
در این قسمت  از بررسی  مسأله دولت ملی ، رازمیک کوچیان نگاهی به مسأله چ�پ ن�و چی�ن ونظری�ات

وانگ هوی دارد. رازمیک کوچیان، دانش�یار جامعه شناس�ی دانش�گاه س�وربن پ�اریس اس�ت. مت�ن زی�ر

بخشی از کتاب وی به نام قلمرو چپ است که ما قبل  نیز بخش هایی از آن را منتشر کرده ایم.

)۳دولت ملی: تداوم یا ورا-تجربی؟(

رازمیگ کیوچیاننوشته: 

برگردان: رضا جاسکی

۳۰۳۳تعداد کلمات

وانگ هوی:«ناسیونالیسم مصرف گرا» و ظهور چپ نو چینی
مسیر ملی چین  در اوایل قرن بیست و یک�م دارای اهمی�تی ع�المگیر اس�ت. ب�دون ش�ک دو ح�ادثه  از

مهم ترین  رویدادهای  اواخر قرن بیستم محسوب می شوند: ناپدید شدن بلوک شوروی - پایان بخش

 آغاز شد-و  دیگری چرخش چین به سرمایه داری که در اواخ�ر ده�ه۱۹۱۷یک چرخه تاریخی  که با انقلب 

 تحت رهبری دنگ شیائوپینگ آغاز شد . اگر در دنیا فقط یک کشور وج�ود داش�ته باش�د ج�ائی ک�ه۱۹۷۰

داستان ظهور ناگهانی و بازارهای خود تنظیم کننده هیچ کس را خام نمی کن�د، آن چی�ن اس�ت. در آنج�ا

اصلحات نئولیبرالی توسط یک دولت مقتدر و در یک بستر خودپسندی ملی  اعم�ال ش�د (ای�ن درس��ت
 
است ک  این داستان  تقریبا  باورنکردنی درشیلی  پسران شیکاگو و اگوستو پینوشه  قبل از آن تقریبا

بی اعتبار شده بود  ). بر طبق نظر وانگ هوی، یکی از نمایندگان «چپ نو چین»، رژیم در ق�درت چی��ن،

. «ناسیونالیسم» چرا که- (همان ط��ور ک��ه م��ا١شکل یک «ناسیونالیسم مصرف گرا» را به خود گرفته است

در مورد هابرماس دیدیم) ممکن است شهباتی در ب�اره ت�داوم احساس�ات مل�ی در کش�ورهای اروپ�ایی

وجود داشته باشد-اما  به سختی می ت��وان چنی��ن تردی��دی در م��ورد چی��ن ام��روز وج��ود اش��ته باش��د.

«مصرف گرا»، زیرا رادیکالیسم سیاسی قرن بیس��تم چی��ن راه را  چن��ان ب��رای «غن��ی ک��ردن خ��ود»  ( «

Enrichissez-vousخودتان را غنی کنید)  باز نم��ود ک��ه گی��زو نمی توان��د ادع��ای م��الکیت ای��ن- «

وانگ هوی، پایان انقلب: چین و محدودیت مدرنیته١



» راEnrichissez-vousاصطلح را نماید. ( در اینجا نویسنده کنایه به دو واقعه تاریخی دارد، اصطلح  «

  در مق�ابله ب�ا۱۹۴۸گیزو تاریخ نگار و سیاستمدار فرانس�وی محافظه ک�ار در س�ده ن�وزدهم قب�ل از انقلب 

اصلحات سکه زد،  بعدها دنگ شیائوپینگ در اصلحات خود،  این شعار را از آن خود نمود.  م). طبق�ات

توانگر جدید، استادان گذشته در هنر مصرف نمایی را پشت سر گذاشته اند؛ دول�ت توس�ط کس�انی پی�ش

؛ وتبانی نخبگان اقتص��ادی و سیاس��ی، س��طح قاب��ل٢برده می شود که دیگر علقه ای به ایدئولوژی ندارند

توجهی از فساد را ایجاد نموده است، در حالی که  کارگران و دهقانان، که  تاکنون در قلب جامعه خی��الی

قرار داشتند، از آن جامعه مطرود گشته اند.

