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15:22- 1384شھریور 15سھ شنبھ، 

چین و ایران از نگاه سفیر
نژاد، سفیر ایران در چین، در دانشگاه صنعتی شریفسخنرانی فریدون وردی

در جمع فریدون وردی نژاد، سفیر وقت جمھوری اسالمی ایران در چین، 1384شھریور 7در 

نموده و بھ اساتید دانشگاه صنعتی شریف در مورد روابط دانشگاھی مابین ایران و چین سخنرانی 

ھا اشاره کرد عبارتند سئواالت حاضرین پاسخ گفت. موضوعات مھمی کھ او در سخنرانی خود بھ آن

از:

ی چینی در ارتباط ھستند.ھای تھران، شریف، بھشتی و علوم اسالمی رضوی با دانشگاهھادانشگاه.1

رح در خارج از ایران از این شناسند. چون اکثر ایرانیان مطخوب میھادانشگاه شریف را چینی.2

دانشگاه ھستند.

میلیارد دالر سرمایھ 64میلیارد جمعیت، 4/1میلیون کیلومتر مربع و 9000چین کشوری با حدود .3

میلیارد 600خارجی در سال گذشتھ جذب کرده است. تا بحال از ابتدای سیاست درھای باز در چین 

دالر سرمایھ جذب شده است. 

یی از اروپا جلوتر ھست.ھاامروز چین در بخشتکنولوژی .4

تولید در چین بگونھ ای ارزان است کھ این کشور بھ نام کارخانھ دنیا معروف است. ایرانیان نیز در .5

جنوب چین تولید دارند. کارگر ارزان، منابع کانی ارزان و حمایت دولت چین از صنعت باعث رشد 

عجیب است.



تجارت است. برای کشاورزی پنج سال مھلت خواستند کھ اکنون موفقیت چین عضو سازمان جھانی.6

در بخش کشاورزی بھ خودکفایی رسیده اند.ھاآمیز آن را تمام کرده اند. چینی

چین اکنون بھ دنبال براند سازی (نام محصول) ھستند و خود را دایره تولیدی، خدماتی در جنوب .7

ر در کل آسیا ھستند.دانند و دنبال این کاشرق آسیا می

ی شمالی و غربی عقب افتاده ھستند. در ھاچالش اول چین فقر و غنا در چین زیاد است و در بخش.8

ی شرق و در کنار دریا وضع بھتر است. چالش دوم فاصلھ بین شھر و روستاست. چالش سوم ھابخش

ند پر نماید. چالش دیگر مدیریت توامیلیون نفر تنھا نیمی از آن را دولت می34اشتغال است کھ از 

منابع خارجی است. چالش دیگر درخواست اعطای آزادی از طرف مردم است.

زیر خط فقر ھامیلیون نفر آن600کنند کھ میلیون نفر از مردم چین با کشاورزی زندگی می9.800

ھستند.

است و ھمھ کس میلیون نفر عضو حزب کمونیست چین ھستند. این حزب حزب نخبگان10.65

در ھاشود. در ھمھ بخشمیلیون نفر اداره می65تواند عضو این خزب شود. بنابراین کشور توسط نمی

کنار مدیران یک مدیر حزبی نیز وجود دارد کھ قدرت آن مدیر حزبی از ھمھ بیشتر است.

شروع توسعھ چین از توجھ بھ منابع انسانی در چین بوده است. .11

ل در چین وجود داشتھ است: نسل اول: مائو و روش انقالب فرھنگی، نسل دوم دنگ چھار نس.12

شیائو پنگ و روش درھای باز، نسل سوم جیانگ زمین و مدل ارتباطات خارجی، نسل چھارم خوجین 

ھاتائو و نسل مھندسان و تکنوکرات

مدیران را انتحاب کرده و نفر از 600، در چین 1985شروع شد. در 80پایھ علمی چین از دھھ .13

در آن ھابینند. ھرکدام از اینی معتبر جھانی مثل ام آی تی و استانفورد آموزش میھاتوسط دانشگاه

علم را بھ داخل دانشگاه آوردند. پس از آن ھادادند. این چنین چینینفر را آموزش می10دوره باید 

میلیون نفر چینی در خارج از کشور چین 30م نمودند. ی ماورای بحار فراھھاتسھیالتی را برای چینی

نمایند. وزارت ی چینی در ھر شھر در دنیا زندگی میھادر محلھھانمایند. این چینیزندگی می

ی ماورای بحار نیز از گذشتھ در چین وجود داشتھ است. پس از دوره اصالحات این وزارت ھاچینی

