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ﻣ ﻘﺪﻣ ﮫ
اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »اﺟﻤﺎع ﭘﮑﻦ« ،ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه و ﭘﺎﯾﺪاری را ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده
و در ﻋﺮض ﭼﮭﺎر دھﮫ ﭼﯿﻦ را از ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻘﯿﺮ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﻄﺮح در ﻋﺮﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ .وﯾﮋه ﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ ﮐﮫ آن را از ﺳﺎﯾﺮ اﻟﮕﻮھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯿﺴﺎزد آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺣﻮل ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ و ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد را زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ و وﯾﮋه ﮔﯽ آن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ج اا( راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را در ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﮭﻮد و ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .از ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
و ارﮔﺎن ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را در ﯾﺪ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ "ﺧﺼﻮﺻﯽ" واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﮫ طﯽ ﭼﮭﺎر دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و راﻧﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﺧﺎرج از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ طﺮف داراﻧﯽ دارد .ﻋﺪه ای اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﻲ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺗﺠﺮﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺿﻌﻒ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻨﯽ
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺰ ﻋﺪه ای اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻨﯽ را ﺑﮫ آرﻣﺎن ھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ  .ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻨﯽ و ھﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﺰﯾﮏ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﮫ را راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واﺑﺴﺘﮫ
ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻏﺮب ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋه ﮔﯽ ھﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﯿﻢ ﮐﮫ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ،اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان ھﻤﺎن ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﮐﮫ در ﭼﯿﻦ
داﺷﺖ ،ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .از اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ آﻣﻮﺧﺖ و آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ،اﻣﺎ
اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺳﺘﺒﺪاد را در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮﺳﻌﮫ
اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ آورد.

اﻧﺮژی ﺳ ﺮ ﮐﻮ ب ﺷ ﺪه
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ
ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را رھﺎ ﺳﺎزد.
ﭼﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮه روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﮭﺮه وری ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﯿﻦ دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ
اﻧﺪﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد و ھﺴﺖ .ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺒﻮه و ارزان ﭼﯿﻦ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﮫ ،ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺨﺶ ھﺎی دﯾﮕﺮ در ﺧﻮد داﺷﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻮد اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ھﺎ را ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﻤﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﺳﻌﮫ دھﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﮫ دھﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر را روی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ
ﭼﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪا در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ طﯽ دھﮫ ھﺎی  ۵٠ﺗﺎ  ٧٠دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،از ﺟﮭﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻄﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را در ھﻢ رﯾﺨﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮدی ،ﺑﻨﮕﺎھﯽ و ﻧﮭﺎدی ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺪوش ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻧﮫ اﻓﺮاد ،ﻧﮫ ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻧﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎ ی دوﻟﺘﯽ ،ھﯿﭽﮑﺪام اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻟﻐﺎی
ﻣﺎﮐﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﮭﺮه وری ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺷﺪﯾﺪا ﮐﺎھﺶ داده ﺑﻮد .ﮐﺸﺎورزان اﻧﮕﯿﺰه ﻗﻮی ﺑﺮای ﮐﺎر و
ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﮫ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻓﺮﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮدﻧﺪ و آزادی ﻋﻤﻞ
و اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺎن ﺑﺮای اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ و رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر
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ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﮫ و ﻧﺎدرﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﺮﮐﺰی دوﻟﺖ را از درون ﺗﮭﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ را دﭼﺎر ﯾﮏ ﺑﺤﺮان و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ١٩٧٨دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺻﻼﺣﺎت ،ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺤﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻣﺪاری
اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ آن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺻﻼﺣﺎت ﺑﮫ رﻓﻊ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﯿﺰه
ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﮐﺎھﺶ داد و ﺑﮫ ﮐﺸﺎورزان اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎزاد
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ،ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮭﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای دوﻟﺖ ،در ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﮭﺎ را در
ﺳﻮد ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ و اﻧﮕﯿﺰه آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ و ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪﯾﺮان در
ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﻠﯽ را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ،اﺑﺘﮑﺎر ،ﻧﻮآوری و رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی داد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﯿﻦ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ،درﺳﺖ و دﻗﯿﻘﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اطﻼﻋﺎت درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ .1ﺑﺎﻻﺧﺮه ،درھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺘﮫ ﭼﯿﻦ را ﺑﮫ
روی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺸﻮد ،ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎ را ﮐﺎھﺶ داد ،ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ را آزاد ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ را در ﭼﻨﺪ
ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ و ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ را در ﺻﺪر اﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد.