) کار خود را به عنوان متخصص ادبی شروع نمود. او نویسنده تزهایی در مورد۱۹۵۹وانگ هوی (متولد 

) نویس�نده و یک�ی از من�ابع اله�ام بخش چ�پ ن�و چی�ن می باش�د؛ ل�و ب�ه جنب�ش۱۸۸۱–۱۹۳۶لو ش�ون (

کمونیستی زمان خود نزدیک بود و مائو  نوشته های وی را می س�تود. وان�گ نقش�ی فع�ال در ح�وادث

 بازی کرد و درطی سرکوب متقاعب آن ب�ه م�دت ی�ک س�ال،  ب�ه ی�ک۱۹۸۹میدان تیان ان من در سال 

. او مانند بس�یاری از روش�نفکران چین�ی٣اردوگاه «باز-اموزی» در استانی  در داخل چین فرستاده شد

نسل خود، به تحقیقات در ایالت متحده پرداخت. این مقدمه ای برای بین المللی ش�دن ک�ار و آث�ار وی

گشت، به گونه ای که وی را به یکی از نمایندگان «رسمی» چپ نو چی�ن در غ�رب ب�دل نم�ود. وان�گ در

حالی که کارهای ادبی خود را ادامه می دهد، به طور فزاینده ای دغدغه تاریخ عقای�د و تئوری اجتم��اعی را

دارد.  وی همچنین، نویسنده کار عظیم   (و تاکنون ترجمه نشده ) «ظهور اندیشه مدرن چی�ن»  در چه�ار

.   ٤جلد می باشد

، مسئولیت ویراستاری مجله دوش�و (خ�وانش)۲۰۰۷ تا سال ۱۹۹۶وانگ  همراه با هوانگ پینگ ، از سال 

 نفر افزایش یافت و  نقطه مرکزی بحث های۱۰۰٫۰۰۰را به عهده گرفتند، مجله ای که تعداد خوانندگانش به 

   ب�ا ش�عار «هی�چ چی�ز در قلم�رو۱۹۷۹سیاسی، اقتصادی و فرهنکی  آن دوره گشت. این مجله در س�ال 

خواندن خارج از محدوده محسوب نمی شود» بنیان نهاده شد. ناشر با توجه به نفوذ رو به رشد« دوشو»،

، وان��گ۱۹۹۷   مجبور به اخراج دو سردبیر خود  گشت. در سال ۲۰۰۷احتمال  تحت فشار مقامات، در سال 

دست به انتشار مقاله گیرایی به نام «اندیشه معاصر چینی و مسأله م�درنیته» منتش�ر زد، ک�ه ی�ک س�ال

پیرامون شکل گیری کادرهای حزب کمونیست چین نگاه کنید به مقاله روشنگرانه امیلی تران«مدرسه حزبی و نخبگان٢
۲۰۰۷، سال ۱۲۲حاکم در چین»، مجله بین المللی جامعه شناسی، شماره 

۲۰۰۷ اکتبر ۱۵نگاه کنید به پانکاج میشرا، «چپگرایان جدید چین»، نیویورک تایمز، ٣
۲۰۱۰، مارس-اوریل ۶۲نگاه کنید به «اینده گذشته: در باره ظهور اندیشه مدرن  چینی»، نیولفت ریویو، ٤



. او در این مقاله  به طرز ظریفی به رابطه٥بهدتر  به زبان  انگلیسی در مجله «متن اجتماعی» ترجمه گشت

  می پردازد. وان�گ- هم�راه ب�ا ک�وجین۱۹۹۰ و ۱۹۸۰بین  تاریخ اجتماعی و روشنفکری چین در دهه های 

»، و پای��ک ناک چان��گ از ک��ره جن��وبی-از٦کارات��انی، نویس��نده «دگرس��نجی: در ب��اره ک��انت و مارکس

خلق ترین متفکرین انتقادی امروز آسیا محسوب می شوند.

