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ای از یک مباشر رژیم پیشین به بالادستان و ناممکن است نامه

را بخوانیم بدون آن که از شباهت نهادهایی هردو زیردستانش 

زده که مدیران آن دوره را ساختند با نهادهای زمان ما شگفت

ها را جدا کرده بود، ی عمیق انقلاب که آننشویم. از میان دره

 معمای اندکی در بگذاریدآنان به یکدیگر دست یافتند... 

ین با استقرار مجدد تمرکزگرایی در آغاز ا که آوریحیرت

ی بنا 98مردان سالِ  .کنیم درنگ در فرانسه شکل گرفت، قرن

 نابودکنندگان قلب در آن یشالوده را واژگون کردند، اما کهن

و حتی  نندک بازسازی را بنا آن توانستند و با داشت جای

 .بسازند قبل از ترمحکم

 رژیم پیشین و انقلاب فرانسهآلکسی دوتوکویل، 

 

ژرف بر تفکر چین درباره ایدئولوژی ، نهادها تأثیری فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 

برای  2بارِ سقوط حزب کمونیست شورویپیامدهای فاجعه 1.سیاسی داشت یو توسعه

ه ب داخلی و خارجی هایفشار برابر در مقاومت برای را پکن رفاه اجتماعی روسیه، عزم

 نیستکمو حزب چرا .کرد تقویتتر بیش پارلمانی دموکراسی به سوی حرکت منظور

 توانست چین کمونیست حزب که حالی در از هم گسیخت، شوروی جماهیر اتحاد

 ابرقدرت دو مسیرهای چشمگیر واگرایی کند؟ تقویت و حفظ را خود موقعیت

 بوده، داربرخور ویکمبیست قرن جهانی سیاسی اقتصاد برای زیادی اهمیت از کمونیست

 .خواهد بود نیز مشهود آینده در آن پایدار بالقوه اثراتو

 یروسیه در کهبود  اقتصادی -سیاسی نظامدر  دو رژیم نقطه عزیمت مشترک

ی نحصار کنترل سیاسایعنی،  نظام آن اصلی هایویژگی. شد سیسأت 1811-21 هایسال

رت؛ ادر دست حزب، مالکیت دولت بر ابزارهای تولید، کنترل دولتی بر مالیه و تج
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 وپای بلشویک طی جنگالعاده برای بقای رژیم نهمگی در خلال منازعه و خشونت فوق

شد، حزب کمونیست مستقر  1821که نظام شوروی در ابداع شدند. هنگامی داخلی روسیه

یر شی تعببهاقتصادی را پذیرفت. دهیسیاسی و همان رویکردِ سازمان چین همان ساختار

م لنینیس-ارکسیسمهای انقلاب اکتبر موجب ظهور مشلیک» :2111پینگ در سال جین

حل راهلنینیسم، -حقیقت علمی مارکسیسمدرون خواهان چین از در چین شد. ترقی

 3.«مشکلات چین را یافتند

هم در چین، جنگ داخلی و منازعه بر سر بقای ملی  هم در اتحاد جماهیر شوروی و

 و های تمرکزگرایانهجنبه - ازی و ژاپنترتیب، آلمان نبه – در برابر قدرت مهاجم

 یمراتبیِ حزب کمونیست را تقویت کرد. در هر دو کشور، با شروع دورهسلسله

لنین و رهبری در شوروی تحت  1821 یابتدای دهه، «سیاست اقتصادی جدی )نپ(»

دیل موقتاً تع استراتژی اقتصادیرویکرد ، مائورهبری در چین تحت  1891 یابتدای دهه

 دهیسازمان» جملهاز ،«واحد ییک کارخانههمچون اقتصاد  کل»  یهاما فلسف ؛شد

در هر دو سوی دهی اقتصادی کلید سازمان ،«اشتراکیجمعیت روستایی در مزارع 

 کپارچهی سیاسی کنترلهمراه با  «استالینیستی». این نظام اقتصادی شد 4رودخانه آمور

، در چین تا زمان مرگ مائو و در روسیه تا زمان دبیرکلی حزبی دستگاه توسط

 تداوم یافت.  1899گورباچف بر حزب کمونیست شوروی در سال 

 تزارها ساخت سیاسی
سیاسیِ دو قدرت کمونیستی، -های مشترک سیستم های اقتصادیویژگی ،حالبااین

