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 چین   کلیِ  ینما

تقریبا    -البتھ ھمھ می دانیم کھ این کشور جمعیت بسیار بزرگی دارد  .چین می نامم آغاز کنم  کلیِ آنچھ آن را نمای  با  مایلم  
بسیار وسیعی دارد. در واقع چھارمین   مساحت  ،دوم  ، کمی بیشتر از ھندوستان.نفر  میلیون  ۱۴۰۰یک پنجم جمعیت جھان،  

 کشور جھان از لحاظ وسعت است.

ھیچ کشوری در جھان   سال قدمت دارد.  دوھزارقدیمی ترین قدرت یا واحد سیاسی موجود در جھان است. بیش از    ،سوم
ل مقایسھ با آن نیست. ولی البتھ، از لحاظ دیگر چین بسیار بسیار قدیمی تر از این است. تمدن چین دست از این لحاظ قاب

دست کم در    پنج ھزارسال پیش بازمی گردد. نکتھ ی دیگری کھ در مورد چین خیلی اھمیت دارد اینست کھ  -کم بھ چھار
بوده است؛ و یا شاید یکی از   جھان  پیشرفتھ ترین کشوردوره ی تاریخی    است، پنج کھ مورد بحث  و یا آنچنان  ،چھار

 Han(پیشرفتھ ترین کشورھا بوده است زیرا کھ بھ گذشتھ ی خیلی دور می نگریم. این قدرت سیاسی با سلسلھ ی ھان  
dynasty, 220 BC-220 AD  (آغاز می شود کھ دوھزارسال پیش است. چند قرن پس از آن سلسلھ ی تانگ  )Tang 

dynasty, 618-907(سلسلھ ی سونگ بعد  و  مینگ)Song dynasty, 960-1279(  ؛  ی  سلسلھ  بعد   و   Ming(  ؛ 
dynasty, 1368-1644(از سلسلھ ی چینگ  بخشیو پنجم    ؛  )Qing dynasty, 1636-1912(  حال در نظر داشتھ .

ھا پدیدار می شوند و  باشید کھ ھیچ کشور دیگری مانند این در جھان نیست. معموال آنچھ رخ می دھد اینست کھ کشور
سقوط می کنند. البتھ شما یونان قدیم را در نظر می گیرید، یا امپراطوری روم را [یا سلسلھ ھای ھخامنشی و ساسانی در 

کدام از اینھا دوباره    ]. ممکن است کھ امپراطوری بریتانیا بھ فکرتان بیاید. ولی ھیچرا و یا تمدن باستانی مصر و...  ایران
ترین کشور یا منطقھ یا   ی تاریخی، کھ مورد بحث است، مھمبرنخاستند. چین متفاوت است. چین در چھار یا پنج دوره  

خاطر داشتھ باشید کھ ما اکنون تنھا دوره ی تاریخی پنجم یا ششم در تاریخ چین را شاھدیم کھ  ھ  ملت جھان بود. و ب-دولت
کھ چین دیر یا زود جایگزین ایاالت    نیست   قطعا شکی در این  ،بھ نظر من  ،ھد شد. بھ این دلیل کھمھمترین کشور جھان خوا

ھیچ    ماین تمدنی است قابل توجھ کھ بھ نظر  ،بنابراین  متحده، بھ عنوان مھم ترین و بانفوذترین کشور جھان خواھد شد.
 نمونھ ی مشابھ یا موازِی واضحی در تاریخ بشر ندارد.

 اصلی چیست؟عضل م

 !نمی رود ندر مخ ما !. ما چین را نمی فھمیمآن اما معظلی وجود دارد یا دست کم غرب معظلی دارد از نوع بسیار جدی
ولی شما نمی توانید چین را با قواعد غرب درک کنید! البتھ  .  با قواعد غرب  :ما سعی داریم چین را با قواعد خودمان بفھمیم

غرب. ھمیشھ متفاوت بوده، ھنوز    فرق دارد باپیوستگی ھایی دارد. ولی بھ طور بنیادی، چین بسیار   چین با ما اشتراکات و 
اروپایی ھا و  با  ببینید، برای دو قرن، در آغاز    مشکل، بھ گمانم، شیوه ی تفکر غربی است.  ! ھست و ھمیشھ خواھد بود

از مدرنیتھ می فھمیم،   ما  رل کرده است. پس آنچھایاالت متحده، غرب مسلط بوده است و در عمل دنیا را کنتبا  بعدھا  
این حقیقت    ،مدرنیتھ ی غربی است. ولی خیلی ساده  ھمفقط یک شکل از مدرنیتھ وجود دارد و آن  :مدرنیتھ ی غربی است

و    ؛مدرنیتھ ی ژاپنی را داریم  ،برای مثال  ؛ندارد. ما مدرنیتھ ی چینی داریم کھ در حال حاضر بھ سرعت متکامل می شود
مدرنیتھ ی    : خیلی ساده این حقیقت ندارد کھ فقط یک نوع از مدرنیتھ وجود دارد  بسیاری دیگر را می بینیم و خواھیم دید.

مثل ما باشد،    مجبور استغربی. ھمین حاال مدرنیتھ ھای متعددی درجھان ھست. پس در این زمینھ، این ایده کھ ھرکسی  
ارت دیگر، می بایست چین را با قواعد خودش درک کنیم! ما نمی توانیم چین را با قواعد غرب درک کنیم.  خطاست. بھ عب

ھضم کنیم. این است دلیل بھ خطا  این چالش بزرگی است. بھ ھرحال، با این شیوه ی تفکر است کھ نمی توانیم چین را  
 گرفتن چین.

