
ها و تهديدهاچين، فرصت  

  اصول حاكم بر چين امروز

است. در اين كشور، پيشبرد اصالحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست دار پيدا كردهاي معنيچين امروز، با چين ديروز فاصله

شود. اي همگاني محسوب ميدرهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه

است و اصالحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بودهكه  1978اين اصل از ابتداي سال 

گرايانه خوانند. اصالحات عملها آن را به عنوان "اصالحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" ميچيني

ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد ه چينيدودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گا

  اي، بر بستر راهبردها داشته است.اقتصادي چين شتاب كنترل شده

نظارت دولتي بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي 

است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته هايشود و برنامهچين اعمال مي

  اي براي سياست اصالحات و درهاي باز ايجاد نكند.اي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمدهبه گونه

و مديريت خارجي و اصالح مقررات داخلي دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني 

انگيزي را به چين سرازير كند. اين حركت كه هاي شگفتهاي تشويقي و اعمال تسهيالت ويژه، سرمايهكشور، از طريق سياست

دنيا  هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانهانديشي و ذكاوت چيني است، زمينهحاصل دور

اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهان شكل اي كه مسابقهاست؛ به گونهمبدل كرده

گرفته است .از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به 

  اند.اين اژدهاي زرد شدهمصالحه دردناك با 

اي را متوجه آور و حجم باالي تغييرات، هر صاحب سرمايهامروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام

هاي بزرگ و اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت

  يتي در چين مستقر شود.چند مل

خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متعادل را از خود نشان تابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نميدر چين امروز، نشاني از بي

هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين جويي ، اولويت بي چون و چراي بخشدهد و از سوي ديگر كار و سبقت مي

مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري آميز و روالجويانه، صلحختالفات كليدي با دنياي پيرامون را با ادبياتي مسالمتكوشد امي

اي از قدرت و را به تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانه

بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوين چين دارای چالشهای عمده ای هم د و دچار خطاي ادراكي و خودبزرگتوانايي اين كشور دار

  هست که به برخی از آنها اشاره می شود.

  

  

  هاي پيش روي چينچالش

مطالبات  ت عبارتند از:هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده استرين چالشمهم

  هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقير و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت.سياسي و تحرك

  كنيم.اكنون هر يك از اين موارد را به طور جداگانه بررسي مي

  هاي اجتماعيمطالبات سياسي و تحرك -1

اي در برخي از مطبوعات بوجود هاي كنترل شدهميالدی گشايش 2002از سال حزب كمونيست چين براي رويارويي با اين چالش

و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي از عملكرد دولت، مديران و در موارد معدودي هم از عملكرد حزب انتقاد  استآورده



اند و اين گشايش در شهرهاي ساحلي تر هدايت شدهكنند. نهادهاي اجتماعي و سنديكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قويمي

ترين استان اقتصادي( در جنوب چين به شكل مهمتر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ )وجنوبي جدي

ه ساير مناطق گسترش است و آرام آرام آن را بآزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقيم مردم آزمون كرده

  دهد.مي

ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كنگره شانزدهم به بعد، از بعد سياسي هم برنامه

 سازي بلند مدتاند. اين حركت، زمينهداران را در حزب مجاز دانستهعضوگيري توليدگران، كارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه

شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را براي " ايجاد دو گرايش سياسي در درون حزب" تلقي مي

هاي چيني، پياده كنند. اگرچه اين تبديل كنند و بتوانند الگوي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگي به " دو حزب اصلي كشور "

شود، اما رهبري حزب و دفتر هاي آن ديده ميلفاني هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهي نشانهحركت آرام و تدريجي مخا

  شمارند.هاي قهري " توسعه همه جانبه كشور" بر ميسياسي بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت

  اشتغال -2

سال آينده به است و ظرف سهمنحني نمايي و غير قابل كنترلي پيدا كردهتر شدن چين، نرخ بيكاري با توسعه نظام شهري و صنعتي

ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط قادر به تامين نيمي از 30درصد خواهد رسيد. در حال حاضر ساالنه اين كشور به حدود 13

امر به نوبه خود تهديدي براي نظام حاكم ميليون بيكار خواهد داشت كه اين 40هاي آتي، چين حدود اين مشاغل است و ظرف سال

  تلقي خواهد شد.

دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي و تنبيهي 

يگر اقدامات مهم براي هاي دولتي و خصوصي نيزاز داي و فني در بخشاست. تاسيس مراكز آموزشي، حرفهفراواني وضع كرده

  شود.مقابله با معضل بيكاري محسوب مي

و تالش براي تراز كردن رشد اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيالت در مناطق كمتر توسعه  هاي توسعه غرب و مركز چين"" برنامه

  يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين براي مقابله با " چالش اشتغال " است.

  

  شكاف فقير و غنی -3

هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگي ميان يكي از چالش

ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روستايي مركزي و غربي اين 

  است.كشور غيرقابل مقايسه 

هاي هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياستگذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايهدر اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه

  است.تشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار داده

  زمان -4

آيد، فرصت از اين منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی زمان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب مي

هايي نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولي از رفاه اقتصادي برساند و شود و با اجراي طرح

تر شدن گردش اطالعات، مردم محروم تر ، اجتماعي، گسترش ارتباطات و راحت -شدن فضاي سياسي تهديد از اين جهت كه با بازتر

هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو به افزايش شهر و روستا از يك سو و خواست

  غرب و شرق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت.

هاي غني براي اي از استانگيري يارانههاي ضربتي، كمكريزان چيني در اين خصوص، پياده كردن طرحوجه برنامهراهكار مورد ت

  تر است.تر در مناطق پيشرفتهگيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقب افتادههاي فقيرتر و بهرهاستان



  مديريت منابع خارجي -5

ميليارد دالر گذشته است و 600ق شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز هاي خارجي تزرياكنون ميزان سرمايه

است. با پديد آمدن چنين گذاري خارجي در چين تحقق يافتهميليون دالر سرمايه60مبلغي نزديك به  2003بعنوان مثال فقط در سال 

است و نسل نويني از مديران در كنار هدايت چين به وجود آمدهريزي و شرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامه

  اند.هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كردههاي ثروت در شركتقله

هاي سودآور توليدي و بازرگاني را قبضه كرده و هاي خارجي را دارد، بخشاين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرمايه

بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي به بخش خصوصي مديريت دولتي و انحصارات 

  سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت.

برگشت سود  هاي بزرگ داخلي سودآوري وهاي كالن شركتهاي داخلي براي جذب سرمايهمشكل ديگر نيز اين است كه عرصه

هاي بزرگ را تشويق و گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركت هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديدهسرمايه

  هاي خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي التين هدايت كنند.است كه سرمايهكرده

تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت مي در واقع اين چالش چين

هاي بخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي توسعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينه

دليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصادي در كامال فراهم است و چين به  جذب اين سرمايه

  دهد.ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي

  رقابت -6

هاي چين محسوب ها و در عين حال چالشهاي اقتصادي مسلط جهاني، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فرصترقابت با قدرت

هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب ه دنبال يافتن حوزهشود. اينك پكن بمي

هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در انديشه مهار چين باشند شود. اين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قدرتاستراتژيك مبدل مي

  الش كنند.و براي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين ت

و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا ( جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ) پول ملي چين

  شود.عليه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد گريزپاي چين محسوب مي

كنگ"، حقوق دن چين به مشكالتي نظير "تايوان" و "هنگدر اين راستا جهان صنعتي به سركردگي آمريكا تالش دارد تا با مشغول كر

كوشد با تكيه تر كند. البته پكن هم ميكيانگ"، مهار چين را محكمها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سينبشر، دموكراسي، حقوق اقليت

كارهاي روان مديريتي، توسعه  هاي داخلي، نيروي كار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز وبر توانايي

  تر دنبال كند.المللي را جدياقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين

اي اي در آسيا و ايجاد يك بلوك نوين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحلههاي منطقهگردش آرام چين به سوي همكاري

شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، تن رخدادها و تحوالت جهاني تعريف ميچين براي خروج از حاشيه سياسي و ورود به م

هاي شانگهاي" به دنبال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان مجمع اقتصادي آسيا و"سازمان همكاري"

  اي و جهاني را شكار كند.هاي سياسي و اقتصادي منطقهتر، فرصتيافته

يد چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما با حل و فصل شا

  المللي معطوف كند.هاي بينمشكالت مرزي، امنيتي و سياسي با همسايگان خود، قادر خواهد بود توجه بيشتري به عرصه

  

  ها و امكانات چينها، تواناييفرصت



گيري مناسب از اين امكانات، ظرفيت رشد و نظيري است كه بهرههاي بيها و ظرفيتها، تواناييري خلق چين داراي فرصتجمهو

  آيد.ها و تهديدات به ياري پكن ميتوسعه اين كشور را باالتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش

هاي اي و چينيختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقههاي چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساترين فرصتمهم

  ماوراي بحار.

  دهيماين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي

:  

  جمعيت -1

ت به خودي شود. اگر چه جمعيهاي بالقوه اين كشور محسوب ميجمعيت يك ميليارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و توانايي

تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مردم چين سرمايه گرانبهايي است كه خود مي

  سازد تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند.دولتمردان اين كشور را قادر مي

آيند و همين امر موجب هان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب ميتوان گفت جمعيت چين فقط دبندي اجمالي ميدر يك جمع

شده بازار مصرف اغواكننده چين و ارزاني نيروي كار در اين كشور، بسياري از توليدگران جهاني را براي حضور در اين ميدان به 

  اندازد.وسوسه 

  نژاد -2

هاي مورد تواند، بدون مقاومت جدي، طرحف، همراه و پذيرشگر است ميچين با برخورداري از نژاد زرد كه نژادي كاري، منعط

  نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمي هم برخوردار باشد.

  ساختار اجتماعي -3

هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع پذيری فر هنگی" ، قادر است گيري از آموزهحزب كمونيست چين با بهره

  سازمان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد.

هاي حزب، است كه با تكيه بر توانايي ساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار حزبي مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده

  كند.هاي اطالعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چين را كنترل كرده و بارور ميارتش و سرويس

ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و  64پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با اطاعت

  در اين حزب مسيري طوالني و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست.شود و عضويت باسوادان چين خوانده مي

  امنيت اجتماعي -4

هاي امنيتي و انتظامي داراي آيد و دولت و شبكهوجود امنيت اجتماعي با ضريب اطمينان باال نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب مي

المللي به چين توان آن را "اقتدار تثبيتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بيناقتدار الزم و كافي هستند. اين توانايي كه مي

هاي سياسي، اين المللي و رقباي غربي چين با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزاديهاي بيناست. اگر چه برخي از سازمانداده

  آيد.ست كم تا دهه آتي، تهديدي جدي براي چين به حساب نميكشند، اما مسايل ومشکالت اجتماعي دامنيت و اقتدار را به چالش مي

  منابع متنوع -5

ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين كشور همراه با كاني

دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و افزايش مي كنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايي اقتصادي اين كشور را

دسترسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و  ها و حتي ذخاير انرژي زميني و دريايي در چين،انواع كاني

  شود.هاي چين خوانده مينيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت



  

  ايهمراهي منطقه-6

ها شود و اين سياستاست، با موفقيت پيگيري ميي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كردهسياست تنش زداي

  آورد.اي "در جنوب شرقي آسيا فراهم توانسته است نوعي از" همراهي و همپويي منطقه

اي هاي منطقهن حاصل شده است و بر توانايياين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همكاري و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگا

هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند تفاهمهاي اوليه قرن بيست و يكم تالش كردند تا سوءها در سالاست. چينيچين افزوده

هي از اختالف خود با و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجي قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توج

روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي مشترك فراخواند. اين امر 

هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و فضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و همكاري

  اي را فراهم كرد.نطقهسياسي م

  هاي ماوراء بحارچيني -7

هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و هاي گذشته با تشكليل" وزارت چينيدولت چين در دهه

است. ار كردههاي مهاجر و نخبگان آن سوي مرزها برقرارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني (NGOمردمي )

هاي چيني) هاي متخصص، نيروهاي كارآمد و شهركدستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني China Town در سراسر  

ميليون چيني آن سوي مرزها 30برداري از جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره

  است.فراهم شده

نشين را هاي خارجحركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطالعات، مهارت و سرمايه چينياين 

المللي تشويق شدند كه هاي بينهاي بزرگ و كمپانيهاي مقيم خارج، شركتدنبال حضور گسترده چينيبه بازار چين وارد سازد. به

  است.تقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربي" تبديل شدههاي خود را به چين منسرمايه

اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده است كه اقتصاد چين از جايگاه برجستههاي برشمرده، موجب شدهتوانايي

  اد خود را تواناتر و پوياتر سازد.از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتص

  

  هاي همكاري و راهكارهاي گسترش ارتباطات چين با ايرانظرفيت

هاي مكمل كشورها براي توسعه مناسبات با يكديگر، نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد هاي همكاري و بكارگيري ظرفيتتقويت زمينه

وگوهاي مستمر و ملموس است تا دو گرو ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت و تضمين منافع مشترك است.رسيدن به اين مهم در

قدمي منافع دوطرفه )طرف قانع شوند كه همكاري و هم Win-Win) .را در بردارد  

هاي روابط ايران و چين يكي از ضرورت در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "

تواند رهبران سياسي را قانع كند كه براي رسيدن به منافع بهتر،" ريسك همكاري" را در تمامي د بود. اين چرخه فعال ميخواه

  ها بپذيرند.زمينه

است ها" قراردادهسياست متوازن و همكاري با همه طرفهاي چين امروز كه حركت خود را برمدار "اي با ويژگيبنابراين در جامعه

  تر است.تر و ظريفاعتماد، كاري سختسنجش سطح 

هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و دهد كه فراهم آوري زمينهتجربه در چين نشان مي

با  مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بويژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاریها عالقهچيني

  ريزي كنند.ايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكا را پي



اي" و در نهايت ورود به هاي پروژههاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسير "همكاريبراي رسيدن به اين مهم و عبور از همكاري

  امكان سودآوري مناسبات فراهم شود. هاي رفع هر نوع سوء تفاهم،هاي مشاركتي الزم است با ايجاد زمينههمكاري

هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر ها به ظرفيتمندسازي چينيترين راهكار براي طي اين روند، عالقهمهم

  ها است.بودن و پايداري اين همكاري

با هدف  هاي " مشاركت راهبردي"لويت دنبال شود تا زمينهها در ايران را با جديت و اوگذاري چينيدر اين راستا، بايد پروژه سرمايه

در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كار و تماس گسترده و برقراري  نفوذ آمريكا و ناتو" پيشگيري، يا به تاخير انداختن "

  د.شوميهاي البي اقتصادی و تاثيرگذار در چين توصيه رابطه نزديك و متنوع با تمام شاخه

ها براي عقب نماندن ملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و كره جنوبي و اهميت تحرك بيشتر چين در تمامي عرصه

ها تفهيم شود كه ايران تنها كشوري است كه در خاورميانه از قافله رقابت، در تمامي سطوح عنوان و ترويج شود و به چيني

  و فني را براي تبديل شدن به يك همكار استراتژيك براي چين داراست.هاي بالقوه اقتصادي، علمي ظرفيت

هاي همكاري در تمامي سطوح ها و ظرفيتها، الزم است تواناييبخشي" براي چينيبنابراين در چارچوب باورسازي و" اطمينان

  طرح شود . در اين مسير محورهايي نظير:

  "جمعيت باسواد، كارشناس و نخبه ايران"،

  "منابع انرژي راهبردي) نفت و گاز و منابع معدني..("،

  "موقعيت راهبردي و ژئواستراتژيكي ايران"،

  "شرايط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت كشور" ،

  . . . . و "مواضع سياسي نزديك دو كشور" ،

  تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد.مي

هاي پيش گفته، تعامل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد توان با چين بر اساس ظرفيتهم مي هاي آتيرسد ظرف سالبه نظر مي

  هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد.متقابل و متكي بر ظرفيت

  در همكاري با چين بهتر است همچنان مسايلي از جمله:

  شترك"، "پيگيري نيازهاي ويژه"گذاري"، "تشكيل واحدهاي م"انتقال فناوري"، "سرمايه

  اي چين براي پركردن خال و فاصله ايران با صنعت و فناوري روزدنيا" مدنظر قرار گيرد.هاي واسطهو "استفاده از توانايي

و هاي اقتصادي سوق دهد سازي همكاريتواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوعاين روند مي

هايي نظير محصوالت شيميايي و پتروشيمي، قير، عالوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادالت دوجانبه و صادرات را در عرصه

تر و هاي ساختماني، اقالم دامي و شيالتي، فوالد، خشكبار و كشمش جديهاي كاني) سنگ آهن، چدن و كروميت(، سنگكالفه

آالت، وسايل الكترونيكي، منسوجات، ان واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع ماشينتوتر نمايد. بويژه آنكه مياقتصادي

اندازي هاي روغني است، به سوي انتقال فناوري، راهالتحرير، لوازم برقي خانگي، قفل و يراق و دانهتجهيزات حمل و نقل، لوازم

اال ومحصوالت تجاری با عالنم تجاري)خطوط توليد و در نهايت به ايجاد مراکزی جهت توليد ک Brand )  مشهور در ايران و

  آسيا سوق داد.غرب

آهن، سازي، احداث خطوط راهسازي، كشتي، سدهاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث نيروگاهاين روند با وجود تجربه

  توليد واگن قطار و خودروسازي پرونده قابل دفاعي خواهد داشت.