  نب��ود. در۱۹۷۰   و ۱۹۶۰«چپ نو چین» یک بلوگ همگن نیست، همان طور که چپ نو  غرب در دهه های

اصل، «چپ نو» اصطلحی بود که توسط مخالفان آن برای کسانی که مته�م ب�ه نماین�دگی آن بودن�د-از

جمله، وانگ هوی، وانگ شاوگانگ، کوی ژییوان، وانگ شیامینگ، گان یانگ و کیان لیک���ون-به خ��اطر

تلش در جهت بازگشت به دوران انقلب فرهنگی، سکه زده شد. حداقل سه عنصر، طرف�داران چ�پ ن�و را

به هم پیوند می دهد. اول از همه، آن ها  نئولیبرالیسم و  اقتدارگرایی دولت چین را در معرض انتقادی

هماهنگ قرار می دهند. ب�ه عب�ارتی دیگ�ر،  آن ه�ا ب�اور دارن�د ک�ه این ه�ا دو روی ی�ک پدی�ده هس�تند.

 به بعد ( و «روشنگری نو» که بدنبال بازگشایی کشور توسط دنگ امد)۱۹۸۰لیبرال های چینی که از دهه 

بسیار قدرتمند گشته بودند، از  عدم وجود ازادی های مدنی و سیاسی  انتقاد می کنند، ام��ا از اص��لحات

نئولیبرالی پشتیبانی می نمایند. آن ها در واقع پیشنهاد گسترش لیبرالیسم اقتصادی به حوزه سیاسی

. چپ نو با این برداشت مخالف است. از دیدگاه چپ، اقتدارگرایی و اصلحات نئولی��برالی ی��ک٧را دارند

سیستم را تشکیل می دهند. آن اص�لحات پیام�دهای افزای�ش آزادی اقتص�ادی نیس�تند ک�ه مرب�وط ب�ه

عقب گرد دولت و ظهور یک جامعه مدنی خودگردان باشد. آن ها به سبک اقتدارگرایانه توسط دولت اج��را

شده اند. بنابراین اقتدارگرایی و نئولیبرالیسم در تضاد نیستند. کامل  برعکس. در چین دولت و ج��امعه

مدنی به فرم های زیادی در هم فرو رفته اند تا آن  حد  که تمایز روشن  انان دشوار است.

 از ی�ک نقطه نظ�ر کل�ی،  چ�پ ن�و بت وارگ�ی  رش�د   ح�اکم  و تکنول�وژی «مدرن س�ازی» در چی�ن و اث�رات

مصیبت بار اجتماعی و زیست محیطی آن را محکوم می کند: عمیق شدن نابرابری بین طبقات اجتماعی،

شهر و ده، و مردان و زن�ان؛ خصوصی س�ازی گس�ترده ش�رکت های دول�تی؛ ش�رایط وحش�تناک مه�اجران

داخلی؛ کالیی شدن فرهنگ ، و غیره. فضای عمومی که چپ نو اشغال می کند از جهاتی مشابه فض��ایی

اس��ت ک��ه از بعض��ی جه��ات سوس��یال دمکراس��ی اروپا-سوس���یال دمکراس��ی ق��دیمی، و ن��ه سوس��یال

لیبرالیسم امروزی- اشغال می کرد، هر چند که بعضی از نمایندگان آن نسبت به سوسیال-دمکراس��ی

۱۹۹۸، تابستان ۵۵وانگ هوی، «اندیشه معاصر چینی و مسأله مدرنیته»، متن اجتماعی، شماره ٥
 کوجین کاراتانی،  «دگرسنجید: در باره کانت و مارکس»٦
نگاه کنید به  وانگ چائوهوا، «نظرات دهه نود» در کتاب «یک چین، مسیرهای مختلف»٧



