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  چکیده

  

هاي موجود ها و فرصتكوشش هر کشوری براي دستیابي به موقعیت بهتر در اقتصاد جهاني مستلزم شناخت دقیق امكانات ، توانایي

هاي خارجي ، انتقال تكنولوژي ، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجي از است . شاید امروزه جذب مدیریت ، تجربه و سرمایه

ت باالیي در مناسبات سیاسي و اقتصادي ملت ها برخوردار باشد . اما توجه به این نكتة اساسي خالي از فایده نیست كه اولوی

هاي اقتصادي وسوسه انگیز است هاي آموزشی و نیروی انسانی براي بسیاري از صاحبان سرمایه ، بازرگان و صاحبان بنگاهمزیت

.  

شود ، بر دولت ها فرض است كه ز دو مسیر تجارت و سرمایه گذاري با اقتصاد جهاني مرتبط مياز آنجایي كه اقتصاد ملي کشورها ا

قوانین و مقررات ضروري براي ایجاد تسهیالت بیشتر در این مسیر را سرلوحه كار خود قرار دهند تا اقتصاد ملي آنان با اقتصاد 

  مسیرتجربه ای موفق وکارآ محسوب می شود.اي داشته باشد . جمهوری خلق چین دراین جهاني تعامل سازنده

  

  .عضو هیات علمی دانشگاه تهران و سفیراسبق ایران درچین 1

  

  مقدمه

در چین نوین، سالهاست که پیشبرد اصالحات اقتصادي و تداوم و تكمیل سیاست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سیاسي و اجتماعي، 

كه اصالحات اقتصادي آغاز  1978شود. این اصل از سال اي همگاني محسوب ميهمراه با توسعه وحدت و یكپارچگي ملي، وظیفه

ها آن را به عنوان "اصالحات اقتصادي و سیاست درهاي است و چینيتاري و جوهري چین بودهشد تا به امروز، محور تغییرات ساخ

  خوانند.باز بر مدار اقتدار سیاسي و امنیتي" مي

ها را از توجه به اهداف و مصالح گرایانه دهه های گذشته، سیاست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي، هیچگاه چینياصالحات عمل

  اي، بر بستر راهبردها داشته است.ده و رشد اقتصادي چین شتاب كنترل شدهملي غافل نكر

نظارت دولتي بر آموزش و پژوهش و تدوین برنامه های توسعه ای، پس از سه دهه همچنان از سوي حزب تمركزگراي چین اعمال 

اي . البته این تمركز و نظارت، به گونهاست كه این انحصار را بشكندهاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواستهشود و برنامهمي

  اي براي سیاست اصالحات و درهاي بازاقتصادی ایجاد نكند.استادانه تعبیه شده است كه مزاحمت عمده

دولت چین تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري های نوین، سرمایه و دانش فني و مدیریت خارجي و اصالح مقررات داخلي 

انگیز هاي شگفتهاي تشویقي و اعمال تسهیالت ویژه، توان آموزشی،پژوهشی وتحقیقاتی را در قالب سرمایهیق سیاستكشور، از طر

  به چین سرازیر كند.

هاي پرورش نسل جدید مدیران چین را فراهم آورده و چین امروز را به اندیشي و ذكاوت چیني است، زمینهاین حركت كه حاصل دور

اي همه جانبه براي حضور و جایابي در این اقتصاد، میان تولیدگران و اي كه مسابقهاست؛ به گونهدل كرده"كارخانه دنیا" مب

  كارآفرینان جهان شكل گرفته است .



