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چین به دموکراسی تن میدهد
توگو با فریدون وردینژاد در باب نسبت بازار آزاد و توسعه سیاسی در چین
گف 

حامد صاحبی :آیا رشد اقتصادی چین سرانجام به توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی منتهی
میشود؟ «فریدون وردینژاد» معتقد است ،اگر جامعه چین ،مسیر کنونیاش را ادامه دهد،
آبستن چنین تحولی خواهد بود .وردینژاد به واسطه چهار سال فعالیت دیپلماتیک در راس سفارت
چین ،اقتصاد ،سیاست و فرهنگ این کشور را خوب میشناسد و این «اژدهای شکیبا» را در کتابی با
همین عنوان به تصویر کش�یده اس�ت .او در گفتوگو با تازههای اقتصاد میگوید که چین هنوز به
مرحله توسعه اقتصادی دست نیافته و این کشور در سایه رشد اقتصادی به چنین جایگاهی در عرصه
اقتصاد دست یافته است .وردینژاد معتقد است ویژگی نظام حاکم برچین در فضای باز اقتصادی،
فضای نیمهباز اجتماعی و فضای بس�ته سیاسی ،دفاعی و امنیتی خالصه میشود که این ویژگیها
سنخیتی با توسعه ندارد...

گاه در محاورهها ازاصالحاتی که درچین به وقوع پیوسته است ،به عنوان توسعه اقتصادی یاد
میشود .اما شما درکتاب اژدهای شکیبا این موضوع را نفی کردهاید و البته براین باورهستید
که وضعیت فعلی چین را نباید توسعهیافتگی نامید .اگر موافق باشید بحث را از همین نقطه
آغاز کنیم؛ فرآیندی که جایگاه چین را به سطح یکی از قدرتهای اقتصادی جهان ارتقا داده
است ،چه نسبتی با توسعه دارد؟

تصور من این اس��ت که آنچه درچین اتفاق افتاده فرآیند رش��د اقتصادی است .میان
رش��د اقتصادی و توسعه مرز باریکی وجود دارد .توسعه سیاسی یا اقتصادی ضرورتها و
پیشنیازهایی دارد که چین امروز ،فاقد آن است .امروز سرنوشت اقتصاد در چین همچنان
در دست حزب کمونیسیت و حاکمان و قدرت سیاسی این کشور است .اگرمن این نکته
را مورد تاکید قرار دادم که آنچه در چین شکل گرفت رشد است نه توسعه ،به این دلیل
ی که از توسعه سخن به میان میآید فرهنگ ،انتخابات ،تحوالت نرمافزاری
است که هنگام 
ی که از رش��د س��خن میگوییم ،تحوالت
و رقابت در اقتصاد نیز مطرح اس��ت؛ اما هنگام 
سختافزاری ،مزیت با پشتوانه و رانت و مواردی از این دست مطرح میشود .ادعای چینیها
هم البته این نیست که صاحب اقتصادی مبتنی بر اقتصاد آزاد هستند؛ آنان براین عقیده
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اند که اقتصاد بازار آزاد مدل چینی یا سوسیالیستی را در کشور شان پیاده کردهاند .در این
مدل ،داد و ستد و بنگاهداری آزاد است و اعتبارات ،قوانین و حدود رقابت درکنترل دولت
قرار دارد .ویژگی این نظام نیز بهطور کلی در فضای باز اقتصادی ،فضای نیمه باز اجتماعی
و فضای بس��ته سیاس��ی ،دفاعی و امنیتی خالصه میشود .وقتی توسعه مطرح میشود،
عرصههای سیاست ،اجتماع و فرهنگ باید با یکدیگر در تعامل باشند و به صورت متوازن
حرکت کنند .در کشوری که هنوز رئیسجمهوری ،کابینه ،شوراهای شهر توسط یک حزب
تعیین میشود ،معنایش این است که توسعه در کار نیست.
