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  1949دن شيائوپينگ و فرمولبندی جديد قرارداد اجتماعی 
  
اين توهم که تنها با توسل به شور مداوم انقالبی توده ها می توان رشد نيروهای مولده را  •

 . تسريع کرد، ديری است که اعتبار خود را از دست داده است
با انتقاد نخست وزير سابق انگليس  ) ادوارد هيث( ضمن گفتگو با 1974مائو در سال  •

صحبتش که اشتباه را برای  کند و در پاسخ به هم از خود به نتيجه تلخی اشاره می
هفت ميليون ! اشتباهات من جدی ترند«: گويد کند، می دولتمداران امری طبيعی تلقی می

در رابطه با چين نمی توانم . مانند و صنايع چين هنوز عقب مانده اندببايد گرسنه نانسان 
  »1!کشور شما پيشرفته است و کشور ما عقب مانده. ی باشماز خودم راض

 مبنی بر رساندن چين در عرض »جهش بزرگ به پيش«آرزوی مائو در موقع شروع  •
 بنابر.  سال به انگلستان، هنوز عملی نشده بود و انگلستان کماکان از چين جلوتر بود15
 .د دچار مشکل شده بو1949ين يکی از ارکان قرارداد اجتماعی ا
 : بحران رکن دوم قرارداد اجتماعی از همان آغاز معلوم بود •

o  نشان داده بود که چين مجبور به جنگ در 1968جنگ بر سر ميسوری در سال 
 کشور 8 که ائتالفی از 1900حتی تکرار وقايعی همانند سال . دو جبهه است

 عليه سرزمين بزرگ »جنگ صليبی«به ) جمله روسيه و امريکا از آن(بزرگ 
 . دست زده بودند، احتمال داشت»تمدن«ائی به بهانه دفاع از آسي

o رفت که دوران تحقير، خفت و خواری و غصب مناطقی از کشور  و خطر آن می
که حزب کمونيست چين قول پايان دادن قطعی بدان را داده بود، دو باره آغاز 

 . شود
 حضور پذيرفت،  به گورباچف را در پکن1989 ماه مه سال 16وقتی دن شيائوپينگ در •

 علت سوء ظن موضع. ال کردئوباره علل گسست دو کشور و دو حزب در گذشته سدر
های بزرگ ديگر به توافق سری رسيده بود که  گيری شوروی بود که در يالتا با قدرت

 .مناطق نفوذ خود را به ضرر چين گسترش دهد
ه م که گسست دو حزب بمن فکر نمی کن«:  ملی تعيين کننده شده بودمسئلهکال اهميت  •

کنيم که هرچه در  ما ديگر فکر نمی. سبب اختالف نظرهای ايدئولوژيکی بوده است
 اصلی اين بود که برابرحقوقی چينی ها مسئله. گذشته گفته شده، صحت داشته است

. گيرند کردند که مورد خفت و تحقير قرار می ها احساس می مراعات نشده بود و آن
ساله اول  راموش نکرده ايم که اتحاد شوروی ما را در برنامه پنجولی عليرغم آن ما ف

  »2.ريزی پايه های صنعتی کشور کمک کرده است برای پی
 : نتيجه حاصل از اين بحث ايدئولوژيکی عبارت است از اينکه  •

o  و  (کشور پيشاهنگ و يا حزب پيشاهنگ حاضر نشده است سياست خارجی
) و منافع مشروع ملی (بر خط سياسی خود را منطبق ) منافع مشروع ملی

سياستی که جمهوری خلق چين . های برادر تنظيم کند کشورها، احزاب و جنبش
 ملی کال بيشتر از اتحاد شوروی عليه مسئلهسبب حساس بودن خارق العاده ه ب

 .اش بوده است
o اين امر حاکی از بغرنجی و پيچيدگی طبيعت راه انترناسيوناليستی است! 

 طول کشيد، »انقالب فرهنگی« تا »ش بزرگ به پيشجه«رانی که از بعد از بح •
 .شد ضرورت يک چرخش سياسی در چين احساس می

                                                 
1 Mao Zedong, On Diplomacy, 1998, S. 457. 
2 Deng Xiaoping, Selected Works, 1992-1995, Bd.3, S. 286f. 
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وظيفه اين چرخش سياسی عبارت بود از در دستور روز قرار دادن قرارداد اجتماعی  •
 . و تأکيد بر آن1949

خيز ملی چين را حداقل در رابطه با دفاع از تماميت ارضی و رستا مائو نيز ضرورت آن •
 :کرد احساس می

o  بعد از عادی شدن مناسبات چين با امريکا رهبری چين توانست سردمداران
تايوان را به انزوای ديپلوماتيک سوق دهد، در سازمان ملل متحد پذيرفته و عضو 

