنگره مل

برای درآمدهای پایین و  ۶با این اصالحات قانون مالیات بردرآمد  برای درآمدهای ناشی از کار تسهیل گردید.

پایینی نرخ ثابت مالیاتی وجود دارد که همگی کاهش یافته است و در بخش دستمزدهای  ۹متوسط ناشی از کار 

 ۸۱۰۰ ماهانه درآمدهای برای ٪۱ به  ٪۹ مالیاتی نرخ مثالً است یافته کاهش گذشته مالیات از ٪۵۰حتی بعضاً تا 

 تا درآمدهایی برای مالیاتی نرخ حداکثر!  یورو ۱۱۰۰ تا ماهانه درآمدهای برای ٪۱ به ٪۸۹ مالیاتی نرخ و یورو

 .است ٪۱۱ بر بالغ ماه در یورو ۸۱۰۰۰

 سال از نتیجه در. هستند روروبه ٪۱تا  ۱۵ای متوسط و باال  نیز در حال حاضر با تسهیالتی بین حتی درآمده

به منبع درآمد  پردازند و مالیات مزد و درآمد خیلی روشنمالیات می ترکم مراتب به مردم از زیادی تعداد ۱۰۸۶

کاهش »های نولیبرالی در مورد "روده درازی"جنبی دولت تبدیل شده است. اقدامات سریع و ساده به جای 

ها )از طریق مالیات بر دستمزدها و یا مالیات بر ارزش افزوده(تسهیالت ، که در واقع  از جیب توده«مالیات

داری نولیبرال که فشار مالیاتی را به آورد . برخالف کشورهای سرمایهمالیاتی  برای درآمدهای مالی فراهم می

برد، مالیات بر ارزش افزوده در چین مالیات بر ارزش افزوده باال می« نامحسوس»طور مستمر از طریق افزایش 

 ۸۰( کاهش داده شده است.۱۰۸۶و  ۱۰۸۱های مختلف )در گام

ها( با فاصله زیاد منبع اصلی درآمدهای کشور مالیات بر درآمد )دستمزدها و حقوق ،داریدر کشورهای سرمایه 

از  تربیشبه مراتب  میت چندانی نیست. برعکس در چین  مالیات بر شرکتاست و مالیات بر سرمایه دارای اه

داری مالیات بردرآمد است که خصلت معمولی سیستم مالیاتی سوسیالیستی است و مبین تفاوت فاحشی  با سرمایه

 نولیبرال است )رجوع کنید به قسمت سوم(.
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یابد. چین در این زمینه برعکس بهبود می تربیشبدین سان توزیع درآمد از درآمد خالص  در جهت برابری 

کند و این امر در رابطه با ابعاد توزیع درآمد کامالً مشهود است )رجوع کنید غرب توزیع به پایین را تقویت می

 به پایین(.

طور که گفته شد  به عنوان اقدامات جهت های مستقیم و ارزش افزوده( همان)مالیات تربیشکاهش مالیاتی 

ها در پلنوم دوم  ی چرخه کسب و کار  علیه جنگ اقتصادی واشنگتن صورت گرفت که آخرین آناعتال

 تصویب شد. ۱۰۸۶سیزدهمین کنگره ملی خلق  در ماه مارس 

 

 کندنیز برابرتر می« باال»ثروتمندان چینی و چگونه توزیع درآمد از 

ی زیاد. تعداد میلیونرها و میلیاردرها نسبت به بلی در چین ثروتمند وجود دارد، افراد بسیار ثروتمند، حتی خیل

میلیاردر دالری و بیش از یک میلیون میلیونر دالری وجود  ۹۰۰بیش از  ۱۰۸۹جهان بسیار باال است )در سال 

 ۸۱زن بسیار ثروتمند جهان  دوسوم چینی هستند. ۸۰۰که در بین جالب توجه این  ۸۸داشت(.

از همه جا در چین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در غرب در  این امر جوانب متعددی دارد که بهتر

گردد ولی برای توزیع مجدد  به ضرر ثروتمندان نه گامی بهترین شرایط فقط به سرزنش اخالقی  اکتفا می

 ها و اقدامات چین را با نظری به معیار  آمارمطلوب و نه مقدور بوده است. در این جا برخی از جوانب تحلیل

 ۸۱دهیم.کلی برابری درآمد یک جامعه، به اصطالح ضریب چینی مورد بررسی قرار می

که بنابر آن نابرابری  ،نولیبرالی سعی دارد تصویری از جهان ارایه دهد-های اقتصادی نوکالسیکفرضیه مدل

است « هااترینکار»ها که ناشی از آن است( مشوق خوبی برای شدید درآمدها )و طبیعتاً نابرابری شدید ثروت

بخشند که در اثر مکانیسم های نوآورانه خود محصوالت اجتماعی را افزایش میهای ویژه و ایدهکه با کوشش

Trickle Down بینی، بعد از طریق ایجاد اشتغال و افزایش درآمد نهایتاً به نفع همه خواهد بود. بنابراین جهان

 توزیع درآمدی که نابرابر باشد، وجود ندارد.

دهد که نابرابری شدید درآمد و تر به ما نشان میهای اقتصادی واقعیبرخالف آن، واقعیت و برخی از فرضیه

به این سوگرایش دارد تا پیامدهای اقتصادی منفی  سنگینی به وجود آورد زیرا منابع نوآورانه  بسیاری از  ثروت

کند و توان حداکثری  دی کاهش پیدا میسازد و نتیجتاً خالقیت کلی به شکل مشهومیمردم را سترون 



 تارنگاشت عدالت                                                           041                                       قرن چينی                         

گردد و صرف ای غیرخالق میدهد، مازاد پول به دلیل فقدان تقاضا  به طور فزایندهثروتمندان را کاهش می

شود و یا اکثراً انبار و یا انباشته گردیده و در نتیجه سرمایه به مصارف غلط و یا مصرف کاالهای سوداگری می

شود و ارتشأ و پلوتوکراسی و یا ساختارهای تشریفاتی غیرمولد ایجاد می گردد،تجملی و لوکس می

کند، اعتماد عمومی  در جامعه از بین کند، یاس و ناامیدی اجتماعی رواج پیدا میتوانگرساالری گسترش پیدا می

 ۸۱شود.هم رفته به تحجر کشیده میرود و جامعه اقتصادی رویمی

کنند )مانند چین( یک پویش زمانی  در طی مدت طوالنی به شدت رشد می ما همین طور در اقتصادهایی که

است که در باال اشاره شد، مبنی بر این که یک  "تاثیر کوزنتز"شناسیم، که در واقع همان نابرابری درآمدها می

تر درآمد روبه جامعه اقتصادی که در ابتدا برابر است، در اثر رشد شدید با پیدایش توزیع روز به روز ناعادالنه

شود که این توزیع غیرعادالنه بعد از یک تاخیر بزرگ اولیه  تازه پس از مبارزه برای توزیع مجدد، رفته رو می

های اجتماعی ، موفق شودسیاستترکمکه جامعه در فاز رشد کندتر و تالطم شود، مشروط براینرفته رفع می

 ۸۵آورد.جبران و بازسازی یک جامعه رفاهی را به اجرا در

اش نسبت ضریب جینی« سازگار با سوسیالیسم»به طور سنتی  و  ۸۶۹۰درواقع چین با توزیع درآمد خود از دهه 

 مثالً از ترپایین ٪۱۰تر و دارای توزیع درآمد برابرتری  بود )به دیگر کشورهای در حال رشد همیشه پایین

به تایید آمار  ۸۶۱۰و رشد مستمر از اواخر دهه  بعد به دنبال پریود رفرم و گشایش  ۸۹(مکزیک یا و برزیل

ضریب جینی در  چین به طور محسوس باال رفت حتی از ژاپن و کشورهای صنعتی پیشرفته دیگر برتری 

المللی نسبتاً خیلی باال بود.  برای مقایسه: کشورهای در مقایسه بین ۰،۵از  ترکمبا کمی  ۱۰۸۰گرفت. در سال 

های موزفروش آمریکای جنوبی )برزیل، مکزیک و غیره( اغلب با ضریب جینی خود هورینابرابر  مثالً مثل جم

اند که مبین نابرابری اجتماعی بسیار شدید است. برعکس کشورهای خیلی باال  قرار گرفته۰،۹تا  ۰،۵بین 

و بعضاً برخی تا ( ۸۶۹۰تا  ۸۶۵۰دمکرات گذشته نسبتاً برابر اسکاندیناوی  در بهترین دوران حیات خود )سوسیال

 باشند.از آن می ترکمو  ۰،۱امروزدارای ضریب جینی 

 ۸۹رسید.  ۰،۱۶بود، که ضریب جینی چین به  ۱۰۸۰تا  ۱۰۰۱های اوج نابرابری درآمدها در چین واقعاً بین سال 

آماری « کوچک»رسیده است. چنین حرکت  ۰،۱۱از این زمان ضریب نامبرده درحال نزول است و اکنون به 

ر واقع نتیجه تغییراتی در تاثیر توزیع میلیاردها ارتباطات تبادلی فردی  و هزاران هزار تاثیر متقابل دیگراست د
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ی را نشان دهد باید به طور سیستماتیک تربیشکه اگر قرار باشد از نظر ماکرواکونومی جمع شده و برابری 

معنی است که وقتی این تغییراتِ از نظر عددی  شده و  به طور نهادی جاسازی شده باشد. این بدان« بازتنظیم»

های متمادی محسوس باشد، تصادفی بسیار کوچک در یک آمار بسیار بزرگ،  به طور سیستماتیک  طی سال

های توزیع اقتصادی است. تنها اگر تمامی سیاست اقتصادی و بلکه علل آن تغییرات ساختاری مکانیسم نیست،

 گیرد، این امر موجه به نظر خواهد رسید. اجتماعی چین مورد بررسی قرار

در مرحله آغازین »ای  ها  که در چین تکامل یافته و در روند  تکامل جامعهما برخی از این مکانیسم

 شود را مشاهده کردیم:به کار گرفته می«  سوسیالیسم

 ای میراث استعمار و ناشی از اشتباهات در مراحل اولیه تکامل رفع فقر توده 

 ق و ترغیب  مستمر افزایش مزد و حقوق به ویژه در بین افراد با درآمد کم و متوسطتشوی 

 های غربی و توسعه اقتصادی شدید به ویژه در مناطقی که در گذشته با فقر مطلق روبه رو بود، بخش

 روستایی، به کمک توزیع  فزاینده برابر اصالحات ارضی هایحاشیه

 ها به ویژه برای درآمدهای پایین و متوسط.ید مالیاتاصالح مالیات بردرآمد و کاهش شد 

 

 سیاست توزیع مجدد در قبال ثروتمندان

شودکه باید توزیع درآمد برابر  های توزیع مجدد مستقیم هویدا میپس از چندین سال اکنون رفته رفته پیامد

باید در ضریب جینی  ۱۰۸۱سال نامه حزب کمونیست چین در : به دنبال قطع۸۱منجر گردد « از  باال»طور همین

 با چگونه که دیدیم ما. یافتمی کاهش ٪۱۰طور حداکثر درآمدها مدنظر قرار داده شود که باید همین ۰،۱۵

 در گذاریسرمایه تا گرفت قرار استفاده مورد کاراین برای بعضاً  بزرگ کنسرنهای سود صنعتی سیاست تنظیم

تری بر ثروت و درآمد های سنگینوه براین  باید مالیاتعال. گردد کمک جامعه به و شود تامین هازیرساخت

های اجتماعی اکنون درآمد حداکثری میلیاردرها در مرکز توجه سیاست .شدها  وضع میثروتمندترین  چینی

نام دارد و نسخه چینی  "هورون"شود که لیست ها منتشر میقرار گرفته است و به طور منظم لیست ثروتمندترین

داری مالی نولیبرال آمریکایی است. در حالی که عملکرد اجتماعی لیست فوربس در سرمایه "فوربس"لیست 

 upper»، تثبیت ایدئولوژیک «ثروتمندان و زیبارویان»آنگلوساکسونی این است که حس تحسین نسبت به 
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class »ا برانگیزد و گرم نگاه دارد، این ها نفر فراموش شده و به جای مانده رصعود و ارتقای میلیون و فانتازی

های مخالف نابرابری، کالً سوءظن در مورد ارتشأی فعال از طرف افرادی که نامشان در لیست در بین چینی

های اخیر ها  در سالتقریباً نیمی از ثروتمندترین چینی»زند که دارای پیامدهایی است: لیست آمده را دامن می

شاهد کاهش ثروت خود شدند ... تعداد قابل  -به دنبال مبارزه علیه ارتشأ و سنگین یهامالیات دلیل به ویژه به–

ها در لیست به خاطر ارتشأ دستگیر توجهی از افرادی که نامشان در لیست آمده بود در اثر ثبت نام آن

 ۸۶«گردیدند.

طور و همین« وزنتزاثر ک»که در مورد  "شنگزونگچن" ،یکی از مشاورین ارشد  دولت در امور اقتصادی

ای انجام داده  در یک کنفرانس توزیع زمانی درآمد در چین تحقیقات گستردهinverse function  «تابع وارون»

 نظر از که را جینی ضریب ٪۱۰ کاهش نفسگیر هدف اقتصاددانان برای ۱۰۸۹ سال در "تیانجین"المللی  در بین

نترل و تنظیم هزاران هزار فعل و انفعال در اثرات ک شد گفته که طورهمان. داد توضیح بود، شده آغاز سیاسی

ای بود. ضریب درنظر گرفته شده در مدت زمان شده خود به طور غیر مستقیم، هدف بسیار پیچیدهتوزیعی جمع

از حد متوسط در سطح جهان است و  تربیشباشد که امروز مبین برابری  ۰،۱۱متوسط قرار بود به طور موقت 

 ۱۰در سطح آلمان قرار دارد.تقریباً 

از این رو چین )اگر تنها کشور نباشد( یکی از کشورهای نادر در حال رشد  است که در آن ضریب چینی در 

شود و چین کند. از نظر تاریخی، برابری یک رمزعبور اجتماعی در چین محسوب میدراز مدت کاهش پیدا می

نحو جامعی در حال جایگزینی هدف رشداقتصادی برهنه به وسیلۀ های دیگر نشان دادند، به طور که نمونههمان

تواند و  چین با اطمینان زیاد تنها کشوری است که می ۱۸سیستم هدف چندگانه برای برابری و مشارکت است.

 ای تاثیرگذار باشد.از نظر سیاسی روی چنین اهداف بزرگ و پیچیده
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 بخش پنجم

 

و امور اجتماعی در احرکت: احقوق کار، مبارزات  کار«: اند!همه کارگرِ برده» 

های اجتماعی و بهداشتی، آزادی زنان و سیاست کنترل جمعیت، کارگری، بیمه

 ، بسیج اجتماعی و مشارکت محلی«Hukou»کارگران مهاجر و 

 

 

ابعاد متعدد به هم بافته: سیاست -چین « رشد باالی انسانی»سازمان ملل متحد: 

 نگراجتماعی جامع

دهد که ابعاد اجتماعی آن با ای را تشکیل میاقتصادی چین  مجموعه-های اجتماعی های مختلف سیاستشبخ

های سیاست، پذیر  تقریباً کلیه بخشوجود تازگی بسیاری از اقدامات و با وجود  خصلت آزمایشی و انعطاف

 گردد. دوگرایش کلی:روز به روز به عنوان یک تصویر کلی مشخص می

همین کنگره ۸۱، یعنی از «شی/ لی »طور از آغاز فاز ( و همین۱۰۸۵ا ت ۱۰۸۸ساله   )دهمین برنامه پنجاز دواز

طور باز از دومین و همین ۱۰۸۱و دوازدهمین کنگره ملی خلق  در سال  ۱۰۸۱حزب کمونیست چین در سال 

(، چین در حال ۱۰۱۰تا  ۱۰۸۹ساله )( و سیزدهمین برنامه پنج۱۰۸۹/۱۰۸۱)از سال « شی/لی»دوره حکومت 

  به معیارهای موفقیت کیفی«  بازار»اجتماعی خود از محصول اجتماعی -دیل موفقیت کل اقتصادی تغییر و تب

های مختلف نیست، بلکه تنها فعالیت« اجتماعی»کیفیت زندگی است. محصول اجتماعی در واقع یک محصول 

یفیت زندگی را حتماً ارتقأ که در حقیقت به هیچ وجه ک ،کندساز و یا مغایر هم را ارزیابی میسودمند و یا ویران

« دربازار»ها را کاهش دهد و  فقط و فقط به این دلیل  که با کسب پول تواند آنبخشد، بلکه حتی مینمی

مرتبط است بسادگی جمع کند. از این رو از زمان انتقاد از محصول اجتماعی و انتقاد از رشد محصول اجتماعی 

را به خاطر آورید( در علم و  ۸۶۹۱رزهای رشد و توسعه در سال )گزارش کلوب رم در مورد م ۸۶۹۰در دهه 

ها و معیارهای  دیگری برای شاخصه ،المللی توسعه و رشد، در سازمان ملل متحدهای بیندانش، در سازمان
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های اجتماعی قرار دارد.  ای  از شاخصهنمایش موفقیت تعیین شد و تکامل یافت که اغلب برمبنای طیف گسترده

کند( )که اکنون چین به آن استناد می HDIسازمان ملل رشد و توسعه کشورها  را با شاخص توسعه انسانی  مثالً

کند که از تحقیقات جدید در کند. عالوه برآن چین به فاکتورهای کیفی موفقیت نیز تکیه میتجزیه و تحلیل می

قانون و یا بسیج دمکراتیک و مورد خوشبختی نشأت گرفته است و موضوعات کیفی دیگری چون حاکمیت 

 دهد.قرار می تربیشدر مرکز رشد و توسعه  تربیششراکت را 

توسعه »کشوری با  ۱۰۸۰بنابر گزارشات سازمان ملل متحد بادرنظر گرفتن شاخص توسعه انسانی چین از سال 

کند، مرگ و د میاست. کیفیت زندگی آن نسبت به اکثر کشورهای جهان بسیار سریع رش ۸«انسانی بسیار باال

تر از برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی است در حالی که طول عمر متوسط، نرخ میر اطفال  حتی پایین

یابدو همان طور که گفته شد فقر ریشه کن سوادآموزی و دسترسی به اشتغال، فرهنگ و آموزش ارتقأ می

 در جهان در واقع به طپش درآید. های چپ و سبز گردیده است. در مقابل این دستاوردها  باید قلب

کند. حمایت وسیع و ادغام ایجاد اشتغال گسترده اساساً  برای مردم کار کافی و امکان انتخاب کافی تامین می

و گزینه تائوبائو. ر.ک. به  HRSهای کشاورزی )مثالً به وسیلۀ های نوپا تا شرکتاجتماعی شرکت

کند. افزایش شدید دستمزد رای ایجاد درآمد برای مشاغل آزاد فراهم میطور بباال(آلترناتیوهای زیادی را همین

طور کاهش مالیات به ویژه برای کارگران و کارمندان اقشار متوسط و پایین به افزایش برابری و حقوق  و همین

اتحادیه  اکنون بعضاً حتی باالتر از برخی از کشورهای عضومزدها همانجامد. حداقل دستو عدالت اجتماعی می

شود، و مشمول حق فردی کارگر است و در صورت عدم است و اجرا و رعایت آن به شدت کنترل می اروپایی

(. مقایسه کنیددر این رابطه بد نیست  برنامه حقوق تربیشرعایت مجازات صورت خواهد گفت )درپایین 

داری نولیبرالی. در کشورهای سرمایهاجتماعی بشر سازمان ملل متحد را با روند نازل مزدی و کاهش دستمزدها 

 را مقایسه کنید.

 برای تکمیل اطالعات:

 بیمه اجتماعی سراسری 

  های دحاکم است، که استاندار ۱۰۰۱قانون جدید استخدام که از سالILO کند و شرایط را رعایت می

ن کاری را ایجاد کرده سازد که بعضاً در سطح تنظیمات کشور آلمان قرار دارد و کار و قانوکار را فراهم می
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داری است به طور سیستماتیک از طور که وجه مشخصه کشورهای پیشرفته سرمایهاست که قانون و واقعیت  این

توانند حقوق کار خود را به طور مستقیم و شود. برعکس کارگر آلمانی، کارگران چینی مییکدیگر دور نمی

ها با پایان و پرخرج قضایی که تازه پس از سالطی مراحل بی انفرادی از نظر قانونی مطالبه کنند و نه پس از

شود که پذیرد. مثالً در مورد اخراج فرد فرض میسازش و پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت پایان می

 رابطه شغلی در این لحظه از هم پاشیده  است و به این ترتیب اشتغال طبق قانون کار دیگر قابل حفظ نیست.

 قوق زنان  در مورد دستمزده و حضور در مشاغل و سطوح مدیریتتساوی ح 

 نام اقامت آنان مشکل آشنا در مورد تعداد بسیار زیاد کارگران مهاجر و سیستم ثبتHukou  و حقوق

 اجتماعی محلی مربوط به آن

 .رشد بسیج اجتماعی، ادغام و شراکت سیاسی محلی مردم 

 

 اجتماعی سراسری همیلیارد در ده سال: بیم ۰٫۰از صفر به 

 دسترسی به تامین بهداشتی و درمانی

محور است، کن کرد. ولی سیستم درمانی که عمدتاً بیمارستانهای واگیردار را ریشهچین به موقع کلیه بیماری

حال داری قرار دارد. با اینمطمئناً هنوز به طور روشن زیرسطح استاندارهای تجهیزاتی کشورهای پیشرفته سرمایه

ها دوبرابر شد و در سال مین پزشکی به طور کلی بسیار خوب است.  مثالً در طی دهسال تعداد تخت بیمارستانتا

 ۱میلیون تخت رسید. البته در این بین سیستم فوق به وسیلۀ سیستم پزشکی روستایی تکمیل شده است. ۵به  ۱۰۸۵

تاسیس شد، برخوردارند. با  ۱۰۰۰اوایل دهه  شهروندان از بیمه درمانی عمومی که در ۱۰۰۶عالوه براین از سال 

شده، اکنون تمامی جمعیت کشور زیرپوشش خدمات بیمه قراردارند. ساالنه میلیارد نفر شهروند بیمه ۸،۱عضویت 

بیمه درمانی  ۱۰۱۰آیند. رسماً قرار بود از سال میلیون نفر  به عضویت بیمه درمانی درمی ۸۰۰به طور متوسط 

 تحقق یافت. ۱۰۸۱این هدف زودتر از مهلت در سال گیر شود ولی همه

کنند تا آگاهانه سالم زندگی کنند و افزارهای کاربردی بهداشتی غیرتجارتی روزانه به مردم چین کمک مینرم

 ۱کند.از طرف دیگر تشویق و ترغیب دانش پزشکی سنتی  در بین مردم نیز به نوبه خود نقش ایفأ می
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 بیمه بازنشستگی 

تصویب شد  و از آن زمان مقدمات اجرای آن آغاز  ۸۶۶۱جتماعی فردی )بیمه بازنشستگی( در سال بیمه ا

های اجتماعی و تامین سازی و اصالح قانون کار را که برای آن شبکهها، خصوصیگردید. این بیمه رفرم شرکت

ولی قانون جامع  ۱میل کرد.ها بود( تنگ و انعطاف ناپذیر بود، تکاجتماعی کهنه )که صرفاً وابسته به شرکت

میلیون نفر  ۶۰۰تقریباً  ۱۰۸۹تصویب گردید. در بیمه بازنشستگی تا سال  ۱۰۸۸اجتماعی تازه در سال بیمه

 عضویت داشتند. اینجا نیز در آینده نزدیک پوشش کامل حاصل خواهد شد.

 

 «امنیت طبقه کارگر»

مبین محتوی اجتماعی همه  ۱۰۸۹در سال  در سخنرانی خود طی کنگره حزبی  "پینگشی جین"لب کالم 

یک چنین اعتراف   ۵«.امنیت چین  امنیت اجتماعی طبقه کارگر است»چیزهایی بود که در باالگفته شد: 

اجتماعی سیاسی را مثالً از طرف صدراعظم آلمان تصور کنید. گویی پیامی از یک سیاره دیگر است. ما بسیار  

و « اقتصاد»اولویت « دمکراسی بازارمحور»، «ترببندیدکمربندها را سفت»، اقتصاد ریاضتی، «جوییصرفه»به 

 ایم.توزیع از پایین به باال عادت کرده

 

 هاشرایط کاری در قیاس: نمونه

مزدها با برخی چیزها در مورد شرایط مشخص کار آشنا شدیم. شرایط کار در چین از ما فراسوی مسأله دست

 ترده در حال تغییر و تحول است.به این سو در سطح گس ۱۰۰۰دهه 

ای از اطالعات مجموعه ۱۰۸۹مثالً اعضای سندیکای کارگری آلمان  پس از یک سفر علمی به چین در سال 

ولی اساساً چگونه ممکن است که   ۹دقیق مقایسه شرایط کار  در هردوکشور را فراهم کردند. وسیع و لیست

ترین شد و یکی از غنیکشور فقیر در حال رشد محسوب می پیش یکفردی بخواهد بین کشوری که تا چندی

یک «  امور کاری و اجتماعی»کشورهای جهان قیاس به عمل آورد؟ خوب، به این خاطر چون چین  در مورد 

اکولوژیک تکامل -اقتصادی  -عظیم از درآمدی متوسط و فروتنانه  به کارایی گسترده اجتماعی « کنندهتقویت»

آزاد کرد  و به یک قدرت اجتماعی «  غرب »مزدی خود را از محلی برای تولید نازل بخشید و مستقالً
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پول »داری مالی نولیبرالی مثل متداول در سرمایه های مرعوب کنندهکنند تبدیل کرد. استداللرهبری

رو پذیرفته و از این قبیل در اینجا صادق نیست و از این « برای رقابت مضر است»، «خیلی گران است»،«نداریم

چه را که توان کمر همت بست و آنشود. فارغ از رژیم ریاضتی و حکم توزیع ثروت )از پایین به باال ( مینمی

 شود محقق کرد.درست تشخیص داده می

اکنون های فناوری باال هممثالً در رابطه با ساعات کار در هفته به تشویق و حمایت فعاالنه دولت  در شرکت

ساعت محدود شده  ۱ساعات کار روزانه دقیقاً به  ۹درهفته با حقوق کامل در حال آزمون است. چهار روز کار

کرد که اش  افتخار میهای گذشتهکشوری که یکی از صدراعظم ،است. قراردادهای کار موقت نسبت به آلمان

شدیدتری روبه رو های مزد اروپا سوق داده است با محدودیتکشورهای نازل« بهترین»کشورش را به شمار 

یعنی مزد برابر برای کار مشابه  برخوردار هستند.  سن   Equal Payای در چین ازهستند. کارگران اجاره

تواند تنها سال است که برای کارگران و سندیکاهای آلمانی می ۵۵سال و برای زنان  ۹۰بازنشستگی برای مردان 

 «...پول نداریم!»، «توانیم!نمی»یک آرزوی تحقق نیافتنی  بماند. 

 

 دهد.و از این رو کاروان تولید ارزان غربی به راه خود ادامه می

طور قواعد سست و وارفته حفاظت از های بزرگ غربی به خاطر سطح نازل دستمزدها و همیندر گذشته شرکت

اعی و قوانین ها علیه این پیشرفت اجتممحیط زیست، سودهای کالنی به جیب زدند. لذا جای تعجب نبود که آن

جدید کار در چین دست به اعتراض زنند. در واقع دولت کوشا بود تا بازار کار را به سطح استاندار هنجارهای 

ها را به رسمیت شناخته و امضأ کرده ارتقأ دهد، استاندارهایی که دولتهای غربی آن ILOالمللی کار سازمان بین

ت و شکوه و شکایت در مورد از دست رفتن قابلیت رقابت این اعتراضات خللی برچین وارد نساخ ۱بودند.

پول »راه سوسیالیستی تکامل که درست به خاطر برعکس: بزرگ ، بلکهالمللی چین ضرری به کشور نزدبین

 است.« جاده خاکی نولیبرالی»تر و کاراتر از پایدارشود، به مراتب رو نمیبا شکست روبه« موجود نیست!

احتماالً زیرفشار واشنگتن از تایوان به آمریکا  "فوکسکان"رگ فناوری اطالعاتی کنسرن بز ۱۰۸۶اوایل 

مهاجرت کرد. البته در ویسکانسین، یعنی درست در درون آمریکای ترامپ دستمزد کارگران محروم و فقیر 

 ... یعنی صعود آنجا و نزول اینجا ۶تر و استاندارهای محیط زیستی نازلتر از چین است.اکنون پایینهم
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 برابر، بلکه  شرایط مشابه کار، درآمد و تاسیس شرکت برای زنان« استحقاق»نه تنها  

افتادگی مثال زدنی است، زیرا قوانین کار ویرانی استعماری و عقب ،راه طوالنی بیرون جستن چین از فئودالیسم

کاری مطابق با آن  در عین حال  طور واقعیتالمللی کار و همینآینده نگر و مطابق با استاندارهای سازمان بین

 برای نمونه چند نکته برجسته نمایانگر: ۸۰راه مسیر برابری حقوق زنان در حیات کاری است.

  چین در سطح جهان دارای بزرگترین رقم از شرکت زنان در پروسه کار است. سه چهارم کلیه زنان

باشند: چین بنابر آمار گزارش جهانی جنسیت میمند چینی در سنین کار شاغل به کارند و از استقالل مالی بهره

Global Gender Report  (؛ در حوزه امکان کسب درآمد زنان، چین رتبه ۱۹است )آلمان رتبه  ۱۰دارای رتبه

 ۸۸اند.را احراز کرده ۱۶وآلمان رتبه   ۱۵

  ًدهند.میلیون نفر( را زنان تشکیل می ۱۰اکثر دانشجویان چینی )تقریبا 

 تن  چینی  ۵۸میلیاردر زن خودساخته در سطح جهان   ۱۶رآفرینان چین، زن است؛ از یک چهارم کا

  ۸۱اند.است؛ در هیچ کشوری از جهان زنان این چنین چون زنان چینی ثروتی کسب نکرده

 ۵۵٪ شود. در سطح مدیریت بخش و رهبری می زنان تاسیس شده به دستهای اینترنتی شرکت کلیه

 باشند.از نیمی زن می فناوری اطالعاتی  بیش

 کننده  و وضع مقررات دولتی  در مورد پایان و خستههای بیوگوگفتهم رفته بدون بحث و روی

 هایشرکت متوسط و ارشد مدیران ٪۱۰، «سهم زنان در مدیریت»و یا « زنان در سطوح مدیریت»لزوم حضور 

 ( ۱۰۸۱) دهندمی تشکیل زنان را  چینی

 

قانون چین در مورد حفاظت از حقوق و منافع زنان( در  ،۱)بند « ی و سوءاستفاده از زناناحترامبدرفتاری، بی»

گردد. دنیای مردگان ضدانسانی، بزهکارانه و پورنوگرافیک با تحقیر نامحدود واقع به شدت تعقیب و مجازات می

ویران  ها یک جامعهکه تن "دارک نت"ای چون و پدیده« های آزاد خودکشورهای غربی با ارزش»زنان چون 

ای! باوجود این شده و فاسد قادر به پدیدآوردن آن است، در چین وجود ندارد. چه کشور فقیر و اسیر و بنده

زمینه رابطه بین زنان و مردان  در زندگی روزمره عاری از تبعیض جنسی  و در نتیجه فارغ از رقابت و پیش

 است. مشکل و آرامرنجش و دلخوری  و به طور کلی بی
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کند در مقابله با افزایش بیش از احد جمعیت جهانی نقش خویش را چین کوشش می

 «سیاست دوفرزندی»و اثرات جنبی « فرزندیتک»ایفأ کند: از سیاست 

خواهیم دید(، چین در  تربیشهای دیگر سیاست مرکزی دیدیم )و بازهم طور که در یک سلسله از بخشهمان

به عنوان تنها کشور در جهان کوشش کرد سهم خود را  ،حد جمعیتعنی رشد بیرابطه با معضل مرکزی بشر ی

نظم که کشورهای قابل قیاسی چون هندوستان  انفجارجمعیت بیدر حل این معضل مشترک ادأ کند و در حالی

های خارجی منتقل گرسنگی  و وابستگی روزافزون به کمک تربیشبه فقر، رشد بازهم  ۸:۸خود را در واقع 

 کنند، چین حداقل راه یک آزمایش جسورانه بزرگ را در پیش گرفت.می

ها که طی چندین سال به اجرا درآمد و بعد از یک سلسله تخفیف ۸۶۹۶/۸۶۱۰فرزندی در سال سیاست تک

سال به  ۱۰تا  ۵خاتمه یافت. کودکان دوران تک فرزندی  امروز در سنین  ۱۰۸۵صورت گرفت، رسماً در سال 

 گیرد.، که کل نسل جوان و متوسط را دربر میبرندسر می

های نژادی تعلق هایی که به اقلیتدر کنار قانون تک فرزندی البته همیشه استثنأهایی نیز وجود داشت. مثالً زوج

 ۱۰۰۱توانستند دارای دو فرزند باشند. و در سال بردند میهایی که در مناطق روستایی به سر میداشتند و زوج

هایی که طالق گرفته و مجدداً ازدواج کرده تر شد. مثالً در شانگهای زوجهم رفته خفیفت رویاین مقررا

 ۱۰۸۱بودند، حتی اگر از ازدواج قبلی دارای یک فرزند بودند حق داشتند فرزند دیگری داشته باشند. از سال 

اجازه داشت  ،نها فرزند خانواده بودها تهایی که قبالً  یکی از آنهای جدیدی اضافه شد، مثالً زوجبازهم تخفیف

تواند سیاست تک فرزندی رسماً خاتمه داده شد و از آن زمان هرزوجی می  ۱۰۸۹صاحب دوفرزند شود. از سال 

 فرزند داشته باشد. ۱

حتی در نظر گرفته شده که سیاست )حداکثر( سه فرزندی به اجرا گذارده شود تا با کاهش زاد و  ۱۰۸۱از سال 

تر های طوالنینرخ رشد جمعیت در هرحال به خاطر دوره ۸۱از نوسازی و ایجاد رفاه مقابله گردد.ولد ناشی 

برای افزایش درآمد و مصرف  به دالیل اقتصادی  تربیشتحصیلی و آموزشی و  کاریر شغلی زنان و امکانات 

( کاهش یافته است تربیشنه اجتماعی روشن کلی )مانند همه کشورهای صنعتی پیشرفته البته با درآمدسرانه ساال

هایی از این گرایش جلوگیری کند. آلمان هم که جمعیتش  از از این رو دولت در نظر دارد بعضاً با ایجاد مشوق

گردد، کاسته می تربیششود، به طوری که از جمعیتش سال به سال مدتها پیش با نرخ بسیار پایینی بازتولید می
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مدل »های مالی به مقابله با آن برخیزد. ولی وران مرخصی  والدین و مشوقکند با منعطف کردن دکوشش می

های روی مهاجرت و جلب نیروهای جوان کار که صالحیت تربیشخود را  ۸۶۹۰ظاهراً از دهه «  آلمانی

ها( اند )ایتالیا، یونان، اسپانیا و اکنون سوریه و دیگر کشورای خود را در خارج از کشور به دست آوردهحرفه

 متمرکز ساخته است.

 ۸،۵۵نرخ زاد و ولد سرانه    ۱۰۸۱در ارتباط با رشد جمعیت  سیاست تک فرزندی چین موفق بود. در سال 

های دولت چین  بنابر داده ۸۵بود.  ۸۱۸کشور دارای رتبه  ۱۱۱فرزند بود و بدین سان در سطح جهان و در بین 

میلیون  بار کاهش داد. ولی هدف مورد  ۱۰۰ها را تقریباً زایمانتعداد  ۱۰۰۱تا  ۸۶۶۱های این آزمایش بین سال

 بود. تربیشمیلیون نفر   ۸۵۰به دست نیامدو تقریباً  ۱۰۸۱میلیارد جمعیت( تا سال  ۸،۱نظر )

نسبتاً با ثبات و ثابت است به ویژه که با هندوستان مقایسه  ۱۰۱۱حال منحنی رشد جمعیت در چین از سال با این

برای حل مشکالت بی توقف ادامه دارد  و احتماالً طی  ترکمانفجار جمعیتش  با امکانات به مراتب شود، که 

 ۸۹ترین کشور جهان سبقت خواهد گرفت.دوسال آینده از چین به عنوان پرجمعیت

بینی نشده نقش مهمی ولی پیامدهای جنبی پیش

برای تقلیل و تخفیف و در پایان قطع سیاست یک 

ها و کرد که فوراً  اولین واکنش فرزندی ایفأ

ها در سیاست جمعیتی چین را به دنبال داشت. تطابق

ریزی منطقی و آگاهانه تولد کودک در چین برنامه

شود و از این رو برای هر زوجی همواره جنسیت  نوزاد در واقع به وسیلۀ مسایل دینی و یا خرافات محدود نمی

لی ظاهراً یکی از سنن کهنه در اتیک کنفسیوسی که تاکید بر توالی مذکر  در راه خیلی زود شناخته شده بود. و

 ۸۰۰شد)در دوران اوج سقط جنین از که جنین مونث سقط میدارد هنوز در بین  مردم بسیار قوی است به طوری

در  داوری، باز و دنیوی  در چینپیشسقط جنین(. سیاست زادو ولد کامالً دانش محور، بدون  ۵۰وضع حمل، 

شناخت ولی بعد برای مدت زمان نسبتاً طوالنی تعیین جنسیت جنین را ممنوع اعالم کار را مجاز میابتدا این

 ۸۹کرد.
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شد که تک فرزند مذکر  بیش از حد مورد محبت و طور باعث میجانبه نوزاد پسر  همینداشت یکگرامی

شدند( پدید هایی از پسران )که شاهزاده نامیده میاز این روی نسل ۸۱مراقبت والدین و والدین بزرگ قرار گیرد.

درآمد و مصرف مطلوب در گهواره خویش داشتند.  ،االمقدور خوب، امکانات کاریرآمد که آموزش حتی

گیرد که به ویژه  در نحوه رفتار پیامدهای منفی درازمدت این روند  در این بین مورد شکوه و شکایت قرار می

اغلب دارای صالحیت « هاشاهزاده کوچولو»شود. به نظر منتقدان بینانه متجلی میفردگرایانه و خودمحور

 توانست برای همیشه اینچنین وضعیتی را  تحمل کند، روشن بود.اجتماعی نسبتا نازلی هستند. این که چین نمی

پسر بدنیا آمد با  ۸،۱به اذأ هر دختر،  ۱۰۰۶در نتیجه تناسب کمی  بین دختر و پسر طبیعتاً تغییر کرد. در سال 

در پی که در نسل جوان و متوسط  امروز دختران دارای امتیازند و به شدت خواستگار دارند، با این این تاثیر پی

 آیند.که اکنون شهبانوهای کوچولو پدید مینتیجه 

 ، بلکهدانست توان شکست خوردهسال به طول انجامید، نمی ۱۰با این حال این تجربه در سیاست جمعیتی  را که 

یابی کنیم ترین معضالت بشری بود. اگر آن را روی جمعیت کره زمین برونسهمی در رهیافت  یکی از عاجل

 میلیارد نفر در سطح جهان خواهیم رسید. ۸،۵جمعیت( به  ترکممیلیون نفر  ۱۰۰تاثیر کمی  نامبرده در باال )

کتورهای اقتصادی اجتماعی  و نه  سیاست جمعیتی فعال به به دلیل فا تربیشامروز نرخ متوسط زاد وولد در چین 

 ۸۶کند.تر کاهش پیدا میفرزند برای هر زوج رسیده، به طوری که جمعیت آهسته ۸،۹

شود. امروز باید فرزندی به روشنی دارای برخی از مخارج اجتماعی هم بود که امروز هویدا میالبته سیاست تک

های کوچولوی در ناز و نعمت پرورش یافته دوران گرایی شاهزادهی و  مصرفبا فردگرایی، خودپرستی، خودبین

تر و مطلوب هدایت کرد. ما پایدارها را به رفتاراجتماعی و اکولوژیک و فرزندی مبارزه کرد و آنسیاست تک

 اندازهای آینده به آن خواهیم پرداخت.در بخش سوم در چشم

تواند در فرزندی و هم در رفتار بازتولید اقتصادی اجتماعی  میسیاست تکحال، پیامدهای ثانویه هم در با این 

سال  ۵۵سال برای مردان و  ۹۰سیستم تامین بازنشستگی منعکس شود. نگهداشتن سن پایین بازنشستگی در چین )

مبدأ حرکت توان با اطمینان خاطر از این پذیر نخواهد بود  و میبرای زنان(  احتماالً در آینده نزدیک امکان

های الزم در این زمینه اکنون چین به شدت  در حال ضرب و تقسیم  برای طرح و اتخاذ سیاستکرد که هم

 است.
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 بسیج گسترده اجتماعی: ادغام، شراکت و دمکراسی اساسی آینده

( در مورد قوانین و شرایط www.westendverlag.de/china) "دکتر رولف گفکن"ما در بخش مقاله میهمان 

های ها، در مورد کاهش مالیاتی، بیمهطور توضیحات در مورد افزایش دستمزدها و حقوقکار در چین و همین

های اجتماعی کارگران و کارمندان  معموالً از طرف اجتماعی و اقدامات توزیع دیدیم که چگونه جنبش

میلیون  ۶۰ت چین با ها و کارخانجات و یا خود حزب کمونیسهای حزب کمونیست چین در شرکتسازمان

شود. از این رو در هر جنبش گیرد و تکامل اجتماعی کشور به پیش رانده میعضو مورد حمایت قرار می

اجتماعی کامالً متداول است که کارگران و کارمندان حزب کمونیست چین و دولت مرکزی را حامی خود 

ها شوند و آنهای ایالتی و والیتی محسوب میدولت«  نورچشمی»ها اغلب دانند، در حالی که روسای شرکتمی

 ۱۸کنند.را پشتیبان خود محسوب می

که در اینترنت به رایگان در دسترس عموم قرار دارد آموختیم، چین  "رولف گفکن"ما از مقاله دکتر 

، استاز آلمان تحت نظارت  ترکمالبته اعتصابات در آنجا نه تنها  ۱۱پسندترین کشورهای جهان است.اعتصاب

گیرد. برای انواع تر شرایط کار و زندگی مردم زحمتکش را در بر میموضوع اعتصابات نیز به مراتب جامع بلکه

ها و حتی برای بیمه اجتماعی شرکت تربیش، شرایط کاری بهتر، خدمات تربیشو اقسام اهداف، مثالً درآمد 

گیرد که معموالً از طرف حزب کمونیست هااعتصاب صورت میگذاری و نوآوری شرکتهای سرمایهفعالیت

 شود.چین حمایت می

بسیج اجتماعی که قبالً ذکر شدتنها عنصرپویایی توسعه تکاملی  نیست. بسیاری از منقدان چینی  حتی آن را 

و از این طریق به رابطه بسیار نزدیک  دولت و  ۱۱کنند.ابزاری برای افزایش توان اجرایی  دولت  تعبیر می

 کنند.طرفه نیست، اشاره میه مطمئناً یک جاده یکجامعه ک

چینیم نباید هارمونی و هماهنگی وانمود کند زیرا مناقشه اجتماعی میان کارگران و ولی موزائیکی که ما اینجا می

«  دردسربی»ماند و مقامات محلی و ایالتی  ترجیحاً  طرفدار  روند مدیریت داری برقرار میخبرگان سرمایه

توان گفت چین برای مدت محدودی یک جامعه طبقاتی با صدها میلیون کارگر  و کارمند، با می ۱۱هستند.

خواهد ماند  و اجباراً  با مبارزات دار بزرگ و کوچک باقیچندین میلیون شغل آزاد و چندین میلیون سرمایه
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دار گوید: طبقه سرمایهرو میطور که فیلسوف ایتالیایی دومنیکو لوسورو خواهد بود. ولی همانطبقاتی روبه

 بینی است که به قدرت دولتی نیز دست نخواهد یافت.برسریر قدرت ننشسته و قابل پیش

جانبه، از نظر اجتماعی محدود، از نظر ساختاری تواند توضیح دهد که چرا دولت چین به طور یکاین امر می

کند. احتماالً عی و اکولوژیک انتخاب نمیهای مانع پیشرفت اجتماگیریترمزکننده، و کوتاه مدت، سمت

بیش از  سندیکاهای به »اکنون  کارگران و کارمندان چینی  هم "ورنر روگمر"درست به همین خاطر به قول 

 ۱۵اند.امتیاز کسب کرده«اصطالح مستقل و آزاد غرب

وبی ملموس است، که هم هم رفته کارگران و جامعه شدیداً بسیج شده که برای خارجیان نیز در چین به خروی

   گذارد چیزی به او تحمیل شود. ما بعداً تشریح خواهیم کرد.آماده مبارزه و هم همکاری است و ظاهراً نمی

های دیگر  به بازیگر اصلی اجتماعی های اجتماعی و کانالانظار عمومی در چین با بحث و انتقاد از طریق رسانه

ست است و در ارتباط با اتیک، کیفیت زندگی، محافظت از محیط زیست تبدیل شده  که در تعامل شدید با سیا

 ۱۹دهد.العاده نشان میریزی آینده نگر حساسیت فوقو برنامه

، «دیکتاتور»، «اقتدارگرا»کنند: های غربی از چین ترسیم میاین درست نقطه مقابل تصویری است که رسانه 

شهروندان »کند: گونه تفسیر میدیگر چین این تضاد را اینیک ناظر غربی «.  زندان»و یا « دولت پلیسی»

ما  ۱۹«.صاحب اختیارند تربیشکه کشورشان چگونه حکومت شود چینی  نسبت به شهروندان غربی در مورد این

 بعداً خواهیم دید که راه چین برای بسیج و شراکت اجتماعی به طور مشخص در سطح محلی به چه معنی است.

توانیم در اینجا تمیز دهیم و یا فقط  گمان کنیم باید در مقطع نهایی روی درک ما از میچه که ولی آن

که هنوز در قید و بند  آداب و رسوم متحجر و رسمی مجلسی از نمایندگان متکبر  گرفتار است، «  دمکراسی»

هر انتخاب احزاب،  ایم  پس ازتاثیر گذارد. درک این  امرکه ما، یعنی توده وسیع مردم دیگر عادت کرده

ایم که از سیاست، توقع تغییر و ها خود را مغبون احساس کنیم و دیگر ترک عادت کردهها و دولتائتالف

 ایم با کمال تواضع کنج عزلت گزیده و در کنام خود النه کنیم.تحول مترقی  داشته باشد. ما آموخته

ید دمکراسی آینده که بدون بسیج مستقیم اجتماعی و ولی فانتازی ما باید خود را به روی اشکال اساسی و جد

و یا سازمان ملل متحد مشکالت بشری ما را  G7صبر کنیم که  تربیششراکت ممکن نیست بگشاید. اگر بازهم 

های ناشی از یاس و حل کنند، احتماالً بشریت پایان سده جاری را تجربه نخواهد کرد. اگر ما کماکان به پرهیزه
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های پرامید ها و ایدهن نهیم و از نظر فکری از قبول گشایش سرباز زنیم، در آن صورت انرژیسرخوردگی گرد

 Fridaysهای  ایسترون خواهد ماند. بچه مدرسه دیگر« Fraidays for Future»یعنی نسل  ،های مافرزندان و نوه

for Future ت؟اند. آیا این آخرین امید ما اسظاهراً این مسأله را درک کرده 
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 بخش ششم

 

یک سطح کردن و جبران «: آسا!های دهقانی فقیر و شهرهای غولدهکده»

های جدید در نوین، شهرهای عظیم قابل سکونت، جنگل ای، مناطق همکاریمنطقه

 «شهر سبز ۰۱۱شبکه »ها و خراشپیرامون آسمان

 

 اینطقهسیاست زیرساختی، صنعتی و جمعیتی به عنوان سیاست م

ماندگی ساختاری مناطق ، یعنی فاصله بین شهر و ده و عقب۸جهان »« هایترین واگراییبزرگ»یکی از 

گاه مداران آلمانی که ظاهراً خود گهرود. حتا سیاستروستایی  نسبت به مناطق شهری، امروز در چین از بین می

کنند، ر قضاوت کرده و این کشور را محکوم میکنند و در مورد چین نه فقط همیشه از راه دوبه چین سفر می

 ۱کنند.که در مناطق روستایی چین رخ داده گزارش می« های قابل توجهیپیشرفت» در مورد 

جا نه به عنوان دستگاه افزاینده سود ای هستند که در اینهای دولتی چین دارای اهمیت ویژهدر این رابطه بانک

های برای برنامه Patient Capital« سرمایه صبور»وان نهادهایی که به اصالح ترین مدت، بلکه  به عندر کوتاه

 کنند.نمایند عمل میمدت حداکثری طلب نمیهای کوتاهکنند و بهرهتوسعه ملی ارایه می

واسطه و اصلی سیاست  دولت مرکزی است. تقریباً توزیع مکانی جمعیت بین شهر و روستا در واقع موضوع بی

سطح کردن در آمدسرانه در ت همتأمال این پس در. کنند زندگی شهرها در مدت میان در باید جمعیت ۹۰٪

 ۱است. پایدارطور ساختارهای مکانی توانمند و ایاالت مختلف )روستایی و شهری( و همین

طور توزیع جمعیت  بین شهرها و از این طریق سیستم کل شهری نیز امروز در معرض آزمون قرار ولی همین

 ۸از  ترکمکوچک با جمعیتی  به طور متوسط « ماندهعقب»میلیونی و شهرهای  ۱۹گیرد. بین شهرهای می

 سطح شهری تعریف شده وجود دارد. ۵هم رفته نفر از نظر سیاست توسعه و تکامل روی  میلیون
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ین زیاد از حد گرفت. ولی در این بین این سیستم در چهای درازی به این شکل آمایش سرزمین صورت میمدت

بسیاری از شهرها در این بین خیلی  ۱کند.رسد که تمرکز شدید جمعیت را تشویق و ترغیب میمتمایز به نظر می

 رسند.های دولتی به نظر میهای بزرگ به ویژه  شرکتبزرگ و با تمرکز بیش از حد شرکت

 

 مناطق همکاری جدید

میلیون جمعیت  ۸۱۰با « جی-جین-جینگ»ید و منطقه همکاری ما در باال در مورد منطقه دولتی غیرمتمرکز جد 

ریزی بسیار پیچیده و ادغام شده جریان ترافیک و خدمات تامینی گزارش کردیم. یک برنامه "هبای"در ایالت 

از شهر   و زیربنایی، ساختارهای مسکونی را غیرمتمرکز ساخته و  با انتقال میلیونها اشتغال از بیجینگ به خارج

جین به مرکز تولید و بازرگانی  و شود، تیانکاهد. بیجینگ مرکز فرهنگی و فناوری میشار ترافیک میاز ف

گردد. قطارهای بسیار ای مواد غذایی مبدل میها و تولید منطقهبه محل سکونت، شرکت "هبای"تمامی ایالت 

پایان  و هوای آلوده به های بیکند و راهبندانسریع  مراکز را حداکثر در عرض یک ساعت به هم مربوط می

های شهری و زودی زود در بیجینگ حتی در زمستان نیز به گذشته تعلق خواهد داشت. از این رو سیاست

انتقال مقر   ۱۰۸۹اعالم شد و در سال   ۱۰۸۵های محیط زیستی ادغام شده است. در سال ای  در سیاستمنطقه

شرکت و کارخانه صنعتی  از بیجینگ به مناطق  ۸۱۰۰ها و تا حدود ستانها، بیمارها، دانشگاهخانهدولت، وزارت

 جدید آغاز گردید.

ای به اصطالح چندمرکزی و از نظر عملکرد متفاوت آزمایش شده بود از مدتها پیش  روی ساختارهای منطقه

در کنار رود « ایشهرهای خوشه»آغاز شد و یا  ۸۶۱۰مثالً با به اصطالح مناطق اقتصادی ویژه که در دهه 

تحقق یافت. با آغاز  ۸۶۶۰های آزمایشی دیگر که در دهه تسه و یا دیگر پروژهمروارید در دلتای رود یانگ

ای جدید بین شهرها و های منطقه، یک دوجین همکاری"هوکو"چنین در رابطه با اصالح سیستم هم ۱۰۰۰دهه 

و بعضاً قوانین ملی  تنظیم شده پدید آمد. چنین طرحی مثالً ها ها و برنامهها که برمبنای طرحمحیط پیرامون آن

با کالن شهرهایی چون « تسه میانییانگ»برای منطقه همکاری    "پویانگ"برنامه اکولوژیک منطقه دریایی »

 ۵باشد.که کوچکتر است می "نانچانگ"و  "شاچانگ"و  "ووهان"
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گرایی  که ما گرایی و فدرالیسمگرایی، منطقهنفی محلاز این طریق با پیدایش مناطق جدید همکاری، جوانب م

در آلمان با آن آشنا هستیم، از بین خواهد رفت و ساختارهای کنش عمومی با ابعاد معضالت مربوطه و دامنه 

کردن مکانی کاالهای جمعی که باید مدیریت گردد، با انعطاف تطابق داده خواهد شد و از این طریق از بلوک

 های محلی جلوگیری به عمل خواهد آمد.تمتقابل  شرک

 

به « شهر هوشمند»از -ریزی جدید شهر و اکولوژی شهرشهرها: برنامهمدیریت کالن

 «شهر خردمند»

در خالل اولین سفر من به چین برای شرکت در کنفرانسی در بیجینگ به طور تصادفی با یک همکار قدیمی 

کنم و در من در آکادمی علوم چین کار می»کنید؟ گفت: ه میانگلیسی برخورد کردم. پرسیدم: شما اینجا چ

حتی خیلی »او گفت: « توان اینجا، در این کالن شهر زندگی کرد؟آیا می»پرسیدم: « کنم.بیجینگ زندگی می

خوب. تصویری که شما از شهرهای چین دارید، اشتباه است. من در یک محله بسیار مطبوع در مرکز شهر 

او «. بندان!آری ولی این ترافیک؟! مدام راه»پرسیدم: « ام.همسایگان و دوستان خوبی یافتهکنم و زندگی می

با دوچرخه با این  تربیشکنم و هروز به راحتی و ماشین ندارم  و تنها با دوچرخه کورسی حرکت می»گفت: 

برد. الحق، اول ذت میکردم که او از تعجب من لاحساس می«. بندانبدون لزوم تحمل راه-شوم شهرآشنا می

کردم ... و از این رو موضوع بحث را عوض کردم و به مورد دو سخنرانی که بعد میبایست این امر را هضم می

های عریض ویژه دوچرخه  در بیجینگ مورد توجه من پرداختم. تازه از آن روز راه ،کردیماز ظهر باید ایراد می

ای در داخل شهر های کرایهرافیک خودروها جدا شده است. دوچرخهقرار گرفت که سخاوتمندانه و مطمئن از ت

 و در هرگوشه از خیابان موجود است.

