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ی هامحبوب داووس از فضیلت یچهره پینگشی جین کههنگامی 7102اوایل سال 

هر  فارغ از رسیدمی نظر به کرد،وکار آزاد و تجارت باز، ستایش میکسبآزادسازی، 

ر اما چین طی دو سال گذشته د .مطمئن است ولیبرالیسمن چینی ینسخه غرب در رویدادی

العمر؟( )مادام رهبری و 0،دولت سالاریاست: رشد مداوم مسیرهای متفاوتی حرکت کرده

 یهنسخ تعهد مجدد به و 7ی تحت مالکیت دولتهابنگاه تقویت خواستار که

نین همچ .است اخیر یهاماه در ویژهبه چین کمونیست حزبتیِ لنینیس-مارکسیست

 هب حزب رهبری حملات .اندشده گرفته نادیده نیز چین در موجود واقعاً یهاولیبرالن

های آرمان ،های جهان شمولارزش – کارانههای خرابجریان و ولیبرالن مواضع

 ،بوده هاچپ از بسیاری تأییدمورد  7107 از سال که -و جز آن مشروطه دموکراسی

روشنفکرانِ ی اصلی هنشری Yanhuang chunqiu سردبیران .است شده شدیدتر

اعلام کردند که این  7102فعال بود، در سال  0990 از سال که لیبرال گرا وبازار ،رفرمیست

این مجله با یک  انتشار) خواهد شد بسته دولت حد از بیش دخالت دلیل به نشریه

 یترین اندیشکدهمهم 3یونیرول یسسهؤم (.یافت ادامه متفاوت ییهیرتحرتأهی

 به 7102 سال در را خود محبوب هایبلاگ و هاوبسایت شد مجبور چین در سمنولیبرالی

 و رولیونی مؤسس مدیر که اقتصاددان یوشیِ مائواز انتشار آثار  .درآورد تعلیق حالت

 مقر 7102 تابستان در و ،است جلوگیری شد چین ولیبرالن پردازِمشهورترین نظریه

 .شدموم مهرو آن حتی دفتر و بسته پکناندیشکده در 

برال و های لیایم که ایدهیی بودههادانشگاهبر سال گذشته نیز شاهد افزایش نظارت 

ظارت نبا  ، همراهخریدار داشته است تر از غربهاست بسیار بیشمدتها نولیبرال در آن

 در مورد رفتار به همراه تهدید ارسال گزارش ،هاکلاس محتوای و آموزشی یهابرنامه بر

                                                      
1 dirigisme 

2 state-owned enterprises (SOEs) 

3 Unirule Institute 
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دانشجویان  نمیاهای داوطلب نیروهای امنیتی که در قبول دانشکده توسط خبرچینبلغیرقا

 گپینجین شی رژیم در که کههنگامی ،دیگر یهاچپ از تعدادی و 0یهوا وانگ .هستند

 از هک چرخاندند ولیبرالیسمن انگشت اشاره را به سوی ،را دیدند «مردم» های خیزشنشانه

ه ب اخیر حملات به توجه با .بود خود را مستحکم کردهسنگربندی  91 یدهه اواسط

 بستنبه  تهدید حتی و یفمینیست و کارگری فعالان دستگیری ،هاسایتوب تعطیلی -هاچپ

 یهاوعده از پینگجین شی گردِعقب همچنین و - 7پکن مارکسیستی یجامعه دانشگاه

ته از گذش تر سخت موقعیت امروزه حفظ ،رفاهی ی قویِهاحمایت زمینه در خود پیشین

قویت در ت پینگجین خواهی، دولت شیرغم انتقاد از خشونت و فرونهاست. معذلک و ب

که عین حال در داخل و تحکیم فشار بر چپ و راست موفق بوده، در  3نواقتدارگرایی

تجارت باز و هماهنگ با نظم  میاد در سطح جهانی از خود چهره یک حسعی دار

 نیستِ فمی منتقد هواجین دای که نیست تعجب جای مللی را نشان دهد.الاقتصادی بین

 کرده یفتوص «مختصات بدون» کنونی را زیستنِ فرهنگی و سیاسی اندازچشم ،فرهنگی

  4.است

همان چیزی است که نولیبرالیسم در  مختصاتبه هر تقدیر، ایجاد چشم اندازِ بدون 

 و پردازنده مثابهبازار به - نونی آنسیاسیِ کا-آن مهارت دارد. دکترین اقتصادی

ی برای دولت یضامنِ عملکرد بهینه؛ مداخله عنوانبهها؛ رقابت داده صحت یهکنندآشکار

                                                      
1 Wang Hui 

2 Beijing University Marxist Society 

3 neo-authoritarianism 

4 Dai Jinhua, ‘A Cultural Landscape With No Coordinates: Contemporary 

Chinese Cinema’, talk at the University of California Santa Cruz, 22 May 

2112. 

 ای از این گفتار در منبع زیر منتشر شده است:نسخه

 ‘Zuobiao yu wenhua dixing’ (Coordinates and the Cultural Landscape), 

Wuyouzhixiang (Utopia), 2 July 2112. 
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ی کارآفرینی در سطوح فردی و نهادی؛ هاحفظ اشکال مناسب رقابت؛ تعمیم ارزش

سیاسی  هایهای از زمیندر سراسر جهان و در گستره -ضدیت پیدا و پنهان با مساوات طلبی

ی هاتحقق ارزش – «نولیبرالیسم هنجاری»ریشه دوانده است. در واقع، برای کامیابی 

یا حاکمیت حزب  0گرایِ بازاری، راه سومبه جای احزاب بنیاد -سیاست دولتینولیبرال در 

که های نولیبرال برای ایناقتصاددانان و ایدئولوگ 7.دموکرات ضرورت داشته است

یک قطب جاذبه عمل کند ضرورتاً نیازمند پایگاه قدرت سیاسی  عنوانبهنولیبرالیسم 

ستدلال ید این موضوع است. اؤسیاسی کلیدی چین م - اند؛ کنش بازیگران اقتصادینبوده

 ،ان دیدتومی یولیبرالن عینک خلال از واقع دررا خواهد شد که مسیر پسااصلاحات چین 

 دارد. زیت خود را نیمحدود این ابزارِ دید، اما

 رسدیم نظر به و سنتی دیرپا است چین در اقتصاد یِ دولت یمداخله که است واضح

 رفته تاگ هاولیبرالن از - ی مختلفهاطیف اقتصاددانان هایبینیپیش با آن اخیر مسیر

 قشن تدریجی کاهش یزمینه در – و نیز کینزگرایان صنعتی سیاست پردازاننظریه

 در اراتاعتب به هاآن دسترسی منطقیِ تقلیل حداقل یا ولت،د مالکیت تحت یهابنگاه

گذار  – ار تاریخی جهش چندین آموزه یک عنوانبه ولیبرالیسمن ،. با این حالاستتناقض 

 یاعتقاد ارتدکس در زمینه به3هالیبرال-از سوی اردو کیشانه به ضدانحصاراز اعتقاد راست

هوم رقابت بنیادین در مف تغییرات با همگام -شیکاگوکتب م نسبت به انحصار در تحمل

ن ییکو گرایان کهمعاصر با وجود رژیم قدرتِ جهان یهتجربه کرده است. در دور

 یدوره را ورود بهآنبه آن پرداخته و  4«گلوبالیست-اردو»اسلوبودیان مورخ با عنوان 

                                                      
1 Third Way 

2 William Davies, ‘The New Neoliberalism’, NLR 111, Sept–Oct 2112. 

3 Ordo-liberals 

خود  با ظرفیت اندازهآزاد به نتایجی هم که بازاران از ایننمعتقدانِ به ضرورت کنش دولتی برای اطمی

 م.-نایل شود

4 ‘Ordo-globalist’ 
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 از 0.ه باشیمرا داشتنولیبرال  یسلطههای ملیِ ، ما باید انتظار گسترش سنخنامدمیکسوف 

 ولیبرالن نیحکمرا یدرباره روایتی کوز، رونالد شاید ولیبرال،ن معبد متفکران تمامیمیان 

 .که بیش از دیگران مستعد تکثر و تنوع استارائه کرده 

 فردهمنحصرب رویکردی
 کلی ورط به و نکردهمعرفی  ولیبرالن عنوانبه را خود حال به تا کوزدانم جا که میتا آن 

 پرشور گرینتحسرویگردان است. این  فلسفی -اجتماعی اتِ تأمل و شیِ مکتبیکیراست از

خود ضمن تدریس در  زندگی دوم ینیمه در 7،پلرین تمون انجمن عضو و هایک

یل شد. تبد شیکاگو دانشگاه اقتصاد و حقوق مطالعات دپارتمان حقوق به مرکز ثقلِ

خلاف روش بسیاری از همکارانش در وز که بررایی سیستماتیک و شفاف کگتجربه

وی ات کمک کرد تا برخی از مقال - پذیر بسط یافتشیکاگو با اسلوبی ساده و انعطاف

 نوبل اقتصاد را در یکه وی جایزه؛ تا جاییهای مطالعاتی جدیدی را تعریف کندحوزه

 اب تلگراف و پست و یاز آن خود کرد. کوز فرزند یک کارمند دفتری اداره 0990سال 

در ویلسدن واقع در شال لندن متولد شد و در  0901، در سال جامعه پایین طبقه پیشینه

اقتصادی لندن تحت تعالیم لیونل  ی. او در مدرسهدانستمیسوسیالیست  خود راجوانی 

ی اقتصاددان متخصصِ آفریقای جنوب گذارتر از همه آرنولد پلانتتأثیرو  هایک رابینز،

                                                      

 نگاه کنید به:1 
 Quinn Slobodian, Globalists: The End of Empire and the Birth of 

Neoliberalism, Cambridge, ma 2112. 
2Mont Pèlerin Society  
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ون و تلویزی، رادیو -عمومی یالمنفعهخدمات عاماقتصادِ  فت و ضمن تمرکز برقرار گر

 0.تدریس کردجا آن در 0991 یتا دهه -خدمات پستی، آب، برق و گاز

 سالگی وی منتشر شد و 72که در  7«ماهیت شرکت»ابتدایی کوز با عنوان  یمطالعه

یک سال صرف زمان برای  یجه، نتیشداستناد  به آن نوبل یهنگام دریافت جایزه در

با  0930-37های توریستی در آمریکا در سال وکارکسبو  هاتحقیق بر روی کارخانه

 ین بودا کوز واقع، پرسشهیافتگیِ صنایع بود. بی مختلف سازمانهاهدف کشف روش

 ارائه یهماهنگعرضه کند، را  لازم هماهنگی تمام قیمت، سیستم طریق از رقابت، اگر که

 مارکس تقریباً مقاله آغازین خطوط 3؟تی داردضرورچه  شرکت مدیریت سوی از شده

های فرضبیان پیش در ناتوانی از تاکنون گذشته از اقتصادی ینظریه»: کردرا تداعی می

یی را هااغلب آزمون بنیان ،ساخت یک تئوریمسیر اقتصاددانان در  .برده است رنج خود

محقق  عنوانبه هاولیبرالن میان در کوز 4.«انددیده گرفتهنا شودکه نظریه بر آن بنا می

 «د؟دارن وجود هاشرکت چرا» پرسش بهخواهد ماند. وی  باقی ی نظریهانبنیا پروایبی

: است قیمت مکانیسم از استفاده 9«اتیمعامل یهاهزینه» آن دلیل که داد پاسخگونه این

 ارک این مشروط به این که ،دادهد خوا به شکل درونی انجامکارکردها را  شرکت یک

 .ی را کاهش دهدبازار یمبادله طریق از خدمات و کاردست آوردن نیروی هب یهزینه

                                                      

 )« باز یامعهجتلویزیون در یک -رادیو» عنوانِ بای کوز در انجمن مونت پلرین هانخستین دیدگاه 1

Broadcasting in a Free Society)  منتشر شد. نگاه  1591در سال در این زمینه و کتاب وی

 کنید به:

Ronsld Coase, British Broadcasting: A Study in Monopoly,1521. 

2 ‘The Nature of the Firm’ 

 ه نوبل خود موشکافی کرد. همچنین نگاه کنید به:کوز در سخنرانی جایز ااین مسئله ر3 
Ronald Coase, ‘The Institutional Structure of Production’, 5 December 1551. 

