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 مقدمه

 پرسش سخن، دیگر به. است سیاسی اقتصاد منظر از مدرن چین دگرگونی روند تبیین ،حاضر پژوهش دغدغه

 مدتی در که داد رخ بازار و دولت روابط در تحوالتی چه ۹۱78 از پس چین در که است آن پژوهش کلیدی

 باید نخست وهله در پرسش، این به پاسخ برای کرد؟ مبدل دنیا اقتصادی قدرت دومین به را کشور این کوتاه

 به. داد قرار بحث مورد را چین اقتصادی و سیاسی تاریخ در نهاد مهمترین عنوان به دولت در دگردیسی روند

 تجربه تبیین عزیمت نقطه کرد طی را مسیری چه  ۹۱۹۱ از پس چین در دولت دگردیسی اینکه سخن، دیگر

 دولتی به آن شدن تبدیل و دولت یها  دگردیسی تبیین بدون زیرا. است اخیر های  دهه در کشور این توسعه

 در رو همین از. مبناست بی بحثی بازار و دولت رابطه نوین شکل و چین در توسعه تجربه از بحث گرا، توسعه

 قرار بحث مورد سیاسی اقتصاد منظر از را انقالب از آمده وجود به دولت دگردیسی روند تا کوشیم می فصل این

 . آید فراهم گیرد می قرار بحث مورد آتی فصول در که ای توسعه اتتغییر تببین های زمینه تا دهیم
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  امپراطوری بازسازی: مدرن چین

 امروزی چین. است سرزمین این در دولت نهاد تداوم و گیری شکل چین، تاریخ شمار  بی های شگفتی از یکی

 تا اعصار و قرون طول در نهاد این اینکه تر آور شگفت. است تاریخ های دولت ترین کهن از یکی بر میراث

 به یا چین سیاسی اقتصاد به ای پیچیده نهادهای دراز، دوران این در. داد ادامه خود حیات به بیستم قرن ابتدای

 . بخشیدند تداوم بدان و دادند شکل بازار و دولت رابطه بهتر بیان

 تولید ترین باال از همواره میالدی ۹823 الس تا چین اند، داده صورت اقتصادی مورخین که تحقیقاتی برمبنای

 چین از باستان دوران اختراعات از بسیاری. است بوده برخوردار ثروت های کانون میان در داخلی، ناخالص

 ابریشم تاریخی جاده. اند بوده جهانی تجاری کلیدی مراکز از ها قرن کشور این بنادر و ها شهر و گرفته سرچشمه

 به که است نمادهایی از یکی واقع در گیرد  می صورت آن احیای برای هایی کوشش دیگر بار ها روز این که

 ۹. دهد می نشان را قدیم جهان اقتصادی قدرت یك عنوان به چین پایدار اهمیت خوبی

 و داد تشکیل شرقی آسیای در  پیچیده هژمونی نوعی به گذشته اعصار و قرون طی در چین، دولت کهنسال نهاد

 سخن، دیگر به. بود آن کانون در تجارت و برد می بهره قدرت ساختاری منابع از که ای هژمونی. شیدبخ تداوم

 شرقی آسیای در سیستمی چنین مدرن، دنیای در متقابل وابستگی و همگرایی مفهوم یافتن عینیت از پیش ها قرن

 معروف خراجگذاری ستمسی به آسیاپژوهی مطالعات در که سیستم این. گرفت شکل چین محوریت با قدیم

 سخن مدرن چین از که هنگامی بنابراین .است منطقه این در چین ای هزاره هژمونی بندی مفهوم واقع در شده،

 به که ها دولت ترین کهن و ترین پیچیده از یکی در دگردیسی و تحول از ای مرحله از واقع در آید، می میان به

 کشورهای با دولتی چنین نوسازی و دگردیسی. است اندرمی سخن است یافته تداوم آوری شگفت نحو

 2.دارد عمیقی های تفاوت پسااستعماری
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  مدرنیته چالش به اندیشانه چپ پاسخ 63۹3 انقالب

 ها هزاره طول در طبیعتا دولتی چنین. است بشر تاریخ قدمت به درچین دولت نهاد قدمت که شد اشاره

 دست به تسخیر تا مرکزی آسیای صحرانوردان بیگاه گاه  حمالت از. بود سرگذرانیده از را سترگی های چالش

 . کرد طرح خروار نمونه مشتی عنوان به توان می را قدرت منابع سر بر داخلی های چالش تا ها مغول

 دیگر جنس از چالشی شد، آغاز وستفالی معاهده با و ۹6۹8 در تعبیری به که مدرن جهان و مدرنیته چالش اما 

 برچین ای  هزاره سنت تداوم در معاهده همین با مقارن قضا از و چانگ امپراطوری قالب در که ولتید و بود

 خردکننده فشارهای برابر در نتوانست اصالحات گرفتن پیش در و بسیار های تالش رغم علی بود، حاکم

 و آورد تاب یافت  می لیتج سو دیگر از استعمار رحم  بی منطق و سو یك از ها ایده جنگ قالب در که مدرنیته

 . داشت دیروز در ریشه عمیقا امپراطوری دولت و بود دیروز علیه مدرنیته. فروپاشید ۹۱۹۹ در عاقبت

 امپراطوری زوال روند آغاز نقطه عنوان به گرفت، صورت ۹8۹3 دهه در که را تریاک های جنگ تاریخی طور به

 این در. کشید طول ۹۱۹۱ کمونیستی انقالب پیروزی تا و قرن یك حدود که زوالی. شمارند برمی چین دیرپای

 تا کوشیدند شوروی ها بعد و ژاپن از متأثر چینی روشنفکران و شد تر  ژرف چین در مدرنیته و سنت نبرد دوره

 . نمایند بازسازی کشور این در را دولت زوال به رو پیر نهاد

 الملل بین نظم در سیستمیك تغییرات ادوار ترین  ربا خشونت و ترین پیچیده از یکی با چین امپراطوری زوال

 یا کلمه وسیع معنای به شرق و کشید درازا به جهانی جنگ پایان تا نوزدهم قرن اواسط از تغییراتی. بود همراه

 در یکان یکان معظم های امپراطوری. کرد دگرگون اساس از را شود می نامیده امروز توسعه حال در جهان آنچه

 جهان ، گرفت قرار عثمانی سلطان تحقیر و تمسخر مورد انعقاد هنگام در که وستفالی پیمان و شدند خاک

 و شدند مبدل شرق بیمار مردان به چین و عثمانی ، ایران از شرق معظم های امپراطوری دوره این در. شد شمول

 2. دنددا دست از را مدرن جهان با شدن همراه و بازسازی برای خود مادی و ای ایده توان

 امپریالیستی بالنده تمدن برخورد. نهاد نام ها تمدن برخورد دوران توان می تساهل با را دوران این سخن دیگر به

 از بلکه. نبود خشونت و ویرانی یکسره برخورد این اما. اسالمی و هندی چینی، زوال به رو های  تمدن با غرب
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 چین به ژاپن مسیر از بویژه به ها اندیشه این. گرفت کلش زوال به رو جوامع در جدیدی های اندیشه آن درون

 کنونی چین که هایی پاسخ. شد ارائه مدرنیته های پرسش برخی برابر در هایی  پاسخ تدریج به و کرد سرایت نیز

 . بیابد را ها آن کوشد می سیاسی توسعه چون موضوعاتی در هم هنوز

 لیبرال آنچه یا توسعه متعارف های تئوری ها روز این آنچه دل از مدرنیته پرسش به مهم پاسخ نخستین

 این اما. داشت چین در دموکراسی لیبرال برقراری سودای ۹۱۹۹ انقالب. برآمد شود، می نامیده دموکراسی

 و امپراطوری دیرپای دولت فروپاشی. نیافتند توفیقی چندان اهداف به نیل در سن، یات سون آن رهبر و انقالب

 کشور. کرد دگرگون هایش ایده و سن یات سون ضرر به را شرایط ژاپنی-غربی استعمار دوره اب آن شدن مقارن

 «داخلی گرفتاری و خارجی خطر» سنتی طور به ها  چینی آنچه یا خارجی استعمار و داخلی جنگ در تدریج به

 حیات های بنیان تخریب قیچی لبه دو چونان داخلی گرفتاری و خارجی خطر سخن دیگر به. رفت فرو نامند می

 . کردند می عمل دوره این در چین سیاسی

 فرهنگ. هاست فرهنگ ترین کهن از یکی و بشری های تمدن ترین کهن از یکی بر میراث چین که شد اشاره

 عنوان به چین برساختن در کلیدی نقش  دراز تاریخ این طول در ملت یك دهنده پیوند عامل عنوان به چینی

 آن مواقعی در و شدند ور حمله کشور این به مهاجم  اقوام بارها چین دراز تاریخ در. تداش ملت- دولت  یك

 بیان به. کردند مستحیل خود فرهنگ در را آنها تدریج به ها چینی اما کردند حکمرانی آن بر و کرده تصرف را

 .کردند فرهنگیده را بربرها آنان دیگر

 در که های بندی مفهوم نخستین از. داد نشان دوباره مقاومتی چینی سنت آن گیری اوج و مدرنیته برآمدن با

 تصویر یعنی قدیمی بندی مفهوم همان گرفت صورت چین در گسترش به رو و ظهور حال در غرب مورد

 برابر در سدی عنوان به قدرتمند بسیار و ای هزاره چند سنت  دیگر بیان به. بود بربرها عنوان به آنان سازی

 .کرد عمل مدرنیزاسیون و یتهمدرن صحیح شناخت

 راهی نقشه عنوان به کشور این سنت که بودند عقیده برای ها چینی مدرنیته با چین مواجهه از هایی دوره در

 وجود مدرن فرهنگ و مدرنیته به نیازی بنابراین دارد خود در را مسائل همه به پاسخ آن پیشرفت و پیشبرد برای

 و اصالحات به اندیشیدن دلیل همین به. شد پذیر اصالح سختی به قدرتمند و بزرگ سنت این عالوه به. ندارد
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 ۹857 در که را میجی انقالب اگر. شد آغاز ژاپن مانند کشوری به نسبت بسیار تأخیر با چین در اصالحات آغاز

 آغاز بار خستینن ۹۱۹۹ در   اتفاق این چین در بدانیم مدرنیته با ها ژاپنی پذیری تطبیق سرآغاز عنوان به داد رخ

 شد خواهد داده نشان  که همانگونه باز که گرفت صورت دیگری تالش ۹۱۹۱ در. انجامید شکست به و شد

 ۹شد. آغاز جدید شکلی به مدرن جهان با چین تطبیق فرایند ۹۱78 در نهایتاً. نیاورد دست به چندانی توفیق

 ساالران جنگ با آن از انحصاری استفاده و مشروع زور اعمال در ضعیف دولت که ای آشفته فضای چنین در

 در چین کمونیست حزب کرد، می نرم پنجه و دست دیگر سوی از خارجی استعمارگران و سو یك از داخلی

 و داشت آستین در مدرنیته پرسش به اندیشانه چپ پاسخی که حزبی. گرفت می شکل شانگهای در ۹۱2۹ سال

  استراتژیك از یکی بر و بکشند زیر را ها تزار امپراطوری پاسخ همسن با بودند توانسته رفقایشان قبل سال پنج

 در جدیدی عصر آغاز نماد تواند می را شانگهای در کمونیست حزب تشکیل. شوند مسلط ها سرزمین ترین

. کنند می دگرگون را توسعه مسیر و صحنه تدریج به خود حضور با آنان که عصری. دانست چین سیاسی حیات

 دست به استالین شوروی کمك با را جهان کشور ترین پرجمعیت کنترل زنند، می کنار به را تمندقدر رقیب

 . کنند می آغاز را چپ به گردش و گیرند می

 های بلوک سایر با روابطش در آن، درون در دگردیسی روند ۹۱2۹ در کمونیست حزب گیری شکل هنگام از

 از پس های سال در که ای دگردیسی شود، می آغاز ستعماریا های قدرت با آن تعامالت در و چین در قدرت

 در حزب درون در دگردیسی ابعاد ترین مهم از یکی. دهد می نشان را خود تر  عیان ای گونه به ۹۱۹۱ انقالب

 آن سوی یك در که تفکراتی. است ای توسعه متفاوت تفکر دو گیری شکل ،۹۱۹۱ انقالب از پیش های سال

 فرهنگ متن در که هایی کمونیست آن دیگر سوی در و گیرند می قرار رفته خارج و کرده تحصیل های کمونیست

 این الی چئون و مائو ها بعد. داشتند آگاهی آن تحوالت از چندان نه و دیدند را بیرون جهان   نه. اند زیسته چینی

 در چندانی نظری توان از چینی های کمونیست که است ضروری نکته این ذکر. کردند می نمایندگی را طیف دو

 باشند، مارکسیسم نظری مبانی دلمشغول آنکه از بیش آنان. نبودند برخوردار مارکسیسم پیچیده مکتب فهم

 در کلیدی نقش دگردیسی این. بودند مبارزه اهل باشند اندیشه اهل آنتکه از بیش و بودند لنینیسم دلبسته

 . پرداخت خواهیم آن به که کرد می ایفا ۹۱۹۱ از پس های سال در چین ای  توسعه تحوالت
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 و چین سیاسی اقتصاد سوی و سمت در و شود می آغاز ۹۱۹۱ انقالب از پیش دوره در که دیگری دگردیسی

 و شود می آغاز ۹۱2۹ از پیش که ارتباطاتی. است شوروی با ارتباطات کند می ایفا مهمی نقش چین توسعه مدل

. کند می ایفا نقش چین اقتصادی سوی و سمت در کلیدی متغیری عنوان هب همواره شوروی فروپاشی و ۹۱۱۹ تا

 می که است میزانی به چین کمونیست حزب پیروزی و تداوم گیری، شکل در شوروی ایجابی و سلبی اهمیت

 5. برشمرد آن توسعه مدل و حزب این تحول روند در المللی بین متغیر ترین کلیدی را آن توان
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  چپ به گردش: 63۹3 

 از پس کمونیست حزب روز این در. شود  می محسوب چین مدرن تاریخ در عطفی نقطه ۹۱۹۱ اکتبر اول

 کمونیستی انقالب. گرفت دست در را جهان کشور ترین  پرجمعیت کنترل خونبار، مبارزه دهه سه به نزدیك

 انقالب این با مقارن. شد  می دوگاهیار  -قطبی فزاینده ای گونه به که داد رخ ای زمینه و زمانه در چین

 چین جمله از ها کشور ای توسعه تحوالت مسیر بر که جنگی. یافت  گسترش و بروز سرد جنگ اولیه های نشانه

 . گذاشت ای  کننده تعیین تأثیرات

 به با موجودیتی چنین که است بدیهی. داشت مدرنیته به اندیشانه چپ رویکردی کمونیست حزب که شد اشاره

 کار دستور در راستا این در که استراتژیکی اقدام نخستین. کند آغاز را چپ به گردش قدرت گرفتن دست

 ضعیف دولت دار و گیر در سال صد حدود که بود کشوری در آهنین نظم های بنیان ایجاد گرفت قرار انقالبیون

 سیاسی نظام تثبیت با. رسید سرانجام به یانقالب قهر با و سرعت به فرآیند این. بود گذرانیده مزمن های ناامنی و

 از برداشتی شد اشاره که همانگونه را چپ به گردش های بنیان. شد آغاز چپ به گردش مائو رهبری و

 مبارزاتی تجارب روس، های  کمونیست از شدت به که برداشتی. داد می تشکیل مارکسیستی های اندیشه

 های ایده. بود هایش اندیشه و انقالب رهبر برداشت این نماد. بود رمتأث چین جامعه به آنان نگرش و انقالبیون

 که هایی ایده کرد، تقسیم توان می دسته چند به را مائوئیسم - لنینیسم  - مارکسیسم بهتر بیان به یا مائو کلیدی

 . کردند ایفا ۹۱۹۱ از پس چین مسیر به دهی شکل در ای کننده تعیین نقش

  خودکفایی-۹

 ای توسعه های کوشش در مفهوم این. برشمرد توسعه چپ پارادیم کلیدی مفاهیم از یکی توان می ار خودکفایی

 برخوردار وافری اهمیت از هایی  دوره در اند سرگذرانیده از را انقالبی که کشورهایی و اندیش چپ های نظام

 و انقالبی چین. داشت محسوب ها کشور این در توسعه غالب مفهوم عنوان به را آن توان می که ای  گونه به. بود

 وابستگی از رهایی برای تالش و خودکفایی رو همین از. نبود جدا قاعده این از نیز آن اندیش چپ رهبر

 . شد  مائویی چین در ای توسعه های سیاست و سیاسی اقتصاد اصول از یکی به بدل خارج به فرهنگی و اقتصادی



۹2 

 

 پسا دوره در. است بوده کلیدی همواره چین اقتصاد در دولت نهاد نقش که کرد توجه نکته این به باید البته

 تقویت لزوم استعماری، المللی بین مناسبات چون دالیلی به نیز ۹۱۹۱ تا ۹۱۹۹ های سال فاصله در و امپراطوری

 تنها به عمال نهاد این خارجی و داخلی های جنگ در کشور درگیری و تهدیدات برابر در چین دفاعی بنیه

 چین توسعه مطلوب الگوی مباحث ها سال همین در. گشت بدل کشور این سیاسی اقتصادی در کلیدی بازیگر

 شرایط با ساکسونی آنگلو حداقل دولت مدل آنکه کردند تأکید آن به زمان آن دولتمردان آنچه و شد مطرح نیز

 عنوان به بود اقتصادی توسعه یولوکوموت دولت ها آن در که آلمانی و ژاپنی های مدل و ندارد همخوانی چین

 سیاسی اقتصاد در گرا حداکثر دولتی بر میراث مائو شد مدعی توان  می بنابراین. شد برجسته مطلوب الگوهای

 .کند بدل چین سیاسی اقتصاد صحنه بازیگر تنها به را نهاد این خودکفائی مفهوم قالب در کوشید و بود نیز چین

 به منتهی سده یك در چین با استعمارگران رحمانه  بی رفتار لنینیسم،-ارکسیسمم از او های برداشت بر افزون

 اصل یافتن اهمیت در نیز چین عظمت احیای برای او تالش و مائو ناسیونالیستی های گرایش ،۹۱۹۱ انقالب

 . بود موثر کشور این سیاسی اقتصاد در خودکفایی

. گیرد صورت خودکفایی استالینیستی الگوی سبراسا شد کوشش انقالب پیروزی از پس نخست دهه در

 های تکنسین و متخصصین از انبوهی و گرفت دست در را چین توسعه ساله پنج برنامه نخستین طراحی شوروی

 تا خلق بخش آزادی ارتش از و شدند چین وارد کشور این سوسیالیستی توسعه مدل صدور برای شوروی

 . نمودند طراحی خودکفایی به نیل بر تأکید با و شوروی مدل بنایبرم را دولتی بوروکراسی و سنگین صنایع

 نخست. گرفتند پیش در متعددی های برنامه کفائی خود به بخشیدن تحقق برای حزب درون در پیروانش و مائو

 را خودکفایی سرعت به ساله پنج های برنامه اجرای با و نمایند اجرایی چین در را شوروی الگوی کردند تالش

 پیش در با و شدن رویگردان شوروی مدل از نوعی به مائو ۹۱53 دهه اواخر از اما. سازند محقق کشور این در

 در گرچه. ببرد پیش به را خودکفایی کوشید فرهنگی انقالب و جلو به بزرگ جهش چون هایی  برنامه گرفتن

 اما کرد، می ایجاد خود گرایانه ییخودکفا های گیری جهت در تاکتیکی تغییرات شرایط تناسب به مائو هایی دوره

 وفادار سیاسی و اقتصادی های برنامه پیشبرد در اصل این به همچنان درگذشت، ۹۱76 سپتامبر در که زمانی تا

 . ماند
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 بین تعامالت آنکه نخست. آورد همراه به چین سیاسی اقتصاد برای عمده پیامد چند اصل این تحقق برای تالش

 بازیگر تنها به دولت آنکه دیگر. گرفت قرار الملل بین اقتصاد حاشیه در چین و یافت کاهش حداقل به المللی

 برخی سو دیگر از. شد نابود چین بند نیم و زده جنگ خصوصی بخش و گشت بدل اقتصاد بر دهنده تشکیل

 زبا درهای سیاست و اصالحات دوره در که هایی زیرساخت شد، ایجاد کشور این در صنعتی های زیرساخت

 . کرد کمك چین پیشرفت به

  انقالب تداوم-2

 از پس چپ به گردش کلی طور به و چین سیاسی اقتصاد روند بر که مائو تفکر کلیدی اصول از دیگر یکی

 بلکه نبود مائو خاص برآن تأکید و انقالب تداوم البته. بود انقالب برتداوم تأکید گذاشت، عمیقی تأثیرات ۹۱۹۱

 ها پردازی مفهوم این دار طالیه تروتسکی چون افرادی و بود چپ انقالبیون ادبیات در آشنا و کلیدی مفهومی

 او داخل در. داشت خارجی و داخلی وجه دو چپ انقالبیون سایر همچون انقالب برتداوم مائو تأکید. بودند

 انقالب ضد نیروهای با مبارزه زیرا شود، می محسوب راه آغاز تازه ۹۱۹۱ در انقالب پیروزی که کرد می استدالل

 آن در طبقاتی دشمنان این و یابد تداوم باید شدند می برده نام طبقاتی دشمنان عنوان تحت که آنان بقایای و

 را تولید نیروهای اعظم بخش اینان. بودند ها بورژو و بزرگ داران زمین چین روستایی عمدتا جامعه در هنگام

 . داشتند اختیار در

 خلع بایستی  می شدند  می محسوب انقالب دشمن نتیجه در و پرولتالیا طبقه دشمن که ها ونیر این مائو منظر از

 حفظ و ها توده سیاسی بسیج به او این بر افزون. شود گرفته آنان از انقالب به زدن ضربه توان و شده سالح

 متداوم حضور که بود معتقد مائو. داشت تأکید آن پیشبرد و انقالب به بخشیدن تداوم برای صحنه در ها آن

 . برد می بین از انقالب تهدید برای را انقالب ضد توان سیاسی صحنه در ها توده

 سو یك از المللی بین سطح در او. بود الملل بین سطح به معطوف مائو گفتمان در انقالب تداوم از دیگری الیه

 از و دانست می ناپذیر اجتناب ودخ حکمرانی دوره نخست دهه دو در حداقل را داری سرمایه دنیای با جنگ

 این از. ورزید می اصرار کمونیسم اردوگاه به بخشیدن استحکام و جهان در کمونیستی انقالب اشاعه بر سو دیگر

 کشور این با ائتالفی و رفت شوروی به ماهه یك سفری در ۹۱۹۱ انقالب پیروزی از پس بالفاصله که بود رو
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 سیاسی اقتصاد روندهای بر ای کننده تعیین تاثیر اش  فروپاشی و آن ای دهه یك تداوم که ائتالفی. داد تشکیل

 . گذاشت چین

 تازه که سردی جنگ و قطبی دو الملل بین نظام متن در چین انقالب شد، اشاره پیش صفحات در که همانگونه

 کشور ترین جمعیتپر که بود معنا بدان فضایی چنین در کمونیستی انقالب پیروزی. شد پیروز بود شده آغاز

 . گرفت قرار کمونیسم اردوگاه در الملل بین سیاست ایدئولوژیك و ژئوپلتیك نقشه جهان

 برآن توان می که واکنشی. داد نشان واکنش بالفاصله روز آن داری سرمایه اردوگاه یا غرب جهان رو این از

 داشتند قرار آن مدار در که کشورهایی و آمریکا. نهاد نام چین کمونیستی انقالب از المللی بین زدایی مشروعیت

 جزیره به که را سابق رژیم های باقیمانده و کردند دریغ رسیده قدرت به تازه های  کمونیست از را شناسایی

 شورای استراتژیك کرسی آنکه تر مهم. کردند تلقی چین ملت نماینده عنوان به همچنان بودند کرده فرار تایوان

 ایفا دوران آن ژئوپلتیك و ایدئولوژیك نبردهای در کلیدی نقش و بود شده تأسیس تازه که ملل سازمان امنیت

 نگاه بود برده پناه ای جزیره به و داده دست از را اصلی سرزمین که رژیمی دستان در چنان هم را کرد  می

 . داشتند

 و داخل در بالفاصله بلکه تند،نشناخ رسمیت به را کمونیستی سیاسی نظام تنها نه پیمانانش هم و متحده ایاالت

 در ویژه به خارج در و  نمایند تقویت را طلبانه تجزیه های گرایش کوشیدند داخل در. شدند درگیر آن با خارج

 را خود های تالش خلق چین آزادی ارتش. گرفتند قرار نامیدند، می «سرخ چین» آنچه رویاروی سرعت به آسیا

 تمام متحده ایاالت اما کند ملحق چین به را تایوان کوشید و بخشید شدت ۹۱۹۱ از پس مخالفین پاکسازی برای

 . داد شکل طرفین تعامالت در مزمن و کلیدی های بحران از یکی به امر همین و ایستاد ها تالش این مقابل در قد

 نقطه را آن بسیاری که خونین جنگی در استقرار از پس سال یك نوپا سیاسی نظام آنکه تر مهم و این بر افزون

 زمان تا و بعد دهه دو طول در ها درگیری این. شد درگیر مؤتلفین و متحده ایاالت با دانستند می سرد جنگ آغاز

 . یافت تداوم جهان بلکه و آسیا مختلف نقاط در پنگ پینگ دیپلماسی

 در و مهار برای لفینشموت و آمریکا تالش و سو یك از انقالبی کنش و انقالب تداوم بر همراهانش و مائو تأکید

 ارتباط. گذاشت چین سیاسی براقتصاد عمیقی تأثیرات ۹۱۹۱ انقالب از برآمده نظام فروپاشاندن امکان صورت



۹6 

 

 المللی بین نیروهای آفرینی نقش و حضور امکان و شد قطع تمامی به تقریبا داری سرمایه جهان با چین بند نیم

 که وودز تن بر نهادهای از تأثیرپذیری و تأثیرگذاری حضور، امکان چین رفت بین از کشور این اقتصاد در بازار

 های پهنه در بازار اقتصاد روندهای به دهی شکل در کلیدی نقش جهانی دوم جنگ از پس مختلف ادوار در

 بخش با چین بند نیم و زوال به رو خصوصی بخش ارتباطات سخن دیگر به. نیافت کردند می ایفا جهانی

 و شد تثبیت اقتصاد سازی امنیتی براین افزون. رفت میان از المللی بین بازار بهتر بیان به یا مللیال بین خصوصی

 در. شد تثبیت رقیب انحصار و رفت میان از رقابت امکان. گشت مبدل حوزه این در فعال بازیگر تنها به دولت

. شد استعماری پسا کشورهای رخیب و کمونیستی بلوک به محدود چین اقتصادی تعامالت نیز المللی بین سطح

 . بود سیاسی اقتصاد مهم بازیگر تنها دولت نیز ها آن در که کشورهایی

 المللی بین روابط در تنش اساسا و و خارجی دشمن وجود که کرد می استدالل مائو انقالب، تداوم گفتمان قالب

 هم نقدهای برابر در او این بر افزون. است چین درون در ملی وحدت تداوم و گیری شکل در کلیدی عاملی

 چین که کرد می استدالل دانستند، می ها دولت با تعامالت گسترش برابر در مانعی را ها تنش این که هایش حزبی

 جنبش رهبری باید کمونیست حزب اما نماید، تعامل المللی بین قواعد چارچوب در دیگر های دولت با باید

 هم با تعارض در دو این و باشد داشته دست در را سوم جهان در ویژه هب طلب نظر تجدید و کمونیستی های 

 . ندارند قرار

 وسیعی طیف در طلب نظر تجدید های جنبش از حمایت کانون به چین شد، اشاره که گونه همان دوره این در

. گشت دلمب شدند، همگرا آن سه آ قالب در ها بعد که کشورهایی در و آسیا شرق در ویژه به ها کشور از

 با مشترک مقابله ۹۱68 در آن سه آ گیری شکل کلیدی دالیل از یکی که بود حدی به چین حمایتی اقدامات

 . بود مائویی چین

  طبقاتی مبارزه-2

 با تعامل برای مناسب پاسخی یافتن جهت چینی روشنفکران های تالش کوران در و بیستم قرن ابتدای در

 و مارکسیسم ناسیونالیسم، سربرآورده کلیدی پاسخ سه عبارتی به یا اصلی جریان سر بر مهاجم مدرنیته

 . بود کلیدی بینی جهان سه تفاوت اما داشتند اشتراک یکدیگر یا نقاطی در گرچه پاسخ سه این. لیبرالیسم
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 بودند یزست در استعماری مدرنیته حامالن با و یکدیگر با آن نیمه تا بیستم قرن ابتدای از که پاسخ سه این میان از

 مفاهیم از ای مجموعه نظری، های دستگاه ترین  پیچیده از یکی عنوان به مارکسیسم. شد پیروز مارکسیسم نهایتا

 از مائویی برداشتی با البته نظری دستگاه این. گیرد می قرار آن کانون در طبقاتی مبارزه و دارد خود در را کلیدی

 . داد شکل چین سیاسی نظام به ۹۱۹۱

 سازی ساختار کلیدی اصول از یکی عنوان به را طبقاتی مبارزه مائو نظری، دستگاه این مفهومی الزامات برمبنای

 جامعه به طبقاتی نگاه کلی طور به و طبقاتی مبارزه. داد قرار توجه مورد حکمرانی نیز و چین سیاسی اقتصاد در

 قرار تأکید مورد نخست اصل قالب در شد مصوب ۹۱5۹ در که چین اساسی قانون متن نخستین در سیاست و

 کارگر طبقه وسیله به که است مردمی دموکراتیك دولت چین، خلق جمهوری که بود آمده اصل این در. گرفت

 .  شود  می اداره روستائیان و کارگران ائتالف بنیان بر و

. یافت مختلفی ایه جلوه او ریاست دوران در مائو حکمرانی کلیدی اصول از یکی عنوان به طبقاتی مبارزه

 تصفیه تدریج به شدند می نامیده ها بورژوا عنوان تحت آنچه یا چین، داران سرمایه و داران زمین اینکه نخست

 جامعه در. شد آغاز کشاورزی کردن اشتراکی ها بعد و ارضی اصالحات و انقالب ابتدای از تصفیه امواج. شدند

 مجازاتشان و آنان ید خلع داران، زمین با مبارزه در عمدتا اتیطبق مبارزه بود روستایی عمدتا که چین روز آن

 گل صد جنبش فضای در که چینی روشنفکران. گرفت خود به نیز دیگری ابعاد مبارزه این اما. یافت می تجلی

 گرایان راست عنوان تحت بودند، کرده ابراز حزب به نسبت انتقادات برخی بود، شده فراهم ها آزادی برخی که

 چندانی موافقت مائو با که حزبی نخبگان تصفیه در بتوان شاید را طبقاتی مبارزه بعد ترین  مهم اما. شدند هتصفی

 تداوم کمابیش ۹۱73 دهه ابتدای تا و شد آغاز فرهنگی انقالب با و ۹۱63 دهه از موج این. دانست نداشتند

 میان از الی چوئن تنها و شدند تصفیه یزن شیائوپینگ دنگ و لیوشائوچی که بود سهمگین چنان موج این. یافت

 از البته و کند حفظ را خود مقام توانست کامل تبعیت و کاری محافظه با داشتند نظر اختالف مائو با که رهبرانی

 . آورد عمل به ممانعت کشور فروپاشی حتی و تر گسترده های تصفیه
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  ای توده بسیج-۹

 نیز چین انقالب. است ها  انقالب تداوم و گیری شکل در کلیدی عوامل از یکی ای توده بسیج که است روشن

 و تحوالت در ها توده حضور و مردمی بسیج به مائو. نبود مستثنی قائده این از نخست، دهه سه در حداقل

 کلیدی نقش تحوالت به دهی شکل در انقالب نخست دهه سه در ای توده بسیج. داشت ویژه تأکید ها رخداد

 . داشت

 این هردوی در. فرهنگی انقالب و جلو به بزرگ جهش: یافت بسیار اهمیت مقطع دو در ویژه به قشن این

 با مائو کردند، ایفا نخست دهه سه در انقالب از برآمده سیاسی نظام دهی شکل در کلیدی نقش که تحوالت

 دگرگون را چین سیاسی تصاداق و راند عقب به را مخالفین کرد، عملیاتی را خود های ایده مردمی بسیج بر تأکید

 6. کرد

 

  عمل در چپ به گردش

 منطقی بنابراین. داد می شکل مارکسیسم را چینی انقالبیون بینی جهان و ۹۱۹۱ انقالب نظری بنیان که شد اشاره

 مارکسیسم این. دهد شکل بازار با دولت رابطه و چین توسعه مدل به مارکسیسم انقالب پسا دوره در که بود  می

 . بود شده مائویی -چینی نوعی به و داشت مهمی های تفاوت شود می خوانده اروپایی مارکسیسم آنچه با تهالب

 هایی اندیشه قالب در نامید توسعه تئوری طیف در چپ سمت به گردش را آن توان می آنچه با توسعه چپ مدل

 نخست دهه سه در گرایانه توسعه گری  نشک به اند  نهاده نام مائوئیسم - لنینیسم – مارکسیسم ها آن به برخی که

 اقتصاد. داد شکل را مائو دوره در چین سیاسی اقتصاد تفکرات و ها اندیشه این سخن، دیگر به. داد شکل انقالب

 : برشمرد ذیل صورت به توان  می را ان های ویژگی ترین  مهم که ای  سیاسی

 دولت ئیمر دست و ساله پنج های برنامه استالینیستی، الگوی-۹

 چین، سیاسی اقتصاد بر مائو تفکر یافتن تسلط و چپ به گردش شدن عملیاتی جلوه ترین مهم و نخستین 

 هنگامی و بود شده آغاز تئوری در ۹۱23 دهه از که الگویی بود، کشور این در توسعه استالینیستی الگوی اجرای
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 کلیدی های ویژگی برخی. بود شده خود ییطال دوره وارد عمل در رسید، پیروزی به چین در ۹۱۹۱ انقالب که

 ساله پنج های برنامه و شخصیت کشاورزی،کیش کردن اشتراکی شتابناک، شدن صنعتی همچون استالینیستی مدل

 شوروی شیوه به نیز خلق ارتش این بر افزون. شدند عملیاتی مائو دوره در چین سیاسی اقتصاد در جملگی

 در شد می خوانده داری سرمایه غیر رشد راه عنوان تحت آنچه یا ستالینیسما کانون سخن دیگر به. شد بازسازی

 .شد عملیاتی مائویی چین

 جامعه متن در روسیه ۹۱۹7 انقالب همانند چین ۹۱۹۱ انقالب اینکه داشت توجه بدان باید که مهمی نکته 

 تغییر بنابراین. بودند زاده اروست یا روستایی نیز حزب اولیه رهبران سخت هسته. داد رخ کشاورزی و روستایی

 سال هزاران طول در که کشاورزان و داران زمین رابطه دگرگونی و یافت اولویت کشاورزی وضعیت رادیکال

 اساس عنوان به کشاورزی بخش در بنیادین اصالحات. کرد پیدا اولویت و اهمیت بود گرفته شکل چین در

 طبقه گسترده، ارضی اصالحات قالب در نخست. گرفت رتصو مرحله چند در دوره ان در چین سیاسی اقتصاد

 شدند تلقی زمین صاحبان عنوان به کشاورزان بعد مرحله در. گشت مضمحل تدریج به و شد ید خلع دار زمین

 اجرایی و گرفت قرار کار دستور در خلقی های  کمون تشکیل نهایت   در و کشاورزی کردن اشتراکی تدریج به و

 بازار جلوه مهمترین و چین سیاسی اقتصاد بنیان عنوان به کشاورزی بخش تغییرات، این نشد اجرایی با. شد

 اساسی های برنامه از یکی واقع در تغییر این با. یافت تداوم سال 25 حدود جدید کمونی شرایط و شد دگرگون

 . گشت محقق کشور این در چپ به گردش

 کشاورزی کردن اشتراکی-2

 هدف البته و بود کشور این روستایی اقتصاد محور کشاورزی و زمین مائویی چین در شد، اشاره که همانگونه

 در چینی کشاورزان ها کمونیست رسیدن قدرت به از پیش تا. چپ به گردش شدن اجرایی راستای در نخست

 مخالف آن با اساس از ها کمونیست که سیستمی. بودند مشغول فعالیت به رعیتی-ارباب سیستم نوعی قالب

 . دانستند می استثمار نوعی را آن و بودند

 از پس بالفاصله برنامه این. بود کشاورزی کردن اشتراکی گرفتند، پیش در که ای برنامه نخستین رو همین از

 قسمت هنگام آن در که چین کشاورزی بخش چهره و شد اجرایی کامل طور به ۹۱5۱ تا و آغاز انقالب پیروزی
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 ۹5 تا 5 برنامه، این نخست مرحله در. کرد دگرگون داد، می تشکیل را کشور این داخلی ناخالص تولید اعظم

 فعالیت به زمین روی بر مشترک طور به و شدند تجمیع "متقابل تیمی کمك" برنامه قالب در کشاورز خانوار

 همکاری لبقا در ۹۱56 از و پرداختند فعالیت به اشتراکی صورت به خانوار ۹3 تا 23 بین ۹۱52 از. پرداختند

 طور به و شدند آورده گردهم خانوار 233 تا ۹33بود، خلقی های کمون تشکیل نهایی مرحله همان که باال سطح

 . پرداختند کشاورزی فعالیت به اشتراکی

 عمده بخش که کشاورز خانوارهای تمامی و گشت ملغی کامل طور به خصوصی مالکیت ۹۱58 در سرانجام

 اشتراکی برنامه کلیدی هدف. شدند خلقی های کمون در فعالیت به مجبور ند،داد می تشکیل را چین جمعیت

 و فقر کاهش بدینوسیله و بیشتر افزوده ارزش ایجاد و بخش این در وری بهره افزایش کشاورزی، کردن

 به و شدند بدل حسرت به جملگی که هایی آرمان بود، سو دیگر از چین صادراتی جهش و یکسو از نابرابری

 . کردند کمك اصالحگرایان ظهور به دیگر عوامل با ترکیب در تدریج

  جلو به بزرگ جهش-2

 تاکید با و مائویی چین در گرایانه چپ ای توسعه های برنامه شدن اجرایی نماد مهمترین جلو به بزرگ جهش

 و شدن یصنعت مسیر در غرب با رقابت را آن بر حاکم منطق که جهشی. بود کشور این اقتصاد شهری بخش بر

 این گیری شکل سرآغاز.داد می تشکیل محور دولت و روانه چپ مسیری از ، مدت کوتاه ای زمانی بازه در