بعد بھ آن باز (البتھ  کھ چین رشد خود را خیلی سریع آغاز کرد    خیلی واضح بھ خاطر می آورم کھ در اواخر قرن بیستم
شمسی   ۱۳۵۷  از)  Deng Xiaoping, 1904-1997(در اثر رھبری اصالحات توسط دنگ شیائوپینگ    )،خواھم گشت

»... ما  .دوام آورد»، «ھرگز امکان ندارد کھ این  .»، «آمارھا صحیح نیستند.، می گفتند: «در ارقام غلو می کنند)1978(
چین را درک نکردیم. برداشت دیگر این بود کھ اگر سیستم سیاسی چین مانند ما،    !بسیار اشتباه می کردیم  !برخطا بودیم

 ، )2020(  ۱۳۹۹  . پایدار نخواھد بود. اکنون دریافتیک دمکراسی غربی نشود، دگرگونی شگفت آور چین ادامھ نخواھد  
در نظر داشتھ باشید   بیش از سی سال از آغاز اصالحات، سیستم سیاسی چین ھمانقدر متفاوت است کھ قبال بود.با گذشت  

)، نویسنده و نظریھ پرداز امریکایی این نظر را  -Yoshihiro Francis Fukuyama, 1952کھ فرانسسیس فوکویاما (
سیستم حکومتی اش برای بیش از دوھزار سال بھره   تداوم قدرتمندِ مطرح می کند کھ چین بیش از ھر کشور دیگری از  



آنچھ کامال برجستھ   ،دردوران امپراطوری اش و اکنون در دوران حکومت کمونیستی اش  ،مند بوده است. بھ عبارت دیگر
.  نند غرب باشد . پس لطفا انتظار نداشتھ باشید کھ چین ماشھای  تداوم سیستم حکومتی اش بوده است نھ تفاوت  خطِ   ،بوده

این گونھ نخواھد بود. ما می بایست بھ چین برای آنچھ ھست احترام بگذاریم. می بایست با قواعد خودش آن را درزیرا 
اگر می خواھیم این تمدن شگفت آور   !. باید فکری باز داشتھ باشیم نھ بستھممتنعبشناسیم. می بایست کنجکاو باشیم و نھ  

 را بشناسیم. 

 متفاوت است؟ چرا چین اینقدر 

نکات بسیاری    ؟ خوبمتمایز استاز سنت ھای غربی اینقدر  چرا    ؟اینقدر متفاوت استچین  د، چرا  یخوب ممکن است بپرس
 را یادآور می شوم: سھ نکتھ را می توان مطرح کرد ولی فقط 

ما بیش از ھرچیز  نیست. در سنت ھای غربی  )  Nation State(ملت  - تدولنخست چین حتی یک    ی  یکی اینکھ در درجھ
ملت را در نظر داریم. چین در اواخر قرن نوزدھم، کھ خیلی ضعیف بود و در روند مستعمره شدن توسط قدرت  -دولت

ملت را آغاز کرد. اما حتی امروزه ھم نمی توان وجھ مشخصھ ی چین - دولتغربی بود، روند تبدیل بھ یک  -ھای اروپایی
شش ھزارسالھ در نظر -ملت دانست. چین را یک موجودیت سیاسی دوھزارسالھ و تمدنی پنج-دولت  خسترا در وھلھ ی ن

-دولتمحدود با    ھ ایبگیرید. خب، خصوصیت نخستین چین از کجا می آید؟ من فکر نمی کنم این خصوصیت در مواجھ
ر داریم، چین قدمتی دو ھزارسالھ را در نظسالھ ی اخیر    سی-. زیرا اگر ما صد و یا صد وبیستشکل گرفتھ باشدملت  
نھ، ما در مورد میراثی صحبت می کنیم کھ بیش از ھمھ یک عملکرد است، محصول تمدن چند ھزارسالھ ی چین    .دارد

. بنابراین، خصوصیت کلیدی چین در واقع عملکرد  فرق داردو این خیلی با غرب    -ملت-دولتاست و نھ چین بھ مثابھ یک  
چین   تاریخی  بدون شکتمدن  دھم.  ارائھ  ھایی  نمونھ  بگذارید  خصوصیات    این  است.  ترین  مھم  از  ھای یکی  ارزش 

است. کنفوسیوس فیلسوفی کھ دوھزار )Confucius, 551-479 BCE(   کنفوسیوسی  پانصد]    ،  بھ ھمراه   پیش  سال[و 
راطور ھمچون مدلی چندین شخصیت کلیدی دیگر می زیست. کنفوسیوس از اھمیت خانواده می گفت و از نقش مھم امپ

خوب، از اھمیت حکومت قدرتمند، و از اھمیت    برای پدر خانواده؛ از اھمیت شایستھ ساالری، از اھمیت دولت مداریِ 
روابط دولت با آحاد مردم می گفت. اینھا خصوصیات بسیار متمایزی ھستند کھ حتی امروز ایده ھایی بسیار متمایز باقی  

، آن طور کھ ما بھ آنھا اشاره می کنیم، حکومت ھای کنفوسیوسی  در   ا در چین نفوذ دارند بلکھنھ تنھ  ایده ھا  مانده اند. این
 در ھمھ ی این کشورھا تفکر کنفوسیوسی نفوذ دارد. .ژاپن، تا حدی کره ی جنوبی، ویتنام، تایوان و غیره :نفوذ دارند

  خانواده ھم خیلی متمایز است. مجموعھ ای از «گوان روابط دولت و ملت در چین بسیار متفاوت است. گفتمان و طبیعت  
 مناسبات این    در آن  روشی کھو    است  بسیار مھم  ،[فردی]  مناسبات [شبکھ ی اجتماعی]    یا معادل آن  ،)Guanxiشی» (

بسیار مھم است. در این زمینھ می توان طبیعت  در فھم جامعھ و فرھنگ چینی بافتی از پیوندھا در چین کھ  عمل می کنند.
زبان یا زبان ھای چینی را اضافھ کرد کھ نوشتار مشترکی دارند ولی در واقع گویش ھای متعددی از این زبان ھا وجود  