در ﺳﺎل  ١٩٧٨ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٨٢درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٧٩٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺸﺪ ،در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد .از اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٢۵١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻘﯿﮫ ﻧﯿﺰ از ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل
 ١٩٧٨دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ داد ،ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﮭﺮی ﮐﮫ از ﺑﮭﺮه وری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﮭﺮه وری اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ را ﺑﮫ ﺷﺪت و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ھﻤﺰﻣﺎن ،اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺎورزان در ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﺳﻄﺢ ﺑﮭﺮه وری را در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی آﻧﭽﻨﺎن
ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮔﺴﺘﺮه ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎ ،ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻓﺎه در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻ اﻧﺮژی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﮐﮫ در اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﻧﮭﻔﺘﮫ ،اﻣﺎ ﻣﮭﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،رھﺎ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ
اﻧﺮژی آزاد ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد.

ﻋ ﻮ اﻣ ﻞ ﻓﺮ ھ ﻨﮕ ﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ آزادﺳﺎزی اﻧﺮژی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎره ای از آﻧﮭﺎ دارای رﯾﺸﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ در ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻨﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﮫ
ﻓﺮھﻨﮓ و ﻓﻠﺴﻔﮫ ﮐﻨﻔﺴﯿﻮس اﺷﺎره ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮ اﻧﻀﺒﺎط ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ،آﻣﻮزش و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﺮدن دارد .ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ را ﺗﺴﮭﯿﻞ ﮐﺮده و ﺳﮭﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋه ﮔﯽ ھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﭘﺲ اﻧﺪاز در ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ۴٠درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻧﺮخ ﭘﺲ اﻧﺪاز در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﻧﺮخ
ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺑﮫ  ۵٢درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪ .در ﻣﻮرد ﻧﺮخ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺧﺎﻧﻮارھﺎ وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﮫ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﻠﯽ در ﭼﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ ،در ﭼﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮارھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود
۴٠درﺻﺪ درآﻣﺪﺷﺎن را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻧﺮخ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﻠﯽ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ
ﭘﺮوازاﻧﮫ ای را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫ
ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ در ﭼﯿﻦ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ،از اﻧﻀﺒﺎط  ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ظﺮﻓﯿﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ،ظﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻓﺴﺎد ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ دوﻟﺘﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭼﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺪارﮔﺮا اﺳﺖ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ
ﺳﺎﻻری ،ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺴﺌﻮﻻن أﻣﻮر ،اﻧﻀﺒﺎط و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﯿﺴﺖ .دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ دارد ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺮ
 1ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺖ و دﻗﯿﻘﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ دروغ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﮫ آن ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ و واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﮫ ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎھﺶ داد .ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺎﻟﺖ ھﺎ و ﺷﮭﺮھﺎی ﭼﯿﻦ در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺷﮭﺮھﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
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ﭘﺮوژه ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﮫ ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺻﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری ﭼﯿﻦ از درﺟﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪی و "ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ" ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭼﯿﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭼﯿﻦ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ وﯾﮋه ﮔﯽ ﭼﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳ ﯿ ﺎ ﺳ ﺖ ھ ﺎی اﻗ ﺘ ﺼ ﺎد ی د ر ﺳ ﺖ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ ﺑﮫ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی درﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد .در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪی ھﻤﺴﺎز
ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،2ﺗﻤﺮﮐﺰ
زداﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﮫ از اھﻤﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ آزاد ﺳﺎزی
ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
ﭼﯿﻨﯽ ھﺎ ﺷﻌﺎر »ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪه و درھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻦ« ﺳﺮﻟﻮﺣﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ إﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬار از ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻤﺎﻣﺎ دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در آن
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از »درھﺎی ﺑﺎز« ﮔﺸﻮدن درھﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮ روی ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از  ١٩٧٨ﭼﯿﻦ دارای اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺲ از  ،١٩٧٨دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ را آزاد ﺳﺎﺧﺖ،
ﺗﻌﺮﻓﮫ ھﺎی واردات را ﮐﺎھﺶ داد و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ را در ﺻﺪر اﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ دوﻟﺖ
ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ و اﻧﻌﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ھﯿﭻ دﮔﻤﯽ ﻧﺴﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
ﭼﯿﻦ را از اﻧﺰوای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺑﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ  ،ﻓﻨﺂوری و ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
و آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد .اﮐﻨﻮن ﭼﯿﻦ دارای اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎزی اﺳﺖ ،ﺑﮫ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ.