اگر بخواهیم سیر تاریخی اصالحات در این کشور را که بیشتر معطوف به اصالحات اقتصادی
است ،بررسی کنیم ،نقطه آغاز این اصالحات در چه دورهای قرارمیگیرد؟

اگر بخواهیم تاریخ معاصر چین را مورد بررسی قرار دهیم ،در تاریخ این کشور ،چند
مقطع حس��اس مشاهده میشود .از س��الهای  1949تا  1979یعنی از سالهای پس از
جنگ جهانی دوم تا سال  1979که از قضا مصادف است با پیروزی انقالب اسالمیایران.
الگوی رشد چین ملهم از پارادایم بلوک شرق و این کشور دنبالهرو سیاستهای شوروی
س��ابق بوده است .اما در اواخر دهه  ،70تحوالتی در درون حزب کمونیست شکل گرفت؛
وقوع این تحوالت ،این چالش ذهنی را برای سیاس��تگذاران این کش��ور ایجاد کرد که
چرا قادر نیس��تند ،بدنه قدرتمند دولت را کوچک کنند و از ظرفیتها به صورت حداکثر
بهرهب��رداری کنند و چالش بزرگتر این بود که چ��را کارآفرینان و مردم در اقتصاد چین
نقشی ندارند .حزب کمونیست چین اکنون حدود  60هزار عضو دارد که این افراد جزو عوام
نیستند و اغلب فرهیخته و دارای اندیشه هستند .این پرسشها دردرون حزب کمونیست
شکل گرفت و از دهه  80به بعد ،تفکر اصالحگرایانه در حزب کمونیسم تقویت شد و قدرت
گرفت .بهگونهای که «دنگ شیائو پنگ» پس از مائو و بیوه مائو والبته گروههایی که طرفدار
بیوه مائو بودند ،ظهور کردند و سیاست درهای باز را در چین به مرحله اجرا رساندند .اما
تحولی که در بعد اقتصادی در چین به وقوع پیوس��ته است را نمیتوان ،تحول توسعهای
نامید .در واقع نوعی بازس��ازی و نوسازی است که از باال به پایین اتفاق افتاده است .براین
اساس میان ،نوسازی اقتصادی و توسعه اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد .این نوسازی
از ب��اال به پایین و از راس قدرت یا حزب آغاز ش��د و با اقتدار در الیههای مختلف جامعه
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نهادینه ش��د .در حالی که توسعه از متن جامعه ،بنگاهها و بخش خصوصی آغاز میشود.
آنچه در چین توسط دنگ شیائوپنگ آغاز شد درگام نخست ،یک تصمیم سیاسی برای
بازسازی حکومت بود و البته تصمیمی برای رفاه و کوچکسازی بدنه دولتی که به شدت
بزرگ شده بود و برای کشورهای پیرامون خود نیز مسالهساز شده بود .اما توسعه اقتصادی
در این کشور نهتنها آغاز نشد که تا به امروز نیز رخ نداده است .اما اکنون در سال 2013
توسعه اقتصادی در چین به وقوع نپیوسته است.

