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 پیشگفتار

سال گذشته، چین تحت رهبری  70طی  با هفتادمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین مصادف شده است. 2019سال 

آسایی توسعه پیدا کرده است، امری که در تاریخ بشری  حزب کمونیست شاهد تغییرات عمیقی بوده و به طرز معجزه

یافته ظرف چند صد سال طی نمودند. چین  بوده است. چین ظرف چند دهه مسیری را پیموده که کشورهای توسعه سابقه بی

کند و از  تأمین می نفری را میلیارد 4/1بزرگ دنیا بدل گردیده، نیازهای مادی یک جمعیت حدوداً  اکنون به دومین اقتصاد

مردم چین از کرامت و حقوقی برخوردارند که سابقاً با آن ها برخوردار گردیده است.  ه عرصهرونق و شکوفایی نسبی در هم

بیگانه بودند. این امر موجب شده تا چین دستخوش تغییرات شگرف و عظیمی شود. این امر همچنین به مثابه یک پیشرفت 

ن تری چین همچنان بزرگ گردد. چشمگیر برای جامعه بشری است و کمک بزرگ چین به صلح و توسعه در دنیا تلقی می

هایی را در خود جای داده که باید بیش از پیش  یک جمعیت بزرگ و همچنین بنیاندر سطح دنیاست و  توسعه درحالکشور 

اند و در نتیجه این کشور همچنان با تعداد زیادی از  تقویت شوند. برخی از مبانی بنیادین در چین بدون تغییر باقی مانده

تغییرات ،دنیای امروز کارهای زیادی دارند که باید انجام دهند.چین هنوز مردم های سخت و دشوار مواجه است.  چالش

ار از امید و چالش است. اند. جامعه بشری سرش بوده سابقه بیکند که طی صد سال گذشته  عمیقی را تجربه می

 شوند. صلح و توسعه می روز به روز فراگیرتر ،و فناوری اطالعاتسازی اقتصاد، تنوع فرهنگی  جهانی، ییگرا یچندقطب

ثباتی و بالتکلیفی، مشکالت عمیق و کهنه در سرتاسر دنیا نمایان  د. همزمان، با افزایش بیرو همچنان موضوع روز به شمار می

 همه مردم دنیاست. مشترک آرمانگردند.ایجاد یک جامعه جهانی با آینده مشترک و ایجاد یک دنیای بهتر  می

ر زمان دیگری فراگیرتر، گذارد اکنون از ه توسعه شده است. تأثیری که چین بر روی دنیا میچین وارد دوران جدیدی از 

دارد. چین چه مسیری را در پیش گرفت؟ چین  و پایدارتر است و دنیا توجه بیشتر و بیشتری به این کشور مبذول میتر  عمیق

کند؟ چینِ در حال توسعه به چه نحو  فی را دنبال میرود؟ چین در زمینه شکل دادن به دنیا چه اهدا اکنون به کدام سمت می

کند  دولت چین این گزارش را منتشر میکند؟ به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین،  با بقیه دنیا تعامل می

 توسعه چین یاری دهد.المللی را در زمینه درک و فهم بهتر فرآیند  تا به سؤاالت دنیا درباره این کشور پاسخ دهد و جامعه بین
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 . چین یک مسیر توسعه متناسب با شرایط واقعی خویش ترسیم نموده است1

ترین کشورهای دنیا  ساله است. این کشور در طول تاریخ به مدت طوالنی جزو پیشرفته 5000چین کشوری بزرگ با تمدن 

اختالفات داخلی و تجاوز خارجی قرار گرفت.  شد. در دوران معاصر، چین گرفتار فقر و ضعف شد و در معرض قلمداد می

و  طراوتشکوفایی و  رؤیای ،وقفه ها در قالب تالش و تقالی بی چینیاین کشور حتی تا مرز نابودی کامل پیش رفت. 