ها را پنهان کرد. برای حزب های پیش از انقلابِ آنهای عمیق در ماهیت رژیمتفاوت

مستقر از قرن شانزدهم بود که توسط  یهدولت روسی رژیم پیشینکمونیست شوروی، 

 یناطولانی از فتوحات نظامی شکل گرفت.  ایکوچک مسکو و طی رشته امیرنشین

با  زرگ،ب ارتش به مجهزو  اقتدارگرا تمرکزگرا، یحکومت توسط طلبانهسیاست توسعه
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بتنی بر م و دارای پراکندگی جمعیتی وسیع، قلمرو یک یکپارچگی توجه به ضرورت

 شورهایک با شدید نازعاتم در سپس و اجرا شد با گرایش به شکاف داخلی، قومیتنوع 

-21 هایسال با دولت پرتوان سوئد بین 9جنگ های بزرگ شمالیاز جمله،  همسایه

، جنگ کریمه بر علیه فرانسه، بریتانیا و عثمانی در 1912، تهاجم ناپلئون در سال 1111

. جنگ گرفت قرار آزمون مورد 1814 ژاپن در سال-، و جنگ روسیه1991 یدهه

طولانی منازعات بین امپراتوری  یترین مورد از رشتهترین و مخربجهانی اول بزرگ

 های بزرگ رقیب بود. روسیه و قدرت

 یبقهط یک توسط تزارها حکومت نظامی و مدنی تربالاهای لایه اجتماعی، برمبنای

 ایهل ایناشغال شد.  آن، هایدارایی از حفاظت و تخصیص برایحاکم  به وابسته 6مالک

م نوشتاری محک سنتفاقد  روسیه. ندبود سوادبی همچون بخش اعظم روحانیون عمدتاً

داقلی در این کشور جایگاه ح حاکم یطبقه نقش مورد در فلسفی یا اخلاقی تفکر و بود،

 کاهنان که ،موقعیت یک بخش تابع دولت تقلیل یافته بود به ارتدوکس کلیسایداشت. 

ی یعن دهقانان، یتوده .کردمی پرداختمواجب  هاآن به و منصوب را بلندپایه مقامات و

 1961 سال در آزادی از پس حتی و بودند بردگان واقعی ارتش، برای نظامپیاده سربازان

افت، زیادی ی یداخلی توسعه در نقش زیردست ماندند. اگرچه کشور در سیستم تجارتِ

ان انحصارات دولتی را بر بازرگانتزاری بازرگان تحت کنترل شدید بود. رژیم  یطبقه

ها مالیات سنگین بست، و از بر سود آنملی  یبرای حمایت از خزانهاعمال کرد، 

  شهرهای تجاری مهم ممانعت کرد. گیریشکل

 و شرقی یتعامل با مدیترانه حاصلدر حالی که بخش مهمی از فرهنگ روسیه  

ب جذ یبیش از هر چیز دغدغه کبیراز زمان پتر  آسیای مرکزی بود، حاکمان کشور

 رگ،پترزبو سن معماری در انگیزه اینرا داشتند. و فرهنگ اروپای غربی  تکنولوژی

 در که انروشنفکر گیریجهت و دارزمین بالای طبقات توسط فرانسوی زبان پذیرش

ای های سیاسی اروپمشتاقانه ایده انروشنفکراین  .شد منعکس یافت، ظهور نوزدهم قرن
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 یراز اقتدارگرایی تزا آن، انتقادادبی و سیاسی  کنشو بخش اعظم  غربی را جذب کرد

شوروی ادامه حیات یافت. صنعت  یو دولت تا دورهروشنفکران بود. تنش بین 

 ماند متمرکز پترزبورگسنت درعمدتاً  اما کرد، رشد 1814 تا 1981دارانه بین سرمایه

 ایفا ایحاشیه نقش هاتزار سیاسی اقتصاد کلیت در ،هابلشویک گیریزمان قدرت تا و

 اعمال کنترل -مالکان و افسران نظامی - پیش از انقلاب حاکمِ  یطبقهی دغدغه .کرد

 ناکارآمد و کوچک نسبتاً این کشوربوروکراسی د. بوهای دهقانی امپراتوری و تودهبر 

به . همچنین رژیم تزاری درک اندکی از اقتصاد بازار داشت و از حس حقارت نسبتبود

 فرهنگ اروپای غربی در رنج بود. 