آیا مائو نیز به فکر توسعه در چین بود؟ بهطور کلی اقتصاد مائو چه دستاوردهایی برای مردم
چین به همراه داشت؟

تغییراتی را در سطح شرکتهای بزرگ و ساختار دولت به وجود آوردند .به این دلیل تاکید
میکنم ،رشد چین از آن جهت از باال به پایین بوده است که این تحوالت به هزینه دولت
صورت گرفت .افزون براین سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای مناطق ویژه تجاری
نیز توسط دولت صورت گرفت و بخش خصوصی نقشی در سرمایهگذاریها نداشت .براین
اس��اس هفت ش��رکت بزرگ نیز تاسیس شد و ش��رکتهای کوچک نیز به این شرکتها
پیوستند .در آن مقطع ،نه فقط بخش خصوصی که اقتصاد آزاد نیز هنوز در این کشور شکل
نگرفته بود .آنان مانور بازار اقتصاد آزاد را به نمایش گذاشتند و به این ترتیب فضا برای اعتماد
به چین فراهم شد .همزمان با این تحوالت ،تحرکاتی هم در اروپا رخ داد .اروپا به دو بلوک
شرق و غرب تقسیم شده بود و چینیها با هوشمندی در فضای خوش آب و هوایی که بین
رقابت دو بلوک بود ،زیست خود را آغاز کردند؛ به این معنا که سلسله ارتباطات استراتژیک
با بلوک شرق آغاز شد؛ مسائل نظامی ،دفاعی و تکنولوژیک و یکسری ارتباطات تاکتیکی
را با بلوک ش��رق و ارتباطات اقتصادی و مدیریتی و تجاری را بلوک غرب آغاز کردند .آنها
الگوی توسعه خود را باز تعریف کردند« :الگوی رشد چینی عبارت است از نظم ،درآمدزایی،
تجربه مدیریت غرب و فرهنگ بومی و تجربهای که در درون چین وجود داش��ت .آنان در
ترسیم این نقشه به تجربه کنفسیوسی روی آوردند .یعنی بخشهایی از تفکرات» مونتسکیو
«»لیبرالیسم «و» اقتصاد آزاد «را با تجربه کنفسیوسی خود درآمیختند و مدل جدیدی برای
رشد طراحی کردند».

اگراز زاویه مکاتب سوسیالیستی ،مارکسیستی وکمونیستی به این موضوع بنگریم ،تز،
آنتی تز و سنتز رشد چین در دوره مائو رخ داده است .به بیانی دیگر ،اگر فشارهای مائو وجود
نداشت ،نگرش رو به آینده نیز در این کشور شکل نمیگرفت .چین به دنبال گذشتهگرایی و
تز سه جهانی بود .در واقع پس از این اصالحات بود که مساله رفاه ،استفاده از توان و نیروی
خارجی مطرح شد و مهمترین تصمیمیکه در این دوران اتخاذ شد این بود که بوروکراسی
موجود در چین که البته متزلزل بود و مانند بوروکراسی موجود در روسیه سنتی تشریفاتی
آهنین نبود ،متحول شد .بوروکراسی چین شبیه بوروکراسی آمریکا بود .آمریکا نیز به این
دلیل به رشد رسید که ساختاراداری آن فاقد تشریفات موجود در بوروکراسی اروپا بود .تزلزل
بوروکراسی چین ناشی از روح حاکم بر جامعه چین بود که یک جامعه روستایی و دهقانی
تجربهکنفسیوسیچهرویکردیدنبالمیکرد؟
به شمار میآمد؛ دیگر آنکه از وسعت سرزمینی و قبایل متعددی برخوردار بود .بهطوری که
تجربه کنفسیوس��ی میگوید« :به بزرگتر احترام بگذارید .کار و تالش عبادت است.
تعداد عش��ایر این کشور به  52عشیره میرسد .گویی این عوامل دست به دست هم داده
استفاده از طبیعت ارزش انسانها را باال میبرد .اگر میخواهید به سفر بروید ،حتماً باید
بود که بوروکراسی قدرتمندی در این کشور شکلگیرد .بافت کارگری مانند آنچه در روسیه
یک بزرگ تر همراه شما باشد .بزرگتر به این معنی که سفر باید یک مدیر داشته باشد».
