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پیش گفتار مرتجم

اصالحات اقتصادی چین یکی از شگفت انگیزترین تحوالت چندین دهه اخیر 
است. این که چگونه تحولی با این عظمت و شگفتی رخ داده است موضوع بحث 
بسیاری از محافل دانشــگاهی و مراکز مطالعاتی دنیا بوده و صدها و بلکه هزاران 
کتاب و مقاله در مورد آن به نگارش درآمده است. بسیار خالصه آنچه در این زمینه 
می توان گفت آنکه چین با سابقه و تاریخ پربار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود 
در دوره ای، دچار افول و اضمحالل شد و در اثنای جنگ های داخلی و خارجی و 
فضای سیاسی بین المللی حاکم، زمینه رشد و به قدرت رسیدن حزب کمونیست با 
رهبری مائوتسه تونگ فراهم شد. آغاز لزوم اصالحات در چین را به تعبیری باید این 
زمان تلقی کرد؛ چه فاجعه ای که در دوران مائو بر چین تحمیل شد اصالحات را به 
امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرد. آنچه در اندیشه مائو بهشت موعود چین تلقی می شد 
حرکت هرچه بیشتر و سریع تر به دامان سوسیالیسم بود و سیاست هایی چنان افراطی 
در این زمینه اتخاذ شد که مرگ میلیون ها نفر از قحطی و گرسنگی گوشه هایی از 
آن است. با مرگ مائو، نگرش های ایدئولوژیک با وجود رهبران عملگرایی همچون 
دنگ شیاپینگ، چن یون و هو یائو بنگ، آرام آرام به حاشیه رفته و آن میراث فرهنگی 
چین باستان با عنوان واقعیت تنها معیار آزمون حقیقت با وقفه ای کوتاه، اما پرهزینه 
ترجیع بند اقتصاد و سیاســت چین می شود و بزرگ ترین تحول اجتماعی عصر را 

رقم می زند.
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یکــی از چارچوب هــای نظری و الگوهای قدرتمنــد در توضیح تحوالت 
اجتماعی، بدون تردید اندیشــه نهادگرایی است که با تأکید بر ساخت اجتماعی 
و نهادی که اقتصاد در چارچوب آن عمل می کند و با بهره گیری از منطق اقتصاد 
سیاسی صورت بندی روشن و قابل درکی را از تحوالت اجتماعی ارائه می دهد. 
ویژگی برجسته این کتاب نیز بررسی و فرآیند تحول اقتصاد چین از منظر اندیشه 
نهادگرایی اســت. ویژگی بارزتر این کتاب نگارندگان آن هستند که یکی رونالد 
کوز از بزرگ ترین اقتصاددانان و متفکران تأثیرگذار عصر حاضر و برنده جایزه 
نوبل اقتصاد در ســال 1991 و یکی از نظریه پردازان اندیشــه نهادگرایی است. 
رونالد هری کوز در 29 دســامبر 1910 در منطقه ویلسون در حاشیه لندن متولد 
شــد و در 2 سپتامبر 2013 در شــیکاگو دیده از جهان فرو بست. مجله اسلیت 
در مقالــه ای که در یادبود مرگ کوز منتشــر کرد وی را یکی از برجســته ترین 
اقتصاددانان تاریخ شــمرد و مجله فوربس نیــز او را بزرگ ترین بزرگان اقتصاد 
شیکاگو خواند و واشنگتن پست نیز آثار او در طول هشت دهه را غیر قابل خالصه 
شدن معرفی کرد. این کتاب در واقع آخرین اثر کوز بود که در یکصدمین سالگرد 
تولدش انتشار یافت. دیگری نینگ وانگ تحصیل کرده دانشگاه شیکاگو و شاگرد 
و همکار تحقیقاتی رونالد کوز در شیکاگو بوده که اکنون استاد دانشگاه آریزونا 
است و سال ها مطالعه و تحقیق در زمینه اصالحات اقتصادی چین را در کارنامه 
دارد. آنچه در این کتاب به عنوان ریشه و منشأ اصلی اصالحات اقتصادی چین 
مورد تأکید قرار می گیرد، بازیگران و نیروهای حاشــیه ای )در واقع به حاشــیه 
رانده شــده بوده( که جلوتر از اقدامات اصالحی دولتی، اقتصاد بازار و انگیزه و 
کارآفرینی خصوصی را باز می گرداند و ســرمایه داری با مشخصه های چینی را 
رقم می زند. نیروهایی که زمانی آفت اقتصاد سوسیالیســتی چین تلقی می شد، 
اکنون پایه و اساس اقتصاد چین را شکل داده است. این موضوع نیز حائز اهمیت 
است که با وجود اینکه اقتصاد چین رشد و توسعه شگفت انگیزی را در سال های 
اخیر به خود دیده؛ اما این رشــد و ترقی با محدودیت جدی روبه روست که آن 
نبود بازاری آزاد برای ایده ها و اندیشه ها است که ضعف در تولید نوآورانه و با 



جم
تر

ر م
فتا

ش گ
پی

9

کیفیت و ناتوانی در ایجاد و خلق صنایع و کاالهای جدید را موجب شده است. 
از آنجــا که پیش بینی ها حاکی از تبدیل اقتصاد چین به بزرگ ترین اقتصاد جهان 
است و همچنان که کتاب تأکید دارد به دلیل فقدان بازار آزاد اندیشه و ایده، منجر 
به نمونه ای بی سابقه در تاریخ مدرن بشر خواهد شد که بزرگ ترین اقتصاد جهان 

مولدترین اقتصاد نخواهد بود.
این کتاب از آنجا که تحوالت اقتصادی و سیاســی چین را از دهه 1940 و 
از زمان به قدرت رسیدن حزب کمونیست رصد کرده و اتفاقات و رویدادهای 
این دوره را با دیدی تاریخی در چارچوبی تئوریک مورد بررســی و تجزیه و 
تحلیل قرار داده، حاوی نکات و تجارب ارزنده ای اســت و نگرشی روشن به 
خواننده می دهد. از این جهت مطالعه این کتاب به پژوهشــگران، دانشــجویان 
و عالقه مندان علوم اجتماعی خصوصًا اقتصاد توصیه می شــود. همچنین برای 

