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مصاحبۀ کيم پيترسن با جف براون نويسندۀ ظھور چين
برگردان :آمادور نويدی
 ٠٨مارچ ٢٠١٧

صعود چين برای بقيۀ جھان به چه معناست؟

جف جی .براون

پونتو پرس ،يک نشريۀ مطبوعاتی کوچک وقف شده برای عناوين )کتب( مترقیست ،که کتاب صعود چين :راه سرمايه
داری ،مقصد سوسياليست ) (١نوشته جف جی .براون ) (٢را منتشر نموده است .اين کتاب کوششیست جھت آموزش
ھموطنان غربی دربارۀ واقعيتھای چين ،تخريب اليهھای متعدد اطالعات دروغ و تبليغات غربی که اين ملت باسابقه
 ۵٠٠٠ساله را اھريمن جلوه میدھد.
براون در نوشتن چنين کتابی جاذبه دارد .ابتداء ،او مسلط به زبان مندارين )يکی از گويشھای چينیست( و )ھمچنين در
حال ياد گرفتن زبان ھای پرتگالی ،عربی ،و فرانسه است( .دوم ،او به مدت  ١٣سال در چين زندگی کرده است ،و در
حال حاضر در شن ژن است .او ھمچنين به بسياری از مناطق چين سفر کرده است .اين به عنوان پايه ای برای

)سخنرانی دربارۀ( سفرنامۀ سياسی نوشتۀ براون  ۴۴ ،روز سفر با کوله پشتی در چين :پادشاھی قرون وسطی در قرن
 ،٢١با امريکا ،اروپا ،و سرنوشت جھان درچشم اندازش) (٣خدمت کرده است.
براون عالوه بر سالھا زندگی در چين ،در اوکالھوما بزرگ شده و از دانشگاه ايالتی اوکالھوما فارغ التحصيل شده
است چنين امری به او تجربه ارائه داده است که جنگھای امپرياليستی ساخت امريکا و صعود چين ضدامپرياليست را،
که اکنون در ھمآھنگی با روسيه است مقايسه و تجزيه و تحليل کند ،و پرمحتوا ،با جزئيات محاورهئی شرح دھد )برای

مثال ،براون به دولت چين بابا بيجينگ میگويد؛ يک لحن محاوره ئی که من آنرا درکتاب ظھور چين با عنوان پدر
بزرگ بيجينگ ترجمه میکنم( .من يک مصاحبۀ ايميلی با جف براون جھت افشای دروغھای رسانهھای غربی دربارۀ
چين و آزمون دسيسهھای سياسی و نظامی امريکا عليه قدرت اقتصادی برتر آينده ،يک کشور سوسياليستی انجام دادهام
که صعودش میتواند به عنوان نشانۀ مرگ شوم سرمايه داری باشد ،يا حداقل رقابت برابرش را پيشگوئی کند.
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کيم پيترسن :ابتداء از آنجائی که شما سالھا تجربۀ )زندگی( در چين داريد ،سؤال بزرگی برای شروع ،بله ،جھت
آغاز مصاحبه میپرسم ،آيا میتوانيد تغيير)تغييرات( عمده ای را که شما ديده ايد خالصه کنيد و اين )تغييرات( چه
چيزی را برای آيندۀ چين و جھان پيشگوئی میکند؟
جف جی .براون :بله ،کيم ،اينھم پاسخ بزرگی برای شما .چين ھرگز از تطبيق خود به چيزی که نياز حرکت به جلو
دارد متوقف نشده ،و اين برمیگردد به آزادی که در سال  ١٩۴٩به دست آورد .در زمانیکه من آنرا دورۀ مائو )سال
 (١٩۴٩-١٩٧٨میخوانم ،مرتب بسياری اصالحات و اقدامات انجام میگرفت که مردم را جلب به حرکت کند و زندگی
آنھا را بھبود بخشد ،اگرچه اين اغلب در غرب ناديده گرفته شده و يا تکذيب میشود .در طول دوره دنگ )١٩٧٨-
 ،(٢٠١٢اين مفھوم مشابه »بھبود مستمر« برای تغيير مردم دنده عوض کرد و روشھای سرمايه داری در اقتصاد
چين ادغام شد تا آن ثروتی انباشت شود که حزب کمونيست چين احساس میکرد کشور نياز دارد ،که گذار مارکسيستی
از سوسياليسم به کمونيسم »توانگر« تحقق يابد .اکنون ما در دورۀ شی )از سال  ٢٠١٢تا به امروز( ھستيم و دولتی را
که من با مھربانی بابا بيجينگ میخوانم ،گامھائی را جھت حفظ اھداف قانون اساسی چين در رسيدن به يک جامعه و
اقتصاد کمونيستی برمیدارد.
با چنين اھداف واالئی مانند اينھا ،تعجبی ندارد که چين و  ١/۴ميليارد شھروندش در حالت ثابتی از تکامل باشند .ما از
سال ١٩٩٠تا  ١٩٩٧در اينجا زندگی کرديم و در سال  ،٢٠١٠پس از پنج سال وقفه در فرانسه و ُنه سال در امريکا به
چين برگشتيم .اين تجربۀ الھام مات ومبھوت و ھيبت بود که ببينيم در طول  ١۴سال چه اتفاقی افتاده بود .نه تنھا
زيرساخت و توسعۀ کل کشور ،بلکه رشد موازی و مھارت مردم بود و ھنوز ھم برای من ،بزرگترين جذبه ادامه دارد.