 برای ای برنامه از خروشچف جشن این در. بود ۹۱۹7 اکتبر انقالب سالگی ۹3 جشن در و ۹۱57 در برنامه

 تولیدات گرفتن پیشی بلکه و ابریبر آن هدف که ای برنامه گفت، سخن صنعتی تولیدات در آمریکا با رقابت

 میان به را بحث این خروشچف ایده از الهام با مائو. بود ۹۱72 تا یعنی سال ۹5 در آمریکا از شوروی صنعتی

 زمانی بازه همین در صنعتی تولیدات در بریتانیا از گرفتن پیشی و برابری به نیل پی در هم چین که کشید

 .  بود خواهد

 موازات به باید چین کشاورزی و صنعتی توسعه که بود این برنامه این اجرای در مائو منطق از دیگری بعد

 بخش در. گرفت شکل خلقی های کمون که شد اشاره کشاورزی بخش در. رود پیش به همگام و یکدیگر

 و ندارد التا ماشین واردات به چندانی نیاز انبوه و ارزان کار نیروی بودن دارا با چین که بود معتقد مائو صنعتی
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 نیز گرایی بوروکراتیك و گرایی تخصص به مائو این بر افزون. نماید تمرکز آن از گیری بهره و نیرو این بر باید

 می سر نیز را است بودن متخصص از برتر بودن سرخ شعار برنامه این جرای با همزمان و نداشت چندانی توجه

 کوتاهی زمانی بازه در و انقالبی حرکتی با کوشید مائو پیداست، نآ نام از که همانگونه برنامه این قالب در.  داد

 . نماید صنعتی را کشور این بود انبوه و ارزان کار نیروی همانا که چین رقابتی مزیت مهمترین بر تکیه با و

 بخش در و شد برجسته نخست اولویت عنوان به آن افزایش و غالت تولید کشاورزی بخش در راستا این در

 با یکسال در فوالد تولید کردن برابر دو برای حزب سیاسی دفتر جلسه در و ۹۱58 سال در. فوالد تولید یصنعت

 روشن. شد گیری تصمیم بود شده ساخته مردم اغلب های خانه حیاط در که فوالدی ذوب های کوره بر تکیه

 . آورد می بار به نتایجی چه بود کرده مطرح مائو که ای ایده آن و تصمیم این که است

 کشور این مردم و چین اقتصاد برای کشاورزی بخش در یکباره تولید افزایش و وار جهش شدن صنعتی نتایج

 تا داد رخ سالها آن چین در سراسری قحطی و ها سیاست این فشار از ناشی کشتار بزرگترین. بود بار فاجعه

 بین از ها سیاست این اجرای اثر در چین جمعیت از نفر میلیون ۹7 حدود آمارها، برخی مبنای بر که حدی

 . رفتند

 که ای گونه به داد، نشان را خود سرعت به فوالد تولید بخش در جلو به بزرگ جهش برنامه شکست آثار

 تداوم سالها تا بارشان فاجعه آثار و ها سیاست این کشاورزی بخش در اما. شد متوقف ۹۱6۹ سال از آن اجرای

 شد برچیده باز درهای سیاست و اصالحات هدور در تدریج به و یافت

  فرهنگی انقالب-۹

 اواسط از که انقالبی بود، فرهنگی انقالب داد، رخ مائو دوره در که چپی به گردش در عطف نقطه آخرین نهایتا

 به تاریخ تعطیالت در ساده بیانی به چین دوره این در. یافت تداوم ۹۱73 دهه اواسط تا و شد آغاز ۹۱63 دهه

 را کشور بوروکراسی مائو رهبری به بودند دانشجویان و آموزان دانش از متشکل که سرخ گاردهای. برد سر

 مهمی بخش و خصوصی بخش های باقیمانده روشنفکران، و کشاندند تعطیلی به را دانشگاهها نمودند، مضمحل

 به مائو نگرش از فاوتمت نگرشی که را شیادوپینگ دنگ مانند کمونیست حزب رهبران و حزبی کادرهای از

 و حزب در اساسی تصفیه و به قتل رساندند مواردی در و منزوی حصر، حبس، را داشتند چین توسعه مسیر
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 بوجود خود که را دولتی کوشید مائو که شده مشهور ای دوره به فرهنگی انقالب دوره. دادند صورت جامعه

 . ببرد بین از آورد،

فرهنگی و تداوم آن، شکست برنامه جهش بزرگ به جلو بود. این برنامه  یکی از دالیل کلیدی وقوع انقالب

بلندپروازانه مائو به سرعت بدل به تراژدی ملی در چین شد و جایگاه او در حزب را تنزل داد. رقبا و بویژه 

یر کسانی که بعدها اصالحات را به پیش بردند بر او شوریدند و زمینه اولیه را برای کاهش قدرت وی و تغی

مسیر توسعه ای کشور فراهم آوردند. اما مائو که استراتژیستی قابل بود، این بار با طرحی نو به صحنه بازگشت 

و انقالب فرهنگی را به راه انداخت، انقالبی که بنیان های کشور را فرسایش دتد و به گونه ای تناقض آمیز 

ه انقالب فرهنگی مائو چنان رفتار رادیکالی بروز زمینه را برای قدرت گیری اصالح طلبان فراهم آورد. در دور

 . 7داد که بعدها به عنوان مهمترین خطای او در زندگی سیاسی از سوی حزب کونیست برجسته شد

 آزمون به را چینی چپ مدل بلکه کرد دگرگون را چین سیاسی اقتصاد  تنها نه مائو ای توسعه های سیاست

 هایی مقاومت و ها مخالفت بود، فزاینده هم ها مقاومت و ها مخالف ها، برنامه این اجرای کوران در. گذاشت

 و اصالحات دوره گیری شکل به سرانجام و شد می فزاینده و گرفت می صورت حزب بیرون و درون از که

 بیشتر موضوع این به بعدی فصل در. انجامید قدرت هرم در شیائوپینگ دنگ برکشیدن و باز درهای سیاست

 . اختپرد خواهیم
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 فصل دوم: ایده های اصالح طلبانه
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 مقدمه

، خبر کوتاه بود؛ مائو زدونگ رهبر کبیر انقالب درگذشت. تیتر نیویورک تایمز در آن روز ۹۱76سپتامبر  ۱

با مرگ مائو چین بار دیگر دستخوش یکی از «. مائو در گذشت، آینده رهبری در ابهام»گیرایی خاصی دارد. 

بار در تاریخ خود شد. مرگ امپراطور، امپراطوری که البته کوشید از سنت سترگ ابهامات آشنا و بالقوه فاجعه

سیاست ورزی در چین فاصله گیرد و حتی علیه آن شورش کند، اما کمتر موفق بود. هرچه بیشتر در قدرت 

 هت بیشتری یافت. ماند، به امپراطورها و به سنت حکمرانی در تاریخ بلند این سرزمین شبا

با مرگ مائو و به فاصله اندکی پیش از او چوئن الی، اگرچه پرونده نسل اول رهبران چین بسته شد، اما میراثی 

ای تناقض آمیز الهام بخش اصالح طلبان و الهام بخش آغاز که آنان بویژه مائو برجای گذاشتند، به گونه

 اصالحات بود. 

نقش کلیدی ایفا کرد، آشکارا جمع گرایانه  ۹۱۹۱تسلط آن بر چین پس از  اندیشه حزب و دولتی که مائو در

بود. حزب کمونیست بیش از آن جمعی و شورایی بود که او بتواند آن را تك صدایی کند. از همان آغازین 

های متفاوت و حتی متعارض  و گیری حزب و بویژه پس از تسلط آن بر بلوک قدرت، اندیشهروزهای شکل

رحمانه بر سر قدرت در عین اجماعی اصولگرایانه برای حفظ حزب و نظام سیاسی برآمده از آن، بیمبارزه 

ها به تدریج به دو های درون آن بود. این درگیریهای کلیدی مبارزات، مذاکرات، توافقات و درگیریویژگی

به اصالح طلبان معروف خط یا دو جناح در درون حزب شکل داد. جناح مائو و حامیانش و جناحی که بعدها 

 شدند و چوئن الی و دنگ شیائوپینگ در رأس آنان بودند. به این بحث در صفحات آتی باز خواهیم گشت. 

ای بر چین حاکم بود و دو جناح حزب برای بدست به دیگر سخن در هنگام مرگ مائو نظم سیاسی شکننده

ای که اصالح طلبان از آن رار گرفتند، رویاروییگرفتن قدرت و تداوم یا تغییر مسیر چین رویاروی یکدیگر ق

 پیروز بیرون آمدند. 

ای فقیر و قحطی زده، صنعتی عقب در حوزه اقتصاد، میراث مائو فاجعه بار بود. اقتصادی ورشکسته، جامعه

ای ههایی از اردوگاه کمونیسم. البته این میراث از یك جهت اهمیت ویژمانده و تجارتی ناچیز و دولتی با بخش

-داشت و آن اینکه در عمل نشان داد مدل چپ توسعه اقتصادی بویژه در خوانش مائوئیستی آن تولید فاجعه می
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کند. دنگ شیائو پینگ که در متن این تجربه بود، درسهای بسیاری از آن آموخت، جامعه چین نیز.  به دیگر 

 برای اصالحات و اصالح طلبان باز کرد.  ای تناقض آمیز راه راسخن تجربه گردش به چپ در اقتصاد به گونه

توان فرسودگی و عصیانگری جامعه نامید. در هنگام مرگ او، جامعه چین بعد مهم دیگری از میراث مائو را می

های مکرر، فرسوده و در پیامد اشتراکی کردن کشاورزی، جهش بزرگ به جلو، انقالب فرهنگی و قحطی

ای که مائو کوشید رون رفت از وضع موجود می گشت. به بیان دیگر جامعهعصیانگر بود و به دنبال مسیرهای ب

آن را چپ اندیشانه مهندسی نماید، به این تالش واکنش منفی نشان داد و در این کشاکش فرسود و عصیانگر 

 شد، فرسودگی و عصیانگری که اصالحات را نه به یك انتخاب بلکه به یك ضرورت نیز تبدیل کرد. 

ث مائو یکسره منفی نبود. شاید تعبیر اصالح طلبانی که پس از او به قدرت رسیدند بدین مضمون که او البته میرا

درصد اقداماتش درست  23درصد اشتباه کرد و  73انسانی بزرگ با اشتباهاتی بزرگ بود یا به بیانی ریاضی وار 

ت که مائو با حل و فصل مسئله آمریکا، توان گفبود، تعبیری منصفانه در مورد میراثش باشد. با نگاهی مثبت می

بنیانگذاری نظمی آهنین در کشوری جنگ زده و حل و فصل نسبی مسئله امنیت چین با به دست آوردن سالح 

 طلبان  بود. ای، از وجهی ایجابی نیز جاده صاف کن اصالحات و اصالحهسته

کشور، تبدیل شدن آمریکا به نماد  سال درگیری و تعارض دو 23بازسازی روابط با آمریکا پس از حدود 

ای که باید با آن مبارزه کرد، برای مائو آسان نبود. او دو دهه آمریکا را منشأ تمام ترین نقطهامپریالیسم و کلیدی

او خود  ۹۱63داری و کشوری که جنگ با آن اجتناب ناپذیر است نامیده بود. اما از اواخر دهه رذایل سرمایه

های افراطی هایی که چپبازتعریف روابط با آمریکا برعهده گرفت و علیرغم تمام مخالفت مهمترین نقش را در

پینگ مشهور شد، میزبان نیکسون در بیجینگ  –کردند، در قالب آنچه به دیپلماسی پینگو اطرافیان او ابراز می

ین الملل جنگ سرد را های دیپلماتیك نه تنها برای چین بلکه برای سیاست بشد و یکی از مهمترین موفقیت

 8رقم زد. 

توان آن را یکی از متغیرهای تعیین کننده در شکل اهمیت باز تعریف تعامالت  با آمریکا به حدی است که می

کرد، گیری روند اصالحات و موفقیت نسبی آن در چین دانست. اگر مائو مسئله آمریکا را حل و فصل نمی

 شدند. های بسیاری مواجه میلشرهبران پس از او در حل و فصل آن با چا
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های حل و فصل پایدار نا امنی چین یکی دیگر از ابعاد قابل توجه میراث او بود. او باالخره پس از کوشش

ها در چین نهادینه نماید و این کشور را ای را با کمك شورویفراوان توانست دانش فنی تولید تسلیحات هسته

د زند. این دستاورد عظیم بعدها به اصالح طلبان در پیمودن مسیر بدون توجه ای پیونهای هستهبه باشگاه قدرت

بدین سو همواره مانع استقالل ملی و تمرکز بر توسعه  ۹۱۹۹های تریاک در به معضل نا امنی که از جنگ

ندگی اقتصادی شده بود، کمك شایانی کرد و آنان قادر شدند رفتار استراتژیك چین را در پرتو مفهوم باز دار

 حداقلی سامان دهند و دور جدیدی از تالش برای توسعه چین بدون احساس نا امنی را آغاز نمایند. 

توان مدعی شد همچون اغلب تحوالت تاریخی و تاریخ ساز، اصالحات در چین نیز به یکباره شکل بنابراین می

بود و از دیگر سو نوعی گسست  ۹۱۹۱نگرفت. بلکه از یك سو در تداوم تاریح مدرن چین، بویژه دوره پس از 

در این تاریخ نیز بود. به دیگر سخن اصالحات در چین هم تغییر را در خود داشت و هم تداوم را و در هردو 

 ها نقش میراث مائو اهمیت داشت. این حوزه
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 ایده های اصالح طلبانه 

 ۹۱۹۱چین قرن بیستم بویژه چین پسا  همانگونه که اشاره شد، اصالحات و ایده اصالحات در متن تحوالت

شکل گرفت. جهان کمونیسم اگرچه همواره به عنوان اردوگاه استبداد و خود کامگی برجسته شده، اما بخش 

مهمی از تاریخ ظهور و افول این مکتب جنگ درون مکتبی بوده، بخشی که کمتر دیده شده است. بخش مهمی 

هایی که  های چپ توسعه بوده، پارادایمنون نیز رقابت پارادایمتا ک ۹۱2۹از تاریخ حزب کمونیست چین از 

 رقابت آنان گاه خشونت بار نیز بوده است.

ای در درون آن از زمانی که حزب کمونیست قدرت را در چین به دست گرفت، به تدریج دو پارادایم توسعه 

آن در فصل پیش توضیح داده شد.  های کلیدیشکل گرفت. یکی پارادایمی که مائو نماینده آن بود و گزاره

دادند که لیوشائوچی، های معتدل، مدارا جو و تحصیل کرده تشکیل میپارادایم رقیب را طیفی از کمونیست

شدند. اینان در برداشت از مارکسیسم، نگرش به چوئن الی و دنگ شیائو پینگ افراد شاخص آن محسوب می

های سیاست خارجی این کشور در نظر و عمل با مائو تفاوت جهان سرمایه داری، مسیر توسعه چین و اصول

 عمیقی داشتند. 

های توسعه آن بروز و ظهور بیشتری یافت، ها پس از در دست گرفتن اداره کشور و تدوین برنامهاین تفاوت

معروف ای که بعدها به اصالحات و سیاست درهای باز . اصول برنامه توسعه گرایانه۹۱53بویژه از میانه دهه 

از سوی لیوشائوچی و همفکرانش از جمله چوئن الی و دنگ شیائو پینگ اعالم شد.  ۹۱56شد، نخستین بار در 

 اما این برنامه با مخالفت شدید مائو و بسیاری دیگر از افراد موثر مواجه و از دستور کار حزب خارج شد. 

در درون حزب شکل داده بودند، دست از عقاید  اما با وجود مخالفت مائو، این افراد که به تدریج به یك جناح

خود برنداشتند و کوشیدند آنها را عملیاتی سازند. بویژه در فاصله کوتاهی که پس از شکست برنامه جهش 

بزرگ به جلو، مائو تحت فشار حزب تصمیم به استعفا گرفت و امور را به لیوشائو چی سپرد. در این فاصله 

های نو خود را عملیاتی کنند و مسیر توسعه کشور را ای گرفتند و کوشیدند ایدههکوتاه اصالح طلبان جان تاز

 ای کوتاه تیم خود را بازسازی کرد و به رأس قدرت بازگشت. دگرگون نمایند. اما مائو در فاصله
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وشید با بازگشت مجدد مائو به حزب، او مشی خود در برابر اصالح طلبان و به طور کلی حزب را تغییر داد و ک

آن را از درون منفجر نماید. شدت عمل مائو در برابر اصالح طلبان و مجموعه حزب به حدی بود که هنوز 

های مهم چین پژوهان آن است که او به چه دالیلی تصمیم به تضعیف و تخریب حزب و دولتی یکی از پرسش

 گرفت که خود نقش اصلی را در پدید آوردن آن ایفا کرده بود. 

گیرد، ت انتقام جویانه مائو به رهبری حزب، دوره جدیدی برای ایده اصالحات و حامالن آن شکل میبا بازگش 

کوشد ایده اصالحات را مشروعیت توان آن را خسوف اصالحات نامید. در این دوره مائو میای که میدوره

استفاده از زور آنها را زندانی، زدایی نماید، حامالن آن را به عنوان پیروان راه سرمایه داری برچسب زند و با 

 تبعید و تحقیر نماید و حتی بخش مهمی از بدنه این جریان را از بین ببرد.

پردازان اصلی آنچه بعدها به اصالحات مشهور شد، به زندان لیوشائوچی به عنوان رئیس جمهور و یکی از ایده 

ه شد، مدت زیادی را در تبعید گذراند و افکنده شد و تحت شکنجه جان داد. دنگ شیائو پینگ سه بار تصفی

هایی به مائو توانست در اواخر عمر او به حزب بازگردد. اما او در تمامی این سالها نامهتنها پس از نگارش توبه

گاه تقیه وار افکار خود را حفظ کرد. چوئن الی به عنوان دیگر فرد کلیدی جریان اصالحات گرچه در این دوره 

نش موقعیت خود را حفظ کرد، اما از مسیر اطاعت از مائو و پذیرش نقش آفرینی به عنوان فرد قهر آمیز و پر ت

های وارده به کشور و به اصالح طلبان را کاهش دهد. از دوام آورد. او در این دوره کوشید تا آسیب 2شماره 

ردند را از گزند گاردهای کچین کار می« بمب اتمی»جمله آنکه فیزیك دانهایی که بر روی پروژه استراتژیك 

و در بحبوحه  ۹۱6۹سرخ دور نگاه داشت و این امکان را فراهم آورد تا نخستین آزمایش اتمی این کشور در 

 انقالب فرهنگی و موج رادیکالیسم بنیان برافکنی که این کشور را فراگرفته بود، انجام شود. 

بر بلوک قدرت  ۹۱83نی شد تا زمانی که در دهه عل ۹۱53بنابراین ایده اصلح طلبی از هنگامی که در دهه 

های متفاوتی یافتند. ای پیچیده با نظم سیاسی و شخص مائو داشت. حامالن این ایده سرنوشتمسلط شد، رابطه

از لیوشانوچی که زیر شکنجه جان داد تا دنگ که تبعید شد و تا چوئن الی که در کنار مائو باقی ماند. در تمامی 

اجتماعی ناشی از گردش به چپ نقش ایفا   –الح طلبان و ایده اصالحات در تحوالت سیاسی این سالها اص
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کردند. از آنها آموختند، موافقت و مخالفت کردند و در روندهای پر خشونت بر سر کسب، حفظ و بسط قدرت 

 ۱درگیر شدند و هزینه دادند. 

باید بدان توجه  ۹۱۹۱حامالن آن در چین پس از های اصالح طلبانه و اما نکته بسیار مهمی که در فهم ایده

داشت آنکه اینان هیچ گاه در نظر و عمل اپوزیسیون نظام سیاسی به معنای رایج کلمه نبودند، بلکه خود را 

ای مائو را دارای های در پیش گرفته و به طور کلی مسیر توسعهدانستند. اما سیاستبخشی از نظام سیاسی می

دانستند. به دیگر سخن این پندار که اصالح طلبان به عنوان اپوزسیونی یك سره مخالف با یاشتباهات بسیاری م

به قدرت رسیدند و مسیر توسعه چین را دگرگون کردند، یك سره نادرست  ۹۱78قدرت مستقر، به یك باره در 

ت ایستادند و است. اصالح طلبان بخشی جدایی ناپذیر از حزب کمونیست چین بودند، همواره در کنار قدر

 کوشیدند آن را اصالح کنند و سرانجام به طور نسبی توفیق یافتند. 
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 گشودن اذهان و جستجوی حقایق از طریق واقعیت ها

ای منسجم و طراحی شده با توجه به جمیع برخالف برخی تصورات که برنامه اصالحات در چین را برنامه

ت و برنامه اصالحات در آغاز و در زمانی که در سومین اجالس کند، اصالحاجهات توسعه تصویرسازی می

کنگره یازدهم حزب کمونیست چین در هتل جیانگشی در غرب بیجینگ اعالم شد، جز اصول کالنی که جهت 

 گفت، چیز دیگری نبود. داد و از آرزوها سخن میو مسیر جدید توسعه چین را نشان می

ح طلبانه در آن به روشنی و به طور منسجمی ارائه شده، سخنرانی شاید مهمترین سندی که ایده های اصال

 ۹2معروف دنگ شیائو پینگ در اجالسیه سوم کنگره یازدهم حزب کمونیست است. این سخنرانی که در 

های اصالح طلبانه که از آن مقطع بر چین حاکم و در خالل این کنگره ارائه شده در فهم ایده ۹۱78دسامبر 

 ای دارد. از همین رو تحلیل محتوای آن ضرورت دارد. ویژهشدند، اهمیت 

های عنوان این سخنرانی خود گویای اصول کالن حاکم بر اصالحات چین است، عنوانی که بعدها بخش

مختلف آن به کدهای عملیاتی اصالحات در این کشور تبدیل شد. عنوان این سخنرانی عبارت است از 

  "ت از طریق واقعیات و اتحاد در نگاه و برداشت از آیندهآزادسازی اذهان، جستجوی حقیق"

حل کند که رهاسازی اذهان از الزامات کلیدی یافتن راهاو در بخش نخست سخنرانی خود این ایده را بیان می

کند که اغلب کادرهای حزبی، برای مسائل جدید و حل و فصل مسائل پیچیده است. اما در عین حال تأکید می

های باال قرار دارند، اذهان بسته و متصلبی دارند. البته او باند چهار نفره و لین بیائو را به ن که در ردهبویژه آنا

کند که این افراد در گذشته) دوره انقالب فرهنگی( در کند و استدالل میعنوان مسببین این وضعیت معرفی می

های ایجاد تابوهای جعلی و باال بردن هزینهقالب مارکسیسم جعلی و ساختگی با ایجاد خط قرمزهای موهوم، 

تفکر، طیف وسیعی از اعضای حزب را از تفکر ورزیدن بازداشته بودند. آنان به هر کسی که این مارکسیسم 

کردند. در چنین شرایطی کردند و مشکالت متعددی برای او ایجاد میبرد، حمله میساختگی را زیر سوال می

 را کنار نهادند. اغلب افراد تفکر و اندیشه 
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نهد آنکه حزب در این دوره به شدت بوروکراتیزه شد و این بروکراتیزه شدن نکته دیگری که بر آن تأکید می

برای کنترل هرچه بیشتر مردم و تحت فشار قرار دادن آنان و تحت لوای منافع حزب صورت گرفت، در حالی 

 گرفتند و سایرین صرفا مجری اوامر اینان بودند. که در اغلب اوقات یك یا دو نفر تصمیمات اساسی را می

ای که افرادی که کارهای درست در چنین فضایی از منظر وی، تشخیص سره از ناسره ناممکن شد، به گونه

کردند و یا اساسا کاری انجام شدند. اما افرادی که فضا را غبارآلود میدادند، متحمل پرداخت هزینه میانجام می

گرفتند. به همین لحاظ بسیاری از افراد تصمیم گرفتند تفکر و اندیشیدن را به کناری نهند. داش میدادند پانمی

در این روند از منظر  وی به تدریج تعصب و عقب ماندگی بر اذهان مسلط شد. افزون بر این در این دوره به 

در هر کاری مداخله نماید.  بهانه تقویت رهبری حزب کوشش شد تا دخالت آن در تمامی امور گسترش یابد و

شد و همین امر باعث هر سخن متفاوتی تحت عنوان مخالفت با انسجام و یکپارچگی حزبی به کناری نهاده می

شد تا افراد خود را با جریان باد منطبق سازند و تنظیم نمایند. از منظر وی این تغییر نه تنها نادرست بلکه با 

 در تعارض بود. معیارهای واقعی حزب کمونیست نیز 

، آزاد سازی اذهان را اولویت خواهد بخشید. زیرا تنها "چهار نوسازی "او در ادامه وعده داد که در قالب برنامه

ها پرداخت برنامه از طریق واقعیت در صورتی که بتوان اذهان را آزاد ساخت، به جست و جوی حقیقت

یقت از طریق واقعیات بنیان ایدئولوژیك، چراغ نوسازی چین به پیش خواهد رفت. از منر وی جستجوی حق

راهنمای حزب و عامل اصلی در پیروزی انقالب بود. همه رفقای حزبی باید اذهان خود را آزاد سازند و با 

ها به پیشرفت کشور کمك کنند. بدون این تغییرات قادر به پیشرفت و جست و جوی حقیقت از طریق واقعیت

 . مقابله با فقر نخواهیم بود

از منظر وی تمرکز گرایی دموکراتیك به معنای واقعی کلمه، شرط الزم تحقق آزادسازی اذهان و جست و جوی 

حقیقت از طریق واقعیات بود. او تاکید داشت که در سالهای گذشته تمرکز گرایی تشدید شد و راه را بر 

 دموکراسی تنگ کرد. باید شرایط را برای دموکراسی واقعی فراهم ساخت. 
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از منظر وی دموکراسی واقعی سه پیش شرط دارد. نخست آنکه افراد را به خاطر خطاهایشان به طور نامنصفانه 

و مکرر مورد انتقاد و حمله قرار ندهیم، دوم آنکه به مردم برچسب نزنیم و سوم آنکه از چماقی بزرگ برای 

 کوفتن بر سر این و آن استفاده نکنیم. 

های قالبی زمانی که قادر به شنیدن صدای مردم نباشد باید نگران شود. در چالشاو تاکید می کند یك حزب ان

ایدئولوژیك، هیچ گاه نباید از زور استفاده کرد بلکه باید اجازه داد صد گل با یکدیگر بشکفند و صد مکتب با 

گ برای پیشبرد یکدیگر رشد کنند. اشاره دنگ به صرب المثل قدیمی چینی است که الهام بخش مناظره و دیالو

امور است. مائو نیز در ابتدای ریاست خود این تمثیل را برای به جریان انداختن مباحث روشنفکری در مورد 

آینده چین به کار گرفت، اما بعدها که انتقادات از حزب باال گرفت، آن را کنار گذاشت و منتقدان را سرکوب 

 کرد. 

ازه داد بحث و مناظره درگیرد و نقد و انتقاد مطرح شود. در عین دنگ در این سخنرانی تاکید دارد که باید اج

 حال نباید گارد خود را در برابر ضد انقالب که هنوز در این کشور حضور دارند، باز کنیم. 

بخش دیگری از این سخنرانی تاریخی، معطوف به بررسی و ارزیابی وضعیت اقتصادی چین در آن هنگام است. 

کند. از منظر وی در مدیریت امور اقتصادی، قدرت رچوب دموکراسی اقتصادی مطرح میاو این بحث را در چا

تر )بخش خصوصی( های پایین ای منظم و سنجیده، بخشی از آن به الیهبسیار متمرکز شده و باید در قالب برنامه

ا و کارگران در هانتقال داده شود، در غیر این صورت استفاده کامل از نیروی مقامات ملی و محلی، شرکت

های میانی مدیریت ای مدرن امکانپذیر نیست. الیهای و مدیریت اقتصاد به شیوههای توسعهپیشبرد برنامه

گیری و اجرا برخوردار شوند. مناطق اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای باید از قدرت بیشتری در تصمیم

احی امور اقتصادی خود، تأمین مالی و تجارت محلی و خود مختار چین باید از آزادی عمل بیشتری در طر

ترین اولویت و نیاز چین را های کالن ملی برخوردار شوند. او در این سخنرانی، فوریخارجی در درون سیاست

ها بر شمرد تا زمینه را برای ابتکار و ها و سایر شرکتگیری مدیران معادن، کارخانهافزایش قدرت تصمیم

 ها فراهم آورد. کثری از پتانسیلخالقیت و استفاده حدا
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ای برای به های مختلف اقتصادی فعالند، انگیزهتصور کنید اگر میلیونها چینی که در حوزه»کند که او تأکید می

 « شود.کار گیری خالقانه ذهن خود پیدا کنند ،چه حجمی از ثروت در این کشور تولید می

نهد و آن نظریه کالسیك اقتصاد و بازار نیز هست انگشت می او سپس بر این نکته کلیدی که در واقع کانون

و انقالبی بدون توجه به مزایای مادی فعالیت نمایند. اما این رویکرد در  اینکه ممکن است معدود افراد فرهیخته

 های مادی تأکید نمود. دهد و پس از آن باید بر انگیزهمورد مردم عادی تنها در کوتاه مدت جواب می

ای است که قابل قیمت گذاری نیست. بدون آن اساسا کنش انقالبی اکید می کند که روحیه انقالبی گنجینهاو ت

گیرد. اما انقالب براساس نیاز به منافع مادی صورت می گیرد. تاکید بر روحیه فداکاری بدون توجه صورت نمی

 آل گرایی است. به منافع مادی، ایده

این سخنرانی، تأکید دنگ بر تقویت نظام قانونی و حقوقی است. او استدالل یکی دیگر از فرازهای پراهمیت 

کند که پیشرفت اقتصادی منوط به دموکراتیك شدن ساختار حقوقی است. بدان معنا که قواعد ثابت و می

منظر ها و قواعد دگرگون نشود. به عالوه از ها، رویهروشنی بر امور حاکم باشد و با تغییر یك دولتمرد، نگرش

های مختلف از حقوق کارگران های بسیاری همراه بود. چین در حوزهاو در آن زمان نظام قانونی چین با کاستی

گذاری خارجی نیازمند تدوین قوانین جدید بود. نکته کلیدی دیگری که او بر گرفته تا قوانین مربوط به سرمایه

ع و به روز است و برای تحقق این امر توجه ویژه به کند آنکه چین نیازمند یك نظام قانونی جام آن تأکید می

 حقوق بین الملل و استانداردهای آن ضروری است. 

کند، لزوم حفظ ثبات کشور و اتحاد در درون حزب است. تأکیدی که نکته کلیدی دیگری که او بر آن تأکید می

کند که در حزب نباید به او استدالل می سازد.او را از یك رهبر لیبرال دموکرات به معنای غربی کلمه متمایز می

اند و با هر بادی اند و کسانی که هرهریافراد فاسد، کسانی که علیه اعضای حزب در گذشته جفا روا داشته

 کنند فرصت رشد داد.جهت خود را عوض می

کند که می اما شاید مهمترین بخش سخنرانی او ارزیابی وی از نقش مائو زدونگ و میراث اوست. او تأکید 

-رسید و این کشور از دوران تاریك رهایی نمیبدون رهبری مائو زدونگ انقالب چین هرگز به پیروزی نمی

یافت. از منظر وی نقش مائو در انقالب چین بی بدیل بود و میراث او برای چین و حزب کمونیست بسیار 
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-کند بدون مائو حزب کمونیست چین نمیرود که اعالم میارزشمند بود. او در تمجید از مائو چنان پیش می

 توانست دوام آورد. 

کند که رفیق مائو مانند سایر انسانها کامل نبود و نقد کارنامه او را در همین جمله از دیگر سو او تأکید می

 ای علمیکند که انقالب فرهنگی را باید در ظرف تاریخی خود و به شیوهکند. افزون بر این تأکید میمحدود می

مورد بررسی قرار داد. این موضع علیرغم آن صورت می گیرد که در انقالب فرهنگی به او بسیار جفا شد. به 

عبارت دیگر او ارزیابی پرونده انقالب فرهنگی و اشتباهات رخ داده در ان را به انجام تحقیقات علمی منوط 

 کند. هایی از این رخداد تأکید میکند و بر گرفتن درسمی

ش از سخنان دنگ هنگامی که با کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی که در آن خروشچف به استالین این بخ

ای سیاه در تاریخ شوروی توصیف کرد؛ مقایسه شود زدایی مبادرت ورزید و میراث استالین را به عنوان دوره

 نداشت.  ای به مائو زدایی علنیگردد. برخالف خروشچف، دنگ عالقهاهمیت آن بیشتر درک می

کند که چین نیازمند شناخت معضالت کلیدی و راه گذارد و استدالل میدر مقابل او تأکید را بر نگاه به آینده می

های آنها، راه ای بهتر است و بدون شناخت درست معضالت و راه حلهای آنها برای شکل دهی به آیندهحل

 همواری به سوی پیشرفت وجود نخواهد داشت. 

های شمارد: شیوهحلی جسته شود بر میهای کلیدی که باید برای آنها راهه را به عنوان چالشاو سه حوز

-کند که ادارات و شرکتمدیریت، ساختار مدیریت و سیاست اقتصادی. در مورد ساختار مدیریتی او تأکید می

های اداری آنان پیچیده و ههای چینی بیش از حد کارمند دارند، موازی کاری سازمانی در آنها رواج دارد و روی

ها، مواجهه با امور به سخنان بی مبنا و توخالی به شدت ناکار آمد است و همواره در این ادارات و شرکت

شود. او پدید آمدن این وضعیت را نه ناشی از خطای برخی اعضای حزب کمونیست که ناشی سیاسی ختم می

دهد که اگر اصالحاتی صورت نگیرد، نظام و هشدار میداند از عدم انجام اصالحات در زمان مناسب می

  محکوم به فروپاشی خواهد بود.



25 

 

 به بر دنگ. کند می تأکید پیشرفته کشورهای از مدیریت جدید های شیوه برگرفتن بر چالش این حل برای او

 کند می هادپیشن و ورزد می اصرار چینی های شرکت و دولتی بوروکراسی در مدیریت نوین های شیوه کارگیری

 .یابد گسترش ها بخش سایر به تدریج به و شود گرفته کار به جغرافیا یك یا بخش یك در ابتدا ها شیوه این که

کند که اقتصاد را باید با ابزارهای اقتصادی او در بحث سیاست اقتصادی بر این نکته قابل تأمل تأکید می

ه اگر حزب کمونیست با این ابزارها آشنایی ندارد، باید مدیریت نمود و این نکته را به روشنی بیان می کند ک

های پیشرفته در داخل و خارج چین یاد بگیرد. از منظر وی این شیوه ها و فنون نه تنها این ابزارها را از مجموعه

های چینی نیز های جدید باید صورت گیرد بلکه در زمینه ساختار شرکتدر حوزه انتقال فناوری و اخذ فناوری

 اید به علم مدیریت نوین توجه کرد. ب

کند که باید دارد، کیفیت رهبران حزبی است. او استدالل میای روا مینکته کلیدی دیگری که او بدان توجه ویژه

های مدیریت پیشرفته برای سنجش کیفیت رهبران حزبی و داوری عملکرد اعضای حزب کمونیست شاخص

های کلیدی مواجه خواهد بود. رهبران سیاسی، توسعه اقتصادی با چالش تدوین گردد، زیرا بدون ارتقای کیفیت

گردد که توجه داشته باشیم در دوره پس از اصالحات و در پیامد همین اهمیت این نکته زمانی روشن تر می

تأکیدات، حزب کمونیست به تدریج از عناصر خشك مغز قدرتمند خالی گشت و طیفی از نخبگان چین زمام 

 در دست گرفتند. این تحول در پیشبرد توسعه اقتصادی چین بسیار اثر گذار بود.  امور را

نهد ایجاد سیستمی برای مسئولیت پذیری تصمیم گیران و تشخیص اینکه نکته دیگری که او بر آن انگشت می

های افراد ولیتدهد است. او از اینکه مسئچه کسی چه مسئولیتی را برعهده دارد و با چه کیفیتی آن را انجام می

کند و ایجاد توان عملکرد آنان را مورد سنجش قرار داد شکوه میتصمیم گیر به روشنی مشخص نیست و نمی

شمارد. او برای های برنامه اصالحات بر مییك نظام پیشرفته مسئولیت پذیری را به عنوان یکی دیگر از اولویت

 داند. ل را ضروری میشکل دهی به سیستم مدیریت پیشرفته، توجه به سه اص

ای که میان قدرت و مسئولیت مدیر تناسبی به وجود های مختلف به گونهافزایش اختیارات مدیران در رده – ۹

 آید و این امر که بدون قدرت و اختیارات، مسئولیتی هم نباید متوجه کسی باشد، محقق گردد. 
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های آنان برای پذیرش چنین ه و متناسب با توانمندیای خردمندانها به شیوهانتخاب افراد برای مسئولیت – 2

ها و نیز پرداخت مزایای متناسب با مسئولیتی صورت گیرد. او به ویژه بر آموزش افراد قبل از پذیرش مسئولیت

 کند. مسئولیت تأکید می

از عملکردهای ای که بتوان عملکردهای در خور تشویق و پاداش را طراحی یك نظام ارزیابی جامع به گونه – 2

ها و تا مدارس ها تا دانشگاهدرخور تنبیه و مجازات تفکیك کرد. این نظام باید در نهادهای مختلف از شرکت

 برقرار گردد. 

