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 چکیده
دردورهرهبریشهانبهرشهیائوپین ودنه دانه چشمگیرمائوتسههوذنفبهتوجهبا

تهثییریالمللهیبهینعینیمحیطازهایشانبرداشتوهانظریهوباورهاچین،خلقجمهوری
نتایجوآیاربرمقالهاین.استداشتهچینسیاسیرفتاروحیاتمختلفزوایایبرگسترده
عینههیمحههیطازشههیائوپین دنهه ودانهه سهههمائوتهههایباورهههاوبرداشههتاقتصههادی
وبرداشهتنظهری،رهیافهتانهاازچشهمازوتبیینهیروشبهاواسهتمتمرکه المللهیبین

کههاسهتپرداختههفرضهیهاینبررسیبهجرویسرابرتالمللبینسیاستدرسوبرداشت
شهانیرهبهریهادورهدرشیائوپین دن ودان مائوتسههایسوبرداشتوهابرداشت
ایهنکشهوراقتصهادیههاییگذارسیاسهتبهریاکننهاهتعیینیرتثی،چینخلقجمهوریبر
وکمونیستیاقتصادیهاییاستسبهدان مائوتسهیهابرداشتبهطوریکهاستداشته
کههشهاهمنجراقتصادییهاموررفوبازگشاییسیاستبهشیائوپین دن یهابرداشت
دههایمهنشهانمقالهههاییافته.استآوردهباربهچینبرایصادیاقتمتفاوتنتایجوآیار
دریاکننهاهینیهتععامهلالمللهیبهینعینهیمحهیطازشهیائوپین دن یهابرداشتکه

اقتصههادیونظههامیظهههوروشهههروناانزنههاگیاسههتانااردهایارتقههایبههرچههینتمرکهه 
تقویهتوقارتیروت،کاهشچشمگیرفقر،اف ایشسببکهجمهوریخلقچیناست

است.شاهچینملیامنیت


برداشت،سوبرداشت،مائوتسههدانه ،دنه شهیائوپین ،اقتصهاد واژگان کلیدی:
چین.
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 مقدمه
عنواننظامیکمونیستیتثسهیسشها.ازمائوتسهه،به3393اکتبر3جمهوریخلقچیندر

شهود.رجمهوریخلهقیهادمهیعنوانرفقایبنیانگذابه3دان ،چوئنالیودن شیائوپین 

عنوانرهبهر،به3391مائوتسهدان اولینرهبرجمهوریخلقچینبودودن شیائوپین از

شهاننفهوذیدارشها.ههردودردورهرهبهریهاووظهایفمهائوراعههاهچین،کلیهمسئولیت

انا.کلیایوچشمگیربرسیاستداخلیوخارجیچینداشته

یچینبهوییژهدرزمینههدسهتاوردهایاقتصهادیدردودورهرهبهریهاوتتفاعالوهبرآن

توانبراسها آنتهاریااقتصهادییمیاستکهاگونهمائوتسهدان ودن شیائوپین به

بنایکرد.بطوریکهدرطولدورهرهبریمائو،اقتصهادچهینبهرجمهوریخلقچینراتقسیم

شااماازدورهپسازمهائو،چهینیمیفمحسوبیکلیاییکاقتصادضعهاشاخصاسا 

یدستخوشیکتحولاقتصادیشاهاستکهازآنبهعنواناقتصادینوظههوریهاداگونهبه

المللیجایگاهایهنکشهوربناینهادهایبینهایمختلفاقتصادیدررتبهینهزمشودکهدریم

بهریمهائو،مقهارنبهارشهاورشاچشمگیریداشتهاست.ضعفاقتصهادیچهیندردورهره

بالناگیخیرهکنناهاقتصادیتایوان،هن کن ،کرهجنوبیوژاپنبهودکههدرهمههآنهها،

انها.دیگهراقتصهادهایبهودهترینعامهلدررشهاوبالنهاگیاقتصهادییایکلرهبرانسیاسی

یاسیبهمثابههشکوفایآسیاییشاملسنگاپور،مال ی،اناون یوهنانی رهیننقشرهبرانس

انها.وجههمشخصههمشهتربرهبهرانسیاسهیایهنترینعاملرشاوبالناگیاقتصادییایکل

یشان،تمرک اینرهبرانبرعملگراییاقتصادیبودههاحکومتفارغازشکلسیاسیهادولت

دربهارهتهاییرمهائوتسههدانه ودنه شهیائوپین بهرههاگ ارهرساکهاینیماست.بهنظر

وشتاقتصادیچیننی صادقاستوباتوجهبهنفهوذگسهتردهمهائوتسههدانه ودنه سرن

شهانبهاونیرهبرتوانتحول،نتایجودستاوردهایاقتصادیچینرادردورهینمشیائوپین 

بررسینقشکلیایآنهادریافت.

ههایمتفهاوتیاسهتسدراینراستاپرسشاصلیمقالهایهناسهتکههچههعهواملیسهبب
                                                                                                                                             

ترینعالیعنوانمعاوننخستوزیروزیرودن شیائوپین بهعنواننخستعنوانرهبر،چوئنالیبه.مائوتسهدان به 3
ابتااچوئنالیوسپسمائوتسههدانه درگذشهتناو3391مقاماتسیاسیجمهوریخلقچیندرباوتثسیسبودنا،در

رهبهری3391دن شیائوپین کهبرخالفچوئنالیدردورانرهبریمائوزناگیسیاسیپرفهرازوفهرودیداشهتاز
دارشا.چینراعهاه
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شهانشهاهاسهتردرپاسها،ایهنفرضهیهیرهبهرمائوتسهدان ودن شهیائوپین دردوره

وباورهایمتفاوتمائوتسهدان ودن شهیائوپین ازمحهیطهابرداشتشودکهیممطرح

هایآنهاداشتهاستکهآیهارونتهایجمتفهاوتیاستسیدراکنناهالمللینقشتعینعینیبین

چینبهبارآوردهاست.اقتصادیرابرای

وباورهایتسهههابرداشتاناازنظریبحثباروشتبیینیبهبررسیدرادامهباطرحچشم

پردازیم.یمشانوچگونگیآیارونتایجاقتصادیآنیرهبرودن دردورهدان 

 

 الملل ینبدر سیاست  1چارچوب تئوریک: برداشت و سوءبرداشت
المللهیهمهوارهبهامخهاطرهروبهرواسهت.درخودیارورقابتیبینهادرسیستمبقایدولت

گیریکننا،چهراکههتصهمیمهابایابهدرستیتصمیمای،رهبراندولتچنیندنیایپرمخاطره

آنهاپیاماهایمهمیبرایکشورشاندرپیداردواگرتصمیاتشانصهحی نباشهانتهایجبهای

(.امهاچهرارهبهرانگهاهیصهحی 3113:3۰9،جهرویس)آوردشهانبههبهارمهیبرایدولهت

کنها.عهواملیکههکنناردرپاسا،جرویسبهعواملروانشناختیاشارهمهیگیرینمیتصمیم

تواننابردربرهبرانازواقعیتتاییربگذارناومانعازآنشوناکهرهبرانبتواننامحهیطمی

فهمهی،نا،بههعبهارتیرهبهراندچهارکهجهاراواقعاآنگونهکههستنادربکنعینیوپایاه

(.Jervis, 2015: 32-36)شوناهامیسوءبرداشتوسوءمحاسبهدرموردواقعیت

ههاممکهناسهتدچهاراشهتباهشهونا،یهاایهنکههیعنیدربارهنیاتومقاصادیگر،دولت

ا.رهبهرانشهون2هادچارسوءمحاسبهدربارهمی انتوانمنایخودشاندرمقایسهبادیگردولت

ههایسیاسهیوالمللهیوبهرآوردوارزیهابیآینهاهنظهامهمچنیندرموردروناهایکالنبین

ههاینادرسهتاقتصادینی ممکناستدچاراشتباهشوناوواقعیترابابخوانناوباارزیهابی

شانمبرایمرد1هایشانالمللیمصائبناگواریدرنتیجهسوءقضاوتدربارهروناهاواموربین

رقمب ننا.جرویسباورداردکهرهبرانبرایآنکهقادربهاقااموکنشباشنانیهازدارنهاکهه

بینهیکننها.بهرایهناسها المللهیراپهیشاقااماتدیگربازیگرانوجهتروناهاواموربین

دهنهاوگهرایشالمللینظریهوباورهاییبرایخودشانبسطمیرهبرانبرایدربمحیطبین
                                                                                                                                             
1. Perception and Misperception 
2. Miscalculation 
3. Misjudgment 
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هایشهانمتناسهبکننها.کنناباتصاویرونظریههدارنااطالعاتیراکهازمحیطعینیکسبمی

هایشههانوبههرطبههقباورهههاییعنههیازمحههیطعینههیچی هههاییرابفهمنههاکهههبههرطبههقنظریههه

شهانههاوباورههایاسهتراتژیکههایآنبنابرایننظریهانا؛شان،انتظارشراکشیاهاستراتژیک

کننهاهاوشهواهایداردکههازمحهیطدریافهتمهیهاازدادهکنناهبرتفسیرآنیینتثییریتع

(Jervis, 2013: 157-161مفروضاصلیایناستاالل،ایناستکهدرتحلیلاطالعاتافهراد.)

ههاتمایلدارناآنچهراموردانتظارشاناست،بهراسها باورههایپیشهین،دریافهتکننها.آن

شهان،سهازگارباشها.درهاییهستناکهبهاباورههایپیشهیناطالعاتودادهمتمایلبهپذیرش

ههاراردپیشهینراحفهوودادههاباباورههایپیشهین،افهرادبالبهاباورههایصورتتضادداده

اطالعاتامریمتهااولدرمیهان3سانتمایلبهجذبگ ینشی(.باینGeorge,1980کننا)می

توانگفتتحلیهلاطالعهاتازسهویطبحرانیاست.بهبیانیدیگرمیویژهدرشرایرهبرانبه

(.رهبرانگهرایشJervis,1976است)1محور-باشا،نظریه2محور-رهبرانبیشازآنکهداده

دارناکهدیاگاهیبرایخودشانایجهادکننهاوآنرابههرویاطالعهاتجایهاببنانهاوبها

خوانها،مخالفهتکننها.بههعبهارتیبهازیگرانشانفرامیاگاههارابهتغییردیاطالعاتیکهآن

هاییپایاارداشهتهباشهناچراکههضهرورتاقهاامدرمحهیطتمایلدارناکهانتظاراتونظریه

المللیداشهتهباشهناکناکهدربوشناختیمحکمازاموربینالمللیرهبرانراناگ یرمیبین

(.Jervis, 2015: 44-47شونا)گیریتاقادربهتصمیم

کناکهبستهبودنبهرویاطالعهاتجایهایهابهازجرویسسپساینپرسشرامطرحمی

یکمخاطرهآفریناستودرپاسابراینباوراستکهگرچهرهبرانبودنبهرویآنکاام

ههاوتفسهیرهایاناومجبورهستناکههاسهتنبا کنناهمواجهشواهایگیجبااطالعاتیمبهمو

شهانرابههحهااقلخودشانراداشتهباشنا،امابایاهموارهسعیکننهاکههخطاههایشهناختی

سوءگیرانهنیستچراکههتفسیرشهانازشانبیرهابایاهوشیارباشناکهتصمیماتبرساننا.آن

کننههابیرمغرضههانهنیسههتوبایههاآگههاهباشههناکههههههاوشههواهاتلخههیکهههدریافههتمههیداده