مدیران و سیاستگذاران اقتصادی نکات قابل توجهی دربردارد. 
آشــنایی من با این کتاب از طریق دوســت گرامی یاسر میرزایی دبیر سابق 
ســرویس اندیشه روزنامه دنیای اقتصاد بود و نیز تشــویق او بود که من را به 
ترجمه این اثر سوق داد. از سید تحسین اسدی که با کمال حوصله تمامی متن 
را بازخوانی و ویرایش کرد و ســید انور اســدی که در ویرایش ترجمه بعضی 
واژگان و اصالحــات به اینجانب کمک کرد کمال تشــکر را دارم. همچنین از 
کارکنان انتشارات دنیای اقتصاد علی الخصوص مدیر آن، دوست و برادر گرامی 
جناب آقای محمود صدری که موجبات انتشــار این اثر را فراهم آوردند کمال 
تشکر را دارم. در این ترجمه برای ارائه اثری درخور خوانندگان نهایت سعی و 
تالش صورت گرفته، باری در صورت وجود هرگونه نقص و خطای احتمالی 
از خوانندگان محترم تقاضامندم با ارائه پیشــنهادهای ارزشمند خود به منظور 
بهبود این اثر یاری فرمایند. در پایان، ترجمه این کتاب را به پاس حمایت ها و 

زحمات بی دریغ به خانواده ام تقدیم می کنم.
سید پیمان اسدی
آبان 1392
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مقدمه مولفان

در کنفرانســی که در ژوئیه 2008 در دانشــگاه شیکاگو با عنوان »تحوالت 
و دگرگونی اقتصاد چین« برگزار شــد، استیون چیانگ در مقاله ای عنوان کرد، 
تحوالت اقتصاد چین به مثابه گذار از نظام سوسیالیســتی به نظام سرمایه داری 
اســت و از آن به عنوان »بزرگ ترین برنامه اصالح ساختار اقتصادی در تاریخ« 
یاد کرد.1 نتیجه گیــری چیانگ بدون تردید صحیح اســت. آنچه این نتیجه را 
شگفت آور کرده این اســت که سلسله وقایعی به تغییر ساختاری اقتصاد چین 
به ســرمایه داری منجر شد که برنامه ریزی شده نبود و نتیجه نهایی آن نیز کاماًل 
غیرمنتظــره بود. شــاید جالب توجه ترین جنبه گذار اقتصادی چین به ســمت 
سرمایه داری آن است که این تحوالت زیر نظر و حمایت حزب کمونیست چین 
بود. این مسئله، مثالی قابل تامل از این گفته هایک تحت عنوان »نتایج ناخواسته 
کنش انسانی«2 است. در ســال 1982 موسسه امور اقتصادی لندن3 رساله ای از 
چیانگ با عنوان »آیا چین به سمت سرمایه داری می رود؟« منتشر کرد؛ پاسخ او 
به ســوالی که در عنوان رساله مطرح کرده مثبت بود. نتیجه گیری چیانگ تقریبًا 
با ناباوری و تعجب همگان مواجه شــد. حتی خــود او نیز احتیاطش را با این 

1- Cheung (2008), p. 2. It is now available in both Chinese and English as Cheung (2009)
2- Hayek (1967), ch. 6 3- Institute of Economic Affairs
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جمله که »دوره گذار اقتصادی سریع نخواهد بود« نشان داد1. بیان چنین نظری 
از ســوی چیانگ منطقی به نظر می رســید، زیرا آموزه های کمونیستی در طول 
سالیان، دیدگاه نامطلوبی در باب عملکرد نظام سرمایه داری در ذهن مردم چین 
ایجاد کرده بود. از این گذشــته همچنان که چیانگ بر آن تأکید می کرد، تغییر و 
گذار به ســمت نظام سرمایه داری احتمااًل به رویارویی با مخالفان این تغییرات 
در میان نیروهای نظامی و دولت مردانی منجر می شــد که آن را تهدیدی جدی 
برای موقعیت خود محســوب می کردند. چهار ســال بعد در سال 1986 وقتی 
ویرایش دوم »آیا چین به سمت سرمایه داری می رود؟« منتشر شد، چیانگ اذعان 
کرد ســرعت تحوالت اقتصادی دور از انتظار بوده است2 و نتیجه گرفت روند 
اصالحات اقتصادی با سرعت به مراتب کندتری نسبت به پنج سال گذشته ادامه 
می یابد.3 اما مشــاهده شد که تحوالت این روند حتی سریع تر ادامه یافت. ثابت 
شــد که تأثیرات آموزه های کمونیستی بر مردم عادی ناچیز بوده و دولتمردان و 
نیروهای نظامی مخالف این اصالحات ضعیف تر از تصور چیانگ بودند. نظام 
اقتصادی چین در مدت نسبتا کوتاهی به سرمایه داری تبدیل شد.4 در این کتاب 
سلســله اتفاقاتی را که به تبدیل نظام اقتصادی چین به سرمایه داری منجر شد 

مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می دهیم. 
بی اطالعــی ما از تمامی عوامل اثرگذار در این فرایند اجازه نمی دهد تمامی 
جوانب این پدیده حیرت آور انســانی را بررســی کنیــم. واقعیت های فراوانی 

1- Ibid.,p.19 2- Cheung (1986), p. 66 3- Ibid.,p.79
4- انتخاب این عنوان برای کتاب به این دلیل است که این تمایل وجود دارد که این کتاب به عنوان ادامه و در 
جهت کار چیانگ )1986 ، 1982( در نظر گرفته شود. عبارتی همچون سرمایه دار و سرمایه داری فضای بحث 
و مناقشه ایجاد می کند. چین امروزه هم خود را متعهد به سوسیالیسم می داند و اقتصاد خود را اقتصاد بازار 
سوسیالیستی با مشخصه های چینی می خواند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که بعضی خوانندگان 
در چین به نام گذاری این کتاب اعتراض کنند. همچنین از آنجا که هنوز چین توسط حزب کمونیست اداره 
می شود خوانندگان غربی نیز احتماال از این نام گذاری ایراد خواهند گرفت. به هر حال، چین در سه دهه گذشته 
از اقتصادی شکننده که در آن بازار و کارآفرینی جایگاهی نداشت به اقتصادی شاداب و پرطراوت که بازار نقش 
مسلط را در آن ایفا می کند و بهره مند از نیروهای کارآفرین است انتقال پیدا کرده است. کتاب ما چگونگی 

اتفاق این تحوالت را شرح و بسط می دهد.
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در مــورد اصالحات اقتصادی چیــن وجود دارد که از آن بی اطالع هســتیم. 
به عالوه، بسیاری از گزارش های مربوط به وقایع این اصالحات صحت ندارند. 
همچنان که واقعیت های جدید پدیدار می شــوند، آنچه ما در این باره می گوییم 
بدون شــک به تعدیل و اصالح در جزئیات نیاز خواهد داشت. اما تصویر کلی 
روشن و احتمااًل از تغییر بی نیاز است. در این کار مشترک، نینگ وانگ اطالعات 
تحوالت رخ داده و تفســیری از آن را گردآوری و ارائه کرده اســت. آنگاه دو 
نویســنده با همکاری یکدیگر دیدگاه های خود را به بحث گذاشته و با تغییر و 
اصالح آنها به نتیجه واحدی نزدیک شــدند. نتیجه نهایی حاصل تعامل نزدیک 
این دو نویسنده است. استدالل های ما بر اساس اطالعات گردآوری شده شامل 
گفت و گو ها و تعداد وسیعی از منابع چینی و انگلیسی است که در یادداشت ها و 
منابع مورد استفاده انتهای کتاب به آن ها اشاره شده است. دیدگاه و تفسیر ما از 
این اطالعات ممکن است با آن چیزی که در منابع مورد استفاده و نیز متون رایج 
استفاده شــده فرق داشته باشد. چنان که در تعدادی از وقایع مهم تفسیر و بیان 
ما آشکارا با تفاسیر رایج فرق دارد. برای حفظ وضوح روایت خود از تحوالت 
اقتصادی چین، به ندرت از تفسیرهای رایج از این تحوالت که همچنان در حال 
رشد و گسترش است، مستقیما استفاده کرده ایم. آنچه در ادامه می آید تفسیر ما 