، آنها تحت 1949پرورانند. در سال  و سعادت و خوشبختی را برای مردم خود در سر میشادابی مجدد برای کشور خود 

فئودال خود را به یک جامعه  ای و نیمه مستعمره رهبری حزب کمونیست، جمهوری خلق چین را تأسیس کردند و جامعه نیمه

 70این کشور طی ران توسعه شد. چین سپس وارد دولی و آزادی مردم را محقق ساختند.جدید تبدیل کردند و استقالل م

مردم ساله گذشته علیرغم همه مشکالت به سمت جلو حرکت کرده و مسیر خود را به سمت توسعه جستجو کرده است. 

افول و طلوع چین در عرض  ،سوسیالیسمهای برگرفته از پیدایش  ساله چین، تجارب و درس 5000فرهنگ چین با تکیه بر 

اند و  نموده ترسیمهای چینی  ها و ویژگی را با مشخصه سوسیالیسمبازسازی و اصالحات، مسیر و پیشینه انقالب،  سال 170

 اند. را به دست آورده توجهی قابلنتایج 

 ریشه دارد کوشانه سخت. توسعه چین در خوداتکایی و تالش ۱

ومرج، چین و مردم این کشور گرفتار فقر  روی کار آمدن جمهوری خلق چین و در پی یک قرن جنگ و هرج اوایلدر 

مردم این کشور در و اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی بود.صنعتی و کشاورزی دچار ضعف بودند های  شدید بودند، بنیان

طی هفت دهه پس از آن، آنها کردند. نرم می وپنجه ستدو دستیابی به توسعه با مشکالت غیرقابل تصوری  راستای حفظ بقا

 های جدیدی در برابر خود گشودند. کشور را دوباره ساختند و افق،کوشانه سختبه مدد خوداتکایی و تالش 

ده بخش صنعت ، ارزش افزو2018تا  1952های  افزایش پیدا کرده است. بین سال توجهی قابلبنیه اقتصادی چین به میزان 

های ثابت  برابری را بر مبنای قیمت 970افزایش یافته که یک افزایش نمینبی تریلیارد ر 5/30به  1بیمیلیارد رنمین 12چین از 

 90به  نمینبیمیلیارد ر 9/67درصد است. تولید ناخالص داخلی از  11دهد و نمایانگر میانگین نرخ رشد ساالنه  نشان می

های ثابت بود و میانگین نرخ رشد  برابری بر مبنای قیمت 174افزایش پیدا کرد که نمایانگر یک افزایش  نمینبیتریلیون ر

افزایش یافت که  نمینبیر 64644به  نمینبیر 119داد. سرانه تولید ناخالص داخلی نیز از  درصد را نشان می 1/8ساالنه 

بر  2018طبق آمار بانک جهانی، ارزش اقتصاد چین در سال د. های ثابت بو برابری بر اساس قیمت 70نمایانگر یک افزایش 

تریلیون دالر قرار  5/20تریلیون دالر بود که در رده دوم پس از اقتصاد آمریکا به ارزش  6/13اساس نرخ مبادله بازار برابر با 

صنعتی سازمان ملل در خصوص  یبند طبقهقالب ها را در در حال حاضر چین تنها کشوری است که همه بخشگرفت.  می

اش در رده اول دنیا  داراست و بازده بسیاری از محصوالت صنعتی( اقتصادی ) یها تیفعالهمه  یالملل نیباستانداردهای 

                                                           
1

 رایج چین اصلی سرزمین در قانونی لحاظ از پول این. است یوان هم آن اصلی یکای که است چین کشور رسمی پول ( یکای人民币: چینی به) رنمینبی . 

 است. مردم رایج پول «رنمینبی» اللفظیِ تحت معنای. نیست رایج ماکائو و کنگ هنگ در اما است
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ای،  های هسته های چشمگیری در زمینه فناوری نائل آمده است و دستاوردهایی نظیر بمب قرار دارد.چین به پیشرفت

 ها، انسولین ، ابررایانهسوپرهیبریدی های مصنوعی، پروازهای فضایی دارای سرنشین، برنج ، ماهوارههای بالستیک موشک

 اند. پرسرعت به توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشور قویاً کمک کردهقطارهای و  ، آرتیمزنینینترکیبی بووین