  پاياني سخن

در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معني ندارد و معموال زندگي در محيط خاكستري در جريان است. 

تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبي داشته باشد، بويژه آنكه امروزه، فضاي بنابراين در چنين شرايطي ايران مي

  ها در آن نقش چنداني ندارند.گيرد و تودهظرات نخبگان شكل ميسياسي تحت تاثير ن

  براين اساس الزم است نقش خبرگان و نخبگان و تشكالت ساختاريافته، براي ارتباط با اين كشور بسيار جدي تر از گذشته تلقي شود.

خورد و در عوض، به چشم ميگري و عواطف و احساسات سياسي و اجتماعي كمتر در جمهوري خلق چين، التهاب، افراطي

گرايي و هاي حركت عقاليي و سود محور، همگاني شده است. در اين جامعه نخبهپذيري و رشد شاخصاحساسات ملي، بيگانه

اي فكور از نخبگان تاثيرگذار را مورد هاي فرمانبر چيني است. پس ايران به راحتي قادر است شبكهديوانساالري حزبي هادي توده

ها گرايي و حتي نخبگان اقوام و اقليتهاي نخبهار دهد و در صورت ضرورت از همراهي آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هستهتوجه قر

در اختيار ساختار سراسري حزب قرار دارد، اما كاركرد اجتماعي حزب، نظير كاركرد امنيتي و دفاعي آن، بيش از حد ايدئولوژيك 

  در حاشيه آن وجود دارد.يا تندروانه نيست و امكان زيست 

هاي وارد ه، ها و شوكبهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشيده است با هدايت، كنترل و بومي كردن)لوكاليزه( بحران

  هاي روئين جامعه پيشگيري كند.ها به اليهلرزهاز تسري پس

شهامت و توانايي نوآوري برخوردارند و سياست خارجي را  در عرصه روابط خارجي نيز نخبگان حزبي از درايت، هوشمندي،

گرايي موجود در خواهي موعود و واقعاند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعي از آرماناي نكردهتابعي از جو داخلي و توده

و سياست خارجي شفاف و برجسته  كشي ميان سياست داخليجامعه چين هستيم كه تداخل و تزاحم چنداني با همديگر ندارند، زيرا خط

  پکن قلمداد می شود.-است ،اين ديد گاه نيز يکی از شاخه های همکاری تهران

ها هيچكس و هيچ چيز ، بد نيست و همه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، از ديد چيني

مند است كه در آن افسردگي، اي از الگوهاي رفتاري و قواعد كرداري روشن بهرهونهنه تنها اژدهايي ترسناك نيست، بلكه از گ

داند. اي را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام ميبدخلقي، عصبيت و انزواگرايي تعريف و جايگاهي ندارد و هر معامله

آفريني، و سازي، فرصتگيري متمركز حزبي، تصميميمكنيم، با وجود سازماندهي طولي و تصماين گونه است كه مشاهده مي

ها در ساخت و اجراي ها، ابتكارها و نوآوريسازي، در دستان نخبگان و مبتني بر عقالنيت و فرزانگي است و تمامي ديدگاهبستر

  شوند.ها مهم شمرده مياستراتژي

گيري در چين امروز است ت منافع ملي، عناصر اصلي تصميمتوان گفت كه عملگرايي، هدفمندي، و محوريبندي كلي ميدر يك جمع

هاي نو در آحاد اين پروري و زايش ايدهساالري و نخبهسازي دارد و شايستههاي تصميمو" عقل جمعي "حاكميت قابل توجهي در هسته

  شود.افزوني نهادينه ميجامعه عظيم به طور روز

اي براي آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز شده، انگشت اشارههاي امتحان اميد است اين تجربيات و ايده

  باشد.

  

  ان شاء هللا

  

  

  

  



  اصول حاكم بر چين امروز

است. در اين كشور، پيشبرد اصالحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست دار پيدا كردهاي معنيچين امروز، با چين ديروز فاصله

شود. اي همگاني محسوب ميدرهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه

است و اصالحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بودهكه  1978اين اصل از ابتداي سال 

گرايانه خوانند. اصالحات عملها آن را به عنوان "اصالحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" ميچيني

ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد ه چينيدودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گا

  اي، بر بستر راهبردها داشته است.اقتصادي چين شتاب كنترل شده

نظارت دولتي بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي 

است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته هايشود و برنامهچين اعمال مي

  اي براي سياست اصالحات و درهاي باز ايجاد نكند.اي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمدهبه گونه

و مديريت خارجي و اصالح مقررات داخلي دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني 

انگيزي را به چين سرازير كند. اين حركت كه هاي شگفتهاي تشويقي و اعمال تسهيالت ويژه، سرمايهكشور، از طريق سياست

دنيا  هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانهانديشي و ذكاوت چيني است، زمينهحاصل دور

اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهان شكل اي كه مسابقهاست؛ به گونهمبدل كرده

گرفته است .از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به 

  اند.اين اژدهاي زرد شدهمصالحه دردناك با 

اي را متوجه آور و حجم باالي تغييرات، هر صاحب سرمايهامروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام

هاي بزرگ و اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت

  يتي در چين مستقر شود.چند مل

خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متعادل را از خود نشان تابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نميدر چين امروز، نشاني از بي

هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين جويي ، اولويت بي چون و چراي بخشدهد و از سوي ديگر كار و سبقت مي

مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري آميز و روالجويانه، صلحختالفات كليدي با دنياي پيرامون را با ادبياتي مسالمتكوشد امي

اي از قدرت و را به تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانه

بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوين چين دارای چالشهای عمده ای هم د و دچار خطاي ادراكي و خودبزرگتوانايي اين كشور دار

  هست که به برخی از آنها اشاره می شود.

  

  

  هاي پيش روي چينچالش

مطالبات  ت عبارتند از:هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده استرين چالشمهم

  هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقير و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت.سياسي و تحرك

  كنيم.اكنون هر يك از اين موارد را به طور جداگانه بررسي مي

  هاي اجتماعيمطالبات سياسي و تحرك -1

اي در برخي از مطبوعات بوجود هاي كنترل شدهميالدی گشايش 2002از سال حزب كمونيست چين براي رويارويي با اين چالش

و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي از عملكرد دولت، مديران و در موارد معدودي هم از عملكرد حزب انتقاد  استآورده

اند و اين گشايش در شهرهاي ساحلي تر هدايت شدهكنند. نهادهاي اجتماعي و سنديكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قويمي

ترين استان اقتصادي( در جنوب چين به شكل مهمتر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ )وجنوبي جدي



ه ساير مناطق گسترش است و آرام آرام آن را بآزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقيم مردم آزمون كرده

  دهد.مي

ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كنگره شانزدهم به بعد، از بعد سياسي هم برنامه

 سازي بلند مدتاند. اين حركت، زمينهداران را در حزب مجاز دانستهعضوگيري توليدگران، كارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه

شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را براي " ايجاد دو گرايش سياسي در درون حزب" تلقي مي

هاي چيني، پياده كنند. اگرچه اين تبديل كنند و بتوانند الگوي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگي به " دو حزب اصلي كشور "

شود، اما رهبري حزب و دفتر هاي آن ديده ميلفاني هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهي نشانهحركت آرام و تدريجي مخا

  شمارند.هاي قهري " توسعه همه جانبه كشور" بر ميسياسي بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت

  اشتغال -2

سال آينده به است و ظرف سهمنحني نمايي و غير قابل كنترلي پيدا كردهتر شدن چين، نرخ بيكاري با توسعه نظام شهري و صنعتي

ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط قادر به تامين نيمي از 30درصد خواهد رسيد. در حال حاضر ساالنه اين كشور به حدود 13

امر به نوبه خود تهديدي براي نظام حاكم ميليون بيكار خواهد داشت كه اين 40هاي آتي، چين حدود اين مشاغل است و ظرف سال

  تلقي خواهد شد.

دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي و تنبيهي 

يگر اقدامات مهم براي هاي دولتي و خصوصي نيزاز داي و فني در بخشاست. تاسيس مراكز آموزشي، حرفهفراواني وضع كرده

  شود.مقابله با معضل بيكاري محسوب مي

و تالش براي تراز كردن رشد اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيالت در مناطق كمتر توسعه  هاي توسعه غرب و مركز چين"" برنامه

  يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين براي مقابله با " چالش اشتغال " است.

  

  شكاف فقير و غنی -3

هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگي ميان يكي از چالش

ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روستايي مركزي و غربي اين 

  است.كشور غيرقابل مقايسه 

هاي هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياستگذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايهدر اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه

  است.تشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار داده

  زمان -4

آيد، فرصت از اين منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی يزمان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب م

هايي نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولي از رفاه اقتصادي برساند و شود و با اجراي طرح

تر شدن گردش اطالعات، مردم محروم تر ، راحت اجتماعي، گسترش ارتباطات و -تهديد از اين جهت كه با بازتر شدن فضاي سياسي

هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو به افزايش شهر و روستا از يك سو و خواست

  غرب و شرق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت.

هاي غني براي اي از استانگيري يارانههاي ضربتي، كمكردن طرحريزان چيني در اين خصوص، پياده كراهكار مورد توجه برنامه

  تر است.تر در مناطق پيشرفتهگيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقب افتادههاي فقيرتر و بهرهاستان

  مديريت منابع خارجي -5



ميليارد دالر گذشته است و 600هاي خارجي تزريق شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز اكنون ميزان سرمايه

است. با پديد آمدن چنين گذاري خارجي در چين تحقق يافتهميليون دالر سرمايه60مبلغي نزديك به  2003بعنوان مثال فقط در سال 

است و نسل نويني از مديران در كنار ريزي و هدايت چين به وجود آمدهدر مديريت، كنترل، برنامه شرايطي، دگرديسي معناداري

  اند.هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كردههاي ثروت در شركتقله

ه كرده و هاي سودآور توليدي و بازرگاني را قبضهاي خارجي را دارد، بخشاين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرمايه

مديريت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي به بخش خصوصي 

  سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت.

هاي بزرگ داخلي سودآوري و برگشت سود الن شركتهاي كهاي داخلي براي جذب سرمايهمشكل ديگر نيز اين است كه عرصه

هاي بزرگ را تشويق و گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركت هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديدهسرمايه

  هدايت كنند.هاي خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي التين است كه سرمايهكرده

تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت در واقع اين چالش چين مي

هاي بخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي توسعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينه

كامال فراهم است و چين به دليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصادي در  سرمايهجذب اين 

  دهد.ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي

  رقابت -6

هاي چين محسوب ها و در عين حال چالشهاي اقتصادي مسلط جهاني، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فرصترقابت با قدرت

هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب شود. اينك پكن به دنبال يافتن حوزهمي

هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در انديشه مهار چين باشند شود. اين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قدرتاستراتژيك مبدل مي

  اي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين تالش كنند.و بر

و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا ( جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ) پول ملي چين

  شود.عليه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد گريزپاي چين محسوب مي

كنگ"، حقوق ي آمريكا تالش دارد تا با مشغول كردن چين به مشكالتي نظير "تايوان" و "هنگدر اين راستا جهان صنعتي به سركردگ

كوشد با تكيه تر كند. البته پكن هم ميكيانگ"، مهار چين را محكمها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سينبشر، دموكراسي، حقوق اقليت

، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز و كارهاي روان مديريتي، توسعه هاي داخلي، نيروي كار ارزان، منابع گستردهبر توانايي

  تر دنبال كند.المللي را جدياقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين

اي اي در آسيا و ايجاد يك بلوك نوين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحلههاي منطقهگردش آرام چين به سوي همكاري

شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، ي خروج از حاشيه سياسي و ورود به متن رخدادها و تحوالت جهاني تعريف ميچين برا

هاي شانگهاي" به دنبال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان مجمع اقتصادي آسيا و"سازمان همكاري"

  اي و جهاني را شكار كند.منطقههاي سياسي و اقتصادي تر، فرصتيافته

شايد چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما با حل و فصل 

  المللي معطوف كند.هاي بينمشكالت مرزي، امنيتي و سياسي با همسايگان خود، قادر خواهد بود توجه بيشتري به عرصه

  

  ها و امكانات چينا، تواناييهفرصت

گيري مناسب از اين امكانات، ظرفيت رشد و نظيري است كه بهرههاي بيها و ظرفيتها، تواناييجمهوري خلق چين داراي فرصت

  آيد.ها و تهديدات به ياري پكن ميتوسعه اين كشور را باالتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش



هاي اي و چينيي چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقههاترين فرصتمهم

  ماوراي بحار.

  دهيماين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي

:  

  جمعيت -1

شود. اگر چه جمعيت به خودي ين كشور محسوب ميهاي بالقوه اجمعيت يك ميليارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و توانايي

تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مردم چين سرمايه گرانبهايي است كه خود مي

  سازد تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند.دولتمردان اين كشور را قادر مي

آيند و همين امر موجب توان گفت جمعيت چين فقط دهان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب ميجمالي ميبندي ادر يك جمع

شده بازار مصرف اغواكننده چين و ارزاني نيروي كار در اين كشور، بسياري از توليدگران جهاني را براي حضور در اين ميدان به 

  اندازد.وسوسه 

  نژاد -2

هاي مورد تواند، بدون مقاومت جدي، طرحي از نژاد زرد كه نژادي كاري، منعطف، همراه و پذيرشگر است ميچين با برخوردار

  نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمي هم برخوردار باشد.

  ساختار اجتماعي -3

پذيری فر هنگی" ، قادر است هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع گيري از آموزهحزب كمونيست چين با بهره

  سازمان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد.

هاي حزب، ساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار حزبي مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده است كه با تكيه بر توانايي

  كند.ن را كنترل كرده و بارور ميهاي اطالعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چيارتش و سرويس

ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و  64پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با اطاعت

  شود و عضويت در اين حزب مسيري طوالني و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست.باسوادان چين خوانده مي

  امنيت اجتماعي -4

هاي امنيتي و انتظامي داراي آيد و دولت و شبكهوجود امنيت اجتماعي با ضريب اطمينان باال نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب مي

چين  المللي بهتوان آن را "اقتدار تثبيتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بيناقتدار الزم و كافي هستند. اين توانايي كه مي

هاي سياسي، اين المللي و رقباي غربي چين با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزاديهاي بيناست. اگر چه برخي از سازمانداده

  آيد.كشند، اما مسايل ومشکالت اجتماعي دست كم تا دهه آتي، تهديدي جدي براي چين به حساب نميامنيت و اقتدار را به چالش مي

  منابع متنوع -5

ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در زمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين كشور همراه با كانيسر

دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و كنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايي اقتصادي اين كشور را افزايش مي

دسترسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و  خاير انرژي زميني و دريايي در چين،ها و حتي ذانواع كاني

  شود.هاي چين خوانده مينيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت

  



  ايهمراهي منطقه-6

ها شود و اين سياستپيگيري مياست، با موفقيت سياست تنش زدايي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كرده

  آورد.اي "در جنوب شرقي آسيا فراهم توانسته است نوعي از" همراهي و همپويي منطقه

اي هاي منطقهاين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همكاري و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايي

هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند تفاهمي اوليه قرن بيست و يكم تالش كردند تا سوءهاها در سالاست. چينيچين افزوده

و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجي قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توجهي از اختالف خود با 

كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي مشترك فراخواند. اين امر روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل 

هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و فضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و همكاري

  اي را فراهم كرد.سياسي منطقه

  هاي ماوراء بحارچيني -7

هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و با تشكليل" وزارت چينيهاي گذشته دولت چين در دهه

است. هاي مهاجر و نخبگان آن سوي مرزها برقرار كردهارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني (NGOمردمي )

هاي چيني) ي كارآمد و شهركهاي متخصص، نيروهادستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني China Town در سراسر  

ميليون چيني آن سوي مرزها 30برداري از جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره

  است.فراهم شده

نشين را هاي خارجمهارت و سرمايه چيني اين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطالعات،

المللي تشويق شدند كه هاي بينهاي بزرگ و كمپانيهاي مقيم خارج، شركتدنبال حضور گسترده چينيبه بازار چين وارد سازد. به

  است.ي" تبديل شدههاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربسرمايه

اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده است كه اقتصاد چين از جايگاه برجستههاي برشمرده، موجب شدهتوانايي

  از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد.