چينی ھا مردمی فوق العاده منعطف و قابل تعديل ھستند ،دليل کليدی که آنھا را دارای طوالنی ترين تمدن ماندگار
موجود در تاريخ بشری میکند.
چين از سال  ،١٩۴٩يک ميليارد شھروند را از فقر نجات داده است و بزرگترين و سريعترين رشد طبقۀ متوسط را در
جھان ايجاد کرده است ،که اکنون بيش از  ٣٠٠ميليون است و ھر روز١٠ ،ھزار شھروند به اين طبقه اضافه میشود.
قدرت خريد افراد  -در نرخ تبديل ارز )تئوری پی پی پی( ) ،(۴چين از امريکا پيشی گرفته است ،و به شماره ١
اقتصاد جھان در سال  ٢٠١۴تبديل شده و از نظر پی پی پی ،و تنھا در يکسال از حاال به بعد  ٪۵٠بزرگتر از
امريکا خواھد شد .از لحاظ نرخ تبديل ارز کالسيک ،چين قبل از سال ٢٠٢٠امريکا را پشت سر میگذارد.
رئيس جمھور چين ،شی جين پينگ اين را شرايط »نرمال جديد« میخواند .اما در واقعيت ،اوضاع »مانند قديم ھمان
قديمی« است .پادشاھی قرون وسطای چين ھمواره بزرگترين کشور با بزرگترين اقتصاد بود ،که به  ۵٠٠٠سال پيش
برمیگردد  ،اما در سال  ،١٨٧٢چين مستعمره و غارت شده بود و سرانجام در مواجھه با امپرياليسم امريکا و اروپای
غربی وحشی ،و فروشندۀ مواد مخدر ،از ظرافت به عنوان بزرگترين اقتصاد جھان از پا افتاد .چين چقدر بزرگ بود؟
در  ٢۵٠سال قبل از ميالد ،امپراتوری قدرتمند روم  ۴ميليون فرد فاعل داشت ،در حالیکه در ھمان زمان ،ملت چين
 ٣۵ميليون نفر  ،تقريبا ُنه برابر بيشتر نفر داشت.
از قرن  ،١۵تا کنون ،به لطف  ۵٠٠سال تغيير و ثروت )بخت و اقبال( غيرعادی ،بين غرب توسعهطلب استعمارگر و
چين ،اگر نژادھای اروپائی فکر کنند که اربابان  ٪٨۵از مردم تيره پوست جھان و منابع طبيعی آنھا ھمواره حق الھی
آنھا بوده است ،میتوانند بخشيده شوند .اما حال ،با آزادی و استقالل چين از استبداد غرب ،از سال  ،١٩۴٩آنھا بايد
خوب فکر کنند که بتوانند به چين »نرمال قديمی« ،به عنوان ارباب بشريت برگردند .تا زمانیکه حزب کمونيست چين
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در قدرت است ،و من فکر میکنم که آنھا برای  ١٠٠سال و يا بيشتر خواھند ماند ،چين ھمچنان مدعی برتری اقتصاد
بر روی سيارۀ زمين خواھد ماند.
اين با استقبال اکثريت عظيمی از بشريت روبه رو خواھد شد ،از آنجائی که آنھا ھمان کسانی ھستند که ھزاران سال
از زمان اسکندر کبير ،در قرن  ۴قبل از ميالد توسط غرب به غارت رفته ،مور تجاوز قرار گرفته و قتلعام شده اند.
اما چين به عنوان »اژدھای بزرگ« جھان نيز برای شھروندان سرزمين آنگلواروپائی بسيار مثبت است .ثروت غرب،
تمام آثار تاريخی ،موزه ھا ،آسمانخراشھا و بلوارھای گسترده اش ،از کشورھای توسعه نيافته به سرقت رفته شده و
میشود .تمام اينھا بر روی خون و استخوانھای حداقل يک ميليارد انسان ساخته شده است ،که ھنوز توسط سرزمين
آنگلواروپائی و اسرائيل کشتار و نابود شده و میشوند .ستاندارد زندگی ما به لطف ادامه نژادپرستی ،استعمار،
امپرياليسم و جنگ در سراسر سياره است.
اما اين چنين چيزی برای چين حقيقت ندارد .چينی ھا ھرگز نه توسعه طلب ،و استعمارگر بوده اند و نه امپرياليست.
برای ھزاران سال ،چينی ھا کشور خودشان را از طريق مرزھای طبيعی خودشان گسترش داده اند .آنھا فرصتھای
زيادی داشته اند و قرنھا در بخش فن آوری پيشتاز بوده اند ،که الکساندر بزرگ آسيائی ،چنگيز خان ،آندرو جکسون
يا شاه لئوپولد دوم باشند .با اينحال ،خالف تبليغات غربی اين در دی ان ای)ژن( فرھنگی و سياسی آنھا نيست که بر
مردم ديگر حکمفرما شوند و آنھا را استثمار کنند.
الزم نيست که شما دانشمند راکتی باشيد تا ببينيد که امپراتوری جھانی استعمار غرب شروع به فروپاشی کرده است.