ھمھ ی این ھا محصول تمدن چین است و نھ چین بھ    متنوع است.  چینی کھ در سراسر چین بسیارمطبوع  دارد. یا غذاھای  
نسبت بھ اروپا و ایاالت متحده. منظورم این است کھ کشورھایی ملت. این بسیار بسیار متفاوت است  -تدولعنوان یک  

ملت شدند. جوامع  -تدولنظام   ی ازمانند ایاالت متحده و استرالیا کھ محصول استعمار اروپایی بودند و بعدھا فقط محصول
روپایی بھ طور  از گذشتھ ی خود بسیار دورند. دولت ھای اھم  اروپایی بھ پیش تر بازمی گردند اما در مجموع آن ھا  

فرق دارد. می توانم بگویم این   سنن غربیملت شکل گرفتند. خب شما می بینید کھ چقدر چین با  -تدول  ایجادبنیادی با  
 ملت. -تدولنکتھ است کھ چین محصول یک تمدن است تا محصول شکل گیری بنیادی ترین 

دومین نکتھ درباره ی حکومت و جامعھ است و البتھ این بھ تاریخ تمدن چین بھ طور تنگاتنگی مرتبط است. طبیعت روابط  
می شوند و فکر می کنند    گمراهدر انگلستان  حکومت و مردم نسبت بھ سنن غربی بسیاربسیار متفاوت است. اکنون مردم  

نیست. عامل  اصلی    این عامل تاریخیِ   ! مربوط می شود. فراموشش کنید  ھمھ اش بھ مائو و یا کمونیسم یا چیزی مانند این
 این  کھ  -نخستین، این سنت طوالنی است کھ بھ بسیار قبل از سنت کنفوسیوسی باز می گردد و از آن بسیار تاثیر گرفت 

  مناسباتش حکومت بود و اھمیت    ،تفکر کنفوسیوسی  قلببین حکومت و مردم بود. در    عاطفیروابط بسیاربسیار نزدیک و  
بھ عبارت دیگر، درک  . بکند  مطرح نمونھ ی خانوادهپدر خود را ھمانطور کھ گفتم امپراطور می بایست و  ؛با احاد مردم

و البتھ    .دقت کنیم این را ھمھ جا می بینیماگر  و  خانوادگی از حکومت در شیوه ی تفکر و عملکرد چینی حضور دارد  
  گرفتنبا درنظر    ویژه کنفوسیوس بر اھمیت آن تاکید بسیار داشت. در ذھنم ھیچ شکی وجود ندارد کھ، بشایستھ ساالری کھ  

درحال توسعھ، چین پیچیده ترین و شایستھ ترین سیستم حکومتی در جھان را دارد. این در شناخت است  اینکھ کشوری  
طور قابل درکی ما فکر می کنیم کھ مشروعیت  ضمنا، بھ  برخی دستاوردھای چین در سال ھای اخیر اھمیت کلیدی دارد.

تصوری  این    چنین راه حل فراگیری را ندارد، اشتباھات رژیم ھم فاقد مشروعیت است.  محصول انتخابات است و چون چین
)  https://www.pewresearch.org -Pew Research Centerموسسھ ی «پیو» (بررسی  اگر بھ    !کامال غلط است

https://www.pewresearch.org/


این فوق العاده است. ما    مردم برخوردار است.  حمایتنگاه کنیم، دولت چین بیش از ھر دمکراسی غربی از مشروعیت و  
 ناخت این کشور دارد.و این اھمیت بسیاری در ش ؛وقتی نوبت بھ چین می رسد دیگری بیاندیشیممی بایست با منطق 

چین ھرگز را ازغرب، کھ معیار مقایسھ ام است، متمایز می کند.  چین  کامال    ،می خواھم مطرح کنمکھ  ای  سومین نکتھ  
 بھ خاطر دارا بودنبھ عبارت دیگر    ،برای خود قائل است  شمول  جھان  رسالتی  چین  مطمئناتوسعھ طلب نبوده است.    یقدرت

از جھان    کھ اروپا برای خود  تصوریھمانطور کھ قدرت ھای غربی چنین نقشی برای خود قائلند. ولی    متعالی ترین تمدن،
کھ این دقیقا ھمان چیزی است کھ درامپراطوری ھای     -جھان را متمدن کندست کھ می بایست ھمھ ی  ا  این  شمولی دارد

ارزش ھای اروپایی متعالی ھستند    :یافتھ استامھ  امروز اد  ھمین  تاحدی تا گریاستعماری اتفاق افتاد. و این سنت استعمار
ھمچنین موسسات، سیستم حکومتی و غیرو. چینی ھا ھرگز چنین سننی نداشتھ اند.   پذیرفتھ شوند  بھ زور  و می بایست

ھستیم و نمی    1«ھویتی فرھنگی»  روش چینی ھا اینست کھ بلھ ما پیشرفتھ ترین، پیشروترین و... تمدن دنیا ھستیم ولی ما
این گامی در ترک تمدن و تاریخ چین خواھد خواھیم مرزھای خود را بھ خارج و بھ دیگر کشورھا گسترش دھیم زیرا  

این روزھا فقط سیستم    یادر چین وجود ندارد. البتھ کھ سیستمی جھان شمول  انھ ای  ھیچ سنت توسعھ طلب  ،بود. بنابراین
کشورھا  نظامی    تصرف  بھ  . چین ھیچگاهقدمت نداردشمولشان بھ اندازه کافی  چون سیستم جھان    ؛ھای منطقھ ای دارند

بخشی از لحاظ اقتصادی و بخشی   :چگونھ توسعھ یافتکھ  . می گویم  ھ استتوسعھ نیافتھم    روش  و بھ این  اقدام نکرده
از لحاظ فرھنگی توسعھ یافت. درواقع اگر می خواھید بدانید چھ چیز برای چینی ھای اھمیت دارد، یکی   مھم تربسیار  

اقتصاد است و دیگری فرھنگ. این بسیار بسیار با سنن غربی فرق دارد. در فرھنگ و سنن اروپایی و امریکایی، توسعھ  
 طلبی [اشغالگری] نظامی و نفوذ سیاسی بشدت مھم بوده است. 