کند، لزوم یادگیری از دیگران و انجام مطالعات عمیق نهایتا نکته آخری که او به عنوان سخن پایانی خود بیان می

-کند و استدالل میتشبیه می چین است. او دوره جدید را به راهپیمایی بزرگهای برای جبران عقب ماندگی

-نماید که بدون یادگیری و مطالعات عمیق، انجام این راهپیمایی بزرگ که همانا توسعه چین است با دشواری

 ۹3گردد. های متعددی مواجه می

ائو در روز پیروزی مسخنرانی  توان کلیدی ترین سخنرانی تاریخ مدرن چین و همسنگمی این سخنرانی را

انقالب چین در میدان تیان آنمن دانست. در این سخنرانی رئوس آنچه بعدها به اصالحات و سیاست درهای باز 

تنها ایده های کالنی به قالب آن در  ،نشان دادسخنرانی مشهور شد بیان شده است. همانگونه که تحلیل محتوای 

بر مبنای این ایده های کالن و استراتژیك  .در دوره جدید طرح شدعنوان چراغ راهنمای حزب کمونیست 

نظران حزبی تدوین و صاحبو بعدها برنامه های عملیاتی برای پیشبرد توسعه در چین توسط کارشناسان 

 .عملیاتی شد و به توسعه سریع و چشمگیر این کشور شکل داد

تالش برای نشان دادن وضعیت نوعی اضطرار و ی که البته در تحلیل محتوای این متن باید به این نکته ضرور

وضعیت اضطراری هم به لحاظ خفقان و ارتجاع  ، توجه کرد. خوردچین به مخاطبین هم به چشم میاضطراری 

از همین روست که برخی منتقدان  .ابل تحلیل استقموجود در کشور و هم قرار گرفتن اقتصاد بر لبه پرتگاه 

زیرا اگر سایر رهبران  ،صورت نداد  ینگ شیائو پینگ کار چندان مهمدکنند که ل میالگوی توسعه چین استدال

 و قرار گرفتن کشور بر لبه پرتگاه ،قرار می گرفتند به دلیل الزامات ساختاری تاریخی او چین نیز در جایگاه 

 چارچوبل اگر درالبته این استدال . دست به اصالحاتی می زدند الوقوع نظام سیاسیامکان فروپاشی قریب
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 ،قرار گیردمورد بررسی تغییرات در نظامهای کمونیستی به ویژه نظام شوروی و مقایسه آن با اصالحات چین 

ای آغاز به شیوهو ات را بسیار دیر حبه عنوان نمونه حزب کمونیست شوروی اصال .چندان قابل پذیرش نیست

موثر افتاد. به دیگر سخن تفاوت کلیدی اصالحات در  کرد و به پیش برد که در فروپاشی نظام سیاسی این کشور

یکی در تشخیص زمان و دیگری در تشخیص مسیر است. دیگر چین در مقایسه با نظام های کمونیستی 

هنوز برای انجام آن بسیار دیر نشده بود آغاز گشت  ائوفجایع دوره م به رغماصالحات در چین در زمانه ای که 

از  بدرمانی در پیش گرفته شد در قیاس با سایر تجار ه شوکتدریجی و ن و مسیری که برای اصالحات

 موفقیت نسبی بیشتری برخوردار شد. 

آنچه روشن است آنکه ایده اصالحات در  ،فارغ از نقش تعیین کننده ی ساختار یا کارگزار در پیشبرد اصالحات

در ابتدا ارائه  ،در صفحات پیشین رفتچین به سازمان یافته ترین شکل در قالب همین سخنرانی که شرح آن 

 .ام بیشتری برخوردار گشتنسجشد و بعدها به تدریج از ا
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 های چینی اصول اصالح طلبی با ویژگی

توان در مورد اصالحات در چین از یك برنامه عملیاتی به معنای دقیق کلمه یا یك نمی چنانکه گفته شد

کاری بود که در قالب اصولی به جهت گیری کالن اقتصاد سیاسی چین بلکه ابت ،استراتژی سخن به میان آورد

برنامه یا استراتژی بلکه از اصول می توان سخن   شکل داد. به دیگر سخن در بحث از اصالحات چین نه از

 :وان تقسیم داشتت میگفت. این اصول را به چند دسته 

 تدریجی گرایی-۹ 

برنامه کالن ن دو نوع ادر کشورهای موسوم به بلوک شرق میو کوشش های اصالحی  ببا مروری بر تجار 

وار که در ادبیات توسعه به بیگ بنگ مشهور شده و  وکش اصالحات  یکی :می توان تفکیك قائل شد اصالحی

همانگونه که از  وار وکاصالحات ش .جاهایی مانند شوروی و برخی کشورهای اروپایی شرقی عملیاتی شددر 

این  .گیردا هدف میاد تغییرات سریع و اساسی در حوزه های مختلف یك جامعه رنام آن پیداست ایج

 جای بحث آن نیست.  گفتاراستراتژی کالن در برخی کشورها به کار گرفته شد و نتایجی به بار آورد که در این 

ی تاریخی همانگونه که تحلیل محتوای سخنران .مقابل شوک درمانی قرار می گیرد ایده اصالحات در چین در

اجرای آزمایشی آن در برخی نقاط محدود  اصالحات،در فرازهای مختلف به تدریجی بودن  وا ،نشان داد نگد

 ئواز کلیت میراث ما اوتر آنکه و سرایت آن به سایر مناطق در صورت موفقیت تاکید می کند. افزون بر این مهم

خطاهای او را چندان  ،یلویحکند و جز اشاره ای تو نقش این رهبر در پیروزی و تداوم انقالب چین دفاع می 

گسترش  و به اصالحات اقتصادی تاو حوزه اصالحات را عمدادهد. مهمتر از همه آنکه  نمیمورد بحث قرار 

محدود می کند و چندان سخنی از اصالحات سیاسی و دموکراتیك کردن ساخت  سایر کشورهاتعامالت با 

 .آوردت به میان نمیقدر

و شاید کلیدی ترین اصل در مورد اصالحات در چین تدریجی گرایی و بخشی  صلین نخستین ابنابرا 

نگریست. به بیان دیگر اصالحات در چین فاقد نگاهی آرمانگرایانه و جامع به معنایی که ایده آلیست ها به کار 

انه عبور می کنید به هنگامی از رودخ"مثل چینی به این مضمون که ال ضرب گیرند بود. از همین روست که می

آنچه دنگ و  ی به عنوان نماد ابتکار اصالحات و خالصه "استحکام سنگهای زیر پایتان اطمینان داشته باشید
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همکارانش در سر داشتند و انجام دادند شناخته می شود. در حوزه عمل نیز اصالح طلبان چینی یا حداقل 

ی بیشتر خواهیم آتپایبند بودند. به این بحث در صفحات  اصالحات گام به گام و تدریجیبه جریان اصلی آنان 

 پرداخت.

 اقتصاد بازار سوسیالیستی -2

این   .استمفهوم تناقض نمای اقتصاد بازار سوسیالیستی  ،یکی دیگر از اصول کلیدی حاکم بر ابتکار اصالحات

ا در چارچوب آنچه بعدها متعارف اقتصادی دارای تناقضی بنیادین است ام  مفهوم گرچه از نظر تئوری های

ی دولت ئنام نهادند معطوف به توازن بخشی به دست مر "های چینی با ویژگی مسوسیالیس"اصالح طلبان چینی 

دولت به تنها  ائو،م پگردش به چ ددر فصل گذشته اشاره شد که در پیام .و دست نامرئی آدام اسمیت بود

تصادی چین در کنترل آن قرار گرفت. اگر این سخن های اق تحو تمامی سا بازیگر اقتصاد چین بدل گشت

عالمان علم اقتصاد را که تبدیل اقتصاد بازار به دولتی را آسان ترین اقدام و تبدیل اقتصاد دولتی به بازار را 

فرمول  قالبو اصالح طلبان چینی در  برگزیدمائو آسان ترین راه را  ،دشوارترین اقدام بر می شمارند بپذیریم

 مای سوسیالیسم بازار با ویژگی های چینی کوشیدند دشوارترین اقدام را صورت دهند.تناقض ن

کلیدی در کنگره  یو هنگامی که اصالحات آغاز شد تاکنون پیوسته بحث نسبت بازار و دولت بحث ۹۱78از 

و حزب کمونیست بوده است. از دنگ شیائوپینگ که برای نخستین بار تابوی بازار را شکست مختلف های 

صنعتی را اجرایی نمود -ایده مناطق آزاد تجاری و لزوم توجه به نیروهای بازار در توسعه اقتصادی را طرح کرد

اش صراحتا اعالم کرد که ایجاد اقتصاد سوسیالیستی با  زمین که در یکی از سخنرانی های کلیدی گجیان تا

نقش کلیدی در  به گونه ای که بازار ،ویژگی های چینی به معنای توسعه بازار تحت هدایت سوسیالیسم است

تخصیص منابع البته تحت نظارت و کنترل اقتصاد کالن از سوی دولت پیدا کند و تا شی جین پینگ که در 

نقش قاطع و تعیین کننده نیروهای بازار در تخصیص  23۹2در سال   حزب هیچدهمدومین اجالسیه کنگره 

به بیان دیگر این اصل تناقض نما در چند دهه  شرایط نوین نام برد. منابع را به عنوان شرط الزم توسعه چین در

رهبرانی که در  ،مورد توجه و محل بحث رهبران این کشور بوده است  ای که از اصالحات می گذرد همچنان

م آنان هنوز و پس از زعتعادلی که به  .جستجوی نوعی تعادل میان نقش دولت و بازار در اقتصاد این کشورند



۹3 

 

به همین لحاظ اقتصاد بازار سوسیالیستی و توجه به آن  . سال از آغاز روند اصالحات حاصل نشده است چهل

 ۹۹.بوده است ۹۱78همواره یکی از اصول کلیدی شکل دهنده به فرآیند های اصالحی در چین پس از 

 خارجی توسعه گرا سیاست -2

 سیاست های کارویژه در تغییر می توان را چین در اصالحات به دهنده شکل کلیدی اصول از دیگر یکی

 استراتژیك رفتار دو ۹۱۹۱ انقالب از پس دوران در چین خارجی سیاست. این کشور دانست خارجی

 و فراز با ۹۱78 تا و شود می آغاز ۹۱۹۱ از که نخست دوره در. است گذاشته نمایش به را بسیارمتفاوت

 یك از دوره این در .است رادیکال و تجدیدنظرطلبانه اآشکار چین خارجی سیاست یابد، می تداوم فرودهایی

 اردوگاه در کلیدی کشور یك عنوان به کوشد می و شود می تبدیل آسیا شرق در انقالب دژ به چین طرف

 نه متحده ایاالت رهبری به داری سرمایه به موسوم کشورهای دیگر طرف از بپردازد. نقش ایفای به کمونیسم

 اعمال آن علیه را ها تحریم انواع شناسند،بلکه نمی رسمیت به چین ملت نماینده نوانع به را حزب این تنها

  .کنند می

 آسیای ویژه در به و جهان مختلف نقاط در طلب نظر تجدید های جنبش کوشد به می چین دوره این در

کمونیستی و  های شجنب پایگاه به چین دوره این در که روست همین از. نماید ارائه را ها انواع کمك  شرقی

 این از حمایت طریق از را المللی بین نظم در تغییر که کشوری به و آنها حامی بزرگترین تجدیدنظر طلب،

 به آفریقا جنوبی، آمریکای در طلب نظر تجدید های جنبش دوره این در .شود می تبدیل کند می دنبال ها جنبش

 کشور دو از حمایت برای چین. شوند می برخوردار چین های حمایت از آسیا شرق جنوب کشورهای در ویژه

 همسایگی محیط در ویرانگر جنگ های وارد ویتنام و شمالی آسیا یعنی کره شرق در خود به نزدیك کمونیستی

 از یکی وارد ۹۱53 سال در آنان ها کمونیست پیروزی و چین انقالب وقوع از پس گردد. بالفاصله می خود

 که است جنگی دیگر ویتنام جنگ. شوند می متحده ایاالت با خود پیرامونی محیط رد ویرانگر بسیار های جنگ

 .دارد شرق آسیا جنوب این کشوردر تجدیدنظرطلبانه خارجی سیاست در ریشه نوعی درگیری چین در آن به

 ه انآس سازمان گیری شکل کلیدی و اولیه دلیل که بود موثر وسیع و ای گونه به ها جنبش این از چین حمایت
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 جنوب کوچك های کشور ملی امنیت علیه کشور این اقدامات و چین تحریکات مشترک با مقابله ۹۱68 در

 .بود آسیا شرق

 با و کردند دفاع خود موتلفین از شدت به چین رفتار این مقابل در داری سرمایه بلوک به موسوم کشورهای

 را داری سرمایه کشورهای بازار و جهانی اقتصاد هب چین دسترسی کوشیدند ها محدودیت و تحریمها انواع ایجاد

 جانبه همه و قاطع حمایت این بر عالوه نمایند. سازی امنیتی را کشور این خارجی اقتصادی روابط محدود و

 به تایوان موضوع تا شد باعث بودند گرفته پناه تایوان در که چین گذشته سیاسی نظام های باقیمانده از آمریکا

 شود. تبدیل متحده ایاالت و چین تنش های حساس در و برانگیز جنجال بسیار موضوعات از دیگر یکی

 شونده تشدید اختالفات در دوره این در چین خارجی سیاست رادیکال و تجدیدنظرطلبانه رفتار این، بر افزون

 میان رزیم برخوردهای و تعارضات به منجر که بود اختالفات همین و سهم داشت شوروی و کشور این میان

 در حضور به چندانی مندی عالقه چین دوره این شد. در ۹۱63 دهه روابط آنان در اواخر تیرگی و کشور دو

 نداشت، عمدتا بدان الملل بین سیاسی اقتصاد حوزه در خصوص به جهانی های مکانیسم و المللی بین نهادهای

 داری سرمایه جهان اهداف برنده پیش و همتحد ایاالت چون هایی قدرت دست ساخته را نهادها این که دلیل

 . نبود متصور نهادها این در مشارکت مسیر از کشور این برای چندانی منافع و دانست می

 به متحد ملل سازمان در کشور این که کرسی ۹۱7۹ تا رسید پیروزی به انقالب که ۹۱۹۱ از خالصه طور به

. کرد می حرکت طلبی رادیکال نظر تجدید نوعی تمحوری بر چین خارجی سیاست شد داده کمونیست ها پس

 از. داشت قرار نازلی بسیار حد در یا و قطع بود داری سرمایه جهان اعظم بخش با تقریباً روابط دوره این در

 شد، آغاز خروشچف ظهور با و استالین مرگ از پس ویژه به که شوروی و چین فزاینده اختالفات دیگر طرف

 را چین مانور فضای آورد فراهم کشور دو این میان کمونیست بلوک درون در ردوکشیا نوعی برای را زمینه

 روزها ترین یا آنچه چین اقتصادی روابط در این دوره بنابراین. کرد محدود نیز این اردوگاه درون در حتی

 .بود کمونیستی بلوک کشورهای برخی به محدود شود می یاد آن از اقتصادی دیپلماسی عنوان تحت

پینگ   دیپلماسی قالب در و ۹۱73 دهه از اوایل چین خارجی سیاست شد اشاره پیشین فصل که همانگونه اما

 وضعیت نوعی ۹۱76 تا ۹۱7۹ سالهای میان گرفت. در دوره فاصله رادیکال از تجدیدنظرطلبی تدریج پنگ به
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تا ریشه در منازعات شد که عمد حاکم کشور این  خارجی سیاست بر تصمیمی بی نوعی و متغیر شدت به

 درون نخبگانی داشت. 

 چین خارجی سیاست کشور، امور پیشبرد در و  حزب در طلبان اصالح قدرت تثبیت با و ۹۱83 دهه اوایل از اما

 می صورت چین خارجی سیاست در پارادایمیك تغییر نوعی دوره در این بهتر بیان به. کند می تغییر شدت به

 تغییر قالب در دوره این در  .کند می تغییر گرایی توسعه به رادیکال طلبی نظر یدتجد از که معنا بدان گیرد،

 اصلی کارویژه شد خواهد داده بیشتر توضیح اصالحات اجرای خالل در و بعدی های فصل در که پارادایمیکی

 دوره در ردیگ بیان به. کرد تغییر کشور این اقتصادی توسعه پیشبرد برای سازی بستر به چین خارجی سیاست

به   چین جامعه و کمونیست حزب میان نانوشته اجتماعی قرارداد که جا آن از باز درهای سیاست و اصالحات

 چین خارجی سیاست کرد پیدا تغییر بلوک قدرت بر تسلط مقابل در اقتصادی توسعه پیشبرد بر مبتنی قراردادی

  .شد بازتعریف جدید قرارداد این با متناسب نیز

 معروفی است. بیان بوده چین خارجی سیاست دغدغه مهمترین اقتصادی توسعه پیشبرد تاکنون امهنگ آن از

 حزب کمونیست و سیاست جدید ایدئولوژی به اقتصاد باز درهای و سیاست اصالحات دوره در که دارد وجود

 کشور این خارجی سیاست کلیدی اولویت به اقتصادی توسعه پیشبرد سخن دیگر به. شد تبدیل چین خارجی

 گرا توسعه خارجی سیاست عنوان تحت را دوره این در چین خارجی سیاست لحاظ همین به  .شد تبدیل

 پیشبرد برای سازی زمینه که معناست به بیانی ساده بدان گرا توسعه خارجی سیاست .اند کرده بندی مفهوم

 یك اصلی کارویژه به امنیتی محیط رد سازی ثبات و ای توسعه المللی بین منابع جذب مسیر از اقتصادی توسعه

 .شود تبدیل خارجی سیاست

 پس چین در کنند. می پیگیری را معینی های بندی اولویت خود خارجی سیاست در کشورها که است روشن 

 در ها اولویت سایر و شد محدود اقتصادی توسعه پیشبرد به خارجی سیاست اساسی و نخست اولویت ۹۱78 از

 بسیاری که دارد وجود دنگ شیائوپینگ از معروفی بیان. و تدوین شد تعریف آن با رابطه در و اولویت این ذیل

 باز درهای سیاست و اصالحات دوره در چین خارجی سیاست چراغ راهنمای عنوان به را آن شناسان چین از

 آرامی به را امور" که کند می توصیه چین خارجی سیاست مجریان و طراحان به دنگ بیان این در .کنند می تعبیر
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 و کنید پنهان را خود های قابلیت شوید، مواجه آرامی به امور نمایید، با تحکیم خود را موقعیت کنید، نظاره

 آغاز هنگام از ."نباشید پی رهبری در هرگز و بخشید تداوم را صدایی و سر بی بمانید، مناسب زمان منتظر

چراغ راهنمای سیاست خارجی چین  معروف بیان این صلیا محورهای تاکنون باز درهای و اصالحات سیاست

 در عمل بوده است. 

 افزون روز های قابلیت کردن پنهان برای مداومی بوده، تالش صدا و سر بی همواره کشور این خارجی  سیاست

 پی در در هرگز و مانده استراتژیك های کنش برای مناسب زمان منتظر همواره کشور گرفته، این صورت چین

 در پینگ جین شی حضور از پس و اخیر های سال در تنها. است برنیامده المللی بین امور در رهبری نقش ایفای

 بین افزایش به رو نقش از چین رهبران از برخی است دادن رخ حال در متحده ایاالت در که اتفاقاتی و قدرت

توصیه  به اصالحات دوره اعظم بخش سیاست خارجی چین در دیگر بیان به کنند. می دفاع کشور این المللی

 آن از شاید پذیرد می المللی بین های نقش افزونی روز طور به کشور این که اکنون .ماند دنگ وفادار های

 .دهد می تشخیص مناسب المللی بین نقش ایفای برای  دنگ بیان طبق بر را زمان که روست

 توسعه پیشبرد برای المللی بین منابع جذب پی در شدت به دوره این در چین خارجی سیاست عمل عرصه در

 بین صندوق و جهانی همچون بانك اقتصادی المللی بین نهادهای در را آن حضور برآمد، کشور این اقتصادی

 این در اصالحات روند به نسبت اطمینان ایجاد و خارجی گذاری سرمایه جذب در کرد، تسهیل پول المللی

 انسجام هم توانست نظام دو کشور یك همچون جدیدی های فرمول طریق از کرد، ایفا موثری نقش کشور

 تجدیدنظرطلبی ترک با نهایتاً گردد.  بریتانیا با روابط خوردن برهم از مانع هم و تا حدی بازگرداند را سرزمینی

 به دخو امنیتی محیط ثبات به بازگرداندن در مهمی ایجابی نقش طلب نظر تجدید های جنبش از حمایت قطع و

 میان که مهمی بسیار و اختالفات تراژیك گذشته آن با ژاپن و چین روابط در تحول.کرد ایفا آسیا شرق در ویژه

 و حل با. شود می محسوب دوره این در چین خارجی سیاست توفیق های نمونه از یکی داشت وجود کشور دو

 در چین به فناوری کلیدی دهندگان انتقال و مهم گذاران سرمایه از یکی به کشور، ژاپن دو میان اختالفات فصل

 از یکی عنوان بحار ماورا های چینی در جذب کشور این خارجی سیاست عالوه به .شد تبدیل توسعه حال

 باز آتی فصول در بحث این به ۹2.کرد ایفا نقش کشور این در گذاری سرمایه و اقتصادی پیشرفت اصلی عوامل

 .گشت خواهیم
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 و اصالحات برنامه کلیدی اصول از یکی عنوان به دوره این در گرا توسعه خارجی سیاست خالصه طور به

 حدی به اصالحات برنامه پیشبرد در آن نقش و خارجی سیاست اهمیت .شود می تلقی باز درهای سیاست

 موفقیت امکان آن شدن گرا توسعه و کشور این خارجی سیاست در تغییر بدون شده مدعی توان می که است

 . گشت می ضعیف بسیار باز درهای و اصالحات هبرنام

 کرد ایفا کلیدی بسیار نقش چین توسعه روند در خارجی گذاری سرمایه که دارد اهمیت آن رو از تغییربویژه این

 اگر. بودند چین به انتقال برای فناوری و سرمایه دارای کشورهای و ژاپن تنها غربی کشورهای هنگام آن در و

 به فناوری و سرمایه انتقال امکان کرد نمی تنظیم را این کشورها این با روابط مناسبی نحو به خارجی سیاست

 بیشتر مشکالت با دنگ گرایانه توسعه های برنامه که بود معنا بدان امکان این تضعیف. شد می ضعیف بسیار چین

 داخل در را خود درتق آنکه از پس بالفاصله  دنگ که بود رو همین از شاید. گشت می مواجه بیشتری و

 اصالحات و توسعه پیشبرد جهت در کمك به نیاز از صراحتاً آنجا ودر نمود سفر متحده یاالت به کرد تحکیم

 آتی فصول در را اصالحات شدن اجرایی روند در  گرا توسعه خارجی سیاست عملیاتی های نقش .گفت سخن

 داد. خواهیم قرار بحث مورد مفصل طور به

 تمرکززدایی -5

 مفهوم تمرکززدایی عنوان تحت توان می را باز درهای سیاست و اصالحات برنامه کلیدی اصول از دیگر یکی

 طلبان اصالح که هایی راه از یکی گرفت قرار تاکید مورد دنگ معروف سخنرانی در که همانگونه .کرد بندی

   .بود کشور این سیاسی قتصادا در شدید تمرکزگرایی آثار زدودن کردند پیگیری چین توسعه پیشبرد برای

 ملی بروکراسی کلیدی کلیدی مسائل از یکی تاریخی طور به چین در پیرامون و مرکز رابطه و زدایی تمرکز البته

 این کردند. می حکومت تنوع دارای و بسیار مردمانی با وسیع سرزمینی در چین امپراطوران که آنجایی از بود. 

 محسوب سرزمین این در موفق حکمرانی الزامات از یکی پیرامون و مرکز ینب افزا هم و پیچیده رابطه نوع

 میریخت هم به چین در پیرامون و مرکز بین شده تنظیم رابطه این که هایی زمان در دلیل همین به. شد می

  .رفتند می زوال به رو معموالً ها امپراطوری
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 چین رهبران کلیدی های دغدغه از یکی پیرامون و مرکز میان پیچیده رابطه نیز ۹۱۹۱ انقالب از پس دوره در

 سرعت  به اما گرفت شکل چین در تمرکزگرایی از موجی انقالب از پس اولیه های سال در. شد می محسوب

 بزرگ جهش بلندپروازانه برنامه با همزمان و ۹۱53 دهه اواخر در و شد مشخص تمرکزگرایی این مخرب آثار

 اختیارات برنامه این در. زد را کلید رادیکال تمرکززدایی عنوان تحت را دیگری وازانهبلندپر برنامه مائو جلو، به

 بود.  شده داده ای منطقه مقامات به مختلف های حوزه در بسیاری

 تدریج به ۹۱63 دهه در دلیل همین به. شد آشکار سرعت به آن منفی آثار و نبود موفق چندان برنامه این اما 

 .کرد پیدا ادامه اصالحات برنامه آغاز و ۹۱73 دهه تا که شد آغاز چین در گراییتمرکز از جدیدی موج

 پیشبرد برای بیشتری اختیارات محلی مقامات به که آن یکی. گرفت صورت مختلفی های حوزه در تمرکززدایی

  و کرد نشینی عقب چین اقتصادی حیات بر خود کامل تسلط از دولت آنکه دیگر. شد داده آن با مرتبط امور

 به که منابع تخصیص شیوه آنکه همه از مهمتر. کرد واگذار غیردولتی بخش به را افزونی روز های حوزه

 بیشتری بسیار اختیارات مناطق و شد متکثر بود جریان در پایین به باال از و بود شده تنظیم تمرکزگرایانه صورت

 بیشتر آتی فصول در بحث این به. یافتند اقتصادی های فعالیت مورد در گیری تصمیم و منابع تخصیص در

  .پرداخت خواهیم

نکته نهایی که در این بحث باید بدان توجه داشت، زمینه و زمانه ای است که اصالحات در چین آغاز شد. به 

دیگر سخن تصویر کالن اقتصاد سیاسی بین الملل را نیز در تبیین روند اصالحات در چین باید مدنظر قرار داد. 

و مقارن با آغاز روند اصالحات در چین، جنگ سرد سردتر می شود و به نوعی تعامالت میان  ۹۱83ه در ده

و با روی کار آمدن گورباچف سرعت می گیرد، سرعتی که البته  ۹۱85کشورها گسترش می یابد. این روند در 

بازار و جهانشمول به فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد منجر می گردد و مهمترین مانع گسترش اقتصاد 

شدن آن را از میان بر می دارد. انعطاف پذیری فزاینده فضای اقتصاد سیاسی جهانی را می توان به عنوان یکی از 

 ۹2عوامل تسهیل کننده روند اصالحات در چین و نیز یکی از عوامل الهام بخش بدان مطرح کرد. 
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 حات خصوصی و دولت در دوران اصالروابط بخش : فصل سوم
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 مقدمه

در پی واکاوی روند تحول در اقتصاد سیاسی این کشور به ویژه از منظر  محققدر ابتدای پژوهش اشاره شد که 

گفته شد که کانون است. روابط دولت و بخش خصوصی در دوران موسوم به اصالحات و سیاست درهای باز 

ین رو در دو فصل نخست روند تحول و دگردیسی در از هم .مباحث اقتصاد سیاسی رابطه دولت و بازار است

های توسعه گرایانه دولت با تاکید بر اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این فصل نهاد دولت و برنامه

قرار خواهد گرفت  بررسیپردازد مورد الیه دیگر این اصالحات که به رابطه دولت دگردیسی شده با بازار می

تحول در روابط دولت و بخش   باحث فصول آتی به ویژه آموزه هایی که این مدل برایتا زمینه برای م

 تواند در بر داشته باشد فراهم گردد.خصوصی ایران می

پیچیده ترین روندهای خصوصی سازی در تاریخ مدرن بشر و یکی ازبزرگترین  روند خصوصی سازی در چین

 اریبس یاقتصاد بازار به اقتصاد دولت لیاقتصاد تبد یظر علمااشاره شد که از من شیدر فصل پمحسوب می شود. 

 نیا یهر دو ۹۱۹۱پس از انقالب   نیدشوار است. در چ اریبه اقتصاد بازار بس یاقتصاد دولت لیآسان و تبد

 یدر ساحت ها گریاقدامات صورت گرفته است. اشاره شد که مائو در دوران حکومت خود دولت را به تنها باز

در این روند یکی از بزرگترین ساحت ها اقتصاد بود نیاز مهم تر یکیکرد.  لیتبد نیمعه چمختلف جا

مختلط   ریزی و دولت محور به تدریج به گونه ای خاص از اقتصادکشورهای جهان از اقتصاد مبتنی بر برنامه

ازار نقش آفرینی که در آن بخش خصوصی و دولت در کنار یکدیگر و در قالب نوعی سرمایه داری دولتی در ب

 ۹۹کنند متحول شد.می

سازد آنکه عامل دیگری که روند تحول در اقتصاد سیاسی چین و خصوصی سازی این کشور را جالب توجه می

شکل گرفت و روشن است که مارکسیسم تا چه میزان با بازار   دولت در چین بر مبنای ایدئولوژی مارکسیسم

و تفاوت دارد. به دیگر سخن اگر دو متفکر بنیانگذار اقتصاد سیاسی آزاد و دست نامرئی آدام اسمیت تعارض 

های مدرن را آدام اسمیت و کارل مارکس بدانیم در دوره موسوم به اصالحات و سیاست درهای باز کمونیست

 شکل داده بودند به تدریج کوشیدند تا میان مارکس و آدام چینی که دولت را بر بنیان قرائتی از اندیشه مارکس

به همان میزان که این آشتی در عالم نظر میان آراء این دو متفکر بزرگ   اسمیت نوعی آشتی برقرار نمایند.

نیز دشوار بود. به همین دلیل روند خصوصی سازی مانند کمونیست سازی در چین دشوار است، خصوصی
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یین روند خصوصی سازی برای تب سعی و خطا به پیش رفت.  دیگر بخش های اصالحات به تدریج و از مسیر

  ۹۱78صفر اصالحات یعنی در در  وضعیت اقتصاد سیاسی این کشور در نقطه  در چین در ابتدا الزم است

 مورد بحث قرار گیرد.

 

 اقتصاد سیاسی چین در آستانه اصالحات

و در گردش به چپ را در دستور کار قرار داد. در این چارچوب  ۹۱۹۱اشاره شد که مائو در سالهای پس از 

برنامه ای تحت عنوان دگرگونی  ۹۱53دهه در حزب کمونیست چین راستای تحقق بخشی به منویات او، 

در بخش نیروی کار شهری چین میلیون نفر از  ۹8ین برنامه حدود ا سوسیالیستی را آغاز کرد. در آغاز

ای خصوصی فعال در کردند.تعداد شرکت ه عمده ی آنان در صنایع دستی کار می . بخشخصوصی فعال بودند

و پیش از آغاز بر نامه دگرگونی سوسیالیستی  ۹۱53.در دهه . هزار شرکت بود ۹63چین در آن زمان حدود 

 درصد از تولیدات صنعتی چین را بخش خصوصی این کشور در اختیار داشت. 58حدود 

و به کاهش رفت و بین نقش بخش خصوصی در اقتصاد چین به شدت ر ۹۱53با اجرای این برنامه تا پایان دهه 

د. در پیامد این وضعیت سهم نشد یدرصد شرکت های فعال در بخش خصوصی یا ملی و یا اشتراک ۱3تا  82

کاهش یافت.در  ۹۱62درصد در سال  ۹2و  ۹۱57درصد در سال  ۹6به  بخش خصوصی از تولید صنعتی چین

کمك شوروی طراحی و اجرا کرد شوروی  اولین برنامه پنج ساله توسعه خود را به ۹۱52همین دوره چین از 

پروژه  ۹56میلیون دالر وام به چین با بهره یك درصد اعطا کرد که برای اجرایی شدن  233در این دوره حدود 

در همین دوره هزاران نفر از تکنسین ها و مشاوران از سوی دولت شوروی ۹5در این کشور به کار گرفته شد.

الیستی وارد چین شدند. با حضور و نقش آفرینی مشاوران شوروی روند برای اجرای برنامه دگرگونی سوسی

که مناسبات چین و  ۹۱63اما از دهه دگرگونی اقتصاد سیاسی چین به اقتصادی استالینیستی به اوج رسید. 

در این دوره بخش ۹6های خود با چین پایان داد. شوروی به همه همکاری ،شوروی رو به وخامت رفت

داری در فضای سیاسی چین مفهوم بندی شد و فعالیت آن به طور کامل دنباله سرمایه خصوصی به عنوان

 .متوقف گشت
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 به بیان دیگر دولت نه تنها به مهمترین بازیگر بلکه به تنها بازیگر مبدل گشت و عنان امور را به دست گرفت.

کرد به عنوان مثال در حوزه میدر این دوره کمیسیون برنامه ریزی دولت میزان تولید در هر حوزه را مشخص 

تحویل داده می های دولتی تولید می شد و به زنجیره تولید کنندگان دولتی صنعت تمام کاالها توسط شرکت

گذاری دولت و خرده فروشی نیز توسط کمیسیون قیمتای سرمایه  ،قیمت تمام کاالها از کاالهای کشاورزیشد.

گذاری در وزارت دارایی منابع مالی الزم برای سرمایه ،امین منابع مالیشد.در حوزه سرمایه گذاری و تتعیین می

 .دادهای دولتی را از بودجه دولت اختصاص میشرکت

سیستم بانکی انحصاری و دولتی بود و حدود چهار پنجم کل  نیز در این دوره سیستم بانکی چین         

کرد.در این دوره بیش از یك وامها را دولت پرداخت میدرصد  ۱3داراییها در اختیار دولت قرار داشت و حدود 

شد. اقتصاد غیر کشاورزی چین در های دولتی تولید میسوم کل محصوالت با بودجه دولتی و توسط شرکت

همانگونه که در فصول پیشین اشاره شد با اشتراکی کردن بخش  .این دوره کامالً تحت تسلط دولت قرار گرفت

روشن است که  .این مهمترین بخش اقتصاد چین نیز گسترده شد برن آن سلطه دولت کشاورزی و کمونی کرد

 در آن هنگام برنامه دگرگونی سوسیالیستی تا حد زیادی اجرا شده بود.

یکی آنکه بروکراسی ملی چین هرگز به پیچیدگی و پیشرفتگی البته ذکر دو نکته کلیدی ضروری است.          

وک شرق به ویژه در اروپا نرسید. در این کشورها سوسیالیسم به طور ساختاری شوروی و سایر کشورهای بل

  هاشکل دولت را مشخص کرد و تغییر آن را بسیار پیچیده نمود. اما در چین همانگونه که اشاره شد کمونیست

به و دانش ها اسیر جنگ بود در اختیار گرفتند و از طرف دیگر اغلب آنان فاقد هرگونه تجرکشوری را که سال

در میان نسل اول رهبران چین کمونیست که بالفاصله پس از انقالب تا آغاز  در مورد نهاد سازی مدرن بودند.

 دوره اصالحات کشور را مدیریت کردند کمتر کسی تحصیالت دانشگاهی داشت.

به پیشبرد  انقالب فرهنگی چین به طور تناقض نمایی ،عالوه بر این همانگونه که در فصل دوم اشاره شد

ای از هرج و مرج در سازی در این کشور کمك کرد. به این لحاظ که با وقوع انقالب فرهنگی دورهخصوصی

روکراسی روستایی که برای شکل دهی وسال به طول انجامید. در این ده سال همان ب ۹3چین آغاز شد و حدود 

خورد. به گونه ای که در آغاز روند اصالحات ضربات مهمی نیز به اقتدار دولت در اقتصاد چین برپا شده بود 
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یك بروکراسی  ،بیش از آنکه یك بروکراسی شبیه بروکراسی های آلمان شرقی و شوروی و چین حاکم باشد

ماندگی مفرط به عنوان یك امتیاز روستایی و عقب افتاده و اسیر هرج و مرج در این کشور حاکم بود. این عقب

 شد و در پیشبرد روند خصوصی سازی در چین موثر واقع شد. طلبان نگریستهاز سوی اصالح

 

 آزادسازی و خصوصی سازی: تقدم و تاخر

 

ای که در بررسی روند خصوصی سازی در چین باید به آن توجه داشت آن که انجام این اقدامات نخستین نکته

که الف مدل شوک درمانی پیچیده در قالب همان اصل کلیدی تدریجی گرایی صورت گرفت. به بیان دیگر بر خ

و یك شبه ره صد ساله را طی نماید، در کوشد اقتصاد دولتی را به اقتصاد بازار تبدیل کند می  به طور ناگهانی

سازی با احتیاط بسیار صورت گرفت. به همین دلیل از خصوصی سازی چین به عنوان چین خصوصی

سیاست های دولت چین در قبال بخش ور کلی به ط۹7خصوصی سازی که با تأخیر صورت گرفته یاد می شود.

 :را می توان به چند مرحله تقسیم کرد ۹۱۹۱خصوصی در دوران پس از انقالب 

 ۹۱53های بخش خصوصی در دهه کردن شرکت یاشتراک ملی کردن و-۹

 ۹۱73تا اواخر دهه  ۹۱63ممنوعیت فعالیت بخش خصوصی از دهه -2

 ۹۱82تا  ۹۱78ش خصوصی از بخ فعالیتآسان گیری تدریجی در قبال -2

 ۹۱86 تا ۹۱82های پیگیری سیاست صبر و انتظار بین سال-۹

 ۹۱88تا  ۹۱86تالش برای توسعه بخش خصوصی بین سالهای -5

و تداوم این وضعیت  ۹۱8۱افزایش نظارت ها و محدودیت ها و بخش خصوصی پس از واقعه تیان انمن در -6

 ۹۱۱۹تا

 ۹۱۱2۹8پرسرعت پس از   آزاد سازی-7
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بخش خصوصی عمال فعالیت چندانی در  ۹۱78در بخش پیشین اشاره شد که در آغاز اصالحات یعنی در سال 

داد بلکه اولویت خود را نای برای خصوصی سازی نشان دولت عجله ،آغاز اصالحاتبا  اقتصاد چین نداشت.