ههادرصهادهسهتناهاییاستکهآنناپذیریقویاًتحتتثییرنظریهطوراجتنابشانبهدریافت

 (.Jervis, 2017: 123-134کننا)کهصحتشراایبات

                                                                                                                                             
1. Selective Attention  
2. Data Driven  
3. Theory Driven  
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هاپرداختههاسهتهایمشتربرهبراندولتترینسوءبرداشتجرویسهمچنینبهکلیای

کنناشانابراقمینانهایدشمکهرهبران،بالبادربارهنقشکشورشاندرسیاستازجملهاین

شهاهعلیههریه یشانرابیشترازآنچههسهت،منسهجموبرنامهههایدشمنانکهسیاستویااین

شهوناآنرفتهارکهبارفتارناخوشاینادیگرانمواجهمیکههنگامییابنا.یااینخودشاندرمی

کههآنرفتهاردرواقهعپذیرنهاکنناونمهیرانشآتگرفتهازعواملدرونیآنکشورتلقیمی

کننهاآینهاهجههانهاییکهاتخاذمی،رهبرانبرطبقنظریهاستپاسخیبهرفتارهایخودشان

کنناکهدرجهتتاریاحرکتکننها،آنههاهمچنهینممکهنکنناوسعیمیبینیمیراپیش

بهههایهادبگیرنها.همچنهینممکهناسهتهایدیگردولتهایگذشتهوتجربهاستازتجربه

ههایآنههاهمیشههشانازامورصهحی اسهتوسیاسهتباورهاییازاینقبیلبرسناکهادراب

انهاآنقهارکهموکوچهکبهترینسیاستممکنبهودهاسهتوخطاههاییکههمرتکهبشهاه

(.Jervis, 2015: 78-85)پوشیاستباشاکهقابلچشممی

الملهلوءبرداشتدرسیاستبهیناناازنظریجرویسدربارهبرداشتوسدرادامهازچشم

توجههبههشهود.بهاالمللیپرداختهمهیبهدربنسلاولودومرهبرانچینازمحیطعینیبین

شهانبهرجمههورینفوذکلیایوچشمگیرمائوتسهدان ودن شیائوپین دردورهرهبری

انازمحیطعینهیهایشهاوبرداشترساکهباورهایاستراتژیکونظریهخلقچین،بهنظرمی

المللیتثییریگستردهبرزوایایمختلفحیاتورفتارسیاسیچینداشتهاست.ایهنمقالههبین

هایمائوتسهدانه ودنه شهیائوپین بهراقتصهادهاوبرداشتبرآیارونتایجباورها،نظریه

 چینمتمرک است.



 دوره نسل اول رهبران

 دانگ مائوتسهی ها برداشتو  باورها
روستایشائوشاندرسیان تان دراستانهونهان،هنگهامیدر3131دسامبر21مائودر

یحیهاتمهائوبهاههاسهالگذشهتمتولهاشها،نخسهتینکهنیمقرنازآبهازسهاهتحقیهرمهی

یاستعمارگربربیوژاپننوظهوردرچینمقارنبود.مائودرآبازبههاقارتیهاکشمکش

ودرکردنهایمهیخارجیرادنبالهاقارتکههافبیرونرانانفتپرستانگرایشیایهنم

لننیسههم،ایههاهانقههالب-یرلههیداچههائو،نظریهههمارکسیسههمتههثیدردانشههگاهپکههنتحههت3333
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،مهائوبههیهک332۰تهاتابسهتانکارگریبرایرهاییخلقچهینازامپریالیسهمراپهذیرفتو

یهافهمیمههایمارکسیستییهنظرانراازمنظرسیاستجهکهیارتبایلشاعتماممارکسیست

(Yang, 1991: 22-24نظریه.)بینهیالمللهیوپهیشهاییکهفهموبرداشتمائودربارهاموربهین

 آیناهجهانراشکلداد.

ههایبربهیوژاپهنپیبردهبود،ریشههجومقارت«ینیسملنحقیقت»کهبهمائوتسهدان 

هایمارکسیستیازامپریالیسمواستعماریافتههمینچینرادرنظریهدرطولساهتحقیربهسرز

هاباورپیااکردهبودکهزمانههجنه وانقهالباسهتوامپریالیسهمبودوبراسا ایننظریه

متحهاهرابههههایبربهیودرر  آنایهاالتداری،قهارتعنوانآخرینمرحلههسهرمایهبه

داریبهرب،ریشههیهسهرمانسومناگ یرکهردهاسهتوماهیهتاستعمارواستثمارجوامعجها

(.همانطورکهجهرویسMao Tse-Tung, 1977: 64است)یخارجیبهچینهاقارتتجاوز

کننا؛مهائونیه تحهتتهاییرنظریهههاییبرایدربجهاناتخاذمیکنارهبران،نظریهبیانمی

ترسیاهبودکهرونابالبجهان،انقالباسهتولنیندربارهامپریالیسمبهاینباوروبرداش

هایکمونیستیاست.بنابراینمائوبهاینالمللدرجهتپیروزیانقالبمسیرتاریاروابطبین

باوررسیاهبودکهدرجهتحرکتتاریا،حه بکمونیسهتجمههوریخلهقچهینبایهادر

رعرصهههخههارجیگسههترشدرون،کشههورراازوجههودبقایههایکاپیتالیسههتیمنهه هکنههاود

(.درواقهعMao Tse-Tung, 1975: 14دهها)ههایکمونیسهتیرادردسهتورکهارقهرارانقهالب

محورکههبههبهاورالمللیازمارکسیسممشتقشاهبود،درکینظریهدربمائودربارهاموربین

مائوتجاربساهتحقیرمویاحقیقتآنبود.

انهاوزیوگسهترشروابهطچهینبهادنیهایکههیهروتبرایناسا مائوبرایهنبهاوربهود

داریسببنفوذامپریالیسمواستعماردردرونچینخواهاشهاوازطرفهیاونگرشهیسرمایه

هایمتمادیجه ءهایپادشاهیمیانهوتفکرکنفوسیو کهدرطولساهمنفینسبتبهسنت

بهرایهناسهها بهاتوسهلبههههههایسهازناهتمهانکهههنچهینبودنها،داشههت.عناصهرومللفهه

ورسهوموعهاداتهایسرخانقالبی؛ویرانیچهارگانهقایمیتفکهر،فرهنه ،آدابپاسگان

ههایمخهالفانقهالبارزشقایمیرادردسهتورکهارقهرارداد.ایهنعناصهربههبهاورمهائواز

ه(.بهرطبهقمارکسیسهمبهودکهWang, 1987: 93-95شانا)کمونیستیخلقچینمحسوبمی

مائوبهاینتفسیررسیاهبودکهجهاندرجهتپیروزیانقالبجههانیکمونیسهمدرحرکهت
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داریههایکمونیسهتیراایبهاتخواههاکهردوسهرمایهاستوگذربیشترزمانحقانیتنظهام

 هایامپریالیستیبربیروبهافولوفروپاشیهستنا.لیبرالودولت

داریلیبهرالههایبربهیرادرسهرمایهجوییقارتهگونهمائوکهریشهجن وسلطباین

کرد،برآمها.دانستدرصادمن هکردنچینازهرآنچهخلوصانقالبیخلقراآلودهمیمی

هایرادیکالکمونیستیکهبهپاسگانسرخانقالبمعروفبودنامسئولیتیافتنهالذاپاسگان

 داریپابنماینها.دشمنانانقالبوسرمایهکنناههایمختلکهجامعهچینراازلوثفعالیت

چشماناازمبهموبیشهترشهبیهبههدارآنبود،یکهافنهاییانقالبهمیشگیکهمائوپرچم

ههایقهایمیدرجههتداریوچهارگانهکهبهباوراونیروهایسرمایهیکتعالیروحانیبود

اریاوانقهالبموعهودکمونیسهتیانحرافآنازمسیرانقالبهمیشگیدرپیوناباحرکتت

(.Womack, 1982: 86-88کردنا)اختاللایجادمی


 نتایج اقتصادی
تجههاربکهههنوشههتخلههقدمکراتیههکدیکتههاتوریروزنامهههدر3393ژوئههن1۰درمههائو

بهبایستیکهاستآموختهمابهکمونیستح بساله21تجاربو«ونیاتسنس»سالهچهل

بهربپیونهایموطهرفیهکبههبایسهتیبمهانیم،استواروپیروزآنکهبرایوبپیونایمطرفیک

یهااسهتثنابهاونههاینهیچهمههگذشهته،سهالوهشهتبیسهتوسهالچههلاینتجارباسا 

ارتجها بهامها.نهااردوجهودسهومیراهسوسیالیسهموبههیاوبپیوناناامپریالیسمبهبایستیم

مامخالفتبود،پیوستهلیسمامپریااردوگاهبهکهشککایچیان  مخهالفهمچنیننمودیم،

بهرایهناسها مهائوبههشهورویپیشهاهن (.Tse-tung,1961: 411-424)هسهتیمسومکژراهه

توسهط3393سهپتامبردرطهرفیهکبههپیوسهتنب رگانقالبکمونیستیپیوست.استراتژی

339۰فوریههدرسهپسوشهاتصایقرسماًچینخلقسیاسیشورایکنفرانسمشترببرنامه

ایهناسها بهر.یافهتتجلهیشهورویوچهیندوجانبههمسهاعاتواتحاددوستی،معاهاهدر

اردوگهاهبهامبهارزهبههشهورویبهاهمکهاریدر339۰دهههآخهرههایسهالتاچیناستراتژی

هسهالسیمعاهاهونمودسفرمسکوبه339۰فوریهدرمائو.پرداختایاالتمتحاهامپریالیستی

هه ار1حاودمعاهاه،ایناسا بر.نمودامضاشورویبارامتقابلمساعاتواتحاددوستی،

تقیزادهشانا)واردکشوراینبهچینارتشبازسازیبرایروسینظامیمشاوروکارشنا 
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.(93-3139:13انصاری،بهرامیمقام،