 ت شناخت چین اھمی

امیدوارم کھ برای شما، دست کم تاحدی روشن شده باشد کھ چقدر درک و شناخت چین برای ما، بخصوص در غرب، 
نقش آقایی و ما ھمیشھ    چون کھکنیم    انکاراینھمھ متفاوت است. حال می توانیم این را کامال    چونچالش برانگیز است  

اینطور نیست و ما در دوره ای زندگی می کنیم کھ این بھ پایان می رسد. و یا اینگونھ  دیگر  داشتھ ایم کھ مطمئنا    سلطھ گری
درک و  بھ    و  میشد  مواجھبا آن  . بھ دیگر سخن، این چالشی است کھ در گذشتھ  جالببسیار  است   سوژه ایفکر کنیم کھ این  

نسبت بھ رفتارمان در مناسبات   ،گرایش فکری است کھ ما در حال حاضر و در آینده  چنین.  میچین نیازمندپدیده ی  شناخت  
 با چین بھ آن نیازمندیم. 

برای مدتی مدید، ما واقعا بھ فھم چین نیاز نداشتیم. چون از ابتدای قرن نوزدھم، چین بھ سمت اضمحالل رفت و آن روند 
نم کھ توقف آن روند در میانھ ی قرن بیستم آغاز شد. اساسا چین بھ  برای باقی قرن و در قرن بیستم ادامھ یافت. فکر می ک

کمتر از نیمھ مستعمره شدن توسط قدرت   کھ ی برتری غرب شدقربان ،بعد ماند. وبرکنار دالیل مختلف از انقالب صنعتی  
غرب، چین در بحران   بیِ توسعھ طل پیروزیِ   ه ی. بنابراین، در آن دورنبود ھای اروپایی، ژاپن و تا حد کمی ایاالت متحده

. کسی بھ آن توجھی نداشت. ولی این  بھ چشم نمی آمدو بلبشوی کامل بود و در فقر بزرگی فرو می رفت. پس چین دیگر  
مائو اشتباھات فاحشی مرتکب    گرچھ) نقش مھمی ایفا کرد.  1949(  ۱۳۲۸وضع شروع بھ تغییر کرد. فکرکنم کھ انقالِب  

بھ    ؛ھمھ ی متجاوزین خارجی را بیرون راند  ؛چنین نبودپیش از آن  اخت در حالی کھ  شد، کشور را متحد و متمرکز س
 .پدیدار شداستعمار پایان داد و غیره. ھمچنین رشد اقتصادی متعادلی 

  ۱۳۴۷سال    -است  ش ناممکنانکار  چونکھ  -ھ استھمتوجھ    مرکز  اکنون  کھ  چین  یاقتصادتحول    در  قطعی  گردشنقطھ  
اقتصاد چین یک بیستم حجم اقتصاد    1978در    .مطرح شد  اصالحات اقتصادی توسط دنگ شیائو پینگ) آغاز شد و  1978(

می    ، رخ دادآنچھ  زندگی می کردند. و بعد    ،در فقر مطلق  ،٪). ھشتاد درصد جمعیت چین در روستاھا۵ایاالت متحده بود (
رشد کرد. در    ۱۰بعد چین بھ طور متوسط ٪  سالِ   ۳۵برای  .  بود  توان بدون اغراق این طور توصیف کرد کھ معجزه ای

تاکنون محسوب می شود. چھ    1978کاھش فقر در جھان از    میلیون از مردم از فقر رھا شدند. این دو سومِ   ۸۰۰نتیجھ  
تا   آوری!  شگفت  آورد  گفتھ  2014(  ۱۳۹۳دست  بھ  المللی  ی  )،  بین  مقایسھ   International(   جھانی  بانکبرنامھ 

Comparison Programme of World Bank(  ترین اقتصاد جھان پیشی گرفت   بھ مثابھ بزرگ  ایاالت متحده، چین بر  
 . البتھ براساس محاسبھ است  )GDP purchasing powerتولید ناخالص داخلی ( قدرت خرید  محاسبھ ی    براساس معیارِ   کھ
در  [  قریب الوقوع است  بسیارھنوز چین از ایالت متحده پیشی نگرفتھ است ولی اکنون این از لحاظ تاریخی    ،دالری  ی

 ]. زودترپیش بینی کرده اندحتی یا  2028 رایکارشناسان متعددی این را ب، 2021سال 

کھ این دوران تحول اقتصادی    چرا  .این را می توانم بگویم کھ نمی توانم کاندید دیگری بیابم کھ بتواند دربرابر چین بدرخشد
و البتھ این روند ادامھ دارد گرچھ نھ   نمونھ ی تاریخی دیگری ندارد.ھیچ کھ  است نوع خود بوده در چین شگفت آورترین

] را مستثنی کنیم بھ  2020است اگر سال جاری [و بیشتر  ٪  ۶بھ سرعت قبل. اکنون رشد ساالنھ اقتصادی چین درحدود  



آینده وجود دارد گرچھ ھیچتخمین ھایی    .)کھ بھ آن خواھم پرداخت( و غیره    ۱۹-خاطر کوید کس نمی تواند    در مورد 
)،  2030(  ۱۴۰۹واقع، تخمین ھا در مورد چین تاکنون عموما درست بوده است. تخمین ھا این است کھ تا    پیشگویی کند. در

براساس محاسبھ قدرت خرید تولید ناخالص داخلی کشورھای مختلف، اقتصاد چین یک سوم حجم اقتصاد جھانی محسوب  
آینده ای، بھ  تر از مجموع اقتصاد امری  و بزرگ  دو برابر اقتصاد امریکا  ؛ و خواھد شد کا و اروپا خواھد شد. با چنین 

شناخت چین نیازمندیم. شاید می توانستیم آن را نادیده بگیریم زمانی کھ چین قابل روئیت نبود؛ ولی تحول چین بھ این 
می چین  آنچھ فورس ماژور  در اثر  معناست کھ باید بھ آن توجھ کرد، فھمیدش و روابط خوب و سازنده ای با آن داشت  

 ناممش. چین بھ صحنھ ی جھانی وارد شده است، با مقیاسی عظیم!