از چگونگی فرآیند تبدیل نظام اقتصادی چین به سرمایه داری است. 
تمایل داریم در ابتدا از اســتفان لیتل چایلد و فیلیپ بوث هر دو از موسسه 
امور اقتصادی که از آغاز از این تالش مشترک حمایت و پشتیبانی کردند تشکر 
کنیم. ما نگارش این کتاب را بالفاصله بعد از کنفرانس 2008 شیکاگو در مورد 
تحول اقتصادی چین که در 14 الی 18 ژوئیه برگزار شــد شــروع کردیم. بعد 
از اینکه نســخه اولیه و پیش نویس آماده شــد، کارگروه ساختار صنعتی تولید 
شــیکاگو را از 19 تا 23 ژوئیــه 2010 گرد هم آوردیم. نــکات فراوانی را از 
شرکت کنندگان متعدد در کنفرانس و کارگروه، خصوصًا زمانی که با آنها موافق 
نبودیم فرا گرفتیم. از مارجری هولم، لئون چویی و جوی ناهوم که در برگزاری 
کنفرانس و کارگروه همکاری کردند تشــکر می کنیم. در میان کسانی که نسخه 
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اولیه کتاب را مطالعه کردند، اســتفان لیتل چایلد، داگالس نورث، ماری شیرلی 
و چنگانگ شو دیدگاه های تفصیلی بر آن ارائه دادند. همچنین در مورد بعضی 
فصول نظراتی را از لی بنهام، فیلیپ بوث و اســتیون چیانگ دریافت کردیم و 
انتقادها و پیشــنهادهای آنها، نتیجه کار را جــال داد. همچنین از هو وی برای 
همکاری در تهیه نقشه ها سپاسگذاریم. در چند سال گذشته، دو نویسنده ماهانه 
برای کار بر روی کتاب و پروژه های مرتبط تشــکیل جلسه می دادند. ما باید از 
دانشگاه های خود، دانشگاه شــیکاگو برای رونالد کوز و دانشگاه آریزونا برای 
نینگ وانگ تشــکر کنیم. رئیس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو ساول 
لمور و رئیس فعلی میشــل اسکیل بسیار پشــتیبان و حامی این تالش مشترک 
بودنــد. همچنین باید از افراد متعددی که دیــدگاه و اطالعات خود را در این 
زمینه در اختیار ما گذاشــتند تشکر کنیم. ذکر اسامی همه آنها مقدور نیست، اما 
افراد زیر شایان تشکر ویژه هستند: الکساندر و لی بنهام، لیندا و استیون چیانگ، 
جین لی، لیانگ شیائوی، دیوید پیکاس، ریچارد سندور، گوانگ جن سو، شیائو 
ژنگ، شــی لیانگیان، وانگ تیانفو، جانگ ویبینگ، دینگشین چاو، چاو چیرن، 

چاو ویبینگ و چوشی چینگ.
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فصل اول

چین در زمان مرگ مائو

هنگامی که مائو تســه تونگ1 بنیانگذار جمهوری خلق چین و رهبر حزب 
کمونیست از سال 1943، در نهم سپتامبر 1976 درگذشت، چین در میانه انقالب 

فرهنگی ای بود که وی یک دهه قبل، آن را آغاز کرده بود.2 
این نخســتین مرحله از مجموعه تحوالتی بود که احیاکننده سوسیالیسم و 
زداینده فســاد ناشی از نظام سرمایه داری و انعطاف ناپذیری ساختار بروکراتیک 

1- MaoZedong
2- انقالب فرهنگی مائو، آخرین و دهشتناک ترین تالش برای حرکت چین به سمت سوسیالیسم بود. مشابه 
دیگر سیاست های مصیبت بار در این زمینه، همچنان این مسئله از موضوعات حساسی است که اسناد دولتی 
در مورد آن هنوز طبقه بندی شده بوده و امکان دسترسی به آنها برای امور پژوهشی بسیار محدود است. در 
Nianyi Wang (1989) ; Esherick, Kickowicz, and Walder (2006); Mac- هاین زمینه می توانید ب

Farquhar and Schoenhals (2006); and Guo,Wang, and Han (2009), Vol. 3 مراجعه کنید. 
 Yung-fa منابع غیر رسمی تلفات جانی این برنامه را بالغ بر 1,070,000 نفر تخمین زده اند، نگاه کنید به
Chen )2001(, p. 846. تالش قابل ستایش Dr Yougin Wang (2004) که توانست سرگذشت تراژدیک 
659 قربانی این برنامه دهشتناک را گرد آورد، نقاط ابهام بسیاری را برطرف کرد. مطالعات اولیه دیگری نیز در 
همین زمینه مانند )Jicai Feng )1990 صورت گرفته است.  walder (2009)نیز توانسته منظره جدیدی از 

وحشتناک ترین و خشونت بارترین دوره انقالب فرهنگی در خالل سال های )1966-1968( ارائه دهد.
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تلقی می شــد1. »انقالب فرهنگی«2 با سلســله سیاست های اجتماعی و سیاسی 
بی رحمانه ای دنبال شد که مائو آن را برای هدایت چین به سوی بهشت موعود 

سوسیالیستی اجتناب ناپذیر می دانست. 
مائو معتقد بود چین فقط در صورتی می تواند فقر را پشت سر بگذارد و به 
شاهراه طالیی سوسیالیسم برسد که مردم تمام توانایی، فکر و اقدامات خود را 
در راســتای اهداف جمعی قرار دهند.3 مردم چین، با از بین بردن خودخواهی 
و مالکیــت محدود، تولدی دوباره خواهند یافت. بــا فراموش کردن تاریخ و 
فئودالیسم چینی از یک طرف و در سایه نبود امیال ماتریالیستی و سرمایه دارانه 
غربی از طرف دیگر، مردم به چیزی جز ندای سوسیالیسم پاسخ نخواهند داد. 
اما، نتیجه وعده بهشــت سوسیالیســتی مائو نه تنها بزرگ ترین و مخرب ترین 
قحطی تاریخ بشــری را به بار آورد، بلکه تفکر و ایدئولوژی ناقص مائو مردم 
را از ریشــه سنتی خود گســالند و آنها را از جریان پیشرفت عصر جدید نیز 
خارج کرد4 و ملتی مشــتاق و سرزنده، به سرعت به سطح دندانه های بی روح 

