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چکیده
این مقاله به رهیافتها و سیاستهای چین در مواجهه با دولتهای مدرن غربی متمرکز اسزت
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این رویارویی به طور تاریخی از اواخر قرن هجزده بزا ترزترز ف ای زدز بازرتاغزان غربزی در
پیرامون دریایی چین آغاز میشود ،غخرت رهیافت امت اع و اغ وای باشکوز است که با توجه بزه
محاسبه ه ی ههای فره گی ،اقتصادی و ام یتی ترترز روابط با غرب اتخاذ شد با غاکزامی ایزن
سیاست و ورود غربیها با توسل به زور ،رهیافت اقتباس ف ون و اب ار مدرن ج گ مطزر شزد،
سپس رهیافت یادتیری فراتر از تک ولوژی ج گ یع ی غربی سازی با توجه به س ن ک فریوسزی
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رهیافت با رهبری چیان کای شک به غربیسازی کامل بر طبق یادتیری از دمکراسیهای توسزعه
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یافته بدل شد که در غهایت در تایوان و مشابه به آن در ه گ ک گ و ماکائو به اجرا تذاشته شزد،
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هم مان در خاک اصلی چین تحت رهبری مائو رهیافتی مارکریرتی بزا اقتبزاس از شزوروی در
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دستور کار قرار ترفت که در غهایت با به رهبری رسیدن دغزگ شزیائوپی گ مزورد بزازبی ی قزرار
ترفته و با رهیافتی عملگرایاغه که بر اتخاذ سیاستهایی که غتایجی موفق در ه گ ک زگ ،ژاپزن،
کرز ج وبی ،س گاپور و تایوان به بار آوردز بودغد جایگ ین شدز است که در غتیجزه آن چزین بزه
قدرتی غوظهور تبدیل شدز و در حال بازتحقق م لتی است که از آغاز سدز تحقیر از دست رفته
است
واژگان کلیدی :غظریه پخش و یادتیری ،چین ،غرب ،یادتیری و اقتباس
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مقدمه
امپراتوریها برای غخرتین بار در تطور تحول تمزدنهای کهزن شزرقی پدیزدار شزدغد و
بززرای چ ززدین ه ز ارز سززامان رایززح حیززاا سیاسززی بشززر را شززکل دادغززد کهنتززرین
امپراتوریهای ش اخته شدز مقارن با اغقالب زراعی در حوززهزای تمزدغی بزین ال هزرین،
غیل ،س د ،یاغگ تره و زرد رود شزکل ترفت زد ،در درز زرد رود و یاغزگ ترزه در قلز
سرزمین ک وغی چین ،امپراتوری چین به مثابه خالقیتی کزه فرماسزیون حیزاا سیاسزی را
سامان میداد شکل ترفت در مجموع این امپراتزوری بزه رغز فزراز و غشزی ها ،بزرای
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سدزهای متمادی غربت به جوامع پیراموغی از غرخ غوآوری و خالقیت باالتری برخوردار
بود که در پیوغد با دیگر عوامل به بقای آن کمک میکرد چ زدین هز ارز پزس از شزکل
تیری غخرتین امپراتزوری شز اخته شزدز در سزرزمین ک زوغی چزین ،در اروپزای غربزی
فرماسیوغی بدیع از سازمان سیاسی بشر پدیدار شد ،این فرماسیون جدید ،دولتهای ملی
مدرن بودغد ،همان طوری که امپراتوریهای پیشامدرن ،رز آورد تمدنهای کهزن شزرقی
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بودغد ،دولتهای ملی غی از متعلقاا تمدن مدرن غربیاغد با پیدایش دولتهزای مزدرن
غربی ،جهان به محیطی پرمخاطرز برای امپراتوریهزا بزه ع زوان غزوعی از اغزواع سزامان
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مواجهه آثار و پیامدهای برای چزین داشزته اسزت آیزا در چزین فهمزی مشزترک دربزارز
چگوغگی مواجهه با دولتهای مدرن غربی وجود داشزت چزین چگوغزه غزرب را درک
کردز و چگوغه به غرب مدرن پاسخ دادز است که از آغاز مواجهزه چزین بزا دولتهزای
مدرن غربی ،رهیافت و رویکرد چین غربت به این مراله چگوغه بزودز اسزتر رهیافزت
های اتخاذ شدز چه غتایجی به بار آوردز است
در ادامه غخرت به طر مفهومی یادتیری بازیگران در صح ه بین المللزی پرداختزه و بزا
استخراج چش اغداز غظری به تج یه و تحلیزل رویزارویی چزین و غزرب کزه بزه طزور
مشخص از قرن غوزده برجرتهتر میشود میپردازی

 .1چارچوب تئوریک :نظریه پخش شدن سیاستها

1

در صح ه بین المللی غهادها ،سازمانها ،سیاسزتها و اسزترات یها از واحزدی بزه دیگزر
واحدها اغتشار مییاب د ،غظریه پخش سیاستها بر این مرأله متمرکز اسزت کزه چزرا و
چگوغه واحزدهای مختلز

سیاسزتهایی را کزه دیگزر واحزدها یزا بزازیگران در پزیش

ترفتهاغد ،اتخاذ میک د و یا بلعکس از بکارتیری برخی از سیاسزتهای دیگزر واحزدها
خزودداری میک ززد  )Gilardi, 2010: 654بززه طزور ب یززادین در صززح ه بینالمللززی
فرماسیون های سیاسی از قبیل امپراتوری ،در مقیاس جهاغی پخش شدز و سپس م رزوخ
شدزاغد و فرماسیون های دیگری به غام دولت مدرن از اروپای غربزی بزه سراسزر جهزان
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پخش شدز و دغیایی متمای از عصر امپراتوریها را شکل دادزاغد در درون دغیای متشکل
از دولتهای مدرن سیاسزتها و سزازمانها و اسزترات یهایی کزه خالقیتهزای غهزادی
برخی از دولتهای پیشتاز بودزاغد توسط دیگر دولتها بکار ترفته شزدزاغد ،شزماری از
دولتها غی از اتخاذ سیاستهای تجربه شدز در دیگر دولتها اجت اب کردزاغد ،در ایزن
زمی ه مطالعاا غظری قابل مالحظه ای اغجام شدز است و سعی شدز است که غظریزه ای
برای تبیین چرایی و چگوغگی اقتباس و یادتیری در بین بازیگران مختل

ارائه شود

محور مشترک این مطالعاا این است که دریابی چگوغزه داغزش دربزارز سیاسزتها،
سازوکارهای اجرایی ،غهادها و ایدزها از دولتی به دولتی دیگر م تقزل میشزود بزه طزور
کلی سه مکاغیر در این خصوص ش اسایی شدز است که عبارااغد از رقابت ،یزادتیری
و شبیه سازی 2،رقابت بدین مع ی است که بازیگراغی کزه بزر سزر چیز ی واحزد رقابزت
میک د ،سعی میک د در مقایره با یکدیگر سیاستهای بهتزری بزرای مووفقیزت اتخزاذ
ک د ب ابراین رقابت مکاغی می است که سب

میشود که بازیگران سعی ک د که بهتزرین

سیاستها را بکاربگیرغد و روشن است که خالقیتی کزه توسزط یکزی از رقبزا بزه تولیزد
سیاستی بهتر م جر شود به سرعت توسط دیگران غی کپی شدز و اتخاذ میشود مکاغیر
یادتیری به این مع ی است که رهبران سیاستهایی را که در دیگزر دولتهزا بکارترفتزه
شدز و در واقع آزمون شدزاغد بررسی و ارزیابی ک د و سیاستی را که بهترین غتایح را بزه
بار آوردز است از دیگران یاد بگیرغد و پیادز ک د مکاغیر سوم به این مع زی اسزت کزه
1. Policy Diffusion Theory
2. Competition, Learning, Emulation
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رهبران به ارزیابی سیاستهایی که در دیگر دولتها بکزار ترفتزه شزدزاغد بپردازغزد امزا
باتوجه به مرائلی که وجود دارد از اتخاذ بهترین سیاست اجت اب ک د و سیاستی کزه بزه
غظر میرسد که بهترین غتایح را تولید غمیک د اما مطلزوب اسزت آن را در پزیش بگیرغزد
)Shipan and Volden, 2008: 841
عالوز بر این مطالعاتی که در این حوزز اغجام شدز است به این مرأله غی پرداختهاغزد
که عواملی از قبیل فه غادرست و م افع رهبزران ممکزن اسزت سزب

اصزرار آنهزا بزر

سیاستهایی شود که غتایح زیان باری برای کشورشان دارد  )Butler, 2014: 1این در
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حالی است که در طول تاریخ هموارز رشد جوامعی که در پیرامون مراک تمدن بزودزاغزد
در آغاز تابعی از غرخ اقتباس و فراتیری آنها از مرک تمدن بودز است این امزر دربزارز
تمدنهای خالق و کهن شزرقی و اقتبزاس دسزتاوردهای خالقاغزه آنهزا توسزط جوامزع
پیراموغی و غی عصر مدرن و اقتباس جوامع پیراموغی از مرک تمدن مزدرن غربزی صزدق
میک د ،به عبارتی رشد مراک تمدن همیشه پیامد غوآوری و خالقیت اسزت سزپس غزرخ
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رشد جوامعی که در پیرامون واقع شدزاغد تابعی از غرخ اقتباس و فراتیری آنها است بزا
مرور این مداقه غظری در ادامه به مواجهه چین با غرب مدرن میپردازی
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 .2امتناع و «انزوای باشکوه تاریخی»
از اوایل قرن هفده شمار بازرتاغان اروپایی در سواحل ج زوب شزرقی چزین بزه طزور
چشمگیری اف ایش مییافت ،همگام با دترتوغی ب رگ در اروپا این بازرتاغان به وسزایل
ارتباطی پیشرفته تری مجه میشدغد ،اما در دربار امپراتوری چین ،آنها غی چون دیگزر
خارجیها ،بربر1و به طور مشخص «بربرهای کراغه دریای غرب» که اشزارز ای غادرسزت
به موقعیت اروپا بود ،خواغدز میشدغد و اجازز مراودز اقتصادی با چزین ،مزوهبتی تلقزی
میشد که امپراتور ت ها به صورا بریار محدود و فصلی در غاحیه ک تان به آنهزا ارزاغزی
داشته بود کری جر )46-47 :1392 ،این باور در امپراتوری چین شایع بود که چزین بزه
مثابه تمدغی ازلی در م لتی باال با دغیایی از بربریت احاطه شدز است دغیایی از بربریزت
که فاقد دستاوردهایی است که تمدن چین بتواغد از آن بهرز م د شود تقیزادز اغصزاری،
بهرامی مقدم )13 :1395 ،در چ ین شزرایطی جزورج سزوم پادشزاز اغگلرزتان در 1973
”1. The Strange “Barbarians