ترین صادرکننده کاال و دومین واردکننده  گ، چین به بزر2009تجارت خارجی چین همواره رو به رشد بوده است. در سال 

کننده کاال در دنیا تبدیل شد. از زمان اصالحات و  ترین کشور معامله ، چین به بزرگ2013بزرگ کاال تبدیل شد؛ در سال 

ک مقصد جذاب برای داشته و این کشور به ی توجهی قابلگذاری خارجی در چین افزایش  ، سرمایه1970گشایشات در سال 

کننده کاال،  ترین معامله ترین تولیدکننده، بزرگ چین به دومین اقتصاد بزرگ، بزرگتبدیل شده است.  گذاری جهانی سرمایه

ترین دارنده  و بزرگ گذاری مستقیم خارجی سرمایهکننده بزرگ کاال، دومین کشور بزرگ جذب کننده  دومین مصرف

 (.1ذخایر ارزی دنیا مبدل گردیده است )جدول 

 . رشد بنیه اقتصادی چین۱ جدول

 رشد ۲0۱8 ۱95۲ اخصش

 برابر 174 رنمینبی نتریلیو 90 میلیارد رنمینبی 9/67 تولید ناخالص داخلی

 درآمد مالی
میلیارد رنمینبی )در سال  2/6

1950) 
 تریلیون رنمینبی 33/18

 5/12ساالنه میانگین  طور به

 درصد

 برابر 970 تریلیون رنمینبی 5/30 میلیارد رنمینبی 12 ارزش افزوده صنعتی

 برابر 70 رنمینبی 64644 رنمینبی 119 سرانه تولید ناخالص داخلی

 -- درصد 3/54 درصد 9/78 نرخ مصرف نهایی

مستقیم  یگذار هیسرما

 خارجی غیرمالی

میلیون دالر )در سال  920

1983) 
 برابر 146 میلیارد دالر 135

 برابر 2380 تریلیون دالر 6/4 میلیارد دالر 9/1 معامله کاال

   

معیشت مردم چین به میزان زیادی بهبود یافته است. تالش و پشتکار موجب گردیده مردم چین از غذا و پوشاک کافی 

ای داشته باشند و در همه جهات به سمت یک جامعه شکوفا گام  مند شوند و آنها را قادر ساخته تا زندگی شرافتمندانه بهره

میلیون نفر در سال  6/16به  1978میلیون نفر در سال  770(. جمعیت روستایی زیر خط فقر در چین از 2بردارند )جدول 

درصد تنزل پیدا کرده که یک  7/1درصد به  5/97موارد وقوع فقر در مناطق روستایی نیز از کاهش یافته است.  2018

رود )مربع  وجه در تاریخچه کاهش فقر به شمار می(. این یک دستاورد قابل ت1دهد )شکل  درصدی را نشان می 8/95کاهش 

1.) 
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 . بهبود استانداردهای زندگی مردم چین۲جدول 

 سال

 

 شاخص

های ابتدایی پس از  سال

تأسیس جمهوری خلق 

 چین

۱980 ۲0۱8 

زیر  روستایینسبت جمعیت 

 خط فقر کنونی
 درصد 7/1 درصد 2/96 فقر شدید

 (1956)در سال رنمینبی  98 سرانه درآمد قابل مصرف
رنمینبی )در سال  117

1978) 
 رنمینبی 28228

 77 65 35 امید به زندگی

 درصد 1/6 درصد 48 درصد 200 نوزادان ریوم مرگنرخ 

 (1978درصد )در سال  5/95 درصد 20 دبستانی نام پیش نرخ ثبت
نرخ تکمیل تحصیالت 

 درصد 2/94ساله:  9اجباری 

های مدرسه در  میانگین سال

 سال و باالتر 15افراد  میان
 6/9 3/5 سواد بیدرصد  80

نام در  نرخ ناخالص ثبت

 مقاطع عالی
 درصد 1/48 درصد 22/2 درصد 22/0

 

 

 2018تا  1978 یها سال. نرخ وقوع فقر در مناطق روستایی چین بین 1شکل 
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 کنی فقر . دستاوردها در حوزه ریشه۱مربع 