 .شورای مشاور آن سازمان گردد
هدف دوم دن شيائوپينگ بر آن است که سياست گسترش رابطه با خارج برای نيل به  •

کشد که تاريخ  او شيوه برخوردی را به نقد می.  نيزالزم بود1949قرارداد اجتماعی 
 :درازی بدنبال داشته است

o  جبهه ملی وسيع«در روزهای بنيانگذاری جمهوری خلق چين در درون« 
رسيد که خواستار جستجوی راه تفاهم و نزديکی به واشنگتن  نظراتی بگوش می

 .بودند
o  درست است که در اياالت متحده امريکا علم و «: ها گفته بود به آنمائو در پاسخ

ولی متأسفانه اين علم و فن در انحصار سرمايه داران است و نه . فن وجود دارد
گيرد تا در داخل امريکا  فن مورد استفاده قرار می اين علم و و. در اختيار مردم

 و تجاوز دست يازند و مردم را استثمار و سرکوب کنند و در خارج به مداخله
 »3!های ديگر را لت و پار کنند خلق

شد، رفته رفته به تنها راه چاره   فقط به عنوان يک امکان تصور می1949آنچه در سال  •
 .شود بدل می

بعد از بحران و باالخره فروپاشی اردوگاه سوسياليسم و تجزيه اتحاد جماهير شوروی کار  •
کی و علمی در انحصار غرب، زير سرکردگی رسد که امکانات تکنولوژي بجائی می

 .گيرد قرار می) قدر قدرت بی همتا(اياالت متحده امريکا 
تجاوز و مداخله استعماری و امپرياليستی بوده علت آن ناکامی انقالب صنعتی در چين که  •

اين فاجعه نبايد .  تحرير کرده است20 و 19است، تراژدی اين خطه پهناور را در قرون 
 .    تکرار شودبار ديگر

انقالب «.  قابل فهم است»انقالب فرهنگی«از اين روست که انتقاد دن شيائوپينگ از  •
 نه تنها رشد نيروهای مولده را سد کرده است، بلکه لغزش پوپوليستی »فرهنگی

بوده است که از نقطه نظر مانيفست حزب کمونيست سياست مبتنی بر ) عوامفريبانه ای(
 .شود  محکوم و مردود شمرده می بوده و»4ی رياضت کشی دسته جمع«

توان به کمونيسم  نه می) ها تخريب انسان(نظر دن شيائوپينگ با توسل به پاپريسم به  •
.  است»5تضادی در خود«سخن گفتن از کمونيسم فقير خود . رسيد و نه به سوسياليسم

سوسياليسم در « .کمونيسم و سوسياليسم با تقسيم عادالنه فقر و کمبود جور در نمی آيد
  »6.وهله اول عبارت است از نفی فقر و ذلت و توسعه نيروهای مولده

کند ولی انتقاد او به گسست از استيل   انتقاد می»انقالب فرهنگی«البته مائو نيز از  •
 .  خروشچفی نمی انجامد

چين تنها و تنها تحت لوای «کند که  دن شيائوپينگ رهنمود درخشان مائو را تکرار می •
 »7!وسياليسم می تواند پيشرفت کندس

                                                 
3 Mao Tse-tung, Ausgewählte Werke, 1968- 1978, Bd. 4, S. 465. 
4 K. Marx/ F. Engels, Werks, 1955ff, Bd. 4, S. 489. 
5 Deng Xiaoping, Selected Works, 1992-1995, Bd.3, S. 174. 
6 Deng Xiaoping, Selected Works, 1992-1995, Bd.3, S. 122. 
7 Deng Xiaoping, Selected Works, 1992-1995, Bd.3, S. 302. 
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 1949نظر مائو مارکسيسم ـ لنينيسم آن سالح ايدئولوژيکی برائی است که در سال ه ب •
توان  برکت آن است که میه پس از جستجوی طوالنی و طاقت فرسا پيدا شده است و ب

 .انقالب ضد استعماری و ضد فئودالی را به انجام رساند
کند که اين سالح، مارکسيسم ـ لنينيسمی است که از  یدن شيائوپينگ اما تصريح م •

 .پاک شده است) تخريب انسانی(و پاپريسم ) عوامفريبی(های پوپوليسم  آلودگی
جبهه «از اين روست که حزب کمونيست چين ديروز و امروز به تنظيم يک سياست  •

 ها را به عنوان ضامن  دست زده است و سوسياليسم و نقش رهبری کمونيست»ملی
ه انحراف از سوسياليسم ب«: اصلی نجات و رستاخيز ملی مردم چين تشخيص داده است

