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                                                                                                                                پيشگفتار مترجم
حزب کمونيست شوروی مجبور شد  يتدر چرخش به آلترناتيو مکانيسم بازار آزاد، از سرمايه داری دولتی بحران زده، رهبر   

 ،اينکه  ماحصل. ويکا روی بياوردر، يا به سخن رايج آن زمان به رفرمهای گالسناست و پروستم اقتصادی و ه هم بلحاظ سياسی
گروه های ازجنبه ی  سياسی به تجزيه ی  خاک و از سويه ی اقتصادی به  فالکت و هرج  و مرج، سرکردن شوروی سابق 

نيست چين تجربه ی نابود کننده ی شوروی را نداشت، گرچه، تسلط گرايش راست بر حزب کمو. گرديددچار  و غيره مافيائی
ليبراليسم اقتصادی برای فرايند  از ولی، آنها عاقل تر ازاين  بودند  که در چرخش به راست نه ليبراليسم سياسی، بلکه بخشا 

برنامه و نيست چين کمورهبری حزب . را اداره می کند هزار کارخانهده ها چين  ، دولتهنوز -دننقتصادی استقبال کاتوسعه ی 
در تبديل کردن دومی  از اولی را چون قرآن مسلمانان روی طاقچه گذاشتند، ولی .ه استکردحفظ ديسيپلين حزب کمونيست را 

اما،  .استفاده کردند »ساختمان سوسياليسم با خصلت چينی«مزدی و کشيدن ارزش اضافی از آنها، تحت نام -دهقانان به برده های
حزب : اگر بوروکراسی حزب کمونيست شوروی سابق، تحت رهبری گورباچف بند نافش را از هرچه  بنام کمونيسم بود، بريد

اين تناقض در ادعای لفظی به  .سرمايه داری رها کردروابط کمونيست چين با نگاه داشتن اسمی کمونيسم  زخم را الی گوشت 
رنگ سرخ و پرچم سرخ، نقش تصوير مائو روی اسکناس، داس و چلش، گهداری نخطاب به رفقا در کنگره، سوسياليسم، 

آويزان کردن تابويش در ميدان تين آمين و غيره، و از سوی ديگر ظاهر شدن ميلياردرها، ماشين های رولز رويس، زندگی 
نمی ر وحشيانه ی طبقه ی کارگر مهم تر ازهمه استثما:  غيرهو فساد و  رشوه  خواری  مجلل طبقه ی نو رسيده ی سرمايه دار، 

انتخابی جديد حزب دبير کل  شی زين پينگ،آقای .توانست و نمی تواند زمينه ساز اعتراض عليه اين وضع موجود نباشد
مشکالت از وجود رشوه و فساد گسترده، مجبور می شوند نطق اش اولين دفتر سياسی، پوليت بورو، در رئيس کمونيست  چين و 
رهبری به همراه و در جلسه ی معارفه  با ژنرال ها، : سخن بگويندتامين رفاه عمومی و غيره بهبود از اقتصادی خطير، 

، همه ی اينها گوشه هائی از مشکالت و آقای شی زين پينگ و ساير اعضای دفتر سياسی جديد با لباس مائو ظاهر شوند ،مستعفی
برابر با تحليل . را نشان ميدهندچين يه داری، يعنی مشکل انباشت تناقضات سوسياليسم  بازار، و يا تناقضات  بنيادی سرما

يا به سخن ديگر : ، برای اينکه حزب کمونيست چين شکاف عظيم طبقاتی را  کاهش دهدداری يهاز فرايند توليد سرمامارکس 
:، دو راه بيشتر وجود نداردرفاه عمومی طبقه ی کارگر و دهقانان را ارتقا دهد  

؟آيا اين شق ممکن است. نرخ شدت استثمار مطلق، يعنی ساعات کار را باال ببرد ، افزايش دستمزد کارگرانيکم، برای   
و ماشين آالت نرخ شدت استثمار نسبی را از طريق افزايش بارآوری کار، با استفاده از  برای افزايش دستمزد کارگران،دوم، 

  .خواهد کرد افزايش کمتراستخدام کرده و نرخ بيکاری  کارگرمايه در اين حالت، سر. ، افزايش دهدپيشرفته ترربات های 
باالخره، در شرائط بحران ساختاری  جهان . د دادخواه بروزمتقابلش را  تضاددو راه کار  ازيک هر که مشاهده می شود 

کشور را از روندهای ، به قول معروف، ديوار چين  نه سرمايه داری اين چين  وکاهش رشد توسعه ی اقتصادیسرمايه داری 
لذا، انتظار  وقوع برآمد . خواهد کرد مصوناين کشور و نه از خيزش کارگران صد ها ميليونی سرمايه داری اعتراضی جهان 

.غير محتمل نيستهای اجتماعی در چين   
خوانده وارد باشند، من آنها را به نقد و نظرات  »بو زيال «و سياست های  »يوژی ژائو« ی هر نقدی بر  نوشتهسخن آخر،    

نوامبر گشايش يافت، ولی نگارش  8زب کمونيست چين به تاريخ ح ی مين کنگره18اشاره کنم، که نيزنکته  اين به. می گذارم
. بر می گرددباال به اوائل سپتامبر امسال نوشته ی   

     ی يوژی ژائومتن مقاله 

بسيج می را در سراسر جهان  ريت، از آتن تا مونترال، روياهای رهائی موج تازه ای از شورش هااز ميدان تحرير تا وال ست   
 «با هدف  برپاکردنرا راه افتاده تا مکانيزم های جديد مهار اجتماعی شتابان بهمه جا  گرسرکوبآن سوی ديگر، نيروهای . کنند

قيام عده ای در پي آمد  بهار عربی  .طوالنی تحميل کنندن سرمايه داری حرابدر پس  »شر ائط جديد کسب ارزش اضافی 
جهان شاهد يک درام هيجان انگيز مبارزه در درون قدرت  2012در عوض، از بهار . فراگيری  را در چين پيش بينی کردند

 بو«حزب کمونيست چين  گکينک و عضو دفتر سياسیچونحول برکنار کردن رهبر حزب کمونيست استان  ن،ی  چيحاکمه 
شورش اجتماعی  گسترده  جلو توانست »ح ک چ«گرچه  . گرديد ،نکيونگکچمدل توسعه ی از بين بردن جمله منو ، »زيالی

مبارزه ی سياسی کانون به  کمه، در خالل سال جاریدرون قدرت حاتفرقه در پراکندگی و با اين وجود مهار کند، را ای 
.است شدهانتقال قدرت در چين خطرناکی برای   

 »لين بيائو«سرنگونی قياس مآن چنان مهم بوده است که به عنوان يک زلزله ی سياسی در همان  ، »زيالی بو«برکنار کردن    
بو زيالی نه يک فرد عادی   .می شودارزيابی  1989و يا سرکوب برآمد ميدان تين آمين در سال  1971در سال جانشين مائو 



نمونه ی «نکينگ  يک چونگمدل نه است، و  -کمونيست چين بوده -رهبری کشورباالترين ارگان  -دفتر سياسی حزبعضو 
آن چه در  اين  .ح ک چسياست گذاری  های های آن چنانی ويژگی   ديگری ازعادی   »آزمايشی از رويکرد به عدم تمرکز

: بن دو مدل توسعهيا  ماهوی، ب، تاکيد می شد، تفاوت متقابل یهی گرو، و از طرف رسانه هارا داشترترين اهميت تماجرا بيش
رويکرد بيشتر به سوی مکانيسم بازار آزاد، افزايش عدم  ادين وانگدونگ نمگ .بود  »مدل چونگکينگ«و  »»نگدومدل گوانگ«

ايده های سوسياليستی و زنده کردن دوباره ی خصلت نماينده ی چونگکينگ . برابری ، و جهت گيری توليد برای صدور بود
    بلکه  ،»زيالبو«آنچه امروز در خطر است، نه تنها سرنوشت . موزون بود سريع و رشد سوق دادن به و  مردمی ادعای

  .ترسيم می کند، و مبارزه ی ناتمام برای سوسياليسم چين را تقاطع پيچيده ی سياست های داخلی و فراملی، گذشته ی انقالبی چين

او  را مارچ  15چونکه در  .يدندنام »مارچ15کودتای « -را زيال برکناری بو  ، گرايش چپ با چينی خبری  سايت های    
موقعيت قدرتمندی در دفتر  محتمالشوند که او نع تالش کردند مانه تنها  ح ک چ،مخالفانش در رهبريت مرکزی  -برکنار کردند 
جناح راست به سهم خود . چين را بگيرند، بلکه همچنين جلو جهت گيری برابری طلبی در راه توسعه ی کسب کندسياسی بعدی 

قصد کودتا برای بدست  گرفتن قدرت را  داشتند و می خواستند چين را به گذشته ی  را متهم می کرد کهو متحدانش  زيالبو
ی از اين اتهامات ساده برهم تر درهم البته، رويداد های واقعی بسيار پيچيده و . تاريک روزهای انقالب فرهنگی بر گردانند

