ﺳﺧﻧراﻧﯽ »دﮐﺗر ﻓرﯾدون وردی ﻧژاد« ﺳﻔﯾر ﺳﺎﺑق اﯾران
در ﭼﯾن و ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران
در ﭘردﯾس داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران در ﺷﮭر ﻗم

ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﯽ در ﭼﺷم اﻧداز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ )ﺑررﺳﯽ ﻣوردی ﭼﯾن(
ﭼﯾن ﮐﺷوری ﮐﺎرآﻓرﯾن و ﻣوﻓق در راه ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﭘوﯾﺎ اﻟﮕوﯾﯽ ﻧوﯾن,
ﻣوﻓق و ﻣﺗﻔﺎوت را اراﺋﮫ ﮐرده اﺳت .ﺳﻣﯾﻧﺎر ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﯽ در ﭼﺷم اﻧداز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ھدف
ﻣﻌرﻓﯽ اﻟﮕو و ﺑررﺳﯽ ﺗطﺑﯾﻘﯽ آن ﺑﺎ اﯾران ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﯽ ﭘردﯾس ﻗم داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑﺎ
ﺳﺧﻧراﻧﯽ »دﮐﺗر ﻓرﯾدون وردی ﻧژاد« ﺳﻔﯾر ﺳﺎﺑق اﯾران در ﭼﯾن و ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه
ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺷد ﮐﮫ ﺧﻼﺻﮫ ای از آن در اداﻣﮫ ﻣﯽ آﯾد.
ﭼﯾن ﺳﺎل  1979ﮐﺷوری اﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺳﺗﮫ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ از
ﻟﺣﺎظ ﺗﮑﻧوﻟوژی ,آﻣوزش و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ دﻧﯾﺎ از اﯾران آن دوران ﮐﮫ در اﺑﺗدای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد ﻋﻘب ﺗر و ﻧﺎﺗوان ﺗر ﺑود .اﻣﺎ از ﺳﺎل  1980اﯾن ﮐﺷور ﺷروع ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
و ﺣرﮐت ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﻓراﮔﯾر ﮐرد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﻣروز ﺑﺎ ﮐﺷوری ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت  9ﻣﯾﻠﯾون
ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ و ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﺳﯾﺻد ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺟﻣﻌﯾت روﺑر ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ دارای اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ
ﺣﺟم  1100ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در ﺳﺎل اﺳت و طﯽ دو دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ  600ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ) FBIﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧﺎرﺟﯽ( ﺟذب ﮐرده و ﻓﻘط در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ
ﺗواﻧﺳﺗﮫ  60ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧﺎرﺟﯽ را در طول ﯾﮏ ﺳﺎل وارد اﻗﺗﺻﺎد ﺧود ﮐﻧد .ﭼﯾن
اﻣروز ﮐﺷوری ﺑﺎ ﻓن آوری ﻗﺎﺑل ﻗﺑول و ﻗدرت ﮐﭘﯽ ﺳﺎزی زﯾﺎد اﺳت .اﯾن ﮐﺷور ھم اﮐﻧون ﺑﮫ
ﺳﻣت  Brandﺳﺎزی ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳوﻣﯾن ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﺑزرگ ﺟﮭﺎن اﺳت.