، چین برنامه هدفمند کاهش فقر را به اجرا 2012در سال  حزب کمونیست چین ملیدوازدهمین کنگره از زمان برگزاری 

میلیون نفر در سال  99جمعیت فقیر روستایی چین از های قابل ذکری در این زمینه دست یافته است.  گذاشته و به پیشرفت

 13و میانگین کاهش ساالنه  میلیون نفری 4/82کاهش پیدا کرد که یک کاهش  2018میلیون نفر در سال  6/16به  2012

درصد تنزل پیدا کرد که نمایانگر کاهش  7/1درصد به  2/10موارد وقوع فقر در چین نیز از . هدد میلیون نفر را نشان می

 حدود کنی فقر در میلیون نفر دیگر و ریشه 10، چین در راستای کمک به حداقل 2019درصدی بود. در سال  9تقریباً 

به بعد، طبق خط فقر  1978سال اصالحات و گشایشات از سال  40طی بیش از ریزی نمود. برنامه،شهر گرفتار فقر 330

میلیون چینی از فقر رهایی  800دالر در ازای هر فرد در روز که توسط بانک جهانی تعریف شده، بیش از  9/1المللی  بین

چین اولین دهد.  بق مدت زمان مذکور تشکیل میدرصد موارد رهایی از فقر در سطح جهان را ط 70اند که این رقم  یافته

آنتونیو کشور در حال توسعه است که هدف کاهش فقر را در قالب اهداف توسعه هزاره سازمان ملل محقق ساخته است. 

کشوری که بیشترین کمک را در زمینه کاهش فقر در جهان مبذول داشته  به عنوانچین را  ،گوترش دبیرکل سازمان ملل

کنی فقر در مناطق روستایی تصویب  ای را در زمینه ریشه ، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه2018د. در سال تحسین نمو

در زمینه  فراوانیچین تجارب شد.  نمود که مفهوم و کارکرد کاهش هدفمند فقر که چین به اجرا گذاشته بود را شامل می

 مبارزه جهانی با فقر در اختیار دیگران قرار داده است.

چین یک سیستم اولیه تأمین اجتماعی ایجاد نموده که خدمات سالمندی، خدمات پزشکی، معاش حداقلی، مسکن و  

سیستم تأمین اجتماعی در دنیاست و بیشترین جمعیت را  نیتر بزرگ،ساین سیستم از لحاظ مقیا.دهد یمتحصیل را پوشش 

 :2018. تا پایان سال دهد یمپوشش 

  میلیون نفر بودند 419خدمات سالمندی کارگران شهری افراد تحت پوشش بیمه

  میلیون نفر بودند 196افراد تحت پوشش بیمه بیکاری

  میلیون نفر بودند 239افراد تحت پوشش بیمه جبران صدمات در حین کار

  میلیون نفر بودند 900افراد تحت پوشش خدمات سالمندی پایه

  نفر بودند، یعنی تقریباً کل جمعیت کشور اردمیلی 3/1افراد تحت پوشش بیمه خدمات پزشکی پایه
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افزایش یافته که از  2018در سال  سال 77به  1949سال در سال  35از سال گذشته، میزان امید به زندگی در چین  70طی 

ا مردم چین دستخوش تغییرات ژرف شده است. آنه طرز فکر سال گذشته، 70طی سال در سطح دنیا باالتر است. 72میانگین 

 او زندگی فرهنگی خود را غن اند دادهط و گسترش سمدرن چین را ب یها ارزش، اند دهیبخشفرهنگ سنتی چین را تداوم 

بوستون ه مشاوره توسط گرو 2018نه رفاه که در سال بر اساس یک گزارش جهانی در زمی. اند نموده تقویتبخشیده و 

کشور  125نرخ رشد در میان  نیتر عیسررده ارتقا یافته که این  25جایگاه چین طی یک دهه گذشته نتشر گردید، ( م)

 کرسی، چین 1971چین به میزان زیادی افزایش یافته است. در سال  یالملل نیبجایگاه و نفوذ 2.رود یممورد بررسی به شمار 