4 Ronald Coase, ‘The Nature of the Firm’, Economica, November 1532. 

Economica was, and is, an lse publication. 
2 ‘transaction costs’ 
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 هادین اقتصاد و گشود را تحقیقات از جدیدی یهازمینهباب  اتیهای معاملمفهوم هزینه

 .بیستم قرن آن در ابتدای 0شکل داد؛ کاملاً متمایز از نوعِ وبلنی را جدید

ی اداره کوز پس از محدودیت دوران جنگ جهانی دوم و فعالیت در دپارتمان

افزود، در دهه  صنعت ملی یکه تنها بر تردید وی درباره 7در لندن CSOمرکزی آما

راهی آمریکا شد و ابتدا در دانشگاه بوفالو و سپس در دانشگاه ویرجینیا تدریس  0991

در دانشگاه شیکاگو  3ورنال حقوق و اقتصادژبا پذیرش سردبیری  0924کرد. در سال 

 یهزینه یمسئله»دوم وی با عنوان  یدر آن زمان با وجود موفقیت مقاله 4.مستقر شد

، کوز وجاهت علمی شد نیز به آن اشاره نوبل یجایزه استناد در ( که0920) 9«اجتماعی

 ایردیه ،یواقعهد شوا و با ردیافت وکیل یک رافت کارظخود را کسب کرده بود. کوز به 

دیدگاه غالبی که  ( وارد کرد؛0971)2اقتصاد رفاهآرتور پیگو در کتاب  دیدگاهمحکم بر 

 بیرونیِ اتتأثیر» به منجر هاآنهای کنش که وکارهاییکسب کردن محدود برای طبق آن

 درک ادعا زکو در مقابل .لازم بود دولت اقدام شد،می دیگران آور برزیان اثرات و «منفی

 به رمنج دو طرف بین مذاکرات، وکارکسبدر  درگیر نظر از حقوق طرفینِصرف که

 رجعمبه یکی از مقالات  «اجتماعی یهزینه یمسئله» .شد خواهد حداکثری ثروت ایجاد

 رادیکال و یرویهخود راه را بر  یاقتصاد تبدیل شد، که به نوبه یدر رشته

                                                      

 م.-اشاره به تورشتاین وبلن، جامعه شناس نهادگرای ابتدای قرن بیستم در آمریکا1 

2 Central Statistical Office in London 

3 Journal of Law and Economics 
  :نوبل شرح داد یسردبیر ژورنال در اتوبیوگرافی ارائه شده به کمیته عنوانبهکوز روش خود را 4

روش کارکرد واقعی بازار و چگونگی فعالیت  یانان را در نوشتن دربارهمن اقتصاددانان و حقوق د

 ی اقتصادی تقویت کردم.هافعالیت تعهد دردر مقررات گذاری یا  هادولت

2 ‘The Problem of Social Cost’ 

2 Economics of Welfare 
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دانشگاه  به خارج از بسط مکتب شیکاگو»یکا و آمر ولیبرالیسمن یهگذارانمقرراتضد

 0.گشود «شیکاگو

پای » صاداقت همیشگی مخالف و متفکری نواندیش که نیست تعجب جای بنابراین،

 کوز یم.بیاب چینی داریسرمایه مدافعان ترینقوی از یکی را، کوز رونالد مانند «ایتخته

 و بود شده شناخته 21 یدهه اواسط در ی ویهافعالیت رفت،ن چین به هرگز اگرچه

 اداقتص یهتوسعپس  در کنندههدایت فکری نیروی وی 7.است مانده باقی تاکنون شنفوذ

به ارتباط خاص عاملان این سنخ از توسعه با قیودِ جمهوری خلق  نظر - بود نهادیِ چینی

 و - دهستن دخیل اقتصاد در مستقیم طوربه «نهادها» از ای گسترده طیف چرا که چین،

اقتصاد »)وی خود اصلاح  دانند می «کوزی» را خود چین گراینهاد اقتصاددانان تمام تقریباً

 0991 یکوز پس از دهه .نامیده شود ( «اقتصاد صحیح»را رد کرد، و ترجیح داد  «کوزی

 میزبانگذرانده بود، ازسر سالگی را  91یکم، هنگامیکه وی ورود به قرن بیستهاو در سال

 و اادکترهای پسدوره تحقیقاتی، بازدیدهایقالب  در چینی برجسته اقتصاددانان زا شماری

ها در شد، و ارتباط نزدیک خود را با آن شیکاگودانشگاه  در های مشارکتیکنفرانس

 شیکاگو گاهدانش در دکترااپس پژوهدانش ونگیچ استیونبندی نولیبرال حفظ کرد. طیف

 ترینبمحبو از یکی و داشت کوز دوستی نزدیک با کنگ، هنگ دانشگاه مدرس بعداً  و

آیا چین با عنوان  0927چیونگ در سال  ینافذترین اقتصادانان چین شد. رساله و شارحان

ه امور اقتصادی نولیبرال در لندن منتشر شد به مؤسسکه توسط  3؟کاپیتالیست خواهد شد

                                                      
1 William Davies, The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and 

the Logic of Competition, London 2112, pp. 21–4, 24–5. 

 نگاه کنید به:2 
 Zhang Shuchang and Sheng Hong, eds, Kesi yu Zhongguo: yiwei jingjixue 

dashi de Zhongguo yingxiangli [Coase and China: A Great Economist’s 

Influence in China], Beijing 2113; Steven Cohn, Competing Economic 

Paradigms in China: The Co-Evolution of Economic Events, Economic 

Theory and Economics Education, 1522–2112, New York 2112. 
3 Will China Go Capitalist? 
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وق چین یک رژیم حق شرط این بود کهپاسخ مثبت داد؛  به صورت مشروطاین پرسش 

 مالکیت تاسیس کند.

 نچی سال بعد، کوز با همکاری دستیار پژوهشی خود نینگ وانگ در کتاب 31

این کتاب  7.با صدای بلند پاسخ مثبت داد چیونگبه پرسش  0،کاپیتالیست شد گونهچه

ل دی نولیبراااقتص-چین مطابق پارامترهای عقلانیت سیاسی یدارانهشرحی بر تحول سرمایه

ین چین در تحول: مسیر چچینی آن با عنوان  یی است. ترجمههایک کوزی و نظام معرفتیِ

اب به چینی کت یمنتشر شد. کاپیتالیسم در سراسر نسخه 7103در سال  3به اقتصاد بازار

یافته به که سوسیالیسم با یک بار معنایی منفی و تقلیلترجمه شد، در حالی 4«اقتصاد بازار»

 جنبش به مربوط ارجاعاتشناسی کتاب اندک . در منبعترجمه شد 9«ایرنامهاقتصاد ب»

ین چدر باقی موارد ترجمه دقیق و کامل بود. کتاب  .شدند حذف 0929 سال در مننآتیان
 که خوانندگان روایت آن روازایندر این کشور موفقیت زیادی یافت، احتمالاً  در تحول

و برای رونق مداوم  کنندهتحسین گرایی چینی خاصدارانه را براسرمایه یاز توسعه

قتصادی ا یکه آیندهای دال بر اینیافتند؛ بدون هیچ اشارهامیدبخش این کشور  یآینده

 مسائل ای بهروشن به پذیرش هنجارهای سیاسی غربی بستگی دارد. کتاب اندک اشاره

                                                      
1 How China Became Capitalist? 

2 Ronald Coase and Ning Wang, How China Became Capitalist, 

London and New York 2102. Henceforth, HCBC.  

که کوز و هنگامی 2112مشترک این دو بر روی کتاب در سال  رز در پیش گفتار شرح می دهد که کاکو

 ، سپس«کرد تهیهرویدادها در چین و تفسیر آنها را  یوانگ اطلاعات درباره»ساله بود شروع شد؛  59

ند. دکرروز ت کردند، اطلاعات غلط را تصحیح کردند و استدلال را بهدو نویسنده در مباحث مشارک

  سالگی کوز منتشر شد و یک سال بعد وی درگذشته بود. 111کتاب در 
3 Biange Zhongguo: Shichang jingjide Zhongguozhi lu [China in 

Transformation: The Chinese Road to a Market Economy]. 

4 shichang jingji, or ‘market economy’ 

2 jihua jingji, or ‘planned economy’ 
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 بر آن زتمرک عمدتاً د.طبقه ساکت بو یو سوبژکتیو داشت و تقریباً درباره اجتماعی

ای ایده» از ولیبرالن آشنای نقد ؛ برآیندی ازبود و اقتصاد کلان صنعتی سیاست

جستجوی حقیقت از دل »الوصف، این کتاب با ادعای . معریزیبرنامه یا «گریهدایت

 رد.مسیر اصلاحات را کاملاً با عینک نولیبرال قابل دیدن ک ،نولیبرالیسم منطق با، «هاواقعیت

 خود هایشهری ولیبرالیسمن در واقع که شواهدی را بیابیم است ممکن وانگ، و کوز با دید

  .است کرده اً حفرعمیق چین در را

 هاببرها و سنگ
 با انهرودخ از عبور»المثل چینی بر گفتمان اصلاحات در این کشور غلبه دارد: دو ضرب

 7.«است سخت ایستادن ،بربی بر پشت سوار هنگام»و  0«زیر پا سنگ سختیِ احساس

ان کنترل تام شد، بر فقد استفاده رسمی گفتمان از خارجکه در ابتدا  «ببر پشت بر سواری»

احساس » 3.که انتخاب خودش باشد حرکت خواهد کردی جاییدارسرمایهاشاره دارد: ببر 

ند رانی مانکاهای اولیه ازجمله دنگ شیائوپینگ و محافظهکه رفرمیست «هاسختی سنگ

د پسند در چین است. این افسانه بر تضاعامه یبرآمده از یک افسانه، کردندبیان  چن یان

بین فردی که بر یک سنگ ثابت آسایش یافته و موقعیت نامطمئن کسی که در رودخانه 

  دارد. تأکیدنهد، پای می سنگبر 

 همجموعه عواملی که چین را ب»گفتار کتاب نوشتند که کوز و وانگ در پیش

، «دناخواسته بودن یتمامبهریزی نشده و پیامدهای نهایی آن ی سوق داد برنامهدارسرمایه

 یپیامدهای ناخواسته»یک ها ی چینی نمودی مناسب از چیزی است کهدارسرمایهایجاد 

                                                      
1 mozhe shitou guo he 

2 qi hu nan xia 

3 Stricto sensu, the original proverb is more commonly understood as ‘in the 

midst of a risky and consequential undertaking, one must persevere to the 

very end’. 
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دانند که از پیامدهای می هایک مطمئناً، خوانندگان 7.نامیده است 0«کنش انسانی

 چون هیچ هوش انسانی قادر ،کردباید اجتناب  - یریزبرنامه - کنش انسانی یهخواست

 از وانگ و وزک ینسخه بنابراین در پایه باشد.گر برترِ بازار همنیست با نیروی محاسبه

 یا الب رابرت مانند کار – چین یتمدن یای به جوهرهاشاره هیچ یدارسرمایه به گردش

دیده  –ایوانت پروتستانیسم و یسمنکنفوسیو بین پیوستگی یدرباره 3کینگ آمبروز ادعای

 نظمک ی به تسلیم نه و است غربی خبری از تحمیل و فشار نهدر این کتاب  شود.نمی

مطابق روایت آنها، جریان اصلاحات در چین بازپیداییِ نظام معرفتی نولیبرال  .برتر اقتصادی

اصلاحات را  دند کههایی بوویژگی ،ریزیبرنامهناپذیری و بنیادنیافتگی بر بینیاست: پیش

ری عناص - گری هدایت جای به - رهبری سازگاری و پذیریانعطاف و تضمین کردند؛

 .ندبود کننده تعیین

ی هایکی دازاناز چشم»را عمدتاً  فرایند اصلاحات کاپیتالیست شد گونهچهچین کتاب 

 البته، ،«دارد أکیدت اقتصادی غییرت نهاییپیشران  نیروی عنوانبهمعرفت  رشد بر کهنگرد، می

 روایت، دید خواهیم ادامه در که طورهمان 4.شودمنتج می یبازار رقابت دانشی که از

 درا هآن ی جریان اصلی تمایز دارد.هابا گزارش تأکیدمدعای مورد  در تنها وانگ و کوز

 دولت ار اصلاحات مسیر میزان چه تا کهاین دوشاخه کرده، را محققان که سوال برابر این

 دو ره در را حقیقت پدیدار شد؟ «از پایین»در ابتدا  آیا اصلاحاتکه این و کرد هدایت

 با ینچ تحولات دادن پیوند برای اندکی تلاش بینند. بر خلاف انتظار،می وضعیت

                                                      
1 the unintended consequences of human action 

2 HCBC, p. x. 

3 Ambrose King 

 م.-جامعه شناس اهل هنگ کنگ

 نگاه کنید به:4 

the summary in Ronald Coase and Ning Wang, ‘How China Became 

Capitalist’, Cato Policy Report, Jan–Feb 2113. 
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د. شواین کشور در کتاب دیده می ایمنطقه هایپویش یا جهانی داریسرمایه هایجهش