  

  باطات چين با ايرانهاي همكاري و راهكارهاي گسترش ارتظرفيت

هاي مكمل كشورها براي توسعه مناسبات با يكديگر، نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد هاي همكاري و بكارگيري ظرفيتتقويت زمينه

وگوهاي مستمر و ملموس است تا دو و تضمين منافع مشترك است.رسيدن به اين مهم در گرو ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت

قدمي منافع دوطرفه )قانع شوند كه همكاري و هم طرف Win-Win) .را در بردارد  

هاي روابط ايران و چين يكي از ضرورت در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "

افع بهتر،" ريسك همكاري" را در تمامي تواند رهبران سياسي را قانع كند كه براي رسيدن به منخواهد بود. اين چرخه فعال مي

  ها بپذيرند.زمينه

است ها" قراردادهسياست متوازن و همكاري با همه طرفهاي چين امروز كه حركت خود را برمدار "اي با ويژگيبنابراين در جامعه

  تر است.تر و ظريفسنجش سطح اعتماد، كاري سخت

هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و زمينه دهد كه فراهم آوريتجربه در چين نشان مي

مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بويژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاری با ها عالقهچيني

  ريزي كنند.ايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكا را پي

اي" و در نهايت ورود به هاي پروژههاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسير "همكاريبراي رسيدن به اين مهم و عبور از همكاري

  هاي رفع هر نوع سوء تفاهم، امكان سودآوري مناسبات فراهم شود.هاي مشاركتي الزم است با ايجاد زمينههمكاري



هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر ها به ظرفيتمندسازي چينيترين راهكار براي طي اين روند، عالقهمهم

  ها است.بودن و پايداري اين همكاري

با هدف  هاي " مشاركت راهبردي"ها در ايران را با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينهگذاري چينيدر اين راستا، بايد پروژه سرمايه

در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كار و تماس گسترده و برقراري  نفوذ آمريكا و ناتو" انداختن " پيشگيري، يا به تاخير

  شود.ميهاي البي اقتصادی و تاثيرگذار در چين توصيه رابطه نزديك و متنوع با تمام شاخه

ها براي عقب نماندن تر چين در تمامي عرصهملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و كره جنوبي و اهميت تحرك بيش

ها تفهيم شود كه ايران تنها كشوري است كه در خاورميانه از قافله رقابت، در تمامي سطوح عنوان و ترويج شود و به چيني

  هاي بالقوه اقتصادي، علمي و فني را براي تبديل شدن به يك همكار استراتژيك براي چين داراست.ظرفيت

هاي همكاري در تمامي سطوح ها و ظرفيتها، الزم است تواناييبخشي" براي چينير چارچوب باورسازي و" اطمينانبنابراين د

  طرح شود . در اين مسير محورهايي نظير:

  "جمعيت باسواد، كارشناس و نخبه ايران"،

  "منابع انرژي راهبردي) نفت و گاز و منابع معدني..("،

  اتژيكي ايران"،"موقعيت راهبردي و ژئواستر

  "شرايط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت كشور" ،

  . . . . و "مواضع سياسي نزديك دو كشور" ،

  تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد.مي

هاي پيش گفته، تعامل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد توان با چين بر اساس ظرفيتهاي آتي هم ميرسد ظرف سالبه نظر مي

  هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد.متقابل و متكي بر ظرفيت

  در همكاري با چين بهتر است همچنان مسايلي از جمله:

  گذاري"، "تشكيل واحدهاي مشترك"، "پيگيري نيازهاي ويژه"مايه"انتقال فناوري"، "سر

  اي چين براي پركردن خال و فاصله ايران با صنعت و فناوري روزدنيا" مدنظر قرار گيرد.هاي واسطهو "استفاده از توانايي

هاي اقتصادي سوق دهد و ي همكاريسازتواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوعاين روند مي

هايي نظير محصوالت شيميايي و پتروشيمي، قير، عالوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادالت دوجانبه و صادرات را در عرصه

تر و هاي ساختماني، اقالم دامي و شيالتي، فوالد، خشكبار و كشمش جديهاي كاني) سنگ آهن، چدن و كروميت(، سنگكالفه

آالت، وسايل الكترونيكي، منسوجات، توان واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع ماشينتر نمايد. بويژه آنكه ميدياقتصا

اندازي هاي روغني است، به سوي انتقال فناوري، راهالتحرير، لوازم برقي خانگي، قفل و يراق و دانهتجهيزات حمل و نقل، لوازم

ت به ايجاد مراکزی جهت توليد کاال ومحصوالت تجاری با عالنم تجاري)خطوط توليد و در نهاي Brand )  مشهور در ايران و

  آسيا سوق داد.غرب

آهن، سازي، احداث خطوط راهسازي، كشتي، سدهاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث نيروگاهاين روند با وجود تجربه

  ه قابل دفاعي خواهد داشت.توليد واگن قطار و خودروسازي پروند

  سخن پاياني



در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معني ندارد و معموال زندگي در محيط خاكستري در جريان است. 

مروزه، فضاي تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبي داشته باشد، بويژه آنكه ابنابراين در چنين شرايطي ايران مي

  ها در آن نقش چنداني ندارند.گيرد و تودهسياسي تحت تاثير نظرات نخبگان شكل مي

  براين اساس الزم است نقش خبرگان و نخبگان و تشكالت ساختاريافته، براي ارتباط با اين كشور بسيار جدي تر از گذشته تلقي شود.

خورد و در عوض، احساسات سياسي و اجتماعي كمتر به چشم ميگري و عواطف و در جمهوري خلق چين، التهاب، افراطي

گرايي و هاي حركت عقاليي و سود محور، همگاني شده است. در اين جامعه نخبهپذيري و رشد شاخصاحساسات ملي، بيگانه

گان تاثيرگذار را مورد اي فكور از نخبهاي فرمانبر چيني است. پس ايران به راحتي قادر است شبكهديوانساالري حزبي هادي توده

ها گرايي و حتي نخبگان اقوام و اقليتهاي نخبهتوجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهي آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هسته

در اختيار ساختار سراسري حزب قرار دارد، اما كاركرد اجتماعي حزب، نظير كاركرد امنيتي و دفاعي آن، بيش از حد ايدئولوژيك 

  ا تندروانه نيست و امكان زيست در حاشيه آن وجود دارد.ي

هاي وارد ه، ها و شوكبهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشيده است با هدايت، كنترل و بومي كردن)لوكاليزه( بحران

  هاي روئين جامعه پيشگيري كند.ها به اليهلرزهاز تسري پس

خبگان حزبي از درايت، هوشمندي، شهامت و توانايي نوآوري برخوردارند و سياست خارجي را در عرصه روابط خارجي نيز ن

گرايي موجود در خواهي موعود و واقعاند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعي از آرماناي نكردهتابعي از جو داخلي و توده

كشي ميان سياست داخلي و سياست خارجي شفاف و برجسته زيرا خط جامعه چين هستيم كه تداخل و تزاحم چنداني با همديگر ندارند،

  پکن قلمداد می شود.-است ،اين ديد گاه نيز يکی از شاخه های همکاری تهران

ها هيچكس و هيچ چيز ، بد نيست و همه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، از ديد چيني

مند است كه در آن افسردگي، اي از الگوهاي رفتاري و قواعد كرداري روشن بهرهژدهايي ترسناك نيست، بلكه از گونهنه تنها ا

داند. اي را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام ميبدخلقي، عصبيت و انزواگرايي تعريف و جايگاهي ندارد و هر معامله

آفريني، و سازي، فرصتگيري متمركز حزبي، تصميمبا وجود سازماندهي طولي و تصميم كنيم،اين گونه است كه مشاهده مي

ها در ساخت و اجراي ها، ابتكارها و نوآوريسازي، در دستان نخبگان و مبتني بر عقالنيت و فرزانگي است و تمامي ديدگاهبستر

  شوند.ها مهم شمرده مياستراتژي

گيري در چين امروز است كه عملگرايي، هدفمندي، و محوريت منافع ملي، عناصر اصلي تصميمتوان گفت بندي كلي ميدر يك جمع

هاي نو در آحاد اين پروري و زايش ايدهساالري و نخبهسازي دارد و شايستههاي تصميمو" عقل جمعي "حاكميت قابل توجهي در هسته

  شود.افزوني نهادينه ميجامعه عظيم به طور روز

اي براي آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز هاي امتحان شده، انگشت اشارهين تجربيات و ايدهاميد است ا

  باشد.

  

  ان شاء هللا

  

  

  

  

  اصول حاكم بر چين امروز



تداوم و تكميل سياست  است. در اين كشور، پيشبرد اصالحات اقتصادي ودار پيدا كردهاي معنيچين امروز، با چين ديروز فاصله

شود. اي همگاني محسوب ميدرهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه

است و كه اصالحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده 1978اين اصل از ابتداي سال 

گرايانه خوانند. اصالحات عملبه عنوان "اصالحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" مي ها آن راچيني

ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني

  بستر راهبردها داشته است.اي، بر اقتصادي چين شتاب كنترل شده

نظارت دولتي بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي 

است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواستهشود و برنامهچين اعمال مي

  اي براي سياست اصالحات و درهاي باز ايجاد نكند.ه مزاحمت عمدهاي استادانه تعبيه شده است كبه گونه

دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصالح مقررات داخلي 

ن سرازير كند. اين حركت كه انگيزي را به چيهاي شگفتهاي تشويقي و اعمال تسهيالت ويژه، سرمايهكشور، از طريق سياست

هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانه دنيا انديشي و ذكاوت چيني است، زمينهحاصل دور

ن شكل اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهااي كه مسابقهاست؛ به گونهمبدل كرده

گرفته است .از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به 

  اند.مصالحه دردناك با اين اژدهاي زرد شده

اي را متوجه رمايهآور و حجم باالي تغييرات، هر صاحب سامروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام

هاي بزرگ و اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت

  چند مليتي در چين مستقر شود.

عادل را از خود نشان خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متتابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نميدر چين امروز، نشاني از بي

هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين جويي ، اولويت بي چون و چراي بخشدهد و از سوي ديگر كار و سبقت مي

مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري آميز و روالجويانه، صلحكوشد اختالفات كليدي با دنياي پيرامون را با ادبياتي مسالمتمي

اي از قدرت و ه تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانهرا ب

بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوين چين دارای چالشهای عمده ای هم توانايي اين كشور دارد و دچار خطاي ادراكي و خودبزرگ

  ره می شود.هست که به برخی از آنها اشا

  

  

  هاي پيش روي چينچالش

مطالبات  هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده است عبارتند از:ترين چالشمهم

  هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقير و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت.سياسي و تحرك

  كنيم.كنون هر يك از اين موارد را به طور جداگانه بررسي ميا

  هاي اجتماعيمطالبات سياسي و تحرك -1

اي در برخي از مطبوعات بوجود هاي كنترل شدهميالدی گشايش 2002حزب كمونيست چين براي رويارويي با اين چالش از سال

ز عملكرد دولت، مديران و در موارد معدودي هم از عملكرد حزب انتقاد و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي ا استآورده

اند و اين گشايش در شهرهاي ساحلي تر هدايت شدهكنند. نهادهاي اجتماعي و سنديكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قويمي

ترين استان اقتصادي( در جنوب چين به شكل مهمتر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ )وجنوبي جدي



است و آرام آرام آن را به ساير مناطق گسترش آزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقيم مردم آزمون كرده

  دهد.مي

گره شانزدهم به بعد، ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كناز بعد سياسي هم برنامه

سازي بلند مدت اند. اين حركت، زمينهداران را در حزب مجاز دانستهعضوگيري توليدگران، كارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه

شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را براي " ايجاد دو گرايش سياسي در درون حزب" تلقي مي

هاي چيني، پياده كنند. اگرچه اين تبديل كنند و بتوانند الگوي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگي اصلي كشور " به " دو حزب

شود، اما رهبري حزب و دفتر هاي آن ديده ميحركت آرام و تدريجي مخالفاني هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهي نشانه

  شمارند.هاي قهري " توسعه همه جانبه كشور" بر ميرار دارند و آن را از ضرورتسياسي بر ادامه اين راهبرد اص

  اشتغال -2

سال آينده به است و ظرف سهتر شدن چين، نرخ بيكاري منحني نمايي و غير قابل كنترلي پيدا كردهبا توسعه نظام شهري و صنعتي

ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط قادر به تامين نيمي از 30 درصد خواهد رسيد. در حال حاضر ساالنه اين كشور به حدود13

ميليون بيكار خواهد داشت كه اين امر به نوبه خود تهديدي براي نظام حاكم 40هاي آتي، چين حدود اين مشاغل است و ظرف سال

  تلقي خواهد شد.

اورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي و تنبيهي دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كش

هاي دولتي و خصوصي نيزاز ديگر اقدامات مهم براي اي و فني در بخشاست. تاسيس مراكز آموزشي، حرفهفراواني وضع كرده

  شود.مقابله با معضل بيكاري محسوب مي

اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيالت در مناطق كمتر توسعه و تالش براي تراز كردن رشد  هاي توسعه غرب و مركز چين"" برنامه

  يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين براي مقابله با " چالش اشتغال " است.

  

  شكاف فقير و غنی -3

ميان  هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگييكي از چالش

ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روستايي مركزي و غربي اين 

  كشور غيرقابل مقايسه است.

هاي هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياستگذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايهدر اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه

  است.تشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار داده

  زمان -4

آيد، فرصت از اين منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی زمان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب مي

غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولي از رفاه اقتصادي برساند و  هايي نظير " برنامه پنجساله توسعهشود و با اجراي طرح

تر شدن گردش اطالعات، مردم محروم تر ، اجتماعي، گسترش ارتباطات و راحت -تهديد از اين جهت كه با بازتر شدن فضاي سياسي

افزايش شهر و روستا از يك سو و  هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو بهخواست

  غرب و شرق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت.

هاي غني براي اي از استانگيري يارانههاي ضربتي، كمكريزان چيني در اين خصوص، پياده كردن طرحراهكار مورد توجه برنامه

  تر است.تر در مناطق پيشرفتهب افتادهگيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقهاي فقيرتر و بهرهاستان

  مديريت منابع خارجي -5



ميليارد دالر گذشته است و 600هاي خارجي تزريق شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز اكنون ميزان سرمايه

است. با پديد آمدن چنين ين تحقق يافتهگذاري خارجي در چميليون دالر سرمايه60مبلغي نزديك به  2003بعنوان مثال فقط در سال 

است و نسل نويني از مديران در كنار ريزي و هدايت چين به وجود آمدهشرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامه

  اند.هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كردههاي ثروت در شركتقله

هاي سودآور توليدي و بازرگاني را قبضه كرده و هاي خارجي را دارد، بخشيهاين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرما

مديريت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي به بخش خصوصي 

  سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت.

هاي بزرگ داخلي سودآوري و برگشت سود هاي كالن شركتهاي داخلي براي جذب سرمايهمشكل ديگر نيز اين است كه عرصه

هاي بزرگ را تشويق و گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركت هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديدهسرمايه

  خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي التين هدايت كنند.هاي خود را به است كه سرمايهكرده

تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت در واقع اين چالش چين مي

هاي سعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينهبخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي تو

كامال فراهم است و چين به دليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصادي در  جذب اين سرمايه

  دهد.ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي

  رقابت -6

هاي چين محسوب ها و در عين حال چالش، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فرصتهاي اقتصادي مسلط جهانيرقابت با قدرت

هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب شود. اينك پكن به دنبال يافتن حوزهمي

هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در انديشه مهار چين باشند رتشود. اين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قداستراتژيك مبدل مي

  و براي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين تالش كنند.