آوریل و مه  یها ماهطی بر عهده گرفت.  یالملل نیبدر امور  یتر فعالو نقش  به دست آوردملل  سازمانمشروع خود را در 

، چین به سازمان 2001در سال . به دست آورد( و بانک جهانی پول ) یالملل نیبچین کرسی خود را در صندوق ، 1980

اقتصادی و تجاری بر عهده  یها یهمکاردر مبادالت و  یتر قیعمو  یتر پررنگو نقش  ( پیوستتجارت جهانی )

 110و ر روابط دیپلماتیک برقرار نموده کشو 179شکل داده، با  یا دوستانهروابط  یالملل نیبچین در میان جامعه گرفت. 

، 2012از زمان برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال شراکت از انواع گوناگون ایجاد کرده است. 

ابتکار کمربند و جاده را به جامعه جهانی پیشنهاد داده است که این پبشنهادات در بسیاری از  چین یک آینده مشترک و

و با واگنش گرمی مواجه  اند شدهبه رسمیت شناخته  یالملل نیبو نزد جامعه  اند شدهسازمان ملل گنجانیده  یها قطعنامه

 .اند دهیگرد

میلیارد نفر جمعیت  4/1عنوان کشوری بزرگ با حدود ه چین ب. اند دهیگردحاصل  کوشی چین به مدد سخت یها تیموفق

تنها گزینه موجود  کوشی سختکوفایی دست یابد. شاز طریق درخواست مساعدت و انتظار کشیدن به رونق و  تواند ینم

 800»امر در قالب پویش  نمختلف مردم این کشور تکیه نمود که ای یها نسل وقفه یبراسخ و  یها تالشچین به است. 

خویش در خوشی و سختی  یها تیمسئولچین به بازتاب پیدا کرده است. « میلیون پیراهن در ازای یک هواپیمای بوئینگ

به دنبال توسعه از طریق تحمیل تجارت یا استثمار و بدون آنکه  بیندازدگردن دیگران عمل کرد بدون آنکه مشکالت را به 

همانند پر کردن رودخانه از سنگریزه جهت عبور از آن، بدون یه پیشگامانه متوسل شد، چین به روحکشورهای دیگر باشد. 

مسیر چین کشورهای غربی تقلید کند. یا توسعهآنکه مسیر امپریالیزم و استعمارگری را دنبال کند، یا اینکه بخواهد از الگوی 

و همچنین  برگرفته خویش یها درسو  تجارب  شرایط،مات تجربی برجسته، بر اساس مختص خود را به کمک اقدا

 روشن و درخشان ساخت. ها تمدندستاوردهای دیگر 

 ابدی یم. چین از طریق تعامل با دنیا توسعه ۲

روزهای اول پس از تأسیس جمهوری خلق  طیچین بخشی از دنیاست و توسعه این کشور ارتباط نزدیکی با بقیه دنیا دارد.

بزرگی زد تا محاصره خارجی را درهم بشکند و فعاالنه دست به مبادالت اقتصادی،  یها تالشچین، این کشور دست به 

و ترویج  یساز یجهانی روند ،در پ1978حات و گشایشات در سال تجاری و فرهنگی با دیگر کشورها زد. از زمان اصال
                                                           

.2019تامبر پ، س«توسعه اقتصادی پایدار 2018موازنه میان رفاه و رشد: ارزیابی  دایجا»گروه مشاوره بوستون،  2
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چین در قالب یک سیاست دولتی بنیادین، چین به دنبال آن بوده تا با باز کردن درها به توسعه دست یابد.  به عنوانگشایشات 

فرا گرفته است و به دنیا کمک  ییها درستعامل مثبت و توسعه مشترک آغوش خود را بر روی دنیا گشوده است، از دنیا 

 نموده است.