مفهوم اقتصاد غیربازاری بر اساس مالکیت مشترک ابزارهای تولید نقش مرکزی را 

کمونیسم  یدر طول دوره مفهوم ایندر ایدئولوژی حزب کمونیست شوروی داشت. 

صنعتی شد که بیست سال بعد،  حائلیک ایجاد و موفق به  ،اجرا شد 1819-21جنگی 

که ایمان رهبری حزب به هذا، همینمع 1.پیشرفت نازی ها را به اوراسیا متوقف کرد

 در مواجهه بابه هوا رفت. به طور کامل  اقتصاد غیربازاری یکمونیسم دود شد، رویه

دیگر  یکرانه»ها چه که چینیشرایط جدید، هیچ تصوری از آن و روپیشِ محیط

-که شما در آرزوی رسیدن به آن هستید و بدیلی محکمجایگاه  -نامیدند 9«رودخانه

تحقق  ،عرضه کرد تاریخ پیش از انقلاب مسکو امکان و منبعی که تنهاوجود نداشت. 

 بود. و اقتصاد بازار آزاد  یغرب تاندازهای سیاسچشم

 منابع لازم برای حرکت
ژیم رها و منابع بدیلِ امکانحزب کمونیست چین، قادر بود  شوروی، یتجربهبرخلاف 

که قبل از قرن چهاردهم -8مسکوامیرنشین . برخلاف استخراج کندچین را  یگذشته

شرقی چین  یهیافتدولتی پرجمعیت و توسعه یهسته -نبود دژ چوبیچیزی بیش از یک 

 سیاسی پایدار مرانیهای طولانی حکبرای دوره یک شالوده محکم طی چندین هزاره
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 دستخوش فرازوفرودهایکه کنترل بر قلمروهای کوچک بیرونی تا جایی ؛ایجاد کرد

چینی الاری سدیوانسیاسی بلندمدتِ -سنت فلسفیرا حزب کمونیست چین  .بسیار بود

ذهن  یبه طور سیستمی به ملکه« خدمت به مردم» ی، که در آن وظیفهکردنیز تقویت 

رورت ض یعالمان تبدیل شد و الزامات اخلاقی فیلسوف بزرگ منسیوس درباره-مقامات

  11.ارج یافت «خردورزی»

چینی حک شد و عیناً در ایدئولوژی حزب سالاری دیواناین فلسفه عمیقاً در تفکر 

 1813 هایسالتونگ بین  جی معلم مائو تسهکمونیست چین ریشه دواند. یانگ چانگ

شدت اعتقاد داشت که به را بر رهبر آینده گذاشت، «تأثیرترین قوی»که  1818تا 

 یوظیفه ،های فردی خوداهمیت دادن به سرنوشت کشور فراتر از خواست عالمان در

عنوان شعار مرکزی حزب کمونیست به 12«خدمت به مردم» 11.رندخاص بر دوش دا

ل قبل از اعلام موجودیت جمهوری خلق ، پنج سا1844چین، از سخنرانی مائو در سپتامبر 

توان را می سالارانیدیواناندک  13.پینگ طنین انداخته است چین، تا گفتار اخیر شی چین

، نفسدر طول تاریخ چین یافت که قادر به برآوردن استانداردهای بالایی چون عزت

 . بین سال هایآل یک مقام دولتی باشندپذیری در حد سنخ ایدهمسئولیتشجاعت و 

 کمونیست چین به منظور مهارحزب کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی  2111 تا 2112