. کودتاست  کودتا و ضد  

معاون اينکه کمی پيشتر از 2012فوريه  6در . شده استآشکار  »يال ز بو«داستان گوئی از رويداد خطوط عمده ی امروز،    
در  ،چونگکينگرئيس پليس و  زيال، فرد دست راست بو»وانگ ليجون«پينگ از آمريکا ديدن کند،  شی جينرئيس جمهور چين 

بعد از . کنددرخواست پناهندگی  کنسولگری  آمريکا در شهر چنگدواز ، تالش کرد که معروف شده بود کانگسترهامبارزه عليه  
در يک کنفرانس . از طرف مقامات امنيتی مرکزی چين به پکن برده شد، ونگ کنسولگری و چينمذاکرات طوالنی بين مقامات 
فعاليت های او در از ولی قويا  ،گرفتعهده رفتار وانگ را به  مسئوليت زيالمارس ، بو  9مطبوعاتی در پکن  به تاريخ 

و  را توبيخ کرد، چونگکينگ در  »بو زيال«علنا رهبريت  »وئون جياب«مارس نخست وزير چين  14 در. چونکگينگ دفاع کرد
از  زيال بدون توضيحی بومارس ، 15درتاريخ فردايش . متهم کرد  که تالش دارد انقالب فرهنگی را زنده کنداين رهبريت را 

ين آوريل  ، خبرگزاری رسمی چ 10شب روز  11سپس، ساعت ی. سمت رهبری حزب کمونيست چونگکينگ بر کنار شد
و دفتر سياسی ی مرکزی از عضويت در کميته  پخش کرد که بوزيال  زال،بوی در افسانه   »ترس نيمه شب»خبری به عنوان 

زيال ، گفته شد که  بوپايه ایتفرقه ی سياسی  گونهسرپوش گذاشتن به هردر ش رهبری تالبرای نشان دادن . ه استبرکنار شد
بخاطر مظنون بودن  »گو کايالی«، در حالی که همسرش قرار داردتحقيق ی تحت جدی انضباتهای تخلف بواسطه ی ارتکاب به 

 9در  . او و فرزندش داشته است نزديکی با ، که رابطه یبود »معامله گر تجاری انگليسی«وود ، گفته شد يک يبه کشتن نيل ه
بسياری از سئواالت را بی جواب ، که يک  دادرسی سياسی نمايشی ، شبيه به شدهکنترل ، در يک دادگاه شديدا 2012اوت 

 »کايالیگو «اوت،  20در تاريخ . وود محاکمه و مقصر شناخته شديهنيل به اتهام کشتن  الیياک گوزيال ، گذاشت، همسر بو 
.کم اعدام تعليقی گرفتح  

غير ازاينکه برای جلب افکار عمومی حول رهبريت دفتر سياسی يک مبارزه ی تبليغاتی بی  آوريل،  10بعد از اطالعيه ی    
اينکه تا  ، منتشر نکرد زيال افسانه ی بو باره ی  ، خبرگزاری رسمی چين اطالعيه ی بيشتری درزنداندابيا فورا راه رسابقه ای 

چين دولت در حقيقت، دستگاه مهندسی افکار  . را پخش کردند »بو زيال «همسر کامال دست چين شده راجع به محاکمه ی اخبار 
در طول در ضمن، . گذاردبی اطالع باقی ب »بو زوال«رويداد در خصوص را چين مردم تابستان طول تمام در تا کوشيد آگاهانه 

کار با شدت در خارج از چين  »بو زيال«حول داستان  »شايعه سازیماشين «، 2012بهار و بخش قابل مالحظه ای از تابستان 
دستگاه های . يافت نيز راهبه درون اين کشور  »ديوار سانسور رسانه ای قدرتمند  چين«منافذ موجود در و از طريق  کرد 

همراه با  -فايننشل تايمز، ديلی تلگرافوال استريت، نيويورک تايمز، مجله ی  ائی، نظير آمريک -يسیدرتمند انگقرسانه ای 
بنياد ی بوکسن کام  ازتنترنيسايت اوب سايت دست راستی به زبان چينی خارج از اين کشور، مانند  و رسانه ی  فالون گونگ

 های شنوداز  تا، »اليز بو«داستان های جنجالی  رشوه خواری و توطئه گری ها عليه  -آمريکائی کمک به دموکراسیملی 
درگير شدن در ، از از چين به خارجغير قانونی مالی  ارسال مبالغ هنگفترای ب »هو جين تائو« یتلفنی مخفيانه لمات مکا

اما، بايد . را منتشر کردند چينینو کيسه ی سرمايه داران  کالن رتبه تا اختالفات با ارتباطات خطرناک با مقامات نظامی عالی 
چقدر از اين اطالعات ممکن است مستقيما از طريق افراد :  ماجرا، اين سئوال مطرح می شودگفت که به علت نا روشن بودن 

 ی سرمايه داری غرب کشورهاحاکمان برای امروز، در موقعيتی که . ؟باشند درز کردهاز اين کشور به بيرون  چ  ک حدرون 
، چه سطحی از همکاری بين ن دهنداسام وی سرجهان دارد با  همکاری همديگر به بحران سرمايه داری بيش از پيش اهميت 

را يک قتل جنجالی شکل ؟ اکنون که يک مبارزه ی سياسی مقامات چينی، آمريکائی و انگليسی دراين درام ظاهری وجود دارد 
؟ می شود بعد چیديد بايد ، به خود گرفته است  



ماند، اين نوشته ند پرده خواهپشت همچنان در مدت ها ، که بسياری از جنبه های آن تا نيمبجای اينکه روی جزئيات مکث کما    
اميد افکند و  راين  مدل در ميان توده ها نو. کندگ را برجسته ينکگزمينه های تاريخی و محتوای سياسی مدل چونتالش دارد تا 

يک واقعی تجلی به سرعت اين مدل . به وحشت انداخت چين سود برده اند آن عده ای را که  از اصالحات وارده درمتقابال  
بی سابقه ی از يک طرف، اتحاد . داشتانحرافی حتی کج و معوج و جنبه های  گرچه ، شد پروژه ی بازسازی سوسياليستی

 بو«بالگرهای اينترنتی وآمريکائی و رسانه های دست راستی چينی زبان و -انگليسیهای رسانه های گروهی سرمايه داری 
 گونهعده ای از چپ ها هراز  سوی ديگر، . فرد فاسد، خطرناک، فرصت طلب و  بدخواه تصوير کردنديک را به عنوان  »يالز

مبارزه برای سوسياليسم در چين مآال در رسانه های گفتمان تاکنون . زير سئوال می برند قويا تصوری از سوسياليسم در چين را 
 »اليبو ز«داستان  مهم ترين جنبه یبا تمام اين ها، مبارزه برای سوسياليسم . بوده استغايب  خبری گروهی و مفسران سياسی 

ی از کشمکش ينشانه های قوشديدا بازتاب  »اليبو ز«مرموز حول داستان سياست های رسانه ای پيچيده و . در بر می گيردرا 
بنابراين درام واقعی فراتر از موضوع . ادامه داشته استسرنوشت  آينده ی چين لی حول م-چين و فراداخل در  ی نگران کنندهها

.ال و گسترده تر از مدل چونگکينک را در بر  می گيرديبوز  

 چونگکينگ و دياالکتيک اصالحات چين

مسلط در خدمت راه برد سوسياليسم چينی در قرن بيستمانديشه ی مائوتسه تنگ برای دوره  ای به عنوان يک ايدئولوژی  اگر     
به سختی فوالد  یتوسعه حقيقت«و  »بگذار اول عده ای ثروتمند شوند «:»ياپينگشنگ يد«گرفت، دو تا از شعارهای  قرار
استفاده  مائو-برای توجيه کردن راه توسعه ی اقتصادی برای دوره ی پسا کبه عنوان قوی ترين حربه ی ايدئولوژياز آن ، »است

راه چين را از يکی از عادالنه ترين جوامع تحت رهبری مائو به يکی از ناعادالنه ترين کشوری  اين  بگوئيم کهنيز اين را . شد
در جهان معاصر متحول کرد، تعجبی ندارد که عده ی کامال قليلی ادعای حزب کمونيست چين را مبنی بر اينکه دارد 

آن  عينی بسياری از چينی ها، که تجارب بهر حال، برای . را می سازد جدی بگيرند »چينیويژگی های سوسياليسم با «
بين  حرف همچنانکه تناقضات بوده است، کنکرت واقعيتی  –و هم منفی اش مثبت جنبه های هم  -سوسياليسم را زندگی کرده اند

-اصالحات پسااينکه يعنی  -»بحث نشود«دينگ شياپنگ ديگر «عليرغم فرمان  .ی واقعيتيک چين معاصر ها و کنش های 
مبارزات ايدئولوژيک علنی و پنهانی راجع به جهت گيری  -بحث کردسرمايه داری اند يا سوسياليست ديگر نبايد مائوتسه تنگ 