طور که گفته شد، طور همانمیلیون نفر ولی همین ۸۰۰مناطق همکاری با بیش از  پایدارمدیریت خوب و 

به  ،و تحلیل کامالً ویژه و نومیلیون جمعیت، نیازمند دسترسی به دانش  ۱۵و یا  ۱۰، ۸۵شهرها با تک کالنتک

ها در اوقات فراغت و یا برای خرید و تهیه لوازم ویژه شناخت رفتار متوسط مردم در ترافیک عمومی، رفتار آن

 است.  Big Dataزندگی، حدمتوسط استفاده از زمان در روز، هفته، ماه و سال، یعنی به طور کل دسترسی به  
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داری مثالً در جنوب شرقی آسیا با رشد کابوس کالن شهرهای سرمایه ولی سیاست شهری چین می تواند از

از این رو شهرهای چین   ۹جلوگیری کند. ۹آبادها، غیرقابل اداره بودن و بعضاً فقدان کیفیت زیستی شدید حلبی

ط ها حرکت متوسشود که در آنمتحول می Smart Citysبه شهرهای هوشمند، باکنترل الکترونیکی ترافیک به 

های های سایبری الزم در تعداد زیادی از  پروژهگردد. زیرساختشهروندان به ثبت رسیده و برآورد می

های اعالم ها ادغام شده است. هدفای، برای یافتن درک زمان و مکان  و رفتار متناظر  انسانرشتهتحقیقاتیِ بین

 ۱شهری است.شده در جهت بهبود  کیفیت زندگی، همبستگی اجتماعی و حاکمیت 

های علمی، کتب در دسترس و در مورد ، کنفرانسوگوگفتهمه این چیزها در چین طی جلسات بحث و 

های غربی ظاهراً معتقدند که گردد. با این حال رسانهاقدامات کامالً مشخص در سطح وسیع و انتقادی مطرح می

استقرار یک دیکتاتوری نظارت کننده مورد نظر  دانند که در چین فقطشناسند و دقیقاً میحقایق چین را بهتر می

نگاری روزنامه« بد-خوب»است. هرکس که با زحمت و سرانجام خود را از منقلب شدن روانی، احساسی، تلقینی 

تواند با نگاه به اعتقادی  )شهرهای هوشمند ما: خوب!، شهرهای هوشمند چین: دیکتاتوری!( رها کرده باشد می

شوند و د که حتی بزرگترین کالن شهر چین به خوبی سازمان یافته و خوب مدیریت میتکامل چین تشخیص ده

آوری شهرهای تمیز و متلون با هیچ شباهتی با کالن شهرهای معروف جهان سوم ندارند و بلکه به نحو شگفت

بری بعداً خدمات حفاظتی متنوع و جوی نسبتاً آرام و مطبوع هستند. در مورد شناخت چهره و دیکتاتوری سای

 سخن خواهیم گفت.

آمیزی ویژه دهد که هریک دارای معماری و رنگها را تشکیل میساختارهای اسکان داخلی، گروهی از برج

طور در مراکز شهرها، مخلوطی از ها همینهای کامل و فضای سبز وسیع بنا شده. این برجاست و با زیرساخت

جا ولی منظم و باسیستم. از های جدید و درختان انبوه، همه. پارکگیردواحدهای مسکونی و تجارتی را در بر می

داری و ایجاد فضای سبز استفاده شود. بدین سان شود تا از تجربیات در جنگلکلیه امکانات فنی کمک گرفته می

شهر در کشور پدیدآمده است. به قول فیلسوف و  ۱۱۵ای از شهرهای سبز  متشکل از شبکه ۱۰۸۹از سال 

 :"آندره ولچیک"نگار امهروزن

ساالن شده است. شهرهای چین تمیز، سبز، اکولوژیک، پر از پارک، وسایل ورزشی برای کودکان و بزرگ»

های بسیار ها، تاالرهای کنسرت، دانشگاهمراکز شهرها مملو از وسائط نقلیه درجه یک )اکثراً اکولوژیک(، موزه
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ست )...( نه بهداشتی و درمانی چشمگیر اعالی و مراکز 

هایی که نوایی. )...( خارجیآبادی و نه بیگدایی، نه حلبی

شوند. چین کنند، شوکه میبرای اولین بار از چین دیدار می

تر از ایاالت متحده آمریکا و یا انگلیس به به مراتب غنی

از محیط زیست خود هزاردالری ندارد  که حالش خوب باشد و  ۵۰رسد. )...( چین نیازی به درآمدهای چشم می

 ۶«حفاظت کند و فرهنگ بزرگ را تشویق و ترغیب نماید.

داری مالی  برمبنای سودحداکثری صنایع بانکی و مستغالتی غربی  برای هرمتر مربع زمین  و خاک  اصل سرمایه

حداقل مدت ظاهراً در چین تاثیری در این دست و دل بازی و تنوع در استفاده شهری  ندارد  و یا در کوتاه

 تعیین کننده نیست.

پرداز که به ویژه امروز  به عنوان ایده  "دیوید گوسِت"رئیس سابق شهرسازی بارسلون و معمار برجسته جهانی 

کند، به شیوه در خور نگرشی طی یک اکولوژیکی و انسانی کردن و الغر کردن شهرهای بزرگ فعالیت می

ای هوشمند )برپایه هوش مصنوعی( به شهرهای خردمند )برپایه های ممکن عبور از شهرهسخنرانی  در مورد راه

های خود را کشوری که من در آن اکثر ایده»گفت:  ۱۰۸۹در سال  "جینتیان"(  در   فوروم پایداراکولوژیک 

 ۸۰«بینم، چین است.تحقق یافته می

 

بسیج شهری، شراکت و سوبسیدیاریتی )احداکثر استقالل و مسئولیت تا آنجا که 

 (Shequِکوکن و با معنی است. م.(: همسایگی در  شهر)شِهمم

نام و نشانی حاکم در آن، مبادله و ارتباط بین همسایگان  در مناطق روستایی را خیلی بهتر نسبت به شهرها با بی

تی تر است و از این رو به طور سنهای کوچکتر و بهتر و  قابل کنترلتوان سازمان داد: روستاها دارای شبکهمی

ی برخوردار تربیشدارای سطح اعتماد عمومی باالتری است و بدین سان به نوبه خود از وجود تعهد اجتماعی 

تر شدن روابط اجتماعی تواند طبیعتاً کنترل اجتماعی و سختهای نهادی  میاست. )البته آن روی سکه همکاری

طور فضای شهری هم از نظر زرگ نیست . همینساختار بنام و نشان و بیباشد(. ولی شهر در واقع یک توده بی
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های متعدد، جوامع خیابانی، های مختلف، مراکز و محلهفیزیکی و هم اجتماعی ساختارمند است و به بخش

 ای تقسیم شده است.خانههمسایگی و هم

های شبکهو  "دان وای"ای و فامیلی در کنار واحدهای سنتی کار و زندگی های قبیلهدر چین در کنار شبکه

دهی، بسیج، شراکت و توانایی تر بود، یک سطح دیگر از سازماندر محل مسکونی که بسیار گسترده "گوانشی"

 عمل اجتماعی وجود داشت که زندگی همسایگی شهری  نام داشت.

نام  "کوشه"های مردمی که از آغاز تاسیس جمهوری خلق چین وجود داشت به اصالح اشکال مدرن کمیته

ها را جایگزین شدند، که تمامی حیات کارجمعی )از جمله مصرف، "وایدان" ۸۶۶۰ها از دهه این کمیته دارند.

ها در رابطه مستقیم با محل سکونت قرار دارد. و "کوشه"گرفت. وقت آزاد و تامین اجتماعی( را دربر می

دهی  ف دولتی ازطریق خود سازمانها، تقبل وظایشد، وظیفه و حقوق آنها اعمال می"وایدان"طور که در همان

 اجتماعی است.

رفت که درضمن وجه اشتراک با کشورهای سابق ترین سطوح دولتی در جامعه تحلیل میو از این طریق پایین

سوسیالیستی در اروپا داشت. مثالً در آلمان دمکراتیک اشکال سازمانی مدنی و اجتماعی  در قامت کمیته در 

کاری کوچک و دار بودند: برای بزهسطوح پایینی صالحیت قضایی دولتی را عهدهها ها و کارخانهشرکت

های اجتماعی منحل گردید. در مورد خطاکاری و یا متوسط از نقش دولت کاسته شد و گرایشاً به نفع سازمان

کرد. میکارانه در بافت شرکت و یا کارخانه، کمیته که از کارگران تشکیل شده بود حکم صادر اقدامات بزه

ین سهم شهروندان زندانی در جهان( معموالً حسر و تربیشها مانند ایاالت متحده آمریکا )کشوری با محکومیت

ساخت.  از این ها معموالً ادامه کار و ارتباطات اجتماعی  و ادغام در اجتماع را میسر میزندان نبود. محکومیت

رفت برای همیشه انگ خالفکاری را با خود حمل ر آن نمیطریق فرد محکوم قادر بود سریعتر احیأ گردد و خط

 کند و یا پس از پایان دوران زندان مجدداً به ورطه تبهکاری بیافتد.

که در شهرهای چین مسئول کمک و مشاوره برای تنظیم خانواده، تامین اطفال، تساوی حقوق  "کوشه"امروز 

امنیت اجتماعی، محیط زیست، فرهنگ و تعلیم و تربیت، امنیت زن و مرد، افراد سالخورده، معلولین، افراد فقیر، 

ها موظفند برای افراد فقیرتر منبع آن  ۸۸گری در مناقشات است، همین وظایف را عهده دار است.عمومی، میانجی

شود( رسیدگی کنند. مقامات ها )که شامل اکثر مردم میخانهکنند و به مشکالت صاحب وجوجستدرآمد 
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ها شرکت دارندو حزب کمونیست چین به موازات آن کمیته حزبی در "کوشه"ی کمک و یاوری در دولتی برا

 تاسیس کرده است. "کوشه"درون 

اجتماعی، مشارکت  تربیشتواند به بسیج شود،که میاحتماالً در اینجا برای توسعه و تکامل راهی دنبال می

ی و در نهایت در صورت وضعیت تغییر یافته و شاید حتی ساالری دولتفراآموخته، انحالل سطوح پایینی دیوان

 و مستقیم بیانجامد. تر جهانی به دمکراسی جامعآمیزتر و آرامصلح
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 بخش هفتم 

 

احفاظت از محیط زیست و آب و هوا: از «: آلوده کننده بزرگ محیط زیست!»

محیطی انقالب زیست-طیمحیپراکنِ وابسته به غرب به قدرت پیشرو زیستکثافت

 « ...های جنگلیمورچه»ها، درخت، درخت، درخت و کاربرد در همه جبهه

 

 وابستگی و آزادی: از کارخانه غرب به رهایی اکولوژیک

و مطالب مشابه دیگری از « بزرگترین برون فرست گازکربنیک»، «کننده درجه یک محیط زیستچین آلوده»

های عمده غرب یافت. در حقیقت نیز چین در دوران صعود خود ر  اغلب رسانهتوان هنوز ددوران گذشته را می

 تولیدکننده بزرگترین(  ٪۸۹های گذشته جلوتر از ایاالت متحده آمریکا )روزی در سال ،اولی در جهانبه رتبه

 (  .جهان در گازکربنیک فرست برون کل از ٪۱۱کربنیک در سطح جهان بود ) گاز

 ۱۰۸۸تواند یک دروغ کامل باشد: منحنی چین  در برون فرست گازکربنیک  از سال میولی نیمی از حقیقت 

رود و )البته برعکس کشورهای قابل قیاس سرمایه داری مثل هندوستان که جزء اصلی سیستم رو به پایین می

 تربیشطور در مقایسه حد متوسط جهان(تولید گازکربنیک از آن زمان دیگر سلطه امپراتوری است و همین

 ۸نشده است.

تولید »مثالً به دلیل صنعت زدایی و  ،تواند به دالیل مختلف در یک کشور کاهش یابداین ارقام مطلق  می

داری غرب که صنایع گسترده مثالً در ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه« فراساحلی

یا به دلیل کاهش شدید رشد و کاهش مطلق تولیدات  بازنشسته خود را به کشورهای نازلمزد منتقل کردند و

. ولی در مورد چین وضعیت کامالً ۸۶۶۰اجتماعی مثل روسیه پس از چرخش سرمایه محور خود در دهه  

یعنی به  ،متفاوت بود. تولیداجتماعی شدیداً رشد یافت و در نتیجه منطقاً و ظاهراً کارایی اکولوژیک ارتقأ یافت

های یک منجر گردید. در حالی که اینجا هنوز بهبود شدید فناوری مقدور است و با گامکاهش تولید گازکربن

 المللی خواهیم پرداخت.کند، در پایین به برون فرست سرانه نازل چین در سطح بینبلند نیز تحقق پیدا می
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است، چون  برخی از محققین مدعیند که چین مسبب اصلی فاجعه اقلیمی و فروپاشی اکولوژیک آینده جهان

ای مجبور رشد پیدا کند و مثالً چون دولت به زور مردم را به مصرف توده« حتماً»قصد دارد ارتقأ یافته و 

خود را نیز « ظرفیت مازاد»مبتالست  و در آخر چون مجبور است « گذاری مانیای سرمایه»سازد، چون به می

عبور از ذغال سنگ به گاز در چین هیچ  ۱ر اندازد.های خود را در کشورهای دیگر به کاکند و سرمایه« صادر»

« واقعی»ماند و نیازمند یک انقالب تغییری به وجود نخواهد آورد. این سیستم در هرحال به یک کابوس می

هایی که گویا در یک کهکشان دیگر و یا حداقل در گذشته تهیه شده است. منبع این اظهارات در بیانیه ۱است

)!( است.  ولی ظاهراً برای ۸۶۱۶آنجلس  متعلق به سال نده آن در دانشگاه کالیفرنیا لوسواقع تزدکترای نویس

تواند دوام پیدا های مختلف  این ادعا که سیستم چین نمیپایان  و انواع و اقسام نسخهاستفاده در یک چرخه بی

ای را های تودهمطبوعات و رسانهرسد و به اندازه کافی خوب است که بتوان کند، هنوز قابل استفاده به نظر می

رفت حتی وخیم تر است. های مختلف تغذیه کرد که وضعیت در چین از آنچه که احتمال میبا روایت

 سؤالسال پیش را زیر ۱۰های یک رساله علمی متعلق به شود که کی باید شناختمطرح می سؤالناخودآگاه این 

 ق داد.انطبا ۱۸برد و به نقد کشید بر واقعیات قرن 

همیشه نقش ایفأ « سیستم دیگران»اندازهای رشد سیستم خودی به دادن افق ادراک شخصی و چشمالبته نسبت

که برای همگان ویران کننده است را اعمال  America Firstکند. منباب مثال واشنگتن ترامپ سیاست  می

را به اجرا در می  China Firstزندکه سیاست ساهای غربی مجدانه چین را متهم میدارد  ولی بسیاری از رسانهمی

شد. از این رو ما در پایین به واقعیات اکولوژیک  زیگموند فروید از این وضعیت حتماً بسیار مشعوف می  ۱آورد.

 های الزم را در اختیار خوانندگان قرار خواهیم داد.در چین امروز خواهیم پرداخت و فاکت

های محیط زیستی کشوری را اندازهای آتی فعالیتهای توضیح دهنده و چشماگر بخواهیم ارتباطات و فاکتور

ای دراختیار داشته باشیم و بعد خواهیم قابل استفاده« ساختاری»های مورد بررسی قرار دهیم، باید در آغاز شاخصه

ی از از نیم ترکماست که  ۱دید که چین در برون فرست گازکربنیک  سرانه در سطح جهان دارای رتبه 

تر از آلمان  و ژاپن باشد. در این زمینه چین حتی عقبفرست  سرانه گازکربنیک در ایاالت متحده  میبرون

یک کشور  ۵که سهم صنعتی نسبتاً باالی آن در تولید ناخالص کمی از حد متوسط جهان باالتر است.است با این



 تارنگاشت عدالت                                                           064                                       قرن چينی                         

فرست سرانه فارغ سوئیس  طبیعتاً از نظر سهم برونکامالً خدماتی با سهم صنعتی پایین مانند لوکزامبورگ و یا 

 از وسعت و جمعیت آن از موقعیتی بهتری برخوردار است.

ساله تولید ارزان برای غرب با حجم باالی صنعتی، اقتصادی وابسته و خام با تولید انبوه از  ۱۰چین تاریخ تقریباً 

های بلند پشت سر نهاده و رشد اکنون با گام نظر اکولوژیکی مضر و گذشته خود به عنوان کارخانه غرب را

این  ۹صعودی سریعی در سطح کارایی اکولوژیکی  کشورهای پیشرفته صنعتی به معرض نمایش گذاشته است.

سازد که سطح برون فرست چین )در اذأی هر واحد تولید(  طی چندین روند با ثبات این پیش بینی را ممکن می

 تر خواهد بود.داری نازلشورهای سرمایهترین کسال آینده از سطح غنی

توان از جمله در این نمونه مشاهده کرد که رشد مصرف انرژی به یک افزایش کارایی انرژی  در چین را می

سوم رشد تولید ناخالص کاهش داده شده است. از این نظر چین در زمینه مصرف انرژی نیز در طی چندین سال 

 ۹کشورهای صنعتی غرب خواهد بود. آینده به شکل بارزی کاراتر از

ای کاالهای ارزان قیمت و از نظر مدل تجاری کشورهای صنعتی  به این صورت خواهد ماند که تولید توده

پیشرفته « جبهه میهنی»محیطی در نیافته منتقل نمایند  تا از نظر زیستمحیط زیستی مضر  را به کشورهای توسعه

 فرست برون کاهش ٪۱۰شود که تری داشته باشند.  از این رو تخمین زده میبه نظر رسند و شرایط زندگی سالم

این هم یک نمونه  ۱. است شده حاصل دیگر کشورهای و چین به تولید انتقال اثر در ۸۶۶۰ سال از  آلمان در

 آلمان!« پیشگامی اکولوژیکی»دیگر در مورد 

کشور صادرکننده زباله در جهان است. بهتر است  در ضمن آلمان پس از ایاالت متحده آمریکا و ژاپن، سومین

های تولید و مصرف ما را بسوزانند و از این رو برون فرست گازکربنیک در آلمان کاهش خواهد دیگران زباله

 یافت. ولی چین از چندین سال پیش به این روند نیز خاتمه بخشیده است.

سپاری سپس ایاالت متحده  در خالل سیاست برون داری صنعتی بزرگ  مثل اول بریتانیا وکشورهای سرمایه

زدایی شدند. ولی در دنیای ترامپ اکنون باید حتی صنایع تولیدی ساده نیز همراه با تجدیدنظر در تقریباً صنعت

ارزشیابی حفاظت از محیط زیست مجدداً به کشور بازگردانده شود. در آینده افزایش برون فرست در این کشور 

 ن به نشانه موفقیت تعبیر خواهد شد.از طرف واشنگت
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داری غرب که به رهبری امپریالیسم کنیم؟ خیر! سرمایهداری جفا میآیا ما با این ترازنامه  در حق سرمایه

کند با شیوه جهانی کردن خود یک لحظه در این فکر نبود که تکامل اکولوژیک را در برجهان حکومت می

توانست در ری و شیوه تولیدی نوین  و سازگار با محیط زیست که میسطح جهان به پیش برد. به جای فناو

هستند )به حیات خلوت آمریکا که بهتر است اصالً  « باغچه منزل خود»ها تنها به فکر خدمت همه باشد، آن

سپاری تولید کشورهای غنی جهان اکنون با چنین فاجعه  نگاه نکرد(. در نتیجه جهان از جمله به خاطر برون

 محیطی رو به رو شده است.ستزی

ولی در اینجا نیز چین در بین کشورهای در حال توسعه یکی از استثناهای نادر است. هرچند این کشور به عنوان 

داری بود و توانست با وجود فقر  یکی از فقیرترین کشورهای در حال رشد در ابتدا در بند منطق سیستم سرمایه

دهی  و نظم و عملکرد واحد برای مدت نسبتاً طوالنی با کارایی کامل نقش به خاطر ادغام اجتماعی، سازمان

«  دیالکتیکی»کارخانه جهانی صنایع برون سپرده را ایفأ کند ولی این کشور نقش حیات خلوت تولید  را به طور 

ف کرد. این هدبا اهداف صعود رشد و توسعه ملی مجدد روشن و بهبود وضعیت زندگی شهروندانش ایفأ می

هم بایست با نگرش فراگیری فنی، سازمانی و مدیریتی، تکامل مستمر محصوالت، نوآوری در  فرایند و رویمی

 شد. تکامل، البته به کمک مازاد تجارت خارجی میسر می« بزرگراه»رفته  در 

خود را به  کرد  که تنها بدترین تولیدات کثیفغرب را مجبور می تربیشاز این طریق چین باید روز به روز 

و تعمق بین هزینه سبک و مناسب از یک طرف و کیفیت مرغوب و اثربخشی  تأملدر  ، بلکهآن محول نکند

، روز به روز «خواستار مرغوبیت شو!»و یا « هرچه دستگیرت شد، بردار!»سازمانی از طرف دیگر  و یا بین 

آورد. و نه تنها در چین، بلکه همراه چین رویتر تر  و حتی فناوری بسیار پیشرفته به تولید با کیفیت تربیش

کارگری با های فناوری غربی محبوبیت یافت، زیرا با طبقهبرای کنسرن تربیشدرست همین امر روز به روز 

رو بود. یافته، عالقمند به یادگیری و به دلیل سیستمی، قابل انعطاف روبهصالحیت، باانگیزه، خوب سازمان

دانند و تکامل سوسیالیستیِ آغاز شده و کارایی سطح باالی هم ارزش این چیزها را می های بزرگ غربیکنسرن

دهد طور که چین نشان میحتی در دراز مدت و در سطح ملی همان ، بلکهتولید در چین بایکدیگر تضادی نداشت

 مکمل یکدیگر بود.
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شود، با به چین نسبت داده می« یسرقت فناور»های بسیاری، از جمله در گذشته و حال در این روند تهمت

محیطی تقریباً هیچ چیز به چین صادر نشد و به وسیلۀ که به ویژه در رابطه با فناوری تولیدی زیستاین

های حساس که به چین صادر شد، های غربی نیز در چین  به کار گرفته نشد و برخی دیگر از فناوریشرکت

ه هواپیماسازی چین  که به دلیل تحویل فناوری کهنه  تا آغاز دهه آگاهانه کهنه و قدیمی بود از جمله صنای

 مانده بود.تقریباً دو دهه عقب ۱۰۸۰

در واقع ایاالت متحده آمریکا  از آغاز تاسیس جمهوری خلق چین این کشور را مورد بایکوت فناوری قرار داد، 

دستاوردهای  فناوری شاید به استثنای ترین به طوری که چین را طی تمامی دوران تکامل خود از تکامل مهم

از اینرو چین از زمان تاسیس و دوران انقالب فرهنگی، که موقتاً نتوانست خود   ۶فناوری مصرفی محروم ساخت.

ای پایه در اختیار نداشت و ای متصل کند، هیچ نوع پتنتی به ویژه در فنآوری رایانهرا به قطار فناوری رایانه

به  ۸۰های الزم را با قیمت گران از غرب خریداری نماید.ه ممکن بود کلیه جوازها و پتنتمجبور بود تا آنجا ک

کنندگان عوارض حق استفاده از پتنت در سطح جهان همین دلیل چین حتی امروز یکی از بزرگترین پرداخت

حساس  صنعت را های های غربی آزادانه واقعاً علم و دانش پیشرفته در بخشاست و تاکنون هیچ یک از شرکت

چین توانست  مجدداً خود را به  ۱۰۰۰تازه از دهه  ۸۸به چین صادر نکرده است )و یا اجازه نداشته صادر کند(.

های خود و به قافله فناوری پیشرفته برساند تا از این پس در کلیه بخشعلمی هزار ساله-مرتبت برتر فناوری

اکنون در بسیاری از رسد که چین همحاضر  این طور به نظر میها گردد. در حال ترینفناوری یکی از پیشرفته

جنگ جدید فناوری  ۸۱گیرد.دار شده  و فناوری غربی را دور می زند و از آن سبقت میها رهبری را عهدهبخش

دن اولی را در واقع در لحظه آخر مانع شود، مثالً مانند محروم کرایاالت متحده در واقع باید صعود چین به رتبه

البته جنگ   ۸۱در واشنگتن.  ۱۰۸۶المللی فضانوردی های چینی از شرکت در کنگره بیندانشمندان و شرکت

ها زودتر از دیگران کند و این را احتماالً آمریکاییاندازی برای رهیافت ارایه نمیاقتصادی و فناوری طبیعتاً چشم

 درک خواهند کرد.

محیطی هدفمند ملی به هیچ کشور در حال رشدی کمک ایش زیستداری تاکنون برای رهبه هرحال سرمایه

محیطی خوبی را به فروش آوری زیستکه کشورهایی چون آلمان طبیعتاً با رغبت فننکرده است، با این

در کشورهای « محیطی ملیسیاست راهبردی تکامل زیست»رسانند ولی برای طراحی و تحقق بخشیدن  یک می
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های گذشته به همین صورت توان اجرایی عزم ویا انگیزه مالی موجود نیست و در دههدر حال توسعه ظاهراً 

 جمعی الزم وجود نداشته است.دست

در نتیجه چین برای رهایش زیست محیطی  تنها به خود اتکأ داشته و این اقدام هنگامی آغاز شد که این کشور 

ه بود. اکنون تازه به جرگه کشورهای با درآمد هنوز یک کشور در حال رشد با سطح بسیار نازل درآمد سران

سرانه متوسط ارتقأ  یافته است، البته هنوز در رتبه فقط هفتادم کشورها قرار دارد. از این نظر  کشور مجبور بود 

گذاری و که  به اندازه کافی درآمد، دانش، اندوخته، سرمایهاز نظر زیست محیطی اول تسلیم شود، تا این

طور که در پایین خواهیم دید و همان« جهش به جلو»عمل انباشت نماید تا بعد واقعاً قادر به انجام های توانایی

 گردد.« قدرت جهانی نمره یک در امور زیست محیطی»رسیدن به 

 

 تواند عمل کندبرون فرست گاز کربنیک، تنظیم، بسیج محیط و اقتصاد بازاری که می

گذشته. ما قبالً در مورد شهرسازی و تکامل « فرستی گازکربنیکبرون قهرمان )مفروض(»بازگردیم به مسأله 

ای در چین امروز مقهور ای زیست محیطی  گزارش کردیم.  تمام برنامه شهرسازی و تکامل منطقهمنطقه

شهر و ده  همواره زیر جنبه به حداقل رساندن  ،ها، شهرهای بزرگاست. منطقه« سیاست سرپرستی نازل کربنی»

های سیاسی، تحرک ها از بخشترین بخششود و متفاوتفرست گازکربنیک ناشی از ترافیک طراحی میبرون 

های صنعتی، آمایش زمین، معماری و یا رفتار مصرفی، همه زیر نیاز برون آهن، هواپیما( تا سیاست)خودرو، راه

 ۸۱شود.فرست گاز کربنیک نازل طراحی می

های با هایی که برپایه تنظیم سخت گازکربنیک  مجبورند دربخشکه شرکتدهد و در این زمینه چین نشان می

ی برخوردار تربیشگذاری کنند، در میان مدت از قابلیت رقابت سرمایه تربیشو نوآوری  تربیشکارایی 

را به شدت به اجرأ « سیاست سرپرستی نازل کربنی»ها و شهرهایی که عالوه برآن آن ایالت  ۸۵هستند.

 ۸۹اند.ای باالتری بودهاند، دارای رشد منطقهگذارده

و منعطف با آنچه که بشریت نیازمند  تواند و باید، به مثابه یک مکانیسم تطابق پذیربه این شکل اقتصاد بازار می

کند، در واقع عمل کند. به این صورت چین نسبت به ائتالف طلبد و تصمیماتی که اتخاذ میآن است، آن را می

ها سال پیش به این طرف  در بروکسل به طور منظم از منافع کوتاه مدت سودبری لتی آلمان که از دهبزرگ دو
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در استاندارهای  تربیشکند تا مانع از سختگیری صنایع خودرو سازی آلمان دفاع کرده و کوشش می

 محیطی گردد، اقتصاد بازار را بهتر درک کرده است.فرستی زیستبرون

داری تولید ارزان و از نظر ل پالستیکی چینی دیگر درحال سپری شدن است. کاروان سرمایهدوران اجناس بنج

ها نفر  از افراد با درآمدهای ناچیز در غرب باید اکنون به خاطر دستمزدهای محیطی نامساعد  برای میلیونزیست

ها دهد. در چین دیگر برای آن تر   راه خود را ادامهمحیطی سختطور به خاطر استاندارهای زیستباال و همین

 جایی باقی نمانده است.

ها و محیطی  به عنوان محرک رشد و کارایی حساب باز کرده است و ایالتچین با موفقیت روی فناوری زیست

به « رقابت در اقتصاد بازار»شود که بسیج شده است. و از این طریق ثابت می Race -to- the-Topشهرها برای 

چین حتی این طرح را در نظر گرفته که تا اواسط قرن  ۸۹بیانجامد. Bottom-the-to-Raceید به هیچ وجه نبا

با حفظ اهداف توسعه و تکامل کشور، اقتصادی عاری از مواد سوختی کربنی  برقرار  ۱۰۵۰جاری یعنی تا سال 

اکثر خود خواهد رسید به حد ۱۰۱۰حجم برون فرست چین  طبق برنامه تا سال  Zero Carbon Economy ۸۱سازد 

 ولی همین امروز  مشخص است که چین بزرگترین تولید کننده انرژی تجدیدپذیر در سطح جهان است.

 

 های غربیمنع واردات زباله

دانی دنیای غرب باشد سپری شده است. طور که گفته شد، دورانی که طی آن چین حاضر بود زبالههمان

و  ۸۶نامیده شد.« زندگی امپریالیستیشیوه»، مصرف و تولید زباله به درستی بندیهای غرب در تولید، بستههرزگی

را به « بازیافت» را در سر بپرورانیم، زیرا بخش عمده زباله قابل « محیطیخودآگاهی زیست»توانیم رویای ما می

 وجوجستری را کنیم. ولی در آینده مجبور خواهیم بود واردکنندگان دیگرشد یافته صادر می ترکمکشورهای 

کند. )دیگر کشورهای آسیای شرقی نیز امروز از چین دیگر زباله پالستیکی وارد نمی ۱۰۸۱کنیم زیرا از سال 

شود، که جرات ندارند در مقابل کنند.( این زباله اکنون در کشورهای فقیر دیگر انبار مینمونه چین پیروی می

 غربی ایستادگی کنند. « تمیز»زندگی  آلودگی محیط خود به وسیلۀ غرب و شیوه تولید و
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و در این میان برای همه اینها رشد شدید خودآگاهی زیست محیطی که چین مشوق آنست مسئول است، به این 

ها و اعتراضات زیست محیطی ها جلب و  فعالیتمحیطی شهروندان را در قبال شرکتصورت که توجه زیست

 ۱۰. کندعظیم را هرجا که الزم است تقویت می

 

 خدااحافظ ذغال سنگ، فوتوولتاییک، تحرک الکتریکی با و بدون باطری

قبالً اشاره کردیم که در چین استخراج ذغال سنگ کاهش یافته و بسیاری از معادن ذغال سنگ تعطیل شده 

 طور در رابطه با فوتوولتاییگ گفتیم کهاست. آری، هوا در بیجینگ تمیز است، خارش گلو خداحافظ. ما همین

 تربیشهای بیجینگ بامچین در استفاده از آن رتبه اول در جهان را داراست. در مقایسه با آلمان تنها پشت

کند. سهم انرژی تجدیدپذیر و عاری از کربن در چین به طور پویا رشد پیدا انرژی خورشیدی  تولید می

 را جهان سطح در تمیز انرژی WEF ۱۰٪های فوروم اقتصاد جهانی بینیچین بنابر پیش ۱۰۱۱در سال  ۱۸کند.می

 ۱۱.کرد خواهد تولید

چین بزرگترین تولیدکننده در بخش تحرک الکتریکی، از هرنوع ماشین الکتریکی  تا کامیون و لیفتراک برقی 

گیری و اجرا( ممنوع شد. استاندارهای سال )بین تصمیمدر عرض یک ۸۶۶۰دار در دهه است. بنزین سرب

رای کاریی بنزین  امروز در رابطه با موتورهای احتراقی غالب سبب شده که مصرف ناوگان حداقل مقرر شده ب

 ۱۱باشد!  ترکمتولیدکنندگان آلمانی خودرو در چین از خود آلمان 

های برقی وجود دارد. و در سال میلیون  ایستگاه شارژ  برای موبایلجای تعجب نیست که در چین بیش از نیم

 فروش به خودروبرقی عنوان به را خود خودرو تولید از ٪۸۰ندگان خودرو موظف بودند کلیه تولیدکن ۱۰۸۶

 در که  خودروها شماره. کند انتخاب برقی خودرو نوع ۹۵ بین تواندمی  برقی خودرو چینی خریدار.. رسانند

ر شد( هزار شماره ماشین جدید صاد ۸۰۰فقط  ۱۰۸۱شود)در بیجینگ در سال کشی میگ قرعهبزر شهرهای

های آبی  برای های سبز بود که برای خودروها با نیروی محرکه آلترناتیو منظور شده است و شمارهاغلب شماره

 شود.موتورهای احتراقی برای شهرهای بزرگ، دیگر صادر نمی

در گردد. در همین رابطه دولت چین میلیون خودرو با موتور احتراقی از گردونه خارج می ۱۰بدین سان ساالنه 

گذاری مشترک با های خودرو سازی چینی که در سرمایهمدل خودرو به وسیلۀ کنسرن ۵۵۱تولید  ۱۰۸۱سال 
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ها نوع فاکتگیرد را به دلیل مقدارمصرف بسیار باالخودروها ممنوع کرد. لیست اینکنسرنهای غربی صورت می

به دلیل پیشرفت کند آلمان در واقع  کرد وگیر برپا میکه در آلمان هریک برای خود یک جنجال نسبتاً چشم

 توان ادامه داد.اندازد را میمی« خودکشی بطئی خودروسازان آلمانی»انسان را به فکر 

راه برای تحرک الکتریکی ها تحقیق و تکامل ادامه دارد. ما در مورد اولین قطعه آزمایشی بزرگدرکلیه جبهه

طور به نیروی محرکه کترومغناطیسی گزارش کردیم. ما همیننیاز از باطری با پانل خورشیدی و القای البی

آلترناتیو هیدروژن محور نیز اشاره نمودیم. طی تنها چندین سال آینده صدور خودرو با موتورهای احتراقی به 

ها جهت نمایش وجود داشته نوع خودرو در چین تنها در موزهباید این ۱۰۵۰چین پایان خواهد یافت و در سال 

 باشد. 

یک تصمیم استراتژیکی دولت چین در مورد فناوری تحرک آینده استرس فراوانی برای صنایع  ۱۰۸۶در سال 

ای باطری )استخراج سخت و پر خودروسازی آلمان فراهم کرد: با درنظر گرفتن آن روی سکه تولید توده

تر گیره روز به روز چشمافتاده کزحمت لیتیوم در سراسرجهان و مصرف برق مدام( برای تحرک الکتریکی جا

از این طریق هیدروژن،   ۱۵ها به جلو گام بردارد. شود، چین قصد دارد با روی گشاده در مقابل کلیه فناوریمی

های دیگر رسماً با تحرک الکتریکی باطری محور برابر قرار داده شده و های خورشیدی و فناوریالقای صفحه

تر باشد، در حالی که تی هیدروژنی برای مسافات طوالنی مناسبهای سوخرسد که سلولحتی به نظر می

رسد. حال که صنایع های نزدیک مناسب به نظر میدار تنها برای مسافتخودروهای الکتریکی باطری

های فناوری پیشرفته چین رفته شرططور پیشخودروسازی آلمان که تازه با چشم انداز بازار فروش و همین

کارشناسان تحرک آلمانی  این گام عظیم بعدی  ،تولید خودروهای الکتریکی متمرکز کردهرفته خود را روی 

ولی تا چه حد صنایع خودروسازی آلمان قادر خواهد بود توان  ۱۹کنند.برآورد می« کامالً درست»چین را 

یک بعدی فناوری گذاری و ساماندهی مجدد خود  را تقویت کند تا بتواند با گام استراتژریزی، سرمایهبرنامه

جدی است که صنایع خودروسازی آلمان و رهبران سیاسی کشور در حال  سؤالتحرک چین همگام گردد، 

 اند. حاضر جوابی برای آن نیافته
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کند تا خودروهای الکنریکی ارزان شود که چین تولید خودروهای الکتریکی خود را متحول میاخیراً گزارش می

ارایه نماید که   تربیشکاهش بخشد و در عوض تولید با کیفیت بهتر و طول عمر  قیمت با طول عمر کوتاه  را

 ۱۹المللی خودرو را مجدداً زیر فشار قرار خواهد داد.به نوبه خود تولید بین

درخواست  اتحادیه اروپاییطور خطاب به جا در صنایع، مطبوعات اقتصادی و وزارت اقتصاد همیناکنون همه

تکامل داده شده و اتخاذ  اتحادیه اروپاییره یک سیاست صنعتی منسجم در آلمان و درسطح گردد که باالخمی

ها یابند که آنخواهند توانست  به توانایی عمل عمومی دست اتحادیه اروپاییگردد. تازه در آن صورت آلمان و 

ه جای تردد و دو دلی و نوسان ها امکان خواهد داد در آینده  برا به سطح برابری با چین ارتقأ بخشیده و به آن

محور با جانبه، روابط را بر اساس تساوی حقوق و همکاری و نه خصمانه و مناقشهبین شانتاژ و وابستگی همه

چین برقرار نمایند. ولی برای فایق آمدن براین موانع نباید مرزهای فکری ایدئولوژیکی در کشورنمونه نولیبرالی 

 وجوجست« شرق»ها که همواره دشمن را در تاریخی آلمان« ژن»طور یناشمیت/کوهل/شرودر/ مرکل و هم

 یابد، کم بها دهیم.کند و آن را نیز میمی

 ۱۰طور در مورد بزرگترین و تواناترین شبکه خط آهن قطارهای تندرو جهان گزارش کردیم که با ما همین

کیلومتر در ساعت است   ۱۵۰ها در حال حاضر که استاندار سرعت آن Bullet Trainهزار کیلومتر تراس،  سیستم 

کیلومتر در ساعت،  بیش از  ۱۵۰و سپس با نسل بعدی قطارها که اکنون به کار گرفته شده با استاندارد سرعت 

 گیرد.دوسوم شبکه قطارهای تندرو در سطح جهان  را دربر می

ده از قطار بسیار مطبوع و محبوب، کند. استفابرعکس آلمان شبکه خط آهن در چین به سرعت گسترش پیدا می

راحت، بدون استرس و قابل اعتماد و سریع است که سفرهای متعدد به وسیلۀ ترافیک فردی و یا پرواز با 

 ۱۱(.باشدمی ٪۶۶کند)دقت حرکت قطارها بیش از هواپیما را جایگزین می

 

 شدترافیک روی ریل : یک میلیون کامیون گازوئیلی از ترافیک بیرون رانده 

گذاری کرده است و کردن خطوط آهن سرمایهدر ارتباط با تحول زیست محیطی، چین قبل از هرچیز روی برقی

هاشده است و به ویژه در بدین سان قطارهای برقی در این بین وسیله اصلی حمل و نقل محصوالت و فرآورده

وحشتناک را جایگزین خواهد کرد. حمل و نقل کاال بین آسیا و اروپا به زودی بخشی از ترافیک کشتیرانی 
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های آالینده محیط زیست که سپر به سپر  و آهسته در خط سمت انسان در چین مانند آلمان با ستون کامیون

 شود.خزند مواجه نمیها میراهراست بزرگ

برون   تربیششود مبین این امر است. برای کاهش محیطی در چین  منتشر میاخباری که روزانه از جبهه زیست

تقریباً یک میلیون کامیون  ۱۰۱۰اعالم شد که تا آخر سال  ۱۰۸۶فرست گازکربنیک و دوده در ژانویه 

این مطلب را حتی برنامه اول تلویزیون آلمان که معموالً حتی یک  ۱۶گازوئیلی از گردونه خارج خواهد شد 

آهن و توزیع محلی و کوچک طبیعتاً راه توزیع بزرگ را ۱۰گذارد، گزارش داد. موی سالم بر فرق چین باقی نمی

 ۱۸شوند.دار میهای برقی عهدهرا کامیون

 

بطری پالستیکی درمقابل شارژ بلیط مترو و یا تلفن  ۱۱«: بازیافت برای سوار شدن»

 همراه 

ترو های مدرخشد: در ایستگاههای زیست محیطی جدیدی میها و آزمایشچین به معنای واقعی کالم مدام با  ایده

های پالستیکی را به عنوان ( دستگاه خودکار بازیافتی نصب شده بود که بطری۱۰۸۱)در سال  ۱۰۰بیجینگ  مثالً 

شد، انسان یک که چند بطری خالی تحویل داده میبسته به این ۱۱پذیرفت.وسیله پرداخت  برای بلیط مترو می

های کرد. این دستگاهستفاده از شبکه تلفنی دریافت میکوپن برای بلیط مترو  و یا شارژ تلفن همراه و یا اجازه ا

ها به زودی بیش از خودکار در مدارس، مناطق مسکونی و مراکز فروش نیز نصب شده است. تعداد این دستگاه

 سال بعد. ۸۰یا  ۵منظور معموالً پس فردا است و نه « به زودی» شودخواهد بود و وقتی در چین گفته می ۵۰۰۰

ها و یا بازنشستگان فقیر که در اروپا مجبورند این کار را خانمانو نه بی« معمولی»ل شهروندان و به این شک

محیطی توده مردم آوری کنند. مسأله برسر نحوه رفتار زیستشوند برای بازیافت جمعدهند، عالقمند میانجام 

شده با پرداختیا دقایقی مکالمه پیش های خالی، بلیط مترو وآوری و بازیافت  بطریاست و وقتی بتوان با جمع

 ۱۱تلفن همراه کسب کرد، برای بسیار از مردم مثالً محصلین  مشوق بسیار جالبی است. 

موذی است   "دولت پلیسی"محیطی شرارت آمیز و یک زیست "دیکتاتوری"بینیم این یک طور که میهمین

 دهد.انجام می کارها را فقط برای کنترل مردم زیرا احتماالً همه این
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کیلومتر در  ۹۱۱به درود پروازهای داخلی: به زودی قطارهای مغناطیسی با سرعت 

 ساعت در راه خواهد بود

 های کوتاه و متوسط در چین امروزیکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازکربنیک هواپیماست. پرواز مسافت

کند و تفاوت زمانی چندانی ندارند. ارایه می Bullet Train« قطارهای فشنگی»امتیاز بسیار کمی  نسبت به سیستم 

خواهد  تربیشکیلومتر در ساعت از امتیاز پروازهای داخلی در آینده بازهم  ۱۵۰قطارهای جدید با سرعت 

قطار مغناطیسی جدید ۱۰۸۶کاست.فناوری قطارهای مغناطیسی در چین )مثل ژاپن( بسیار پیشرفته است. در سال 

وارد تولید سریال خواهد شد. تاکنون خطوط  ۱۰۱۸رعت در ساعت عرضه شد  که از سال کیلومتر س ۹۰۰با 

ای شانگهای بین فرودگاه و مرکز شهر برای قطارهای مغناطیسی وجود دارد . خط نسبتاً کمی مثل خط افسانه

ای جنبی دیگر هجدید، پرواز بین بیجینگ و شانگهای را عمالً زاید خواهد ساخت: مدت زمان سفر با همه زمان

ساعت به طول ۱،۵های جنبی آن ساعت خواهد بود. همین مسافت با هواپیما با کلیه زمان ۱،۵هم روی

 ۱۱انجامد.می

های کوچک و متوسط داخلی  مطمئناً توان توسعه داد. در دراز مدت پرواز با هواپیما برای مسافتاین ایده را می

اهد داشت. و الکتریسته الزم برای قطار دیگر نباید دارای منبع ذغال به دوران سپری شده هیدروکربورها تعلق خو

 سنگی باشد. اگر کشوری قادر به انجام چنین کاری باشد، این کشور ظاهراً چین خواهد بود.

 

 کاری در سطح بسیار گستردهدرخت، درخت، درخت ... جنگل

شهرهای ظر باشید که با وضعیتی چون  کالناگر به عنوان مسافر نوپای چین هنگام ورود به یک کالن شهر منت

شرقی، آمریکای التین و یا آفریقا روبه رو چندین میلیونی  بسیاری از کشورهای در حال رشد آسیای جنوب

رسد. مطمئناً به چشمان خود اعتماد نخواهید کرد، که چقدر شهرها و مناظر چین تمیز و منظم به نظر می ،شوید

خانمانی که مثل هایی ارایه کرده بودیم. ما با هیچ کارتن خواب و بینمونه در این مورد پیش از این

 کنند مواجه نخواهیم شد.ها بیتوته میها و زیر پلسانفرانسیسکو گروه گروه در پارک

کیلومتری از بیجینگ به   ۸۵۰راه شماری در امتداد  بزرگبی سال پیش  در اولین سفر من به پکن درختکاری ۹

راه قرار داشت که متر در هردو سوی بزرگ ۸۰۰تا  ۵۰ین بود. این درختان نسبتاً جوان در نواری به عمق جتیان
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جا باغبانان به کار و کوشش مشغول بودند.  تحقیق کردم و هرکدام در قابی از خیزران قرار گرفته بود و همه

حال های المپیک در بیجینگ و در عینبه مناسبت بازی ۱۰۰۱کاری در واقع از سال متوجه شدم که این درخت

محیطی پس از بحران مالی  آغاز شده بود. طبق تحقیقات من  معلوم شد که در منطقه گذاری زیستسرمایه

هم کاری به اجرا درآمده بود.  چین رویمیلیارد دالری  برای جنگل ۹یک برنامه  ۱۰۰۱/۱۰۰۶بیجینگ در سال 

 به ۱۰۸۵ سال تا طریق آن از که کرد هزینه  دالر میلیارد ۵۵۰ یعنی ملی ناخالص تولید ٪۱رفته مبلغ نجومی 

 رکورد زمان این در توانست که داد نجات بحران از را آلمان ویژه به و شد تبدیل جهانی اقتصاد لکوموتیو

 .بشکند را چین به صادرات

زدایی در سطح حتی جنگل ۸۶۶۱وجود داشت. در سال  ۸۶۹۱کاری در واقع از سال یک برنامه ملی برای جنگل

یک برنامه دیگر برای احیای طبیعت و تبدیل مناطق زیر کشت به جنگل  ۱۰۰۰کشور ممنوع شده بود و از سال 

 Green-to-Grain ۱۱آغاز گردیده بود 

ای به ها و مزارع  در وضعیت خوب و آراستهگردد: دهکدهآهن سفر کنیم این امر بهتر قابل لمس میاگر با راه

یابد که این رفاه پینگ(  در کشور واقعاً ملموس است و انسان درمیجین)شی« رفاه نسبی»برند. وضعیت ر میس

رفاه کیفی و زمانی. مردم در دهات  و در مزارع  تربیش معنی است: نه یک رفاه ساده مادی، بلکه نسبی به چه

ها بینیم نیستند. آنطور که ما در اروپا مینهای عظیم کشاورزی، آریزند و همین طور سوار بر ماشینعرق نمی

 کنند و وقت دارند که با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.با آرامش کار می

 

 های سبزهای شهررفتگران خیابان، رنجر

های خود حضور دارند. انسان اغلب آنگاه ها رفتگران، چه مرد و چه زن با گاریراهها و بزرگجا در خیابانهمه

ها به طور فردی مسئول چند صد متر و شاید یک راهها در بزرگکنند. آنبیند که استراحت میرا می هاآن

کنند و هر راننده خود رویی اند و استراحت میراه ایستادهگاه در خط راست بزرگها گهکیلومتر هستند. آن

کند که ند و این فکر به مغز کسی خطور نمیهای فضای عمومی خیابانها اتوریتهزنند. آنها را دور میطبیعتاً آن

جا حضور دارند، های خود کثیف کند. این مامورین شهرهای سبز و تمیز که همهها را با زبالهمحل کار آن

محیطی رانندگان خودروها را تعلیم دهند و این طور کنند تا حتی شیوه رفتار فردی  و آگاهی زیستکمک می
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ها دارای رسد، آنهم رفته شهرهای چین تمیز و آراسته به نظر میم موفقند: رویرسد بسیار هکه به نظر می

گذارد. به دنبال های فراوان، فضای سبز  گسترده و درختان انبوه بوده و تاثیر بسیار مثبتی از خود باقی میپارک

است. و اگر از یک ساختارهای شهری غیرمتمرکز شهرهای بزرگ از هوا و نور نسبتاً خوب و کافی برخوردار 

کنیم که با چه مجازاتی روبه رو خواهد بود اگر زباله پالستیکی در خیابان به جای بگذارد، با  سؤالفرد چینی 

 کند.اش خطور نمیچون فکری به مخیلهناباوری به ما خواهد نگریست و پاسخ خواهد داد که اصالً هم

نگار چینی در ک گزارش تلویزیونی یک خانم روزنامهتوان در یروی چه چیزهایی حساسیت وجود دارد را می

ها ای زباله بناهای متعدد در حال ساختمان را درخیابانداد باد تودهمالحظه کرد، که نشان می ۱۰۸۵سال 

محیطی را مجبور کرد دوهفته بعد در مقابل دوربین پراکند. اعتراضات در فضای مجازی وزیر امور زیستمی

طور مقابل بناهای فراوان در ها و همینگیرد و یک طرح فوری اعالم کند: فضای مقابل شرکتها قرار تلویزیون

دست ساختمان باید فوراً تخلیه شود و توده زباله از هرنوع با تورهای سبز پوشیده گردد و در غیر آن صورت، 

های حیط اطراف ساختمانکه این حرف گفته شده، فوراً ممخاطی با جرایمی سنگینی روبرو خواهد بود و همین

 ها با تورهای سبز مزین گردید.در حال تولید و حیاط شرکت

 

 «سبز و سرخ»ناتوانی محلی -انحراف از مطلب: بازگشت به میهن

ها را بار فضای سبز و کنار خیابانتوانست به شهر من سفر کند و وضعیت رقتنگار میو آن خانم روزنامه

های کنار خیابان و یا ورودی و و پالستیک، اغلب در فضای سبز و یا باغچه لهبرداری کند: همه جا زبافیلم

گساری و ها، معموالً  آخرهای هفته، وقتی هوا خوب است و جبراً باید جشن گرفته شود و میراهخروجی بزرگ

طری مفروش با طشتک ب تربیشگیرد. ساحل رودخانه در مرکز شهر گسیخته انجامجشن و سرور غلوآمیز و لجام

افروزی و های عیش و عشرت آتشاست تا چمن، بطری آبجوسالم و شکسته که دیگر جای خود دارد. باقیمانده

ها به رودخانه ریخته شده و از آنجا به دریای شمال سور و سات کبابی زیر آسمان باز که بعد همان شب زباله

 یابد.جریان می
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کند آفرینی میخ در این استان بیش از حد در مرگ دریاها نقشسال حکومت احزاب سبز و سر ۱۰و بدین سان 

زیرا محموله پالستیکی که از این طریق دایماً وارد آب رودخانه می شود، قابل اغماض نیست. آگاهی و رفتار 

 مانده است.زیست محیطی  در اینجا خیلی عقب

ها باید به سیاست جهانی بپردازند و به آن العاده است: ولی برای سیاست محلی مسایل دیگری دارای اهمیت فوق

سال وزرای  ۱۵(. ایالت ما ۱۰۸۶عنوان الیحه دوفوریتی  همه احزاب، چین را محکوم کنند)مثالً در دسامبر سال 

محیطی مردم ها هیچ تاثیری بر آگاهی و رفتار زیستکه آنرا به خود دید بدون این« سبز»محیط زیست 

 گذارند.باقی

ای است که هرچند در داری نولیبرال عموماً محیط زیست آخرین کنام بزرگ اجتماعی کنترل نشدهدر سرمایه

شود. عمالً هیچ نوع شناسد، زیرا مانند قوانین دیگر تابلو نمیها را نمیآن حقوق جزایی وجود دارد ولی کسی آن

اگر دقت «. صنایع امنیتی»و یا  مقرراتی وجود ندارد چه رسد به چیزی مشابه تابلوهای راهنمایی و رانندگی

کار اجتماعی و سیاسی آن سوپاپ بزرگ داری نولیبرال و برای روالبینیم که محیط زیست در سرمایهکنیم، می

ها شود به این صورت که کلیه ناکامیپروای فردی باز میدهد که هدفمند برای رفتار بیاجتماعی را تشکیل می

سازد. زیرا طبیعت در کوتاه مدت و به طور موضعی قادر به دفاع می« آزاد»ا های اجتماعی خود رو سرخوردگی

از خویشتن نیست و در نتیجه بازخورد مستقیمی در رابطه با رفتار خود وجود ندارد و سالی یک بار در بهار با 

 شود که مسأله حل شده است.آموزان مدارس این طور تلقین میدانش به دستچند روز نظافت طبیعت 

نیازی به تکرار نیست  که وضعیت فضاهای سبز  نیز به همین صورت اسفناک است. اکولوژی شهری در واقع 

کس به شده است و آنجا که دیگر هیچ« هاترمز بدهی»و « جوییصرفه»وجود ندارد، زیرا مدتهاست که قربانی 

رود و در ها از بین میت  انسانکند، آگاهی شهر و محیط زیسشهر و فضای سبز آن به قدر کافی رسیدگی نمی

 شود.آنجا شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت به اخالق جامعه تبدیل می

 

 شبکه شهرهای جنگلی چین

بنای  ۱۰۸۹شوند. در سال محیطی بازسازی نمیدر چین شهرهای سبز  تنها در سطح والیتی و ایالتی از نظر زیست

بود.  این شهر  "گوانگشی"در شهرستان  "لیوژو"این شهر  ۱۹از گردید.خالص آغ Forest Cityاولین شهرجنگلی 
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های تن مواد آالینده ۵۹هزار تن گاز کربنیک و  ۸۰شود و درختان آن ساالنه پذیر تامین میبا انرژی تجدید

ت صور "استفانو بوئری"کنند. طراحی این شهر به وسیلۀ معمار شهرسازی ایتالیایی خطرناک برای آب جذب می

نوع  مختلف و  ۸۰۰هزار جمعیت بود. این ساختار با یک میلیون گیاه از  ۱۰با « دهکده»گرفت که در ابتدا یک 

 کنند.تن اکسیژن تولید می۶۰۰هم ساالنه بیش از هزار درخت سبز شدکه روی ۱۰

 

شهر تقاضای  ۱۰۰بیش از  ۱۰۸۱تا  ۱۰۰۱ها اساساً ادامه دارد. از سال روند سبزسازی شهرها و ساختمان

نامه مربوطه را دریافت شهر گواهی ۸۱۱اکنون اند و همکرده« شهرجنگلی»شدن رسمی به عنوان شناختهبرسمیت

هکتار سطح جنگی در هریک  ۸۱۰۰۰سال گذشته، ساالنه  به طور متوسط بیش از  ۵اند و از این طریق طی نموده

به رسمیت « شهرجنگلی»شهر به عنوان  ۱۰۰ریباً تق ۱۰۱۵تا سال  ۱۹از شهرهای نامبرده ایجاد شده است.