1- این پرسش همچنان باقی است که چرا مائو درست بعد از این که چین به تازگی مشکالت ناشی از انقالب را 
پشت سر می گذاشت دست به انقالب فرهنگی زد. نزاع بر سر قدرت دلیلی واضح بود. به طور مشخص می توان 
نارضایتی مائو را از عملکرد لیو شائوچی، کسی که در سال 1959 به ریاست جمهوری رسیده بود عنوان کرد. 
با این حال، این برنامه با این توجیه رسمی همراه بود که دارای توان حفظ سوسیالیسم به دلیل توانایی تمایز 
بخشی ایدئولوژیک و توانایی ایجاد بسیج عمومی بی سابقه سیاسی در تاریخ چین را داشت. اما این واقعیت که 
مائو در اواخر عمر خود نیز از انقالب فرهنگی به عنوان سیاستی درست یاد می کرد، انگیزه نزاع بر سر قدرت 

در اجرای این برنامه را دچار تردید می کند.
2- انقالب فرهنگی، کمپین سیاسی بود که در سال 1966 توسط مائو برای از میان برداشتن رقبای سیاسی 
خود و تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی چین اتخاذ شد. در آشوب های اجتماعی و آزارهای سیاسی که 
متعاقب این سیاست پدید آمد هزاران نفر جان خود را از دست دادند و میلیون ها نفر زندانی یا تبعید شدند. 

از مشهورترین قربانیان این سیاست می توان لیو شائوچی و دنگ شیاپینگ را نام برد. م.
3- واژه شــاهراه طالیی »golden highway« توسط ران هاو شهرت یافت، او این واژه را برای عنوان رمان 

چهار جلدی خود در ستایش انتقال سوسیالیستی در مناطق روستایی به کار برد.
 Jisheng Yang )2008 (4- برای جدیدترین برآوردها از تلفات ناشــی از قحطی دوران مائو نگاه کنید به
و )Dikötter )2010. در دوران انقالب فرهنگی بســیج سیاســی مبارزه با سنت گرایی و عقل گرایی به اوج 
خود رسید؛ دانشگاها تعطیل شدند، بسیاری کتاب ها یا اجازه انتشار نیافتند یا سوزانده شدند. برای مطالعه 

.Yu-sheng Lin )1979( خواستگاه اصلی مبارزه با سنت گرایی نگاه کنید به
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نظام سوسیالیستی تنزل یافت. قبول این امر واقعیتی تلخ است، اما فاجعه ای که 
مائــو به مردم چین تحمیل کرد فقط با ویژگی های منحصر به فرد او همخوانی 
دارد. اکونومیست در تحلیلی نوشت: »مائو را باید یکی از فاتحان بزرگ تاریخ 
نامید؛ زیرا توانست در برابر نسخه های مارکس، راهبرد انقالبی دهقان محور را 
برای دستیابی حزب کمونیســت چین به قدرت ارائه کند. شکل دهی حرکت 
انقالبی از زمینه های موجود در روستا، رهبری حرکت چین از جامعه فئودالی 
جنگ زده و فاسد به  سمت دولتی برابری خواه و عاری از فقر و گرسنگی برای 
احیــای غرور و اعتماد ملی، که به قول مائو چیــن بتواند در میان قدرت های 
بزرگ روی پای خود بایســتد، از عملکردهای خیره کننده اوســت.«1 درست 
است که مجله اکونومیست در مورد نبود قحطی در چیِن عهد مائو اشتباه کرده 
بود، ]اما[ کســی نمی توانســت الهام و تأثیر انقالب مائو را بر چین و بر بقیه 
جهان انکار کند. ریچارد نیکسون که در سال 1972روابط دیپلماتیک بین چین 
و ایــاالت متحده را دوباره برقرار کرد، مائو را مردی منحصر به فرد در نســل 
رهبران انقالبی بزرگ نامید2. نخست وزیر پاکستان ذوالفقار علی بوتو آخرین 
سیاستمدار خارجی که مائو را قبل از مرگش دید، او را فرزند انقالب و معمار 
نظم نوینی خواند که جهان را تکان می دهد و افزود انسان هایی مثل مائو در هر 

قرن یک بار ظهور می کنند.3
چین با این میراث چالش برانگیز، وارد دوران بعد از مائو شد که بدون نقشه 
راه و حتی فاقد هدفی ذهنی بود. این مســئله برای کســی قابل تصور نبود که 
سه دهه پس از مرگ مائو، جمهوری خلق چین شصتمین سالگرد تاسیس خود 
را به مثابه اقتصاد بازار خیره کننده جشــن بگیرد. احتمااًل فهم این فرآیند گذار 
خیره کننــده در چین، بدون درک و فهم تحوالت صورت گرفته در دوران مائو 

امکان پذیر نخواهد بود.

1- «Mao is Dead», The Economist (September 11th, 1976).
2- New York Times (September 10th, 1976), section 1, p. 17.
3- World News Digest (September 11th, 1976), accessed from LexisNexis.
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 گــذار اقتصادی بــه بازار در دوران بعد از مائو بــه نوعی طرح فریبکارانه 
این واقعیت بود که برای بازســازی اقتصاد سوسیالیســتی چین نیازمند چنین 
اصالحاتی اســت. در ســال 1958 مائو شخصًا فعالیت جســورانه ای را برای 
تمرکززدایی نظام اقتصادی و سیاســی چین آغاز کرد.1 اما این تالش مشتاقانه 
مائو که به نوعی برای دور کردن چین از استالینیســم بــود، در جریان »برنامه 
جهش بزرگ به جلــو«2 )1958-1961( به فاجعه انجامید. مائو بعد از وقفه ای 
کوتاه، عقب نشــینی و بازیابی، در نیمه دهــه 1960 برنامه »انقالب فرهنگی« را 
آغاز کــرد )1966-1976( که در خالل آن دوباره برای تمرکز زدایی ســاختار 
اقتصادی و سیاسی چین تالش کرد.3 هر دو تالش به شدت با شکست مواجه 
شــد. دولت چین ســعی می کرد تا جایی که به پکن مربوط می شد اصالحات 
بعد از مائو را در راســتا و ادامه اصالحات مائو قرار دهد. در 28 مارس 1985 
در جلســه ای که بــا نمایندگان حزب دمکرات لیبرال ژاپن برگزار شــد، دنگ 
شــیاپینگ4 تازه ترین برنامه اصالحات اقتصادی را با عنوان »انقالب دوم چین« 
ارائه کرد.5 انقالب اول همانی بود که با رهبری مائو منجر به تأسیس جمهوری 
خلق چین شد. دنگ که در بســیاری از موارد او را به عنوان معمار اصالحات 
اقتصادی چین می شناسند استفاده از عبارت »انقالب دوم چین« را در بسیاری از 