میالدی هیاتی به سرپرستی مک کارت ی به دربار امپراتوری چین اع ام کرد ،مزک کزارت ی
که غموغههایی از دستاوردهای تمدن غوظهور مدرن غرب را به همراز بردز بود مأموریزت
داشت از امپراتور اجازز تجارا در ب ادر ج وب شزرقی چزین بزرای بازرتاغزان غربزی و
استقرار یک غمای دز دیپلماتیک دائمی اغگلیری در چین را بگیرد ،اما امپراتوری چزین بزا
یادآوری تفاواهای شکوهم د تاریخی تمدن بی غیاز چین و مراعد غبودن سزرزمینهای
ک ارز آبهای بدبوی غربی اروپا) برای فراکاشت دستاوردهای تمدن چین خواسزتههای
مک کارت ی را که بع وان «بربر ملتمس» غگریرته میشد رد کرد هیاا بعدی اغگلیری که
در سال  1816به چین اع ام شد غی بدون دستاوردی غاکام ماغد در  1834به دستور لزرد
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پالمرستون وزیر امورخارجه اغگلرتان ،دتر بار هیاتی به دربار امپراتوری چین اع ام شزد
و همان خواستههای تشایش ب ادر تجاری به روی بازرتاغان و استقرار غمای دتی رسزمی
اغگلرتان را مطر کرد اما باز هز امپراتزوری چزین از پزذیرز خواسزتههای «بربرهزای
ملتمس» اجت اب کرد کری جر)71-45 :1392 ،
در واقع امپراتوری چین ،غگران آلودتیهای فره گی تمدن تزاریخی چزین بزه آغ زه
بربریت غازل بیگاغگان میخواغد بود و عالوز بر آن بی داشزت کزه مزراوداا اقتصزادی،
زمی ههایی برای هجوم خارجی فراه ک د ب ابراین ه ی ههای ترزترز مزراوداا تمزدن
چین را با جهان خارج و در آن برهه اغگلیریها که بربرهای کراغزه آبهزای دور دسزت
غربی خواغدز میشدغد ،به مرات

بیش از فوایزد آن ارزیزابی میغمزود Zhang, 2014:

 )44ب ابراین اغ وای امپراتوری چین را که برای ه ارزها با تمدغی شکوفا و خودکفا رشد
یافته بود شیوز ای م اس

برای برحذر ماغدن از آفتها و م احمتهزای اروپاییهزا و در

رأس آن اغگلرتان میدید
 .2-1ناکامی امتناع ،ورود به «سده تحقیر»
اما تحوالا آن توغه که در دربار فلکی1چین مورد محاسبه قرار میترفت رق غخزورد و
غیروی دریایی اغگلرتان که به ف اوریهای مدرن مجه شدز بود در  1839بزه بهاغزههایی
واهی ،با توسل به زور امپراتوری کهن سال چین را شکرت داد و آغ ه را کزه از طریزق

 1اصطالحی است که به دربار امپراتوری چین اشارز دارد
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اع ام هیااهای دیپلماتیک به دربار فلکی ،به دست غیاوردز بود در پی سزقو شزاغگهای
و پیشروی ارتش مدرن اغگلیس تا غاغجی گ با توسل به زور بر امپراتوری تحمیل کرد ،در
غتیجه پیمان صلح غاغجی گ امپراتوری چین پذیرفت که پ ح ب در ساحلی را به روی تجار
اغگلیری با حق سکوغت آنها تشودز ،حق کاپیتوالسیون را پذیرفته و ج یرز ه گ ک زگ
را به اغگلیس واتذار ک د عالوز بر آن در پی شکرت بعدی در طی ج گی کزه در 1856
دتربارز درترفت ،امپراتوری امتیازاا بیشتری به اغگلرتان واتذار کرد و با هجزوم دیگزر
قدراهای مدرن غربی از قبیل فراغره ،امریکا ،بل یک ،آلمان ،روسزیه و ژاپزن کزه قویزاً
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درتیر فرای دهای غوسزازی شزدز بزود ،امپراتزوری چزین بزه حزوزز ای بزرای کشزمکش
دولتهای مدرن مهاج تبدیل شد و سدز ای از خفزت و خزواری بزرای چی یهزا رقز
خورد که از آن به مثابه سدز تحقیر یاد میک د )Scott, 2008: 26-31
ب ابراین سفر مک کارت ی به دربار امپراتوری که به همراز خود متخصصزی ی از علزوم
جدید از جمله یک پ شک ،یک مه دس مکاغیک ،ساعت ساز و وسایلی جدیزد از قبیزل
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یک بالون و قطعاا توپخاغه به دربار فلکی بردز بود ،زمی ه ای برای یادتیری تمدن کهزن
چین از دستاوردهای تمدن مدرن غرب فراه کزردز بزود امزا امپراتزوری چزین اهمیزت
تحولی که در غرب در جریزان بزود را درک غکزردز بزود  ،)Zhang, 2014: 42-43تزا
جایی که پس از شکرت در ج گ تریاک ،مدیریت چالشی را که پیامد هجوم «بربرهزای
غربی» میخواغد به دربزار وابرزتگیها واتزذار کزردز بزود ،دربزار وابرزتگیها در واقزع
سازوکاری اداری بود که در طول سدزهای متمادی هرتاز که چین با هجزوم اقزوامی کزه
وحشی خواغدز میشدغد مواجه میشد مرئولیت ک ترل آنهزا و سزپس جزذب آنهزا در
حاشیه تمدن چین را برعهدز داشت چرا که برای امپراتزوری چزین ،اغگلیرزیها و دیگزر
غربیها غی بزه مثابزه بربرهزایی غگریرزته میشزدغد کزه در طزول تزاریخ بزه سزرحداا
امپراتوری چین هجوم آوردز و در غهایت در طول دههها در حاشیه تمزدن چزین جزذب
شدز بودغد تقیزادز اغصاری ،بهرامی مقدم)10 :1395 ،
چین ش اختی صحیح از غرب مدرن غداشت ،برای غموغه ف گ تویفن از غویرز دتان
چی ی در اثری که در سال  1874غگاشته بود ،دربارز اغگلرزتان غوشزته بزود کزه دویرزت
برابر کوچکتر از چین است ،در اثری دیگر از اغگلرتان به ع وان ج یزرز ای صزخرز ای
که کوچکتر از ج یرز تایوان است غام بردز شدز بود ،ه چ ین در یکی از آثزار مکتزوب

بجای ماغدز ،چی یها در پاسخ به یک بازرتان غربی که از تواغایی آنهزا دربزارز سزاخت
کشتیهای مدرن سؤال کردز بود این توغه پاسخ دادزاغد که مردم دربار فلکی استعدادشان
را صرف چی های ک اهمیت غمیک د فراتر از آن حتی پزس از شکرزت امپراتزوری در
طول ج گ دوم تریاک ،عموم چی یها به دیپلمااهایی که در پایتخت چین مرتقر شزدز
بودغد به ع وان ماموراغی از جوامع بربر میغگریرت د که امور پرداخزت خزراج بزه دربزار
فلکی را اغجام میده د  )Cameron, 1970اما تذشزت زمزان و تحمیزل قراردادهزای
غ گین پی در پی بر باور و فه چی یها در مورد مهاجمین جدید تأثیر تذاشت
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« .3اقتباس موردی فنون نظامی و برونریزی آلودگیهای غربی»
امت اع از ترترز مزراوداا بزا دولتهزای غربزی بزه سزب

هراسزی کزه از ه ی زههای

آلودتیهای فره گ غازل غربی ،سزلطه اقتصزادی و هجزوم غظزامی آن بزرای امپراتزوری
خودکفای چین داشت ماغع از آن غشد که چین از این ه ی هها مصون بماغزد ،دولتهزای

مواجهه چ

و

غربی با پیشگامی اغگلرتان به خالقیتها و غوآوریهای تک ولوژیکی دست یافتزه بودغزد

غرب مدرن:

که آنها را قادر کردز بود که سال های ج گی قوی تزری برزازغد ،و بزا اسزتفادز از ایزن

امتناع یادگ ری

اب ارهای مدرن امپراتوری چین را شکرت دادز و دربهای چین برای یک قرن بزه روی
غفوذ استعماری قدراهای مدرن غربی و ژاپن تشودز شود در پی آن به تدریح م زاظرز
ای در درون چین بر سر یادتیری و اقتبزاس ابزداعاا علمزی و تک ولزوژیکی آغ زه کزه
بربریت بیگاغه خواغدز میشد یع ی تمدن مدرن غرب ،آغاز شد در دربار امپراتوری چین
برخی از مقاماا در پی شکرت در ج گ دوم تریاک ،با اذعان بزه ایزن کزه در مجمزوع
چین جایگاز تمدغی واالتری غربت به غرب دارد ،به ضرورا اخذ و اقتباس سزال ها و
ف ون غظامی از غرب اقرار کردغد ،آنها باور داشت د که چین با حفظ فره گ ک فریوس و
پرهی از آلودز شدن فره گی به ارززهزای غزازل بیگاغزه صزرفاً میبایرزت بزه صزورا
موردی در زمی ههای ف زی و تک ولوژیهزای غظزامی از غزرب فرابگیزرد Chesneaux,

 )Bastid & Bergère,1976: 68-71بر این اساس غهادهایی در دربار امپراتوری ایجاد
شد که در زمی ههای علوم غظامی ،سال های غظامی و ص ایع مرتبط معدغی به فراتیری از
دولتهای غربی و ژاپن ص عتی میپرداخت د ،این آغاز یادتیری از غرب پس از شکرزت

و دگرگون

ذلت بار در ج گهای اول و دوم تریزاک بزه بزاور امپراتزوری میبایرزت بزا ک فرزیوس
همگرا باشد و هر توغه یادتیری از دستاوردهای غرب میبایرت به طوری با تمدن چین
سازتار باشد که برای غظ اجتماعی ،اقتصادی ،اخالقی و غظام سیاسی امپراتوری چالشی
ایجاد غک د  )Zhang, 2014: 48براین اساس پس از شکرزت سیاسزت اغز وا و برزته
غگه داشتن دربها به روی بیگاغگان ،برون ری ی آلودتیهای غربی از تمدن کهن چی زی
با اخذ هم مان ف ون و سال های غظامی از آن بزه رهیافزت امپراتزوری در رویزارویی بزا
دولتهای مدرن غربی تبدیل شد
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 .4فراتر از اقتباس موردی ،رهیافت «غربی کردن چین»
پس از شکرت ذلت بار در طول ج گ دوم تریاک که به فرار امپراتور بزه جهزول م جزر
شدز بود ،ائتالفی بین شاه ادز کوغگ و زغگ توئوفان ،لی هوغگ زان و زو زوئ گ تاغزگ
از مقاماا عالی مرتبه ،شکل ترفت ،این ائتالف بر این باور بودغد که امپراتوری چین ،غه
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ت هززا میبایرززت در زمی ززه علززوم غظززامی ،از غززرب فرابگیززرد بلکززه در همززه زمی ززههای
تک ولوژیکی ،بازرتاغی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی علوم اجتماعی میبایرت به یادتیری
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شهرا یافت د آنها با غفوذی که در دربار امپراتوری داشت د ،شزروع بزه پزیش بزرد ایزدز
غربی سازی چین س تی کردغد و کارخاغههای مدرغی در زمی ههای مختلز