اي تجربه» تواند و دستاوردهاي دهة های گذشته جمهوري خلق چین مي« رشد اقتصادي » بر همین اساس ، مطالعة اجمالي روند 

  ها، برای سایرکشورها تلقي گردد .اي براي عبور از تهدیدها و ربایش فرصتراي تخفیف خطاهاي احتمالي و وسیلهب« آزمون شده 

  

  

  پیشینه :

ها بر این كشور و با عبور از سالهاي نخستین انقالب ، همواره دو جناح قدرت در حزب و حاكمیت كمونیست 1949پس از انقالب 

  اند .هاي جدي پرداختهرا به صورت مشاركتي اداره كرده و در رهبریت این كشور به بحث هاي مليچین ظرفیت كمونیست

در یكي دو دهه نخست انقالب ، این مباحث تحت تأثیر مائو و یاران او از رنگ و بوي چنداني برخوردار نبود، اما همواره سؤاالتي 

  شت :هاي زیر در میان نخبگان و كادرهاي حزبي جریان دانظیر پرسش

  آیا اقتصاد دولتي و گسترش بدنة دولت به نفع مردم چین است یا خیر ؟ -1

  عنصر ناكار آمدي در بدنة دولت را چه باید كرد ؟ -2

  تورم نیروي انساني آموزش ندیده و سنتی در ساختار اقتصادي دولت چه هزینه ای را به اقتصاد چین تحمیل می کند ؟ -3

  نسانی درمدیریت واقتصاد چین پائین است ؟وري نیروی ا چرا بهره -4

  چگونه باید فنآوري فرسوده چین را با تكنولوژي و مدیریت روز آمد اصالح كرد؟ -5

  توان به پكن متصل نمود ؟ها را چگونه ميهاي ماوراء بحار و سایر ملتهاي چینيمدیریت ، سرمایه ، اطالعات و توانایي -6

  

  آغاز ماجرا:

میالدی ( وارد مدار  66 -76و با قدرت گیري بیشتر جناح عملگرا و اصالح طلب خسته از انقالب فرهنگي )  80هة ماجرا از د

  جدیدي شد و تفكر عمل گرایانه بجاي تفكر ایدئولوژیك و جهان ستیز،گفتمان غالب جامعه گردید .

  یافت و تحوالت ساختاري و جوهري آغاز شد .در این مرحله ، باشعارهاو گفتمان دوران دگردیسي، سیاستهاي حزبی تغییر 

  این شعارها عبارت بودند از :

  اي همگاني است .ساختن چین بزرگ ، مرفه و پیشرو وظیفه -1

  رفاه عمومي و توسعه صلح، وظیفه حزب و دولتمردان است . -2

  درهاي باز و توسعه اقتصادي مشاركت نمایند . همة قشرهاي اجتماعي با رهبریت حزب باید در سیاست -3

  دوستي با همه كشورها و حل و فصل مسایل با همسایگان سرلوحة حركت سیاستمداران خواهد بود . -4

  هنگ توسعه ضروري است .عقالنیت جمعي و استفاده از همة توانها در تصمیم سازي براي همگاني كردن فر -5

  هاي تولیدي و تجاري خواهد بود .تولید انبوه با حداقل هزینه ، قیمت ارزان و تصرف بازارهاي گوناگون هدف بخش -6

  



  سیاست خارجي چین

اصل همزیستي  5در سیاست خارجي ، جمهوري خلق چین اصول پایداري را در مدار سیاست خارجي خود قرار داد و آن را 

  آمیز خواند :متمسال

  احترام متقابل به حاكمیت و تمامیت ارضي كشورها -1

  عدم تجاوز -2

  عدم مداخله در امور دیگران -3

  برابري و نفع متقابل -4

  همزیستي مسالمت آمیز با سایر كشورها -5

هاي مهم و اصرار بر حل و و قدرت اي و جهاني ، پرهیز از هر گونه تنش با همسایگانبر این اساس ، چین بر صلح و ثبات منطقه

  فصل مسالمت آمیز مناقشات و اجتناب از هر گونه رقابت و مسابقه براي تعریف حوزه نفوذ و قدرت روي آورد .

المللي را در هاي آن دوران ، امكانات بینو رقابت ابر قدرت« جنگ سرد » گیري مناسب از فضاي چین در سه دهه گذشته ، با بهره

، استراتژي توسعه « هاي ماوراء بحار چیني» اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با استفاده از كاتالیزوري مناسب، به نام اختیار 

  المللي خود را پي گرفت .اقتصادي و ارتقاء موقعیت بین

المللي ، تمركز بر ابط بیندر این راستا ، حزب كمونیست با كنار گذاردن آرما نگرایي مبتني بر تفكرات حزبي و سوسیالیستي در رو

  تأمین منافع ملي و پرهیز از مواضع پرهزینه را برگزید و برنامه ریزی در تمامی زمینه ها آغاز شد.