در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ،ﭼﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدش از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺎز ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در
ﺳﺎل  ١٩٩٠ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﮫ واردات ﭼﯿﻦ  ۴٠در ﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ) (٪٨٢و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
) (٪۶۵ﺑﻮد .از ﺳﺎل  ١٩٩٠ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﮫ واردات ﺧﻮد را ﮐﺎھﺶ داده اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﻤﺮک و ﺑﻨﺎدر
ﭼﯿﻦ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ درھﺎی ﺑﺎز آن ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از دھﮫ  ١٩٩٠ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﯿﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ) (۵٠-۵٠ﻣﺠﺎز ﺑﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ،
ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ در دھﮫ  ،٩٠ﭘﺲ از اﻟﻐﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﮫ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ﭼﯿﻦ ﻣﺒﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ درﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻣﮑﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری داﺧﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻧﮫ رﻗﯿﺐ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن و رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.3

ﺷ ﯿ ﻮ ه ا ﺟ ﺮ ای ا ﺻ ﻼ ﺣ ﺎ ت
ﻋﻼوه ﺑﺮ آزادﺳﺎزی اﻧﺮژی ﻣﮭﺎر ﺷﺪه ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﺳﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ ،وﯾﮋه ﮔﯽ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن و وﺳﻌﺖ و ﺗﻨﻮع ﮐﺸﻮر ،ﺑﮫ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﻣﮑﺎن داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ،ﺑﮫ روش آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﮫ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را
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دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ إﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮد ﺑﮫ اﺻﻼح اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ ﺗﻮﺟﮫ وﯾﮋه ای داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺑﮭﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺪھﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرز اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯿﺘﻮان در ﺣﻮزه ھﺎی ﮐﺸﺎورزی و دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .در ﻣﻮرد دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داد ﮐﮫ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را از ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای
آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و آن را آن طﻮر ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .در زﻣﯿﻨﮫ
ﮐﺸﺎورزی دوﻟﺖ ﺣﯿﻄﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﺰارع ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺤﺪود ﮐﺮد و ﺑﮫ ﮐﺸﺎورزان اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﺪی ﻧﺼﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای
آﻧﮭﺎﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮود.
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ﮔﺮﭼﮫ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ
ﺻﺎدرات ﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ درھﺎی ﺑﺎز ﭼﯿﻦ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﮔﺮﭼﮫ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﺪت اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ وام از ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻋﮑﺲ ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ در ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﮫ وام ﺳﺘﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ دارای
دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ.
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ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد ،ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻌﯿﻨﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ
و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،آن را در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﺟﺮا در ﻣﯽ آورد.
ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﮫ اﺑﺘﺪا در
ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺠﺎرت آزاد آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﭘﺎره ای از ﻣﻮارد اﯾﻦ روﻧﺪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ،إﺻﻼح ﺑﻨﮕﺎه ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری،
ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ اھﺪاف ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺮخ رﺷﺪ را از دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آن از آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در واﻗﻊ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﮭﺘﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺘﺎط اﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای ﻣﺮﺣﻠﮫ ای
ﺑﮫ اﺟﺮا ﻣﯿﮕﺬارد .دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﯾﮏ روش »دو رﯾﻠﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ آن را در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﮫ ﻣﻮازات آن در ﺑﺨﺶ
ھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻧﺪازد .ﺳﭙﺲ ،ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺗﻨﮕﺘﺮ و ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﺪﯾﺪ را ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ آن ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از دور ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﺪﯾﺪ دھﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﮫ ،ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮫ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﮫ روز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزد.
وﯾﮋه ﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ درﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ وﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ آن اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد از ﺟﺰم ﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺷﺪﯾﺪا ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋه ﮔﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ،در اﺑﻌﺎد و ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﯿﻦ ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ وﺳﻌﺖ ،ﺗﻨﻮع،
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﮭﺎدی و وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺎﺳﺎ وﺳﻌﺖ و ﺗﻨﻮع ﭼﯿﻦ را
ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ھﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن وﺳﻌﺖ و ﺗﻨﻮع ﻻزم را دارﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﺎن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﭼﯿﻦ را ﻧﻤﯽ دھﺪ.