که از يک را ه اصالحات چين ، تناقضات درونيش،  و اختالفات اجتماعی گوناگون رهبريت حزب کمونيست را وادار کرد 
مائوتسه -پساراه توسعه ی کردند همان تالش  از سوی ديگر همچنان  و ،پردازندبه ليستی سوسيالفاظی های به همچنان طرف 
.را ادامه دهند تنگ   

را  »مفهوم توسعه ی علمی«، حزب کمونيست چين دکترين توسعه ی اقتصادی دينگ شياپنگ را تعديل کرد و 2003به قدمت    
مين کنگره ی ملی 17، 2007در اکتبر . محوری، راه توسعه ی اجتماعی و بوم پسند ادامه دار-يعنی، توسعه ی مردم-ترويج کرد

بروز بحران مالی . »شتاب دهدچين شيوه ی توسعه ی اقتصادی تحول به «کرد که حزب کمونيست چين رسما خود را متعهد 
مقابل انحالل بيشتر در به مثابه تنها آلترناتيو  »نوسازی سوسياليسم« خواستای به  انرژی تازهنه تنها ، 2008جهانی در سال 
چين را مجبور کرد که  ، بلکه همچنين رهبريت دفتر سياسی حزب کمونيسستتزريق کرد شيوه ی سرمايه داریسوسياليسم در 

و  »رشد توليد داخلی«جهت گيری توسعه ی چين از الگوی متداول  محاسبه ی تغيير  به لفاظی های سوسياليستی اش مبنی بر 
صادرات-محوری شدت بخشد. معهذا، يک بلوک قدرتمند سرمايه های فرا-ملی، صنايع صادراتی واقع در مراکز صنعتی ساحلی 

بران روشنفکر، و پشتيبانان يبرال، رهلهمچنين رسانه های گروهی نيو –چين، و مقامات صنايع دولتی طرفدار سرمايه داری 
برجستگی از ( سد کنندهمچنان تالش داردند که جلو هر کوشش جدی برای تغيير دادن راه توسعه ی چين را  –اقشار مرفه 

.)من  
بايد فهميد، جائی که تالش های قابل توجهی برای يک راه  »اليبوز«اين شرائط ، موقع چونگکينگ را تحت رهبری  بر بستر   

، چونگينگ به  1997يچوان بود، در سال سيکی از شهرهای  استان يشترچونگکينک پ. توسعه ی اجتماعی دوامدار دنبال شد
 آنرا ميليونی  32درصد از جمعيت 70، 2010در سال ( با جمعيت عظيم دهقانیاين استان . موقعيت مرکز استان ارتقا پيدا کرد

کوچکی  یونه يک جغرافيای کوهستانی در جنوب غربی داخلی چين واقع شده است، چونگکينگ نم با ) دهقانان تشکيل می دادند
 روبرو اقتصادی-چالش های اجتماعیترين چونگينگ، نه تنها با بعضی ا ز وخيم  .می باشداوضاع عمومی چين  ترجمان از 
، 2002در  اواخر . کردعيان می  ليبرال، از جمله يک اقتصاد مافيائی را-نوع نيوسرمايه داری لت مشکبلکه همچنين تمام  ، بود

ال، که تا آن زمان  تجربه ی حکومت محلی را، اول در شهر داليان و  سپس در استان ليونيگ، پيش از اينکه در سال يبو ز
. ، به عنوان دبير حزب به چونگکنيک گسيل شد، کرده بودوزير تجارت گردد  2003  

. بود1937-1946پايتخت و مرکز مبارزات ضد فاشيسم بين سال های در جنگ داخلی افتخار می کند که هنوز چونگکينگ    
   چونگکينک به کالمی با جاری شدن خون کمونيست های کشته شده در جنگ های سخت بين  کمونيست ها و نيروهای 

بعدها، چونگکينگ به يکی از مراکز عمده ی صنايع نظامی . ه بودشهر چونگکينگ سرخ  فام گرديد ،ناسيوناليستيشک چيانکا
در  2000وجود اين صنايع يک طبقه ی کارگر قوی ای را پرورش داد، که تا ميانه ی دهه ی . در  دوران جنگ سرد در آمد

در خالل دوران اصالحات، -متروپليس-تمام شهرهای بزرگرشد  سيرهمانند . بودندجبهه ی مقدم مبارزه عليه خصوصی سازی 
و  مدرنيزه کردن به مائوتسه تنگ -، که توسعه ی پسارا به دوش کشيد چونگکينگ يکی از وخيم ترين جا به جائی های اجتماعی

قبت از افراد سالمند نه  تنها کوچ دادن مردم برای ساختن سد معروف سه دره، ثری گوجس، بلکه همچنين مرا، تحميل کردچين 
، و دهقانان از زمين کنده شده که به شهرهای صنعتی ساحلی که کوچ نکرده ودر دهات مانده بودندو وامانده ، و کودکان بی پناه 



بعضا به  اين دالئل مقامات مرکزی به  1997از سال  .ينک ساخته بودندک، مشکالت عديده ای برای چونگمهاجرت می کردند
ی ا، فردی جاه طلب، جذاب ، و با اراده »اليبو ز«. چونگکينگ آزادی نسبی برای يکی کردن توسعه ی شهر و دهات را دادند

شخصی که پايگاه قدرت قابل مالحظه ای در ميان نخبگان ) ال فرزند يکی از رهبران انقالبی يبو ز( »شاهزاده ی سرخ«، قوی
اسی و  نظامی چين داشت، تالش می کرد که دوباره بازمانده های انقالبی چين را زنده کرده و با پشتيبانی مردمی در تالشش سي

    نفوذ، سوق الجيشی، همچنين اقتصادی -یترتيب ويژه ی اجتماع اين. برای کسب موقعيت سياسی باالتری به پکن برگردد
.مدل اين شهر گرديد منشاء بروزچونگکينک گذشته ی شخصيت های   

اوت  8در . و تمرکز روی رفاه عمومی قرار داشت از يک بخش عمومی، يا دولتی،  بزرگ چونگکينگ سنگ بنای مدل    
يک تجربه  ،داشت، در حالی که نقش دولت و حزب را نگهميسياست خارجی اين گونه نوشت، مدل چونگکينک مقاله ی  2012

بويژه، دولت  . را پياده کرد ز سياست دولت  و منابع دولتی برای پيشبرد منافع مردم عادیی جسارت آميز در استفاده کردن ا
که با هويت اقتصاد  ،شرکت سرمايه گذاری بزرگ 8ايجادکردن  از طريق ،نقش اش را در  اقتصادمحلی بطور قابل مالحظه ای 

، يک شرکت سرمايه سياست اين مشابه با. افزايش داد، بازار فعاليت می کرد، ولی هدفش در خدمت يک توسعه ی عادالنه بود
شرکت های دولتی  11600بيش از  »ضعيف سرمايه ها ی «گذاری دولتی، برخالف سرمايه ی خصوصی، کنترل گسترده ی 

يجه، به نت. توسعه  داد یمانده از دوران مائوتسه تنگ را بدست گرفت و آن  ها را باز سازی کرد، و به شرکت های توانمندباز 
چونگکينگ دست به اقدامات متهورانه برای کاستن از . بطور تصاعدی رشد کردند  دارائی مالی شرکت های دولتی چونگکينک 

آمدن به حق ميليون نفراز اهالی ده را به شهر آورده و برای آن ها 22/3، و  قادر شد زدفاصله ی اقصادی بين دهات و شهر 
مشابه محدوديت ورود کارگران آلمان شرقی به غربی بعد از يکی شدن، (شدنشهروندی شهری برای استخدام شهر و 

. و خدمات بهداشتی تامين کند ان، حق بازنشستگی، اجاره کردن از خانه های دولتی، آموزش کودک)برجستگی و توضيح از من
دولتی را  در آمدهای صد از در50%فقره در معاش زندگی مردم، چوگکينگ بيش از  10، تحت برنامه ای بنام 2009در اوائل 

    . کردهزينه برای بهبود رفاه عمومی، بويژه معاش زندگی کارگران و دهقانان 
در حقيقت، . محور را کنش کرد-از اين طريق، چونگکينگ شعار حزب کمونيست چين مبنی بر دنبال کردن توسعه های مردم   

برای  تالش. اين ها را با محک لفاظی های راديکال  دولت به سنجيم اگر -هيچ جنبه ی راديکالی دراين سياست ها وجود نداشت
چين تعهد برای  ، يا برنامه ی ح ک چنون اساسیقادر  برای نمونه، هنوز يک حرکت سوسياليستی نبود؛ تقويت بخش دولتی 

به جای مخالفت با . اقی مانده استببر پايه ی چيرگی مالکيت عمومی همچنان دست نخورده  »سوسياليستی«ساختمان سيستم 
برای مثال، برای اينکه چونگکينک را به . الس زدسرمايه ی جهانی با گسترش فرايند سرمايه داری، چونگکينک متهورانه 