  

  

  برنامه ریزی نیروی انسانی

لب بخش هاي ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتي، در قادولت چین در سالهای آغازین حرکت با تشكیل" وزارت خانه چیني

هاي مهاجر و نخبگان کارآزموده آن سوي ارتباطات فرهنگي، اقتصادي و سیاسي خود را با چیني (NGOخصوصي و مردمي )

هاي متخصص، نیروهاي كارآمد و صاحب تجربه ساکن مرزها برقرار كرد. دستاورد این حركت، تماس سازمان یافته با چیني

هاي چیني)درشهرك China Town) ان بود كه در پرتو این سیاست و جذب نخبگان چیني از سایر نقاط جهان، زمینه در سراسر جه

  میلیون چیني کاردان و آموزش دیده و مجرب آن سوي مرزها فراهم شد.35برداري از بهره

نشین را رجهاي خااین حركت توانست به تعاملي دوسویه و موفق تبدیل شود و مدیریت، ارتباطات، اطالعات، مهارت و سرمایه چیني

  به بازار چین وارد سازد.

هاي خود را به چین المللي تشویق شدند كه سرمایههاي بینهاي بزرگ و كمپانيهاي مقیم خارج، شركتدنبال حضور گسترده چینيبه 

  است.منتقل كنند و امروزه این شبكه به" حلقه اتصال چین با دنیاي صنعتي و كشورهاي غربي" تبدیل شده

اي برخوردار شود و دولت این كشور توانسته است با استفاده از هاي برشمرده، موجب شد كه اقتصاد چین از جایگاه برجستهيتوانای

  پول، سرمایه، مدیریت و تجربه دیگران، اقتصاد خود را تواناتر و پویاتر سازد.

  هاي شتابزده ، سریع ، و زود بازده بود .ب از سیاستها حاصل ارزیابي واقعگرایانه از توان و قدرت پكن و اجتنااتخاذ این سیاست



، تحقیقات وپژوهش، شرایط هاي علوم ، فناوريریزي شده در حوزههاي هدفمند وبرنامه بنابراین ، روشن است كه برگزیدن سیاست

  رو به رشد و پیشرفت چین را فراهم ساخت.

نگ شیاثونیگ و فشارهاي اقتصادي، سه عامل اصلي براي گذار چین از باكي دگرایي حزب كمونیست چین ، خطر پذیري و بيواقع

  مشهور است و الگوي توسعه چین در آن دوران اتحاد جماهیر شوروي بود .« دوره اول چین » میالدی ( بود كه به  49-79قطعة ) 

حده و انعقاد قراردادهاي همكاري شود و سفر دنگ به ایاالت متدر تاریخ چین نقطه عطفي تاریخ ساز محسوب مي 1979ژانویه 

علمي ،آموزشی و فني دو جانبه ، پیوندهاي نویني براي انتقال تجارب علمي جهان به چین فراهم كرد . در این مرحله تعداد زیادی 

نو اندیش  اي از دانشمندان و مدیران و مهندسانهاي آموزشي و كاري و تحصیلي به خارج رفتند و سلسلهدانشجوی چیني در قالب تیم

  چیني پدیدار شد .

هاي آموزشی میالدي مناطق ویژه اقتصادي و پاركهاي فناوري وتحقیقاتی دنبال و طرح 95تا  84از نظر اجرایي ، در فاصله سالهاي 

  اي به اجرا گذارده شد .و پژوهشی ویژه

  

  هاي آموزشی، پژوهشیترین برنامهمهم

  برنامة مشعل : -1

منطقه توسعه فنآوري )  50( كه در قالب آن چین حدود  1998هاي مهم دولت چین برنامه مشعل بود ) یكي از طرح High Tech ) 

هاي مالیاتي و وامهاي تسهیالتي براي شركتهاي بزرگ ها به صنعت متصل گردید و معافیتدر مناطق و نواحي ایجاد كرد و دانشگاه

  منظور گردید .