و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا ( جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ) پول ملي چين

  شود.گريزپاي چين محسوب مي عليه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد

كنگ"، حقوق در اين راستا جهان صنعتي به سركردگي آمريكا تالش دارد تا با مشغول كردن چين به مشكالتي نظير "تايوان" و "هنگ

د با تكيه كوشتر كند. البته پكن هم ميكيانگ"، مهار چين را محكمها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سينبشر، دموكراسي، حقوق اقليت

هاي داخلي، نيروي كار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز و كارهاي روان مديريتي، توسعه بر توانايي

  تر دنبال كند.المللي را جدياقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين

اي وين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحلهاي در آسيا و ايجاد يك بلوك نهاي منطقهگردش آرام چين به سوي همكاري

شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، چين براي خروج از حاشيه سياسي و ورود به متن رخدادها و تحوالت جهاني تعريف مي

قادر شود با رقابت سازمان  هاي شانگهاي" به دنبال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تامجمع اقتصادي آسيا و"سازمان همكاري"

  اي و جهاني را شكار كند.هاي سياسي و اقتصادي منطقهتر، فرصتيافته

شايد چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما با حل و فصل 

  المللي معطوف كند.هاي بيند بود توجه بيشتري به عرصهمشكالت مرزي، امنيتي و سياسي با همسايگان خود، قادر خواه

  

  ها و امكانات چينها، تواناييفرصت

گيري مناسب از اين امكانات، ظرفيت رشد و نظيري است كه بهرههاي بيها و ظرفيتها، تواناييجمهوري خلق چين داراي فرصت

  آيد.ها و تهديدات به ياري پكن مين با چالشتوسعه اين كشور را باالتر برده و در دست و پنجه نرم كرد



هاي اي و چينيهاي چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقهترين فرصتمهم

  ماوراي بحار.

  دهيماين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي

:  

  جمعيت -1

شود. اگر چه جمعيت به خودي هاي بالقوه اين كشور محسوب ميارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و تواناييجمعيت يك ميلي

تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مردم چين سرمايه گرانبهايي است كه خود مي

  تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند. سازددولتمردان اين كشور را قادر مي

آيند و همين امر موجب توان گفت جمعيت چين فقط دهان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب ميبندي اجمالي ميدر يك جمع

حضور در اين ميدان به شده بازار مصرف اغواكننده چين و ارزاني نيروي كار در اين كشور، بسياري از توليدگران جهاني را براي 

  اندازد.وسوسه 

  نژاد -2

هاي مورد تواند، بدون مقاومت جدي، طرحچين با برخورداري از نژاد زرد كه نژادي كاري، منعطف، همراه و پذيرشگر است مي

  نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمي هم برخوردار باشد.

  ساختار اجتماعي -3

هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع پذيری فر هنگی" ، قادر است گيري از آموزههحزب كمونيست چين با بهر

  سازمان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد.

هاي حزب، ناييساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار حزبي مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده است كه با تكيه بر توا

  كند.هاي اطالعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چين را كنترل كرده و بارور ميارتش و سرويس

ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و  64پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با اطاعت

  ي و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست.شود و عضويت در اين حزب مسيري طوالنباسوادان چين خوانده مي

  امنيت اجتماعي -4

هاي امنيتي و انتظامي داراي آيد و دولت و شبكهوجود امنيت اجتماعي با ضريب اطمينان باال نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب مي

المللي به چين يتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بينتوان آن را "اقتدار تثباقتدار الزم و كافي هستند. اين توانايي كه مي

هاي سياسي، اين المللي و رقباي غربي چين با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزاديهاي بيناست. اگر چه برخي از سازمانداده

  آيد.دي جدي براي چين به حساب نميكشند، اما مسايل ومشکالت اجتماعي دست كم تا دهه آتي، تهديامنيت و اقتدار را به چالش مي

  منابع متنوع -5

ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين كشور همراه با كاني

دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و كنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايي اقتصادي اين كشور را افزايش مي

دسترسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و  ذخاير انرژي زميني و دريايي در چين، ها و حتيانواع كاني

  شود.هاي چين خوانده مينيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت

  



  ايهمراهي منطقه-6

ها شود و اين سياستت پيگيري مياست، با موفقيسياست تنش زدايي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كرده

  آورد.اي "در جنوب شرقي آسيا فراهم توانسته است نوعي از" همراهي و همپويي منطقه

اي هاي منطقهاين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همكاري و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايي

هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند تفاهمهاي اوليه قرن بيست و يكم تالش كردند تا سوءها در سالاست. چينيچين افزوده

و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجي قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توجهي از اختالف خود با 

ل كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي مشترك فراخواند. اين امر روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فص

هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و فضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و همكاري

  اي را فراهم كرد.سياسي منطقه

  هاي ماوراء بحارچيني -7

هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و ه با تشكليل" وزارت چينيهاي گذشتدولت چين در دهه

است. هاي مهاجر و نخبگان آن سوي مرزها برقرار كردهارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني (NGOمردمي )

هاي چيني) هاي كارآمد و شهركهاي متخصص، نيرودستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني China Town در سراسر  

ميليون چيني آن سوي مرزها 30برداري از جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره

  است.فراهم شده

نشين را هاي خارجت، مهارت و سرمايه چينياين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطالعا

المللي تشويق شدند كه هاي بينهاي بزرگ و كمپانيهاي مقيم خارج، شركتدنبال حضور گسترده چينيبه بازار چين وارد سازد. به

  است.ربي" تبديل شدههاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غسرمايه

اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده است كه اقتصاد چين از جايگاه برجستههاي برشمرده، موجب شدهتوانايي

  از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد.

  

  رتباطات چين با ايرانهاي همكاري و راهكارهاي گسترش اظرفيت

هاي مكمل كشورها براي توسعه مناسبات با يكديگر، نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد هاي همكاري و بكارگيري ظرفيتتقويت زمينه

وگوهاي مستمر و ملموس است تا دو و تضمين منافع مشترك است.رسيدن به اين مهم در گرو ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت

قدمي منافع دوطرفه )رف قانع شوند كه همكاري و همط Win-Win) .را در بردارد  

هاي روابط ايران و چين يكي از ضرورت در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "

منافع بهتر،" ريسك همكاري" را در تمامي تواند رهبران سياسي را قانع كند كه براي رسيدن به خواهد بود. اين چرخه فعال مي

  ها بپذيرند.زمينه

است ها" قراردادهسياست متوازن و همكاري با همه طرفهاي چين امروز كه حركت خود را برمدار "اي با ويژگيبنابراين در جامعه

  تر است.تر و ظريفسنجش سطح اعتماد، كاري سخت

هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و ري زمينهدهد كه فراهم آوتجربه در چين نشان مي

مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بويژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاری با ها عالقهچيني

  ريزي كنند.ايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكا را پي

اي" و در نهايت ورود به هاي پروژههاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسير "همكاريبراي رسيدن به اين مهم و عبور از همكاري

  هاي رفع هر نوع سوء تفاهم، امكان سودآوري مناسبات فراهم شود.هاي مشاركتي الزم است با ايجاد زمينههمكاري



هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر ها به ظرفيتمندسازي چينيقهترين راهكار براي طي اين روند، عالمهم

  ها است.بودن و پايداري اين همكاري

با هدف  هاي " مشاركت راهبردي"ها در ايران را با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينهگذاري چينيدر اين راستا، بايد پروژه سرمايه

در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كار و تماس گسترده و برقراري  نفوذ آمريكا و ناتو" ير انداختن "پيشگيري، يا به تاخ

  شود.ميهاي البي اقتصادی و تاثيرگذار در چين توصيه رابطه نزديك و متنوع با تمام شاخه

ها براي عقب نماندن يشتر چين در تمامي عرصهملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و كره جنوبي و اهميت تحرك ب

ها تفهيم شود كه ايران تنها كشوري است كه در خاورميانه از قافله رقابت، در تمامي سطوح عنوان و ترويج شود و به چيني

  هاي بالقوه اقتصادي، علمي و فني را براي تبديل شدن به يك همكار استراتژيك براي چين داراست.ظرفيت

هاي همكاري در تمامي سطوح ها و ظرفيتها، الزم است تواناييبخشي" براي چينيدر چارچوب باورسازي و" اطمينان بنابراين

  طرح شود . در اين مسير محورهايي نظير:

  "جمعيت باسواد، كارشناس و نخبه ايران"،

  "منابع انرژي راهبردي) نفت و گاز و منابع معدني..("،

  تراتژيكي ايران"،"موقعيت راهبردي و ژئواس

  "شرايط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت كشور" ،

  . . . . و "مواضع سياسي نزديك دو كشور" ،

  تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد.مي

هاي پيش گفته، تعامل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد توان با چين بر اساس ظرفيتهاي آتي هم ميرسد ظرف سالبه نظر مي

  هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد.متقابل و متكي بر ظرفيت

  در همكاري با چين بهتر است همچنان مسايلي از جمله:

  گذاري"، "تشكيل واحدهاي مشترك"، "پيگيري نيازهاي ويژه"مايه"انتقال فناوري"، "سر

  اي چين براي پركردن خال و فاصله ايران با صنعت و فناوري روزدنيا" مدنظر قرار گيرد.هاي واسطهو "استفاده از توانايي

هاي اقتصادي سوق دهد و ي همكاريسازتواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوعاين روند مي

هايي نظير محصوالت شيميايي و پتروشيمي، قير، عالوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادالت دوجانبه و صادرات را در عرصه

تر و هاي ساختماني، اقالم دامي و شيالتي، فوالد، خشكبار و كشمش جديهاي كاني) سنگ آهن، چدن و كروميت(، سنگكالفه

آالت، وسايل الكترونيكي، منسوجات، توان واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع ماشينتر نمايد. بويژه آنكه ميدياقتصا

اندازي هاي روغني است، به سوي انتقال فناوري، راهالتحرير، لوازم برقي خانگي، قفل و يراق و دانهتجهيزات حمل و نقل، لوازم

ت به ايجاد مراکزی جهت توليد کاال ومحصوالت تجاری با عالنم تجاري)خطوط توليد و در نهاي Brand )  مشهور در ايران و

  آسيا سوق داد.غرب

آهن، سازي، احداث خطوط راهسازي، كشتي، سدهاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث نيروگاهاين روند با وجود تجربه

  ه قابل دفاعي خواهد داشت.توليد واگن قطار و خودروسازي پروند

  سخن پاياني



در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معني ندارد و معموال زندگي در محيط خاكستري در جريان است. 

مروزه، فضاي تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبي داشته باشد، بويژه آنكه ابنابراين در چنين شرايطي ايران مي

  ها در آن نقش چنداني ندارند.گيرد و تودهسياسي تحت تاثير نظرات نخبگان شكل مي

  براين اساس الزم است نقش خبرگان و نخبگان و تشكالت ساختاريافته، براي ارتباط با اين كشور بسيار جدي تر از گذشته تلقي شود.

خورد و در عوض، احساسات سياسي و اجتماعي كمتر به چشم ميگري و عواطف و در جمهوري خلق چين، التهاب، افراطي

گرايي و هاي حركت عقاليي و سود محور، همگاني شده است. در اين جامعه نخبهپذيري و رشد شاخصاحساسات ملي، بيگانه

گان تاثيرگذار را مورد اي فكور از نخبهاي فرمانبر چيني است. پس ايران به راحتي قادر است شبكهديوانساالري حزبي هادي توده

ها گرايي و حتي نخبگان اقوام و اقليتهاي نخبهتوجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهي آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هسته

در اختيار ساختار سراسري حزب قرار دارد، اما كاركرد اجتماعي حزب، نظير كاركرد امنيتي و دفاعي آن، بيش از حد ايدئولوژيك 

  ا تندروانه نيست و امكان زيست در حاشيه آن وجود دارد.ي

هاي وارد ه، ها و شوكبهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشيده است با هدايت، كنترل و بومي كردن)لوكاليزه( بحران

  هاي روئين جامعه پيشگيري كند.ها به اليهلرزهاز تسري پس

خبگان حزبي از درايت، هوشمندي، شهامت و توانايي نوآوري برخوردارند و سياست خارجي را در عرصه روابط خارجي نيز ن

گرايي موجود در خواهي موعود و واقعاند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعي از آرماناي نكردهتابعي از جو داخلي و توده

كشي ميان سياست داخلي و سياست خارجي شفاف و برجسته زيرا خط جامعه چين هستيم كه تداخل و تزاحم چنداني با همديگر ندارند،

  پکن قلمداد می شود.-است ،اين ديد گاه نيز يکی از شاخه های همکاری تهران

ها هيچكس و هيچ چيز ، بد نيست و همه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، از ديد چيني

مند است كه در آن افسردگي، اي از الگوهاي رفتاري و قواعد كرداري روشن بهرهژدهايي ترسناك نيست، بلكه از گونهنه تنها ا

داند. اي را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام ميبدخلقي، عصبيت و انزواگرايي تعريف و جايگاهي ندارد و هر معامله

آفريني، و سازي، فرصتگيري متمركز حزبي، تصميمبا وجود سازماندهي طولي و تصميم كنيم،اين گونه است كه مشاهده مي

ها در ساخت و اجراي ها، ابتكارها و نوآوريسازي، در دستان نخبگان و مبتني بر عقالنيت و فرزانگي است و تمامي ديدگاهبستر

  شوند.ها مهم شمرده مياستراتژي

گيري در چين امروز است كه عملگرايي، هدفمندي، و محوريت منافع ملي، عناصر اصلي تصميمتوان گفت بندي كلي ميدر يك جمع

هاي نو در آحاد اين پروري و زايش ايدهساالري و نخبهسازي دارد و شايستههاي تصميمو" عقل جمعي "حاكميت قابل توجهي در هسته

  شود.افزوني نهادينه ميجامعه عظيم به طور روز

اي براي آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز هاي امتحان شده، انگشت اشارهين تجربيات و ايدهاميد است ا

  باشد.

  

  ان شاء هللا

  

  

  

  

  اصول حاكم بر چين امروز



تداوم و تكميل سياست  است. در اين كشور، پيشبرد اصالحات اقتصادي ودار پيدا كردهاي معنيچين امروز، با چين ديروز فاصله

شود. اي همگاني محسوب ميدرهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه

است و كه اصالحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده 1978اين اصل از ابتداي سال 

گرايانه خوانند. اصالحات عملبه عنوان "اصالحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" مي ها آن راچيني

ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني

  بستر راهبردها داشته است.اي، بر اقتصادي چين شتاب كنترل شده

نظارت دولتي بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي 

است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواستهشود و برنامهچين اعمال مي

  اي براي سياست اصالحات و درهاي باز ايجاد نكند.ي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمدهابه گونه

دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصالح مقررات داخلي 

انگيزي را به چين سرازير كند. اين حركت كه هاي شگفتههاي تشويقي و اعمال تسهيالت ويژه، سرمايكشور، از طريق سياست

هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانه دنيا انديشي و ذكاوت چيني است، زمينهحاصل دور

توليدگران و كارآفرينان جهان شكل اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان اي كه مسابقهاست؛ به گونهمبدل كرده

گرفته است .از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به 

  اند.مصالحه دردناك با اين اژدهاي زرد شده

اي را متوجه م باالي تغييرات، هر صاحب سرمايهآور و حجامروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام

هاي بزرگ و اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت

  چند مليتي در چين مستقر شود.

خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متعادل را از خود نشان تابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نميدر چين امروز، نشاني از بي

هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين جويي ، اولويت بي چون و چراي بخشدهد و از سوي ديگر كار و سبقت مي

مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري آميز و روالجويانه، صلحپيرامون را با ادبياتي مسالمتكوشد اختالفات كليدي با دنياي مي

اي از قدرت و را به تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانه

بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوين چين دارای چالشهای عمده ای هم خودبزرگتوانايي اين كشور دارد و دچار خطاي ادراكي و 

  هست که به برخی از آنها اشاره می شود.

  

  

  هاي پيش روي چينچالش

مطالبات  هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده است عبارتند از:ترين چالشمهم

  هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقير و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت.سياسي و تحرك

  كنيم.اكنون هر يك از اين موارد را به طور جداگانه بررسي مي

  هاي اجتماعيمطالبات سياسي و تحرك -1

اي در برخي از مطبوعات بوجود هاي كنترل شدهشميالدی گشاي 2002حزب كمونيست چين براي رويارويي با اين چالش از سال

و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي از عملكرد دولت، مديران و در موارد معدودي هم از عملكرد حزب انتقاد  استآورده

گشايش در شهرهاي ساحلي  اند و اينتر هدايت شدهكنند. نهادهاي اجتماعي و سنديكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قويمي

ترين استان اقتصادي( در جنوب چين به شكل مهمتر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ )وجنوبي جدي



است و آرام آرام آن را به ساير مناطق گسترش آزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقيم مردم آزمون كرده

  هد.دمي

ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كنگره شانزدهم به بعد، از بعد سياسي هم برنامه

سازي بلند مدت اند. اين حركت، زمينهداران را در حزب مجاز دانستهعضوگيري توليدگران، كارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه

شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را سياسي در درون حزب" تلقي ميبراي " ايجاد دو گرايش 

هاي چيني، پياده كنند. اگرچه اين تبديل كنند و بتوانند الگوي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگي به " دو حزب اصلي كشور "

شود، اما رهبري حزب و دفتر هاي آن ديده ميكم دارد كه هر از گاهي نشانهحركت آرام و تدريجي مخالفاني هم در درون حزب حا

  شمارند.هاي قهري " توسعه همه جانبه كشور" بر ميسياسي بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت

  اشتغال -2

سال آينده به است و ظرف سهكنترلي پيدا كردهتر شدن چين، نرخ بيكاري منحني نمايي و غير قابل با توسعه نظام شهري و صنعتي

ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط قادر به تامين نيمي از 30درصد خواهد رسيد. در حال حاضر ساالنه اين كشور به حدود 13

براي نظام حاكم ميليون بيكار خواهد داشت كه اين امر به نوبه خود تهديدي 40هاي آتي، چين حدود اين مشاغل است و ظرف سال

  تلقي خواهد شد.

دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي و تنبيهي 

هاي دولتي و خصوصي نيزاز ديگر اقدامات مهم براي اي و فني در بخشاست. تاسيس مراكز آموزشي، حرفهفراواني وضع كرده

  شود.ابله با معضل بيكاري محسوب ميمق

و تالش براي تراز كردن رشد اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيالت در مناطق كمتر توسعه  هاي توسعه غرب و مركز چين"" برنامه

  يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين براي مقابله با " چالش اشتغال " است.

  

  شكاف فقير و غنی -3

هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگي ميان از چالشيكي 

ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روستايي مركزي و غربي اين 

  كشور غيرقابل مقايسه است.

هاي هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياستگذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايهت، توسعه امنيت سرمايهدر اين برنامه دول

  است.تشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار داده

  زمان -4

كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی  آيد، فرصت از اين منظرزمان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب مي

هايي نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولي از رفاه اقتصادي برساند و شود و با اجراي طرح

ات، مردم محروم تر ، تر شدن گردش اطالعاجتماعي، گسترش ارتباطات و راحت -تهديد از اين جهت كه با بازتر شدن فضاي سياسي

هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو به افزايش شهر و روستا از يك سو و خواست

  غرب و شرق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت.

هاي غني براي اي از استانگيري يارانههاي ضربتي، كمكريزان چيني در اين خصوص، پياده كردن طرحراهكار مورد توجه برنامه

  تر است.تر در مناطق پيشرفتهگيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقب افتادههاي فقيرتر و بهرهاستان

  مديريت منابع خارجي -5



دالر گذشته است و ميليارد 600هاي خارجي تزريق شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز اكنون ميزان سرمايه

است. با پديد آمدن چنين گذاري خارجي در چين تحقق يافتهميليون دالر سرمايه60مبلغي نزديك به  2003بعنوان مثال فقط در سال 

است و نسل نويني از مديران در كنار ريزي و هدايت چين به وجود آمدهشرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامه

  اند.هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كردهثروت در شركتهاي قله

هاي سودآور توليدي و بازرگاني را قبضه كرده و هاي خارجي را دارد، بخشاين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرمايه

خارجي به بخش خصوصي  مديريت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع

  سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت.

هاي بزرگ داخلي سودآوري و برگشت سود هاي كالن شركتهاي داخلي براي جذب سرمايهمشكل ديگر نيز اين است كه عرصه

هاي بزرگ را تشويق گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركتو  هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديدهسرمايه

  هاي خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي التين هدايت كنند.است كه سرمايهكرده

ير دست نخورده قلمداد شود. هدايت تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخادر واقع اين چالش چين مي

هاي بخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي توسعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينه

دي در كامال فراهم است و چين به دليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصا جذب اين سرمايه

  دهد.ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي

  رقابت -6

هاي چين محسوب ها و در عين حال چالشهاي اقتصادي مسلط جهاني، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فرصترقابت با قدرت

هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب شود. اينك پكن به دنبال يافتن حوزهمي

هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در انديشه مهار چين باشند ين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قدرتشود. ااستراتژيك مبدل مي

  و براي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين تالش كنند.

و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا ( جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ) پول ملي چين

  شود.يه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد گريزپاي چين محسوب ميعل

كنگ"، حقوق در اين راستا جهان صنعتي به سركردگي آمريكا تالش دارد تا با مشغول كردن چين به مشكالتي نظير "تايوان" و "هنگ

كوشد با تكيه تر كند. البته پكن هم ميرا محكم كيانگ"، مهار چينها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سينبشر، دموكراسي، حقوق اقليت

هاي داخلي، نيروي كار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز و كارهاي روان مديريتي، توسعه بر توانايي

  تر دنبال كند.المللي را جدياقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين

اي اي در آسيا و ايجاد يك بلوك نوين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحلهي منطقههاگردش آرام چين به سوي همكاري

شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، چين براي خروج از حاشيه سياسي و ورود به متن رخدادها و تحوالت جهاني تعريف مي

ال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان هاي شانگهاي" به دنبمجمع اقتصادي آسيا و"سازمان همكاري"

  اي و جهاني را شكار كند.هاي سياسي و اقتصادي منطقهتر، فرصتيافته

شايد چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما با حل و فصل 

  المللي معطوف كند.هاي بيني و سياسي با همسايگان خود، قادر خواهد بود توجه بيشتري به عرصهمشكالت مرزي، امنيت

  

  ها و امكانات چينها، تواناييفرصت

گيري مناسب از اين امكانات، ظرفيت رشد و نظيري است كه بهرههاي بيها و ظرفيتها، تواناييجمهوري خلق چين داراي فرصت

  آيد.ها و تهديدات به ياري پكن ميباالتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش توسعه اين كشور را



هاي اي و چينيهاي چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقهترين فرصتمهم

  ماوراي بحار.

  دهيممي اين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار

:  

  جمعيت -1

شود. اگر چه جمعيت به خودي هاي بالقوه اين كشور محسوب ميجمعيت يك ميليارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و توانايي

ه تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مردم چين سرمايه گرانبهايي است كخود مي

  سازد تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند.دولتمردان اين كشور را قادر مي

آيند و همين امر موجب توان گفت جمعيت چين فقط دهان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب ميبندي اجمالي ميدر يك جمع

، بسياري از توليدگران جهاني را براي حضور در اين ميدان به شده بازار مصرف اغواكننده چين و ارزاني نيروي كار در اين كشور

  اندازد.وسوسه 

  نژاد -2

هاي مورد تواند، بدون مقاومت جدي، طرحچين با برخورداري از نژاد زرد كه نژادي كاري، منعطف، همراه و پذيرشگر است مي

  نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمي هم برخوردار باشد.

  ختار اجتماعيسا -3

هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع پذيری فر هنگی" ، قادر است گيري از آموزهحزب كمونيست چين با بهره

  سازمان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد.

هاي حزب، باط آموزش ديده است كه با تكيه بر تواناييساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار حزبي مسؤوليت پذير، منظم، با انض

  كند.هاي اطالعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چين را كنترل كرده و بارور ميارتش و سرويس

ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و  64پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با اطاعت

  شود و عضويت در اين حزب مسيري طوالني و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست.يباسوادان چين خوانده م

  امنيت اجتماعي -4

هاي امنيتي و انتظامي داراي آيد و دولت و شبكهوجود امنيت اجتماعي با ضريب اطمينان باال نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب مي

المللي به چين توان آن را "اقتدار تثبيتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بينتوانايي كه مياقتدار الزم و كافي هستند. اين 

هاي سياسي، اين المللي و رقباي غربي چين با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزاديهاي بيناست. اگر چه برخي از سازمانداده

  آيد.کالت اجتماعي دست كم تا دهه آتي، تهديدي جدي براي چين به حساب نميكشند، اما مسايل ومشامنيت و اقتدار را به چالش مي

  منابع متنوع -5

ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين كشور همراه با كاني

دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و دي اين كشور را افزايش ميكنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايي اقتصا

دسترسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و  ها و حتي ذخاير انرژي زميني و دريايي در چين،انواع كاني

  شود.هاي چين خوانده مينيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت

  



  ايهمراهي منطقه-6

ها شود و اين سياستاست، با موفقيت پيگيري ميسياست تنش زدايي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كرده

  آورد.اي "در جنوب شرقي آسيا فراهم توانسته است نوعي از" همراهي و همپويي منطقه

اي هاي منطقهيز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايياين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همكاري و ارتباطات مسالمت آم

هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند تفاهمهاي اوليه قرن بيست و يكم تالش كردند تا سوءها در سالاست. چينيچين افزوده

ن بخش قابل توجهي از اختالف خود با و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجي قرار دهند. دراين مسير، چي

روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي مشترك فراخواند. اين امر 

نيتي و هاي اقتصادي، تجاري، امفضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و همكاري

  اي را فراهم كرد.سياسي منطقه

  هاي ماوراء بحارچيني -7

هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و هاي گذشته با تشكليل" وزارت چينيدولت چين در دهه

است. سوي مرزها برقرار كردههاي مهاجر و نخبگان آن ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني (NGOمردمي )

هاي چيني) هاي متخصص، نيروهاي كارآمد و شهركدستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني China Town در سراسر  

ميليون چيني آن سوي مرزها 30برداري از جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره

  است.شدهفراهم 

نشين را هاي خارجاين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطالعات، مهارت و سرمايه چيني

المللي تشويق شدند كه هاي بينهاي بزرگ و كمپانيهاي مقيم خارج، شركتدنبال حضور گسترده چينيبه بازار چين وارد سازد. به

  است.د را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربي" تبديل شدههاي خوسرمايه

اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده است كه اقتصاد چين از جايگاه برجستههاي برشمرده، موجب شدهتوانايي

  ه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد.از پول، سرمايه، مديريت و تجرب

  

  هاي همكاري و راهكارهاي گسترش ارتباطات چين با ايرانظرفيت

هاي مكمل كشورها براي توسعه مناسبات با يكديگر، نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد هاي همكاري و بكارگيري ظرفيتتقويت زمينه

وگوهاي مستمر و ملموس است تا دو به اين مهم در گرو ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت و تضمين منافع مشترك است.رسيدن

قدمي منافع دوطرفه )طرف قانع شوند كه همكاري و هم Win-Win) .را در بردارد  

ران و چين هاي روابط اييكي از ضرورت در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "

تواند رهبران سياسي را قانع كند كه براي رسيدن به منافع بهتر،" ريسك همكاري" را در تمامي خواهد بود. اين چرخه فعال مي

  ها بپذيرند.زمينه

است ها" قراردادهسياست متوازن و همكاري با همه طرفهاي چين امروز كه حركت خود را برمدار "اي با ويژگيبنابراين در جامعه

  تر است.تر و ظريفسنجش سطح اعتماد، كاري سخت

هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و دهد كه فراهم آوري زمينهتجربه در چين نشان مي

قتصادی و تجاری با مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بويژه در بخشهای صنعتی اها عالقهچيني

  ريزي كنند.ايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكا را پي

اي" و در نهايت ورود به هاي پروژههاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسير "همكاريبراي رسيدن به اين مهم و عبور از همكاري

  نوع سوء تفاهم، امكان سودآوري مناسبات فراهم شود.هاي رفع هر هاي مشاركتي الزم است با ايجاد زمينههمكاري



هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر ها به ظرفيتمندسازي چينيترين راهكار براي طي اين روند، عالقهمهم

  ها است.بودن و پايداري اين همكاري

با هدف  هاي " مشاركت راهبردي"ا با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينهها در ايران رگذاري چينيدر اين راستا، بايد پروژه سرمايه

در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كار و تماس گسترده و برقراري  نفوذ آمريكا و ناتو" پيشگيري، يا به تاخير انداختن "

  شود.مين توصيه هاي البي اقتصادی و تاثيرگذار در چيرابطه نزديك و متنوع با تمام شاخه

ها براي عقب نماندن ملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و كره جنوبي و اهميت تحرك بيشتر چين در تمامي عرصه

ها تفهيم شود كه ايران تنها كشوري است كه در خاورميانه از قافله رقابت، در تمامي سطوح عنوان و ترويج شود و به چيني

  اقتصادي، علمي و فني را براي تبديل شدن به يك همكار استراتژيك براي چين داراست.هاي بالقوه ظرفيت

هاي همكاري در تمامي سطوح ها و ظرفيتها، الزم است تواناييبخشي" براي چينيبنابراين در چارچوب باورسازي و" اطمينان

  طرح شود . در اين مسير محورهايي نظير:

  ه ايران"،"جمعيت باسواد، كارشناس و نخب

  "منابع انرژي راهبردي) نفت و گاز و منابع معدني..("،

  "موقعيت راهبردي و ژئواستراتژيكي ايران"،

  "شرايط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت كشور" ،

  . . . . و "مواضع سياسي نزديك دو كشور" ،

  تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد.مي

هاي پيش گفته، تعامل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد توان با چين بر اساس ظرفيتهاي آتي هم ميسالرسد ظرف به نظر مي

  هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد.متقابل و متكي بر ظرفيت

  در همكاري با چين بهتر است همچنان مسايلي از جمله:

  ل واحدهاي مشترك"، "پيگيري نيازهاي ويژه"گذاري"، "تشكي"انتقال فناوري"، "سرمايه

  اي چين براي پركردن خال و فاصله ايران با صنعت و فناوري روزدنيا" مدنظر قرار گيرد.هاي واسطهو "استفاده از توانايي

هاي اقتصادي سوق دهد و سازي همكاريتواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوعاين روند مي

هايي نظير محصوالت شيميايي و پتروشيمي، قير، عالوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادالت دوجانبه و صادرات را در عرصه

تر و هاي ساختماني، اقالم دامي و شيالتي، فوالد، خشكبار و كشمش جديكروميت(، سنگ هاي كاني) سنگ آهن، چدن وكالفه

آالت، وسايل الكترونيكي، منسوجات، توان واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع ماشينتر نمايد. بويژه آنكه مياقتصادي

اندازي هاي روغني است، به سوي انتقال فناوري، راهل و يراق و دانهالتحرير، لوازم برقي خانگي، قفتجهيزات حمل و نقل، لوازم

مشهور در ايران و  ( Brandخطوط توليد و در نهايت به ايجاد مراکزی جهت توليد کاال ومحصوالت تجاری با عالنم تجاري)

  آسيا سوق داد.غرب

آهن، سازي، احداث خطوط راهسازي، كشتي، سدنيروگاههاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث اين روند با وجود تجربه

  توليد واگن قطار و خودروسازي پرونده قابل دفاعي خواهد داشت.

  سخن پاياني



در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معني ندارد و معموال زندگي در محيط خاكستري در جريان است. 

تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبي داشته باشد، بويژه آنكه امروزه، فضاي رايطي ايران ميبنابراين در چنين ش

  ها در آن نقش چنداني ندارند.گيرد و تودهسياسي تحت تاثير نظرات نخبگان شكل مي

  ور بسيار جدي تر از گذشته تلقي شود.براين اساس الزم است نقش خبرگان و نخبگان و تشكالت ساختاريافته، براي ارتباط با اين كش

خورد و در عوض، گري و عواطف و احساسات سياسي و اجتماعي كمتر به چشم ميدر جمهوري خلق چين، التهاب، افراطي

گرايي و هاي حركت عقاليي و سود محور، همگاني شده است. در اين جامعه نخبهپذيري و رشد شاخصاحساسات ملي، بيگانه

اي فكور از نخبگان تاثيرگذار را مورد هاي فرمانبر چيني است. پس ايران به راحتي قادر است شبكهحزبي هادي توده ديوانساالري

ها گرايي و حتي نخبگان اقوام و اقليتهاي نخبهتوجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهي آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هسته

دارد، اما كاركرد اجتماعي حزب، نظير كاركرد امنيتي و دفاعي آن، بيش از حد ايدئولوژيك  در اختيار ساختار سراسري حزب قرار

  يا تندروانه نيست و امكان زيست در حاشيه آن وجود دارد.