آﻏﺎز ﺣرﮐت اﯾن اژدھﺎی ﺧﻔﺗﮫ از آﻧﺟﺎ ﺷروع ﺷد ﮐﮫ روﺷﻧﻔﮑران ﭘوﯾﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ
ﻧﺳل دوم اﻧﻘﻼب ﭼﯾن ﺑودﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣﮑﺗب ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﻣﮑﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ﭼﯾن را
ﻓراھم ﻧﻣﯽ آورد ﻟذا ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ درھﺎی ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺳوی ﺗﮑﻧوﻟوژی ,اطﻼﻋﺎت و
ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺑﯾرون ﺑﮕﺷﺎﯾﻧد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ در ﭼﯾن ﮐﮫ ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ آن دوران

را دھﮫ ﺳﯾﺎه ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﭼﯾن از ﺟﮭﺎن ﻣﻧزوی ﺷده و ﺑﮫ ﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﺳﺗﮫ درآﯾد
ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺟدﯾد ,در ﺗﮑﺎﭘو ﺑرای ﺷﮑﺳت اﯾن ﺣﺻﺎرھﺎ ﺑود ﻟذا ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت
ﮐﮫ  600ﻧﻔر از ﻣدﯾران ,ﻣﺳووﻻن و ﻧﺧﺑﮕﺎن را از ﺳراﺳر ﭼﯾن از دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺟدا ﮐرده و ﺗﺣت آﻣوزش ﻗرار دھد .ﻣﺣﺗوای اﯾن آﻣوزش ﻣدﯾرﯾت ﺣﻘوق ,ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن
اﻟﻣﻠل ,زﺑﺎن و اﻗﺗﺻﺎد ﺑود ﮐﮫ اﯾن طرح ﺑﮫ ﻋﻧوان طرح ﻣﺷﻌل ﻧﺎﻣﮕذاری ﺷد .در اداﻣﮫ ,ھر ﮐدام
از اﻓراد آﻣوزش دﯾده ﻣﻠزم ﺑود ﮐﮫ ده ﻧﻔر دﯾﮕر را آﻣوزش دھد و ھر ﮐدام از اﯾن ده ﻧﻔر ﻣﻠزم
ﺑﮫ آﻣوزش ده ﻧﻔر دﯾﮕر ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾن روﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺧوﺷﮫ ای ﭘﯾش ﻣﯽ رﻓت .اﻣﺎ اﯾن اﻗدام
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑود ﭼرا ﮐﮫ دوﻟت ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ھﻧوز ﺗوان اﺳﺗﻔﺎده از ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
را ﻧدارد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را وارد ﮐﺷور ﮐﻧد ﭘس ﺑﮫ ﻓﮑر ﺟذب ﭼﯾﻧﯽ ھﺎی ﻣﺎوراء ﺑﺣﺎراﻓﺗﺎدﻧد.
ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ ﻣﺎوراء ﺑﺣﺎر )ﺣدود  30ﺗﺎ  32ﻣﯾﻠﯾون( اﻓرادی ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘس از اﻧﻘﻼب ,از ﭼﯾن ﻓرار
ﮐرده ﺑودﻧد و از ﻧظر ﭼﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺿد اﻧﻘﻼب ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد اﻣﺎ رھﺑری ﭼﯾن آﻗﺎی
»دﻧﺷﯾوﭘﯾﻧﮓ« دﺳﺗور ﺗﺷﮑﯾل وزرات ﭼﯾﻧﯽ ھﺎی ﻣﺎوراء ﺑﺣﺎر را داد ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﯽ آن ﺣﻔظ
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﭼﯾﻧﯽ ھﺎی ﺧﺎرج ﮐﺷور ﺑود .اﯾن وزارت ھم اﮐﻧون ﺗﻣﺎم »ﭼﺎﯾﻧﺎﺗﺎﻧﮓ ھﺎ« را
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرده و ﻧﮕذاﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﭼﯾﻧﯽ ھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺷور زﺑﺎﻧﺷﺎن ,ﻟﺑﺎس ﻣﺣﻠﯾﺷﺎن و
ﻓرھﻧﮕﺷﺎن را ﻓراﻣوش ﮐﻧﻧد .ﺣﺗﯽ »ﭼﺎب اﺳﺗﯾﮏ ھﺎﯾﯽ« ﮐﮫ ﺟﺎی ﻗﺎﺷق اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود را ﺑﮫ
ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد.
در ﮔﺎم ﺑﻌدی اﺻول ﺗوﺳﻌﮫ ﭼﯾن ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی ﺷد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 .1اطﻼﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎدی
 .2ﺣﻔظ و اداﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳت درھﺎی ﺑﺎز
 .3ﺣﻔظ ﺛﺑﺎت و آراﻣش ﺳﯾﺎﺳﯽ
 .4ﮔﺷﺎﯾش ﺗدرﯾﺟﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 .5ﺑﺳط و ﺗوﺳﻌﮫ وﺣدت و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ

 .6اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی اﻋﺗﻣﺎد و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن
 .7ﺗﻧش زداﯾﯽ در اﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺛﺎل اﯾن ﮐﺷور ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻧش زداﯾﯽ ﺑﺎﻋث ﺷود ,ﻣﺧﺎرج ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ در
ﻣرزھﺎ
ﺑﮫ ﺑرﺳﺎﻧد.