که نقش مسلط را ر نیروهای دولتیبدان معنا که اجازه داد نیروهای بازار درکنا، بر محور آزادسازی تعریف کرد

از بخش کشاورزی که به طور سنتی  و فضاسازیکردند رشد کنند. این اجازه در اقتصاد این کشور ایفا می

کشاورزان قدرت و مسئولیت بیشتری  ،مهمترین بخش در اقتصاد چین بود آغاز شد و در قالب نظام مسئولیت

 د و زیان در مناسبات آنان حاکم شد.در اداره مزارع خود پیدا کردند و منطقه سو

که به طور نمادین لحظه شروع حرکت  بازار محور ذکر این نکته بسیار اهمیت دارد که نقطه آغاز اصالحات

دگرگون کننده نیروهای بازار در چین به شمار می رود نه توسط دولت بلکه توسط کشاورزان در یکی از 

داستان این اقدام که بعدها در چین بسیار  کلید زده شد. آن هویی روستاهای بسیار کوچك و دورافتاده استان

در شرق استان آن هویی  گانگنفر از کشاورزان روستایشیائو  ۹8شود که بدین صورت آغاز میشهرت پیدا کرد 

و شرح آن در گیرند نظام اشتراکی حاکم بر کشاورزی را که از دوره دگرگونی سوسیالیستی حاکم بود تصمیم می

های حزبی قراردادی در. آنان به همراه کاو نوعی نافرمانی مدنی شکل دهند زیر پا بگذارندصول گذشته رفت،ف

را امضا میکنند مبنی بر اینکه زمینهای موجود در روستا را میان خود تقسیم کنند و هر کسی بر اساس تشخیص 

درت ورزد و پس از پرداخت سهمیه خود و بر اساس منافع خانوادگی در این زمین ها به کشت محصوالت مبا

 یا به مصرف برساند. در بازار به فروشداند هر صورتی که صالح میدولت مابقی را به 

به بیان دیگر مکانیسم بازار به طور حداقلی در مناسبات روستا حاکم شود.آنان در این قرارداد که به همراه کادر 

و به  رهای حزبی از طرف دولت محاکمهدر صورتی که کاتعهد می شوند د، مکنندهای حزبی آن را امضا می

 ۹۱د.نشدند مسئولیت بزرگ کردن فرزندان آنها را برعهده گیراعدام 

بخش خصوصی در چین از چند جنبه واجد اهمیت است نخست آنکه  فعالیت مجددآغاز نمادین داستان 

این خش خصوصی را آغاز می کنند. با نافرمانی مدنی روند فعالیت ب گیروستاییان و نمایندگان دولت جمل

و محدودیت چپ روانههای ی چین نیز از سیاستیدهد که در آن زمان جامعه روستاتحول نمادین نشان می
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به بیان دیگر همانگونه که به تنگ آمده بود. و حاصلی جز فقر و فالکت نداشت شد هایی که بر بازار اعمال می

 ای تناقض آمیز زمینه را برای پیشبرد اصالحات بازار محور فراهم آورد. گفته شد، مائو و سیاست هایش به گونه

رهای حزبی پیش بینی می دنکته دیگر آنکه بر خالف انتظار روستاییان که محکومیت و حتی اعدام را برای کا

پیش ببرد. بزنند و به پیروی از آنان اصالحات را به  یکردند دولت انگار منتظر بود تا مردم دست به چنین اقدام

این اقدام بعدها فراگیر شد و از 23.بلکه تشویق نیز شدند محاکمه نشدندبنابراین نه تنها این اقدام و عامالن آن 

سوی دولت به رسمیت شناخته شد، رسمیت یافتنی که زمینه را برای رشد انفجاری شرکت های شهر روستا 

 به شمار می رفتند. ۹۱۱3انه دهه فراهم آورد، شرکت هایی که بنیان رشد اقتصادی چین تا می

 

 شرکت های شهر و روستا: زمینه ساز توسعه بخش خصوصی

 

 نیروهای بازار دولت صرفاً در قبال فعالیت  ،های ابتدایی پس از اصالحاتدر سال همانگونه که اشاره شد، 

اساساً فضا را به طور های دولتی را خصوصی نماید یا ، نه اینکه به گونه ای شوک وار شرکتمدارا نشان داد

که در این مرحله یعنی در دهه  سترادیکال به نفع بخش خصوصی و فعالیتهای آن دگرگون نماید.از همین رو

 اقتصاد چین و رشد آن هاینقش کلیدی را در پیشرفتشرکتهای شهر و روستا  سوممجموعه های مو ۹۱83

بزرگ به جلو در چین وجود داشتند اما فعالیت  که به طور تاریخی از دوره جهش صورت دادند. این شرکت ها

های آنها محدود شده بود، اساساً شرکت هایی بودند که تحت نظارت و کنترل مقامات محلی بخشی از فعالیت

اقتصادی را بر عهده داشتند. بنابراین شرکت های شهر و روستا پدیده بدیعی که در دوره اصالحات به طور 

شرکت هایی بودند که ریشه در انقالب چین بلکه مجموعه ها و  د محسوب نمی شدندباشنمبتکرانه ایجاد شده 

حدود یك و  ۹۱78کردند. به همین لحاظ در ابتدای اصالحات و در ها در این کشور فعالیت میداشتند و سال

لیت به صورت محدود و در چارچوب قواعد دست و پاگیر دولتی فعانیم میلیون شرکت شهر و روستا در چین 

 می کردند.
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های شدیدی که بر فعالیت های این نکته مهمی که باید به آن توجه داشت انکه در دوره اصالحات محدودیت

شرکت ها اعمال می شد رو به کاستی گذاشت و دولت فضای بیشتر و بیشتری را در اختیار آنان قرار داد تا 

 ها از بین نرفت.نظارتی مقامات محلی در این شرکت آفرینی کنند. اما در عین حال نقشد نقشدر اقتصا بتوانند

ای به طور انفجاری شروع به رشد کردند به گونه این شرکت ها اقتصادی، با آزادسازی تدریجی فضای فعالیت

 2۹میلیون شرکت افزایش پیدا کرد. ۹2 چین بهدر تعداد شرکتهای شهر و روستای فعال ۹۱85 که تا سال

گفته بود این  یدر بیان معروف نگروستا چنان پرسرعت و غافلگیرکننده بود که د روند رشد شرکت های شهر و

او ند اما به سرعت همه جا را تصرف کردند. ه امی مانند که مشخص نیست از کجا آمد یشرکت ها مانند ارتش

ایده ای ها و روند رشد آنها هیچ همحزبی هایش در مورد این شرکتاعتراف کرده بود که نه خود و نه سایر 

و کامال غافلگیر شدند. این بیان معروف به خوبی روند اصالحات تدریجی و در مواردی برنامه ریزی  نداشتند

کرده آن را برنامه ریزی  اهای آن بدون آنکه رهبران دقیقنشده در چین را نشان می دهد که بسیاری از جنبه

 .ط استبا فشار نیروهای بازار و تحول نیروهای بازار مرتب باشند

حدود  ۹۱۱6تا  ۹۱78برابر شد.شرکت ها از  6حدود  ۹۱۱8تا  ۹۱85ارزش دارایی های این شرکت ها از سال 

نیروی کار فعال در بخش روستایی  اشتغال کلاز درصد  28ای که گونهه ب، میلیون شغل جدید ایجاد کردند ۹37

 د شده بود.این شرکت ها ایجاتوسط درصد از کل نیروی کار در سطح ملی  23 و

د.  این شرکت ها های شهر و روستا تولید می شدرصد از کل صادرات چین توسط شرکت ۹8 ۹۱۱6در سال 

رشد اقتصادی بی نظیر چین پیشران کردند در واقع که عمدتا در سواحل چین تشکیل شده بودند و فعالیت می

نیروی کلیدی در رشد اقتصادی چین و   اهبنابراین تا زمانی که این شرکت22در مراحل اولیه محسوب می شدند.

خصوصی به معنای واقعی کلمه نقش چندانی در توسعه نداشت بلکه این بخش توسعه آن محسوب می شدند 

مداخله داشت و در آن که دولت همچنان ای سازی کرد آزادآزادسازی بود که به پیش میرفت و تحول ایجاد می

 همچنان برای آن سیاست گذاری می کرد.

نیز واجد اهمیت  یشکل گیری و رشد انفجاری شرکت های شهر و روستا در مناطق ساحلی چین از جنبه دیگر

های شهر و گیری شرکتدر واقع توسعه صنعتی این کشور به واسطه شکل .است و آن توسعه صنعتی است
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ر تولیدات صنعتی آور آنها آغاز شد.مقایسه سهم این شرکت ها و شرکت های دولتی دروستا و رشد اعجاب

زمانی  و ۹۱78به روشنی این نقش را نشان می دهد. در  ۹۱۱3تا میانه دهه  ۹۱78اصالحات در   چین از آغاز

در حالی که شرکت های  ،بوددر حد صفر که اصالحات آغاز شد سهم این شرکت ها در تولیدات صنعتی چین 

در اما با رشد انفجاری این شرکتها  .دادند درصد از کل تولیدات صنعتی چین را صورت می 76دولتی حدود 

درصد از کل تولیدات صنعتی چین افزایش  28به  ۹۱۱6طول دهه نخست پس از اصالحات، سهم آنها در سال 

را بخش خصوصی و سایر  بقیدرصد بود و ما 2۱های دولتی تنها در حالی که در همین سال سهم شرکت .یافت

 مجموعه های فعال تولید می کردند.

درصد افزایش یافت. به بیان دیگر  22در همین زمان سهم بخش خصوصی از تولیدات صنعتی چین از صفر به 

سازی باشد به معنای استفاده از در این دوره بیش از آنکه به معنای خصوصی بخش خصوصی  رشد نقش

دیگر نیز زاویه ای  ر ازیافت.این آما تداوم فضای آزادسازی است که پس از دوره اصالحات در چین آغاز شد و

سهم شرکت های دولتی در تولیدات صنعتی  ۹۱۱6یعنی در سال  ۹۱۱3اهمیت دارد و آن اینکه در میانه دهه 

های آزادسازی و ایجاد دهد که با سیاستیابد و این کاهش نشان میدرصد کاهش می 2۱درصد به  76چین از 

 22تی به سرعت در اقتصاد چین کاهش یافت.های دولسهم شرکت، رقابت میان دولت و بخش خصوصی

در مطالعاتی است که شده نحل نظری هنوز هم یکی از مسائل  ۹۱۱3ها تا میانه دهه آور این شرکترشد اعجاب

زیرا این شرکت ها بدون آنکهخصوصی باشند و ساختار  صورت می گیرد،روند توسعه اقتصادی چین  راجع به

های اقتصاد آزاد معتقدند که حجم عظیم قائالن به تئوریالبته  .رشد کردند خصوصی داشته باشند به این میزان

این آغاز اصالحات و دهه اولیه پس از آن بهرشد شگفت انگیز هنگامه  سرکوب شده در بازار چین در یتقاضا

 مجال داد.شرکت ها 

و سهم آنها در دید نیز شدند ند ناپها به همان سرعت که در اقتصاد رو به اصالح چین سر برآورداما این شرکت

دلیل عمده این امر خصوصی سازی این شرکت ها  کاهش چشمگیری یافت.  ۹۱۱3از میانه دهه اقتصاد ملی 

که خصوصی سازی در چین آغاز شد این شرکت ها به سرعت به مجموعه  ۹۱۱3بود. به بیان دیگر از میانه دهه 

بخش خصوصی کنونی چین را تشکیل می دهند. از نیان بدر واقع این شرکت ها   ند.های خصوصی تبدیل شد
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شود زیرا در ابتدا این ری یاد میاز خصوصی سازی در چین به عنوان خصوصی سازی تاخیهمین روست که 

به مدت یك دهه به ، رشد اقتصادی چین را کلید زدند و آغاز کردند ندها که تحت کنترل دولت بودشرکت

 ندبه مجموعه های خصوصی تبدیل شد ۹۱۱3چین عمل کردند و از میانه دهه پیشران توسعه اقتصادی   عنوان

به حدی رشد یافته بودند که زیرا به اندازه کافی رشد کرده بودند و از طرف دیگر نیروهای بازار در اقتصاد چین 

 دامه دهند.نیاز به دخالت حداکثری دولت به فعالیت خود ا  بدون در تعامل و رقابت با یکدیگر  توانستندمی

تاثیرات ماندگار آنها بر اقتصاد چین را نمی توان ، ۹۱۱3ر دهه دها خصوصی شدن این شرکتاما علی رغم 

اول آنکه این   نادیده گرفت. اهمیت این شرکتها در روند اصالحات چین را  به چند دسته میتوان تقسیم کرد.

ظهور این شرکت ها و رشد آنها ا دارد زیرا الحات اقتصادی رشرکت ها نشان دادند جامعه چین آمادگی اص

در راستای اصالحات  هاو پتانسیل آن هاریزی دولت شکل گرفت و دولت صرفا کوشید تا از آنبدون برنامه

آنکه این شرکتها پیشران توسعه صنعتی در چین بودند. سوم آنکه این شرکت ها زمینه را   استفاده نماید. دوم

در اصالح و خصوص شرکتهای دولتی فراهم آوردند های دیگر اقتصاد بهبخش برتی اببرای افزایش فشارهای رق

این  اینکهپرداخت موثر واقع شدند. نهایتاً خواهیم ساختاری شرکت های دولتی که در بخش های بعدی به آنها 

وی نیر تمرکز زدایی رشد کردند و تحول یافتند. از یك سو به تدریج  شرکت ها در قالب تدریجی گرایی و

اصل دولت و تاثیرگذاری آن در این شرکت ها رو به کاهش رفت و سرانجام خصوصی شدند و از طرف دیگر 

ای گذاشته شد و ها از ابتدا بر عهده مدیران منطقهتمرکززدایی هم در آنها رعایت شد.  مسئولیت این شرکت

های شهر و روستا اولین و شاید ها به بخش خصوصی سپرده شد. به بیان بهتر شرکت شرکتامورنهایتاً 

 .در چین بودند انهمهمترین تجربه پیشبرد اصالحات اقتصادی تدریجی و تمرکز زدای

دولت اصالح نظام  ،های شهر و روستاوازات گشایش تدریجی فضا برای نیروهای بازار در قالب شرکتم به

ام دولتی و سوسیالیستی به تدریج به سوی گذاری از نظبدان معنا که نظام قیمتقیمت گذاری را نیز آغاز کرد 

و به تدریج مکانیسم بازار به مکانیسم اصلی در تعیین قیمت ها تبدیل  تغییر یافت گانهنظام قیمت گذاری دو

 شد.
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جنبه مهم دیگری از آزاد سازی اقتصادی در چین به ایجاد و گسترش مناطق ویژه اقتصادی است، برنامه ای که 

 د و هنوز تداوم دارد.آغاز شو ۹۱83از دهه 

شرکت ها بدون  مناطقی که .منطقه ویژه اقتصادی در سواحل این کشور ایجاد کرد ۹در ابتدای اصالحات دولت 

به فعالیت اقتصادی مبادرت ورزند و در تئوری در آنها توانستند سرزمین اصلی میمحدودیت های موجود در 

به این بحث در فصل آتی  ی خارجی ها محسوب می شدند.گذاری و فعالیت اقتصادمکانی جذاب برای سرمایه

 و در بررسی سیاست های تجاری چین بازخواهیم گشت.

 

 ی: پیچیده و برگشت پذیردولت یشرکت ها یساز یخصوص

 

آنچه تا کنون گفته شد عمدتا  گرید انیصورت گرفت. به ب ریبا تأخ نیدر چ یساز یاشاره شد که خصوص

 ابکلمه  قیدق یبه معنا یساز ی. خصوصیساز یبود و نه خصوص یخش خصوصب یروهایدادن به ن دانیم

دهه از آغاز  كیاز  شیول بطدر  گرید انیآغاز شد.به ب ۹۱۱3از اواسط دهه  یدولت یکردن شرکت ها یخصوص

ها اجازه داد  سال نیا یکشور حفظ کرد. البته ط نیها را در اقتصاد ا شرکت نیهمچنان ا نیاصالحات، دولت چ

و محصوالت خود را در بازار ارائه  داتیتول یکه به دولت داشتند مابق یعالوه بر تعهدات یدولت یرکت هاش

 یهمان اصل نیبپردازد. ا  یدولت یرقابت با شرکت ها بهاجازه داده شده  یکنند. به عالوه به بخش خصوص

 بود. یساز یبر خصوص یآزادساز تیاست که در فصل گذشته بدان اشاره شد که همانا اولو

نوپا و در حال  یحفظ شدند، دولت به بخش خصوص یدولت یها قالب در دهه اول ضمن آنکه شرکت نیا در

در  یدولت یسهم شرکت ها  یبخش خصوص شرفتیشود. با پ لیآنها تبد یعمده برا بیرشد اجازه داد تا به رق

 کاسته شد.  نقش نیا تیبه سرعت رو به کاهش رفت و از نقش آنان و اهم یمل دیتول

 یساز یخصوص یالزم برا یحقوق یها نهیزم جیآنکه در طول دهه نخست اصالحات، دولت به تدر گرید نکته

صاحبنظران  یاز منظر برخ سازی یفراهم آوردن مقدمات خصوص نیرا فراهم آورد. هم یدولت یشرکت ها

 یساز یخصوص هک یدر زمان گرید انیرود.  به ب یبه شمار م نیدر چ یریتأخ یساز یخصوص لیدل نیرتمهم
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 یامر روند خصوص نیسو هم گریالزم نسبتا فراهم بود. از د یو قانون یحقوق یها نهیشرکت ها آغاز شد زم نیا

 کند. یم زیمتما یرا از مدل شوک درمان نیدر چ یساز

را آغاز  ندیراف نیکه دولت ا یآن بود که در مقطع یساز یروند خصوص نیضعف ا نیالبته در نقطه مقابل مهمتر

امر  نیمواجه بود. ا یجد یآنها با چالش ها یازیسده بودند و خصوص انیز یدولت یکرد، اغلب شرکت ها

 مواجه شد. یجد یها یو با دشوار دیبه درازا کش یساز یبود که روند خصوص یمهم لیاز دال یکی

رانت  میجه بود حجم عظبا آن موا یدولت یشرکت ها یساز یدر روند خصوص نیکه دولت چ یگرید چالش

 نیبود. ا ستیدر حزب کمون نفوذ یاز نخبگان ذ یشرکت ها و کنترل آنها توسط بخش نیبالقوه موجود در ا

آن  ریشدند و مس یم یازس یکه داشتند  مانع خصوص ینفوذ لیکالن و هم به دل اریبس یرانت ها لیافراد به دل

و  دهیچیپ یساز یخصوص لیاز دال گرید یکییاقتصاد ستمیاز س یی. روند کند رانت زدادندیکش یرا به انحراف م

2۹است. دهیرسنانیبه پا ندیفرآ نیگفت که ا توان ی. هنوز هم نمدیآ یبه شمار م نیناکامل در چ
 

شرکت ها  نیتوجه کرد آنکه ابدان دیبا یدولت یشرکت ها یساز یکه در روند خصوص یگرید یدیکل نکته

از قدرت  یآنها در واقع بخش مهم یساز یو خصوص دادند یم لیرا تشک نیچ هشد یزیر اقتصاد برنامه  هسته

از قدرت خود  یبخش مهم هک دیرس یم یبند جمع نیبه ا دینهاد دولت با لیدل نیداد. به هم یرا بر باد م یدولت

که  دیآ یم شیپ یقدرت کمتر مواقع خیدر تار رایدشوار است ز اریکار بس نیکه ا داستیرا واگذار کند. ناگفته پ

گرچه  نیانتخاب واگذار کنند. دولت چ ریاز قدرت خود را بدون فشار و اجبار و از مس یقدرتمندان بخش

تا آن را به  دیکوش یندگیسه نما یچون تئور یمیدر چارچوب مفاه هاواگذار کرد، اما بعد یقدرت را به شکلنیا

 .دینما یابیاما موثر باز زیتناقض آم یا وهیش

مواجه کرد، موانع  یآنها را با مشکالت یساز یو خصوص یدولت یکه اصالح شرکت ها یگرید عامل

 -سمیاز مارکس یقرائت یبرمبنا ۹۱۹۱پس از  نیچ یاسیبود. در فصل نخست گفته شد که نظام س كیدئولوژیا

 یاسینظام س نی. در اافتیتداوم  سمیمائوئ-سمینیلن-سمیشکل گرفت و بعدها در چارچوب مارکس سمینیلن

نداشت و  اساسا فلسفه شکل  ییشد جا یم دهینام یدار هیو آنچه تحت عنوان سرما یبخش خصوص عتایطب

 بود. یدار هیآن مقابله با سرما ییو هدف غا یاسیو تداوم نظام س یریگ
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از  یبخش مهم یدولت یشرکت ها یساز یدست زدن به اصالحات بازار محور و خصوص ینظام نیچن در

 تیدر ذهن یاسیاستحاله نظام س یکرد و به نوع یرا دچار مشکل م یاسینظام س كیدئولوژیا -یاجتماع گاهیپا

از نظام  كیدئولوژیمنظر ا زکه ا یو آنان كیدئولوژیا یکادر ها گریزد. به عبارت د یآن دامن م یاجتماع گاهیپا

آنها  یساز یو خصوص یدولت یاصالح شرکت ها نفوذ،یذ یگروهها ریدر کنار سا زین کردند یم تیحما یاسیس

و با آن به مخالفت  دندید یم زد یدامن م یاسینظام س تیماه یکه به دگرگون یاز اقدامات گرید یکیرا به عنوان 

کشور تحت  نیروند اصالحات در ا نییدر تب ژهیو بو یشناس نیچ اتیادب رگروه از نخبگان د نی. ادندیورز یم

  شده اند. یعنوان محافظه کاران مفهوم بند

 یبرا یساز یمفهوم  خصوص چگاهیبود که  ه یقدرتمند نیمخالف نیو وجود چن ییفضا نیچن ریتحت تاث

 یرا برا "سپردن امور به مردم" نیبه کار نرفت بلکه دولت چ یرهبران حزب یاز سو یدولت یها اصالح شرکت

را  یدولت یشرکت ها یساز یسو خصوص كیاز  نیآن  به کار برد. در واقع دولتمردان چ فیو توص نییتب نیا

 دکردند و از اقتصا یم ریتصو ستیالیسوس كیهمچنان خود را به عنوان  گریبردند و از طرف د یم شیبه پ

کنند و  دیتاک یاسینظام س یستیالیسوس تیطرف بر ماه كیبودند از  ریزدند. آنان ناگز یدم م یستیالیبازار سوس

از معضل و نه راه حل  یدیبه عنوان  بخش کل نكیکه ا یلتدو یاصالح شرکت ها یبرا یراه گریاز طرف د

 .ندبازار بسپار یروهایو آنها را به ن ابندیشدند ب یم یتلق نیتوسعه چ

در  یدولت یشرکت ها یساز یخصوص یبود و موج اول و اصل نیچ جمهور سیکه در آن دوره رئ نیزم انگیج

تجربه  خواهد یو نم ستین یساز یخصوص یپ در نیکه چ کرد یدوره او صورت گرفت صراحتاً اعالم م

 یاست. تنها اقدام هدمتع سمیالیسوس یها سابق را به اجرا بگذارد بلکه همچنان به آرمان یستیالیسوس یکشورها

به مردم  یشتریکند و نقش ب یآنکه دولت امور را به گونه روز افزون به مردم واگذار م ردیگ یکه صورت م

 دارد. یهمخوان سمیالیکه با سوس ، اقدامیشود یقائل م یاداره امور اقتصاد یبرا

دهه  لیاز اوا یدولت یشرکت ها یساز یخصوص ك،یدئولوژیا-یوجود مخالفت ها،مشکالت و موانع منفعت با

. اما بعدها سرعت آن کم شد و در افتیدهه نخست به طور گسترده تداوم  كیآغاز شد و در  نیدر چ ۹۱۱3

 نیب هچنان بود ک ۹۱۱3در دهه  یساز یمعکوس داشت. سرعت خصوص یروند زین یموارد موارد
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شدند.  یساز یخصوص وانیونیلیتر میو ن ازدهییبیهزار شرکت به ارزش تقر ۹33حدود  2335تا  ۹۱۱5یها سال

 25شدند.  یدوره ده ساله خصوص نیدر ا یدولت یدرصد شرکت ها 73سخن  حدود  گریبه د

 233 "کوچك یها بزرگ و فروش شرکت یحفظ شرکت ها"ب برنامه در قال ۹۱۱3اواسط دهه  نیدولت چ

 یرا خصوص یمابق دیحفظ کرد و کوش یدولت یرا همچنان به عنوان شرکت ها كیاستراتژ عیشرکت بزرگ صنا

دولت در  نیداشتند بنابرا یمیعظ یها یبودند و  بده ده انیشرکتها ز نی.البته در آن زمان اغلب ادینما یساز

آغاز اصالحات  یبود. در ابتدا اجهمو یجد یها و فروش آنها با چالش یدولت یشرکت ها یتارساخ یبازساز

ده  انیرفت مشخص شد که آن ها ز شیکاغذ سودده بودند اما هر چه اصالحات به پ یرو یدولت یشرکت ها

ها  شرکت نیار اتا ساخت دیپس از اصالحات دولت کوش هیاست. در دوره اول شیآنها رو به افزا یده انیاند و ز

شرکت ها که اغلب  نیا یساختار یسوق دهد. بازساز یساز یخصوصیو سپس آنها را به سو دیرا مدرن نما

 یدولت یها درصد شرکت 25تنها  لیدل نیپر چالش بود . به هم اریبس یو اجتماع یده بودند به لحاظ مال انیز

 شدند. یارساخت یاز آنکه سهامشان در بازارعرضه شود بازساز شیپ نیچ

حوزه به  نیکه در ا یا وهیش نیرفت. مهمتر شیبه پ وهیبه چند ش نیدر چ یدولت یشرکت ها یساز یخصوص

 یخصوص زانیم نیها باالتر وهیش رینسبت به سا یبود که با فاصله معنادار  تملك مدیریت وهیکار گرفته شد ش

 یساز یخصوصدرصد از کل  ۹7دهد  یصورت گرفت.برآوردها نشان م وهیش نیشرکت ها به ا یساز

 یساز یخصوص یدولت یکه شرکت ها یدوم وهیش. صورت گرفته است وهیش نیبه ا نیدر چ یدولت یشرکتها

سایر  26شدند. یخصوص وهیش نیشده بد یساز یخصوص یدرصد از کل شرکت ها 22اند، فروش بود.  شده

ی گرفتند. به عبارت دیگر حدود روشهای خصوصی سازی شرکت های دولتی در حاشیه این روش ها قرار م

 دو سوم شرکت های دولتی بدین دو شیوه خصوصی شدند. 

روند خصوصی سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد چین را می توان با توسل به نمودارهای ذیل 

صنعتی  نشان می دهد، سهم دولت در تولیدات ۹به گونه ای بهتر مورد بررسی قرار داد. همانگونه که نمودار 

درصد است که نسبت به مراحل ابتدایی فرایند اصالحات به شدت کاهش یافته است.  26این کشور حدود 

 البته دولت انحصار خود بر بخش هایی چون انرژی را همچنان حفظ کرده است.
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 (23۹۹سهم دولت در تولیدات صنعتی در صنایع مختلف چین)-۹نمودار

 

 

 Peterson Instituteمنبع:

سهم دولت و بخش خصوصی در سرمایه ثابت بخش تولید را نشان می دهد. در این حوزه نیز سهم  2ر نمودا

کاهش یافته است. افزون بر این در یك  23۹2درصد در سال  ۹۹به  2336درصد در سال  23دولت از بیش از 

 درصد کاهش یافته است.  ۹۹درصد به  23دهه اخیر سهم دولت در نیروی کار  از 

 23۹2-2336روند تحول در سهم دولت و بخش خصوصی در سرمایه ثابت بخش تولید -2 نمودار
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 Peterson Instituteمنبع:

 

در حوزه صادرات که مهمترین عامل تحول آفرین در اقتصاد چین طی سالهای مورد بحث بوده است، نقش 

نه که نمودار ذیل نشان می آفرینی فزاینده بخش خصوصی به گونه ای آشکارتر قابل مشاهده است. همانگو

 23۹۹درصد در سال  ۹۹به  ۹۱۱5درصد در سال  73دهد، سهم شرکت های دولتی در صادرات چین از حدود 

به حدود  2333کاهش یافته است. از دیگر سو در همی مدت سهم بخش خصوصی از نزدیك به صفر در سال 

های خارجی یا به عبارتی بخش خصوصی افزایش یافته است. بعالوه سهم شرکت  23۹۹درصد در سال  ۹3

 ۹6به  ۹۱۱3درصد در آغاز فرایند خصوصی سازی در میانه دهه  23بین المللی در صادرات این کشور از 

درصد صادرات چین توسط بخش  ۱3افزایش یافته است. به بیانی دقیق تر حدود  23۹۹درصد در سال 

چشمگیر نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد  خصوصی صورت می گیرد. این نمودار به خوبی روند رشد

چین و نیز گشودگی این کشور به روی جهانی شدن و شرکت های چند ملیتی را نشان می دهد. اینکه گفته می 

شود چین در دوره اصالحات و سیاست درهای باز، با آغوش باز از جهانی شدن استقبال کرد و به کارخانه 

 ودار پیداست. جهان بدل شد به روشنی در این نم
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تا  ۹۱۱5تحول در سهم شرکت های دولتی، خصوصی و خارجی در صادرات چین طی سال های  -2نمودار

23۹۹ 

 

 

 Peterson Instituteمنبع:

 

 خصوصی سازی، در هم تنیدگی و رابطه پیچیده دولت و بازار

متعارف و  یزسا یخصوص یدولت به جامی توان مدعی شد که  نیدر چ یساز یدر روند خصوص با دقت

آنگلوساکسون  یکشورها ژهیبه و یغرب یو دولت که در کشورها یبخش خصوص نیرابطه متعارف ب كیجادیا

 یجدا از نهاد دولت عمل م یادیشود و تا حد ز یم یتلق یاز جامعه مدن یبخش یرواج دارد و بخش خصوص

 یبخش خصوص یگریبه روش د دیشود، کوش یم دیتاک گریکدیدو نهاد از  نیکند و همواره بر استقالل ا

 نیزم انگیها همچنان از دوره ج تالش نی. ادینما تیریو آن را همچنان مد دینما میرا در دولت  سه دینوپد

به  نیکار آفر یروهایو ن یبخش خصوص ،یندگیسه نما یردر چارچوب تئو نیزم انگیادامه دارد. در دوره ج

 نهیشدند و زم یآن تلق شرفتیو در خدمت اجتماع و پ دیتول شرفتهیپ یروهایاز ن یبه عنوان بخش یطور رسم

 ینیفضا داد و نقش آفر یسو به بخش خصوص كیدولت از  نیآنان در حزب فراهم شد. بنابرا تیعضو یبرا
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به  یکه بخش خصوص لیبدان دل دیو شا زیتناقض آم یا به گونه گریشناخت و از طرف د تیآن را به رسم

 انیمتفاوت تحت کنترل قرار داد. به ب یا وهیزد و به  ش وندین را به حزب پنشود آ لیدولت تبد بیرق

از مناسبات با بخش  یدیبه نوع جد یبا شکل ده دیدست برداشت اما کوش یگر یاز تصد گردولتید

 .دیهمچنان کنترل کالن خود بر امور را حفظ نما یآنان در ساختار حزب مو ادغا یخصوص

 دانند یم یدولت یدار هیاز سرما یرا نمونه ا نیچ ،یاسیاقتصاد س شمندانیاز  اند یرایاست که بس لیدل نیهم به

 جیکنترل نتا قیو شرکتها بلکه از طر دیابزار تول تیو با مالک یشورو هیشب یریکه در آن دولت نه از مس یکشور

در  یاصل گریباز و همچنان کند یکنترل م نرا در سطح کال یدار هیدر واقع سرما یاسیو س یکالن اقتصاد

دست  یدولت در دوره اصالحات از سرکوب بخش خصوص گرید انیرود. به ب یبه شمار م یاسیاقتصاد س

آن  تیفعال یرا برا یشتریب یها حوزه وستهیرشد فراهم آورده و پ یرا برا نهیزم ندهیفزا یبرداشت و به گونه ا

 یبخش خصوص نیرا گرفت. بنابرا یمعه مدنجا یو بالندگ یریشکل گ  یجلو گریگشوده است اما از طرف د

از ساختار  یو رشد آن باشد به بخش یریشکل گ انیکشور و بن نیا یاز جامعه مدن یاز آنکه قطعه ا شیب نیچ

است  یبا آن مدل ژهیبه و و نگلوساکسونبا مدل  آ ینیمدل توسعه چ یدیتفاوت کل نیشده است.ا لیقدرت تبد

 شود یم ادیاز آن  یدموکراس برالیکه به عنوان ل

داشت،  ژهیو یبدان توجه دیبا ۹۱۱3در دهه  نیدر چ یساز یروند خصوص نییکه در تب یگرینکته مهم د

در آن مقطع  یالملل نیروند تحوالت جامعه ب نجایبزرگتر در ا ریبزرگتر است. مراد از تصو ریتصو

 یفروپاش ریتحت تاث که اوالً رود یم شیو به پ شود یآغاز م یا نهیدر زمانه و زم نیدر چ یساز یاست.خصوص

اشد. در یپفرو م یجهان یاسیدر مق افتهیشکل گرفته و تداوم  نیچ یاسیکه بر اساس آن نظام س یمدل یشورو

 زین یالملل نیب یکند بلکه ساختار هنجار یم رییتغ یالملل نینه تنها ساختار قدرت ب یشورو یفروپاش امدیپ

 .ردیگ یمسلط قرار م تیدر موقع یاجماع واشنگتن شود و مدل موسوم به یدگرگون م

بر اساس آن شکل  نیچ یاسیکه در فصل گذشته به آن پرداخته شد و نظام س یسخن مدل  توسعه ا گریبه د

به وقوع  یطیدر شرا  كیستمیس رییتغ نی. ارود یم نیاز  ب یستیپاشد و اردوگاه کمون یگرفته بود به ناگاه فرو م

انمن در  انیآمده بود. شورش ت رونیب معهچالش در رابطه دولت و جا نیاز بزرگتر یبه تازگ نیکه چ ونددیپ یم
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را تا آستانه  یاسیکه نظام س یبود، شورش ۹۱۹۱در دوره پس از  یاسینظام س هیشورش عل نیمهمتر ۹۱8۱جون  

آن غلبه   رایبس یها نهیفراوان و پس از پرداخت. هز یها یبا دشوار حزب کمونیستبرد و  شیسقوط پ

 یاسیبا نظام س یادیز اریکه قرابت بس یاسیس ینظام ها یدولت و جامعه، فروپاش ندهیچالش فزا نیبنابرا.کرد

اصالحات و از  شبردیپ یدر فشار برا یو اجماع واشنگتن خیتار انیمسلط شدن گفتمان پا زیداشتند و ن نیچ

 .دکر فایا یقش مهمآن ن شبردیالزم جهت پ یهنجار یها نهیزم جادیا گریطرف د

 یدر حال توسعه در جهان حداقل در سخن به سمت آزادساز یاست که اغلب کشورها یدهه ا  ۹۱۱3دهه 

شدن به  یاست که جهان یدهها ۹۱۱3روند. دهه  یم شیپ یاقتصاد یاصالحات در ساختارها جادیو ا یتجار

و  برالیل یالملل نیو گسترش نظم ب قیتعم یدر پ یگریاز هر زمان د شیب کایرود و آمر یم شیشدت به پ

اجماع  کوشندیم نشیو متحد کایدوره آمر نیمعروف در ا انی. به بدیآ یدر جهان برم یدموکراس برالیاشاعه ل

تا ونکوور به  وستوک یاز والد کشورها معروف انیدر جهان اشاعه دهند تا به ب شیاز پ شیرا ب یواشنگتن

 شوند. لیوکرات تبددم برالیل یو اقتصاد یاسیس ینظامها

گردد  یفراهم م یاز هر زمان شیب یو آزادساز یساز یخصوص یبرا یکالن هنجار یها نهیزم یطیشرا نیچن در

 یبرا یالملل نیو ب یهنجار یسو فشارها گری. از دیرودشدن رو به گسترش م یاز جهان یناش یو فرصت ها

 وهیبه ش یساز یبرد خصوصشیها با پ ینیچطی در چنین شرایرسد. یبه اوج خود م زین یساز یخصوص شبردیپ

 یجهان یایطرف از مزا كیکوشند از  یجهان م یکشور به رو یدر ها شیاز پ شیخاص خود و گشودن ب

 . .ندیاز آن مقابله نما یناش یبا معضالت و چالش ها گریو از طرف د رندیبهره گ یشدن و اجماع واشنگتن

آن من چندان نگذاشته بود سخن  انیکه از شورش ت ییو فضا پس از جنگ سرد یدر فضا نگیائوپیش دنگ

 شیپ شتریراه ب كینیکه چ دیگو یدهد. او م ینشان م یرا به روشن طیدر آن شرا نیچ تیدارد که وضع یمعروف

کشور  نیا یاسیاصالحات، نظام س شبردیاصالحات و اصالحات است و بدون پ ،آن اصالحاتو رو ندارد 

بازار  دیدر آن زمان و اعالم اصالحات جد نیچ یت.  سفر معروف دنگ به مناطق جنوباس یمحکوم به فروپاش

 صورت گرفت. ییفضا نیشد در چن نیگسترده در چ یساز یبر خصوص یا محور که مقدمه
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 یاز فضا یاصالحات اقتصاد یعیرهبران و تداوم طب یاسیعالوه بر اراده س نیدر چ یساز یخصوص نیبنابرا

به گفتمان مسلط در  یشدن اجماع واشنگتن لیشدن و تبد یاوج گرفتن جهان ژهینگ سرد بوکالن تر پس از ج

توان  یاست که م یحد هیبمللال نیتحوالت در صحنه ب نیا تیمتاثر بود. اهم زیالملل ن نیب یاسیاقتصاد س

به  ۱3ه ده نیآن  در چ شبردیو پ یساز یدر آن مقطع، خصوص یکالن جهان ریشد بدون توجه به تصو یمدع

 . ستیقابل درک ن یدرست

زمانه  نیدر ا زیمشهور شده که در جهان ن نیچ یساز یدر خصوص یدیدهه کلبه از آن رو  ۱3دهه  گرید انیبه ب

 شتریب یالملل بر محور کاهش نقش دولت و فضا ساز نیب یاسیاقتصاد س یاتیو عمل یپرداز هینظر یاصل انیجر

 زین نیچ ستیالیبزرگ و سوس هیدهه است که هند همسا نیدر هم. ردیگ یشکل م یرشد بخش خصوص یبرا

اقتصاد  یاز قطب ها یکیشدن آن به  لیآورد. رشد امروز هند به تبد یسرانجام به اصالحات بازار محور رو

 تنامیمانند و یدهه است که کشور نیدارد. در هم ۹۱۱3در همان اصالحات بازار محور در دهه  شهیر یجهان

دهد.  یدر اقتصاد فضا م شتریب ینینقش آفر یبازار برا یروهایبه ن جیو به تدر شود یاصالحات م هم وارد دوره

ی هم کالن جهان یاز روندها یتا حد قابل توجه نیدر چ یساز یاصالحات بازار محور و خصوص گرید انیبه ب

 د.متاثر بو
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صنعتی و تجاری های کالن اقتصادی،  دگرگونی سیاست :فصل چهارم

 در فرایند اصالحات: از خودکفایی به متن منحنی لبخند
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 مقدمه

روند تحول در سیاست های تجاری و صنعتی چین  ،در این فصل در ادامه مباحثی که در فصول گذشته آمد

این کشور در  ،چین ای مورد بحث قرار خواهد گرفت. اشاره شد که در روند تحول در استراتژی کالن توسعه

گسترده دست زد و از دیگر  دوره موسوم به اصالحات و سیاست درهای باز از یك سو به اصالحات اقتصادی

سو درهای کشور را به گونه ای فزاینده به روی جهان گشود. حوزه های تجارت و صنعت از حوزه های کلیدی 

تا در  روند تحول در این دو حوزه استاین فصل معطوف به تبیین   بودند که در این روند متحول شدند.