1- Jinglian Wu (2005), pp. 46-49; Angang Hu (2008), pp. 244-253.
2- برنامه جهش بزرگ به جلو، برنامه ای اقتصادی و اجتماعی بود که به ابتکار مائو و با هدف افزایش افراطی 
تولیدات کشــاورزی و صنعتی در جمهوری خلق چین برای رسیدن به آرمان شهر جامعه کمونیستی دنبال 
شد. در این برنامه همه چینی ها برای شرکت جستن در نیروی کار فیزیکی برای انتقال اقتصادی فراخوانده 
شدند و حدود 100 میلیون نفر مجبور به کار در پروژه هایی همچون آبادانی مزارع و ساخت نظام های آبیاری 
شــدند که همگی برای افزایش تولیدات کشاورزی طراحی شده بود. در طول این برنامه رهبران چین اعالم 
کردند که در تولید محصوالت اساسی در عرض 15 سال از بریتانیا پیشی خواهند گرفت، زیرا خود را در مسیر 
آرمان شهر کمونیسم می دیدند. در طی سالیان بعد اهداف تولیدی کمون ها به صورت مداوم بزرگ تر می شد و 
تصمیم گرفته شد مالیات آنها به صورت غالت اخذ شود. در نتیجه، میزان غالت در دسترس مردم حدود 25 
درصد کاهش پیدا کرد و موجب شد در خالل سال های 1959 تا 1962 بالغ بر 20 میلیون نفر به دلیل اتخاذ 

سیاست های نادرست جان بسپارند. م.
3- Angang Hu (2008), pp. 512-515. 4- Deng Xiaoping

 Selected 5- »اصالحات، انقالب دوم چین اســت« عنوان مجموعه ای از نوشته های دنگ شیاپینگ است
Works of Deng Xiaoping,Vol.3 ، همچنین می توانید به )Harding )1987 مراجعه کنید.
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مناسبت ها تکرار کرد و آن را به بخشی از واژگان رسمی به کار رفته برای اشاره 
به اصالحات اقتصادی بعد از مائو تبدیل کرد. در توصیف اصالحات اقتصادی 
با عنــوان »انقالب دوم«، دنگ باید معتقد بوده باشــد که انقالب اول با وجود 
دســتاوردهایش در متحد کردن چین بعد از افزون بر صد سال آشوب و جنگ، 
کاستی هایی داشته است. اما اگر »انقالب دوم« برای تکمیل اهداف انقالب اول 
بوده، این چه اهدافی اســت که مائو آن را ناتمام رها کرده بود؟ چه چیزی مائو 
را از تکمیل آن باز داشــت؟ نقص ها و محدودیت های انقالب اول چه بود که 

دنگ می خواست بر آنها غلبه کند؟

1

مائو در 11 اکتبر 1949 درسخنرانی تاریخی اش با لهجه هونانی منحصر به فرد خود 
در میدان تیان آنمن1 قاطعانه اعالم کرد مردم چین به پا خواسته اند و همه ملت غرق 
در شادی و هیجان است. هوا فونگ2 منتقد ادبی و نویسنده ای مشهور که به تازگی 
از هنگ کنگ برگشــته بود قصیده ای طوالنی با بیش از 4000 بیت در ستایش این 
واقعه با این مضمون که »زمان جشــن این لحظه تاریخی فرا رسید« سرود3. بعد از 
سقوط طوالنی، خشونت بار و تحقیرآمیز سلسله چینگ4 در سال 1911 ده ها سال 
جنگ ویرانگر بین فرماندهان نظامی، جنگ مقاومتی هشــت ساله در برابر ژاپن و 
جنگ داخلی خونین سه ساله، چین باالخره با دولتی مستقل، متحد شد. مردم چین با 
تحمل تقریبًا یک قرن جنگ و آشوب مشتاق و خواهان صلح و زندگی بهتر بودند. 
اما جستجوی آنها برای خوشبختی و صلح همانند بسیاری از ملت های دیگر که بعد 
از جنگ جهانی دوم به استقالل دست یافتند به راهی خطرناک افتاد. پس از جنگ 
جهانی دوم، زمانی که امواج سوسیالیسم اوج گرفت چین نیز در دام این امواج افتاد. 

1- Tiananmen Square 2- Hu Feng
3- نخستین قسمت از این شعر طوالنی با عنوان »غزلی برای شادمانی« اول بار در بیستم نوامبر 1949 در 

روزنامه مردم انتشار پیدا کرد.
4- Qing Dynasty
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حزب کمونیســت چین، کمونیســم را از زمان ظهورش در سال 1921 با 
کمک کمونیست بین الملل1 تاسیس شده و مستقر در مسکو، پذیرفت.2 اما رابطه 
بین مسکو و حزب کمونیســت چین همیشه با فراز و نشیب هایی همراه بود.3 
مسکو ابتدا طرفدار حزب ملی گرای چین، کومین تانگ4بود. کومین تانگ حزبی 
قدیمی تر، انقالبی مستقل و بزرگ تر از حزب کمونیست چین بود که سون یات 
ســن5 در سال 1919 تأسیس کرد. مسکو از حزب کمونیست چین خواست به 
کومین تانگ که با رهبری ســون، درهایش را به روی کمونیست ها گشوده بود، 
بپیوندد. اما بعد از مرگ سون در 12 سپتامبر 1925 جانشین او جیانگ جی شی6 

عالقه ای به پیوستن حزب کمونیست چین به کومین تانگ نداشت. 
جیانگ کمتر از دو ســال پیش از آن، ســه ماه را در مســکو صرف مطالعه 
نظام شــوروی کرده بود. وی با لئون تروتســکی7 و بقیه رهبران روسیه دیدار 
کرد و در نهایت به این نتیجه رســید که الگوی شــوروی برای چین مناســب 
نیســت.8 جیانگ در سال 1927، هنگام اســتحکام پایه های قدرتش در کومین 

1- Communist International
2- برای مطالعه تحوالت اولیه در حزب کمونیست چین و تاثیرات سازمان کمونیسم بین الملل »کمینترن« بر 
 Bianco (1971); Dirlik (1989);Pantsov(2000) Steve Smith (2000); (Chen Yung-fa (2001(( آن به
و مجموعه چند جلدی انتشار یافته توسط دفتر مطالعات تاریخ حزب کمونیست چین)1997( مراجعه کنید. 
برای مطالعه اســناد رســمی نیز به )1996( Saich و دفتر مطالعات تاریخ حزب کمونیست چین )2001( 