جنگھای اول و دوم جھانی شيپور اعالم سقوط بودند و صدھا جنگ و خشونت ديگر ،و تخريب بسياری از کشورھای
اين قاره و دولتھايشان ،از آنزمان به بعد و ادامه اش ،مناديان مرگ ھستند.
کيم پيترسن :سؤال بعدی دربارۀ سيستم اقتصادی – سياسی چين است .جمھوری خلق چين ظاھراً کمونيست است .در
زمانیکه مائو تسه دونگ رھبر بود و کشور را مدرنيزه کرد ،ھيچ بحثی وجود نداشت .به ھرحال ،استاد چپ
بازنشسته جيمز پتراس استدالل میکند) ،(۵که چين از سوسياليسم منحرف شده است و در چين يک انقالب دوم در
راهست که به دنبال اخالقی کردن سرمايه داریست .او از دنگ شيائوپينگ نقل قول میکند که ثروتمند شدن باشکوه
است .اين نقل قول حقيقت ندارد) ،(۶و ھيچ مدرکی از دنگ وجود ندارد که ھرگز چنين حرفی زده باشد .بنابراين ،تز
ابداعی پتراس برای شروع ناميمون است.
پتراس در مقالۀ بعدی خود مینويسد که» ،توسعۀ سرمايه داری چين بر اتحاد سه گانۀ سرمايه داران دولتی ،خارجی
و ملی متمرکزست و ھمۀ آنھا به فساد گسترده وعظيم مقامات حزب و دولت وابسته اند ).(٧
اين در سال  ،٢٠١۵زمانی بود که دورۀ تصدی رھبری فعلی شی جين پينگ در راه بود .يکی از قسمتھای کليدی او
رھائی حزب کمونيست چين از فساد است .او بقای حزب کمونيست چين را وابسته به اين میداند].نگاه کنيد ،برای
مثال به شی جين پينگ ،حکومت چين ) :(٢٠١۴محل  .(٨)[.٣۵٢شی روشن ساخته است که چين در جھت
مارکسيست – لنينيست است ،اما در مراحل اوليۀ سوسياليسم است .باتوجه به اينکه فساد به مدت طوالنی وجود
داشته است و به طور کامل ريشهکن نشده است )اگر چنين چيزی ممکن باشد( ،و باتوجه به رشد شمار چينی ھای
ميلياردر) ،(٩و با توجه به ضريب جينی باال) (١٠نظر شما درباره »سوسياليسم با ويژگی چينی« چيست؟
جف جی .براون» :کارشناسان چينی« موفق شناخته شده تجاری پايداری وجود دارند ،که تجربيات مشابھی مانند من
ندارند که  ١٣سال در اينجا زندگی کرده ام ،و ھنوز ھم زندگی میکنم .آنھا چينی را میبينند که حدس میزنند و يا
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پروژۀ افسانهآميز عقايد غربی خودشان را بر آن میگذارند .اين مفاھيم درميان ستون پنجمیھای داخلی ،انواع اتاقھای
تجارت ،چينھراسان ،تبعديان)مھاجران( متنفر از کمونيست و کسانیست که در داخل سرخھا را طعمه کرده اند ،ترويج
شده است .در طرف ديگر اين طيف ،حباب مربيان ھمفکر و روشنفکرانی وجود دارند ،که اقتباس ابزارھای سرمايه
داری چين جھت ايجاد ثروت مورد نياز مارکسيسم به سوی تکامل کمونيسم توانگر را رد میکنند.
ھنگامیکه آنھا به اينجا سفر میکنند ،آنھا در حبابھای پنج ستارۀ خودشان در اينجا حرکت میکنند و آنھا از
يکطرف ،اطالعات و عقايد خودشانرا از ھمان محيط امپرياليستی و استعماری و يا از طرف ديگر از ايده آليستھای
کمونيسم میگيرند .من اينرا بدينجھت می دانم ،که در گذشته درگروه اول بودم ،تا اينکه در سال  ٢٠١٠به چين
برگشتم .بنابراين ،من تأکيد میکنم که برگشت به چين در سال  ٢٠١٠آغاز يک سفر دگرگونی ،در جرقۀ وجودم در اين
زندگی بود.
 ٩٩درصد از غربیھا نمیتوانند اين واقعيت را قبول کنند ،که امروز چين يک کشور ،اقتصاد و مردم کمونيستی دارد.
تا زمانیکه من تحقيق کردم و کتاب  ۴۴روز سفر با کوله پشتی در چين :پادشاھی قرون وسطی در قرن  ،٢١با امريکا،
اروپا و سرنوشت جھان درچشم اندازش ) ،(١١و کتاب صعود چين :راه سرمايه داری ،مقصد سوسياليست را نوشتم
) ،(١٢من در ميان اين اکثريت عظيم بودم .تجارب و دانشی که من در چين کسب کرده ام ،از سال  ،٢٠١٠به من اجازه
داد که من تبليغات پاولوفی غرب دربارۀ شر کمونيسم و سوسياليسم را برنامهزدائی کنم.