این شبکه  ۱۰۱۵خواهند شد و به خاطر تقویت متقابل در این روند به یکدیگر مرتبط خواهند بود. تا سال شناخته

 ۱۱خواهد بود.« برنامه ملی برای چین زیباتر»ناپذیری از بخش جدایی

 

احفاظت شده و توسعه  درصد خاک سرزمین برای پارک ملی و به ویژه مناطق ۰۵

 های کشاورزی سنتیشناسی، به کارگیری مجدد شیوهزیست

عالوه برآن هزاران منطقه   ۱۶شده ایجاد کرده بود.منطقه طبیعی حفاظت ۸۹۵۹قریب  ۱۰۰۰های چین تا آغاز سال

ه شده و توسعه بیولوژیکی، از مناطق ممنوعویژه حفاظت شده، یک سیستم از نظر علمی متفاوت حفاظت

مناطق ممنوعه برای قطع درخت و مناطق حفاظت از آب و تا منطقه بسیار ویژه گیری و شکار گرفته تا ماهی

در سال   ۱۰دهد.ذخیرگاه طبیعی را تشکیل می ۸۸۰۰۰هم امروز که روی« پروتوپالسم-منابع محفوظ درخت»

 دادمی تشکیل شناسیزیستتوسعه و شدحفاظت مناطق همین را( ٪۹ تقریباً آمریکا) چین اراضی۸۵٪،   ۱۰۸۹
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 به ۸۶۶۰ سال در ٪۸۹به همین صورت مناطق جنگلی چین  نیز از تقریباً  ۱۸.است افزایش به رو مساحت این  که

 ۱۱.است یافته افزایش ۱۰۸۹ سال در ۱۱٪

مثالً در  بهبود یابد. تربیشمحیطی  بازهم های کشاورزی سنتی در سطح گسترده احیأ شد تا وضعیت زیستشیوه

سنتی ماهی در مزارع آبیاری شده برنج  مجدداً آغاز شد که هم به بهبود  تمام منطقه جنوبی چین مجدداً پرورش

کند و هم سموم و دفع آفات و کودهای شیمیایی را جایگزین کمک می flora & Faunaگیاگان و هم زیاگان 

 ۱۱نماید.می

 

نشاند و از ب میدر جهان کویر را به عق سازمان ملل متحد: چین به عنوان تنها کشور

 کندها را جبران میرفتن جهانی جنگل این طریق از بین

 

باخت، که از کیلومترمربع از خاک حاصلخیز خود را به کویر می ۱۰۰۰چین تا چندی پیش ساالنه تقریباً 

قابل سکونت شده بود، با مخارج نفر، که فضای زندگیشان غیرهای شن گرفته تا انتقال بیش از یک میلیونطوفان

و هزینه سنگینی همراه بود. این معضالت بعضاً دراثر سوءاستفاده صنعتی و کشاورزی از زمین و سیستم آبیاری، 

 خودساخته بود.

امروز چین به عنون تنها کشور جهان توانسته کویر را که عموماً در حال گسترش است به عقب بنشاند. از آنجا 

چین  از نظر تاریخی دارای بار مثبت است، اینجا هم مسأله به یک نکته هویت ملی تبدیل گردیده که ایده دیوار 

تنها در پیرامون کویر گوبی، یعنی عمدتاً در  ۸۶۹۱گرفته است. از سال که متناسب با آن دیوار سبز چین نام

و  ۱۵۰۰ای به طول ر منطقهباید د ۱۰۵۰تا سال   ۱۱میلیارد درخت کاشته شده است. ۹۰بخش شمال غربی چین 

ترین برنامه بزرگترین و جامع»که در واقع  ۱۵رسیده باشد ،میلیارد ۶۰ها به عرض چندین صدکیلومتر تعداد آن
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و بنا بر تشخیص سازمان ملل متحد نمونه و سرمشقی  برای  ۱۹«حفاظت طبیعت در تاریخ بشر خواهد بود

 ۱۹رود.های بازیابی زمین در جهان به شمار میپروژه

 میلیون ۱،۵ تقریباً) کشور اراضی از ٪۱۵حداقل  ۱۰۵۰چین مطابق با تصمیمات حزب کمونیست باید تا سال 

حتی  ۱۱.است شده کاریجنگل زمین ٪۱۱ عمالً اکنون هم و باشد کرده تبدیل سبز فضای به را( کیلومترمربع

NASA  در کره زمین  ،کاریدر حوضه جنگل» تایید کرد که چین مقدم بر هندوستان ۱۰۸۶آمریکایی در سال

ها، و این کار با رشد سریع جنگل، بسیج مردم برای درختکاری، احیای تاالب ۱۶«کندنقش غالب را ایفأ می

هزار ذخیرگاه طبیعی و یا طبیعت  ۸۸هم رفته و ایجاد روی Grain to Greenهای کشاورزی اصالح زمین

میلیارد رسیده و حجم گازکربنیک جذب  ۸۰۰ن جدید نزدیک به گیرد. تعداد درختامحافظت شده صورت می

توان در اکنون در ابعاد گسترده بهبود پیدا کرده و اکنون میشده بسیار عظیم است، شرایط اقلیمی و بارش هم

 ۵۰های فندقی، خرما و شاه بلوط برداشت کرد.مناطق نامبرده سیب، میوه

طور برنامه ساله خود و همین۵های محیطی برنامهاف زیسترو جای تعجب نیست که چین به اهداز این

تسه را به محیطی سازمان ملل متحد در رابطه با هوا، زمین، کیفیت آب، زباله و یا احیای رودخانه یانگزیست

این یکی از آرزوهای اساسی بشریت  است که منباب مثال  ۵۸بخشد.طور منظم و حتی قبل از موعد تحقق می

ای، تجزیه و رشتهبین ها سال همکاری عظیم و پیچیدهو گسترش جنگل در مقابل کویر، نیازمند دهمانند بسط 

شهروندان در   ،تحلیل، مشایعت علمی  و اقدام موسسات مختلف دولتی  و بازیگران خصوصی است. و همه ساله

 ۵۱شوند.ها  برای کاشتن درخت بسیج میچارچوب این برنامه

هفتمین کویر بزرگ چین است  که در نزدیکی بیجینگ قرار گرفته. این کویر "کوبوقی"مثال دیگر  بیابان

های دور همواره دامنگیر بیجینگ و شهرستان های شدید شن بود که از زمانیکی از مسببین اصلی طوفان

گشت.  کاری  وضعیت تنظیم تحت کنترل درآمد و آرامش به منطقه بازها سال جنگلبود. به دنبال ده "هبای"

به عنوان   UNEPکیلومتر مربع جنگل ایجاد شد و این پروژه نیز از طرف سازمان ملل متحد  ۱۱۰۰تنها در اینجا 

  ۵۱نمونه برجسته معرفی گردید.

است. های خودپایدارکننده تبدیل شدهها دیگر نیازی به آبیاری ندارد و هریک به سیستمامروز اغلب این جنگل

به  ترکممیلیون تن شن و ماسه  ۱۰۰ین طریق به عقب رانده شد و امروز بیش از رشد و گسترش کویر از ا
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کند. مناطق گردد. این امر به کره و ژاپن نیز که در گذشته با آن روبه رو بودند نیز  کمک میشهرها منتقل می

 ماند.میمسکونی که تا به حال مورد تهدید قرار داشت، اکنون مسکونی باقی

میلیون هکتار جنگل از دست  ۸۰زدایی و سرقت منابع ساالنه در سطح جهان بیش از دنبال جنگل که بهدر حالی

میلیون هکتار جنگل نو ایجاد  ۱های استوایی در آتش سوختند، چین ساالنه جنگل ۱۰۸۶رود و در سال می

کرد که چین ) با تایید  NASA ۵۱انجامد.کندکه به کاهش چشمگیری از حجم گازکربنیک اتمسفر زمین میمی

 است و پیشاپیش دیگر کشورها به سبزکردن کره زمین مشغول است.دیدبانی از فضا( بسیار سبزتر شده

لذا به همین دلیل  بشریت عالقمند است که چین بتواند با موفقیت به راه خود ادامه دهد. اکثر کشورهای جهان 

تر مداران سبز و چپ  باید به این خاطر سریعقلب سیاست نهند.  درواقعبینند و به آن ارج میاین واقعیت را می

 ۵۵تر بوده است.کشیدن همواره سادهها زوزهبطپد، لکن با گرگ

 

های سنگین های انقالب اکولوژیکی چین: بسیج محیط زیست و مجازاتمردم، پایه

 های خاطیبرای شرکت

زندگی جهانی و رفتار مشخص ما با موفقیت یوهانقالب اکولوژیکی الزم مطمئناً تنها از طریق تحول شدید ش

توان در ها را برای یک چنین پروژه عظیمی جلب کرد را میتوان انسانکه چگونه میرو خواهد شد. و اینروبه

چین به خوبی شاهد بود. در آنجا کلیه بازیگران مهم، مقامات دولتی، سیاسی، حزبی و رهبران بزرگ این کشور 

اند.  ما به سیستم تشویق و ها و مدیران آن و طبیعتاً خانوارهای معمولی پایبند و سهیم شدهطور شرکتو همین

ترغیب کلیه بازیگران برای رفتار ایستا و آینده نگر اکولوژیک  به شکل سیستم اعتبارات اجتماعی بعداً اشاره 

 خواهیم کرد.

معموالً این ساکنان محلی پیرامون مناطق  شود،ها مربوط میها و مدیران شرکتچه که به عملکرد شرکتآن

کنند. محیطی نقش نیروی محرکه را ایفأ میصنعتی هستند که در رابطه با کشف و افشأی تخلفات زیست

گیرد، ولی به امروز پر از موارد نه تنها تخلفات سیاسی )ارتشأ  علناً مورد نکوهش قرار می ۵۹های چینی روزنامه

های طور مواردی که به ویژه ساکنان محلی، خالفکاری، بلکه همین۵۹ت( طور وسیع کاهش یافته اس

شود، هشیار باشند و  اند می باشد. از مردم صراحتاً خواسته میها را افشأ کردهمحیطی شرکتزیست
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به  از یک مقام بلندپایه دولتی"چاینا دیلی"کنندگان محیط زیست را به مقامات دولتی اطالع دهند. روزنامه آلوده

شوند باید از هایی که باعث آلودگی محیط زیست میچترهای حفاظتی برای شرکت»این شکل نقل قول کرد: 

 ۵۱« میان برود.

های وزارت محیط زیست  گیرد: کمیسیونهایی بالفاصله اقدامات الزم صورت میاغلب پس از چنین افشأگری

شوند  و گزارشات را با دقت بررسی حل حاضر میهای آن )مرکزی، ایالتی و والیتی(  فوراً در مو آژانس

کنند و در صورت لزوم مجازات تعیین کرده و تاریخ بازدید مجدد ترمیم کمبودها  را برای ششماه و یا یک می

 کنند.سال بعد تعیین می

هزار سرنخ که از طرف مردم  ۱۱به   ۱۰۸۹و  ۱۰۸۹گزارش کمیسیون مربوطه وزارت محیط زیست  برای سال 

مدیر شرکت، مقام بلندپایه و افراد  ۱۱۰۰شرکت مورد بررسی قرار گرفته و  ۵۹۰۰کرد. سیده بود اشاره میر

ها اغلب ممنوعیت و یا محدودیت مسافرت و پرواز و یا محدودیت دریافت مسئول حزبی مجازات شدند. مجازات

را از صندوق شرکت پرداخت، بلکه   اعتبار است یعنی نه فقط مجازات نقدی که مثل آلمان بتوان خیلی ساده آن

میلیون  ۹۹مدیر زندانی شدند و  ۱۹۰به شکلی که برای مدیران واقعاً  دردناک است. در گزارش آمده بود که 

کنند، در کنار قطع هایی که مقررات زیست محیطی را نقض میمدیران شرکت  ۵۶دالر  جریمه صادر شد.

 شوند:مدتاً از مجازات دیگری نیز برخوردار میاعتبارات خصوصی )برای شخص و نه شرکت( ع

 های درجه یک قطارهای بسیار سریع نوع ها برای مدت یک سال اجازه نخواهند داشت از واگنآن

Bullet Train .استفاده کنند 

  ممنوعیت پرواز باBusiness Class برای مدت یک سال 

  ممنوعیت عمومی پرواز برای یک سال 

برای شخص دردناک است  و اگر نقض مقررات شدیدتر باشد که طبیعتاً امکان حبس  هایی که واقعاًمجازات

 ۹۰تعزیری نیز وجود دارد.

طور باید اشاره کرد که بازیگران و مسئولین دولتی از سطح محلی گرفته تا سطح دولت مرکزی  در ضمن همین

ار گیرند و شانس ارتقأ مقام آنان وابسته محیطی مورد مواخذه قرتوانند به خاطر  خطاهای زیستمی ۱۰۸۵از سال 

 ۹۸باشد.محیطی آنان میبه ترازنامه زیست
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سستی و وارفتگی برخورد مقامات در رابطه با معضالت زیست محیطی آلمان را در نظر بگیرید که اصالً  برای 

گی صنایع کسی محسوس نیست که اصالً چیزی به نام حقوق جزایی محیط زیست وجود دارد: رسوایی آالیند

 خودروسازی  فولکس واگن را به خاطر بیاورید.

 

 Blue Mapای تا از اقتصاد چرخه

تبدیل « ایاقتصاد اکولوژیک چرخه»های دیدنی چین در صدد است به یک به کمک همه این اقدامات و پروژه

ل حقوقی سوار کرد. ای بر یک محمبا وضع قانون تقویت اقتصاد چرخه ۱۰۰۶را درست از سال  شود  و این ایده

تر از اغلب کشورهای اکنون پیشرفتهدر نتیجه کشور حتی به قول بانک جهانی  در تکامل چرخه بسته  مواد هم

 پیشرفته صنعتی است. 

 ۱۰۰۹کند: یک نقشه اینتراکتیو که از سال تری را فراهم میاینجا چارچوب وسیع Blue Mapافزار کاربردی ونرم

 ۱۱۰استان،  ۱۸هزار  پروتکل کنترل محیط زیست، اطالعات از  ۸۰۰زیست چین و  کلیه آمار رسمی محیط

محیطی به هزار گزارش در مورد خالفکاریهای زیست ۱۰ها، محیطی آنشرکت و اهمیت زیست ۶۰۰۰شهر، 

ها، اطالعات محلی در مورد کیفیت آب، هوا  و کیفیت آب وهوایی و اطالعات دیگر قابل رویت وسیلۀ شرکت

 ۹۱توان برای رفتار محلی استفاده کنندگان استفاده کرد.ها میت، که از همه آناس

محیطی در سطح جهان یافت. البته کاربست آن افزار پژواک بسیار خوبی در جنبش زیستدر ضمن  این نرم

در دست  در مورد محیط زیست اطالعاتی اتحادیه اروپاییکمی مشکل است: نه در ایاالت متحده آمریکا و نه در 

نیست که از نظر کمی و کیفی حتی کمی قابل قیاس باشد چه رسد به این که بتواند رسماً در اختیار عموم قرار 

 گیرد.

 

 Antافزار کاربردی کاشت درخت آگاهی اکولوژیک: نرم آموزش ساده رفتار و

Forest 
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طریق قهرمان جهان در چارچوب کاری قهرمان جهان است و از این طور که نشان داده شد، چین در جنگلهمان

قرارداد تغییر اقلیم پاریس )که ایاالت متحده از آن خارج شد( و در چارچوب اهداف هزاره سازمان ملل متحد یا 

 یونسکو در مورد اهداف توسعه پایدار.  ۱۰۱۰به اصطالح سند 

 Antبه  ،«مورچه مالی»ین بین به بابا که عنوان شد در امتعلق به کنسرن علی Alipayافزار کاربردی پرداختی نرم

Financial کند. تا اینجا مسأله زیاد میلیون کاربر را تنظیم می ۵۰۰های بیش از تبدیل شده که پرداخت

نشان  Ant Forest یعنی با مورچه جنگلی  Ant Financialبا شعبه کوچک  "باباعلی"العاده نیست. ولی خارق

و اینترنتی در چین مجبور است خود را با سیاست راهبردی ملی  ITن دهد که چگونه حتی بزرگترین کنسرمی

گازکربنیک وفق دهد.  این کنسرن به طور هدفمند روی مصرف و رفتار روزمره  آگاهانه و سازگار با محیط 

 ۹۱زیست حساب باز کرده است.

میلیون کاربر به  ۱۰۰بیش از  دارای ۱۰۸۶آغاز به کار کرد و در سال  ۱۰۸۹افزار کاربردی از پایان سال این نرم

آوری کنند. جمع« پوئن درختی»توانند به خاطر رفتار سازگار خود با محیط زیست، ثبت رسیده بود، که می

 کند عبارت است از مثالً:رفتاری که پوئن کسب می

 .رفت و آمد به محل کار با پای پیاده، دوچرخه و یا اتوبوس و نه خود رو 

 بدون کاغذ هاحسابصورت پرداخت 

 صرفنظرکردن از کیسه پالستیکی هنگام خرید 

 گذارند: با یک خریداری محصوالتی که از نظر الکولوژیکی جای پا کوچکتری به جای میApp 

 توان در سوپرمارکت از تراز گازکربنیک و ردپای اکولوژیک تک تک محصوالت مطلع شد.می

  

گردد که کاربر  به کمک رفتار ک نهال مجازی اهدا میی ،آوری شدپس از این که مقدار مشخصی پوئن جمع

کند. پس از چندی این نو نهال مجازی به یک « آبیاری»سازگار با محیط زیست باید آن را بعد از آن نیز 

و نهادهای غیردولتی آن و شرکای سازمان ملل در مناطق مشخص  "باباعلی"گردد و درخت طبیعی تبدیل می

 کارند. رزه علیه کویر( یک درخت واقعی میشده چین )اغلب در مبا
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افکند. ولی چین نشان می "نینتندو"امروزی  "مونپوکه"ژاپنی و یا  "تاماگوچی"ایده این بازی ما را به یاد 

، معنی جلوگیری کردکشی بیتوان از وقتنه تنها می« عالقه به مراقبت»کننده دهد چگونه با اصول سرگرممی

کیلومتر مربع و  ۵۰۹میلیون دالر  در  ۱۰(  به ارزش ۱۰۸۶میلیون درخت ) ۵۵اشتن در این بین در اثر ک  بلکه

 میلیون تن گازکربنیک، وضعیت جهان را حقیقتاً بهبود بخشید. ۸٫۵جلوگیری ازتولید  

را  «آنت فارست»به میدان آمد و پالتفرم  UNDPبرنامه توسعه و تکامل سازمان ملل متحد  Appمتناسب با این 

« آنت فارست»، برنامه اقلیمی سازمان ملل متحد  همکاری با UNEPطور همین ۱۰۸۹نمونه معرفی کرد.  در سال 

 را آغاز کرد.

آوری اطالعات برای جمع تربیشکارها توان حدس زد: همه اینهای غربی را میطبیعتاً انتقادات جدید رسانه

 ! تر صورت گیرداست تا کنترل و دیکتاتوری کامل

 

Everyday for Future 

بپیوندند؟ پس از همه چیزهایی که  Fridays for Futureآموزان آیا جوانان چینی باید به جنبش جهانی دانش

رسد. چین معنی به نظر میدیدیم، چنین فکری پوچ و بی« حفاظت از اقلیم و محیط زیست»تاکنون در مورد تم 

بخشد: مردم در درختکاری شرکت ه اجتماعی عمومی شکل میآینده اکولوژیک خود را به عنوان یک پروژ

دهند که محیط زیست خویش را کاری زیست محیطی سهیمند و به خود اجازه نمیکنند و در افشأی خالفمی

کثیف کنند و آن هم در هر روز هفته. جوانان چین مجبور نیستند از کالس فرار کنند تا سرانجام توجه الزم به 

توانند ها میمحیط زیست را جلب کنند. این توجه در چین بخشی از برنامه ملی دولت است. آن حفاظت اقلیم و

 از میان درهای گشوده عبور کرده و همکاری کنند.
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های اکولوژیک تحقیق کنند  و مبارزه کنند کنندگان در چین مجبور نیستند با زحمت در مورد آلترناتیومصرف

های نوآور، که در درون سیاست راهبردی ها راه یابند. در اینجا شرکتارکتتا این محصوالت به قفسه سوپرم

دارند و از این رو حداقل مانند اند، محصوالت اکولوژیک را ارایه میمحیطی ملی ادغام شدهاکولوژیکی و زیست

مثالً  ها پرچمدار این جنبشند. کنندگان  پیشرو و پیشرفته هستند. شرکتمحیطی مصرفسطح آگاهی زیست

توانم در قفسه محصوالت  به جای محصوالت پالستیکی کاالیی که از مواد   قابل تجزیه زیستی تشکیل شده می

و چین یکی از  ۹۵کند.نامبرده مرا به آنجا هدایت می Appانتخاب کنم. کاه به جای پالستیک واقعیتی است. و 

 ۹۹محور است.بزرگترین واردکنندگان مواد و  محصوالت زیستی

عالوه برآن موسسات دولتی و نهادهای غیردولتی برای افزایش آگاهی و حساسیت عمومی  در امور اقلیمی، 

های مجازی منتشر های بزرگی در مطبوعات و رسانهمنابع طبیعی و بهداشت و تندرستی به طور منظم آگهی

 های دیگری وارد کنند:کنند تا تلنگرها و تکانمی

 د را به کنار نه!گاه تلفن موبایل خوگه 

 !مواظب اعتیادبه بازی باش 

  !۹۹پر نخور! و با فاست فود خود را فربه نکن 

 شود.  آنگاه که تقاضا از بین رود کشتن نیز پشت نخور! حتی اگر در رستوران عرضه میسوپ الک

 پایان خواهد یافت.

 کشتن نیز پایان خواهد  ها حمایت کن و سوپ بال کوسه نخور! آنگاه که تقاضا از بین رود،از کوسه

 یافت.

  پودر شاخ کرگدن نخر! غیر قانونی است. و آنگاه که از تقاضا کاسته شود کشتن نیز به پایان خواهد

 رسید.

  .۹۱عاج فیل نخر! غیرقانونی است. ولی آنگاه که تقاضا پایان یابد کشتن نیز پایان خواهد یافت 

 نها تهدید برای این جانوران در معرض خطر است و دار را مطرود شمار. بشر تمحصوالت جانوران فلس

 ۹۶ها را نجات دهد. تواند آنتنها بشر می

 

 است. Uncoolدهند رفتار مصرفی ناسازگار با محیط زیست تا چه حد جوانند و نشان می Influencerاغلب این  



 تارنگاشت عدالت                                                           086                                       قرن چينی                         

ب به امضا رسانده، که  صید متناسب با این چین با نروژ و شیلی و کره جنوبی  پیمان مشترکی  برای قطب جنو

شود، که چین و در جای دیگر گزارش می ۹۰کند. )نوعی میگو( در این منطقه را به شدت محدود می "کریل"

ها در های اکولوژیک است که در آنبا دیگر کشورها دارای فناوری اکولوژیکی پیشرفته در صدد ایجاد پارک

بعدی  ۱در این بین چاپگرهای    ۹۸گردد.تحقیق «  صفر انرژی»ی مورد مواد طبیعی جدید برای منازل و شهرها

قادرند به طور سریال منازلی از مواد طبیعی بازتجدید شده با هزینه نسبتاً کم و کیفیت نسبتاً زیاد با مبلمان از نظر 

 ۹۱محیطی  عالی ایجاد کنند.زیست

 رهای غافلگیرکننده جدیدی روبه رو خواهیم بود. طور ادامه داد و هرهفته ما با خبتوان همیناین لیست را می

 

سازمان ملل متحد: چین به عنوان تنها کشور  جهان، اهداف قرارداد تغییر اقلیمی 

 چین «اکولوژیک تمدن» ۔پاریس را سه سال زودتر از موعد محقق ساخت 

حتی  ۱۰۱۰برای سال   بنابرتشخیص سازمان ملل متحد چین به اهداف خود در چارچوب قرارداد اقلیمی پاریس

در جهان  را « بزرگترین آآالینده محیط زیست»توان افسانهدر نتیجه می ۹۱رسید. ۱۰۸۹سه سال زودتر، در سال 

 بایگانی کرد.« بستن بر واقعیاتچشم»در مقوله 

اکنون در قانون اساسی کشور منظور شده است و درجه بسیج دولت، ادارات انقالب زیست محیطی چین هم

 بسیار باالست.« اکولوژی»شناسی ها و شهروندان  در زمینه بومتی، شرکتدول

این انقالب «  چین و تمدن اکولوژیک»در کتاب خود  "جان ب. کوب"کشیش و فیلسوف آمریکایی 

 کند:طور توصیف میشناسی را اینبوم

برای پیشرفت امکانات  در جهان برپا خاست و گفت: نه! ترین فرهنگچین این کشور بزرگ با قدیمی»... 

که  سیاره خود را  به آدم خواری مند شویم بدون اینتوانیم از پیشرفت بهرهمختلفی وجود دارد. همه ما می

 ۹۱«بکشیم و کامالً نابود سازیم.

شورای چین برای همکاری »و مشاور « المللی تکامل و توسعه پایدارانستیتوی بین»به نظر موسس  و رئیس 

از کانادا  به مناسبت کنگره ساالنه شورا  در پکن  "آرتور هانسون"« در زمینه محیط زیست و توسعهالمللی بین
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چین سعی دارد طبیعت »، خواست رسیدن به تمدن اکولوژیک  در واقع بسیار گسترده است. ۱۰۸۱در ماه نوامبر 

 ۹۵«ا مجدداً احیأ کند.را در مرکز توجه قرار دهد  و از این طریق رابطه بین انسان  و محیط زیست ر

شناس و برنده جایزه پولیتزر شناس، بومشناس، تاریخ، مردم"جارد دایموند"المللی دیگری چون کارشناسان بین

اقدامات سریع و شدید انجام شده چین در جهت حفظ محیط »ترین اثر علمیش به آلمانی هم ترجمه شده، که مهم

 ۹۹کنند.را  تایید می« زیست

سال پس از اعالم جنگ به  ۱»نوشت:  ۱۰۸۱ورک تایمز که مشهور به هواداری از چین نیست در سال حتی نیوی 

 ۹۹«گیر است.آالیندگی محیط زیست، پیروزی چین چشم

های چین در مبارزه علیه موفقیت ۱۰۸۶، معاون دبیر اول سازمان ملل متحد در ژوئن سال "سویاجویک ام"خانم

تر از یک نسل موفقیت چین در کاهش آالیندگی هوا در مدتی کوتاه»ت: آالیندگی هوا را ستود و گف

 ۹۱«باورکردنی نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تارنگاشت عدالت                                                           088                                       قرن چينی                         

 بخش هشتم

 

فلسفه، «: Nudging»رفتار روزمره و تلنگرهای رفتاری «: کشف جدید دیکتاتوری!»

 «چین قابل اعتماد»و -مذهب،  شیوه مصرف، مبارزه با ارتشأ 

 

ها، آموختن و همکاری کنفوسیوسی، ااحترام به تفاوت هایفلسفه روزمره: ارزش

 کردن

توان شاهد احیأی خودآگاهی برای فرهنگ تاریخی کشور بود. آور نیست ولی امروز در چین میزیاد تعجب

های ارزشی هزارساله شناسد. در نتیجه فلسفه و آموزهالمللی نمیهای کشورگشایانه و بینچین تاریخ جنگ

کند. اغلب این ارتباط  با تاریخ کشور در خدمت ها زنده شده و تکامل پیدا میدر خاطره کنفوسیوس مجدداً

مکتب   ۸شناسی قرار دارد.گیری عملی  برای رفتار روزمره اخالقی و سازگار با امور اجتماعی و بومجهت

ستم، احساس و منطق، نگرانه بنا شده است: جامعه به عنوان سیبینی کُلکنفوسیوس در واقع  برپایه یک جهان

دهد که با یک جسم و روح، سنت و نوآوری، گذشته و آینده همگی به هم مربوط است و کلی را تشکیل می

 محور و نظم اجتماعی موزون مربوط است.آل عدالتجامعه ایده

وضعیت  توان باهای روزمره چین است: کجا میرو سعی در یافتن امکانات همکاری، جزو رفتار و ارزشاز این

توانیم برای کسب منافع مشترک همکاری کنیم؟ که کوشش برای برد روبه رو بود؟ کجا و چگونه می-برد
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چیز به ما توانیم بهتر کنیم؟ چهشود: چه چیز را میمبادله مستمر و آموختن از دیگران نیز به آن مربوط می

 کنید؟توصیه می

آمیز در کنار یکدیگر و تحمل و قبول زندگی صلح طرح چینی،  در مورد هارمونی و هماهنگی، روی یک

 ۱است.« نفع متقابل»اختالفات موجود تاکید دارد و در عین حال تصورش از همکاری 

در  "کیانگلی که"المللی  را نخست وزیر چین بینی عصرحاضر چین  در زمینه سیاست بینای برای جهاننمونه

 ارایه کرد: ۱۰۸۵فوروم اقتصاد جهانی در داووس در سال 

درجهانی مملو از تمدنهای متفاوت، الزم است که همه ما در هارمونی زندگی کنیم. تنوع فرهنگی )...( یک » 

و در هارمونی در کنار یکدیگر  ها و مذاهب مختلف باید محترم شناخته شودگنج گرانبهاست)...(. فرهنگ

کنند، باید آنانی را هم که ا همکاری میزندگی کند. با حفظ روابط طبیعی بین برخی که تنگاتنگ با م

های مشترک خود را المللی باید با یکدیگر همکاری کنند تا پایهپسندیم، محترم شماریم. اعضای جامعه بیننمی

های تلفیقی و به با همکاری  برد-های بردها را بپذیرند و  برای پیشرفتحال تفاوتگسترش بخشند و در عین

 ۱«کوشش کنند. کمک آموختنِ متقابل

محتوی است.  استعمال کلمات زیبا که توانند اعتراض کنند که این سخنان  پرطمطراق پوک و بیشکاکین می

حال مطمئناً خوشحال ایم. با اینمحتوی عادت کردههای بیمالیات ندارد. و ما در غرب به شنیدن سخنرانی

باشند و « دیگران»آموز که مدام ادبالمللی به جای اینشدیم  اگر سیاستمداران ما در مقابل شنوندگان بینمی

المللی، تنوع برای دیگران تکلیف تعیین کنند و یا دیگران را تهدید نمایند،  حداقل یک بار از هارمونی بین

ها و گفتند. از آنجا که این ایدهفرهنگی و مذهبی، احترام به دگراندیشان، همکاری و آموختن متقابل سخن می

بالقوه دارای این توانند که جهان را به مکان  ،ها، صادقانه بگوییم، ما را متاثر ساخته و تغییر خواهند داد،حرف

 بهتری تبدیل کنند.

 

 بینی به آینده، مذهب و بردباری و شکیبایی مذهبیخوش

گفتیم.  ها و در مورد سرعت و سهولت در آمادگی آنان برای تحول و نوآوری سخنما در مورد آرامش چینی

های مختلف در مورد موقعیت بینی گسترده در قبال آینده است. ما در مناسبتاین واقعیت ناشی از خوش
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گذاری فردی و ریزی برای سرمایهثبات دراز مدت تضمین شده شرایط چارچوب حیات و برنامه ،اجتماعی

 اندازهای شغلی اشاره کردیم.چشم

 جوانان ٪۶۱، تقریباً ۱۰۸۱در سال   "Ipsos"شرکت تحقیقات بازار المللی واقعیت است: دریک مقایسه بین

 در) ٪۱۱  بزرگساالن بین در ،(٪۵۹ آلمان در و ٪۹۱ آمریکا در) بودند بینخوش بسیار آینده به نسبت چینی

 ۱(.٪۱۹ آلمان در و ٪۵۹ آمریکا

ها عمدتاً پلورالیستی، رند. آنهای متفاوت خود وجود دااغلب با فرقه ،در چین عمالً کلیه ادیان بزرگ جهان

کند که در کنند. و این امر در مورد اسالم هم صدق میشکیبامحور و در صلح و صفا با یک دیگر زندگی می

آمیز اسالمی خود تصویر با مساجد و فرهنگ معاصر صلح "آنشی"شهرهای مرکزی، مثالً در شهر قدیمی قیصر، 

 شهر را به طور عمده رنگ می بخشد.

وجود ندارد و کلیسایی هم غالب نیست. مردم مدرن چین  معموالً زیاد مذهبی « دین رسمی دولتی»چین یک در 

ها دارای یک سیستم ارزشی نیستند ولی رابطه واهلیده و رالکس و عملگرایانه و دنیوی واقعی با مذهب دارند. آن

 ،و البته بدون اعتقاد به خرافات شدیدحال یک سیستم اخالقی و مدرن  هستند گیری تاریخی و در عینو جهت

های مذهبی متقابالً سر یکدیگر بدون داشتن احساس وظیفه ارشادی و بدون گرایش به این که به خاطر درگیری

 را خرد کنند، از معنویتی برخوردارند.

وکه کرد. ها را غافلگیر نمود و شچینی ۸۶۶۰های اسالمی در دهه به همین دلیل سوءقصدهای خونین تروریست

که بدون رحمی نوین تاحدی بدون آمادگی بود، با اینچین از نظر فرهنگی  در مقابل این اندازه از خشونت و بی

آشنایی داشت.  ۸۶۱۰های افغانستان در دهه نظامیان اصولگرا در غالب طالبان  در جنگشک با این گونه شبه

زیادی زیر کنترل قرار نداشت و برای رفت و آمد ظاهراً تا حد  ۸۶۶۰در دهه   "یانگشین"مرزهای غربی 

 ها نفوذپذیر بود.تروریست

و نسبتاً انساندوست و شکیبا غلبه « نرمال»قدیمی،  ۵در مناطق مرکزی چین از نظر تاریخی همیشه بودیسم 

 مشاهده کرد، "هان"های توان در شهرهای تاریخی محل سکونت چینیداشت. از این رو اغلب معابدی که می

 قرار دارد.« مورد استفاده»بودایی است. و این معابد طبیعتاً باز و بی محافظ است و به نحوی هنوز 
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آمد. مثالً پیش می  "جینتیان"در مورد مذهب  و اعتقاد با مردم چین مثالً در بازدید از یک معبد در  وگوگفت

این تندیس »از معبد با احترام از او پرسیدم نگریستم. بیرون در معبدی با احتیاط به یک خانم سالمند چینی می

که در مقابلش عود آتش زدید، متعلق به کیست؟ او گفت: او بودای محلی است، بودای دریانوردان. پرسیدم: 

ای دارید؟ او گفت: آری من به یک خانواده دریانورد تعلق دارم. گهگاه بودای محلی را آیا با دریانوردی رابطه

بعد آن زن سالخورده طوری لبخند زد گویی « کنم تا دریانوردان را حفظ کند.د روشن میکنم و عوزیارت می

کنم که شما نیاز فکر می»داند که این رفتار برای من قابل درک نیست و سپس با مالحت  اضافه کرد: که می

 چطور ممکن بود نکنم؟« گذارید.کنید و به آن احترام میمعنوی و رفتار مرا درک می

آمیز سخن گفت. لذا این رو می توان از یک معنویت واهلیده، بدون نیاز به ارشاد دیگران و بدون اعتقاد جنوناز 

گرا، جدا از مردم و متفرعن که در مالکیت جای تعجبی هم نیست که معابد بودایی در چین نقش مقدسات نخبه

روزانه انرژی معنوی  وزمره محلی که کسبدر زندگی ر کند، بلکهاهبان اعظم باشد را ایفأ نمییک کاست از ر

آمیز  را  ممکن می سازد، ادغام گردیده است. این نوع رفتار انسانی های انسانی در همزیستی صلحو تثبیت ارزش

 کند.داری را انسان برای ادیان در سراسر گیتی آرزو میبا معنویت و دین

در مقابل  ،ها و متعصبین مذهبیعمارگران، امپریالیستبرای است« ترین لقمهچرب»البته چین درست به عنوان 

گرایان مذهبی محفوظ نیست. مثالً در جنوب چین،  از سوی کشور هند که در این بین موج جهانی افراط

پرور، به سوی چین گرایشات بسیار مذهبی و ناسیونالیستی حاکم گردیده است، موج هندوئیسم افراطی  خشونت

 پرور پدید آمده است.گراهای خشونتها  نیز، مثالً در تبت افراطیین بودیستجاری شده و حتی در ب

 

 Rule of Lawمبارزه با ارتشأ و احکم قانون 

قانونی و خودکامگی دوران طور بیولی همین« قرن تحقیر»به دنبال تجربیات دردناک از ترور استعماری  در 

یقاً در بطن وجود مردم چین ریشه دوانده است. لذا جای ، آرزوی استقرار حکومت قانون  عم«انقالب فرهنگی»

 ۹کند.تعجب نیست که حکومت قانون در ادراک و گفتمان عمومی نقش غالبی ایفأ می

های اخیر دستگاه حقوقی چین دچار تحول فرهنگی بسیار عمیقی گردیده است. در ارتباط با آن از دهه در سال

ها )اصالحات و گشایش(  از سال سازیفی اجتماعی و رفتاری  پریود آزاداولین اقدامات علیه پیامدهای من ۱۰۰۰
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محیطی آغاز شد.  دبیر اول وقت حزب در سال اندوزی افراد، علیه ارتشأ و بزهکاری زیستعلیه ثروت ۸۶۹۱

 خطابه دراماتیکی به جهان ارسال کرد که اگر اکنون نتوان بر معضل ارتشأ غلبه کرد، حزب و کشور از ۱۰۰۹

 و ترمز اضطراری سیاسی بود.بینانهبندی واقعدست خواهند رفت.  این خطابه احتماالً یک جمع

ظاهراً این سیاست به طور جدی اعمال   "لی"و  "شی"زیر رهبری دستگاه دیپلماسی  ۱۰۸۱ولی تازه از سال 

سال فقط صحبت  ۱۰ه: این جمله را به کرات شنیدم ک ۱۰۸۱گردید و آثار خود را نمایان کرد.  من از سال 

شویم که واقعاً تغییراتی داد ولی اکنون برای اولین بار متوجه میمبارزه با ارتشأ بود اما به ندرت اتفاقی رخ می

 گردد.حاصل می

طور واحدهای حزبی، به ویژه در ای ولی همینگرانیگاه مبارزه با ارتشأ همیشه واحدهای دولتی محلی و منطقه 

های ارتشأیی بین کاربران حزبی و بود، که با درنظر گرفتن استقالل سطوح پایینی، پیمانسطح شهر و استان 

از جمله  ۱۰۸۰مدار و کارفرما در دهه کارمندان بلندپایه دولتی در منطقه ایجاد شده بود . صدها سیاست

و غیرمستقیم به به جرم رشوه خواری مستقیم  ۹ای از باالترین سطوح دستگاه دیپلماسی های برجستهشخصیت

 زندان افتادند.

شود این روند بمثابه چه که در غرب تبلیغ میکنند برخالف آنهای خود تایید میوگوگفتهمکاران من در 

ای بود که سرانجام به اجرا درآمد. یک معموالً موارد آشکارشده ، بلکهنبود« نابودکردن رقبای درون حزبی»

شهردار، فرماندار، وزیر  و در آخر رئیس حزب  "الیبو چی"مورد مشهور  توان استثنأ نامید و آنمورد را می

تخلف شدید »به جرم  ۱۰۸۱)در نزدیکی مستقیم بیجینگ( بود که در سال  "کینگچونگ"سابق شهر 

با  "بو"زمینه این واقعه ممکن بود مخالفت پیش   ۱از کار برکنار و  به دادگاه کشیده شد.« ارتشأ»و « انضباطی

رش عناصر اقتصاد بازار  و سیاست کاربردی اقتصادی چین و در جهت بازگشت مجدد به مائو  و آغاز گست

 سازوکاری برای احیای نوعی انقالب فرهنگی بوده باشد.

خواری و به ویژه ثروت اندوزی غیرقابل توجیه کاربران حزبی در این بین کامالً بازرسی به دلیل رشوه و رشوه

گیرد و اثبات اتهامات معموالً  گیرد. انتقادات مردم مورد بررسی قرار میقرار می وگوتگفعلنی مورد بحث و 

مجازات زندان به دنبال دارد. در ادبیات علمی  در این مورد اجماع وجود دارد که این تحول فرهنگی و تدوام 

ر نتیجه برای فرهنگ مبارزه علیه ارتشأ  برای پدید آمدن حس عدالتخواهی و تبعیض گریزی مردم چین و د
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نویسد،  ظاهراً از دهه می "ژانگ فان"طور که نویسنده منتقد همان ۶سیاسی و ثبات چین تعیین کننده است.

از آن زمان  ۸۰رهبری چین توانسته کاهش نابرابری و سیاست مبارزه با ارتشأ را  در جامعه مستقر سازد. ۱۰۸۰

 ۸۸یک جنبش ضد ارتشأ واقعی به وجود آمده است.

گردد و به ویژه از طریق سیاست حقوقی به دستگاه قضای ارجاع اکنون این جنبش همگون و شفاف می

ای برای انتقام جویی مردم از مقامات محلی نامحبوب و یا از گردد تا شکوه و شکایات مردم وسیلهمی

 های رقیب و شبیه آن تبدیل نگردد.شرکت

ته سیاست توزیع، سیاست قضایی و سیاست مبارزه با ارتشأ که در از این رو دولت چین اعالم کرده که سه رش

گرفت اکنون شفاف، استاندریزه شده و برای همیشه به عناصر های اخیر در فاز تجربی معمول صورت میسال

 ۸۱سیاست، جامعه و قوه قضاییه تبدیل خواهد شد.

 

 (Credible China)« چین معتبر»

طور که گفته شد با تغییرات گسترده و شدید جمعیت چین همان ۸۶۹۱ال از س« اصالحات و گشایش»از دوره 

رو بود. کن شدن اجتماعی و مکانی روبهجایی و نتیجتاً ریشهساختاری و آزادسازی عمومی، حرکت عظیم جابه

جه در نتی ۸۱از سطح اعتماد  در بین مردم چین کاسته شد. ۸۶۱۰های اجتماعی از اواسط دهه در اثر این تالطم

های سال سیاست ۱۵برای جلوگیری از به خطر افتادن راه رشد ملی  باید تبعات منفی اخالقی و رفتاری  ناشی از 

سیاست توزیع و  ۱۰۸۱و به طور نهایی از سال  ۱۰۰۰شد. از این رو از اواسط دهه پریود آزاد سازی مرتفع می

اجتماعی، حکومت قانون و سیاست مبارزه با  های، ایجاد بیمهHukouجبران خسارت اجتماعی، اصالح سیستم 

قابل چین»ای اخیر ابتکارات مختلفی زیر مجموعه  اهداف رشد ملی ارتشأ  در پیش گرفته شد. به ویژه در سال

 جمع آوری گردید.« اعتماد

مرگ که به  ۱۰۰۱)مالمین( در سال « بچه شیرِ»سطح اعتماد در چین باردیگر به شدت به دنبال رسوایی معروف 

نوزاد و خسارات جسمی صدها نوزاد دیگر انجامید، افت پیداکرد . این رسوایی سوءظن مردم چین را به نحو  ۹

های مردم چین تاثیرگذار سال پس از این رسوایی در خودآگاهی و بحث ۸۰و حتی تحت تاثیر قرار داد  پایداری

از آن زمان صنایع  ۸۵پا کرد. نجال بهیک مورد مرگ در اثر بیماری هاری ج ۱۰۸۱در پایان سال  ۸۱بود.
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چین »سازی و محصوالتش مورد توجه ویژه انظار عمومی و از نظر سیاسی به خصوص  در ارتباط با  شعار دارو

 ۸۹در مرکز توجه قرار دارد.« معتبر

کنندگان آسیب وارد شد، تحقیقات رسمی به صورت کارا، علنی و  شفاف در کلیه این موارد که به مصرف

ارزش وارد بازار کرده بودند )در بالفاصله انجام شد.  مجازات مدیران بلندپایه که بعضاً آگاهانه محصوالت کم

درواقع این امر به عنوان یک موفقیت در دمکراسی  .مورد مالمین( شدید و حتی بیش از توقع انظار عمومی بود

های آنالین به حساب ی مجازی و فورومدر فضا وگوگفتالین، یعنی شراکت گسترده  مردم در بحث و آن

 ۸۹آمد.

 

 «اعتبار» و « اعتماد»، «اعتقاد»روال کار: 

و قابلیت  Trust« اعتماد»آگاهانه  ابعاد مختلف و ارتباطات مفهومی « چین معتبر»کلیه اقدامات حول محور 

 ۸۱گرفت.را دربر می trustworthinessاعتماد 

مسئول است. اگر کسی نتوانست  "شوفا"برای تعیین قابلیت اعتبار  داری مثل آلمان در کشورهای سرمایه

توان است. حداقل امروز می "شوفا"آپارتمانی را اجاره کند و یا شغلی به دست آورد، احتماالً ناشی از ارزشیابی 

 شود.ها ارزیابی میها و یا بیمهکنترل کرد که فرد چگونه از طرف بانک

 بای،ها، ایطور با گواهینامه عدم سوءسابقه نزد پلیس، نزد بانکده شوفا، بلکه همیندر غرب ما نه تنها در پرون

چیز، شویم. هرچیز و همهبندی میبعضاً به طور اساسی ارزشیابی و رتبه پال به عنوان خریدارآمازون، پی

یا آژانس « انسه خواهر»و یا « Big Tree»ها، نهادهای دولتی حتی با پیامدهای جهانی به وسیلۀ شرکت

 شود. می« بندیرتبه»و فینچ آمریکایی برمبنای قابلیت اعتبار  "مودی"و یا  S&P بندی  استاندارد و پورزرتبه

طور از استفاده تواند همیناگر کسی خصوصی در یکی از سیستم های قربیلی گیرکند، در صورت لزوم می

های استراتورتوان از طریق آدمینردد و اخیراً حتی میایمیل محروم گبوک، گوگل، توئیتر، یوتیوب و یا فیس

ایم و یا که حتی بدانیم از نظر سیاسی مرتکب کدام گناه شدهبدون این Uploadfilterخصوصی و یا به اصطالح 

 یک از ارتباطات ما از نظر سیاسی صحیح نبوده است، محروم شد.کدام
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شده و خصوصی گردیده است و به عهده « زداییسیاسی»رب دهی اجتماعی در غبندی و سیستم پوئنلذا رتبه

همین امروز  رفتار و  ITهای های اینترنتی خصوصی محول گردیده است. از این طریق کنسرناولیگوپول

 که اجباراً ما از آن اطالع داشته باشیم.کنند، بدون اینهنجارهای ارتباطی  ما را کنترل می

چیز غالب است، هرچند نامرئی و ناشفاف، سیستم ها که بر همهرآمدها و ثروتو سرانجام به ویژه نابرابری د

هایی با چین وجود دارد را باید در اینجا تا چه حد تفاوت ۸۶داری است.در سرمایه« شدهخصوصی»اعتبار اجتماعی

 دقیقتر مورد بررسی قرار دهیم.

صرفاً به این خاطر که  ،ITهای بزرگ رنشده جهانی این است که کنسواقعیت عریان  این سانسور خصوصی

های واشنگتنی  و هواداران فیس بوکی، گوگلی، توئیتری و ها با شیوه فکری ژئواستراتژعقیده بیان شده آن

طور که هاهزار نفر را مسدود کنند )همانتوانند حساب اینترنتی دهخوانی ندارد به راحتی میها همیوتوبی آن

هم واقعیت دیگری است که مثالً و باز این ۱۰کنگ کردند(.د در کوبا، ونزوئال و هنگاخیراً در به طور مجد

 ۱۸کند.توئیتر با واحدهای تبلیغاتی نظامی همکاری می

شود و مستقل از گرایش دولت به کنترل ای این شناخت حاصل میالبته در این بین در غرب هم به طور فزاینده

خورد ای برای تحقیقات  در علوم اقتصادی و اجتماعی  به چشم میادگی گستردهای آمو سانسور، به طور فزاینده

است تا شاهد این نباشیم که  ساختن شیوه رفتار فردی و کاالهای اجتماعی و اکولوژیکهدفشان هماهنگ که

نان این را های رفتاری را در باال ذکر کردیم. اقتصادداپاشد. نمونهچگونه جهان پیرامون ما رفته رفته فرومی

« تلنگر»شناختی که به اصطالح نامند و رویکردهای سیستم کنترل رفتار روانمی« های جدیدفراآموزی اولویت»

  ۱۱شد، ارزش آن را داشت که چند سال پیش با جایزه نوبل در رشته اقتصاد مورد ستایش قرار گیرد. نامیده می

پذیرفته شده  ۱۱« المللیطرح سیاست جا افتاده بین»به عنوان  شناختی  دیگر امروز سیستم کنترل رفتار روان طرح

 شود.و تنها یک اختراع چینی محسوب نمی

کند، به این معنی که اساساً طور که تاکنون مالحظه کردیم، چین همیشه به شیوه خاص خود عمل میطبیعتاً همان

افکند و گفتمان زمانی محدود به جریان میروندهای متعدد، موازی و محلی را اول به صورت آزمایشی و از نظر 

کند. ما در پایین در های اجتماعی مورد حمایت قرار داده و تقویت میگسترده اجتماعی در آن مورد را در شبکه

 توضیح خواهیم داد. تربیشمورد سیستم اعتباری اجتماعی 
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ابزار « تلنگر»خورد. اول طرح غربی  یالبته فوراً دو تفاوت بین سیستم کنترل رفتار در شرق و غرب به چشم م

گیرد و یا بهتر قرار می ITهای خصوصی ساالرانه دولت و یا مقامات دولتی است که اغلب دراختیار کنسرنفن

وجه متوجه نشود. این کار شود، البته به طوری که کاربر ایده در هرحال به هیچبگوییم خصوصی سازی می

جا است که امکان سوءاستفاده رساند ولی ضررش اینمومی را به حداقل میاست که بحث ع« حسن»دارای این 

 سازد.تحمیقی را فراهم می

یستم کاریِ رویکردهای متعدد و بعضاً متفاوت محلی است. سهای اعتباری اجتماعی، موازیسیستم چینیِ پوئن

بسیار  را روی سیستم تفکیک شود گرانیگاه خودنامیده میHonest Shanghai که  جدید  مثالً در شانگهای

های های دیگر روی شرکت در درختکاری محلی تکیه دارند و باز سیستممتفاوت زباله قرار داده است.  سیستم

 اند.سال را حداقل یک بار در سال انتخاب کرده ۹۰دیگری  بازدید از والدین باالتر از 

 گیرد:ف بحث  جدل صورت  میهای مختلو همواره  به طور علمی و عمومی در مورد شاخص

 شناسی مناسب است و باید مورد توجه قرار گیرد؟کدام شیوه رفتار از نظر اجتماعی  و بوم 

 شود؟های من چه چیز به حساب من وارد میمتناسب با پوئن 

 طور جوانب منفی مورد توجه قرار خواهد گرفت؟آیا تنها جوانب مثبت و یا همین 

 اال، متوسط، پایین( کجا خواهد بود؟آستانه ارزشیابی کیفی )ب 

 اندازه؟آیا تحریم وجود خواهد داشت؟ اگر آری، کی و به چه 

ای غلوآمیز تواند به سادگی در موارد منفرد و جداگانهحال آزمایشی رویکرد چینی  میخصلت جامع ولی در عین

تواند غلوآمیز از آب مات میطور تحریبرخورد شود. کنترل رویکردها در مناطق و محالت جداگانه و همین

کنند. در مورد تصویر عمومی سیستم اعتبار اجتماعی  های غربی صرفاً این موارد را غربیل میدرآید که رسانه

 توضیح خواهیم داد. تربیشبعداً 
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 شود؟شبکه مجازی چینی تاچه احد سانسور می

ر خفا به وسیلۀ کنسرنهای اطالعاتی کنترل و سانسور ها در سطح جهان که علناً یا دآری، عمالً مانند کلیه شبکه

های چینی مقوله مختلف رسماً در شبکه ۱۰انتشار   ۱۱گیرد.شود، شبکه چینی نیز مورد تنظیم و سانسور قرار میمی

 ممنوع است از جمله و قبل از هرچیز:

 پورنوگرافی 

 تبلیغ و تشویق خشونت 

 های جنگیبازی 

 نژادپرستی 

 ناسیونالیسم 

 یغ برای جنگتبل 

 مردم  دتبعیض بین زنان و مردان، و نژادها و اظهارات تحقیرآمیز در مور 

و  ها را در چین به اجرا درآورنداز این رو گوگل و فیس بوک و دیگران که حاضر نیستند این محدودیت

فاصله گیرند) وشاید های سیاسی واشنگتن خواهند از دخالتاحتماالً اصالً توان آن را ندارند و همین طور هم نمی

 و یا Great Firewallتوانند(، همراه با مشتقات خود مانند واتزآپ، یوتیوب، اینستاگرام و غیره به وسیلۀ هم نمی

Great Cyber Wall این گام فوراً در سیرک نمایشی غرب  به عنوان اثبات سانسور  و  شوند.چینی مسدود می

شود. این که چطور ی طبیعتاً تنها در چین وجود دارد، تبلیغ میدیکتاتوری که در روایت جنگ ایدئولوژیک

تر باشد تا اطالعات شهروندان متوسط ما در ممکن است که اطالعات مردم چین در مورد ما به طور متوسط  جامع

 ی ما را به اندیشیدن وادار نکرده است.«هاارزش»یک از نظر نویسان و مدافعین مورد چین، تاکنون هیچ

قدر گسترده، کارشناسانه های آن احتماالً در هیچ کجا اینان در مورد درجه آزادی، محدودیت ها و شاخصگفتم

های و گرایشات  در رسانه وگوگفت، نظرات، بحث و ۱۵و متفاوت مانند چین نیست. بنابرتالیفات کارشناسانه 

های غربی این روند شود ولی به زعم رسانهمی« ارزشیابی»گیرد و اجتماعی   در چین دقیقاً مورد توجه قرار می

آیا مثالً باید اجازه داد  ۱۹زنده و رعایت اخالق در اینترنت نام دارد. در بحث و جدل در مورد پخش« سانسور»

در جد و جهد برای ارتقأ تعداد  Influencerگذار ساله  در پخش زنده و به عنوان فردی تاثیر ۸۱که یک دختر 
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گسیختگی اخالقی، با درنظر گرفتن تجربیات زدگی  استفاده کند؟ خطر لجاماز جنسیت هواداران خود حتی

 ۱۹ظاهراً در چین بسیار بزرگ است.« رفرم و گشایش»پروای دوران انقالب فرهنگی و آزادسازی نسبتاً بی

ویات نامطلوب را شود که باید محتهایی استفاده می"آپلودفیتلتر"طور در سطح وسیع از به اصطالح در چین همین

اخالقی و رفتاری روشن و جدی در چین، جا « احیأی فرهنگی»کند.  ولی بعد از آن در چارچوب  وجوجست

کننده اینترنت و معتادین اینترنت وجود دارد. به زبان هجأی چینی  مثالً برای  زور و ورزش بین نهادهای کنترل

زدگی، تبلیغ نفرت، کلمات مستهجن و یا زبانی )جنسیت هاینزاکتیبی کردنتوان برخی تنظیمات و پاکمی

ای را ایم، دور زد.  مثالً کافی است که لغات مشخص ممنوعهآمیز( را که ما در غرب به آن عادت کردهتوهین

که به آلمانی « Cao N M»به وسیلۀ هجأی مشابهی جایگزین کرد تا از فیلتر عبور نمود. مثالً جمله ممنوعه 

بدون آن « درست و حسابی» "رپ"که هیچ آواز  Motherfuckerدهد )و یابه آمریکایی معنی می.« مادرت ...»