؟ بھ نظرم دنیای در حال توسعھ مطمئنا خود را تطبیق خواھد غرب خود را با این شرایط تطبیق می دھد  فکر می کنید  آیا
درس بگیرد و    داد و در روند تطبیق خود است. آیا غرب می تواند خود را تطبیق دھد؟ آیا غرب می تواند از جای دیگر

فکر نکند کھ ھمھ ی پاسخ ھا و معیاری جھانی خود را داراست؟ این سئوال بزرگی است و بنظرم پاسخ ناروشن است.  
ش فوق العاده بود؛ کاھش فقر در آن بسیار  دوره ای بود در اوایل قرن کھ در مورد چین واقعا کنجکاوی وجود داشت. رشد

ناگھان تغییر حالتی دیده شد. بھ نظرم در زمان ترامپ    ،نظر گرفتھ می شد. بعدتحسین می شد؛ بھ مثابھ ی یک فرصت در  
و نھ فقط او، چین تھدیدی قلمداد شد. چین تھدیدی شد علیھ امریکا بھ مثابھ اولین قدرت دنیا. بگذار واقعبین باشیم. امریکا  

خوب کھ چی؟! قدرت  .  اول نخواھد ماندبرای مدت زیادی قدرت  قرار نیست کھ برای ھمیشھ اولین قدرت بماند و اکنون  
ھا و کشورھا در طول تاریخ ھمیشھ پدیدار می شوند و سقوط می کنند. این در تاریخ عمومیت دارد. خود چین پنج بار  
برخاستھ و افتاده. ایاالت متحده برای ھمیشھ چنین نخواھد ماند. تاریخ پر است از چنین پدیده ھایی [امپراطوری بریتانیا، 

طوری ھای اروپایی (روسیھ، عثمانی، فرانسھ، پروس، اسپانیا، پرتقال، ھلند و...)، امپراطوری روم، یونان، مغول،  امپرا
ھخامنشی و ساسانی...]. برای این دوره و قرن آینده، چین مطمئنا اھمیت فوق العاده ای برای جھان دارد. بسیار مھم تر  

، بھ احتمال بسیار بیش از آنچھ پیش از این بوده است. آیا می توانیم خود را ، بھ گمانم بھ شیوه ی متفاوتیاز ایاالت متحده
«نمی توان    ،».با این واقعیت تطبیق دھیم؟ شرایط انجماد و منفی گرایی در روابط گسترش یافتھ است: «چین تھدیدی است

ھ آنھا ابتدایی ترین چیزھا را ھم  ھ کسانی مانند این گوش می کنم، متوجھ می شوم کبوقتی    .و غیره  ».بھ آن اعتماد کرد
) صحبت می کنند؛ درباره  1949(  ۱۳۲۸  انقالب  درباره ی چین نمی دانند. آنھا درباره مائو صحبت می کنند؛ درباره ی

؛ و غیره.  ی حزب کمونیست چین صحبت می کنند؛ «آی ما می دانیم کھ عضوی از جنگ سرد و اتحاد شوروی بوده»
با حزب کمونیست اتحاد    حزب کمونیست چین   نقطھ ی اشتراککھ    ست  ی درباره ی چین نمی دانند. واقعیتاینھا ھیچ چیز  

اکنون می توانم بھ شما بگویم کھ این دو سازمان نقاط اشتراک بسیار بسیار کمی داشتھ   !است ھمان دو کلمھ اول  شوروی  
چین، شما نمی توانید این پدیده را بشناسید. حزب    چینی است! بدون دانستن تاریخ  چینیِ   اند. حزب کمونیست چین چینیِ 

کمونیست چین محصول تاریخ چین است و در آن ریشھ دارد. ھرگونھ ادراک از چین نمی تواند با جنگ سرد آغاز گردد؛  
  ، نگشتاریخ  و فرھ، تفاوت  تاریخ چین  خمیره یآغاز گردد با شناخت    آغاز شود. این ادراک باید  1949انقالب    نمی تواند با 

تفکر محدود غربی کھ   ی و اھمیت تمدن چین. نباید با مدل سازی با آن برخورد کنیم؛ نباید کلیشھ سازی کنیم؛ نباید با شیوه
این حقیقت ندارد و ھرگز نداشتھ است. یک دوره ی تاریخی بود کھ    چون  با آن برخورد کنیم.  ،مانند ما باشند  مجبورندھمھ  

از آن نبود و اکنون ھم کم و کم تر مھم است. بنابراین می باید چشمانمان را بازکنیم.   پیشغرب فوق العاده مھم بود ولی  
  ھاتفاوت    ازماض خود  برتری جویی و اغ  . نباید با مدل سازی و کلیشھ سازی برخورد کنیم. نبایدبدھیممی بایست گوش  

آموختنِ را   با  باز و  آغوش  با  باز،  با ذھن  بایست  اھمیت  تقدیس کنیم. برعکس، می  با  تمدنش   یفرھنگ  ھمچون چین و 
 برخورد کنیم. 