 »آسر«گرفته تا  »اچ پی«، شرکت های فراملی از کند تبديلدر آسيا دفترچه های کامپيوتری کننده ی بزرگ ترين توليد مرکز 
ون را کاستثمارگر فوکس-، حتی شرکت مخابراتی فوق»اليبو ز«رهبری . به چونگکينک بياورند شدند که فعاليتشان راتشويق 

ولی بهر رو، يک تفاوت کليدی . به چونگکينک بياورد »شن ژن«ها را از  شغل 500000شغل از  200000اغوا کرد که 
های کارخانه، شبيه آسايشگاه های نظامی  سالن مجبور کرده بود در کارگران را در شن ژن، فوکسکون . دراينجا وجود داشت

با اجاره ی نازل در اختيار  رادر  مقابل، چونگکينک خانه های دولتی . ودب کرده ااز جامعه جدرا کارخانه و زندگی کنند، 
دوباره سرمايه های ا شکسته و ر »کار ارزانسياست جهانی «اين اقدام به چونگکينک اجازه داد تا . کارگران فوکسکون گذاشت

گسترده برای ی در ضمن، در  تالش برای حل معضل استخد ام، چونگکينگ يک برنامه  .ملی را به درون جامعه بياورد-فرا
برای ايجاد موسسات فارغ التحصيالن دانشگاهی کمک به حمايت از دهقانان مهاجر به شهر و در کارگاه های کوچک تاسيس 

 مشاهده کردند ، مدل چونگکينگ  »فليپ هونگ«همانطوری که سخن کوتاه، . رداجرا ک را شهرینواحی مختلف  در  یتوليد
. پيدا کند قتصاد مختلطملی، و بخش های خصوصی داخلی در  ا-فرا بخش دولتی،بين رشد مکمل برای تالش می کرد راهی   

 
یهمگانخوش بختی باال بردن پرچم   

، به کنش مائويستی سياست ليبراليزه کردنها در  خالف انتظار ليبرالدر يک حرکت کامال در راستای راهبرد باال،  »اليبو ز«   
خط سياسی مراوده با توده ها را برای مهار کردن بوروکراسی حزب کمونيست چين و برای تسخير جان و دل مردم چونگکينگ 

هو جين «با اشاره به   »اليبو ز«، 2011در يک سخنرانی به سال . شد »کاميابی عمومی «مقوله ی محوری . زنده کرددوباره 
فرهنگ کمونيستی  »جهت پيشرفت«آن چيزی است که  »توفيق همگانی«بحث کرد  چين،  دبير کل و رئيس جمهور وقت -»تائو

:را تعريف می کند  

 
ها و سرمايه داران می باشد، در  ثروتنمد و فقير فرهنگ عقب افتاده ی برده داران، فئودالجامعه به قطب بندی 

در فرهنگ غربی ها از انقالب . است صورتيکه خوش بختی همگانی نشانگر عدالت مردمی و فرهنگ پيشرفته
 ،آزادی«آن ها قهرمانان شعارهای اغلب . شته استاساله د 370 یخ،تاري1640ئی انگلستان در ابورژو

 -صحبت نکرده اند  »خوش بختی همگانی«اما، آنها هرگز از واژگان . بوده اند »برابر ی و برادری ، دموکراسی
اين تنها کمونيست ها، با شجاعت . موضوعی که به منافع بنيادی اکثريت گسترده ی بشريت مربوط می شود

. را روی پرچمشان می نويسند »خوش بختی همگانی«فداکاری ، شعار زمينی و روح نگاه ماترياليستی 
، ما بايد استوارانه اعالم کردند کنفرانس حزب کمونيست چين مين سالگرد 90ريکه رفيق هو جين تائو در همانطو

را  »سعادت همگانی«ما قويا باور داريم که، دير يا زود، کل بشريت راه ! را دنبال کنيم »یسعادت همگان«راه 
                                                                                                            .پيش خواهند گرفت

 



نيروی نگرش ؛ بلکه اين نيست تنها يک ايدآل يا نکته ی پايانی »یخوش بختی همگان«بحث می کرد که   »اليبو ز«همچنين    
نگ يد«درست بهمان صورتی که اصالح طلبان نيو ليبرال گفته های  . در بر می گيرداست که تمام فرايند توسعه را ای محرکه 
عليه ياد آوری کرد که او  »نگ شياپنگيد«از  »اليبو ز«را برای توجيه قطب بندی طبقاتی شان گلچين می کنند،  »شياپنگ

طبقه ی جديد  يک بگيرد، اگر رفرم موجب قطب بندی اجتماعی و بخود  »مسير مضرانه ی «سرمايه داری رفرم ی که خطر
گفته بود را که   »نگ شياپنگيد«حتی دکترين توسعه ی  »اليبو ز«. ه بودسرمايه داری نو را به وجود آورد، هوشدار داد

عليه آن  »يالبو ز«. دادغيير می باشد ت»فوالدبه سختی معاش زندگی مردم حقيقتی « شعاربه را  »توسعه حقيقتی به سختی فوالد«
بزرگتر توليدی اگر کک  (کارگران از کک توليدی سهمی می برند -نئوليبرال »ريزش قطره ای«تئوری از هائی که پيوسته 

تقسيم کک کنار ، بوزيال ساختن کک شيرينی را در -پشتيابانی می کردند)، توضيح ازمنگردد، سهمشان نيز افزايش می کند
بحث می کرد ه »ال يبو ز«مهمتر از همه،  . کنندمی تکميل  مديگر راکه اين دو تا هکرد می استدالل   زيال شيرينی قرار  داد، بو

مسئله ی قطب بندی های اجتماعی برای زمان طوالنی صبر کند، چون که صاحبان کردن حزب کمونيست چين نبايد برای حل 
دلمشغولی محوری به درسخنرانی اش . که ديگر نتوان جلو آن ها را گرفت شدخواهند تمند آن چنان قدرذی نفع وضع موجود 

، بلکه بواسطه ی پيشرفت »مهار کردن«کرد که نه از راه ، بوزيال تاکيد اجتماعیگی اهندر خصوص همرهبريت مرکزی 
. همگانی است که همچون خاک ميوه های اجتماعی را پرورش خواهد داد  

يک رديف کامل از اقدامات دولتی را با هدف تثبيت دوباره ی ارتباط ارگان های حزب کمونيست چين با توده های  »اليبو ز«   
به نام جنگ  -نخست، او يک مبارزه ی فراگير عليه فساد و رشوه خواری و جرائم سازمان يافته. مردم را به مورد اجرا گذاشت

بمثابه يک راه برد دولتی معموال  »نظم و قانون«در غرب، . کند داغان زمينی را  را راه انداخت تا اقتصاد زير -بزه کاران عليه 
دولتی، بخش خصوصی  و -مقامات حزبیباندهای وام تکه اين مبارزه زمانی ، ولی، نسبت داده می شودحقوق سياسی  ه ب

گذشته از اين، چون تبهکاری . ی گيردسياست های طبقاتی چپ بخود مبه گرايش گيرد، مبارزه قطعا شکل فرا می جنايتکاران را 
 -سرايت کرده استی مردم سازمان يافته و ارتباط آن با اقتصاد زير زمينی به فعاليت های اقتصادی ضروری زندگی روزمره 

و جرائم ، برای عموم فساد با را از طريق مبارزه   گگکيننچوبو زيال  -تا راندن اتوبوسگرفتن تاکسی نظير امور ساده ای مانند 
مبارزه با در چون  گذشته از اين،. کسب کردبرايش به نتيجه، اين اقدامات محبوبيت عمومی . . تامين کردامنيت را کامالمردم 

شعار «با جديت مردم را تشويق کرد که تخلفات و فساد افراد دولتی را گزارش دهند، اين حرکت محتوای  ، اوکاریهفساد و تب
. و بعد عدالت انقالبی پيدا کرد مائو »های مردم دخالت توده   

تالشش در برقرار کردن دوباره ی پيوند و ارتباط ارگان ها، يا اندام واره های حزب  »اليبو ز«ديگر حمله ی شاخه ی    
يک . گرديدمردم معضالت  و پراتيک حلجا افتاده ی دولتی کمونيست چين با توده های مردم موجب بوجود آمدن مراوده ی 

ديدار اعضای ، مردم از دبير حزبديدار  «،»سه فقره پراتيک«آغاز شد، بر قرار کردن  2008رديف از اقداماتی که در سال 
نخست، مسئول کميته ی محلی حزب کمونيست . بود »شکايات مردمهمچنين  ارائه ی مرتب گزارش ، و کميته ی حزب از مردم

. کنندرا بيان شان شکايات  مردم را به حضور پذيرفته تا مشکالت و ته به مدت نصف روز می بايستی هر هف يا کدخدای ده چين
ديدار کرده و  يا ده هالی محل در شهرامی بايستی دو بار از مردم يا ده دوم، اعضای کميته ی محلی حزب کمونيست چين 