مراجعه شود.
3- حزب کمونیست چین در سال های اولیه تاسیس خود از لحاظ مالی وابسته به کمینترن بود. اما این مسئله 
برای جهت دهی به این حزب کافی نبود. ارتباط این دو با حضور کومین تانگ پیچیدگی بیشتری یافت. برای 

مطالعه ارتباط سه گانه بین مسکو، حزب کمونیست چین و کومین تانگ به این منابع مراجعه کنید:
Garver (1988); Heinzig (2004); Kuisong Yang (1999).
4- Kuomintang 5- Sun Yat-sen 6- Chiang Kai-shek 7- Leon Trotsky

8- سفر سه ماهه جیانگ به شوروی نقشی اساسی در به قدرت رسیدن او در کومین تانگ داشت. اما او در 
کســب کمک نظامی مستقیم از مســکو ناکام ماند. در آن زمان، نگرش جیانگ به عملکرد شوروی همراه با 
دوگانگی و نااطمینانی بود. در مقایسه با سون یاتسن، جیانگ آنچنان تمایلی برای همکاری با حزب کمونیست 
 Wang and Li )2004(, چین و اتحاد جماهیر شوروی نداشت. برای مطالعه بیشتر در مورد سفر جیانگ به
 pp. 92-94; Tianshi Yang )2008(, pp95-145; Pakula )2009(, pp. 122-124; Taylor )2009(,
2009(, pp. 12-25( pp. 41-45; and Heming Xing مراجعــه کنید. جیانگ )1956( در اثرش از خود 

تصویر انتقادگر دو آتشه از کمونیسم ترسیم می کند که احتمااًل مبالغه آمیز است.
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تانگ در برابر کمونیست ها ایستاد. وی یک سال بعد دولتی ملی گرا در نانچینگ1 
تأســیس کرد که موجب شد حزب کمونیست چین فعالیت خود را به صورت 
زیرزمینی و مخفیانه دنبال کند. به دنبال آن مســکو حزب کمونیســت چین را 
برای سازمان دهی شورش های شهری همراه با آموزه های مارکسیستی و انقالب 
بلشویکی آموزش داد. اما این استراتژی، خودکشی راهبردی از آب درآمد؛ چون 
نیروهای نظامی دولتی به شدت از شهرها محافظت می کردند. جنبش کمونیستی 
فقط در چند پایگاه شوروی زنده ماند. این مناطق که توسط افراد مسلح حزب 
کمونیســت چین کنترل می شد در مناطق کوهســتانی دوردست پراکنده بود و 

دستیابی ارتش ملی به آنها سخت بود. 
در اکتبر 1934 نیروهای کمونیســت یکی از بزرگ ترین و پر ســابقه ترین 
پایگاه های روســتایی خود را در استان چیان شی2 که توسط اوتو براون3 که در 
چین به لی دو4 معروف شده بود رهبری می شد، از دست دادند. اوتو براون یکی 
از مشــاوران نظامی بود که کمونیسم بین الملل فرستاده بود و گمان می رفت در 
حزب کمونیست چین مقام فرماندهی دارد.5 کمونیست های باقی مانده در حالی 
فرار کردند که یک ســال بعد را در سفری طوالنی و مخاطره آمیز از جنوب به 
شمال چین گذراندند. در این سفر مجبور بودند از مناطقی عبور کنند که بخشی 
از آن به شدت توســط ارتش ملی گرا محافظت می شد، بخشی دیگر از مناطق 
هم توســط اقلیت های قومی متخاصم و جنگ ساالران محلی کنترل می شدند. 
بقیه مناطق نیز شــامل کوه های پوشیده از برف و تاالب ها و مناطق باتالقی بود 
که به ندرت انسانی به آن پا می گذاشت. بعد از آنکه این سفر در اکتبر 1935 به 
شانشی6 ختم شد، مائو به سرعت این سفر بقا را »رژه طوالنی« نامید.7 یک سال 

1- Nanjing 2- Jiangxi province 3- Otto Braun 4- Li De
5- براون )1982( تجارب جالب توجهی را زمانی که به عنوان مامور در کمینترن خدمت می کرد ارائه داده است.

6- Shaanxi
7- این نام گذاری توسط مائو در یکی از سخنرانی هایش با عنوان »تاکتیک هایی برای مقابله با امپریالیسم ژاپن« 
.Selected Works of Mao Tse-tung, Vol. 1, p. 179 در 27 دسامبر 1935 انجام گرفت. نگاه کنید به
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بعد، دو دسته سرباز کمونیســت به مائو پیوستند و ِین آن1، شهرکوچک ویران 
شــده ای در شانشی شمالی را مرکز دولتشان قرار دادند. همچنین ِین آن به نماد 
امید دانشجویان جوان و روشنفکر چینی و اسباب جذب حمایت هایی از غرب 

تبدیل شد. این شهر تا سال 1948 پایگاه انقالب چین کمونیست بود.2 
در خالل این رژه طوالنی بود که مائو بعد از کنفرانس جونی3 در ژانویه 1935 
بــا برکناری براون به دلیل رهبری نظامی ضعیفــش در صدد قبضه رهبری حزب 
برآمد. اگرچه مائو رهبر بالمنازع حزب کمونیست چین شد، اما مسکو هرگز از وی 
حمایت نکرد. وقتی مائو در غارهای ِین آن گوشــه گیر و منزوی شده بود، استالین 
وی را با عنوان »مارکسیست غارنشین« به سخره می گرفت.4 رژه طوالنی همچنین 
موجب استقالل حزب کمونیست از مسکو شد و آن را به جایگاه حزب بومی چینی 
رساند.5 مائو گاهی مستقیمًا  مســکو را به چالش می کشید، اما بعد از دستیابی اش 
به قدرت، کمینترن دیگر توانایی دیکته کردن خواست های خود بر فعالیت حزب 
کمونیســت چین را از دست داد. مائو بیشتر از 90 درصد ارتش سرخ را در خالل 
رژه طوالنی از دست داد، اما افراد باقی مانده چنان عزم و اراده ای جدی داشتند که 
بعدها به سربازان آبدیده انقالب کمونیستی چین تبدیل شدند.6 به عالوه کمونیست ها 
به منطقه وسیع تری برای گسترش دامنه فعالیت خود در شمال چین دست یافتند. بر 
خالف مناطق کوهستانی دوردست در جنوب که قبل از رژه طوالنی برای مبارزه از 
آن استفاده می کردند، مناطق شمالی به پایگاه وسیع تری برای مبارزه با جیانگ جی 

1- Yan’an
2- در این زمینه اثر ) Edgar Snow )1937 شناخته شده ترین اثر برای خوانندگان غربی است که چندین 

بار مورد تجدید نظر و چاپ مجدد قرار گرفته و چند فصل به آن اضافه شده است.
3- Zunyi Conference