اقتصهادیههایبرنامههازکههراسهنگینصهنایعتوسهعهاقتصهادیبرنامهیکهمچنینچین

مهائوبرنامهه،اینپیشبردمنظوربهوگذاشتاجرابههاشورویکمکبابودگرفتهالهاماستالین

حهاودونموداع امشورویبهآموزشیوفنیامورفراگیریبرایراچینیکارآموزه ار29

بهاراچهینصهنعتیکارخانجهاتتهانمهوددعهوتچینبهراروسیکارشناسانازنفره ار33

مسهاعاتواتحهاددوستی،معاهاهاسا برنماینا.شورویاناازیراهسنگینصنایعبرتثکیا

برنامههبهکمکقالبدرودادارائهچیندرکاملکارخانجاتاحااثبرایطرح39۰متقابل

وازملههها،کشهتیهواپیماهها،ینههتولیهادرزمچشهمگیریتسههیالتچین،اولسالهپنجصنعتی

(.Paul, 1983: 4)قراردادپکناختیاردرسبکهایسالحوالکترونیکی

تازگیازدلساهطوالنیتحقیهربیهرونآمهاهبهود،تحهتچینکهبه3391گونهدرباین

،3391اقتصهادسوسیالیسهتیراآبهازکهرد.درداریبههرهبریمائوتسهدان انتقالازسرمایه

ایوبازرگهانیتکمیهلشهاومهائویهکمهال،صهنایعسهرمایهانتقالسوسیالیستیکشهاورزی

ههای،تعهاونی3391یریازنظاماستالینیستیایجادکهرد.درالگوگاقتصادیدستوریراپساز

ورعایهادرچهارچوبسهازوکارهاییشهورایی،آموزانکشاورزیباعضویتکارگران،دانش

پهیشمائوسپسسیاستجهشب رگبهدارشاناکنترلتولیامحصوالتکشاورزیراعهاه

باهافپشتسهرگذاشهتناقتصهادآمریکهاوانگلسهتان3313الی3393هایرادرفاصلهسال

پهیش،داریپیشبرد.بهااجهرایدسهتورکارههایجههشبه رگبههعنواندوخصمسرمایهبه

پهیشبهههاماجهشب رگبهاقتصادکشوربیشازهرزمانیبهکنترلح بکمونیستدرآما؛

(.Hamashita, 2013: 89)هامیلیوننفرانجامیاقحطیدرچینومرگده

،مائودگربارهبهابتکاریب رگدستزدکههپیامهاهاییمخهرببهرایاقتصهاد3311در

کشورداشت.اینابتکار،انقالبفرهنگیبودکههافبرچیاننفوذبهورژوازیراازدرونو

کههدرنتیجههکرد.اینانقالبفرهنگیدهسالطولکشیاالمیخارجازح بکمونیستدنب

هابهکاممرگرفتنا.انقالبفرهنگیپیاماهایمخربیبهرایحیهاتهانفرازچینیآنمیلیون

طهورمتوسهطشاهاست،درایرآنبههکهتخمینزدهطوریهاچینیداشت،بهاقتصادیمیلیون

کنهییکنفرنابودشا.انقالبفرهنگیکههههافریشههنفرچینی،زناگیاقتصادی3ازهر

کهردودرصهادبهودکههگیریجامعهنابسوسیالیسهتیرادنبهالمهیمخالفیندرونیوشکل
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 :Yang, 1991داد)ح براازتهایااتدرونیمصونکنا،چینرابهآستانهفروپاشهیسهوق

هایشبازنگریکنهاچهرااوبرداشتشاکهمائودرباوره(.امااینآیارمخربسببنمی126

هایعینیوآماروارقامیکهنشهاندهنهاهمحوربودودادهالمللینظریهکهفهماوازاموربین

ههایاونشها.مهائوهایشدرزناگیمردمبودمنجربهتغیهردرسیاسهتبارسیاستنتایجفاجعه

ههایدرسهتاتخهاذکهردهسهتهمچنانایمانداشتکهتفسیرشازامورصهحی اسهتوسیا

استواشکاالتناچی ینی اگروجودداردبهخاطرعاماجهرایتمهاموکمهالمنویهاتوی

ههاقویهامتهایرازسالرهبریاوبرچین،درکنارنتایجمثبت،زناگیچینی21استودرطول

تسهدان بود.باراقتصادیگذشتکهنتیجهباورهایمائوهایعایاهوفاجعهتالطمبحران


 نسل دوم رهبران

 ی دنگ شیائوپینگهاو باور برداشت
داردرسهیچوانینزمهنسهبتاًیاخانوادهدرگوان درناحیه33۰9اوت22شیائوپین در

یمتفههاوتازتسهههدانهه بسههطیافههت.اواگونهههبهههمتولههاشهها.تفکههراجتمههاعیشههیائوپین 

درچهوئنالینمجمعجوانانکمونیستبههمراههایسیاسیرابرایخطسرخ،ارگایتفعال

امها؛رسهمیبههعضهویتحه بکمونیسهتدرآمهاطهوربهه،3329نوجوانیآبازکهردودر

ههاینظهریاودرخصهوصیهاگاهدعضویتویدرحه بکمونیسهتبهیشازآنکههنتیجهه

درچهینبهود.یجهاستنبا اودرموردرویهوموجانقالبکمونیسهتیدرنتمارکسیمبودهباشا

کهانقالبکمونیستیبهرونایفراگیردرچینتبایلشابهحه بکمونیسهتیهنگامدن ،

وپیوستناوبهح بکمونیستبیشازدالیلایهائولوژیکیدالیهلشخصهیداشهت.پیوست

،روابطهین دیهکبها3311دربهشاخهچریکیفن یوکسیانپیوستهبود،3329دن کهدر

ردهوواردنیروههایتحهترهبهریاودرجیانگکسهیشهاکههههافاسهتقرارمائوبرقهرارکه

(.Deng, 1989: 14-16کرد)یمحکومتیمستقلدرچینرادنبال

ههاییهتفعالههایفلسهفینشهابلکههبههیشگرادن برخالفمائوهرگ شیفتهباورهاو

چگونگیادباممشغولدلسننچینبودوتحتنفوذمائوبستهدلیانهتمایلیافت.اوگراعمل

شهمولجههانکههچگونههحقیقهتیهناینیسمباشهرایطچهینشهاهبهودولن-نظریهمارکسیسم

ههایچینهیرایژگهیوهایچینوفقدهاوشیوهویژهمارنی اسیونبایتواقعمارکسیسمرابا
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(.Deng, 1978: 5کنا)محقق

شهودویمهیافتههمحقهقتوسعهیاًقودن باورداشتکهسوسیالیسمحقیقیدراقتصادهای

تفسیراوازمارکسیسمباتفسیرمائومتفاوتبود.دن باورداشتکههتوسهعهنیروههایمولها

دارینیه یهسهرماینظامسوسیالیسمبهروبرتربراینیلبهمرحلهسوسیالیسمامریحیاتیاست

سوسیالیسهمابه اریبهرایازشهودونیروهایتولیانشاندادهمیترب رگترویعسردرتوسعه

(.Deng, 1978: 54-55است)بینبردنفقر

وهههااسههتنبا شههائوپین دربوتعبیههریمتفههاوتازمارکسیسههمداشههتکهههسههبب

اوبهرخالفشها.یمهالمللهیینبهایمائوازامورهاوبرداشتییمتفاوتبااستنبا هابرداشت

یامپریالیسهتیوههاقهارتالوقهو یهبقریههان جمائوبراینباورنبودکهتاریادرجهت

یکمونیستیاست.شیائوپین براینباوربودکههرونهابالهبزمانهههاانقالبپیروزیسریع

الوقههو نیسههتبلکهههیههبقرتنهههانهههیامپریالیسههتیهههاقههارتصههل وتوسههعهاسههتوجنهه 

بارهاعهالنینادر3319ژوئن9(.شیائوپین درDeng, 1987: 66-68)یستنیرنی ناپذاجتناب

اسهت.دادهرخالمللیوسیاستخارجیینبداشتکهتغیرمهمیدرارزیابیچینازوضعیت

الوقهو ویهبقرمهاجنه رادرگذشهتهکهتغییردردربماازمسئلهجن وصهل اسهتو

ازجملههود.شهاهبهیطراحهیراینبهاورتثیتحتماهاییاستسدانستیموشماریازیمحتمی

،اکنهونپهسازهاکوهستاندربارهاوهاآنوپنهانکردنبرخیازهاپروژهتوزیعجغرافیایی

وتحلیلروناهایکالنجهانومحیطپیرامونماایهندیهاگاهراکههمخهاطرهجنه یهتج 

(.ایهنSelected Work of Deng Xiaoping, Vol. 3: 131-133)یمادادهالوقو استتغییریبقر

ایمتفهاوتازنظریههمهائوبههتفسهیرامهوردهاکهشیائوپین برطبقنظریهاظهاراتنشانمی

پرداخت.المللیمیبین

،درگفتگوبامقاماتژاپنیدن اظهارکهردکههصهل و3319درهمینراستادرمار 

ینکنگهرهملهی،درگه ارشسیاسهیبههسهی دهم3319.درانازمانهتوسعه،دوموضو بالب

،شهیائوپین 3332خلقودرگ ارشموضوعاتزمانه،بهچهاردهمینکنگهرهملهیخلهقدر

-3133:1بهرامهیمقهام،خوانها)المللهیینبروناهایبالبمحیطدگربارهصل وتوسعهرا

3۰.) 

شیائوپین برایناسا باورداشتکهچینبایاتالشبرایرهبریجهانسهومراتهرب



 191 ... ان چینآثار اقتصادی برداشت و سوء برداشت رهبر
 

دررهبریجهانسومچیه یوجهودنهااردکههعایهاچهینشهودوتهالشبهرایچراکهکنا،

بلکهچینبهه رابرایتوسعهازدستباها.هافرصتشودکهچینیمرهبریجهانسومسبب

المللیپکهنینببهروناهایبالبباتوجهقرنصل درمحیطپیراموننیازداردویمنکمدست

ی،ورافنهمعیشتیخلقچینمتمرکه شهودودرچههارزمینههعلهموبایستبرارتقایسط یم

کشاورزی،صنعتودفا ملیمارنی اسیونراپیشببردکهبهقارتیجامعتبهایلشهود.ایهن

بیانداشهته3391درآخرینسخنرانیرسمیدرگراعملیقاًعماصولچهارگانهراچوئنالی

(.Evens, 1997: 92بود)

ایکههدنه بهاوریوهشهی اسیونملیبهمارنباورمائوایناصولچهارگانهکهدریدرحال

شاوسببانحرافانقالبکمونیستیخلقازمسیرانقالبجهانییمداشتکفرمطلقتلقی

کهردیمهکمونیسمخواهاشا.دن برخالفمائونسبتبهاطالعهاتیکههازمحهیطدریافهت

کهردکههچهینیمهههایرسهمیاعهالنیهریگموضهعرهادربازترداشت؛اوبانسبتاًدیاگاهی

نیازمنافراگیریازدیگرکشورهااستوتوسعهاقتصادیچیننی باوندسترسیبهاطالعهات

یرنیست،بهرایهناسها شهیائوپین ازپذامکانهایجهانبیرونییآورفناقتصادیوعلمو

بهههرویجهههانبیرونههیوتغییههریچههینهههادرب،سیاسههتبازگشههایی3391آبههازرهبههریدر

کهآیهارقرارداددان رادردستورکارمائوتسههایاقتصادییاستسشاهمحاسبهتاریجیو

درادامهبههاست.زدهرقمینهاف ایشیروتوقارتملیچینزمدرودستاوردهاییچشمگیر

وباورههایههابرداشتیهاتفاوتوتحلیلیهتج ونتایجآنضمنآیاریاقتصادیوهارفورم

شود.یمدان پرداختهمائوتسهدن شیائوپین نسبتبه


 ی اقتصادیها رفورم
،دریازدهمیننشستکنگرهح بکمونیسهتخلهقچهین،رسهماًاعهالن3391دردسامبر

شاکهتمرک آیناهبایابرتوسعهاقتصهادیورفهورممهایریتاقتصهادیباشها.ازآنهنگهام

هایاقتصادیشاهاستکهدرپیآناقتصادچینبهاگهذارازیهکواردرفورمتاریجچینبه

ههایکمحربقویتوسعهدرزمینهعنوانبهاقتصادسوسیالیستیبهاقتصادبازاربانقشدولت

(.دراولهینLardy, 2014: 118-122اسهت)طورچشمگیریرشاکهردههایمختلفبهوبخش

هایاقتصادیانجامگرفهت،ینهاف ایشآزادیعملشرکترزمدهایمحاودیمرحله،رفورم
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اعتمادبهههایاولیه،طوربالبتحتسلطهح بکمونیستبودنا.موفقیتهاییکهبهشرکت

کههبههمعنهایگهذرمحتاطانههبهه"اسهتراتژیسهن گهذار"هارابرایطرحیسترفورمنفس

اقتصادیبازتربودرااف ایشداد.