گرگونی اقتصاد سیاسی د از دقیق تر  مورد بحث قرار گرفت، تصویریمطالبی که در فصول گذشته ترکیب با 

روند تحول در سیاست تجاری و صنعتی  کوشدنویسنده می  چین در دوره اصالحات ترسیم شود.در این راستا

 را مورد بحث قرار دهد. چین در دوره اصالحات سیاست درهای باز

 

 اتاصالح از پیشدر دوره تجاری و صنعتی  سیاست

 

 یتجارت خارج خیدر دوره مورد بحث، توجه به تار نیچ یتجار استیدر س یاز ورود به بحث دگرگون شیپ

بار  دو نیمضمون وجود دارد که  چ نیبد یمعروف انیب  یشناس نیدارد. در متون چ تیدر دوره مدرن اهم نیچ

به واسطه جنگ  نیچ یهاجهان گشود. بار نخست دوره استعمار بود که با شکستن در یخود را به رو یهادر

باز. به عبارت  یاصالحات و درها یها استینابرابر ممکن شد و بار دوم در پرتو س یو قراردادها اکیتر یها

 یگذار استیانتخاب و در پرتو س بدون انتخاب و باالجبار درها را گشود و بار دوم با نیدر بار نخست چ گرید

 .یرهبران مل دیجد یها

ها و  یبه کار با خارج یمنف یخینگاه تار كیدر  رییدر دوره اصالحات، تغ یتجار استیدر س رییتغ نیبنابرا

توانست خاطرات  یها م یخارج یگشودن درها به رو گرید انیبود. به ب زیدر اقتصاد ن ها یحضور خارج

ها  را  یحزب سالها خارج ن،یا رمورد استثمار و استعمار را زنده کند.  افزون بدر ها  ینیتلخ چ اریبس یخیتار

از راه جل  یقطع ارتباط با آنان را به عنوان بخش مهمو  برشمرده بود نیچ یعقب ماندگ یبه عنوان عوامل اصل

مدت سه دهه آنها را که حزب به  ییو شعارها یخیسابقه تار نیگسست از ا برجسته کرده بود. نیتوسعه چ
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وا فرو شاید از همین رو بود که در سه دهه نخست پس از انقالب، چین در انز نبود. یتکرار کرده بود کار آسان

 را به حداقل رساند.  رفت و تعامل با جهان

در قالب برداشتی از مارکسیسم قابل ئویی در چین ما ای در فصول پیشین اشاره شد که روند تحوالت توسعه

 ئوو تبیین است. اشاره شده خودکفایی و نیل به خودکفایی یکی از برنامه های کلیدی و اساسی حکمرانی ما فهم

برنامه ای که در دوره موسوم به جهش بزرگ به جلو به سرعت اجرا شد و به سرعت شکست خورد. در  ،بود

لیدکنندگان فوالد در جهان تبدیل به یکی از بزرگترین توو عت صنعتی شود قالب آن برنامه قرار بود چین به سر

از یکسو و آغاز به همراه داشت  نباری که برای اقتصاد و جامعه چیگردد. اما شکست آن برنامه و آثار فاجعه 

صالحات و شد تا در دهه منتهی به ا انقالب فرهنگی و به هرج و مرج کشیده شدن کشور از دیگر سو موجب

 سیاست تجاری و صنعتی در چین بی معنا باشد. سخن گفتن از  اسیاست درهای باز اساس

سیاستهای نیم بند تجاری و صنعتی چین در قالب مدل استالینیستی توسعه  ،بنابراین در دوره پیش از اصالحات

. در این دوره همانگونه که اشاره شد برنامه است قابل فهم شتگذا میکه تاکید را بر راه رشد غیر سرمایه داری 

با الهام از مدل توسعه شوروی نگاشته شد. متخصصین شوروی نه و اسا توسط شوروی اس  های توسعه چین

از شوروی و  ئوگرفتند. حتی پس از رویگردانی ما تنها طراحی این برنامه ها بلکه اجرای آن ها را نیز بر عهده

در مکتب وابستگی  جایگزینی واردات و به طور کلی آنچه، ك مدل بومی توسعه بازهم خودکفاییتاکید او بر ی

در سیاستهای تجاری و صنعتی این کشور به کار گرفته   به عنوان مسیر توسعه مفهوم پردازی شده در چین و

 شد.

نکته مهم دیگری که در تبیین روند تحول در سیاست های صنعتی و تجاری چین در دوره پیش از اصالحات 

ت ابط آن با جهان خارج بود. روشن است که سیاسباید به آن توجه کرد نوع سیاست خارجی این کشور و رو

با جهان خارج معنای چندانی ندارد. به بیان دیگر سیاست های تجاری و صنعتی  تجاری و صنعتی بدون تعامل

به ویژه در محیط   شرکا  رقبا وی تحوالت آن و برنامه ها ،یك کشور با درنظرداشت محیط بین المللی

 دد. همسایگی طراحی و تدوین می گر
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به دلیل آن که کشورهای موسوم به سرمایه داری و به طور کلی جهان غرب این کشور را  ۹۱۹۱ر چین پس از د

 یفضای د، اساساطرفین بسیار تنش آلود بوبه عنوان نماینده ملت چین به رسمیت نمی شناختند و روابط میان 

روابط چین  ۹۱63اواسط دهه  زبه عالوه ا ین بلوک وجود نداشت.تجاری و صنعتی با ا ،برای تعامالت اقتصادی

د. بلوک شرق نیز دچار مشکالت جدی ش  این کشور با مهم ترین بازیگر در وشوروی رو به تیرگی رفت  با

که اساساً روابط یك الزام هم در چین مطرح بود بدان دلیل  ی شاید به عنوانبنابراین برنامه خودکفایی مائوی

های گسترده جهان غرب قرار داشت. سیاست چین تحت تحریمو د نداشتمعناداری با جهان بیرون وجو

نیز از  گیبا جهان غرب بلکه با محیط همسای خارجی و تنش در سیاست خارجی زمینه را نه تنها برای تبادالت

ارتباط و بود  "در خود و برای خود"بین برده بود. بنابراین سیاست های تجاری و صنعتی چین در این دوره 

 اداری با جهان بیرون نداشت.معن

افزون بر این دولت تنها بازیگر حوزه تجارت و صنعت بود. در قالب اقتصاد برنامه ریزی شده و به طور کلی 

  که در چین اجرایی شد مجال برای حضور و نقش آفرینی سایر بازیگران وجود نداشت.  چپ توسعه  تئوری

تر تنها نقش را در شکل دهی و اجرای سیاستهای یا به بیان بهبنابراین دولت و شرکت های دولتی نقش اصلی 

، اصالحات آغاز شد ۹۱73اواخر دهه ی در یدر چنین فضا تجاری و صنعتی چین در این دوره ایفا می کردند.

که در ادامه آن را مورد بود یکی از ابعاد کلیدی آن اصالح یا دگرگونی حوزه تجارت و صنعت  اصالحاتی که

 واهیم داد.بحث قرار خ
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 دگرگونی سیاست تجاری: تمرکززدایی و آزادسازی

تأثیرات مهمی بر جای  این کشور تجارت خارجی هآیند اولین تحولی که در این دوره رخ داد و بر

، اقتصاد چین ۹۱۹۱گذاشت، تمرکززدایی در حوزه حقوق تجارت بود. همانگونه که اشاره شد، پس از انقالب 

این وضعیت شروع  ۹۱7۱اما از  .تجارت خارجی در انحصار چند شرکت دولتی قرار گرفت کامالً دولتی شد و

شرکت به تجارت خارجی  8333، ۹۱۱۹شرکت و در سال  ۹233، ۹۱86ای که در سال  به تغییر کرد؛ به گونه

 رجیبه موازات تمرکززدایی از حقوق تجارت خارجی، از اهمیت طرح ملی و متمرکز تجارت خا مشغول بودند.

درصد  ۱3کاالی صادراتی و  2333نیز کاسته شد. پیش از آغاز اصالحات، در قالب طرح ملی تجارت، حدود 

 28، نقش دولت در مدیریت صادرات کاال به ۹۱۱3واردات از سوی دولت مدیریت می شد، اما تا اواسط دهه 

 27درصد کاهش یافت.  ۹۹درصد و در مدیریت واردات به 

ریزی تجارت خارجی قرار داشتند، ماهیت این  عداد کاالهایی که تحت نظام برنامهکاهش نقش ت افزون بر

ریزی غیرمستقیم،  آور و دخالت مستقیم به یك نظام برنامه ریزی الزام ریزی شده نیز از یك نطام برنامه نظام برنامه

ترل خود بر اقتصاد کالن را آور تبدیل شد.به دیگر سخن در این فرایند، دولت چین کن گرا، هادی و غیرالزام کلی

تقویت کرد، کارایی بوروکراسی تجارت خارجی را بهبود بخشید و رویکردهای عقالنی به ساماندهی تجارت 

مند کرد. اما به موازات این روند  عوارض گمرکی و مالیات و اعتبارات را سامانخارجی از طرقی چون نرخ ارز، 

 نی نمود. از دخالت مستقیم در تجارت خارجی عقب نشی

های اصالحات سیاست تجاری چین، معطوف به تحول در سیاست ارزی بود؛ به  یکی دیگر از حوزه

های صادراتی را فراهم آورد. قبل از آغاز اصالحات  ها در فعالیت ای که انگیزه الزم برای درگیرشدن شرکت گونه

چینی انگیزه چندانی برای صادرات های  و شرکترشد و از همین  ، نرخ ارز شدیداً کنترل می۹۱83در دهه 

نداشتند اما از آغاز دوره اصالحات، سیاست ارزی این کشور در جهت ایجاد انگیزش برای صادرکنندگان و 

، تعدیل تدریجی نرخ ارز ۹۱86تا  ۹۱7۱های  ، در سالهای جهانی دراین حوزه متحول شد سازگاری با همکاری
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ریزی بازار بر  ، سیستم دوگانه برنامه۹۱۱2تا  ۹۱86ت، از سال شده صورت گرف ریزی در درون نظام برنامه

 یکپارچه شد.به تدریج ، نظام ارزی ۹۱۱۹سیاست ارزی حاکم شد و پس از سال 
از اصول اصالحات در حوزه تجارت  یکبه عنوان ی یاقدام در چهارچوب آزادساز نینخستدر عرصه عملیاتی 

 یدیرو به گسترش رفتند و نقش کل جیکه به تدر یمناطق ،بود یتجارو  یاقتصاد ژهیمناطق و جادیانجام گرفت ا

چارچوب در  نیکردند. در ا فایکشور ا نیدر اقتصاد ا یخارج یو حضور شرکت ها نیچ یدر توسعه اقتصاد

مناطق عبارت بودند از شن ژن،  نیا .شد جادیا نیبار در چ نینخست یبرا یاقتصاد ژهیچهار منطقه و ۹۱83سال 

 . یو ژوها امنیشنتو، ش

 نیاز همان ابتدا به سرعت قوان نیچ نیز یخارج یگذار هیدر حوزه سرمابه موازات ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، 

مشترک را  یگذار هیقانون سرما نیپس از آغاز اصالحات، دولت چ یو اندک ۹۱7۱داد. در  رییو قواعد را تغ

 یخارج گذاران هیسرما یبه رو یبه لحاظ حقوق نیاد چاقتص طیقانون تالش شد مح نیکرد. در قالب ا بیتصو

و به  نیدر چ یخارج یها حضور شرکت یجذاب برا یطیمح جادیقانون ا بیاز تصو یباز شود. هدف اصل

 28مشترک بود. یگذار هیسرما یقاز طر ینیچ یبه شرکت ها یانتقال فناور جیتدر

متحده سفر کرد. در  االتیبه ا نیو چ کایآمر نیب یمپس از آغاز روابط رس یو اندک۹۱7۱در  دنگافزون بر این 

است و  ازمندین نیدر اقتصاد چ ییکایآمر یشرکت ها یگذار هیسفر او اعالم کرد که به شدت به سرما نیا

 نیا یبخش صنعت گذاران هیسفر کرد و با سرما اتلیمتحده  مانند س االتیا یصنعت یبه شهرها نیعالوه بر ا

 صورت داد.  نیدر چ یگذار هیآنان به سرما ی تشویقبرا یمفصل یکشور گفتگوها

شدند و به طور مشترک با طرف  یم نیمشترک وارد چ یگذار هیسرما دیکه در قالب قانون جد ییها شرکت

سال اول  5پرداختند و در  ینم یاتیمال تیپرداختند، در دو سال اول فعال یم یاقتصاد تیبه فعال ینیچ یها

2۱.درصد بود 5کردند یپرداخت م دیکه با یاتیمال حداکثر نیحضور در چ

شهر  288، ۹۱88شدند. در  لیتبد یاقتصاد ژهیبه مناطق و یشهر ساحل ۹۱ ۹۱8۹روند در سال  نیتداوم ا در

منطقه توسعه  5۹  2332گشوده شد. در سال  یخارج یگذار هیسرما یبه رو یکوچك و بزرگ در مناطق ساحل

پودونگ  هیآزاد در ناح تمنطقه تجار نینخست 23۹2در سال  تاًیشد و نها جادیا نیدر چ یو فناور یاقتصاد
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رشد تولید ناخالص داخلی این مناطق در سالیان نخست بسیار چشمگیر بود. در حالی که شد.  سیتاس یشانگها

رشد این مناطق  درصد بود، متوسط ۹3طی این سالها رشد تولید ناخالص داخلی چین به طور متوسط حدود 

 58منطقه شنژن به طور متوسط ساالنه  ۹۱8۹تا  ۹۱83هارگانه بسیار بیشتر بود به گونه ای که بین سالهای چ

 23درصد بود. ۱و شنتو  ۹2درصد، شیامن  22درصد، ژوهای 

 ییشکل گرفته اند اما در کمتر جا یاقتصاد ژهیدر حال توسعه مناطق و یاز کشورها یاریدر بس نکهیمهم ا نکته

طرح ها  نیا شبردیدر پ نیچ تیموفق لیمورد دال که در ی.  در مطالعاتافتندیدست  تیه موفقب نیمانند چ

قدرتمند و  اریبس یها رساختیمناطق ز نیدر ا نیکنند.  اول آنکه چ یصورت گرفته به  چند نکته مهم اشاره م

 هیمنجر به جذب سرماگرفت که  شیرا در پ یها استیس یگذار استیبه لحاظ س ایکرد. ثان جادیرا ا یمناسب

 . ییو مقررات زدا نیاختصاص زم ،یاتیهمچون  انعطاف مال ییها استیس شد، یگذاران و شرکت ها م

نحوه  نیمشترک و همچن یگذار هیمناطق بر صادرات و سرما نیهمچون تمرکز ا یگریاز عوامل د نیبر ا افزون

در  ییباال اریبس اراتیمناطق از اخت نیا رانی. مددشو یآن نام برده م تیموفق لیمناطق به عنوان دال نیاداره ا

 یازیشده بود که ن میتنظ یا به گونه یمناطق با دولت مرکز نیا تیریاداره آنها برخوردار بودند. نحوه تعامل مد

 یانیم یها یروکراسوبا ب درگیر شدنبدون  توانستند یمختلف نداشتند. آنها م یها یدر بوروکراس رشدنیبه درگ

، عوامل ذیل به عاتی که بانك جهانی صورت دادهدر یکی از مطال. ندیتعامل نما یبا دولت مرکز میمستق به طور

 عنوان عوامل کلیدی در موفقیت مناطق ویژه اقتصادی چین برشمرده شده اند:

 تعهد ویژه دولت به اصالحات اقتصادی بازار محور و حمایت از توسعه این مناطق-۹

عهد و حمایت دولت موجب شد تا توسعه این مناطق بدون نگرانی در مورد برگشت از منظر این مطالعه، ت

 پذیری اصالحات و نیز در سایه حمایت های قاطع دولت مرکزی به پیش رود

 اصالحات در قوانین مربوط به زمین-2

ین تمامی شود. در چین پیش از اصالحات زم ناگفته پیداست که زمین از مهمترین نهاده های تولید محسوب می

دولت در مناطق ویژه اقتصادی به شرکت های خارجی اجازه  ۹۱83مناطق کشور در مالکیت دولت بود. در دهه 
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ساله را اعطا کرد. این اصالحات نخست در منطقه ویژه  53تا  23اجاره زمین ها به صورت بازه های زمانی 

اشته شد. در مراحل بعد اصالحات در به اجرا گذ در تمامی مناطق ویژه ۹۱87سپس در اقتصادی شن ژن و 

در شن ژن برای نخستین بار مزایده  ۹۱87حوزه زمین ابعاد وسیع تری به خود گرفت به گونه ای که در سال 

چین  2337در سراسر چین این اقدام آغاز شد. از سال  2332عمومی برای اجاره زمین برگزار شد و در سال 

 دهای جهانی نزدیك شود. ده تا در حوزه زمین به استانداریکوش

 های سرمایه گذاری و آزادی عمل نهادیوق مش -2

گذاران خارجی سرمایههای مختلف برای وقیکی دیگر از عوامل مهم در موفقیت مناطق ویژه اقتصادی چین مش

 مختلف مالی و غیرمالی به سرمایه گذاران خارجی هایوقنهادی بوده است.در این راستا مش  و نیز آزادی عمل

ایجاد زیرساخت های  ،توان به ایجاد محیط نهادی مناسب برای سرمایه گذارانکه از جمله آن می ائه شدار

  کاهش سهمیه بندی در، تسریع در فرایند ترخیص کاال ،عرضه زمین با قیمت ارزان و مناسب ،مناسب

اخراج کارگران را  وکه استخدام ای به گونه نون کارقاانعطاف پذیری باالی  ،ارائه مشوق های مالیاتی ،واردات

و ارائه مجوزهای محدود برای  در محاسبه هزینه استهالک دارایی های ثابت  انعطاف بسیار تسهیل می کرد،

دانست که در این زمینه برای  ها وقها در بازار داخلی چین را می توان از جمله مششرکت فروش تولیدات

 جذب سرمایه گذاران به کار گرفته شد.

های مختلفی از وق تولید مشزون بر این در زمینه نیروی انسانی متخصص به عنوان یکی از عوامل کلیدی اف

به  ،در نظر گرفته شد تامین هزینه های تحصیل فرزندان ،تامین هزینه های انجام تحقیقات، تامین مسکن جمله

ی اصلی در دوره اصالحات و آنان به عنوان یکی از سیاست ها ذبه برای چین های ماورای بحار که جویژ

 درهای باز برای پیشرفت کشور انتخاب شده بود.

در حوزه آزادی عمل نهادی نیز نهادهای اداره کننده این مناطق اختیار توسعه قوانین و مقررات را برای پیشبرد 

ملی مبادرت به  در قالب قوانین  در دمجاز شدن نبه بیان دیگر آنا  بهتر امور در این مناطق به دست آوردند.

 را از طریق قانونمشکالت ایجاد شده در روند توسعه مناطق  ،مقررات اداره این مناطق نمایندو توسعه قواعد 
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حل و فصل نمایند. اعطای این اختیارات تا حدی نامتعارف نقش مهمی   گذاری های جدید و خاص آن مناطق

 گذاران و نیروی کار ماهر داشت. در موفقیت این مناطق در غلبه بر چالش ها و جذب سرمایه

کار با نیروی  اصخ قراردادهای قادر بودندشدند به فعالیت مشغول می  اطقی که در این منیها شرکتعالوه به 

توانستند قراردادهای خاصی را با نیروی کار می کنند و در زمانی که تشخیص میآنها می. منعقد نمایند کار خود

بر مبنای مطالعات صورت گرفته در مناطق ویژه   .دهند یا حقوق آنها را تغییر  کردهدادند نیروی کار را اخراج 

رود تاثیر این مهمترین منطقه اقتصادی چنین شمار می شن ژن کهنقاط مختلف چین به ویژه در  اقتصادی در

 خالق بسیار مهم بوده است.و  اران خارجی و نیز نیروی کار ماهرسیاست ها در جذب سرمایه گذ

 قرابت جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی-۹

یکی دیگر از عوامل موفقیت مناطق ویژه اقتصادی چین از منظر بانك جهانی،قرابت جغرافیایی آنان با بخش 

 ژهیمناطق و جادیامهمی از زنجیره تولید آسیایی ونیز اشتراکات فرهنگی آنان با تایوان، هنگ کنگ و ماکائو بود. 

 وانیهنگ کنگ و تا ،باعث شد تا ماکائوو ایجاد زیرساخت های سخت و نرم مناسب  نیدر سواحل چ یاقتصاد

انتقال منطقه  نیکاربر خود را به ا عیاز صنا یاریبس و رندیدر نظر بگ ژهیفرصت و كیرا به عنوان  این تحول

کار ارزان  یروین گریشده بود و از طرف دمناسبی ایجاد اریبس یها رساختیز سو كیمنطقه از  نیدر ا رایز دهند

ماورا بحار به طور روز  یها ینیتا چ باعث شد گریکدیبا  بیدر ترک زیت هام نیا .وجود داشت یو انبوه

بواسطه رشد  نیچ یصنعت ادیبن جادیو ا یانتقال تکنولوژ را در یدیکل د و نقشنمناطق جذب شو نیبه ا یافزون

سته تر بود. هنگ کنگ از یکسو سکوی کلیدی . در این میان نقش هنگ کنگ برجندینما فایااین مناطق 

صادرات چین بود، از طرف دیگر بواسطه قدمت شیوه های نوین مدیریت در این منطقه به دروازه ورود شیوه 

، این نقش اهمیت ۹۱۱7های نوین مدیریتی به چین بدل شد. بعالوه با بازگشت این منطقه به دامن چین در 

 رد. بیشتری یافت و همچنان تداوم دا

 نیا تیدر موفق زین چینی های ماورا بحار با سرزمین اصلی یو فرهنگ یاشتراکات زبان نیبر ا افزون

و مناطق  نیا یرشد انفجار یبرا نهیباعث شد تا زم گریکدیبا  بیعوامل در ترک نیا .بود لیدخ ها یگذار هیسرما

 .فراهم گردد  یآت یهادر دهه  نیرشد و توسعه چ یدیاز عوامل کل یکی شدن آنها به لیتبد
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 یادگیری تکنولوژیك و خالقیت محوری-5

 یوندهایو پ ییو ابتکار گرا ییگرا تیخالق ،یتکنولوژ یریگادیمناطق به  نیا تیاز عوامل موفق گرید یکی

مناطق را  نیکار شاغل در ا یرویاز ن یبخش مهم بر می گردد.  نیچ یداخلاین مناطق با اقتصاد مستحکم 

مناطق به  نیا لیدل نیبه هم .بودند تیو توسعه مشغول فعال قیتحق یها دادند که در بخش یم لیتشک یافراد

با  عیاز صنا زیدولت ن نیافزون بر ا .شدند لیتبد نیو انتشار دانش در چبنیان  دانشاقتصاد سرعت به مراکز 

 تیمناطق رعا نیدر ا یمعنو تیحقوق مالک کوشید گریاز طرف د .نموددر این مناطق حمایت باال  یفناور

ارزش  رهیزنج ایعرضه  رهیدر قالب زنج یداخل یشرکت ها بامستحکم  یوندهایشرکت ها پ نیبه عالوه ا شود.

آنها قرار  اریدر اخت چین را بازار گسترده رایمهم بود ز اریشرکت ها بس نیا قیارتباط در توف . اینبرقرار کردند

 یداریسود باال و پا یها تا آنان بتوانند به نرخ ها فراهم آورد رکتشد و گسترش شر یبرا و زمینه مناسبی داد

 .ابندیدست 

 مناطق  ریکه از سا ینیمهاجر وکار ماهر  یروهایمناطق را ن نیکار شاغل در ا یرویاعظم نبخش اشاره شد که  

درصد  83حدود  نای این مطالعهبر مبدادند.   یم لیآمده بودند تشک نینو یراه انداختن کسب و کارها یبرا

 ی کهکار یروین ،دادند یم لیجوان و خالق تشک اریکار مهاجر بس یروین را نژشن یمنطقه تجارجمعیت 

 جادیدر ا یکه نقش مهم یفرهنگ ،کرد لیمناطق تبد نیرا به فرهنگ غالب در ا یو نوآور تیفرهنگ خالق

 . کرد ایفا ها تیخالق نیگسترش ا وفناورانه  یها تیخالق

 اهداف روشن و مشخصتعریف -6

مناطق به  نیا یاهداف روشن و مشخص برا فیرا تعر نیچ یاقتصاد ژهیمناطق و تیموفق لیاز دال گرید یکی

 ،یناخالص داخل دیرشد تول نهیاهداف روشن در زماز مناطق  نیا .دانند یآنها م یآسا رغم گسترش برق

انتظارات  لیدل نیمبه ه برخوردار بودند. یخارج میمستق یگذار هیسرما و درآمد ،کار یرویاستخدام ن ،صادرات

خود را  یها برنامه اهداف نیبه ا دنیمناطق کامال روشن بود و آنها بر اساس رس نیا رانیمناطق و مد نیاز ا

 یاز آنها سع كیمناطق درگرفت و هر  انیم رقابت های جدی لیدل نیبه هم بردند یم شیپ و به کردند یم میتنظ

رقابت  و  . اینندیبربا گرانیرقابت را از د یو کار گو کسبصاحبان  یتفعال یبهتر برا شرایطائه کردند با ار یم
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 نیدر توسعه چ یرا تجربه کنند و نقش مهم یداریمناطق رشد پا نیباعث شده تا ا ریاخ یتداوم آن در دهه ها

 .ندینما

آن ها و سنت  ییایجغراف تیموقعکمك کرد  نیچ یاقتصاد ژهیکه به بهبود مناطق و یاز عوامل گرید یکی

 نیدر سواحل چ یاقتصاد ژهیهمانگونه که اشاره شد مناطق ومناطق بود. نیگرفته در ا شهیر یخیتار یفرهنگ

. بودکشور  نیاطوالنی  خیدر تار یداد و ستد تجار یمراکز اصلاز  یخیبه طور تار ای که ، منطقهشدند جادیا

 نیدر ا نیبنابرا .بود ایآس یو تجار یمرکز مال نیو مهمتر نیبزرگتر انهمچن یالدیخر هجدهم ماواتا  یشانگها

 2۹ .شده بود جادیمناطق ا نیدر ابین المللی و   یاز فرهنگ تجارنوعی دوره دراز 

دهه از آغاز اصالحات و تا  كیاز  شیتا ب یخارج یگذار هیسرما  جیاقدامات، بر خالف تصور را نیوجود ا با

به اقتصاد بازار سخن  نیاقتصاد چ لیاصالحات بازار محور و تبد شبردیطور قاطع از پکه دنگ به  ۹۱۱2سال 

 زانیم ۹۱۱2اصالحات آغاز شد تا  هک ۹۱78بهتر از  انینشد. به ب نیوارد اقتصاد چ یریگفت به صورت چشمگ

 ادجیا یتالش خود برا ها ینیمدت چ نیبود. در تمام ا نییپا اریبس نیدر چ یخارج یگذار هیسرما

 ادامه دادند. را اصالحات  شبردیبهتر و پ یها رساختیز

که  بوددالر در سال  اردیلیم ۹حدود  نیدر چ یخارج یگذار هیسرما زانیم ۹۱۱3دهه  لیتا اوا ۹۱78از سال  

از  نیساالنه در چ یخارج یگذار هیبود که سرما ۹۱۱3دهه  لیشود. تنها در اوا یمحسوب م یزیناچ اریرقم بس

 ریتاخ نیکرد. ا دایپ شیدالر افزا اردیلیم ۹23باال و حدود  یبه رقم ها جیدالر گذشت و به تدر اردیلیم ۹3مرز 

 یگذار هیجذب سرما یکشورها برا نکهیو آن ا ددر خود دار ینکته مهم نیدر چ یخارج یگذار هیدر سرما

مناسب هستند و  طیآوردن شرا اصالحات و فراهم ریثبات قدم در مس ازمندین یالملل نیو جلب اعتماد ب یخارج

 .ابندیدست  یکالن جیبه نتا یمدت و مقطع توانند با اصالحات کوتاه ینم

است انکه بخش  تیواجد اهم نیتوسط چ یخارج میمستق یگذار هیکه در روند جذب سرما یگریمهم د نکته

آنچه به عنوان  گریو ماکائو صورت گرفته است. به عبارت د وانیتوسط هنگ کنگ، تا یگذار هیاعظم سرما

ی نیکردند. پس از چ فایاکشور  نیدر ا یگذار هیرا در سرما یدینقش کل  شودیم دهیماورا بحار نام یها ینیچ
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بر عهده  نیدر چ یخارج یگذار هیدر سرما یمتحده نقش مهم االتیا ژهیماوراء بحار، غرب و به و یها

 22داشتند.

درصد  53از  شیگرفت تا کنون همواره بشدت  نیدر چ یخارج میمستق یگذار هیکه سرما ۹۱۱3دهه  انهیم از

 نیو ماکائو تام وانیهنگ کنگ، تا یاز سو نیصورت گرفته در چ میمستق یخارج یگذار هیسرما زانیاز کل م

 یصنعت یکشورهاصورت گرفته توسط  یها یگذار هیاست که اغلب سرما ینکته ضرور نیشده است. ذکر ا

بازار  گرید انیکشور صورت گرفته است. به ب نیا میگرفتن بازار عظ اریو در اخت هندیبه آ یبا نگاه نیدر چ

کشور و  حکمرانان آن داده  نیبه ا ژهیو ازیامت كی ستین سهیدر جهان قابل مقا یبازار چیکه با ه نیچ میعظ

از آن  توانند یم یمانند هند به سختیا و  ستندین رخوردارآن از آن ب ااساس ای گرید یکه کشورها یتیاست، وضع

 برخوردار شوند.

نکه به آبه آن توجه داشت  دیبا یخارج یگذار هیو جذب سرما نیکه در روند اصالحات در چ یگرید نکته

 هیسرما نیا از ندهیکشور بخش فزا نیدر ا یخارج یگذار هیسرما زانیم شیاصالحات و افزا شبردیموازات پ

 شرفتیبا پ گرید انیب بهانجام شده است. ینیچ یها ت شرکتو بدون مشارک یخارج یها توسط شرکت یگذار

را به عنوان  ینیچ یبدون مشارکت با طرف ها یگذار هیسرما یشتریو ب شتریب یخارج یاصالحات، شرکت ها

مشترک در  یگذار هیحجم سرما ۹۱۱3اواخر دهه  یو از سالها جیرو به تدر نی. از همدندیبرتر برگز نهیگز

که از صفر تا صد آن تماما  در  یخارج یگذار هیسرما زانیکرد و در عوض م دایکاهش پ به شدت نیاقتصاد چ

درصد از کل  73از  شیب ریاخ یها که در سال ییرفت تا جا شیبود رو به افزا یخارج یها شرکت اریاخت

م شده انجا ینیچ یو بدون مشارکت با شرکتها یخارج یها تماماً توسط شرکت نیدر چ یخارج یگذار هیسرما

در دوره اصالحات به طور کامل  نیدر چ یخارج یگذار هیشد که مدل سرما یعتوان مد یم نیاست بنابرا

توسط شرکت  یگذار هیبه سرما جیمشترک آغاز شد و به تدر یگذار هیمدل از سرما نیدگرگون شده است. ا

درصد از کل  ۹3ود . از همین روست که حدکرده است رییتغ ینیچ یبدون مشارکت طرف ها یخارج یها

 22.توسط شرکت های چندملیتی صورت گرفت 23۹۹صادرات چین در سال 
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اصالحات کمك کرد.  شبردیو پ نیچ یبه توسعه اقتصاد ریاز چند مس یخارج هیآنکه جذب سرما تاینها 

باعث شد  را فراهم آورد. به عالوه یاقتصاد یها تیفعال یالزم برا هیسرما هیدر مراحل اول ژهینخست آنکه به و

قرار  یاز فناور یبتوانند در سطوح باالتر جیبه تدر ینیچ یو شرکت ها ردیصورت گ نیبه چ یتا انتقال فناور

آنها  با مشترک تیو فعال یخارج یکار با شرکتها زین تیریمد نینو یروشها یریادگیو  تیریمد هی. از زاورندیگ

کشور  نیبه توسعه صادرات ا نیدر چ یخارج یگذار هیسرما نیارزشمند بود. افزون بر ا اریها بس ینیچ یبرا

ظریق تعامل با از  ینیچ یشرکتها .کمك کرد اریبسو هم به لحاظ بازارها  یتیریمد یها ییهم به لحاظ توانا

 کردند. دایصادرات پ شیو افزا یجهان یحضور در بازارها یبرا یشتریب ییتوانا یخارج یها شرکت

 يالحاق به سازمان تجارت جهان

یکی دیگر از ابعاد کلیدی سیاست تجاری چین در دوره اصالحات و سیاست درهای باز، کوشش برای الحاق 

به گات و سازمان تجارت جهانی به عنوان نهادهای کلیدی قاعده گذار در زمینه تجارت جهانی بود. همانگونه 

ات این برنامه، استراتژی تجاری پس از آغاز برنامه اصالحات و سیاست درهای باز و به موازکه اشاره شد، 

درون نگر و مبتنی بر خودکفایی چین نیز به شدت دچار تغییر شد. به طور کلی اصالحات اقتصادی چین دو 

های بازار در اقتصاد برای تزریق منابع جهت  وجه داشت: یکی اصالحات اقتصادی با هدف اعمال مکانیسم

، گشایش به روی جهان خارج، به ویژه غرب برای جذب سرمایه تولید و توزیع بهتر. وجه دیگر این استراتژی

خارجی، دانش مدیریت و تکنولوژی پیشرفته برای پیشبرد توسعه داخلی  بود. در واقع، بر مبنای این برنامه، 

 استراتژی تجاری چین از جایگزینی واردات به استراتژی صادرات محور تغییر یافت.

گرای چین در پی ادغام اقتصاد این کشور در  ژی صادرات محور، رهبران اصالحدر واقع با در پیش گرفتن استرات

بازار جهانی برآمدند تا بدان واسطه روند صنعتی شدن آن را سرعت بخشند. در این تغییر استراتژی، صادرات از 

المللی  ینالمللی و نیز تقسیم کار ب اهمیت به امری بسیار مهم برای مشارکت چین در بازار بین موضوعی کم

آسا رو  ای معجزه تبدیل شد. استراتژی صادرات محور چین به سرعت جواب داد و صادرات این کشور به گونه

 ایش نهاد. به افز

گرا در پی گسترش هر چه بیشتر ائتالف خود بودند و از این رو اصالحات را با نوعی  البته رهبران اصالح

تا بازندگان روند انتقال، کامالً احساس حذف شدن و بالنتیجه و تدریجی گرایی به پیش بردند  گرایی توازن
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مقاومت در برابر این روند را نکنند. اصالحات تجاری نیز در چارچوب این منطق و به تدریج به پیش برده شد 

شود. بر همین مبنا، برخی تحول در رژیم تجاری  اخذ انجام آن از نهادهای بوروکراتیك تا حمایت الزم برای 

 کنند: را به چهار مرحله تقسیم می چین

 : جایگزینی واردات و حرکت آهسته به سمت استراتژی صادرات محور ۹۱82-۹۱83 -۹ 

 : تغییر تدریجی از جایگزینی واردات به صادرات  2-۹۱۱3-۹۱82

 : ترویج و ارتقای صادرات و آزادسازی تجاری اندک2-۹۱۱۹-۹۱۱2

 2۹به بعد: آزادسازی تجاری ۹-۹۱۱۹

 توان تقسیم کرد: ان دیگر، به طور کلی، ابعاد اصالحات تجاری در چین را به چهار حوزه میبه بی

های کوچك،  های بزرگ دولتی به شرکت تمرکززدایی از رژیم تجاری با گسترش حقوق تجاری از شرکت

 های مرتبط با جذب های ارزی و اصالح سیاست منعطف کردن مجوزهای واردات و صادرات، اصالح سیاست

سرمایه مستقیم خارجی. در پیامد سیاست درهای باز و اصالحات آزادسازانه حوزه تجارت، تجارت خارجی 

اهمیت،  سابقه رو به رشد گذاشت. در واقع در پی این روند، چین از بازیگری کوچك و کم ای بی چین به گونه

مبنا پیوستن به ترتیبات نهادی  به سرعت به بازیگری استراتژیك در عرصه تجارت جهانی تبدیل شد و بر همین

های دستور کار تجارت این کشور تبدیل شد و بدین ترتیب تالش برای  تجارت جهانی به یکی از اولویت

 25پیوستن به این سازمان آغاز گشت.