 ] 4[۱۹-پاندمی کوید

موضوع  این  . می خواھم درباره ی  باشدمتفاوت  م  ھ ابا آنچھ تاکنون گفت  درکل  شاید  ،گویممی    یآنچھ در نتیجھ گیر  بھ نظرم
است. اکنون، می دانیم و یا    ۱۹-از جھاتی خوب و از جھاتی بد. و آن ویروس کوید  -صحبت کنم چرا کھ بسیار گویاست

ویروس ابتدا در چین ظاھر شد یا در  این ست کھ ا کھ می دانیم ولی واقعا نمی دانیم. اولین فرضیھ مان این می کنیم تصور
چین در تشخیص و فھم آن مشکل داشت. چین در این دوره ھدِف تیربارانی از آزار   ]،2020[  شد. در ماه ژانویھچین مھم  

و دشنام قرارگرفت کھ تا فوریھ و مارس ادامھ یافت. حتی اکنون ھم می توان این دشنام ھا و اتھام ھا را شنید. تالش ھای 
و غیره جلوه داده و توصیف شد. وقتی بھ   »آمار دروغ« ،»پنھانکاری« ،»تیسرّ « ا عنوان ھایچین در مقابلھ با پاندمی ب

نظرم این شرم آور بود. چین بھ تنھایی با یک ویروس کامال تازه و ناشناختھ مواجھ شده ھ  می نگرم، بگذشت  امسال    آنچھ
 شیوع   توقفش چین در  کھ تال  دید  بود و تالش داشت با آن مقابلھ کند و مردم در مقیاس وسیع می مردند. اکنون می توان

نفر در چین بھ دلیل ابتال بھ ویروس فوت    ۴,۵۵۰ویروس بھ طرز شگفت آوری موفق بود. آیا می دانید کھ فقط کم تر از  
 ) نفر در ھر صدھزار  ۳۳/۰(نفر    ۴,۸۵۱  ، مرگ) رصدھزا  ھر  درنفر    ۷(  نفر  ۱۰۲,۹۷۰مبتالیان    :آخرین آمار[کردند؟!



استان   در  )Wuhanبطور اساسی چین در محصور کردن این ویروس در ووھان (  ]سنمیلیون دوز واک  ۱۴۰زریق  تو  
. پکن تنھا  شیوع نیافتموفق شد. ویروس بھ سایر مناطق چین بھ طور جدی  )  Sichuan(سیچوان    و  )  Hubeiھوبِی (

ھفت فوت شده داشت. شانگھای تنھا پنج یا شش فوت شده داشت. بھ عبارت دیگر خیلی ناچیز. در ماه ھای اخیر ھیچ 
ه در حال رشد  باز می گردد. اقتصاد دوبار  عادیکشور نسبتا بھ شرایط    است.  گزارش نشدهموردی از ابتال بھ ویروس  

و    شدر  ٪۲[براساس گزارش بانک جھانی    است. چین تنھا کشوری خواھد بود کھ امسال رشد اقتصادی نشان خواھد داد
. ھر کشور دیگری در جھان بھ درجات مختلف انقباض اقتصادی خواھد داشت. حاال این را با ]2021برای  ٪۹/۷تخمین 

نفر   ۳۰,۴۷۵,۸۷۴ان  : مبتالیخرین آمارآ[نید!  ؟! امریکا را ببیافتضاحیمقایسھ کنید. چھ بلبشو و    یھر کشور دیگر غرب
  ]ندوز واکسمیلیون    ۱۵۴و تزریق    )ھر صدھزار  درنفر    ۱۶۷نفر (  ۵۵۲,۱۲۵  ، مرگ  )در ھر صدھزار  نفر  ۹,۲۰۷(

  ۱۸۷(  نفر  ۱۲۶,۸۶۲  مرگ    )،نفر در ھر صدھزار  ۶,۴۲۶(  نفر  ۳۵,۰۱۴,۰۷۴مبتالیان  [ کشور خودم انگلستان را ببینید!  
  نفر   ۴۶,۲۵۶,۹۸۴مبتالیان  [  اروپا را ببینید بھ درجات مختلف!  ]نمیلیون دوز واکس  ۳۵تزریق  ) و  نفر در ھر صدھزار

عمل کردند. آلمان بد نبود. ولی ھیچیک بھ خوبی چین نبودند. در  کشورھای شمال اروپا بھتر    ]نفر  ۹۸۶,۳۴۲مرگ    و
سیوسی دیگر ھم می گوییم: ژاپن، کره وچین صحبت نمی کنیم بلکھ درمورد کشورھای کنف ه یحاشیھ، اینجا ما فقط دربار

... آنھا ھم خیلی خوب عمل کردند. خب باید نتیجھ ای بگیریم یا بھتر است  [سنگاپور، ویتنام،]  نوبی، تایوان، ھنگ کنگ،ج
شان ھم کمونیستی نیستند چنین خوب عمل کردند؟ چرا ھمھ    چرا چین و این کشورھا کھ ھیچکدام  !سئوالی بپرسیم. چرا؟

ست کھ این آخرین پاندمی ا  این سئوال بسیار مھمی است چون حدسم این !بد؟ اینھمھخوب عمل کردند و غرب  شان اینھمھ
  :نخواھد بود و ما در دھھ ھای بعدی ھم زجر خواھیم کشید. بھ نظرم دلیلش دو تاست

ثر عمل می کند. من منظورم این نیست کھ موثرعمل می کند چونکھ اقتدارگراست. ؤلعاده مدولت چین فوق اکھ    این  ییک 
کنم نمی  استفاده  را  اصطالح  این  من  است.  غربی  اصطالح  ھای این  ریشھ  بھ  این  کشورھا.  این  از  ھیچکدام  برای   ،

مداری فوق العاده مؤثر. دولت دولت  ،کنفوسیوسی چین و این کشورھا مربوط می شود. و این ریشھ ھا دو معنی دارد. یکم
در قلب تحول چین و  !چین موسسھ ای بسیار مؤثر است. این تحول اقتصادی شگفت آور بھ دلیل بازار و بازار نیست. نھ!