تغلات ی مسگستردهویژه در بخش به-«اقتصاد بازار»فساد شایع درون حزب که با رشد 

 گیرانه اعمال کرد. میلیون نفر از اعضا اقدام سخت 1.4گسترش یافته بود، بر علیه  -

ن های کهن در چیها، خاستگاهیربازاری، با مالکیت مشترک داراییاقتصاد غ یایده

گردد برمی 14هاآیینکتاب در کنفوسیوس  دارد. بعضاً حتی به کلمات قصار منسوب به

شکار . آشده است گردآوریاز متون قبلی در قرن دوم پیش از میلاد  که خود این کتاب

 راهنماکه در آن خیرخواهی اصل  آل در ذهن داشتاست که کنفوسیوس جهانی ایده

ظاهرًا  واقع، مسیرِهب 19.؛ اما ماهیت حقوق مالکیت در چنین جهانی محل مباحثه استاست

ن فنگ یولا ]خلق چین[مطابق دیدگاه فیلسوف عصر جمهوری 16.پر از ابهام است آشکار
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که تائوی بزرگ محقق شد، جهان برای هنگامی»: تفسیر شود بدین شکل دیدگاه فوق

ین تعبیر نآن را چ 19. فیلسوف معاصر ژاپنی وی توشیدا کیوسون11.«همه مشترک بود

جهان در مالکیت مشترک خواهد  یمحقق شود، همه باشکوهکه راه هنگامی» کرد:

 .«بود

سلطنت مشروطه و رهبر جنبش اصلاحات طرفدار  -18ایی کانگ یووییمتفکر یوتوپ

رده بود. مطرح ک از فنگ یولانقبل  یک نسلتفسیری مشابه از کنفوسیوس را -1989

 یهمه»ای را به تصویر کشید که در آن جامعه 21کتاب هارمونی بزرگکانگ در 

ازرگانی به کنترل وزارت تجارت کل ب»و  «صنایع تحت کنترل عموم خواهند بود

طوری که جهانی انجام خواهد شد،  یریزی اقتصادی در مقیاسبرنامه. «خواهد آمددر

ها کل زمین» روستاهادر  .«ممکن خواهد شد 22تولیداضافهو  21ناکافی تولید اجتناب از»

 یریزی در همهبرنامهدر عین حال ، «عملکرد عموم مردم خواهند بود در مالکیت و

گسترش  -« دستورات نظامی»همانند اجرای  - جزئیات از جمله در الگوهای کاری

 23.خواهد یافت

ه تنها راه رسیدن ببود. به استدلال وی  کاملاً آشنا کتاب هارمونی بزرگمائو با 

کارگر  یاز طریق یک جمهوری خلقی، تحت هدایت طبقه «جهان هارمونی بزرگ»

، در میان 1816و  1896با توجه به اقدامات اجراشده توسط مائو بین سال های  24.بود

های بسیاری با جنبهمخالفت های شدید اپوزیسیون در میان حزب کمونیست چین، 

رشته سردر چین که  رژیم پیشینهای ع ایدهواقآشنا هستند. به کتاب هارمونی بزرگ

های گفتارها و نوشتهمارکس در  هایایده، بیش از رسدمی 29چینی-به جهان پیشاآن 

ز ا وی همچنین شگرف بر مائو داشت و یاثر مانیفست کمونیست نمود دارد.مائو 

. به غیر ردکاستفاده بسیار  نقد برنامه گوتاکمون پاریس و  یدربارههای مارکس نوشته

س های مارکبر روی نوشته یسیستماتیک یرسد وی مطالعه، به نظر نمیاین موارداز 
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کرد،  بازار را حذف که عملاًاز طرف مائو سیستم اقتصادی  یکسازی داشته باشد. پیاده

 .رمایهس است تا کتابچین مربوط  یندیشهرادیکال در تاریخ ا هایجریانبه  تربیش

 

 های قدیمبناهای جدید، شالوده
های چین، به اشکال دارایی یهحجم عمد 1811 یتا انتهای دهه 1891 یدهه یاز میانه

و در آغاز فرایند اصلاحات، حزب  1819مختلف تحت مالکیت مشترک بود. در دسامبر 

ترل شده، اقتصاد کنیعنی  رودخانه «مائویستی یکرانه»کمونیست چین تصمیم گرفت 

 همراه با مالکیت مشترک بر دارایی ها را ترک کند و به سمت مقابل آن عبور کند.