سائل مورد عالقه شان را مطرح می کردند؛ نظراتشان را نسبت به سياست های دولت را می پرسيدند و همينطور مشکالت و م
سوم، خطوط مراوده ی آزاد بين دبير حزب و مردم می بايست از طريق صندوق پست ، ای ميل و خطوط تلفن اضطراری 

بعد، يک سری ديگر از اقدامات جديد در زمانی  .شده گزارش می شدتعيين برقرار شد؛ می بايستی نتيجه ی اقدامات در زمان 
با هم  را مجبور کرد  مقامات حزبی »سه تا رفتن به درون وسه تا باهمديگر«پراتيک در بين اين اقدامات، . ، آغاز شد2009سال 

جا ديدار گسترده ی  »ديدار بزرگ از پائين«. غذا بخورند، با هم زندگی کرده و با هم برای دوره های زمانی با دهقانان کار کنند
يعنی اينکه، وقتی که افراد، گروه ها، يا حتی تمام دهقانان دهات به مقامات باالی حزبی  -عوض کردافتاده در سراسر چين را 

باالخره، در  تالشی برای اينکه مقامات حزبی . شخصا يا بصورت نوشته عرض حال می دادند تا به  شکايات شان رسيدگی شود
را به خويشاوندی به ده فقير از اهالی شد که يک  نفر هر کدام از مقامات حزبی خواسته از  ، ندرا با مردم فقير ده مرتبط ک

با اقدامی خوش او نيز فر برای خويشاوندش انجام می دهد، يک نکه کارهائی هر سال حد اقل دو  بار از او ديدن کرده و  -پذيرد
. حالش کند  

شکی نيست که زياده روی های تشريقاتی «مردم  با اين گونه از بسيج کردن اداری عليه بيگانگی اداری يا بوروکراتيکگرچه،    
و مردم رسيدگی به مسائل عمومی نمايندگی کردن برای تا حدی که اين اقدامات هدفش اما ، »خودش را پرورش می  دهد

ه ی هاعتبار و وجاين شيوه  منبه نظر. آنچه در چونگکينگ پياده شدند می شود می توان يک نمونه  ساخت، از حسابرسی باشد
شيوه يافت که اين نکته را درالزم است . داردنماينده های پارلمانی در غرب دفتر محلی ه نسبت ديدار اهالی محل از بيشتری ب

در چونگکينگ اين اقدامات را در چهارچوب تجلی کنکرت  »اليبو ز«رهبريت دموکراسی وجود دارد، کنش های متفاوت 
   .قرار داد »دموکراسی مردمی«

باز پس گيری انقالب خواندن سرودهای سرخ و  

يه ی ديگر مشت آهنين مبارزه با فساد، ترويج خواندن سرودهای سرخ بستر مراوده و جزء فرهنگی مدل چونگکينک سو   
رش ارزش های مادی زياده از نابرابری وحشتناک اجتماعی، سقوط پايه های اخالق اجتماعی و گستهمراه با بوجود آمدن . گرديد

حزب  ،مائوتسه تنگ-بايد اعتراف کرد که دوره ی پسا. بود »نگپدينگ شيا«ل فرهنگ اصالحات معلوچشمگيری حد بطور 
ی مبنی بر تقويت  کردن ابرای مثال، بعد از تصويب قطعنامه . کمونيست چين را از ابراز لفاظی های سوسياليستی باز نداشت

عمومی از ، کميته مرکزی حزب کمونيست  چين قطعنامه ای در حمايت 1996در سال  »تمدن اخالق سوسياليستی «ساختار 



مدل توسعه ی ولی، بهررو، در غياب يک . تصويب کرد2006را در سال  »سوسياليستی بنيادی سيستم ارزش های « کردن 
چنين کمپين هائی نه تنها شد، که شباهت به چيزی مانند  ساختن يک جامعه ی سوسياليستی داشته بااقتصادی هماهنگ -اجتماعی
.د دادن، بلکه روحيه ی بدبينی را پرورش خواهبوده توخالی   

خواندن سرودهای سرخ روش ساده ای برای پراتيک مراوده با مردم  با حمايت دولت هدفش ترويج ارزش های سوسياليستی و    
کمپين حول کنش های مراوده ای خواندن سرودهای سرخ، خواندن متون کالسيک و قصه گوئی از  .بود یباالبردن اخالق عموم 

، گذشته ازاين. راه افتاد 2008داستان های انقالبی و روحيه ساز، و ارسال پيام های تلفنی ضرب المثل های اندرزگويانه درسال 
يک گروه او جه رهبريت مرکزی در  نظر گرفته می شد، برای جلب تو »اليبو ز«در کنشی اکنون به  عنوان بخشی از تالش 

اين . ، به پکن آورد و گروه بزرگ هفت فقره نمايش سرودهای انقالبی را اجرا کردند2011بزرگ نمايشی فرهنگی را در سال 
ث سوسياليستی ميرااز اين نمايش ها که  اينازبسياری از مردم چين س حزب اتفاق می افتاد، و تاسي گردمين سال90برنامه در 

.تمام شد »بو زوال«به نفع اين اجرا ، قطعا ، نمايش را تحسين کردندکردندحزب کمونيست چين دفاع   
خواندن سرود های  در شرح دادن اين کنش ها محضمائوتسه  تنگ چين و نخبگان روشنفکر، -در ميان رسانه های ليبرال پسا   

نخست  -»جی بائو ون«دقيقا با استفاده از اين واکنش بود که . خشم  روبرو شدواکنش با  »فرهنگ انقالبیکردن زنده «و  سرخ 
اين . ولی، بهر حال، وسعت محتوای کمپين اين سرودهای انقالبی عمال خيلی بازتر بود. انتقاد کردچونگکينک  از -وزير چين

ريشه  بايد گفت که هم چنين،. ل می شدندضرب  المثل ها را شام سرودها از رديف وسيعی از شيوه های موسيقی، متون ادبی، و
بويژه گروه  -جامعه ی چيندر ، 1990از دهه ی . انکار نکردنی استرفرم چين -های مردمی سرودهای سرخ در  دوره ی پسا

راست از   -جناحتبليغ در حال رشد ی پشت روحيه . برای اخالق سوسياليستی گذشته دلتنگی می کنند –های بی حقوق اجتماعی 
 -در جنگل پسا -حيات حيوانات نه انسان، توضيح از مندر رابطه با اقتباس از نظريه ی دارونيسم  -»تربقای نسل مقاوم «ايده ی 

ه ، يک آرزوی عميق نسبت به عدالت اجتماعی، برابری، و احساس همبستگی محالت زندگی وجود داشتی نئوليبرالتسوسياليس
  یآرزواحساس ته ی تجربه شده، و نيروی فرهنگ مردمی، بويژه موسيقی مردمی، اين در تائيد مرکزی بودن زندگی گذش. است

چنين کنش هائی، همراه با وسائل ديگر . بيان شدرساتر دسته جمعی سرودهای انقالبی در مال عام خواندن داوطلبانه ی گذشته در 
در سخنرانی اش پيش از اجرای  -الهام بخش بودنداجرا شدند،  با اشاره به گذشته ی انقالبی چينفعاليت های فرهنگی مردمی 

 2000مائو از دهه ی -و پرچم انو مانند اتوپي-با رونق گرفتن وب سايت های مائويست. تجليل کرد از آنها »بو زوال«نمايش ها 
منتقدين عليه برنامه ی به اسلحه ی ايدئولوژيک اين ابزار ، مدت هاست که وسياليستی در درون فضای اينترنتیمائويسم و زبان س

   نمادين انجام داد تجليل دوباره ی اين ميراث  »ال يبو ز « آنچه. رفرمهای سرمايه داری حزب کمونيست چين تبديل شده اند
-يک بار ديگر مهم است به ماهيت يکی کردن  سياسی. بود »از توده ها به توده ها«مردمی حزب کمونيست  شيوه ی خط 

در  حقيقت، بدون برنامه های جامع دولت که هدفش بهبود معاش . فرهنگی چونگکينک تاکيد کرد-اجتماعیاقتصادی و تحول 
خواندن سرودهای سرخ هيچ پايه ی مادی مردمی نخواهد ، ) داشتنددستماوردهای ملموس گی اين  ها و هم(  زندگی مردم باشد

، بلکه همچنين افراد انسانی فعاله و اعتماد به نفس فرهنگی عاملپرورش آنچه خواندن سرودهای سرخ هدفش بود نه تنها .داشت
. امکان پذير می باشداين احساس که يک آينده ی بهتر   

مهمترين تحول ، 2011درمارچ  »سی کيو تی وی«برداشتن برنامه های اگهی های تجارتی از کانال ملی تلويزيون ماهواره ای    
سی کيو تی «نظير تمام کانال های تلويزيونی ماهواره ای استان ها، . کينک بوددر دستگاه رسانه های گروهی تحت مدل چونگ