 یا نانهیب خوشنگاه  یالملل نیبچین سرشار از انرژی و شور و حرارت است. جامعه . بلند یها گامبا « استقبال از بیرون»

و بیشتری در  خارجی بیشتر یوکارها کسب. ورزند یمبه چین دارد.کشورهای بیشتر و بیشتری به همکاری با چین مبادرت 

شتری جهت تحصیل، کار و یو ب بیشتر یها یخارج. اندازند یمخود را در آنجا راه  وکار کسبو  کنند یم یگذار هیسرماچین 

 یگذار هیسرماتریلیون دالر در قالب  2، چین مجموعاً بیش از 2018تا  1978 یها سال. بین کنند یمگردش به چین سفر 

 یانداز راهخارجی در این کشور  یگذار هیسرمابا  وکار کسبمیلیون  1مستقیم خارجی غیرمالی جذب نموده است و حدود 

از زمان عضویت چین در به چین سفر کردند.  تحصیل، تقریباً نیم میلیون دانشجوی خارجی جهت 2018 در سالشدند. 

را به  یتر عیسراقتصادی پیامدهای چشمگیرتر و  یساز یجهان، مشارکت چین در 2001سازمان تجارت جهانی در سال 

ون دالر تریلی 1/2 میلیارد دالر به 244، واردات کاال توسط چین از 2018تا  2001 یها سالبین (. 2مربع ارمغان آورده است )

واردات درصد باالتر بود.  8/6درصد بود که از میانگین جهانی  6/13میانگین ساالنه  طور بهاین افزایش افزایش یافت. 

 5/16نمایانگر افزایش میانگین ساالنه  دالر افزایش پیدا کرد که میلیارد 525میلیارد دالر به  3/39خدمات توسط چین از 

 .داد یمدرصد مجموع رقم جهانی را تشکیل  4/9درصد بود و 

 تقویت شده است یا ندهیفزایک قدرت تجاری به میزان  به عنوان. جایگاه چین ۲مربع 

برابر افزایش یافت و مجموع واردات و  223، مجموع واردات و صادرات کاال توسط چین 2018تا  1978 یها سالبین 

، چین دارای روابط تجاری با بیش از 2018در ماه نوامبر برابر افزایش پیدا کرد.  147صادرات خدمات توسط این کشور نیز 

 یها سازمانکشور و منطقه امضا کرده بود و تقریباً به همه  25قرارداد تجارت آزاد با  17کشور و منطقه بود. این کشور  230

طبق آمارهای سازمان تجارت جهانی، در اقتصادی چندجانبه پیوسته بود.  های مکانیسممعتبر و  یالملل نیباقتصادی و مالی 

درصد بود؛ این ارقام  8/12درصد و  2/10سهم چین از مجموع واردات و صادرات کاال در سطح دنیا به ترتیب  2017سال 

میانگین  طور به الذکر فوق، ارقام 2018تا  2001 یها سالبین درصد بودند.  8/12درصد و  8/10به ترتیب  2018در سال 

کاال در دنیا  گر معامله نیتر بزرگ به عنوانارقام فوق مؤید آن هستند که جایگاه چین درصد افزایش یافتند.  8/13ساالنه 

 بیش از پیش تقویت گردیده است.

 

اقتصادی و تجاری گرفته تا مبادالت فرهنگی، از  یگذار هیسرمااز .بلند یها گامبا « ش به سمت بیرونگرای»

و چندسطحی با  ، گستردهجانبه همه یها یهمکارهمکاری دولتی گرفته تا مبادالت میان مردم، چین دست به تبادالت و 

خارجی  یها یهمکارو  ها یگذار هیسرما .کند یمت نه بیشتری به سمت جهانی شدن حرکدیگر کشورها زده و با شتاب و دام
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خارجی چین به  یها یگذار هیسرما، 2018. در سال اند افتهیبه صورت محکم و استوار از لحاظ کیفیت و مقیاس بهبود ین چ

درصد  2/28میانگین  طور بهتجربه نموده و ساالنه  2002برابری را در مقایسه با سال  53میلیارد دالر رسید که یک رشد  143

، تجارت خارجی 2018تا  1978 یها سالبین شاهد رشد بوده است. خارجی چین هر ساله  تجارتافزایش پیدا کرده است.