شکل گرفته بود در چین وجود نداشت؛ اما بافت دولتی و حزبی قدرت بسیاری داشت .دولت
به این نتیجه رسید که باید بازسازی را آغاز کند و از آنجا که مقاومت جدی در برابر آن وجود
این قانون رعایت سلسله مراتب را گوشزد میکند .این استراتژی نشان میدهد که چین
میتواند از چند ظرفیت درونی اس��تفاده کند که س��ایر کشورها از این ظرفیتها محروم
نداشت ،توانست به صورت سختافزاری این تغییر را ایجاد کند .اما تا امروز این بازسازی در
هستند .نخستین ظرفیت ،نژاد صبور زرد است؛ نژادی است که پرکار ،قانع و سازمانپذیر
بعد نرمافزاری اتفاق نیفتاده است .زعمای چین به این نتیجه رسیدند که در مواردی دچار
است .اما کشوری هم وجود دارد که جمعیت آن به  70تا  80میلیون نفر میرسد همه در
ضعف هستند و چین از وجود کسانی که دارای سرمایه ،اطالعات و تجربه مدیریتی هستند،
این کشور خود را رهبر میدانند و هیچکس فرمانبر نیست .این امکانی بود که چینیها به
دچار فقر است؛ بنابراین در نخستین گام ،به سوی چینیهای خارج از کشور دست یاری
وسیله بوروکراسی حزبی و نه بوروکراسی کشوری به کار گرفتند و این توان چرخ اقتصاد را
دراز کردند؛ آنان که به دلیل وقوع انقالب به خارج از چین مهاجرت کرده بودند .در نخستین
به حرکت درآورد .امروزه در جامعهای مانند ایران حداکثر زمان کارمفید کارگران یک ساعت
مرحله تسهیالتی را در اختیار این گروه قرار دادند بدون آنکه از آنان بخواهند سرمایه خود
در روز است در چین این رقم به بیش از شش ساعت میرسد .اروپا به نقطهای رسیده بود
را نیز وارد کشور کنند .تسهیالتی که برای هیچ فردی در داخل کشور مهیا نبود در اختیار
که کارخانهداری و تولید در آن دیگر ،توجیه اقتصادی نداش��ت و هزینه کار افزایش یافته
س��رمایهگذاران خارجی قرار گرفت .برای مثال در مناطق ویژه امکانات بسیاری در اختیار
بود .بنابراین کارخانجات و تکنولوژی اولیه را به سایر کشورها صادر کردند .این برونسپاری
آنان قراردادند و مالکیتشان را نیز به رسمیت شناختند ،حتی ماهواره نیز در اختیارشان
همزمان با دورانی بود که عطش��ی برای جذب تکنولوژیه��ای جدید به وجود آمده بود.
قرار دادند و به این ترتیب همه امکاناتی را که در خارج از کشور در اختیار داشتند در داخل
تکنولوژی و تجهیزات وارد کشوری شد که کارگر و منابع نیز در آن ارزان بود .البته چین در
چین نیز برایشان فراهم کردند .در واقع این گروه احساس کردند که در داخل چین از همه
این مسیر به توسعه پایدار توجهی نشان نداد و امروز حدود  70تا  80درصد سوخت چین
امکانات برخوردارند و البته سود سرمایه خود را نیز به راحتی میتوانند خارج کنند .هر کدام
سنگ آهن است .اما توسعه و رشد چین به یکی از ضرورتهای حیات غرب تبدیل شده
از اینها دوستانی در دیگر نقاط جهان داشتند و به واسطه آنان این پیام برای سرمایهگذاران
است .اروپا به این نتیجه رسید که تکنولوژی را برونسپاری کند و  R&Dو مارکتینگ را
مخابره شد که مالیات در چین پایین است و سرمایهگذاران به عنوان شهروند ممتاز شناخته
نیز برای خود نگاه دارد؛ فرصتی بزرگ برای چین که از رقابت بلوک شرق و غرب حاصل شد
میشوند .البته این اعتمادسازی در ابتدا نتیجه ملموسی در پی نداشت و در سالهای نخست
و با ظرفیتهای درونی و اجتماعی این کشور درآمیخت.