چینخودراازآشوبانقالبفرهنگیبیهرونکشهیاومهردمفرصهت339۰هازاواخرده

هههایاقتصههادییافتنههاکهههدگربههارهوضههعیتاقتصههادیخههودرااحیههاکننهها،ازطرفههیرفههورم

ههایروشهنیدربهارهچگهونگیپیشهبرداماهنوزایهاهداد؛هایاقتصادیرااف ایشمیفرصت

یائوپین توانسههتهبودنههاشههرتبهههکهههبههاعههالیعملیههاتیآنوجههودنااشههت.درنتیجهههمقامههات

ههایرادیکهالراعقهببراننها،درجسهتجویفراگیهریازتجهاربدیگهرکشهورهامائوئیست

رتبهدرسط معاونرئهیسکنگهرهیهابهاالتراز،دوازدهمقامعالی3391برآمانا.تنهادرسال

کهیمایهلا،دن شیائوپین بههکشوربازدیاکردنا.درطولیکیازاینبازدیاه39بیشاز
کننههاتههارهبههرکههرهشههمالیگفههتکهههمقامههاتمههابهههدیگههرکشههورهاسههفرمههیسههان 

مانرابیشهتردریابنهاوبیشهتراحسها کننها.درایهنمیهانپکهنبهیشازدیگهرماناگیعقب

کشورهابهنظارهالگوهایدگرگونیاقتصهادهایبسهتهاروپهایشهرقینشسهتکههالگوههایی

(.Deng, 1978بودنا)باچینراتجربهکردهمشابه

شهاکههبههمعنهایگسهترشآزادیعمهل"ایاهسوسیالیسمبازار"بخشاینتجاربالهام

عنهوانششهمیناسهتان،سهیچوانبهه339۰هایاقتصادیبود.درپیآندراواخهردهههشرکت

هها.ایهنرونهاتهاهاوملسساتاقتصهادیآزادیعمهلبیشهتریبااختیاریافتکهبهشرکت

درصهاازتولیها1۰رفتههههمشرکتوموسسههانجامیهاکههروی11۰۰بهآزادیعمل331۰

ههایدرصاسودملسساتصنعتیکشوررابهخودتخصیصدادهبودنها.درمهاه9۰صنعتیو

هااجازهیافتناکهتولیاونی درآماشهانراافه ایشاولیهآزادسازیفعالیتاینملسسات،آن

عنوانرهبرواقعیکمیتهمرک ی،بهکشهاورزانسراسهرکشهور،شیائوپین به331۰باهنا.در

ازآنکشهاورزاناجازهدادکهبامسئولیتخودواردمراوداتکشاورزیشونا.دوسهالپهس

هایخصوصیتثسیسکنناوبههاجهارهاراضهیاشهتراکیاجازهیافتناکهملسساتیاشرکت

بههایاراضهیم روعهیبههتولیهاوفهروشتوانستنادرقبالاجارهپسمیزآنهاابپردازنا.آن

(.درنتیجههآن،کشهاورزیLardy, 2014: 153بپردازنا)محصوالتکشاورزیبرایخودشان

ههایپویهایچیندستخوشیکدگرگونیاساسیشاوبخشکشهاورزیبههیکهیازبخهش
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13،ارزشتولیااتکشاورزی3319الی331۰هایاقتصادیتبایلشاومتعاقبآنبینسال

یارسهیهوان131یهوانبهه333درصااف ایشیافتوسهرانهدرآمهاخانوارههایروسهتاییاز

(Shambaugh, 1993: 18.)

طهورکامهلدرکنتهرلاقتهاارهاییکهتاپیشازآنبههایشرکتازطرفیرفورمدرفعالیت

،331۰هامیلیهوننیهرویکهارفاقهاشهغلرارقهمزد.دردهسیاسیبودنا،داستانطوالنیاشتغال

انهاازیشهانراههایخصوصهیبهرایخوداشهتغالیکارگراناجازهیافتناکهملسساتوشرکت

3313کههدرطهوریرفهت،بههشهاهوتهاریجیپهیشمهیصورتمحاسهبهکننا.اینتحوالتبه

ررادراشتغالخودنااشهتنا،بههنف1کردکهبیشازحکومتازملسساتخصوصیحمایتمی

نیرویکهارفعالیهتکننها1بایستبابیشازهایخصوصیکهمیعبارتیدولتهنوزبهشرکت

ینهههاقتصههادخصوصههیشهههریدرزم،شههورایدولتههی3313یجههوالداد.دراجههازهفعالیههتنمههی

اسهتوازناپهذیرطوررسمیاعالنداشتکههخوداشهتغالیضهرورتیاجتنهاببیرکشاورزی،به

نفرنیرویکاردراشتغالخودداشهتهباشهنا.1هااجازهیافتناکهبیشازگونهشرکت،این3311

ههایبهازهایافراطی،شیائوپین رابهانتقادگرفتناکهدرپهیسیاسهتدرآنهنگامهمائوئیست

(.Glassman, 1991: 71گرفت)یتالیسمسراسرکشوررافراخواهاکاپاقتصادی،

3391گرفهتکههتنههاچنهایپهیشدرسهالدرواقعاینتحوالتدرکشوریانجهاممهی

همدرشکلبسیارمحاودشناسهاییکهردهبهود.دربیهابهمگرایهیمالکیتخصوصیراآن

هایاقتصادیمحلیدرشکلمناطقویژهاقتصادیتثسیسشهاکههالمللی،اکوسیستمبازاربین

کههسیاسهت3391المللهیقهرارگرفتنها.ازدسهامبربابازاربهینتاریجدرپیونایتنگاتن به

هایویهژهوسیاستفوجیان،ودون گوان شاهبود،طوررسمیاعالمهابهگشایشدرب

حکومهت،چههار331۰المللیاتخاذکردنا.تاداریبینپذیرترینسبتبهبازارسرمایهانعطاف

شهرفقیربنهاریدرسهواحلاقیهانو یها3319،9۰ودراناازیکردمنطقهویژهاقتصادیراه

تهاریجهاودریاهاکهاستعاادبیشتریبرایدسترسیطبیعیبهجهانبیرونداشهتنابههرودخانه

(.Knox, Agnew & Mcarthy, 2014: 65)بهاقتصادآزادسوقیافتنا

اه،رشهاشهههایخصوصهیتثسهیسهاحکومتاجازهدادکهشهرکتتحتاینسیاست

ههایهایتاریجیرفورم،رشابخهشیافتهوفضایبقایشانبسطیابا.دستاوردمهماستراتژی

ایازملسسهاتانتفهاعیینهاهف ابیردولتیاقتصادکشاورزیوصنعتیبودکهبهانباشتشمار
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خصوصههیوافهه ایشاناوختهههمههالیمشههابلخصوصههیوتولیههاملههیکشههورمههیانجامیهها.

سومتولیاصنعتیچینمتعلقبهبخشخصوصیشاهبود.،یک331۰میانهدههکهتاطوریبه

هایرفهورم،بخهشنوظههورخصوصهیدرکنهاربخهشدولتهیبههطهرزدرنتیجهسیاست

زیسهتیدوبخهشخصوصهیودولتهیرانشینیوههمچشمگیریرشایافتواقتصادچینهم

رقمزد.

طهوررسهمیههافسیاسهتملهیخلهق،بهه،درطولدوازدهمیننشستکنگره3319در

اعالمشاکهه"شاهکاالییبراسا مالکیتعمومیری یاقتصادبرنامه"رفورم،استقراریک

 (.Deng, 1984: 23ببرد)گیریبازارپیشهایاقتصادیراباجهتبایسترفورممی

تنهااختهبود،نه،تیمیکهبهپیشنهادشیائوپین بهبررسیجامعاقتصادکشورپرد3319در

هاییبراسا تجاربدیگرکشورهابهرایحلهایاقتصادیچینراتبیینکردبلکهراهچالش

هاارائهکرد.برنامهکلیرفورمنظهاماقتصهادیکههدرهمهانسهالبهاحمایهترویاروییباآن

زبینینظهامیشنهادهاییدقیقبهرایبهاپگرفتهبود،کمسیوندولتیبازسازینظاماقتصادیشکل

گ ارشهیبهاگهروهمالیاتی،تثسیسبانکمرک یوانتقالکاملبهبازارکاالییارائهداد.ایهن

کهردکههپیشهنهادمهیهاییبراییکبرنامهکالناصالحنظاماقتصادیارائههکهردعنوانایاه

ارکهاالییدرههادربهازهابایادردومرحلهانجامگیرنا،درمرحلهاولبایانظامقیمترفورم

شهاهودرمرحلهههاوملسسات،نظهامبهانکیومالیهاتیاصهالحهماهنگیبارفورمدرشرکت

کهبازاربرایفروشتولیااتگسترشدادهشهودوفهروشدسهتوریکاالههابرچیهاهدوماین

(.Glassman, 1991: 26-31شود)

اهمکهاریبانهکجههانی،آکادمیعلوماجتماعیپکندرسمیناریکهب3319درسپتامبر

هایگشایشاقتصهادییشنهادهاییبرایرفورمارائهکردکهسن بنایسیاستپبرگ ارکرد،

اقتصاددانبرجستهاروپایشرقیهماهنگیبازارباکنترلکورانی،قرارگرفت.دراینسمینار،

هایسوسیالیسهتیایمناسببهرایکشهورکالنیااصطالحاًکنترلبیرمستقیمبربازارراگ ینه

نشهینینیهرویبهازاروعنوانکرد.پیشازآننی ازآبازرفورم،چینبهچنهینترکیبهیازههم

،کنگرهح ب،برنامهتوسهعهچهارسهالهجایهارا3311کنترلسیاسیسوقیافتهبود.درسال

ترشکهدرآنبرگذارصنایعتولیایتحتکنترلحکومتبهبازارکاالیی،گسهتاوینکرد

بازارسرمایهوبهازارنیهرویکهاروانتقهالتهاریجیازیکنظامبازارمتشکلازبازارکاالیی،
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(.Morrison, 2012: 289بود)کنترلدولتیبهکنترلبیرمستقیماقتصادتثکیاشاه