با متوقف کردن . تجارتی داشترنگ از آگهی های تجارتی تامين می شد و برنامه هايش زياه از حد پيشتر درآمدش عمدتا  »وی
    و تامين هزينه ی اداره اش از طريق ترکيبی از درآمد دولت و يارانه ی سازمان »سی کيو تی وی«آگهی  های تجارتی در 

ال در ي، رهبری بو زبه رسانه های گروهی) که  کانال های تجارتی ديگر را اداره می کند( اداره ی دولتی صدا و سيما
 و يک مجرای کليدی برای »ی مردم کانال مورد استفاده«را به يک  »سی کيو تی وی«چونگکينک هدفش اين بود که کانال 

سی کيو تی «، رنگ زمينه ی صفحه ی تلويزيون اکنون با برداشتن آگهی های تجارتی. ترويج فرهنگ شهروندی دگرگون کند
سرخ شد، و برنامه هائی از جمله نمايش خواندن سرودهای سرخ، داستان گوئی از وقايع انقالبی، ياد آوری ازتاريخ های »وی

معاش زندگی «هم چنين کانال يک برنامه ی پخش اخبار بنام . رورش باورهای انقالبی، و ادبيات انقالبی را پخش کردانقالبی، پ
تاکيد و به ابتکاراتی که هدفش تمرکز روی توسعه ی مردم بود، را در سطح ملی ، که در آن هم روی اخبار محلی و هم »مردم

همچنين  پيش از هر چيزی پايه اش را در سنت های انقالبی چين قرار می داد، ،»سرخ «تعلق به اين ضمن اينکه، . نقل می کرد
ی هدفش زمينه  »سی کيو تی وی«بدين طريق،  .رنگ ملی چين می باشد »رنگ سرخ«ادعا می کرد  که  »سی کيو تی وی «

:بودمردمی  و يک فرهنگ تازه ی انقالبیساختن   
 

بيان می کند که حزب کمونيست چين در رهبری کردن اکثريت  در  معنای محدود روح زمانی را »فرهنگ سرخ«
، و رفرم و باز کردن ]سوسياليسم[، و در دوره ی ساختمان غالب مردم چين در دوره ی غليان انقالبی و جنگ

در معنای گسترده، . می باشد »چين سرخ«چين تحت رهبری حزب کمونيست . تبليغ شددروازه های چين، 
عناصر ظريف فرهنگ چين ، بلکه  همچنين تمام ميوه های فرهنگی را که مردم جهان خلق  نه تنها ]فرهنگ سرخ[
                        .    ای فرهنگ پيشرفته و مترقی استرفرهنگ سرخ نام کلی ب. بر  می گيرد کرده اند را در 

  
 

برای بحث  ، يا فورم، عمومی فضای برنامه ی بحث وقايع هفتگی تحت عنوان »سی کيو تی وی«، 2011دراوت    
بين ثروتمند و فقير، [بحثش روی موضوعات کاستن از سه فاصله «فورم  .را گشايش کرد درباره ی خوش بختی همگانی

تمرکزش روی ترويج توفيق و خوش بختی همگانی  ]کشور یشهر و ده، و مراکز صنعتی  در نواحی ساحلی و داخل



آن رهبران سياسی و اکادميک چين در مقابل که  شد،مطرح می  یپلتفرمبه عنوان يک  ای دقيقه  45برنامه ی ، »بود
جواب نياز تئوريک آنها می بايستی به اين ، و شدندتوسعه ی ناهمگن حاضر روبرو می های و  تضاد اتتناقضقويا با 

اجازه ی فرصت داده  ديگر در تلويزيون های  به آن ها معموالنئوليبرال، که -به عنوان صاحب نظران ضد. می دادند
يک راه حل توسعه ی چينی عادالنه ی زمان دار برای روياهای اجتماعی شان را و  شدند مهمانان فورم  اين ها نمی شد،

  . در فضا و بوم رسانه های چين نبايد کم گرفترا امه و اهميت تاريخی برنتهييجی رات يثتاارائه دادند، 
مردمی يا خلقی وجود  »سرخ«مشاهده شد که کمبود متن های . ندادامه يافتاين فعاليت ها همچنان بايد اعتراف کرد که    

رسانه های با قدرت بو زوال . باقی مانده است بين گرايش انقالبی و ملی گرائی همچنان »سرخ«تعلق به تنش . دارد
نگاه از باال  به پائين از نوع رنامه هائی بعضی مواقع ب »سی کيو تی وی«جمعی چونگکينک را کنترل کرد، و تلويزيون 

 -با مبارزه اش برای سعادت همگانی،  »سی کيو  تی وی«ولی، با اين وصف، . شاگردی داشتو جهت گيری معلم 
طرفداران رفرم های مکانيزم بازار سلطه ی را، که زير فشار نئوليبرالی -قويا نگرش ضد -گرچه برای برهه ی کوتاهی

مخصوصا،با جمع کردن آگهی های تجارتی در  سی کيو تی وی، رهبری بو زوال در  .تزريق کردبه جامعه بود، آزاد 
 3در . فرهنگی قرار داد-اجتماعیچونگکينگ يک کانال تولويزيونی را از کارکرد بازار گرفت و در خدمت هدف 

ديد ناچار نامه، يک بار ديگر خود را و متخصصان بر »سی کيو تی وی«ال در گفتگويش با کارکنان يبو ز 2011دسامبر 
به : توسط حزب کمونيست رهبری می شودد که يکن ی زندگی میرشما در کشونا سالمتی بگويد که مخالفينش  خطاب به 

در . تجلی کنگرت خدمت به مردم می باشد یو خوش بختی همگان خدمت کردن يک اصل پايه ای حزب ماست،«مردم 
نگاه بعضی از مردم، پيشروی به معنای يادگيری از غرب است، و حال آنکه ميراث و  ترويج سنت های زيبای حزب 

    . »بی ربط انداين حرف ها واقعا . داردپسروی به  می شود که نگاهگرا ارزيابی نگرش چپکمونيست چين به عنوان 
 

بر سر آينده ی چينروانی دستگاه های رسانه ای بين المللی جنگ   
 

موج روشنفکری بود که مدل چونگکينک عليه ديدگاه در ميان سياسی، رسانه ای، و غالب ، اين دقيقا بحث عجيب يا نه   
فتند، ليبرال را ناديده می گر ترعادالنه يک راه توسعه ی  دنبال کردن تالش برای عموما آنها . ه بودرايج حرکت کرد

و تجربيات يا  »اليبو ز«محور از همان اول دشمنی زيادی  نسبت به  -های روشنفکر و رسانه های مکانيسم بازار
دو قطبی شدن فرايند اقتصادی را به عنوا ن امری عادی گرفتند و  »اليبو ز«اين منتقدين. نشان دادندپراتيک چونگکينک 

ال را يآنها مدل بو ز. خيلی بزرگ کردندليبرالی، مبارزه با اقتصاد سياه و خواندن سرودهای سرخ  را  –جهت گيری ضد 
سکوی پرشی در کوشش برای رسيد به همچون در بهترين حالت يک طرح رياکارانه برای استفاده کردن ازچونگکينگ 

عنان خلق گرا، حتی فاشيست، اعاده، يا زنده او را يک فرد مطلق الحالت تعبيرکردند، و در بدترين عالی کشور قدرت 
 2012مارس 15 -پساداخل چين در و  ، يا بين  المللی، ملی-فرارسانه های مبارزه ی . کننده ی انقالب فرهنگی ناميدند

براحتی توانستنند  یملی و چين-رسانه های فرا. به خود گرفتکردن را محاکمه شکل  ،سياسی نقداز ، فراتر اليعليه بو ز
.   طفره بروند »اليبوز«سياست های طبقاتی برخورد به از   
و برنامه ی جانشينی در صدر قدرت را به  ال  مشروعيت ايدئولوژيک رهبری مرکزی حزب کمونيست چينيبو ز   

ا به انشعاب حزب ر »سوسياليسم با ويژگی های چين«او تهديد کرد که با رو کردن تناقضات اساسی . . چالش کشيد
دی اجتماعی  منافع  گ انجام داد، فرماسيون، يا شکل بنال در چونگکينياز اين گذشته، آنچه که بو ز. خواهد کشانيد

گرچه خود او نيز جزء جدائی  -بوروکراسی سرمايه داری داخلی اجين شده در سرمايه داری جهانی را تضعيف کرد
به اقتصاد سياه ضربه بزنيم سرمايه داران بومی و حاميان بوروکراتيک تحت نام مبارزه ی او . ناپذير اين سيستم  بود

روحيه و بشاشت دادن به توده ها امتيازات بوروکراتيک را تضعيف کرد و  ،خط تهاجمی. شان را به وحشت انداخت
اده کرد تا بطور غير قانونی اقتصاد سياه استفاش عليه مبارزه در  »اليبو ز« اينکه . مقامات دستگاه اداری  را تکان داد