استراتژی اش دولت چین بوده است. و این نشان می دھد کھ چگونھ با ویروس مقابلھ کرد. برای زبان تندم مرا ببخشید. بھ 
نمی داند چھ می کند. نمی داند بھ کدام  بوده است.در مورد ویروس ه می کنم کھ در چنین بلبشوی خونینی کشور خودم نگا

سو می رود. چینی ھا، ژاپنی ھا و سایر این کشورھا طرز برخوردشان از ھمان ابتدا این بود بھ پیش! می بایست، از اول  
یم زیست! آن را نابود خواھیم کرد! و سرجمع این کاریست  و برای ھمیشھ از شر این ویروس رھا شویم! ما با آن نخواھ

- کھ انجام دادند. جوامع غربی نتوانستند تصمیم بگیرند کھ چھ کنند. تصمیم گرفتند کھ با ویروس زندگی کنند. نتایج اقتصادی
 ھمین را ھم دیده ایم. اجتماعی اش خیلی بد خواھد بود. 

لتمداری) مھم است، نحوه ی برخورد، رفتار و تفکر مردم این کشورھاست. دومین دلیل، کھ ھمچون دلیل اول (کیفیت دو
در غرب ما بھ گفتمان فردگرایی خود غره ایم. در کشورھای غربی از جملھ کشور خودم، در برابر مقررات مقابلھ با  

این بھ ھیچ وجھ روال   پاندمی مقاومت و مخالفت می شود. « ما بھ آزادیمان نیازمندیم و نمی خواھیم محدود شود و ...».
 »من« را می فھمند. فقط تو نیستی! فقط  معمول در این کشورھای موفق نبوده است. مردم می فھمند. آنھا اھمیت جامعھ  

ممکن است آینده ی تو را بھ خطر    »من«روی تو تأثیر می گذارد! رفتار    »من«بر تو مھم است! رفتار    »من«نیست! تأثیر  
این مردم را از اھمیت جامعھ، ھمبستگی جمعی، رعایت مقررات و ...   آنھا حق دارند! این میزان فھم و شعورِ   !بیاندازد

کند. تازه تحصیلش را در دانشگاه استانفورد بھ پایان رسانده    را می رساند. در حال حاضر، پسرم در سئول زندگی می
   در خارج از خانھ ماسک می زند. ،است. او می گوید ھر فردی، بدون استثنا

از آن،  ترس و وحشتمی دانید چین فوق العاده ترین کشور است. بجای احساس  بھ گمانم با این سخنانم بھ پایان می رسد.
کھ کشوری بسیار مھم است، کھ    وزیم، پرسشگر باشیم، و از آن لذت ببریم. نھ بھ خاطر اینبیام  اشمی بایست درباره  
غنی ای دارد کھ جذاب  و میراث فرھنگی    انگیزبسیار شگفت  است  بلکھ بھ این خاطر کھ کشوری    ،ھست و خواھد بود

 متشکرم. ]5[.بھ منظور درک تاریخ انسان و آینده ی بشرو  ،است
 * اضافات مترجم است. آنچھ در [] آمده * 

 
th26 -thOctober 12 -China Summit ,چین (این ترجمھ ای است از سخنان مارتین ژاک در کنفرانس رھبران صنعت توریسم درباره ی  ]  1[

 GITF- Guangzhou International Travel( ) و نمایشگاه بین المللی مسافرتی گوانگژوBUZZ Expo) کھ توسط «باز اکسپو» (2020
Fair یوتوب) برگزار شد. منبع در  :https://youtu.be/LRewnxIjo8w   

 ۱۳۲۴)، کارشناس امور چین و شرق دور، نویسنده، محقق، استاد دانشگاه و روزنامھ نگار برجستھ، متولد  Martin Jacquesمارتین ژاک (]  2[
)  Tsinghua University, Beijing) در شھر کاونتری انگلستان است. وی در حال حاضر پروفسور مھمان دانشگاه ھای سینھوا در پکن (1945(

) چین است. او ھمچنین عضو ارشد دپارتمان سیاست و مطالعات بین المللی در دانشگاه  Fudan University, Shanghai(  و فودان در شانگھایِ 

https://youtu.be/LRewnxIjo8w


 
)، عضو ارشد تحقیقات در مدرسھ علوم  Department of Politics and International Studies, University of Cambridgeج (کمبری

) لندن  (London School of Economicsاقتصادی  سی  دی  واشنگتن  در  اطلس  اقیانوس  ی  حوزه  آکادمی  عضو  و   (Transatlantic 
Academy, Washington DC.با بسیاری از دانشگاه ھای اروپا، امریکا و شرق دور ھمکاری داشتھ تاکنونگذشتھ و    در  وی  ) بوده است ،

 است. 
معتبر انگلیسی، امریکایی،   ی  ) تا کنون عرصھ ی وسیعی را در برمی گیرد کھ با ده ھا روزنامھ و مجلھ1977( ۱۳۵۶کار روزنامھ نگاریش از 

ست. وی در نقش سردبیر، معاون سردبیر، ستون نویس ثابت و مقالھ نویس، صدھا مقالھ و  اروپایی و آسیایی ھمکاری ھای دائم و موقت داشتھ ا
-The Guardian 1998کار تحقیقی منتشر کرده است. از جملھ مھم ترین و مداوم ترین مشاغلش می توان از کار در روزنامھ ھای گاردین (

) و  The Times 1990-1992)، تایمز (The Independent 1994-1996)، ایندیپندنت (The Observer 1996-1998)، آبزرور (2020
 Marxism) و مارکسیسم امروز (New Statesman 1998-2020)، و در مجلھ ھای نیو استِیتزمن (The Sunday Timesساندی تایمز (