باز را  یدرها استیس نیاشاره شد چ به آنها نیشیدر صفحات پکه در داخل  یبه موازات انجام اصالحات تجار

 ژهیمناطق و جادیابا سو  كیاز رهبران چین قالب  نیدر ا .برد شیبه پو تدریجی گام به گام  یورتبه ص زین

ی ورود سرمایه، دانش ها زهیتا انگ دندیکوشی، رجخا یحضور شرکت ها یبرا ها وقو ارائه انواع مش یاقتصاد

که  یاقتصاد یکشور را از انزوا نیا جیسو به تدر گریدهند و از د شیرا افزا نیاقتصاد چ و فناوری خارجی به 

 .رها کنندهمواره گرفتار آن بود در دوران مدرن  
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به ت الحاق به گا یخود برا یوشش هاک ۹۱83دهه  انهیها از م ینیچ ی،اقتصاد ژهیمناطق و جادیافزون بر ا 

اقدام آنان   نیاز ا شیرا آغاز کردند. پ یدر  تجارت جهان یقاعده گذار  نهیدر زم یالملل نینهاد ب نیعنوان مهمتر

پول   یالملل نیصندوق ب یعنی یاقتصاد جهان یحکمران نهیدر زم گرید یدیبه دو نهاد  کل ۹۱83دهه  یدر ابتدا

خود در  تیبودند تا عضو به گات برآنآنان با آغاز روند الحاق  گرید انیببه بودند. وستهیپ یو بانك جهان

که به نهادهای برتن وودز  الملل نیب یاسیبه قواعد اقتصاد س یهشکل د نهیدر زم یدیکل یالملل نیب ینهادها

 یبه رو نیروز افزون اقتصاد چ شیگشاو  باز  یدرها استیس یکه در راستا یتالش، ندینما لیرا تکم موسومند

 بود. یاقتصاد جهان

کشور  نیا یجلسات گروه کار وکرد  میتقد به گات خود را یتجار میرژ نیچ ۹۱87راستا در سال   نیدر ا 

ا طرح شد که عمدتا آنه سیاسی ها در مورد اقتصاد ینیسوال از چ ۹333حدود . در ابتدا از سوی گات آغاز شد

به عالوه  . بود یا رتعرفهیو غ یا و اقدامات تعرفه یمحصوالت داخل یگذار متیق ی،گذار استیمعطوف به س

در مورد اصالحات در  یدیاسناد جد ،الحاق درون در و تسریعخود در اصالحات جدیت نشان دادن  یبرا نیچ

اصالحات  شبردیدر پ یدر مورد اراده مل یمذاکرات یبه طرف هاتا خود منتشر کرد  یو اقتصاد یتجار استیس

 .دهد یشتریب نانیکشور اطم نیا یدبازار محور بودن اصالحات در نظام اقتصا زیون

امر روند  نیبود و هم دهیچیپ اریکار بس ندیفرا ، اماشوند سازمان ملحق نیها تالش داشتند به سرعت  به ا ینیچ

 نیاقتصاد ب جیرا اتیبا ادب ینیمذاکره کنندگان چ ییشنااآناممکن کرد.  ن تاًینها د والحاق آنان را به درازا کشان

 دیو شا آنمطرح در مورد روند الحاق ی متعدد ها پرسشاقتصاد این کشور، میو حجم عظ یبزرگ ،برالیالملل ل

الحاق  یرا برا نهیکشور زم نیای علیه حقوق بشر یگرفتن فضاو اوج آن من  انیاز همه مهمتروقوع حادثه ت

الحاق  یقدم كیدر  یحت نیچ ،لگرانیاز تحل یبرخ عقیدهمرحله به  نیبرد. در ا نیسازمان از ب نیآن به ا عیسر

رفت و مذاکرات به طور  موقت از  نیاز ب حاقلا یبرا نهیآن من زم انیاما با وقوع حادثه ت  داشتقرار ت گا به

 همچنان ادامه داشت. ردجنگ س انیو پا ۹۱۱۹که تا سال   یتوقف ،متوقف شد ها یغرب یسو

در  یداخل یریسازمان به وجود آورد درگ نیالحاق به ا ریرا در مس یمقطع مشکالت نیدر ا ی کهگرید عامل

درون  یریاز درگ یآن من در واقع نماد انیحادثه ت .وسعه بودت ریکشور بر سر مس نیا نخبگان حاکم بردرون 
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بر سر سرعت اصالحات و اصالح طلبان  .شد دهیبه جامعه کش جیاصالحات بود که به تدر شبردیحزب بر سر پ

 یاسیاصالحات س دیبا یاز آنها معتقد بودند که به موازات اصالحات اقتصاد یبرخ د،دندو دسته شگستره آن 

 درهای این عیسر و گشودن از سرعت گرفتن اصالحات یگرید هکه دست یحالدر شود  ییاجرا نیدر چ زین

. محافظه کاران نیز از این دانستند یم حزب ندهیآ یبرا یغرب نگران بودند و آن را عامل مخرب یکشور به رو

 ریگردرگیکدیا ب ۹۱83دو گروه در طول دهه  نیا فضا برای مقاومت در برابر اصالحات استفاده می کردند.

 تیان آنمنخود را در  یزیخشونت آم اریبه شکل بس تایشد و نها دهیبه جامعه کش و به تدریج این درگیری بودند

 .نشان داد

گونه ای که محافظه کاران که نقش  هب کرد دایپ تداومدر درون حزب  یریدرگ نیز این انمن انیپس از واقعه ت 

کوشیدند با تعلیق دنگ، کشور را به طور کامل در کنترل گیرند و  لی را در سرکوب دانشجویان داشتنداص

در درون حزب ادامه  ییها ضعفو همچنان با شدت  ۹۱۱2تا سال  یریدرگ نیااصالحات را تمام شده بنامند. 

 .مواجه گردد یجهان با مشکالت یبه رو شتریهرچه ب شیباز و گشا یدرها استیس و باعث شدداشت 

باز را با  یدرها استیاصالحات و س گریبار د با مسلط شدن مجدد دنگ بر امور، او و ۹۱۱2ل سا یاما از ابتدا 

 ینظام ها ریو سا یشورو یجنگ سرد و فروپاش انیاز پاالبته که  یسرعت ،گرفت شیدر پ یشتریسرعت ب

 یستیکمون یهانظام  ریو سا یشورو یاشاره شد فروپاش نیشیهمانگونه که در فصول پ. هم متاثر بود یستیکمون

که آنان راه  یا گذشته نشان داد به گونهبیش از اصالحات را  ضرورت پیشبرد ها ینیبه چ یشرق یدر اروپا

 .نداشتند ستیحزب کمون یفروپاش یبرا گشودن راهایاصالحات و  شبردیپجز  یگرید

کشور  نیا كیاستراتژ دستور کار ت بار دیگر دربه سازمان گا حاقپرونده ال، مجدد روند اصالحات حیایبا ا

راستا  نیدر او اصالحات اقتصادی و تجاری الزم برای الحاق به این نهاد همچنان تداوم یافت. قرار گرفت 

و این کشور کوشید کرد  دایکاهش پ یقابل توجه تا حدتجارت آزاد  یرو شیپ یتعرفه ا ریو غ یتعرفه اموانع 

 زدیك نماید. تا سیاست ارزی خود را به مکانیسم های بازار ن

رقابت  در مورد مقابله با دیجد وانینق نیدوره صورت گرفت تدو نیکه در ا یاصالحات نیجمله مهمتر از

در ساختار  مهمیاصالحات  گریشدند و از طرف د تیبازار تقو یروهایسو ن كیاز  این دورهدر  .بود نامنصفانه
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در  گانهچندگانه و مراجع چند یها استیس که به یا کشور صورت گرفت به گونه نیا یتجارت خارجی نهاد

کشور  نیا یتجار ی سیاستاجرا ی در تدوین وکپارچگی یداده شد و نوع انیکشور پا نیا یتجار استیس

 26.حاکم شد

و  دنرسی سرانجام به به گات نیچ ، پیوستنمذاکرات الحاقدور  ۹۱ یاصالحات و برگزار نیبا وجود انجام ا

 تدر روند الحاق به گاچین که  یلیدال نیاز  مهمتر یکیشد. لیتبد یرت جهانسازمان به سازمان تجا نیا

عضو  كیعنوان  ی مذاکراتی چین نمی خواستند این کشور بهکسب نکرد آن بود که طرفها یچندان تیموفق

جهت کوشیدند  نیبه هم ید.نما یسازمان قاعده گذار نیشود و در ا یجهانتجارت موسس وارد سازمان 

 دند. کشور ش نیمانع از الحاق ا تاًیو نها ندینما یا طوالنمذاکرات ر

سازمان  نیمجبور شد الحاق خود را در قالب ا، چین  ۹۱۱5در سال  یسازمان تجارت جهان یریگ با شکل 

 ت، اینبه گا نیچ الحاقروند  دنیبه درازا کشی و غرب یها طرف یعهد دادامه دهد. با وجود  ب سیتاسالدیجد

کشورها در  ریگسترش تعامل با سای و به اقتصاد جهان شتریخود را اتصال هرچه ب كیاب استراتژانتخکه کشور 

به طول  233۹روند گفتگو را آغاز نمود  که تا سال  گریحوزه قرار داده بود بار د نیا یدیکل یقالب نهادها

 .دیانجام

به آن اشاره  گرید یها که در فصل یاصالحات  ،دیرا تداوم بخش یهمچنان اصالحات اقتصاد چیندوره  نیدر ا 

ها الحاق به  ینیچ دان اشاره کرد آنکهب دیبا ریمس نیکه در ا یمهمنکته  .رسد یشد و تکرار آن الزم به نظر نم

به  .کردند یم یخود تلق یدر روند اصالحات اقتصاد یرورضمرحله  كیرا به عنوان  یسازمان تجارت جهان

 سرانجامرا به  ندیفرا نیا دندیکوش آناز حد  شیشدن ب یو طوالن ریمس یاه یهمه دشوار علیرغم لیدل نیهم

 ند. برسان

ی در حال به سود کشورها تواند یم یدر صورت یالحاق به سازمان تجارت جهان ،کارشناسان یاز منظر برخ 

نموده  یحرا طرا یشخصی ماصالحات اقتصادنامه کشورها بر نیکند که ا نیتام منافع آنان راباشد و  توسعه

صورت الحاق به  نیر ایدر غ رایز ،دنریاز عناصر آن در نظر بگ یکیسازمان را به عنوان  نیباشند و الحاق به ا
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 محور پیامدی جزبازار  ی و تجاریصنعتتوسعه طرح کالن  كیاز  یبدون برخوردار یسازمان تجارت جهان

 27.خواهد آوردنکشورها به ارمغان  یاقتصادها یخسارت برا

بازار محور  یبود که در ابتدا طرح کالن اصالحات اقتصاد ی در حال توسعه ای کشورها عدوداز م یکی نیچ 

حاق به سازمان بازار محور الطرح  نیو در قالب ا شدارائه  شیول پصرا به اجرا گذاشت که شرح آن در ف

رو بود  نیاز هم .شمرد بر یرمرحله ضرو واقدام  كیرا به عنوان  یجهان یبازارها ی و دستیابی بهجهان تجارت

 نیچ یو تجار یاقتصاد یپلماسیدغدغه د نیمهمتر ۹۱۱3در سراسر دهه  یکه الحاق به سازمان تجارت جهان

تجارت  سازمانالحاق به  یبرا نیچ یتالش ها. شد یم یریگیپ جدیبه طور  ورکش نیاز طرف رهبران او بود 

 یدر کنفرانس دوحه سازمان تجارت جهان 233۹ر در  نوامبر کشو نیا وداد  جهینتی در فرایندی طوالنی جهان

مهمترین  .دیرس نیطرف یکشور به امضا نیا یا صفحه ۹533سازمان در آمد و توافقنامه چندجانبه  نیا تیعضو

 :عبارتند از رفتیاق پذحدر قالب موافقتنامه ال نیکه چ یتعهدات

 ارانهیو  یتعرفه ا ریکاهش موانع غو حوزه  نیا کاهش نرخ تعرفه در ی،واردات محصوالت کشاورز شیافزا

 میمستق یها

 یتعرفه ها در حوزه صنعت در اغلب محصوالت صنعت کاهش

 ها یخارج یبه رو یخدمات یبازارها ریو سا یا مهیب یبانک ستمیس گشودن

 بپردازند تیبه فعال یصرفا در قالب قواعد تجار یدولت یشرکت ها نکهیبه ا تعهد

 کاال و خدمات. عیها شبکه توز یخارج یبه رو عیزشبکه تو گشودن

. رکن استیناف سازمان تجارت جهانی برای حل و فصل 28یسازمان تجارت جهان نافینهادن به رکن است گردن

 اختالفات اعضا در مورد عمل به قواعد این سازمان در روابط تجاری تاسیس شده و ارای آن الزم االجراست.

قادر خواهند بود به طور منصفانه  نیدر چ یخارج یشرکتها نکهیاز ا نانیحصول اطم یاقدامات خاص برا انجام

 داشت. تیاهم ینیچ یدولت یرقابت شرکت ها با شرکتها به خصوص از لحاظ نیتضم نیتجارت کنند. ا
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 یمحصوالت داخل یریمانند الزام به به کارگ یطیشرا  نیدر چ یخارج یشرکتها تیفعال یتعهد داد که برا نیچ

 ردیدر نظر نگرا  کشور  نیو توسعه ودر ا قیتحق یتهایفعالو  یانتقال تکنولوژ ،داتیدر تول

در برابر  کایآمر عیاز صنا یمحافظت از کارگران و بخش یبرا کایدر آمر نیچ هیعل نگیدامپ یآنت یروشها تداوم

 اقدام در روند الحاق موافقت کرد.  نیبا ا نی. چنیواردات روزافزون چ

 

 سازمان تجارت جهانی بههبران چین در روند الحاق نقش ر

 

رهبران اصالحگرای چین  پیوستن به سازمان تجارت جهانی را از لحاظ منطق سیاسی، قراردادن چین در مسیر 

دانستند و از لحاظ اقتصادی با برآوردهایی که در مراکز تحقیقاتی  ناپذیر الحاق به اقتصاد جهانی می برگشت

بندی رسیده بودند که پیوستن به این سازمان، اقتصاد چین را وارد دوران  بود، به این جمعحزب صورت گرفته 

متصور بودند آنکه بازار  WTOطالیی رشد و توسعه خود خواهد کرد. مهمترین مزیتی که آنان از پیوستن به 

ی این کشور را که توانند بر اساس قوانین خود کاالها شود و کشورها دیگر نمی جهانی به روی چین باز می

 پذیری باالیی برخوردارند، محدود کنند.  قابلیت رقابت

یعنی پیوند نهادینه با اقتصاد جهانی و پیوند نهادینه با  WTOرهبران اصالح طلب معتقد بودند که پیوستن به 

 ف، بایدالمللی است و برای نیل به این هد اقتصاد جهانی به معنای ارتقای موقعیت این کشور در پهنه بین

ها در  های پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، بیش از همه حوزه هزینه .مدت را تحمل کرد های کوتاه هزینه

شد. بنابراین می توان گفت که  های دولتی برآورد می بخش کشاورزی و بحران بیکاری ناشی از اصالح شرکت

نان برای پیوستن به اقتصاد جهانی مهمترین تسلط اصالح طلبان بر نظام سیاسی چین و انتخاب استراتژیك آ

 شرط الزم برای الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورد. 

در این راستا رهبران چین برای مدیریت موفقیت آمیز روند الحاق به اقدامات و ابزارهای مختلفی دست 

دهی به مناظرات داخلی  دهی و جهت شکل یازیدند. آنان با طرح درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی،
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بست مذاکرات با تابوشکنی نسبت به بازار آزاد و تبیین آن به  در جهت الحاق و در حمایت از آن، شکستن بن

کننده یعنی  عنوان هدف نهایی اصالحات اقتصادی و مدیریت مذاکرات دشوار دوجانبه با مهمترین طرف مذاکره

 2۱روند الحاق ایفا کردند.ساسی در ایاالت متحده، نقش ا

ود. رهبران چین در سطوح نخست وزیر و رئیس ب از دیگر تأثیرات رهبران بر روند الحاق چین، دیپلماسی سران

شد، رأساً وارد  رسید یا روابط چین و آمریکا دچار سردی می بست می جمهور، هر گاه که مذاکرات به بن

بست مرتفع شود. افزون بر تمامی نقش های  کردند تا بن ش میشدند و با گفتگو با رئیس جمهور آمریکا تال می

بست رهایی  توانستند با اعطای امتیازات استراتژیك، روند الحاق را از بن فوق الذکر، این رهبران بودند که می

و در جریان مذاکرات با ایاالت متحده برجسته بود. نخست وزیر وقت  ۹۱۱۱بخشند. این نقش به ویژه در سال 

بست به آمریکا سفر کرد و امتیازات فراوانی  جی، در این مقطع با هدف رهایی مذاکرات از بن  ن، زو رونگچی

ها به  ها و ورود خارجی را در حوزه دسترسی به بازارهای صنعتی و کشاورزی چین، کاهش نرخ تعرفه

فع موانع مذاکراتی ارائه های حساسی همچون بانکداری، بیمه و ارتباطات را به ایاالت متحده برای ر حوزه

 ۹3کرد.

کنندگان بوروکرات.افزون  توانند چنین امتیازاتی را قائل شوند و نه مذاکره گیران ارشد می پیداست که تنها تصمیم 

دانستند. فساد  بر این، رهبران پیوستن به سازمان تجارت جهانی را در راستای مبارزه با فساد اقتصادی نیز کارا می

ای را  بازاری چین، زمینه نیمه -وزافزون بود. اقتصاد نیمه دولتیاز دوران سیاست درهای باز ر در اقتصاد چین،

. آنان دریافتند که پیوستن به سازمان با قطع های عظیمی دست یابد  هم آورده بود تا به رانتابرای بوروکراسی فر

برد و به کاهش فساد کمك شایانی  بین می خواری را از ها و لیبرالیزه کردن تجارت، دو ابزار اساسی رانت تعرفه

کند. همانگونه که اشاره شد، رهبران ارشد چین نقش اصلی را در پیشبرد مذاکرات الحاق این کشور به  می

الحاق را تصمیمی  ایاند و از این روست که برخی به درستی، تصمیم چین بر سازمان تجارت جهانی داشته

 اند. نامیده -ا اتخاذ کردندتصمیمی که رهبران چین آن ر -سیاسی
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 اصالحات بوروكراتیك و الحاق چین به سازمان جهانی تجارت

سازی نیاز به اجماع داشت و  ای بود که برای تصمیم . در ابتدای روند الحاق، سیستم بوروکراتیك چین به گونه

این روند را متوقف کرده یا شدند، تالش داشتند تا با استفاده از قدرت خود،  هایی که از الحاق متضرر می بخش

کنندگان چینی ناگزیر به مبارزه در دو جبهه بودند؛ یکی جبهه مذاکرات با خارجیان  کند سازند. از این رو، مذاکره

های بیشتری مواجه بود. در چین پس از  زنی در داخل و چه بسا جبهه داخل با دشواری جبهه چانه یو دیگر

و دولت با اقتباس از شوروی بنیان گذارده شد. در مدل شوروی، حزب  ، رابطه حزب۹۱۹۱انقالب کمونیستی 

کرد و در واقع  در کنار دولت، بوروکراسی خاص خود را برپاکرده بود و بر تصمیمات دولتی نظارت می

 ۹۹.های خرد و کالن در اختیار حزب بود گیری تصمیم

های باز به مواهب و رانت های بسیار اصالحات و سیاست در بوروکراسی آشفته چین در دوره پیش از آغاز

برد، از این رو  هایی که الحاق به سازمان تجارت جهانی آنها را از میان می ای دست یافته بود، رانت گسترده

کرد. به عنوان یك نمونه،  بخش مهمی از این بوروکراسی آشفته، سرسختانه در برابر روند الحاق مقاومت می

محصول  ۹333ای اقتصادی، قدرت انحصاری اعطای مجوز واردات برای بیش از ه خانه پیش از الحاق، وزارت

محصول کاهش یافت و در سال  ۹33مختلف را بر عهده داشتند؛ در حالی که با پیوستن چین، این تعداد به 

  ۹2، کامالً حذف شد.2335

دار بودند و بوروکراسی های دولتی برخور ها از انواع حمایت در حوزه صنعت نیز صنایع این کشور برای دهه

داد. اما نکته مهمی که  دانست و در برابر آن مقاومت شدیدی بروز می حاکم بر آنها، الحاق را چونان کابوس می

در اینجا باید به آن توجه کرد، آنکه خواست بوروکراسی چین در تعارض با انتخاب استراتژیك رهبران چین که 

نوانند تصمیم استراتژیك رهبران را  دانستند نمی ها که می این رو بوروکرات همانا الحاق بود، قرار گرفته بود. از

زنی، حداقل منافع خود  به چالش بکشند، تالش کردند تا حد ممکن، فرایند الحاق را کند کنند و در روند چانه

شد تا بخش بود و باعث  و اصالحات بوروکراتیك، نتیجه ۹۱۱8تا سال   را حفظ نمایند. تالش بوروکراسی

جی به عنوان نخست وزیر، ورق برای  با انتصاب زورونگ. علیرغم خواست رهبران، چین در الحاق توفیق نیابد

آغاز کرد و  "دولت کوچك، بازار بزرگ"بوروکراسی برگشت. او بازسازی ساختار دولت را  تحت لوای شعار 
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جنبه به روند الحاق چین به سازمان شروع به کوچك نمودن نهاد دولت نمود. اصالحات بوروکراتیك از چند 

 تجارت جهانی یاری رساند:

زنی برای الحاق به نحو مؤثری  این اصالحات باعث شد تا تعداد بازیگران داخلی درگیر در فرایند چانه -۹

دفتر  233کاهش یافت. افزون بر این، بیش از  2۱به  ۹3کاهش یابد. زیرا تعداد وزارتخانه و نهادهای درگیر از 

ها نیز در یکدیگر  کردند، منحل شدند. برخی از وزارتخانه ها فعالیت می ها یا وزارتخانه زیر نظر کمیسیون که

 ادغام شدند. 

های هر دستگاهی به  با این اصالحات، پیچیدگی و آشفتگی بوروکراتیك کاهش یافت و وظایف و مسئولیت-2

 تر از  گذشته نمود. ار آساندهی به اجماع را بسی طور شفاف مشخص شد و همین امر، شکل

ها در معرض خطر جدی قرار گرفتند و از این رو اولویت  با کاهش شدید تعداد کارکنان دولت، بوروکراسی-2

تراشی در روند الحاق یا تالش در جهت کسب دستاوردهای بیشتر در طی آن، به حفظ بقا تغییر  آنان از مانع

 یافت.

های صنعتی را در مقابل روند الحاق کاهش داد.  ار دولت، مقاومت بخشمهمتر از همه آنکه بازسازی ساخت-۹

های اقتصادی متولی آنان شد. در واقع با این  های دولتی و وزارتخانه زیرا منجر به قطع روابط ویژه میان شرکت

۹2 ها متولی سیاستگذاری کالن صنعتی شدند. ها کاهش یافت و این وزارتخانه اقدام، کنترل دولت بر شرکت
 

 روند الحاق چین درنقش متغیرهای خارجی 

 

المللی نیز متغیرهای مهمی بر روند الحاق چین تأثیرگذار بودند که از این  افزون بر صحنه داخلی، در صحنه بین

ای برخوردار بودند. اهمیت آمریکا در  المللی به طور کلی و ایاالت متحده از اهمیت ویژه میان، رژیم تجاری بین

توان گفت این روند با سیاست داخلی آمریکا و سیر روابط چین و  ای بود که می چین به اندازه روند الحاق

مریکا هم پیوند بوده است. آمریکا با استفاده از قدرت فائقه خود در گفتگوهای دوجانبه، فشارهای جدی به  آ
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تالفی از کشورهای غربی، وارد دهی به ائ چین برای گرفتن امتیاز  از طریقی چون بازی با کارت تایوان و شکل

 کرد. می

های طرف مذاکره چین، ایاالت متحده مهمترین دولت بود و در واقع  همانگونه که اشاره شد، از میان دولت

المللی آمریکا،  شد.موقعیت بین مذاکره با این کشور کلید ورود چین به سازمان تجارت جهانی محسوب می

جهانی، قدرت تجمیع آرای این کشور، نفوذ آن بر سایر اعضا و حجم های مالی آن به سازمان تجارت  کمك

اقتصاد و بازار آن، همگی از عواملی بودند که موقعیتی ویژه و برتر به این کشور در سازمان تجارت جهانی 

تن های اندکی از پیوس کشوری که با چین وارد مذاکره شدند، اغلب آنها نگرانی 27بخشیدند. در واقع از میان  می

 این کشور داشتند؛ در حالی که این موضوع برای آمریکا از اهمیتی استراتژیك برخوردار بود. 

لو یانگ تو، سرپرست تیم مذاکره کننده چین، نقش آمریکا در روند الحاق این کشور را چنین توصیف می کند: 

گات/سازمان تجارت جهانی  به بعد در مقاطع بن بست مذاکرات ما فکر می کردیم که پیوستن به ۹۱8۱از سال 

یك روند مذاکره چند جانبه است و اگر آمریکا با ما مذاکره نمی کند، می توانیم با سایر طرف ها همچون اروپا، 

ژاپن یا دوستانمان در جهان سوم مذاکره کنیم. اما در تعقیب این هدف با کمال تعجب دریافتیم که همه آنها در 

د و آن اینکه آیا با آمریکا مذاکره کرده اید؟ با این تجربه ما دریافتیم که آمریکا ابتدا یك سوال از ما می پرسیدن

در این سازمان از قدرت فائقه برخوردار است و اگر چین با ایاالت متحده به تفاهم نرسد، هیچ کشور دیگری 

دیه اروپا تنها بود که مذاکرات چین با اتحا از همین رو۹۹"قادر به شکستن بن بست مذاکرات نخواهد بود. 

 هنگامی به نتیجه رسید که پیش از آن مذاکرات با آمریکا به نتیجه رسیده بود. 

های مهم در حیات سیاسی این کشور و نیز  پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی یکی از دگرگونینهایتا آنکه 

درهای باز را در پیش گرفته در روند تجارت آزاد در جهان بود. چین در طول تاریخ مدرن خود، دو بار سیاست 

های استعماری درهای خود را گشود و دیگری، با  و هنگامی که تحت فشار قدرت ۹۱است؛ یکی در قرن 

به بیان دیگر، مهمترین تفاوت . المللی پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بر مبنای مقررات پذیرفته شده بین

 یوستن به اقتصاد جهانی نهفته است. تالش آن برای پ دو گشایش، در اراده چین واین 
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المللی بر روند الحاق چین به سازمان تأثیرگذار بودند. در  به طور خالصه، سه دسته متغیرهای داخلی، ملی و بین

سطح ملی، اوالً اجماعی میان نخبگان حاکم بر سر پیوستن به اقتصاد جهانی و نیل به توسعه از این مسیر حاصل 

گرا بود که  گرایانه بود و این دولت توسعه به بعد، ماهیت دولت در چین توسعه ۹۱7۱ع شد. در واقع، از مقط

 فرایند الحاق را مدیریت کرد. 

نکته دیگر آنکه فرایند مذاکره چینی ها با سایر طرف ها عالوه بر چانه زنی نوعی یادگیری نیز در خود داشت. 

مذاکره فقط فرایند چانه زنی با خارجی  "یف می کند یکی از مذاکره کنندگان چینی این موضوع را چنین توص

ها نیست، بلکه فرایند تغییر ایده ها در داخل نیز هست. ما در اوایل مذاکرات معتقد بودیم که هر چه در 

ایع خود به عمل آورده یریم، حمایت و حفاظت بیشتری از صنمذاکرات بتوانیم نرخ های تعرفه باالتری را بگ

دریافتیم که تعرفه باال عامل اصلی رواج پدیده قاچاق است. در واقع ما دریافتیم که تنها  ۹۱۱8ایم. اما بعد از 

منطق رقابت در بازار است که می تواند به توسعه بازار منجر شود و این مسیر بهترین راه برای حمایت از 

ه مذاکره و دیدن آن به عنوان دیگر  آنکه چینی ها در روند مذاکرات به تدریج نگاه سنتی خود ب   "صنایع است

جمع صفر را تغییر دادند و دریافتند که انعطاف و امتیاز دادن متقابل شرط الزم شکل دهی به  بازی با حاصل

با الحاق چین به سازمان تجارت جهانی، سیاست تجاری این کشور وارد دوران  برد است.-مذاکرات برد

 قتصاد جهانی است. جدیدی شد، دورانی که محوریت آن تنیدگی در ا

 به سوی موافقتنامه های تجارت منطقه ای

 

توان تالش روزافزون این کشور برای انعقاد  یکی دیگر از تغییرات پارادایمیك در سیاست تجاری چین را می

الحاق این کشور  . این روند در واقع پس ازنستانبه تجاری با کشورهای مختلف داموافقتنامه های دو یا چند ج

زمان تجارت جهانی آغاز شده و به طور روز افزونی تداوم یافته است. یکی از دالیل کلیدی تالش چین به سا

شکل دهی به موافقتنامه های تجارت آزاد با سایر کشورها آن است که سازمان تجارت جهانی در سال   برای

نتوانسته هیچ  ۹۱۱5ر سال های اخیر در وضعیت قفل شدگی قرار گرفته است. این سازمان بعد از شکل گیری د

دوری از مذاکرات کالن تجاری را به سرانجام برساند و مذاکرات موسوم به دور دوحه همچنان در وضعیت 

 قفل شدگی باقی مانده است.
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با قفل شدگی سازمان تجارت جهانی از یك سو و سرعت یافتن روند تحوالت در تجارت جهانی که عمدتاً 

و گسترش تجارت الکترونیك بوده و نیز تغییر موازنه قدرت در صحنه جهانی به سود متاثر از انقالب اطالعاتی 

ی غیر از سازمان یها کوشیده اند تا آزادسازی را از مسیرهاطیف وسیعی از کشور ،کشورهای در حال توسعه

کشوری که تجارت جهانی و در قالب موافقتنامه های کوچك تر دو یا چند جانبه به پیش ببرند. چین به عنوان 

شیده از این روند عقب ویکی از کلیدی ترین بازیگران در تجارت جهانی تبدیل شده نیز کبه در سالهای اخیر 

ه با کشورهای مختلف امضا به همین دلیل بر تعداد و گستره موافقتنامه های تجارت آزاد و ترجیحی ک .نماند

اد با سایر کشورها و بلوک های تجاری را به افزوده است. تالش برای گسترش موافقتنامه تجارت آز ،کرده

 .محسوب کرد  از الحاق به سازمان تجارت جهانعنوان سیاست تجاری جدید چین در دوره پس 

های اخیر که بر محور رشد قارچ گونه  به دیگر سخن چین نیز متاثر از روند کالن تجارت جهانی در سال

هایی با تعداد هر چه بیشتری از  ده، انعقاد چنین موافقتنامههای تجاری دو جانبه و چندجانبه بو موافقتنامه

های تجاری چین در سال های اخیر با  کشورها را در دستور کار قرار داده است. جداول ذیل، موافقتنامه

 کشورهای مختلف را نشان می دهد:

 سایر كشورها های تجارت آزاد منعقد شده میان چین و  موافقتنامه -1جدول 

 طرفین موافقتنامه سال امضای موافقتنامه

ان چین و آسه 2335  

 چین و پاکستان 2337

 چین و شیلی 2336

 چین و نیوزیلند 2338

 چین و سنگاپور 233۱

 چین و پرو 23۹3

موافقتنامه همکاری اقتصادی نزدیکتر سرزمین  233۹

 اصلی)چین( و هنگ کنگ
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قتصادی نزدیکتر سرزمین موافقتنامه همکاری ا 233۹

 اصلی)چین( و ماکائو

 چین و تایوان 23۹3

 چین و کاستاریکا 23۹3

 چین و ایسلند 23۹۹

 چین و سوییس 23۹2

جنوبی چین و کره 23۹2  

 چین و استرالیا 23۹۹

 موافقتنامه تجارت آزاد با گرجستان 23۹7

 

 مذاكره(تجارت آزاد چین و سایرین)در حال های  موافقتنامه -2جدول

 چین و شورای همکاری خلیج فارس

کره جنوبی-ژاپن–چین   

 چین و سری النکا

ان روزآمد کردن موافقتنامه چین و آسه  

 چین و نروژ

ای جامع مشارکت اقتصادی منطقه  

 

(11)تجارت آزادی كه در مرحله امکان سنجی قرار دارندهای  موافقتنامه -3جدول 
45 

ای با کانادا امه تجارت منطقهمطالعات امکان سنجی موافقتن  

 مطالعات امکان سنجی موافقتنامه تجارت آزاد با کلمبیا

 مطالعات امکان سنجی موافقتنامه تجارت آزا با مالدیو

 مطالعات امکان سنجی موافقتنامه تجارت آزاد با مولداوی
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فیجی مطالعات امکان سنجی موافقتنامه تجارت آزاد با  

 

تدریجی سیاست تجاری دولت چین سند جدیدی در زمینه سیاست تجاری این کشور  در تداوم روند اصالح

.منتشر نمود
منتشر شد و در آن ضمن مروری بر روند تحول در تجارت خارجی این  23۹۹این سند در سال  ۹6

دم های اخیر، ایجاد تحول جدید در آن مورد تأکید قرار گرفته است. از منظر نویسندگان سند، ع کشور در دهه

هایی که باید  شوند. ضعف های مهم تجارت خارجی چین محسوب می توازن، عدم انسجام و ناپایداری، ضعف

 برطرف گردند. 

در این سند برای ایجاد تحول در تجارت خارجی چین، ارتقای مزیت رقابتی، کاهش مصرف انرژی و کاهش 

یت فکری، ارتقای استانداردهای کیفی و های تجاری حمایت از حقوق مالک محیطی، تقویت جنبه آلودگی زیست

های فعال در صادرات و واردات، تمرکز بر برندینگ  ایمنی کاالهای صادراتی، ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکت

آفرینی در سطوح باالتر اقتصاد  پذیری جهانی و نهایتا نقش و رقابت جایگاه چین در زنجیره ارزشو ارتقای 

توان مدعی شد که تغییر در الگوهای سنتی  ه است. با تحلیل محتوای این سند، میجهانی مورد تاکید قرار گرفت

تجارت خارجی چین و ارتقای نقش و جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی به طورکلی و زنجیره جهانی ارزش 

 ۹7به طور خاص به عنوان هدف کلیدی مطرح شده است.

 سیاست صنعتی چین

ادسازی تجاری بر خصوصی سازی تقدم یافت و در فرآیند پیشبرد برنامه در فصل گذشته اشاره شد که آز. 

سازی به طور تاخیری و از خصوصیو سیاست درهای باز در ابتدا آزادسازی صورت گرفت و اصالحات 

تقدم و تأخر رخ داد   تجاری و صنعتی نیز همین  . در حوزه سیاستبه پیش رفتآغاز شد و  ۹۱۱3اواسط دهه 

دگرگون  سیاست درهای باز سیاست تجاری چین شروع بهو از ابتدای اعالم برنامه اصالحات  بدان معنا که

این کشور چنان که توضیح داده شد به سرعت قواعد بازار آزاد را در حوزه تجارت پذیرا گشت.در  و شدن کرد

ی خط تولید خود این دوره چین به کارخانه جهان مبدل گشت بدان معنا که اغلب شرکت های بزرگ بین الملل

و چشم  و به ویژه نیروی کار ارزان این کشور از یك سو  را به این کشور منتقل کردند و با استفاده از مشوق ها

 بازار بی بدیل آن از دیگر سو کوشیدند تا سودآوری بیشتری را کسب نمایند. انداز
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شرکت ها صورت گرفته است.  های اخیر بخش مهمی از صادرات چین توسط ایندر سالاز همین روست که  

در زنجیره جهانی ارزش مبدل گشت و به  صنعتی تولید نقطه به بیان دیگر چین در این دوره به بخش تولید یا

تولید در زنجیره جهانی ارزش اوالً بیشترین آثار  نقطه روشن است که مدت دو دهه این نقش را تداوم بخشید.

وی کار یك کشور ایجاد می کنند و از طرف دیگر نسبت به سایر منفی درازمدت را برای محیط زیست و نیر

 خدمات پس از فروش ارزش افزوده بسیار کمتری دارد. یا طراحی ،نقاط این زنجیره همچون تحقیق و توسعه

در مرحله نخست توسعه چین که این کشور بدل به کارخانه جهان شد و در واقع در نقطه تولید قرار گرفت، 

محیطی این کشور به سرعت رو به وخیم شدن گذاشت به گونه ای که بخش مهمی از  شاخص های زیست

شهرهای آلوده جهان در این کشور قرار دارند و آلودگی خاک و آب در این کشور به گونه ای هشداردهنده 

ل مهمترین افزایش یافته است. افزون بر این سهم چین از تولید کاالهای صنعتی بسیار اندک بوده و به عنوان مثا

دالر به چین تعلق می گیرد.  ۹خط تولید ایفون در چین است، اما بر مبنای آمارها از هر آیفون تولید شده تنها 

 ۹8این وضعیت در بسیاری از تولیدات شرکت های خارجی در این کشور مصداق دارد.

مند چینی به وجود شرکت های قدرت یکسوتر شدن این کشور از وازات رشد اقتصادی چین و ثروتمندبه م 

ات باالتر  زنجیره ارزش ارتقا لقکوشش نمود تا اقتصاد این کشور را به ح  آمدند و از طرف دیگر دولت چین

این کوشش ها به تدریج در قالب سیاست صنعتی نسبتاً منسجمی منتشر شد و همچنان در حال پیگیری  .دهد

 2325به ساخت چین وسوم سخن می گوید سند ماولین سندی که به طور جامع از سیاست صنعتی چین  است.

 ۹۱است.

، تبدیل بخش تولید صنعتی چین به تولید ابتکار محور و خالق، 2325ر سند سیاست صنعتی چین تا سال د

تاکید بر کیفیت به جای کمیت، بهینه سازی ساختار صنعتی چین، دستیابی به توسعه سبز)پایدار( و ارتقای 

الذکر،  فوق بر مبنای سند به عنوان اصول کالن سیاست جدید صنعتی تلقی شده اند. استعدادها و سرمایه انسانی

 اند: در نظر گرفته شده 2325اهداف ذیل به عنوان اهداف کلیدی توسعه صنعتی این کشور تا سال 

 ارتقاء کامل و جامع صنعت چین-۹
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های باالتر زنجیره جهانی تولید قرار  ای که چین بتواند در حلقه وری این صنعت به گونه افزایش میزان بهره-2

 گیرد.