ههایعمهاهاقتصهادیبازارههایرقهابتیدربخهش،استراتژی331۰بهعبارتیازمیانهدهه 

درچینبههوجهودآمها،331۰هایاقتصادیکهدراواخردههشا.درپیاختاللکشوراتخاذ

مناظرهاقتصادیبرسهراقتصهاددسهتورییهااقتصهادکهاالییبههمنهاظرهسیاسهیسوسیالیسهمو

رتبهحه بازبهازارینمهودناقتصهادکاپیتالیسمبالشا.دراینمیانشماریازمقاماتعالی

ههاازمالکیهتخصوصهیوکردنها.آنداریدفها مهیآمی بهسرمایهعنوانتحولیمسالمتبه

هادرموقعیتبسیاردشواریقرارگرفتههامادرواقعامر،مواضعآنکردنا؛بازاررقابتیدفا می

تبعاتمخرباقتصادینی داشت.اماشیائوپین درجایگاهرهبری،3313بود،بحرانسیاسی

(.Lardy, 2014: 120-124نمود)ماصراریاًبرگسترشسیاسترفورقو

جیانه کمیتهمرکه یحه ب،درسهخنرانیکههبهاحضهور333۰ویدرنشستدسامبر
ههاییازاقتصهادبهازارراداشهتهداشت،اعالنکردشمانبایافکرکنیاکههاگهرمهاجنبههزمین

هاییازیکاقتصادبازارنااشتهباشهیمداریخواهابود،اگرماجنبهباشیمبهمعنایراهسرمایه

"سهفرجنهوب"توانیمبهاطالعاتدیگرکشورهادسترسیداشهتهباشهیم.دنه سهپسدرنمی

ایسوسیالیسهتیاسهتوههرشهاهریه یفکرنکنیاهراقتصادبرنامههاظهارداشتکهروشنیبه

توانابهسوسیالیسمخامتکنا،ویتثکیاکهردکههاقتصادبازاریکاپیتالیستی.بلکهبازارمی

کهدرادامهسنتدنه جیان زمیناکنوندرچینبازارذیلسوسیالیسماست.درپیآنهم

درنشسهتمارسههمرکه ی3332ژوئهن3هایانقالبیقرارگرفتهبهوددریکالرادموردانتقاد

وههابنگهاهح بازکسانیانتقادکردکهنقشسازناهبازارراازطریقتربیبرقابتدرمیان

(.Mingfu, 2015: 12)یرناگپیشبردتوسعهاقتصادیکشورنادیاهمی

تاکیهاکهردو"ههایچینهییسمباویژگیسوسیال"دگربارهبرمفهوم3332دن دراکتبر

بهودههایچینهیههافکهالنحه بخواههااظهارداشتکهپیشهبردسوسیالیسهمبهاویژگهی

بهرتوسهعه3391از(.بهاینترتیهبمراکه عمهاهقهارتدرحه بDeng, 1985بنگریابهه:)

اقتصادیکشورمتمرک شانا.

ح بکمونیستبهرهبریمائو3393گیریجمهوریخلقچیندرپسازشکلدرواقع

نمهودوداریبربرانظهامیروبههافهولتصهورمهیوبراسا نظریهلنینیستی،سیستمسرمایه

جویانههدارینسهبتبههچهین،مقابلهههایبربیرابهخاطرسرشتنظامسرمایهسیاستقارت
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سیرحرکتتاریخیکرد.مائوبراینباوربودکهروزگارجن وانقالباستومارزیابیمی

(.اینباوربههسیاسهتچهینMao, 1954: 41است)هایسوسیالیستیدرجهتپیروزیانقالب

هههادرهههایچهه درافریقههاوهمچنههینمههااخالتچینههیدرخصههوصحمایههتازجنههبش

مهائودر«رهنمودمقا »هایآسیایشرقیدردورهمائوملیرواقعشا.فراترازآنکشمکش

مادگیچینبرایمقابلهمسلحانهباتجاوزامپریالیسهمازبهاورودربویخصوصضرورتآ

متهثیر هها،سیاسهتخهارجیچهینراشا.بلبهاینباوربرایدهههازتحوالتروزگارناشیمی

،درکهیدیگهرازاوضها وامهوریائوپین شهنمود.پسازدرگذشتمائوبارویکارآمهان

هایاقتصادیکهجیان زمیندردسهتور.درواقعرفورمالمللیبرحکومتچینبالبشابین

داد،درادامهسنتدن بودومقاماترادیکالح ب،جیان زمینرابهخیانهتکارقرارمی

ههایاقتصهادیاوراتهربکهردهکردناکههسیاسهتهایمائورهبرانقالبمتهممیبهآرمان

ههاییهاًبههحمایهتازسیاسهتقوائوپین یش.درچنیناوضاعی،(Baum, 1996: 16-18است)

ها،بیانداشتکههجههانیکههمهادراقتصادیجیان زمینپرداختودرچالشبامائوئیست

اناتحتتسهلطجنه وانقهالببهتصویرکشیاهومائوگونهکهلنینکنیمآنآنزناگیمی

ینههاییوجهایگ ینیبنابراینضرورتینااردکهچیندرتااربآمادگیبهرایجنگهنیست؛

.(3133:32بهرامیمقام،باشا)المللیسیستمبین

هاییعنوانرهبریچینازشهرهایجنوبیکشورداشت؛سخنرانییایکهبهدربازددن 

هههاوهههایچههیننهههرویهههتههاریخیبیههاننمههودویبیههانداشههتکهههمحههکصههحتسیاسههت

بهودزنهاگیروزمهرهمهردمونههههایپیشهینکههواقعیهاتبیرونهیاسهت.دنه بهمشهیخط

ههایداخلهیوخهارجیوسقمسیاستصحترهنمودهایرهبرانقالبچینرامحکارزیابی

ههاباشهاونههیاًازاینایاهدفا نمودکهواقعیاتبایاتعیهینکننهاهسیاسهتقوچینخواناو

وههایمشههخصیائوپین بیهانداشهتکههصهل وتوسهعهویژگهیشهههایگذشهتگان.رویهه

(.Vogel, 2011: 54-57هستنا)روناهایبالبزمانهما

کهچهینرابههخارجیواقتصادچینشاایندربجایاسببپیشبردرفورمدرسیاست

کهسببتنشدرروابطچینوبرب333۰اواخردههاخت.حوادثسمن لتیجایارهنمون

نیدامهنزد.درآنهنگهامآیهارهادرموردرونابالبامورجههاطرحدگربارهپرسششا.به

مهایر هیفان زیادیدرچینبهدفا ازضرورتآمی شباجهانخارجتثلیفشا.ازجمله
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یعلوماجتماعیپکندستبهانتشارتثلیفاتیزدکهبهتوصیفآکادممرک مطالعاتژاپندر

انواردعصهرتغییراتعمیقیپرداختکهجهانبهخوددیهاهاسهت.اوبیهانداشهتکههجهه

ههایگ افهیشاهکهچینفارغازه ینههجایایازصل وتوسعهشاهاستوفرصتیفراهم

تهرنمایابرایرشاوشکوفاییشبهبربن دیهکهاتحمیلمیکهانتظارجن برتوسعهملت

هایهیفان بودناوشمارینی بهمخالفتباتوصهیفویازموافقایاهشود.شماربسیاری

.(32-3133:31بهرامیمقام،)المللیبرخاستناوضا بینا

آمی وگشایشبیشترروابطخارجیچینرابهرپایههسهوء مخالفان،طرحایاهتوسعهصل 

نمودناکهسببتحریففرایناسیاستخهارجیچهینوالمللیقلماادمیقضاوتازاموربین

وافقانیگشایشبیشترروابهطچهینوجههانابفالافکارعمومیخواهاشا.سرانجامدیاگاهم

هایاقتصهادیراهایاقتصادیدن ،رفورمبیرونیبلبهیافتوجیان زمیندرادامهسیاست

 .(Lampton, 2014: 128داد)گسترشبیشتری

اشدردانشگاههارواردبیانداشتکهچینیهکیسخنراندرونجیابائو2۰۰1دردسامبر

هابهصل استکهبرایبهبهودشهرایطزنهاگیمهردمش،بهیشازایهنقارتروبهرشامتع

هارابرویجهانبیرونیخواهاگشود.درگشایشهفاهمینکنگرهحه بکمونیسهت،درب

ورونهقشهکوفاییبیانداشتکههجههاندرگیهریهکدگرگهونیعمیهقاسهت؛هوجینتائو

نماسهت.درنتیجههسرنوشهتچهینناپذیرجهارونامقاومتاقتصادیونهسیاستهژمونیک،

ایبهسرنوشتجهانپیوناخوردهوسرنوشتبقیهجهاننی بههسرنوشهتچهینطورف ایناهبه

وزیرخارجهچین،یان جیچی،نی درآننشستبیاننمودکههوضهعیتاست.وابستهشاه

ازپهیشالمللهیبهیشههاوپیونهاهایبهینوتمها جهاندرحالدگرگونیوسازگاریاسهت

شکوفاییورونقمشهترباقتصهادیهابایادرجهتسازگاری،یافتهاست.لذاتالشگسترش

(.Lardy, 2014: 34شونا)متمرک 

یهاًازقوههوجهینتهائوالمللیکهبهچیننی تسرییافتهبهود،دراوجبحراننظاممالیبین

ههایجههاندفها وسهایربخهشگیریچیندرپیوناتنگاتن باآمریکا،اروپهادرستیجهت

بهکنگرهح بارائهداددگربارهبرانتقهال2۰۰3رسمیکهدرکرد.هوجینتائودرگ ارشی

المللهیملحهقتنهاچینبایافعاالنههبههجامعههبهینعمیقجهانتثکیاکردکهباتوجهبهآن،نه

جهانیسازگارباشا.تردربنایشودکهبایادرپیتوسعهمشتربوایفاینقشیفعال
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بهرای"فرصهتیاسهتراتژیک"رورابراسا اینباور،رهبرانچین،دودههاولقرنپهیش

المللهیگیریچیننسبتبههجامعههبهیناینباوراستراتژیکبرجهت.اناتوسعهاقتصادییافته

ایاقتصهادیهیگذشتهدرادامهسیاستهاسالبرایناسا درطولعمیقاًتثییرگذاردهاست.