س��رمایه چندانی وارد این کشور نشد .خارجیها تاپیش از
چین  2013به توسعه اقتصادی دست نیافته است .اما موتور
آن ،حت��ی حاضر نبودند به صورت  BOTدر این کش��ور
رشد اقتصاد در این کشور با قدرت در حال فعالیت است؛ آیا
سرمایهگذاری کنند .درمرحله نخست تنها چینیهایی که
ادعای چینیها هم البته این نیست
چین همانگونه که خود را به سطح اقتصادهایی نظیر آلمان
س��اکن تایوان ،هنگکنگ و آمریکا و اروپا بودند به تدریج
رسانده است ،میتواند با آمریکا نیز رقابت کند؟
ادعای مقامات چینی را آزمودند و پس از آن ش��رکتهای
که صاحب اقتصادی مبتنی بر
البته اگر اکنون به توس��عه اقتصادی دست نیافتهاند
خارجی نیز راهی چین شدند .آرامآرام ارتباطات زمینهساز
اقتصاد آزاد هستند؛ آنان براین
به این معنا نیس��ت که در اف��ق  2050نیز به این مرحله
ورود سرمایه به چین شد .سیاستگذاران چین سپس متوجه
عقیده اند که اقتصاد بازار آزاد
نرسند .اما من به این نتیجه رسیدهام که چینیها از نظر
شبکه فرسوده و عقب افتاده بوروکراسی و دیوانساالری در
مدل چینی یا سوسیالیستی را در
روحی -روانی ملتی هستند که اگر به یقین نرسند قدمی
چین شدند .بنابراین حدود  600نفراز مدیران ،فرمانداران
کشور شان پیاده کردهاند .در این
برنمیدارند .این مردم ریس��ک پذیر نیستند و این مساله
و استانداران را از س��ازمانها جدا کردند و آموزش آنان در
مدل ،داد و ستد و بنگاهداری آزاد
ت��ا حدود زیادی دالیل نژادی دارد .آنها صبور هس��تند و
مدارس حزبی آغاز ش��د .اما آموزشها ب��ه مدارس حزبی
است و اعتبارات ،قوانین و حدود
آرام حرک��ت میکنند و معتقدند در مقطع فعلی نباید با
محدود نش��د .بورس تحصیلی برای تحصیل در رشتههای
رقابت درکنترل دولت قرار دارد.
آمریکاییها درگیر ش��وند .آنها معتقدند باید از امکانات و
زبان انگلیس��ی ،ارتباطات بینالملل ،اقتصاد و حقوق تعلق
ویژگی این نظام نیز بهطور کلی در
مواهب اقتص��اد غربی و تکنولوژی روز دنی��ا برای رفاه و
گرفت .آنان پس از بازگشت متعهد شدند که آموختههای
اقتصاد خود حداکثر استفاده را بکنند .چینیها معتقدند
خود را به  10نفر بیاموزند .نتیجه این سیاس��ت در عرض
فضای باز اقتصادی ،فضای نیمه باز
با رشد اقتصادی و رسیدن به مرزهای توسعه قادر هستند
چهار تا پنج سال ،ش��کلگیری شبکهای از مدیران جدید
اجتماعی و فضای بسته سیاسی،
خواس��تها و اولویتهایشان را به دنیا دیکته کنند .مردم
بود که عالوه بر زبان انگلیسی به فنون ارتباطات بینالمللی،
دفاعی و امنیتی خالصه میشود.