  : 863برنامه  -2

هاي استراتژیك در عرصة اقتصاد بود ، هدایت فنآوري اطالعات ، لیزر، فنآوري علوم دریایي و فضایي و این برنامه شامل اولویت

بیوتكنولوژي و مواد عالي و فنآوري خودرو را شامل گردید و تسهیالت دولتي و دستاوردهاي كشورهاي صنعتي در این مسیر تسهیل 

  گردید .

  قه :برنامه صاع -3

به بعد همراه با آموزش  1985چین از طریق پیشرفت علوم و فنآوري تولید كشاورزي را از « توسعه روستایي » این حركت ، 

  عمومي روستاییان و همگاني كردن علوم كشاورزي مكانیزه مورد هدف قرار داد .

  

  برنامه اشاعه علوم و تكنولوژي: -4

هاي تجاري و اقتصادي را دنبال ز و شركتهاي دولتي بود و توسعه علمي و فني در عرصهاین برنامه مبتني بر حمایت از مراك

هاي ماوراء بحار را در اختیار مدیران سنتي شركتهاي دولتي قرار كرد و دستاوردها و تجربیات مدیران آموزش دیده و چینيمي

  به بعد دنبال شد . 1980داد . این برنامه از سال مي

  

  هاي تحقیقات بنیادین :لي توسعة اولویتبرنامه م -5

قرار داد و به  هاي چند وجهي براي توسعه پژوهش و تحقیقات در علوم پایه را هدفبه بعد، استراتژي 1997این برنامه از سال 

  هاي نو توجه نمود .هاي اقتصاد ، انرژي و بهداشت و عرصه فنآوريتشویق مادي و معنوي در حوزه



  

  ولیدات جدید ملي :برنامه ت -6

هاي این برنامه همپاي با گسترش همكاریهاي چین با جهان خارج ، استانداردهاي جهاني و مالكیت فكري و ثبت اختراعات و فنآوري

  ها قرار داد .باال را در رأس برنامه

ه مدل و الگوی توسعه بومی چین را نتیجه عملی اجرای این برنامه ها فراهم سازی زمینه ها و زیر ساخت های توسعه ای چین بود ک

  فراهم آورد.

  

  مدل و الگوي توسعه چیني

  مدل رشد اقتصادی چین ترکیبی از آموزه های غربی و داشته های بومی است:

  

  ها و موتور حركت اقتصاد چین است .این الگو جهت دهنده تمامي برنامه

نظم عقالیي و سود محور غربي ، همراه با ویژگیهاي بومي و فرهنگی  در اصل مدل پیشرفت وتوسعه چین، تركیبي از عقالنیت و

  چین است .

در این مسیر اصالحات نهادي و قانوني در بخشهاي مختلف دولتي به شكلي وسیع و همه جانبه صورت گرفت و این اصالحات در 

  چارچوب مکانیزم اجرایی رشد چینی همچنان ادامه دارد :

  

جمعیت قانع ، كاري ، صبور ، سازمان پذیر و امیدوار چین ، بهمراه ساختار سراسري و پرقدرت حزبي ، امنیت اجتماعي و رواني 

اي هم، هاي آشتي جویانة منطقهخارجي و سیاستآمیز در سیاست هاي خارجي فراهم آورد كه زبان مسالمتمناسبي براي جذب سرمایه

  ار در این سیاست را ایفاء نمود .نقش پشتیبان ، حمایتگروهمك

 800هاي خارجي تزریق شده در آموزش، پژوهش وپارکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، از مرز بر این اساس، میزان سرمایه

حقق گذاري خارجي در چین تمیلیارد دالر سرمایه85مبلغي نزدیك به  2007میلیارد دالر گذشته است و به عنوان مثال فقط در سال 

  است.یافته

است و نسل نویني از ریزي و هدایت چین به وجود آمده با پدید آمدن چنین شرایطي، دگردیسي معناداري در مدیریت، كنترل، برنامه