ﺿ ﺮ و ر ت و ﺟ ﻮ د ھ ﻤ ﺰ ﻣ ﺎن ﻋ ﻮ اﻣ ﻞ ﻣ ﻮ ﺛﺮ
ﭼﮭﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آزاد ﺳﺎزی اﻧﺮژی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﮭﺎر ﺷﺪه ،وﯾﮋه ﮔﯽ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﯿﻦ ،اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﺳﺖ و ﺷﯿﻮه ای ﮐﮫ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ إﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﮫ،
ھﻤﮫ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﺮ ﭼﮭﺎر ﻋﺎﻣﻞ و ﮐﺎرﺑﺮد ھﻤﺰﻣﺎن
آﻧﮭﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻧﺒﻮد ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﭼﯿﻦ را ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﯿﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد اﻧﺮژی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ،وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﯿﻮه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ  ،ﺑﺪون اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﺳﺖ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ »ﻣﻌﺠﺰه« اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ را
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد .اﻧﺮژی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﯿﺶ از  ١٩٧٨در ﭼﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﺳﺖ و ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻓﻌﺎل ﮐﺮد و »ﻣﻌﺠﺰه« اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ.

ﻧ ﺎ ﻣ ﻮ ز و ن و ﻓ ﺰ ا ﯾ ﻨ ﺪ ه ﻧ ﺎ ﺑﺮ ا ﺑﺮ ی
اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﭼﮭﺎر دھﮫ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده و ﻓﻘﺮ ﻣﺰﻣﻦ ﭼﯿﻦ
را ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎھﺶ داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺼﻮر ﻏﺎﻟﺐ ،اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ ﻧﮫ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻮزون اﺳﺖ و
ﻧﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ
اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﺎﻣﻮزون اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از  ،١٩٧٨ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺤﺮوم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد و ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻨﺎطﻘﯽ
ﮐﮫ از رﻓﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺻﻼﺣﺎت  ١٩٧٨اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﮐﺎﻣﻼ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
اﺻﻼﺣﺎت ﭼﯿﻦ ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮری دھﮫ ھﺎی  ۵٠ﺗﺎ  ،٧٠ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﻓﮫ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﮑﺎر
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﯾﻊ از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﭼﮭﺎر دھﮫ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﮫ ﭼﯿﻦ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻓﻘﺮ ﻣﺰﻣﻨﯽ را
ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﺑﻮد ﺑﮫ ﺷﺪت ﮐﺎھﺶ دھﺪ.
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اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ را در ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑﯿﻦ  ١٩٨٠ﺗﺎ  ٢٠٠٨ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ) (GINIﮐﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ،در ﭼﯿﻦ از ﺣﺪود  ٣٠ﺑﮫ  ۴٩اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ در
ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .4اﮐﻨﻮن ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ در رده ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ،در ھﺮ ﺳﮫ ﺟﻨﺒﮫ ﻓﺮدی ،ﺷﮭﺮی-روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﮭﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ،اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺎر آورده
اﺳﺖ .آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﮐﻨﻮن از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در اردوﮔﺎه ﭼﭗ اﯾﺮان ﻋﺪه ای ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﮫ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻮزون و
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ،ﺑﮫ آن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﯿﻦ در ﮐﺎھﺶ ﻓﻘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ،ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺰﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ھﺮ ﺟﮭﺖ ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭼﯿﻦ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ.