چيزیکه من ياد گرفتم اينست که از آغاز تمدن چين چيز زيادی تغيير نکرده است .چين مدتھای طوالنی قبل از اينکه
کارل مارکس و فردريک انگلس آنرا يک اصطالح خانگی بسازند ،کمونيست بود .با ضعف انسان از ظاھر کردن حس
غرور از برتری بر ديگران )نژادپرستی( ،اتخاذ ابزارھای به سبک بازار توسط بابا بيجينگ جھت ايجاد ثروت برای
شھروندانش به عنوان »تقليد سرمايه دارھا« تلفيق شده است .ھر رھبر از زمان مائو تسه دونگ ،تا شی جين پينگ
ھمواره در اين باره روشن بوده اند .طبق نظريه مارکسيستی ،ما بايد توانگرباشيم قبل از آنکه بتوانيم به کمونيسم اصيل
و ثروتمند انتقال يابيم .ما جامعۀ سوسياليستی را که برای آن سخت مبارزه کرده ايم رھا نمیکنيم .بنابراين ،ما جنبه
ھای خاصی از سرمايه داری را به کار میگيريم که به اندازۀ کافی ثروتمند شويم ،تا در نھايت ،ما بتوانيم در ھماھنگی
کمونيستی زندگی کنيم .اين تعريف سوسياليسم با ويژگی چينی است.
چه تعداد از »کارشناسان چين« قانون اساسی چين را خوانده اند؟ آخرين نسخه اش توسط سوگلی »بازار آزاد« غرب،
دنگ شيائوپينگ ،در سال  ١٩٨٢ھدايت شد .اين قانون اساسی مانيفيستیست مخالف ،اصولی ،ضدسرمايه داری،
ضداستعماری و ضدامپرياليستی ،و ُپراست از تحقير ضمنی برای سرزمين آنگلواروپائی و ھرچيزیکه درخدمت
آنست.
پرچم جمھوری خلق چين پنج ستارۀ طالئی بر يک پسزمينۀ سرخ دارد .سرخ خالص يعنی کل کشور کمونيسم است.
ستاره طالئی بزرگ بيان کننده حزب کمونيست چين است .چھار ستاره طالئی کوچک در مدار حزب کمونيست برای
طبقۀ کارگر ،طبقۀ کشاورز ،طبقۀ کسب و کار کوچک و طبقۀ کسب و کار بزرگست .در دورۀ مائو ،کارگران و
کشاورزان بيشتر بر دو طبقۀ کارآفرين )بيزنس کوچک و بزرگ – م( برتری داشتند .پس از مائو ،دنگ و تمام
رھبران بعدی دو طبقۀ آخری را در اقتصاد چين ،ھمراه با پشتيبانی قوی برای کارگران شھری و مردم روستائی ترويج
کرده اند ،که ثروت مورد نياز جھت کمونيسم توانگر را ايجاد کنند .سال گذشته ،چين به طور چشمگيری روند کسب
مجوز کسب و کار را ساده کرد و ميليونھا مجوز صادر شد .حزب کمونيست چين روحيۀ کارآفرينی شھروندان خود را
که برای توده ھا فعاليت اقتصادی و اشتغال توليد میکند ،دوست دارد.
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بر روی زمين در اينجا ،ھر سانتيمتر مربع از چين متعلق به عموم است .ھيچکسی نمیتواند صاحب معامالت ملکی و
مستغالت باشد ،تنھا ملک شخصی دارند .ھر بانک ،شرکت بيمه ،ھواپيمائی ،راه آھن ،سيستم زمينی ،بندرھا ،فرودگاهھا
و تمام جاده ھا و بزرگراھائی که »ماليات« میگيرند ،متعلق به مردمند .تمام رسانه ھا ،شرکتھای تيلفون ،آب ،گاز،
برق و تسھيالت ھسته ئی متعلق به مردمند .بابا بيجينگ بر بيش از  ١٠٠بخش کليدی از اقتصاد ،ازجمله کيميائی ،حمل
و نقل بحری ،محصوالت کشاورزی ،فلزات گرانبھا ،توليدکنندگان خودرو و کاميون ،آھن ،معادن ،ساخت و ساز،
ھوافضاء و دستگاهھای خودکار ھواپيما حکمفرماست .اين ليست ادامه و بازھم ادامه دارد .امالک و مستغالت و
مشارکت گستردۀ دولت در صنايع کليدی چيزھائی ھستند که مارکسيستھا )آنھا را( »کنترول ابزار توليد« می گويند.
بله ،برخی از اين شرکتھای دولتی در باز سھام قرار داده شده اند .اما نسخۀ اصلی آنرا بخوانيد .حداکثر سطح مالکيت
سھام تنھا  ٪٣٠است و از يکی کردن کنترول اين سھامھا جلوگيری میشود.
در حالیکه ده ھا ھزار روستا و شھرستان وجود دارند که ھمتراز شرکتھای دولتی اند که میتوانند از نقطه نظر
غربی »کارآمد« تر باشند ،آنھا بستر ثبات اجتماعی و اقتصادی صدھا ميليون شھروندی ھستند که در خارج از مراکز
عمده وابسته به پايتخت زندگی میکنند .بابا بيجينگ احمق نيست .آنھا با تنظيم سيستم ،اصالحات و تحکيم طبق کتاب
ھای )قانون اساسی و اساسنامۀ حزب – م(( عمل میکنند ،تا جامعۀ چين ھمآھنگ بايستد و به طور کلی ،برای توده ھا،
يا کودکان مرفه باشد.