  اند.هاي بزرگ با شركاي خارجي ظهور كردههاي ثروت در شركتمدیران در كنار قله

هاي سودآور تولیدي و بازرگاني را هاي خارجي را دارد، بخشت منابع و سرمایهاین مدیریت جدید كه تجربه ، آموزش وکارایی مدیری

اداره كرده و مدیریت دولتي و انحصارات بزرگ حكومتي دیگر توان ادامه این روند را ندارد و باید مدیریت منابع خارجي آرام آرام 

  تصاد را در پي خواهد داشت.به بخش خصوصي سپرده شود كه این امر موجبات تحول در نظارت دولت بر اق

  

  نتیجه گیری :

تبدیل كرده و به توسعه سریع علوم و فنآوري و « كارخانه دنیا » توان گفت كه آنچه امروز چین را به بندي كلي ميدر یك جمع

بهنگام از امكانات  گیري مناسب وجهاني شدن این اقتصاد انجامیده است ، شناخت همه جانبه و دقیق تحوالت اقتصادي دنیا و بهره

  آموزشی و تجربی سایر ملل است .



هاي اي و اطالعاتي چینيهاي مدیریتي ، ارتباطاتي ، سرمایهاین تعامل، با همكاري مدیریت هوشمند و ساختار یافتة حزبي و توانایي

  ماوراء بحار حاصل شده است .

ها ، هاي آن سوي آبهاي الزم و جذب چینيساختن زیر ساختچنین بود که رهبریت و مدیریت كارآمد چین قادر شد، با فراهم 

  مند سازد .هاي دیوار چین عالقهشركتهاي چند ملیتي و صاحبان سرمایه و كارآفرینان پرتجربه را به كناره

ریزي شده ، برنامه توان بر توسعه هدفمند وپس باید گفت ، توان رقابتي چین امروز، متكي بر توانائیهاي بسیاري است كه از جمله مي

توسعه مراكز تحقیق و توسعه ، همسان سازي قوانین و مقررات با تحوالت عرصة تولید و تجارت جهاني ، دیپلماسي اقتصادي فعال و 

  تولید متناسب با نیازهاي مشتري اشاره نمود .

و پذیرش « توسعه اقتصادي » در آستانة این الگو توانسته است" رشد اقتصادي " چین را تضمین نماید و كشوراژدهاي بیدار را 

  المللي قرار دهد .هاي جدید بیننقش

  

  پیشنهاد ها :

مناسبات ایران و چین دارای ظرفیت ها و استعداد های فراوانی است که در گرو تجربه آموزی و نیازمند سطح قابل قبولي از اعتماد 

  و تضمین منافع مشترك است.

وگوهاي مستمر و ملموس ممکن می گردد، تا دو طرف قانع شوند كه د یك مكانیزم فعال و پویا و گفترسیدن به این مهم با ایجا

  قدمي دوطرفه، منافع مشترکهمكاري و هم 

(Win - win) .را در بردارد  

ن و چین هاي روابط ایرایكي از ضرورت در صورت آماده بودن بسترهاي سیاسي، تعبیه یك " شاخص براي سنجش سطح اعتماد "

  خواهد بود.

  تواند رهبران سیاسي را قانع كند كه براي رسیدن به منافع بهتر،این چرخه فعال مي

  ها بپذیرند." ریسك همكاري" را در تمامي زمینه

است هها" قراردادسیاست متوازن و همكاري با همه طرفهاي چین امروز كه حركت خود را برمدار "اي با ویژگيبنابراین در جامعه

  تر می نماید.تر و ظریف، سنجش سطح اعتماد، كاري سخت

ها هاي اعتماد در گرو ملموس كردن دستاوردهاي میان مدت و بلند مدت است و چینيدهد كه فراهم آوري زمینهتجربه چین نشان مي

وزشی ، پژوهشی ونیز عرصه های مند هستند كه بدون تبلیغات و سروصداي سیاسي، مناسبات خود را بویژه در بخشهای آمعالقه

  ریزي كنند.صنعتی، اقتصادی و تجاری با غرب آسیا و از جمله با ایران گسترش دهند و نوعي از مناسبات محكم و قابل اتكاء را پي

رود به اي" و در نهایت وهاي پروژههاي تجاري" ساده و قدم نهادن درمسیر "همكاريبراي رسیدن به این مهم و عبور از" همكاري

هاي برطرف سازی هر نوع سوء تفاهم، امكان سودمندی دوجانبه مناسبات فراهم هاي مشاركتي"، الزم است با ایجاد زمینه"همكاري

  شود.