4- ارتباط پر تنش مائو و استالین خصوصًا استهزای استالین به مائو را می توان در این منابع دید:
 Radchenko (2009), p. 5.; Kuisong Yang (1999)

5- برای اطالعات بیشتر در مورد رژه طوالنی به ) Shuyun Sun )2006 مراجعه کنید.
6- برای مشــاهده اظهار نظرهای رسمی درباره رهبری مائو در دوران ِین آن به ) Hua Gao )2000 و برای 
 Yung-fa( و Selden )1971, 1995 ( مطالعه آثار مبارزات دوره ِین آن بر روی حزب کمونیســت چین به

Chen )1990 مراجعه کنید.
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شی تبدیل شد. کمونیست ها اکنون می توانستند به جمعیت خیلی بیشتری دسترسی 
داشــته باشــند و از آن برای اهداف خود بهره برداری کنند. آنها همچنین توانستند 
در نزدیکی مرز شــمالی چین خط امن ارتباطی و پشتیبانی با شوروی ایجاد کنند. 
به عالوه حضور قوی فرماندهان محلی در شمال باعث شد نیروهای نظامی دولتی 
مانند مناطق جنوبی تســلط کامل بر این مناطق نداشته باشند. از همه مهم تر اینکه، 
تجاوز ژاپن دولت نانچینگ را در حالــت دفاعی قرار داد و وضعی ایجاد کرد که 
کمونیست های زیرزمینی فرصتی کم نظیر برای رشد نظامی و سیاسی خود به دست 
آوردند. بعد از تســلیم ژاپن در سال 1945 جیانگ جی شی رقیب قدیمی اش مائو 
را از قبل قدرتمندتر دید و به همین دلیل خود را برای جنگ داخلی که بعدها رخ 
داد آماده تر کرد. به علت دیوان ساالری فاسد دولتی، ارتش ناامید و مدیریت ضعیف 
اقتصاد، جیانگ در جنگ داخلی که ســه سال به طول انجامید، شکست خورد و 
مجبور شــد به تایوان بگریزد و کشور را به مائو واگذارد. رابطه حزب کمونیست 
چین و مسکو تا زمان تاسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 تغییر محسوسی 
نکرد. بعد از آن استالین دیگر نتوانست به مائو بی توجهی کند و منافع شوروی را با 
ایجاد تفرقه بین کمونیست ها و کومین تانگ به خطر بیندازد. دو سال بعد از تأسیس 
جمهوری خلق چین، اواســط دسامبر 1949 مائو در نخستین سفر خارجی خود با 
اشتیاق به مسکو رفت.1 این دیدار نخستین و آخرین دیدار مائو و استالین بود که در 
گذشته جیانگ جی شی را ترجیح داده بود و از به رسمیت شناختن رهبری مائو در 
حزب کمونیست خودداری می کرد. نزدیک شدن پایان جنگ داخلی، اقتصاد ویران 
و فضای ناخوشایند بین المللی، اشتیاق مائو را برای دستیابی به هم پیمانی سیاسی و 
نظامی برانگیخت.2 این مهم، دلیل اصلی دیدار مائو بود، اما میزبانش اشتیاق کمتری 

 Radchenko )2009(, pp. 3-9 1- برای اطالع در مورد نخستین سفر مائو به مسکو و دیدار او با استالین به
در منابع چینی نیز می توانید بهPang and Jin )2003(, pp. 28-58 مراجعه کنید.

2- این مسئله هنور جای سئوال است مائویی که دارای تفکر استراتژیک و جسورانه بود، چرا چین را کورکورانه 
به دامان سیاست خارجی انداخت که مشکالت و مصبیت های فراوانی را به وجود آورد. او این سیاست را »اتکا 
به طرف مقابل« نامید. تعارض نظامی با آمریکا در شبه جزیره کره، انزوای اقتصادی و سیاسی از جانب غرب و 

هجوم بردن به سمت سوسیالیسم از آثار آن بود.
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داشت. اگرچه استالین نخستین جلسه رودررو را با رویکردی مسالمت آمیز برگزار 
کرد، اما مائو ناچار شد دو ماه صبر کند تا مسکو را به هم پیمانی دیپلماتیک با پکن 
متقاعد کند. باالخره استالین راضی شد و طرفین توافق نامه جامع هم پیمانی، دوستی 
و مشارکت دو طرفه را در 14 فوریه 1950 امضا کردند. مائو با ]احساس[ پیروزی 
برگشت؛ شــاید بدون درک این مسئله که چین در مقابل این پیمان، خودش را به 
استالینیسم گره زده و مائو مجبور خواهد شد برای رهایی از این وضع، بقیه عمرش 

را صرف تالش هایی سخت کند. 
با این حال، در سه سال نخسِت پس از تأسیس جمهوری خلق چین )1949-
1952(، با کمک دیوان ساالری منظم دولتی و اقتصاد قوی مختلط، نظم به سرعت 
اعاده شــد. چین با وجود اجرای برنامه خشونت آمیز و تنفربرانگیز اصالحات 
ارضی که در آن رژیم جدید با خشــونت تقسیم طبقاتی را در جامعه روستایی 
دامن زد، در حال تجربه ترمیم اقتصادی پردامنه ای بود. اما ادامه نوسازی اقتصاد 
توسط آموزه های کمونیسم مختل شد. نقش پیشاهنگی که حزب کمونیست در 
انقالب داشت موجب شد اهدافی که جمهوری خلق چین برای آن متولد شده 
بود نادیده گرفته شــود. دولت جدید با حرکت تدریجی به سوی سوسیالیسم، 
طی برنامه پنج ساله اول )1953-1957( که بعد از برنامه ریزی مرکزی اقتصادی 
شوروی و با حمایت مسکو انجام گرفت توانایی در اختیار گرفتن کامل قدرت 
را برای انتقال منابع و رشد سریع تجربه کرد.1 اما برنامه اشتراکی کردن، دهقانان 
را به زمین و کارگران را به کارگاه ها زنجیر کرد و به دوران کوتاه رقابت آزاد در 
مناطق روســتایی و شهری چین پایان داد. در سال های بعد، کاستی های مهلکی 
که جزو ذاتی برنامه ریزی مرکزی بود- فقدان انگیزه و ابتکار برای مردم در پایین 
هرم اجتماعی و نبود اطالعات و پاسخگویی افراد موجود در راس هرم- دست 
به دست هم داد و در یادگیری و نحوه عملکرد نظام اجتماعی جدید و یکپارچه 

1- اجزای اصلی برنامه اول پنج ســاله چین که به »156 پروژه« شهرت یافته بود، شامل 156 پروژه بود که 
شوروی با در اختیار قرار دادن منابع مالی و فناوری از آن حمایت می کرد. این پروژه ها گام های اولیه توسعه 

.Dong and Wu (2004) :صنعتی چین را فراهم کرد. نگاه کنید به
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)بخوانید بی طبقه( باعث خطاهای اجتناب ناپذیر شــدند. همچنین حســادت و 
رقابت بر سر قدرت در صحنه داخلی و بین المللی این وضع را آشفته تر کرد.