است.  این نوع « اسب  -لجن-علف»تغییر داد که به معنی  C o Ni M »۱۱»توان به شود(  را میاصالً منتشر نمی

است و تا حدی نیز از طرف  ها در حال حاضر به نوعی ورزش بین کاربران جوان اینترنت تبدیل شدهدور زدن

ها را درارتباط با پورنوگرافی و تجاوز  واقعی به «شوخی»نوع شود. البته آنگاه که جوانان ایندولت تحمل می

 کار بردند، با مجازات سنگینی هم روبه رو شدند.

خه آن روز به روز بیایید آن را با انفجار بدون کنترل زبان نفرت و خشونت  در اینترنت ما مقایسه کنید که چر

 گردد...راستی تبدیل میبه واقعیت ترور و قتل به وسیلۀ نیروهای دست تربیش

توان در آینده نزدیک در اینترنت های جنگی، توهین و تبلیغ تنفر به هر شکل را نمیمطمئناً پورنوگرافی، بازی

فرهنگ نفرت، جنگ و خشونت  رسدکه گویی پرورش غرب از بین برد، برعکس  این طور به نظر می« آزاد»

چه را شود و روزی آنبه فرهنگ و سیاست روزمره غرب  وارد می« متشابه»در اینترنت  رفته رفته  به صورت 

 سؤالسازد. از این کردیم، به طور نهایی و به شکلی قاطع نابود میکه ما به عنوان آزادی و دمکراسی درک می

ساز به چنین انحرافاتی  حتی به عنوان سوپاپ ساالرانه و نولیبرال بحراناجتماعی توانگربگذریم که آیا سیستم

اند،  کند و آن طور که برخی از ناظران بیان کردهها را تقویت میاطمینان تثبیت حاکمیت نیاز دارد و آن

اطی محور و راست افرهای از خبرگان بادرنظر گرفتن نزول غرب، جامعه را به سوی نوعی سیستم خشونتبخش

 ۱۶کند.چه در درون و چه در خارج هدایت می
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گیرد )...( به هم شود و مورد بحث قرار میالین معامله میهای اجتماعی و رفتار مصرفی  از طریق آنارزش»

طور مسئولیت های اجتماعی  و همینالین، گذاشت و برداشت چین با ارزشو گفتمان آن "داتابیگ"پیوستن 

الینی که خود را تکامل میبخشد، ها  )...( را به سوی جامعه آنگان و مدیران شرکتکننداجتماعی  مصرف

 ۱۰«تغییر خواهد داد.

است. این امر « درحال تغییر و تحول»تنظیم و سانسور اینترنت در سیاست و جامعه چین مدام برای تکامل بهتر 

هم در روند گفتمانی کاهد و آنده و بیان میقبل از هرچیز از خطر سوءاستفاده، اپورتونیسم و تحدید آزادی عقی

شرکت مردم به عنوان کاربر در  ،های اجتماعیکه در کیفیت و شدت بی همتاست: نرخ شراکت  در رسانه

 ۱۸محصوالت و نظرات انتقادی و پیشنهادات مردم در مورد  لوایح مبین این امر است. تربیشتوسعه 

 

سانسور خصوصی و ، (IoT)اینترنت اشیأ   ،فضای مجازی: بیگ داتا، هوش مصنوعی

 یا دمکراسی بالغ آینده؟

الین در آینده، چین اول از همه نشان می دهد که حجم سنگینی پیشرفته  و آگاه آن برای جهش به یک جامعه

ا ا بالعادهآوری علمی فوقفنها و ساختارهای زیربنایی هدایت، با توان تحلیل اجتماعی و از اطالعات، تحلیل

ای و محلی آماده کرده است. تنها از این طریق این صدها هزار دانشمند در صدها موسسه و دانشگاه ملی، منطقه

کشور نه تنها قادر است یک پنجم جمعیت جهان را در درون یک جامعه چندفرهنگه بسیار پیچیده در کنار هم 

ماندهی کند، که در این وسعت  و عمق و نگر نیز سازنگه دارد، بلکه در عین حال یک تحول ساختاری آینده

 نظیر است.سرعت در جهان بی

ها  و آوری اطالعات به وسیلۀ انواع و اقسام دستگاهها برای جمعآوریکه جدیدترین فن اصلی روشن است این

راقبت و تواند برای مطور میهای هدایت کننده  همینها  و سیستمبرآورد گسترده  اطالعات، تجزیه و تحلیل آن

کنترل و آنالیزه و تحمیق و یا سرکوب  افراد مورد استفاه قرار گیرد، چون کلیه کشورهای پیشرفته از امکانات 

توانند که کشورهای پیشرفته میفناوری مشابهی برخوردار هستند. از نظر فناوری چین نیز کاری دیگری جز آن

ن امکانات مالی دولتی و توان عملکرد سازمانی وجود دارد دهد. ولی در عین حال در چین آکنند، انجام نمیو می

طور در سطح گسترده به کار گرفت و آزمایش کرد. درست همین ترین فناوری را همینکه بتوان مدرن
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داری نولیبرال مالی شده  دیگر از نظر مالی و سازمانی در اختیار دولت و عموم قرار ها است که در سرمایهتوانایی

های فناوری پیشرفته و انحصارهای چندجانبه صنایع ارتباطی محول ز این رو  دولت آن را به کنسرنندارد و ا

مورد استفاده قرار  ترکمکه فناوری سایبری در غرب احتماالً به این دلیل رسدطور به نظر میسازد. اینمی

 تربیشه در غرب بینش دمکراتیک است، نه به این خاطر ک ترکمهای دولتی گذاریگیرد، چون حجم سرمایهمی

 داری بزرگتر است.و یا خویشتن

داتا/هوش مصنوعی/ فضای سایبری/ و مجتمع اینترنت اشیأ  چینی مانند غرب از نظر سیاسی و اهمیت بیگ

تر جا و چه آنجا نامشخصخواهد شد. مرز سوءاستفاده و سانسور و سرکوب چه این تربیشمدیریت عملی بازهم 

گرفت. نه در غرب و نه در توان صرفاً از نظر فنی تصمیمها هرگز نمیتر خواهد گردید و در مورد آنو محتمل

بندد و آن هم بسیار سریع و گسترده و بخشد و به کار میهای تکنیک  را همواره تکامل میچین. چین نوآوری

میشه با حفظ امکان ترمیم و تکمیل چه که غرب قادر است ولی این روند هتر از آنمعموالً سریعتر و گسترده

 های اجتماعی همراه است. آزمون و با گفتمان سیاسی سخت در سیاست، علم و رسانه

گردد که طبق آن روزی بشریت خواهد توانست و از این طریق هم در غرب و هم در شرق این اصل روشن می

اینترنت اشیأ  چیره گردد و در عین حال داتا/هوش مصنوعی/ فضای سایبری/ و مجتمع بر خطرات ناشی از بیگ

های آینده با این معیار ارزشیابی خواهند شد مند گردد . دمکراسیها بهرهاز امکانات استفاده عملی/ تکنیکی آن

تواند پیامدهای سودمند و زیانبخش یک فناوری را از یکدیگر تمیز داده  و قبل از که تا چه حد جامعه می

چه که از نظر فنی ممکن و تا چه حد، درست به دالیل اخالقی و دمکراتیک ما از آن هرچیز تصمیم گیرد کی

 است،  استفاده نکنیم.

، خصلت آزمایشی و قابلیت تغییر و هدایت این راه به  سوی آینده وگوگفتچین در رابطه با شفافیت، بحث و 

کند که به های مثبتی ارایه میشرط که همه کشورهای صنعتی نیز باید آن را پشت سر بنهند، به روشنی پیش

 های غرب نیست.هیچ وجه بدتر از پیش شرط
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 اجتماعی و پوئن اعتبار اجتماعی: غرب خوب، چین بد؟« تلنگر»

تر بررسی های نوین اعتبار اجتماعی چین که جوانب مشخص آن در زیر نزدیکرسیم به سیستماکنون می

های مربوط به رفتار اجتماعی و که به مشکالت و فرصتنیز به جای این شود. سیستم اعتبار اجتماعی در غربمی

شود، اکولوژیک، که کلیه کشورهای جهان باید با آن کنار آیند ولی در غرب مانند یک پرهیزه با آن رفتار می

 شودوار دیکتاتوری نامیده میبپردازد رفلکس

شده خود در مورد سیستم اعتبار اجتماعی چین حریفهای غربی، خود متوجه تعریف تحتی تعداد کمی از رسانه

 در پاین چندین فاکت غافلگیرکننده و مهم در مورد سیستم امتیاز اعتباری چین:  ۱۱اند.شده

 های آزمایشی محلی تعداد زیادی سیستم ، بلکهدر چین فقط یک سیستم اعتبار اجتماعی وجود ندارد

یک سند کلی تصویب کرد و از سطوح دولتی غیرمتمرکز  تنها  ۱۰۸۱موجود است. دولت مرکزی در سال 

و رفتار اجتماعی و  تربیشهای هدایت رفتار علیه ارتشأ و بزهکاری مالی و برای اعتماد مالی خواست تا سیستم

کار مقررات مرکزی وجود ندارد و در تر آماده کرده و مورد آزمایش قرار دهد. برای ایناکولوژیک قابل قبول

در چین هنوز آماده نشده است. در  وگوگفتاستاندارد شود، که البته به خاطر بحث و  ۱۰۱۰د در سال واقع بای

ای وجود دارد، باز فلسفه سیاست سیستم محلی و منطقه ۱۰تقریباً « فقط»که در حال حاضر اینجا نیز با این

 صادق است.« یک کشور، هزار سیستم»آزمایشی چینی  

 های رفتار مسئوالنه اجتماعی  در شاخص  ۱۰۱۰تا  ۱۰۸۹های ساله  برای سال ۵ البته سیزدهمین برنامه

های کوچک ها در سیستم امتیاز اعتباری عمدتاً روی شبکهاینترنت را عملی ساخته ولی برای اجرای شاخص

 کنندگان اینترنتی اولویت داده شود.تکیه شده تا به سازوکار خودتنظیمی تولید و مصرف

 عمدتاً سیاست، مقامات دولتی،  ، بلکهاندها در وهله اول روی افراد خصوصی متمرکز نشدهاین سیستم

ها ها، دستگاه حقوقی و علم و دانش و آخر از همه افراد حقیقی را در نظر دارند. بدین سان آنها، بانکشرکت

های حقوقی ا(، سیاستههای ضدارتشأ )سیاست، مقامات، شرکتدر وهله اول  به وضوح در ارتباط با سیاست

های مالی ها و سیستمها(، بانک)دستگاه قضایی(، سیاست بهبود شرایط کار  و شرایط محیط زیست )شرکت

، قرار «چین قابل اعتماد»هم رفته سیاست طور برای رفتار اعتبار دهنده( و روی)رتبه بندی، قابلیت اعتبار، همین

 دارند.
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 ها  به های کیفی  سیستمد و در مورد اهداف متفاوت و خصوصیتها اغلب دارای شفافیتناین سیستم

هایی شوند، وزنههایی که وارد سیستم میها، اعتبار نشانگرهای مورد استفاده،  شاخصهویژه اطمینان در مورد داده

های ههای خاص و مجازات برای برخی آستانبندشوند، آستانه برای برخی رتبهها ترکیب میکه معیارها با آن

 ۱۱خاص، همه و همه  در گفتمان عمومی حضور دارد. 

 توان خالصه کرد:می

برداری از رشد وحشی آن به وسیلۀ سازمان سیا و یا های مخفی تجاری )...( و بهرهبرخالف جاسوسی سرویس» 

 ۱۱«حظه کنند.توانند در هر زمان ارزشیابی خود را مالآوری اطالعات مطلعند و میها از این جمعفیسبوک، چینی

تواند مثالً در سالن نهارخوری دانشگاه به دادند که چگونه هرکس میهمکاران چینی من به طور صریح نشان 

امتیاز از  ۹۱۰آوری شده خود آگاه گردد و مثالً با داشتن های جمعکمک یک اتومات کوچک از تعداد پوئن

 توان کرد و غیره...کار میامتیاز چه ۸۰۰۰

)حال این مجازات به چه شکل « الحالمجازات افراد مرفه»در کنار  ،های غربیگاه نیز در رسانههدر واقع گ

و یا « همکاری برای کاشتن یک نهال و یا درخت»مشخصی هم که باشد(، معیارهای قابل قبول اجتماعی مثالً  

های غربی گزارشی حتی در رسانه توانشود و گاهی نیز میگزارش می ۱۵« مالقات منظم فرزندان بالغ از والدین»

 مانند گزارش زیر را مالحظه کرد:

کند و به ساله با لبخندی گشاده ما را به خانه خود دعوت می ۹۱یک دهقان و روستانشین )...(   "مینگمولین"»

دهکده ما همیشه خوب »گوید: کند. این کارگر ساختمانی گذشته  میبازدیدکنندگان سیب و آجیل تعارف می

 ۱۹«بود ولی پس از به اجرا درآمدن سیستم وضع باز هم بهتر شد.

 گوید:ساله می ۱۱یک کارفرمای 

 ۱۹«کنم که رفتار مردم در نیمه آخر سال گذشته بهبود یافته است.من احساس می»)...( 

ز پا به کنم که با وجود چراغ سببلی، واقعاً امروز دیگر من در پکن و یا جای دیگر  با جان خود بازی نمی

رسد که باید ترمز کرد.. اگر هیچ راننده خودرویی به فکرش نمی -دیگر نه مثل گذشته  -خیابان بگذارم، زیرا 

های خود در اینجا بخشی از سخنرانی خود را به رانندگان چینی های اول مالقات من از چین  در سخنرانیدر سال
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دیگر  نیازی به این کار نیست چون خیلی از این  ،دادممی و یا رفتار دیگر مردم چین در انظار عمومی  اختصاص

 رفتارها دیگر به گذشته تعلق دارد.

 

 کنندهیک مسأله تحریک "وایوایآی"

 

های غربی در انتقاد به چین به گرانیگاه رسانه "وایوایآی"عمار و هنرمند چینی مدت زمان درازی است که م

اش برای تغییر و مبارزه "وایوایآی"کوشش کرد تا داستان واقعی  "کریستیان ی. اشمیت"تبدیل شده است. 

 خواهیم نتایج تحقیقات او را به طور کوتاه ارایه کنیم.و ما اکنون می ۱۱رژیم در چین را بررسی و بازبینی کند.

مختلفی های غربی به سرعت به شهرت رسید و به القاب و عناوین به عنوان نهاد مقاومت به کمک رسانه "آی"

 یافت:دست

 «ترین هنرمند چینیبرجسته( »Tagesspiegel )۸۱۱  ترین هنرمند جهانمهم»و حتی( »Stern )۸۱۱ 

 «۸۱۶روزنامه بیلد « دشمن شماره یک چین 

 «روزنامه « هنرمند شهید»و یا  ۸۱۱)زوددویچه تسایتونگ(« نمادآرزوی غرب»و « ناجی امید بخش(

 ۸۱۶تسایت( 

 

گذاران در های محلی، دارندگان مستغالت و سرمایهمدیدی دارای روابط حسنه با دولت هایدر حقیقت او مدت

هوآو جین»از جمله او به سفارش دولت محلی،  ۱۶چین بود و به عنوان معمار  به ثروتی میلیونی دست یافت.

را در کمال او  ۱۰۰۱در ژانویه سال  "اوربان"در جنوب شانگهای  را بنا کرد و مجله « آرکیتکچر پارک 
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)اشمیت( در ضیافت افتتاحیه در کنار نمایندگان دفترهای معماری «  کامالً سرحال»صحت و سالمت و 

 ۱۰طور نمایندگان دولت به تصویر کشید.المللی و همینبین

های غربی را برآن داشت به طور موقت در چین دستگیر شد که برخی از رسانه "آی" ۱۰۸۸در ماه آوریل سال 

خواه ارتقأ دهند. او رسماً به دلیل فرار از زیر مالیات دستگیر شده بود. البته وقتی ه مقام یک قهرمان آزادیاو را ب

تواند با مشکل مالیاتی مواجه شود. کسی یک پروژه چندین میلیونی را آغاز کند و بعد ورشکست شود،  واقعاً می

 طور بود: داستان این  "اشمیت"به نوشته 

دانیم در طور که میآغاز شد. همان« ۸۰۰اردوس »، پروژه «هوآو آرکیتکچر پارک جین»روژه پس از پایان پ

در مرز کویر در مغولستان داخلی که صنایع کهنه آن تعطیل شده بود، به طور  Ordosشهر   ۱۰۸۰اواسط دهه 

ها به این گونه فعالیت که دولت چینتبدیل شده بود تا این« بیتکوینز»کنندگان چینی موقت به مدینه استخراج

گذار امالک و مستغالت این ایده را در سر مولتی میلیونر و سرمایه "کای جیانگ"خاتمه داد. ولی قبل از آن

مترمربع با استخر  ۸۰۰۰پروراند که در حاشیه شهر  یک موزه هنری و صد ویال هر یک به مساحت می

شد که طرح کلی را آماده کرد و  "وایآی وای"ی خصوصی  و محل سکونت خدمه بنا کند. رئیس پروژه آقا

ها نهاد. نمایندگان محلی و دفتر معماری  غربی را استخدام کرد، که طرح هر ویال را به عهده یکی از آن ۸۰۰

 "الکساندر اوکس" ۱۸شدند.بنز به محل پروژه منتقل میهای مرسدسای دولت با ناوگان طالیی اتوبوسمنطقه

دریافت کرد.  هر  ۱۱یگ گالری هنری است برای طراحی موزه کویر  بیش از سه میلیون یورو  برلینی که دارای

 میلیون دالر به فروش رسد.۸،۵ویال قرار بود هریک به مبلغ ۸۰۰یک از این 

خواری در دستگیر شد و به جرم مالیاتی و رشوه "کای" ۱۱ولی بعد معلوم شد که اساس کار سست بوده است.

رسوایی شیر  ۱۰۰۱کننده اصلی غول لبنیاتی بود که در سال قرار گرفت.  البته از جمله او  تامین مقابل دادگاه

بچه )مالمین( را ایجاد کرده بود که اعتماد مردم چین را تا به امروز هنوز به طور کامل جلب نکرده است. با این 

نیز منتفی شد و  "آی"پروژه  "کای"ی زمینه یک سری از مسئولین به زندان  افتادند و بدین سان با دستگیر

 ۱۱های شناور  کویر گردید.چندین ابنیه ساخته شده طعمه شن
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قادر است منطقه شهری بنا سازد ... زیرا او یک فرد است و »را ستود زیرا او  "کای" "وایآی وای"حال با این

تی چین از ساختن منطقه شهری دانست که سیستم دولو اکنون دیگر تمام جهان می ۱۵«.نه یک سیستم دولتی

 ناتوان است. 

های غربی شد. او کمی قبل از دستگیری خود با درخواست سرنگونی  دولت چین، دست به دامن رسانه "آی"

ساله  )یعنی برای سرنگونی دولت( چندین  ۹۰برای این چیز »کرد: بینی نمیآینده روشنی برای دولت چین پیش

مین سالگرد تاسیس خود را جشن ۹۰البته « چیز»( این ۱۰۸۶ین بین )در اوایل سال در ا  ۱۹«ماه وقت الزم است.

 ای از زوال و فروپاشی نیز مشهود نبود.گرفته بود و نشانه

شهر »، «شهر یاس و سرخوردگی»ای در مجله آمریکایی نیوزویک،  بیجینگ را طی مقاله "آی"بعدها 

قبالً به ایاالت متحده  "چنگچنن گوانگ"زدیکان او به نام یکی از ن  ۱۹نامید.« کابوس دایمی»و « خشونت

خواهان در کنگره دعوت شد، از مهاجرت کرده بود. هنگامی که او از طرف فراکسیون دمکراتها و جمهوری

 ۱۱«.علیه چین دست به اقدام زند»دولت آمریکا خواست تا 

برد  که در ویدئویی قابل  ونت به کار میدر مقابل منتقدین خود خش "آی"کند که آقای اشاره می "اشمیت"

کند و او را به یک پرفسور دانشگاه پکن حمله می "آی"توان دید چگونه رویت است. در این ویدئو می

قرار گرفت، بلومبرگ به تفصیل گزارش داد  وگوگفتاین ویدئو در اینترنت مورد بحث و  ۱۶سازد.مضروب می

 را مسکوت گذاردند. های آلمانی مورد فوقبرعکی رسانه

« ترین هنرمند جهانمهم»حال باید و حاال چرا فردی که در چین به عنوان معمار برجسته شهرت یافته  در عین

المللی شناخته شده )مجله اشترن( باشد، ظاهراً نیاز به توضیح دارد، به ویژه که منقدین هنری معتبر و از نظر بین

کند را مورد تردید قرار داده واشاره می "آی"، مسیر هنری  آقای "و لینگژ"مثل تاریخ هنرشناس برلینی خانم 

المللی اصالً شناخته شده نبود. ولی این نوع قبل از اظهارات انتقادی و ضد سیستم خود از نظر بین "آی"که 

مورد به  یابد. در اینهای غربی  اگر مسکوت گذارده نشود تنها خالصه شده بازتاب میها در رسانهارزیابی

متهم شد که برای  "ژو لینگ"استناد کرد، خانم  "اشمیت"طور که خصوص حتی، همه چیز وارونه شد و همان

 ۵۰کند.کارزار افترای رژیم  تبلیغ می
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اعالم کند که به « یک روزنامه بزرگ از فرانکفورت»ای با خود جرات کرد  طی مصاحبه "کریستیان اشمیت"

 ۵۸شود. این مصاحبه هرگز منتشر نشد.اد پربها داده میبه عنوان هنرمند  زی "آی"

او )وای وای( »المللی و برگزار کننده نمایشگاه صراحتاً اعالم کرد منتقدهنری معتبر  بین"هو هانرو"طور  همین

 ۵۱«به عنوان هنرمند اصالً جالب توجه نیست.

های تلویزیونی دولتی  ته از مدیاتک فرستندهدهد که این انتقادات  رفته رفهایی نشان میاشمیت به کمک نمونه

 ۵۱شود.ها ناپدید میو از آرشیو روزنامه

به عنوان هنرمند هرگز اجازه نداشته در چین   "آی"یک ادعای متداول دیگر  در مطبوعات غربی این است که 

کند که خود او از مینامدو  افشأ پایه میآثار خود را به نمایش بگذارد که البته اشمیت آن را  ادعای بی

 کند(در بیجینگ زندگی می ۱۰۰۵در چین دیدن کرده بود )اشمیت از سال  "آی"نمایشگاه 

شد که به این پیکر نمادین لقب پرفسوری اعطأ کند. البته این البته باز در آلمان به سرعت دانشگاهی پیدا می

االمکان هنوز در بازداشت که در چین بود و حتیشد زیرا این پیکر نمادین تاوقتی کار باید به سرعت انجام می

کرد به یک آدم معمولی که به غرب مهاجرت میخورد، زیرا به قول اشمیت همینبرد، به درد میبه سر می

 ۵۱داد.شد و جذابیت خود را از دست میتبدیل می

کند که ما از آن صرفنظر می ارایه« وایموج آی وای»های فراوان دیگری از انتقادات و منتقدین اشمیت نمونه

 کنیم.می

 کند. ولی آیا ما آزادیم؟ ای وای!چین سانسور می

در روزنامه گاردین ۱۰۱۰کراراً )بار آخر  در ژانویه  ۱۰۸۶از سپتامبر  "وایآی وای": ۱۰۱۰نویس اوایل پس

  ۵۵ضد خارجی و نازیست است. اقتدارگرا، ،کند که جامعه و فرهنگ آلمان نا بردبار، ناشکیباانگلیسی( انتقاد می

به یک آدم تقریباً « ترین هنرمند جهانمهم»و « ترین هنرمند چینبرجسته»ها از شبه در رسانهاکنون او یک

 ۵۹«.وای استوایوای، بیش از هرچیز نگران آیآی وای» معمولی مبدل شد: 
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 بخش نهم 

 

ها: ها و ملیتاقلیت سیاست چین در قبال«: ها و دولت پلیسی!وضعیت اقلیت»

 تایوان، تبت، شین جیانگ ...

 

  های جمعیتیخودگردانی  و  احمایت از سیاست-اقلیت  ۵۵نژاد متشکل از  ۵۹

چین هزاران سال است که دارای ابعاد یک قاره بوده و از سطح باالیی  از کشاورزی، تغذیه جمعیت و 

ای ایجاد ساخته  و مدیریت نموده و و اقتصاد آب قاره برخوردار است و از جمله کیلومترها کانال هازیرساخت

یک کشور واحد برقرار داشته است. طبیعتاً  نسبت به اروپا، چین از گوناگونی نژادی فراوانی برخوردار است. 

اگر این کشور دارای یک تاریخ قدرتمند به عنوان یک ملت بزرگ واحد نبود و امروز یک سیاست رشد و 

ها  حال هوشمند، از جمله یک سیاست محتاطانه، معقول و فعال در ارتباط با نژادها و اقلیتعینتوسعه روشن و در 

ای و ارایه کننده منابع در حیطه فرمانروایی غرب به چند دوجین کرد، از مدتها پیش مانند مناطق حاشیهاجرأ نمی

 ر ستیز بودند، تقسیم شده بود.ساالر که با یکدیگر داز کشورهای کوچک و یا شاید چندین صد گروه جنگ

 ۸،۱) ٪۶۰ از بیش یعنی جمعیت عمده بخش "هان"های نژاد مختلف تشکیل شده است که چینی ۵۹چین از 

ها و قبایل بسیار کوچک خلق بعضاً و کوچکتر بسیار طبیعتاً  نژاد ۵۵ بقیه. دهندمی تشکیل را آن( نفر میلیارد

های نژادی به رسمیت ها به عنوان اقلیتکنند. آنور چین زندگی میباشند که اغلب در حاشیه مرزهای کشمی

شده هستند که حقوق شناختهالمللی به رسمیتاند  و از این رو دارای وضعیت حقوقی و حقوق بینشناخته شده

ن ها از جمله حق بهرمندی از فرهنگ و ترویج زبان، تضمین شده است. بزرگترین این نژادها در چین در دروآن

 کنند.های خودمختار  با حقوق ویژه خودگردانی زندگی میمناطق خودمختار  و یا از نظر محلی محدود در استان

میلیون  ۸۰در شمال شرقی کشور  با تقریباً  "منچو"ها، باید از خلق در بین بزرگترین و مشهورترین اقلیت

  "کینگ")تاسیس جمهوری(  با سلسله  ۸۶۸۸/۸۶۸۱تا انقالب ملی دمکراتیک  ۸۹۱۱جمعیت نام برد که از سال 

اند، که میلیون جمعیت( شهرت یافته ۸۰حتی بر تمامی چین حکومت کرده بود. در اروپا اخیراً اویغورها نیز )با 
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کنند که با شوند که اغلب در آسیای مرکزی  تا سیبری زندگی میتبار محسوب میهای ترکجزو خلق

ها در ها در چین اکثراً مسلمانند و بر عکس مثالً منچوته بودند. امروز آنهای امروزی  تا غرب پیشرفترک

میلیون تبتی که اغلب ولی  ۹کنند. عالوه برآن  در چین تقریباً اویغور زندگی می "یانگشین"استان خودمختار 

یلیون مغول  نیز در م ۹کنند . مذهب سنتی آنان بودیسم است. تقریباً نه تنها در استان خودمختار تبت زندگی می

 کنند.استان خودمختار مغولستان داخلی زندگی می

های مرکزی و شمال شرقی آسیا  به دلیل عالوه براین در چین به دلیل روند تاریخی عظیم مهاجرت  در بخش

یون میل ۸،۵ای، میلیون کره۸،۱گاه تعیین اختیاری مرزها، طور به دلیل گههای عشایر گذشته و همینوجود خلق

کنند، که تاتار در جوامع نژادی چین زندگی می ۱۵۰۰هزار ازبک و  ۸۸هزار روس،  ۸۵هزار قرقیز،  ۸۶۰قزاق، 

شده نامید. در تایوان هنوز برخی از جوامع ها را رسماً اقلیت شناختهتوان آنبعضاً به قدری کوچکند که نمی

ترین جزیره بود که دریانوردان میکرونزی مال غربیکنند زیرا تایوان شکوچکی بومیان اقیانوس آرام زندگی می

 افکندند.)اقیانوس آرام( در آن لنگر می

های نژادی بزرگ به رسمیت شناخته شده نه تنها از خودمختاری نسبی در خود گردانی بسیاری از اقلیت

بودند و مثالً سیاست ها  از نظر سیاست جمعیتی از ارجحیت برخوردار طور کلیه اقلیتبرخوردارند، بلکه همین

 ها در جمعیت کشور کاسته نشود.شدند تا از سهم آنیک از آنان نمیفرزندی شامل هیچتک

 

 

 سیاست در قبال تایوان «: و سیستمیک کشور، د»

دانیم پناهگاه نیروهای نظامی حزب طور که میهمان ۸۶۱۶تایوان پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال 

در جمهوری آن زمان چین تاسیس  ۸۶۸۶شد. این حزب در سال   "کومین تانگ"ر سابق، کابورژوا محافظه

تانگ قدرت که حزب کمونیست چین توانست به نفوذ خود بیافزاید، جناح راست کومین ۸۶۱۰گردید. در دهه 



 تارنگاشت عدالت                                                           219                                       قرن چينی                         

رهبری  زیر ۸۶۱۶تا  ۸۶۱۱های و بین سالرا به دست گرفت 

ی چین علیه حزب معروف جنگ داخل )تصویر( "چکچیانکای"

ها هم نیروی نظامی خود، ارتش کمونیست را دامن زد که آن

بخش خلق )ارتش سرخ( را تاسیس کردند.  ارتش سرخ زیر آزادی

خود « مارش طوالنی» ۸۶۱۱/۸۶۱۵های رهبری مائوتسه دونگ  در سال

ارتقأ یافته بود، تعقیب  چک، که به مقام مارشالیرا سازمان داد که از طرف ارتش دولتی به رهبری چیانکای

 ۸۱۰۰۰روز   ۱۹۰شده و چندین بار تحت محاصره قرار گرفت. یک بخش اصلی  ارتش سرخ  مجبور شد طی 

داخلی  جنگ. بدهد دست از را خود افراد  ٪۶۰العبور را پشت سر بگذارد و طی آن قریب کیلومتر راه صعب

چک نیز به نوبه خود ضعیف کرد و ارتش چیانکایمواضع چین در جبهه نبرد علیه ارتش تجاوزگر ژاپن را ت

تانگ به نیروهای کومین ۸۶۱۶کرد. سرانجام پس از پیروزی ارتش سرخ  در سال مردم غیرنظامی را ترور می

جزیره فورمز گریختند و در آنجا جمهوری چین )تایوان( را تاسیس کردندکه از طرف ایاالت متحده آمریکا 

 بطور گسترده مسلح گردید.

به این معنی که نمی توان دو « یک چین»جمهوری خلق چین هرگز تایوان را به رسمیت نشناخته و بر موضع 

گردد کند و از این رو تایوان به عنوان بخشی از جمهوری خلق چین انگاشته میمیهن چینی داشت، پافشاری می

مجدد ملی  فعالً  ادغام اقتصادی  و باید دیر و یا زود رسماً در جمهوری خلق چین ادغام گردد. شیوه وحدت

از این رو مردم تایوان امروز از طرف جمهوری  ۸است که روزی نزدیکی سیاسی را تسهیل سازد. «  عملکردی»

ها در سفر، اقامت، خرید و معامالت پولی  در چین از شوند. آنخلق چین به عنوان شهروند چینی شناخته می

)تایوان( در  "تایپه تایمز"کنند. ذرنامه جمهوری خلق چین را دریافت میامتیازات فراوانی  برخوردارند و گ

 نوشت: ۱۰۸۹ژوئیه 

زند )...( و سیاست کاربردی کند  و دولت ما را دور میدولت چینِ قاره با مهارت به شهروندان تایوانی رو می»

 ۱«آن بسیار موثر است)...(
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کنند و به هنگام ورود به جمهوری خلق پوشی میرایه شده چشمشهروندان تایوان در واقع به ندرت از امتیازات ا

توانند از قبول گذرنامه جمهوری خلق چین نیز اگر در نظر داشته باشند بار دیگر به چین قاره سفر کنند، نمی

 کنند.چین خودداری نمایند و از این امکان برای بازدید از فامیل خود و یا خرید  استفاده می

تانگ که در گذشته بسیار راست و سی امروزی تایوان بسیار جالب است: حزب قدیمی گومینهای سیاواکنش

رسد  حکومت کرده بود، به نظر می ۸۶۱۶ناسیونالیست و به شدت ضدکمونیست بود و اغلب اوقات از سال 

تانگ و کومین ۱۰۰۵های اخیر پذیرفته و حاضر به هماهنگی شده است. در سال های چین  را در سالسیاست

آمیز به سوی یک ملت بند  برای توسعه و تکامل صلح ۵حزب کمونیست جمهوری خلق چین طرحی شامل 

تهیه « وطنان تایوانیهم»حزب کمونیست چین  برای سیستم اجتماعی و شیوه زندگی «  احترام کامل»واحد، با 

با نمایندگان دولت جمهوری خلق   ۱۰۸۱تانگ حتی به طور نمایشی در ژوئیه رئیس سابق حزب کومین ۱کردند.

و تصاویر منتشر شده این مالقات در محیطی  "چاینا دیلی"چین در بیجینگ مالقات کرد و بنا بر گزارش 

 ۱دوستانه صورت گرفت.

 DDP "حزب دمکراتیک پیشرفت"دمکرات و نولیبرال و در نتیجه به شدت ضدکمونیستی ولی حزب سوسیال

کند. ست، برعکس سیاست بسیار شدید ضد جمهوری خلق چین دنبال میحزب دولتی ا ۱۰۸۱که از سال 

روبرو هستند.  در نتیجه همه چیز در حرکت « تایوانی»و « چینی»طور مردم تایوان نیز ظاهراً با انشقاق همین

است، با این حال ادغام رسمی تایوان در جمهوری خلق چین  حتی با یک پریود طوالنی همزیستی  مانند 

 گ،  احتماالً با واکنش شدید ایاالت متحده آمریکا روبه رو خواهد بود.کنهنگ

 

 داری و فقرتبت: وداع با فئودالیسم، جامعه برده

دانیم یک موضوع همیشگی طور که میاهمیت منطقه خودمختار تبت در چین همان

های غربی است. حاکم مذهبی سابق  سیستم فئودالی بودایی مورد بحث رسانه

)تصویر( منعکس کننده امیال فئودالی پر جالل و  "داالیی الما"تبت، قدیمی 

بازی توان آتشجبروت غرب است. با چند فاکت تاریخی ساده خیلی سریع می

ای غرب  با اشتیاق و عالقه پنهان  آنان برای مناسبات ماقبل دمکراسی و رسانه
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 ۵را خاموش کرد. "المائیسم"داری های بردهرژیم

ها تبت را از چین ، انگلیس۸۶پس از به استعمار کشیدن چین در قرن  ،بخشی از امپراتوری چین بود  تبت قرنها

دستگاه اداری چین را از  ۸۱۶۱الما  توانست در سال همین داالیی۸۱طور ها  همینجدا کردند. به کمک انگلیس

به طور نهایی استقالل   ۸۶۸۱سال ( و سپس در ۸۶۸۸تبت بیرون افکند و در خالل انقالب بورژوایی در چین )

خود از چین )و عمالً وابستگی مطلق خود به انگلیس( را اعالم کرد. این اقدام برای بریتانیا در واقع گام دیگری 

 طور ویرانی فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و اخالقی چین بود.تکه کردن و همینبرای تجزیه و تکه

داری وحشی و عصر فئودالیسم مذهبی سیاسی توانست  یک رژیم برده زیر چتر حمایت استعمارگران انگلیسی،

الما  و کاست کوچک الیگارشی متشکل از  الماهای بلند مرتبه که خاک و همین داالیی۸۱حجری برقرار سازد: 

ها تعلق داشت بر سیستمی حاکم بودند  که تبت را به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل زمین تبت به آن

رعیتی، -داری و اربابآوری شده بود. بردههای طالی هنگفتی جمعرده بود، در حالی که در مقر داالیی گنجک

 امکانات هرگونه فقدان و( بود ٪۸۰۰درصدی خلق )یعنی به استثنای اشراف  ۶۵سوادی بی ،فقر و گرسنگی

طور ی  مردم تبدیل شود و همینها به تهدید جانترین بیماریشد که حتی سادهو پزشکی  باعث می بهداشتی

 ربایش منظم کودکان برای تامین کادر راهبین، در دستور روز قرار داشت.

در چهار  ۸۶۱۰همین داالیی المای امروزی در سال ۸۱

دنیوی  وی « مربی»سالگی برتخت حکومت نشست. 

 )تصویر. نفر دوم از چپ(یک آلمانی "هاینریش هارر"

ها تعلق داشت. داالیی SSو   SAفاشیست بود که به   

شوند و در واقع نوعی محصول معموالً در انزوای مطلق از جهان واقعی، چه رسد به مردم معمولی تربیت می

های ، در سال۸۶۱۶همین داالیی نیز مستثنأ نبود. پس از انقالب سوسیالیستی  چین در سال ۸۱مصنوعی هستند و 

ریزی وارد تبت شد و مرز خارجی تبت را به عنوان مرز ونبخش خلق چین بدون خارتش آزادی ۸۶۵۰/۸۶۵۸

ساله زودتر از موعد به  ۸۹چین تثبیت کرد. حاکم انگلیسی تبت از مقام خود خلع گردید  و به جای او داالیی 

ای جامعی  برای ماده ۸۹قرارداد   ۸۶۵۸عنوان رهبر سیاسی تبت از طرف چین به رسمیت شناخته شد. در سال 
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همین داالیی  به امضأ رسید که از جمله ۸۱دونگ و بین مائوتسه ،آمیز تبت بین بیجینگ  و لهاساآزادی صلح

 گرفت:مقررات زیر را در بر می

 رعیتی ملغأ خواهد شد-داری و ارباببرده 

 ها و خودمختاری  ملت چین تبت خودمختاری کامل  ملی و سرزمینی  در چارچوب سیاست اقلیت

 دریافت خواهد کرد.

 مقام و کاربرد  داالیی و کلیه الماها و کارمندان  ،یستم سیاسی موجود  و ساختار رهبری سیستم الماس

 طور پلیس تبتی  تغییر نخواهد کرد ماند. همینها برقرار میمذهبی آن

 ها بر خاک و زمین دست نخواهد خورد، شود و ثروت و مالکیت صومعهآزادی مذهبی تضمین می

 خود را حفظ خواهند کرد. ها درآمدهایصومعه

  زبان تبتی در هجأ و خط  برقرار خواهد ماند و در چارچوب ایجاد فرهنگ برای همه تکامل بخشیده

 خواهد شد.

  اصالحات دمکراتیک و اجتماعی  را تبت به مسئولیت خود به اجرأ خواهد گذارد. اگر خلق خواستار

 ذیرفته خواهد شد.اصالحات باشد، این خواست با مشاورت رهبری بودایی پ

همین داالیی اجازه داشت خود را نامزد نمایندگی در کنگره خلق چین نماید و او این کار را کرد و حتی به ۸۱

 عنوان یک فرد جوان به عنوان معاون رئیس مجلس خلق چین انتخاب شد.

داری دست به شورش داران بزرگ  همراه بخش قابل توجهی از کاست مذهبی علیه لغو بردهالبته بعضاً  زمین

داشته شود. در ها احساس کردند که خلق تبت  به زودی دیگر حاضر نخواهد بود در عصر حجر نگاهزدند. آن

به کمک سازمان سیا  در  ۸۶۵۰کرد.  از اواسط دهه تبت اعتراضات اجتماعی  و خواست اصالحات رشد می

نامه الما در زندگیهمین داالیی ۸۱طور که که همان ۹،های تروریستی مسلح ایجاد شدهای نپال مخفیانه گروهکوه

بخش خلق  چین بر البته ارتش آزادی ۱ها وارد کنند.چندین بار توانستند خسارات سنگینی به چینی»خود نوشته

کاست فئودال  ۸۶۵۶ها چیره شد و در مقابل اصالحات ارضی به نفع دهقانان صورت گرفت. سرانجام در سال آن

های هنگفت خود به هندوستان فرار کرد و از آن ای را ملغأ اعالم کرد و با ثروتماده ۸۹ایی قرار داد به طور نه
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زمان اجازه دارد در یک منطقه کوچک به عنوان یک کشور بسیار کوچک با چندصد تبتی  زیر چتر حمایت 

 یک پادگان انگلیسی  بر جمعیت کوچک هندی در محل حکومت کند.

 ۸۹که به عنوان شریک قراردادی مائو در معاهده  همین داالیی ۸۱

شدیداً »ان معاون رئیس کنگره ملی خلق چین در ابتدا و به عنوبندی 

و  ۶قرار گرفته بود « دونگالعاده مائوتسهتحت تاثیر شخصیت فوق

ساله در کنگره ملی  ۸۶به عنوان یک جوان  ۸۶۵۱کسی که در سال 

حال دست دادن بود، به نحوی از طرف کاست خود مجاب شد از پیشرفت و  خلق چین با لبان خندان با مائو در

همین داالیی هم  ۸۱توسعه تبت که اکنون به حرکت درآمده بود ببرد و او هم دست به فرار زند. بقیه داستان  

 که دیگر روشن است.

به طور غالب و   طور که امروزه در اینترنتمجدد تبت به رهبری بودیسم سیاسی فئودال، همان« رهایی»

گسترده و فارغ از هرگونه ارتباط با تاریخ و وضعیت اجتماعی واقعی مردم ساده زیر سلطه آن رژیم  به نمایش 

گرا و ایزدانگار و دل و آرزومند مذهب، باطنشود و شاید مورد پسند روشنفکران غربی خوشگذارده می

 رسد.گرایانه به نظر نمیطرف دیگر امروز واقعیستایشگر کاخ نشینی فئودالی باشد ولی برای یک ناظر ب

مخاطبین سازوکار تبتِ انحصارهای چندجانبه  ،ای غربهای رسانهولی ظاهراً مانند بسیاری دیگر از هیستری

اینترنتی آمریکایی  در بهترین شرایط، مردم کشورهای غربی هستند و نه انظار عمومی جهان و در این مورد 

ها، به دادن تاریخ دردناک فئودالی آنمردم معمولی تبت که را حتی با دگرگون جلوهمشخص  مشکل بتوان 

پرجالل و « آسمانی»دار، مذهبی و رسد که آثار یک سلطه بردهسوی خود جلب  کرد. و در اینجا به نظر می

از روی  ۸۰ا جبروت هنوز از بین نرفته است. نگاهی آرام از دور به وضعیت واقعی و روحی  غرب مثالً اروپ

دهد ای در مقابل چشمان ما قرار میدارد و آئینهبرخی از آرزوهای خفته و مسایل غیرمنطقی گسترده پرده برمی

توان از شما انتظار ایمپالس تاریخی جهانی داشت. به هر گوید: در آینده نزدیک دیگر نمیکه ظاهراً به ما می

رب علیه تبت و چین، ربطی با آزادی و رهایی فرهنگی  و آمیز  غحال اغلب رویکردهای هیستریک و خشونت

 ۸۸سازی واقعی و ارتقاءسطح رفاه تبت ندارد.مدرن
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ساختن مردم تبت با تاریخ و فرهنگ خود برای چین سودمند از سوی دیگر مدرن سازی اجباری تبت مانند بیگانه

که امروز لهاسا را به بیجینگ  "کینگهای"یعنی خط « قطار فشنگی»نیست. ولی به دنبال تاسیس خط آهن 

 ساعت نیست. ۱۰چین  برای مردم تبت  دیگر بیش از « قاره»کند، فاصله آنسوی مربوط می

 

یانگ؟ پاتوق جدید افراطیون های تادیبی در ایالت خودمختار شیناردوگاه

 گرا علیه چین؟ تروریسم و خبرهای جعلی اسالم

توان به در تاریخ بشریت  دو بخشی است که امروز بیش از گذشته می  رسد که مذهب و نژادطور به نظر میاین

ها را به سوی افراط سوق دادتا تنش و درگیری ایجاد کرد، ملتها را به انشقاق و پراکندگی کشید، دلخواه آن

ید. شوشماها با ما فرق دارید. پس خطری برای ما محسوب می»کشورها را از بین برد و جنگ برپا نمود. چماق 

ظاهراً از دوران « کنیمکه شما به ما حمله کنید ما جمجمه شما را خورد میترسیم، پس قبل از اینلذا از شما می

اجین شود، این فرضیه « متفاوت بودن»ها  با  های ما  جای گرفته است و وقتی نژادها و مذهبدر ژن نئاندرتال

 کند.بویژه مصداق پیدا می

ها و نکات مثبت کند، بلکه امتیازوار سبعانه برخورد نمیانسان دیگر تنها رفلکس در تاریخ معاصر بشر که

آمیز، شود(، ایده همزیستی مسالمتگیرد )شابلونی که به وسیلۀ نوقشر  مغز ما هدایت میهمکاری را درنظر می

از آن ناشی شود،  تواندهای اجتماعی که میآوری سیستمروشنگری و شکیبایی، گوناگونی و از آن طریق تاب

آل های صلح دوستانه خود و توانسته گهگاه با موفقیت عمل کند )مانند دو امپراتوری بزرگ ایرانیان با ایده

 ها(.اعمال شکیبایی در مقابل مذهب

رسد که نکاتی که در باال یاد شد در دنیایی که با افزایش جمعیت روبه رو است و مبارزه طور به نظر میاین

ها مدام بر استرس موجود گردد، در جریان است و جنگ سیستمبع که روز به روز محدودتر میبرسر منا

 افزاید، در حال حاضر شانسی برای اظهار وجود نداشته باشد.می

سال گذشته )به استثنای مدت  ۱۰۰۰یانگ که طی ما در ابتدا مطالبی در مورد ایغورها  در ایالت خودمختار شین

خشی از امپراتوری چین بوده، گزارش کردیم. در حال حاضر تقریباً نیمی از ایغورها مذهبی کوتاهی( همواره ب

ها، با گرای چین در رابطه با مذهب، نژاد و اقلیتهای تحملهستند که اغلب پیرو دین اسالمند. به دلیل سیاست
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رش یابد.  ولی بخشی از یانگ گستحق آزاد انتخاب مذهب و خودگردانی محلی، اسالم توانست در ایالت شین

های آمریکایی و به موازات آن  آن از جمله به دلیل  قرنها سرکوب به وسیلۀ استعمارگران اروپایی و امپریالیست

های به دلیل گرایشات در خاورمیانه و کشورهای عربی و همین طور موازی با گرایشات مسیحیت و مذهب

واکنش در مقابل سرکوب استعماری  ال خشونت روی آورد. اینسیاسی، اصولگرا و افراطی شد و به اعم ،دیگر

 گردد.بینی بود، در غرب نوعی پرهیزه محسوب میها، که قابل پیشو استثمار امپریالیستی غرب در طول قرن

در نتیجه یک روند طوالنی  )و هنوز تنها برای برخی روشن( که با تاسیس طالبان در افغانستان  و رادیکالیزه 

آغاز شد، پس از گذشت چند سال این  ۸۶۹۶ها از سال و تعلیم و آموزش و سازماندهی و تامین مالی  آنکردن 

های داعش و القاعده در اویغور مسلمان  در کنار تروریست ۱۰۰۰خبر توجهانظار عمومی را جلب کرد که 

بود و برخی از منابع حتی رقم  نظامیگرای شبههزار اسالم ۸۰تا  ۱۰۰۰. حتی صحبت از ۸۱کنندسوریه مبارزه می

 کردند.هزار نفر اعالم  ۱۰ها  را تا تروریست

ها به نظامیان تروریست در سوریه، آنبنا بر گزارشات حاصله امروز پس از شکست مهیب و بعضاً انحالل شبه

حداکثر ویرانگری ، در حرکتند تا  بتوانند مانند همیشه ۸۱های مزدور متحرک بین خاور میانه و دور عنوان گروه

 خود را برپا سازند.« الهی»به جای گذارده و برپایه آن رژیم تروریستی عصرحجری  

های مکرر خونین افراطیون اویغور روبه با سوءقصد ۸۶۶۰یانگ و به طور کل در چین که از دهه مردم در شین

دفاع بودند. حتی متحیر و بی رو شدند، ظاهراً در مقابل اشکال نوین تروریسم و خشونت خونین، مدت زیادی

گری و تروریسم مذهبی وجود داشته بود. ولی های اجتماعی برای افراطییانگ پایهممکن است که در شین

ها و خودمختاری، های چین در مقابل اقلیتحال مبین آن بود که سیاست یانگ در عیننهایتاً حمالت در شین

ها و آزادی مذهب طبق قواعد واحد در یک کشور کثیرالمله مانند قآمیز خلظاهراً  با هدف همزیستی مسالمت

چین به نحوی عمل نکرده بود و دولت چین  از حفاظت مرزهای غربی  خود برای مدت نسبتاً طوالنی غافل 

 مانده بود.

های عصرحجری  البته برای هزار تروریست اویغوری در کنار داعش و دیگر تروریست ۱۰تا  ۸۰بین 

که تروریسم خونین در ها بود. اینزیاد جالب نبود و درواقع مبین وضعیت جهان آن« های آزاد غربی رسانه»

کند. هرچه باشد تروریسم در غرب به طور ها جالب نبود در هرحال کسی را متعجب نمییانگ  برای آنشین
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سودمندی ژئوپولیتیکی آن  شود، بلکه همواره عملگرایانه و تاکتیکی  بنا بر قدرت و یااصولی محکوم نمی

طور که رئیس جمهور آمریکا  فرانکلین دالنو روزولت در مورد یک جالد آمریکای گردد. همانارزیابی می

 ای سوموزا گفت: یعنی دیکتاتور نیکاراگوئه ،التینی

 ۸۱«او یک زنازاده است، ولی زنا زاده ما است.»