از جملزه در

زمی ه ساخت کشتیهای مدرن ،ماشین آالا صز عتی تأسزیس کردغزد ،عزالوز بزر آن بزه
ترغی

ثروتم دان چی ی پرداخت د که به تأسیس و ایجزاد کارخاغجزاا مزدرن غربزی در

چین بپردازغد )Cameron, 1931: 50-52
ترچه این تروز الهام بخش رشد ج بش غربی سازی در درون چین شدغد و سرآغاز
یادتیری و اخذ و اقتباس برغامه ری ی شدز در زمی ههایی فراتزر از سزال های غظزامی از
غرب مدرن را رق زدغد اما سرعت اخذ و اقتباس ف ون و تک ولوژیهای غربی هم زان
ک د و مغشوز بود از طرفی غی شتاب خالقیت و غوآوریها در اروپای غربی ،سب
که شکاف عق

شد

ماغدتی امپراتوری پیشامدرن چین و دولتهای مدرن عمیق تر شود ،در

غتیجه به رغ این تالزها ،در  ،1895چین متحمل شکرتی دیگر ،این بار از ژاپزن شزد،
برای سدزهای طوالغی چزین در م لزت بزه مراتز

بزاالتری از ژاپزن قزرار داشزت امزا

امپراتوری س تی ژاپن بزا فراتیزری از دولتهزای صز عتی ،ذیزل فرمزاغروایی میجزی بزه
بازسازی خود در شکل یک دولت مدرن پرداخته بود و بر این اسزاس پزس از قرنهزا از
چین پیشی ترفته بود ،شکرت غظامی از ژاپزن در  ،1895سزمبل زوال امپراتزوری چزین
بود متعاق

آن برخی در چین به این باور رسیدغد که فراتر از زمی زههای تک ولزوژیکی،

اقتصادی و اجتماعی ،چین غیازم د دترتزون کزردن غظزام سیاسزی خزود اسزت و بزرای
بازسازی چین به شکلی کزه عقز

ماغزدتی آن جبزران شزدز و قزادر بزه رویزارویی بزا
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قدراهای بیگاغه باشد باید تغیراتی در شیوز حکومت داری ایجاد ک زد بزر ایزن اسزاس
کاغگ یوئوی و لیاغگ کی ائو به این بحث دامن زدغد که چین میبایرت به کپی بزرداری
از قاغون امپراتوری ژاپن و اغقالب میجی بپردازد آنها برای پیش برد این رهیافت قزاغون
اساسی مشروطه ای برای چین تدوین کردغد که از طرف امپراتزور رد شزد ایزن ج زبش
غهایتاً تا سال  ،1911تحت رهبری سون یاا سن بر امپراتوری ضعی

شدز چزین غالز

شد و در  1912با اعالن این که امپراتوری چین پس از ه اران سال پایان یافته است و با
اقتباس از غرب ،یک جمهوری مدرن جایگ ین غظام امپراتوری کردغد ،سون یاا سن از
ح ب کومین تاغگ که به سبک اح اب غربی تأسیس شدز بزود رئزیس جمهزوری چزین
شد ،ج بشی که "سرمایه داری چی زی" کزردن چزین را رهیزافتی بزرای رهزایی از عقز
ماغدتی و ذلت و خواریهای تحمیلی بیگاغگان میداغرت د
سون یاا سن باور داشت که چین از تمدن اروپزایی متفزاوا اسزت و یزادتیری از
اروپا باید بر مدرن سازی حکومت داری متمرک شود و غمیشود که همزه مشخصزههای
اروپایی را کپی برداری کردز و در چین پیادز کرد چرا که چزین وی تیهزای بزی همتزا و
م حصر بفردی غی دارد او سه اصل ملی ترایی ،دموکراسی و معیشت چی ی را به ع زوان
سه اصلی مطر کرد که میبایرت سرلوحه سیاستهای جمهوری چزین قزرار تیرغزد و
اتحاد با روسیه ،همکاری با ح ب کموغیرت که به تازتی تأسیس شدز بزود و کمزک بزه
دهقاغان و کارتران را سه سیاست ب رتی میخواغد که میباید در دستور کار قرار تیرغزد
ب گرید به  )Yat-Sen, 1981پس از مرگ سون یاا سن و بزه قزدرا رسزیدن چیزان

مواجهه چ

و

غرب مدرن:
امتناع یادگ ری
و دگرگون

کای شک ،او ح ب و ساختارهای حکومتی جدیزد را از کموغیرزتها پاکرزازی کزرد و
رادیکال تر از سون یاا سزن ،رهیزافتی لیبزرال بزرای بازسزازی چزین بزر طبزق الگزوی
دولتهای توسعه یافتزه سزرمایه داری ارائزه داد چیزان کزای شزک پزس از جزدا شزدن
کموغیرتها از ح ب ملی ترای کومین تاغگ وارد اختالف بزا حز ب کموغیرزت خلزق
چین شد ح بی که رهیافت کموغیرتی کردن چین را برای غلبزه بزر عقز

ماغزدتیهای

تاریخی و حرکت در مریری صحیح با توجه به چش اغدازی کزه از وقزوع اغقالبهزای
کموغیرتی و سرغگوغی غظام سرمایه داری غرب داشت را دغبال میکرد چیان کای شزک
104

برخالف آن ،رهیافت بازسازی چی ی مدرن بر طبق الگوهای سرمایه داری غرب را شزیوز
ای صحیح میداغرت که میبایرت در دستور کار قرار تیرد ،در غهایت پس از چ د دهزه
کشمکش ،ح ب کموغیرت خلق چین در سال  ،1949بزر سراسزر خزاک اصزلی کشزور
مرلط شد و چیان کای شک به ج یرز تایوان پ زاز بزرد و بزا حمایزت امریکزا ،رهیافزت
سرمایه داری لیبرال را در تایوان به اجرا تذاشت و تا سال  ،1975که درتذشزت ،غقشزی
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کلیدی در توسعه سرمایه داراغه تایوان ایفا کرد ،به عبارتی ،الگوی توسعه تزایوان بازتزاب
رهیافزت سزرمایه داری غربزی بزود  ،)Wakeman, 1985: 158ایزن رهیافزت پزس از
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غوزده در میان برخی از مقاماا محلی و درباری امپراتوری طرفداراغی پیدا کردز بزود و
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رفته رفته به ج بشی تبدیل شدز بود که حامیان قابل مالحظه ای در جامعه چین داشت
 .5انتشار ایدههای کمونیستی
ج بش کموغیرتی چین با قدرتی که بزا برقزراری جمهزوری جدیزد کرز
ک فریوس و ایدئولوژیهای س تی چین را علت عق

کزردز بودغزد

ماغزدتی چزین اعزالم کزردز و در

سال  ،1915یک ج بش رادیکال فره گی را شکل دادغد که هدفش غابود کردن فره گ و
س ن چی ی بود ک فریوس تا آن ه گام برای بزیش از سزه هز ارز مقزوم و شزکل ده زدز
مؤلفههای فره گی و اجتماعی امپراتوری چین بود ،و حتی مشروطه خواهان غی در آغزاز
به ضرورا حفظ مؤلفههایی از ارززهای ک فریوسی تاکید داشت د پیشزاه گهای ایزن
ج بش رادیکال ح ب کموغیرت چین را تأسیس کردغد ،ح بی که شروع به تزرویح ایزن

ایدز کرد که فره گ و ایدئولوژی ک فریوسی برای بشریت مضر است و میبایرت محزو
شدز و با ایدئولوژی مارکریرتی جایگ ین شود  )Dirlik, 1989: 37در واقزع پزس از
شکرت در ج گ دوم تریاک ،ایدزهای کموغیرتی غی به چین رسوخ کردز بود ،کموغیر
توضیحی غظری دربارز هجوم قدراهای بیگاغه غربی به امپراتوری س تی چین داشزت و
شماری از چی یها که در صدد یافتن توضیحی قزاغع ک زدز دربزارز کیرزتی مهاجمزان و
تفاواهای آنها با بربرهای مهاجمی که در طول تاریخ به چین حمله کردز بودغد پاسزخ
را در مارکریر یافته بودغد آنها بزر طبزق تبزین هزای مارکریرزتی مهاجمزان غربزی را
امپریالیرتهایی خواغدغد که برای کر

م ابع و بازارها و در واقع برای استثمار به چزین

105

هجوم آوردز بودغد این ج بش مارکریرتی غی به سون یاا سن پیوسته بودغد و در آغاز
با جمهوری چین و ح ب ملی ترای کومی تاغگ مشارکت داشزت د داد

Xiong,1994:

)76
پس از جدا شدن کموغیرتها از ح ب ملزی تزرای کزومین تاغزگ ،آنهزا در سزال

مواجهه چ

و

 1921ح ب کموغیرت خلق چزین را تأسزیس کردغزد ،اعضزای ایزن حز ب باورهزایی

غرب مدرن:

مارکریرتی داشت د ،و باتوجه به این که مائو تره داغگ در برهه ای مه و غربتاً طزوالغی

امتناع یادگ ری

رهبری ح ب را در دست داشت باورهای این ح ب تلفیقی از مارکریر آلماغی ،ل یر
شوروی و تجارب چریکی رهبران و باورهای مائو تره داغگ دربزارز مارکریرز چی زی
بود ،و با توجه به غقش مائو در تحول و تلفیق باورهای ح ب کموغیرت چین ،کموغیر
چی ی به مثابه مائوئیر ش اخته شد ،ح ب کموغیرز باتوجزه بزه باورهزای مارکریرزتی
رهیافتی متفاوا و بلکه مغایر از ملی ترایان تحت رهبری چیان کای شک بزه چگزوغگی
رویارویی با قدراهای خارجی و احیای چین داشت )Gregor, 2017: 41-48
این ح ب بر اساس باورهای مارکریرزتی ریشزه تهزاج دولتهزای غربزی و ژاپزن
مدرن به امپراتوری چین را در سرشت غظام کاپیتالیرتی غرب میداغرزت ،و قزدراهای
خارجی را که در چین غفوذ کردز بودغد برخالف دربار فلکی در غیمه دوم قرن غزوزده ،
بربرهای کراغه اقیاغوس باختری غمیخواغد بلکه آنها را متمای از مهاجمزاغی میداغرزت
که در تذشتهها به سرحداا امپراتوری چین تعرض میکردزاغد ،حز ب کموغیرزت ایزن
مهاجمان را امپریالیرتها و هدف آنها از ورود به چین را استثمار و بهرز کشی از چزین