 »8.معنی سقوط ناگزير چين در دره نيمه فئودالی و نيمه مستعمراتی خواهد بود
 

  حرکتی ناسيوناليستی و يا انقالبی نوين؟
  

رديده، دن شيائوپينگ بارها سياست خود را که منجر به رشد غول آسای نيروهای مولده گ •
سوسياليسم يک «: نامد، که به امر سوسياليسم جهشی تازه می بخشد  می»ومانقالب د«

 »9.آينده شکوهمند است
 همانگونه استدالل میه نيز ب) ژان زمين( رياست ه رهبری جديد حزب کمونيست چين ب •

 .کند
لی شود و اغلب اوقات حتی در خود چين به اين سياست با سوء ظن و ترديد نگريسته می •

 .اين امر در غرب هنوز مورد توجه جدی قرار نگرفته است
 گرا هستند که هرگونه اعتبار و اعتماد بدان را نفی می قبل از همه اين نيروهای چپ •

 :کنند
o پايان رسيده ه بازگشت قطعی چين به سرمايه داری ظاهرا برای حضرات امری ب

 .است و جائی برای بحث و بررسی نيست
o سياست «ال برانگيز خواهد بود، اگر بخاطر بياوريم که ئود سولی اينگونه برخور

در شوروی نيز بهمين صورت مورد قضاوت ) معروف به نپ (»اقتصادی جديد
 :قرار گرفته بود

آيا بيکاران که : بياييد رشته کالم را بدست مورخين انگليسی بدهيم 
، »محکوم به مرگ از گرسنگی اند؟«فزونی است، ه ب تعدادشان رو

ها  عيت ثروتمندان تازه بدوران رسيده اما از زمين تا آسمان با آنموق
ها زنان و معشوقه های شان را به پالتوهای خز ملبس  آن: کند فرق می

های  ، اتومبيلدادندهديه می به آنان کردند و جواهراتی از الماس  می
ها با  هتلها وشدند و در کاباره  سواری آخرين سيستم خارجی سوار می

قمار در کازينوهای جديد  غ کالنی که در مسابقات اسب سواری ومبال
گونه شکوه  اين. زدند التاسيس بدست آورده بودند، دست به خودنمائی می

د و درد و رنج مردم مرزی نک هائی که گرسنگی بيداد می ها در سال
  و حزب ».گردد باعث بروز احساسات تلخ و دلخراش می«، سدنمی شنا

 :سازد ر بحرانی عميق میکمونيست را دچا
ها هزار نفر از کارگران   ده1922 تا 1921های  درفاصله سال •

سياست اقتصادی «بلشويک با ابراز انزجار و تنفر نسبت به 
کنند و   دفترچه های عضويت حزبی خود را پاره می»جديد
                                                 

8 Deng Xiaoping, Selected Works, 1992-1995, Bd.2, (1975-1982) S. 176. 
9 Deng Xiaoping, Selected Works, 1992-1995, Bd.3, S. 119 und S. 311. 
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  نام می»سياست تحميلی جديد بر پرولتاريا«طرح نپ را 
 .10دهند

بريم و لذا سطحی خواهد بود، اگر به  امروز ما در شرايط تاريخی کامال جديدی بسر می •
ر و بی ترديد چين به برگشت آشکا«ولی ادعای . يک بازی مقايسه ای دست بزنيم

 :مراتب سطحی تر از آن خواهد بوده  ب»سرمايه داری
o کنند که  مدعيان برگشت چين به سرمايه داری فراموش می 

نی ميان وضع اقتصادی و سياسی عدم تناسب جدی وجود در چين کنو 
 دارد و

 و »سلب مالکيت اقتصادی«گيرند که ميان  اين توصيه مائو را ناديده می 
 . بورژوازی بايد فرق گذاشت»سلب مالکيت سياسی«

 
در غرب ادعای ديگری درباره چين رايج است که گويا رهبری حزب کمونيست چين از  •

 !وی برتافته، چون بدنبال ناسيوناليسم افتاده استايدئولوژی کمونيستی ر
اين استدالل ساده و قانع کننده ای است ولی در عين ساده و قانع کننده بودن دارای سه  •

 :اشتباه فاحش است
o  در پيشرفت کمونيسم در چين هميشه  ملیمسئلهاوال مدعيان از ياد می برند که 

 !عهده داشته استه نقش وزينی ب
o  که عنصر وزينی رهائی اجتماعی و رهائی ملی رابطه ميان ازثانيا حضرات ،