ﻟذا ﭼﯾن در راﺳﺗﺎی اﺟرای اﯾن اﺻول ,اﻗداﻣﺎت زﯾر را در ﭘﯾش ﮔرﻓت:
 ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اوﻟوﯾت ﺟواﻧﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺑﺎ اوﻟوﯾت ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوصﻣدﯾرﯾت ﺣﻘوق اﻗﺗﺻﺎد و رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠل
 ﺗوﺳﻌﮫ ﻓن آوری و ﺗﻣرﮐز ﺑر روی Hi-tech ﺗﺑدﯾل ارزﺷﮭﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭼﯾن ﺑزرگ,ﭼﯾن ﻣرﻓﮫ ,ﭼﯾن ارزﺷﻣﻧد ,و ﻣﺣﺻوﻻت ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺣزﺑﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ
 اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل ﺑرﺗر و ﺗوﻟﯾد اﻧﺑوه ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﭘﯾﺷﺗﺎزی در ﻗﯾﻣت ﺳردادن ﺷﻌﺎر ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺟﻣﻌﯽ ,ﺟﮭﺎن ﺑدون ﺟﻧﮓ ,ﭼﯾن ﺻﻠﺢ دوﺳت ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﭼﮭرهای ﺟدﯾد ﺻﻠﺢ طﻠب و ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺟﻣﻌﯽ ,ﺟﮭﺎن ﺑدون ﺟﻧﮓ ,ﺻﻠﺢ دوﺳت ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﭼﮭره
ای ﺟدﯾد ﺻﻠﺢ طﻠب و ﻋﻘﻼﻧﯽ از ﭼﯾن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن و ﻧﺷﺎن دادن ﺣﺎﺷﯾﮫ ای اﻣن ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺳﺗﻣر
 ﻣﺷﺎرﮐت دادن ھﻣﮫ اﻓراد و اﻗﺷﺎر در ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻠﻘﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺗﺻرف ﺑﺎزارھﺎی ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ و ﺳﭘس ﮐل آﺳﯾﺎ و اﻓرﯾﻘﺎ و در ﮔﺎم ﺑﻌد اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾنﺳﭘس اروﭘﺎ و ﺑﻌد اﻣرﯾﮑﺎ.
 دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و اﺳﺗﺎﻧداردﺳﺎزی ھﻣﮫ ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر اﺳﺗﺎﻧدارد  Aﺑرای اﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ B ,ﺑرایژاﭘن و ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ C ,ﺑرای ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ و  Dﺑرای ﻣﺻرف

داﺧﻠﯽ .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾران ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ ﺿﺎﺑطﮫ ﺑودن ,ﺳﻧﺗﯽ ﺑودن
و آزاد ﺑودن ورود ھر ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﺑﺎ ھر اﺳﺗﺎﻧداردی ﺑﮫ ﮐﺷور از ﮐﺎﻻھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد  Dﭼﯾن ﺑﮫ
ﺟﺎی  Cوارد ﻣﯽ ﮐﻧد.
 دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ھﻣﺔ ﮐﺷورھﺎ و ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻧداﺧﺗن اﺧﺗﻼﻓﺎت دوری از ﺑﻠوک ھﺎ و اﺗﺣﺎدھﺎی ﺧطر آﻓرﯾن آوردن ﻓن آوری ﺑﮫ درون ﮐﺷور و ﺑوﻣﯽ ﺳﺎزی آن ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ اﺳﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎرﺧوﺑﯽ دارﻧد و آن ھم ﺑﮫ دﻟﯾل ارﺗﺑﺎط ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﯾﻧﯽ ھﺎی ﻣﺎوراء ﺑﺣﺎر دارﻧد.
 ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺗوان و ﻣدﯾرﯾت ﺧﺎرﺟﯽ اﺻﻼح ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺳﺧت ,دﺳت و ﭘﺎﮔﯾر و ﺗﻧد اﻋطﺎی ﺗﺳﮭﯾﻼت وﯾژه اﯾﺟﺎد ﭘﯾوﻧد ﺑﯾن ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن ,ﺗوﻟﯾد ﮔران و ﻣدﯾرﯾت ,زﯾرا ﮐﮫ در  2دھﮫ ﭘﯾش ﺑﯾش از  70اﻟﯽ 80درﺻد اﻗﺗﺻﺎد ﭼﯾن دوﺗﯽ ﺑود و ھم اﮐﻧون ﺑﯾن  50ﺗﺎ  60درﺻد اﻗﺗﺻﺎد ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل دوﻟت
اﺳت.
 ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﮐردن ادﺑﯾﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ,ﻣﺳﺎﻟﻣت ﺟوﯾﺎﻧﮫ و ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد.ﺗروﯾﺞ اﯾن ﭘﯾﺎﻣﮭﺎ در درﺟﮫ اول ﺑر ﻋﮭده ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و اﻋﺿﺎی آن اﺳت زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﻗﺎﺑل ﺗﮑﯾﮫ ﭼﯾن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺳت ﮐﮫ ﮐﻼً  64ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔرﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ از ﻧﺧﺑﮕﺎن و ﻓرھﯾﺧﺗﮕﺎن
ﭼﯾﻧﻧد.
در درﺟﮫ دوم ﺑر ﻋﮭده ﭼﯾﻧﯽ ھﺎی ﻣﺎوراء ﺑﺣﺎر اﺳت ,در درﺟﮫ ﺳوم ﺑر ﻋﮭده ﻣدﯾران ﻣﯾﺎﻧﯽ و
ﻓن آوران و درﺟﮫ ﭼﮭﺎرم ﺑر ﻋﮭده داﻧﺷﺟوﯾﺎن و داﻧش آﻣوزان و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑر ﻋﮭده ارﺗش و
ﻧﯾروھﺎی »ﻣﯾﻠﯾﺷﺎﯾﯽ« ﭼﯾن اﺳت.
در ﮔﺎم ﺳوم ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣﺳﯾر ﺗوﺳﻌﮫ را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ در اﯾن راﺑطﮫ دو ر اه
در ﭘﯾش ﭘﺎی آﻧﺎن ﺑود .راه اول راه ﻏرب ﺑود ﮐﮫ ﺑر ﻋﻘﻼﻧﯾت و ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط و ﻗﺎﻧون ﮔراﯾﯽ

اﺳﺗوار ﺑود و راه دوم ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اﺧﻼق ,ﺳﻧت ,ارزﺷﮭﺎ و ﻣرام ﺑوﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﭼﯾن .ﭼﯾن در اﯾن
ﻣﯾﺎن ,راه ﺳوﻣﯽ را ﺑرﮔزﯾد ﮐﮫ آن اﺻل ﻗرار دادن اﻧﺳﺟﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑدﯾن طرﯾق
ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و رﻓﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﻗﺗدار ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﭘﯾش ﮔرﻓت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣرام
ﮐﻧﻔﺳﯾوﺳﯽ ,ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط و ﻗﺎﻧون ﮔراﯾﯽ اﺳﺗوار ﺑود و راه دوم ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اﺧﻼق ,ﺳﻧت ,ارزﺷﮭﺎ
و ﻣرام ﺑوﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﭼﯾن .ﭼﯾن در اﯾن ﻣﯾﺎن راه ﺳوﻣﯽ را ﺑرﮔزﯾد ﮐﮫ آن اﺻل ﻗراردادن اﻧﺳﺟﺎم
ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑدﯾن طرﯾق ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و رﻓﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﻗﺗدار ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﭘﯾش ﮔرﻓت .ﯾﻌﻧﯽ ﻣرام ﮐﻧﻔﺳﯾوﺳﯽ ,ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط ﮐﻣوﻧﯾﺳم و ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻧژاد زرد
ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﭘﺷﺗﮑﺎر ,ﺻﺑر ,ﻗﻧﺎﻋت و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘذﯾری.
ﺣﺎل ﭼﯾن ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﻧد اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑود ﭼرا ﮐﮫ
ورود ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر آورد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 .1ﺗﺿﻌﯾف ﻧﮕﺎه و ﻋﻼﺋق ﻣﻠﯽ و ھوﯾت ﺷﮭروﻧدی ﭼﯾن
 .2ﺑﺎﻓت ھﻧدﺳﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮭم ﻣﯽ ﺧورد
 .3ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻓرا ﻣرزی ﻣﺣورﯾت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد
 .4ﺗﺿﻌﯾف ﻗدرت اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
 .5اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺑراﺑری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
آﻗﺎی »دﻧﺷﯾو ﭘﻧﮏ« ﮐﮫ وی را ﻣﯽ ﺗوان ﮐﮫ ﻣرد ﺗوﺳﻌﮫ ﭼﯾن ﻧﺎﻣﯾد ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﻣﺷﮑل ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﻣﺎ درب ھﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ھوای آزاد وارد ﮐﺷور ﺷود و ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ھﻣراه آن
ﺣﺷره ھﺎی ﻣزاﺣم ھم وارد ﺷود اﻣﺎ راه ﺣل ﺑﺳﺗن ﭘﻧﺟره ھﺎ ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ راه ﺣل و ﻧﮕذاﺷﺗن
ﺗوری اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗوری ھوﯾت ,ارزش ,اﺧﻼﻗﯾﺎت و آداب و رﺳوم ﭼﯾﻧﯽ ھﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺗﻘوﯾت ﺷد.