اما شرکتھای دولتی بزرگ سود بيشتر دريافت میکنند و به خوبی اداره میشوند .عدۀ قليلی از غربیھا میدانند که
چين بزرگترين بانک دنيا )آی سی بی سی( و سه بانک ديگر از ده بانک ردۀ باال ،دو تا از بزرگترين پنج کنسرن
نفتی ،بزرگترين کورپورات راه آھن و برخی از بزرگترين خطوط ھوائی جھان ،آھن ،معادن ،توليدکنندگان خودرو و
غيره و غيره را دارد .در سال  ،٢٠١۵ده تا از بزرگترين کسب و کار متعلق به مردم چين پس از ماليات مبلغ ٢٠٠
ميليارد دالر سود عظيم ترکيب شده داشتند .اين کورپوراتھای »کمونيستی« مملو از پول نقد ھستند و در سراسر جھان
مشغول خريدند ،از قضاء شرکتھای خصوصی غربی را به بيزنس بيزنس »سرخ« متعلق به عموم تبديل میکنند.
برخی از معامالت تغيير بخش میدھند .شرکت کيميائی چين)کيمچاينا( در مراحل نھائی خريد دومين کنسرن کشاورزی
بزرگ جھان ،سينجنتا )پس از اولين و بزرگترين شرکت جھان مونسانتو( است.
کيم ،ھمانگونه که بدرستی اشاره کرديد ،شی جين پينگ میخواھد مطمئن شود که بابا بيجينگ و  ١/۴ميليارد شھروند
اين کشور با روحيه و چشم انداز بسيار الھامبخش قانون اساسی ملی چين ،ھمچنين اساسنامۀ حزب کمونيست چين زندگی
کنند .اين ،به رغم اتخاذ ابزارھای سرمايه داری جھت گسترش ثروت کشورست .درست پس از چيزی که دکتر دستور
داد ،پس از يک نسل از وسترنيزه )غربی( کردن فرھنگی و اجتماعی ،او بدترين کابوس امپرياليسم غربی ست.
تا آنجائی که به ادعای احمقانۀ آقای پتراس از »فساد عظيم و گستردۀ مقامات دولت – حزب« بر میگردد ،اگر اين تا
آن عمقی که او اظھار میکند حقيقت داشت ،پس چرا اقتصاد چين تقريبا ً  ٪٧ساليانه بين  ١٩۴٩-٧٨و  ٪١٠در سال ،از
آنزمان ببعد رشد کرد؟ اگر حقيقت داشت ،چگونه بابا بيجينگ يک ميليارد نفر را از فقر نجات داد ،بزرگترين و
سريعترين رشد طبقۀ متوسط در سياره را ايجاد کرد ،الزم به ذکر نيست که اخيراً يک ميلياردر جديد ھر ھفته ايجاد
میکند؟ اگر اينطور بود ،پس چرا بابا بيجينگ برای  ١۵سال گذشته ھمچنان رشد میکند ،در نظرسنجیھای انجام شده
توسط شرکتھای غربی مانند گالوپ و پيو بيش از  ٪٨٠سطوح رضايت عمومی به دست میآورد؟ دستھا پائين ،چين
محبوبترين دولت جھان در ميان شھروندان جھان است.
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شيپور بی امان رسانه ھای غربی دربارۀ فساد »گسترده « چين يک ستراتيژی تبليغاتی کالسيکست که میخواھد توجه
را از مرداب ھای متعفن شخصی ،فساد مالی و اخالقی که تقريبا ً از ھر شرکت ونھاد سياسی واشنگتن ،نيويورک ،لندن،
پاريس ،بروکسل و ،و ،و تراوش میکند ،منحرف سازد.
البته فساد در اينجا وجود دارد ،ھمچنان که ھمه جا وجود دارد و برای تمدن بی تحرک برای  ٨٠٠٠سال گذشته وجود
داشته است .در چين ،صدھا ھزار نفر از دولت و کسب و کار تنبيه میشوند ،از جريمه گرفته ،تا از دست دادن مشاغل،
تا زندان با اعمال شاقه و اعدام برای تبهکارترين ھا .شما نمیتوانيد آرزو کنيد که يک کورپورات يا کالهبردار سياسی
در چين باشيد .بھترست که در اجتماع سرزمين آنگلواروپائی غارت و تجاوز کنيد ،جائیکه در بدترين حالت ،شما بايد
جريمه نسبتا ً کمی بدھيد و حتی عذرخواھی ھم نکنيد ،در حالیکه برای احمق ھا و بازندگان از جت و يا قايق خصوصی
خود دست تکان میدھيد.