، هاي وارد هها و شوكبهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشيده است با هدايت، كنترل و بومي كردن)لوكاليزه( بحران

  هاي روئين جامعه پيشگيري كند.ها به اليهلرزهاز تسري پس

در عرصه روابط خارجي نيز نخبگان حزبي از درايت، هوشمندي، شهامت و توانايي نوآوري برخوردارند و سياست خارجي را 

گرايي موجود در وعود و واقعخواهي ماند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعي از آرماناي نكردهتابعي از جو داخلي و توده

كشي ميان سياست داخلي و سياست خارجي شفاف و برجسته جامعه چين هستيم كه تداخل و تزاحم چنداني با همديگر ندارند، زيرا خط

  پکن قلمداد می شود.-است ،اين ديد گاه نيز يکی از شاخه های همکاری تهران

مه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، ها هيچكس و هيچ چيز ، بد نيست و هاز ديد چيني

مند است كه در آن افسردگي، اي از الگوهاي رفتاري و قواعد كرداري روشن بهرهنه تنها اژدهايي ترسناك نيست، بلكه از گونه

داند. با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام مياي را بدخلقي، عصبيت و انزواگرايي تعريف و جايگاهي ندارد و هر معامله

آفريني، و سازي، فرصتگيري متمركز حزبي، تصميمكنيم، با وجود سازماندهي طولي و تصميماين گونه است كه مشاهده مي

ها در ساخت و اجراي يها، ابتكارها و نوآورسازي، در دستان نخبگان و مبتني بر عقالنيت و فرزانگي است و تمامي ديدگاهبستر

  شوند.ها مهم شمرده مياستراتژي

گيري در چين امروز است توان گفت كه عملگرايي، هدفمندي، و محوريت منافع ملي، عناصر اصلي تصميمبندي كلي ميدر يك جمع

هاي نو در آحاد اين ايش ايدهپروري و زساالري و نخبهسازي دارد و شايستههاي تصميمو" عقل جمعي "حاكميت قابل توجهي در هسته

  شود.افزوني نهادينه ميجامعه عظيم به طور روز

اي براي آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز هاي امتحان شده، انگشت اشارهاميد است اين تجربيات و ايده

  باشد.

  

  ان شاء هللا

  

  

  

  

  اصول حاكم بر چين امروز



است. در اين كشور، پيشبرد اصالحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست دار پيدا كردهاي معنيبا چين ديروز فاصله چين امروز،

شود. اي همگاني محسوب ميدرهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه

است و تصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بودهكه اصالحات اق 1978اين اصل از ابتداي سال 

گرايانه خوانند. اصالحات عملها آن را به عنوان "اصالحات اقتصادي و سياست درهاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" ميچيني

را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد ها دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني

  اي، بر بستر راهبردها داشته است.اقتصادي چين شتاب كنترل شده

نظارت دولتي بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي 

است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، خش خصوصي هنوز نتواستههاي اقتصادي بشود و برنامهچين اعمال مي

  اي براي سياست اصالحات و درهاي باز ايجاد نكند.اي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمدهبه گونه

ارجي و اصالح مقررات داخلي دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خ

انگيزي را به چين سرازير كند. اين حركت كه هاي شگفتهاي تشويقي و اعمال تسهيالت ويژه، سرمايهكشور، از طريق سياست

هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانه دنيا انديشي و ذكاوت چيني است، زمينهحاصل دور

اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهان شكل اي كه مسابقهاست؛ به گونهكرده مبدل

گرفته است .از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به 

  اند.زرد شده مصالحه دردناك با اين اژدهاي

اي را متوجه آور و حجم باالي تغييرات، هر صاحب سرمايهامروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام

هاي بزرگ و اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت

  مستقر شود. چند مليتي در چين

خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متعادل را از خود نشان تابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نميدر چين امروز، نشاني از بي

هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين جويي ، اولويت بي چون و چراي بخشدهد و از سوي ديگر كار و سبقت مي

مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري آميز و روالجويانه، صلحيدي با دنياي پيرامون را با ادبياتي مسالمتكوشد اختالفات كلمي

اي از قدرت و را به تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانه

بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوين چين دارای چالشهای عمده ای هم طاي ادراكي و خودبزرگتوانايي اين كشور دارد و دچار خ

  هست که به برخی از آنها اشاره می شود.

  

  

  هاي پيش روي چينچالش

مطالبات  هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده است عبارتند از:ترين چالشمهم

  هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقير و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت.سياسي و تحرك

  كنيم.انه بررسي مياكنون هر يك از اين موارد را به طور جداگ

  هاي اجتماعيمطالبات سياسي و تحرك -1

اي در برخي از مطبوعات بوجود هاي كنترل شدهميالدی گشايش 2002حزب كمونيست چين براي رويارويي با اين چالش از سال

ي هم از عملكرد حزب انتقاد و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي از عملكرد دولت، مديران و در موارد معدود استآورده

اند و اين گشايش در شهرهاي ساحلي تر هدايت شدهكنند. نهادهاي اجتماعي و سنديكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قويمي

 ترين استان اقتصادي( در جنوب چين به شكلمهمتر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ )وجنوبي جدي



است و آرام آرام آن را به ساير مناطق گسترش آزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقيم مردم آزمون كرده

  دهد.مي

ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كنگره شانزدهم به بعد، از بعد سياسي هم برنامه

سازي بلند مدت اند. اين حركت، زمينهداران را در حزب مجاز دانستهكارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه عضوگيري توليدگران،

شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را براي " ايجاد دو گرايش سياسي در درون حزب" تلقي مي

هاي چيني، پياده كنند. اگرچه اين وي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگيتبديل كنند و بتوانند الگ به " دو حزب اصلي كشور "

شود، اما رهبري حزب و دفتر هاي آن ديده ميحركت آرام و تدريجي مخالفاني هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهي نشانه

  شمارند.توسعه همه جانبه كشور" بر ميهاي قهري " سياسي بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت

  اشتغال -2

سال آينده به است و ظرف سهتر شدن چين، نرخ بيكاري منحني نمايي و غير قابل كنترلي پيدا كردهبا توسعه نظام شهري و صنعتي

قادر به تامين نيمي از  ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط30درصد خواهد رسيد. در حال حاضر ساالنه اين كشور به حدود 13

ميليون بيكار خواهد داشت كه اين امر به نوبه خود تهديدي براي نظام حاكم 40هاي آتي، چين حدود اين مشاغل است و ظرف سال

  تلقي خواهد شد.

و تنبيهي  دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي

هاي دولتي و خصوصي نيزاز ديگر اقدامات مهم براي اي و فني در بخشاست. تاسيس مراكز آموزشي، حرفهفراواني وضع كرده

  شود.مقابله با معضل بيكاري محسوب مي

ناطق كمتر توسعه و تالش براي تراز كردن رشد اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيالت در م هاي توسعه غرب و مركز چين"" برنامه

  يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين براي مقابله با " چالش اشتغال " است.

  

  شكاف فقير و غنی -3

هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگي ميان يكي از چالش

ن مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روستايي مركزي و غربي اين ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوا

  كشور غيرقابل مقايسه است.

هاي هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياستگذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايهدر اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه

  است.ربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار دادهتشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غ

  زمان -4

آيد، فرصت از اين منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی زمان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب مي

لي از رفاه اقتصادي برساند و هايي نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبوشود و با اجراي طرح

تر شدن گردش اطالعات، مردم محروم تر ، اجتماعي، گسترش ارتباطات و راحت -تهديد از اين جهت كه با بازتر شدن فضاي سياسي

هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو به افزايش شهر و روستا از يك سو و خواست

  رق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت.غرب و ش

هاي غني براي اي از استانگيري يارانههاي ضربتي، كمكريزان چيني در اين خصوص، پياده كردن طرحراهكار مورد توجه برنامه

  تر است.تر در مناطق پيشرفتهگيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقب افتادههاي فقيرتر و بهرهاستان

  مديريت منابع خارجي -5



ميليارد دالر گذشته است و 600هاي خارجي تزريق شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز اكنون ميزان سرمايه

است. با پديد آمدن چنين گذاري خارجي در چين تحقق يافتهميليون دالر سرمايه60مبلغي نزديك به  2003بعنوان مثال فقط در سال 

است و نسل نويني از مديران در كنار ريزي و هدايت چين به وجود آمدهرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامهش

  اند.هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كردههاي ثروت در شركتقله

وليدي و بازرگاني را قبضه كرده و هاي سودآور تهاي خارجي را دارد، بخشاين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرمايه

مديريت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي به بخش خصوصي 

  سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت.

هاي بزرگ داخلي سودآوري و برگشت سود هاي كالن شركتي براي جذب سرمايههاي داخلمشكل ديگر نيز اين است كه عرصه

هاي بزرگ را تشويق و گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركت هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديدهسرمايه

  آفريقا و آمريكاي التين هدايت كنند.هاي خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، است كه سرمايهكرده

تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت در واقع اين چالش چين مي

هاي بود. زمينهبخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي توسعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد 

كامال فراهم است و چين به دليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصادي در  جذب اين سرمايه

  دهد.ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي

  رقابت -6

هاي چين محسوب ها و در عين حال چالشصتهاي اقتصادي مسلط جهاني، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فررقابت با قدرت

هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب شود. اينك پكن به دنبال يافتن حوزهمي

يشه مهار چين باشند هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در اندشود. اين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قدرتاستراتژيك مبدل مي

  و براي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين تالش كنند.

و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا ( جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ) پول ملي چين

  شود.عليه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد گريزپاي چين محسوب مي

كنگ"، حقوق تا جهان صنعتي به سركردگي آمريكا تالش دارد تا با مشغول كردن چين به مشكالتي نظير "تايوان" و "هنگدر اين راس

كوشد با تكيه تر كند. البته پكن هم ميكيانگ"، مهار چين را محكمها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سينبشر، دموكراسي، حقوق اقليت

كار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز و كارهاي روان مديريتي، توسعه هاي داخلي، نيروي بر توانايي

  تر دنبال كند.المللي را جدياقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين

اي اي در آسيا و ايجاد يك بلوك نوين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحلههاي منطقهگردش آرام چين به سوي همكاري

شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، چين براي خروج از حاشيه سياسي و ورود به متن رخدادها و تحوالت جهاني تعريف مي

هاي شانگهاي" به دنبال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان مان همكاريمجمع اقتصادي آسيا و"ساز"

  اي و جهاني را شكار كند.هاي سياسي و اقتصادي منطقهتر، فرصتيافته

با حل و فصل شايد چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما 

  المللي معطوف كند.هاي بينمشكالت مرزي، امنيتي و سياسي با همسايگان خود، قادر خواهد بود توجه بيشتري به عرصه

  

  ها و امكانات چينها، تواناييفرصت

ظرفيت رشد و  گيري مناسب از اين امكانات،نظيري است كه بهرههاي بيها و ظرفيتها، تواناييجمهوري خلق چين داراي فرصت

  آيد.ها و تهديدات به ياري پكن ميتوسعه اين كشور را باالتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش



هاي اي و چينيهاي چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقهترين فرصتمهم

  ماوراي بحار.

  دهيمبه طور جداگانه مورد بررسي قرار مياين موارد را 

:  

  جمعيت -1

شود. اگر چه جمعيت به خودي هاي بالقوه اين كشور محسوب ميجمعيت يك ميليارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و توانايي

ردم چين سرمايه گرانبهايي است كه تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مخود مي

  سازد تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند.دولتمردان اين كشور را قادر مي

آيند و همين امر موجب توان گفت جمعيت چين فقط دهان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب ميبندي اجمالي ميدر يك جمع

و ارزاني نيروي كار در اين كشور، بسياري از توليدگران جهاني را براي حضور در اين ميدان به شده بازار مصرف اغواكننده چين 

  اندازد.وسوسه 

  نژاد -2

هاي مورد تواند، بدون مقاومت جدي، طرحچين با برخورداري از نژاد زرد كه نژادي كاري، منعطف، همراه و پذيرشگر است مي

  مردمي هم برخوردار باشد.نظر را به اجرا درآورد و از حمايت 

  ساختار اجتماعي -3

هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع پذيری فر هنگی" ، قادر است گيري از آموزهحزب كمونيست چين با بهره

  سازمان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد.

هاي حزب، زبي مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده است كه با تكيه بر تواناييساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار ح

  كند.هاي اطالعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چين را كنترل كرده و بارور ميارتش و سرويس

يختگان و ميليون عضو، حزب نخبگان، فره 64پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با اطاعت

  شود و عضويت در اين حزب مسيري طوالني و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست.باسوادان چين خوانده مي

  امنيت اجتماعي -4

هاي امنيتي و انتظامي داراي آيد و دولت و شبكهوجود امنيت اجتماعي با ضريب اطمينان باال نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب مي

المللي به چين توان آن را "اقتدار تثبيتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بيناقتدار الزم و كافي هستند. اين توانايي كه مي

هاي سياسي، اين المللي و رقباي غربي چين با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزاديهاي بيناست. اگر چه برخي از سازمانداده

  آيد.كشند، اما مسايل ومشکالت اجتماعي دست كم تا دهه آتي، تهديدي جدي براي چين به حساب نميبه چالش ميامنيت و اقتدار را 

  منابع متنوع -5

ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين كشور همراه با كاني

دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و ه نفت و گاز چين، توانايي اقتصادي اين كشور را افزايش ميكنار ذخاير نه چندان گسترد

دسترسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و  ها و حتي ذخاير انرژي زميني و دريايي در چين،انواع كاني

  شود.ميهاي چين خوانده نيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت

  



  ايهمراهي منطقه-6

ها شود و اين سياستاست، با موفقيت پيگيري ميسياست تنش زدايي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كرده

  آورد.سيا فراهم اي "در جنوب شرقي آتوانسته است نوعي از" همراهي و همپويي منطقه

اي هاي منطقهيت همكاري و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايياين دستاورد در پرتو سياست"اولو

هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند تفاهمهاي اوليه قرن بيست و يكم تالش كردند تا سوءها در سالاست. چينيچين افزوده

ارجي قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توجهي از اختالف خود با و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خ

روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي مشترك فراخواند. اين امر 

هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و همكاري فضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و

  اي را فراهم كرد.سياسي منطقه

  هاي ماوراء بحارچيني -7

هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و هاي گذشته با تشكليل" وزارت چينيدولت چين در دهه

است. هاي مهاجر و نخبگان آن سوي مرزها برقرار كردهارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني (NGOمردمي )

هاي چيني) هاي متخصص، نيروهاي كارآمد و شهركبا چيني دستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته China Town در سراسر  

ميليون چيني آن سوي مرزها 30برداري از جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره

  است.فراهم شده

نشين را هاي خارجمديريت، ارتباطات، اطالعات، مهارت و سرمايه چينياين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و 

المللي تشويق شدند كه هاي بينهاي بزرگ و كمپانيهاي مقيم خارج، شركتدنبال حضور گسترده چينيبه بازار چين وارد سازد. به

  است.دنياي صنعتي و كشورهاي غربي" تبديل شده هاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين باسرمايه

اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده است كه اقتصاد چين از جايگاه برجستههاي برشمرده، موجب شدهتوانايي

  از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد.