و دگرگون

میداغرت ب ابراین ح ب کموغیرت ،رهیافت سرمایه داراغه ملی ترایزان تحزت رهبزری
چیان کای شک را برای چین در جهت مطامع قزدراهای مهزاج غربزی و ژاپزن تلقزی
میکرد ،با چ ین باورها و ایدزهایی ح ب کموغیرت چین در سال  ،1949با شکرت ملی
ترایان ،بر بیجی گ1و سپس بر سراسر خاک اصلی چین مرلط شد و ملی ترایزان تحزت
رهبری چیان کای شک به ج یرز تایوان تریخت د و در آغجا بزا برخزورداری از حمایزت
آمریکا ایدزها و باورهای سرمایه داراغه ای را که از دولتهای توسعه یافته غربی اخزذ و
اقتباس کردز بودغد پیادز کردز و جمهوری تایوان را ساخت د
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در خاک اصلی چین ،مائو تره داغگ به ع وان رهبر ح ب کموغیرت پس از ورود به
بیجی گ در میدان تیاغامن در میان موج مشتاق و اغبوز جمعیت ،از فزراز جایگزاهی ویز ز
اعالن داشت که سدز تحقیر به پایان رسیدز است و دتربارز خلزق چزین پزس از یکصزد
سال خفت و خواری که قدراهای بیگاغه غربی و ژاپن بر آن تحمیل کردز بودغد متحزد
و یکپارچه از استثمار دشم ان خارجی رهایی یافته است جزی سزویی)53-54 :1396 ،
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پژوهشهای
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المل
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سپس چوئن الی اعالن داشت که چین پس از سدز ای از تحقیر که در پی شکرته شدن
دربهایش توسط امپریالیرتهای مهاج بر آن تحمیل شدز بود ،دتر بارز دربها را بزه
روی دشم ان خارجی میب دد

ب ست و هفتم
بهار 1397

 .5-1مائو تسه دانگ و «اقتباس از شوروی»
بر اساس دیدتاهی که مائو از غظریه ل ین اتخاذ کردز بود ،وی بزه ایزن بزاور و برداشزت
رسیدز بود که روغد غال

جهان ،اغقالب اسزت یزا بزه عبزارتی مرزیر تزاریخ در جهزت

پیروزی اغقالبهای کموغیرتی است مارکریر چی ی تلفیقی بود از مارکریر آلماغی و
ل یر شوروی و تجارب چریکی ح ب و با توجه به ایزن کزه مزائو بزرای دورز زمزاغی
طوالغی در رأس ح ب کموغیرت خلق بزود ،مارکریرز چی زی هم زین اشزارز ای بزه
تحولی بود که مائو بر اساس باورها و تجاربش در این ایدزها ایجاد کردز بزود و بزر ایزن
اساس به ع وان مائوئیر شهرا یافت هدف مارکریر چی ی رهایی چزین از دشزم ان
 1پکن

خارجی یا امپریالیر سرمایه داری غرب بود که بر اساس باورهای کموغیرتی مائو ریشه
در سرشت غظام سرمایه داری داشت ب ابراین مزائو در  30ژوئزن  ،1949پزس از بیزرون
راغدن غیروهای قدراهای استعمارتر ،به طوری رسمی بیان داشت که ما شاهد دو شیوز
سرمایه داری و سوسیالیرتی هرتی  ،شیوز سرمایه داری و امپریالیر و اسزتثمار بزه هز
ترز خوردزاغد و ما شیوز سوسیالیرتی را در پیش میتیری و بزا قزرار تزرفتن در طزرف
شوروی غه فقط در امور سیاست خارجی بلکه در امور اقتصادی و ایزدئولوژیکی جاغز
شوروی را خواهی ترفت مائو به ع وان غاجی خلق و رهبر جمهوری سوسیالیرتی خلق
چین ،چین را در سلک متحدین شوروی قرار داد و چین شروع به اقتباس و یزادتیری از

107

اتحاد جماهیر شوروی کرد در این راستا در  5اکتبر  ،1949دفتر کار مجمع دوستی چین
و شوروی در بیجی گ رسماً افتتا شد و غهادهزای دیگزری از جملزه مجمزع جواغزان و
مجمع زغان به آن پیوست د و این مجمع شاخههای در شهرهای مختل

چین ایجاد کرد و

شعار پیش برد و ترویح ایدئولوژی مارکریرتی را در دستور کار قرار داد کمیته مرکز ی

مواجهه چ

و

ح ب کموغیرت غی به طور رسمی اعالن داشت که شوروی م بع یزادتیری مزا اسزت و

غرب مدرن:

برغامهها و اهداف اغقالبی مارکریرتی را با مراعدا شوروی در چین به پزیش خزواهی

امتناع یادگ ری

برد )Dittmer, 2016: 82
در همین راستا پس از امضای معاهدز سزی سزاله دوسزتی چزین و شزوروی ،تحزت
رهبری مائو ،ح ب کموغیرت چین اولین برغامه پ ح ساله توسزعه را بزا کپزی بزرداری از
برغامههای توسعه شوروی تدوین کردز و به اجزرا تذاشزت در واقزع غزه ت هزا اهزداف و
تمرک این برغامه بر ص ایع س گین از برغامههای استالین اقتباس شدز بود بلکه فراتر از آن
برای پیادز کردن این برغامه مائو از شوروی خواست که کارش اسان و متخصصزین الزم را
به جین اع ام ک د در پی آن بود که حدود سه هز ار کارشز اس از شزوروی بزرای پیزادز
کردن برغامه توسعه پ ح ساله اول چین وارد این کشور شدغد عالوز بر آن مزائو  25هز ار
کارآموز چی ی را برای فراتیری امور ف ی و آموزشی به شوروی اع ام غمود و حزدود 11
ه ار غفر دیگر از کارش اسان روسی را به چین دعوا غمود تا کارخاغجاا ص عتی چزین
را با تأکید بر ص ایع س گین رازاغدازی غمای د و شوروی بر اساس معاهدز دوستی ،اتحزاد
و مراعدا متقابل 150 ،طر برای احداث کارخاغجزاا کامزل در چزین ارائزه داد و در

و دگرگون

قال

کمک به برغامه ص عتی پ حساله اول چزین ،ترزهیالا چشزمگیری درزمی زه تولیزد

هواپیماها ،کشتیها ،لوازم الکتروغیکزی و سزال های سزبک در اختیزار بیجی زگ قزرارداد
)Price, 2017: 163
بدین ترتی

ایدزهای مارکریرتی که در پی شکرتهای ذلت بار امپراتوری چزین از

مهاجمان غربی و ژاپن وارد چین شدز و تا اوایل قرن بیرت به ج بشی با طرفداراغی قابل
مالحظه تبدیل شدز بود با تأسیس ح ب کموغیرت و سپس ترلط آن تحت رهبری مائو
بر خاک اصلی کشور به سیاستهایی برای سوسیالیرتی کردن چین مبدل شدز بودغد بزه
108

طور هم مان ،مجمع دوستی چین و شوروی که به غهادی قویزاً اغقالبزی در چزین مبزدل
شدز بود ترویح سزبک زغزدتی شزوروی و تبلیزد ایزدئولوژی مارکریرزتی و مبزارزز بزا
میراثهای فکری ک فریوسی و سرمایه داری را ترویح میکرد در شزرایطی کزه مزائو بزا
شور و شع

اغقالبی پیش برد دستورکارهای الهام ترفتزه از اسزتالین و شوروی یاسزیون

چین را پیش میبرد ،در غشرت سری ح ب کموغیرت شوروی ،که در فوریه  1956پس
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

از درتذشت استالین برت ار شدز بود ،خروش
اما این اغتقادها سب

به اغتقاد از خطاهای استالین پرداخزت

غمیشد که به ایمان راسخ مائو به برغامزههای مارکریرزتی اسزتالین

دوره هشتم شماره

خدشه ای وارد شود مائو در ادامه اخذ و اقتبزاس از سیاسزتهای اقتصزادی اسزتالین در

ب ست و هفتم

سال  ،1958برغامه جهش ب رگ به پیش را در دستور کار قرار داد ،مائو که به طور عل زی

اول شماره پ اپ
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اعالن داشته بود که شوروی را مرجع یادتیری قرار دادز است از خروش
جهش ب رگ به پیش درخواست کمک کرد ،اما خروش

برای تحقق

غه ت ها از مراعدا بزه چزین

امت اع کرد بلکه در مووفقیت سیاست جهش ب رگ به پیش ابراز تردید کرد این سیاسزت
پیش برد توسعه کشاورزی و ص عتی بر اساس باورهای مارکریرتی و اغقالبی مزائو را در
دستور کار قرار میداد ،و در واقع رهیافتی اغقالبی به پیشرفت کشاورزی و ص عتی چزین
با اشتراکی کردن م ارع و سامان دهی دهقاغان در تیپهای شبه غظامی بود مزائو پزس از
امت اع خروش

از مراعدا در پیش بزرد ایزن برغامزه اعزالن داشزت کزه خروشز

مریرهای ک دو بوروکراتیکی برای پیشرفت شوروی برت یدز است که برخالف رهیافزت
چین ،مالل آور است و بر این اساس چین سریع تر از شزوروی بزه آرمانهزای اغقزالب
ب رگ کموغیرتی یع ی تحقق سوسیالیر کامل دست خواهد یافزت Zagoria, 2015:

 )68اما پیادز کردن این برغامه به فاجعه ای ب رگ و مرگ میلیونها چی ی در اثزر قحطزی
م جر شد پس از آن عمدزترین سیاست مائو اغقالب فره گی بود کزه از  1966بزه اجزرا
تذاشته شد
« .5-2انقالب فرهنگی و منزه کردن چین انقالبی از ناخالصیهای ارزشی»
با تررتی که پس از ابراز تردیدهای خروش
بود ،خروش

 ،در بین چزین و شزوروی ایجزاد شزدز

غه ت ها مرزاعدتی بزه پزیش بزرد برغامزههای مزائو غکزرد بلکزه هز اران

کارش اس شوروی را که در دورز استالین به چین اع ام شدز بودغد فراخواغد
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با افز ایش ت شهزا ،در چهزارم آوریزل  ،1966مجمزع دوسزتی چزین و شزوروی در
بیجی گ کزه بزه ع زوان غهزادی قویزاً اغقالبزی بزا شزاخههایی در سراسزر کشزور مزروج
سیاستهای مارکریرتی شوروی بزود ،توسزط کمیتزه مرکز ی حز ب کموغیرزت چزین
بازتعری