 .2325درصد تا  73و  2323درصد تا  ۹3نعتی به افزایش سهم تولید داخل در اجزای اصلی تولیدات ص-2

باید بر ارتقای آنان قرار گیرد گزینش  2325صنعت به عنوان صنایع کلیدی که تمرکز تا سال  ۹3در این سند 

 د از:اند. این ده صنعت عبارتن شده

 های جدید و پیشرفته اطالعات فناوری-۹

 های اتوماتیك روبوتیك و ماشین-2

 هوافضا و تجهیزات هوانوردی-2

 تك  های های صنایع دریایی و کشتی -۹

 تجهیزات خط آهن مدرن -5

 گیرند های جدید بهره می ای که از انرژی وسایل نقلیه-6

 تجهیزات تولید نیرو-7

 تجهیزات کشاورزی-8

 پیشرفته مواد-۱

 بیوفارما و تجهیزات پیشرفته پزشکی-۹3

گرچه نقش دولت در  پیشبرد اهداف فوق در سطح کالن برجسته است و اقداماتی نظیر حمایت مالی از ایجاد 

را تعهد نموده است، اما اتکای سند برای پیشبرد  2325مرکز تا سال  ۹3و  2323مرکز نوآوری در تولید تا  23

های کوچك و  های حفاظت از مالکیت معنوی شرکت ، تقویت مکانیسمه نهادهای بازاراست صنعتی جدید بسی

 ها برای خود متوسط و بهره برداری بهتر از مالکیت معنوی در استراتژی کسب و کار، اجازه دادن به شرکت
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المللی  ناظهاری استانداردهای صنعتی شان و کمك به آنان برای مشارکت بهتر در وضع کردن استانداردهای بی

های چینی، افزایش نقش آنان در تولید اجزای  ای بر افزایش رقابت پذیری شرکت است. در این سند تاکید ویژه

اصلی محصوالت صنعتی و نیز محصول نهایی و ارتقای موقعیت آنان در زنجیره تولید و برند سازی  صورت 

53های چینی شده است. مللی کردن شرکتلا ای بر بین گرفته است. افزون بر این در این سند تاکید ویژه
 

باز  یدرها استیدوره اصالحات س یاز ابتدا نیچ یتجار استیشد که س یتوان مدع یآنچه آمد م یبر مبنا

آن بوده است.  یبا اقتصاد بازار و هنجارها شتریدر جهت منطبق شدن هرچه ب یو دگرگون رییدر حال تغ وستهیپ

 هیجذب سرما یرا برا نهیسو زم كیاز  دیکشور کوش نیاشد و  جادیا یاقتصاد ژهیدر ابتدا مناطق و ریمس نیدر ا

 گرید انیرا بردارد. به ب یتجار یگام مهم آزادساز نیاول گریو از طرف د دیفراهم نما یو انتقال فناور یگذار

 دانست.  نیچ یاسیدر اقتصاد س ییخودکفا یها شهیبر اند یانینقطه پا توان یرا م یاقتصاد ژهیمناطق و جادیا

 یریپذ ینیب شیالزم بود تا پ  یآن زمان طوالن یها رساختیمناطق و توسعه ز نیا جادیشد که با وجود ا اشاره

ها  شرکت نیجنگ سرد بود که ا انیاقناع کننده باشد و در پا یخارج یها شرکت یبرا نیچ یاصالحات اقتصاد

 ،یجیتدر یهمان آزاد ساز ای یتجار ژهیمناطق و جادیت اشدند. به موازا نیآسا وارد اقتصاد چ لیس یبه گونه ا

برد و  شیبه پ یتجار استیس یدیکل تیرا به عنوان اولو یسازمان گات و بعدها تجارت جهانبه الحاق  نیچ

به  233۹در سال  تایتالش ها نها نیجهان کوشش کرد. ا یسازمان تجار نیالحاق به مهمتر یحدود  دو دهه برا

 یدرها یسخن با الحاق به سازمان تجارت جهان گریشد. به د رایقواعد تجارت آزاد را پذ نیچ و دیسرانجام رس

 گشوده شد. یها و اقتصاد جهان یخارج یکشور به رو نیمدرن ا خیبار در تار نیدوم یبرا نیچ

 شیش بگسترو مناطق  نیا جادی. با ااشاره شد نیچ یاقتصاد ژهیمناطق و تیموفق در صفحات پیشین به عوامل

را  یادغام در اقتصاد جهان ندیفرآ نیسو چ گریاز د یسو و الحاق به سازمان تجارت جهان كیآن ها از  شیاز پ

 رهیو در خود بودن به متن زنج ییکشور از خودکفا نیا گرید انیبه سرانجام رساند. به ب یتا حد قابل توجه

 نیرا برعهده گرفت. به هم یجهان قشن نیتر مهم رهیزنج نیا دیداد و در نقطه تول تیوضع رییارزش تغ یجهان

 .شد یکشور  به عنوان کارخانه جهان تلق نیجهت است که ا
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پس از انجام این اصالحات و پیوند خوردن با اقتصاد جهانی، چین سیاست صنعتی خود را تعریف کرد، 

ر سند موسوم به ساخت د سیاستی که هدف اصلی آن ارتقای موقعیت این کشور در زنجیره جهانی ارزش است.

ارزش   یجهان رهینقش در حلقات باالتر زنج یفایخود را ا یصنعت استیس یکشور مبنا نی، ا2325 نیچ

 قرارداده  است.

ارزش و  یجهان رهیاوالً مشارکت خود در زنج دهیکوش نیباز تاکنون چ یدرها استیبه طور خالصه از آغاز س 

و  ینیچ یکردن شرکت ها یالملل نیو ب یبا انتقال تکنولوژ ایو ثان دینما نیدر آن را تضم یدینقش کل یفایا

کشور به  نیا یداخل قتصاددر ا یخارج یحضور شرکت ها یبرا  شتریب یها تیهمزمان فشار و محدود

 . دیارزش نقل مکان نما یجهان رهیحلقات باالتر زنج
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 ینیتجربه توسعه چ یآموزه ها: فصل پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

داشت.  ژهیو یبه چند نکته توجه دیدر ابتدا با رانیا یبرا نیدر چ یتجربه توسعه اقتصاد یآموزه ها نییتب یبرا

را پشت سر  یانقالب ستمیدارند و هر دو در قرن ب گریکدیکه با  یاشتراکات رغمینخست آنکه دو کشور عل

است.  نیادیبن زیتفاوت ها  ن اماشدند،  یبا مجموعه غرب دچار مشکالت اساس ییگذاشتند و در دوره ها
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تحول نهاد دولت در کشور  ریدارد. س یمهم یتفاوت ها یرانیآن با فرهنگ ا یدیو عناصر کل ینیفرهنگ چ

متفاوت بود. مهم تر از همه  گریکدیبا  اریبس یآنان در اقتصاد جهان تیموقع زیمتفاوت بوده و در دوران  مدرن ن

دارد.  وجود  یدیکل یها تفاوت نیبرآمده از انقالب چ یاسیاز آن با نظام س هام برآمدو نظ رانیآنکه انقالب ا

 یریبه کارگ یرا برا نهیزم ستیمقاله ن نیبحث آن در ا یکه جا یگریمتعدد د یتفاوت ها و تفاوت ها نیا

در  ینیتوسعه چ یکامل الگو یریبحث بر سر بکارگ نیبرد. بنابرا یم نیاز ب رانیدر ا نیتوسعه چ یکامل الگو

 .ستین رانیا

 گرید یآن را در کشورها ریچنان شگفت آور بوده که نظ  ریاخ یدر دهه ها نیچ یها شرفتیپ گرید یسو از

کامل  ینینش هیفقر مطلق و حاش تیدر حال توسعه از وضع  یکشور نکهی. اافتیتوان  یدر حال توسعه کمتر م

 دینما فایا یدر تجارت جهان رانقش  نیجهان بدل شود و مهمترسده به کارخانه  كیدر طول  یدر اقتصاد جهان

 یبرا یاریبس یها داشته و درس یاریبس یها تیدر آن کشور موفق یدارد  که حکمران نیاز ا تیخود حکا

کالن و  قابل  یارائه شود و نه الگو ییها در قالب آموزه تواند یها و درسها ا م تیموفق نیدارد. اما ا نیریسا

 .رانیاز جمله ا عهدر حال توس یکشورها ریدر سا کاربست

از  یبلکه فهرست رانیبه کاربست آن در ا هیو توص ینیتوسعه  چ ینه الگو دیآ یم یسخن آنچه در پ گریبه د 

 استیدر دوره اصالحات و س نیچ یاسیروند تحول در اقتصاد س یبررس یاست که بر مبنا یدیکل یآموزه ها

 بدان پرداخته شد ارائه شده اند.  نیشیباز  در فصول پ یدرها

 

 

 

 یاصالح قرارداد اجتماع-6
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اصالح قرارداد  د،ینام یتوان اصالح قرارداد اجتماع یرا م نیتجربه توسعه در چ یدیکل یاز آموزه ها یکی 

از مناسبات را با  یدینوع جد یاسیباز نظام س یدرها استیبدان معناست که با آغاز اصالحات و س یاجتماع

دوره نخست پس از انقالب  درکرد. همانگونه که در فصل اول اشاره شد،  فیامعه تحت حکومت خود تعرج

و در مقابل  تینظم و امن جادیا یکشور  و دولت حاکم بر آن بر مبنا نیجامعه ا انینانوشته م یاجماع نیچ

مدت  ید به  آشوب طوالنتوانسته بودن ونیبر بلوک قدرت قرار داشت. انقالب ستیحزب کمون یتسلط انحصار

 نیمزمن برقرار سازند. به هم یثبات یدراز از ب یا پس از دوره ار یاسیو س یدهند و نظم اجتماع انیپا نیدر چ

در برابر تسلط بر بلوک قدرت بود.  یو اجتماع یاسینظم س جادیدوره ا نیدر ا یقرارداد اجتماع انیبن لیدل

 رگذاریو دوام آن تاث یبه قرارداد اجتماع یدوره در شکل ده نیدر ا زین كیدئولوژیا ینگرش ها نیافزون بر ا

 .بود

به گونه روزافزون احساس شد.  تیمشروع دیجد یبه مبان ازیپس از انقالب، ن نینخست یاما با گذشت دهه ها 

ز آن ا نیدر کشور برقرار شد و دولت توانست آنچه را که تحت عنوان نظم آهن ینسب تیدوره گرچه امن نیدر ا

ناکام ماند. نه تنها ناکام ماند بلکه  یاقتصاد هرفاه و توسع یحداقل ها جادیبرقرار سازد، اما در ا شود ینام برده م

از  ییها در بخش یحداقل یزندگ یرخ داد، استانداردها نیدر چ یفراموش نشدن  یاقتصاد عیدوره فجا نیدر ا

برنامه  میمستق امدیکه پ یرخ داد، تلفات نیدر چ یز قحطا یتلفات ناش نیاز بزرگتر یکیرفت و  نیکشور از ب

فاجعه  یانقالب فرهنگ نیشوند. افزون بر ا یبار جهش بزرگ به جلو مائو محسوب م اجعهبلندپروازانه و ف

 و بازگشت به دوره هرج و مرج قرار داد. یکامل نظم اجتماع یرقم زد و کشور را در آستانه فروپاش یگرید

جامعه  انیم یباز، اصالح قرارداد اجتماع یدرها استیبه آغاز برنامه اصالحات و س یمنته یها در سال نیبنابرا

بر روابط دولت و جامعه حاکم  ۹۱۹۱که پس از سال  هیاول یشد. قرارداد اجتماع یو دولت به شدت احساس م

. به رفت یم شیان پو بحر یشکنندگ یبه طور روز افزون به سو نیجوابگو نبود و رابطه طرف گریشده بود د

 گرید انیبه ب ندیقرارداد را اصالح نما نیتا ا دندیکوش یطلبان بعد سابق و اصالح ونیانقالب لیدل نیهم

کشور  نیجامعه ا -حاکم بر روابط دولت یاصالح قرارداد اجتماع یکالن نوع یدر برداشت نیاصالحات در چ

دولت و مردم  ینماد قرارداد اجتماع نیکه مهمتر یمتن کرد، رییتغ نیچ یبود. در  روند اصالحات، قانون اساس

 شبردیپ یدر راستا یاجتماع یروهاین یتمام جیبس دیجد یرفت. در قانون اساس یآن به شمار م تیتحت حاکم
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 یاصالح نیمهمتر گرید انیرفت. به ب یدگرگون کننده به شمار م یرییشد که تغ یمباره طبقات نیگزیتوسعه جا

به توسعه  یبخش تیحاکم بر روابط دولت و جامعه در دوره اصالحات رخ داد اولو یجتماعدر قرارداد ا که

و گسترش رفاه  یتوسعه اقتصاد شبردیخود را پ ژهیکارو نیجامعه بود. دولت مهمتر یو رفاه ماد یاقتصاد

آن هنگام تاکنون کرد .از  فیتسلط بر بلوک قدرت تعر یرا به عنوان ما به ازا ژهیکارو نیبرشمرد و ا  یاجتماع

 شرانیو پ یاسینظام حاکم بر نظام س یدئولوژیبلکه به عنوان ا نهیگز كینه به عنوان  نیدر چ یتوسعه اقتصاد

توسعه  شبردیخود را را درگرو پ تیتداوم موجود یاسینظام س گرید انیشود به ب یتحرکات آن شناخته م یاصل

  فستیدنگ که مان یاز سخنران فیتعر نیکرده است. ا فیتعر نیچ امعهج یو رفاه افزون تر برا یاقتصاد

 نیدر ا دیآ یبه آن پرداخته شد کامال به دست م نیشیو در فصول پ دیآ یبه شمار م نیاصالحات در چ

کشور و کاهش درد  یاقتصاد طیبهبود شرا ستییحزب کمون یکرده که رسالت بهبود اصل دیدنگ تاک یسخنران

و ضامن  دیآ یکشور به شمار م ینظام حاکم برا یاصل ژهیکه همچنان کارو یاست، رسالت نیو رنج مردم چ

 حزب بر بلوک قدرت است.  یتسلط انحصار

به  نیکه  روند تحوالت و اصالحات در چ یدرس نیمهمتر ،یاسیاقتصاد س  یدر سطح کالن و مبان نیبنابرا 

بات با جامعه در گرو اصالح قرارداد از رابطه با ث یو برخوردار یاسیس ینظام ها یهمراه دارد آنکه بقا

آن است  یو شورو نیدر چ حاتاصال  یشود تفاوت اصل یاست. غالباً گفته م نیحاکم بر روابط طرف یاجتماع

 وهیقرارداد به ش نیا ایرا در زمان مناسب اصالح نمود و ثان یقرارداد اجتماع نیحاکم بر چ یاسیکه اوالً نظام س

 ناکام بود.  نهایا یهر دو در یمناسب اصالح شد. شورو

رابطه خود با  یهمواره فرصت بازساز یاسیس یشود که  نظام ها یغالباً گفته م یاسیس یمتون جامعه شناس در

قابل انجام  یروابط قدرت و جامعه در هر زمان فیبازتعر یاصالحات در راستا گرید انیجامعه را ندارند به ب

 دهینرس یجامعه در آنها به ثبات نسب -لتدرحال توسعه که روابط دو یادر مورد کشوره ژهیامر به و نی. استین

 رانیاز ا یمتعدد ی. کشورهاابدی یمصداق م شتریهمواره وجود دارد ب رانگریو راتییبروز انقالبات و تغ میو ب

 که ییبه عنوان کشورها یاسیس یقبل از انقالب تا مصر دوره مبارک وجود دارند که در متون جامعه شناس

در  یزوریموارد اصالحات معموالً به عنوان کاتال نیشود. در ا یم ادیشروع کردند از آنها  ریاصالحات را د
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  چیکه هدف از اصالحات در ه یجامعه عمل کرد، در حال كیو دگرگون شدن  یاسینظام س یفروپاش یراستا

 .ستین یاسیآن نظام س یبقا  سكیر شیبا هدف افزا یاسینظام س

 یتوانمند شیحفظ بقا و افزا یمعموالً در راستا شود یم ییاجرا یاسیس یها که نظام یع اصالحاتنو یطرف از

 ژهیو به و یستیکمون یکشورها به خصوص نظام ها یبرخ زیمورد ن نی. در اردیگ ینظام ها صورت م نیا

آن را  یکه فروپاشنکرد بل یککم یاسینظام س یگرفتند نه تنها به  بقا شیرا که در پ ینوع اصالحات یشورو

 دنیبخش تیو اولو ییگرا یجیدر فصول گذشته تحت عنوان تدر ینیمدل توسعه چ نیینمود. آنچه در تب لیتسه

ها  ینیچ نکهیمراد از ا نیآمده است. بنابرا رونیشود تاکنون از آزمون توسعه سربلند ب یبه اصالحات اقتصاد

که  لیدلدان است عمدتا ب یبه اصالحات اقتصاد دنیشبخ تیشروع کردند اولو یاصالحات را از نقطه مطلوب

و رشته  آورد یکشور فراهم م كیاز مردمان  یعیوس فیط نیب یا ندهیمنافع مشترک فزا یاصالحات اقتصاد

 بخشد. یم میرا گسترش داده  و تحک یاسیآنها با نظام س یدهنده منفعت وندیپ یها

 

 یبر شوک درمان ییگرا یجیتقدم تدر-٢

 

دانست. در فصل  یبر شوک درمان ییگرا یجیتوان تقدم تدر یرا م نیدرس تجربه توسعه در چ نیمترمه دیشا

که از اقتصاد  یدر حال توسعه ا یدر کشورها یو به طور کل یستیکمون ینخست اشاره شد که در نظام ها

اند.  مودهیرا پ ییگرا یجیتدرو  یشوک درمان ریاند  دو مس اقتصاد بازار حرکت کرده یشده به سو یزیر برنامه

 یدانست که مدل شوک درمان ییتوان در زمره کشورها یرا م هیروس ژهیو به و یستیپساکمون یکشورها یبرخ

دهند. اشاره شده که   رییشده به اقتصاد بازار تغ یزیر شبه از اقتصاد برنامه كیاقتصاد را  دندیو کوش دندیرا  برگز

ها  ینیاقدام است. چ نیشده به اقصاد بازار دشوار تر یزیبرنامه ر یصاداقت رییعلم اقتصاد تغ یاز منظر علما

  اریبلکه به طور بس یشوک درمان ریبازار محور را نه از مس یاصالحات اقتصاد هیچون روس ییبرخالف کشورها

 بردند. شیاما مداوم و استوار به پ یجیتدر
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که به تدرج اما مداوم بر  ماندیبه رفتار آب مها  ینیشناسان رفتار چ نیصاحب نظران و چن یاز منظر برخ 

 یفارس یانیبرد. به ب یم نیموانع بر سر راه خود را از ب نیدهد و دشوار تر یم رییگذارد و آن را تغ یاثر م طیمح

بوده است. آهسته بوده از آن لحاظ که   وستهیو توسعه آهسته و پ یاصالحات اقتصاد ریدر مس نیحرکت چ

اصالحات  ریاز سه دهه اخ شیسو در ب گریآمدند اما از د یبر نم عیشبه و سر كی راتییتغ ادجیا یدر پ چگاهیه

 متوقف نشده است. چگاهیهموار تداوم داشته است و ه

به وضوح  یبه شوک درمان ازیبود و ن یدر آستانه فروپاش نی، اقتصاد چ۹۱83مقطع آغاز اصالحات در دهه  در

  دندیبرتر برگز نهیرا به عنوان گز یجیدنگ اصالحات  تدر  یشور به رهبرک نیشد.  اما نخبگان ا یاحساس م

 یو اقتصاد یاسینسبت توسعه س صاصالحات و سرعت آن به خصو ریبردند. البته بعدها بر سر مس شیو به پ

انمن  ختم شد.  انیت دانیم یبه تراژد تایکه نها یدر گرفت، نزاع ستیدر درون نخبگان حزب کمون ینزاع سخت

اصالحات وجود  شبردیپ یبرا یرهبران حزب انیدر م یحداکثر ینکته که همواره اجماع نیسخن ا گریبه د

 یدرون حزب یها یریدرگ ریآن از مس شرفتیاز اصالحات و پ یبلکه بخش مهم ستین قیداشته است چندان دق

 است. شرفتهیاز آنان پ گرید یاز نخبگان و بخش یبخش یروزیو پ

از رودخانه خروشان عبور  یمضمون که هنگام نیه در فصل نخست به آن اشاره شد  بدک ینیالمثل چ ضرب

 گرید انی. به بدهدیرا نشان م ینیمدل توسعه چ ریمس یبه روشن دیتان باش یپا ریز یمواظب سنگها دیکن یم

شده به اقتصاد  یزیر برنامه صادگذار از اقت سكیپر ر ریاز مس یگزاگیو  ز زیآم اطیو عبور احت ییگرا یجیتدر

 دانست. یدر عرصه  حکمران ینیمدل توسعه چ دهیچک توان یبازار را م

 یبرا ییگرا یجیو تدر یشوک درمان  کردیقرار گرفته که رو یدر نقطه ا یکنون طیدر شرا رانیا یاسیس اقتصاد

شوک آور و  راتییکه بدون تغ کنند یاستدالل م یدانست. برخ گریکدی یتوان رو در رو یاصالح آن  را م

قرار دارند از اصالحات  تیدر اقل بتهکه ال یگرانینخواهد بود. د شیب یتوسعه سراب ران،یدر اقتصاد ا نیادیبن

 . کنند یم هیرا توص ییگرا یجیتدر ینیکنند. روشن است که مدل توسعه چ یدفاع م  یجیتدر

 یریو برگشت پذ یا توسعه یها کند برنامه اریبس یاجرا  ییگرا یجیروشن است که منظور از تدر البته

در قالب  نی. گفته شد که اصالحات در چستیپس از انقالب به کرات مشاهده شده، ن رانیاصالحات که در ا
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 اریبس ایانجام شده  یاصالحات که ییها در دوره رانیرفته است. اما در ا شیهمواره به پ "وستهیآهسته و پ"منطق 

پس از اصالحات  نیرفته است. در چ نیمورد سوال قرار گرفته و از ب انیاز بن یتوسط دولت بعد ایکند بوده 

متناسب با آن را به چالش  یخارج استیمنطق اصالحات بازار محور و س استمدارانیها و س از دولت كی چیه

 نیرخ داده است. بنابرا ریاخ یدر دهه ها رانیمختلف ا یدولت ها رد نهایا یکه هر دو یدر حال دند،ینکش

که اساسا اصالحات  یاصالحات به گونه ا یریو برگشت پذ یکند یبه معنا یرو چیبه ه ینیچ ییگرا جیتدر

 .ستیگردد ن یاز معنا ته

 یخارج استیاصالح س -9

کشور رخ  نیا یخارج استیکه در س یراتییتوان در تغ یرا م ینیمدل توسعه چ یدیکل یاز آموزه ها گرید یکی

 ینظر طلب دیاز  تجد یدر دوره مائو نوع نیچ یخارج استیگفته شد که س شینمود. در فصول پ نییداد تب

در  نی. گفته شد که انقالب چودگرفته ب شیدر پ یالملل نیخود در صحنه ب یرفتار یرا به عنوان مش کالیراد

ه عنوان ها ب یانقالب، خارج یدر ابتدا لیدل نیو به هم دیرس یروزیبه پ ریاز استعمار و تحق یدوره دراز انیپا

 یها ستیبرشمرده شدند  و کشور از لوث وجود آنان آنگونه که کمون نیجامعه چ ینابسامان یعوامل اصل

نه  ینظر طلبانه ا دیتجد کالیراد اریبس کردیرو نیچ یخارج استیس عالوهپاک شد.  به  گفتندیم هیاول یانقالب

به عنوان  یکه روزگار یشورو  زیو ن گانیمساقدرت و ثروت بلکه در تعامل با ه یها تنها در رقابت با کانون

 گرفت.  شیشد در پ یم یآنها به قدرت تلق دنیو رس ها ستیکمون یروزیعامل پ نیمهم تر

ملت  ندهیکشور به عنوان نما نینظام حاکم بر ا رشیاز پذ یدار هیبلوک سرما نیانقالب چ یسو از ابتدا گرید از

کشور ها نداشت و روابط با آنان را به  نیبه گسترش روابط با ا یالقه اع زین ییمائو نیسرباز زد. البته چ نیچ

 یگسترش جنبش ها گاهیبه پا نیدوره چ نیاکرد. در  یم یتلق نیچ یدرماندگ یاز عوامل اصل یکیعنوان 

 نیاز متحد تیدر حما تنامیشدن  در جنگ کره و جنگ و ریشد و عالوه بر درگ لیتبد ایدر شرق آس یستیکمون

و  قایمناطق به خصوص در آفر ریو در سا ایدر شرق آس یستیکمون یاغلب نهضتها  دیخود، کوش ستیکمون

 تیحما گاهیپا نیکشور به مهمتر نیا ،ییمائو نیچ خی. در دوره از تاردیمان یو نظام یمال تیرا حما انهیخاورم

 یا به گونه یروابط با شورو ۹۱63شده بود. به عالوه از اواخر دهه  لیدر منطقه تبد یستیکمون یاز جنبش ها

 استیس نیکردند. چن دایپ ینظام یریدرگ گریکدیبا  نیطرف یروزافزون رو به وخامت گذاشت و  و حت
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 یکیبلکه به عنوان   دینما فایا یازنده اسکشور  نقش  یتوسعه اقتصاد یتوانست در راستا ینم  عتایطب یرجخا

 شد. یمحسوب م نیاز معضالت توسعه چ

 استیکه در س یرییتغ نیو مهمتر نیکرد. اول رییتغ جیبه تدر نیچ یخارج استیس ۹۱73دهه  لیاوااز  اما

 هیسرما یایکشور دن نیمتحده عنوان رهبر و مهم تر االتیمناسبات با ا یشد بازساز جادیکشور ا نیا یخارج

توسعه  شبردیبا  پ یرتباطمناسبات در آن زمان ا نیا یپنگ بود. البته بازساز نگیپ یپلماسیدر قالب د یدار

اقدام که از  نیاتفاق افتاد.  اما ا  یتوازن در برابر شورو جادیو  ا یترس از شورو لینداشت بلکه به دل یاقتصاد

 یبا بلوک غرب و به طور کل نیتعامل چ ریمانع را از مس نیو اجرا شد،  مهمتر یطرف شخص مائو طراح

 ریتوسط رهبر انقالب صورت گرفت و نه توسط اصالح طلبان، مس که تحول نیرفع کرد. با ا  یاقتصاد جهان

 یپلماسیکه د یگشوده شده. البته از هنگام شرفتهیپ یبه خصوص اقتصادها یالملل نیو جامعه ب نیتعامل چ

که روابط دو کشور  یسفر کرد تا زمان نیبه چ کسونیآغاز شد و ن ۹۱73دهه  لیمائو در اوا تیپنگ با هدا نگیپ

توسعه کشور  ریمس شبردیکشور در پ نیمدت نخبگان حاکم بر ا نیو در ا دیدهه  به طول انجام كیشد،  برقرار

 هیکشور سا نینبرد همچنان بر ا نیاز ا یدر نبرد بودند و ابهام ناش گریکدیو اساسا ضرورت داشتن توسعه با 

 افکنده بود.

که هنوز  یشد چرخش كیاستراتژ یچرخش  دچار یخارج استیباز س یاصالحات و درها استیبا  آغاز س اما

 لیاز راه حل آن تبد یبه بخش نیاز مسئله توسعه چ یاز بخش یخارج استیچرخش س نیهم تداوم دارد. با ا

 یها یخارج استیس رهااز کشو یاریبس رایکرد ز ییبزرگ نما دینبا یخارج استیشد. البته در مورد نقش س

 یچندان تیتوسعه موفق شبردیاند اما در پ دهیبرگز ریاخ یر سال هامتحده را د االتیبا ا یمدارا و همراه

تاکنون  ۹۱کشور که از قرن  نیاست. ا یتیوضع نینماد چن نیچ یها هیاز همسا یکیبه عنوان  نیپیلینداشتند. ف

 نیا نیاز  موتلف یکیدوم به  یپس از جنگ جهان یدهه ها رمتحده بوده، د االتیهمواره در کنار غرب و ا

و نتوانست اقتصاد  اوردیبه دست ن یمتحده سود چندان االتیبا  یبدل شد، اما  از همکار ایور در  شرق آسکش

 قرار دهد. یو مالز وانیهمچون تا یگرانیتوسعه و رقابت با باز ریخود را در مس
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گذاشت را به طور کامل کنار  یستیکمون یاز جنبش ها تیحما نیباز، چ یدرها استیدوره اصالحات  و س در

از کشورها  یشتریخود داد. به عالوه  تالش کرد تا روابط با تعداد هرچه ب گانیرا به روابط با همسا تیو اولو

 نیچ یخارج استیباز س یدرها استیس ودر دوره اصالحات  گرید انی.  به بدیتوسعه دهد. و از انزوا به درآ

 یکردن آنها به سو ریو سراز یا توسعه یالملل نینخست جذب منابع ب ژهیکرد. کارو دایپ یاساس  ژهیدو کارو

 نیب یاقتصاد یدر نهادها نیچ یخارج استیدوره عمده وقت و توان س نی. در انیو روبه رشد چ ریاقتصاد فق

 داتیتول یبازار ها برا افتنیگذاران و  هیو جذب سرما یاقتصاد یپلماسیشبرد دیو در سفارتخانه ها در پ یالملل

 یپلماسید شبردیسو  پ نیباز بد یدرها استیاز دوره اصالحات و س گریبه عبارت د شد. یصرف م ینیچ

از آنجا که  توسعه  نیبوده است. به عالوه نخبگان چ نیچ یخارج استیس  ژهیکارو نیمهم تر یاقتصاد

ر منطقه تا د دندیکوش ستند،ینگر یم دیجد یقرارداد اجتماع یشتابناک آن را به عنوان مبنا شبردیو پ یداقتصا

 گرید انی. به بندیثبات، بازارها را تصاحب نما نیا هیکنند و در سا جادیمناطق ثبات ا ریو بعدها سا یشرق یایآس

ثبات در منطقه  یاز ستون ها یکیبه  جودنظر طلب و مخالف نظم مو دیتجد گریباز كیدوره از  نیدر ا نیچ

 شد. لیتبد

 نیکوچك آسه ان دست برداشت و ا یکشورها ژهیبه و گانیهمسا یاز مداخله در امور داخل نیراستا چ نیا در

 یبا آنها همکار دیکه با یگانیمنطقه بلکه به عنوان همسا نیدر ا کایکشورها را نه به عنوان دست نشاندگان آمر

 نیاز انمود.  فیآنها قرار دارد تعر اریدر اخت رااز بازار خود  یاز بازار آنها را به دست آورد و بخش یکرد، سهم

آنها و تالش  یثبات ساز یکشورها به خصوص ب نیا یدر امور داخل نیاز مداخله چ یاثر چیدوره به بعد ه

بود مشاهده نشده است. به  نیکه مطلوب حاکمان چ ییها کشورها با نظام نیا یاسیس ینظام ها ینیگزیجا یبرا

به عنوان  کرد یم ریکشور تفس نیمهار ا یبرا یرا که سابقا آن را به عنوان ابزار یا نطقهم ییهمگرا نیعالوه چ

 ییهمگرا یها سمیمکان ریبا آسه ان و سا الوگیبرشمرد و وارد د ایاز راه حل توسعه در منطقه شرق آس یبخش

 شد. یمنطقه ا
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 یساز یبر خصوص یازادساز تیاولو-٤

 

 یو خصوص یدم و تاخر آزادسازتوان به تق یرا م نیچ یتجربه توسعه اقتصاد یدیکل یاز آموزه ها گرید یکی

کالن و  یژگیدارد که به عنوان و ییگرا یجیدر همان تدر شهیر یتقدم و تاخر به نوع نینسبت داد. ا یساز

اشاره شد  نیشیپ ولمورد بحث قرار گرفت. در فص شیدر صفحات پ نیچ یمدل توسعه اقتصاد یدیکل

مناطق  جادیبرنامه اصالحات آغاز و با ا یدین بخش کلباز به عنوا یدرها استیکه با شعار س  یتجار یآزادساز

بود. در  نیچ یاسیدر اقتصاد س كیمیپارادا رییگام در راه تغ نیشد، نخست یاتیو گسترش آنها عمل یاقتصاد ژهیو

بود و دولت همچنان نقش  یهمچنان دولت نیآغاز شد، اقتصاد چ یتجار یکه آزادساز یطیو در شرا ۹۱83دهه 

به  یساز یاز خصوص یشد. در آن زمان سخن یمحسوب م نیدر صحنه اقتصاد چ گریبسا تنها باز و چه  یدیکل

داد و به  تیفعال یمانده بود فضا یکه باق یبند میو ن فیضع اریبس ینبود بلکه دولت به بخش خصوص انیم

از  یخود را تا حد یاز آنکه پا شیدولت پ گرید انیرقابت کنند. به ب یدولت یها تا با شرکت دآنان اجازه دا

بر شرکت  یفشار رقابت جادیا یفضا را برا د،ینما یساز یرا خصوص یدولت یها بکشد و شرکت رونیاقتصاد ب

 نمود. یفراهم آورد و آنها را وادار به رقابت با بخش خصوص یدولت یها

صورت  ینیچ یها آن در کسب و کار امدیکه در پ ییآسا برق شرفتیو پ یتجار یدهه پس از آغاز آزادساز كی

در دستور کار قرار داد و در قالب برنامه  یرا به طور جد یدولت یشرکتها یساز یگرفت دولت خصوص

 یبخش خصوص اریاز اقتصاد را در اخت یشتریو ب شتریب یکوشش کرد بخش ها "دولت کوچك بازار بزرگ"

 یاقتصاد تیاز فعال یشتریب یو گشودن حوزه ها یساز یخصوص شرفتیدوره به موازات پ نیقرار دهد. در ا

تداوم  زیتجارت آزاد ن یجهان نیو هماهنگ شدن با قواعد و قوان یتجار یآزادساز ،یبخش خصوص یبه رو

 یاقتصاد یپلماسید كیکار شماره  ستوربه د یبه سازمان گات و بعدها سازمان تجارت جهان وستنیو پ افتی

 ۹۱۱3بود، اما در دهه  انیدر جر یتجار ینها آزادسازت ۹۱83در دهه  گرید انیکشور مبدل شد. به ب نیا

 رفت.  شیبه طور توامان به پ یو آزادساز یساز یخصوص

که پس از برافتادن  ردیگ یقرار م هیو روس یشرق یاروپا یکشورها یتجربه در مقابل تجربه شوک درمان نیا

به بخش  یدولت یاک شرکتهاو فروش شتابن یساز یاصالحات را با خصوص دندیکوش یستیکمون ینظام ها
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 یم هیو روس نیچ در یساز یاز دو دهه آغاز خصوص شیببرند. اکنون که ب  شیآغاز کرده  و  به پ یخصوص

با شکست مواجه شده در  هیدر روس یساز یدهد که مدل خصوص ینشان م نیزم یرو یها تیگذرد واقع

 همراه بوده است. یاریبس یها تیبا موفق نیدر چ یساز یو سپس خصوص یکه مدل آزاد ساز یحال

توان به چند دسته  یرا م نیآن در چ شبردیو پ یآزادساز یها سمیاشاره شد مکان نیشیکه در فصول پ همانگونه

موجود بخش  یروهایمناطق آزاد و فرصت دادن به رشد ن جادیدر قالب ا نیکرد. نخست آنکه دولت چ میتقس

 نیگرفت. بنابرا شیرا در پ کجانبهی یآزادساز یخارج یصو حضور بخش خصو قیتشو زیو ن یداخل یخصوص

 میرژ  رییبا تغ نیروند چ نیبود. همزمان با ا کجانبهیبه صورت  نیدر چ یآزاد ساز شبردیپ سمیمکان نینخست

در  زیچند جانبه را ن یآزاد ساز ،یالحاق به گات و بعدها سازمان تجارت جهان یکشور در راستا نیا یتجار

 یکشور به سازمان تجارت جهان نیکه ا 233۹تا سال  ۹۱83 دههمانگونه که گفته شد از اواسط گرفت. ه شیپ

و در  یکشور بود. در مراحل بعد نیا یاقتصاد یپلماسینخست د تیچندجانبه اولو یتجار یملحق شد آزادساز

 یتجارت آزاد منطقه ا یدر قالب موافقتنامه ها یتجار یآزادساز نیبا معطل ماندن دور دوحه، چ ریاخ یدهه ها

 را در دستور کار قرار داده است. یحیتجارت ترج یها افقتنامهمو زیو ن

 یدر دستور کار دولت قرار گرفت. اما روند خصوص یو در مراحل بعد ریبا تأخ یساز یشده خصوص اشاره

 یدیر نقش کلکوچك و کوچکتر شد و بازا جیکه دولت به تدر یا رفت به گونه شیبه صورت مداوم به پ یساز

ها  بخش یبرخ  زیو ن النک یها یگذار استیتنها س  یکنون طیکشور به دست آورد. در شرا نیرا در اقتصاد ا

معروف اند  كیاستراتژ عیکه به صنا عیصنا یحمل و نقل و برخ ،یاطالعات، انرژ یفناور یهمچون  حوزه ها

حضور اندک  نیوز در اقتصاد حضور دارد اما ادولت هن لیدل نیدولت قرار دارند. به هم اریهمچنان در اخت

رسد. اما  یبه نظر م رینقش دولت چشمگ نیچ ینفت یهمچون  شرکت ها ییها شرکت یبزرگ لیاست و به دل

 خارج شده است. نیاقتصاد چ یاساس یها دولت عمالً از بخش

که از دهه  یبند مین یازس یهردو در بن بست قرار دارند.  خصوص یساز یو خصوص یآزادساز یکنون رانیا در

قرار  شتریرا تحت فشار ب یواقع یها منجر شده و بخش خصوص یبه نام خصولت یا دهیآغاز شده به پد ۹273

 گریشود. از د اکمحوزه ح نیابهام در ا یباعث شده نوع یواقع یساز یداده است. شکست در خصوص
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 شیپس از انقالب رو به افزا یها در همه سال نرایا یاسیدر اقتصاد س یو مقابله با آزادساز ییگرا تیسوحما

 یملحق نشده و چشم انداز یتنها اقتصاد بزرگ جهان است که هنوز به سازمان تجارت جهان رانیبوده است. ا

 یمختلف موافقتنامه ها یبا کشورها رانیا نی. افزون بر ااردوجود ند زیمدت ن انیم یا ندهیالحاق آن تا ا یبرا

با بن بست مواجه  رانیدر ا زین یتجار یآزادساز ندیفرا نیمنعقد نکرده است. بنابرا زیاد  نمعنادار تجارت آز

اصالحات  یرقم زده و دو گفتمان متفاوت را برا رانیا یبرا یا ژهیو طیبن بست دوگانه شرا نیاست. ا

که آزاد  یا هیدهد و گفتمان در حاش یم یساز یرا به خصوص تیکه اولو یآورده، گفتمان دیپد یساختار

 کند. یم هیرا به عنوان گام نخست توص یقواعد تجارت جهان رشیو پذ یالحاق به سازمان تجارت جهان ،یساز

تقدم داشته و با  یساز یبر خصوص یآنکه آزادساز افتیتوان در یم نیتجربه توسعه در چ یاز بررس آنچه

صورت  زین یساز یخصوص ،یبخش خصوص تیفعال یالزم برا هیاول یها نهیزم جادیو ا یآزاد ساز شرفتیپ

قواعد حاکم بر آن بوده  رشیو پذ یدر اقتصاد جهان نیادغام چ ها، نیا یهر دو جهیرفته است. نت شیگرفته و پ

 انیرا ب یجالب تیباره روا نیدر ا یدر مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهان نیاست. مذاکره کننده ارشد چ

هر کشور به آن تعلق دارد،  میبسکتبال ت یبسکتبال است. در باز یمانند باز ینتجارت جها دیگو یکند. او م یم

بر اساس قواعد خود در جهان بسکتبال موفق  تواند ینم یکشور چیهاست و  یکیبسکتبال  یاما قواعد جهان

و  ینظام حقوق یدگرگون نیتر شدند و بزرگ رایتجارت آزاد را پذ یها پس از آنکه قواعد جهان ینیشود. چ

 یکار جهان میاز نظام تقس یقواعد صورت دادند، به بخش نیبا ا قیتطب یخود  در دوران مدرن را برا یقانون

در سطوح مختلف  یاقتصاد یاز کسب و کارها  یبردند و بخش مهم شیرا  به پ یساز یخصوص شدند، لیتبد

به طور کامل  نیاز اقتصاد چاست که دولت هرگز  ینکته ضرور نیسپردند. البته ذکر ا یرا به بخش خصوص