و سیاس��تمداران چینی بر این باورند که باید با زبان آرام
تجارت و مدیریت نیز واقف بودند .نسلی بودند که به تدریج
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اقتصاد چین پرونـــده

کشورشکس��ته شود ،نخستین اتفاق این اس��ت که  500تا  600میلیون مهاجر در دنیا دچار
و تعامل و ش��رکت بینالمللی قدرت خودش��ان را افزایش دهند .استراتژی چین رقابت با
س��رگردانی میشود و هیچکس قادر نیست آن را مدیریت کند .مگر سیر کردن یک میلیارد
آمریکا و غرب نیست بلکه شراکت اقتصادی ،اولویت چین در معادالت اقتصادی با غرب و
جمعیت کار کوچکی است؛ اما حزب کمونیسیت به خوبی از عهده تامین نیازهای این جمعیت
آمریکاست .اساس بازار چین کشورهای آسیایی نیستند ،بلکه همچنان ژاپن ،آمریکا و اروپا
برآمده اس��ت .به عقیده من ،هیچ ساختاری مانند ساختار حزب کمونیست قادر نیست این
بازار مصرف چینیها را تشکیل میدهند .در چنین شرایطی چین نمیخواهد سرنوشت
کمربند انتزاعی را دورادور مرزهای چین حفظ کند .حتی امروز از نظر غرب ،حفظ اقتدار حزب
خود را از غرب و آمریکا جدا کند .اگر غرب در مس��ائل امنیتی چین مثل تایوان و خاک
کمونیست یکی از مسائلی است که مدیریت بینالمللی به آن نیاز دارد« .ناپلئون بناپارت» به
چین دخالت نکند ،چینیها هرگز در موارد دیگر به غربیها اخم نمیکنند .خط قرمز آنها
شایستگی چین را توصیف کرده بود .این سیاستمدار گفته است« :چین اژدهای خفته است؛
حاکمیت سرزمینی و تضعیف ارتش چین است .در واقعاگر رابطه چین و غرب به همین
شیوه دنبال شود ،تعارض جدی میان این دو حادث نمیشود .به عبارت دیگر ،اگر سرمایهها
بگذارید بخوابد که اگر بیدار ش��ود ،همه دنیا را به لرزه درخواهد آورد ».در چین یک مس��اله
وجود داشت؛ تغییر از گذشتهگرایی به آیندهنگری و از آرمانگرایی به واقعنگری .آنان از اقتصاد
با یکدیگر تجمیع ش��وند و بازارها به هم متصل شوند ،امنیت جمع نیز تضمین میشود.
آزاد بهعنوان یک ابزار در جهت رس��یدن به اهداف خود استفاده کردند .اما این تحول با هیچ
یکی از ش��عارهای مدافعان بازار آزاد نیز همین اس��ت که منفعت من و تو یا برنده -برنده
تهدیدی مواجه نمیشود؟ در حال حاضر چین با مساله بزرگی مواجه است که ده سال پیش با
( )win-winباشد .به عقیده من اقتصاد آزاد به مثابه استوانهای است که همه پیرامون آن
آن روبهرو نبود .البته من به همین دلیل ،میان رشد و توسعه مرز قائل میشوم .یادمان باشد تا
میچرخند .خوش اقبالی حزب کمونیست چین نیزدر این است که جایگاه مناسبی را در
زمانی که گرسنگی وجود دارد ،یک سلسله از نیازها فراموش میشود .براساس «هرم نیازهای
این حلقه یافته است .اما امروزه ،مساله چین با اروپا وآمریکا به ارزش یوان باز میگردد .غرب
مازلو» ،انسانی که گرسنه است به دنبال پایداری شغل در بلندمدت نیست .اما انسان ،وقتی
به دنبال آن است که ارزش یوان را افزایش دهد تا صادرات چین کاهش یابد.
نیازهای اولیه خود را برطرف میسازد در مرحله بعدی به دنبال آن است که شغل خود را ایمن
استنباط من از گفتههای شما این است که چین در نهایت ،دستیابی به توسعه اقتصادی را
و پایدار کند .وقتی به این هدف دست یافت ،به دنبال آن خواهد بود که مورد احترام دیگران
نیز تجربه خواهد کرد .دراین صورت آیا به توسعه سیاسی و دموکراسی نیز روی خوش نشان
خواهد داد؟ این پرسش ناظر بر دیدگاه برخی اقتصاددانان مدافع نظام بازار مانند «میلتون
واقع شود و در فاز بعدی به دنبال مشارکت خواهد بود .چین اکنون در چنین وضعیتی قرار
دارد .فقر تا حدودی از این کشور رخت بر بسته و بخشی از اقتصاد رشد کرده است .البته تاکید
فریدمن» اس�ت که معتقدند توسعه اقتصادی سرانجام به دموکراسی منتهی میشود .این
میکنم که هنوز در چین رشد سراسری اتفاق نیفتاده است .صرفاً رگه شرق و جنوب شرق
پیشبینی در مورد آینده کشورچین تا چه اندازه صادق است؟
چین و ناحیهای که در مجاورت آبهای آزاد و کنار دلتای رودخانه قرار دارد با رش��د مواجه
من معتقدم چین پس از گذار از مرحله رشد اقتصادی ،به مرحله توسعه خواهد رسید.