Today 1977-1991 .یاد کرد ( 
چندین میلیون بیننده دارد کھ سخنرانی ھای وی    و وبسایتشمارتین ژاک چندین برنامھ ی تلویزیونی برای بی بی سی ساختھ است. کانال یوتوب  

 در مراکز مختلف تحقیقی و دانشگاه ھا، و مصاحبھ ھایش با رسانھ ھای گوناگون را شامل می شود.
)https://www.youtube.com/c/MartinJacques/featured ( 

 Whenمھم ترین و پرفروش ترین کتاب وی با عنوان «زمانی کھ چین دنیا را رھبری می کند: پایان دنیای غرب و تولد نظم نوین جھانی» (
China Rules the World: the End of the Western World and the Birth of a New Global Order  2009(   ۱۳۸۸) در سال  (

  ۳۵۰,۰۰۰  در  ) با اضافات و مکمل ھایی تجدید چاپ شد. این کتاب بھ پانزده زبان دنیا ترجمھ شده و تا کنون2012(  ۱۳۹۱متتشر و در سال  
 شر شود.  . وی کتاب دیگری در دست تھیھ دارد کھ انتظار می رود تا دوسال دیگر منتنسخھ بھ چاپ رسیده است

 :  ه است)، وی ھمچنین این کتاب ھا را منتشر کردStuart Hallدر اشتراک با استوارت ھال (
 )؛ Forward March of Labour Halted?- 1981«آیا پیشروی نیروی کار متوقف شده؟» ( •
 )؛ Politics of Thatcherism- 1983«سیاست تاچریسم» ( •
 -New Times: The Changing Face of Politics in the 1990sد میالدی» («عصر نوین: تغییر چھره ی سیاست در دھھ ی نو •

 )؛ 1989
 تک شماره ای از مجلھ ی «مارکسیسم امروز» در رد تونی بلر و حزب کارگر نوینش. شکل) بھ Wrong- 1998و «نادرست» ( •

) ژاک  مارتین  تارنگاشت  بھ  بیشتر  اطالعات  پدیا  http://www.martinjacques.com/biographyبرای  ویکی  آزاد  ی  دانشنامھ  و   (
)https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Jacques.مراجعھ کنید ( 

تجاوز، قائل بود تا مچینگ، برای حکومت و مردم خود ھویتی فرھنگی و نھ کشورگشا و سلسلھ ، چین حاکم برسلسلھ ی آخرین  در دوره ای،  ]3[
) می نامید کھ نام دیگر چین کنونی ھم ھست. در  Zhōngguó(«ژونگوو»  قلمرو خود را    آنھا  خود را از اقوام متجاوز مغول و بربر متمایز کند.

در این ترجمھ مفھوِم پادشاھی میانھ ) ترجمھ شده و دراین سخنرانی مطرح می شود.  Middle Kingdomزبان انگلیسی این بھ پادشاھی میانھ (
 (ھویتی فرھنگی) آمده است. 

در  بتال و مرگ ا تایید شده ی موارد  د آماردر موری بین الملی طرفانھ ی باطالعات برای  ترین مرجعبھسازمان بھداشت جھانی سازمان ملل  ]4[
 : مراجعھ کنند می توانند بھ این وبسایت ندگان. خوانرا بر اساس تقسیمات منطقھ ای و کشوری جھان

 ) /https://covid19.who.intسازمان بھداشت جھانی ( دداشبور
ط بھ ایران نشان می دھد کھ  آمار مربو  استفاده کرده است.  بھ روز شده،   )April 2021 07(دین ماه  فرور  ۱۸، کھ  ارھا آم  مترجم از ھمین  ، در متن

میزان ابتال   . در ایرانم استوضع ایران وخی  زریق واکسناز لحاظ میزان ت . البتھھنوز بھتر است )UKانگلستان (ھنمان از امریکا و میوضعیت 
ق تزریواکسن  دوز    ۲۰۰,۳۵۶  و    )صدھزار  ھر  نفر در  ۷۶نفر (  ۶۳,۵۰۶میزان مرگ    ،)جمعیت  در ھر صد ھزارفر  ن  ۲,۳۳۸نفر (  ۱,۹۶۳,۳۹۴

 است. شده

این منابع   برای اطالع خوانندگان جستجوگری کھ جویای منابع مستقیم و مستقل تری، عالوه بر رسانھ ھای مسلط و مخالف ھستند مراجعھ بھ] 5[
 توصیھ می شود: 

). این شبکھ بھ زبان ھای اسپانیایی و  CGTN America) بھ زبان انگلیسی و ھمین شبکھ در آمریکا (CGTNجھانی تلویزیون چین (شبکھ ی  
 قابل دسترسی است. ) ھم https://www.youtube.com/c/cgtn/channelsفرانسوی ھم برنامھ پخش می کند و در یوتوب (

از    2021) توصیھ می شود. این مستند ژانویھ  When Titans Clash(  «وقتی غول ھا می جنگند» ضمنن دیدن مجموعھ ی مستند چھار قسمتی
 ) در سنگاپور پخش شده است و بھ روابط چین و امریکا می پردازد.CNA Insiderشبکھ ی (

https://www.youtube.com/watch?v=FL2gBUxblO8&list=PLkMf14VQEvTbTGw6gbmIHoWz4nmolfkpU&inde
x=1 

https://www.youtube.com/c/MartinJacques/featured
http://www.martinjacques.com/biography
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Jacques
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://www.youtube.com/c/cgtn/channels
https://www.youtube.com/watch?v=FL2gBUxblO8&list=PLkMf14VQEvTbTGw6gbmIHoWz4nmolfkpU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FL2gBUxblO8&list=PLkMf14VQEvTbTGw6gbmIHoWz4nmolfkpU&index=1