ین چین ا نامشخص بود. بنابراین هنگامیکهدر آن زمان  مقابل رودخانه یماهیت کرانه

یاسی و س یاندیشهبا سنت قدیمیِ  «اقتصاد بازار»تدریجی  ی، توسعهسفر را آغاز کرد

 ایدئولوژیکی چینی تعامل و ائتلاف برقرار کرد.

یش از میلاد در قرن سوم پ 26عنوان یک دولت به دودمان چینبهتاریخ چین 

)قرن هفدهم قبل از میلاد تا سال  21های فلسفی آن به دودمان ژوگردد؛ اما سنتبرمی

چین، که بر اساس یک سنت سالاری دیوانرسد. تاریخ طولانی قبل از میلاد( می 221

گرِی تجربی شکل گرفته، شده با سیستم آزمونمدون یهادبی و فلسفی پیچید

هستند.  کمونیست چین حزب 28در شکل دادن بناهای رژیم پیشین 29«هایشالوده»

و  ،شد فهمفلسفی -جمعیت به عنوان یک اصل سیاسی انبوهگویی به نیازهای پاسخ

. وددستیابی به رونق اقتصادی ببه منظور ، پرورش بازار سالاریدیوانکلیدی  یوظیفه

پیش از میلاد( صدراعظم مشهور دولت  121-694) مندی توسطه گوان ژونگاین رابطه

ی که به وی متندر گوان ژونگ  تدقیق شد. 31بهار و پاییز تاریخ چین یدر دوره 31کی

 قادر خواهند، همه کاملرساندن بازار به عملکرد که با کند میمنسوب است استدلال 

راوانی یا ف دربارهگیری به تصمیم »باید تنهایی نبهمند شوند؛ اما بازار بود از آن بهره
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 یاین متن قدیم که ،یک راه درست برای این کار وجود داردباشد. « مجاز کمبود کالاها

 33.نامدمی 32«بازارهدایت »آن را 

مک ن چه در مباحثآن هایی نظیردیدگاه وجود داشت، ی دیگری نیزفکر مکاتب 

ای پایاپکه طرفدار بازگشت به عصر طلایی مطرح شد  پیش از میلاد 91و آهن در سال 

 اندکیو تقاضای  داشتند مندانهزندگی سعادت» که در آن جمعیت مردم بود هاکالا

 کهاینبدون ی ریشه دواندند. ندرت در جریان اصلی سیاست دولتبهاما  «،وجود داشت

دنبال با سماجت به این کشور، نظر دولت چین باشدمطمع تاکتیک حذف بازار

 هایی نظیر:خود را تحکیم کند، روشمؤثرتر هایی بود تا خود کارکرد روش

 فعالیت های عمومیاز  ایگسترهدهی سازمان -هوشمندو  جویانهمصلحتگذاریِ مقررات

تلاش برای تثبیت قیمت کالاهای نقل؛ وجمله حفاظت از آب و زیرساخت حمل از

قحطی؛ حمایت از گسترش دانش از طریق مبارزه با های طرح یتوسعهی؛ کلید

 مکتوب.ها و دیگر متون دانشنامه

مبنا برای مدت دو -چین تحت این سیستم، پیشگام جهانی در نوآوری های بازار

کاغذ و چاپ،  اختراعاسب،  رام کردنشامل هزارسال بود. ابداعات این کشور 

زی، وله فلل اسلحه ظروف چینی،پیشرفته از طریق استفاده از کوره انفجار،  گریریخته

 بآ تنظیمهای سکان کشتی، دریچهنمای دریایی، باروت برای مقاصد نظامی، قطب

اجزای اصلی موتور بخار، های شهری بود. کانالکردن باز و بستههای کشتی، و دروازه

اصلی یشرفت پ -به حرکت مستقیم  حرکت چرخشیو تبدیل  برگشتیرفت و پیستون 

 روشنفکر چین یطبقه 34.ندبه طور مستقل در چین توسعه یافت -انقلاب صنعتی بریتانیا

 که در جهتبدون این آنها که فعالیت دادند؛ شکلرا  سالاریدیوان سیستم یههست

ر د نیروهای اداری همراه بود. ردعملک با انتقاد شدید ازسیستمی باشد اغلب  براندازیِ

دی کلی کارکردهایاقتصاد از طریق انجام  بر حمایت ازطول این تاریخ طولانی، دولت 
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 مقرراتِ در معرضبازار همواره هدف گذاری داشت؛ و  که بازار قادر به ارائه آن نبود