بودند، احتماالً باز هم در جنگ سرد جدید علیه « ادهزناز»های گرا حتی اگر تروریستاویغورهای اسالم

شدند. برعکس چین  متاسفانه نه جدید امپراتوری، یعنی قدرت شماره یک جدید به کار گرفته می« چالشگر»

این امر برای چین یک بدبیاری مضاعف است و از «. یک  زنازاده ما است»و نه قبل از هرچیز « زنازاده»یک 

 های عمده غرب داشته باشد.رسانه از سویتواند انتظار سمپاتی و حتی پشتیبانی این رو  چین نمی

گرایی اویغورها واکنش به خرج داد و اگر آری این واکنش چگونه دانیم که آیا دولت چین در مقابل اسالمنمی

خیال را بی توانست مااویغور در سوریه نمی« راه حق»بود. اگر ما رئیس دولت چین بودیم هزاران جنگجوی 

چه که علناً که نسبت به آن  "هنری کیسینجر"بگذارد. وزیر امورخارج خردمند سابق ایاالت متحده آمریکا 

« تاثیرات احتمالی » به  ۱۰۸۸عمل کرده  در کتاب چین خود در سال  تربیشداند و هم می تربیشگوید، هم می

 ۸۵یانگ اشاره کرد. تروریسم اسالمی در ایالت شین

جهادگرایان اویغور  به نام ترکستان شرقی که از چین جدا باشد، تا « کشور مذهبی»اقعیت این است که یک و

یانگ  از چین است، از حدی دارای سنت است. سازمان اویغورها در تبعید که از مدتها پیش خواستار جدایی شین

هاست که ستان یکی از آنوجود دارد و حزب اسالمی ترک ۸۶۱۶بدو وجود جمهوری خلق چین در سال 

که سازمان جاسوسی سیا این حزب را از نظر مالی سوءقصدهای فراوانی در چین صورت داده است. البته با این

این حزب در  ۸۹اند.بندی کردهآن را  تروریستی طبقه اتحادیه اروپاییکند ولی ایاالت متحده آمریکا و تامین می

ای )شبه نظامی( زیر ( قاتل حرفه۱۰۰۰اقل چندصد )به نظر برخی از منابع سوریه سازمانی به وجود آورده و حد

به مونیخ در آلمان منتقل شده و « کنگره جهانی اویغورها»مقر اصلی   ۸۶۹۰در ضمن از دهه ۸۹پرچم خود دارد. 

 از سوینامند و خواستار جدایی آن از چین هستند. جو سازی الزم یانگ را ترکستان شرقی میها نیز شینآن

دولتی آمریکایی   رادیوی اروپای آزاد / رادیو لیبرتی که در گذشته در مونیخ و اکنون در پراگ  فرستنده

 ۸۱گیرد.مستقر است، صورت می
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حداقل بدون کمک از خارج، شانس پیروزی « دولت در تبعید»البته بنابر تحقیقات ارتش آمریکا  خواست این 

نفسه غلط، دیکتاتوری، غیر یانگ کرده باشد، فیای مبارزه با تروریسم در شینهراقدامی هم که چین بر ۸۶ندارد.

قدم دانیم که به طور متناوب یکی پیشگیرد. از کارتل کنسرنهای نفتی میانسانی و حکومت پلیسی نام می

ر مورد انحصارهای ها را باال ببرند. دشود تا افزایش قیمت بعدی را به اجرا درآورد تا بقیه نیز بتوانند قیمتمی

را خلق کند و تنظیم گفتاری  را جا بیاندازد و ای نیز وضع بر همین منوال است. یکی باید افسانهچندجانبه رسانه

از کجا آمده « خبر»کس نداند  که این از این طریق  چرخ و فلک استنادی را به راه بیافکندکه در پایان هیچ

 که حقیقت است.« بدانند»ولی همه 

سنگ تمام «( چپ و مترقی»)روزنامه بورژوا لیبرالی آلمان با اتیکت  "تاتز"ورد اویغورها  روزنامه در م

فلیکس "گذاشت. روزنامه در این زمینه از این امتیاز برخوردار است که دارای یک خبرنگار چینی تبار به نام 

یانگ، این زعم او ناگهان بر شینیانگ به کلی مرد و یا حداقل تقریباً مرد: به شین "لی"است. برای  "لی

 ۱۰حاکم شد.« اردوگاه عظیمی تادیبی، سکوت قبرستان»

به عنوان نقطه اصلی تقاطع  "ارومجی"یانگ تراس جاده ابریشم نوین  با شنویم، در شینکه میهم باوجود اینآن

را به بیجینگ  ساعت انسان ۱۰که ظرف « قطار فشنگی»حمل و نقل کاالها  و در عین حال آخر خط آهن 

همه تغییر و تحول  مورد پسند همه اویغورهای سازد، در دست ساختمان است.  طبیعی است که اینمنتقل می

طور همسایگان غربی چین( که از نظر گرا نیست ولی این که در منطقه بزرگ آسیای مرکزی )و همینسنت

میلیون )از  ۱لیون اویغوری )البته ارقامی تا اقتصادی در حال رشد سریع است به سادگی اردوگاهی برای یک می

گردد( ساخته شده باشد تاحدی به هم بافته و تخیلی به نظر میلیون جمعیت( هم اینجا و آنجا مطرح می ۸۰

 رسد.می

یانگ وضعیت بسیار تیره و تار داد که در شینبه روشنی نشان می "تاتز"ای در صفحهبه هر حال یک عکس نیم

قل دایم هوای آلوده و غلیظ و زرد رنگی در آنجا حاکم است. این تصویر یا هنگام غروب آفتاب  است و یا حدا

با وجود مه  گرفته شده بود و یا با یک فیلتر زرد/خاکستری آماده گردیده بود. و اکنون این خبر پخش شد: 

یبی روانه شدند و هیچ کس متوجه نفر به اردوگاه تادمیلیون ۱تا  ۸«. ها در جهانای اقلیتبزرگترین حسر توده»

های غربی گویند و در این مورد که ایالتنشد. شاید به این خاطر که همه در مورد جاده ابریشم جدید سخن می
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گردند. ولی به یکباره  برخوردار می تربیشکشور از اینترنت سریع، زیرساختارها، تحرک برقی و درآمدهای 

 افکنده شد.« وگاه تادیبیارد»حداقل از هر ده نفر یکی به 

که معلوم نبود چه کمیسیونی است، اعالم شد که عمالً یک « گزارش یک کمیسیون آمریکایی»خبر « منبع»

یانگ  نتوانسته بود این اردوگاه در سفر خود به شین "فلیکس لی"گروه کارشناسی غیررسمی بود. البته آقای 

الهضم طور راحتدر اختیار خوانندگان بگذارد ولی وقتی روایت اینتادیبی را پیدا کند تا بتواند اطالعات واقعی 

نویسد المللی تلویحاً میرسد. حداقل سازمان عفوبینپا افتاده زیاد مهم به نظر نمیباشد دیگر این چیزهای پیش

  ۱۸نیست.« قابل رویت»اردوگاه 

بل اعتماد  این داستان را در اینترنت ی اسناد و مدارک قاوجوجستخبرنگاران باتجربه محقق و انتقادی  در 

مثالً دو  ۱۱هایی را افشأ کنند. ما قبالً بخشی از آن را نوشتیم. دنبال کردند و توانستند تضادها و ناسازگاری

چه که  المللی موجود را مورد بررسی قرار داده و تصویر دیگری متفاوت از آننگار آلمانی اطالعات بینروزنامه

 ۱۱کنند، ارایه نمودند.و غیره تولید می "تاتز"هایی چون آلمان  و یا روزنامه تلویزیون رسمی

تلویزیون رسمی آلمان قابل رویت  ،ARDدر این بین مستنداتی به شکل فیلم  وجود دارد )که در آرشیو 

د. دهیانگ را نمایش میها در شینهای شدید تروریستها و خرابکاریگذاری( که سوءقصدها، بمب۱۱است

کنند و قصد دارند آن را به یانگ را نابود میطور ثابت شده که جهادگرایان ساختارهای دولتی در شینهمین

اکنون در سوریه و و جهنمی مانند خاور میانه، که هم ۱۹جایگزین نمایند، ۱۵وسیلۀ سلطه تروریستی عصرحجری 

 ز قید  آن آزاد شدند، به وجود آورند.عراق صدهاهزار نفر از مردم آسیب دیده )چه جسمی و چه روحی( ا

یانگ بازدید به عمل آورند، دعوتی که از ها در سطح جهان را دعوت کرد تا از شینچین، نمایندگان دولت

هایی که خود با اسالم ای غرب رد شد. البته تعداد زیادی از نمایندگان دولتطرف نمایندگان دولتی و رسانه

طور نمایندگان سازمان ملل متحد این دعوت را پذیرفتند  و از محل بازدید به  افراطی سروکار دارند و همین

طور غیر قابل )و البته همین« قابل رویت»های المللی اردوگاهها هم مانند سازمان عفو بینعمل آوردند. آن

 رویت( تادیبی پیدا نکردند.

ای شد. که  مرتکب خطاهای سنگین حرفه های غربی نوعی خبرنگاری را رواج دادموج برافروختگی در رسانه

شد زیرا این شناخت کهنه شد، ظاهراً  موجب نگرانی کسی نمیاین که این خطاها بعداً خیلی ساده آشکار می
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با وقاحت دروغ » Audacter calumniare, semper aliquid haeretهای باستان و یونانیان حاکم بود : رومی

 «شود.ته میبگو، همیشه بخشی از آن پذیرف

به وسیلۀ دولت چین گزارش  "هاییت "های رسمی دولتی مثالً در مورد قتل یک هنرمند اویغوری، به نام رسانه

 ۱۹کردند، که روز بعد زنده و سرحال در ویدوئوی با تاریخ روز حاضر شد و گفت که سالمت و تندرست است.

یا به خاطر تحقیقات ناکافی و ضعیف در مورد با این حال کسی قصد نداشت این خبر غلط را تصحیح کند و 

 صحت خبر پوزش بطلبد.

پیگیری این  خبر جعلی در مورد مرگ هنرمند ایغوری تا منبع اصلی آن اکنون در سطح جهان مدتهاست که 

 ۱۱توان  آن را این طور بیان کرد:صورت گرفته است و مختصر و مفید می

کمیته سازمان ملل متحد  »واشنگتن  در آن کمیسیون غیررسمی نماینده  "دوگالگای مک"منبع خبر  خانم 

ای با خبرگزاری رویترز، بود که عالوه برآن تنها و بدون  اجازه  کمیته، مصاحبه« برای مبارزه با تبعیض نژادی

مورد انجام داد.  این خانم شهرت دارد که از مدتها پیش  "روی بارون تامسون آو فلیت"متعلق به مولتی میلیاردر 

قرار دارد که بنیادها و نهادهای غیر دولتی متعددی مانند جامعه   "جورج سوروس"حمایت سوداگرمالی مشهور  

در این مصاحبه  "دوگالمک"متعددی را سازماندهی کرده است. خانم « های رنگیانقالب»باز در اختیار دارد و 

گوید و از برخی از زمان ملل متحد سخن میکرد که وی از سوی کمیسیون )غیررسمی( سااین طور تلقین می

میلیون زندانی اویغور سخن گفت. او در ضمن به دفتر نهاد غیردولتی   ۱)کمیسیون(  در مورد « هایشناخت»

واشنگتن حمایت  NEDو  ه وسیلۀ وزارت امور خارجه آمریکاکنگ که در واقع  بدر هنگ« دیدبان حقوق بشر»

لبته تکذیب رئیس کمیسیون  و قبل از همه دفتر رسمی کمیسار عالی  سازمان ملل شود، استناد کرد. امالی می

متحد امور حقوق بشر چند روز بعد بر این مبنی که هیچ نوع شناختی از این گونه در دست نیست  و این 

این   ۱۰رد.های غربی مهم نبود و انعکاسی پیدا نکبرای رسانه  ۱۶شود،اظهارات  به سازمان ملل متحد مربوط نمی

 موج جعلی توانست بدون ارایه سند و مدرک گسترش یابد.

به منابع سازمان ملل « های تادیبی برای اویغورهااردوگاه»ها در مورد عالوه براین ثابت شد که کلیه لینک

 ۱۸با منابع دولتی ایاالت متحده آمریکا مرتبط است. ، بلکهشودمربوط نمی
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گریز شود که در مقام نماینده نهادهای غیردولتی خشونتیسیون چینی استفاده میگاه نیز از نام افراد اپوزگه

کنگی، تر مورد بررسی قرار گیرد، مانند دانشجوی جوان هنگشوند ولی اگر اظهاراتشان دقیقمعرفی می

ا و ایجاد هدهند و یا به عنوان مدافع جنگبا رغبت تسخیر استعماری مجدد چین را مورد تایید قرار می "وونگ"

 ۱۱دهند.های ایاالت متحده، خودی نشان میبازداشتگاه

کرد تا موج توان انتظار داشت دارد، مطمئناً نباید صبر میاگر دولت چین اراده زنده ماندن داشته باشد، که می

لیبی و  یانگ سرازیر شود و آنجا با حامیان خود  یک افغانستان، عراق،داعش  و القاعده  به طور کامل به شین

ها و مراکز شکنجه مخفی سوریه جدید به راه افکند. ولی شیوه چین این گونه نیست که در سراسر جهان زندان

کند، در ادغام اجتماعی و تکامل ملیرا دنبال می سازد، یعنی شیوهبرپا کند، بلکه رشد و توسعه و رفاه برقرار می

طبقه کارگر را به کمک ارتقأ اقتصادی آن در جامعه ادغام  سال ۸۰۰ای که جامعه بورژوایی بیش از واقع شیوه

 داری  اکنون مدتهاست که قادر به تحقق بخشیدن به آن نیست.کرد و سرمایه

» دانیم: نگار محقق آلمانی  در این دریای جعلیات را بسیار قابل توجه میت زیر دو روزنامهتأمالطور ما همین

لیت نژادی، به معنی پایان یک کشور کثیرالمله مانند چین خواهد بودکه رشد کارجلوه دادن غیر موجه یک اقبزه

انداز قابل اعتمادی برای فرهنگ، اعتماد به نفس و چشم ، بلکهنظیر آن نه تنها مردم را از گرسنگی نجات دادهبی

 ۱۱«آینده ارایه کرده است.

ورد گوناگونی نژادها و سنن ویژه نژادها در های چینی پر است از اخبار و گزارشات مثبت در مبرعکس روزنامه

 ۱۱ایاالت و والیات

ها را طی دو سال گذشته گذاریبه دنبال اقدامات الزم برای تامین امنیت مرزها، چین توانست  سوءقصدها و بمب

فه به طور تعلیمات حریانگ همینها  و ارتباط با پروژه جاده ابریشم در شینبه صفر برساند. در کنار زیرساخت

گیرد. این پروژه تکامل و شدت افزایش یافته که بلی، به شکل مراکزی با اقامت اجباری موقت صورت می

های بورژوایی  آلگری مذهبی  و خرافات کهنه( نام دارد و  آموختن حرفه در ایدهروشنگری  )علیه افراطی

 گردد.جزو  تکامل ملی و ارتقأ ملی محسوب می

گیرد زیرا های تاریخ ما به این دلیل مورد ستایش قرار میریش ویلهلم اول  در کتابها، فردپادشاه پروس

آموزش عمومی اجباری  را برای کلیه نوجوانان  با وجود مخالفت کارفرمایان، که قصد داشتند کودکان را را به 
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دکان کار کنند و ها که می خواستند کوعنوان نیروی کار ارزان  حفظ کنند و با وجود مخالفت والدین آن

های دیگر سازمان تر نگاه کنیم و  ارزیابیصرفه نیست که دقیقدرآمد حاصل کنند، تحمیل کرد.  از این رو بی

 ملل متحد و دیگران را در نظرگیریم...
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 بخش دهم

 

نوع دیگر جهانی شدن: همکاری بین جنوب و جنوب، سازمان « امپریالیسم نوین!»

تحد، قرارداد پاریس، سازمان شانگهای برای همکاری، جاده ابریشم نوین، ملل م

  های خارجی و چین به عنوان کشور جدید مهاجرتی گذاریسرمایه

 

، صدراعظم وقت آلمان در سال "کورت گئورگ کیسینگر" با این جمله ۸«گویم چین، چین، چین.من فقط می»

دامن زند. این امر « تهدید کمونیستی»کرد به ترس از ی میدر کنگره حزب مسیحی دمکرات آلمان  سع۸۶۹۶

ر د« هاانسانشبه»نام داشت که به وسیلۀ « خطر زرد»ای بود: اگر در امپراتوری قیصر ویلهلم دارای سنت پرسابقه

 پایدارای به شیوه ۸۶۱۵و  ۸۶۱۱، ۸۶۸۶های در سال« خطر سرخ»در مقابل  شد، ترس مرگخاور دور ایجاد می

خطر تلفیق زرد و »تعبیه شده بود. و اگر «( نیستی به از کمونیستی)»ها از جهان ژن تصویر سیاسی آلمان در

های پیدایش یک دوران جدید آسیایی را برای دراز شد و زنگها نیز همراه میبا پیشرفت اقتصادی آن« قرمز

رد که دیگر واویال! و ما اکنون درست در آوالمللی به صدا در میمدت با ساختارهای از نظر تاریخی نرمال بین

دانست. ایم. کورت گئورگ کیسینگر در آن زمان به چه معنی حق داشت را حتماً خودش هم نمیهمین مرحله

ساختارهای  ه صحنه جهانی بازگشته و احتماالًرسید که چین  بطور روشن به نظر میحداقل در آن زمان این

 به هم خواهد زد. پایدارطور  سال گذشته را به ۸۵۰غالب حاکم 

 

 جنوب-های توسعه چین و همکاری جنوبکمک

ماند )که نتیجه سلطه خود را یک کشور عقب ۸۶۱۶اکتبر  ۸ازنظر تاریخی چین از بدو تاسیس خود در 

مانده  به ویژه المللی خود را با دیگر کشورهای عقبدانست و روابط بیندیکتاتوری استعمارگران بود( می

های مالی برای  جنوب برقرار کرد. البته در بدو امر جنبه  رسمی کمک-قا تحت عنوان همکاری جنوبآفری

مانده جهان، هنوز خود با فقر و توسعه مطرح نبود زیرا چین به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای عقب
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های برقراری تماستوانست به کمک به کشورهای دیگر بشتابد. مسأله اصلی گرسنگی روبه رو بود  و نمی

های آزادیبخش ملی، انقالبی و ضداستعماری، با کشورهای در حال سیاسی  و همکاری و همبستگی  با جنبش

 های آزادیبخش در آمریکای التین بود.طور جنبشرشد و تازه به استقالل رسیده آفریقایی و عربی  و همین

رسد که این تاریخ پیوسته، لکن این طور به نظر میبخش ملی دیگر به های رهاییهرچند که آن نسل از جنبش

مجدداً  احیأ کرده و امروز نیز به آن عمل  ۱۰۰۰و  ۸۶۶۰سنت را چین پس از تثبیت وضعیت خود در دهه 

شود، کند و از این رو امروز در آفریقا، کشوهای عربی و بعضاً در آمریکای التین با استقبال روبه رو میمی

سال است که ایجاد شده و  FOCAC ۸۹« فوروم همکاری آفریقا و چین»گز قطع نشد: مثالً سنتی که ظاهراً هر

 گردد.گذاری تشکیل میهمه ساله  و همیشه با نتایج مشخص رشد و توسعه و سرمایه

اخیراً چین به طور رسمی در همکاری توسعه مالی از کشور کمک گیرنده به کشور کمک دهنده ارتقأ یافته و 

طور آمریکای جنوبی و در آفریقا، کشورهای عربی، آسیای مرکزی  و همین تربیشام  طبیعتاً در این مق

کمک »ترین گیرد و ظرف مدت کوتاهی  ایاالت متحده  آمریکا به عنوان مهممرکزی مورد استقبال قرار می

 ۱سر خواهد نهاد.در کشورهای در حال رشد را پشت« دهنده

های نامطلوب و گینی هم نیست، زیرا همه کشورهای پیشرفته صنعتی نولیبرال، هزینهالبته این کار، کار زیاد سن

ناچیز خود برای توسعه و تکامل را که به طور چند جانبه مشخص شده و باید شفاف بوده و به وسیلۀ سازمان ملل 

خارج نظامی این دهند. این مخارج در مقایسه با ممتحد کنترل و مورد بررسی قرار گیرد در هرحال کاهش می

داری پیشرفته  )به استثنای سوئد چنان سنگینی نیست. کشورهای سرمایههای نظامی(، مخارج آنکشورها )کمک

تولید ناخالص ملی خود  به عنوان کمک برای توسعه و  ۰،۹ها سال است که قول پرداخت و دانمارک( ده

ده بودند، هرگز عملی نکردند. )آلمان  در سال تکامل کشورهای در حال رشد را که به سازمان ملل متحده دا

 درصد(. ۰،۱تنها  ۱۰۸۱

نامیم، در وهله اول همکاری برای توسعه چه آنرا امروز همکاری برای توسعه میاستراتژی چین  در رابطه با آن

ت های ناچیز کشورهای غربی برای توسعه، به ویژه با در نظر گرفتن مشکالبه معنی متداول آن نیست. کمک

، که «جهانی شدن»فزاینده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشورهای در حال رشد زیر شرایط نولیبرالی 

همکاری برای »شوند، در هرحال قطره کوچکی در دریا بود.  داری از آن منتفع میتنها کشورهای عمده سرمایه
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گی را  در نظر نداشت، بلکه تنها افتادغرب به طور عینی بهبود ساختاری جهت رشد و جبران عقب« توسعه

التیامی بود برای پیامدهای بدتر شدن وضعیت موجود در توزیع قدرت جهانی. و هرچه این وضعیت موجود  زیر 

 گردید.افزوده می« همکاری برای توسعه»شد، به این سلطه نولیبرالیسم  برای کشورهای در حال رشد بدتر می

 کردهای غربی انجام وظیفه میالت شرکتگشا  برای معاماول به عنوان راه 

  شد، که تعداد کمی از قدرتمندان ای و محلی هدایت میملی و منطقه« خبرگان»دوم گرایشاً به جیب

استریت و در صورت لزوم تضمین و تثبیت های والکرد  و بعد در کاالهای لوکس، سوداگریرا ثروتمند می

 ۱اغلب تاثیر ساختاری مثبتی برای کشورهای نامبرده  به همراه نداشت.شد. ولی گذاری میدیکتاتورها  سرمایه

چین این ساختارها را که در سطح جهان جا افتاده به هم ریخته و رویکرد کامالً متفاوتی را برای همکاری 

اقتصاددان مشهور چینی   "فو لینجاستین یی"مشترک انتخاب کرده است که در پایین به آن خواهیم پرداخت. 

و اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی، رویکرد چین در زمینه رشد و توسعه مشترک را  که ما آن را جهانی شدن 

، که بانک و بنیاد «آموختن مشترک»و « رویکرد آزمایشی»، «های بازایده»با عباراتی چون  ۱نامیم نوین  می

ند البته بعد از این که کشورهای به کتوسعه نوین  به خاطر آن تاسیس گردیده است، توصیف و تعریف می

با ابزارهای مشخص خود یعنی « اجماع واشنگتن»های اصطالح در حال رشد دیگر اعتماد خود را به نولیبرال

ترین منافع  کشورهای در توجهی به اساسیبی»از دست دادند.  درنتیجه   ۵المللی پول بانک جهانی و صندوق بین

 ۹«لیتیک جاری غرب بود( ..کاتالیزوری شد که چین را به فعالیت واداشت.حال رشد )که ناشی از ژئوپو

طور نیرویی در توان گفت که آلترناتیو نوین  جهانی شدن به وسیلۀ جاده ابریشم نوین چین همینو در واقع می

ی  به رفت تجارت جهانعمالً نوین )به معنی گسستگی قابل رویت اقتصادجهانی و پس Deglobalizationمقابل 

طور که و همان ۹دهدهای انسدادی ترامپیسم( است، که در واقع جهانی شدن نوینی را معنی میدنبال سیاست

 خواهیم دید در پس آن مطالب غیر مترقبه و نوینی خفته است.

سنت چندین ده ساله همبستگی سیاسی در تفاهم مشترک  به عنوان کشور درحال رشد در مبارزه مشابه برای 

های مالی، ظاهراً  همه در آفریقا، حتی بین نسل نوادگان مبارزین علیه استعمار طور کمکطبیعتاً همینرشد و 

های اخیر با استقبال روبه رو شده، به هنوز فراموش نشده است. لذا جای تعجب نیست که چین در آفریقا در سال

ه منابع ارزان نیست، بلکه هدفش شود، عالقمند دستیابی بویژه برخالف  اتهاماتی که همیشه وارد می
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توانند در مقابل اند نمیسازی این کشورها است. حتی خبرگان این کشورها که به وسیلۀ غرب تطمیع شدهصنعتی

ها ارتقأ یابد و  کشور از چنگ فقر رهایی پیدا کند و های کشور آناین اغوأ مقاومت کنند، که زیرساخت

 افتادگی اقتصادی دست یابد.عقب اندازی برای جبرانسرانجام به چشم

 

های نظامی، قراردادهای همکاری و سیاست خارجی چین: به جای کمک

 ها گذاری در زیرساختسرمایه

ها در پیرامون روسیه پایگاه نظامی در سطح جهان داراست، که اغلب آن ۶۰۰برخالف ایاالت متحده آمریکا  که 

ای در مسابقه تازندهزند و نقش پیشست به مانور و عملیات نظامی میو چین برپا گردیده است و به طور مداوم د

، سیاست ۱گذارد المللی در مورد تحدید تسلیحات را زیر پا میکند و  اغلب قراردادهای بینتسلیحاتی ایفأ می

ادی را در الملل، که عمالً  فقط و فقط منافع اقتصخارجی چین در چارچوب قراردادهای دولتی برمبنای حقوق بین

کند، بنا گردیده است: چین از های کاربردی توسعه ملی را نفی مینظر دارد و تاثیرگذاری سیاسی بر سیاست

گذاری در زیرساختارها و خدمات و در صورت پیشرفت طرف قرار داد، یک طرف در مقابل مواد خام، سرمایه

کند. با های صنعتی و خدمات ارایه میدر مقابل  مواد خام، کاالهای صنعتی و خدمات، مواد خام، کاال

سازی آفریقا به کمک چین، تجارت جهانی  به تجارت مابین کشورهای صنعتی و درون کشورهای صنعتی

 گردد.صنعتی  مبدل می

گیری در رشد صنعتی این دهند که تجارت با چین  نقش چشمکشور در حال رشد نشان می ۱۱تحقیقات در بین 

های توسعه غرب هرگز . کمک۶باشد ای  برای رشد جهان جنوب میچین نیروی محرکه کشورها داشته است و

 چنین وضعی را ممکن نساخت.

کرد ها سال دنبال میالمللی را که دهداری شدید دیپلماسی خود در مسایل بینزمینه چین خویشتنبا این پیش

با اهمیت کنونی کشور است، پرداخته. چین قصد  المللی که متناسبدیگر اکنون به کنار نهاده  و به تجارت بین

اصل قدیمی همزیستی  ۵و از این رو برمبنای  ۸۰آمیز تحقق بخشد دارد  راه رشد خود را از طرق مسالمت

 کند:المللی عمل میآمیز  در روابط بینمسالمت

 احترام متقابل به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی 
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 صرفنظر از اعمال خشونت 

 تقابل در امور داخلی کشور دیگرعدم دخالت م 

 هاگیری فرهنگی، مذهبی، سیاسی و ایدئولوژیک آنبرابری حقوق کشورها فارغ از سمت 

 ۸۸مندی متقابل.همکاری به نفع بهره 

 

 های سازمان ملل متحدچین در سازمان

د درآمد ولی ما در به عضویت سازمان ملل متح ۸۶۹۸دانیم، چین خیلی دیر یعنی تازه در سال طور که می همان

های طور سیاستنشاندن کویر و یا همیندر رابطه با عقب ،شناسیهای زیست محیطی و بومرابطه با نمونه سیاست

های مختلف توسعه و سیاست  و از این طریق در تشکیالت اقلیتی )اویغورها( دیدیم چگونه چین  امروز در بخش

ترین کشورها در تحقق بخشیدن به عنوان یکی از فعال به (…,UNEP, UNDP)مختلف سازمان ملل متحد 

ها و نمایندگان سازمان ملل گردیده تصمیمات سازمان مبدل شده و از این طریق کشور جالبی برای سفر دیپلمات

 است.

(، که چین زودتر از مورد تحقق بخشید ۱۰۸۵شناسی )قرارداد پاریس مثالً تصمیمات سازمان ملل در مورد بوم

طور اهداف هزاره به طور کل  مثالً مبارزه با فقر، که چین مسئول بخش عمده ال رجوع کنید( و همین)به با

های کاهش فقر در جهان بود )به باال رجوع کنید( و یا برنامه جلوگیری از رشد کویر، سیاست حقوق اقلیت

ها را در این رگترین موفقیتنژادی  تا مسایل جزیی  مانند مبارزه با تجارت اعضای بدن که چین توانست بز

 ۸۱زمینه ارایه کند.

های عظیم یکی پس از دیگری به چین سفر لذا نمایندگان سازمان ملل بی وقفه برای دیدار از این پیشرفت

 کردند و دیدند و ستودند.

 ۱۵۰۰های نظامی تضمین صلح سازمان ملل متحد شرکت دارد و برای این کار مأموریتدر  ۸۶۶۰چین از سال 

اند که سرباز در اختیار سازمان ملل نهاده است که عمدتاً در جنوب سودان، لیبریا، مالی و لبنان مستقر شده

کننده مالی .   عالوه براین چین بزرگترین تامین۸۱گیرند گاه نیز زیر فرماندهی ایاالت متحده آمریکا قرار میگه

 ها است.مأموریتاین 
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متحد به موقعیت  و  مرتبت مهمی به نفع کشورهای در حال رشد  دست یافت  از این طریق چین در سازمان ملل

کند  به طور منظم از حمایت اکثریت بزرگ اعضای سازمان ملل برخوردار های که تهیه و ارایه مینامهو قطع

لفت غرب  رغم مخاای یک فرد چینی با سرعت و به روشنی علیاست. اخیراً برای اولین بار و به طور غیرمترقبه

انتخاب شد. این  FAOهای سازمان ملل متحد یعنی  سازمان خواربار و کشاورزی جهان به ریاست یکی از  سازمان

 ۸۱اقدام مبین رابطه خوب چین با کشورهای در حال رشد بود.

 روی معضالت  تربیشهای داخلی آن، روز به روز گیری چین  در سازمان ملل متحد امروز مانند سیاستسمت

را «  آینده مشترک  برای بشریت»اساسی بشریت متمرکز شده است و سازمان ملل در این بین طرح چینی  

 ۸۵کلید زده است.

 

های آسیای و همکاری سازمان شانگهای برای همکاری، بریکسازمان ملل متحد، س

 جنوب شرقی

ان نشان داده است. این سازمان نه البته سازمان ملل متحد برای تضمین صلح کارا  تاکنون خود را بسیار ناتو

های مأموریتتوانسته به شکلی کارا صلح را تضمین و از وقوع جنگ جلوگیری کند و نه توانسته مانع شود که 

دار شدند آن را برای منافع ژئواستراتژیک خود مورد را عهده مأموریتکه این « مشتاقانی»نظامی آن به وسیلۀ 

های تجاوزکارانه امپریالیستی  در کشورهای از نظر مواد خام غنی امروز اغلب ه جنگسوءاستفاده قرار ندهند. البت

طور مصون از این نیست که مثالً به دنبال گیرد. سازمان ملل همینبدون تائید سازمان ملل متحد صورت می

قدرت «( نامطلوب»های خودداری از پرداخت حق عضویت کشورها )به طور کلی و یا در ارتباط با سازمان

الملل ها پیش ضامن کارای حقوق بینعمل خود را از دست بدهد. از این رو سازمان ملل متحد دیگر از سال

و  به مدت چهاردهه یک مرحله تاریخی  نسبتاً رام   های جهانی پدیدآمدکالسیک که از بطن تجربیات  جنگ

 کرد، نیست.شده بود را منعکس می المللی تاحدی اهلیداری که در رابطه با مسائل بینشده سرمایه

تجربه اصلی منفی چین در تاریخ معاصر  سازمان ملل متحد  در این زمینه  رای ممتنع این کشور در شورای 

در مورد دخالت ۱۰۸۸در ماه مارس سال  ۸۶۹۱نامه ننگین شماره امنیت سازمان ملل متحد  در رابطه با قطع

ود. پس از آن این کشور که یکی از آخرین کشورهای ملی الئیک  و به لیبی ب« مشتاق»)نامشخص( کشورهای 
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سکوالر  و مستقل عربی که البته مورد پسند غرب نبود و در آمدهای خود از فروش نفت را  برای توسعه و 

گرفت، از طرف کشورهای عضو ناتو  با بمب به وضعیت تکامل کشورهای دیگر آفریقایی به کار می

ساالران گسیل داده شد.جرم قذافی  که به قتل او مطلق  امروزی و خودکامگی جنگغیرانسانی  اغتشاش 

انجامید، این بود که قصد داشت خود را از وابستگی به دالر برهاند و عالقمند به همکاری با چین شده بود و به 

گیری چین ساده بود: کرد. نتیجهویژه از ثروت نفتی لیبی  برای توسعه استراتژیکی  شمال آفریقا استفاده می

گیری آید. )روسیه نیز به نتیجهدیگر هرگز نباید چنین وضعیتی در شورای امنیت سازمان ملل برای چین  پیش

 مشابه رسید.(

را آغاز کرده بود که در واقع نوعی البی سازمان ملل متحد   ۵ابتکار تاسیس  شانگهای  ۸۶۶۹البته چین در سال 

با شش کشور  ۱۰۰۸کالسیک )سازمان ملل متحد(  بود. از درون این گروه در سال  المللبینبرای تقویت حقوق

 SCOموسس اروپایی و آسیای مرکز عبارت از چین، روسیه، قرقیزستان، قزقستان، ازبکستان و تاجیکستان 

ممنوعیت  ،الملل، ایجاد یک سیستم جهانی چندقطبیدر کنار احیأی مجدد حقوق بین SCOتاسیس شد. هدف 

طلبی المللی به طور عام، عدم حمایت از تجزیهطلق استفاده و یا تهدید به خشونت نظامی بین خود ودر روابط بینم

طور تساوی حقوق و  احترام برد و همین-هایی برای همکاری بردی راهوجوجستطور گری و همینو افراطی

این سازمان  ۱۰۸۶در ماه ژوئن  ۸۹ی نظامی نبود.هاطبیعتاً دارای پایگاه SCOهای فرهنگی بود. متقابل به تفاوت

 ، پایتخت قرقیزستان برگزار کرد."بیشکک"همین کنگره ساالنه خود را در  ۸۶

دوکشور اتمی دیگر )پاکستان و هندوستان، که البته روابطشان با یکدیگر در حال حاضر متشنج  ۱۰۸۹در سال 

تان با چین هم بی تنش نیست. زیر رهبری دولت رادیکال است ( به گروه فوق پیوستند، هرچند که رابطه هندوس

در جایگاه وزنه  تربیش( هندوستان خود را ۱۰۸۱)از سال  "نارندرا مودی"و ناسیونالیست نخست وزیر هندو 

اقیانوس آرام  می بیند و به طور منظم همراه ایاالت متحده آمریکا، ژاپن و استرالیا  در -مقابل چین در منطقه هند

وارد   ۱۰۸۹زند. نیروهای هندی  ظاهراً در ژوئن نوس آرام و هند دست به اجرای مانورهای نظامی میاقیا

هندوستان »بود:  SCOو  بریکسواکنش رسمی چین استناد به اصول  ۸۹تبت، یعنی خاک چین شدند. "کیمسی"

خاتمه دهد و به منافع مشترک را به خاطر منافع خود   "النگدونگ"باید  تقابل نیروها در خاک چین در منطقه 

 ۸۱«بیاندیشد.
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)سازمان همکاری شانگهای(  با هندوستان و پاکستان بیش از نیمی از مردم جهان را تشکیل  SCOبه هرحال  

های سابق سازمان ملل متحد لغوشد، به که تحریمدهد. ایران عضو ناظر است و قرار است به محض اینمی

های نامهسازمان همکاری شانگهای ظاهراً در این زمینه شدیداً خود را به قطع عضویت رسمی این سازمان درآید.

 داند.سازمان ملل متعهد می

بزرگترین کشورهای درحال رشد،  ،)شامل برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی("بریکس"گروه 

های توسعه و  ی در زمینه سیاستهای کامالً متفاوتگیریی برخودار است، سمتتربیشکه در غرب از شهرت 

های توسعه بین کشورهایی چون برزیل )به رهبری ها و شیوهها، راهطور هدفکند و همینژئوپولیتیک ارایه می

رئیس جمهور بولسونارو( و چین و هندوستان )به رهبری مودی(  و آفریقای جنوبی نیز کامالً متفاوت است. لذا 

تواند تا چه حد می "بریکس"های جهانی گروه ها از نظر سیاستزمینهتن این پیشتوان پرسید با در نظر گرفمی

 ۱۰۸۱در سال  بریکسکند وکشورهای عضو کردی  پیشرفت میبه هرحال همکاری عمل ۸۶گذار باشد؟تاثیر

را تاسیس کردند و یک صندوق پول ایجاد نمودند تا  "بانک جدید توسعه"بانک توسعه ویژه خود به نام 

این دو نهاد تازه تاسیس امروز در یک سیستم مالی   ۱۰المللی پول شود.ایگزین بانک جهانی و صندوق بینج

طور برای پردازش است. و همینکند، ادغام شدههای مربوطه به جاده ابریشم جدید را تامین میبزرگتر که پروژه

های که کراراً مورد سوءاستفاده "فتسوئی"دیگر به سیستم آمریکایی  "بریکس"فنی پرداخت کشورهای عضو 

روسی  SPFSشود و آعضا بین خود از سیاسی واقع شده و برای کشورهای سوم غیرقابل اعتماه گردیده، اتکأ نمی

 کنند.استفاده می

های چین  در رابطه با عدم دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل  و به رسمیت بادرنظرگرفتن سیاست

مغایر  بریکسهای متفاوت بین کشورهای عضو ها و شیوهگیریتنوع بین کشورها، سمت شناختن گوناگونی و

ابریشم نوین برد یافت و آن را در درون پروژه جاده-توان امکانات بردمی بریکسیکدیگر نیست و بین شرکای 

 ادغام کرد.

یک خود اعالم کرده و در حال  را به منطقه مورد عالقه و شماره« اقیانوس آرام»اکنون ایاالت متحده آمریکا 

حال بنا برگزارش نهاد آمریکایی تر از هرزمان حضور دارد. با اینحاضر از نظر نظامی در شرق آسیا قوی

بروکینگ، چین در بین همسایگان خود حتی در کشورهای حومه دریای جنوب چین  و تمامی آسیای جنوب 
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مشارکت "اند و همینطور در گرد هم آمده ACEANه که در شرقی  از جمله در کشورهای زیر نفوذ ایاالت متحد

 ۱۸افزاید.که به ابتکار چین تاسیس شد به نفوذ خود می RCEP ایاقتصادی جامع منطقه

 

روسیه: از همکاری از روی ضرورت به همکاری استراتژیک. تعادل نظامی -چین

 جدید

، کانادا، ژاپن و اتحادیه اروپاییهایش ین ستونترها و جنگ اقتصادی امپراتوری ومهمبه دنبال رژیم تحریم

باس اوکرائین و کودتای مایدان و جدایی دون« انقالب نارنجی»به دنبال   ۱۰۸۵استرالیا  علیه روسیه  بعد از سال 

رژیم کودتاگر کییف یک پیمان استراتژیک ویژه بین چین و روسیه ایجاد شد. چین کمک  از سویو کریمه 

های غرب علیه روسیه به طور سریع و  کارا کاسته و خنثی شود. در نتیجه روسیه توانست از ریمکرد تا تاثیر تح

 تربیشنظر اقتصادی و فناوری خیلی سریع خود را تثبیت کرده و از سقوط به بحران جلوگیری کند و بلکه حتی 

کشورهای جهان ارتقأ بخشد و از  ترین فناوری دفاعی خود را به راساز نظر فناوری نظامی  با بهترین و پیشرفته

گیری در فناوری دفاعی نایل شده بود به های چشمهم به نوبه خود به پیشرفتاین رو توانست با چین که آن

 یک پیمان همکاری استراتژیک دست یابد.

به اروپای تواند منابع خود را در چین وارد بازار کند و از این رو دیگر وابسته به فروش گاز روسیه براحتی می

(این کشور را زیر ۱توانند )مثل نورد استریمو ایاالت متحده آمریکا نمی اتحادیه اروپاییغربی نیست و در نتیجه 

، که بزرگترین پروژه «نیروی سیبری»کیلومتری گاز بین روسیه و چین  به نام  ۱۰۰۰فشار قرار دهند.  ارتباط 

ای در اختیار های چینی در این بین اعتبارات ویژهافتاد.  بانکبه راه  ۱۰۸۶انتقال انرژی است در دسامبر سال 

طور خیلی چیزهای دیگر که در خالل این پیمان استراتژیک پدید می آید. در و همین ۱۱های روسیه نهادند،بانک

همین نشست ساالنه سازمان همکاری  ۸۶الی گزارشات کوتاهی که در مورد ضمن با تعجب ممکن بود در البه

به طور منظم و آنهم هردوماه   "پوتین"و  "شی"منتشر شده بود، دریافت که   ۱۰۸۶گهای  در ژوئن سال شان

های ارزش، کنند. ساختارهای تجارتی استراتژیکی که تازه ایجاد شده، زنجیرهبار با یکدیگر مالقات مییک

این دو کشور « غرب»و ارزی که های نظامی، اقتصادی، مالی طور همکاریهای پژوهش و توسعه و همینپروژه

 توان به عقب برگرداند.را به سوی آن سوق داد،  را دیگر نمی
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های فناوری نظامی، دو کشور در واقع به طور هموزن در کنار یکدیگر قرار گرفتند  و زیر تهدید در بخش

طور با سیه و همینپایگاه نظامی در پیرامون چین و رو ۱۰۰نابودی نظامی هردو به وسیلۀ غرب با بیش از 

مانورهای نظامی متعدد در مرزهای چین و روسیه در خشکی و دریا و هوا این دو کشور به تکمیل استراتژیک 

کامل یکدیگر دست یافتند. بادرنظر گرفتن توانایی دفاعی هردو کشور در زمینه نظامی و استراتژیکی، کوشش 

در واقع به معنی خودکشی غرب و یا حتی نابودی  ،روسیه امپریالیسم  برای تحقق بخشیدن به نابودی چین و یا

 بشریت خواهد بود.

پیما رونمایی کرد که دررابطه با قارهمین سالگرد تاسیس خود برای اولین بار از یک موشک ۹۰که چین در این

ن که روسیه تواناتریتواند واشنگتن را مورد اصابت قرار دهد، و اینسرعت  و هدایت به راحتی می

های مافوق صوت را به نمایش گذارد و نشان داد که دارای تواناترین سیستم دفاعی ضد موشکی است، افکنبمب

که چین اخیراً  کاراترین ناو هواپیمابر )دومین ناو این کشور( را رونمایی کرد، که چین، روسیه و ایران که 

ار یک مانور دریایی مشترک انجام دادند و موارد ازطرف امپراتوری مورد تهدید حیاتی قرار دارند، برای اولین ب

که دیگر « داغ»های دیگری نظیر آن را باید امپراتوری به عنوان هشدار جدی تلقی کند و از ماجراجویی

دیگر نه  ،۸۶۱۰تواند از آن پیروز بیرون آید،  پرهیز نماید. عالوه برآن  برخالف اتحاد شوروی در دهه نمی

گیر کرد، بلکه احتماالً این ایاالت متحده توان با مسابقه تسلیحاتی علیل و زمینرا نمی هاها و نه چینیروس

 آمریکا خواهد بود که با مسابقه تسلیحاتی خود را نابود خواهد ساخت.

در حقیقت رفته رفته غرب نیز به این بینش دست یافته که ترکیب فناوری دفاعی روسیه و چین در زمینه دفاع 

 هایافکنبر، رصد به موقع بمهای ضدناوهای هواپیماهای با برد متوسط و دور، موشکموشکی، موشک

و غیره به کیفیتی رسیده که در حال حاضر برای غرب قابل دسترسی نیست و این دو کشور  Stealthرادارگریز 

سنتاً  گاوهای های مافوق صوتی بسیار سر هستند. از این طریق ناوهای هواپیمابر  آمریکایی  که در بخش

رفت، از این طریق به دیناسور تسلیحاتی تبدیل شده بشمار می ۱۸و  ۱۰طالئی جنون تسلیحاتی امپراتوری در قرن 

یافتن به فناوری هواپیماهای رادارگریز، این هواپیماها از طریق ها دالر برای دستو با وجود صرف بیلیون

امپریالی که در گذشته -باوجود تمام شکوه و عظمت نظامی ارتباط کوانتومی چینی خیلی زود شناخته شده و 

تواند به پذیر  و قابل کنترل گردیده است. امپراتوری  دیگر امروز نمیوجود داشت، اکنون بسیار نرمال، آسیب
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خود اجازه دهد ترکیب فناوری دفاعی  چین و روسیه را مورد حمله قرار دهد. نظامیان بلند پایه و کنسرنهای 

گیری سیاسی غرب نیز از این وضعیت آگاه اتی غربی  براین امر واقفند، امید است که مراکز تصمیمتسلیح

کیلومتر است و  ۸۵۰۰تا  ۸۰۰۰موشکهای مافوق صوت چین  تقریباً همگی دارای برد متوسط به شعاع  ۱۱باشند. 

ای از صدها قادرند هرنوع حملهشوند، ولی های تهاجمی محسوب نمیرسند و لذا سالحدر نتیجه به آمریکا نمی

 پایگاه نظامی  و یا ناو هواپیمابر  در پیرامون چین دفع کنند.

یعنی قبل از ترامپ  ایاالت متحده آمریکا قرارداد محدودکردن مسابقه  ۱۰۰۱بیاد داشته باشیم، وقتی در سال 

از این طریق مسابقه تسلیحاتی  ۱۱ها را برداشت. جدید سالحتسلیحاتی را لغو کرد، گام اول برای تکامل نسل

سابقه بود و آمریکا امید داشت که در آن پیروز گردد تا مجدداً نوینی آغاز شد که از دوران جنگ به این سو بی

 به تنها قدرت امپریال و حاکم جهان مبدل گردد.

نی برخوردار نیستند. ایاالت متحده آمریکا و اذنابش در ناتو دیگر از توان  پیروزی در مسابقه تسلیحاتی جها

ها دیگر نتواندصورت گیرد. به همین کند که برخی از جنگبرتری تسلیحاتی روسیه و چین امروز تضمین می

دلیل امپراتوری وزنه را اکنون عمدتاً روی جنگ اقتصادی، فناوری و تحریمی نهاده است. و این که تا به حال 

مشاهده کردیم که  ۱۰۸۶دنِ جنابِ ترامپ در دسامبر سال هیچ نیاموخته است را ما در ژست ارباب جهان بو

 نیروی نظامی فضایی را به عنوان بخشی از نیروهای نظامی ایاالت متحده آمریکا معرفی کرد.

ولی همه اینها به آمریکا کمکی نخواهد کرد. و باد به غبغب افکندن دیگر کسی را که اطالعات کسب کرده 

آن در « هایپیروزی»ه رفتار تهاجمی امپراتوری، چه اقتصادی و چه نظامی و حتی کند. از این رو کلیگمراه نمی

   ۱۰۰۱گذشته در افغانستان، عراق، لیبی و یا اوکرائین ) رجوع کنید به سخنرانی جورج بوش در سال 

و به (،  تاکنون نتوانست از سقوط این کشور به رتبه دومی در جهان جلوگیری کند "به پایان رسید مأموریت"

دهد که نزول کماکان ادامه خواهد داشت. احتماالً به همین دلیل رئیس جمهور ایاالت متحده وضوح نشان می

کننده  رابه عنوان مانور دونالد ترامپ  یک سلسله  از اقدامات )محتاطانه بگوییم( غافلگیر کننده و یا بعضاً گیج

 نشینی  ارتش آمریکا اعالم و اجرأ کرد.عقب

گ سرد اول اکنون تعادل وحشت به دلیل  شراکت استراتژیک روسیه و چین مجدداً احیأ شده و البته مانند جن

 زمان بهتر از جنگ گرم است. بدترین وضعیت، عدم وجود تعادل وحشت به نفع امپراتوری بود.درست مانند آن
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شد.  ه مورد قبول واقع میهمه پیشنهادات صلح و همکاری و تعامل از طرف چین و روسیچه ساده بود اگر این

با حریف به تعادل منافع رسید. دوره بسیار  ، بلکهمذاکره، تعامل، همراه با عزم راسخ که دیگری را نابودنکرد

 المللی وجود داشت. امری بسیار ساده ولی ظاهراً به سختی قابل اجرأ.کوتاهی  چنین فرهنگی در روابط بین

 

یک کمربند: جاده ابریشم -ابتکار یک راه-نچین به عنوان مبتکر جهانی شدن نوی

 نوین

 های مربوطهتوجه جهانی و تحلیل  اهمیت جهانی،

این طور زیر توجه  ۱۹«ترین پروژه زیرساختی در تاریخ بشریتشاید بلندپروازانه» چیز در جهان مانند امروز هیچ

خودی و غیرخودی متعدد و مراکز ، تجزیه و تحلیل انستیتوهای تحقیقاتی ۱۵نگاری دایمی علمی و روزنامه

طور پروژه است که همین« جاده ابریشم نوین»نظارتی مختلف در سطح جهان نبوده است. سخن از پروژه چینی 

ه اینقدر جامع، اختصاصی، ک مشابهی پروژه جهان در تواننمی: شودمی نامیده نیز «راه یک ۔کمربند یک»

 ۱۹«.پردامنه و از نظر مالی محکم باشد، یافت

سال که از آغازش  ۹پابه عرصه وجود نهاد، که اعالم و سپس آغاز شد. طی  ۱۰۸۱این ایده رسماً در سال 

گذشت این پروژه با سرعتی ایجازآفرین از ایده به واقعیت یک جهش عظیم در سطح جهان به ویژه در 

ه جهانی مبادله تجارتی، کشورهای درحال رشد تبدیل شد. در این بین در سطح جهان صدهاپروژه به یک شبک

یک »های اقتصادی شرکای پروژه های تجارتی و تقویت و توسعه زیرساختهای الزم راهایجاد زیرساخت

، آسیای مرکزی التین آمریکای آفریقا، در  کل طور به توسعه حال در کشورهای ویژه به  «راه یک ۔کمربند 

هم مربوط خواهد کرد و هم اکنون از طرف کارشناسان  طور شرق و جنوب اروپا را هم بهتبدیل شده که همین

   ۱۱شود.شناخته می«  تربیشعنصرکلیدی برای رشد جهانی، مبارزه علیه فقر و ثبات اقتصادی »به عنوان 

المللی را در قرارداد بین ۸۶۹المللی و سازمان بین ۱۰کشور و  ۸۱۹، ۱۶«پروژه قرن»این  ۱۰۸۶در پایان سال 

 ۱۰گیرد.برمی

ها هر روز جزئیات و جوانب مختلف این ها، مجالت و بالگتوانیم در اینجا به جزئیات بپردازیم. روزنامهما نمی

آید کنند. تصویر کلی که در این جا پدید میپروژه را، چه درست و چه غلط، چه عینی و چه ذهنی منتشر می
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 کهنه فردا شود،می گفته «راه یک ۔ربند یک کم»چه که امروز در مورد بسیار گسترده و دینامیک است. آن

 .است صادق چین مورد در اصوالً که امری شدهاست،

مرکز سیاست توسعه جهانی وابسته به  GDPیکی از منابع بسیار جامع، با جزئیات فراوان و نسبتاً عینی و منصف 

 با «راه یک ۔کمربند  یک»دانشگاه بوستن در ماساچوست ایاالت متحده آمریکاست که از بدوپیدایش پروژه 

ای و  تحقیقات کند و گزارشات رسانهاین پروژه را ثبت می China Globe Round Up خود دوهفتگی خبرنامه

در واشنگتن دی. سی. این   "جان هاپکینز"طور دانشگاه معروف همین ۱۸دارد.علمی  را در سطح جهان ارایه می

یک کمربند »پروژه  ۱۱.کنددنبال می Initiative Research Africa  Chinaپروژه را به ویژه در آفریقا  زیر نام 

 طبیعتاً که است، جهان سطح در مرتبط گذاریسرمایه برنامه بزرگترین شک بدون «ابریشم نوین جاده/ راه یک ۔

است  باشد. جالبن اخیر که مورد تحقیق همه جانبه قرار گرفته است، میدورا پروژهکالن ترینشفاف اجباراً و

های مشاورتی تحقیقاتی  چینی و آمریکایی، بلکه حتی بزرگترین شرکتکه در این مورد نه تنها موسسات

المللی  متشکل از های بینو غیره و اغلب کنسرسیوم KPMG ،Ernst&Young، "کینزیمک"آمریکایی مانند 

کنند. همه اینها امروز به بال میهای مشاورتی دیگر این پروژه را دنانستیتوهای چینی و آمریکایی و شرکت

 انجامد.و رشد کیفیت  اجرأ می تربیشتطابق دایمی و رشد و تکامل 

تواند به سادگی منجر به یک فاجعه مالی و یا زیست محیطی به دلیل عظمت و پیچیدگی خود میطبیعتاً این طرح 

گسیخته و به ایجاد لجام  اهد بودگام خوبدل گردد مثالً  اگر افزایش حجم مبادالت تجاری که با آن هم

های تجارتی مالحظه راهروهای زیرساختی در مناطق دبش و دست نخورده طبیعی بیانجامد. در واقع  راهبی

شرقی آسیا و آفریقا عبور خواهند کرد که تاکنون با ابعاد جدیدی  از درون مناطق آسیای مرکزی و جنوب

ر نتیجه این یک مسأله مرکزی است که تامین مالی، خالقیت و چنینی الفت نداشتند. دکیفی و کمی این

های حمل و نقل به موقع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد  ها و سیستمشناسی تولید، زیرساختطور تاثیر بومهمین

 و همگام با ایجاد، مورد کنترل و مدیریت قرار گرفته و بهبود یابد.
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 میلیارد انسان ۳کشور و  ۰۱۷: همکاری با ۱.۱رفرم و گشایش چین 

های دونگ  در سالبخش چین به رهبری مائوتسهارتش آزادی« مارش طوالنی»جاده ابریشم جدید اغلب با 

در واقع این پروژه یک مدل جدید  ۱۱گردد.شود و یک مدل جدید توسعه معرفی میمقایسه می ۸۶۱۱/۸۶۱۵

 ۱۱پریالیستی زیر سلطه جهانی مورد ادعای یک کشور است، توسعه به معنی آلترناتیوی در مقابل جهانی شدن ام

شناسی و چه اجتماعی  و حتی اقتصادی و در آخر  سیاسی و اخالقی یعنی جهانی شدن کهنه، که چه از نظر بوم

برای ایجاد اختالل جهانی و برای  های آخر استراتژی ترامپیستی واشنگتنرسیده که در پایان سال« بن بست»به 

  انجامید. )وداع با جهانی شدن(  De-Globalisationاختن چین، حتی به متوقف س

نامیده شد تا نشان داده شود که ما با چنان  ۱۵«۱.۰گشایش چین »طور همین« یک کمربند، یک راه»پروژه 

در « رفرم و گشایش»توان و خطرپذیری از طرف چین روبه رو هستیم که قابل قیاس با چرخش و خطراتی که 

های صنعتی چین در حال حاضر، به ویژه در بخش با خود به همراه داشت است. البته گشایش بخش۸۶۹۱سال 

گذاری مشترک و های خارجی، حتی بدون سرمایهها و سرمایههای مالی  برای کنسرنتولید خودرو و بخش

گتن براه انداخته در واکنش  به جنگ اقتصادی که واشن ۱۰۸۱گمرک واردات که از سال  تربیشکاهش بازهم 

به  ۱.۰، گشایش«یک راه-یک کمربند»است وسقوط فاحش تجارت جهانی، انجام گرفته است،  نسبت به پروژه 

 تر  خواهد بود ولی مهم این است که این دو را مستقل از یکدیگر نبینیم.ترو خطرناکمراتب عمیق

اورآسیا را به هم جوش دهد. در اینجا ای است که باید قاره یک راه، در واقع پروژه-کمربندپروژه یک

های تجارتی  از درون آسیای مرکزی و جنوبی  از آغاز های تاریخی مختلف جاده ابریشم قدیم یعنی جادهتراس

تاریخ مکتوب ما وجود داشته است. این پروژه ولی امروز بسیار فراتر از آن میرود و آفریقا، آمریکای التین و 

ها شود و امروز حتی جادهگیرد و از ارتباطات در خشکی و آب تشکیل میدربر میجنوب شرقی آسیا را نیز 

 ۱۹کند.هزار شهروند گرونالند را نیز لحاظ می۹۰گیرد وحتی آبی دریای شمال  را دربر می

-www.bueso.de/neue توانید دریک راه را می -های یک کمربند یک نقشه اینتراکتیو در مورد پروژه

seidenstrasse مالحظه کنید 

http://www.bueso.de/neue-seidenstrasse
http://www.bueso.de/neue-seidenstrasse
http://www.bueso.de/neue-seidenstrasse
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کشور جهان )هاندلزبالت آلمان   ۸۱۹های خود بیش از ها و برنامهیک راه، تاکنون با پروژه-کمربندپروژه یک

نیمی از بشریت و  یعنی بیش از ۱۱میلیارد انسان ۵و تقریباً  ۱۹گفت.(کشور سخن می ۸۰۰از تقریباً  ۱۰۸۶اوایل 

 گیرد.در برمی تربیشرا با گرایش رشد  ۱۶ جهان ناخالص تولید ٪۱۰تقریباً 

شود  و با اشاره به طور با اهمیت تاریخی کانال سوئز مقایسه میهای منفرد جاده ابریشم  همیناهمیت بخش

مثالً یک  ۱۰شود.ا نامیده میبه عنوان کانال سوئز عصر م« سوسیالیسم نوین دوران ما»در مورد   "شی"فرمول 

اخیراً در ترکیه گشوده شد. تراس دریای شمال تجارت اورآسیایی را به کلی متحول خواهد « متوسط»تراس 

السیرقطارهای باربری  از میان آسیای مرکزی، مرکز چین را با دویسبورگ در آهن سریعساخت و تراس خط

 ۱۸روز( مربوط خواهد کرد. ۸۸روز )در حال حاضر  ۹رض آلمان و روتردام در هلند و یا هامبورگ  در ع

های آسیای و یا بخش "روگن"های دیگر برای قطار  مثالً از طریق شبه جزیره های جدید و یا زیرمجموعهتراس

 ۱۱مرکزی  در جزئیات خود تشریح شده است.