 (.Beijian, 2005است)یائوپین ،چینحوزهفعالیتبازارراگسترشدادهش

هایعظیماقتصهادیبهرایچهینداشهتهاسهتکههدرادامههبررسهیوردهادستااینرفورم

طهورشهاهاسهتوبهه،گسهترهفعالیهتوحهوزهعمهلبازارههابسهطداده3391شهونا.ازمی

ایدرقیمهتکاالههاکننهاهیستمیکهدرآنحکومتنقهشتعیهینتاریجی،اقتصادچینازس

یمتحولشهاهاسهتکههدرآنقیمهت،عرضههوتقاضهایکاالهها،خهاماتوبهنظامداشت

هایخصوصیبهیافته،شرکتکنناودراینبازاریسطعواملتولیارانیروهایبازارتعیینمی

کهنقشمستقیمدولتدرتولیامحصهوالتطوریانا.بهشاهمنبعمهمتولیاوصادراتتبایل

ههاازنیهروی،سههمآن2۰33هایدولتیمحاودشاهاسهتکههتهاسهالکشاورزیبهشرکت

ههاییافتههاسهتوشهرکتدرصاازایننیهروکهاهش3انسانیشابلدربخشکشاورزیبه

درصهادیگهرآن39کنناودرصامحصوالتکشاورزیکشورراتولیامی1دولتیکمتراز

 (.Marrison, 2012: 289)بهبخشخصوصیتعلقداشتهاست2۰33تاسال

افه ودهچههارپنجمازرشهاارزش331۰اف ودهتولیااتصهنعتیدرسهالینهارزشزمدر

/.29بههکمتهراز2۰33هایدولتیتعلقداشت،ایننسبتتهاسهالتولیااتصنعتیبهشرکت

/.آندراختیاردولتبود،سههمدولهت3ایکهینهتولیااتکارخانهزمدریافتهاست.کاهش

مسهکنوسهاختمان،درسهال/.کاهشپیااکهردهاسهت.دربخهش2بهکمتراز2۰33تاسال

اف ودهآنراشکل/.ارزش99تولیا/.کلنیرویکاراینبخشو99ملسساتدولتی،331۰

درصهاتقلیهلیافتههاسهت.دربخهش9و11ترتیببهههابه،ایننسبت2۰33تاسالدادنامی

درصهادرسهال9۰بههبهیشاز3391درصادرسهال3خامات،سهمملسساتخصوصیاز

،نیرویههیکههدرواحههاهایدولتههی3391رسهیاهاسههت.درخصههوصاشهتغال،درسههال2۰۰1

2۰39هتهاسهالکدرصاازنیرویکارشهریکشوربود1۰میلیوننفرمعادل99مشغولبود،

درصاازنیرویکارشهریکاهشپیهااکهردهاسهت.نیهرویکهار31میلیوننفرمعادل11به

رسیاهاست.2۰33میلیوننفردرسال291،به3391ه ارنفردرسال39۰بخشخصوصیاز

،هنوزملسساتدولتیحاوددوسومازصادراتچینرا333۰تامیانهدههدربخشصادرات
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،سهمملسساتدولتیازصادراتکشوربهکمتراز2۰31تاسالودتخصیصدادهبودنابهخ

هایخصوصیدربخشصهادراتبههیازدهدرصاتقلیلیافتهاستوسهمملسساتوشرکت

ههایخهارجیمسهتقردردرصااف ایشپیااکردهاست،دراینمیانسهمشهرکت13بیشاز

درصهادرسهال99بههکمتهراز2۰۰۰درصادرمیانههدههه1۰چینازصادراتایندولتاز

استهایخصوصیچینیتن لکردهاستکهبهسببرشاف ایناهملسساتوشرکت2۰31

(Lardy, 2014: 120-126.)

ایکهاگهراولهینمحهربگونه،حوزهعملبازاربسطیافتهاست،به3391باینترتیباز

ترینمنهابعرشهااقتصهادیچهینکمیکیازب رگادستاف ایشیروتاقتصادیکشورنباش

هایاقتصادیپیامادرگذشتمهائوورویکارآمهانشهیائوپین است.اینتحولدرسیاست

المللیداشت.هاوباورهایمتفاوتیدربارهاموربینبودکهبرداشت


 نتایج اقتصادی
هاسهتکههبهازارزمهانیبهتهریندرجریانبالباقتصادبهلحاظنظریاینباوررایجبهود

هایآنمااخلهنکنا.برخالفاینباور،نمونهچینپسعملکردراداردکهدولتدرمکانی م

بیانگرنقشکلیایدولتدرتوسعهاقتصادیاست.ازطرفیگسترشبازار،گسترش3391از

یملهیچهینههاکنناهدررشااقتصهادیوافه ایشقابلیهتهایخصوصینقشیتعیینشرکت

دارد.

وری،بازگشههتنههرخبهههره2۰32هههایرسههمیحکومههتدرسههالبههرطبههقگهه ارش

ههایدرصهاونهرخبازگشهتشهرکت31طورمتوسهطهایبخشخصوصیبهگذاریسرمایه

ههاوملسسهاتینهتولیاصنعتی،سههمشهرکتزمدردرصابودهاست.9دولتیدرهمانسال

ههادراشهتغالدرصارسیاهاستوسههمآن91،بهبیشاز2۰32بیردولتیازتولیاصنعتیتا

،درآبهاز3391کههدرسهالدرصهارسهیاهاسهت.درحهالی12نیرویکارشهریبهبهیشاز

3ههایبیردولتهیازاشهتغالنیهرویکهارشههریکمتهرازهایاقتصادی،سههمشهرکترفورم

هادرصابهشرکت3۰۰طوربه،2۰31تاسالدرصابودهاست.دربخشنیرویکارروستایی

گونههگسهترشبهازارو.ایهن(Morisson, 2014: 493)اسهتوملسساتخصوصیتعلهقیافتهه

ههایهایبیردولتیسببرشاچشمگیراقتصادیکشوردرزمینههتوسعهحوزهفعالیتشرکت
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یوتولیهاوصهادراتوربههرهیخصوصیسهببافه ایشهاشرکتمختلفشاهاست.رشا

هطرزچشمگیریشاهاست.چینب

گهذاریخهارجینااشهتبلکههتنهارببتیبهرایجهذبسهرمایه،چیننه3391تا3393از

رهبریح بکهمائوتسهدانه بهرمسهناشتکیههداشهت،برامربشاتنگرشیمنفیبهاین

یهایشابهوامهایخارجیکهدرایندورهواردچینمیبالببود.تاجاییکهعماهسرمایه

کرد.ازشورویدریافتمی3319طوربالبتاسالمربو شاکهپکنبه

ههایبهودکههدنه شهیائوپین بهرایجهذبسهرمایه331۰برایاولینباردراوایلدههه

مستقیمخارجیاقاامبهابتکارمناطقویژهاقتصادیدرنوارساحلیکشورکرد.درطهولدههه

یافهتامهامجموعهاًرقهمارجیدرچهینرشهامهیههایخهگهذاریگرچهجذبسرمایه331۰

کههسهببتهنشدر3313شا.عالوهبراینروناکلهیبحهرانسیاسهیچشمگیریجذبنمی

هایمستقیمخارجیدرچینتهثییراتگذاریروابطچینوبربشادگربارهبرجذبسرمایه

گهایو،دنه شهیائوپین درطهولسهفرجنهوبدرشهان3332مخربیبرجایگذاشت.در

ههایمسهتقیمخهارجیگهذاریایبهرایجهذبسهرمایههاوتسهیالتویژهگواناون ،مشوق

(.Lardy, 2015: 21درآما)مطرحکردهوبهاجرا

تهرینوکننا،یکیازبه رگخارجیدرچینفعالیتمییههاییکهباسرماامروزهشرکت

ناونسهبتتولیهاصهنعتی،مالیهاتوزاییدرکشهورهسهتترینمنابعتولیایروتواشتغالمهم

99و21،22بهه،2۰۰3درسهالگذاریخارجی،بهترتیهبصادراتووارداتازق بَلیسرمایه

،2۰33تا3393طورکلیازبه.میلیوننفرشغلایجادکردهاست99وبرایحاودرسیاهاست

همسهتقیمخهارجیراجهذبچینجمعاًیکتریلیونوصاوهفتادوهفتمیلیارددالرسهرمای

شهاهههایخهارجیتبهایلکننهاهسهرمایهترینجهذبمیالدیبهب رگ2۰39کردهاستوتا

.(Williams, 2016: 24است)

بههه2۰39گههذاریمسههتقیمخههارجی،چههینراتههاسههالبههاینگونهههرشههاجههذبسههرمایه 

طهوالنی،ایهاالتههایکنناهسرمایهدرجهانتبایلکردهاست،برایسهالترینجذبب رگ

،2۰39کردهاسهت.درسهالمتحاهسالیانهبیشترینمی انونسبتسرمایهخارجیراجذبمی

میلیهارددالربهودهاسهت،ایهنرقهم11شهاهدرآمریکهامعهادلمی انسرمایهخارجیجهذب

(.Williams, 2016: 4-6)میلیارددالربودهاست311زمانبرایسرزمیناصلیچینهم
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دههاکههدرطهولدورهحیهاتمهائوههایخهارجیچهیننشهانمهیگذاریگویسرمایهال

شهاتامنیتهیازبرخهیازههایبهههایخارجیبسیارناچی ودرشکلحمایهتگذاریسرمایه

،333۰شاهاست.ازآبازدورهرفورمنی تااواخهردهههمتحایناردوگاهکمونیستیانجاممی

گذاریبیردولتیداخلیمتمرک بودارجیونی رشاسرمایههایخحکومتبرجذبسرمایه

هایینی برایممانعهتازگذاریخارجینااشت،بلکهمحاودیتتنهارببتیبرایسرمایهونه

طهور،بهه2۰۰9هایداخلیبهخارجازکشوراعمالکردهبود.تهاپهیشازسهالخروجسرمایه

کردهاسهت.گذاریمیردرخارجازمرزهایشسرمایهمیلیارددال9الی3متوسطچینسالیانه

32هها،چینهی2۰۰9کههدرسهالطهوریشاهاسهت.بههدگرگون2۰۰9اینروناازپایانسال

سالتهاسهال9گذاریکردناواینرقمتنهاظرفمیلیارددالردرخارجازمرزهایشانسرمایه

وازاینسالبهبعاچینبهمنبعیمههمبهرایمیلیارددالردرسالاف ایشیافت1181به2۰3۰

درصههاازمجمههو 31شههاهاسههت.درآنسههالگههذاریخههارجیدرجهههانتبههایلسههرمایه

توسهعهازچهینجهذبشهاودرمقیها ههایخهارجیدرکشهورهایدرحهالگذاریسرمایه

لهدرصهارسهیا.درواقهعدرفاصه9گهذاریخهارجیبههترجهانیسههمچهینازسهرمایهیکل

برابهردرسهالرشها9گذاریخهارجیچهینبهیشاز،حجمسرمایه2۰3۰الی2۰۰9هایسال

(.Hale & Long, 2011: 135-53)یافتهبود

درصارشانسبتبهسال1/39با2۰32سالدرگذاریمستقیمخارجیچینمی انسرمایه

2۰32نخستینباردرسهالاینکشوربرایومیلیاردیورورسیا9/11میالدیبهبیشاز2۰33

آمریکهاوتبهایلشها،درآنسهالگذارب رگخارجیدرجههانمیالدییکیازسهسرمایه

2۰32چهینازبودنها.گذاریخهارجیژاپناولینودومینکشورصارنشیندرعرصهسرمایه

 ,Anderliniاسهت)شهاهگهذارخهارجیتبهایلتهرینسهرمایهپسازآمریکاوژاپنبهبه رگ

2014.)