  

  كاري و راهكارهاي گسترش ارتباطات چين با ايرانهاي همظرفيت

هاي مكمل كشورها براي توسعه مناسبات با يكديگر، نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد هاي همكاري و بكارگيري ظرفيتتقويت زمينه

ستمر و ملموس است تا دو وگوهاي مو تضمين منافع مشترك است.رسيدن به اين مهم در گرو ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت

قدمي منافع دوطرفه )طرف قانع شوند كه همكاري و هم Win-Win) .را در بردارد  

هاي روابط ايران و چين يكي از ضرورت در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "

نع كند كه براي رسيدن به منافع بهتر،" ريسك همكاري" را در تمامي تواند رهبران سياسي را قاخواهد بود. اين چرخه فعال مي

  ها بپذيرند.زمينه

است ها" قراردادهسياست متوازن و همكاري با همه طرفهاي چين امروز كه حركت خود را برمدار "اي با ويژگيبنابراين در جامعه

  تر است.تر و ظريفسنجش سطح اعتماد، كاري سخت

هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و دهد كه فراهم آوري زمينهنشان مي تجربه در چين

مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بويژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاری با ها عالقهچيني

  ريزي كنند.بل اتكا را پيايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قا

اي" و در نهايت ورود به هاي پروژههاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسير "همكاريبراي رسيدن به اين مهم و عبور از همكاري

  هاي رفع هر نوع سوء تفاهم، امكان سودآوري مناسبات فراهم شود.هاي مشاركتي الزم است با ايجاد زمينههمكاري



هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر ها به ظرفيتمندسازي چينيار براي طي اين روند، عالقهترين راهكمهم

  ها است.بودن و پايداري اين همكاري

ا هدف ب هاي " مشاركت راهبردي"ها در ايران را با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينهگذاري چينيدر اين راستا، بايد پروژه سرمايه

در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كار و تماس گسترده و برقراري  نفوذ آمريكا و ناتو" پيشگيري، يا به تاخير انداختن "

  شود.ميهاي البي اقتصادی و تاثيرگذار در چين توصيه رابطه نزديك و متنوع با تمام شاخه

ها براي عقب نماندن كره جنوبي و اهميت تحرك بيشتر چين در تمامي عرصهملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و 

ها تفهيم شود كه ايران تنها كشوري است كه در خاورميانه از قافله رقابت، در تمامي سطوح عنوان و ترويج شود و به چيني

  اي چين داراست.هاي بالقوه اقتصادي، علمي و فني را براي تبديل شدن به يك همكار استراتژيك برظرفيت

هاي همكاري در تمامي سطوح ها و ظرفيتها، الزم است تواناييبخشي" براي چينيبنابراين در چارچوب باورسازي و" اطمينان

  طرح شود . در اين مسير محورهايي نظير:

  "جمعيت باسواد، كارشناس و نخبه ايران"،

  "منابع انرژي راهبردي) نفت و گاز و منابع معدني..("،

  "موقعيت راهبردي و ژئواستراتژيكي ايران"،

  "شرايط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت كشور" ،

  . . . . و "مواضع سياسي نزديك دو كشور" ،

  تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد.مي

ل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد هاي پيش گفته، تعامتوان با چين بر اساس ظرفيتهاي آتي هم ميرسد ظرف سالبه نظر مي

  هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد.متقابل و متكي بر ظرفيت

  در همكاري با چين بهتر است همچنان مسايلي از جمله:

  گذاري"، "تشكيل واحدهاي مشترك"، "پيگيري نيازهاي ويژه""انتقال فناوري"، "سرمايه

  اي چين براي پركردن خال و فاصله ايران با صنعت و فناوري روزدنيا" مدنظر قرار گيرد.هاي واسطهو "استفاده از توانايي

هاي اقتصادي سوق دهد و سازي همكاريتواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوعاين روند مي

هايي نظير محصوالت شيميايي و پتروشيمي، قير، صادرات را در عرصه عالوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادالت دوجانبه و

تر و هاي ساختماني، اقالم دامي و شيالتي، فوالد، خشكبار و كشمش جديهاي كاني) سنگ آهن، چدن و كروميت(، سنگكالفه

آالت، وسايل الكترونيكي، منسوجات، اشينتوان واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع متر نمايد. بويژه آنكه مياقتصادي

اندازي هاي روغني است، به سوي انتقال فناوري، راهالتحرير، لوازم برقي خانگي، قفل و يراق و دانهتجهيزات حمل و نقل، لوازم

ايران و مشهور در  ( Brandخطوط توليد و در نهايت به ايجاد مراکزی جهت توليد کاال ومحصوالت تجاری با عالنم تجاري)

  آسيا سوق داد.غرب

آهن، سازي، احداث خطوط راهسازي، كشتي، سدهاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث نيروگاهاين روند با وجود تجربه

  توليد واگن قطار و خودروسازي پرونده قابل دفاعي خواهد داشت.

  سخن پاياني



در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معني ندارد و معموال زندگي در محيط خاكستري در جريان است. 

تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبي داشته باشد، بويژه آنكه امروزه، فضاي بنابراين در چنين شرايطي ايران مي

  ها در آن نقش چنداني ندارند.گيرد و تودهان شكل ميسياسي تحت تاثير نظرات نخبگ

  براين اساس الزم است نقش خبرگان و نخبگان و تشكالت ساختاريافته، براي ارتباط با اين كشور بسيار جدي تر از گذشته تلقي شود.

خورد و در عوض، گري و عواطف و احساسات سياسي و اجتماعي كمتر به چشم ميدر جمهوري خلق چين، التهاب، افراطي

گرايي و هاي حركت عقاليي و سود محور، همگاني شده است. در اين جامعه نخبهپذيري و رشد شاخصاحساسات ملي، بيگانه

اي فكور از نخبگان تاثيرگذار را مورد هاي فرمانبر چيني است. پس ايران به راحتي قادر است شبكهديوانساالري حزبي هادي توده

ها گرايي و حتي نخبگان اقوام و اقليتهاي نخبهدر صورت ضرورت از همراهي آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هستهتوجه قرار دهد و 

در اختيار ساختار سراسري حزب قرار دارد، اما كاركرد اجتماعي حزب، نظير كاركرد امنيتي و دفاعي آن، بيش از حد ايدئولوژيك 

  آن وجود دارد.يا تندروانه نيست و امكان زيست در حاشيه 

هاي وارد ه، ها و شوكبهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشيده است با هدايت، كنترل و بومي كردن)لوكاليزه( بحران

  هاي روئين جامعه پيشگيري كند.ها به اليهلرزهاز تسري پس

توانايي نوآوري برخوردارند و سياست خارجي را در عرصه روابط خارجي نيز نخبگان حزبي از درايت، هوشمندي، شهامت و 

گرايي موجود در خواهي موعود و واقعاند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعي از آرماناي نكردهتابعي از جو داخلي و توده

خارجي شفاف و برجسته كشي ميان سياست داخلي و سياست جامعه چين هستيم كه تداخل و تزاحم چنداني با همديگر ندارند، زيرا خط

  پکن قلمداد می شود.-است ،اين ديد گاه نيز يکی از شاخه های همکاری تهران

ها هيچكس و هيچ چيز ، بد نيست و همه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، از ديد چيني

مند است كه در آن افسردگي، الگوهاي رفتاري و قواعد كرداري روشن بهره اي ازنه تنها اژدهايي ترسناك نيست، بلكه از گونه

داند. اي را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام ميبدخلقي، عصبيت و انزواگرايي تعريف و جايگاهي ندارد و هر معامله

آفريني، و سازي، فرصتتمركز حزبي، تصميمگيري مكنيم، با وجود سازماندهي طولي و تصميماين گونه است كه مشاهده مي

ها در ساخت و اجراي ها، ابتكارها و نوآوريسازي، در دستان نخبگان و مبتني بر عقالنيت و فرزانگي است و تمامي ديدگاهبستر

  شوند.ها مهم شمرده مياستراتژي

گيري در چين امروز است لي، عناصر اصلي تصميمتوان گفت كه عملگرايي، هدفمندي، و محوريت منافع مبندي كلي ميدر يك جمع

هاي نو در آحاد اين پروري و زايش ايدهساالري و نخبهسازي دارد و شايستههاي تصميمو" عقل جمعي "حاكميت قابل توجهي در هسته

  شود.افزوني نهادينه ميجامعه عظيم به طور روز

اي براي آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز ت اشارههاي امتحان شده، انگشاميد است اين تجربيات و ايده

  باشد.

  

  ان شاء هللا

  

  

  

  

  اصول حاكم بر چين امروز



است. در اين كشور، پيشبرد اصالحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست دار پيدا كردهاي معنيچين امروز، با چين ديروز فاصله

شود. اي همگاني محسوب ميات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفهدرهاي باز، حفظ ثب

است و كه اصالحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده 1978اين اصل از ابتداي سال 

گرايانه خوانند. اصالحات عملاي باز بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي" ميها آن را به عنوان "اصالحات اقتصادي و سياست درهچيني

ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني

  اي، بر بستر راهبردها داشته است.اقتصادي چين شتاب كنترل شده

بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتي در بخشهاي عمده اقتصادي، پس از دودهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي نظارت دولتي 

است كه اين انحصار را بشكند. البته اين تمركز و نظارت، هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواستهشود و برنامهچين اعمال مي

  اي براي سياست اصالحات و درهاي باز ايجاد نكند.هاي استادانه تعبيه شده است كه مزاحمت عمدبه گونه

دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصالح مقررات داخلي 

. اين حركت كه انگيزي را به چين سرازير كندهاي شگفتهاي تشويقي و اعمال تسهيالت ويژه، سرمايهكشور، از طريق سياست

هاي پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به كارخانه دنيا انديشي و ذكاوت چيني است، زمينهحاصل دور

اي همه جانبه براي حضور و جايابي در اين اقتصاد، ميان توليدگران و كارآفرينان جهان شكل اي كه مسابقهاست؛ به گونهمبدل كرده

است .از ديد صاحبان سرمايه جهاني، چين امروز ديگر "شريرانگاري" ندارد، بلكه دنياي غرب و صاحبان صنايع ناچار به گرفته 

  اند.مصالحه دردناك با اين اژدهاي زرد شده

متوجه اي را آور و حجم باالي تغييرات، هر صاحب سرمايهامروزه پويايي مناسب و نوآوري تدريجي چين، همراه با سرعت سرسام

هاي بزرگ و اين بازار توليد و مصرف كرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهي از مراكز تحقيق و توسعه شركت

  چند مليتي در چين مستقر شود.

ود نشان خورد. در واقع چين از يك سو رفتاري متعادل را از ختابي، عصبيت و شعارگرايي به چشم نميدر چين امروز، نشاني از بي

هاي مختلف اين كشور است. حاكميت هوشمند چين جويي ، اولويت بي چون و چراي بخشدهد و از سوي ديگر كار و سبقت مي

مند دنبال كند و هر گونه برخورد و درگيري آميز و روالجويانه، صلحكوشد اختالفات كليدي با دنياي پيرامون را با ادبياتي مسالمتمي

اي از قدرت و زد، البته دليل بروز چنين رفتاري آن است كه دولت و حزب حاكم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانهرا به تعويق اندا

بيني مقطعي نيست.البته اقتصاد نوين چين دارای چالشهای عمده ای هم توانايي اين كشور دارد و دچار خطاي ادراكي و خودبزرگ

  هست که به برخی از آنها اشاره می شود.

  

  

  هاي پيش روي چينچالش

مطالبات  هاي چين در ابعاد داخلي و خارجي كه" مديريت چيني" آنها را شناسايي و تعيين هويت کرده است عبارتند از:ترين چالشمهم

  هاي اجتماعي، اشتغال، شكاف ميان فقير و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجي و رقابت.سياسي و تحرك

  كنيم.ز اين موارد را به طور جداگانه بررسي مياكنون هر يك ا

  هاي اجتماعيمطالبات سياسي و تحرك -1

اي در برخي از مطبوعات بوجود هاي كنترل شدهميالدی گشايش 2002حزب كمونيست چين براي رويارويي با اين چالش از سال

و اكنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودي از عملكرد دولت، مديران و در موارد معدودي هم از عملكرد حزب انتقاد  استآورده

اند و اين گشايش در شهرهاي ساحلي تر هدايت شدهكاهاي گوناگون به سمت "كاركرد اجتماعي" قويكنند. نهادهاي اجتماعي و سنديمي

ترين استان اقتصادي( در جنوب چين به شكل مهمتر از ساير مناطق است. از طرفي دولت چين در استان گواندونگ )وجنوبي جدي



است و آرام آرام آن را به ساير مناطق گسترش م مردم آزمون كردهآزمايشي انتخابات شوراي شهر و مقامات محلي را با راي مستقي

  دهد.مي

ريزان دولتي چين با ايجاد تغييراتي در قانون و ساختار حزب كمونيست از كنگره شانزدهم به بعد، از بعد سياسي هم برنامه

سازي بلند مدت اند. اين حركت، زمينهدانستهداران را در حزب مجاز عضوگيري توليدگران، كارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه

شود كه در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب كمونيست را براي " ايجاد دو گرايش سياسي در درون حزب" تلقي مي

ده كنند. اگرچه اين هاي چيني، پياتبديل كنند و بتوانند الگوي نظام مردمی و پارلماني را، البته با ويژگي به " دو حزب اصلي كشور "

شود، اما رهبري حزب و دفتر هاي آن ديده ميحركت آرام و تدريجي مخالفاني هم در درون حزب حاكم دارد كه هر از گاهي نشانه

  شمارند.هاي قهري " توسعه همه جانبه كشور" بر ميسياسي بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت

  اشتغال -2

سال آينده به است و ظرف سهتر شدن چين، نرخ بيكاري منحني نمايي و غير قابل كنترلي پيدا كردهنظام شهري و صنعتيبا توسعه 

ميليون شغل نيازمند است كه دولت، فقط قادر به تامين نيمي از 30درصد خواهد رسيد. در حال حاضر ساالنه اين كشور به حدود 13

ميليون بيكار خواهد داشت كه اين امر به نوبه خود تهديدي براي نظام حاكم 40ين حدود هاي آتي، چاين مشاغل است و ظرف سال

  تلقي خواهد شد.

دولت چين براي مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهرهاي بزرگتر، قوانين تشويقي و تنبيهي 

هاي دولتي و خصوصي نيزاز ديگر اقدامات مهم براي اي و فني در بخشاست. تاسيس مراكز آموزشي، حرفهفراواني وضع كرده

  شود.مقابله با معضل بيكاري محسوب مي

و تالش براي تراز كردن رشد اقتصادي و توزيع امكانات و تسهيالت در مناطق كمتر توسعه  هاي توسعه غرب و مركز چين"" برنامه

  براي مقابله با " چالش اشتغال " است. يافته غربي، بخشي ديگري از برنامه دولت چين

  

  شكاف فقير و غنی -3

هاي جدي و خطرناك جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگي قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگي ميان يكي از چالش

ايي مركزي و غربي اين ساكنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگي اهالي نوار ساحل شرقي چين با مناطق روست

  كشور غيرقابل مقايسه است.

هاي هاي خارجي به غرب و شمال غربي و سياستگذاري در مناطق غربي، هدايت سرمايهدر اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه

  است.تشويقي براي پيشگيري از مهاجرت ساكنان غربي به مناطق شرقي را مورد توجه قرار داده

  زمان -4

آيد، فرصت از اين منظر كه با گذشت زمان رشد و توسعه كشور متوازن ترمی مان براي چين هم فرصت و هم تهديد به حساب ميز

هايي نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولي از رفاه اقتصادي برساند و شود و با اجراي طرح

تر شدن گردش اطالعات، مردم محروم تر ، اجتماعي، گسترش ارتباطات و راحت -شدن فضاي سياسيتهديد از اين جهت كه با بازتر 

هاي بيشتري را مطرح می كنند و دولت چين زمان كمتري براي پركردن شكاف رو به افزايش شهر و روستا از يك سو و خواست

  غرب و شرق كشور از سوي ديگر در اختيار خواهد داشت.

هاي غني براي اي از استانگيري يارانههاي ضربتي، كمكريزان چيني در اين خصوص، پياده كردن طرحجه برنامهراهكار مورد تو

  تر است.تر در مناطق پيشرفتهگيري كنترل شده از نيروي كار مناطق عقب افتادههاي فقيرتر و بهرهاستان

  مديريت منابع خارجي -5



ميليارد دالر گذشته است و 600شده به اقتصاد پوياي چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز  هاي خارجي تزريقاكنون ميزان سرمايه

است. با پديد آمدن چنين گذاري خارجي در چين تحقق يافتهميليون دالر سرمايه60مبلغي نزديك به  2003بعنوان مثال فقط در سال 

است و نسل نويني از مديران در كنار دايت چين به وجود آمدهريزي و هشرايطي، دگرديسي معناداري در مديريت، كنترل، برنامه

  اند.هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كردههاي ثروت در شركتقله

هاي سودآور توليدي و بازرگاني را قبضه كرده و هاي خارجي را دارد، بخشاين مديريت جديد كه تجربه مديريت منابع و سرمايه

زرگ حكومتي ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجي به بخش خصوصي مديريت دولتي و انحصارات ب

  سپرده شود كه اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پي خواهد داشت.