 دانش ،گریتجربه و رقابت یهتسهیل کنند ساختاری شرایطکوز و وانگ، در تحلیل 

 یهاکنندهتعیین بازار، قیمت و بازار منطق تدریجی گسترش منتج از آن، و یهتولیدشد

 .هستند کلیدی

شرط ساختاری برای اصلاحات بود. زدایی عصر مائو پیشاز دیدگاه آنان، تمرکز

ده  یدرباره»با عنوان  0992سخنرانی مائو در سال تمرکز نخستین بار در سیاست عدم

در  هارفرمیست ادعاهای تا شد منتشر اصلاحات یدوره طی تنهاو  بیان شد 0«مؤثرارتباط 

گذاری سیاست 0992زدایی در سال تمرکز .کند حکیمت را هامائوئیست ی باتبارهم یزمینه

جرای اقتصادی را در اختیار مقامات ی و اریزبرنامه مؤثراجرا شد، تا قدرت  0992و در 

تداوم یافت دلایل مالی و  0921 یمحلی و استانی قرار دهد. این تمرکززدایی که در دهه

 از یشپ یدوره در سیاسی بسیج چیرگی به توجه با .نبود مهم چندان اما نظامی داشت،

حلی م مقامات رب مستقیماً که به کاریزمای مائو گره خورده بود، وی قادر بود 0922 سال

اتی برای ؛ و بنابراین فضای حیبگذارد تأثیر پکن بوروکراسی گریِواسطه به نیاز بدون

 شده محفوظ نگه دارد.اقتدار مرکزی را بدون یک ساختار تمرکززدایی

این فاجعه در حقیقت ناشی از مسابقه مقامات  -چین قحطی منفی هایپیامد ی ازیک

 طلاعات و آمار درست به نتایجو بود که به دلیل فقدان امحلی برای اجرای رهنمودهای مائ

 تمرکززدایی که بود اینپایان داد،  7سیاست گام بزرگ به جلو به که -ژیک منتهی شدترا

 صاحب اقتدار شد. استنتاج کوز و وانگ این دوباره متمرکز یریزبرنامه و از اعتبار افتاد

 است: 

 که ایگسترده یهالالتبا توجه به د هایک تأکیدمورد ینکته

 زیتم ترینمهم که است این شده، شناخته کامل طور به تاکنون

                                                      
1 ‘On The Ten Major Relationships’ 

2 Great Leap Forward 
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 آزاد ریانج تر درسرعت بیش و تخصیصی بالا کاراییِ ،بازار یک

واقع  در واجد شعور نیست، اطلاعات جریان اما .است اطلاعات

د. اثرات آن زیان بار خواهد بو درستی شناخته نشودمسئله به اگر

ارد: فرض دزار آزاد دو الزام معرفت شناختیِ عمیق را پیشیک با

 تصدیق ناآگاهی و تحمل عدم قطعیت. پذیرش این دو الزام برای

 امگ سیاست ازپس حتی چین، کمونیست حزب و مائوی مبارز

 .بود سخت 0جلو به بزرگ

 

 یابترق و ریگتجربه محلی، دانش از متمرکز یاستفادهبه  راستین تمرکززدایی باری،

های ه خواهد داد. ایدئولوژی و سیاست سالرا است، تربیش اطلاعاتکه مولد  ایمنطقهبین

 این ومائو این ظرفیت را خشکاند، اما گرایش سازمانی به سمت تمرکززدایی برقرار شد 

 پذیر کرد.بعد امکان هایسال دررا  یهایک هنجارهای کارکردهای نزدیک به گرایش

 دانش و منفعت

توسط هو  0922که در در ژوئن  7روندهای نظریادعای کوز و وانگ، هدف مجله به 

ی هاانگیز را منتشر کند و از دکترینمقالات پرسش»تاسیس شد، این بود تا  3یائوبانگ

رده ک درگیر را مردم ذهن هم هنوز که ی رادیکال مائوهاسوسیالیستی سخت و سیاست

 رتقدیمی ایمقاله در کوز آنچه -جدل و مباحثه  انگو و کوز مدل در 4.«بودند، انتقاد کند

 ولط درها آن ودانش نگریسته شده  یتولیدکننده عنوانبه -بود نامیده «هاایده بازار»

                                                      
1 HCBC, p. 12. 

2 Lilun Dongtai [Theoretical Trends] 

3 Hu Yaobang 

4 HCBC, p. 22. 
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 مثابههب ، بلکهمانع و تهدید عنوانبه نه را بازارمشکوک به  کاران محافظه وجود کتاب،

ار گری تنها معیعمل» دارند. عبارتمدنظر  دانش انباشت در بالقوه مشارکت کنندگان

و  ظاهر روندهای نظری پشت مجله یدر صفحه 0922در سال  «سنجش حقیقت است

دو » درر ؛ اسم رمزی برای تغییشدقاطع به اقتدار ایدئولوژیک مائو تفسیر  یحمله عنوانبه

 ،کرد مائو حمایت خواهیم صدر سیاسی تصمیم هر از قطعاً ما» - «اطاعت بی چون و چرا

 پس کوتاهِ یدورهبر  که-« مائو را اطاعت خواهیم کرد صدر هر فرمان چون و چرا بی و

  .داشت چیرگی مائو از

 دربر رمایهبر صنایع سنگین س تأکیدپس از مرگ مائو با  یسالهپنج ینخستین برنامه

شت. به همراه دارا فولاد  و غلات تولید در توجهقابل افزایش سرمایه، کمبود زمان

ی هاهای نرخ قیمتی و گامی پولی، روشهامانند مشوق 0بازار مقدم بری هانوآوری

، اصطلاحی شکوفا شدند «مدرنیزاسیون سوسیالیستی» یآغازین اصلاحات بنگاهی، در سایه

بود. کوز و  جایگزین شده سیاسیآشکارِ  یهاکنندهتعیینطبقاتی و دیگر  یکه با مبارزه

را مهم ارزیابی کردند؛  0922مایی سوم حزب کمونیست چین در سال گرده یوانگ بیانیه

 رسیدیبه نظر م اما ،روشن داشت سیاسی گیریجهت نه وداشت  اشاره بازار به نهمتنی که 

 وجور است:ی جفتهایک یختشنامعرفتروند  با

 هب را، خاصی اقدام هیچ بیانیه که بود شانسیخوش واقعاً جای

 زمان نآ در کهاین به توجه تجویز نکرد. با کشاورزی، استثنای

 نسخه هر بودند، شدت دچار ضعف آگاهیهب چین رهبران

داشت. حالا که حکومت چین  تری به همراهبیش آسیب احتمالاً

همه چیز  که تمایل داشت، بود به رویکرد پراگماتیک متعهد شده

ر ه گرایانه قرار گیرد و مشتاقانه به دنبالدر معرض آزمون عمل

 ینچ را تسهیل کند. شاید «رشد نیروهای تولیدی»بود که  چیزی

                                                      
1 Proto-market 
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 لحاظ از مطمئناً اما کافی مجهز نبود، یاندازهبه بازار انقلاب برای

 0.بود آماده ذهنی

 

که در سایر تحقیقات مورد غفلت واقع شده  ،بنگاهی اصلاحات از نظر کوز و وانگ،

اصلاحات بود.  0929و  0922ی هاات سالنیروی پیشران کلیدی در ایجاد اصلاح بود،

 حت حمایتتپذیری مدیریتی ها و مسئولیتبنگاهی شامل ادغام افقی، خودگردانی بنگاه

 های آغازین جمهوری خلق چینسال اقتصادانان جریان اصلیِ 3و گو ژون 7سون یفانگ

 از پس اما منفور شدند برچسب راست گرایان با بعدها جریان ؛ اینبود 0991 یدر دهه

، قبلاً دکه بعدها فهم شنچناآن ین اصلاحات بنگاهیابنابر .یافتند دوباره حیات مائو مرگ

 دهند شانن خواهندمی وانگ و کوزشده بود.  درکبه خوبی توسط اقتصاد سوسیالیستی 

 ریقط از که آگاهیِ و اصلاحات قیمتی بدون آموختند خیلی زود گران چیناصلاح که

واجه م شکست با احتمالاً  اصلاحات بنگاهی خواهد رسید هاشرکت به اهقیمت عملکرد

 جمله ازبسیاری  صدایبرهه  آن در روی داد. 0921 یدهه اوایل اتفاقی که ؛خواهد شد

بر ضرورت اصلاحات  کهشد  بلند 4موکیائواکسو  بازار طرفدار «کارِمحافظه» اقتصاددان

این  یندهدهبازتاب اولیه هایشکست این بر وانگ و کوز تأکید .داشت تأکیدقیمتی 

 باید تنهای در ،یک مفهوم عنوانبهدر صورت پذیرش  ،اصلاحات بنگاهی عقیده است که

 .منتج شود بازار ضرورت ایفای نقش برای و یقیمت از اصلاحات

                                                      
1 HCBC, p. 41. 

2 Sun Yefang 

3 Gu Zhun 

4 Xue Muqiao 
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 منجر یهترین اصلاحات اولیمهم 0«هاحاشیه از انقلابی حرکت چهار»ها، آن تحلیلدر 

کارهای کوچک خصوصی در شهرها، کشت و زرع وبودند: کسب بازار اداقتص به

تفسیر کوز  3.اقتصادی یو مناطق ویژه 7،ی روستایی و شهری کوچکهاخانوادگی، بنگاه

ی جریان اصلی است. اخیراً تیوِس و سان هاو وانگ از این تحولات مشابه دیگر روایت

و  4اورزیزداییِ کشبالا به پایین اشتراکیماهیت  یدرباره ایتحلیل موردی متقاعدکننده

زدایی اگرچه کوز و وانگ مدعی اشتراکی 9.اندهای آن در بحران مالی ارائه کردهریشه

 مشوق ابکت سراسر در آنهابالا هستند، اما چون بهیک فرایند پایین عنوانبهکشاورزی 

 مرکزه ب جدید سیرتف هستند، -از بازار طرفداریبه شرط -تحت هدایت دولت اصلاحات

 ،هاهحاشی انقلابیِ حرکت واقعی یهامیوه آنها، از دیدگاه .آسیب نخواهد زد تحلیل آنها

 آگاهی افزایش و رقابت در هامهم آن بسیار نقش سازمانی، تنوع رشد دانش، رشد

را  2پارک صنعتی شِکو 0929کارآفرینی که در سال  2،یوان ژنگ .بود در کل اقتصادی

 عنوانهبن ادغام شد، این جمله را ژشن اقتصادی یویژه یهطقکرد که بعدها در منراه اندزی 

 ها،چینی برای 2.«زمان پول است، کارایی زندگی است»: کرد انتخاب خود بنگاه شعار

 رسناکت یایده این وفرانکلین  بنجامین نه دارد، ارتباط نژشن با «است پول زمان» یایده

 متولد شد.  هاحاشیه در واقعاً ،سلیم عقلنظر  از

                                                      
1 ‘four marginal revolutions’ 

2 Township-Village Enterprises (TVEs) 

3 Special Economic Zones (SEZs) 

4 agricultural de-collectivization 

2 Frederick Teiwes and Warren Sun, Paradoxes of Post-Mao Rural Reform: 

Initial Steps Toward a New Chinese Countryside, 1522–1521, New York 

2112. 

2 Yuan Geng 

2 Shekou Industrial Park 

2 ‘Time is money, efficiency is life’ (shijian jiushi jinqian, xiaolü jiushi 

shengming) 
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ت تح کلانِ-اقتصاد سیاست یبا مشخصه «قفس در پرنده» یمرحله -0921 یدهه

ر مسیر د سیاسی هایچالششاهد  - ی اقتصادیآزاد محدودیت و دولتی ریزیبرنامه تسلط

 هاچالشبرای کوز و وانگ، این  .بود 0923 و 0927 هایسال درویژه به شدنبازاری

همچنین شاهد  0921 یدهه .ندبود تحول سودمند یک کل در ی ومعج دانش یهافزایند

 با عمیقاً  یاقتصاد گذارانسیاستمثابه یک رشته و گفتمان بود. رشد سریع اقتصاد به

 ،هدر دو اردوگا بازار طرفدار متفکران یو نیز همه ،اروپای غربی و شرقی اقتصاددانان

ی هادرون سهمیه هاتعیین قیمت- 0گذاری دوگانه سیستم قیمت .شدند مشغول تبادل آرا

 که تحولییعنی همان  -های بازاری برای تولیدِ خارج از سهمیههادولتی و تعیین قیمت

 اقتصاد یآموختهدانش 7یینگو ژانگ تجلیِ دیدگاه ،کرد تسریع را پولی اصلاحات مسیر

صلاحات قیمتی ا ،هذامع .شد دیلتب چین یهاولیبرالن ترینبرجسته از یکی به بعدها کهبود 

 هکرا ایجاد کرد  ریاضتی یهاسیاست و تورم ناپایداری، ،بندی نامناسبی داشتزمان

 در کشتار و شد کشور سراسر در 0921 یدهه دوم ینیمه اجتماعی در هایناآرامی موجب

 مورد در وانگ و کوز ،0921 یآموز دههعبرت پایان رغمبه .اوج خود رسیدآنمن بهتیان

 عمومی،زندگی  در روشنفکران مجدد مشارکت خصوصبه هاسال آن هایسیاست

 به هاآن .صدا هستندیک ،حقوقی نظام بازسازی و تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه

 قانون، قاز طریفرمانروایی  عنوانبه بلکه قانون، فرمانرواییِ عنوانبه نه اخیر دستاوردهای

 تسیاس هزارتوی وندر قدرت روابط مراتب سلسلهدهیِ نظم و مندیساخت برای تلاش»

 3اشاره دارند. «چینی

 

                                                      
1 the ‘dual track’ pricing system 

2 Zhang Weiying 

3 HCBC, p. 112. 
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 شناختی تحولات
نیز بود. اگرچه اقتصاد جریان اصلی بر منافع رقیب  «ی جدیدهاایده» یدهه 0921 یدهه

ن ها در ایبرخورد ایده دارد، کوز و وانگ می نویسند که تأکیدهای رقیب به جای ایده

 برای ایشالودهبه  ،یافته در نهادهاتبلور هایایده «سطح مطلوب خود نرسید.به »رشته 

خ رتغییر شناختیِ ژرفی هنگامی در سطح فردی و اجتماعی » :شوند میتبدیل  هویت

 موردانتظار پذیرفته شده نقش پایگاهی یهگرایاندهد که نهادی که برای کارکرد عملمی

 از نظر این دو، جمهوری .«دکنتعریف میرا عی ما که هویت فردی و جمبرعهده بگیرد  را

 مانع قدرتمند «سوسیالیسم» یایده داشت و قدرتِ تجدی هاایده در همیشهخلق چین 

به چیزی »، 0922پراگماتیسم پس از  تأثیرتحت  اقتصاد بازار بود. اما سوسیالیسم یتوسعه

کار به جای یک هدف های سیاسی بود: یک ابزار شد که خواسته ایدئولوژی تبدیل

حالا سوسیالیسم برحسب عملکرد آن قادر بود در معرض آزمون و قضاوت  .«ناپذیرمذاکره

عموماً  0991و  0921ی هادر دهه 7انسان اقتصادیساخت بر هاتلاش 0.تجربی قرار گیرد

 سازیآزاد»با استفاده از زبان انقلاب انجام شد، تا مشوق کسانی باشد که نگران اثر بازار بر 

 وکوز  برایمنزلتی خاص دارند.  هابنابراین در جهان کوز و وانگ، ایده 4.بودند 3«ذهن

 عنوان با یاهو وانگ که فرآیندی ،«پراگماتیک چرخشِ» اصلی منفعت وانگ

 ؛بود بازار قضاوت برای هاایده خلاصی از ،است کرده توصیف« زداییسیاست»

 و اراییک رقابت، بازار، یهاارزش آن ینتیجهدر  که بود فرایندی همچنین زداییسیاست

  9.شدند تبدیل جدید یهویت منابع و پیشرو یهاایده به - غیره

                                                      
1 HCBC, p. 52–2. 

2 homo economicus 

3 ‘liberate the mind’ 

4 Joseph Fewsmith, China Since Tiananmen: The Politics of Transition, 2nd 

edition, Cambridge 2112, pp. 22–22. 

2 Wang Hui, ‘Depoliticized Politics, from East to West’, NLR 41, 

September–October 2112. 
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آنمن موقتاً ابتکار عمل را به عناصر ضدبازار در کاهش سرعتِ اقتصادی پس از تیان

، 0997در سال  کشورهای جنوب دنگ شیائوپینگ به رهبری حزب داد، اما پس از تور

ا سرعت پدیدار شد و بآشنای آن به مختصاتبا تمام  «ی با مشخصات چینیدارسرمایه»

تحکیم شد. کوز و وانگ این  7110عضویت چین در سازمان تجارت جهانی در سال 

 د. به لحاظدهنساختاری نسبت می-مسیر را به عوامل ایدئولوژیکی، سیاسی و خرد

 یوسعهت – نگ شیائوپینگد ازسوی ارتدوکسم ایدئولوژیک، بازتعریف مارکسیس

 ولیدیت نیروهای یتوسعه به که سیاستی هر ؛بود سوسیالیسم جوهر تولیدی نیروهای

ی موانع سیاسی یا ایدئولوژیک یهمه – بود سوسیالیسم با تطابق در عملاً کردمی خدمت

د اقتصا ی، توسعه0997حزب در سال  یبازار را از بین برد. در چهاردهمین کنگره یتوسعه

ه حزب از آن تاریخ ب یهاکنگره تماممثابه هدف نهایی اصلاحات مشخص شد و بازار به

 جدی نسبت به مفاد ایدئولوژیک در سطح ی. دغدغهاندکرده تأییدبعد، مرکزیت بازار را 

رهبری حزب کمونیست چین تمام شد. زین پس، حقیقت با معیارهایی چون نرخ رشد 

فقر و درآمد، نرخ تورم، سطح قیمت، تعداد اختراعات و  ناخالص داخلی، آمارهایتولید

ایدئولوژیک یکنواخت  هایدرپی جدید با برنامهرهبران پی سنجش خواهد بود.غیره قابل

 یایؤر» و «سوسیالیستی هماهنگ یجامعه» ،«نمایندگی سه تئوری» چون ایپشتوانهو بی

سم ی جدید از کمونیهایز این برنامهبرای تما وانگ و کوز .کردندرا پیشنهاد می 0،«چینی

 0922معاون نخست وزیر چین که در سال  7از وانگ ژنهای پیش از اصلاحات، در سال

کرده بود،  کیدتأبه بریتانیا سفر کرده و بر رونق اقتصادی و سطح دستمزدهای این کشور 

                                                      
1 ‘The three represents’, The ‘socialist harmonious society’ and The 

‘Chinese dream’. 

 م.-فق حزب کمونیست چین در دوره اصلاحاتی چند رهبر موهااشاره به برنامه

2 Wang Zhen 
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 یک ما دلِم توسط حزب کمونیست اداره شود براساس بریتانیااگر »کنند که می قول نقل

  0.«کمونیستی خواهد بود یجامعه

 بادرصد کالاها و خدمات  22، 0999بود: تا سال اما قاطع  تدریجی اصلاحات قیمتی،

 هامالیات هکاصلاحات مالیاتی  .ها پیوستبه خاطره سیاه بازار و مبادله شد بازار یهاقیمت

 ،کرد حذف را های منفردتوافقی شرکت یمالیات یهانرخ یرویه ومنظم  و ساده را

ی هابنگاه که در انزوایفراهم کرد، ای برای انحلال بیشتر سیستم قرارداد مدیریتی انگیزه

نیروهای بازار ایفای نقش کرده بود. حدف مالیات تولیدی  سوی تحت مالکیت دولت از

کرد،  فایالتی تضعی-گرایانه بیناتهای محلی را برای انجام اقدامات حمایدولت یانگیزه

 دیگری را وارد فضای رقابتی کرد. از دیدگاه کوز و یبنابراین بازار ملی را تقویت و پهنه

 وانگ، اصلاحات مالیاتی: 

 از را ایمنطقه اقتصادی ایییپو و داشت ای گسترده اثرات

حالا  .ردک تبدیل کارآمد و پایدار رقابت یک به نظمی بیهاتیول

ه از طریق بهبود زیرساخت و های محلی برای جذب سرمایدولت

 یهده اواسط از کار خود، رقیب یکدیگر بودند.ومحیط کسب

ادی اقتص پویایی مسئولیت اصلی را در ای منطقه رقابت 0991

 7.داشته است چین گیرچشم

 زامالکیت دولت به جدیت های تحتکه، اصلاحات بنگاهی در بنگاهاین سرانجام

 مالی تأمینبرای  3به عموم سهامی اولیه یعرضه ، استفاده ازسازیخصوصی طریق

ه کاس». سیاست شد دنبال هادارایی نظارت یکنواخت بر و دولت مالکیتتحت هایبنگاه

بیکاری و  ی، از طریق بیمهدادرا پیوند می کارکنان و کارفرمایان که 4«برنج آهنیِ

                                                      
1 HCBC, p. 122–2. 

2 HCBC, p. 125. 

3 IPOs 

4 ‘iron rice bowl’ 
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زب منتقدان حسازی مسکن شکسته شد. کوز و وانگ بر خلاف بسیاری از خصوصی

 هاآن گرای تحت مالکیت دولت تمرکز نکردند. هابنگاه یکمونیست چین، بر تجربه

 آنها تمالکی - کنند عمل کارآمد و رقابتی صورتبه  و– نندطی ک را اصلاحات بنگاهی

 .نبود نگرانی یمایه چندان

به مثابه  0هاناحیهاهمیت رقابت بین  یدیدگاه استیون چیونگ در زمینه کوز و وانگ

ت ماهی»قدیمی کوز،  یها به مقالهپیشران اصلی اصلاحات بازاری را دنبال کردند. آن

و هم بازارهای  محصولاتهم بازارهای  - ، برگشتند تا ضرورت بازارهای باز«شرکت

 ارباز کارکردیِ یتوسعه را برای عملکرد مناسب شرکت نشان دهند. اگرچه -املوع

 هاناحیه نبی رقابت اما ،خیر شدأدچار ت بازار اقتصاد بهای برنامهد اقتصا از در گذار املوع

 :کردوفصل حل را این مسئله ،خود جدید صنعتی یهاپارک در هاشرکت جذب در

مات درون یک ساختار تولیدی به کالاها و خد املوتحول از ع

ازطریق ترتیبات متنوع از جمله  املودهد که در آن عرخ می

گذاری غیرشخصی، قراردادها و روابط شخصی  مکانیسم قیمت

 یعرصه این در شوند.دهی و هماهنگ میغیرقراردادی سازمان

 دهیسازمان درک ضعیفی از آن وجود دارد، هنوز که گسترده

درک  مارشال آلفرد آن گونه که دهیسازمان .است مهم بسیار

نیافته اما اقتصادهای توسعه .است «تولید متمایزِ عامل» ده، یککر

زمان سا واقع، اند. دریافتگی تعریف شدهنوعاً با فقدان سازمان

ر د .کندمی تر عرضهسریع سرمایه را اغلب موارد یافتگی در

ی محلی پر شد، که هنوز نیروی هاچین، این خلاء با دولت

 7.عظیمی برای تحرک منابع دارند

                                                      
1 counties (xian) 

2 HCBC, p. 142. 
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مایه سر یاستفادهضریب ، ظرفیتاضافه یدر زمینه کوز و ونگ پاسخ منتقدان

 یوسعهت از طریق عطف توجه بهرا  نسبیمزیت ضعف و  تکراریگذاری فیزیکی، سرمایه

 منطقه ای-ارقابت بین برآمده از انسانی و گسترش تکنولوژی تولیدی و سازمانیِ یسرمایه

گذاری، بلکه از جانب وری کردند که رقابت نه تنها از قِبل سرمایهآها یادآن دادند.

گیرد. شکست اگر در سطح محلی اقتصادی صورت می یهای معطوف به توسعهایده

صادی عملکرد اقت یپایههای مقامات محلی برو چون پیشرفتندرت مخرب است. باشد، به

  .دارد وجود سازمانی خطوط و قلمرو یاداره برای تریبیش یهامشوقاست، 

 هاایدهبازار 

احساسات  ینظریهو  0ثروت مللی هاپرشور کتاب ینخست وزیر ون جیابائو خواننده

توجه خود را بر اهمیت  در تبیین چین معاصر بود، و کوز و وانگ آدام اسمیت 7اخلاقی

 یادهاستف – یاسمیت عدالت یایدهنظرداشت به  ها بدونآنکتاب دوم معطوف کردند. 

در یک اقتصاد  پذیریِ نابرابریبر طبیعی بودن و اجتناب نا - برابر و تولید برابر تحت قانون

یری بالای گها احتمالاً سختنیز دارد. آن بالایی بسیار یهزینهدارانه اشاره دارند، که سرمایه

 گونههچچین کتاب پینگ در زمینه فساد را در این پرتو اسمیتی خواهند دید. شی جین
داده  قاد گسترده قرارتنرا آماج ادر گذار چین  هاایدهبرای غیاب بازار  کاپیتالیست شد

 :ستا پیامدهای مخرب زیر با توجه به آزادی بیان بر چین کنترل از هاآن انتقاد .است

 یته شدهشناخ «برندهای»فقدان نوآوری و خلاقیت، ناتوانی تولیدکنندگان چین در ایجاد 

 نجهانی، توسعه ناکافی ظرفیت انسانی و غیره. اما کاملاً روشن است که بسترِ آزمو

 بازار است و باید باشد: ،«هاایده»

 اها و خدمات را با یک روش بنیادیبازار کال ،هابازار ایده

 فرضِ با پیش کالاها بازار که طورراند. همانمی پیش

                                                      
1 Wealth of Nations  

2 The Theory of Moral Sentiments 
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 تاس هاایده بازار این کند، می عمل کننده مصرف حاکمیت

 یم شکل را کنندهمصرف یهاخواسته مستقیم طوربه که

 وعن ما باید به دنبال کدام کندمی ر قطع تعیینطوو به دهد،

 و مدارانسیاست کارآفرینان، همچنین و) کنندگانمصرف

 و هاارزش ها،ویژگی تأثیرو  اقتصاد باشیم، در( دانانوحقوق

تا  و تچیس کالاها بازار بر گیرندمی هایی کهتصمیم اً نهایت

 0.کندی آن را تعیین میکارآمد چه میزان

 

رسش و این پ دها و کالاها استدلال کربر علیه تمایز بین ایده 0924سال  یمقالهکوز در 

فر ضرورت داشت، اما در بازار کالاها ها لسهرا مطرح کرده بود که چرا در قلمرو ایده

 «هاایده»ن قوت بازار هیچ تفاوتی بیدلیل نقطههبود. از دیدگاه کوز، ب قبولبخشی قابلنظم

 7.د نداردوجو «کالاها»و 

کننده در چین کم های مصرفارزش یدهندهشکل «هایایده»برخلاف نگرانی کوز، 

 ازارب صریحاً هاآن خواهند؟می را پلورالیسم نوع کدام واقعاً وانگ و زکو پسنیستند. 