شدهاند و مرکز ،شمال و غرب این کشور همچنان عقب مانده است .رشد یکپارچه در چین رخ
بهطور قطع توسعه اقتصادی ،اولویت حکومت این کشور است وپس از آن فکر میکنم چین
نداده و از این رو به مرزهای توسعه نیز نزدیک نشده است .البته اکنون مسائل اساسی چین را
به توس��عه سیاسی هم دس��ت یابد .البته هیچ پدیدهای را در ترم سیاسی و علمی قطعی
تهدید میکند؛ تهدیدهایی که ناشی از سلسله نیازهایی است که پیش از این به آن اشاره کردم.
نمیدانم اما معتقدم جامعه چین آبستن این تحول است ،اگر همین مسیر را ادامه دهد .اما
نیازهای فیزیولوژیکی و امنیتی برطرف شده و سایر نیازها اکنون سرباز کرده است .نخستین
اکنون چالشی که چین را تهدید میکند ،تقابل میان رشد درونگرا و برونگراست .اگرچه،
تهدید ،فاصله فقر و غنا در این کشور است .در حال حاضر ،سرمایهدارانی در این کشور وجود
ی که بحران ،شرق آسیا را فرا گرفت ،چین در سایه بازار پرکشش خود از این بحران
هنگام 
دارند که مانند آنان در اروپا نیس��ت .فاصله طبقاتی در چین بسیار جدی است .تهدید بعدی
گذشت و توانست آن را محلی وبومیکند .در واقع آنچه کره جنوبی و ژاپن را تحت تاثیر
تهدید شهر و روستاست .میان کسانی که در شهرها زندگی میکنند ،نسبت به کسانی که در
قرار داد نتوانست چین را متاثر کند .مساله بعدی فساد اداری است که به شدت در چین
روستا به سر میبرند فاصله فاحشی دیده میشود .اما فاصله شمال و جنوب موضوع دیگری
رش��د کرده است .اقتدار صد درصدی حزب کمونیست تا حدودی دچار فروپاشی شده و
است که امنیت و ثبات چین را تهدید میکند .در رگه شرق و جنوب شرقی ،سطح درآمد به
فس��اد از کنارههای آن به درون حزب رخنه کرده اس��ت .فسادی که یا باید با قدرت با آن
مرز درآمد توسعهای رسیده است و در برخی مناطق درآمد به  100دالر نیز نمیرسد.
برخورد کند که البته مهارشدنی نیست یا باید آن را رها کنند که در این صورت سیستم
کارگران ،تفکرات سوسیالیستی در یک سو و کارآفرینان و تولیدگران در سوی دیگر و
را میپوساند .بنابراین باید به صورت ریشهای باید برای کنترل آن تدابیری بیندیشند .اما
در نهایت انشعابی میان این حزب ایجاد میشود تا توازن برقرار شود .آنها انتخاباتی به نام
رهبران این حزب در مقابل تهدیدهای داخلی تصمیم گرفتند ،حزب کمونیس��م را به دو
انتخابات آزاد برای انتخاب افرادی از این دوحزب برگزار میکنند که البته تفکر دو حزب
جناح تقسیم کنند .یعنی تا پیش از این یعنی در زمان مائو ،حتی در زمان دنگ و جیانگ
از یک نقطه سرچش��مه میگیرد .چینیها به این نتیجه رس��یدهاند که باید نقشپذیری
زمین ،کارگران با شعار کارگری و تودهای میتوانستند عضو حزب شوند .اما امروز افرادی با
منطقهای خود را افزایش دهند .بنابراین قصد دارند بدون هیچ شوکی ساختارهای قدیمیرا
شعار تولیدگران و کارآفرینان به عضویت حزب درآمدهاند .کسانی که تا دیروز گربههای سیاه
در قالب اصالحات از این پهلو به آن پهلو بگردانند .آنان صبورند و به صورت مرحلهای در
یا عوامل امپریالست و فساد نامیده میشدند ،امروز جزیی از این حزب هستند .چین به این
مس��یر تحول گام مینهند .این تحوالت تحت یک برنامهریزی 10ساله ،فضای اجتماعی
دلیل تن به پذیرش این گروه داده است که تمنیات و تهدیدات در حال رشد است و این
و سیاس��ی رابه سوی دموکراسی س��وق میدهند بدون
تحوالت قابل چشمپوش��ی نیست .در واقع ،چین درصدد
آنک��ه پای جنگ یا انقالبی به میان بیاید .اگر چالش��ی از
مدیریت این تحوالت اس��ت .این کشوردیگر با یک حزب
بیرون ،چین را تهدید نکند ،چینیها با تجربیاتی که کسب
قابل مدیریت نیست .بنابراین حزب کمونیست اکنون به دو
کردهان��د میتوانند در طول یک دهه به صورت مرحلهای
حزب چپ و راست تقسیم شده است.