اﮐﻧون ﭼﯾن ﭼﺎﻟﺷﮭﺎﯾﯽ روﺑروی ﺧود دارد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 .1ﭼﺎﻟش ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺗﺣرک ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 .2ﭼﺎﻟش اﺷﺗﻐﺎل :ﭼﯾن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ  30ﻣﯾﻠﯾون ﺷﻐل ﻧﯾﺎز دارد.

 .3ﭼﺎﻟش ﻓﻘر و ﻏﻧﺎ در ﺑﯾن ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﭼﯾن
 .4ﭼﺎﻟش زﻣﺎن
 . 5ﭼﺎﻟش ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑدﻟﯾل ﺑﮫ وﺟود آوردن طﺑﻘﮫ ای ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻣرزھﺎ در
ﮐﺷور
 .6ﭼﺎﻟش رﻗﺎﺑت ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ ﺳﭘس ژاﭘن و ﭘس از آن اروﭘﺎ و ﺑﻌد ھﻧد
ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﭼﯾن ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ را درک ﮐرده و ﺑرای آن راه ﺣل اراﺋﮫ داده و از ﺳوی دﯾﮕر ﻓرﺻﺗﮭﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗش را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 . 1ﺟﻣﻌﯾت :در ﭼﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﮭدﯾد ﺑودن ﯾﮏ ﻓرﺻت اﺳت و اﯾن ھﻧر ﻣدﯾرﯾت ﭼﯾﻧﯽ
اﺳت
 .2ﻧژاد زرد ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻣﺗﺎز آن
 .3ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼﯾﺳت
 .4اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ :ﭼﯾن ﯾﮑﯽ از اﻣن ﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎ در ﺳطﺢ دﻧﯾﺎﺳت
 .5ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺗﻧوع
 .6ﭼﯾﻧﯽ ھﺎی ﻣﺎوراء ﺑﺣﺎر
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ آورده ﺷد زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ھﻣﮑﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﯾن ﭼﯾﺳت؟
در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ راﺑطﮫ ﻣﺎﺑﺎ ﭼﯾن راﺑطﮫ ای ﺻرﻓﺎ ً ﺗﺟﺎری ﺑود .ﭘس از ﺟﻧﮓ و ﺗﺎ ﮐﻧون راﺑطﮫ,
راﺑطﺔ ﭘروژه ای اﺳت و راھﮑﺎر ﻓردا راﺑطﮫ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی آن ﺗوﺳﻌﮫ
اﯾران و ﭼﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 .1اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی اﻋﺗﻣﺎد ,ﺑﺎورﺳﺎزی و اطﻣﯾﻧﺎن دوﺟﺎﻧﺑﮫ
 .2ھﻣﮑﺎری ﺑرد – ﺑرد ﺑﺎ ﭼﯾن
 .3ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻋرﺻﮫ ھﺎ و ظرﻓﯾت ھﺎی ھﻣﮑﺎری
 .4ﺗﺷﮑﯾل واﺣدھﺎ و ﺑﻧﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺷﺗرک

ﮐﮫ اﯾن ﻣﮑﺎﻧﯾزم ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی زﯾر ﺑﻧﺎ ﺷود:
 .1ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎ ﺳواد ,ﮐﺎرﺷﻧﺎس و ﻧﺧﺑﮫ اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ھم اﮐﻧون ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎری از دﺳﺗﺎوردھﺎی ﭼﯾن
ﺣﺎﺻل اﺳﺗﻔﺎده از ﺟواﻧﺎن اﺳت.
 .2ﻣﻧﺎﺑﻊ ارزی ﮔﺳﺗرده اﯾران
 .3ﻣوﻗﻌﯾت ژﺋو اﺳﺗراﺗژﯾﮏ اﯾران در ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﮭﺎن
 .4ﺷراﯾط ﻧﺎﭘﺎﯾدار ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺛﺎﺑت اﯾران و وﺟود اﯾران ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﮔزﯾﻧﮫ ﻣﻣﮑن ﺑرای ﺑﺳﺗن
ﭘﯾﻣﺎن اﺗﺣﺎد
 .5ﻣواﺿﻊ ﻧزدﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﯽ دو ﮐﺷور
 .6ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻧطﻘﮫ ای