 .دهندنمی پیوند چندحزبی دموکراسی مانند خاص سیاسی صورتِ یک به را هاایده

 و حزابا کارگری، یهااتحادیه اجتماعی، هایجنبش بیان قِ ح گرانن ندرتبه هاولیبرالن

 یدرباره 7103 سال در رواردها از گرفتهصورت یمطالعه .اندبوده سیاسی اجتماعات دیگر

 یهافعالیت نه سانسور گذاریهدف که کرد روشن چین در اجتماعی یهارسانه سانسور

 جمعی اماقد مختلف آزادی بیانِ محرک لاشکابلکه  ضدحزبی،نه احساسات  و ضددولتی

                                                      
1 HCBC, p. 154. 

2 Ronald Coase, ‘The Market for Goods and the Market for Ideas’, American 

Economic Review, vol. 24, no. 2, May 1524. 
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 در هاایده بازار به شبیه چیزی ها،آن بیان در 0.بود – وانگ و کوز تأکیدمورد  ینکته –

 تجربه آن اگر .داشت وجود های پرمنفعت،، با خروجی91 دهه اوایل و 0921 یهادهه

را  نیاز رینتبیش هاایده بازار برای چهآن که بگیریم نتیجه است ممکن ،باشد الگو یک

 .است بازارها یدرباره یتربیش هرچههای ایدهداشتنِ  ،دارد آنبه

رسد به که به نظر می ،است «پیشگام یهاایده» بر خود انحصار به متعهد کنونی رژیم

 مجموعه –حاکم  در سطح عمومی، عقل سلیمشوند. شان انتخاب میسبب تهی بودن

تماماً  -«هستند ای در بازارهاکنندهچه نوع مصرف» کندمی تعیینکه  ییهاایده

چینی  باید یکی از توفیقات مهم نولیبرالیسمرا است، و این )اکونومیستی( اقتصادنگرانه 

 یسیاسهای کیفیت از یکی ،هکرد خاطرنشان سکیفمیرو طورکههمان. کردلحاظ 

 .است تمضدسیس و بخشییرها ینیروی عنوانبه خود یارائه در آن توانایی ولیبرالیسم،ن

بستری و  ،دهند گسترش تربیش را مالکیت حقوق د،نشو باز تربیش قادرند همواره بازارها

 قادر است ولیبرالن ینگارها بنابراین .باشند کارآفرینی هایفعالیتزدایی برای مقررات

به  کردارک این و بخش داشته باشد،نیروی رهایی و هژمونیک عقل سلیمِ  همزمانِ کارکرد

 .است صادق چین در دیگری در جهان یمانند هر نقطه

 شِدانشد  استدلالدر چین،  دهه دوداری طی در تفسیر کوز و وانگ از ظهور سرمایه

 افیک قدرت ی،بازار رقابت یزمینه در گذارانسیاست پذیریانعطاف ایجادشده از طریق

 چین رد که داریسرمایه یسنخ ویژه امارا دارد.  جدید اقتصاد بازتولید و تحکیم برای

 عمیق یهاشهری با جهانی ولیبرالیسمن بستر یک در-وانگ و کوز مطابق متن– ظهور یافت

این بستر  .داد رخمایز مت اقتصادی-سیاسی عقلانیت یکدر متن  و ،حقوق و اقتصاد علم در

ی را است دولتو سی هارشته اقتصاد در نظام دانشگاهی چین، اندیشکده یجهانی شالوده

 رد. بندی کرا در سطوح فردی و ذهنی صورت انسان اقتصادیمجدداً شکل داد و همچنین 

                                                      
1 Garry King, Jennifer Pan and Margaret Roberts, ‘How Censorship in China 

Allows Government Criticism but Silences Collective Expression’, 

American Political Science Review, vol. 112, no. 2, May 2113, pp. 322–43. 
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 دانشگاهیهای سیاست
 نوامبر در پکن دانشگاه ها،ایده بازار یدرباره زدیدگاه کو به واکنش نماید که درچنین می

قبلی مدرسه  شاگرد کوز و رئیس 0ژانگ ویینگ بین عمومی یمناظره یجلسه 7102

 برگزار جهانی بانک ارشد سابق اقتصاددان 7،لین فویی جاستین و مدیریتِ دانشگاه گوانجو

 مبالغه آمیز خبررسانی کرد:  یاین رویداد را به صورت اکونومیستکرد. 

د اقتصاد بین جان مینارلم عشاید مشهورترین مناظره در تاریخ 

 نافع وبرخورد بر سر م -انجام شد هایک کینز و فریدریش

جرقه خورد و  0931دولت که در دهه  یمخاطرات مداخله

 در اخیر یهاماه در خوردرحتی امروزه طنین دارد. صدای این ب

ین جاست .است شده طنین انداز چین سخنرانی یهاسالن سراسر

ینزی ایمان ک به که لین اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی

ی ایکه در برابر یک است، پایبند عمومی یهاهزینه به نسبت

 کهآرایی کرده است، کسیژانگ ویینگ صفیعنی پرشور 

به تپش  را آزاد بازار بتوانند هابوروکرات تردید دارد

 3.درآورند

 

                                                      
1 Zhang Weiying 

2 Justin Yifu Lin 

3 ‘China’s Industrial Policy: Plan vs. Market’, Economist, 2 November 2112. 
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آن با  تشابه رب دیگر نیز مفسر ینچند و بودخلاف انتظار  نفسهفی رویداد دانشگاه پکن

همیشه  یصنعت سیاست که بوده این موارهه لین موضع .اشاره کردند و کینز هایک یمناظره

 تریی بیشبازار نیروهای که زمانی تا است، ضروری توسعه از معین یمرحله یک برای

ن وبیش طیف کامل مواضعِ رشته اقتصاد را در چیقادر به ایفای نقش باشند. این مناظره کم

 بای ای و زیررشتهمواد درس ی دانشگاهیِ اقتصادی چین درهامعاصر نشان داد. دپارتمان

 برای هیدانشگا اقتصاددان یک مثلاًکه هیچ کس در این و هستند مشابه جهان نقاط سایر

ی نخواهد یافت. اقتصاددانان غریب چیز مطلب بنویسد، 0دیلی پیپل مانند دولتیارگان  یک

که لنینیسم محدودهستند، جایی-ی مارکسیسمهاسیاسی مارکسیست اغلب به دپارتمان

 که دارم شک منمحور. اقتصادی، تاریخی یا نظری است، نه سیاست-ریِ سیاسیپژوهشگ

در چین  شانهمکاران نسبت به ی بریتانیااقتصاد یهادپارتمان در هامارکسیست تعداد

 مهمی خشب چین، کاپیتالیست شدند اقتصادی یهادپارتمان گونهچهتر باشد. اینکه بیش

 7.است ما داستان از

جمله اکسو موکیائو سندی حاوی یست ازروهی از اقتصادان رفرمگ 0921سال در 

ها مطابق با کارایی دهی بنگاهبازسازمانرا شامل  گیری اصلاحاتخطوط اصلی جهت

برای  ،تراقتصادی، تولید کالا، نقش بازار در کنار برنامه، و تمرکززدایی اقتصادی بیش

زب جمهور اسبق و عضو ارشد حرئیس مقامات رسمی تولید کردند. لی شیانیان یاستفاده

 ام و از آنمن این متن را دوبار خوانده»: پس از خواندن این سند نوشتکمونیست چین 

                                                      
1 People’s Daily 

و روزنامه رسمی کمیته مرکزی حزب  میلیون تیراژ 3با بیش از  در چین ای روزنامهگروه ترین بزرگ

 م.-ینکمونیست چ

 تر نگاه کنید به:برای بررسی بیش 2
 Cohn, Competing Economic Paradigms in China; Ying Ma and Hans-

Michael Trautwein, eds, Thoughts on Economic Development in China, New 

York 2113; Rebecca Karl, The Magic of Concepts: History and the 

Economic in Twentieth-Century China, Durham, NC 2112. 
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 و اقتصادی اسفناک دانش وضعیت از شاخصی رااین حکایت مورخان  0.«سر در نیاوردم

 رهنگیف انقلاب اپیش اقتصادِد. کنننقل می اصلاحات یدوره در سرآغاز اقتصاد یرشته

 مهاز ه بیش بود، و محورشوروی ینظریه و اقتصاد مطرح در پارامترهای تحت تسلط

 ارشد اناقتصاددان اکثر .را داشت سوسیالیسمقواعد  پذیریِکاربست میزان و ارزش دغدغه

ته تجدید ساختار این رش .گرفتند قرار اذیت و آزار مورد فرهنگی انقلاب در از همه خطوط

ترین سرعت و در یک محیط سیاسی متمایز آغاز شد. اصلاحات، با بیش یدر ابتدای دوره

 اتحاد و اروپا شرق در کهحالی در» :نوشت 0920اقتصادان اکسفورد در سال  سیریل لین

 کهی را رهبراناصلاحات عملی،  پیشنهاد و نظری وجود دارد اشباع شوروی، جماهیر

 ینچ کنند تحت فشار قرار داده است؛ آغاز را اساسی اصلاحات توانندنمی یا خواهندنمی

کار  یبرنامه و ضرورت نظری فاقد اما هستند تاببی اصلاحات برای که رهبرانی دارد

 7.«هستند

آسا بود. دانش اقتصاد و در کل گفتمان اقتصاد عقب برق عمل یهیه و برنامانفجار نظر

تی اقتصاد سوسیالیس یدرباره یپژوهشبا عنوان  موکیائو اکسو 0929ماندند. تحقیق سال 

 جتماعیا انتشار یک اثر در علوم برای برای یرکورد ،میلیون نسخه فروش رفت 01 3چین

 به کتاب این .بسیار بالا بود ،چین بعدی رهبران و مائو آثار اجباری فروش که در مقایسه با

 دی اززیا در تعداد را ییگراچپ و کرد حمله« یاستالینیست» غیرمنعطف ریزیبرنامه

 نقش ،توزیع در پذیریانعطاف تمرکز،عدم از همچنین. مقصر دانست اقتصادی اتمشکل

 روابط» وقِماف «تولید نیروهای» بر کلی تأکید و منفرد کوچک یهابنگاه برای تربیش

                                                      
1 Liu Hong, Bashiniandai: Zhongguo jingjixuerende guangrong yu 

mengxiang, [The 1521s and Chinese Economists], Guilin 2111, pp. 22–5. 

2 Cyril Chihren Lin, ‘The Reinstatement of Economics in China Today’, 

China Quarterly, vol. 22, March 1521, p. 4. 

3 Research on Questions About China’s Socialist Economy 



 ی سیدرحیم تیموریکانری / ترجمهکریستوفر  28 

تر از محتوای آن بیش «اقتصادعلم »شهرت عنوان این کتاب در  0.کرد حمایت «تولید

گر اما دی .بود رسوا یواژه یک هنوز «گراییاقتصاد» قبل از آن لسا پنج چرا کهاست، 

 دوباره تبازگش برای چین درخواست جهانی بانک کهآن از پس اندکیورق برگشته بود. 

 لزامیا گزارش تکمیل برای داناقتصاد تیم یک کرد، تأیید 0921 سال در این نهاد را به

 تصادیاق یتوسعه: چین با عنوان ولانیگزارش ط .شدند وارد به این کشور جهانی بانک

 چینی یترجمهخواندن  .شد در بیش از هزار صفحه منتشر 0920 سال در 7سوسیالیستی

 اییارانه با قیمت و شد اجباری اقتصادی یهادپارتمان و حکومتی واحدهای در گزارش

ی هاارشزگذار بود و استانداردی برای گتأثیرگزارش بسیار  .شد فروخته مردم عموم به

 اقتصادی نهادهای دولتی ایجاد کرد.