،تجارتخارجیچینبهصادراتموادخهاممعهانیو3391درزمینهصادراتتاپیشاز 

مقادیریکاالیتولیایبهرایموازنههدربرابهروارداتکههابلهبشهاملمایحتهاجحیهاتیدر

شهها.اسههتراتژیاقتصههادیکشههوردرآندورهبههرخودکفههاییوهههایمختلههفبههود،مههیزمینههه

ستواربودکههچهینراازروابهطگسهتردهتجهاریدرعرصههخهارجیخودبسناگیاقتصادیا

331۰ههایهایاقتصادی،چینبرایاولینباردرفاصهلهسهالداشت.پسازآبازرفورمبازمی
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،331۰،می انصادراتشازمی انوارداتیکههداشهتپیشهیگرفهت.تهاپایهاندههه3311الی

طهورقابهلعهایبهارونهایکنهاترامهابههههایبتجارتخارجیچهینگرچههبههنسهبتدههه

33989،حجمتجارتخارجیاینکشوربه331۰ایرشاکردودرآخرینسالدههمالحظه

درصهاازکهلتجهارت1درصاازتولیاناخهالصداخلهیو29میلیارددالررسیاکهبرابربا

31بهه12المللهیازبهینبنهایتجهارتشا.باینترتیبجایگاهچیندررتبهسالیانهجهانیمی

ههایدومهیندهههقهرنجایها،چهینرتبههاولوجایگهاهارتقایافتهودرنهایتتااولهینسهال

(.Lardy, 2015: 36-38است)تریندولترادرعرصهتجارتجهانیکسبکردهب رگ

%1بهه2۰۰1کههتهاسهال/.درصابود1،سهمچینازتجارتجهانمعادل3399درسال

گرفهتحهاودسهیهایاقتصادیراازسرمهیرفورم3391کهپکندر ایشیافت.هنگامیاف

چهینپهسازآمریکهاو2۰۰9شانازتجارتجهانبیشازسهمچینبود.تاسهالدولتسهم

ینههصهادراتووارداتبههزمدر،2۰32درسالتریندولتتاجرتبایلشاوآلمانبهب رگ

واردکنناهدرجهانتبایلشاودرایهنزمینههجایگهاهیراکسهبترینصادرکنناهوب رگ

(.Maher, 2016است)متحاهتعلقداشتهکردکهبرایبیشازششدههبهایاالت

درصارشاسالیانهراتجربهه39بهبعا3391طورمیانگین،تجارتخارجیچینازسالبه

ینبهارپهسازتثسهیسجمههوریخلهق،کهپکنبرایاوله،هنگامی3391کردهاست.درسال

میلیهارد381هارااتخاذکرد،صادراتبازرگانیچهین،حهاودسیاسترفورموگشایشدرب

میلیهارددالراعهالمشها،یعنهیمجمهو 3۰83اشنیه درآنسهالدالربود،وارداتبازرگانی

بنهایجههانیدربههکههچهینرادررتمیلیارددالربود2۰81تجارتخارجیاینکشورمعادل

(.Fung, 1998)دادجایگاهسیودومقرارمی

تریلیوندالرافه ایشیافهت.3899تریلیوندالرو383۰به2۰33اینارقامبهترتیبتاسال

برابرینسبت391تریلیوندالررسیاکهنشانگررشا1،تجارتکاالیچینبه2۰3۰درسال

عنهوانلسههدهههگذشهتهآزادسهازیوگسهترشتجهاریبههبود.درواقعدرطو3391بهسال

2۰۰3یتجاریشاهاست.ازسهالبهقارتنیرویضروریسببتوسعهوانتقالچشمگیرچین

تهریبههخهودکهچینبهسازمانتجارتجهانیپیوست،تجارتخارجیچهینرشهاف اینهاه

تهرینشهریکنبهبه رگچی2۰33تاسالدرمجمو (.Tong and Zheng, 2008)گرفتهاست

شاهاست.کشورازکشورهایجهانتبایل329تجاری
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3۰تولیهاناخهالصملهیچهینبهامیهانگینسهالیانه3393ازدرزمینهتولیاناخالصداخلی

.شاهاستیریبرسهمچینازتولیاناخالصجهانیاف ودهچشمگطوروبهکردهدرصارشا

درصاآنمتعلقبهچهین2یلیوندالرتولیاناخالصجهان،تر2281ازمجمو ،3332درسال

تریلیهوندالریتولیهاناخهالصجههاندر9981درصاازمجمهو 39بودهاستایننسبتبه

تهرینمههمعنهوانبههکهدرمقایسهباکاهشنسبیسهمژاپنوآمریکایافتهاف ایش2۰39سال

یکاف ایشتولیاناخالصملهیچهینآشهکارترییوجهانیچین،ارزشاستراتژامنطقهرقبای

 (.Santasombat, 2015: 137)شودمی

یموفقاروپایبربیبهههادولتدرزمینهسرانهناخالصملیبهطورکلیدرقرننوزدهم

سالزماننیازداشتناکهدرآماسرانهملیخودرادوبرابهرکننها.درقهرنبیسهتمبرخهیاز9۰

سالتوانستناکهدرآماسرانهملیخودرادوبرابرکننا.چهین19رطولدهادولتینترموفق

شهودامهاتوانسهتهاسهتدرینمهگرچهبراسا اینشاخصج وکشورهاییروتمناشهمرده

 Davin and)درآماسرانهملیخودرادوبرابرکنها3311الی3391سالیعنیاز3۰طولتنها

Whith, 2014: 56-58.)دالربهودهاسهت2۰32،31۰/1درسهالههاینیرآماسرانهچمیانگیند

بهودههایکاییدرصادرآماسرانهآمر3/31وهایدرصاازدرآماسرانهژاپن1/39کهبرابربا

یسهاحلیواقهعههاکرانههترکشورکهعماتاًدریافتههادرمناطقتوسعهینیچسرانهملیاست.

تهرینشههرهایکشهورنجین،پکنوشانگهایکههپرجمعیهتیشتراست.براینمونهتیابهستنا

دالربهرایههرنفهرازتولیهاناخهالصداخلهی31۰۰۰ایبیشازسرانه2۰39هستناهرسهدر

(.Pantsov, 2015: 81انا)داشته

برایناسا تمرک پکنبهرکنتهرلتهورموتوسهعهومارنی اسهیوناقتصهادینیمههبربهی

ههاخواههاافه ود.ینیچایبرسرانهیروتاقتصادیطورف ایناهروبههایپیشکشوردرسال

2۰9۰وتهاسههبرابهرشهودهاینیدرآماسرانهچ2۰1۰تاباتااوماینروناشودکهبرآوردمی

سرانهتولیاناخالصملهیچهینازسهرانهتولیهاناخهالصملهیآمریکهاپیشهیگیهرد.ازدیگهر

ایکههبههگونههختورمنسبتاًپاییندراینکشهوراسهت،بههیرشااقتصادیچیننرهاشاخص

،9/2متوسطنرختهورمدرایهنکشهور2۰39وژوئن2۰32،2۰31،2۰39هایترتیبدرسال

یمختلفهماننانرخرشااقتصادی،متفاوتهااستانکهدردرصابودهاست3/1و/؛1/2،2

ودر9/2،درشهانگهای1/2ههایینه کمدر،نرختور2۰39بودهاست.براینمونهدرژوئن
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/.درصابودهاست.عالوهبهرایهننهرخرشهااقتصهادیچهیندرمنهاطقمختلهف3لیائونین 

)تقهیزادهانصهاری،بهرامهیهایمختلفاقتصادیمتفاوتاسهتچنینبخشجغرافیاییوهم

(.19-3139:11مقام،

درگهذارییهسهرمایهاگذاری،مشوقههایتجاریوسرمایاقتصادیدربخشیهارفورم

خصوصهینوظههوریههاههایخهارجیوشهرکتمختلفاقتصادیرابرایشرکتهایینهزم

یافتههاسهتایینهاهدرونچینرشهاف اهادریهسرما333۰داخلیاف ایشدادهاستوازدهه

ههاییهرجیوسهرماهایخاسرمایه،ترینمنابعرشااقتصادیچینایکهیکیازحیاتیگونهبه

شرکتوموسسههخصوصهی999299شودکهبخشخصوصیداخلیبودهاست،برآوردمی

درههاینینفرازچ2۰3۰،992۰۰۰۰۰گذاریهستناودرسالخارجیدرچینمشغولسرمایه

.برخالفدورهمائودرطولچههاراناخارجیمشغولبهکاربودهیهااینملسساتوشرکت

گرایانههحکومهتبهرایارتقهایسهط زنهاگیمهردمبهااسهتفادهازتهالشعمهلدههگذشهته

ههایخهارجینقشهیمهلیربهازیکهردهاسهتیمحهیطبیرونهیدرجهذبسهرمایهههافرصت

(Hammer, 2014: 54بههرایناسهها ،اقتصههادچههیندر.)هههایمختلههفپههسازتغییههرازینهههزم

ن ورهبرانپهسازشهیائوپین کهههایمائوتسهدان ،تحترهبریدن شیائوپییاستس

یرشهااکننهاهسنتاصالحاتاقتصادیراضمنحفویباتسیاسیادامهدادنابهطرزخیهره

یافتهاست.


 گیری نتیجه
اقتصادچیندرطولچهلسالگذشتهبرخالفدورهبیستوششسالهرهبریمائونتایج

کوشیبرخیبهعوامهلجغرافیهاییمثبتچشمگیریرارقمزدهاست.برخیبهفرهن سخت

هایانسانیوبرخینی بههشهکلدمکراتیهکیهابیردمکراتیهکبهودنیامنابعمادیوسرمایه

حکومت،سوءمایریتومتغیرهاییازاینقبیلبهعنوانعواملتعیینکنناهبالناگیاقتصادی

بیسهتوشهشسهالهکننا،همانگونهکههتشهری شها،اقتصهادچهیندردورهجوامعاشارهمی

باربود.پسازدرگذشتمائووبهقارترسیانشیائوپین بهعنوانرهبهررهبریمائوفاجعه

ههاییچین،ساختارنظامسیاسیچین،جغرافیا،منابعمادیوانسانی،فرهن ومردمچینهمان

ئووهستناکهدردورهمائوتسهدان بود.تنهاچی یکههتغییهرکهرددرگذشهتشهخصمها
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جایگ ینشاناوباشخصشیائوپین بودکهبهخهوبیعاملیهتسیاسهترهبهرانرادررقهم

دهها.بههعبهارتیهایاقتصهادییهارشهاوبالنهاگیاقتصهادیدرچهیننشهانمهیزدنفاجعه

ههایهولنهاباقتصهادیوههایدورهمهائوکههسهبببحهرانسوءمایریتمنابعوناکارآمای

ههاوپهارادایمیشاخودمعلولسیاسهتاوانیازخانوارهایچینمیفروپاشیزناگیشمارفر

المللهیوایمهانشدرمهوردآینهاههایمهائوازامهوربهینبودکهقویامتایرازباورهاوبرداشت

داریلیبرالوپیهروزیانقهالبجههانیجهانومسیرحرکتتاریادرجهتفروپاشیسرمایه

گرفت.کمونیستینشاتمی

المللهیداشهتوبراسا تجهاربچهیندرسهاهتحقیهرودرکهیکههازتهاریابهینمائو

همچنینپیشهنهزنهاگیوتحصهیالتفهردیبههلنینیسهمگهرایشیافتههبهودونظریههلنینیسهتی

ایصهحی یههنظرمارکسیستیراباتغییراتیکهبراسا باورهایخوددرآنایجادکردهبهود

دانسهتوازآنجهاکههیمهالمللهیوالتدرمحیطعینیبهینبینیجهتتحبرایدربوپیش

المللیداشهت،داده،اعهاادوارقهامیمحورومشتقشاهازمارکسیسمازاموربیدرکینظریه

توانسهتبههبهازنگریدرکهنتایجهولنابباورهایشبرزناگیاقتصادیمردمچینبودنمهی

تفکراستراتژیکاومنجرشود.