چپ تر هستند. یک نمونه از اقداماتی که چپ از آن طرفداری می کند ، ایجاد ن��وعی از امنی��ت اجتم��اعی

است که در کشورهای دولت رفاه غربی پس از  پایان جنگ دوم جهانی وج�ود داش�ته اس�ت . سوس�یال

دمکراسی هرگز در قرن بیستم در چین پا نگرفت. آیا آن می تواند در قرن بیست و یکم، در پی توس��عه

اقتصادی کشور بدان نائل شود؟

ویژگی دوم چپ نو پیوند  نزدیکی با اولین ویژگی آن دارد. از نظر نمایندگان ان، سنت انقلبی چی��ن،

بشمول مائوئیسم، یک کار ناتمام است. چپ نو فراموشی همگانی که با مهارت توسط ح�زب کمونیس�ت

چین هماهنگ شده و تمامی کشور را  بعد از دوره اصلحات دنگ ف�را گرفت�ه اس��ت،  محک�وم می نمای�د.

) را قابل دفاع نمی داند-اصل. اما۱۹۵۰طبیعتا، آن  همه سیاست های مائو (مثل  جهش بزرگ به جلو دهه 

وانگ هوی اشاره می کند که چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، مارکسیسم راه چی��ن ب��ه  م��درنیته  را نش��ان

داد. تنها راه کشور  برای  تجسم  خویش در اینده،  انجام یک بررس��ی ج�دی از ابع�اد ومف�اهیم مختل�ف

. ٨آن می باشد

در این رابطه ش�ایان ذک�ر اس�ت ک�ه  می�راث انقلب�ی چی�ن،  علیرغ�م تلش ه�ای نخبگ�ان ان، در می�ان

دسته  بندی های اجتماعی  تحت  ستم  قدرتمند باقی مانده است. مبارزات اتحادیه های کارگری که در ده��ه

گذشته گسترش یافته   به ظهور یک طبقه کارگر جدید در مرکز صحنه اجتم�اعی منج�ر ش�ده اس�ت، و ای�ن

مبارزات بر اساس پنداشت های مساوات طلبانه ای است-«کمونیسم» اصطلح دقیق آن است-که در طی

سده گذشته غالب بوده است. تا امروز آن پنداشت، «دستور زب�انی» اس�ت ک�ه خواس�ته ها و اعتراض�ات

علیه ناعدالتی هایی که  مایه رنج مردم است، را فرموله  می کند.  با اقتباس از اص��طلح چین��گ ک�وان ل�ی

.٩جامعه شناس، از این رو «شبح مائو» همچنان میعادگاه مبارزات طبقاتی در چین است

ویژگی سوم چپ نو چین ای�ن اس�ت ک�ه آن،  یک�ی از عوام�ل اص�لی ورود نویس�ندگان م�وفقی چ�ون:

برودل، فوکو، هایدگر، مارکوزه، دلوز، جیمسون، لیوتار، دریدا و دیگران به چین است.  به عب��ارت دیگ��ر،

چپ نو از جمله شاخه چینی تفکر انتقادی نو  محس�وب می ش��ود-به ای�ن معن�ا ک�ه چ�پ ن�و چی�ن ی�ک

. ب�رای مث�ال، ک�وی ژی ی�وان تح�ت ت�اثیر١٠مجموعه مش�ترک از مراج�ع نظ�ری ب�ا تفک�ر انتق�ادی دارن�د 

«مطالعات حقوقی انتقادی» نوشته روبرتو مانگ�ابیرا اونگ�ر ق�رار دارد و هم�راه وی چن�د کت�اب را نوش�ته

وانگ هوی، پایان انقلب٨
 ؛همچنین نگاه۲۰۰۲، ۲نگاه کنید به چینگ کوان لی، «از شبح مائو تا روح قانون»، نشریه  تئوری و جامعه، شماره ٩

کنید به اثری از همان نویسنده، بر علیه قانون: تظاهرات کارگری در راست بلت و سان بلت چین
در مورد استقبال از اشکال مختلف تفکر انتقادی در چین به کتاب «بازنمایی پست مدرنیته در چین» مراجعه کنید.١٠