هاي همكاري و اطمینان دادن به مقامات پكن براي مستمر ها به ظرفیتمندسازي چینيترین راهكار براي طي این روند، عالقهمهم

  ها است.ري این همكاريبودن و پایدا

هاي ها در ایران با جدیت و اولویت دنبال شود تا زمینهگذاري چینيدر این راستا، خوب است، پروژه های آموزشی،تحقیقاتی وسرمایه

  در منطقه فراهم شود. نفوذ ناتو" با هدف پیشگیري، یا به تاخیر انداختن " " مشاركت راهبردي"



هاي پژوهشی وآکادمی های تاثیرگذار در رو تماس گسترده و برقراري مناسبات نزدیك و متنوع با تمام شاخهبراي تحقق این ایده، كا

  شود.ميچین توصیه 

هاي همكاري در تمامي سطوح ها و ظرفیتها، الزم است توانایيبخشي" براي چینيبنابراین، در چارچوب باورسازي و" اطمینان

  طرح شود .

  در این مسیر محورهایي نظیر:

  " جمعیت باسواد، كارشناس و نخبه ایران" ، -

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

  "موقعیت راهبردي و ژئواستراتژیكي ایران"، -

تواند مورد توجه و كار " ، مي "شرایط نه چندان پایداروغیر قابل اتکای خاورمیانه و ثبات و امنیت نسبی ایران در غرب آسیا -

  مشترك قرار گیرد.

هاي پیش گفته، تعامل و مشاركتي پایدار، بر اساس اعتماد متقابل و متكي توان با چین، بر اساس ظرفیتاز سویی به نظر می رسد مي

  هاي همكاري، بویژه در امر انرژي را تداوم بخشید.بر ظرفیت

گذاري"، "تشكیل واحدهاي مشترك آموزشی و پژوهشی" و "استفاده از "انتقال فناوري"، "سرمایهدر همكاري با چین هم چنین میتوان 

  اي چین براي پركردن خال و فاصله ایران با صنعت و فناوري روزدنیا" را مد نظر قرار داد.هاي واسطهتوانایي

هاي اقتصادي سوق دهد و سازي همكاريبه سوي متنوعتواند همكاري اقتصادي دو كشور را از تمركز بر واردات نفتي، این روند مي

هایي نظیر محصوالت شیمیایي و پتروشیمي، قیر، عالوه بر نفت و مشتقات نفتي، سطح مبادالت دوجانبه و صادرات را در عرصه

تر تر و اقتصاديهاي ساختماني، اقالم دامي و شیالتي، فوالد وخشكبار جديهاي كاني ) سنگ آهن، چدن و كرومیت(، سنگكالفه

آالت، وسایل الكترونیكي، منسوجات، تجهیزات توان، واردات فعلي ایران از چین را كه متمركز بر انواع ماشیننماید. بویژه آنكه مي

هاي روغني است، به سوي آموزش وهمکاری در شهرکهای تحقیق التحریر، لوازم برقي خانگي، قفل و یراق و دانهحمل و نقل، لوازم

  سعه و پارکهای فناوری و پروژه های مرتبط باو تو

اندازي خطوط تولید و در نهایت به ایجاد مراکزی جهت تولید کاال ومحصوالت تجاری با عالنم تجاري )انتقال فناوري، راه Brand ) 

  آسیا سوق داد.مشهور در ایران و غرب

آهن، سازي، احداث خطوط راهسازي، كشتي، سداحداث نیروگاههاي موفقي نظیر همكاري در ساخت مترو، این حرکت با وجود تجربه

  حفاری های نفتی ، ساخت وسازپایه، تولید واگن قطار و خودروسازي، پرونده قابل دفاعي خواهد داشت.
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