 بود.  کنندههدایتدولت 

روشنی  یاین سنت رابطهبا دنبال کرد  1819رهبری چین از سال  ی کهرویکرد

گ دنگ شیائوپین، «گشایش اقتصادی»برقرار کرده است. از آغاز فرایند اصلاحات و 

 یر زمینهدگرایانه را مصلحتروشن ساخت که از این پس چین باید یک مسیر تجربی و 

، اما به کار خود ادامه دهدبازار نباید بدون هدایت دولت و بازار دنبال کند.  یرابطه

 صادیدر سیستم اقت شاننسبیسهم  برحسبِ «هاواقعیتخلال از »مداوم طور بهت باید دول

 1898ژوئن  4 یفاجعهدنبال کند. جیانگ زمین بلافاصله پس از را « حقیقت»

ای و ترکیب بین اقتصاد برنامه یهمیزان، روش و گستر» تصریح کرد: آنمن[]تیان

 39«.حل واقعی انطباق یابد و تکمیل شودمداوم با راهطور هدر بازار باید بگذاری مقررات

کید دارد أت رژیم پیشینسیاسی  یفلسفهدرون برآمده از  یهگرایانمصلحتانداز این چشم

که روش صحیح تنظیم بازار مستلزم یک پویش غیرایدئولوژیک به منظور ایجاد موازنه 

 یهانآییکتاب کننده و بازار رقابتی است. عبارت معروف و تعامل بین دولت هدایت

گائوژنگ  دیدگاه هو و تواند به عنوان بنیان فلسفی این رویکرد نگریسته شودمیچین 

خیر  هتمام جهان ب رما شود،حکمفهنگامی که اصل بزرگ » ارد:دتأکید بر این بنیان 

 36.« یابدگرایش می همگان

 مسیرهای بدیل
های اخیر بحث جدی در چین درباره ماهیت تاریخ و سنت های فکری کشور، دههدر 

هم با مفاهیم چینی و هم با اصطلاحات غربی در جریان بوده است. ویژگی متمایز این 

حزب  کسانی که درونصرفاً  نهروشنفکران چینی،  خواستِتوان در را می گفتگو

اریخ ت اندیشه های مرتبط با گذشته خود با تاملاتقرار دارند، برای ترکیب  کمونیست

 مورددر این ملاحظه کرد.  «دیگر رودخانه یکرانه»دیدن  به منظورغرب  یو فلسفه
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خدمت از گذشته برای »: از او استجمله معروف این که  بودندمائو روی ها دنبالهآن

 جی معلم مائویانگ چانگ .«برای خدمت به چین استفاده کنید به حال و از خارج

آهنگ در مواجهه عمیق با سنت های فکری غربی بود. در کتاب آدام پیش یشخصیت

بازار درکی مشابه داشتند. -اسمیت، رهبران معاصر چین نیز از اهمیت روابط دولت

رقابت بازاری در پیشرفت اجتماعی و نامرئی سهم دست  ثروت مللاسمیت در کتاب 

وی این  احساسات اخلاقی ینظریههذا، در کتاب اقتصادی غرب را تحلیل کرد. مع

عمیقاً آمدهایی اگر به حال خود رها شود، پیاستدلال را نیز مطرح کرد که بازار، 

ساز به لحاظ نابرابری، ماهیت کار، دستیابی به سعادت و بنیادهای اخلاقی جامعه مسئله

 دارند.

گذاری دولتی و مقررات «دست مرئی»، با هدف ادغام ، این فلسفه1819از سال 

ن ترکیبِ روشی بیو  مداوم گریونفرآیند آزمرقابت بازاری از طریق  «دست نامرئی»

در طول است  ترکیب شده انداز رهبری چیندر چشم و رقابت بازاری، گذاریمقررات

. با این حال، رکورد مسیر مشکلات فراوانی وجود دارد و بدون شک وجود خواهد داشت

 ، سهم چین در2119 تا 1891های نظیر بوده است. بین سالی این دوره بیچین در ط

که طی همین درصد جهش یافت، در حالی 19.9به  2.3جهانی از  GDP تولید ناخالص

چین  31.افت کرد درصد 16.2 هب 31.1جهانی از  GDPدر  اروپا یاتحادیه سهمدوره 

 دولتیغیرهای شرکتو همچنین  بنگاه های تحت مالکیت دولتگروه بزرگی از 

و  برندها ها،فناوریمجهز به  چین یعمدههای شرکتقدرتمند را شکل داده است. 