.وانگ شائومینگ، نویسنده «مانیفست مطالعات فرهنگی»، پیشنهاد استفاده از روش های هال و١١است

.  نمونه های بسیار بیشتری را نیز می توان نام برد.١٢هوگارت در فرهنگ معاصر چین را دارد

با توجه به رابطه بین چپ ن�و چی�ن و اش�کال جدی�د تفک�ر انتق�ادی،  توض�یح س�ه نکت�ه لزم اس�ت. اول،

 مربوط به ای�ن واقعی�ت اس��ت ک�ه مارکسیس�م
 
اقلیم پذیری و بومی شدن تفکر انتقادی نو در چین، مطلقا

ایدگولوژی رسمی کشور باقی مانده است. این امر تاثیر خ�وانش ای�ن نویس�ندگان را مح�دود می کن�د.

پذیرش جیمسون به خاطر وابستگی او به مارکسیسم است، اما مارکسیسم وی اشتراک کمی با آنچ�ه ک�ه

در مدرسه های حزب کمونیست چین تدریس می شود دارد و در نتیجه این استقبال نمی تواند در چین

به همان شیوه ای باشد که در کشورهای دیگر. دوم، میدان روشنفکران چینی به خاطر ای�ن واقعی�ت ک�ه

بسیاری از روشنفکران چینی (اعم از منتقد و غیر منتقد) در خارج از کشور زن�دگی می کنن�د و در برخ�ی

موارد برای مدتی طولنی زندگی کردهاند، خیلی بین المللی شده اس�ت. در ن�تیجه بس�یاری از مب�احث

چپ نو نه فقط در سرزمین اصلی چین، بلکه در تایوان یا ایالت متحده نیز صورت می گیرند.

سوم آنکه روش های کارگشتگی/ اکادمیکی روشنفکران چینی ویژه هس�تند. از جمل�ه «س�ه تف�اوتی» ک�ه

مائو در طول انقلب فرهنگی   پیشنهاد مبارزه بر علیه آن ه�ا  را نم�ود، اختلف ک�ار فک�ری و عمل�ی ب�ود

( دوتای دیگر  عبارت از  اختلف بی�ن حاکم�ان و حکومت ش�وندگان و ش�هر و ده بودن�د). هم�ان طور ک�ه

وانگ هوی اشاره می کند، آش�تی تئوری و عم�ل یک�ی از دغ�دغه های دوران م�ائو ب�ود ک�ه در برخ�ی از

 ، خواه�ان۱۹۷۰م�وارد ب�ه ب�درفتاری گس�ترده نس�بت ب�ه روش�نفکران انجامی�د. دن�گ، از انته�ای ده�ه 

احترام گذاری به شایستگی شد و «کارشناسان» را به یکی از ارکان رژی�م جدی�د ب�دل نم�ود. پ�س از ان،

یک طبقه روشن فکر و یک سیستم دانشگاهی جدید تثبیت شدند.  ج�دایی س�اختاری از پراتی�ک ک�ه ب�ر

تفکر انتقادی معاصر  در بقیه جهان تأثیر گذاشت، هم اکنون به چپ چین نی�ز توس�عه داده ش�ده اس�ت.

 نزدی�ک برخ�ی از نماین�دگان آن  ب�ه جنبش ه�ای اجتم��اعی، اتح�ادیه ای ی�ا
 
اما  این مانع پیوند  نسبتا

. ولی هم اکنون حوزه روشنفکری چینی مانند بسیاری از حوزه ه��ای١٣بویژه زیست محیطی نگشته است

 مستقل از میدان سیاسی است.
 