مقامات  اش مبارزهاو با يه کند، يا نه، صفو مخالفان سياسی اش را تبط ضخصوصی را سرمايه داران دارائی  های 
 »سراسری ضربه بزنيم  به اقتصاد سياه« سياست نمادين آن چه. را ريشه کن کردسرمايه داران مافيائی حامی قدرتمند 

بی يک کمپين را تشکيل داد تا  رتمند ملی از وکال، صاحب نظران حقوقی، و روزنامه نگارانانجام داد، يک اتحاد  قد
ال راه يحقوقی و بسيج رسانه های گروهی عليه دستگاه نظم و قانون تحت رهبری بو زشيوهای  وقفه از طريق کاربرد

ال، به عنوان يکی از اعضای يبو زاين بود که اگر  حقوقی/ پولصاحبان دستگاه دولتی بدترين کابوس برای . بيازند
حزب کمونيست چين در راس دستگاه های نظم و قانون کشور قرار گرفته  ، يا دفتر سياسی،رهبری بعدی پوليت بورو

با هرگز ی چين خودشان را هارسانه روزنامه نگاری همينطور، جامعه ی  .، آخر عاقبت آن ها معلوم خواهد شدباشد
از يک طرف، خبرنگاران از تاثير فرسايش تدريجی . غير تجارتی کردن رسانه ی چونگکينک تداعی نکردندتجارب 

، آنها منافع اقتصادی و شغلی شان را با دموکراتيزه کردن از طرف ديگر. شکايت می کردند ی تجارتیرسانه ها روی 
به روزنامه نگران کننده ای پيام  چونگکينگ در  حقيقت، دموکراتيزه شدن. ديدندسو نمی همسيستم رسانه های جمعی 

بخش ، تعيين شدهاضافه بر حقوق روزنامه نگاران چينی ( جزء قابل مالحظه ای از درآمدشان ايشان، نگران می فرستاد
، که تعجب نداشت. را از دست خواهند داد)تجارتی سازمان رسانه های جمعی کسب می شوددخل از شان عمده ی درآمد

سی  « در چونگکينک برقرار فوری آگهی های تجارتی در تلويزيون اليبو ز-دوره ی پسادر ن خواسته ها يکی از اولي
. بود »کيو تی وی  

هرده سال يک باربرگزار می  -مين18انتقال قدرت رهبری درکنگره ی اکنون که حزب کمونيست چين خود را برای    
در حالی که . است نقطه ثقل مبارزات برای آينده ی چين تبديل شدهچونگکينگ به در پائيز امسال آمده می کند،  -شود

حزبی چين حمايت می کنند، هنوز بسياری -تک  تدادن به حکومروشنفکران راديکال ليبرال از تغيير رژيم و پايان 



چين را  یيستبه تعهدش به انقالب وفادار مانده و قانون اساسی سوسيالند تا تالش می کنند حزب کمونيست چين را وادار
درون چهار چوب  درچونکه ،  تبوده اس انگيزجدل به همان درجه تاثير گذار و هم بسيار مدل چونگکينک . نگهدارد
بو  تجارب . تغييرات در چونگکينک اجرا شدند سوسياليستی تهييجی به نيروی شدن توسل محزبی حاضر و با -تکدولت 

نئوليبرال ها را زير سئوال برد و نشان  داد که حزب کمونيست چين، با اراده ی سياسی ، هنوز »پايان تاريخ«ال طرح يز
در حالی . دهقانان پيوند بزند-که خودش را دوباره به پايه ی تاريخی قدرت کارگرانشته باشد اين نيروی بالقوه را داشايد 

رای بکه  ،نيروهای اجتماعی چينشته  است، برای که هيچ کمبود نقد چپ به مدل چونگکينگ از همان شروعش وجود ندا
مدل چونگکينگ در سطح ملی ترويج  شود، يک به نظر می رسد که اگر  د، يک آينده ی سوسياليستی مبارزه کردنتحقق 

رسانه ی گرد که عده ای برای  آن . به شمار خواهد رفتچرخش حزب کمونيست چين به سمت چپ در قدم کليدی 
 »اليبو ز«ند، سياست های ه اشناخته شد »تجديد ساختار سوسياليستی«قهرمان جمع شده اند، آن  هائی که  توپياااينترنتی 

مدل چونگکينگ تنها اميد برای چين بود که از و ، ه استمترقی در حزب کمونيست چين را نمايندگی کرديک رويکرد 
.نداجتناب ک وقوع يک انقالب خشونت آميز ديگر  

ای بی سابقه شدت  اچونگکينک ب تبليغاتی  عليه جنگ يک کنيم،  شروع  2012فوريه  6در  »ونجليونگ «با رخداد    
راستی به زبان -وب سايت های دست. جهان جريان يافتفضای رسانه های اينترنتی گروهی و هم در رسانه های هم 

، و مطبوعات »بی بی سی«و  »وی او ای«فلوونگ گونگ مديا، شبکه های سخن پراکنی غرب نظير  ی چينی، رسانه
و مدل  يالاز شايعات  و اطالعات تائيد نشده به ضرر بو زيج گونه ه درنگ از پخش، بدون جهانی طرفدار سرمايه داری

هنگ کنگ، که يک بار در استان  اهل ژيانگ وی پينگ، يک روزنامه نگار سابق . کوتاهی نکردندچونگکينک  
به دانی شده بود، و اکنون در کانادا زندگی می کند نظراتش را به کانال های خبری ال زنيليائوينگ تحت اداره ی  بو ز

برابر با اظهارات ژيانگ، ال نسبت داد، يصفات را به بو زبدترين او می دهد،  »سی بی سی«اصطالح خوش نام نظير 
از منابع مالی دولتی را در پروژه ی کمپين  -، از منيوآن 6.2به نرخ يک دالر برابر با  -ميليارد يوآن 270ال مبلغ يبو ز

به خالفکاران ضربه «برای کمپين  »انجمن سياه« 600بيش از يشان ا. سرودخوانی های سرخ حيف و ميل کرده است
ميليارد يوآن از دارائی  های شرکت های خصوصی را 100ال بيش از يژيانگ ادعا کرد که بو ز. سازمان داد »بزنيم

نفر ديگر را 30000هزار نفر از از صاحبان  شرکت های خصوصی را به زندان  انداخت، و  نچندياو . دزديده است
او ضربه ی روانی به طبقه ی متوسط . بدون هيچ توجهی به قانون و دادرسی از موسسات صنعتی و خدماتی بيرون کرد

همانطوری که لين چون نظر . د، ازمناگر اين ها راست باشند دستش درد نکن -نوظهور وارد کرد، و خيلی کارهای ديگر
از جمله فالوون (جناح های دست راستی کمونيستی در داخل و خارج از چينازيک اتحاد رهبريت کمونيستی، «دادند، 
سياست های يک پديده ی نمونه وار «ال را به يافسانه ی بو ز »، و  دولت های غربی و رسانه های جمعی غرب )ونگ،
 ، يا مستنداتی حزب کمونيست چين هيچ گواهی2012اوائل سپتامبر تا . »مدرن قرن بيست و يکم تبديل کردند -پست

افرادی چونان ژيانگ و ولی، بهررو، چه خزعبالتی که .  را بيرون ندادالياعمال تخلف ازجانب بو زارتکاب دايربر 
محتاطانه ی رسانه های دولتی از محاکمه بسيار زارش گ، عالوه بر متن تهيه شده ی نگقتندچينی -رسانه های جمعی فرا

 .ال ارائه دهديهيچ اتهامی عليه شخص بو ز صالح نديده است حزب کمونيست چين به اتهام  قتل، شايد  اليی همسر بو ز
بو «موضوع رسمی روی سانسور يک اعمال با اين وصف، و شايد دقيقا بواسطه ی تمام گزارش های غير رسمی، 

آزار برای حزب کمونيست چين شايد مين کنگره ی ملی در پائيز امسال، 18 گشايش بهمانده ر اين ماه های آخر د، »اليز
اينکه حزب کمونيست چين، اکنون اوائل سپتامبر، هنوز تاريخ دقيق آغاز کنگره را اعالم نکرده، . بوده باشدترين معضل 

.  همه را  نگران گذشته است  
به ولی هنوز  روی آرمان سوسياليسم می پذيرندبر بو زيال را  -وب سايت های چپ تاثير منفی داستان ونگ ليجونگ   
وارد مبارزه ی تبليغاتی شدند، از تفسيرهای  ، آنها نيز به سهم خودبرای دوره ی کوتاهیدر شروع واقعه، . دارند باوراو 

، تا بيان حمله کردند -نخست وزير چين، مترجم -»وين جی بائو« حمايت کرده و به »بو زيال«سياسی گرفته، که از 
به  عنوان اوائل آوريل حزب کمونيست چين و ، باالخره از اواخر مارچ که عجيب نيست. تئوری های گوناگون توطئه