 

 ای بهها به جای پرداخت فلهگذاری در زیرساختقراردادهای دولتی و سرمایه

 دادن اعتبار بدون دخالت سیاسی-خبرگان 

المللی است. المللی مطابق با قوانین بینالمللی جاده ابریشم قراردادهای رسمی شفاف بینابزار اصلی  خیزش بین

های عمومی در کشورهای ها و بنیادهای دولتی چین از نظر مالی در این چارچوب در وهله اول زیرساختبانک

های چینی )که در چین رسماً های خصوصی شرکتگذاریطور سرمایهوهله دوم همین شریک ولی البته در

outbound Foreign Direct Investment ها های خصوصی شرکتگذاریطور سرمایهنامیده می شوند( و همین

قدیمی ای که در مقابل ساختارهای اغلب فاسدی که جهانی شدن کنند. برنامهدر کشورهای شریک را تامین می

را اغلب  به یک سیستم استثماری یک طرفه تبدیل کرده )مواد خام در مقابل رشوه  به خبرگان ملی و محلی(  و 

 انجامید، کامالً متضاد است.  از این طریق به عدم رشد و توسعه واقعی این کشورها می

در اختیار « بازار»تر از های نازلپذیر  و بهرهها اغلب به عنوان اعتبارهای درازمدت و بازپرداخت انعطافپول 

تخمین زد « دوستانه»آمریکایی سیاست اعتباری چین  را  "بروکینگ"نهاد  ۱۱گیرد. کشورهای شریک قرار می

 کنند.معرفی می Patient Local Capitalبه معنی « صبور»را و نهادهای دیگر آن  ۱۱
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المللی، چین اعتبارهای خود  ک جهانی و صندوق بینبرخالف کشورهای غربی  و ابزارهای کارشان از جمله بان

جوامع بزرگ کشورها  از سویهای دیگری از جمله برپایه کنسرسیوم که را معموالً نه دو جانبه، بلکه برپایه

دهد و هم سطح بهره را پایین نهد و از این طریق هم خطرات را کاهش میتضمین شده در اختیار کشورها می

 دارد.نگاه می

یعنی بجز کنترل  ۱۵های سیاسی مشروط نیست،شرطی بیش از هرچیز این اعتبارها با مقررات اقتصادی و پیشول

المللی و بانک ماندگارِ کیفیِ پروژه، شرط و شروطی مانند توقعات و مقررات سیاسی نولیبرال معمول صندوق بین

 ۱۹اعی و توزیع به ضرر عموم مردم های اجتمجهانی در مورد اقتصاد ریاضتی، خصوصی سازی، کاهش بودجه

طور نیز با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی وجود ندارد. همکاری بدون هرگونه شرط و شروط سیاسی همین

رسد که در پروژه یک کمربند طور به نظر میهستند. این اتحادیه اروپاییگیرد که اغلب حتی عضو صورت می

 ۱۹.شودمی تبدیل واقعیت به طورهمین «تنوع در هارمونی و یهماهنگ» کنفوسیوس فلسفه اصول  راه یک–

 

 تاثیرات مثبت بر اقتصاد جهانی

یک راه براقتصاد جهانی اشاره کردیم. در مشایعت تنگاتنگ -در باال به برخی از تاثیرهای پروژه یک کمربند

ها و گذاری در زیرساخترمایهعلمی این پروژه، طبیعتاً تحلیل تاثیرات آن نیز الزم است که تحلیل اثرظرفیت س

شناسی و اجتماعی و یا خیلی ساده تاثیر توزیع رفاه، تاثیرات بوم ،های خصوصیگذاری شرکتطور سرمایههمین

به ضرر « انتقال تجارت»بین کشورهای سهیم و « تولید تجارت »تاثیر خالص بر حجم تجارت جهانی )بین 

 کشورهای سوم( از این قبیل است.

کشور شریک در  ۹۸محققین بانک جهانی در مورد حجم تجارت به این نتیجه رسیدند که تجارت بین  بدین سان

 تجارت٪۱تا۱که به معنی افزایش  ۱۱داشته، افزایش ٪۱به طور خالص   ۱۰۸۱یک راه در سال -کمربندپروژه یک

مول، به جای حجم گذاری چین در کشورهای سهیم برخالف خرداقتصادی معرمایهس رو این از. است جهانی

تجارت  این کشورها همراه بوده است که از این طریق به جای سوبسید تجارت )که اغلب  تربیشبا حجم  ترکم

 ۱۶شود( آن را تقویت کرده است.فرض برآن نهاده می
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 کند؟آیا چین از نظر مالی بیش از توان خود عمل می 

 ۱کرد، ذخیره ارزی قابل توجهی به حجم حداکثر عمل میهایی که به عنوان کارخانه جهان چین در خالل سال

های اخیر در چارچوب مدل توسعه نوین اقتصاد درونی با آوری کرد. این ذخیره در طی دههدالر جمعبیلیون

بیلیون دالر رسیده است. این  ۱های مالی خارجی، کاهش پیدا کرده و به کاهش مازاد صادراتی و افزایش فعالیت

ای مطمئن( در اوراق قرضه دولتی های گذشته تااندازهته به طور معمول منفعل )هرچند در سالپول در گذش

کرد و در واقع شد، که در واقع کسربودجه دولت آمریکا را ترمیم میگذاری میایاالت متحده آمریکا سرمایه

 ۵۰استریت بود.مورد سوداگری مالی در وال

شود و از طرف دیگر به شکل دیگری و به طور فعال به کار می ترکم امروز این منابع گرایشاً از یک طرف

های متعدد بانک ،های عمومی دولتیتواند بانکشود. به این صورت بانک مرکزی چین در واقع میگرفته می

 یک راه قرار-طور بنیادهایی که در ارتباط با پروژه یک کمربندهای چینی  ویژه  و همینالمللی  و بانکبین

تواند از این طریق ذخایر طور میو همین ۵۸های واقعیشان کمک کنند، گذاریدارند را از نظر بانکی در سرمایه

بیلیون دالر  به  ۸۵ارزی چین را مانند  هرخلق پول عادی بانکی تا چندین برابر حجم اعتبار استفاده کند. رقم 

چین اخیراً مرز بیلیونی  EXIMتنها بانک  ۵۱اً اعالم شد.یک راه  رسم-کمربندعنوان حجم بالقوه  برای  پروژه یک

دهی جاری طور در گزارشگوییم که اینجا در مورد توان مالی سخن میما در این ۵۱سر نهاد.صدور وام را پشت

های آینده بسیج خواهد گردید. ذخایر گردد، که هنوز به طور کامل بسیج نشده ولی در سالبه ندرت بیان می

ی تربیشهایی با بهره واقعی ین از این طریق گرایشاً به جای انبارکردن اوراق کم بهره دولتی دربخشارزی چ

 گذاری خواهد شد.سرمایه

گوییم که جهان تاکنون نظیر آن را تجربه نکرده و درنتیجه هشدارهای مداوم در ما در مورد ابعادی سخن می

بازد. به گردد، تا حدی رنگ میای غربی با عالقه تبلیغ میهکه از طرف رسانه«های بیش از حدبدهی»مورد 

 طور آن راه یک۔المللی پروژه یک کمربندهایی در دست نیست که خیزش بینهرصورت در حال حاضر نشانه

های بیش از حد به ویژه در اثر بدهی  مالی ایغیرحرفه اقدام نوعی  خاطر به شودمی بینیپیش غرب در که

طور که گفته شدسیستم و کنترل مالی بسیار ن فروخواهد ریخت و یا متوقف خواهد شد. همانجمهوری خلق چی

های از طریق بانک های خطرناک)اهرم Leveragesالمللی و های لجام گسیخته بینای که از رشد سوداگریحرفه
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به ارز کشوری وفادار  کندهای در سایه به وسیلۀ مشتقات غیرقابل کنترل(جلوگیری میگذاری و بانکسرمایه

دارد عمالً برای همیشه قابل تثبیت ماند و عالوه براین حاکمیت بازار بورس ملی را در دست خود نگاه میمی

 ۵۱است.

لذا ثبات مالی  در وهله اول مسأله استفاده کمی از ذخایر ارزی چین در سطوح بیلیونی نیست. ولی در عین حال 

تواند جهان را به بهشت برین تبدیل کند. صف کشورهای ه  چین اکنون میمسأله تلقین این امر هم نیست ک

برسر شفافیت در   تربیشهای چین هم اکنون بسیار طوالنی است. مسأله گذاریمحتاج و عالقمند به سرمایه

 گردد.المللی است، که به طور اشتراکی  و منطقی اجرا میسیستم مالی ملی و بعضاً بین

 : از عبارتند کنندمی فعالیت راه یک۔ایی که  در پروژه یک کمربندهترین بانکمهم

 Asia  Infratructure Investment Bank اند.که آلمان و بریتانیا نیز به عضویت آن درامده 

 China Development Bank 

 New Development Bank   (بریکس)بانک 

 China EXim BANK 
 

 ه تاسیس شده، از جمله:عالوه برآن یک سلسله از بنیادهای ویژ

 بنیاد  عمومی جاده ابریشم 

 شناسی جهانیبنیاد برای اقدامات  در مورد بوم 

 های جنوب/جنوببنیادی برای همکاری 

 بنیادی برای  پروژه  جامعه کشورهای آمریکای التین و دریای کرائیب 

 نظیر آن   ی اورآسیا وها و مناطق در آفریقا، کشورهای عربی، بنیادی برابنیاد ویژه برای پروژه 

های توسعه  جهانی شدن هایی مورد نظرند که به بانک جهانی  و بانکها سرمایهتنها برای این بانک هم رفتهروی

 ۵۹سابق برتری دارند.

المللی چین اکنون در واکنش به ابتکارهای شبکه بین ویژه اتحادیه اروپاییه ورهای غربی بکش هایی کهکمک

کند کنند، ناچیز جلوه میشرقی و یا آفریقا مثالً در چارچوب سیاست راهبردی اتصال ارایه میدر آسیای جنوب 

وعده داده شد(،   ۱۰۸۹آفریقا در سال  -اتحادیه اروپاییمیلیارد یورو  در همایش ۱و بیش از چند میلیارد نیست.)
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و تا آنجا که  ۵۹(۱۰۱۹یا تا سال میلیارد یورو برای آس ۸۱۱)در مقابل  ۱۰۱۰اواسط دهه که به صورت قسط تا 

های زیرساختی مشخص های اقتصاد واقعی و پروژهگذاری در پروژهانداز مشخص برای سرمایهمشهود بود، چشم

وزیر وقت انگلیس( در سفر )نخست "می"و  "مرکل"به ویژه برای خانم  اتحادیه اروپاییکرد. برای ارایه نمی

 ۵۱جویان بود و نه کمک برای توسعه.موج مهاجرین و پناهساختن خود به آفریقا عمده متوقف

واکنش نشان  Blue Dotپاسیفیک زیر نام -با یک ابتکار زیرساختی هندو ۱۰۸۶ایاالت متحده آمریکا در سال 

رسد که به طور عمده این یک طور به نظر میهای مالی مشخصی دیده نشده است. اینداد که البته تاکنون کمک

های خصوصی اسپانسور شده است، که البته مدعی است که پروژه بانک به وسیلۀمحور است که تابتکار تجار

 ۵۶ی و کیفی ارزشیابی خواهد کرد.پایدارجاده ابریشم را از منظر 

   

 برای کشورهای در حال رشد؟« هاتله بدهی»

و وابستگی غیرقابل بازگشت « هابردگی بدهی»هاو نویسندگان غربی، خطر  های اصلی رسانهیکی از انتقاد 

کشورهای شریک چین به اعتبارهای دریافتی است که دیگر نخواهند توانست آن را بازپرداخت کنند.  بنابر این 

کند که از پرداخت قسط و های سنگینی به حال خودرها میچنان بدهیتز، چین کشورهای در حال رشد را با آن

خواهند شد یک اعتبار را با گرفتن اعتبار بعدی بازپرداخت کنند و یا این بهره وام ناتوان خواهند ماند و مجبور 

 ۹۰های خود نخواهند ماند.که دیگر روزی صاحب زیرساختار

شدن کهنه  و رژیم  بانک های جهانی کنونی، ناشی از جهانیبدهی رسد که واقعیت عینی تلهطور به نظر میاین

شود. برخی بینی میو به مو در یک سناریوی وحشتناک آینده چینی پیشالمللی در اینجا مجهانی و صندوق بین

و برای برخی دیگر شاید افق   ۹۸از مبلغین این روایت ممکن است به دام یک چنین فرافکنی روانی بیافتند،

که  ها قادر نیستند تصورکنندمحو شده. خیلی ساده بگوییم، آن« امکان رسیدن به جهانی دیگر»فانتازی در مورد 

 همکاری برای رشد و توسعه بدون استثمار هم ممکن است.

طور که در باال گفته شد سنت نسبتاً طوالنی در همبستگی با کشورهای به اصطالح درحال رشد دارد، چین همان

پدیدآمده باشد.  و چین  در مورد خود نیز به کرات « هااسارت ناشی از بدهی»که تاکنون مواردی از بدون این
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با اعتبارگیرندگان داخلی  را به کمک سیستم مالی انعطاف «  گیره اعتباری»کرده  که قادر است هرگونه  ثابت

 ۹۱پذیر خود، مدیریت کند.

بانک  AIIBالمللی مانند ها و بنیادهای بینعالوه برآن کشورهای مربوطه در ابزارهای جدید تامین مالی بانک

توانند در ، عمدتاً با داشتن حق رای سهیمند و از این طریق میکسبریگذاری زیربنایی آسیا و بانک سرمایه

طور که گفته ها به چین ایجاد شود. همانموارد احتمالی مانع از این شوند که سیستمی از اسارت ناشی از بدهی

ه در رسد کطور به نظر میشد اعتبارهای چینی  اغلب شفاف  و برپایه چندجانبه بناگردیده است. برعکس:  این

های خصوصی و یا گذاریالملل  در رابطه با سرمایهبینی به اعتبار حقوقتربیشطرف چینی، به مراتب اعتماد 

طور در پایبندی به قراردادها و یا عالقه به همکاری کشورهای طور قراردادها در خارج و همیندولتی و همین

یعنی از نظر راهبردی   ،ورهای عضو ناتو  تعلق دارندو یا به کش اتحادیه اروپاییشریک که به اندازه کافی به 

المللی واشنگتن، لندن و به امپراتوری متمایلند، وجود دارد. تجربیات متعدد جدی با خودکامگی بین تربیش

های طال های بانکی، ذخیره، استرالیا، کانادا  و یا ژاپن، در غصب غیرقانونی اندوختهاتحادیه اروپاییاذنابشان در 

، هواوای و یا چاینا موبایل(  و کشورهای ZTEهای کشورهای خارجی )مثالً  در موارد دیگر ثروت و

المللی های بینگذاریها، باید چین را در مورد سرمایهها و افراد خصوصی آنمتعدد و شرکت« نامطلوب»

رد  که در انتقال میلیاردهای توان از این موضع حرکت کزمینه،  میتر سازد. البته با علم به این پیشمحتاط

 یک راه  هیچ بانک آمریکایی و یا اروپایی سهیم نیست. -پروژه یک کمربند

های متعدد دیگر حاکی از مذاکرات یک راه و بررسی-برای پروژه یک کمربند GDP Centerاسناد نامبرده 

پرداخت و حتی بخشودگی کامل  گذاری مجدد، تمدید مهلتجدید متعدد در مورد تغییر شرایط اعتباری، سرمایه

و چین خود و کشورهای شریک را  ۹۱باشد.چین برای برخی از کشورهای در حال رشد می از سویها بدهی

 ۹۱کند.ها بسیار دور برآورد میازگرفتاری در دام بدهی

ها و لیلت، تحتأمالیک راه پر است از اسناد رسمی، -و سرانجام منابع اطالعات در مورد پروژه یک کمربند

 Debtکار ها را قابل پرداخت نگاه داشت ) در این بین برای اینپیشنهادات برای بهبود شیوه اداره تا بتوان بدهی

Framework Sustainability ۹۵ها بین المللی ایجاد شده است(.چارچوب پایداری بدهی 
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ها و اشکال ترین پروژهتفاوتهای پیچیده، گسترده و نوینی با مبدیهی است که یک چنین مجموعه پروژه

ها را ای پروژهها و بنیادها و کشورهای سهیم، که اغلب تجربه کافی  در مدیریت حرفهگذاری و بانکسرمایه

هم نه تنها درجزئیات  یک اعتبار فردی مورد دارا نیستند، نیازمند تصحیح و ترمیم مداوم تامین مالی  است و آن

شریک احتماالً نیازمند با اعتبارات فردی متعدد خود و در آخر در سطح حجم نیاز، بلکه در سطح یک کشور 

 هم رفته قادر است طی مدت زمان مشخصی تامین کند.کلی اعتبارات، که از نظر اقتصاد کالن  چین روی

د ضرور های مجدگذاریو یا نیز در سرمایه ۹۹ها،طور در زمینه تامین مالی و کنترل کیفیت و تاثیر  پروژههمین

های فرعی سازمان ملل متحد مانند بخشی است که سازمانبرای کشورهای دریافت کننده منفرد، این  نشانه آرام

UNDP ،UNEP  و یاFAO ،  گردند.سهیم می تربیشروز به روز 

 

 : زیر کنترل اکولوژیک۲۷جاده ابریشم سبز 

محیطی محیطی و کنترل زیستگین و سخت زیستهای سنهای جاده ابریشم تابع شاخصهدر این بین کلیه پروژه

های حمل و نقل در های جاده ابریشم نوین، گرانیگاه ترکیب مختلف روشپروژه است. به طور کلی پروژه

(  را از حمل و نقل دریایی که بسیار کند و از نظر زیست محیطی بسیار Modal Splitامتداد مسیر انتقال کاال )

نقل و انتقاالت دریایی را  تربیشکند. از این رو خطوط آهن روز به روز تقل میمخرب است به خطوط آهن من

 Global Modal Splitین سهم برون فرست در تربیشکه ارزان ولی کند و از نظر زیست محیطی مخرب بوده و 

 به که دریایی نقل و حمل ٪۸۰-۵کند. در حال حاضر  ما در مورد دهد، جایگزین میرا به خود اختصاص می

طور یابد. خطوط آهن همین، ولی این گرایش شدت می۹۱ گوییممی سخن شود،می جایگزین  آهن خطوط وسیلۀ

بعضاً ترافیک هوایی را که هرچند سریع ولی بسیار گران و در ضمن از نظر زیست محیطی مخرب است 

 ۹۶کند.جایگزین می

جاده ابریشم »ویژه در امتداد خطوط آهن بخشی از  طور و بههمین Wise Citysو یا  Smart Cityاکنون  طرح 

ما شهر اورومجی، پایتخت استان اویغورها را به عنوان محل تقاطع مهم قبالً ذکر کرده  ۹۰است.« محیطیزیست

 بودیم.
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کننده که روز به روز هوشمندتر المللی مشایعت کننده پروژه و نیز مکانیسمهای هدایتهای بینتجزیه و تحلیل

ها، مبارزه با ارتشأ و ارتقأ د، در کنار کنترل فزاینده و فشرده کیفیت مثالً در جلوگیری از تله بدهیشومی

زدایی، تضمین و کارآیی عمومی، گرانیگاهی نیز در تقویت محیط زیست یعنی در زمینه مبارزه علیه جنگل

و بانک عمران چین به  UNDPل متحد مثالً برنامه عمران سازمان مل  ۹۸های استوایی و غیره دارد.تثبیت جنگل

محیطی آماده و زیست پایدارگذاری برای رشد و توسعه المللی برای استاندارهای سرمایهاتفاق یک چارچوب بین

 ۹۱منتشر کردند.

مطرح  سؤالکرد، بلکه در عین حال این  وجوجستبین های غربی نه تنها باید با ذرهچنین اطالعاتی را در رسانه

دهد، در کلیه این مسایل مربوط به جامعه بشری و  که غرب که مدام چین را مورد انتقاد شدید قرار میشود می

کند؟ نه تنها هیچ ابتکار مشابهی از طرف غرب به دقیقتر، در درون روندهای سازمان ملل کجاست و چه می

متحد در مادرید در دسامبر  محیطی سازمان ملل مین کنفرانس زیست۱۵طور که خورد، برعکس، همانچشم نمی

 به شکل بسیار ناخوشآیندی نشان داد  ما شاهد انسداد در همه سطوح هستیم. ۱۰۸۶سال 

 

 آفریقاچین در  نمونه

همکاری تنگاتنگ چین با اکثرا کشورهای آفریقایی یکی از بزرگترین انتقادات  و یا بهتر بگوییم ترس 

تاراج »، «ویرانی محیط زیست»، «طلبی قدرت»، «ریالیسم نوینامپ»، «هابرده بدهی»های غربی است: رسانه

چه که غرب از جهانی ساختن استعماری و و غیره مجموعه روشنی از بازتاب آن« خواریزمین»، «منابع

 شناخت، است.امپریالیستی گذشته خود به عنوان وضعیت نرمال می

بط دوستانه و همبسته  و نه استعماری  با اغلب طور که قبالً گفته شدچین دارای سنت طوالنی در رواهمان

قرار « چین در جبهه درست تاریخ»دهد که و ظاهراً این روابط امروز نشان می ۹۱کشورهای آفریقایی است. 

 داشت.

گذاری مستقیم خارجی در آفریقا میلیارددالر  سرمایه ۱۰۰های چینی قریب شرکت ۱۰۸۱تا  ۱۰۸۵بین سال 

های ها در بخشگذاری(. چین امروز  بیش از یک سوم کلیه سرمایهForeign Direct Investment-FDI) اندداشته
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های زیربنایی دولتی چین  به طور عمده  گذاریزیربنایی در آفریقا را عهده دار است و محاسبه شده که سرمایه

 ۹۱متمرکز شده است.  Bottlenecksهای توسعه و تکامل  ها و انپاسروی گلوگاه

های بسیار جالب توجهی را برمأل طور تحقیقات منابع آمریکایی در مورد تعهدات چین در آفریقا دانستنیمینه

تعهدات چین در »آفریقا، وابسته به دانشگاه جان هاپکینز  به این نتیجه رسیده، که -کرد. مثالً شبکه پروژه چین 

  ۹۵« آفریقا روی حوایج زیرساختاری متمرکز شده است.

طور بنیاد آمریکایی کارنگی به این نتیجه رسیده که تعهدات چین در قبال آفریقا به مبارزه پایا علیه فقر همین

 ۹۹کند. کمک می

که فارغ از هرنوع مهر و محبتی به سیستم و سیاست چین است در  "کنزیمک"شرکت مشاورتی آمریکایی 

هزارشرکت چینی که در  ۸۰هم رفته بیش از شرکت چینی در آفریقا ) از بین روی ۸۰۰۰بیش از   ۱۰۸۹سال 

ای را برمأل تی مطرح کرد که نهایتاً مسائل غافلگیرکنندهسؤاالکنند( را مورد بررسی قرار داد و آفریقا فعالیت می

 ۹۹کرد: 

  ًمحلی یعنی آفریقایی بودند. مردم از آفریقا در چینی هایشرکت در شاغلین ٪۶۰تقریبا 

 هزار شرکت چینی  ۸۰فته چندین میلیون انسان آفریقایی )بادرنظر گرفتن هم رهای چینی رویشرکت

 اند.میلیون نفر( را شاغل به کار کرده ۸۰تا 

 کنند.ای شاغلین آفریقایی خود را تضمین میها  تعلیم و تربیت حرفهدوسوم شرکت 

 اند.های نوینی وارد کشور کردهآوریها فنیک سوم شرکت 

 (.٪۱۰ تا هاشرکت از برخی در) هستند آفریقایی چینی، هایشرکت مدیران ٪۱۱اکنون هم 

 «کنند و برای صدور تولید های چینی در آفریقا ارضای حوایج بازارهای آفریقایی را دنبال میشرکت

 «کنند. نمی

 «۹۱٪ ها را اند که در دراز مدت آنرا صورت داده هاییگذاریسرمایه آفریقا در  چینی هایشرکت

 «دارد و نه قراردادهای کوتاه مدت تجاری و ساختمانی.یقا مربوط نگهبا آفر

 کینزی:گیری نهایی مکنتیجه
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ها و کارآفرینان ایم که تعهدات روزافزون چین  نسبت به اقتصادها، دولتهم رفته ما براین عقیدهروی»

 «آفریقایی بسیار مثبت است.

 ابهی دست یافتند:های مشگیریتحقیقات مختلف دیگری نیز به نتیجه

  ًهزار آفریقایی  ۸۹۰کنند و تاکنون بیش از اکنون در چین تحصیل میهزار آفریقایی  هم ۱۰۰تقریبا

 ۹۱های چینی هستند.التحصیل از دانشگاهفارغ

 های کشاورزی چینی و کارشناسان کشاورزی چینی، کشاورزی در آفریقا را تامین و احیأ شرکت

 کنند.می

 کند. ولی به غیر از آن چین در محل به الت در بخش تولیدات نساجی رقابت میچین در بهترین ح

تر از کاالهای آمریکایی و اروپایی برای های مناسبکننده مانند الکترونیک  با قیمتویژه محصوالت تکمیل

 ۹۶بخشد. کند، که قدرت خرید در محل را ارتقأ میبازار محلی تولید می

 توسعه  های چین برای رشد وکمکODA،   خودگردانی مالی در کشورهای دریافت کننده آفریقایی

های بهداشت و تندرستی و تعلیم و را افزایش بخشید و از این طریق مقدور ساخته تا این کشورها بودجه بخش

 ۱۰کنند.  تربیشتربیتی را 

  برچسبMade in China فته به وسیلۀ شود  باید رفته ربرای محصوالتی که در آفریقا تولید می

 ۱۸جایگزین گردد.  Africa in Madeبرچسب  

 ۱۱رسد: به این نتیجه می Landgrabingفرضی چین  «خواریزمین»تحقیقات آمریکایی در رابطه با 

 خواری چین قابل اثبات نیست. چین در بین کشورهای غیرآفریقایی که در آفریقا صاحب زمین

از جمله ایاالت متحده آمریکا، بریتانیای کبیر، عربستان سعودی، « زرگخواران بزمین»تر از زمینند خیلی عقب

 قرار گرفته است. ۸۶سنگاپور، هلند، هندوستان، مالزی ... است و در رتبه 

  هزار هکتار زمین در مالکیت  ۱۱۰توان شود، تنها میمیلیون هکتاری که در غرب ادعا می ۹به جای

 های چینی را اثبات کرد.شرکت

 باط با دزدی و تاراج فرضی منابع:در ارت
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  آفریقا تاکنون مهمترین شریک چین برای تامین منابع این کشور نبوده است. تجارت با آفریقا، از

 ۱۱. دهدمی تشکیل را چین خارجی تجارت  ٪۸۰از  ترکمجمله تجارت مواد خام  

 ی استخراج منابع انجام های دولتی  چین در آفریقا  براگذاریاز این رو بخش بزرگی از سرمایه

 فنآوری زیرساختارها، بنای مصروف بلکه ،(گرددمی منابع استخراج صرف ٪۱۰از  ترکمگیرد )به طور عام نمی

 ۱۱. گرددمی تربیت و تعلیم و اطالعاتی

 های دولتی در کشورهای از نظر منابع طبیعی فقیر  مانند زامبیا و یا تانزانیا صورت گذاریاغلب سرمایه

 ۱۵گیرد. می

 ها در آفریقا محبوبند:ها است که چرا چینیسرانجام وجود همه این فاکت

  از سویتحقیقات نیابتی Afrobarometer ۱۹  ۹۱نشان داد که  ۱۰۸۵یی در سال آفریقاکشور  ۱۹در٪ 

را مثبت نهند و تاثیر چین برآفریقا در آفریقا را ارج می چین اقتصادی و سیاسی نقش  آفریقایی شوندگان سؤال

)و « رفتار متفاوت بایکدیگر»ها و برای رشد و توسعه  در زیرساخت گذاریکنند. در کنار سرمایهارزیابی می

 ۱۹شد. طور تعامل و مذاکره از موضع برابر(علت این ارزیابی مثبت نامیده میهمین

 به همین مناسبت به  دمکرات)آلمان(  در سنگالنمایندگی بنیاد کنراد آدنائور وابسته به حزب مسیحی

اش مورد چین در سنگال دارای شهرت و محبوبیت فراوان است و به خاطر کارایی و مساعی»مرکز گزارش داد: 

دهند )...( برعکس جو ضد غربی ها در مورد حضور چین بسیار مثبت گزارش میگیرد )...( رسانهتقدیر قرار می

 ۱۱شود. هم رفته شدیدتر میروی

قابل مشاهده است و در مورد « قاره بیدار شده»(  و یا Africa  on the rise« )خیزدآفریقا برمی»همه جا شعار 

ها سال کند تا پس از دهشود ولی چه کسی به آفریقا کمک میهای این قاره به شدت گمانه زنی میمنابع و توان

و سلطه  ۸۶۹۰و  ۸۶۵۰تعماری دهه بخش ملی و ضد اسافتادگی، پس از فاز مبارزات آزادیصبر و تحمل  و عقب

 به بعد صنایع خود را توسعه و تکامل بخشد؟ چین!  ۸۶۱۰جهانی شدن نولیبرالی و امپریالیستی دهه 

های اقتصادی و هجوم پناهجویان در آینده بیش از آن چه ها سرجمع برای جلوگیری از مهاجرتو این کمک

در این زمینه،  اتحادیه اروپاییهای کند.  فعالیتراتر کمک می، بهتر و کا۱۶دهدانجام می اتحادیه اروپاییکه 

های پوشالی و به بدون ایده، بدون پروژه مشخص و بیش از هرچیز با کمک مالی ناچیز فقط به دادن وعده
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های طلبیدن از قایقهای موقت  و استمداد آفریقا و قناعت به ایجاد اردوگاه-اتحادیه اروپاییتشکیل کنفرانس 

کند. ولی شود. طبیعی است که انسان به عنوان وزیر آفریقایی در این کنفرانس شرکت مییس لیبی محدود میپل

داند که خانم مرکل به کند و به خوبی میرا درک می« قلعه اروپایی»وزیرامور خارجه کنیا و یا نیجریه هم  

ا و با چه کسی  خواهند توانست به پیشرفت دانند کجها میویژه زیرفشار داخلی باید به آفریقا سفر کند و آن

 واقعی دستیابند.

 

 ها، مشایعت تحلیلی، تصحیح و ترمیم مستمریک راه: انجمن-پروژه یک کمربند« شیوه اداره»

( و با دور زدن TTIPای دوجانبه  )مثل المللی خود را چون ایاالت متحده آمریکا به طور فزایندهچین روابط بین

در  تربیش ، بلکهکندکه در چارچوب سازمان تجارت جهانی خود خلق کرده، سازماندهی نمیگرایی چندجانبه

های همکاری  و طور در شمایل انجمنگذاری ولی همینپی ایجاد روابط چندجانبه در تامین مالی و سرمایه

ریک در پروژه یک آهنگی  با کشورهای شهای همهای ساالنه  است. بدین سان نه تنها سالیانه دورهکنفرانس

ها برای تمام کشورهای این دوره ، بلکهگیردیک راه در آفریقا، اروپا و یا آمریکای التین صورت می-کمربند 

یک راه  در پکن  صورت -فوروم دوم پروژه یک کمربند ۱۰۸۶شود. در آوریل شریک در جهان انجام می

وجود دارد که در پایین به آن اشاره  ۸۹۶۸ت و مثالً با کشورهای اروپای شرقی و مرکزی فرما  ۶۰گرفت.

 خواهد شد.

طور منتقدانه اشاره ها که در باال مطرح شد، باید همینگذاریپذیر مستمرِ سرمایهدر کنار مسأله تطبیق انعطاف

ها و ساختارهای کهنه و المللی  عدم دخالت در امور داخلی کشورها همراه با فرهنگکرد که اصول چینی و بین

ای در ضمن باعث شد  که استاندارهای کار و محیط زیست  به سد موجود و با کنترل بسیار ضعیف نقطهفا

 خصوص در اوایل کار همیشه رعایت نشود.

  اندبوده متوسط و کوچک خصوصی هایشرکت چینی،  شرکت هزارده از ٪۶۶تحقیقات چینی  نشان داد که 

اند و استاندارهای الزم زم برای فعالیت خارج از کشور را نداشتهها به اندازه کافی صالحیت اله صاحبان آنک

 ۶۸دادند.شناختند و یا مورد توجه قرار نمیکاری و اجتماعی  محلی را  به اندازه کافی نمی
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پذیر و ایجاد تقویت و حمایت رشد کشورهای به ویژه آفریقایی برای رسیدن به سطح کشورهای صنعتی رقابت

ها از بازار به خاطر برتری خویش و بادرنظر محل، در دراز مدت، به جای بیرون راندن سریع آنتوان تولیدی در 

یک از کشورهای  های کوچک چینی یک اقدام آکروباتی بود  که هیچگرفتن  تفوق تولیدی حتی شرکت

ی چینی با هاشرکت از سویصنعتی غرب تاکنون حتی به آن فکر نکرده بود. مردم آفریقا برای کوتاه مدت 

نیروهای  به دستزمان با آن تولید محصوالت ارزشمند شوند ولی هممحصوالت الکترونیکی ارزشمند تامین می

 ۶۱گردد. خودی نیز بنا می

محیطی  در زمینه نفت، مس، کوبالت و استخراج طال در کشورهای آنگوال، غنا، چاد و یا مسایل منفرد زیست

 تنها  راه یک ۔گیری که پروژه یک کمربندولی این نتیجه  ۶۱بی را پر کرد. های غرجمهوری خلق کنگو  رسانه

 این از و کندمی وارد چین درونی اقتصاد به سنگینی فشار که شودمی تامین چینی ضرر پر هایگذاریسرمایه از

این بین   توان در، را می۶۱به زودی خواهد تر کید  «راه یک ۔کمربند یک حباب» و نمانده چیزی دیگر رو

 یکی از آرزوهای غرب دانست.

و  ۶۵کند گذاری را به دنبال این تجربه و تجربیات دیگر  به طور مستمر تدقیق میچین قواعد سرمایه

مورد تحلیل  آفریقا-موسسه چین از سویهای پروژه جاده ابریشم در آفریقا را مثالً از مدتی پیش گذاریسرمایه

 ۶۹و کنترل قرار داده است.

 

 اتحادیه اروپاییین در چ

و جنوب شرقی آسیا )که در باال  ۶۹طور در آمریکای التینحضور چین در آفریقا و همین اتحادیه اروپاییبه نظر 

ظاهراً بسیار مناسب است تا به ترس و وحشت  اتحادیه اروپایی، خیلی بد است. ولی حضور چین در ۶۱اشاره شد(

 آورد.را از توبره بیرون  ۶۶« کنده گوه فرو میچین در قلب اتحادی»دامن زده و روایت 

محور بدون اتحاد اقتصادی و ریخته نولیبرال و پولبا تولد یک اتحادیه ارزی درهم اتحادیه اروپاییکه گویی این

اجتماعی، که عاری از هرگونه دانش پایه  اقتصادی است، خود به اندازه کافی انشقاق بوجود نیاورده و گوه فرو 

 است. نبرده
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بدنبال صدور دستورها و مقررات سیاسی اجتماعی و مالی اقتدارگرایانه برای  اتحادیه اروپاییگویی این که 

با دو  اتحادیه اروپایی»در یونان و یا اعالم سیاست « ترویکا»کشورهای ضعیف عضو، مثالً رفتار متکبرانه گروه 

، خودداری از اجرای «ی جنوبییدیه اروپااتحا»علیه « شمالی یاتحادیه اروپای»و یا «  سرعت حرکت

 پارچگی خود را از دست نداده است.آلمان به اندازه کافی یک از سویهای حداقل برای تعدیل مکانیسم

ای، بدون توانایی در اروپای میانه، جنوبی و شرقی و حاشیه اتحادیه اروپاییو اکنون کشورهایی فراموش شده در 

های مرکزی و یا مرکزیت، زیر سلطه کنسرنهای آلمانی قرار گرفته و خیلی بدیهی اقتصادی، بدون عملکرد ستاد

های یونان )فراپورت( و یا صنایع خودروسازی کشورهای کام یونان و یا فرودگاهشرکتهای بزرگی مثل تله

 .ها درآمده استاروپای شرقی همه به مالکیت آن

سال آینده چقدر مالیات  ۱۰که ما در طول فارغ از ایندر آلمان نیز وضع برهمین منوال است. شرق )خودی( 

ها شرق هزینه ها و یا جادهراههمبستگی  بپردازیم و چقدر برای تعمیر ساختارهای شهری و روستایی، بزرگ

افتادگی ساختاری خود را جبران کند. مسئولین سیاسی در برلین  در مقابل فاجعه ناشی از تواند عقبکنیم، نمی

 اند.قرار گرفته اتحادیه اروپاییعصب نئولیبرالی در آلمان و سال ت ۱۰

، که اغلب در مرداب اتحادیه اروپاییشود و به جای پول بنیادهای زیرساختی و در این شرایط چین ظاهر می

قراردادهای شفاف در چارچوب  ،شود، پیشنهاد همکاری درازمدت با حقوق متساویفساد و ارتشأ ناپدید می

ایجاد اشتغال  با رشد اقتصادی  ،گذاری در زیرساختارهاالمللی، اعتبارهای درازمدت جالب، سرمایهنقوانین بی

 کند. و به این صورت ازجمله:ها میشدگان و امید تکامل آنفراموش« ارتقأ»انداز واقعی با چشم

 ۸۰۰شود جاده خارج شهری از شرق به غرب در مقدونیه ساخته می 

 یابدومی در اسکوپیه تکامل میسیستم حمل و نقل عم 

  شبکه برق یونانیADMIE  شودمی  وترمیم نوسازی( چینی سهم ٪۱۱)با 

 شودهای دمایی ساخته میآهن و نیروگاهدر صربستان کارخانه ذوب 

 شودالسیر بین بوداپست و بلگراد ساخته میخط آهن قطارهای سریع 

  یونان را مجبور به خصوصی سازی آن کرد،  روپاییاتحادیه ابندر ازکارافتاده پیرئوس )که ترویکای

 و( سهم ٪۵۸خریداری شد ) COSCOگذار غربی حاضر به همکاری نشد( از طرف شرکت چینی  و هیچ سرمایه
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 امروز. است برداریبهره مورد موفقیت با اکنون نوسازی و( دالر میلیارد ۱ حداقل) سنگین گذاریسرمایه از پس

طور افزایش اشتغال حمل و نقل کانتتینری  در دریای مدیترانه شده که حمل بار و همینرئوس بزرگترین بندر پی

چندین برابر شده و تمامی منطقه را احیأ نموده و بزودی اولین ارتباط سریع بین بندر و آتن نیز برقرار خواهد 

 ۸۰۸شد.

 نیز ادامه داد: اتحادیه اروپاییتوان در کشورهای اصلی این لیست را می

 ۸۰۱به عنوان ایستگاه آخر جاده ابریشم نوین گسترش داده شد. "جنوآ"و  "تریِست"ندر ایتالیایی ب 

 تواند بندر داخلی دویسبورگ  یکی از نقاط تقاطع  جاده ابریشم نوین در اروپا گسترش داده شد و می

و در این بین  ۸۰۱گذارند کیلومتر پشت سر می ۸۸۰۰۰که بیش از  ۸۰۱قطار کانتینری چینی،  ۱۰۰در هفته بیش از 

 ( ۸۰۵های کانتینری وحشتناک شوند بزودی جایگزین کشتیهللا گردند )و انشانیز مملو از کاال بازمی

  نیز  ۸۰۹کرد که زیر رژیم نولیبرالی در حمل و نقل بار دیگر به صرفه کار نمی "دویچه باهن"که حتی

 ۸۰۹ای پیدا کرد.به دنبال این تحول حیات تازه

 

میلیارد  دالر چه خصوصی و چه دولتی در  ۱۱۰تقریباً  ۱۰۸۱تا  ۱۰۸۵های های چینی بین سالشرکتچین و 

اخیراً طی تحقیقاتی  از ترس و  "برتلزمان "گذاری کردند. حتی بنیاد طور فراسوی اروپا( سرمایهاروپا )همین

استدالل کاست، که  کشورهای  های چینی با اینگذاریدر مقابل سرمایه اتحادیه اروپاییوحشت معمول در 

ای دیگر و شاید کنند، هرچند به گونهسرمایه گذاری می تربیشالمللی روی هم نسبت به چین غربی در سطح بین

 ۸۰۱هدفمند و کارا. ترکم

شد. تدافعی، بینی میواکنشی را نشان داد، که پیش و شورای وزرای دیوان ساالر همان اتحادیه اروپاییکمیسیون 

به خاطر دادن سفارش مستقل برای  ایجاد خط   اتحادیه اروپاییتدارجویانه و پرتکبر. مثالً دستگاه بورکراسی اق

 بلگراد به چین، مجارستان را به دادگاه ارجاع کرد.-السیر بوداپستآهن قطارهای سریع

اداری به -سیاسیگسیخته و از نظر و لجام« واگرا»و  ،بدین سان پروژه یکدست کردن که در عمل ناتوان

کردن کجراهه رفته از آب درآمده بود،  از نظر سیاسی مخل کار رهبران اتحادیه شد. ناگهان یونان از محکوم

صورت  اتحادیه اروپاییساله و با وحدت نظر چین در سازمان ملل متحد  به خاطر مسایل حقوق بشر که همه

 ۸۰۶بود.« شکستن پرهیزه»دداری کرد که به نوعی رفت، خوگرفت و از مراسم قدیمی و مرسوم بشمار میمی
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و  ۸۸۰علیه چین خودداری کردند. اتحادیه اروپاییپرتغال و مجارستان  کراراً از امضای منشور متزورانه و نمایشی 

یک راه ملحق شد. طبیعتاً فشار  -سرکشانه  به پروژه یک کمربند ۱۰۸۶ایتالیا در سال  G7به عنوان اولین کشور 

 اتحادیه اروپاییاولین کشورهای اروپای شرقی شکوه کردند که »و   کندکشورها افزایش پیدا می روی این

 ۸۸۸«ها را نسبت به چین بیگانه سازد.قصد دارد آن

طور جنوب اروپا که در پروژه طور که گفته شد  اکنون چین و کشورهای اروپای میانه و شرقی و همینهمان

اتحادیه کشور، کشورهای  ۸۹)که اغلب این «  ۸۹۶۸»رند در چارچوب  شرکت دا« یک راه-بندیک کمر»

ها را هماهنگ گذاریشوند و سرمایهاند و به طور منظم ساالنه گردهم جمع مییافتههستند( سازمان اروپایی

اهد ها خوکشور( و ایتالیا نیز احتماالً به آن۸۹ها پیوست  )اکنون نیز به آن ۱۰۸۶کنند. یونان در سال می

جدید با خود  ۸۸۱پروژه ۱۰در صوفیه صورت گرفت که  ۱۰۸۱در سال  ۸۹۶۸پیوست.  هفتمین همایش فرمات 

 در دوبروونیک بود. ۱۰۸۶به همراه داشت. هشتمین همایش در سال 

است و « مکانیکی-اروپایی»و نه خشک و رسمی و « متحرک-آسیایی »چند بُعدی و  ۸۹۶۸فرمات 

کند، چیزی که ظاهراً شرکای را با یکدیگر ترکیب می ۸۸۱ذیر و دوجانبه گرایی پگرایی انعطافچندجانبه

 کنند.از آن قدردانی می اتحادیه اروپاییکننده رسمی دستاروپایی در مقایسه با ساختارهای یک

لی طرف که برده دستگاه بوروکراسی اعمال فشار ماکار، ثروتمند و بیو در پایان حتی سوئیس سربزیر، محافظه

 ۸۸۱اعالم کرد.« یک راه-یک کمربند»بروکسل نیست نیز عالقمندی خود را برای شرکت در پروژه 

احتماالً یکی از دالیل ترس و وحشت  برای کسانی  است که با زیباترین  "یک راه-یک کمربند"پروژه 

« یکدست ساختن اروپا»و  گذارندکنند ولی منافع واقعی اورآسیایی اروپا را زیر پا میجمالت از اروپا دفاع می

، علیه «حیات خلوت خود»ترها، علیه را همیشه تنها به عنوان منافع قدرت جزیی خویش در برابر ضعیف

 اند.طور متعادل،  درک کردههای کارا و همینعلیه همکاری ،جنوب و شرق« هایتنبل»

ای و برای همگرایی واقعی ورهای حاشیهافتادگی کشبرای جبران عقب اتحادیه اروپاییکسی در حاال در واقع چه

در همایش  "کیانگکهلی"وزیر چین کند؟ نخستسازی دراز مدت اتحادیه کوشش میو از این طریق باثبات

لُب کالم را بیان کرد: همکاری چین با کشورهای اروپا مرکزی و شرقی   ۱۰۸۶و چین در سال  اتحادیه اروپایی
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اتحادیه پارچگی بسیار سودمند است و به نزدیکی و یک اتحادیه اروپاییرون برای رشد و توسعه متعادل در د»

 به دوبروونیک سفر کرد. ۸۹۶۸و پس از آن برای شرکت در همایش   ۸۸۵)...(«کند کمک می اروپایی

 

 چین در آلمان 

های کنسرن ها نشان دادیم چگونه ورق فناوری اکنون برگشته است. در آیندهما به کمک یک سلسله از نمونه

مند خواهند شد. ما در مورد نمونه کنسرن بوش در چین از دانش فناوری چین بهره تربیشآلمانی  روز به روز 

اتحادیه در  oFDIو یا   ODIچین «های خارجیگذاریسرمایه»پراکنی که در رابطه با گزارش کردیم. وحشت

نگر است و مانند گیرد دیگر اثر ندارد و گذشتهیمهای مربوطه صورتاز طرف منابع دولتی و رسانه اروپایی

ها عمل طور به دلیل درماندگی، علیه منافع اقتصاد خود آناغلب موراد  به دالیل ایدئولوژیکی و یا شاید همین

 کند و به نحوی دیگر با زمان مطابقت ندارد و عمالً ضد منطق است.می

در آلمان به طور روشنی  ۱۰۸۶گذاری خارجی چین در سال مایهها توانستند سبب شوند که سرحال آنولی با این

و  "هرتز ۵۰"، "کوکا"، "آیکسترون"کاهش یابد ولی در عوض در انگستان دوبرابر شود. موارد مشخص مثل  

فراکسیون سیاسی  ۸۸۹ممنوع شد.« اقتصاد بازار»بعضاً با زور دولت، یعنی مغایر با  "الیفلد متال اسپینینگ"یا 

های اخیر از نو سازماندهی کرده )گابریل وزیر امور خارجه سابق که خود را در سال  "هاآتالنتیکرترانس»

طور وزیر اقتصاد (... و همیناتحادیه اروپایییونکر رئیس سابق کمیسیون  ،آلمان، ماس، وزیر امورخارجه کنونی

های چینی فراهم گذاریودکردن سرمایهگرایی جدیدی برای محدکنونی آلمان  )آلتمایر( با سرعت ابزار حمایت

 ایجاد شرکت ارزش ٪۸۰داری و ناسیونالیستی در صورت فروش بیش از کردند و نوعی کنترل مدرن سرمایه

 ۸۸۹.کردند

تواند بعدها یک سیاست صنعتی منطقی و فعال و گرانه میالبداههِ حمایتطور که بحث شد، از واکنشِ فیهمان

د یابد که باز از آن ظرفیت عملکرد اشتراکی و دولتی برخوردار باشد که با چین  در خالق و ساختار محور رش

ای وسیع و با حقوق متساوی به تعامل بنشیند و همکاری کند. البته برد در جبهه-های بردمورد همکاری

 نگر، حالل مشکالت و عالقمند به همکاری است.شرط آن یک نگرش اساسی باز، خودآگاه، آیندهپیش

 گرانه است:گذاری چین در آلمان به اندازه کافی روشنهای سرمایهفاکت
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  ۱۰۰۰کرد در چین تقریباً شرکت چینی فعالیت می ۱۰۰۰در حالی که در آلمان تنها  ۱۰۸۱در سال 

حجم  ۱۰۸۹در سال  ۸۸۱میلیارد یورو وجود داشت. ۹۰ایی معادل تقریباً آلمانی با سرمایه شرکت

این  ۸۸۶میلیارد یورو(.  ۸۸تقریباً  ۱۰۸۱میلیارد یورو بود. )در سال  ۸۰چین در آلمان  تقریباً  هایگذاریسرمایه

های خارجی در شرکت گذاریحال تنها یک درصد سرمایهمیلیارد یورو رسیده است ولی با این ۱۵رقم اکنون به 

در چین  اتحادیه اروپاییطور ینهای آلمان و همگذاریدهد  تا چندی پیش حجم سرمایهآلمان را تشکیل می

رفت. رفته رفته به سوی تعادل پیش  ۱۰۸۱این رقم از سال  ۸۱۰های چین در اروپا بود.گذاریچندین برابر سرمایه

 برعکس است، ٪۱از  ترکم، هایی که در بازار بورس آلمان به ثبت رسیدههای چینی از شرکتسهم شرکت

گذاران آسیایی )تنها سرمایه ۸۱۸باشد یعنی تقریباً ده برابر چین. می ٪۱۵تقریباً بر بالغ آمریکا متحده ایاالت سهم

 برخالف  چینی گذارانسرمایه». دارند اختیار در را( داکس)آلمان بورس بازار سهام ٪۱،۵هم پاسیفیکی روی -

 ۸۱۱«.کنندمی ایفأ کوچکی بسیار نقش)...(ایرسانه هشدارهای و هاجوسازی

 های گذاریعلیه سرمایه اتحادیه اروپاییها و استفاده از  ابزار دخالت رکز حواس آلماندر نتیجه تم

های مستقیم چین  همان طور که دیدیم فاقد دالیل عینی است و تنها به دالیل ایدئولوژیکی و حاصل برداشت

مانند وزیر   های دوآتشهآتالنتیکراست. در بین ترانس« شرق»علیه « مبارزه برای بقأ»عمیق غریزی 

طبیعتاً دشمن مجسم است زیرا این « شرق کمونیستی»)سوسیال دمکرات( "زیگمار گابریل"اقتصادگذشته آلمان 

ها نشسته در ژن آن« بورژواها»بیش از بسیاری از  ۸۶۸۱ها حداقل از سال دمکراتخصومت در بین سوسیال

 است.

