
 ناسازگاری بنیادین مدل رشد چینی با شرایط ایران تشریح شد

 تواند راه توسعه چینی را انتخاب کند ایران نمی

 

به « حزب حاکم چین»اندیشی کرده و با جایگزین کردن  مصلحت ۸۸۱۱دی ماه  ۸۱روز « ایسنا»خبرگزاری دولتی  -۴۲ساعت 

هللا حبیبی با اعضای شورای  گزارش دیدار شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی به رهبری نبی« حزب کمونیست چین»جای 

نی فاش کرد چند ترین حزب ایرا هللا حبیبی دبیرکل مذهبی در این دیدار بود که نبی. رهبری حزب کمونیست چین را مخابره کرد

 .ها در ایران شود گذاری چینی سال است که همکاری دو حزب ادامه داد و اظهار امیدواری کرد این همکاری منجر به سرمایه

ها که به قول دبیرکل حزب دولت حاکم بر ایران انقالبی بوده و مورد تایید حزب موتلفه بود به همراه برخی از  شاید در آن سال

این گزینه از آن جهت طرفداران . را برای ایران انقالبی انتخاب کنند« راه چینی توسعه»ران عالقمند بودند که رهبران سیاسی ای

انگیز چین موجب خرسندی انقالبیون ضدامریکایی شده بود و از طرف دیگر  قابل عنایتی داشت که از یک طرف رشدهای حیرت

 .خواست به یک کشور نیرومند در سطح جهانی اتکا کند ن میشد و ایرا غرب به مرور از ایران دورتر و دورتر می

هایی هستند که عالقه دارند مدل چینی توسعه را برای  سال از آن روزها سپری شده است، اما هنوز احزاب و گروه ۶اگر چه 

اقتصاد به عنوان  مدل چینی توسعه به طور خالصه این است که سیاست دراختیار یک حزب قدرتمند است و. ایران انتخاب کنند

 .کند کند و تا حدی از سوسیالیسم را حفظ می عصای دست ایدئولوژیک این حزب عمل می

نژاد سفیر اسبق ایران در چین به تازگی در یک نشست  توان در ایران پیاده کرد؟ دکتر فریدون وردی آیا مدل چینی توسعه را می

تواند مدل چینی  ریزی برگزار شد با قاطعیت گفته است ایران نمی هکارشناسانه که در موسسه عالی آموزش مدیریت و برنام

 .کند های قابل توجهی دارند که این تمایل را غیرممکن می توسعه را اخذ کند زیرا دو کشور اختالف

دم وجود حزب ایدئولوژیک و سراسری در چین و عبور رهبران چینی از جزمیت حزبی و فقدان آمادگی مر»نژاد  به گفته وردی

یکی از دالیل مهم است که ایران نتواند مدل توسعه « های حاکمیتی و حاکمیت ایران برای کار سازمانی به عنوان مرجع تصمیم

مسلط وجود دارد و در ایران معموال هدایت و   در چین رهبری جمعی در قالب حزب»عالوه بر این  .چینی را اخذ کند

 «.های گوناگون است ای و متکی بر گفتمان دولت ی فصلی، دورهگیر تصمیم

توانایی »است و « صادراتی –صادراتی و اقتصاد ایران تک محصولی نفتی  –اقتصاد چین تولیدی »: نژاد معتقد است وردی

نیز « هاست یرانیچین در تبدیل نیروی کار به عنوان یکی از عوامل موثر در تولید وجود دارد و تکروی که ویژگی اخالقی ا

رشد چین در شرایط خاص »نژاد این است که  تر از همه اینها اما به گفته وردی مهم. مانع از اتخاذ مدل چینی توسعه است

دالیل « .های دو اردوگاه قدرت و دوران جنگ سرد شکل گرفت که امروزه جهان فاقد آن ظرفیت و شرایط ویژه است رقابت

 :نتواند الگوی چینی برای توسعه را پیاده کند از نظر سفیر اسبق ایران در چین عبارتند از شود ایران دیگری که موجب می

به این معنا که چین نیروی اولیه برای جهش . و نیروی کار ایرانی متفاوت است( نژاد زرد)های نیروی انسانی در چین  ویژگی -

 .افزایی است تیمی و دارای قابلیت همداشت و ایران به طور اصولی فاقد نیروی انسانی معتقد به کار 

کند  های اقتصادی فردی که شتاب الزم را برای پیشرفت فراهم می سازی پیشرفت اقتصادی با انگیزه ها در متناسب توفیق چینی -

 .شود در ایران دیده نمی
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شرایط فرهنگی و اجتماعی سازی آن با  مراقبت سازمان یافته حزب کمونیست چین از اصالحات تدریجی اقتصادی و متوازن -

 .ای عنصری است که در ایران وجود ندارد های مرحله این کشور و مبارزه سازمان یافته با فساد و عبور از بحران

و ساختار  عقالنیت سیاسی: نژاد با نشان دادن اسالیدهایی در ارتباط با مدل رشد چینی توضیح داد ، وردی۴۲ساعت  به گزارش

های بومی هدایت  کند با عقالنیت اخالقی و ارزشی که از سوی آموزه گرایی و نظم حزبی آن را همراهی می سودمحور که قانون

 .شود در چین تلفیق شدند تا راه توسعه هموار شود می

آمیز، جذب  تصادی و مسالمتنژاد در این تلفیق هوشمندانه چند عنصر و مولفه فراهم شد که دیپلماسی فعال اق به گفته وردی

استفاده از این عناصر . ها بودند ترین این مقوله های ماورای بحار از مهم ها، سرمایه و مدیریت خارجی و جذب چینی توانایی

های ترقی در اقتصاد جهان را طی کند و به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود و به  موجب شد که اقتصاد چین با سرعت پله

 .کشور جهان باشد ۸۸۱رسد که شریک اول تجاری جایی ب

مطالبات »، «وادادگی اجتماعی»، «مدار مدار با فرهنگ آینده فرهنگ گذشته»چین در مسیر و دوران دگردیسی با چند چالش مثل 

دات خاص نیز مواجه بود که عبور از آنها نیازمند تمهی« چالش فقر و غنا»و « سیاسی و تحرک اجتماعی نسل کهن و نسل مدرن

 .شود بود که در ایران دیده نمی

توان دید ساختار  نژاد به آن اشاره کرد و آن را به مثابه یک تفاوت اساسی چین و ایران می مساله بسیار مهمی که وردی

ها سهمی در  حزب کمونیست در چین فرمانروای مطلق است و نهادهای مدنی و مدیریت میانی دستگاه. گیری در چین است تصمیم

حزب کمونیست چین « همکاری پیرامونی»و « صلح خارجی»، «آرامش داخلی»مطالبه  ۸مردم چین با . ها ندارند اتخاذ تصمیم

 .اند همراه شده
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