 اقتصاد در جایگاه فرماندهیعلم قرارگیری 

و جولیان گِویرتز با  3های اقتصادی در چینمرقابت پارداین کوهن با عنوان یفکتاب است

اقتصاد و  یدو رشته گونهچه( با جزئیات شرح می دهد 7102) شرکای نامحتملعنوان 

تحت حمایت دنگ  0921 یو در طول دهه 0921 یهای دههسیاست اقتصادی از انت

شیائوپینگ دستکاری شدند، تا راهنمایی برای اقتصادانان جوان و نیز متفکران طرفدار 

هنگی دهه انقلاب فر پیگرد بعد ازد که باش گرایان()راست راقتصاد بازار و اصلاحات بازا

 از منظم طوربه های دولتیبازدید 4.بودند بازگشته کار بهاظهار ندامت کرده و  0991

ی ط .گرفت صورت توسعه حال در کشورهای و شرقی اروپای ،آمریکا غربی، اروپای

، دانشجویان ممتاز برای کار تحصیلی در رشته اقتصاد به آمریکا و بریتانیا 0921 یدهه

                                                      
1 Xue Muqiao, Zhongguo shehuizhuyi jingji yanjiu, Beijing 1525.  

2 China: Socialist Economic Development 

3 Competing Economic Paradigms in China 

4 Julian Gewirtz, Unlikely Partners: Chinese Reformers, Western 

Economists and the Making of Global China, Cambridge, MA 2112.  
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 یاندیشکده در واقعسیس شد و أت 0922رفتند. آکادمی علوم اجتماعی چین که در سال 

 با 0929اصلاحات بود، پذیرای خیل اقتصادانان خارجی شد؛ که سرآغاز آن در سال 

بود  0بروس ولودزیمیر آکسفورد تبارلهستانی اقتصاددان گذارتأثیر هایسخنرانی مجموعه

مخاطبان،  از نگاه .شودمی شناخته بازار سوسیالیسمپیشگام در  پردازنظریه عنوانبه که

ها و نقش محکمِ نیروهای بازار درون یک دگردانی بنگاهبروس هوادار سرسخت خو

 اقتصاد تحت هدایت دولت بود. 

قتصاد بودند. ا یبنیاد فورد و انجمن اقتصاد امریکا بازیگران کلیدی در استقرار رشته

استاد اقتصاد  7اقتصاد امریکا تحت رهبری گریگوری چاو های انجمنر فعالیتتبیش

ود. خود فریدمن به پذیرفته ب تأثیرگو از تعالیم میلتون فریدمن پرینستون بود که در شیکا

. اگرچه کتاب وی با عنوان دکن یرادا 0921 سال در سخنرانی رشته یکچین دعوت شد تا 

 او وابستگی از کسی چین در نیست در همان سال منتشر شده بود، معلوم3آزادی انتخاب

 دیده ندرتبه 0991 یدهه تا آن چینی عادلم که ایواژه ؛باشدبوده  آگاه ولیبرالیسمن به

رایانه گیری ضدتورمی بنیادگها و نیز جهتتحلیل قیمت یتخصص فریدمن در زمینه 4.شد

با تورم درگیر بودند، جاذبه داشت.  0921 یوی، برای میزبانان چینی که در سراسر دهه

 ولانیط هایسالس از پ هرچند ،نگاه مثبت نداشت چین رونق یدرباره ابتدا فریدمنخود 

 9سیک ااوت و بود هارفرمیست کار دستور در قیمت اصلاحات .خوی وی تغییر کردوخلق

 متقی ناپذیریچالش یی دربارههایک نوعی جزمیت تقریباً  که چک،اهل  اقتصاددان
                                                      
1 Włodzimierz Brus 

2 Gregory Chow 

3 Freedom to Choose 

توسط حسین حکیم زاده جهرمی و انتشارات فروزان روز ترجمه  1391در سال  آزادی انتخابکتاب  

 .م-شده است

4 Gewirtz, Unlikely Partners, pp. 23 ff. 

2 Ota Šik 
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 تأکید .گرفت قرار توجه مورد ،داشت اطلاعات پراکندگی مشکلحل  ممکانیس عنوانبه

، «کلان توزیع یبرنامه» یهکنندمثابه هماهنگو نقش دولت به «ار سوسیالیستیباز»سیک بر 

دهی به اصلاحات قیمتی درون نظامی که بر اطلاق عنوان سوسیالیست بر خود در مشروعیت

مهم در  عاملها بر ضرورت چنین اصلاحاتی یک اصرار آن 0.، حیاتی بودشتاصرار دا

 ناپدید یهبود، که تکان 0924ریزی مرکزی در رنامهها بر طرفداران بپیروزی رفرمیست

  7ی شد.بازار-غیر یهاقیمت وقفهبی و تدریجی شدن

 خستینن ،یافته چینتحول اقتصاد با ناسبتم یمدیریت یک روش یارائه منظوربه

 یک و آمریکایی شرکت یکاقدام مشترک از سوی  به صورت – MBA یهابرنامه

همگی با  شرکت 21 از بیش 7111 سال تا .شد آغاز 0924 سال در - اروپایی شرکت

ی اقتصاد و مدیریت به طور ها. رشتهایجاد شدند یغرب آموزشی هایبرنامه محوریت

جای خود  «اقتصاد غربی» یواژه 0991 یرشد یافتند و تا پایان دهه هاپیوسته در دانشگاه

های کتاب یترجمه یانشگاهد درسی یهاکتاب تربیش حتیداد،  «اقتصاد مدرن»را به 

میلیون  3.9صاد و بیش از یک میلیون دانشجوی اقت 7111تا سال  .بودند آمریکایی

کل بیش از یک چهارم  ،مشغول تحصیل بودند هادانشجوی مدیریت در دانشگاه

 3.دانشجویان چین

 رویداد یک اصلاحات دوران اقتصادی سیاست پیشبرد در 4لیو و زویرتگِ از دیدگاه

 که 0929تامبر در سپ جهانی بانک تحت حمایت یکنفرانسبود؛  فردِهنحصربمش از بقیه بی

                                                      
1 Gewirtz, Unlikely Partners, pp. 22–52; Liu, Bashiniandai, pp. 225–55. 

 ی بازاری نگاه کنید به:هاظهور و تحکیم مکانیسم یدر زمینه متعارف یامطالعه نبرای خواند 2

Barry Naughton, Growing Out of the Plan: Chinese Economic Reform 1522–
1553, Cambridge 1552. 

3 Haiyun Zhao, ‘Economics Education in China’, International Journal of 

Pluralism and Economics Education, vol. 1, no. 4, 2111, pp. 313–12. 

4 Gewirtz and Liu 
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 درهسه یتسه اطراف منطقهیانگ یرودخانه در 0باشان در تور تفریحی هفته یک طول در

برگزار شد. کنفرانس  -جا ساخته شد در آن 7جهان در آبی برق سد بزرگترین که بعداً  -

از بانک جهانی، وو 4وزیر و به سازمادهی ادوین لیننخست 3گکه به سفارش ژائو زیان

کنندگان غیرچینی از و سایر اقتصاددانان ارشد چین برگزار شد، مشارکت 9ژینگلیان

در را  9کورنای شو یانو 2، الکساندر کاینکروس2روی تیلورله 2،جمله، جیمز توبین

 ،اردد کلان اقتصاد ریتمدی ی کهمهم نقشموشکافی  با داشت. توبین خود یبرنامه

 یدریایتور این  طول در این اصلاح چینی معادل؛ زده کردهیجان را چینی اقتصاددانان

 هایمشیخط پیشنهاد بلافاصله و هاداده اتصفح بررسی درقابلیت توبین  01.شد ابداع

 ،شنا بودها ناآآن برای قبلاً که داد تحلیلی قدرتتصویری از  چینی میزبانان به کلان اقتصاد

 00.دندبو سیاسی محافل در آن یبه توسعه امیدوار که ها قرار دادبینشی در اختیار آن و

                                                      
0 SS Bashan 

2 Three Gorges Dam 

 م-طول کشید 2112تا  1554ت ان از سال اشاره به سد سه دره که ساخ

3 Zhao Ziyang 

4 Edwin Lim 

2 Wu Jinglian 

2 James Tobin 

2 Leroy Taylor  

2 Alexander Caincross 

5 János Kornai 

11 Hongguan tiaozheng (macroeconomic adjustment) was deemed too 

weak; hongguan kongzhi (macroeconomic control) was too redolent of 

central state planning; the neologism was hongguan tiaokong, the latter 

word a calque of ‘adjustment’ and ‘control’: Gewirtz, Unlikely Partners, p. 

142. 

11 Gewirtz, Unlikely Partners, p. 142. 
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اشتیاق » بر ی کهتأکید دلیلهب -کورنای 0اقتصاد کمیابیکتاب که  شدمیتصور 

بسیار  -است فراگیرجوامع سوسیالیستی  یدر همه دارد که به ادعای وی «گذاریسرمایه

 ن بود.وی با چی بلندمدتسرآغار ارتباط  باشانت، و تور تفریحی تناسب داش با چین

 مقایسه دروی : ملایم کرد چینی مخاطبان برابردر را خود کمونیسم-ضد یکورنای روحیه

 کورنای .بوددر چین  گامبهان سیاست گامطرفدار از یکی شرقی اروپایخود در  اضعمو با

 هایبنگاه موفقیت سنجش مقیاسِ  نوانعبه «هاقیمت بودنِ گوپاسخ» از دفاع در

 .بود رگذاریثأت بسیار ،کلان اقتصاد مدیریتتحت

 یمهبرنا و بازگشت چین به ونگیچ استیون شرکت با همراه 0922فریدمن در سال 

 فریدمن 7.تبلیغات زیادی به همراه داشت زیانگ وزیر ژائوملاقات رسمی وی با نخست

 اه ویاز دیدگ که کششی قطبهمان  :بود ناپذیرمصالحه ادآز کاملاً بازار از خود دفاع در

 برخی ،0922-22 سیاسی- یاقتصاد مباحثات درجاذبه را دارد. ترین یشسلیم ب عقل برای

 گاهیبن اصلاحات هایی از روشیک عنوانبه کارگراندیریتی م-خود خواستار مقامات از

رای های کارگری بان تلاشوتوی دنگ شیائوپینگ بر آن پیشنهاد، علامت پای .شدند

 یبرنامه در برابر کارانهمحافظه هایچالشحذف  از پساصلاحات بود.  یهدایت برنامه

مانع مهمی  هیچ شد، اجرا 0997 سال درحزب  چهاردهم یکنگره یبا اشاره که اصلاحات

 سال رد فریدمن. نماند باقی سیاستی یا علمی محافل در بازار هایارزش تقویت در برابر

 وژائ تخریب برایاین دعوت یک ژست سیاسی  .شد دعوت چین به بار دیگر 0993

  .شد بازداشت ودستگیر  تیان آنمن یفاجعه از پساز قضا  که بود 0922سفر  بانی زیانگ

 

                                                      
1 Economics of Shortage 

 رخی از گفتگوهای وی در چین در کتاب زیر منتشر شده است:ی فریدمن و بهاسخنرانی2

 Milton Friedman, Friedman in China, Hong Kong 2113. 
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 ینولیبرال یاندیشهانتشار 

شه پیرتتجا گذارشد. آنتونی فیشر بنیان تاسیس 0پکن دریونیرول  یهمؤسس 0993 سالدر 

به سلکِ نولیبرالیسم  7راه بردگیکتاب  یهخلاص یانگلیسی آن، پس از خواندن نسخه و

 امور یهؤسسم هایک یبه توصیه فیشر ،یونیرول یاندیشکدهسیس أقبل از ت درآمده بود.

