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 گفتاری در مورد کتاب
شاهد يک فروپاشي عظيم  ،يکسان نبود. برخي مهچون شوروي و اقمار آن" جهاين شدن"روند وادادگي نظامهاي کمونيسيت در برابر موج عظيم 

به گونه اي که نظام جايگزين، بر خاکسرتي از گذشته بنا گرديد. اين مناطق عالوه بر دست شسنت از آرماهناي موعود، تن به يک فروپاشي  ،بودند
در هرم قدرت نظام بني امللل نيز جمبور شدند حرکت به مست قاعده  يافت و يديگر شكل سياسي و جتزيه سرزميين دادند و جغرافياي سياسي آنان 

 جتربه کنند.را 
نگي در اين ميان مجهوري خلق چني را مي توان يک استثنا دانست. ويژگيهاي حزيب، هومشندي خنبگان سياسي و پيشينه بلند تارخيي به مهپويي فره

گذارد. اين کشور گريي از حتوالت بني امللل سبب گرديد، تا انقالب سرخ چني رواييت ديگر از زيست انقالب های قرن بيستم را به منايش به  و هبر 
ميالدي شيوه جديدي از نوسازي و ورود به جهان صنعيت، بدون  90و  80طي دهه هاي  ،توانست و با هبره گرفنت از شرايط جديد جهاين

 فروپاشي سياسي را آزمون کند. بررسي روندو شيوه ها ی گروه هاي نوساز و نتايج  و
و علل پايداري سيستم حکومت مي تواند آموزه هاي بسياري براي ديگر کشورها به ويژه آنان اين نوسازي  فرصتها و هتديدهاي  چشم انداز آن و 

 وانده مي شوند در بر داشته باشد.ـــخ« درحال توسعه يکشورها»که در ادبيات نوين سياسي، 
رجامعه به وجود آورد و زمينه ورود اين دگرگوين عظيمي د چني اگر چه با خشونت بسيار، اما با در برگريی اجتماعی توانست انقالب کمونيسيت 

. در پي انقالب و استقرار خنبگان جديد و فاصله گرفنت تدرجيي جامعه از آرماهناي اوليه انقالب، به تدريج زدکشور به دنياي جديد را فراهم سا
يدن هر نسل جديد از خنبگان فکري و زمينه حضور عملگرايان و فن ورزان در عرصه هاي گوناگون تصميم گريي فراهم گشت و با به قدرت رس
مديريت عملگرايان  فن ورز موجب  فربه    .ابزاري چني، نقش آنان پررنگرت گرديد و به مهان ميزان حکومت از" مفاهيم ايدئولوژيک"   فاصله گرفت

بازتعريف جايگاه خود در عرصه نظام بني شدن طبقات نوآور و بالندگي اقتصادي جامعه گرديدکه استمرار منطقي اين روند تالش بيشرت چني براي 
 مشاهده کرد." نوين "   هويت املل را در پي داشت و اين مهه را مي توان در راستاي شعار دستيبايب به يک

ئل كتاب حاضر، درحقيقت تالشي است براي درك موضوعات پيش گفته و گشودن افقي جديد و منطبق با واقعيتهاي چني امروز. اما از آجنا كه نا
شدن به اين مهم يب مدد دستيايب به فهمي عميق از ايستارهاي تارخيي ، فرهنگي و اجتماعي گذشته چني ممكن نيست در اين جلد از كتاب به 

ن ن ايطورعمده به سراغ آن حوزهايي از جامعه چني رفته امي كه رد پاي آهنا را مي توان به وضوح در چني امروز و شيوه برگزيده شده توسط خنبگا
را از منظري علمي و كاربردي مورد مطالعه قرار « چني معاصر» كشور براي دستيايب به توسعه ديد و اميدوارمي در جلدهاي آيت كتاب بتوانيم 

 دهيم.
مديون اگرچه در كتاب حاضر تالش گرديده است تا حد ممكن از منابع معترب به عنوان مرجع كمك گرفته شود، اما غناي فعلي آن بيش از هر چيز 

متاس و ارتباط مستقيم مولفني آن با مردم چني و سود جسنت از ديدگاههای پژوهشگران، نويسندگان و كارشناسان اين كشور و ديگر فرخيتگان 
 ايراين و خارجي مي باشد، كه زندگي و حضور چند ساله پديدآوردگان اين اثر در جامعه چني، امكان چنني مهمي را فراهم ساخت.

 اس بر خود فرض مي دامن در مهني جا از متام مهراهان و دوستاين كه در اين راستا با ما بر مهني اس 
هم هم داستان شدند صميمانه تشكر و قدرداين منامي. مهچنني از انتشارات .... و مدير فرزانه آن جناب آقاي .... كه امكان چاپ كتاب را فرا

لد اول اين كتاب، در آمدي بر استحكام، فزوين، استمرار  و ستربي كاوشهايي از اين دست آورد صميمانه سپاسگزاری می منامي. اميد كه چاپ ج
 باشد.
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