کهشیائوپین بهرهبریرسیا،درکیدیگهرازامهوربهرحه ببالهبشها.3391ازسال

شیائوپین باتوجههبههدربمتفهاوتیکههداشهتازطرفهیباورههایمهائورادرمهوردامهور

ههایتعهایلاقتصهادیوبههطهوردادوازطرفهینیه سیاسهتالمللیموردبازبینیقرارمهیبین

نمهود.بهاچفدرشهورویدنبهالکهردراتقبهی مهیایکههگورمشخصآزادسهازیبههشهیوه

دانسهت،شهیائوپین یمانقالبرابهتقالیسیاسیومبارزهطبقاتیمعطوفبرخالفمائوکه

یقًااقتصهادیازانقهالبسوسیالیسهتیداشهتوبهرایهنبهاوربهودکههانقهالبچهینعمدرکی

ولااقتصهادیاقهاامیانقالبهیدربایستنیروهایتولیاراآزادنمایاوگسترشنیروهایمیم

جهتنیلبهسوسیالیسماست.چراکهسوسیالیسمدرچینیتوسعهیافتهبهلحاظاقتصادیاسهت

توانامحققشود.بنابرایندرحالیکهمائوبرتااومهمیشگیانقالب،حفاظهتازعهامیمکه

قهاتیتاکیهاکهردهبهود،انحرافانقالبازمسیرنیهلبههانقهالبجههانیکمونیسهمونبهردطب

شیائوپین برآزادسازینیروهایمولااقتصهادی،تمرکه بهرتوسهعهاقتصهادیوحفهویبهات

ییبهرایتوسهعهههاضهرورتاجتماعیوسیاسیچیندردرونودرروابهطخهارجیبههمثابهه
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خوانهاامهایماقتصادیکشورتاکیانمود.دن شیائوپین ضمنآنکهمائورارهبریب رگ

کردکهآیارناخوشاینایبراقتصادچینداشتهاست.شیائوپین یمزبرخیاشتباهاتشانتقادا

اشتباهمائوراعهامتوجههبههرهاسهازینیروههایمولهااقتصهادیبهرایتحقهقسوسیالیسهمبها

ههایاقتصهادییاسهتسدانست.برایناسا شیائوپین تغییهرتهاریجییمهایچینییژگیو

ادرجههتآزادسهازینیروههایمولهااقتصهادیدردسهتورکهارقهراردادومائوتسهدانه ر

یبسهتهکهردکههدرنتیجههآناقتصهادهادربراجایگ ینسیاستهادربسیاستبازگشایی

درصهارشهایافتههاسهتوسههمچهینازتولیها3۰بهانهرخمتوسهط2۰39الی3391چیناز

افه ایشیافتهه2۰39درصاتهاسهال39به333۰درصادر2ناخالصسالیانهجهانازکمتراز

%جمعیتبهادرآمهاروزانههکمتهراز19استومطابقگ ارشسازمانمللمتحانرخفقراز

کهاهشیافتههاسهت.در2۰۰9%درسهال31بهه3313یکدالروبیستوپنجسهنتدرسهال

کهاهش2۰۰9رصادرسهالد92به3313درصادرسال1۰مقایسهباآن،نرخفقردرهنااز

بههاقتصهادبهازاربههیافتهاست،ایندستاوردهایچیندرقیا بادستاوردهایانتقالشهوروی

ههایدراقتصادبهمعنهایتاییهاسیاسهتهایمائوآمی تراستبهعبارتیناکامیمراتبموفقیت

هایگورباچفدرشوروینیست.بارتعایلساختاریوسیاستفاجعه




 



 119 ... ان چینآثار اقتصادی برداشت و سوء برداشت رهبر
 

 نابعم
 فارسی -الف

یهاقارتچین،همسایگانو(،3139)،سجادتقیزادهانصاری،محما،بهرامیمقام، -
تهران:انتشاراتسخنوران.ب رگ،

ههاییدربهارهدردیهاگاهالمللهیمارپیچصعودیناامنیبهین(،3113)،رابرتجرویس، -
ران:انتشهاراتعلمهیترجمهعلیرضهاطیهب،تهه،،ریچاردلیتلومایکلاسمیتسیاستجهان

 فرهنگی.

 

 انگلیسی -ب
- Anderlini, J, (2014),“ChinaForeseesOutboundInvestments”,Financial 

Times, 9 December.  
 

- Barnett, D, (2015), China After Mao, Princeton University Press.  
 
- Davin, D, and Harris’s-White, B, (2014), China-India; Pathways of 

Economic and Social Development, Oxford University Press. 
 
- Deng, X, (1984), Selected Works of Deng Xiaoping, 1975-1982, Vol, 2, 

China Books & Periodicals. 
 

- Deng, X, (1978), “Speech at the Opening Ceremony of the National
Conference on Science”, P, s, D, Online (Ed,), Selected Works of Deng 
Xiaoping 2. 

 

- Deng, X, (1979),“UpholdtheFourCardinalPrinciples”,Selected Works 
of Deng Xiaoping 2. 

 
- Deng, X, (1985), Build Socialism with Chinese Characteristics, Foreign 

Languages Press. 
 
- Deng, X, (1987), Fundamental Issues in Present-Day China, Foreign 

Languages Press. 
 

- Deng, Z, (1989), StudiesonDengXiaoping’sPhisophicalThought, Nan 
Zhou:GannSuPeople’sPress. 

 
- Derik, A, (2014), “Mao Zedong Thought and the ThirdWorld/Global 

South”,Interventions, Vol. 16, No. 2. 

https://www.tandfonline.com/toc/riij20/16/2


 (11)پیاپی  38 زمستان، 91شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 111
 

 
- Evans, R, (1997), Deng Xiaoping and the Making of Modern China, 

Penguin Group USA. 
 
- Gregor, J, (2014),“MaoZedongThought”,MarxismandtheMaking of 

China, Palgrave Macmillan US Press. 
  

- Jervis, R, (1978), “Cooperation Under the Security Dilemma”, World 
Politics, Vol, 30, No, 2. 

 

- Jervis, R, (2013), “Do LeadersMatter and HowWouldWe Know?”,
Security Studies, Vol.  22, No. 2. 

 
- Jervis, R, (2015), Perception and Misperception in International 

Politics, Princeton University Press. 
 
- Jervis, R, (2017), How Statesmen Think: The Psychology of International 

Politics, Princeton University Press. 
 

- Jervis, R, (2015),“Socialization, Revolutionary States and Domestic 
Politics”,International Politics, Vol. 52, No. 5. 

 
- Kau, M, Susan M, and Michael Ying-mao Kau, (2016), China in the Era 

of Deng Xiaoping: A Decade of Reform: A Decade of Reform, Routledge. 
 
- Kim, S, (2018), China and the World: Chinese Foreign Policy Faces the 

New Millennium, Routledge. 
 

- Lampton, M, (2014), Following the Leader: Ruling China, from Deng 
Xiaoping to Xi Jinping, University of California Press. 

 
- Lardy, N, (2014), Markets over Mao: The Rise of Private Business in 

China, Columbia University Press. 
 
- Lardy, N, (2015),“China’sEconomicReformsandGrowthProspects”,

China Economic Journal, Vol. 8, No. 2. 
 
- Lardy, R, (2015),“Author'sResponse:ChinaHasGrownBecauseItHas

GrownMoreCapitalist”,Asia Policy, Vol. 20, No 1. 
 

- Mao, T, Zedong M, (1977), Selected Works of Mao Tsetung: Vol V, 
Foreign Languages Press. 

 



 111 ... ان چینآثار اقتصادی برداشت و سوء برداشت رهبر
 

- Mao, Z, (1954), Problems of War and Strategy, Foreign Languages 
Press. 

 

- Mao, Z, (1974), Chairman Mao Talks to the People: Talks and letters, 
1956-1971, Ed, Stuart Schram, Pantheon Books. 

 
- Mao, Z, (1975), Selected Works of Mao Zedong, Foreign Language 

Press. 
 
- Morrison, Z, (2018), China's Economic Rise: History, Trends, 

Challenges, and Implications for the United States, Current Politics and 
Economics of Northern and Western Asia, Vol. 23, No. 4.  

 
- Morrison, M, (2012),“China'sEconomicConditions”,Current Politics 

and Economics of Northern and Western Asia, Vol. 21, No. 4. 
 
- Morrison, M, (2014), “China's Economic Rise: History, Trends,

Challenges, and Implications for the United States”, Current Politics and 
Economics of Northern and Western Asia, Vol. 23, No. 4.  

 
- Pantsov, A Steven L, (2015), Deng Xiaoping: A Revolutionary Life, 

Oxford University Press. 
 

- Schram, S, Zedong M, (1969), The Political Thought of Mao Tse-tung, 
New York: Prager.  

 
- Shambaugh, D, (1993), Deng Xiaoping: The Politician, The China 

Quarterly, No 153, September. 
 
- Tse-Tung, M, Zedong M, (1961), On Guerrilla Warfare, University of 

Illinois Press. 
 

- Vogel, E, (2011), Deng Xiaoping and the Transformation of China, Vol, 
10, Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. 

 
- Wang, S, (1987), Mao Zedong Thought and Chines Cultural Tradition, 

XiaMen: Xiamen University Press. 
 
- Womack, B, (1982), The Foundations of Mao Zedong ‘s Political

Thought 1917-1936, Honolulu: The University Press of Hawaii. 
 
- Yang, C, (1991), The History of Mao Zedong Thought, Chengdu, China: 

SichuanPeople’sPress. 



 (11)پیاپی  38 زمستان، 91شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 111
 

 
- Zedong, M, (1957),“OntheCorrectHandlingofContradictionsamong 

thePeople”,SelectedWorks, Vol. 5. Pergamum. 
 


 

 