شدز و به دپارتماغی با غام مجمع خلق چین برای دوستی با کشورهای خارجی

بدل شد سپس در شاغ ده آتوسزت  ،1966کمیتزه مرکز ی حز ب کموغیرزت تحزت
رهبری مائو ضرورا یک اغقالب رادیکال فره گزی را بزرای زدودن بقایزای ارززهزای
سرمایه داری غربی که پس از شکرته شدن دربها توسط دولتهای مدرن غربزی و در
طول سدز تحقیر در چین ریشه دواغیدز بود تاکید کرد کمیته مرکز ی حز ب هز چ زین
عالوز بر آن آثزار بجزای ماغزدز از فئودالیرز سز تی را غیز از آلودتیهزایی خواغزد کزه
میبایرت به طور اساسی از چین کموغیرت زدودز شود )Perry, 2018: 24
مائو در جایگاز رهبری ،پیش برد اغقالب فره گی را برای م ز ز کزردن چزین از آثزار
ارززهای سرمایه داری امپریالیر غربی ،فئودالیر و آغ زه کزه پزس ماغزدزهای سزمح
فره گ س تی چین میخواغد را با شور و شعفی وص

غاپذیر به اجرا تذاشت در آغزاز

تمرک اغقالب فره گی بر داغشگازها و مدارس و مؤسرزاا آموزشزی بزود ،و تاردهزای
سرخ که به صورا شبه غظامیاغی از میان جواغان متشکل شدز بودغد مبزارزز ای تزوأم بزا
خشوغتهای ویراغگر را علیه معلمان و استاداغی که به باور مائو بزه قزدر کزافی اغقالبزی
غبودغد شروع کردغد این مبارزز ایدئولوژیکی توأم با خشوغت و کشتار به سرعت به دیگر
عرصههای زغدتی چی یها ترری دادز شد و افرادی را در هر حرفه و هر مکزاغی کزه در

مواجهه چ
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غرب مدرن:
امتناع یادگ ری
و دگرگون

مورد خلوص اعتقادیش به آرمانهای اغقالب کموغیرتی سوظن و تردیزد وجزود داشزت
هدف قرار داد مائو با ترغی

تاردهای سرخ بزه آشزوب و قزاغون شزک ی غبزردی علیزه

که ههای چهارتاغه که عقاید که ه ،فره گ که ه ،آداب و رسوم که ه ،و عاداهای که زه
میخواغد و مویرگهایی که از غگرزها و ارززهای سرمایه داری در چین وجود داشت
شدا بخشید حمله به آثار باستاغی تمدن هز اران سزاله چزین و هرآغ زه از فره زگ و
اغدیشه ک فریوسی باقی ماغدز بود با شدا دغبال شزد ،بزه عبزارتی دسزتور کزار اغقزالب
فره گی آن بود که هر آغ ه را کزه از خلزوص ایزدئولوژیکی اغقزالب کموغیرزتی چزین
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میکاست میبایرت زدودز شدز و غابود شزود ،بزر طبزق فهمزی کزه مزائو از مارکریرز
داشت ،آلودتیهای ضزد اغقالبزی شزامل هزر ارزز و غگرشزی میشزد کزه از خلزوص
ایدئولوژیکی میکاست و میبایرت از بین بروغد )Lifton, 1968: 67
در واقع پیش از آغاز اغقالب فره گی مجمع دوستی چزین و شزوروی کزه مزروج و
مبلد ایدئولوژی مارکریرتی در چین بود ت ارشی به رهبر کبیر اغقالب خلق یع زی مزائو
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دادز بززود کززه در آن اشززارز شززدز بززود کززه احراسززاا امریکاترایاغززه در میززان برخززی از
روش فکران و بازرتاغان ه وز وجود دارد و به طور کامل ریشه کن غشزدز اسزت در ایزن
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ت ارز توضیح دادز شدز بود که آنهایی که طرفدار غگرزهای امریکزایی هرزت د و بزه
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سبک زغدتی امریکایی عالقه دارغد غالباً غگرزهایی م فی غربت به شوروی دارغزد و از
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جمله به تصرف بخشهایی از قلمرو چین در طول سدز تحقیر توسط ت ارهزا بزه ع زوان
مصادیقی میغگرغد که با توجه به آن رهایی بخش بودن شوروی را زیر سؤال میبرغزد و
باور غدارغد که شوروی پس از اغقالب اکتبر غجاا بخش چی یها بودز است چزرا کزه از
بازپس دادن قلمروهای تصزرف شزدز خزودداری میک زد اغقزالب فره گزی ایزن توغزه
غگرزها را غی آماج مبارزاا خشوغت بار قرار دادز بود که تا پایان حیاا مائو در 1976
تداوم یافت مائو دست یابی چین به آرمانهای سوسیالیرز را مرزتل م تحقزق خلزوص
ایدئولوژیکی میداغرت و با پزیش بزرد اغقزالب فره گزی کوشزش کزرد کزه چزین را از
ع اصری که خلوص ایدئولوژیکی غداشت د م ز ک د  ،)Clark, 2008: 43-46در غتیجزه
دز سال اغقالب فره گی ه اران اثر تاریخی چین غابود شد و بزیش از پاغصزد هز ار غفزر
کشته شدغد و میلیونها غفر به م ارع کشزاورزی کزه هزدف بزازآموزی اغقالبزی را دغبزال

میکرد به کار اجباری واداشته شدغد از جمله اعضای بل دمرتبه ح ب ،دغزگ شزیائوپی گ
بود که به ع وان معاون غخرت وزیری برای بازآموزی اغقالبی به تبعید رفت او سپس در
 1978به رهبری چین رسید و با بازبی ی در رهیافت مائو بدعتی غو ب یان تذاشت ب گرید
به شریعتیغیا)1389 ،
 .6بازبینی در رویکرد مائو و رویکرد «عمل گرایانه دنگ شیائوپینگ«
دغگ شیائوپی گ در  1978یع ی دوسال پس از درتذشزت مزائو ترزه داغزگ بزه رهبزری
جمهوری خلق چین رسید ه گامی که شیائوپی گ به رهبزری چزین رسزید ،در پیرامزون
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حوزز تمدن تاریخی چین ،کرز ج وبی ،ج یرز ه گ ک گ ،س گاپور و تایوان با فراتیزری
از کشورهای توسعه یافته ص عتی غربی ،به سطوحی مثال زدغزی از توسزعه دسزت یافتزه
بودغد شائوپی گ باتوجه به ارزیابی که از غتایح باورها ،ایدزها و رهیافت مائو داشت و بزا
است باطی که از غتایح رهیافت و سیاستها در کرز ج وبی ،ژاپن ،س گاپور ،ه گ ک زگ و
تایوان داشت به ضرورا بازبی ی در رهیافت و سیاستهای مرلط بر چین کزه در واقزع
قویاً متأثر از باورهای مائوئیرتی شکل ترفته بزود تاکیزد کزرد ،دغزگ شزیائوپی گ اعزالن
داشت که هدف ح ب کموغیرت چین میبایرت ارتقا استاغداردهای زغدتی خلق باشزد
و هر سیاستی که سب

ارتقا سطح زغزدتی مزردم چزین شزود صزحیح اسزت و غیزر آن

غادرسززت ،ایززن توغززه شززائوپی گ محززک صززحت و سززق رهیافتهززا و سیاسززتها را
استاغداردهای زغدتی مردم چین قرار داد بهرامی مقدم)19 :1390 ،
دغگ باتوجه به این معیار در صدد اقتباس سیاسزتها و راهبردهزایی برآمزد کزه در
دیگر جوامع غتزایح بهتزری بزرای زغزدتی مزردم بزه بزار آوردز بودغزد او کزه در دوران
تحصیلش در فراغره در  ،1920در کارخاغههای فراغره بع وان کارتر کار کزردز بزود ،بزر
یادتیری از جهان خارج برای قدرتم دتر کزردن و توسزعه یافتزه تزر کزردن چزین تاکیزد
میکرد ،دغگ شیائوپی گ رهیافتی عملگرایاغه در پزیش ترفزت و اعزالن داشزت کزه هزر
سیاستی که سب

بهتر شدن زغدتی روزمرز خلق چین شود میبایرت بکاربرته شود بزه

قصد یادتیری از غموغههای موفق ،سفرهای خارجی دغگ شیائوپی گ به ع وان رهبر چین
و شماری از مقاماا بل دپایه ح ب آغاز شد ،به قصد یادتیری مقاماا عالیرتبزه کزه بزا
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شیائوپی گ تواغرته بودغد مائوئیرتهای رادیکال را عق

براغ د ،در جرتجوی فراتیزری

از تجارب دیگر کشورها برآمدغد هم ان که بیشتر توضیح دادز خواهد شد ت ها در سال
 ،1978دوازدز مقام عالیرتبه در سطح معاون رئیس ک گرز یا باالتر از بزیش از  15کشزور
بازدید کردغد )Deng, 1978
این تور هدفم د بازدید از کشورهای مختل

کزه رسزماً بزا ع زوان چی زی chuguo

 kaocha reاز آن یاد میشد تاثیری راز تشا بر سران ح ب کموغیرت تذاشت دغگ لی
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کوان رئیس دفتر تبلیغاا اغقالبی ح ب کموغیرت خلق چین که در اکتبر  1978از ژاپزن
دیدن کردز بود در بازتشت به بیجی گ اعالن داشت کزه چزین کزه در دهزه  1950قابزل
قیاس با ژاپن بودز است ه اک ون قویاً در مقایره با ژاپن عق

ماغدز اسزت در غشرزت

کمیته کاری مرک ی ح ب که از یازده تا پاغ ده دسامبر  1978برت ار شد سران ح ب
به بررسی در مورد ت ی ههایی پیش روی چین پرداخت د ،در آن غشرت سه اغتخاب برای
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل
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چین مطر شد غخرت این که چین با حفظ ساختار اقتصاد سوسیالیرزتی برغامزه ریز ی
اقتصادی را عقالیی ک د و در این بارز از تجارب اتحاد جمزاهیر شزوروی و یوترزالوی
اقتباس ک د و بر طبق آن با پشت سر تذاشتن اغقالب فره گی مائو ،م ابع داخلی و اخزذ
تک ولوژیهای پیش رفته را برای پیش برد پروژزهای عقالیی اقتصادی بکارتیرد دومزین
ت ی ه بر تجربه ژاپن ،آلمان غربی و فراغره تاکید داشت ،و بر حر

تجارب موفق آنها

سیاست اغتقال تک ولوژی بزه داخزل ،ترزترز تجزارا خزارجی و اسزتفادز از وامهزای
خارجی را در دستور کار قرار مزیداد و بزا مداخلزه قزوی حکومزت در صز عت ،بخزش
تولیدی چین با بهرز تیری از تک ولوژی و وامهای خارجی همگرایی با اقتصاد جهزاغی را
پیش میبرد
ت ی ه سوم از تجارب ه گ ک گ استخراج شدز بود ،بر اسزاس آن چزین میبایرزت
سیاستهایی را در پیش بگیرد کزه در ه زگ ک زگ غتزایح ملمزوس چشزمگیری بزه بزار
آوردزاغد یع ی جذب سرمایه تذاریهای خارجی ،مشزارکت در تقرزی کزار جهزاغی بزا
توجه به جمعیت قابل توجه غیروی کزار چزین ،بزا مشزارکت سزرمایه تزذاران خزارجی