با انقالب نئوليبرالی ريگان و تاچر در غرب ،که به سرعت بر بسياری از جھان پراکنده شد ،مبارزه با فقر از مد افتاد،
به جز در کشورھای کمونيستی ،مانند چين ،کوبا ،کوريای شمالی و اريتره ،و بعدھا درگروه آلبای امريکای التين
)اتحاد بليواری برای مردم امريکای ما( .ھر بار که رئيس جمھور شی جين پينگ و نخست وزير لی کيچيانگ از سفر
ديپلوماتيک موفقيت آميز خارج برمیگردند ،ھر دو ھمواره به تلويزيون ملی میروند ،مناطق کمتر توسعه يافتۀ چين را
نشان میدھند تا مسؤوليت اخالقی سوسياليستی را جھت توزيع مجدد ثروت مردم برای بدبخت ترين اقتصاد به يک
سطح مناسب از احترام و باوری به ارمغان بياورند .ھيچ رھبری ديگر از گروه کشورھای جی  ٢٠وجود ندارد که
حتی دربارۀ حذف فقر حرف بزند .و اين تنھا جمھوری چين نيست .بابا بيجينگ  ۴٠٠ميليارد يوان )حدود  ۶۵ميليارد
دالر( کنار گذاشته است که اين اتفاق )ازبين بردن فقر در چين  -م( قبل از سال  ٢٠٢٠اتفاق بيفتد.
من با شماری از مقامات دولتی چين صحبت کرده ام و اغلب اولين چيزی که آنھا اعالم میکنند نابرابری درآمد و
شاخص ضريب جينی)فقر مردم کشور( است .آنھا به من میگويند که بنابر حافظۀ تاريخی ،چنانچه ثروت يک کشور
به طور منصفانه بين ھمۀ شھروندان به اشتراک گذاشته نشود ،ھيچ دولتی نمیتواند زياد حکومت کند .وقتی که شاخص
ضريب جينی چين به  ٠/۴۵در سال  ٢٠١٢رسيد )در دورۀ مائو  ٠/١۵بود( ،بابا بيجينگ در حال سکته بود ،اما
بالفاصله با مالياتھای تصاعدیتر ،مزايای اجتماعی )معرفی درمان ومراقبتھای عمومی و درآمد بازنشستگی تضمين
شده( و زيرساخت مردم گرا)خانه ھای استراحت ،مراکز اجتماعی ،کلينيکھا ،بيمارستانھا ،مسکن مقرون به صرفه(
شروع به تغييرات قابل توجھی کرد .اکنون شاخص ضريب جينی چين به حدود  ٠/۴٢کاھش يافته است و ھدف اينست
که مطمئن شوند به پائين  ٠/۴٠برود و ھمانجا بايستد .اگر اقدامات به کارگرفته به اين ھدف نرسد ،طبقۀ ميلياردر
قدرتمند چين می تواند انتظار خارجشدن تکه بزرگی از )پول( جيب شان را داشته باشند .شی جين پينگ حتی شاخص
ضريب جينی چين را در آدرس نطق اصلی خود برای اجالس  ۴-۵سپتمبر جی  ٢٠ذکر کرد ،و ھشدار داد که سطح
کنونی جھانی  ٠/٧و عروج آن ،حاکی از نشانۀ ناخوشی نژاد بشریست .به جز بابا بيجينگ ،ھمچون حذف فقر،
ھيچکدام از رھبران جی  ،٢٠ھرگز از خطرات شاخص ضريب جينی باال چيزی ذکر نکرده اند.
کيم پيترسون :يک دام سرمايه داری که چين عمدتا ً اجتناب ورزيده ،نئوليبراليسم است .شرکتھای دولتی سنگ بنای
اقتصاد چين باقی مانده اند )» ...ما بايد بدون تزلزل اقتصاد عمومی را توسعه داده و تحکيم کنيم ،و برای نقش مقدم
مالکيت عمومی پافشاری کنيم ،به اقتصاد دولتی نقش کاملی دھيم ،و پيوسته نشاط ،اھرم قدرت و تأثيرش را افزايش
دھيم« :نگاه کنيد به سخنرانی شی  .(١٢٧۴ھمانگونه که شما اشاره کرديد ،بانکھای بزرگ چين عمدتا ً متعلق به
afgazad@gmail.com

۶

www.afgazad.com

دولتاند )کتاب صعود چين ،ص(١٩٩ .؛ بنابراين ،در چين ھيچ کمک مالی )از طرف دولت( برای بانکھای خصوصی
و سھام داران وجود ندارد .وقتیکه در مقايسه با سلب مالکيتھائی که عليه صاحبان خانه ھا و کمک مالی به نھادھای
خصوصی در امريکا می بينيد ،اين به شما چه چيزی میگويد؟
جف جی .براون :وقتیکه بابا بيجينگ دربارۀ اصالحات ساختاری و رشد اقتصادی از طريق سرمايه گذاری صحبت
میکند ،در اينجا غربیھا چيزی را میشنوند که مايلند بشنوند .آنھا را فريب داده اند که اين به معنای خصوصی
سازی امالک و مستغالت و فروش ھمۀ شرکتھای دولتی چين به ُگلدمن ساکس با قيمت بسيار پائين است .تا زمانیکه
حزب کمونيست چين در قدرت است ،ھرگز اين اتفاق نمیافتد .اصالحات و سياست در درون چارچوب کمونيستی
میماند .خالص.