 گذار واقعی  هستند، تولیدکننده و سرمایههای چینی که ا غلب تاثیر اقتصاد واقعی  وجود  شرکت

های شرکتفوندزها و  گذاری، هجهای سرمایههای سوداگرانه بانکبا انگیزه گذاریاز سرمایه تربیشاساساً 

های آورترین بخشکنند تا بتوانند سودتکه میها را تکهسهامی خصوصی آمریکایی است،  که اغلب فقط شرکت

کند. و مطابق با آن ارزیابی منابعی که از ند، که از نظر اشتغال زایی کامالً منفی عمل میآن را به فروش رسان

و رئیس  "فویت"آید. مثالً رئیس شرکت های بازرگانی آلمانی باخبرند، مثبت از آب در میوضعیت  انجمن

که از طرف های آلمانی شرکت»گوید: می "هوبرت لینهارت"پاسیفیک اقتصاد آلمان، -کمیسیون آسیا

 ۸۱۱«اند همگی از وضعیت خوبی برخوردارند.های چینی خریداری شدهشرکت
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را  "زیگمار گابریل"وزیراقتصاد سابق آقای  DSWمطابق با آن جامعه آلمانی دفاع از دارندگان اوراق بهادار 

فعال شده  و بدون در مقابل درخواست ایاالت متحده فوراً  "آکسیترون"داد که در مورد مورد انتقاد قرار می

وارد عمل شد.  ۸۱۱« السلطنه منافع اقتصادی ایاالت متحده آمریکانایب»اتالف وقت و از صراط مستقیم به عنوان 

 کرد.در اینجا آمریکا مسأله منافع امنیتی را مطرح می

س( نقل قول ئو)گروه هره "ئوسیورگن هره"از عضو هیات رئیسه اتحادیه صنایع آلمان،  "کوکا"در رابطه با 

کردند قدر مهم بود، باید چند کنسرن آلمانی و یا اروپایی قبالً سعی میاگر کوکا  برای آلمان این»شود: می

ها شناسم که چینیهایی  را میی از آن را برای خود تضمین کنند )...( من یک سلسله از شرکتتربیشبخش 

ام. برعکس. نگاه کنید به تصاحب شد را ندیدهبیان میهایی که قبالً در آن سهیم شدند. من تاکنون نگرانی

 ۸۱۵«کند.)پمپ بتن(. شرکت زیر رهبری چین به خوبی رشد می "پوتزمایستر"

هستند،  Knowhowها تنها به دنبال ترس از این که چینی»گوید: نیز باز به شکل مشابه می "هوبرت لینهارد"و 

ران چینی در بسیاری از  موارد احساس مسئولیت و دوراندیشی خود گذابلکه برعکس: سرمایه حقیقت پیدا نکرد،

 ۸۱۹«را به نمایش گذاردند.

شوراهای کارگری  در آلمان  در این بین خوشحالند  وقتی که به جای »شد: و از موضع شاغلین حتی گفته می

 ۸۱۹«گذاران چینی وارد آلمان شوند.سرمایه« های آمریکاییملخ»

 ت موسسه به طوری که تحقیقاifo  های جمهوری خلق شرکت»دهد نشان می ۱۰۸۶از مونیخ  در سال

گیرند. می های مقروض کشورهای دیگر را به عهدهگذار بیش از کشورهای دیگر، شرکتچین به عنوان سرمایه

ها در زمان عهددارشدن و سوددهی متوسط این شرکت تربیش ٪۹،۵ها به طور متوسط )...( نرخ بدهی شرکت

های سوددهنده متمرکز خود را روی شرکت تربیشکه سرمایه گذاران دیگر تقریباً صفر بوده است، در صورتی

گذاری دراز مدت  توان با افق سرمایههای زیاد و کم سودده را )...( میها با بدهیکنند. )...( رجحان شرکتمی

 دهد:. این تحقیقات نشان می۸۱۱«.ادهای دولتی چین توضیح دو یا تامین مالی بهتر به وسیلۀ بانک

 کنند.های زیاد  و سوددهی کم را نیز خریداری میهای آلمانی  با بدهیهای چینی اغلب حتی شرکتشرکت

طور که اغلب ادعا پردازند و اینی نمیتربیشها نسبت به کشورهای دیگر به عنوان خریدار پول این شرکت

 شوند.های استراتژیک سوبسید نمیشود از طرف دولت چین برای خریدمی
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شوند  حتی اغلب دارای رشد نازل خالقیت سرمایه گذاران چینی خریداری میهایی که از طرف سرمایهشرکت

 ۸۱۶دستمزدها هستند. تربیشولی در عوض رشد 

  مشابه بندر توانستند اصوالًگذاران چینی بودند که اساساً آمادگی داشتند و میبدین سان اغلب تنها این سرمایه

ها را نجات دهند، نوسازی کنند، به طور دراز مدت در های آلمانی را خریداری کنند و آنپیرئوس، شرکت

طور که گفته های چین در صنایع همانگذاریها را پابرجا نگاه دارند. و سرمایهگذاری کنند و آنها سرمایهآن

های چینی معموالً قأ شرکت آلمانی مربوطه بوده است. شرکتشد تقریباً همیشه در جهت تامین، تثبیت  و  ارت

های هنگفت دراز مدت را که کسی گذاریهای ناچیز با لزوم سرمایههای آلمانی با سرمایهابأ ندارند که شرکت

های چینی در سیستم اقتصاد چین در غرب حاضر به خریداری آن نبود را خریداری کنند، زیرا چون شرکت

کنند و شرکت آلمانی خود را در دراز مدت به عنوان فناوری ریزی میند و معموالً دراز مدت برنامهاادغام شده

که شریک عالقمندی پیداکند که  سازند. صنعت آلمان سرنوشت بهتری از اینهای خود بنا میمکمل توانایی

  ۸۱۰تواند داشته باشد.کند، نمیگذاری عالقمند به فناوری بوده و قادر باشد برای درازمدت فعالیت و سرمایه

 

وری، انتقال آجای دزدی فنه گذاری خصوصی خارجی چین به طور کل: بسرمایه

 « نابخردانه»گذاری وداع با سرمایه-وری متقابل آفن

برگشت و به دادن و گرفتن مبدل گردید و در این روند، غرب در « سرقت فناوری»های سان ورق افسانهو بدین

ما  ۸۱۸سود خواهد برد تا  برعکس.  تربیشای  از تحقیق و تکامل  چین حتی یابندهیک در بخش رشدآینده نزد

مند شدند. چین در این های مختلفی را نشان دادیم که در آن کشورهای غربی از سبقت چین بهرهدر اینجا  نمونه

چه در چین و یا « کردنکپی»برداری( آزاد کرده است و در ضمن )کپی Copycatمیان خود را از وجهه 

قدر ساده نبوده، زیرا همان طور که کراراً ذکر شد همیشه توانایی برای هرکشور درحال رشد دیگری هرگز این

 است.« ظرفیت جذب»یادگیری  خود، نیازمند 

تواند امروز در همکاری با کشورهای صنعتی به هرحال چین به صادرکننده نوآوری مبدل گردیده است و می

آل  به نوآوری جهانی  که مورد استفاده مشترک قرارگیرد تحقق بخشد، داری به شکلی ایدهیشرفته سرمایهپ

و کشورهای شریک در پروژه جاده «  کشورهای درحال رشد جهان سوم»طور که همکاری با درست همان
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ن  این کشورها کمک ها نه تنها به صنعتی کرددر آن ODIهای خارجی چین گذاریابریشم نوین با سرمایه

سازی و ها به سوی مدرننهادی آن طور مشوق و حامی کیفیتالمللی  همینکند، بلکه  بنابرتحقیقات بینمی

و ظرفیت  (Law of Ruleاینجا صحبت بر سر مثالً اجرای مدنیت و حکومت قانون  ) ۸۱۱گردد.می پایدارتوسعه 

های کمک»ها سال که غرب تاکنون با ده هایییتکیفبرای عملکرد در این کشورها است، یعنی  نظارتی

 ها داشته و نه اصالً قادر به انجام آن بوده است. ای به تقویت و حمایت آنخود نه عالقه« توسعه

حزب کمونیست جمهوری خلق چین در اکتبر  ۸۶از کنگره  oFDIهای خصوصی خارجی چین گذاریسرمایه

تواند به بهبود که هم به نفع چین و هم به نفع کشور مقصد است و می زیر تصحیح محتوایی قرار دارد ۱۰۸۹

باید فقط برای انتقال متقابل فناوری،   FDIچین  های خارجیگذاریکمک کند: سرمایهروابط باکشورهای مقصد 

طرف  چین کمبودهایی را هایی از فناوری  صورت گیرد که از یکبرای نوسازی و آموزش مشترک در بخش

های تواند دانش فنی خود از بخشهای سنگین میگذاریهایی با سرمایهص داده و از طرف دیگر در بخشتشخی

 دیگررا به کار گیرد.

های خارجی در حال حاضر تغییرساختاری گذاریبه همین دلیل سبد سهام و یا پورتوفولیو چین  برای سرمایه

اندازه خطرناک و ایدئولوژی زده  و سوداگرانه، بیهای گذاریکند و به معنی وداع با سرمایهتجربه می

های خارجی شرکت« خطرناک»و « نابخردانه»های گذاریاست. دولت مرکزی چین علیه سرمایه« غیرمنطقی»

ای، های فوتبال، سینماهای زنجیرهکند. برای نمونه منظور خریداری تنها مستغالت، هتل، کلوبچینی عمل می

طور ، و همین۸۱۱های تفریحات و سرگرمی ها در بخشای و یا شرکتهای رسانهشرکتاستودیوهای هالیودی، 

است. مثالً گزارش داده شد که  Securitiesابزار مالی مطلقاً سوداگرانه  مانند اوراق مشتقات پیچیده به اصطالح 

 خود سهم طورهمین و رساند فروش به را هیلتون هتل گروه از خود  سهام HNA ۱۹٪گذاری چینی انجمن سرمایه

شوند هایی که مجبور میکار در چین حتی افت بورس شرکتبرای این ۸۱۵بانک را نیز کاهش بخشید.ز  دویچها

 ۸۱۹گردد. نشینی کنند، متقبل میهای عقباز چنین فعالیت

ئولوژی زده را ، سوداگرانه  و اید«نابخرادنه»، «غیرمنطقی»های های خارجی چین  در بخشگذاریروند سرمایه

 ۸۱۹و خالق صنعتی خواهد انجامید.«منطقی»گذاری های سرمایهاکنون کاهش یافته، به افزایش آن در بخشکه هم

گذاری در های چینی خود را در غرب از  سرمایهسبدسهام خارجی چین  از این طریق بهتر خواهد شد  و شرکت
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عقب « ایهای رسانهزا )به ویژه شرکتتیجه بالقوه تنشهای نمادین، از نظر ایدئولوژیکی مرتبط و در نبخش

های چینی کاهش گذاریخواهند کشید، که خود باعث خواهد شد تنش با کشورهای مقصد  در مورد سرمایه

 ۸۱۱یابد.

 

 آیا چین امپریالیستی است؟

چپ  نیز -الدر ارتباط با این اتهام فوق که در غرب بسیار محبوب است و حتی از طرف روشنفکران لیبر

 های چینی  هم در بخشگذاریالمللی شدن سرمایهشود، باید یادآور شد  که بینمشتاقانه پذیرفته می

های خصوصی بدون هیچ بعد نظامیِ همراه و یا تهدیدی صورت های عمومی و هم در شرکتزیرساخت

 یسم به اندازه کافی باال ارزیابی کرد.طور برای روایت امپریالتوان اهمیت آن را همینگیرد، واقعیتی که نمیمی

های خارجی چین از نظر اقتصادی کامالً متفاوت طبق معیار باال  چین در آفریقا باید روشن شده باشد که فعالیت

شناسیم است، هدایت چه که ما از امپریالیسم میهای دیگری، که مغایر با آناست و به وسیلۀ اهداف و مکانیسم

های خارجی چین  ظاهراً  در اثر اضافه تولید سرمایه تحمیل نشده که اکنون باید به گذاریهسرمای ۸۱۶شود.می

گذاری با بهره باال باشد تا حداکثر سود را تضمین کند.  بهره ی امکانات سرمایهوجوجستزور در خارج در 

های طور که در بخشنها تنظیم شده و هماتواند برعکس در هرزمان تغییر داده شود. آنخصوصی چینی  می

های خصوصی چین در خارج از کشور  باید در است. از این رو سرمایه  تقدم سیاسیمختلف نشان دادیم تابع  

گذاری کند، در محل صورت لزوم مطیع اصولی باشد و در اموال عمومی و زیر ساختارهای شریک گردد، سرمایه

و غیرمولد در تایید این « غیرمنطقی»های گذاری در بخشسرمایهاشتغال زایی کند و تعلیم دهد. نمونه احتراز از 

 امر است.

های چینی متغیرهای وابسته است و نه متغیرهای آزاد. متغیرهای آزاد  تصمیمات سیاسی  در مورد شکل بهره

ر قرار المللی برای تکامل و توسعه درازمدت ملی است. اگالمللی به معنی همکاری بینبخشیدن مشخص روابط بین

شد یک کشور آفریقایی تحت شرایط دوستانه و قراردادهای رسمی دولتی تقویت و از نظر اقتصادی توسعه داده 

تواند سیاست خارجی خود را به اجرا درآورد تا شود باید شرکت خصوصی چینی از آن تبعیت کند و نمی

آن تطبیق دهد و از آن پیروی مجبور شود خود را با « سیاست»سودخصوصی خود را حداکثری کند که بعد 
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کند. برعکس حضور دولت چین  در خارج  برای این هم نیست که راه را ) در صورت لزوم حتی به زور 

 اسلحه( برای بازیگران خود بازکند.

 London School ofاز  "علی قدری"یک سلسله از تحلیلگران منتقد در سطح جهان با این نظر موافقند. مثالً 

Economics کند و این نظر را تنها ر این عقیده است که چین یک امپراتوری نیست و امپریالیستی عمل نمیب

افراطی، طیف عظیم مناقشات و مباحثات در مورد راه رشد داند که اغلب شبهمخلوق فکر روشنفکران غربی می

معرفی « انساندوستانه»و  «دمکراتیک»گیرند ولی در عوض تجاوزات امپریالیسم  واقعی را چینی را در نظر نمی

   ۸۱۰هستند.« سوسیالیسم ناب و دیگر هیچ»کنند و فقط مبلغ می

عرضه اعتبار و  تربیشکند. افزایش امکانات قدرت امروزی چین جنبش جهانی  برای استقالل ملی را تقویت می

در مقابل کشورهای  کند و آزادی انتخاب  کشورهای در حال رشدچین قدرت تقاضا را تقویت می از سویوام 

 کند.می تربیشصنعتی کارکشته را 

المللی است که بشریت از گوید چین مبین یک چرخش  تمدنی در روابط بینرود و میتر میپیش "قدری"

مدتها در انتظار آن نشسته و عالوه برآن بدون هرنوع تهدید نظامی و عملیات جنگی  در کشورهای دیگر در این 

در خاور میانه، در اوکرائین،  اتحادیه اروپاییها و تجاوزات ایاالت متحده آمریکاو و جنگرود. راه پیش می

کریمه، دریای سیاه، افغانستان و غیره همگی در نهایت برای اخالل در بنای پروژه جاده ابریشم نوین صورت 

 گیرد.می

ا جاده ابریشم مورد بررسی قرار داد و را در رابطه ب«  امپریالیسم»دانشگاه بوستون فرضیه GDP  همین طور مرکز

یک راه در واقع یک وسیله ژئوپولیتیکی نیست. این -به این نتیجه جالب توجه رسید که پروژه یک کمربند

 ترکم»های ایاالت متحده آمریکا محور است و نسبت به برنامهاقتصادی  و نه سیاسی تربیشپروژه 

 ۸۱۸است.« ژئوپولیتیکی

با تکاملی بدون  تربیشهای خارجی چین طور سرمایه گذارییک راه و همین -روژه یک کمربندما در رابطه با پ

جبر سیستماتیک  برای مصرف مازاد سرمایه تولید شده به کمک صدور سرمایه رو به رو هستیم  و از این طریق  

چین نه »نکدارعملگرا: و یا از دهان یک با ۸۱۱گردد.میسر می«  تکامل و توسعه بدون دخالت خارجی»گزینه 
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های اقتصادی شهرت پیدا کرده مثل آمریکا به خاطر تغییر رژیم، بلکه به خاطر تحقق بخشیدن به پروژه

 ۸۱۱«.است

 

 چین  به عنوان یک کشور مهاجرتی نوین

 در این رابطه در خاتمه یک جنبه ویژه که با در نظر گرفتن رشد و تکاملی که در باال به آن پرداخته شد، تا

کند. در این بین اکنون صدهاهزار جوان شد ولی اکنون دیگر کسی را غافلگیر نمیچندی پیش باعث تعجب می

ها سال دانشجویان کنند. من به عنوان استاد دانشگاه آلمانی که دهها در چین تحصیل میآفریقایی ولی نه تنها آن

چرخش »که دقیقاً بدانم که این کرد، بدون اینمیخود را برای یک زمستر و یا یک سال به ایاالت متحده اعزام 

کی و چگونه صورت گرفت، دیدم که چین روزی برای دانشجویان آلمانی که قصد تحصیل در خارج « ارزشی

 ای بسیار جالب شده بود.یافته و تبدیل به گزینه« حضور»از آلمان را داشتند، ناگهان 

ه تنها بسیاری از مردم چینی تبار بسیار پرصالحیت به ویژه در حقیقت چین امروز یک کشور مهاجرتی است. ن

از ایاالت متحده آمریکا )در این بین به خاطر امکانات شغلی بهتر و شاید به خاطر رشد جو بدبینی  نسبت به 

طور صدهاهزار جوان  از گردند، بلکه همینها در آمریکا( دوباره به سرزمین آبأ و اجدادی خود بازمیآن

های مختلف در چین به تحصیل اشتغال دارند. ولی هم اکنون در چین در کنار ی درحال رشد از قارهکشورها

آفریقائی فراوانی نیز پدید آمده است. در اینجا سخن از کارگران با « جوامع»های موقت دانشجویی،  اقامت

م برای اقامت و اجازه کار دایم اجازه اقامت طوالنی و یا دایم است و طبق نمونه ایاالت متحده آمریکا، چین ه

شناسی از طرف کند. دینامیک رشد اقتصادی چین از یک طرف و رشد منفی جمعیتصادر می« کاردگرین»

سازد و عالوه برهمه اینها چین در این بین از کلیه کشورهای جهان دیگر این اقدام را ممکن و ضروری می

 پذیرد.پناهنده می

شود ین در قیاس با کشورهای دیگر دنیا، کشوری با درآمد سرانه متوسط محسوب میبا این که از نظر آماری چ

زایی، زیست محیطی و رفاهی  شرایطی فراهم کند که به مرکز جاذبه ولی توانسته در زمینه فناوری، اشتغال

 جهانی برای مهاجرین تبدیل شود.
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گشاید  تا چندقطبی( خود را به روی ما مییک جهان هللا یک مرکز بسیار قدیمی ولی مجدداً نو در جهان )انشا

تعامل و همکاری کنیم. ما اگر بتوانیم این خواص  "هانزا"بیاییم، ببینیم، بیاموزیم، درک کنیم و مثل دوران 

المللی بین مردم  را دوباره احیأ کنیم، شانس آن را خواهیم داشت که پایان بسیار خوب و سنن همزیستی بین

 طی تقریباً انسانی تجربه کنیم.قرن جاری را در شرای
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 قسمت سوم

«It`s the System, stupid! » 

 

در  “!It`s the economy, stupid„ یکا  کلینتون  گویا به خاطر شعاررئیس جمهور سابق ایاالت متحده آمر

/عراق و نامزد مقبول بر حریفش، جورج بوش پدر که فاتح جنگ کویت ۸۶۶۱مبارزات انتخاباتی خود در سال  

مسأله بر سر اقتصاد است، »شد پیروز شد. او خیلی ساده و همه فهم گفته بود: ریاست جمهوری محسوب می

مسأله بر سر »کنیم: کنیم ولی در عوض ساده و همه فهم اعالم میما در اینجا به کسی توهین نمی«. احمق!

 «سیستم است، آقا!

 

 بخش اول 

 

معجونی  -«سیستم»و « موزائیک»های فراوان: ختمانی، مدولهای فراوان ساپروژه

 شدیداً متحرک

 

های انفرادی متعدد را درک پدیده "پیکر»شناختی، و یا موزائیک را کامل کنیم و یا به زبان روان بگذار تصویر

 ها را بشناسیم.انداز آتی آنکنیم، معنی و ارتباطات و چشم

های یک سیستم پیچیده را در خود دارد، رسد ولی در عین حال نشانهظر میتشخیص واقعیت اول خیلی ساده به ن

ای از قطعات، عناصر، اجزأ  و ابعاد آن است. در درون این سیستم انواع و اقسام که بیش از مجموعه« سیستمی»

ایجاد  «هاییتکان»های مختلف به هنگام پیدایش و در ادامه تکامل، که در خالل آن چیزهای غیرخطی، مدخل

ریزد، وجود دارد. حتی اگر ما کامالً مکانیکی به قطعات آید و یا درهم فرو میشود و احتماالً چیزی پدید میمی

به هم چسبانده )مانند لگو( بیاندیشیم : تنها آنگاه که تعداد کافی از قطعات درست به هم وصل شده باشد، تازه 

توانیم اجزأ و قطعات ساختار را یکی بعد از دهد. بعد میمی توانیم بشناسیم که ساختار چه چیز را نمایشمی
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دیگری از بدنه جدا کنیم و لی هنوز ساختار کلی را هنوز در مقابل چشمان خود خواهیم داشت. ولی بعد تنها جدا 

« سیستم»تواند باعث ریزش کل ساختار گردد و ما دیگر موزائیک، تصویر، شکل، می تربیشکردن یک قطعه 

 است.« اغتشاش»ماند تنها معنی و مفهومی نخواهیم دید و آنچه باقی میو یا 

تواند باشد؟ آیا چیزی چه می« چین»آور باید بپرسیم سیستم های بعضاً تعجببخش پر از فاکت ۸۰لذا پس از 

 ای وجود دارد؟ آیا با وجود غریبه بودن، هدفی، معنی یا چیزی که قابل درک باشد وجودهست؟ آیا رابطه

 دارد؟
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 بخش دوم 

 

اقتصادِ »و یا « کمونیستی»است؟ «سیستمی» آیا این چه«: همه چیز کمونیستی!»

و یا چه؟ باید در « دیکتاتوری»است و یا « توربوکاپیتالیسم»؟ آیا «بازارِ سوسیالیستی

 ریختگی مفهومی نظم ایجاد کرد.این درهم

های ترین فرهنگترین و با ثباتاز بزرگترین کشورها با طوالنی که از نظر جغرافیایی یکی ،چین امروزی

است؟  چه سیستمی است که انبوهی از دانش بشری را  « سیستمی»پیشرفته جهان است، دارای واقعاً چه نوع 

های خارجی، فقر قدرت از سویخلق کرده و با وجود تاریخ معاصر بسیار پرتالطم خود بین ویرانی و اضمحالل 

از المللی دیگر المللی و ایجاد موانع بین، پس از بایکوت بین۸۶۵۰ای و قحطی و گرسنگی در اواخر دهه توده

های آنمن(، جنگهای تغییر رژیم )تینهاو تالطمات داخلی، شورشامپراتوری غالب، پس از شبه جنگ سوی

های را پیدا کرد  تقریباً در سالجهانی نیابتی  در مرزهای خود )ویتنام( سرانجام این قدرت و شفافیت روحی 

های حیاتی را پذیرا شود، خود را در مقابل تنش و تحول شدید خود را از نو خلق کند، خطرات و شانس ۸۶۹۱

به این سو  ۱۰۰۰های ماندگی  بیرون کشد و از سالقرار دهد و به اتکای خود، خود را از ورطه فقر و عقب

ای ناشناخته هایی که هنوز هیچ کشور دیگری نرفته به سوی آیندهو از راهباردیگر خویشتن را از نو کشف کند 

 گام بردارد؟
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باشد، یعنی به دست خود خود را از  "هاوزنبارون مونش"که چه که یک فرد به تنهایی قادر نیست، مگر اینآن

 .های مدور فزاینده خود قادر خواهد بودبا توانایی« سیستم»باتالق بیرون کشد، یک 

این کشور که هزاران سال نمره یک در جهان بود و باز به نمره یک در جهان مبدل شده، و ظاهراً هر روز از نو 

تواند به سرعت ساختارهای نوین پدید آورد و بخش بزرگی از جهان را بیدار سازد بخشد و میخود را تکامل می

دهد، با این حال به شکل تعجب ه خود ادامه میو  به حرکت درآورده و تکان دهد و با این که مصممانه به را

 آوری فروتن و متواضع بماند واقعاً چگونه سیستمی است؟

آوری کردیم. ما جمع ت شخصی و ارزیابیتأمالبه این خاطر ما درباال مقدار زیادی  فاکت، اطالعات و 

مورد بررسی قرار دادیم و در های سیاسی های تکامل و عرصهسیستم  را در مهمترین بخش« ساختارهای عمیق»

 تر بسنده کنیم.تر و خالصهتوانیم در پایان  به بررسی کوتاهنتیجه می

 ۸۰۰۰بیان کنند ولی هریک از « یک جمله»اند این سیستم  را  در تاکنون صدها نویسنده کوشش کرده

 پاسخ پیدا کرده است.  ۸۰۰۸نویسنده، 

 در نتیجه چین امروز

 است )بگذریم از « داری دوآتشه و یا توربوکاپیتالیسمسرمایه»؟ و شاید حتی داری استآیا سرمایه

ها است )که مارکسیست« داری انحصاری دولتیسرمایه»این که توربوکاپیتالیسم دیگر چه نوعش است(؟ شاید 

هان داری نوین در جکردند(؟ و آیا چین اکنون به یک مرکز سرمایهداری را تعریف میسرمایه۸۶۱۰در دهه 

 ۸صعود کرده است؟

 شود )و ها رهبری میداری که به وسیلۀ کمونیستو یا سرمایه« کمونیستی»داری آیا یک سرمایه

کاپیتالیسم »و یا شاید اصالً یک نوع ویژه:   ۱های غربی از هر نظر بهتر است( است؟دارینسبت به سرمایه

 ۱است؟« چینی

  تازیکه»و ترجیحاً مزین به صفاتی چون حزبی )« دیکتاتوری»شاید  خیلی ساده فقط یک» ،

 «(خودکامه»، «اقتدارگرا»

  ۱است ؟« چینیسم»شاید اصالً یک 

  ؟«اقتصاد بازار سوسیالیستی»یا یک 
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  سوسیالیسم اقتصاد بازاری»یا یک» 

  ؟«های چینیخصلت»و یا اصالً سوسیالیستی است، هرچند هم در مراحله اولیه با 

 مرکب از عناصر «سیستم مخلوط»؟ یک «راه سوم»ری مثالً و یا چیز کامالً متفاوت دیگ ،

 ۵داری با حقوق برابر؟سوسیالیستی و سرمایه

 

 داری؟سرمایه

داری سیستمی است که از جمله هدفش با به کار گرفتن سرمایه، کسب و تضمین سود حداکثری، اگر سرمایه

باشد و نهادها، احزاب، سیاست و  رد میهای منفاستثمار  نیروی کار، انباشت سرمایه در رقابت سرمایه

کنندکه این سود حداکثری  را در درون و بیرون تضمین کنند، ساالری دولتی آن از این منطق پیروی میدیوان

 داری واقعاً خوب نیست. طور که در باال دیدیم یک سرمایهدر آن صورت چین همان

اند و تابع مقرارات سیاست غالب ران چینی کامالً تنظیم شدهداهای مختلف دیدیم  که سرمایهبخشقبل از این در

هستند و باید به اهداف توسعه ملی گردن نهند، در امور اجتماعی سهیم شوند، رشد سریع دستمزدها،  خدمات 

های خود را بیمه درمانی و اجتماعی، بهبود شرایط کار را که سیاست خواستار آن است، پذیرا گردند و فناوری

همکاری کنند، بخشی  رت لزوم با دیگران تقسیم کنند، با یک سیاست راهبردی مترقی زیست محیطی  در صو

)که به « نابخردانه»و « غیرمنطقی»های گذاریاز سودهای خود را صرف توسعه زیرساختارها نمایند و از سرمایه

ن خود را در اختیار اهداف تعداد زیاد وجود دارد( برای کسب سودهای حداکثری خودداری کنند و به جای آ

در  تربیشهمکاری برای رشد و توسعه قرار دهند، به جای استثمار کشورها به نحو احسن، در سطح جهان 

المللی های بینهای راهبردی چین در زمینه همکاریگذاری کنند که در چارچوب سیاستهایی سرمایهبخش

ای و تفریحی غرب خودداری کنند های رسانهحور در زمینهگذاری ایدئولوژی مگنجد و همین طور از سرمایهمی

 ها باشد.حتی اگر به قیمت از دست دادن سود آن

 تربیشداران امروز باید به سیاست راهبردی توزیع مجدد درآمد گردن نهند که هدفش تعدیل ترین سرمایهو غنی

 توزیع درآمد است.
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شوند و در روند تکامل نوآوری بسیار سریع  و دانش و رتبط میها تحت این شرایط خوب ادغام شده و مالبته آن

کنند های مورد نظر خود اعتبار مطمئن با شرایط بسیار مناسب دریافت میتحقیق ملی شرکت دارند و برای پروژه

شود و با این حال گذاری و توسعه به روی آنان گشوده میهای جدید و خوب برای سرمایهو مدام عرصه

داری توانند هنوز شخصاً بسیار ثروتمند شوند که در واقع  می توان از یک سرمایهها میین شرکتصاحبان ا

 برد.آل نامایده

داری کالسیک  هرگز نتوانسته طور سرمایهداری واقعی همیشه به شکل دیگری بوده است. همینولی سرمایه

های اقتصادی و ، انباشت با  ثبات، زیرساختعقالنیت دراز مدت و سیستماتیک را با برقراری تعادل اجتماعی

ها ها )کارتلهای مربوطه آنهای بزرگ و سازماناجتماعی خوب و در صورت لزوم مقابله با منافع فردی سرمایه

طرف عمل دولت هم در دراز مدت زیاد منطقی و بی  ها(  برای حفظ و توسعه به اجرا درآورد، زیراو اتحادیه

ق حفظ در دراز مدت  همیشه در مقابل ساختارهای قدرت با شکست روبه رو شده و کراراً  کرده است. منطنمی

 منافع کوتاه مدت فردی  را غالب ساخته است.

درصد باالی  ۰،۸داری نولیبرال در حال زوال  چهل سال اخیر که عمالً سلطه توانگرساالران  این امر برای سرمایه

صنعتی که -های انفرادی سرمایه مالی کند. در ارتباط با ابعاد گروهصدق می تربیشجامعه را تحمیل کرده بود، 

المللی بزرگتر از اغلب کشورها شده، برتری درازمدت سیاست دولت در دولت به وجود آورده و در سطح بین

حداقلی  های دراز مدت توسعه ملی  تقریباً غیر ممکن شده است. در این بینمنطقی در مقابل نرخ سود و یا طرح

ها وری و بقأی تمام سیستم، مجبور خواهد بود برخی از کنسرنکه به نفع توان  بهره ،از عقالنیت دولتی مشترک

درصد جامعه نیز باد هوا ۰،۸گذاری و یا صنایع را منضبط سازد، به نفع سودهای حداکثری  و امکانات سرمایه

خ  ما شاهد اشکال تامین مالی خصوصی  سیاستمداران و های در حال زوال  در تاریشد. مانند کلیه امپراتوری

های ما از ارتشأ به سازی  بخش بزرگی از دولت هستیم. در مورد کشورهای دیگر، رسانهسیاست و خصوصی

 کردند ...عنوان سیستم گزارش می

حتی در هیچ طور که معرف حضور ماست، در چین وجود ندارد. داری به عنوان سیستم، ظاهراً آنلذا سرمایه

خصوصی، هم که ظاهراً  هم سرمایهبخشی به عنوان خصلت غالب در سیستم چینی مشهود نیست، با این

دار، هم بهره خصوصی و هم مصرف سرمایه و انباشت سرمایه و حتی ارزش افزوده ناشی از مصرف سرمایه
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مولده به نفع رشد و توسعه دراز مدت نیروی کارگ وجود دارد. ظاهراً همه اینها ابزار تکامل و توسعه نیروهای 

داری نامیدن ما را سریعاً به جهتی کامالً خطا هدایت خواهد ملی و اجتماعی است. به طور عموم چین را سرمایه

 کرد.

حتی همکاری تنگاتنگ بین دولت  و بزرگترین انحصارهای چندجانبه « داری انحصاری دولتیسرمایه»و اگر 

 از سویاین کنسرنها باشد که در واقع به معنی ابزار دست قراردادن دولت   برای تضمین بهره حداکثری

گنجد، زیرا در چین اغلب بزرگترین و از نظر راهبردی هاست، باز به هیچ وجه چین در این کشو نمیالیگارشی

تنبل و ها های خصوصی است  تا آنها دولتی هستند. بعد مرکز توجه مسأله رقابت  با شرکتترین شرکتمهم

ها نتوانند این کار را دیوان ساالر نشوند و به الیگارشی و مراکز قدرت سیاسی مبدل نگردند. اگر این شرکت

چیز کس و هیچشود. لذا در چین هیچها اینجا و آنجا پذیرفته میعملی کنند، با خونسردی کامل ورشکستگی آن

Too big to fail دهندگان داشته باشد.وقع کمک و نجات از مالیاتتواند تکس نمینیست و هیچ چیز و هیچ 

های کوچک های بزرگ دولتی  از طریق   تشویق و تقویت شرکتفشار رقابت  و نوآوری  حتی برای شرکت

گیرد که به طور دایمی صورت می Spin offsو شرکتهای درون گذارده  چنین میلیونها شرکتو متوسط و هم

هم با تقریباً کنند و آنسازماندهی  یک روند نوآوری باز در سطح جامعه عمل میمستقل از کنسرنها و از طریق 

 میلیون دانشجوی علوم طبیعی و مهندسی. ۸۰

اند نام گرفته Too big to Failهایی که های بزرگ  و برای آندر نتیجه فضای حفاظتیِ دولتیِ ویژه برای کنسرن

اند اند و یا به ارتشأ آلوده گشتهرو شدهکه یا با شکست روبههای بزرگ خصوصی  اصالً موجود نیست. کنسرن

توانند به همین صورت نیز دولتی شوند. و حتی صاحبان انحصارهای می ، بلکهنه تنها ممکن است ورشکسته شوند

های زندان سردرآورند، در حالی که در جامعه های سنگین  نیز ممکن از پشت میلهچندجانبه با سرمایه

 Closed Shopsبندد. های انحصارهای چند جانبه کمر همت میکاریلیسم  به ندرت  دادستانی علیه بزهنولیبرا

هایی که فعالیت سندیکا در آن ممنوع است(، کارتل گازوئیل؟ کارتل برای انحصارهای چند جانبه ؟ )شرکت

چین نسیم تحول  فوالد؟  کارتل سیمان؟ صنایع خودروسازی مورد حفاظت و حمایت دولت؟  خیر! در

طور افزایش درآمد برای توده وسیع مردم از الی درزهای رشد و توسعه ملی و همین ،ساختاری، نوآوری

 کند.داری  انحصاری دولتی ظاهراً به نوع دیگری رفتار میکنسرنها در حال وزیدن است. و سرمایه
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روهای مولده الزم است و ما در باال بکرات بلی،  اقتصاد بازاری که به عنوان ابزار دراز مدت توسعه و رشد نی

داری، به سرعت فاسد و منحرف شده و به شاهد آن بودیم. اقتصاد بازار زیر سلطه یک سیستم سرمایه

گردد. در سیستم چینی این اجازه به ها )انحصار چندتایی( و نهایتاً سیستم قدرت الیگارشی تبدیل میاولیگوپول

کند. او باید خود را ن بازار وسیله تابعی  است و مستقل و به خودی خود عمل نمیشود. در چیبازار داده نمی

های دیگری که  سیستم در اختیار دارد، تواند سریعاً به وسیلۀ مکانیسمتطابق دهد در غیر این صورت می

ا با دولت و جایگزین گردد. دولت و جامعه نباید خود را با بازار وفق دهند، بلکه برعکس بازار باید خود ر

 جامعه تطابق دهد.

؟ به نحوی و با در نظر گرفتن سرعت تحول ساختاری و ضرب و «توربو»است؟ « توربوکاپیتالیسم»آیا چین 

ای است که نمایندگان فرضیه میزانی که سیاست برای اقتصاد تعیین کرده، بلی. در واقع این آن پدیده

تواند  به کمک سازد. چین میچیزی که حکام غربی را عصبی میتوربوکاپیتالیسم چینی قصد دارند بیان کنند و 

چنین تعیین توسعه تدریجی به طور کل انجام دهد که سیستم خود کارهایی مانند سرعت، قدرت انطباق و یا هم

داری، اگر رشد کند، قادر به انجام سریع  آن نخواهد بود، زیرا منحرف شده و تغییر شکل یافته و توان سرمایه

 د را از دست داده و از یک سیستم از نظر تاریخی مترقی به یک سیستم قدرت ترمزکننده مبدل گردیده است.خو

تواند داری نیست در نتیجه نمیمی تواند یک جنبه کامالً درست باشد ولی چون سرمایه« توربو»در نتیجه 

های توربو سابق اقتصاد بازار پتانسیل توربوکاپیتالیسم باشد، حتی با این که و شاید درست به این خاطر که چین

 کرد و تکامل بخشید.« حفظ»داری را سرمایه

داری داری نیست که چین را میتازاند، بلکه چین است که سوار بر ببر سرمایههم رفته این ببرسرمایهلذا روی

ر خدمت جمهوری خلق تبدیل شده و د« وسیله»گردیده است، اما به عنوان بازاری که به شدت تنظیم گشته و به 

شناسیم تبدیل داری که ما میرسد که روزی اجازه خواهد داد باز به سرمایهقرار گرفته و این طور هم به نظر نمی

تعریف کنیم، ولی جمله زیر به اندازه کافی « اقتصاد بازار»توانیم  خصلت چین را گردد. به همین صورت ما نمی

 ۹«تحمل این نوع اقتصاد بازار را بیاموزد. غرب باید»کند: لب کالم را بیان می
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 ؟«اقتصاد گوانشی»؟ «روابط خصوصی احکومت به کمک شبکه»؟ «دیکتاتوری»

داری هستند اغلب همان کسانی هستند که کنند ولی مدافع سرمایهداری محسوب میهایی که چین را سرمایهآن

داری ها و سرمایهالیسم کهنه  و حتی نولیبرالیستهای لیبرنامند. ولی در بین کالسیکچین را دیکتاتوری می

شوند:  اقتصاد بازار ضامن دمکراسی سیاسی است. مطلعین در اینجا تفاوت قایل می«  اقتصاد بازار»شنویم کهمی

های کوچک و متوسط  و طبقه متوسط و بدون انحصارهای که از شرکت ۸۱آلِ  کالسیکِ اصل، در قرن ایده

توانست دمکراسی سیاسی را شد، میها تشکیل میای آنتل قدرت اقتصادی سیاسی و رسانهچند جانبه  و کار

داری داری درست به خاطر تجربیات رژیم ترور سرمایهداری. برعکس سرمایهتقویت کند و نه سرمایه

سیاسی های بعدی به خوبی با دیکتاتوری چنین و درست به همین خاطر بین لیبرالها، همدیکتاتوری نازی

های حزب مسیحی دمکرات در اولین برنامه خود پس از "اوردولیبرال"همخوانی دارد. این مسأله را به اصطالح 

هایی که اقتصاد بازاری را دنبال (  فرموله کرده بودند. )اوردولیبرال: لیبرال۸۶۱۹جنگ دوم جهانی )برنامه آهلن 

 کرد. م.(  هروندان در بازار را تنظیم میها و آزادی شکردند که در آن دولت چارچوب رقابتمی

سازد، پذیر و نوآور  میکند، انعطافآورد، تنظیم میها را به حرکت در میحال ما دیدیم که چگونه چین بازار 

داری  که گیرد که هیچ یک از کشورهای پیشرفته سرمایهکند و برای رشد و توسعه ملی به کار میتقویت می

زیر سلطه تعداد کمی از انحصارهای  تربیشها بازار ها واقعاً روز به روز نامند و در آنار میخود را اقتصاد باز

توانند خود را شود، نمیها زیر هر شرایطی تامین میگیرد و درآمد، ثروت  و مواضع قدرت آنچندجانبه قرار می

؟به زندان افکندن و یا در صورت با آن مقایسه کنند. مصادره کردن؟ ملی کردن؟  ویا به ورشکستگی کشاندن

ارتشأ و یا با جنایت در مقابل محیط زیست از دریافت اعتبار محروم کردن؟ اصالً چنین خبرهایی نیست. 

سازد و ما از پذیر، نوآور، کارا و سودمند میالزامات سیاسی برای بازارها هست، که بازارها را در چین انعطاف

دیگر در  ۸۶۹۰و اوایل دهه  ۸۶۹۰وتاه  کینزیسم آلمانی در اواخر دهه آمریکایی و فاز ک "نیودیل"زمان 

 ایم.داری واقعاً موجود ندیدهسرمایه

و با این حال یک دیکتاتوری است؟ این دو حتی از دید منتقدان   ۱۸پس آیا چین یک اقتصاد بازار نوین قرن 

است: در واقع است و سیاست خواستار آن خواند. قشر متوسط و کار و تجارت در چین شکوفچین هم با هم نمی

های ها نفر از افراد با مشاغل آزاد و شرکتبه معنی درآمد متوسط برای میلیون "ای از قشر متوسطجامعه»
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 ها شرکتکوچک و متوسط. و به خاطر اقتصاد بازار آن اثری هم از فروپاشی سیستم و قشر متوسط و میلیون

ین یک دیکتاتوری سیاسی است؟ و آیا در آنجا آزادی بیان وجود ندارد؟ دیدیم خورد. آیا چجدید به چشم نمی

ای بنا شده است ) خانواده و قبیله و جامعه روستایی و شبکه روابط که جامعه چین برپایه ساختارهای شبکه

های مدرن وای( و یا شبکهتر مربوط به محل کار )دانهای قدیمیشخصی شغلی )گوانشی( و شبکه

سان دیدیم که چگونه از این های دیژیتال اجتماعی(. و بدینها شبکهکو( و طبیعتاً در ماورای آنیگی)شههمسا

طریق بسیج فوق العاده اجتماعی و شراکت سیاسی در سطوح سکونت و شغل  و سیاست  و به طور کل در 

 ۹مسایل عام سیاسی تقویت و ترویج شد.

حکومت به کمک »گسترده اجتماعی و فیزیکی، یک سیستم « هایاتصال»حتی گفته شد که سیستم چینی  با 

 که توصیف بسیار خوبی است. ،۱است« هاشبکه

است « اقتصاد گوانشی»برخی دیگر خصلت اصلی سیستم چینی را این طور بیان کردند که پایه اقتصاد خرد آن 

و تاکید   ۶دانند.صوص به خود میداری و یا سوسیالیستی، یک شیوه تولید مخکه برخی حتی آن را مثل سرمایه

گذاری در ها، نیروهای محرکه تعیین کننده برای سرمایههای حزبی در درون شرکتشود که حتی گروهمی

یک  ۸۰تحقیق و توسعه و برای رفتار نوآوری مشارکتی و بسیج اجتماعی الزم و نتایج بهتر شرکت  هستند. 

چینی و بیان لب « سیستم»آن مطمئناً  برای تعریف جامع «  ردانداز خچشم»خصلت اصلی دیگر  که به خاطر 

 مطلب کافی نیست .

تواند معتبر باشد: گوید، میچه که یکی از کارشناسان امور چین در سندیکای صنایع فلز آلمان میدر هرحال آن

ین روند پیچیده توصیف غرب از رهبری کنونی )...( چین به عنوان یک دیکتاتور از باال، نا حقی در مورد ا»

 ۸۸«تعامل  برای رهبری و هدایت چین )...( است.

های های توسعه شهری، چه کنشها در موارد فراوانی از مبارزات کارگران چه در رابطه با درگیریچینی

های زیست و غوغاهای مختلف در فضای مجازی در رابطه با رسوایی "مالمین"سیاسی، رسوایی  -اجتماعی

هاهزار پیشنهاد دیگر در شوند تا دههای زیست محیطی میهایی که مرتکب خطاکاریز شرکتمحیطی، شکایت ا

گذارند که دهند که خواستار شراکت هستند و نمینشان می« اپلیکیشن درخت»طور مورد طرح قوانین و همین

و انگیزه  وگوتگفکند. عالقه به بحث و ها را تقویت میآن« حزب»و اغلب  ۸۱کسی حقشان را پایمال کند.
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آورد و  همان طور هایی را پدید میبرای بسیج آنان نیز به همین صورت زیاد است. این وضعیت طبیعتاً ظرفیت

داری در حال زوال و یا که در باال کراراً ترسیم کردیم در آخر خط این که کدام یک  از دو سیستم )سرمایه

ری را برای آینده تکامل بخشد، دیگر مشخص نیست و آن چینی ( خواهد توانست دمکراسی اساسی بهت«سیستم»

 گیرد.هم نه تنها به دلیل سیستم امتیازات اجتماعی که اغلب به طور آشکار  مورد بحث قرار می

 سؤالایا چین دیکتاتوری است؟ اگر از قانون اساسی جمهوری خلق چین و یا برنامه حزب کمونیست خلق چین 

دیکتاتوری بر که؟ بر «. دیکتاتوری خلق»هم هد بود. بلی دیکتاتوری است و آنکنیم، پاسخ صریحاً مثبت خوا

کند، ولی با این حال من خواهد گفت:  بلی! دولت چیزهای زیادی را به من دیکته می "جک ما"داران؟ سرمایه

روتمندتر گذارم. شاید در ایاالت متحده آمریکا ثحزب را مثل مادرم دوست دارم. یعنی: به حزب احترام می

و  "تائوبائو"ی انجام دهم. از تربیشتوانم کارهای مانم، زیرا اینجا میبودم، با این حال من با ثروتم در چین می

 ."آنت فارست"گرفته تا درختکاری عظیم و گسترده از طریق آپلیکیشن درخت  "آنت فاینانشل"

شند و بخواهند در ساختن دنیایی بهتر سهیم باشند و هایی داشته باآلتوانند ایدههای مافوق ثروتمند نیز میشرکت

و  "ماجک"میلیارد معروف چینی فراهم است و از این رو مولتی تربیشظاهراً در سیستم چین، چنین امکاناتی 

داران دیگر عضو یک محفل مشاورتی حزب کمونیست چین هستند. البته او این شانس را ندارد که با سرمایه

 ۸۱داری فعالیت کند.گر  به عنوان حزب برای احیای  جامعه سرمایهداران دیسرمایه

در خارج از کشور و یا « غیرمنطقی»های گذاریالبته در سیستم چینی در صورت فساد و ارتشأ، تداوم سرمایه

و گاه فروش « کردنملی»و یا « مصادره»سوءاستفاه از سرمایه و قدرت، اقدامات کالسیک دیکتاتوری مثل 

گروه از  ۸۰بیش از  ۱۰۸۱ابزار متداولی است. تنها در سال  ،ی و یا نهادن کارخانه در اختیار کارگراناجبار

پس از اولین موج  ۸۱های دولتی بفروشند.های خصوصی  مجبور شدند  شرکتهای خود را به شرکتشرکت

رسد که دولت امروز یطور به نظر ماین ۱۰۸۱و شدیدتر از سال  ۱۰۰۹مبارزه علیه ارتشأ در چین از سال 

را « هاشرکتقدرت»های بزرگ جلوگیری کند و خواهی شرکتکند تا از رانتتر  و بهتر عمل میمصمم

 ۸۵محدود سازد.

های فردی دارد؟ در این مورد قبالً اشاره کردیم که مثالً یکی از چه که گفته شد چه سنخیتی با آزادیآن

تواند دولت خود را مورد انتقاد قرار دهد و از کند، میهای تدریس میهمکاران چینی من که در بیجینگ و شانگ
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طرف دانشجویان مورد تشویق قرار گیرد ولی روز بعد هم به عنوان مشاور  با دولت جلسه مشترک داشته باشد.  

ن های آلماکه او قادر به چنین کاری است، شاید به دلیل شهرت نسبی او باشد. یک ناظر باهوش سیستماین

به «  انسان معمولی»ها  را در رابطه با آزادی عقیده   برای دمکراتیک و آلمان فدرال روزی تفاوت سیستم

درستی با این استعاره توصیف کرد:  در سوسیالیسم آلمان دمکراتیک  اجازه داشتی به رئیست و یا رئیس 

هونکر آدم خیلی  کثیفی »گفتی می افتاد ولی اگراتفاقی نمی« تو آدم خیلی کثیفی هستی»کارخانه بگویی: 

و اتفاقی نخواهد « خانم مرکل آدم کثیفی است»توانی بگویی: جایت در زندان بود. در آلمان فدرال  می« است

افتاد ولی اگر این حرف را به رئیست بگویی، روز بعد از کار بیکار خواهی بود. این استعاره  ارزیابی اجتماعی و 

برای -دیکتاتوری؟ چه کسی -دهد. دمکراسی های متضاد نشان میوطه را  در سیستمهای حاکمیت مربمکانیسم

 کسی؟چه

،... همه اینها بسیار نسبی است و به عنوان عبارت «دیکتاتوری»، «دمکراسی»، «آزادی عقیده»، «آزادی»لذا 

ایدئولوژیکی است. های ای  بدون رابطه مشخص با واقعیت، در واقع تنها یک سالح همه منظوره در جنگفله

تر است؟ حقوق مردم در یک مهمهای چه کسانی بهتراست و کدامها و حقوق و آزادیکدام حقوق و آزادی

توانند داران که میها و یا حقوق سرمایهمحل کار و یا مردم در بازار و یا حقوق صاحبان جراید و رسانه

حرمتی در اینترنت و یا در میدان ی برای فحاشی و بینمایند، آزادکارآفرینی کنند و یا کارگران را اخراج 

های مشخص؟ فقط آزادی عقیده خصوصی و یا تمامی کاتالوگ به طور کلی و یا آزادی« آزادی»فوتبال؟  

دهد؟ شما را تشکیل می« هایآزادی»ها و ساختارهای عمیق  حقوق بشر سازمان ملل متحد؟ چه چیز سیستم

فر به معنای محدود کردن حقوق دیگران است ... مسأله سیستم  به طور انتزاعی حقوق و وظایف ؛ حقوق یک ن

 گردد.های مشخص معین میسؤالشود، بلکه کامالً مشخص با طرح تعیین نمی

ها را در زندگی روزمره، مانند تحقیقاتی که در باال اشاره شد در مقایسه با اگر از زاویه دیگر بنگریم: من چینی

« مغرور»بین، مطلع  و بسیار خاطر، دارای اعتماد به نفس، خوشالمللی، نسبتاً آسودهمره بینساختارهای روز

بینند که چگونه ارتشأ از بین ها میبرای پیشرفت هستند. آن وگوگفتبینم که شدیداً عالقمند بحث و می

حالی که در جاهای دیگر  گشاید، دریابد و حکومت قانون راه خود را میی تحقق میتربیشرود، برابری می

« قدرت باید در قفس نهادها محدود شود.»گوید: شود. امروز وقتی رئیس جمهوری میمی تربیشانحطاط 
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های موجود در جهان و یا در مورد سیستم« سیستم»ها باور دارند.  ولی همه اینها در مورد آن ۸۹پینگ(جین)شی

 گوید؟به ما چه چیز می

 

 « کار تعیین کننده استدر آسیا،  نتیجه »

اصالً چه بود و « دمکراسی ما»یابد. های خود در غرب شدت میدودلی و تردید در مورد دمکراسی خود و ارزش

یک مصاحبه تاریخی با کارشناس علوم سیاسی  ۱۰۱۰در ژانویه  "ویرتشافتزوخه"چه هست؟ در این مورد مجله 

« های آسیاییفرهنگ»های فرهنگی و سیاسی ، ارزش«هاغربی»ی او برا ۸۹از سنگاپور منتشر کرد. "پاراج خانا"

مردم با شدت و به «. به این سادگی نیست»ساالری؟ این چیزها در آسیا را معرفی کرد. دمکراسی در مقابل فن

های کنند. دمکراسی حزبی و انتخاباتی مانند مدلطور دایم در جریانند و از دولت خود نتایج مشخص طلب می

رهبران آسیایی »های مردم را دریافت. و های بهتری وجود دارد تا بتوان حوایج و خواستشیوه غربی؟

اند. ها ضامن رفاههای عملگرا به نظر آسیاییدولت« تر از دولتمردان در اروپا و آمریکا و آفریقا هستند.محبوب

های راهبردی و خردمندانه نامه، با سیاستها با برهای سیاسی. آنکنند و نه به دگمها تکیه میها به فاکتآن»

رسد که از آسیا سرچشمه گرایان به نظر میآیا راه هدف است؟ آری این جمله کهنه باطن« کنند.عمل می

گرفته باشد. بلی این امر نیز صادق است  ولی نه تنها  این امر و راه دمکراسی حزبی و نمایندگی در غرب دیگر 

 .تربیشو در اکثریت بقیه کشورهای جهان که حتی کند بسیاری را قانع نمی

 و چین؟

 ، بلکهخواهد و قصد کشورگشایی نداردچین خواستار دسترسی به منابع خارجی است. چین مستعمره نمی»

کند  و کند و لی از حد خود تجاوز نمیخواهد درون خود را تقویت کند. چین نومرکانتیلیستی رفتار میمی

کند. چین قصد دارد زنجیره تامین ه نوین جاده ابریشم در وهله اول با اهداف تدافعی دنبال میکار را با پروژاین

 «خود را گسترش بخشد.