بخشهای کارخاغجاا و ص ایعی را که به غیروی کار بیشتری غیاز دارغد در دسزتور کزار
قرار دهد هر کدام از این سه رهیافت مورد بحث و بررسی قرار ترفت
در ت ارز رسمی که دربارز این غشرت م تشر شد از ادبیاتی که قویاً بر یزادتیری از
تجارب موفق تاکید داشت استفادز شدز بود و تجربه ژاپن تجربه ای تلقی شزد کزه قابزل
اخذ و پیادز سازی اسزت  )Ye, 2009: 406بزر همزین اسزاس در طزول سزال ،1979
بیجی گ بالد بر بیرت و دو قرارداد ب رگ با طرفهای خارجی م عقد کرد کزه بزر طبزق
آنها تجهی اا و تک ولوژیهای پیشرفته ای به ارزز  13میلیارد دالر برای بهبود بخزش
تولیدی وارد چین میشد در خصوص تجربه ه گ ک گ در آن تز ارز رسزمی اشزارز
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شدز بود که این تجربه با توجه به غقش اساسی سرمایه تذاری و شرکتهای خزارجی و
آزاد سازی سرمایه تذاری خارجی سرمشقی است که میبایرت مورد مطالعزه و بررسزی
بیشتری قرار تیرد در واقع آزادسازی سزرمایه تزذاری خزارجی بزه شزیوز ه زگ ک زگ
تررتی کامل از سیاستهای اقتصادی مائو تلقی میشد و با توجزه بزه غفزوذ طرفزداران
پروپا قرص مائو و میراثی که از او در زمی ههای اقتصادی برجزای ماغزدز بزود اقتبزاس و
پیادز سازی آن ممکن بود پیامدهای غیرقابل پیش بی ی برای چین به دغبال داشزته باشزد
برغامه ری ان اقتصادی ح ب غی بر این باور بودغد که مدل اقتصادی ه زگ ک زگ کزه بزر
آزادسازی سرمایه تذاری خارجی مبت ی است در قلمرویی بریار کوچک به اجرا تذاشته
شدز است و در واقع ه گ ک گ بریار بریار کوچکتر از آن است که بتوان تجزاربش را
بی پروا در سرزمین په اور اصلی چین به اجرا تذاشت
 .6-1مناطق ویژه اقتصادی و «یادگیری از هنگ کنگ»
در حالی که برغامهری ان اقتصادی ح ب مشغول پیادز سزازی تزدریجی تجزارب توسزعه
ژاپن با غقش قوی دولت بودغد ،پارادای جدیدی در تواغدوغگ و فوجیان استاغیهایی در
سواحل ج وبی چین در مجاورا ه گ ک گ در حال ظهور بود مقامزاا محلزی حز ب
کموغیرت در تواغدوغگ از طریق چی ی تبارهایی که در ه گ ک گ و دیگزر اقتصزادهای
پرروغق آسیایی به فعالیتهای اقتصادی مشغول بودغد به اطالعاا عملیاتی تزر و معی زی
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در بارز اقتصاد ه گ ک گ دسزت یافتزه بودغزد  )Coughlin, 2000: 11ایزن مقامزاا
شروع به رای غی بزا مقامزاا و غهادهزای مرکز ی حز ب در بیجی زگ کردغزد تزا حز ب
کموغیرت خلق چین اجازز دهد که در تواغدوغگ یک م طقه اقتصادی بزا هزدف جزذب
سرمایه تذاری خارجی با تاکید بر تولید برای صادراا ایجاد شود ه گ ک زگ در واقزع
ج یرز ای بود که در طول شکرت اولی که در سال  ،1842دولزت مزدرن اغگلرزتان بزر
امپراتوری پیشامدرن چین تحمیل کردز بود در اشغال استعماری خود حفظ کزردز بزود و
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در آغجا رهیافتها و سیاستهای اقتصادی لیبرال را پیزادز کزردز بزود ،در آن ه گزام کزه
دغگ شیائوپی گ بر یادتیری از جهان خارج برای کاربرت سیاستهایی که غتایح بهتزری
برای زغدتی مردم دارغد تاکید میکرد  136سال بود که ه گ ک گ به ع وان ج یرز ای از
چین هم ان در سلطه استعماری اغگلرزتان قزرار داشزت ه گزامی کزه تحزت رهبزری
شیائوپی گ در  ،1978رهیافت ،سیاسزتها و پزارادای چزین در حزال اغتقزال بزود چی زی
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تبارهایی که در ه گ ک گ زغدتی میکردغد به مراتز

ثروتم زدتر از اسزتان مجاورشزان

یع ی تواغدوغگ در خاک اصلی چین بودغد برای مقامزاا محلزی حز ب کموغیرزت در
تواغدوغگ و فوجیان این امر غتیجه سیاستهای متفاوا یع ی سیاستهای اقتصادی مائو
در خاک اصلی چین و سیاستهای اقتصادی لیبرال در ج یرز ه گ ک گ تلقی میشزد و
با به رهبری رسیدن دغگ شیائوپی گ ،آنها در صدد برآمدغد که مووفقیت های چشمگیر
اقتصادی که در ه گ ک گ رخ دادز بود را در تواغدوغگ و فوجیان تکرار ک زد بزر ایزن
اساس آنها کوشش کردغد که سیاستهای اقتصادی که میراث مائو بود را تزرک کزردز و
سیاستهای اقتصادی را به اجرا بگذارغد که در ه گ ک گ غتزایح مفیزدی بزرای زغزدتی
روزمرز مردم داشته است
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غقشه چین ،مجاورا ه گ ک گ و استانهای تواغدوغگ و فوجیان
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در سال  ،1978دستم د غیروی کار در ه گ ک گ حدود بیرت و سه برابر دسزتم د
غیروی کار در تواغدوغگ بود ،ب ابراین باتوجه به خیل فراوان جمعیت بیکزار تواغزدوغگ
برای شرکتها و کارخاغجاا ه گ ک گ مقرون به صرفه تر بود کزه شعبههایشزان را بزه
تواغدوغگ م تقل ک د بوی ز این که ساک ان ه گ ک گ چی ی تبارهایی بودغد کزه اغلز
پیوغدهای خویشاوغدی با استانهای مجاور در سرزمین اصلی جین داشزت د شزمار قابزل
مالحظزه ای از بازرتاغززان و صزاحبان شززرکتهای ه زگ ک ززگ از  1977در جرززتجوی
فرصتهایی برای سرمایه تذاری در چین بودغزد ت گ اهزای مزالی صز ایع چزین ،عقز
ماغدتی تک ولوژیکی آنها و محدودیتهای بیشمارشان در دسترسی به بزازار جهزاغی از
طرفی سب

شدز بود که مقاماا محلی ح ب در تواغدوغگ در صدد بهبود و ارتقزا ایزن

ص ایع با جذب مشارکت و سرمایه تذاری شرکتهایی از ه گ ک گ برآی زد

Zhong,

)1985: 32
در این راستا ص ایع ماشین االا و کشتی سازی شزروع بزه جزذب همکزاری چی زی
تبارهایی کردغد که برای سالها در ه گ ک گ فعالیت اقتصادی کردز بودغزد بزه عبزارتی

امتناع یادگ ری
و دگرگون

دیاسپورای چی ی وارد مشارکت در این ص ایع شدغد آنها بزه تک ولوژیهزا و بازارهزای
دولتهای مدرن غربی یع ی همان دولتهایی که امپراتور قبل از ج زگ تریزاک آنهزا را
بربرهای کراغزه آبهزای بزدبوی دریاهزای بزاختری خواغزدز بزود ،دسترسزی داشزت د و
سرمایههای الزم را غی برای از غو ساختن صز ایع عقز

ماغزدز تواغزدوغگ داشزت د و از

طرفی غیروی کار ارزان بهرز وری اقتصادیشان را در این استان مجزاور افز ایش مزیداد
بتدریح مفهوم حوزز وی ز اقتصادی راز تشای پیوغدهای غوظهور اقتصزادی تواغزدوغگ و
فوجیززان بززا دیاسززپورای چی یهززا در ه ززگ ک ززگ شززد در آوریززل  ،1978در پززی
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درخواستهای مکرر مقاماا محلی ،مقاماا عالی ح ب کموغیرت چین در تواغزدوغگ
به بررسی درخواست ایجاد م طقه وی ز اقتصادی پرداخت زد و سزراغجام در ژوئزن 1979
بیجی گ با ایجاد م اطق وی ز اقتصادی موافقت کرد و بدین ترتی

تا سال  ،1984م زاطق

وی ز اقتصادی شاغتو ،ش ن ،زوهزای در اسزتان تواغزدوغگ و سزیامن در فوجیزان ایجزاد
شدغد )Stoltenberg, 1984: 642
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در این م اطق وی ز اقتصادی ،ح ب کموغیرت خلق چین اجازز مزیداد کزه سزرمایه
تذاران خارجی بر طبق تجارب و سیاستهای موفقی کزه در ه زگ ک زگ غتزایح عملزی

دوره هشتم شماره
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چی یها بهرز م د میشدغد چی یها غی میتواغرزت د شزاغل شزوغد و مزورد بزه مزورد در
شرکتها و ص ایع مرتقر شدز شیوز کار و سزرمایه تزذاری و تولیزد و صزادراا را یزاد
بگیرغد ،و رفته رفته به فعالیتهای تولیدی با هدف صادراا به بازارهزای خزارجی روی
آورغد باغکهای ه گ ک گ و سپس باغکی از شیکاتو به ع وان اولین باغزک امریکزایی و
مؤسراا مالی ژاپ ی شروع به سرمایه تذاری مشترک با باغکهای دولتزی چزین در ایزن
م اطق وی ز اقتصادی در زیرساختهایی از قبیل ب ادر ،راز آهن و فرودتازها کردغزد امزا
غربت باالی سرمایه خارجی که در این م اطق وی ز جذب میشد در آغاز به طور عمزدز
از دیاسپورای چی ی در اقتصادهای سرمایه داری مجاور بود بزرای غموغزه تزا سزال 1984
بالد بر  92درصد از سرمایه خارجی که در ش ن جذب شدز بود از چی ی تبارهای ه گ
ک گ و در درجاا به مرات