بدیل ت سمتاچری یخانهها به تاریکبعد که ه بودکرد تاسیس 0999 سال در را 3اقتصادی

 جانی» عنوانبهبه واسطه نقش او  0920در سال  4ه منتهنمؤسسکه ز ایندر ادامه پس ا .شد

 تحقیقات اقتصادی اطلس بعدها با نام یهمؤسسشکل یافت، « جنبش بازار آزاد 9سیبِدانه

 یِ تصاداقثروت  و گذاریسرمایه یاندیشکده عنوانبهنیز تاسیس شد که  2اطلس یشبکه

در  شبکه اطلس یهوابست یشاخه عنوانبهیونیرول  یهمؤسس 2.آفاق است یشهره ولیبرالن

اما  ،نبود چین اقتصادی یاندیشکدهترین بنیاد یافت. یونیرول بزرگ 0993پکن در سال 

 کنفرانس،سیس خود تعداد زیادی أتزمان سال از  79در طی  وتمرکز ایدئولوژیک داشت 

                                                      
1 Unirule Institute in Beijing. 

2 The Road to Serfdom 

توسط فریدون تفضلی و انتشارات نگاه معاصر به فارسی ترجمه  هایک فردریش فون راه آزادیکتاب 

 .م-شده است
3 Institute of Economic Affairs 

4 Manhattan Institute 

2 Johnny Appleseed 

ه ب با نام واقعی جان چاپمن که شخصیتی الهام بخش در آمریکا است، جانی اپل سید )جانی دانه سیب(

 ورتر مناطق این کشدلیل عشق و علاقه اش به پرورش درختان سیب، به این اسم نامیده شد و در بیش

-جمله پنسیلوانیا، اوهایو، ایندیانا، الینویز و مناطق شمالی آمریکا کاشت درخت سیب را ترویج کرداز 

 م.
2 the Atlas Economic Research Institute, later named the Atlas Network 

2 John Blundell, ‘The Life and Work of Sir Antony Fisher’, Institute of 

Economic Affairs, 11 July 2113. 
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 سطوح یهمه از مشارکت که دکر حمایت رای از این نوع یهافعالیت و سمینار سمپوزیوم،

 نتأمیرغم عدم هرا با خود به همراه داشت. یونیرول ب خصوصی بخش و هارسانه ،دولت

 یهاسازمان از تعدادی پژوهشی یهاگزارش و داد انجام مشاوره کار ،مالی از سوی دولت

 ضوع مرتبط با یونیرول، اقتصاددانان ترینبرجسته از تعدادی .کرد تهیه را دولتی

 ترینموفق و ترینبرجسته با هدف گردآوردن 0992 سال در که هستند 91CE0انجمن

 مؤثر ایاعض و فعالیت یونیرول با وجودسیس شد. أت سازمان یک در کشور اقتصاددانان

 تبدیل محلی و ملی حوسط در سیاسی هایبحث گفتمانِ از بخشی نولیبرال به دکترین آن،

 لکیت،ما حقوق پیشرفت برای سنجش معیارهایی یجادا با ولیبرالن اقتصاددانان .شد

 یهاتوصیه هرچند ،دادند شکل را سیاست رقابت، افزایش و کارآیی سازی،خصوصی

رهبران حزب کمونیست چین، به طور  .بود دولت یاراده از فراتر اغلب هاآن یویژه

 یبرالنول اناناقتصادد ،هذاتر بودند. معرسمی، با اقتصاددانان طیف نوکلاسیک راحت

بنابراین  و یدتأککه تاکنون انجام شده است  یِبازار اقداماتبسندگی نا به قادر بودند همیشه

  .کنند عمل اصلاحات بیشترِ کعامل تحر عنوانبه

سترش تا استیون پینکر، به گ دیل کارنگیهای نوشتهاز  عامه فهم یهای اقتصادکتاب

. اندهزندگی در چین کمک کردهای تمام جنبه باًبرای تقری «اقتصاد علم» شناسیمعرفت

 را ارباز خطوط فهمعامه هایکتاباز طریق  اقتصاد جدید یرشته حکمتِ فهم کردنهمه

 متون از بسیاری آن، از پس و 0921 یدهه اواخر در .کرد بازسازی ، و نیز چین،در جهان

 هایک میزس وهای فونوشتهن .شد ترجمه چینیزبان  به بعد به اسمیت آدام از اقتصادی

 های چین کهکتابخانه در های آنهامحبوبیت یافت. نوشته هدر میان خوانندگان عام

 ز جملهانفوذ زیادی پیدا کرد. ، را یافته بودفکری  حیاتریزی فضاهای برنامه کارکردِ

، چین یگسترده انو جامع برای معرفی تفکر اقتصادی جدید به مخاطب اولیه هایتلاش

                                                      
1 Chinese Economists 21 Forum 
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 توسطکار  اینبود. 0ی اقتصاد بازار با زبان عامههامجموعه کتاببا عنوان جلدی  04کتاب 

 اقتصاددانان از گروهی توسط 0929 سال درکه  ،شد آغاز 7چین اقتصاددانان انجمن

 آغاز د،بودن فعالیت به مشغول چین و متحده ایالاتکه در  آمریکا در چین یدیدهآموزش

 خاص طوربه بود، شده نوشته ریاضی فرمول حداقل با عمدبه کهب، این مجموعه کتا 3.شد

 دانشجویان و آموزاندانش و هابنگاه مدیران محققان، دولتی، مقاماتروی  بر

 تمامی یهگسترد یپایه دانش هب را جمعیت این داشت قصد وگذاری کرد هدف

 .کندمجهز  اقتصاد یهاحوزه

 4،نژانگ فا یهنوشت اقتصاد بازار انبوهوان نخستین کتاب از این مجموعه با عن

بازار، ضمن  ای به اقتصادای بر ساختاربندی اقتصاد کلان برای گذار از اقتصاد برنامهمقدمه

 اختصاص لانک اقتصاد تئوری به دوم جلدای، بود. دو سیستم به ضرر نظام برنامه یمقایسه

 ارز، مدیریت سازمانی، و ساختار خانواده، اقتصاد یدرباره مجلدات یبقیه و یافت

اب کت .بود گذاری مستقیم خارجیسرمایه و المللبین تجارت بهادار، اوراق هایبازار

 یو یک جلد دیگر از این مجموعه که به نظریه 9دست مرئی: نقش دولت در اقتصاد بازار

طور جلد چهاردهم همین ؛انتخاب عمومی اختصاص داشت آشکارا ایدئولوژیک بودند

نیز محتوای ایدئولوژیک  ه: تحقیق در بازار آمریکازمراقتصاد زندگی رواین مجموعه 

 چین، ولیبرالن ترینمعروف و یونیرول مؤسس مدیر یوشی، مائو مجلد توسط اینداشت. 

این  .شد نوشته رواردها دانشگاه در مهمان همکار عنوانبهتحقیق وی  مبنای یک سال بر

                                                      
1 Shichang jingjixue puji congshu [Market Economics Popular Book Series] 

2 Chinese Economists Society 

3 See the group’s website at www.china-ces.org. The group also organized 

publication of a 12-volume Modern Business Administration Book Series in 

1552. 

4 Mass Market Economics, by Zhang Fan 

2 The Visible Hand: The Role of the Government in Market Economies 
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 آمریکا ادیاقتص حیات کارآیندیِ  و عقلانیت بازاری درباره یهنبنیادگرایا ادعای کتاب با

 یوسناری این با -هاسوپرمارکتعملکرد  و پسماند آوری جمع مسکن تا مالکیت از -

 :یابد کهپایان می مقامات و هاولیبرالمحبوب ن

مبادله بر مبنای حقوق انسان و مقررات بازار دارای هنجارهای 

سته واب شخصی منفعتررات صرفاً به خاص است. احترام به مق

اطلاعات نادرست روشن می کند که  زندانیِفرد  معمای نیست.

و  کارآمدچرا قوانین بازار ضروری هستند و چرا تنها دولت 

  0فسادناپذیر قادر است ما را به یک بازار استاندارد متصل کند.

 یهشخصم که بازارای هو انگیزه معاملات رویکرد تردیدآمیز نسبت به در مقایسه با

 گرایانهدعای رویکرد اخلاقا جلدی 04 یاین مجموعه ،گذار بود یدوره یاولیه یمرحله

 داشت.  موفق بازار اقتصاد یکدر  را

 ایجاد انسان اقتصادی
توصیف  ،هدهه گذشت در ولیبرالیسمن غربی پژوهشگران یهمهمی از فعالیت انجام شد بخش

 یهنسخ آخرین .است بوده آن روانی و شناختیمعرفت هنی،ذ سیاسی، اجتماعی، ابعاد

 ارزیابی ،شسنج و ملازمات آن برای از طریق گسترش علم اقتصاد انسان اقتصادی ولیبرالن

قیود  وانعنبه ریسک و رقابت از طریق :گرفت شکل زندگی هایجنبه تمام یمحاسبه و

بر  کارآفرینانه افراد ماهیت از اساساً که 7انعطاف پذیریِ خود طریق از ؛اولیه زندگی

عرفت به لحاظ م .سیاسی ممکناتِ و سیاستقلمرو  گیرچشمواسطه تقلیل هب و آید،می

 خصیغیرش کازِ طرز طریق از تنها که است، حقیقت یا سلطه از یآزاد همان اینشناختی، 

یک  د، اما اینقابل تحقق است. این نسخه از بازار به مداخله و حراست دولت نیاز دار بازار

                                                      
0 Mao Yushi, Shenghuozhongde jingjixue, Beijing 1553, pp. 222–2. 

2 the self 
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 ساخت برای نهادی هایحمایتاست.  0مندیاگماتیک از حکومتتفسیر موقعیتی یا پر

 یِ اهرف هایتضمین کاهش هستند و محورخانواده و خصوصی نولیبرال، اغلب موقعیت

 تنها یک جامعه قطبی، بلکه بدون تردیدفرض است. این نهمحور پیشدولت یا جمعی

 7ندگان است.برندگان و بازشده به تقسیم ایامعهج

جارت الحاق به سازمان ت از بعد تقریباً ویکمبیست قرن چین در یاین حکایتِ جامعه

گذر  3.بیش در آن تحکیم یافتوکم داریسرمایه کهزمانی است، 7110 سالجهانی در 

ر چین، در ویکم دقرن بیستانسان اقتصادی  اصلاحات به-از نظم اقتصادی سیاسیِ پیشا

بع جمعی و شرط آن تضعیف مناات مهیب بود. پیشتأثیرمقایسه با غرب، بسیار سریع و با 

رد بازار گر در عملکمنفرد کارآفرینانه و مداخله اجتماعی بود که مانع تثبیت شخصیت

با برچیدن فرهنگ مدیریت مشارکتی یا دموکراتیک در  0921 ی. روند فوق در دههبودند

، و کاهش الزام دولت یا بنگاه به مراقبت از خانواده و فرزند شروع هاها و کارگاهکارخانه

ئولیت تگان زن به تقبل بیشترین میزان از بار مسسآن کارگران و بازنش یهشد، که در نتیج

                                                      
0 governmentality 

 نگاه کنید به:2 
Wendy Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, 

New York 2112; Melinda Cooper, Family Values: Between Neoliberalism 

and the New Social Conservatism, New York 2112; Davies, The Limits of 

Neoliberalism; Pierre Dardot and Christian Laval, The New Way of the 

World: On Neoliberal Society, London and New York 2113; Byung-Chul 

Han, Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power, 

London and New York 2112; Jamie Peck, Constructions of Neoliberal 

Reason, Oxford 2111. Foucault’s lectures on biopolitics are important points 

of reference for these scholars: Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: 

Lectures at the Collège de France, 1522–25, New York 2112. 

3 This periodization is Coase and Wang’s view. It is also adopted by the 

editors of the online journal Chuang in their forthcoming ‘Red Dust: The 

Capitalist Transition in China’, probably the best account—from a 

communist perspective—of the emergence of capitalism in China: see 

www.chuangcn.org. 
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 یلغو شد. طبقه 0927. حق اعتصاب کارگران در سال 0بازتولید اجتماعی نیاز داشتند

ی تحت مالکیت دولت درآمده بود طی هااهکارگر صنعتی قدیمی که به استخدام بنگ

 و) العمراستخدام مادام حذف نظام 0992قمع شدند: تا سال وقلع 0991ی دهه هااخراج

ه زدایی از بخش روستایی، کعملاً کامل شد. اشتراکی «آهنی برنج یکاسه»یا  (موروثی

زی بخش کشاور بهایرا نیز از آن گلایه کردند، دانش سازمانی گران وانگ و کوز حتی

 یی روستایی و شهری کوچک در میانههاسازی یا بستن بنگاهرا حذف کرد. خصوصی

 یبقهطداشت.  هازیادی بر مالکیت تعاونی یا جمعی و مدیریت کارخانه تأثیر 0991دهه 

شده  تعلیق کارگران و یدهقانقصبات  از شهری-روستایی مهاجران شامل جدید، کارگر

وارد سازمانی  ای اجتماعی تضمین بدون و افتادهتک یافراد مثابهبه ات،اصلاحاپیش صنایع از

 بازار کار شدند. 

هم جدید نیز ایفای س یگیری سوبژکتیویتهدر شکل 7«مالکیتی یجامعه»ظهور سریع 

دولت در  .نداشت وجود چین در خصوصی مسکن هیچعملاً  0921 یدهه اواخر درکرد. 

ود کرد، و از طریق اصلاحات حقوقی و سایر ابزارها مالکیت شروع به تقویت خ 0922سال 

ها از تخصیص که بنگاه، زمانی0992تسهیل کرد. تا سال  0991مسکن را در طول دهه 

شرکت املاک و مستغلات در چین وجود هزار  74مسکن به کارکنان منع شدند، تقریباً 

در میان کشورهای  هانرخ بالاتریناز درصد بود، یکی  91داشت، و نرخ مالکیت مسکن 

 ردانم جهان. مالکیت مسکن سریعاً به یک ارزش ایدئولوژیکی و فرهنگی تبدیل شد.

 گذارانههسرمایانتخاب  به خانه خرید و را دشوار یافتند ازدواج مسکن،تِ کیمال بدونمجرد 

 رشاف تحت شهری یهامسکن قیمت کهحالی درسرمایه تبدیل شد.  یافراد دارنده برای

رشد  سرعتکه مجرای ورود سرمایه به بخش املاک است به انهگذارسرمایه اقتصاد یک
                                                      
1 Joel Andreas, Disenfranchised: The Rise and Fall of Industrial Citizenship 

in China, forthcoming. Dong Yige, From Textile Mill Town to iPhone City: 

Gender, Class and the Politics of Care in an Industrializing China (1545–
present), PhD dissertation, Johns Hopkins, 2115. 