های اندازها و ارزشکنیم چگونه ناگهان چشممالیم، درک میکنیم و چشمان خود را میوقتی نگاه می

راً  فقط بدتر نشده. و چین به این صورت نوین داری تغییر کرده است ... و ظاهسرمایه-خودمحوربینانه و غربی 
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کند. عمل می« کمونیستی»حال که برای اروپائیان هنوز بسیار ناشناخته است، بسیار عملگرایانه و در عین

Food for thougth  ۸۱ها اندیشید...همه، مطالبی که باید به آن 

 

 ؟«رهبری کمونیستی»

های های خود قرار گرفته بود. بر سر دوراهیدر مرز توانایی  بار ۸۰۰۰به طور یقین حزب کمونیست چین  

حیاتی خود و جمهوری خلق چین به طور کل. از مارش طوالنی تا تاسیس جمهوری خلق چین، از جهش بزرگ 

من تا آن، از میدان تین«رفرم و گشایش»به پیش تا تجربه دوران قحطی، از انقالب فرهنگی تا گام متهورانه 

ازمان تجارت جهانی، از بایکوت فناوری غرب تا تبدیل شدن به کشور رتبه اول در فناوری، از عضویت در س

مبارزه شدید علیه ارتشأ و تزکیه واقعاً حیاتی خود تا انقالب کارآفرینی و بنیانگذاری، از انقالب زیست محیطی  

نی، غرب برخالف گذشته مثالً در تا ابتکار جاده ابریشم نوین. برای به عضویت درآمدن در سازمان تجارت جها

مورد ژاپن، کره جنوبی و تایوان که  همگی از دوران گذار سازگاری برخوردار بودند، یکی از ابزارهای بزرگ 

گذاران خارجی های خود را به سوی سرمایهفشار را به کار گرفت و چین را مجبور کرد فوراً دروازه

 )آمریکایی( بگشاید.

پیمانانش در اروپا، ژاپن، استرالیا و های اقتصادی مستاصالنه امپریالیسم و همزه، علیه فعالیتهای اخیر  مبارچالش

طور علیه ها، علیه تهدیدات اسالم اصولگرا و همینهندوستان در سطح جهان، علیه تهدیدهای حیاتی نظامی آن

ری نگیرد باید سوار بر ببر داری از او سوااست ... چین بدین منظور که ببر سرمایه کروناحمله ویروس 

 کند.طور که گفته شد در لبه پرتگاه حرکت میداری شود و لذا همانسرمایه

ترین احزاب در جهان است، ترین و از نظر تاریخی باتجربهمیلیون عضو احتماالً یکی از قدیمی ۶۰این حزب با 

را مورد نقد قرار داده و رفتار خود را از  که ظاهراً همیشه دارای آن ظرفیت فکری درونی بوده که تجربیات خود

که هرگز نو تنظیم کند. همین طور این حزب ظاهراً  چندین بار در تاریخ، خود را از نو تعریف کرده بدون این

محیطی است، به کنار نهد. و خود را که سوسیالیسمی در رفاه و در سطح باالی فرهنگی و زیست« آماج بزرگ»

چنان قدرتی است که این کشور بزرگ را  از نظر  ارضی، نژادی و وز هنوز دارای آنبدین سان ظاهراً امر

المللی( منسجم نگاه دارد و بادرنظر گرفتن همه چیزهایی که از ای، ایالتی، ملی، بینسطوح مختلف سیاسی )ناحیه



 تارنگاشت عدالت                                                           275                                       قرن چينی                         

خود علیه ارتشأ امروز نسبت گویند این حزب با مبارزه باورمند استاد دانشگاه گرفته تا راننده تاکسی در چین می

 ی شده است.تربیشسال پیش دارای جذبه به مراتب  ۸۵به 

توانند باشند، که کارآفرینی، طبقه متوسط و دهد که بازارها چگونه میطور کارا نشان میبرای سیستمی که این

دهد؟ عنی میچه م« رهبری کمونیستی»کند،  های کوچک و متوسط و فناوری پیشرفته را تقویت میشرکت

اندیشیم چیزی چه که ما با شیوه فکری اروپامحوری خود میرسد که آنجا، متفاوت از آنطور به نظر میاین

 دیگر در شرف تکوین است و ما در این کتاب درست دل به همین ماجراجویی فکری بستیم.

توانیم به رئیس سابق یم، مینقل قول کن« رهبری کمونیستی»و اگر بخواهیم از شاهد دیگری برای تایید این 

که در باال ذکر شد را درک کرده بود  "گوانشی"رجوع کنیم که اقتصاد  "کِمپف"اتحادیه صنایع آلمان آقای 

بخشد. این واقعیت کرد: در چین رهبری سیاسی  قدرت خود را گسترش میو البته از موضع دیگری ارزشیابی می

کند او ها اعمال نفوذ میو بر تصمیمات شرکت« گماردها میکتپیروان خود را در شر»که حزب کمونیست  

 ۸۶و اعضای اتحادیه او  را بسیار هراسانده بود.

دلیلی برای خوشحالی از ضرر دیگران وجود ندارد، برعکس باید بازهم و بازهم به استقبال دیگران رفت، ترس و 

ای مصالحه یافت و نگذاشت که اعتماد متقابل به هایی برخصومت را در تعارض منافع از میان برداشت، راه حل

اند و ها اغلب این امر را درک کردهتواند از دانش اندوخته چین بهره ببرد. شرکتکلی از بین برود. اروپا می

های فزاینده ایدئولوژیک و نظامی از بین اکنون به عهده سیاست است که امکانات همکاری  را در اثر خصومت

اند که چین همراه روسیه و دیگر کشورهای مربوط به جاده ابریشم احتماالً قادر به براین عقیدهنبرد. ناظرین 

 حیات است ولی ما بدون چین با مشکالت عظیمی روبه رو خواهیم بود.

 

 ؟«چینی»و یا « باخصلت چینی»

همه جوامع خوشبختانه کسی ادعا نکرده که راه چینی و سیستم چین یک محصول صادراتی است که برای  

که حتی در برخی از انتشارات معتبر است. حتی حزب کمونیست و دولت چین چنین ادعایی ندارند به طوری

 ۱۰گیرد.جهان غرب نیز مورد تقدیر قرار می
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های های کهنه و چه نولیبرالامپریالیست از طرفامپریالیستی دیگر کشورها، چه « کردن جبریخوشبخت»

، همیشه ویژه شیوه تفکر اروپامحور بوده است. چین از این نوع «انساندوست» هایطور چپجدید و همین

های خود برتربین و امپریالیسم خیلی ساده همیشه خود را در پس آن های زیرجلکی که اروپاییعمومی ساختن

 کنند، بریده است.پنهان می

که این سیستم تنها در مورد ما  انداین امر را چین، حزبش، دولتش و مردمانش درک کرده و درونی ساخته

کند. این سیستم تنها یک راه است و برپایه تاریخ ما و تجربیات ما بنا شده است. چین مدل خود را صدق می

گیرد، تنها با کند. سیستم این کشور مانند هرچیز دیگری که در چین مورد آزمایش قرار میصادر نمی

 کند.عمل می« های چینیویژگی»

ای ویژه چین ریزی شده رسمی و برپایه ساختارهای شبکهساله یک دولت منطقی برنامه ۱۰۰۰ایه تاریخ مثالً برپ

که مدرن سازی شده و ظرفیت عظیمی برای همکاری و نوآوری به و جود آورده و برمبنای ایده حفاظت در 

ای این شناخت  که دیگر طور بر مبنولی همین«  دیوارهای بزرگ»مقابل هرنوع تهاجم، یعنی برمبنای اهمیت 

ساختن عمدی ناوگان بزرگ اژدها رخ داده بود، در مقابل جهان منزوی گاه مانند زمانی که بدنبال ویرانهیچ

 نگردد.

باشد که نتوانیم آن را درک کنیم. « چینی»نیست یعنی نه به این معنی  که آنقدر « چینی»ها البته همه این

های چینی دارد  ولی که خصلتطور سیستم چین را درک کنیم زیرا با اینینتوانیم چین را و همما می ،برعکس

 گرایی و یا غیرقابل درک از خارج و نامفهوم نیست.به معنی خودمحوربینی و درون« چینی»به هیچ وجه 

 

 ؟«مختلط»یک سیستم 

های خیل شرکت پذیر واز یک طرف حزب کمونیست و از طرف دیگر  کارآفرینان، بازارهای بسیار انعطاف

 نیست، پس چیست؟...« مختلط»تازه تاسیس. اگر این یک سیستم 

شود. برای اقتصادبازار سوسیالیستی استعمال می« مختلط»های آلمانی فرمول  سیائوپینگ  در رسانهاز زمان دنگ

سوسیالیسم اقتصاد » توانم متصور شوم که منظور او در واقعدانم. میدرست تعبیر شده بود، نمی "دنگ"آیا واقعاً 

در بین روشنفکران غربی بسیار محبوبیت « سوسیالیسم اقتصاد بازاری» "تیتو"بوده است. ولی از زمان « بازاری
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توان رسید میبه قدری خوب جا افتاده بود، که به نظر می«  مدل یوگسالوی»داشت و پس از جنگ دوم جهانی 

 این عبارت را در مورد چین نیز به کار برد. 

که در « اقتصاد مختلط»پس از جنگ نشان داد که یک « خودگردان کارگری»ولی درست همین یوگسالوی 

داری ریزی مرکزی و عناصر سرمایهعناصر سوسیالیستی با برنامه«  الحقوقمتساوی»آل  از امتزاج صورت ایده

خواهد بود که باید دیر و یا زود به ثباتی با اقتصاد بازاری،  تشکیل شده باشد، آمیزه ناسازگار و در نتیجه بی

 یک سو بغلطد.

آوری با ثبات کامل به راه خود در جهت نوآوری تکنیکی، رشد درآمد و افزایش رفاه، ولی چین به شکل تعجب

طور دینامیک شدید در اقتصاد بازار المللی ارتباطات، و همینحفظ رادیکال اقلیم و محیط زیست و گسترش بین

ها، اقتصاد رشد یابنده اشتراکی و بسیج اجتماعی، ادامه ریزی دولتی، تلون مالکیتمند برنامهزیر اشکال قدرت

رسد، ولی دهد. شاید این وضعیت احتماالً برای بسیاری از مردم یک مخلوط درهم و برهم وحشی به نظر می

 ثبات نیست.کند، در اینجا نیازی به اکه این تنوع و پیچیدگی به طور سیستماتیک عمل میاین

هم نه. در « اقتصاد بازار سوسیالیستی»، نه و در نتیجه «اقتصاد بازار»آری ولی در جمع « مختلط»به هرحال 

یک از طور که گفته شد سوسیالیسمی با بازار . هیچو یا همان« سوسیالیسم اقتصاد بازاری»بهترین حاالت  

ساده شده قادر نخواهد بود « مخلوطهای»نوع از هیچ طورهای سیستم که در باال به آن اشاره شد، همینخصلت

توضیح دهد که چین چگونه در این مدت طوالنی توانست با ثبات بماند و با وجود کلیه فشارها از خارج 

 ۱۸ماندگی خود را جبران کند  و وضعیت خود را تثبیت سازد.عقب
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 بخش سوم 

. ۱۰نوین سوسیالیستی برای قرن  یک سیستم« خواهم!دانم، نمیشناسم، نمینمی»

چه اعتقاد داشتیم، متفاوت از هرآنچه مهم برای تو و تو ... و برای من: متفاوت از آن

 شنویم ...شناختیم و متفاوت از آنچه میمی

 

 باز چند نکته

مسأله سیستم  های نهایی در موردهای قابل توجه سیستم چینی را مجدداً مرور کنیم و  سرنخبیایید برخی از پدیده

 را مورد توجه قرار دهیم:

 سودهای آنان مشمول تقدم سیاست است  ۸اند.ها به انواع مختلف در نهادهای دولتی ادغام شدهشرکت

متغیرهای وابسته  تا متغیرهای آزادند.  بخشی از سودهای آنان برای تحقیق و  تربیشها و در درون سیستم آن

های ها، تامین  مشاعات طبیعی و افزایش سطح دستمزدها و ارتقأ خدمات بیمه، ساختمان زیرساختتربیشتوسعه 

 ۱گردد. اجتماعی مصرف می

  مربوط است  و در « با تجدید سازماندهی مداوم رابطه دولت و اقتصاد خصوصی»رشد و توسعه چین

 ۱کند.تر میررنگپ« های مالی را به طوری فزاینده های صنعتی مهم و بخشدولت  نقش خود در بخش»آنجا 

  تری اشکال جدید و پیشرفته»چنین و هم« هاگذاریهماهنگی و اجتماعی شدن سرمایه»در آنجا یک

 ۱«.ریزی اقتصادی وجود دارداز برنامه

 های صنعتی و خدماتی استراتژیکی در تملک دولت قرار دارد. اهدای وام و اعتبار زیر کنترل بخش

 دولت است.

 ها حتی ل مالکیت، بلکه فقط اشکال رهن( متنوع و قابل انعطاف و به قول برخیاشکال تملک )نه اشکا

“Fuzzy„ .را تشکیل «  مالکیت زمین»تواند مجموعه مختلف حقوق و وظایفی که می  ۵)درهم و برهم( است

 ها، مالکیت روستا و یاتواند مالکیت فردی، مالکیت توسعه شهری، مالکیت شرکت از طریق تعاونیدهد می

اشکال عمومی و خصوصی مالکیت  به اشکال  ۹که قبالً توضیح داده شد باشد. HRSمالکیت خانوارهای دهقانی 
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کند ولی در موارد مشخص هرکدام به طور قراردادی کامالً مشخص تعیین شده پذیری تداخل پیدا میانعطاف

 است.

 ها با اشکال ان داده شد. شرکتها نیز متنوع و متغیر است که آنهم قبالً نشطور اشکال شرکتهمین

هایی که در مالکیت هایی که در مالکیت دولت قرار دارد، شرکتشوند: شرکتمخلوط می« سیستم»زیر با 

های منفرد و مستقل های سهامی، شرکتهای مشابه شرکتهای مختلط، شرکتها، شرکتاشتراکی است، تعاونی

گذاری خصوصی در  طور سرمایههمین ۱۰۸۱و از سال   ۹د.هایی که با مشارکت خارجی فعالیت دارو شرکت

 ۱های دولتی نیز مجاز اعالم شده است.شرکت

  های خصوصی  طور در بخشهمین ،ما در مورد توسعه اشکال مختلف اقتصاد شراکتی چینیP2P  و یا

C2C  .نیز قبالً صحبت کردیم، که نشانگر رونداجتماعی کردن از پایین است 

 دی توزیع مجدد مثالً از طریق تسهیل شدید مالیاتی  برای درآمدهای پایین و متوسط و سیاست راهبر

 کند.از اقشار و طبقات بسیار توانمند نقش مهمی ایفأ می تربیشاستفاده 

 طور در مورد بسیج اجتماعی بسیار گسترده، سهیم کردن در تصمیمات و فعال سازی در ما همین

 قبالً سخن گفتیم.های مختلف کار و زندگی عرصه

  با تفکر سیستماتیک، کوشش برای رسیدن به هارمونی اجتماعی و تعادل منافع، کوشش در جهت

همکاری، پذیرفتن تنوع، عالقه به ارتباط و فراآموزی، کنجکاوی در مورد جیزهای غریب و ناشناخته، آرامش  

و همه  نشان از پیدایش یک جامعه نوین  رویی و استرس زدایی، همهطور در روابط بین زن و مرد، گشادههمین

انداز افزایش درآمد و امید طور فلسفه زندگی و رفتار روزمره  دارد. به دلیل امنیت اجتماعی اساسی، چشمهمین

خیالی بزرگی در چین حاکم گردیده است. اغلب مردم چین  علناً بیش از حد به آینده،  سبکبالی و آسوده

 دهند. مصرف نمایشی و فخرفروشی ثروت  عمدتاً مردود شناخته میشود.ری نشان میبیزاری خود را از نابراب

 .در زندگی عمومی نشانی از فقر، محرومیت و به حاشیه رانده و منزوی شدن وجود ندارد 

 های خارجی مازاد سرمایه نباید به خاطر تولید سودحداکثری  صادر گردد از این رو سرمایه گذاری

ها را فراهم کند و نباید به کمک ارتش امنیت آنکشورهای در حال پیشرفت  ایفأ میچین نقش دیگری در 

 ساخت.
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  رسد که چین سیستمی خودکفا معنی است. این طور به نظر میبی ۶برای چین دکترین ضربه اول اتمی

 ۸۰و پیشرو است.

 امنیت طبقه کارگر  »در کنگره به پایان رسانیم.  "شی"خواهیم این لیست را با این سخن اکنون می

 که ما آن را به عنوان نشانگر محتوای اصلی اجتماعی سیستم بیان کردیم. ،«هسته مرکزی امنیت ملی است

 

توان درک و به این صورت وجود، دینامیک و کارایی بازارها در سیستم چینی را می

 «مناسبات تولید»و « نیروهای مولده» -کرد 

توان درک کرد. چین فاز عمده بازار و دولت  در سیستم چینی را می« یستمیکس»و از این طریق به ویژه رابطه 

یافته پیشرو  و در حال حاضر رتبه اول  را افتاده به یک کشور توسعهداری ازیک کشور عقبتکامل سرمایه

داری رمایهسر نهاد که البته کشورهای پیشرفته سسال پشت ۱۵از  ترکمیعنی  ۱۰۸۱تا  ۸۶۹۱های عمدتاً بین سال

سال زمان نیاز داشتند. بازار در چین  با تمام بعضاً  ۱۰۰صنعتی بدون فشار قابل قیاس از خارج برای آن بیش از 

توان یافت. بازار مانند کلیه های هنوز موثر و آشکار منفی آن، طوری بسیج شد که نظیرش را در جهان نمیجلوه

در تکامل و توسعه نیروهای مولده بود. بدون رشد و تکامل داری ابزار و وسیله مرکزی  کشورهای سرمایه

نیروهای مولده، ممکن نبود مناسبات تولید در سوسیالیسمِ به طور رسمی و سیاسی موجود به سوسیالیسمی قابل 

 توجه با رشد رفاه همگان و جبران مافات در رشد ملی تکامل یابد.

در چارچوب امکانات  پایدارکه ممکن شد به طور همه نوآوری، کارآفرینی و بسیج اجتماعی ولی آن

داری  توانستند تنها در فاز کوتاه صعود سوسیالیستی از بازارها به دست آورد، کشورهای صنعتی پیشرفته سرمایه

 خود و سپس طی دو دهه بازسازی پس از جنگ جهانی دوم به دست آورند.

محیطی، پایین در رفاه چندبعدی، در فناوری، در امور زیستچه را که چین توانسته  باوجود درآمد سرانه شبیه آن

نظیر است. به قول معاون رئیس دانشگاه پکن، این اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به دست آورد، در تاریخ بی

بینیم ظاهراً ثابت شده است. از این رو می ۸۸«کنداقتصاد بازار زیر نظر مستقیم دولت بسیار کارا عمل می»که امر

ه اگر تمام توسعه و تکامل ملی مجبور نباشد در وهله اول از سوراخ سوزن سودحداکثری سرمایه عبور کند در ک

 آن صورت  تحت مناسبات تولیدی مربوطه، نیروهای مولده قادر به چه تکامل عظیمی خواهد بود.
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طور مکن نیست. و همینشناسیم، دیگر مداری که ما میچنین توسعه و تکاملی در نیروهای مولده در سرمایه

و « اقتصاد بازار سوسیالیستی»ممکن است  و نه در «دیکتاتوری کمونیستی»هرگز چنین توسعه و تکاملی نه در 

های به اصطالح هرکس که چنین خصلت«. سیستم چینیسم»دیگری، چه رسد به « مخلوط»نه در هیچ سیستم 

 شود.واقعیات میکند، مانع شناخت ای در سیستم چینی اختراع میعمده 

کند  درست ، اقتصاددان تعبیر چین  را که خود را در فاز آغاز سوسیالیسم اعالم می"ایکه کوپف"از این رو 

طراحی و تاکنون با موفقیت  ۱۰۱۶کند که مرحله اولیه سوسیالیسم که چین آن را تا سال داند و استدالل میمی

میالدی مقایسه  ۸۹پروتستان قرن -ریخی  مانند رفرماسیون بورژوا توان با رفرماسیون تابرده است را میبه پیش

 ۸۱خواهد بود.« ترییک مرحله گذار به نوع تمدن پیشرفته»کرد که در واقع 

 

 داران چینی؟سرمایه و

گوید که مسأله تعیین خصلت سیستم به شکافد و میمطلب را می "دومنیکو لوسوردو"فیلسوف مارکسیست، 

)البته نه مبارزه طبقاتی « مبارزه طبقاتی درونی»شود و به کمک قدرت سیاسی تعریف می« مسوسیالیس»عنوان 

داران چینی از نظر سیاسی کامالً و از نظر اقتصادی بعضاً  در چین فعالً مشخص شده است . سرمایه«( خارجی»

اند و نند از دست دادهکه قدرت اقتصادی خود را به قدرت سیاسی تبدیل کها توان ایناند. آنخلع ید شده

مجبورند به اهداف توسعه و تکامل ملی و سوسیالیستی گردن بنهند، تنظیمات و مقررات را بپذیرند و به اجرا 

توانند به طور محدود سودهای انحصاری  تولید کنند. طبقه کارگر  مثالً از صاحبان کارخانجات و درآورند و می

 ۸۱گذاری کنند.ود شرکت را در توسعه و تکامل فناوری سرمایهخواهد  که بخش مشخصی از سها میشرکت

 

 یک آزمون -سوسیالیسم در چین

ها را رد ت آزمایشی در باال پاسخ داده شد و در واقع آنسؤاالبه طور خالصه باید گفت که پس از این که به 

 کند:تر را قابل قبول« مرحله اولیه سوسیالیسم»شود که توصیف کرد، چه چیز باعث می

 عدم وجود مالکیت خصوصی بر زمین، طبیعت و معادن 
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 و بعضاً « نیروی محرکه»انداز استراتژیک به عنوان یک بخش تولیدی بزرگ و مدرن دولتی با چشم(

 رقیب( بخش خصوصی

  به همین صورت یک بخش بزرگ و مدرن مالی، اعتباری، مستقل با اهداف استراتژیک و از نظر

 المللیده در برابر سوداگران بینهای پولی حفاظت شسیاست

 یافته به قدرت سیاسی ندارندداران چینی دسترسی سازمانسرمایه 

 ها از گیرهای صنفی خود و شرکت در تصمیمشود و در خواستطبقه کارگر از نظر سیاسی تقویت می

 شود.نظر سیاسی حمایت و سازماندهی می

 ح محل کار و محل سکونتگیری در سطبسیج عمومی و سهیم کردن در تصمیم 

 های اجتماعیسازی در رسانهاهمیت سیاسی سنگین در روند اراده 

 های مالیاتی مناسب با آنتوزیع مجدد و سیاست 

  های اطالعات از راه دور و خدمات از راه دور، کلیه زیرساخت« گذاریاشتراک»اجتماعی کردن و به

 اطالعات و جریان  باز اطالعات

  فیزیکی « گذاریاکبه اشتر»اقتصادSharing  گسترده و رشدیابنده 

 المللی فعالیت و توسعه های ملی و بینمحیطی ساختن وسیع کلیه بخشزیست 

 غیرمنطقی»های گذاریها  و علیه سرمایهتنظیم و هدایت سودمندیِ اقتصاد واقعیِ سرمایه گذاری» ،

 سوداگرانه و یا ایدئولوژی محور

  رفتار و اخالق  مسئوالنه اجتماعی و زیست محیطی گفتمان عمومی   در باره 

 

شناسیم ... ولی آن سوسیالیسم قدیمی اروپا سوسیالیسمی که ما هنوز نمی« ... مراحل اول سوسیالیسم»در

 محور نیست

های مراحل اولیه سوسیالیسم با خصلت»رسیم به جایی که چین رسماً  اعالم کرده است یعنی به و حاال می

 «.چینی
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ها و ، با اشکال مختلف مالکیت، با اشکال کامالً متفاوت شرکت«مختلط»این معنی شاید بتوان از یک سیستم به 

ریزی کرده، دهی تولید و با بازارهایی که دولت در چارچوب مشخصی برنامهبرای سازمان حلاشکال مختلف راه

 سخن گفت.

داری مالی نولیبرالی در حال افول و هم در مقابل سرمایه در مقابل دیدگان ما مدل کامالً کارایی پدیدآمده که هم

)از باال به پائین( سازماندهی شده بود  top downدر مقابل طرح کهنه سوسیالیسم اروپا محور  که عمدتاً دولتی و 

تکامل بخشد و از این طریق البته تحت  تربیشو از نظر تاریخی امکان چندانی در اختیار نداشت تا خود را 

ساالرانه و غیرقابل انعطاف منقرض شد و نتوانست توده مردم را بسیج نماید، ترین شرایط خارجی، دیوانامطلوبن

مالی به طور نهایی از طرف غرب توانست بدنام شده و به -بلکه منفعل ساخته و نهایتاً به دنبال مسابقه تسلیحاتی 

 پرهیزه مبدل گردد.

ولتی اروپا محور عاری از ایده صدور نبود. اینجا هم باز چین از تاریخ برعکس چین امروزی، مدل سوسیالیسم د

 آموخت.

برخی از ناظرین در غرب  این به چالش طلبیدن جدید سیستم  را دیگر تنها در رشد جذابیت  چین در کشورهای 

و  ۸۱دهند.طور در کشورهای اصلی غرب نیز شهادت میبینند، بلکه رشد این جذابیت را همیندر حال رشد نمی

های فناوری، طور پیشرفت در زمینهای اهمیت چین  در تامین صلح و امنیت و همیندر این میان به طور فزاینده

 شناسند.محیطی در جهان را به رسمیت میاجتماعی و زیست

گرفته  ها سال صورتچین امروز قادر است بدنام کردن و پرهیزه نمودن هرنوع ایده سوسیالیسم واقعی را که ده

ساالرفقیر دیگر یک سیستم منجمد و دیوان ۱۸بود، در هم شکند، به ویژه چون نشان داد که سوسیالیسم در قرن 

اندازهای انسانی را تواند چشمداری واقعاً موجود پیشی گرفته و مینیست، بلکه در این رابطه حتی از سرمایه

 توسعه بخشد.
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 بخش چهارم 

 اندازهای آن دار و چشمهای مشکلانتقادی: بخش و در آخر، بلی، یک تعمق

 

 مجازات و احکم اعدام

« عوضی»داند که چین یک سیستم دیکتاتوری و پیش میبیایید به جای یک نماینده رسانه که در هرحال پیشا

ین کنیم: چ سؤالتوانیم مثالً اطالع را اتخاذ کنیم. در آن صورت میاست،  موضع یک ناظر خارجی ساده و بی

 از سویهای خونین توان آن را الیق امپراتوری دانست؟ دوران اشغالگریچه نیازی به حکم اعدام دارد؟ آیا نمی

تانگ مدتهاست که های خونین داخلی  علیه مزدوران چپاولگر کومیناروپا، ایاالت متحده و ژاپن، دوران جنگ

تز است. تبعات بد و خونین  انقالب فرهنگی  و به پایان رسیده است. ثبات چین امروز از هرزمان دیگری بیش

هایی که براندازان خشن دامن می زدند دیگر در دوران تهاجم تعلیم و تربیتی )حتی برای جهادگرایان( و بحران

 طور در دوران تهاجم زیرساختاری نیازی به حکم اعدام نیست.همین

اخالق کنفوسیوسی سخن خواهد گفت که از سه کنید، از  سؤال« حکم اعدام»اگر از یک فرد چینی در مورد 

توان از نظر اخالقی شده است. ولی در این محل نیز میهزار سال پیش تاکنون یک فرد قاتل همیشه اعدام می

کردم که حکم اعدام لغو شود آن هم به دلیل شد، توصیه میرشد کرد. اگر کسی در چین نظر مرا جویا می

طور به دالیل اخالقی. شاید نسبت به کسی که دست اندر کار است، و همینی که فراهم شده تربیشامنیت 

 کس که اطالع زیادی ندارد و در این زمینه پایبند قید و بندی نیست بتواند ایمپالس درستی را ارایه کند.آن

طور کلی گردد. در واقع ما به در آینه مطبوعات ما همواره سخت و غیرعادالنه منعکس می ،ها در چینمجازات

گیری جدید استراتژیک ویژه اکنون که جهتهیچ اطالعی در مورد قوانین جزایی و قضاوت در چین نداریم، به

و زیر شرایط سیستم اعتباری اجتماعی تغییر یافته است. قبالً «  چین قابل اعتماد»قوه قضاییه  براساس مدل 

ندان، سیاستمداران و افراد عادی در رابطه با ارتشأ و ها و مجازات مدیران، کارمگفتیم که امروزه در چین تحریم

پذیر و موثر از جمله محروم کردن از های مالی و زیست محیطی چگونه در اشکال نو، خاص، انعطافخالف

و السیر و درجه یک تغییر یافته است دریافت اعتبار، جلوگیری از سفر با هواپیما و یا استفاده از قطارهای سریع

 تواند تاوان آزادی خود را سریع و بی دردسر از صندوق شرکت بپردازد.ری نمیو هیچ مدی
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ممکن است، زیرا  لکه ننگ زندان  بردامن متهم ننشسته و  پایدارطور اعاده حیثیت نیز با سرعت و ولی همین

 کاری بغلتد.تواند به طور قطعی به ورطه بزهفرد متهم با تجربه زندان نمی

« رفرم و گشایش»اوایل پریود « شرق وحشی»اطالع و خارج از گود: تبعات  فاز فرد بی باز هم استدالل یک

های اینترنتی، اعتباری و برداریکاری، کالهبزه ،با رشد وحشی ارتشأ ۱۰۸۱و حداکثر  ۱۰۰۹تا  ۸۶۹۱های سال

مات دولتی و حزبی محیطی که در ده سال گذشته چندین هزار نفر )از جمله مقامالی و رفتارهای مخرب زیست

فاسد( که از نظر اخالقی و اجتماعی به جامعه لطمه زدند، را روانه زندان کرد، دیگر از بین رفته و یا  زیر کنترل 

 توان لگام را کمی سست کرد.قرار گرفته است و از این رو می

های قرار داد و مشوقهای مثبت پوئنی کنترل رفتار را روی مشوقتوان گرانیگاه سیستممضاف برآن، آیا می

تادیبی منفی برای نجات و تامین قدرت پایداری محیط زیست و اجتماع را رفته رفته از میان برداشت؟ مثل شیوه 

محیطی و اجتماعی ای آینده را در کلیه سطوح زیستهای مثبت که به شکل سادهآپلیکیشن درخت با مشوق

 کند.تامین می

 

 مدتسازی درازچرخه مدرن

ها، گذاری نکرده است. زیرساختارها، ابنیه، شرکتوری در جهان مانند چین در چندین دهه اخیر سرمایههیچ کش

های فناوری، همگی در ابتدای چرخه عمر طوالنی محصول خود هستند. یک جمهوری بسیار کارخانجات، سیستم

شهرها  ها و مقایسه کالنسال گذشته. ما در مورد وضعیت شهر ۱۵های نو ومدرن در عرض  مدرن بازیرساخت

 در شرق و غرب قبالً گزارش کردیم.

به برکت  ۸۶۱۰روزی ایاالت متحده آمریکا نیز چنین بود و امروز این کشور از مایه زیرساختاری که در دهه 

 کند.به دست آورده بود ارتزاق می "نیودیل"

ها و ها ساله ابنیه ها و  زیرساختر دههیچ کشوری تاکنون نتوانسته به طور سیستماتیک در دراز مدت چرخه عم

های پایه مرکزی مربوط به دوران صعود خود را با دوراندیشی، جایگزین کند و سپس آن را آن یا فناوروری

معمول که پژواکی « های طوالنیموج»چنان مدیریت کند که برای مدت طوالنی ثابت بماند بدون این که دچار 

های کوتاه های طوالنی با فازهای رکود چرخهاست، گردد. اگر فازهای رکود چرخههای اولیه گذاریاز سرمایه
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و متوسط کسب و کار ترکیب گردد، وضعیت برای کشور مورد نظر بسیار خطرناک خواهد شد و بحران 

 تواند بسیار عظیم و مهیب گردد.می

ند و یا مانع از آن شود. چین در های اقتصادی  کسب و کار مقابله کسیستم چین مطلقاً قادر است با چرخه

تواند مثالً مانند جنگ اقتصادی ترامپ از خارج تحمیل شود می گذشته توانست این امر را به اثبات رساند. بحران

طور که قبالً استدالل تجهیز کرده و همان تربیشولی در این زمینه نیز چین از نظر ساختاری خود را روز به روز 

کشور صنعتی »که روزی به یک نیت یافته است.  اما تاکنون کشوری نتوانسته برای اینکردیم در واقع مصو

تبدیل نشود، از یک چرخه درازمدت نوسازی جلوگیری کند، و اکنون ایاالت متحده آمریکا که روزی « قدیمی

از حد سهام ها سال اخیر و در اثر کهنه شدن بیش گذاری طی دهچراغ راهنمای غرب بود در اثر عدم سرمایه

 ۸سرمایه  با آن دست به گریبان است.

تواند چیز گذاری پاسخ دهد و کسی نمیچین در آینده بسیار نزدیک مجبور است به معضل چرخه سرمایه

تا  ۱۰های عظیم  در بازسازی جدیدی به موسسات تحقیقاتی چینی  و مقامات مسئول دولتی عرضه کند. چرخه

ها در بنا و زیربنا  به موقع گذاریاست. آیا ممکن خواهد بود ساختار زمانی  سرمایه بینیسال آینده قابل پیش ۵۰

های آتی انجام گیرد؟ اگر کشوری قادر باشد از روند فرسودگی و زوال دراز مدت و  به طور متناسب طی دهه

 چین خواهد بود. جلوگیری کند و ساختار زمانی  سهام سرمایه و یا ارزش اسمی  سهام را ثابت نگهدارد فقط

 

 ایاحفاظت از محیط زیست و قدرت هسته

تازد. خورشید به جای انتقال انرژی  در چین نه تنها وجود دارد، بلکه با سرعت در مقابل چشمان ما به پیش می

طور نفت و بنزین برای تامین تحرک نیز در آینده نزدیکی ذغال سنگ. استفاده از گاز، البته به طور گذرا. همین

کنار نهاده خواهد شد. ولی نیروگاه اتمی به عنوان جایگزین؟ برای کوتاه مدت و یا دراز مدت؟  ظاهراْ  به

ای به اندازه یک های کوچک هستهیابد. نیروگاهشود و از نظر فناوری تکامل میقدرت اتمی گسترده تر می

 کانتینر برای روستاهای غرب کشور جهت شتاب بخشیدن به توسعه روستایی؟

توان برد قدرت اتمی هرگز ویژگی تکنیکی خود را از دست نخواهد داد که در صورت بروز نقص فنی نمی

های انسانی نه فردی و نه اجتماعی قابل کنترل نگاه داشت. بردموثر زمانی این فناوری )نیمه موثر آن را با توان
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قابل درک است، هرچند هم که از نظر های تاریخی از حافظه کلکتیو بشری و دوران تربیشعمر تشعشع( حتی 

 سیستمی و فناوری ریسک آن به حداقل رسیده باشد.

پس ظاهراْ آلترناتیوی در مقابل کاهش مصرف انرژی به ویژه به وسیلۀ تکامل و توسعه حمل و نقل جمعی به 

دروژن، خورشید، اینارز )سمینارها اینترنتی( به جای تحرک فیزیکی، هیجای حمل و نقل فردی وجود ندارد. وب

های تجدیدپذیر  بجای دنیای کهنه انرژی  و در آخر  کاهش جمعیت به جای انفجار باد و امواج آب، انرژی

 جمعیت در سطح جهان.

ها در چین توان از این مبدأ حرکت کرد که همه اینبنابر همه چیزهایی که در مورد چین گزارش کردیم می

 ساله بعدی قرار دارد. ۵موجود است و در دستور روز برنامه  ها آگاهیشناخته شده و در مورد آن

 

 فرزندیرشد جمعیت پس از فاز تک

فرزندی نوشتیم و پیامدهای آن را مورد بحث قرار دادیم. در واقع این تنها کوشش ما در باال در مورد فاز تک

یت در سطح جهان  ایفأ کند، مربوط یک کشور  در تاریخ بشری  بود تا سهم خود را در حل معضل انفجار جمع

های طبیعی  و  اضافه های ناشی از فاجعهها نفر را به دنبال بحرانکه قوانین طبیعت عمل کند و میلیونقبل از آن

های رسد که ما در حال به استقبال رفتن چنین وضعیتای نابود سازد. اگرچه این طور به نظر میجمعیت منطقه

 هستیم.  پیش فرهنگی و ماقبل تاریخی

هیچ کشور جز چین ظرفیت کافی برای سیاست جمعیتی دوراندیشانه را به نمایش نگذاشته البته اگر از توزیع 

 قرص ضدحاملگی  بین افراد فقیر در هندوستان و آفریقا و آمریکای التین بگذریم.

به وجود آورد و به فرزندی اشتباه بود؟ این اقدام، تغییر ساختاری شدیدی در جمعیت چین  آیا سیاست تک

شود. جمعیتی سالخوردگی جمعیت کمک کرد. ولی این مشکل از خارج با ترس و وحشت وارونه جلوه داده می

و اقتصادی بسیار زنده داشته باشد. در این جامعه علم و دانش  تواند جامعهکه به طور متوسط سالخورده است می

برای اقتصاد نیز قابل استفاده است. کارکردن و بازنشستگی   طورفراوانی اندوخته شده که تا سنین پیری همین

های انعطاف ناپذیر و خشک در فکر ما از بین برود. و مردمان سالخورده به قول باید به عنوان سیستم



 تارنگاشت عدالت                                                           288                                       قرن چينی                         

هستند و اگر منزوی نگردند وبه کنار نهاده نشوند در « کنندگان سازندهمصرف»در عین حال همیشه "ج.م.کینز"

 کننده( فعالند.)تولیدکننده/مصرف« کنندهتوصرف»وری اطالعاتی حتی اقتصاد فنا

فرزندی کوچکتر و از نظر کمی متفاوت از آن از این منظرمعضل جمعیت در چین به دنبال اجرای سیاست تک

گاه شود. و الزم است که چین به سیاست کاهش جمعیت ادامه دهد، حتی آنچیزی است که در غرب معرفی می

فناوری و زیر ساختارها الزم باشد. ولی  چین تاکنون از  ،لسله از تغییر ساختارها در اقتصاد و در جامعهکه یک س

 ساختاری عمیقی خودداری کرده است؟ کدام انقالب

وری کار، )و در واقع از نظر فرهنگی تعیین شده( کاهش جمعیت  به دنبال افزایش بهره« طبیعی»تضعیف 

ای برای چین محسوب های ترقی شغلی و تنظیم خانواده به هیچ وجه فاجعهطور تغییر راهافزایش درآمدها و همین

 برداری کرد.تواند برای کاهش جمعیت از آن بهرهشود، بلکه بالقوه حتی یک فاکتور مثبت است که  مینمی

ت سازمان یافته فرزندی، سن بازنشستگی و مهاجردر نتیجه چین باید در آینده  بین سیاست یک، دو و یا سه

تعادل برقرار کند تا بتواند بدون مواجه با اختالالت بزرگ اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی مردمش جمعیت 

جهان درمانده و متحیر خواهد های جمعیتی برای باقیخود را کاهش دهد. و از این طریق چین الگوی سیاست

 موخت.شد. و مثل همیشه سازمان ملل کمک خواهد کرد و خواهد آ

 

 متوسط تله قشر

ها در مورد افتادگیدر باال نشان دادیم که به دالیل رشد و توسعه، تمرکز روی بازارهای درونی، جبران عقب

ای افزایش بخشده است. به العادهتر، چین به طور مستمرسطح دستمزدها را به شکل فوقرفاه عام و توزیع عادالنه

ی نیز در چین  بسیار باالست و برای حفظ آن نیز به شدت کار صورت های فناوری رشد کارایدنبال پیشرفت

 گیرد اما در ضمن تضمینی هم وجود ندارد  که بتوان  دایماً آن را بیش از حد افزایش درآمدها نگاه داشت.می

قشر طور که نشان دادیم این کشور رشدیابنده  با تله معروف اگر در دراز مدت چنین اتفاقی صورت گیرذ، همان

روبه رو خواهد شد. بسیاری از کشورهای نولیبرال، با ساختارهای الیگارشی مانند  Middle-Income-Trapمتوسط 

 ۱ها سال است که در این دام گرفتارند.برزیل، آفریقای جنوبی، اندونزی، فیلیپین، ترکیه )و شاید روسیه( بعضاً ده

 ایوان  توانستند برای مدت زیادی از این دام رهایی پیدا کنند.جنوبی و یا تتنها تعداد کمی از کشورها مانند کره
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آوری در مقابل وری و توانایی نوماندگی در افزایش بهره، عقب«متوسط دام جامعه قشر»تواند از آیا چین می

 افزایش درآمد مردم زحمتکش، از دست دادن مزایای اصلی در رابطه با افزایش بیش از حد درآمدها که نهایتاً

 شود، رهایی یابد؟ در درون سطح متوسط درآمد می« اسارت»منجر به رکود و  

 و است شده منظور کامالً ٪۹ساله جاری ضعف عمومی رشد محصوالت اجتماعی  زیر در خالل برنامه پنج

 به شکلی ترکم  رشد شدت با خدماتی جامعه به شدید رشد دارای صنعتی تولیدات از ساختاری تغییر طورهمین

چین از افتادن »گویند: می "ییل"استاد دانشگاه  "استفن روچ"شود. از این رو کارشناسانی چون هدفمند دنبال می

کند. )...( و تا آنجا که این تغییر، نتیجه  موردنظر برای آرایش مجدد به دام درآمدهای متوسط، حذر می

 ۱«هد بود.مورد نگرانی خوا ترکماستراتژیک چین باشد، کاهش رشد بسیار 

با در نظر گرفتن   "روچ"وری خواهد ماند. طور رشد بهرهو همین« رشد شدید»ولی مسأله تعیین کننده، ترغیب 

طور سرمایه گذاری فعال در سهام سرمایه در شده و نوسازی  شدید و همینخوب تربیت« های انسانیسرمایه»

 بین است.مورد آینده چین بسیار خوش

متوسط  خواهد رست، احتماالً یکی از  چگونه چین از دام قشر»دانند: یافته نمیرا پایانبرخی دیگر مبارزه 

 ۱«بزرگترین مشکالت سیاستمداران و اقتصاددانان رشد و توسعه است.

مشکل وابستگی  تربیشدام قشر متوسط)*(، که کشورهای بزرگ آمریکای التین گرفتار آن شدند، اخیراً 

گذاری بیش از های بیش از حد و ارزشهای نولیبرالی با نرخ بهرهس از تحمیل سیاستاقتصادی  این کشورها  پ

از این رو چین دارای شانس بسیار خوبی است که در دام قشرمتوسط   ۵حد ارز محلی تحلیل و تعبیر شده است.

 گرفتار نشود.

ها مجبور باشند برای کسب ه آنککند بدون آن)*( )افراد ثروتمند صاحب امکاناتی هستند که درآمد ایجاد می

آن کار کنند. تفاوت آن با طبقه متوسط این است که طبقه متوسط برای کسب درآمد باید کار کند. هزینه 

زندگی نسبت به درآمد گران است و برای تامین مالی آن به درآمد نیاز دارد. قشر متوسط برای تامین هزینه 

 دام قشر متوسط نام گرفته است. م.(» زندگی به دنبال پول می دود و این وضعیت
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 گراییبینی قشر متوسط و خبرهگرایی، جهانمصرف

طور مسأله اجتماعی، فرهنگی و روانی  و روابط همین  ، بلکهدهی نیستچیزها مسأله افزایش بهرهالبته همه این

گرایی، که ما قبالً أله مصرفتوان آن را مسهاست، که میها نسبت به رشد و به ویژه درآمد و مصرف آنانسان

های سیاسی طور کوشش در جهت ارتقأ فردی  و رسیدن به قشر متوسط و وعدهمورد بحث قرار دادیم و همین

توان به صورت خودرو به حال خود نهاد، زیرا جهان یک چنین اقتصاد مربوط به آن تلقی کرد. همه اینها را نمی

تواند میلیارد نفر جمعیت  را نمی ۸،۱شیوه زندگی امپراتوری( با  مصرفی متناسب با شیوه کشورهای غربی )

 تحمل کند.

لذا دیر و یا زود مسأله رشد  دستمزدها و درآمدها  مطرح خواهد شد و متغیری بین رشد گسترده محصول 

 گذاری در انواع خواهد بود.انداز،، آموزش  و سرمایهوری، مصرف و رشد پساجتماعی، رشد بهره

های یای ارتقأ  و رسیدن به قشر متوسط، اغلب در رابطه با  تحصیالت و آموزش و تحصیل فرزندان نگرشبا رو

ای بندی مقایسهگرایانه در چین از مهد کودک تا  مسأله رتبهیابد. مشکل نگرش خبرهگرایانه رشد میخبره

 در اینجا به آن بپردازیم.خواهیم ای است که نمیهای آمریکایی مسأله گستردهها با شاخصدانشگاه

های ذهنی  در مغز و رویا و آرزوهای شهروندان خود برخورد ولی دیدیم که چگونه چین با این مسأله مدل

کند. مسأله بر سر وداع بطئی از  خودرو کند. چین تاکنون اولین کشوری که در این زمینه نیز فعاالنه عمل میمی

های زندگی است . های موفقیت و ارزشالگوهای مصرفی تا شاخص هم رفتهفردی با سوخت احتراقی و روی

)شی( » سرزمین متمول و زیبا»مسأله برسر محیط زیست، عدالت، خوشبختی  و رویاهای ملی و اجتماعی از یک 

داری متداول آمیز( که در سرمایه)رقابت جنون  Rat raceطور که نشان دادیم توزیع مجدد برای تخفیفو همان

محیطی های رفتاری جدیدی در رابطه با محصوالت مشترک اجتماعی و زیستبرای جا انداختن شیوه است و

 "شی"توان نقش اخالق نوکنفوسیونیستی را مشاهد کرد. اگر بخواهیم آن را روی شخص جا میاست. در این

 ۹«پینگ هویت جدیدی به کشور بخشید.شی جین»توان گفتمنعکس کنیم، می

بینی قشر متوسط  و تحول گرایی، جهانئیس انستیتوگوته سابق در بیجینگ  در واقع مصرفاین تعریف  ر 

خواهیم. ما خواستار ما یک زندگی لوکس و اسرافی نمی: » "پینگجینشی"ها را در نظر دارد، و به زبان ارزش

 ۹«زندگی خوب برای همه هستیم.
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 ... از طرقی که برای ما هنوز ناشناخته است

گذارد  که بشر تا کنون در آن پا نگذاشته است. این کشور یک های گام میطور که دیدیم در راهانچین هم

دهد، تجربیات خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار های کوچک سازمان میآزمون بزرگ و تعداد زیادی آزمون

ین کشور سهم قابل توجهی دهد. ادهد و در صورت لزوم خیلی سریع تغییر میآموزد و تغییر میدهد، میمی

المللی )ولی متاسفانه نه در غرب( محیطی جهانی داراست که در سطح بینبرای تولید محصوالت اجتماعی زیست

 شناخته شده و مورد تقدیر قرار گرفته.

حاکمیت ملی و تمامیت ارزی، ثبات، تداوم، با برنامگی، شمول اجتماعی و بسیج به درون و همکاری گسترده  

 کند .ارج همه چیزهای واال و حیاتی است، که تنها در مورد چین صدق نمیبا خ

تواند باشد تا برای خود از این رو خوب است که نظاره کنیم و درک کنیم و بیاموزیم که آینده چگونه می

به جای آن  رسد وروشن کنیم که آینده ما چگونه باید باشد. ظاهراً تکبر سنتی اروپا محور کامالً زاید به نظر می

 رسد.ضروری به نظر می تربیشتواضع در انتقاد از خارج و همکاری و آموختن مشترک از و با چین 

هایی که امروز همه کشورها تواند تربیعات همه این دایرهچین برخالف غرب، به عنوان کشوری که بالقوه می

و تامین اکولوژیک کره زمین( را حل کند و  اند )رفاه، ثبات، شمول،، توزیع عادالنهدر مقابل آن قرار گرفته

 های برنده خوبی در دست دارد.ظاهراً برگ ،رویاهای بشری را  تحقق بخشد

 حتی تنهایی به چین. کند بسیج خود دنبال به را جمعیت ٪۱۰ تواندنمی زمین کره جمعیت ٪۱۰گاه ولی هیچ

های نوین خود در جهان ها و شبکهاین رو با ایده از و  شناخته چین را امر این. شود روبهرو شکست با شاید

یک راه ممکن است بتوان بخشی از آن چه که  -کمربندمیلیارد  انسان در عزیمت یک ۵کند. با حرکت می

 روند را نجات داد.ما به خاطر آن به خیابان می Friday for Futureفرزندان 

المللی  ادامه داشته های بینتا چه حد دشمنی و انسداد سیستم ولی فارغ از این که غرب کدام راه را انتخاب کندو

باشد، کشور رتبه یک  باید به راه خود ادامه دهد و جهان را هدایت کند. کارشناس ارشد اقتصادی بانک جدید 

در پکن این را بزرگترنی چالش را برای چین  "هوآتسینگ"بانک( و استاد دانشگاه  معتبر  بریکستوسعه )

 اسد:شنمی
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کار دار شود که ایاالت متحده مغشوش و پارانوئید شده. برای اینپکن باید بیاموزد در زمانی رهبری را عهده»

شود گیرد و حفاظت از محیط زیست به پیش برده میکه در درون برخی اصالحات صورت میباید در زمانی

قال را نادیده گرفته و به کار خود  ادامه  مداران آمریکایی را تحمل کند )...( قیل وحمالت برخی از سیاست

 ۱«دهد

 

 همبستگی نقادانه؟ آری، البته.

سایت یک گروه کوچک کمونیستی آلمانی مقاله آموزنده طوالنی هنگام تحقیقات خود به طور تصادفی  در وب

 بخش استفاده کرده بود:در مورد چین یافتم که در پایان از این جمله طراوت

خیز »میل که منتظر در این مبارزه )برای سوسیالیسم(  نسبت به کنارگودنشینان غرغرو و بی  چین سوسیالیستی»

گیرد و برای ی است، زیرا این مبارزه در مقابل چشمان ما صورت میتربیشاند، واقعاً مستحق اجر نشسته« بعدی

 ۶«ست.المللی امنافع شخصی خودما هم که شده مستحق سمپاتی و حمایت و همبستگی بین

 تربیش ، بلکهانگیزحزن ترکمها. فراخوان من نیز مشابه آن است شاید ها برای چپچپ از سویظاهراً فراخوانی 

اشتغال داشته و هرروز  با «  توسعه اقتصادی»سال خارج از دانشگاه به  ۸۰فراخوان یک عملگرای پیر  که 

داند که کارآفرینان قادر به چه کارهایی هستند میکند که های محرمانه داشته و فکر میوگوگفتکارآفرینان 

تواند انجام قادر به چه کاری هست و چه کاری را نمی« بازار»داند که آیند و میو از عهده چه کارهایی برنمی

داری مالی شده نولیبرال قادر به چه کاری است و به ویژه از انجام کدام کار ناتوان طور سرمایهدهد و همین

دهندگان های متوسط، ارائهریزان، شرکتن فراخوانی خطاب به کارشناسان، فناوران، مهندسین، برنامهاست. ای

های خود به گرا که همه را طی پرواز طور مدیران کنسرنها و همکاران دانشمند عملخدمات مستقل و همین

طور فراخوانی خطاب ردم ولی همینها و در قطارهای آلمان  مالقات کهتل در باالبرها و البی ،چین و از چین

 ها و به همه همسایگان است:به دانشجویان و دانش آموزان و معلمین آن

اعتنایی، سازوکارهای جعلی، تحقیر و دشمنی است. حق این کشور است از بی تربیشچین واقعاً مستحق چیزی 

هایی کند و می آزماید، راهکه انتخاب میهایی را طور به خاطر منافع خود ما، راهکه شناخته و درک شود. همین
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شود و آن خرد و دچار اشتباهاتی میرا که تاکنون هیچکس نرفته است و در این راه خطرهایی را به جان می

 کند و بدین صورت  طبیعتاً مستحق همبستگی  نقادانه است.اشتباهات را تصحیح می

 

 