برگشت سود هاي بزرگ داخلي سودآوري و هاي كالن شركتهاي داخلي براي جذب سرمايهمشكل ديگر نيز اين است كه عرصه

هاي بزرگ را تشويق و گسترش نفوذ چين در آن سوي مرزها، دولت چين شركت هاي قبلي را ندارد. براي مقابله با اين پديدهسرمايه

  هاي خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي التين هدايت كنند.است كه سرمايهكرده

تواند فرصتي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و داراي منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت ميدر واقع اين چالش چين 

هاي بخشي از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براي توسعه صنعت انرژي و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينه

ليل نياز روز افزون به انرژي، همچنين حركت براي حضور سياسي و اقتصادي در كامال فراهم است و چين به د جذب اين سرمايه

  دهد.ساير مناطق جهان، از خود آمادگي نشان مي

  رقابت -6

هاي چين محسوب ها و در عين حال چالشهاي اقتصادي مسلط جهاني، نظير آمريكا، اروپا و ژاپن، يكي از فرصترقابت با قدرت

هاي نفوذ جديد است و آرام آرام براي آمريكا و اروپا از يك همكار استراتژيك به يك رقيب دنبال يافتن حوزه شود. اينك پكن بهمي

هاي قديمي و سنتي نظير آمريكا در انديشه مهار چين باشند شود. اين سهم خواهي جديد موجب شده است كه قدرتاستراتژيك مبدل مي

  ش كنند.و براي كنترل سرعت توسعه اقتصادي چين تال

و تداوم تحريم تسليحاتي اروپا ( جنگ منسوجات، رقابت خودروسازي، پافشاري براي كنترل و تقويت ارزش يوآن ) پول ملي چين

  شود.عليه چين از جمله فشارهاي غرب به اقتصاد گريزپاي چين محسوب مي

كنگ"، حقوق ن چين به مشكالتي نظير "تايوان" و "هنگدر اين راستا جهان صنعتي به سركردگي آمريكا تالش دارد تا با مشغول كرد

كوشد با تكيه تر كند. البته پكن هم ميكيانگ"، مهار چين را محكمها و مسايلي از جمله، "تبت" و "سينبشر، دموكراسي، حقوق اقليت

كارهاي روان مديريتي، توسعه هاي داخلي، نيروي كار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزي، جمعيت انبوه و ساز و بر توانايي

  تر دنبال كند.المللي را جدياقتصادي خود را نهادينه و سهم خواهي بين

اي اي در آسيا و ايجاد يك بلوك نوين در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي، راهكار مرحلههاي منطقهگردش آرام چين به سوي همكاري

شود. اينك چين با تقويت " آسه آن " ، ن رخدادها و تحوالت جهاني تعريف ميچين براي خروج از حاشيه سياسي و ورود به مت

هاي شانگهاي" به دنبال نقش رهبري و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان مجمع اقتصادي آسيا و"سازمان همكاري"

  اي و جهاني را شكار كند.هاي سياسي و اقتصادي منطقهتر، فرصتيافته

د چين امروز هنوز به آن حد از توانايي نرسيده باشد كه در سطح جهاني به طور جدي سهم خواهي كند، اما با حل و فصل شاي

  المللي معطوف كند.هاي بينمشكالت مرزي، امنيتي و سياسي با همسايگان خود، قادر خواهد بود توجه بيشتري به عرصه

  

  ها و امكانات چينها، تواناييفرصت

گيري مناسب از اين امكانات، ظرفيت رشد و نظيري است كه بهرههاي بيها و ظرفيتها، تواناييجمهوري خلق چين داراي فرصت

  آيد.ها و تهديدات به ياري پكن ميتوسعه اين كشور را باالتر برده و در دست و پنجه نرم كردن با چالش



هاي اي و چيني، ساختار اجتماعي، امنيت اجتماعي، منابع متنوع، همراهي منطقههاي چين عبارتند از: جمعيت، نژادترين فرصتمهم

  ماوراي بحار.

  دهيماين موارد را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي

:  

  جمعيت -1

جمعيت به خودي شود. اگر چه هاي بالقوه اين كشور محسوب ميجمعيت يك ميليارد و سيصد ميليوني چين يكي از نقاط قوت و توانايي

تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيري، پشتكار، آرامش و اميدواري مردم چين سرمايه گرانبهايي است كه خود مي

  سازد تا جمعيت را به فرصتي براي كشور تبديل كنند.دولتمردان اين كشور را قادر مي

آيند و همين امر موجب قط دهان و مصرف نيست، بلكه بازو و توليد به حساب ميتوان گفت جمعيت چين فبندي اجمالي ميدر يك جمع

شده بازار مصرف اغواكننده چين و ارزاني نيروي كار در اين كشور، بسياري از توليدگران جهاني را براي حضور در اين ميدان به 

  اندازد.وسوسه 

  نژاد -2

هاي مورد تواند، بدون مقاومت جدي، طرحمنعطف، همراه و پذيرشگر است ميچين با برخورداري از نژاد زرد كه نژادي كاري، 

  نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمي هم برخوردار باشد.

  ساختار اجتماعي -3

هاي مرام "كنفوسيوسي" و فردگرايي خاموش و "جمع پذيری فر هنگی" ، قادر است گيري از آموزهحزب كمونيست چين با بهره

  مان سراسري منظم و گسترده حزبي را در اعماق جامعه پراكنده سازد.ساز

هاي حزب، ساختار اجتماعي امروز چين، يك ساختار حزبي مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده است كه با تكيه بر توانايي

  د.كنهاي اطالعاتي مقتدر، جمعيت انبوه چين را كنترل كرده و بارور ميارتش و سرويس

ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و  64پذيري جزيي از جوهره وجودي جامعه چين امروز است و حزب حاكم با اطاعت

  شود و عضويت در اين حزب مسيري طوالني و سخت دارد كه هركسي قادر به پيمودن اين راه نيست.باسوادان چين خوانده مي

  امنيت اجتماعي -4

هاي امنيتي و انتظامي داراي آيد و دولت و شبكها ضريب اطمينان باال نيز يكي از نقاط قوت چين به حساب ميوجود امنيت اجتماعي ب

المللي به چين توان آن را "اقتدار تثبيتي" ناميد، نوعي پذيرش جهاني و مقبوليت بيناقتدار الزم و كافي هستند. اين توانايي كه مي

هاي سياسي، اين المللي و رقباي غربي چين با طرح مسايلي نظير حقوق بشر و آزادياي بينهاست. اگر چه برخي از سازمانداده

  آيد.كشند، اما مسايل ومشکالت اجتماعي دست كم تا دهه آتي، تهديدي جدي براي چين به حساب نميامنيت و اقتدار را به چالش مي

  منابع متنوع -5

ها و معادن و منابع غني چين، ذخاير ارزشمندي هستند كه در كشور همراه با كاني سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايي اين

دهند. بدين معنا كه دسترسي به مواد اوليه و كنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايي اقتصادي اين كشور را افزايش مي

رسي گراني نيست و ثروت خدادادي در كنار ثروت اجتماعي و دست ها و حتي ذخاير انرژي زميني و دريايي در چين،انواع كاني

  شود.هاي چين خوانده مينيروي كار ارزان، يكي از مطلوبيت

  



  ايهمراهي منطقه-6

ها شود و اين سياستاست، با موفقيت پيگيري ميسياست تنش زدايي و گسترش اعتماد با همسايگان كه دولت چين آن را اتخاذ كرده

  آورد.اي "در جنوب شرقي آسيا فراهم ست نوعي از" همراهي و همپويي منطقهتوانسته ا

اي هاي منطقهاين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همكاري و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايي

هاي مرزي و ارضي با همسايگان را تقليل دهند تفاهموءهاي اوليه قرن بيست و يكم تالش كردند تا سها در سالاست. چينيچين افزوده

و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجي قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توجهي از اختالف خود با 

شترك فراخواند. اين امر روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل كرد و نيروهاي نظامي خود را از مرزهاي م

هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و فضايي جديد، بوجود آورد و نوعي از اعتماد و همكاري را موجب شد كه زمينه همراهي و همكاري

  اي را فراهم كرد.سياسي منطقه

  هاي ماوراء بحارچيني -7

و دهها سازمان و نهاد دولتي در قالب بخش خصوصي و  هاي ماوراء بحار"هاي گذشته با تشكليل" وزارت چينيدولت چين در دهه

است. هاي مهاجر و نخبگان آن سوي مرزها برقرار كردهارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سياسي خود را با چيني (NGOمردمي )

هاي چيني) هاي متخصص، نيروهاي كارآمد و شهركدستاورد اين حركت، تماس سازمان يافته با چيني China Town ر سراسر د 

ميليون چيني آن سوي مرزها 30برداري از جهان بوده كه در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چيني از ساير نقاط جهان، زمينه بهره

  است.فراهم شده

نشين را هاي خارجاين حركت توانست به تعاملي دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطالعات، مهارت و سرمايه چيني

المللي تشويق شدند كه هاي بينهاي بزرگ و كمپانيهاي مقيم خارج، شركتدنبال حضور گسترده چينيبه بازار چين وارد سازد. به

  است.هاي خود را به چين منتقل كنند و امروزه اين شبكه به" حلقه اتصال چين با دنياي صنعتي و كشورهاي غربي" تبديل شدهسرمايه

اي برخوردار شود و دولت اين كشور توانسته است با استفاده است كه اقتصاد چين از جايگاه برجسته، موجب شدههاي برشمردهتوانايي

  از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد.

  

  هاي همكاري و راهكارهاي گسترش ارتباطات چين با ايرانظرفيت

هاي مكمل كشورها براي توسعه مناسبات با يكديگر، نيازمند سطح قابل قبولي از اعتماد هاي همكاري و بكارگيري ظرفيتتقويت زمينه

وگوهاي مستمر و ملموس است تا دو و تضمين منافع مشترك است.رسيدن به اين مهم در گرو ايجاد يك مكانيزم فعال و پويا و گفت

قدمي منافع دوطرفه )و هم طرف قانع شوند كه همكاري Win-Win) .را در بردارد  

هاي روابط ايران و چين يكي از ضرورت در صورت آماده بودن بسترهاي سياسي، تعبيه يك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "

ري" را در تمامي تواند رهبران سياسي را قانع كند كه براي رسيدن به منافع بهتر،" ريسك همكاخواهد بود. اين چرخه فعال مي

  ها بپذيرند.زمينه

است ها" قراردادهسياست متوازن و همكاري با همه طرفهاي چين امروز كه حركت خود را برمدار "اي با ويژگيبنابراين در جامعه

  تر است.تر و ظريفسنجش سطح اعتماد، كاري سخت

گرو ملموس كردن دستاوردهاي ميان مدت و بلند مدت است و  هاي اعتماد دردهد كه فراهم آوري زمينهتجربه در چين نشان مي

مند هستند كه بدون تبليغات و سروصداي سياسي، مناسبات خود را بويژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاری با ها عالقهچيني

  ريزي كنند.ايران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكا را پي

اي" و در نهايت ورود به هاي پروژههاي تجاري ساده و قدم نهادن درمسير "همكاريم و عبور از همكاريبراي رسيدن به اين مه

  هاي رفع هر نوع سوء تفاهم، امكان سودآوري مناسبات فراهم شود.هاي مشاركتي الزم است با ايجاد زمينههمكاري



هاي همكاري و اطمينان دادن به مقامات پكن براي مستمر ظرفيتها به مندسازي چينيترين راهكار براي طي اين روند، عالقهمهم

  ها است.بودن و پايداري اين همكاري

با هدف  هاي " مشاركت راهبردي"ها در ايران را با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينهگذاري چينيدر اين راستا، بايد پروژه سرمايه

در منطقه فراهم شود. براي تحقق اين ايده، كار و تماس گسترده و برقراري  يكا و ناتو"نفوذ آمر پيشگيري، يا به تاخير انداختن "

  شود.ميهاي البي اقتصادی و تاثيرگذار در چين توصيه رابطه نزديك و متنوع با تمام شاخه

ها براي عقب نماندن ملموس كردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و كره جنوبي و اهميت تحرك بيشتر چين در تمامي عرصه

ها تفهيم شود كه ايران تنها كشوري است كه در خاورميانه از قافله رقابت، در تمامي سطوح عنوان و ترويج شود و به چيني

  هاي بالقوه اقتصادي، علمي و فني را براي تبديل شدن به يك همكار استراتژيك براي چين داراست.ظرفيت

هاي همكاري در تمامي سطوح ها و ظرفيتها، الزم است تواناييبخشي" براي چينياطمينان بنابراين در چارچوب باورسازي و"

  طرح شود . در اين مسير محورهايي نظير:

  "جمعيت باسواد، كارشناس و نخبه ايران"،

  "منابع انرژي راهبردي) نفت و گاز و منابع معدني..("،

  "موقعيت راهبردي و ژئواستراتژيكي ايران"،

  يط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت كشور" ،"شرا

  . . . . و "مواضع سياسي نزديك دو كشور" ،

  تواند مورد توجه و كار مشترك قرار گيرد.مي

هاي پيش گفته، تعامل و مشاركتي پايدار، بر اساس اعتماد توان با چين بر اساس ظرفيتهاي آتي هم ميرسد ظرف سالبه نظر مي

  هاي همكاري، بويژه در امر انرژي را تداوم بخشيد.كي بر ظرفيتمتقابل و مت

  در همكاري با چين بهتر است همچنان مسايلي از جمله:

  گذاري"، "تشكيل واحدهاي مشترك"، "پيگيري نيازهاي ويژه""انتقال فناوري"، "سرمايه

  ن با صنعت و فناوري روزدنيا" مدنظر قرار گيرد.اي چين براي پركردن خال و فاصله ايراهاي واسطهو "استفاده از توانايي

هاي اقتصادي سوق دهد و سازي همكاريتواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي به سوي متنوعاين روند مي

پتروشيمي، قير،  هايي نظير محصوالت شيميايي وعالوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادالت دوجانبه و صادرات را در عرصه

تر و هاي ساختماني، اقالم دامي و شيالتي، فوالد، خشكبار و كشمش جديهاي كاني) سنگ آهن، چدن و كروميت(، سنگكالفه

آالت، وسايل الكترونيكي، منسوجات، توان واردات فعلي ايران از چين را كه متمركز بر انواع ماشينتر نمايد. بويژه آنكه مياقتصادي

اندازي هاي روغني است، به سوي انتقال فناوري، راهالتحرير، لوازم برقي خانگي، قفل و يراق و دانهحمل و نقل، لوازمتجهيزات 

مشهور در ايران و  ( Brandخطوط توليد و در نهايت به ايجاد مراکزی جهت توليد کاال ومحصوالت تجاری با عالنم تجاري)

  آسيا سوق داد.غرب

آهن، سازي، احداث خطوط راهسازي، كشتي، سدهاي موفقي نظير همكاري در ساخت مترو، احداث نيروگاهربهاين روند با وجود تج

  توليد واگن قطار و خودروسازي پرونده قابل دفاعي خواهد داشت.

  سخن پاياني



محيط خاكستري در جريان است.  در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معني ندارد و معموال زندگي در

تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبي داشته باشد، بويژه آنكه امروزه، فضاي بنابراين در چنين شرايطي ايران مي

  ها در آن نقش چنداني ندارند.گيرد و تودهسياسي تحت تاثير نظرات نخبگان شكل مي

  ان و تشكالت ساختاريافته، براي ارتباط با اين كشور بسيار جدي تر از گذشته تلقي شود.براين اساس الزم است نقش خبرگان و نخبگ

خورد و در عوض، گري و عواطف و احساسات سياسي و اجتماعي كمتر به چشم ميدر جمهوري خلق چين، التهاب، افراطي

گرايي و هاي حركت عقاليي و سود محور، همگاني شده است. در اين جامعه نخبهپذيري و رشد شاخصاحساسات ملي، بيگانه

اي فكور از نخبگان تاثيرگذار را مورد . پس ايران به راحتي قادر است شبكههاي فرمانبر چيني استديوانساالري حزبي هادي توده

ها گرايي و حتي نخبگان اقوام و اقليتهاي نخبهتوجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهي آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هسته

كاركرد امنيتي و دفاعي آن، بيش از حد ايدئولوژيك در اختيار ساختار سراسري حزب قرار دارد، اما كاركرد اجتماعي حزب، نظير 

  يا تندروانه نيست و امكان زيست در حاشيه آن وجود دارد.

هاي وارد ه، ها و شوكبهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته كوشيده است با هدايت، كنترل و بومي كردن)لوكاليزه( بحران

  ين جامعه پيشگيري كند.هاي روئها به اليهلرزهاز تسري پس

در عرصه روابط خارجي نيز نخبگان حزبي از درايت، هوشمندي، شهامت و توانايي نوآوري برخوردارند و سياست خارجي را 

گرايي موجود در خواهي موعود و واقعاند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعي از آرماناي نكردهتابعي از جو داخلي و توده

كشي ميان سياست داخلي و سياست خارجي شفاف و برجسته هستيم كه تداخل و تزاحم چنداني با همديگر ندارند، زيرا خط جامعه چين

  پکن قلمداد می شود.-است ،اين ديد گاه نيز يکی از شاخه های همکاری تهران

اشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، ها هيچكس و هيچ چيز ، بد نيست و همه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باز ديد چيني

مند است كه در آن افسردگي، اي از الگوهاي رفتاري و قواعد كرداري روشن بهرهنه تنها اژدهايي ترسناك نيست، بلكه از گونه

داند. ل انجام مياي را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قاببدخلقي، عصبيت و انزواگرايي تعريف و جايگاهي ندارد و هر معامله

آفريني، و سازي، فرصتگيري متمركز حزبي، تصميمكنيم، با وجود سازماندهي طولي و تصميماين گونه است كه مشاهده مي

ها در ساخت و اجراي ها، ابتكارها و نوآوريسازي، در دستان نخبگان و مبتني بر عقالنيت و فرزانگي است و تمامي ديدگاهبستر

  شوند.شمرده مي ها مهماستراتژي

گيري در چين امروز است توان گفت كه عملگرايي، هدفمندي، و محوريت منافع ملي، عناصر اصلي تصميمبندي كلي ميدر يك جمع

هاي نو در آحاد اين پروري و زايش ايدهساالري و نخبهسازي دارد و شايستههاي تصميمو" عقل جمعي "حاكميت قابل توجهي در هسته

  شود.افزوني نهادينه مييم به طور روزجامعه عظ

اي براي آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز هاي امتحان شده، انگشت اشارهاميد است اين تجربيات و ايده

  باشد.

  

  ان شاء هللا

  

 