2 ‘ownership society’ 
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 جامعه گانبازند و برندگان یکنندهتعیین عوامل از دیگر یکیمسکن  مالکیتکند، می

 برخوردار کامل قانونی از حمایت مالکیت حقوق 7112 سال در تنها حال، این با .شودمی

 بر یمالکیت هیچ مالکاست.  جهان نقاط از بسیاری از ودترمحد همچنان مالکیت و ،شد

 سال ادهفت برای فقط واقعی مالکیتاطلاق  و روی آن ساخته شده، ندارد خانه که یزمین

 علاوه هامحدودیت این شود، اصلاح سال هفتاد قید که دارند انتظار بسیاری اگرچه .است

: دنآیمی شمار به ایدئولوژیک و سیاسی آرمان یک عنوانبه فرهنگی، ارزش داشتن بر

ن موضوع ، که ایهستند مالکیت تعمیق حقوق و تقویت خواستار ها،صاحب خانه اکثریت

 سترده بامردمی گ مخالفت مثال، برای .افزایدمی کاری سیاسیی محافظهانگیزهبر  البته

  .ستا -ت مالکی ناقص بودن ها ازدرک آندلیل هبتاحدود زیادی  -مستغلات بر مالیات

 یویسد توسط که ولیبرالن مندیحکومت هایویژگییکی از  چین، ممیزی فرهنگ

 کمونیست حزب کادرهای به ممیزی تبار آن و است فراگیربسیار  شده، توصیف دیگران و

ر مورد تها بسیار بیشرسد. فرهنگ ممیزی در دانشگاهمی آموزشی نهادهای سطوح تماماز 

 یصتخص ،هادانشگاه و هابخش ،هادپارتمان بندیرتبه ه است:تقاضا و واجد اهمیت بود

ارزیابی عملکرد پژوهشی در چین، تماماً کیفی با  .کندمی تعیین را حقوقسطح  و بودجه

 7171 سال ات که اجتماعی-اعتباری اثرات قابل پیش بینی بر حیات دانشگاهی است. نظام

 رهنگف گسترش عنوانبه بلکه ،ورج اوروِلیج نظارت عنوانبه تنهانه ،شده یریزبرنامه

 شود. فهم می فردیفعالیتِ  و اقتصادی زندگی وندر ممیزی

 یسرمایه 0اقتصاد شناسیِ-روانگیری خودِ کارآفرین و ایجاد بنیادی برای شکل

، مصرف هاانسانی عمیقاً در خانواده، نهادهای فرهنگ ممیزی مانند مدارس و کارگاه

ی الکترونیکی حک شده است. هاو بازی های اجتماعی از جمله شبکههاروزمره، و رسانه

، 0991 یاست. از دهه کاربست یافته یفرد اغلب برای شرح مسیر زندگی 7«توسعه»

                                                      
1 psycho-economy 

2 Fazhan, or ‘development’, 
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 ،گران سمینارهای از درون که است بوده بزرگ تجارت یک 0«شناسی-موفقیت»

ر پ را یفرودگاه و شهری هایکتابخانه قفسه که زیادی یهاکتاب و لاینآن یهادوره

ه نشناس چین است، با کتاب -که پرنفوذترین موفقیت 7چن آنژی .شد شکوفا ،کردند

 یها میلیونی از نسخهو فروش ده 7111در سال  3خود را بفروشید ، بلکهمحصولات

مکتوب و ویدئوی آن مسیر خود را آغاز کرد. وی نوشته است که تجربه مرشدِ موفق 

اش آموز بود، برای همیشه زندگیدر آمریکا دانش 0991که در دهه حالیآنتونی رابینز در

ترین یششناسی احتمالاً ب-را تغییر داد. از دیدگاه پون ناگی و لِسلی چانگ متون موفقیت

اد یای ایجؤها در رای داشت که بسیاری از آنمحبوبیت را در میان زنان کارگرکارخانه

  4وکار کوچک خود بودند.کسب

 یانسانی کمک کرد. در انتهای دهه یشدن استفاده از سرمایهت نیز به کالاییدول

 از بیش برای 7101 سال تا که کرد معرفی را 9«ایحرفهصلاحیت  گواهی» سیستم، 0991

نامه صادر کرد. یک گواهی– غیره و درمانگر روان بازاریاب، خواننده، -حرفه هزار

ای وجود های داوطبان صلاحیت حرفهآزمون صنعت چندمیلیارد دلاری برای تدارک

 یحرفه یک در اشتغال مطمئن مسیر عنوانبه از افراد بسیاری توسط اشتباه بهدارد، که 

ند تا صلاحیت چندگانه هست تأییدهای افراد اغلب نیازمند گواهی .است شده تفسیر خاص

« ؤثرماقتصادی  کنش». کنندی اشتغال را حداکثر های خود را حفظ و فرصتهاگزینه

 یادیز یهافرصت ی چینی،هاوکار آن با پلتفرم، از طریق کردچین اجتماعی هایرسانه

 لایننآ فعالان رشد بالای بر علاوه .کرده است فراهم ابرازی-خود و بازاریابی -خود برای
                                                      
1 chenggongxue, or ‘success-ology’ 

2 Chen Anzhi 

3 Mai chanpin buru mai ziji [Sell Yourself, Not Products, 2111] 

4 Pun Ngai, Made in China: Women Factory Workers in a Global 

Workplace, Durham, nc 2112; Leslie Chang, Factory Girls: From Village to 

City in a Changing China, New York 2115. 

2 zhengshu 
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ها میزبان تعداد این رسانه اجتماعی، هایهنریِ معیار در رسانه-های فرهنگیدر فعالیت

موردتوجه  بسیار 0،اینترنتی هایسلبریتی نیز هستند. پولی های سودآورفعالیت از زیادی

 که ،است چین در یدلار میلیارد چند وکارکسبیک  7مؤثر بازاریابی و هستند

نده محوشدن تقسیم کار بین فروش .را دارد جهان در الکترونیک تجارت بازار ترینبزرگ

به یک بازاریاب بالقوه یا بالفعل تبدیل 3«مبتنی بر لایک»اد و خریدار هر فردی را در اقتص

 کند. می

 

 مخالفجریانِ 
شاهدی بر کشف خود، و ظهور فردیت ورای  0921 یدهه متعارف، از دیدگاه خرد

 چینِ  در گرایانچپ اکثرهای پایانی انقلاب فرهنگی بود. سال یهمتابعت اقتدارگرایان

 کردند، عریفت «لیبرال» عنوانتحت را خود 0921 یهده افرادی هستند که در امروز

 یانهها در ابتدا یا میدر خود داشت. آن اقتدارگرا ضد بدیلی ییفردگرازمانی که  یبرهه

خواهی -نه برای رهایی بلکه برای مصرف و خود یتکه پی بردند فرد، زمانی0991ی دهه

 ااصلاحاتیشپ یسوسیالیست یهتگذش ،امروز چپ یتاکثر برای گرا شدند.، چپمهیا است

ی فریب گرایانِ اندکاگرچه چپ .است منولیبرالیس برابر در مقاومت برای کلیدی یمنبع

 ایند، با انوفاداری رهبران حزب کمونیست چین به سوسیالیسم یا مارکسیسم را خورده

 ویدر جستج و دارند اعتقاد حزب تصحیح گریِ-ظرفیت خود به از آنها بسیاری حال،

 ما بنابرین .هستند دولتی اقدامات از سوسیالیستی دفاع برای ییهافروم یا امکان یفضاها

رغم هب هستیم، ی تحت مالکیت دولتهابنگاه در چپ طرفداران یشاهد نقش گسترده

                                                      
1 Wanghong 

2 influence marketing 

3 the ‘like’ economy 
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 اکار تفاوت ناچیزی ب روابط و کارکرد ساختار، درهای دولتی این واقعیت که بنگاه

نیز صدای  0 جاده یک ،کمربند یک ن چپِ طرحمدافعا .دارند خصوصی هایشرکت

 یجدید ینه نسخهبینند را می 7که در این طرح انعکاسی از باندونگکسانی خود را دارند؛

 .از امپریالیسم

های اجتماعی از جمله، کارگران، متفکران اقتصادی چپ گرا اغلب حامی جنبش

نظری،  فعالیت یدر حیطه اهها هستند، اگرچه محدودیتگرایان و فمینیستمحیط زیست

ها از ی حکومتی، مانع حمایت آشکار آنهاگذاری بر سیاستتأثیرقدرت  یو در زمینه

 یک بینس فقدان چین، در اجتماعی جنبش یصحنه بارزِ ویژگیشود. فعالان جنبش می

 ییگراچپ ی، جذبهدولت به نزدیکی بنابراین .است انتقادی یا نظری فکریِ یلفهؤم

 هک است اجتماعی هایجنبش در .است کرده محدود ترجوان هاینسل را میان آکادمیک

در  ار های بااهمیتبدیل هاو جماعت گیرند،می شکل مؤثرهای جماعت سیاسی لحاظبه 

 در وهای روستایی، ها، در دهکدهدهند. در کارگاهشکل می ولیبرالن ذهنیت هژمونیِ برابر

 خودرونق اقتصادی  اندازچشم از کهرشد روبهجوانِ  جمعیت از ییهابخش آن میان

ناراضی هستند،  مطلوب آن مصرف فرهنگ و خانوادگی زندگی شغل، نوع از ویوس أم

هم ظرفیت سازمانی و هم ظرفیت فردی برای کنش جمعی وجود دارد. دیدگاه 

نیز  فکرانروشن تأثیربدون  اجتماعی های، اما کوششکند تغییر است ممکن روشنفکران

مائو یوشی  هایی مانندسرعت منتقد نولیبرالگرا بهیابند. اگرچه روشنفکران چپوم میاتد

رالیسم نفوذ نولیب ییا ژانگ ویینگ شدند، اما در جناج چپ کارهای انتقادی اندکی درباره

بر  شناسی، اقتصاد مبتنی -به درون بافتار اجتماعی از طریق فرایند ممیزی، موفقیت
                                                      
1 the One Belt, One Road initiative 

 تجاری مسیر دو در زمینه توسعه جاده، یک و کمربند یک طرح یا جدید ابریشم راه اشاره به طرح

-استشده ارائه 2113 سال در چین توسط که «دریایی ابریشم راه» و «ابریشم راه اقتصادی کمربند»

 م.

 م-اشاره به کنفرانس باندونگ2 
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شماری که فرهنگ نولیبرال های بیها و رویهنهادها، پروتکل ی اجتماعی وهارسانه

گرا ناسیونالیست تعداد زیادی از روشنفکران چپ 0.شودروزمره را شکل دادند، دیده می

کا کنترل آمری آورد باهمیک قدرت اقتصادی  عنوانبهچین  یهستند، و ظهور مقتدرانه

سیستمی  یلبدنگرند. این آن، می امکان حداقل یا ،سیستمی بدیل یکمثابه پیروزیِ را به

 گری در چین،سنت طولانی انقلابی و عطف به 7ممکن است به تعبیر وانگ هوای

 «سه سنت»حدت و 4باشد، یا از دیدگاه گان یانگ 3«ضدمدرنیتهسیون مدرنیزا»

 لزوماً  دنگ. بنابراین مدرنیزاسیون چین یمائو و اصلاحات دوره انقلاب عصر کنفوسیانیسم،

متمایز است. در این دیدگاه، نولیبرالیسم یک محصول وارداتی غربی است  یمدرنیزاسیون

 .شود مقاومت در برابر آن ایگونه به بایدو 

ا کاپیتالیسم ام .نکرد استفاده «ولیبرالیسمن» یواژه از ،هاولیبرالن از بسیاری مانند زکو

 رشد نچی خاک در ،گار استساز ولیبرالن منطق باکه  ستایش شده از سوی وی در چین

در  بحران جدی خواهیم یافتزودی دراحتمالاً بهدوانده است.  ریشهعمیقاً  و کرده

-سیاسی عقلانیت یهنسخ شناخت هذا،مع. تبعاتی دارد هچ ظهور در چین یآستانه

 شکیلتفرایند  از مهمی بخش - است مفید اینجا در کوز - جهانی سطح در غالب اقتصادی

 .بود خواهد در برابر آن دارمعنی وبادوام  مخالفتی

 

 مشخصات منبع اصلی:

                                                      
1 Much critical work is translated into Chinese, but I found it very 

surprising that although neo-liberal work—von Mises, Hayek, Friedman, 

Becker, et al—is widely translated and available, none of the texts cited in 

footnote 42 above have been translated. This may be in the process of being 

remedied. I hope so. 

2 Wang Hui 

3 ‘anti-modernity modernization’ 

4 Gan Yang 
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Christopher Connery, ‘Ronald Coase in Beijing’, NLR 112, Jan Feb 

2115 