های چپ بستن سايت اتوپيا و ديگر سايت ، شروع به رسانه های حامیبخش کليدی تصفيه کردن بو زيال و کنترل کردن 
نقش بالقوه ی وب سايت های چپ را در  بسيج کردن توده گونه هراز اين حرکت به حزب کمونيست چين اجازه داد  .نمود

  .سرکوب کندبا رژيم را  وئیدرها برای يک رو
بازی را نقش محوری در شکل دادن به  افسانه ی بو زيال  ه آمريکائی ، بعد از اينک-رسانه های معروف انگليسی   

آن،  برند، در همانبه در سياست های چين سود ملی -فراکردند، اکنون دارند از پر اهميت شدن دستگاههای مراوده ای  
تحميل سياست های رياضت اقتصادی در قلب اجتماعی عليه ات مبارزتشديد و  داخلیاين ها با يک بحران عميق 

وب سايت نيويورک تايمز به زبان چينی راه ، 2012ی جوال 28در تاريخ . هستندکشورهای سرمايه داری جهانی روبرو 
زبان فايننشل تايمز و ول ستريت جرنال با هدف -عليه وب سايت چينیای افتاد، و در آروزی اين است که رقيب قوی 

عليرغم سيستم ديوار سانسور اينترنتی دولت  .گرددتبديگر  »آگهی های لوکس برای طبقه ی در حال رشد متمول چين«
اميدوار و انتظار داريم که «جديد صحبت کردند، ما ئی جوچين، جوزف خان سردبير خارجی نيويورک تايمز از ماجر

.»مقامات چينی از آن چه ما انجام می دهيم استقبال کنند  
بيشترين نوشته های اتوپيا . ادامه می دهدوسائل مراوده ای گرايش چپ انسور به سهمچنان در ضمن، دولت چين    

تالش می کنند پلتفرمهای مراوده ای جديدی را همچنان بسته مانده اند، و صداهای اينترنتی گرايش چپ وابسته به اتوپپا 
 بعضی از نکات محوری بحث ها. کنندسازماندهی خودشان را تامل کرده و دوباره  مورد افسانه ی بو زيال در پيداکنند تا 

را شان خود آن ها شامل اين شد که آيا وب سايت اتوپيا توسط نويسندگان مائويست های راديکال ربوده شد و اينکه آيا 



اميدوار شدن به اعضای نخبه ی  با اصال گفتند آن ها در  ادامه ی اين نگرش، و نزديک کردند،  بو زيال ه بخيلی 
  .شده  اندحاکميت مرتکب يک اشتباه راه بردی هالکت باری 

 
چينمئن آينده ی نامط  

 
محور  چين در نواحی رفرم و تاثيرات جهانيش، جان -بعد از وارد کردن يک نقد ويرانگر به مدل توسعه ی صادراتی    

مگر برای نيويورک تايمز، هيچ چيزی «: نوشتند مانثلی رويو 2012بالمی فاستر و رابت مک چسنی در مقاله ی فوريه 
ʼ  يا رويداد فاجعه ی اتمیمائو و احيایʽ  را که معهذا، اگر آنچه . تواند جلو مسير جاری چين را سد کندنمی محتمال  

ضرورتا بواسطه ی شرائط تاريخی  درحال تغيير  -باشدانقالب چين خود حيات تجديد بنوعی  می  نامند زنده کردن مائو
»قی است، و حتی تحت شرائط حاضر رشد می کندباهنوز نيروی بالقوه  چنين  -کال تاريخی جديدی خواهد گرفتاش  

رسانه بموازات ، زنيويورک تايمنشده است که آن اما، اين  موضوع هرگز مانع . يک مائوی ديگر نيست  قطعا، بو زيال
های يک تهاجم ديوانه وار رسانه آنها دست به پيوستن به با رقيب ، آمريکائی -های اليگارشی سياسی رسانه های انگليسی

در اقتصاد سرمايه داری جهانی فرو رفته در بحران دليل که، اين به . هندسقوط بو زيال  شتاب دبه ه و دکر ملی-فرا ی 
دورنما برای يک تغيير جهت . ايفا می کند »بوجود آوردن شرائط جديد کسب ارزش اضافی«در نقش بسيار مهمی چين 

بين مصرف داخلی و صادرات، برابری بيشتر هتر زنه ی بگيری بنيادی درراه توسعه ی چين برای رسيدن به يک موا
عالوه . اقتصادی در کوتاه مدت بعيد به  نظر می رسد-ديگر شکاف های اجتماعیکاستن  از چين، و مختلف بين نواحی 

 از نخبگاندارد تا موازنه ی قدرت را اساسی تجديد اتحاد سياسی «شرائط جديد ديگر، چنين دورنمائی نياز به يک بر 
اساسا، اين به معنای  .نواحی ساحلی صنعتی به سود نيروهائی تغييرکند که منافع توده های روستائی را نمايندگی کنند

تحت  »دموکراسی مردمی«بعنی، يک  –. تحقق يافتن آن چيزی خواهد شد که دولت چين در قانون  اساسی آرزو می کند
اين  جمله     -حساب کردنبه عنوان استخوان بندی سياسی  »اناتحاد کارگران و دهقان«روی رهبری طبقه ی کارگر و 

.کامال فراموش شده است  ،طبقه ی متوسطبا افزايش در نواحی رفرم،   
چنان بحران وخيم سياسی ن ولی، بهررو، تا آن حدی که بو زيال توانست در چونگکينگ پيش برود، برکنار کردن او آ

کرده و دفن قادر نخواهد شد پيام های سياسی بو زيال را به آسانی در خاک  حزب کمونيست چين ايجاد کرده است،  که 
اگر حزب . کناری جارو کندبه را تشکيل داد مدل چونگکيينگ ی که اجتماع عضالتمکردن به  توجهش را در تالش

اقتصاد اوضاع بحران جتماعی و های ابين سئوال نگران کننده ی ناآرامی  کمونيست قصد دارد در قدرت بماند، بايد
شايد، دقيقا بر چنين . نيز توجه کندچونگکينگ مدل ارائه شده در ظارات به انتدر همان آن  -ايجاد کندتوازنی جهانی 

نه اينکه از اطالعيه ی همچون . روزنامه خلق را ارزيابی کرد 2012آوريل 11بستری است که می توان سرمقاله ی
از مقامات شانزی 200000بيش از «: ، روزنامه ی خلق چنين ادامه دادندل روی کردانفجار بمب برکناری بو زيال دنبا

از فرستان  مقامات دولتی برای ديدار با توده تری چونکه هيچ يک از نواحی چين کار تاثير گذار. »رفتندبسوی توده ها 
زيال، زنده باد خط توده های مرگ بر بو «: های مردم توسط بو زيال در چونگکينک نکرده اند، خط حزب روشن  بود

»!مردم  

آخرين مرحله ی مهمی در نفی راه سوسياليسم چين را نمايندگی می رهبران چين  «برکنار کردن بو زيال در اينکه آيا 
را  آميزطنزغير عادی مسائل بسياری از  »بو زيال«تاکنون افسانه ی  ل، ولی بهر حا. سئوال آينده است ، اينهنوز »ندنک

در يک سيستم سياسی که اجازه ی کمپين علنی  و واقعی برای رقابت به مقام های باال را نمی دهد ، بو : استرو کرده 
زيال به تنهائی چنين کمپينی را بر پايه ی يک پلتفرم سياسی کامال روشن  و برنامه ی اجتماعی اقتصادی مردمی به راه 

قهرمان ارزش های ليبرال دموکراسی شدن، بلکه با دوباره تقويت کردن نه به خاطر  »بو زيال«انداخت، گذشته از اين 
تئوری ها و پراتيک های انقالب کمونيستی چين محبوبيت پيدا کرد، و باالخره، گرچه ليبرال های چين و نئوليبرالها مدتها 

بو زيال «شکست دادن  بود که برای رقابت سياسی به شيوه ی غربی و آزادی مراوده  داد می زدند، در پيروزی بر و
يک سئوال بس جدی باقی در پايان، . چپی ها از طرف دولت تکيه کردندی هاآنها به سانسور وسيع رسانه ها و مراوده »

به عنوان يکی از رقبای رسيدن به مقام رهبری کشور و سرکوب دستگاه مراوده ی  »بو زيال «آيا برکنار کردن : می ماند
 تبديل ی سرمايه داری جهانامن بهشت مطلوب و   »رفرم سياسی«محيط امن برای نوع يک  بهچپی ها باالخره چين را 

         خواهد کرد؟ 

مراد عظيمی: برگردان  

 ياد داشت
برنامه ی حزب کمونيست  در جستجوگر گو اطالعات بيشتر در باره ی اصالح  2می توانند با نوشتن عبارت ا  و نام عالقمندان 

:کسب کنند  »بو زيال«چين و همچنين گزارشات درباره ی   
 

1- Revise to Chinese Constitution 
 
2- Bo XIlai 

 



 
 

          
 

    