ضعی

تزری چی زی تبارهزای سز گاپور و تایل زد و سزپس

شرکتهای دولتهای مدرن غربی یع ی آمریکا ،آلمان ،اسزترالیا و اغگلرزتان و هم زین
ژاپن بود در فاصله  1980الی  ،1984غرخ رشد اقتصادی در ش ن به  58درصد افز ایش
یافت در دیگر م اطق وی ز اقتصادی غی رشد اقتصادی چشمگیر بود و غتایح ملموسی در
زغدتی مردم ایجاد کردز بود در غتیجه ح ب کموغیرت چین چهاردز شهر سزاحلی را در
سواحل دلتای رودخاغه مروارید ،دلتای رودخاغه یاغگ تره و دلتای مین در فوجیزان آزاد
اعالم کرد و سیاستهای اقتصادی اقتباس شزدز از ه زگ ک زگ را کزه در م زاطق ویز ز
اقتصادی آزمون شدز بودغد در این چهاردز حوزز جدید بزه اجزرا تذاشزت در ادامزه در
 ،1988م طقه وی ز اقتصادی های ان را ایجاد کرد و در  ،1990غاحیزه جدیزد پودوغزگ در
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شاغگهای را به م طقه آزاد تبدیل کرد )Holmes, 2017: 6
سپس در سال  ،1992کاغرپت بازتشایی دربها که عمالً به مع ای جزایگ ین کزردن
سیاستهای مائوئیرتی با سیاستها و رهیافتهای تجربزه شزدز بزوی ز در ه زگ ک زگ،
ماکائو ،س گاپور و تایوان بود به همه مراک استانها و م اطق خودمختزار در خزاک چزین

مواجهه چ

و

ترترز یافت ،این دترتوغی با مخالفت طرفداران اغقالب همیشگی مائو همراز بزود کزه

غرب مدرن:

دغگ شیائوپی گ را غات یر از سفر ج وب کرد ،سفر ج وب به بازدیزدهای شزیائوپی گ از

امتناع یادگ ری

شهرهای ج وبی کشور و استقبال میلیوغی خلق چین از حرکت از اقتصاد دستوری تحزت
فرماغدهی مائوئیرتی به بازتشایی دربها با تمرک بر تولیزد بزرای صزادراا در ج زوب
کشور دارد م اطق وی ز اقتصادی بخشی کلیزدی از بازتشزایی دربهزا بزه روی جهزان
خارج بود در حالی که پخش شدن ایدزها و تجارب جدیزد در م زاطق ویز ز اقتصزادی
غتایح ملموس عمدتاً مطلوبی به بار میآورد ،مقاماا عالی رتبه ح ب که مائوئیرزتها را
عق

راغدز بودغد با توجه به غتایح مثبت تغییراتی که ذیل سیاست م اطق ویز ز اقتصزادی

با احتیا پیش میرفت رغبت و اعتماد به غفس بیشتری برای پیزادز کزردن سیاسزتهای
آزمون شدز ای که در دولتهای آسیایی غتایح خوبی به بار آوردز بودغد پیدا میکردغد
« .6-2خصوصی سازی و یادگیری از ژاپن و کره جنوبی»
رهیافتها و سیاستهای اقتصادی که در دورز مائو در زمی ه ص ایع تولیدی کپی بزرداری
شدز بود مورد بازغگری قرار میترفت ،برخالف مائو که اکرز از ثروتم زد شزدن و مرفزه

و دگرگون

شدن خلق چین را بزا داللتهزای ضزم ی و تزاهی غیز عل زی را بیزان میغمزود ،دغزگ
شیائوپی گ با صدایی رسا در مقام رهبری چین همه جا جار میزد کزه ثروتم زد شزدن و
پولدار شدن چی یها چی خوبی است در واقع مائو بزر طبزق رهیافزت مارکریرزتی کزه
داشت ثروتم د شدن چی یها را اغحراف از اغقزالب همیشزگی و خلزوص ایزدئولوژیکی
خلق چین تلقی میکرد و غشاغه ای از غفوذ غگرزها و سبک و سیاق امپریالیر سزرمایه
داری غرب میخواغد ،همان امپریالیرمی که سدز تحقیر را برای چی یها رق زدز بود اما
شیائوپی گ رهیافتی عمل ترایاغه داشت کزه بزر طبزق آن هزر سیاسزتی کزه سزب
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بهبزود

استاغداردهای زغدتی روزمرز و عی ی چی یها شود سیاستی صحیح تلقی میشد ،و همزان
توغه که مائو یادتیری از شوروی را در دستور کار قرار دادز بود شیائوپی گ بزر یزادتیری
از همرایگان شکوفای ج وبی متمرک بود او ،لی معمار سز گاپور مزدرن را معلز خزود
میداغرت شاه دز )1394 ،و بر یادتیری از ژاپن و کرز ج وبی و دیگزر کشزورها بزرای
اتخاذ سیاستهایی صحیح اصرار داشت بر این اساس برغامه ری ان اقتصزادی حز ب در

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

بیجی گ در جهت اف ایش غرخ بهرز وری و احیزای شزرکتهای دولتزی از الگزوی ژاپزن
برای تغیر سیاستها استفادز کردغد ،بر این اساس اغتقال تک ولوژی و جذب م ابع مالی با

دوره هشتم شماره

غقش قوی حکومت برای رقابت پذیر کردن ص ایع و کارخاغجاا تولیدی کزه عمزدتاً در

ب ست و هفتم

ک ترل ح ب کموغیرت بودغد در دستور کار قرار ترفت ،در آغاز چگوغگی ارتقزا بخزش

اول شماره پ اپ
بهار 1397

کارخاغجاا تولیدی کشور چ دان روشن غبود اما هدف واضح بود ،تولید برای صزادراا
به جهان خزارج ،بزر ایزن اسزاس رفورمهزای محزدودی درزمی زه افز ایش آزادی عمزل
شرکتهای اقتصادی اغجام ترفت ،شرکتهایی کزه بزهطور غالز

تحزت سزلطه حز ب

کموغیرززت بودغززد مووفقیتهززای اولیززه ،اعتمادبززهغفس رفورمیر زتها را بززرای طززر
استراتژی سنگ گذار که به مع ای تذر محتاطاغه به اقتصادی بزازتر بزود را افز ایش داد
اما ه وز ایدزهایی روشن دربزارز چگزوغگی پیشزبرد تغیزراا وجزود غداشزت درغتیجزه
مقاماا عالیرتبه که با شیائوپی گ تواغرته بودغد مائوئیرتهای رادیکال را عق

براغ زد،

در جرتجوی فراتیری از تجارب دیگر کشزورها برآمدغزد ت هزا در سزال  ،1978دوازدز
مقام عالیرتبه در سطح معاون رئیس ک گرز یا باالتر از بیش از  15کشور بازدیزد کردغزد
در طول یکی از این بازدیدها ،دغگ شیائوپی گ به کی ایل ساغگ رهبر کرز شمالی تفزت

که مقاماا ما به دیگر کشورها سفر میک د تا عق ماغدتیمان را بیشتر دریاب د و بیشزتر
احراس ک د )Deng, 1978
این تجارب الهامبخش ایده سوسیالیسم بازار شد که به مع ای ترترز آزادی عمزل
شرکتهای اقتصادی بود در پی آن در اواخزر دهزه  ،1970سزی وان بزهع وان ششزمین
استان اختیار یافت که به شرکتها و مؤسراا اقتصادی آزادی عمل بیشتری بدهد ایزن
روغد تا  1980به آزادی عمل  6600شرکت و موسره اغجامید که رویه رفته  60درصد
از تولید ص عتی و  70درصد سود مؤسراا صز عتی کشزور را بزه خزود تخصزیص دادز
بودغد در مازهای اولیه آزادسازی فعالیت این مؤسراا ،آنها اجازز یافت د که تولید و غی
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درآمدشان را اف ایش بده د در  ،1980شیائوپی گ بهع وان رهبر واقعی کمیته مرک ی ،بزه
کشاورزان سراسر کشور اجازز داد که با مرئولیت خود وارد دادوستد کشزاورزی شزوغد
دو سال پسازآن کشاورزان اجازز یافت د که مؤسراا یا شرکتهایی خصوصزی تأسزیس
ک د و به اجارز اراضی اشتراکی بپردازغد آنها ازآنپس میتواغرزتد در قبزال اجارزبهزای
اراضی م روعی بزه تولیزد و فزروز محصزوالا کشزاورزی بزرای خودشزان بپردازغزد
 )Lardy, 2014: 153درغتیجه آن کشاورزی چین دستخوز یزک دترتزوغی اساسزی
شد و بخش کشاورزی به یکی از بخشهای پویای اقتصادی تبدیل شد و متعاق

آن بین

سالهای  1980الی  ،1985ارزز تولیداا کشاورزی  61درصد اف ایش یافزت و سزراغه
درآمد خاغوارهای روستایی از  191یزوان بزه  398یزوان رسزید Shambaugh, 1993:

)18
از طرفی رفورم در فعالیتهای شرکتهایی که تا پیش از آن بهطور کامزل در ک تزرل
اقتدار سیاسی بودغد ،داستان طوالغی اشتغال دزها میلیون غیروی کزار فاقزد شزغل را رقز
زدغد در  ،1980کارتران اجزازز یافت زد کزه مؤسرزاا و شزرکتهای خصوصزی بزرای
خوداشتغالیشان رازاغدازی ک د این تحوالا بهصورا محاسبهشزدز و تزدریجی پزیش
میرفت ،بهطوریکه در  1981حکومت از مؤسراا خصوصی حمایت میکرد که بزیش
از  8غفر را در اشتغال خود غداشت د ،به عبارتی دولت ه وز به شرکتهای خصوصی کزه
میبایرت با بیش از  8غیروی کار فعالیت ک د اجازز فعالیت غمیداد در جزوالی ،1981
شورای دولتی درزمی ه اقتصاد خصوصی شهری غیزر کشزاورزی ،بزهطور رسزمی اعزالن

مواجهه چ

و

غرب مدرن:
امتناع یادگ ری
و دگرگون

داشت که خوداشتغالی ضرورتی اجت ابغاپذیر است و از  ،1983اینتوغه شرکتها اجازز
یافت زد کززه بزیش از  8غفززر غیززروی کزار در اشززتغال خززود داشزته باشز د در آن ه گامززه
مائوئیرتهای افراطی شیائوپی گ را به اغتقاد ترفت د که در پی سیاستهای باز اقتصادی،
کاپیتالیر سراسر کشور را فرا خواهزد ترفزت  )Glassman, 1991: 71درواقزع ایزن
تحوالا در کشوری اغجزام میترفزت کزه ت هزا چ زدی پزیش در سزال  1978مالکیزت
خصوصی را آنه در شکل بریار محدود ش اسایی کردز بود در غیاب همگرایزی بزازار
بینالمللی ،اکوسیرت های اقتصادی محلی در شکل م اطق وی ز اقتصادی تأسیس شد کزه
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بهتدریح در پیوغزدی ت گات زگ بزازار بینالمللزی قزرار ترفت زد Knox, Agnew and

 )Mcarthy, 2014: 65تحزت ایزن سیاسزتها حکومزت اجزازز داد کزه شزرکتهای
خصوصززی تأسیسشززدز ،رشززد یافتززه و فضززای بقایشززان برززط یابززد دسززت آورد مهز
استرات یهای تدریجی رفورم ،رشد بخشهای غیردولتی اقتصاد کشاورزی و ص عتی بود
که به اغباشت شمار ف ای دزای از مؤسراا اغتفاعی خصوصی و افز ایش اغدوختزه مزالی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