فکری ملی دیگر، نسبتا

یکی از برنده ترین تجزیه و تحلیل های وانگ هوی مربوط به حوادث  میدان تی��ان ان من اس��ت. بن��ا ب��ر

وانگ، درک این حوادث در غرب بر پایه ایدئولوژی قرار داشت- به خ�اطر س�لطه ش�ایع نئولیبرالیس�م در

نگاه کنید به کوی ژی یوان، «چین به کجا می رود؟ گفتمان حقوق مالکیت در بستر اصلحات چین» ١١
نگاه کنید به وانگ شائومینگ، «مانیفست مطالعات فرهنگی»١٢
نگاه کنید به «ظهور چپ نو چین»، مصالعات اقتصادی شرق دور١٣



  و  نیز همزمانی با فروپاشی بلوک اتحاد شوروی، درکی ک�امل  از قب�ل تعیی�ن ش�ده و قطع�ی۱۹۸۰دهه 

. رسانه ها، جنبش را عمدتا دانشجویی و با خواسته های حقوق دمکراتی�ک معرف��ی کردن�د. در واق�ع١٤بود

این خواسته ها وجود داش�تند، ام�ا آن ه�ا ب�ه هیج وج�ه تنه�ا خواس�ته ها محس�وب نمی ش�دند. بس�یاری از

بخش ه�ای ج�امعه در جنب�ش ش�رکت داش�تند و خواس��ته های ان�ان اجتم�اعی و اقتص�ادی نی�ز بودن�د.

رویدادهای تیان ان من  طی�ف وس�یعی از دس�ته بندی های اجتم�اعی ش�هری را در ب�ر گرف��ت-دهقانان

 غایب بودند- که  برای یک دهه از  نئولیبرالیسم هزینه داده بودند. تیان ان من همانقدر که  یک
 
نسبتا

شورش بر علیه فساد و بی عدالتی های اجتماعی مربوط به خصوصی سازی بود که یک تقاضا ب�رای آزادی

بیان و یک سیستم چند حزبی. به این خاطر است ک�ه آن ح�وادث از بس�یاری جه�ات  ب�ر  جنبش ه�ایی

 در سرتاس�ر جه�ان ب�ر علی�ه جهانی س�ازی نئولی�برالی و نهاده�ای۱۹۹۰تقدم داشتند ک�ه در اواخ�ر ده�ه 

بین المللی  که آن را پیاده می کردند-صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و

غیره-بوقوع پیوستند و در سیاتل، جنوا و پورت�و الگره ب�ه اوج خ�ود رس�یدند. از ای�ن نظ�ر، تی�ان ان من

اولین رویداد ضد-جهانی شدن بود.

آن سال، بر این اساس، سالی محوری از نظر جنبه ه�ای مختل�ف محس�وب می گش�ت. از ی�ک ط�رف، آن

تجسم پایان چرخه اکتبر و آخرین پرده «فاجعه نامفهوم» (با قرض عبارت بادیو) که توس�ط سوسیالیس�م

 موجود به نمایش در امد، بود
 
.اما در عی�ن ح�ال، از طری�ق ی�اری ح�وادث تی�ان ان من، آن س�ال١٥واقعا

منادی تولد یک چرخه جدید از مبارزات جهانی ب�ود. اینک�ه س�یگنال ش�روع ای�ن چرخ�ه در چی�ن ، مرک�ز

اینده  انباشت سرمایه در مقیاس جهانی، داده شد، واقعی�تی اس�ت ک�ه اهمی�ت کام�ل آن در دهه ه�ای

پیش رو  تعیین خواهد شد.

بسیاری از متفکران منتقد معاصر دغدغه ظهور نهادهای سیاسی فراملی را دارند. همان طور که ما تاکنون

دیده ایم، این امر در مورد هابرماس با تئوری «میهن پرستی قانون اساسی» حقیقت دارد. همان طور که

در آین��ده خ��واهیم دی��د ای��ن موض��وع همچنی��ن در م��ورد اش��یل مبمب��ه، کس��ی ک��ه ب��ا مفه��وم

«افروپولیتانیسم»(ش�هروند آفریق�ا ، افریق�ا میهنی)، انتظ�ار  ظه�ور ی�ک جه�ان وطنی در سراس�ر آفریق�ا را