 بیترک نیهمدولت شکل گرفته و  یو دست مرئ تیآدام اسم یدست نامرئ انیم بیترک یخارج نشد بلکه نوع

کشور با مدل  آنگلوساکسون  نیا یاسیتوسعه و اقتصاد س ینیمدل چ زیتفاوت و تما نیظاهرا نامتجانس مهمتر

 .شتریشده و نه ب رفتهیذاست که در آن دولت حداقل به عنوان شرط الزم پ

 لبخند یبه متن منحن ییاز خودکفا-٥

وارد  نیرو به زوال چ یامپراطور کریبر پ یکار یاشاره شده استعمار قرن نوزدهم زخم ها نیشیفصول پ در

با  نیبود. دوره استعمار در چ یاجتماع -یاقتصاد یآورد و از عوامل سقوط آن به ورطه هرج و مرج و فروپاش
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تجربه تلخ  نیآن همراه بود. ا اقتصادکشور و ورود زورمندانه استعمارگران به  نیا یمدارانه در هاشکستن زور

کشور شد. حزب  نیا یاسیدر اقتصاد س انهیگرا ییو خود کفا یتفکرات ضد خارج یریشکل گ یبرا یسرآغاز

توسعه  ریت گرفت و مسکشور در دس نیقدرت را در ا ۹۱۹۱بود که از  یتفکرات نینماد چن نیمهمتر ستیکمون

 .دسوق دا یحداکثر ییخودکفا یآن را به سو

 نیدر ا یستینیهمانگونه که در فصل نخست گفته شد مدل توسعه استال نیدهه نخست پس از انقالب چ در

بگذارند. روشن است  یشورو یپا یپا جا دندیکار کوش تازه ونیکشور به طور کامل به کار گرفته شد و انقالب

 یدیکل یاز مولفه ها یکی یدار هیها با جهان سرما وندیو گسستن پ ییچپ توسعه، خودکفا یکه در تئور

تنش آلود  یدار هیکشور با جهان  سرما نیروابط ا نیانقالب چ یسو از همان ابتدا گریشود. از د یمحسوب م

مردم  ندگانیوان نمابه عن ها ستیکمون ییاز شناسا ۹۱73دهه  لیتا اوا یدار هیجهان سرما یاصل انیبود و جر

کالن  یاستراتژ شبردیقرار گرفت. اشاره شد که پ میدر انزوا و تحت تحر نیچ گریسرباز زد. به عبارت د نیچ

باعث توسعه توسعه   گریچون جهش بزرگ به جلو و اقدامات د ییدر قالب برنامه ها ژهیبه و ییخودکفا

در زمره  نیح طلبان قدرت را در دست گرفتند چکه اصال یزمان گرید انیکشور شد. به ب نیدر ا یافتگین

 جهان بود. یکشورها نیتر یو منزو نیرتریفق

به  وستنیکنار گذاشته شد و اصالح طلبان پ ییکالن خودکفا یباز، استراتژ یدرها استیآغاز اصالحات و س با

. دندیبرگز نیگزیکالن جا یرا به عنوان استراتژ یالملل نیکار ب میاز تقس یشدن به بخش لیو تبد یاقتصاد جهان

 یخارج یگذار هیو استقبال از سرما یجهانالحاق به سازمان تجارت  یتالش برا ،یاقتصاد ژهیمناطق و جادیا

باز  یدرها استیدر دوره اصالحات و س گرید انیقابل فهم است.  به ب دیکالن جد یاستراتژ نیا یدر راستا

کرد. در  دایپ رییارزش تغ یجهان رهیاز زنج ین به بخششد لیبه تبد ییاز خودکفا نیکالن چ یاستراتژ

به کارخانه جهان بدل  جیبه تدر نیمناسب، چ یها استیگرفتن س شیکالن و با در پ یاستراتژ نیچارچوب ا

 23۹۹کرد. اشاره شد که در سال  داینقش را پ نیارزش مهمتر یجهان رهیدر زنج یصنعت دیشد و در نقطه تول

 دادند.  یصورت م یتیچند مل یرا شرکتها نیصادرات چ درصد از کل ۹3حدود 
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ارزش بوده است.  یجهان رهیدر زنج ییپا یجا افتنیمعطوف به  ریاخ یدر دهه ها نیچ یتوسعه ا یها کوشش

 دیتول یزبانیم یدر حال توسعه برا یرکشورهایدر رقابت با سا دیکوش نیسالها چ نیدر تمام ا گرید انیبه ب

دو کشور در حال توسعه در  نو هند به عنوا نیچ گاهیو برنده شد. دقت در تفاوت جابرنده شود  ،یصنعت

 یزبانیدر م نیچ تیدهد. موفق ینشان م تیوضع نیا یبه خوب یاقتصاد جهان تیارزش و کل یجهان رهیزنج

 یوریاز آنها همچون ن یبود که برخ یچند یشدن به کارخانه جهان محصول مولفه ها لیو تبد یصنعت دیتول

توسعه  شبردیاصالح طلبان در پ یاست. اما استوار هشد انیب اریبس یمناسب ارز یها استیکار ارزان و س

نقش  زین یالملل نیکشور و تعامالت آن با صحنه ب نیکسب و کار ا طینمودن  مح ریپذ ینیب شیو پ یاقتصاد

 کرد.  فایجهان ا یصنعت دیبه کانون تول نیشدن چ لیدر تبد یمهم اریبس

موج سوار شود  نیبر ا دیشدن اوج گرفت کوش یجهان ندیکه فرا ۹۱۱3دهه  یاز ابتدا نیراستا دولت چ نیا در

ادامه داد و تالش کرد از  یاقتصاد جهان یبه گشودن درها به رو لیدل نیو از منافع آن بهره مند گردد. به هم

ارزش ببرد. در واقع دو دهه پس از  یجهان رهیدر زنج گاهیجا یارتقا یبهره را برا نیشتریب یانقالب اطالعات

و  ینیشرکتها و محصوالت چ یبرندساز یبه سو جیکشور به تدر نیبه کارخانه جهان ا نیشدن چ لیتبد

 یعیدر صنا یصنعت دیاز آنجا که نقطه تول گرید انیآورد. به ب یرو یآنها در اقتصاد جهان یریرقابت پذ شیافزا

ارزش افزوده و  نیکمتر یارزش دارا یجهان رهیدر زنج رندیگ یبهره م سطو متو نییپا یها یکه از فناور

کوشد تا در حلقه  یدر مرحله دوم توسعه خود م نیاست، چ یطیمح ستیو ز یاجتماع یچالش ها نیشتریب

 یامدهایکند و آثار و پ یکشور م نیا یها شرکت بیرا نص یشتریارزش که منافع ب یجهان رهیباالتر از زنج یها

 .دیخود نما نیگزیجا یصنعت دیرا در نقطه تول یگرید یو کشورها ردیآنها کمتر است قرار گ یطیمح تسیز

چپ توسعه در  میهمچنان مبهم است. مسلط شدن پارادا رانیا یاسیکالن اقتصاد س تیوضع زیحوزه ن نیا در

از  یناش میمنافع عظ یریگ و شکل یالملل نیب یها میبا تحر بیدر ترک ریاخ یدر دهه ها رانیا یاسیاقتصاد س

دشوار  اریرا بس ییخودکفا  دهآورده که  گسست از سنت شکست خور دیرا پد یطیرانت ها و انحصارات، شرا

کار  میبه نظام تقس وستنیدارد پ یطرفداران قابل توجه ییامروز هنوز گفتمان خودکفا رانیساخته است. در ا

 شود.  یو ضد ارزش محسوب م یاز وابستگ یارزش نوع یجهان رهیو زنج یجهان
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 لیتبد یو تالش برا یالملل نیب یبخش خصوص یدهد که گشودن درها به رو ینشان م نیتوسعه در چ تجربه

 ینیچ گرید انیکشور بوده است. به ب نیا تیموفق یدیکل لیاز دال یکیارزش  یجهان رهیاز زنج یشدن به بخش

در برابر آن  چگاهیکرد ه دنیشروع به وز ۹۱73اواسط دهه  از یدر اقتصاد جهان رییتغ یکه بادها یها زمان

 یها شیگرا رانیدر ا رسد یدهند.  اما به نظر م قیتطب راتییتغ نیخود را با ا دندیمقاومت نکردند بلکه کوش

 رهیاز زنج رانیکه ا ستیبه معنا  ن نیوجود دارد. البته ا یاقتصاد جهان راتییبه مقاومت در برابر تغ یقدرتمند

که  یو در نقاط رهیزنج نیا نییپا اریدر سطوح بس رانیبا ان ندارد بلکه ا یا ابطهافتاده و ر رونیارزش ب یهانج

قاچاق متصل شده  یالملل نیاز اقتصاد آن به شبکه ب یکنند قرار گرفته و بخش یم دیارزش افزوده را تول نیکمتر

در  لیکه عمدتا به دل افتهیکاهش  اریبس رهیزنج نیخود در ا گاهیجا نییدر تع رانیقدرت ا گرید انیاست. به ب

دارد که دست شستن از فرمول  نیاز ا تیحکا یبه روشن نیبسته است.تجربه چ یدرها استیگرفتن س شیپ

 نیب نینو طیدر شرا یاقتصاد تیموفق یشرط ها شیاز پ یکیواردات،  ینیگزیو جا ییکهنه خودکفا یها

 است.  یالملل

 یولتد یاصالح شرکت ها-1

بر شمرد.   ینیمهم مدل توسعه چ یها از آموزه گرید یکیتوان  یرا م یدولت یها در شرکت یساختار اصالحات

آغاز شد و همچنان تداوم  ۹۱۱3از دهه  یدولت یدر شرکت ها یهمانگونه که اشاره شد اصالحات ساختار

که همچنان  ییدر بخش ها وشدند واگذار  یدولت یها از شرکت یبخش مهم یدوران طوالن نیاست. در ا افتهی

امروز  یدولت یشرکت ها انیم گرید انیصورت گرفته است. به ب یا گسترده  یماندند اصالحات ساختار یدولت

وجود ندارد.  یکردند شباهت چندان ینقش م یفایکشور ا نیکه در دوره مائو در اقتصاد ا ییو شرکت ها نیچ

 ریو سا نگیائوپیشد که دنگ ش یریگیپ یبه طور جد یزمان و در ۹۱۱3در دهه  یدولت یاصالح شرکت ها

نخواهد  شیبه پ نیدر چ یتحول اقتصاد یدولت یکه بدون اصالح شرکت ها دندیرس یجمع بند نیرهبران به ا

ها  شرکت نیبر آنها حاکم شد، ا یو ادار یتیریمدرن مد یساختارها ،یدولت یرفت. در پرتو اصالح شرکت ها

مهم در اقتصاد  گرانیرهگذر خود به باز نیشدند و از ا لیتبد نیدر چ یتیچندمل یاه رکتبه همکاران مهم ش

در قالب برنامه  یدولت یشرکتها ریاخ یمبدل شدند. در سال ها یدر اقتصاد جهان جیو به تدر نیدگرگون شده چ
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اند و بخش  هشد یلالمل نیآغاز شده و همچنان تداوم دارد، ب شیدهه پ كیکه از  نیدولت چ "خارج یبه سو"

 منتقل کردند.  نیخود را به خارج چ یها تیاز فعال یمهم

ساختارها  نیاست که ا ینکته ضرور نیذکر ا ینیچ یدر شرکت ها یتیریمد نینو یساختارها جادیمورد ا در

 گرید انیبود. به ب یجهان یساختار شرکت ها یریبه کارگ یمدرن و در واقع نوع تیریعمدتا برگرفته از علم مد

 نیدر چ یغرب تیریو علم مد یغرب یها خلق نشد بلکه تجارب ارزشمند شرکت نیدر چ یدیجد تیریعلم مد

توسعه   یبا آنچه در کشورها ینیچ یشرکتها یو سازمان یتیریساختار مد زین یکنون طیبه کار گرفته شد. در شرا

 ندارد.  یندانوجود دارد تفاوت چ یمانند ژاپن و کره جنوب یگانیهمسا ایو  افتهی

قابل  یبه روشن شمیآن در مگاپروژه جاده ابر جیو نتا نیچ یدولت یدر شرکت ها یروند اصالحات ساختار 

در حال انجام  نیچ یدولت  یاز طرح ها توسط شرکت ها یپروژه کالن بخش عمده ا نیمشاهده است.  در ا

از  یالملل نیرقابت ب یبه رو ادبا گشودن اقتص یدولت یها به شرکت یوارد آوردن فشار رقابت گرید انیاند. به ب

 یالملل نیب یو تالش برا گرید یاز سو یداخل یبخش خصوص یبرا شتریب تیفعال یفضا جادیسو و ا كی

ها بوده  شرکت نیدر ا یاصالحات ساختار جادیا یبرا نیدولت چ یدیکل یاز ابزارها یدولت یکردن شرکت ها

 اند

دهند و روشن است  یرا به خود اختصاص م یاز بودجه دولت یبخش مهم یدولت یها امروز شرکت رانی. در ا

 یها هنوز اصالح شرکت رانیسخن در ا گریو کهنه است. به د یمیقد اریسخت و نرم آنها بس یکه ساختارها

 سخن نیکنند، ا یم فایا کشوردر اقتصاد  یدینقش کل یدولت یها شرکت نکهیآغاز نشده  و با توجه به ا یدولت

 تواند یناممکن است م نیتوسعه در چ شبردیپ یدولت یدر شرکت ها یکه بدون اصالحات ساختار نیرهبران چ

 نیب ران،یا یدولت یدر شرکتها یمصداق داشته باشد. در واقع بدون انجام اصالحات ساختار زین رانیدر مورد ا

شرکت ها نه تنها  نیا ،یالملل نیو ب یداخل یرقابت با بخش خصوص هکردن آنها و وادار نمودن آنها ب یالملل

از موانع توسعه  یتوانند بخش مهم یکنند بلکه م فایا رانیا یموثر در توسعه اقتصاد ینخواهند توانست نقش

توان  یم ،یتجارت جهان نینو طیو منطبق نمودن آنها با شرا یدولت یکشور باشند. بدون اصالح شرکت ها
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آن  قیدق یدر عمل توسعه به معنا ،یخارج یگذار هیجذب سرما یاالب یبا وجود نرخ ها یکه حت دش یمدع

 رخ نخواهد داد. رانیدر ا

 تجارت یالحاق به سازمان جهان-٧

به  یکشور به سازمان تجارت جهان نیالحاق ا ر،یاخ یدر دهه ها نیمهم توسعه چ یاز آموزه ها گرید یکی

الحاق را  ندیفرآ نیرهبران چ یلیبه چه دال نکهیست. احوزه ا نیکننده قواعد در ا مینهاد تنظ نیعنوان مهمتر

نکه الحاق را چگونه به  برنامه کالن یو به سرانجام رساندند و ا دندیتداوم بخش اریبس یها یدشوار رغمیعل

که هنوز  رانیبا مختصات ا یکشور یزدند از منظر بر گرفتن آموزه ها برا وندیباز پ یدرها استیاصالحات و س

 شبردیاشاره شد که به موازات پ نیشیاست. در فصول پ تیالحاق قرار دارد واجد اهم ندیاز فرادر نقطه آغ

به  كیرا آغاز کرد و پس از نزد یالحاق به سازمان تجارت جهان نی، چ۹۱83دهه   انهیباز از م یدرها استیس

 . وستیپ یجهانتجارت  سیبه سازمان تازه تاس 233۹در سال  تاًیسال مذاکرات بر سر الحاق نها 23

به عنوان  ندیفرآ نیتوجه است آنکه ا ستهیشا یبه سازمان تجارت جهان نیکه در  روند الحاق چ یدیکل نکته

 گرید انی. به بدیشد و به سرانجام رس یریگیباز پ یدرها استیاز برنامه کالن اصالحات و س یدیکل یبخش

بود و بدون آن  اصالحات  نیچ رد یحات اقتصاداز اصال ریناپذ ییجدا یبخش یالحاق به سازمان تجارت جهان

گفته شد که از منظر اصالح طلبان رشد و توسعه  نیشیشد. در فصول پ یمواجه م یبزرگ یبا کاست یاقتصاد

به اقتصاد  وستنیآنان پ لیدل نی. به همییکرد و نه در انزوا و خودکفا یم دایمعنا پ یدر متن اقتصاد جهان نیچ

 شبردیدر پ یدیکل یرا به عنوان مرحله ا یبا قواعد جهان نیقواعد تجارت و اقتصاد چ دادن قیو تطب یجهان

 کردند.  فیاصالحات تعر

 یکشور یبرا تواند یم یدر صورت یالحاق به سازمان تجارت جهان  ،یمنظر صاحبنظران حوزه تجارت جهان از

جهان خارج و مشارکت در نظام  یروبه  شیگشا یاستیاز بسته س یو موثر واقع شود که به عنوان بخش دیمف

سازمان نه تنها بهره  نیبه ا دفه یصورت از الحاق ب نیا ریشود. در غ ستهیبه آن نگر یالملل نیکار ب میتقس

 اریصنعت و تجارت دچار مشکالت بس یاینخواهند برد بلکه ممکن است در برابر هجوم قدرتمندان دن یچندان

 شوند.  یشتریب
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 نیدارد آنکه اصالح طلبان از ا تیآموزه اهم كیبه عنوان  یلحاق به سازمان تجارت جهانکه در ا یگرید نکته

کشور  نیا یو اقتصاد یدر نظام تجار یو نهاد یاصالحات قانون شبردیپ یبرا یدیابزار کل كیبه عنوان  ندیفرا

 یو نهاد ینونو اصالحات قا یساز یاز خصوص یهنجار تیاز حما یبخش مهم گرید انیبهره گرفتند. به ب

بهتر الحاق کمك  انیانجام شد. به ب یبا اتکا به الزامات الحاق به سازمان تجارت جهان ۹۱۱3بازار محور در دهه 

 رود. شیکمتر به پ یروان و با فشارها یبه گونه ا ۹۱۱3در دهه  نیکرد اصالحات در چ

 ین است که به سازمان تجارت جهانتنها اقتصاد بزرگ جها رانیا یکنون تیکه اشاره شده در وضع همانگونه

 انیسازمان در سال نیبه ا رانیمعضل الحاق ا نیوجود ندارد. مهمتر زیالحاق آن ن یبرا یانداز و چشم وستهینپ

کشور بوده است. از  یو تجار یاقتصادکالن  یآن در چارچوب استراتژ تیو اهم ندیفرا نیمبهم ا فیتعر ریاخ

 هیکشور سا یاسیمسلط بر اقتصاد س میبه عنوان پارادا سمیلیو مرکانت ییگرا تیاسالها حم نیآن جا که در تمام ا

شدن، منافع  ینکرده، بلکه در صورت جد دایپ یچندان ینه تنها معنا یانداخته، الحاق به سازمان تجارت جهان

 هیکشور سا به مدد خوان گسترده رانت بر اقتصاد ریاخ یرا که در سال ها یانحصارات و انحصارطلبان متعدد

 . ختیآنها را احتماال برخواهد انگ دیسازد و مقاومت شد یمواجه م یانداخته اند با مشکالت جد

تجارت خود با  نیقواعد و قوان قیو تطب یبدون الحاق به سازمان تجارت جهان رانیاست که ا یدر حال نیا 

 رانیا یشته باشد. مهمتر آنکه بخش خصوصدا یو شفاف داریپا یتواند انتظار رشد اقتصاد ینم یالملل نیقواعد ب

 یاسیکننده در اقتصاد س نییتع یرویبه ن ینیب شیقابل پ ندهیتا آ تواند ینم یبدون الحاق به سازمان تجارت جهان

و توسعه کشور  یاقتصاد شرفتیپ یبرا یشرط اساس شیسازمان ضمن آنکه پ نیشود.  الحاق به ا لیکشور تبد

بازار  یروهایدادن به ن دانیبزرگتر که همانا م یاستیبسته س كیکه در قالب  یتاما در صور شود یمحسوب م

نشود  فیاست، تعر یدر سطح مل یبه روابط اقتصاد یمنابع و شکل ده صیخصدر ت یدینقش کل یفایا یبرا

 الحاق احتماال محقق نخواهد گشت. جیبه نتا یابیدست

به سازمان تجارت  رانیمانع الحاق ا کایبحث که آمر نیسالها ا نیاست که در تمام ا ینکته ضرور نیا ذکر

مدت الحاق به سازمان تجارت  نیا یبوده همواره مطرح شده  است.  اما نکته مهمتر آن است که در تمام یجهان

قرار  رانیا یاقتصاد یپلماسیو د یرجخا استیدر دستور کار س كیاستراتژ تیاولو كیبه عنوان  چگاهیه یجهان
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پرونده  نیانجام آن سخن گفت که ا یالحاق و تالش برا تیاز اهم توان یم یزمان گرید انیبه ب نداشته است.

 نینشد.  بنابرا چگاهیشد که ه یم یتلق تیو لزوم حل و فصل آن با اهم رانیا یهمسنگ پرونده هسته ا

 گریر مقوم همدکشو یاقتصاد یآزادساز ریدر مس یداخل نحصارطلبانا یها یو کارشکن کایآمر یها یکارشکن

 یاسیاراده س رانیکه در داخل ا یفراهم آوردند. تا زمان رانیاقتصاد ا یتداوم انزوا یرا برا نهیبودند و زم

 چندان مورد بحث قرار داد. توان یرا نم رهایمتغ ریسا ریتاث دیایالحاق فراهم ن یالزم برا كیاستراتژ

 در قدرت یکردن بخش خصوص میسه-٨

. دیدر قدرت نام یکردن بخش خصوص میسه توان یرا م ینیمدل توسعه چ یدیکل یها یژگیاز و گرید یکی

اشاره شد که روابط  نیشیپ یندارد. در فصل ها یقضاوت سندهیعبرت نو ایاموزه است  یژگیو نیا نکهیالبته در ا

از  یکیسخن  گری. به دکرد رییتغ یاز سرکوب به همکار نیو دولت در دوره پس از انقالب چ یبخش خصوص

 یرو از ابتدا نیبود. از هم یدادن به بخش خصوص دانیباز م یدرها استیاصالحات و س یها یژگیو نیمهمتر

بخش  تیفعال یبرا یشتریو ب شتریب یحوزه ها یجیتدر یباز و در روند یدرها استیدوره اصالحات و س

 رییتغ نیچ یاسیصاد سدر اقت یبخش خصوص شتریمشارکت ب یدر راستا یگشوده شد، قانون اساس یخصوص

 یکه قواعد نظام بازار را در سطح جهان یینهادها ریو سا یکشور به سازمان تجارت جهان نیا وستنیکرد و با پ

 دیگشت. اما شا ایمه شتریو ب شتریب نیچ یبخش خصوص تیفعال یبرا زین یالملل نیب یفضا کردند، یم میتنظ

با  تیخود را ضد یفلسفه وجود یکه روزگار ستیحزب کمون نکهیساز، ا نهیاقدامات زم نیمهمتر از همه ا

سه  یدر قالب تئور یو در کنگره حزب ۹۱۱2در سال  کرد، یم فیبازار تعر یروهایو ن یبخش خصوص

در حزب  نانیو کارافر یحضور فعاالن اقتصاد یارائه شد راه را برا نیزم انگیج یکه از سو یندگینما

 ستیکه حزب کمون نیساده باشد اما ا اریبس دیشا كیانعطاف استراتژ نیا.  سخن گفتن از کردباز  ستیکمون

 نیکه اصالحات در چ دهد ینشان م ردیبازار را در درون خود بپذ یروهایکه ن ابدیبه آن درجه تحول  تواند یم

باز خاص   یا وهیبه ش هقدرت البت یبه راهروها یبخش خصوص ریاقدام مس نیرفته است با ا شیپ زانیتا چه م

دارد.  در قالب  یبا مدل آنگلوساکسون یمهم یتفاوت ها نیدر قدرت در چ یشد. البته مشارکت بخش خصوص

دو  نیشده است. ا فیساده تعر كیو دولت حداقل به لحاظ تئور یروابط بخش خصوص یمدل آنگلوساکسون
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قدرت باز کند، بر آنن  راه خود را به تواند یم یبخش خصوص كیدموکرات یمستقل اند و در فضا گریکدیاز 

 به آن شکل دهد.  یحت ایبگذارد  ریتاث

از نظام  یشده و به عنوان بخش دهیدر قدرت تن ندهیفزا یبه گونه ا یخصوص بخش ۹۱۱2پس از  نیدر چ اما

که راه  ۹۱۱2پس از سال  یبدان معناست که بخش خصوص نیشده است. ا فیکشور تعر نیحاکم بر ا یاسیس

 نیبه منافع ا مردانو جلب توجه دولت یساز میدر تصم یا ندهیباز کرد نقش فزا ستیونخود را به حزب کم

 یکه در نظام ها ییبه معنا یسخن بخش خصوص گریکرده است.  به د فایا یکالن دولت ماتیبخش در تصم

شده و در انحصار حزب  کپارچهی نیشکل نگرفته است.  قدرت در چ نیدموکرت وجود دارد در چ برالیل

روابط  نیا نکهیباز شده است. ا یددر قدرت تا حدو یبخش خصوص ینینقش آفر یاست اما راه برا ستیونکم

 زانیتا چه م ها یساز میو تصم ها یریگ میدر تصم یشدن بخش خصوص میو سه یدولت و بخش خصوص ژهیو

 یرا م یمفصل اریحث بسبرخوردار است ب یالگوبردار تیاز قابل زانیباشد و اساس آن تا چه م داریپا تواند یم

و دولت و مشارکت آن در قدرت  یبخش خصوص زیتناقض آم ابطهر نیطلبد. آنچه قابل مشاهده است آنکه ا

از  ینیچ یها ستیکمون نکهیا گرید انیبروند. به ب شیبه پ گریکدیدو توانسته اند با  نیکه تاکنون موثر بوده و ا

از  یکیکار کنند  گریکدیبا  توانند یاند و همچنان م دهینان رسبا آ یبه  هم آغوش داران هیبا سرما یستیهمز

 و همچنان کارکرد دارد. رود یم شیکه همچنان به پ یتوسعه است تناقض جیرا یها یتناقضات تئور

 

 فقدان برنامه جامع اصالحات-3

از جامع نبودن ب یدرها استیدر دوره اصالحات و س نیبه ظاهر متناقض برنامه توسعه چ یاز آموزه ها گرید 

شده  نییتع شیاز پ دهیچیبرنامه پ كی یرا دارا نیکه اصالحات در چ جیآن است. بر خالف تصور را

از آنکه  شیپ نیباز چ یهادر استیدارد. برنامه اصالحات و س یگریاز داستان د تیحکا اتیواقع شمارد، یبرم

 یریگ شد و جهت میکشور ترس نیرهبران ا یبود که از سو یانداز کلمه باشد چشم قیدق یبرنامه به معن كی

اصالحات  شبردیپ یبرا ینیمشخص و مع اریبس یاتیطرح عمل نیرهبران چ گرید انیداد به ب رییکالن آن را تغ

 جهت دهند.  ریکشور را در آن مس دندیکوش ورا مشخص کردند  ها تینداشتند بلکه صرفا اولو
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داشتند و  نیاصالحات در چ شبردیپ یبرا یقیدق یاتیبرنامه عمل نینکته که رهبران چ  نیا انیممکن است م البته

پنج ساله  یتوجه داشته برنامه ها دی. اما بادیبه وجود آ یتناقض نیپنج ساله توسعه در چ یوجود برنامه ها

متوقف نشدند.  یکوتاه یکشور همواره وجود داشتند و جز در دوره ها نیانقالب ا یاز ابتدا نیتوسعه در چ

 گرید یاز کشورها یاریو بس نیدر چ یاز شورو دیبودند و به تقل یشورو راثیپنج ساله اساسا م یمه هابرنا

بودند و  یتوسعه اقتصاد شبردیپ یبرا كیبروکرات یپنج ساله حداکثر ساز و کارها یشدند. برنامه ها ییاجرا

 شود یم ادیعنوان اصالحات از  آن  به نجایآنان نبودند. آنچه در ا یاجرا ریچندان درگ یکشور چیرهبران در ه

. برنامه ابدی یم یکشور است که در گفتار و رفتار رهبران تجل نیحاکم بر ا یاسیکالن نخبگان س یکردهایرو

کنند همراستا  یم میکشور ترس یکه رهبران برا یکه با چشم انداز ابندی یم تیاهم یتوسعه پنج ساله زمان یها

توسعه در  شبردیپ یاصل لیاز دال یکیبه عنوان   یمنبع معتبر چیدر ه نیتوسعه چپنج ساله  یباشند. برنامه ها

تحت  نجایکننده روند توسعه بوده است. آنچه در ا لیبرشمرده نشدند و حداکثر نقش آنها در حد تسه نیچ

ن در برداشت کال رییدارد، تغ تیاهم نیروند توسعه چ نییعنوان اصالحات مورد بحث قرار گرفت و در تب

متعارف  یها یتئور یبه سو یستیچپ و مارکس یها یتوسعه است که از تئور ریکشور از مس نیرهبران ا

به بازار  یجیتدر ندیمنابع بود چرخش کرد.  آنان در فرآ صیبازار در تخص یدیکل ینیتوسعه که همانا نقش آفر

مانند  تواند ینم یاستیس نیاست که چن دادند. روشن ینیآفر نقش یبرا یشتریو ب شتریببازار امکانات  یروهایو ن

 برود. شیپ یزیر برنامه یچپ روانه از ابتدا تا انتها بر مبنا یها استیس

 یسع یبرخورد کرد و در روند یدر صحنه عمل با موانع مختلف نیرهبران چ یشده از سو نییتع یها تیاولو

است و  یگزاگیمدل ز ینوع نیوسعه چفصل گفته شد که مدل ت نیا یکه در ابتدا نیرفت. ا شیو خطا به پ

 میکشور ترس نیکه رهبران ا ییها تیمعناست. اولو نیبه هم قاًیماند دق یبه عبور از رودخانه خروشان م هیشب

و خطا بوده  یبر سع یمبتن ینیمدل توسعه چ گریرفت به عبارت د شیبه پ یگزاگیکردند در عمل به گونه ز

 است.

مرحله  نیاول یشهر و روستا به عنوان نمادها یشرکت ها یریشکل گاشاره شد که  نیشیدر فصول پ 

شگفت آور آنها  تینشده بود، موفق یدولت طراح یاساسا از سو نیباز در چ یدرها استیاصالحات و س

. هرچه اصالحات وندموج همراه ش نیکه آنان انجام دادند آن بود که با ا یکرد و کار ریرا غافلگ استمدارانیس
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روزها از مدل توسعه  نیکامل ا ریشد. تصو لیتکم زین ریتصو نیمختلف ا یرفت، پازل ها شیپ به نیدر چ

در ذهن رهبران  یریتصو نیروند اساسا چن نیا یکه در ابتدا یشود روشن و کامل است در حال یارائه م ینیچ

و  یبا سع ریصوت نیشدن ا لیآن است که تکم مشد. نکته مه لیتکم جیبه تدر رینبود. قطعات مختلف تصو

 همراه بود یاریبس یخطا ها

توسعه همواره  شبردیپ یجامع و مانع و همه جانبه نگر برا یطرح ها نیتدو یرانیا یدر فرهنگ کمال گرا 

 رانیجامع و مانع توسعه ا یدر ابتدا طرح ها دهیکوش یرانیا یذهن کمال گرا گرید انیبوده است به ب دیمورد تاک

نشد. در مباحث  ییکاغذ ماند و اجرا یرو بطرح ها اغل نیکند. البته ا یاتیآن را عملو سپس  دینما نیرا تدو

که راجع  یدر مباحث  یقابل مشاهده است. حت ینافرجام به روشن ییکمال گرا ریاخ یتوسعه کشور در دهه ها

که در عمل  یدر حال شود یم دیجامع آنها به شدت تأک یبر برنامه ها ردیگ یصورت م ینیبه مدل توسعه چ

حوزه در مورد  نیکه در ا ینکته ا نینه امکان دارد و نه وجود داشته است. مهمتر یزیر دقت نظر و برنامه نیچن

رو برداشتن موانع  شیاصالحات و از پ شبردیکشور به پ نیرهبران ا ژهیوجود دارد تعهد و ینیمدل توسعه چ

چشم  ارهتن ندادند و همو یشیو نما یغاتیمدت و تبلکوتاه  یها به برنامه چگاهیآنها ه گرید انیاست. به ب

کرده بودند در نظر داشتند. آنچه در مدل  میآن ترس تیو موفق ستیحزب کمون یکشور و برا یرا که برا یانداز

آن است  یها یاصالحات و غلبه بر دشوار شبردیدارد تعهد به پ تیقابل مشاهده است و اهم ینیتوسعه چ

که تعهد به اصالحات بازار محور و  اشتنکته توجه د نیبه ا دیبا ینیمدل توسعه چ نییدر در تب نیبنابرا

 جیبه تدر نیرهبران چ گرید انیداشته است. به ب یاساس تیجهان اهم یکشور به رو نیا یگشودن درها

ه و جهان بود را فعال نمود یخالق، صنعتگر و گشوده  به رو یخیرا که به طور تار نیجامعه چ یها لیپتانس

. البته ردیتوسعه بازار محور در دست گ شبردیرا در پ یدیخطا، نقش کل و یسع ندیاجازه دادند تا جامعه در فرآ

 ریمس یوجود نداشته است. دولت همواره راهنما نیتوسعه چ ریدر مس یکه دولت ساالر ستیبدان معنا ن نیا

 شیپ هو خطا توسعه را ب یو پر از سع دهیچیپ ندیدولت برنامه جامع توسعه نداشت و در فرا نیتوسعه بوده، اما ا

 برد
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 یاسیمعضله توسعه س-6١

 یمیعظ اریبس یاقتصاد یشرفتهایکشور به پ نیآور بوده و ا شگفت ریاخ یدر دهه ها نیبا وجود آنکه توسعه چ 

: ستیقکشور همچنان با نیمتعارف توسعه در ا یها یحداقل از منظر تئور یدیمعضل کل كیاما  افته،یدست 

در علوم  یدیکل میاز مفاه گرید یاریهمانند بس یاسیاز توسعه س یواحد فی. البته تعریاسیس یافتگیتوسعه ن

به شکل انتخابات و  یعنی كیدر اشکال دموکرات یاسیمشارکت س ف،یوجود ندارد اما در اغلب تعار یاجتماع

 یاسیتوسعه س یدیکل یشاخص ها گردش نخبگان، رقابت آزاد بر سر منابع قدرت و  کسب آن به عنوان

در  یاسیشود که منشأ قدرت س یم یتلق یاسیاز لحاظ س افتهی هتوسع یجامعه ا گرید انیبرشمرده شده اند. به ب

 گردد. ضیبه طور موقت تفو یانتخابات یها سمیمکان قینهفته باشد و از طر یمدن یتشکل ها

 استیدر دهه اول پس از آغاز اصالحات و س یصادآن به موازات توسعه اقت شبردیو لزوم پ یاسیس توسعه

رهبران  انیشکاف م یبه شدت مطرح شد و به نوع نیو در جامعه چ ستیباز در درون حزب کمون یدرها

و به شدت  افتیك تبلور یتراژ یبه شکل انانمنیت دانیدر م تاًیکه نها یدامن زد، شکاف نیجامعه چ زیو ن یحزب

توسعه  شبردیاز پ یسخن چگاهیبوده و ه هیهمواره در حاش نیدر چ یاسیه سسرکوب شد. از آن هنگام توسع

امروز  نیمتعارف توسعه به چ یها یاست.  اگر از منظر تئور امدهین انیدر م یبه موازات توسعه اقتصاد یاسیس

ها  ینینبودن ساخت قدرت است. البته چ كیهم دموکرات آنبزرگ دارد و  اریبس یکسر كی ینیمدل چ م،یبنگر

کشور وجود دارد اما در قالب حزب  نیدر ا استیدر س یمعتقدند که گردش نخبگان و مشارکت عموم

 . كیدموکرات برالیل یو نه در قالب مدل غرب ستیکمون

کشور  نیا یسیاقتصاد سا ندهیفزا یدگیچیو پ نیچ یاقتصاد شرفتیپردازان متعارف توسعه با پ یمنظر تئور از

اقتصاد  كی تیریمد یبرا یاسیاوالً فشارها بر نظام س گریاز طرف د میه متوسط عظطبق كیسو و ظهور  كیاز 

و در دست گرفتن  استیدر س ینینقش آفر یفشار طبقه متوسط برا ایو ثان افتیخواهد  شیافزا دهیچیپ اریبس

انعطاف  تیقابل نیفاسد چ یکهنه و تا حد یاسیمنظر نظام س نیخواهد بود. از ا یاز قدرت رو به فزون یبخش

منظر  نی. از ادیفرو خواهد پاش جیدوگانه را نخواهد داشت و به تدر یبه فشار ها ییو پاسخگو یریپذ

گسترده همراه نخواهد بود  اریبس یها یزیو خونر گرید نقالبا كیلزوما با  نیچ ستیحزب کمون یفروپاش

چند  یفضا برا جیرخ داد به تدر انویدر تا ایو  83در دهه  یکه در کره جنوب یاتفاق هیبلکه ممکن است شب
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باز شود. البته در آن  زیمسالمت آم ریاز مس استیشدن کشور و مشارکت متوسط طبقه متوسط در س یحزب

 یوارد خواهد کرد و که ممکن است بخش نیبه اقتصاد چ یادیز اریبس یشوک ها رییتغ نیا ندیصورت هم فرا

همچنان  یکنون طیدر شرا یتئور نیقرار دهد. البته ا ریتحت تاثرا  ریاخ یها کسب شده در سال یاز دستاوردها

 نیجامعه ا رسلطه خود ب  نیچ ستیآن حزب کمون یها ینیب شیمانده است و برخالف پ یدر عالم نظر باق

 نیتوجه داشت که ا دیبا یدینکته کل نیببرد اما به ا شیتوسعه را به پ ریکشور را حفظ کرده و توانسته مس

در مورد مسائل توسعه ماحصل مطالعه تجارب توسعه در  یپرداز یمسلط تئور انینوان جربه ع یتئور

انگاشتن آن در  دهیناد ایبه آن  یتوجه یب نیدراز است بنابرا اریبس یها متفاوت و در دوره اریبس یکشورها

اجه است و ممکن با آن مو ینیکه توسعه چ یاز خطرات بالقوه ا یکی گرید انی. به بستین ریپذ امکان یراحت

راندن آن  هیو به حاش یاسیبه توسعه س یتوجه یکشور شکل دهد ب نیدر ا یانفجار درون ینوع یاست روز

 شود.  یمحسوب م
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