 فاجعه بارتــر اینکه تعهد کورکورانه رهبران چین بــه آموزه های خارجی و 
پذیرش بدون قید و شرط آن به مثابه راه حل اصلی، رویکرد آنها به مسائل مختلف 
را به جزمیت1 آلود. حتی سیاستمدار مبارز و مستقلی مانند مائو در این دام افتاد و 
کمونیســم را تنها وسیله گذار چین به سرزمین صلح و فراوانی تصور کرد. تعهد 
بی قید و شــرط به کمونیسم و تقدم وسیله بر هدف به تدریج حزب کمونیست 
چین را از بشارت دهنده به گروه حافظ ایدئولوژی تبدیل کرد. همزمان کمونیسم 
خود را از وسیله ای که برای آوردن صلح و خوشبختی به چین در نظر گرفته شده 
بود، به هدفی غیر قابل مذاکره تبدیل کرد2. این از خود بیگانگی حزب کمونیست، 
چین و همراه با آن مردم چین را به داالن تاریک ایدئولوژی بسته کشاند. فقط بعد 
از مرگ مائو بود که ریشه عملگرایانة کنفوسیونیسم3، شیوه »جستجوی حقیقت از 
واقعیت«، روشنایی را به این حزب که زمانی با چرخش مشتاقانه اش به مارکسیسم 

همه سنت های چین را تحقیر و رها کرده بود، باز آورد. 
با وجود این، همانگونه که در ضرب المثلی چینی اشاره می کند »شتر گرسنه 
بزرگ تر از اسب است.«4 حتی فاجعه »جهش بزرگ به جلو« که میلیون ها دهقان 
را از گرســنگی از بین برد و فاجعه انقالب فرهنگی، به طور کامل زیر ساخت 
اقتصادی بنیان نهاده شــده در زمان مائو را از بین نبردند. اصالحات بعد از مائو 

بر این شالوده ها نهاده شد. 
ارزیابی وضع اقتصادی چین در زمــان مائو همچنان موضوع مورد اختالف 

1- dogma
2- این مسئله که چه زمانی کمونیسم از ابزار و وسیله به هدف نهایی تبدیل شد کاماًل روشن نیست. برای 

. Hua-yu Li )2006( اطالع از تصمیم مائو و گرایش به استالینیسم نگاه کنید به
3- -Confucianism

a starved camel is bigger than a horse -4: نزدیک ترین معادل فارســی این ضرب المثل چینی، این 
سخن سعدی است: »شیر اگر مفلوج باشد همچنان از سگ به است « یا این بیت رودکی: »گرگ را کی رسد 

صالبت شیر// باز را کی ُبَود )رسد( نهیب شخیش«. م.
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صاحب نظران است1. تحلیل های مرســوم، اصالحات اقتصادی چین را همانند 
رد کامــل آنچه قباًل با رهبری مائو پیش می رفــت، در نظر می گیرد. برای مثال، 
نویسنده ای اصالحات بعد از مائو را »واژگونی بزرگ« نامید2. برای اعتباربخشی به 
این نظر، دیدگاهی میانه می تواند نظرها را به سمت ارتباط پوشیده و تحت الشعاع 
قرارگرفته اقتصاد دوران قبل و بعد از مائو جلب کند. به هر حال، فاصله زیادی بین 
عملکرد اقتصادی مائو و وعده هایی که وی در قالب سوسیالیسم به دهقانان چینی 
و کارگران داده بود، وجود دارد. به محض اینکه مائو در بستر مرگ افتاد، سودای 
جانشینی وی و سرنوشت انقالب فرهنگی، اندیشه های اخالقی را که زمانی بسیار 
مورد توجه بود، از چشــم انداخت. اندیشه سوسیالیسم که تصویری روشن القا 
می کرد به تیرگی گراییــد و پویایی و طراوت اجتماعی از درون دچار رخوت و 
رکود شد. گروه پرشــماری که گویی از زندگی راکد و یکنواخت راضی اند، در 
نومیدی عمیق غوطه ور شدند. چینی ها گرچه نمی توانستند جایگزیِن مشخصی 
برای این وضع نشــان دهند، قطعًا  گوششان برای شنیدن چنین بدیلی آماده بود. 
همزمان در میــان متفکرترین ها در داخل طبقه حاکم و خــارج از آن بعضی از 

1- آثار پرداخته به بررســی دوران مائو به ســرعت در حال افزایش است. به خصوص به این دلیل که دوران 
مائو اثرهای فروانی بر دوره های بعد برجای گذاشــته است. برای مطالعه در این زمینه نقطه شروع مناسبی 
می تواند اثر دوجلدی تاریخ کمبریج چین توســط )MacFarquhar and Fairbank )1987, 1991 باشد. 
 Bramall( .2006 بررســی تاریخــی جالب توجهی ارائــه داده اند,Meisner )1999) and Gray )1990)
2009( تحلیل اقتصاد سیاسی از ابتدای دوران مائو از سال 1949 تا اوایل دوران مابعد مائو ارائه کرده است. 
(Naughton’s )2007 اثری درخور با تاکید بر دوران اصالحات منتشر کرده است. برای مطالعات اخیر نیز به 
Riskin(1987) مراجعه کنید. در بین مطالعات چینی، مجموعه سه جلدی در مورد چین دوران مائو )-1949

Lin, Fan and Zhang )1989); Jin Cong )1989); and Nianyi Wang )1989 (1975( نقطه شروع 
مناسبی اســت. برای مطالعه جامعه به مجموعه ده جلدی تاریخ جمهوری خلق )1981-1949( که توسط 
 Zhonggua دانشگاه هنگ کنگ منتشر شده است مراجعه کنید. به عالوه سه جلد اول مجموعه پنج جلدی
Renmin Gongheguo Zhuanti Shi Gao با عنوان ریشه یابی تاریخی جمهوری خلق چین که تاکید و 
تمرکز ویژه ای بر اتفاقات افتاده در دوران مائو دارد مراجعه کنید. برای بررسی تاریخی از اقتصاد دوران مائو به 
(Jian Sun )1992); Li Wu )1999); Shaozhi Su )2002); and Angang Hu )2008 مراجعه کنید. 
جامع ترین مطالعه در دسترس مجموعه پنج جلدی ویرایش شده توسط Dexin Zhao(1988-1999) است. 

همچنین به Ning Wang(2008) برای ارزیابی انتقادی از اقتصاد دوران مائو مراجعه کنید.
2- Hinton (1990)