د رش. های رقابتی جهانی هستندبنگاه هایتبدیل به حال در های پیشگام، نوآوری

. است فرهنگی مردم ایجاد کرده مادی و در رفاه عظیماقتصادی مبنایی برای پیشرفت 

، آب مخابرات، برقنقل، وحمل- های زیرساختاریِ اجتماعی و فیزیکیمگسترش سیست

زندگی برای انبوه جمعیت ترکیب شده سطح  یبا بهبود گسترده –و فاضلاب شهری 

 دارایو  کمک کرده تا خانه های مناسب ساز مسکنوعظیم ساخت یاست. یک برنامه
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خدمات بهداشتی و  یارائهشود. شهروندان فراهم ازدیاد روبه شمارامنیت شخصی برای 

 ایجاد کرده است.  مردم یتودهرفاه  سهم بالایی در ،آموزشی گسترده

 پرورش و تنظیم آن درطولانی  تاریخی یتجربهبا  دقیقاًچین  39«سازی ملیجوان»

 شتندداچرا رهبران چین اعتقاد  نیست کهدشوار ، در پیوند است. فهم این موضوع بازار

 بخشیتنظیممرتبط با سیاسی  ییک فلسفهایجاد در سهم مهمی  تواندمیاین تجربه 

ها و ه؛ بصیرتی که دهایفا کند سیستم اقتصادی جهانی یههوشمندان و نیاگرامصلحت

لاحات و اص یاولویت منافع مشترک شکل گرفت. برنامهها پیش و بر مبنای حتی سده

گشایش اقتصادی حزب کمونیست چین بسیاری از ناظران غربی را به این باور رساند 

چین  کهیکم بر چین سلطه خواهد یافت. این دیدگاه زمانیوبیست یکه غرب در سده

ا ه، اما ثابت شد آنبه سازمان تجارت جهانی پیوست مجدداً تقویت شد 2111در سال 

باز هنوز پرسشی  ،دچار توهم هستند. روشی که چین با غرب مشغول مراوده شد

در برابر  38«کندجهان بیرونی را جذب می» چینای که روی محققان است. درجهپیش

این مسئله  یماند. نتیجهلاینحل باقی می 41،«شودبیرونی ادغام میجهان در  میزانی که»

 بلکه به غرب بستگی دارد. ،نه تنها به چین

در چین و روسیه دلیل اصلی بقا و رژیم پیشین ای متفاوت به لحاظ ریشه ماهیتِ

اوت این تفحزب کمونیست شوروی است.  یموفقیت حزب کمونیست چین و تجزیه

مائو  یهچین از سیاست های دورکه خصوص از زمانیهب ،تمایز بیشتری یافتهتدریج به

تر شده است. این شفاف «دیگر رودخانه یکرانه»، تصویر 1819 . از سالدور شده است

جا، بازار نقش محوری را تحرک کمونیسم نیست. در این 41«اشتراک منافع»تصویرِ 

ا دولتی ب یهگرایانمصلحتگذاری که هدف از مقرراتکند، درحالیاقتصاد بازی می

 وردن نیازهای کلمرکزیت حزب کمونیست چین اطمینان از این است که بازار در برآ

، توسط خصوصی استدارایی تحت مالکان نظر از این که صرفعمل کند.  مردم

 سببر ح کل دارایی، باشدیا تحت مالکیت مشترک شود، اداره ها یا تعاونی هادولتی
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در این دیدگاه، خواهد بود.  گذاری حزب و دولتمقرراتدر معرض  منافع مشترک

مسیر عبور به آن سوی تدریج به «ها برای عبور از رودخانهسنگ آزمون پایداری»