مشاغل خصوصی و تولید ملی کشور بود بهطوریکه تا میاغه دهه  ،1980یکسوم تولیزد
ص عتی چین متعلق به بخش خصوصی بود درغتیجه سیاستهای رفورم ،بخش غوظهزور

دوره هشتم شماره

خصوصی در ک ار بخش دولتی به طرز چشمگیری رشد یافت و اقتصاد چین ه غشی ی و

ب ست و هفتم

ه زیرززتی دو بخززش خصوصززی و دولتززی را رقز زد در  ،1984در طززول دوازدهمززین

اول شماره پ اپ
بهار 1397

غشرت ک گرز ملی خلق ،بهطور رسزمی هزدف سیاسزت رفزورم اسزتقرار یزک اقتصااد
برنامهریزیشده کاالیی بر اساس مالکیت عمومی اعالم شد که میبایرزت رفورمهزای
اقتصادی را با جهتتیری بازار پیش ببزرد  )Deng, 1984: 23ایزن سیاسزتها سزب
رشد بخش تولیدی چین شدز است که غقش تعین ک دز در رشد شتابان اقتصادی آن ایفا
کردز است ،در واقع کارآمدی اقتصادی کشور که ب یان ظهور چین در محرزوب میشزود
تحقق سیاستهای عمل ترایاغه ای است که از دورز دغگ شیائوپی گ با تمرک بزر اخزذ،
اقتباس و یادتیری از دیگر اقتصادهای پرروغق در دستور کار قرار ترفته است ه چ زین
پرهی از پیادز کردن سیاستهایی که در دیگر دولتها غتایح زیان بخزش داشزته اسزت و
تغییر سیاستهایی که تا پیش از آن غتایح خرارا بار و فاجعه آفری زی در چزین بزه بزار
آوردز بود ،غقش مهمی در اف ایش ثروا و قدرا و تقویت ام یت ملی چین بازی کزردز

است در واقع این دغگ شیائوپی گ بود که با بازبی ی در رهیافت مزائو و اتخزاذ رهیزافتی
عمل ترایاغه ،چین را که با مائوتره داغگ از دل سدز تحقیر برخاسته بود بدرقزه مرزیری
کرد که مریر همه قدراهای ب رگ در عصر مدرن بزودز اسزت یع زی دهزههای متزوالی
پیشاه گی در غرخ رشد اقتصادی و به تدریح ترجمزه درصزدی از ثزروا اقتصزادی بزه
قدرا غظامی ،بوی ز قدرا دریایی ب گرید به ،دهشیار)1397 ،
نتیجهگیری
تمدن چین در دلتاهای زرد رود و یاغگ تره در قل

سرزمین ک وغی چین پدیدار شدز و
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تا عصر مدرن به رغ فراز و غشی ها ،غربت بزه جوامزع پیرامزوغی خزود از م لتزی واال
برخوردار بودز است ،ب ابراین امپراتوری چین به مثابه سازمان سیاسی حیزاا چی یهزا رز
آورد تمدغی پویا و پرروغق بود که بر خالقیتهای مبتکراغه ای که در ک ار دیگزر عوامزل
این امپراتوری را قادر به بقا در محیطی خصماغه میکرد مبت ی بزود ه گزامی کزه پادشزاز
اغگلرتان ،مک کارت ی را برای ترزترز تجزارا و برقزراری روابزط سیاسزی بزه دربزار
امپراتوری چین اع ام داشت ،مجموع ثروا تولیدی در دلتاهای چین بیش از هفت برابزر
اغگلرتان بود ،امپراتوری چین در چ ین م لتی از پذیرز خواستههای آغ ه که بربرهزای
کراغه آبهای زائد باختری میخواغد امت زاع کزرد ،در واقزع در طزول سزدزهای متمزادی
باوری رایح در چین شکل ترفته بود که پادشاهیشان در میاغه زمین با دغیایی از بربریزت
احاطه شدز است که دستاوردی غدارغد که چین را به ترترز دادوستد بزا آنهزا راغز
ک د بلکه دادوستد محدود با آنها موهبتی است که تمدن چزین بزه ایزن بربرهزا ارزاغزی
داشته است ب ابراین امپراتوری چین خواستههای پادشاز اغگلیس را غه ت هزا جزدی تلقزی
غکرد بلکه توهین آمی یافته و از پذیرز خواستههای اغگلرزتان امت زاع کزرد ،ه ی زههای
مراودز اقتصادی با اغگلرتان در محاسباا امپراتوری به مرات

بیش تر از م افع حاصل از

آن ارزیابی میشد این ه ی ه از جمله آلودتیهای فره گی بود که فره گ غازل بربرهزای
کراغه اقیاغوس باختری برای فره زگ و اخزالق سز تی چزین ایجزاد میکزرد هز چ زین
امپراتوری بر این باور بود که ترترز روابط تجاری زمی ه هجزوم و م احمزت خزارجی
است لذا بر اغ وا و برته ماغدن دربهای چین اصرار کرد اما شصت سزال پزس از سزفر
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امتناع یادگ ری
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غخرتین هیاا اغگلیری به دربار فلکی ،اغگلرتان بزا توسزل بزه زور دربهزای چزین را
شکرت و طبق معاهدز ذلت بار غاغجی گ ،چین به غاچار پذیرفت که پ ح ب در سزاحلی را
به روی تجار اغگلیری باز ک د ،که سرآغازز سدز تحقیر چی یها بود ،سدز ای که در طول
آن اغواعی از قراردادهای استعماری بر چین تحمیل شزد ایزن رخ داد در واقزع ه گزامی
بوقوع پیوست که در پی شتاب ترفتن غرخ غوآوری و خالقیت ،اغگلرزتان در میاغزه یزک
اغقالب ص عتی قرار داشت و قادر به ساخت و تولید اب ارهایی قوی تر برای ج گ شزدز
بود از طرفی ثروا اغگلرتان به سرعت رشد یافته به طوری که تا پایان قرن غزوزده بزه
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بالد بر یک چهارم تولید غاخالص جهان اف ایش یافته بود این توغه اغگلرتان قادر شد که
امپراتوری چین را طی ج گی که در  1839آغاز شد شکرت دهد ،این شکرت غشان داد
که رهیافت اغ وای شکوهم د برای رفع م احمتهای دولتهای مزدرن غربزی رهیزافتی
م اس

غیرت سپس ج بشهای مختلفی در درون چین شکل ترفت رشد ملی ترایزی و

لیبرالیر و از طرفی مارکریر هر کدام رهیافتهزایی متفزاوا بزرای غلبزه بزر چزالش
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

ب رتی ارائه میدادغد که امپراتوری چین با آن مواجه شدز بود ،در غهایت تا سزال ،1949
ح ب کموغیرت بر بیجی گ مرلط شد و لیبرالهای طرفزدار رهیافزت سزرمایه داری بزه
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بود ،در مابقی خاک قلمرو په اور چین ذیل رهبری مائو رهیافتی مارکریرتی اتخاذ شزد،
این رهیافت بر یزادتیری از ایزدزها و باورهزای مارکریرز و ل یرز و تجزارب اتحزاد
جماهیر شوروی مبت ی بود که تا پایان عصر مائو راه مای سیاست تذاریهای چین بزود
ه گامی که مائو در بیجی گ و چیان کای شک در تایوان سزالهای پایزاغی عمرشزان را در
 1975به بعد میتذراغیدغد رهیافت سرمایه داراغه در تایوان ،ه گ ک زگ و ماکزائو غتزایح
چشزمگیر اقتصززادی بززه بززار آوردز بززود در حالیکززه در سززرزمین اصززلی چززین رهیافززت
مارکریرتی مائو غتایح ارزغدز اقتصادی در قیاس با این سه ج یرز به بار غیزاوردز بزود در
غتیجه از سال  ،1978چین ذیل رهبری دغگ شیائوپی گ بازغگری در رهیافزت مائوئیرزتی
را آغاز کردز و بر اساس رهیافتی عملگرایاغه آغگوغه که تشزریح شزد چزین را بزه سزوی
اقتصادی رقابتی سوق داد به عبارتی امپراتوری که برای رفزع م احمتهزای دولتهزای

مدرن غربی بر اغ وا و برتن دربها اصرار کرد ایزن سیاسزت غتیجزه بخزش غبزود و بزه
شکرت و سدز ای از تحقیر اغجامید ،سپس تحت رهبری مائو سدز تحقیر خاتمه یافته و
دتربارز دربهای چزین بزروی جهزان سزرمایه داری برزته شزد ،تحزت رهبزری دغزگ
شیائوپی گ این بار چین با ارادز ای غیروم د برای اغت ام ترزتردز فرصزتها و ثروتم زد و
قدرتم د ساختن چین دربهای کشور را قدم به قدم محاسبه شدز به روی جهان خزارج
تشود در غتیجه ،تولید غاخالص داخلی چین از  1978تا  2017از  148میلیارد دالر به 12
تریلیون دالر اف ایش یافته است و چین بر اساس این شاخص به ترتی

تزا سزال ،2010

فراغره ،اغگلرتان ،آلمان و ژاپن را پشت سر تذاشته و بزا افز ایش سزه خزود از تولیزد
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غاخالص جهاغی به بیش از  15درصد ،فاصله خزود را بزا ایزاالا متحزدز کزاهش دادز و
میرود که در دهه پیش رو اقتصاد امریکا را بر طبق شاخص تولید غاخالص داخلزی غیز
پشت سر بگذارد از طرفی در زمی ه غظامی غی در مجموع چین از همه دولتهای مزدرن
مهاجمی که سدز تحقیر را برایش رق زدز بودغد به جز روسزیه و امریکزا پیشزی ترفتزه
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و
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غرب مدرن:

مدرن غرب در حال بازتحقق جایگاز و م لت تاریخی است که از آغزاز سزدز تحقیزر از

امتناع یادگ ری

دست رفته بود ه اک ون یکصد و هشتاد سال پس از معاهدز ذلت بار غاغجی گ ،ب زادری
که طبق آن معاهدز متحمل حضور استثماری تجار اغگلیری شدز بزود ،جز و ب رگتزرین
ب ادر صادراتی جهان هرت د از جمله ب در شاغگهای ب رگترین ب در تجاری جهان اسزت
و ب در تواغ و که غخرتین آوردتاز مواجهه ذلت بار امپراتوری پیشامدرن چزین و دولزت
مدرن اغگلرتان بود در میان دز ب زدر بز رگ تجزاری جهزان قزرار دارد بحرانهزا تزاهی
اغرانهایی ب رگ به صح ه میآورغد بحراغی که چین از آغاز سدز تحقیزر بزا آن مواجهزه
شدز است اغرانهای ب رتی را به صح ه آورد که سدز تحقیر را خاتمزه دادز و بزازتحقق
م لت از دست رفته تاریخی چین را رق زدزاغد
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