و مائو درست از همين روست ! کنند در مارکسيسم ـ لنينيسم است، صرفنظر می
که حاکی از ) همانطور که قبال اشاره کرديم(زند  که به فرمولبندی تزی دست می

در تأييد و دن شيائوپينگ .  است»ان انترناسيوناليسم و ميهن پرستیوحدت مي«
تنها با رشد نيروهای مولده و توليد ثروت اجتماعی «: گويد اين تز است که می

وسيله نه تنها  چون بدين. است که چين می تواند خدمتی به بشريت عرضه دارد
دهد، بلکه  يک پنجم و يا يک چهارم جمعيت زمين را از گرسنگی نجات می

بار ذلت و عقب ماندگی را از خواند که برخيزند و  مردم جهان سوم را فرا می
 »11!دوش براندازند

o کنند و يا اصال تعريف نمی  ثالثا حضرات يا مقوله ناسيوناليسم را غلط تعريف می
ها کيستند؟ آيا ميان دفاع از شرف ملی و استقالل و  باالخره ناسيوناليست. کنند

 با دو ناسيوناليسم هار و تجاوزگر فرقی نيست؟ اينجا ما عليرغم تشابه ظاهری
 :يم هستگيری کامال متضاد مواجه موضع

 ! است ولی دومی نه*اولی تعميم پذير 
برسميت شناختن شرف و عزت يک ملت و مدافعه از آن با برسميت  

در . شناختن شرف و عزت ملل ديگر و مدافعه از آن تطبيق مطلق دارد
  آشکارا مغاير با آن است و اصال تعميم»**نژاد برتر«که مقوله  حالی

 :پذير نيست
نژاد «تواند وجود داشته باشد که   فقط وقتی می»نژاد برتر«يک  •

 ! و محکوم به خفت و بردگی وجود داشته باشد»پست
 زبان می مرتب بر) پسر( که جرج بوش »ملت برگزيده«قضيه مقوله  

: دهد، نيز از همين قرار است راند و بی پروا دگم تازه ای را رواج می
                                                 

10 O. Figes, A peoples Tragedy, 1996, S. 926. 
11 Deng Xiaoping, Selected Works, 1992-1995, Bd.3, S. 22f. 
* Universalisierbar 
** Herrenrasse, Herrenvolk 
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ست و رسالت تاريخی آن عبارت است از اينکه املت ما برگزيده خد«
 .  اينجا صحبت از يک عقيده منفرد نيست»12!سرمشق بشريت باشد

 بايد همچنان دنيا را رهبری امريکا«: رشته کالم را بدهيم دست کلينتون 
 »!ملت ما ملتی بی زمان است«، »!کند

 من در امريکا ملت رهبری را«: گوش دهيم) پدر(و اگر به جرج بوش  
 »!ردبينم، تنها ملتی که نقش ويژه ای در جهان بعهده دا می

وظيفه رهبری جهان در ذات اياالت «: و اگر پای منبر کيسينجر بنشينيم 
 »13!متحده امريکا ست

o  وجه نمی تواند تعميم پذير باشد، چون فقط يک  هيچه  ب»ملت برگزيده«مقوله
. هبر جاودان جهان باشدملت بی همتا می تواند رسالتی بی همتا بدوش کشد و ر

 .های ويرانگر و خونينی منجر شود چنين انديشه ای می تواند به جنگ
o های فوق را با اظهارات هيتلر مقايسه  برای فهم اين قضيه، کافی است نقل قول

 »14!فقط ماييم که ملت خداييم. وجود دو ملت برگزيده غيرممکن است«: کنيم
o دو در يک چيز   هيتلر متفاوتند ولی هراگرچه از نظر ايدئولوژيکی جرج بوش و

 :واحد مشترکند
زده، هار و  رانند که جنون دو ايده ای از ملت را بر زبان می آن 

دهد و درست همين،   است و به هيچ نوع تعميمی تن نمی»دگرستيز«
 را تشکيل می) سرکردگی طلبی(هسته اصلی ناسيوناليسم و يا هژمونيسم 

 . دهد
لی است که ازسوی رهبری چين در هر فرصتی و درست همين هسته اص 

رد هژمونيسم عنصر اساسی قرارداد . گيرد مورد انتقاد قرار می
قرارداد اجتماعی که جمهوری خلق چين و حزب . اجتماعی چين است

 .کمونيست چين هم ديروز وفادار آن بوده اند و هم امروز وفادار آنند
o  که علم و فن امريکا را برای  با کسانی1949ما قبال به بحث مائو در سال 

 .کردند، اشاره کرديم استفاده جهت غلبه بر عقب ماندگی چين مطرح می
o راه از ما هرگز نبايد «: دن شيائوپينگ موقع شروع سياست جديد گفت