من به این نتیجه رسیدهام که
پوستاندازی کنند و به تدریج چرخشی به سوی توسعه
ب�ا توجه به محوری�ت کادر رهبری در حزب کمونیس�ت و
چینیها از نظر روحی -روانی ملتی
و دموکراسی داشته باش��ند .موضوع چالشبرانگیز دیگر،
تعاریف�ی که از نظامهای تکحزبی وجود دارد ،فعالیت این
هستند که اگر به یقین نرسند
آونده��ای ارتباط��ی اقتصاد و اجتماع اس��ت .جهشهای
حزب را چگونه ارزیابی میکنید؟
قدمی برنمیدارند .این مردم
اجتماعی و خواستهای اجتماعی در چین به شدت رشد
در چنین شرایطی ،اقتدار سیاسی و امنیتی در باالترین
ریسک پذیر نیستند و این مساله
س��طح قرار دارد و نظام کمونیستی حاکم است .اما مردم
کرده است؛ مطالبه رسانههای آزاد و انتخابات آزاد ،اگرچه
تا حدود زیادی دالیل نژادی دارد.
هنوز رنگ و بوی سیاس��ی به خود نگرفته است اما بسیار
چین اکنون در مورد مسائل اجتماعی نسبت به دوره مائو
جدی اس��ت و چین را در معرض تهدید قرار داده اس��ت.
نوعی احس��اس آزادی نسبی دارند و تا حدودی نسبت به
آنها صبور هستند و آرام حرکت
مساله دیگر ،تمنیات سیاسی است که در حال رشد است.
انقالب فرهنگی دهه  60شرمگین هستند .در صورتی که
میکنند و معتقدند در مقطع فعلی
طبقه مدیرانی که س��فر رفتهاند با خارجیها رفت و آمد
این انقالب زمینهساز تحوالت در چین بود.
نباید با آمریکاییها درگیر شوند.
کردهان��د با جهان خارج از چین در ارتباط هس��تند ،زبان
آیا ممکن اس�ت رشد چین تا آنجا پیشروی کند که اقتدار
آنها معتقدند باید از امکانات و
خارج��ی میدانند ،اکنون به دنبال حقوق سیاس��ی خود
حزب کمونیست شکسته شود؟ دراین صورت چه آیندهای
مواهب اقتصاد غربی و تکنولوژی
هستند .یکی از مواهب بازار آزاد و رشد بنگاهها این است
را برای این کشور و حتی عرصه بینالملل متصور هستید؟
روز دنیا برای رفاه و اقتصاد خود
که کش��ور از نیازهای اولیه عبور میکند و وارد مرحلهای
جمعی��ت چین بالغ بر یک میلی��ارد و  350میلیون نفر
حداکثر استفاده را انجام دهند
میشود که دموکراسی نتیجه قطعی آن است.
است .چنانچه فرض کنیم که اقتدارحزب کمونیسیم در این
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