بھ سرمایھ گذاری در داخل تشویق نمودند. آنھا کھ بھ چین آمدند با ی خارج از کشور را ھاخانھ چینی

ی مدیریتی و علمی علم را ھاخود اطالعات فنی را آوردند و سپس یوسیلھ ارتباطات خودشان و توانائی

ی ھادر چین شکوفا نمودند. بنابراین سیر تاریخی سرمایھ گذاری در چین عبارتست از: سرمایھ

و در نھایت دیگر سرمایھ ھابحار و سپس ھنگ کنگ و آنگاه ماکائو و آنگاه تایوانیی ماورای ھاچینی

آمدند.ھاگذاران غربی

آنگاه طرحی را پیاده نمودند بنام طرح مشعل یا چگونگی پیوند دانشگاه و صنعت. سپس مناطق .14



ی خارجی توجھ ھاباندر آنجا آزاد بودند. سپس بھ زھاویژه تجاری را درست نمودند کھ دانشگاه

کردند. 

از لحاظ تحصیلی میزان ھزینھ تحصیالت در چین و بزبان چینی ارزانتر از کشورھای غربی و .15

توان آن را آموخت. در حال حاضر حتی ھند نیز ھست. زبان چینی زبان ساده ایست و در یکسال می

ان ھستند.ھزار نفر آمریکایی در چین در حال خواندن زب90ھاآمریکائی

) و دانشگاه شریف با یکدیگر تماس پیدا Cheng Huaپیشنھاد من آن است کھ دانشگاه چین ھوا (.16

نمایند. در سفارت ما در چین آقای علمائی فر مسئول این کار است. یادداشت تفاھم تیپ نیز ما در این 

رابطھ در سفارت ایران در چین وجود دارد.

معتقدند کھ آمریکا بدنبال آن است از لحاظ انرژی این کشور را در سھ ھااز لحاظ امنیتی چینی.17

تنگھ ھرمز، ماالکا و تایوان محاصره نماید. ایران با چین یادداشت تفاھمی امضا کرده است کھ ساالنھ 

ی حفاری، لرزه نگاری، ھای چینی در بخشھامیلیون تن گاز بھ این کشور صادر نماید. شرکت10

ستخراج بھ ایران آمده اند.اکتشاف و ا

بسیار سازمان پذیر ھستند. بردباری، پشتکار، قناعت از صفات ھااز لحاظ روانشناسی چینی.18

خورند، در حال حاضر این است کھ ست. یکی از تعارفات چینی زمانی کھ بھ بکدیگر بر میھاچینی

از ھادرصد از چینی94رسنھ بودند. در گذشتھ گھاآیا غذا خورده ای؟ این بدان معناست کھ چینی

حکومت خودشان رضایت دارند.

از لحاظ اجتماعی مردم چین مطیع ھستند و بدین دلیل امپراتورھای چینی دراز مدت ھستند و ھر .19

سال طول کشیده شده است.600سلسلھ 

ت چند صد آمریکا تالش دارد کھ حزب کمونیست در چین باقی بماند زیرا در غیر این صور.20

میلیون نفر مھاجر بھ سمت آمریکا خواھند رفت.

نمایند، مشکل آن است کھ تجار ایرانی ارزانترین نوع را انواع مختلف جنس را تولید میھاچینی.21

درصد است.11نمایند. بیکاری در چین االن وارد می

شود تا ی است. حدس زده میآنچھ کھ در چین اتفاق افتاده است توسعھ نیست، بلکھ رشد اقتصاد.22

سال آینده چین امنیت اقتصادی دارد.15

دیر اعتماد ھاحاضر بھ ھمکاری ھستند. اما چینیھادر ھر رشتھ ای کھ ما مایل باشیم، چینی.23

شود.نمایند و وقتی توجیھ شدند کار راحت تر میمی

در ایران بخواھیم پیاده کنیم پاسخ در مورد چین اسالمی اگر بخواھیم الگوی توسعھ چینی را .24

منفی است. ھمھ چیزھایی کھ بنیان توسعھ چین شد ما نداریم و ھمھ چیزھایی کھ ما داریم ما آنھا را من

نداریم.



بھ ما ھاسال با سازمان جھانی تجارت مذاکره کرد. آنھا حاضرند کھ دراین زمینھ15چین .25

مشورت دھند.

گی و نمادھای مربوط بھ تھاجم فرھنگی و گسترش فرھنگ غربی ایران ی فرھنھادر زمینھ.26

وضعیت بدتری دارد. وضعیت فرھنگی در چین ھنوز بصورت تھدید برای دولت نشده است.