ا ﻟ ﮕ ﻮ ی ﻧ ﺎ ﻣ ﻨ ﺎ ﺳ ﺒ ﯽ ﺑﺮ ای ا ﯾ ﺮ ا ن
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ از اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان آﻣﻮﺧﺖ و ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻮاردی
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺗﻮﺳﻌﮫ زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت ،ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﮫ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرآﯾﯽ
و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺳﺎﻻری ،اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﺎدرات و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﻨﺂوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ،واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ،ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ،
ﭘﺮھﯿﺰ از ﺟﺰم ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای إﺻﻼﺣﺎت ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎوی درس ھﺎی آﻣﻮزﻧﺪه ای ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺎﻧﺸﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﺟﻤﺎع واﺷﻨﮕﺘﻦ و اﻟﮕﻮھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻟﮭﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ از آن ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ را ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺟﻮھﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ »ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻮل ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻗﺮار دادن ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮا« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ
اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﺑﮫ ھﯿﺞ روی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و راه ﮐﺎر ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان ھﻤﺎن
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﮐﮫ در ﭼﯿﻦ داﺷﺖ ،ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
در اﯾﺮان اﻧﺮژی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﮭﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺘﻮان آن را رھﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺗﻮﺳﻌﮫ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .اﻣﺎ اﻧﺮژی ﻣﮭﺎر ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﺟﻨﺲ اﻧﺮژی ﻣﮭﺎر ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ
اﻧﺮژی ﻣﮭﺎر ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﮔﻮﻧﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﭼﯿﻦ أﺳﺎﺳﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و آزادﺳﺎزی آن
راه ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ.
در ج اا اﻧﺮژی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ در اﻗﺸﺎر ﻣﺪرن و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن ﻗﺮار
دارد ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺗﺠﺪد ﺳﺘﯿﺰی
ج اا و ﻧﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی اﯾﻦ اﻗﺸﺎر أﺳﺎﺳﺎ ﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن و اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ
4

ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ:
IMF Working Paper 18/127: Inequality in China – Trends, Drivers and Policy Remedies, June 2018

5

ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ دوم اﻧﺮژی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه در ج اا اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ  .اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ داری ﺳﮫ ﺟﻨﺒﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﮫ دوﻟﺖ
در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .طﯽ ﭼﮭﺎر دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪا ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت راﻧﺘﯽ
و اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﺳﻮم ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،رﺷﻮه ﺧﻮاری ،ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی و اﻣﻮر ی از اﯾﻦ
دﺳﺖ اﺳﺖ .ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی در دوره ﭘﮭﻠﻮی ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻮد .اﻣﺎ طﯽ اﯾﻦ ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی
آﻧﭽﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ھﺪر ﻣﯿﺪھﺪ .آزادﺳﺎزی
اﻧﺮژی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﺷﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﺎی آن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ راھﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی،
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎ آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﮫ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﭘﯿﺂﻣﺪھﺎی آن ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ.
اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ واﺑﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻣﺰی در ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮل
ﻧﺸﺪه ﻧﮭﺎد دوﻟﺖ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ و دوﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺪارﮔﺮا و دوﻟﺖ ﻣﺤﻮر
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﻣﺎ در اﯾﺮان ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ،اﻓﻖ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﮫ در ﭼﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد در اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮای ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ
درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ را در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از درآﻣﺪ ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﮭﺎد دوﻟﺖ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﮭﺎد دوﻟﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﻟﺬا
در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﮫ درآﻣﺪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت راﻧﺘﯽ در آن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﭼﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﮫ دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد را زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮا
ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ،دارای رﯾﺴﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا در اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﺳﺮطﺎﻧﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ ﮔﺮدد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ درھﺎی ﺑﺎز ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای ج اا دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ج اا
ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺪرن و ﻏﺮب ﻣﺸﮑﻞ ھﻮﯾﺘﯽ دارد ،ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ آن را ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﺮای ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺰم ﮔﺮاﯾﯽ،
ﻋﺪم واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ و ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ،ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺸﻮر ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ
را دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ در ﻣﻮرد ﭼﯿﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ،ﻧﻤﯿﺘﻮان
در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﺎھﺪ ﮐﺮد .در اﯾﺮان ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی از دوﻟﺖ و ﮐﺎﻧﻮن ھﺎی اﺗﻮرﺗﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ
ﮐﮫ در ﭼﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪ ﻣﯿﺸﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد .در واﻗﻊ در اﯾﺮان درﺟﮫ ای از اﺗﻮرﯾﺘﮫ ﺳﺘﯿﺰی ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .ﻣﺎﺷﯿﻦ اداری دوﻟﺖ ﭼﮫ در
رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی و ﭼﮫ در ج اا ھﻤﻮاره از ﮐﺎرآﯾﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺿﻌﻒ اﻧﻀﺒﺎطﯽ ،ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎزی ،آھﺴﺘﮫ ﮐﺎری و ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺳﺎﻻری رﻧﺞ ﺑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در دوره ج اا ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ ﮔﺸﺘﮫ .در واﻗﻊ در ج اا ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻮازی
ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و ﺗﻮدرﺗﻮﯾﯽ ﻧﮭﺎدی ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﮭﺎد دوﻟﺖ را از درون ﺗﮭﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی آن را ﺻﺪ ﭼﻨﺪان
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻧﮭﺎد دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را در ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮی
ھﻤﺎھﻨﮕﺴﺎزی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در ج اا ﺣﮑﻮﻣﺖ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ و ﻋﻤﻠﮕﺮا ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﺰم ﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را در ﺻﺪر اﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺧﻮد
ﻗﺮار دھﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﭼﯿﻦ طﯽ ﭼﮭﺎر دھﮫ اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی دﻏﺪﻏﮫ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ،ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﭘﺲ اﻧﺪاز در ﭼﯿﻦ و ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ در ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ در اﯾﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺿﻤﯿﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از زﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ھﻤﻮاره در ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻧﯿﻞ ﺑﮫ آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .طﯽ
ﭼﮭﺎر دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ج اا ،ﻧﮕﺎه ﺗﺠﺪد ﺳﺘﯿﺰ آن ،ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮔﺴﺘﺮده آن در ﻋﺮﺻﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،درھﻢ
آﻣﯿﺰی ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﻦ و دوﻟﺖ و ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﮭﺎد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای آزادی ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﭼﻨﺎن ﮐﮫ اﺻﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن ﻧﮭﺎدھﺎ ،ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،آزادی و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺮب ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را ﮐﮫ ﻻزﻣﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،دﺷﻮار ﻣﯿﺴﺎزد .رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺨﺮب ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ
دوﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﮑﺎن أﻣﻮر را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ھﺮﮔﺎه ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻋﻮض ﻣﯿﺸﻮد ،دوﻟﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دوﻟﺖ ﭘﯿﺶ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ دﺷﻮاری
ﺑﺴﯿﺎر روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﮫ در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻻ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﺎص ﻧﻈﺎم ھﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻧﻈﺎم ھﺎی ﺷﺪﯾﺪا ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎرز آن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .در ج اا ﺑﮫ دﻟﯿﻞ درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﻦ و دوﻟﺖ  ،وﺟﻮد ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﻮازی ﮐﮫ ﻧﮭﺎد دوﻟﺖ را از درون ﺗﮭﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮطﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺨﺮب ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ،راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﮫ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
را ﻣﯿﺘﻮان و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎﯾﯽ ﻣﺠﮭﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﮫ رﯾﺴﮏ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﮔﺴﺘﺮش رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺨﺮب را ﮐﺎھﺶ دھﺪ و آن را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و راه ﺣﻞ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮای آن
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﮫ ﮔ ﯿﺮ ی
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﻻ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺘﺪارﮔﺮای ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮان ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪ ﺧﺎص ﻧﻈﺎم ج اا اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺮ طﺮف ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ از ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ﻋﻤﺮ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺮژی
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﻔﺖ و ﭘﯿﺂﻣﺪھﺎی آن ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
اﻗﺸﺎر ﻣﺪرن ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺿﻌﻒ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺖ ﮐﮫ ﺑﺮطﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ آن زﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﯿﺘﻮان ﭼﺮﺧﮫ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ج اا ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺸﻮر از ﭘﯿﺂﻣﺪھﺎی
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮوژه ای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﮐﮫ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﻘﺶ ﭘﺎﯾﮫ ای و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دوﻟﺖ در
ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻄﻠﻮب ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎزد .آﻧﭽﮫ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ اﺳﺖ واﺑﺴﺘﮫ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﮭﺎد دوﻟﺖ و ﻧﻘﺶ
ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ در اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﺟﻮھﺮ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﮫ آن را از ﺳﺎﯾﺮ اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯿﺴﺎزد
آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺣﻮل ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ و ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد را زﯾﺮ
ﻓﺮﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
دوﺟﻨﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺧﻮاﺳﺖ
آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺘﺪاﮔﺮای ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺗﻨﮭﺎ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ را در اﯾﺮان ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﮫ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﮫ
ارﻣﻐﺎن آورد .اﯾﻨﮑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ج اا در اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ راه ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺨﺸﯽ
از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺗﻌﺠﺐ آور اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻟﮕﻮی
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ و ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
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