کنند که سرمايه داری بهتر  اکنون گروهی ادعا می. سوسياليستی صرفنظر کنيم
 »!ی هميشه پايان دهيمبحث برا  وما بايد به اين جر. از سوسياليسم است

o  عليرغم اشتباهات فاحش و فراز و فرودهای بی«: گويد  می1979او در سال 
شمار در تاريخ جمهوری خلق چين، ما توانسته ايم فاصله خود را نسبت به 

پشت کردن به سوسياليسم و . طور چشمگيری کاهش دهيمه کشورهای پيشرفته ب
نی پسرفتی هولناک خواهد بود که هرگز نمی معه رهبری حزب کمونيست چين ب

  »15.تواند از سوی اکثريت قريب به اتفاق مردم چين پذيرفته و تحمل شود
چه اساسی نه فقط در درون جبهه ملی  شود که بحث و مبارزه سياسی بر حاال معلوم می •

 .گيرد چين، بلکه همچنين در داخل حزب کمونيست چين صورت می
برکت يک ه قتی روند انقالبی در مرحله مبارزه رهائی بخش ملی بو لذا می توان گفت، و •

مدرنيزه کردن جامعه، تأمين تماميت ارضی و (جنبش توده ای به اهداف ملی انقالب 

                                                 
12 R. Cohen, No, Mr. Lieberman, America Isn’t Really God’s Country, In: International Herald Tribune 
vom 8.9.S. 7. 
13 D. Losurdo, Flucht aus der Geschichte, 2000, S. 23f. 
14 H. rauschnig, Gespräche mit Hitler, (1939), 1940 (2. Aufl.) S. 227. 
15Deng Xiaoping, Selected Works, 1992-1995, Bd.2, S. 175f. 
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جامه عمل پوشاند، می تواند راه رسيدن به اهداف مهمتری را در پيش ) رستاخيز ملی
 .ی باشدگيرد که مبتنی بر تاريخ و سرمايه فکری جنبش کمونيست

نبايد فراموش کرد که (اگر ما انقالب چين را در کليت آن مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم  •
حزب کمونيست چين دو سال قبل از رسيدن به قدرت در مقياس ملی به جمع آوری تجربه 

 و »جهش بزرگ به پيش«رسيم که  به اين نتيجه می) کند در باره اداره جامعه آغاز می
 حاکی از گسستی کوتاه مدت در طول يک روند طوالنی بوده اند و »انقالب فرهنگی«

 .بقيه اين روند از تداومی جوهری برخوردار بوده است
، ادعائی »بازگشت چين به سرمايه داری«با توجه به اين حقايق می توان گفت که ادعای  •

 .شتابزده و سطحی است
 :خاطر بسپاريمه ی را ببهتر آن است که در اين مورد توصيه متدئولوژيکی گرامش •

o  گرامشی تزی را فرمولبندی کرد که بنا بر آن انقالب بورژوائی فرانسه برای
 طول کشيده 1871 تا 1789تکوين خود به دوره ای نياز داشت که از سال 

 . 16 تا جمهوری سوم**است، يعنی از زمان سقوط رژيم آنسه
o  را تسخير کند، بلکه او برای اتمام يک انقالب کافی نيست که طبقه جديد قدرت

 .بايد بتواند شکل سياسی نسبتا پرثباتی برای اعمال قدرت بوجود آورد
o ما شاهد تعويض پرجنجال اشکال سياسی 1871 تا 1789های  در فاصله سال 

سلطنت مشروطه، تجربه کوتاه مدت جمهوری، (متفاوتی در فرانسه هستيم 
تا اينکه بورژوازی ) غيرهاستبداد نظامی، حکومت قيصر، رژيم بناپارتی و 

فرانسه باالخره در جمهوری پارلمانی شکل سياسی عادی و پرثباتی برای اعمال 
 . کند خود پيدا می) سرکردگی(قدرت و هژمونی 

در رابطه با چين بايد گفت که مولود تازه انقالب هنوز در جستجوی شکل سياسی و   •
 . اعمال قدرت استمحتوای اقتصادی ـ اجتماعی آن برای تثبيت اوضاع و

  
  ما در چين با يک روند دراز مدت سروکار داريم

  . که هنوز در حال تکوين است
  اين روند هر چند نتايج درخشانی بدست آورده است 

   ولی چند و چون پيشرفت و فرجام آن
  !ش بينی نيستي هنوز بطور کامل قابل پ

  
 

                                                 
** Ancien Regime  
16 D. Losurdo, Der Marxismus A. Gramscis, 2000, S. 38f. 