از  یشکل عنوانبه ، دیدگاهی کهرودخانه را برای رهبران اصلاحات آشکار کرده است

مفهوم قدیمی  یبر پایه -43«بزرگ اشتراک منافع» یا شاید 42«گرایی بزرگهماهنگی»

تنظیم  ردمم کل منافع بر مبنایکه نظام اقتصادی را  سالارشایستهسالاری دیوانچینی از 

های بزرگ درونی و بیرونی راه چالشچین با توجه به  شود.میتوصیف  - کندمی

 دورنمایاند پیش رو دارد. با این حال، رهبران و مردم چین توانستهزیادی ی ناپیموده

جوی جمعی برای یافتن راه ورودخانه را از طریق جست« دیگر یکرانه» یگسترده

 ببینند. جهان متلاطم  خود از میان یک

 
 ای است از:ی بالا ترجمهمقاله

Peter Nolan, “The CPC and the Ancien Régime”, NLR 111, 

Jan Feb 9112 
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2 CPSU(Communist Party of the Soviet Union) 
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2111. 
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 هایاستاندهد و و شمال شرق چین را تشکیل می شرق دور روسیههایی از رودخانه آمور مرز میان بخش

 . م-اندروسیه نام خود را از این رودخانه گرفته استان آمورچین و  جیانگهیلونگ
 
9 Great Northern Wars 
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Principles and Theories, Budapest 1814. 
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 م.-دارد که معتقد به دیدن آلترناتیوها و بدیل ها در زمانه اتخاب از بین گزینه های سخت ارجاع دارد
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 «را بیدار نکنم، چه کسی این کار را خواهد کرد؟

Mencius, trans. D. C. Lau, London 1811, book V, part A, section 1. 
11 Yang Changji cited the precepts of Fan Zhongyan, minister to an 11th-

century Song emperor: ‘Bear the hardship and bitterness before others, enjoy 
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zhi le er le]. 
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13 Mao Zedong, ‘Serve the People’ [9 September 1844], Selected Readings 

from Mao Tse-tung, Peking 1811; Xi Jinping, The Governance of China, 

Beijing 2114, p. 31. 
14 Book of Rites 
19 L. G. Thompson, ‘Introduction’, The One-World Philosophy of Kang Yu-

wei, London 1899, pp. 21–8. 
16 da dao zhi xing ye, tian xia wei gong 
11 Fung Yu-lan [Feng Youlan], A Short History of Chinese Philosophy, ed. 

Derk Bodde, New York 1849, p. 212. 
19 Tsuchida Kyoson 
18 Kang Youwei 
21 Da Tong Shu [Book of Great Harmony] 
21 Under-production 
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22 Over-production 
23 The Da Tong Shu was published in Chinese in an abbreviated form in 1813 

and in full in 1839, eight years after Kang Youwei’s death. 
24 Mao Zedong, ‘On the People’s Democratic Dictatorship’ [1848], in Selected 

Readings, 1811. 
29 pre-Qin world 
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21 Zhou Dynasty 
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28 ‘Buildings’ 
31 the State of Qi 

پیش از میلاد، اشاره به دوره دولت های محلی قبل  419تا حدود  122از سال  «بهار و پاییز» یدوره31 
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 م-وجود آمدند
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33 Guan Zhong, The Guan Zi, trans. by Zhai Jiangyue, 4 vols, Guangxi 2119, 

chapter 9, cheng ma. 
34 Joseph Needham, ‘The Pre-natal History of the Steam Engine’, in Clerks 

and Craftsmen in China and the West, Cambridge 1811. 
39 Jiang Zemin, ‘Speech at the Meeting in Celebration of the 41th Anniversary 

of the Founding of the People’s Republic of China’, 28 September 1898, in 

Research Department of Party Literature, Central Committee of the 

Communist Party of China, Major Documents of the People’s Republic of 

China, Beijing 1881. 
36 Wu Kuo-cheng [Wu Guozheng], Ancient Chinese Political Thought, 

Shanghai 1833, p. 288. 
31 IMF World Economic Outlook Database 2119. 
39 ‘national rejuvenation’ 
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38 xishou wailai 
41 ronghe wailai 
41 ‘common property-ism’ 
42 da tong zhu yi—‘great harmony-ism’ 
43 ‘great commonwealth-ism’ 