می کشد، نیز صحیح است. به همین منوال،  وانگ هوی معتق�د اس�ت ک�ه ام�روز  چی�زی اساس�ی  ح�ول

مفه��وم «اس��یا» در ح��ال روی دادن اس��ت. ب��ه همی��ن خ��اطر، وی در دوران ریاس��ت خ�ود در داش��و،  ب��ه

، و نیز کتاب «نظم جدید۲۰۰۲نگاه کنید به وانگ هوی، «ریشه های نئولیبرالیسم در چین»، لوموند دیپلماتیک، اوریل ١٤
چین: جامعه، سیاست و اقتصاد در حال گذار» از همان نویسنده.

الن بادیو، در باره یک فاجعه نامفهوم»١٥



اندیشمندان دیگر کشورهای آسیایی درجه اول اهمیت را در مجله می داد.

، ب��ود.١٦مفهوم آسیا، در اصل یک اختراع استعماری ، مانند «شرق» که توسط ادوارد سعید واس��ازی ش��د

در طی دوران مدرن، آسیا مطیع میراث ق�درت اس�تعمارگران اروپ�ایی و می�راث دانش�مندان اروپ�ایی-

جغرافی دانان، نویسندگان، فیلسوفان-بود. تجسم اس�تعماری از آس�یا مح�دود ب�ه روش�نفکرانی ک�ه در

خدمت دولت بودند نمی شد. ایده «شیوه تولید اسیایی»، ک�ه در طبقه بن�دی ش�یوه های تولی�دی توس�ط

مارکس از اهمیت زیادی برخوردار است، نشان می دهد که  ذات گرای�ی  وی�ژه ای در م�ورد ای�ن ق�اره، در

معرفت مدرن همه گرایش های  سیاسی نفوذ کرده بود.

این گرایش، با آغاز جنبش های ضداستعماری در قرن نوزدهم  ، با گرایش سرمایه گذاری در «اس�یا» ب�ه

یک مفهوم مثبت تغییر شکل داد.  بدیهی است، جمه�وری خل�ق چی��ن و بنیان گ�ذار آن از هم�ان اغ�از

نقش مرکزی در مبارزات  ضد-استعماری بازی کردند، مثل  در جنبش عدم تعهد و ب�ا اب�داع ی�ک م�دل

استراتژیک-«جنگ دراز مدت خلق»-که  تعدای از جنبش های ضداس��تعماری آن را اقتب��اس نمودن��د.

اما،  چین در ربع آخر قرن بیستم، تأکید دوباره ای بر ارمان های ملی خود نمود.  دوگ��انگی ک��ه چی��ن را

در مقابل غرب به شیوهای باینری قرار می داد، بار دیگر  تفکر سیاسی کشور-تفک�ر نخبگ�ان و همچنی�ن

بخش قابل توجهی از م�ردم-را ش�کل می ده�د. ظه�ور «نئو-کنفوسیونیس�م»ب�ه عن�وان پ�ایه و اس�اس

. آن به دنبال اثبات این موضوع است ک��ه١٧ایدئولوژیک رژیم را نمی توان خارج از این متن درک نمود

مدرن سازی در چین درون زاست و محصول پیوند غربی نیست.

بنا بر وانگ هوی،  امکان تصور یک همبستگی بین المللی اسیایی، به معن�ای اس�تعمارزدایی نه�ایی  از

تجس��م  اسیاس��ت و تنه��ا راه ره��ایی از «ناسیونالیس��م مص�رف گرا» می باش��د.  ادغ�ام متف�اوت  چی�ن در

جهانی شدن، مستلزم بازاندیشی کشور در روابط خود با کشورهای اطرافش است. اما ب�رای ان، بایس�تی

. ١٨راه رسیدن به یک مدرنیته جایگزین-مدرنیته از نظر اجتماعی عادلنه تر- مورد بررسی قرار گیرد
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