ھر مديرعامل شرکت ،ھيأت مديره ،علم و فن آوری ،وزارتخانه و بخش مديران در شرکتھای دولتی چين زبان
آتشين اعضای حزب کمونيست چين ھستند و اگر آنھا مايل به حفظ شغل خود باشند ،بايد منصبط باشند و به قوانين
اساسی ملی و حزب )کمونيست( وفادار بمانند .اکثريت قريب به اتفاق آنھا دھهھا صرف کرده اند تا از طريق رده باال
بيايند ،از روستا شروع کرده اند ،سپس در شھرستان ،استان ،منطقه و سرانجام به سطح رياست در کسب و کار ملی
رسيده اند .رئيس جمھور شی جين پينگ ،نخست وزير لی کيچيانگ و اکثريت قريب به اتفاق سياستمداران سطح باالی
چين به ھمين صورت باال آماده اند ،اما در طرف دولت ،نه کسب و کار .ببخشيد وال استريت ،اما مديران چين از شما
بسيار برترند ،بديندليل که اولين ھدف آنھا اينست که به بابا بيجينگ کمک کنند تا ثبات اجتماعی و ھماھنگی مردمی
را حفظ کنند .انتظار سود دارند ،اما کسب سود در درجه دوم قرار دارد .کسب و کارھای غربی چنين نوع مسؤوليت
ھای اجتماعی و اقتصادی سنگينی ندارند .بيائيد صادق باشيم :تنھا ھدف بيزنسھای غربی کسب حداکثر سود است و
شرايط انسانی برايشان اصالً مھم نيست چه برسد که در درجه دوم باشد )شرايط انسانی به جھنم(.
به ھمين دليلست که بانکھای چين بيشتر از غرب در کمک به بدھی بد عادت کرده اند .بيرون انداختن مردم از خانه
ھايشان به دليل ديرپرداخت ھای وام مسکن خود يک حرکت بسيار بد و فرومايه است .در چين کسب و کارھای متوسط
و کوچک زحمتکش به دليل شرايط سختی که دارند در حراج بانک فروخته نمیشوند .بانکھای متعلق به مردم چين تا
آنجائی که امکان دارند با مشتريان خود کار میکنند که از اختالل اجتماعی سلب وام خانه خانواده يا کسب و کار
جلوگيری نمايند .ھميشه اين اتفاق می افتد ،اما تنھا به عنوان آخرين راه چاره.
کيم پيترسون :چند ھفته قبل ،يک دنمارکی از شمار بیخانمانھائی که در ونکوور مواجه شده بود ،ابراز تعجب کرد.
پاسخم اين بود که سرمايه داری کانادا چين نيست که فقر زدائی ) (١٣برايش يک ھدف ملی تا سال  ٢٠٢٠باشد .در
)پائين( جنوب ۴٧ ،ميليون امريکائی در منجالب زير خط فقر فرو رفته اند ) .(١۴چرا حذف فقر در امريکا يک ھدف
ملی نيست يا برنامه ای ندارد؟ و چرا حذف فقر در چين با سرخط ھای بانرغرب تبريک گفته نمیشود -اين سؤالیست
لفظی دربارۀ آنچه که ما دربارۀ رسانۀ کورپوراتی غرب میدانيم.
جف جی .براون :در چين محله ھای کثيف و پرجمعيت فقير نشين وجود ندارند .يک جمعيت عظيم  ٣٠٠ميليونی شناور
وجود دارد که از شھری به شھری برای مشاغل سطح پائين ،مانند ساخت و ساز ،رستوران و کارگران بھداشتی )سيستم
تخليه فاصلآب( در حرکتاند .آنھا زندگی سختی در مسير راه خود دارند ،در محله ھای موقت زندگی میکنند ،کار
بدنی انجام میدھند و در يک جا بند نمیشوند .من ھزاران نفر از آنھا را ديده ام و با چندتائی صحبت کرده ام .آنھا شغل
با درآمد کافی دارند ،و اکنون مانند ميليون ھا نفر در سرزمين آنگلواروپائی ،گرسنه و دچار سوء تغذيه نيستند .تعداد
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انگشت شماری گدا وجود دارند ،که اغلب معلولند ،و با توجه به جمعيت شھرھای چين ،آنھا زيليون )بی نھايت( يک
درصدند .و سپس آن  ٧٢ميليون چينی ھستند که اکنون شناخته شده و در فقر مفرط زندگی میکنند که ھدف بابا بيجينگ
قرار گرفته اند تا سرنوشت فعلی آنھا )فقر( را تا سال  ٢٠٢٠حذف و زندگی آنھا را بھبود بخشند.
غربیھا دوست ندارند که اين را بشنوند ،اما اگر يکبار پرده را برداريم و به واقعيت عينی در خانۀ )غرب  -امريکا( و
چين نگاه کنيم ،پاسخ روشن است :چين سرطانھای اقتصادی و اجتماعی و نابرابری وحشتناکی مانند غرب ندارد،
بدينجھت که کمونيست است .يا ،اگر برای شما خوانندگان آسانترست که ھضم کنيد ،آنھا آنرا سوسياليسم با ويژگی
چينی میخوانند .اين کشور بديندليل که کمونيست است ديوانه وار کار میکند تا فقر را در چھار سال آينده حذف نمايد.
کيم پيترسون :ما اغلب از رسانه ھای دولتی – کورپورات غربی دربارۀ انکار حق تعيين سرنوشت ) (١۵تبتیھا
ھمراه با محکوميت چين برای نقض حقوق بشر میشنويم .در واقع ،ھمۀ کشورھا بايد برای نقض حقوق بشر
سرزنش شوند .با اينحال ،آيا کانادا ،استراليا ،آئوتياروا )نورث آيلند معروف به ماآوری – بوميان زاللند نو( و امريکا
ھرگونه اصطالح سياسی يا اخالقی برای احترام به ستانداردھای شناخته شدۀ جھانی عدالت يا خير دارند ،که حقوق
بشر چين را محکوم میکنند ،وقتیکه اين کشورھای غربی از طريق نسل کشی و حفظ سلب مالکيت از مردم اصلی
بومی خود به وجود آمدهاند؟
جف جی .براون :چين قرنھای زياديست روابط و ھمکاری حکومتی با تبت دارد .ريچارد نيکسون در سال ١٩٧٢به
چين آمد ،که جمھوری خلق را به رسميت بشناسد .بخشی از قرارداد امضاء شده با مائو تسه دونگ آن بود که تبت و
شينجيانگ بخشھای جدانشدنی از جمھوری خلق ھستند .اين مانند اسرائيلیھا نيست که حضورش در فلسطين برای
ھزاران سال جزئی تا ھيچ بود ،و سپس به آنھا حمله شد ،و از طريق نسل کشی و تروريسم ،زير نظر استعمار و
ھمکاری عمو سام و بريتانيا سرزمينھای اعراب و مسيحيان به سرقت برده شد .چين و تبت تاريخ و اغلب ازدواج
مشترک دارند ،که به يک ھزاره و يا بيشتر برمیگردد .تکزاس ،جزيره کرس ) (١۶و نيوفاندلند ) ،(١٧اسماً برای
دورۀ کوتاھی در تاريخ مستقل بودند ،اما به جای ملی )اصلی( خود برگشتند .مشابھش برای تبت ،و شينجيانگ حقيقت
دارد و برای تايوان ،ھنگ کنگ و ماکائو نير ھمين خواھد بود.
زمينۀ اخالق غربی؟ اخالق غربی نژاپرستی ،درنده خوئی ،تجاوز ،چپاول ،غارتگری ،نسلکشی ،جنگ و برده
فروشی ،تخريب محيط زيست ،توسعه طلبی ،استعمار ،امپرياليستی و تمدنی عميقا ً جنائیست .اما اين اخالق غربی
ھمچنان با خوشحالی حداقل يک ميليارد انسان خواھر و برادر را از سال  ،١٩۴۵ھمه با نام خدا و سود و مال لوکس
کشتار و قتلعام کرده است .رقم يک ميليارد انسان محافظه کارانه است .دارامبپال ) ،(١٨روشنفکر بزرگ ھند ،به
دقت تاريخ و ثبت آمار و سرشماری را در آنچه که ھند مستعمره بود مطالعه کرده است .او محاسبه کرد که بريتانيا به
تنھائی باعث مرگ زودرس حداقل  ١/۵ميليارد نفر در شبه قاره ھند است .اين رقم به احتمال زياد در سراسر جھان
دوبرابر آن است .اما حتی يک ميليارد کشته با چندين اندازه بر ھمه مرگھای زودرس ناشی از ترکيب روسيه ،چين،
امريکا ،آسيا و افريقا سايه می افکند .نمیتوانيد اين حقايق را در ھيچيک از کتب درسی يا مراجع غربی پيدا کنيد.
سکوت سانسور پاتولوژيک )آسيب شناسی( ھمراه با اسطوره چرب و نرم رياکارانه ،کرکننده است.
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 در اوکالھوما بزرگ شده و از دانشگاه ايالتی اوکالھوما فارغ التحصيل شده،براون عالوه بر سالھا زندگی در چين
 که اکنون در،است به تجربه دريافته است که جنگھای امپرياليستی ساخت امريکا و صعود چين ضدامپرياليست را
 براون. جف جی. با جزئيات محاورهئی شرح دھد، و پرمحتوا،ھمآھنگی با روسيه است مقايسه و تجزيه و تحليل کند
: فيس بوک و تويتر تماس بگيريد،نويسندۀ کتاب صعود چين است و می توان با او از طريق ايميل
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يادداشت:
بدون آن که قصد اھانت به آقای براون را داشته باشيم ،بايد بيفزائيم گذشته از آن که در يک نظام سوسياليستی ھدف از
توليد نه بردن سود ،بلکه رفع نيازمنديھای مردم است -چيزی که در مقطع کنونی نظام حاکم چين فرسنگھا از آن فاصله
دارد -اصوال ً تخريب ساختار سوسياليستی و مصادرۀ دستاورد ھای انقالبی خلق ،چيزی نيست که بتوان آن را يک شبه
و توسط يک فرمان اجرائی نمود .در نتيجه اگر امروز و تا ھنوز در بخش ھائی از اقتصاد چين ،مالکيت جمعی بر
وسايل توليد وجود خارجی دارد - ،به شکل سرمايه داری انحصاری دولتی -نبايد بدان معنا فھميده شود که گويا چين
ھنوز ھم يک کشور سوسياليستی می باشد .چه چين بعد از مرگ صدر مائو ،کشوريست که با سرعت غير قابل
تصوری به سمت سرمايه داری حرکت نموده ،در برخی از زمينه ھای ساختاری ھيچ تفاوتی با بقيۀ جھان امپرياليستی
ندارد.
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