بود و صادرات  تریلیون دالر 5/2، صادرات کاال توسط چین 2018در سال تریلیون دالر بوده است.  2/52چین بالغ بر 

منبع گردشگری خارجی  نیتر بزرگ به عنوانچین جایگاه خود را اخیر،  یها سالطی  یارد دالر بود.میل 267خدمات نیز 

 نفر بود.میلیون  150تعداد گردشگرانی که از چین به کشورهای دیگر سفر کردند حدود ، 2018حفظ نموده است. در سال 

 ای تجارب مدیریتی ،پیشرفته یها یفناورگشایشات منابع مالی،  به دنیا. یرسان منفعتتوسعه کشور و در عین حال 

و به فرآیند  اند کرده، طرز فکر مردم چین را دستخوش تغییر کرده و خالقیت آنها را تقویت اند آوردهبرای چین به ارمغان 

. همزمان، گشایشات چین موجب شده تا یک بازار فراگیر برای کشورهای دیگر فراهم اند کردهچین کمک  یساز مدرن

و تجارت خدمات چین موجب تسهیل رشد اقتصادی و اشتغال محلی در کشورهای  یگذار هیسرماگشایشات در حوزه شود. 

منابع  تر معقولمشارکت داشته که این امر به تخصیص  یالملل نیبفعال در تقسیم نیروی کار  طور بهچین مربوطه شده است.

 یها نهیهز، از اند ساختهطرف را بر یالملل نیبصادرات باکیفیت چین تقاضای موجود در بازارهای جهانی انجامیده است. 

مردم چین اکنون به سرتاسر دنیا سفر . اند دادهو فشارهای تورمی آنها را کاهش  اند کاستهزندگی در کشورهای مقصد 

 میان چین و دیگر کشورها شده است. متقابلکه این امر موجب غنای چشمگیر مبادالت فرهنگی و یادگیری  کنند یم

 صلح و توسعه دنیا تزریق کرده است. چین انرژی مثبت به ۳

چینی و یک نگرش جهانی فراگیر و دوراندیشانه برخوردار  فرد منحصربه یها مشخصهو  ها یژگیوچین از  یا توسعهمسیر 

به  اند کردهسال گذشته، مردم چین به سختی تالش  70طی این کشور خودش را وقف منافع کل بشریت کرده است. است. 

 .اند دهیبخشو توسعه مشترک همه کشورها را شتاب  اند کردهتوسعه دست یابند و در عین حال به صلح در دنیا کمک 

. طی روزهای اول پس از تأسیس جمهوری خلق چین، دهد یمچین در ارتباط با صلح و توسعه در دنیا راهکارهایی ارائه 

وین نمود و این سیاست به صلح جهانی پس از جنگ جهانی دوم چین سیاست خارجی مستقل و مبتنی بر صلح خود را تد

را پیشنهاد کردند )احترام  زیآم مسالمتپنج اصل همزیستی و میانمار مشترکاً چین، هند ، 1950سال  اوایلدر کمک کرد. 

 متقابل، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری و منفعت متقابل به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، عدم تجاوز دوسویه

. چین از اند شدهتبدیل  الملل نیبو اصول بنیادین حقوق  الملل نیبروابط  هیپابه هنجارهای  ها نیا(. زیآم مسالمتو همزیستی 

منصفانه و برابر  یالملل نیبمنافع کشورهای در حال توسعه پاسداری کرده و نقش مهمی در ایجاد یک نظم سیاسی و اقتصادی 

 به توان یمکه از جمله آنها مهم را پیشنهاد کرده  یالملل نیباخیر، چین طیفی از مفاهیم و ابتکارات  یها سالطی . کند یمایفا 

، ابتکار کمربند و جاده، اصل تبعیت از صالح الملل نیبآینده مشترک، یک الگوی جدید روابط  با جهانی ایجاد یک جامعه

امنیت مشترک، جامع، مشارکتی و پایدار، اصول رایزنی گسترده، اهتمام  انداز چشمهمگانی و دنبال کردن منافع مشترک، 
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اشاره  ها تمدنمیان  یریپذ شمولمشترک و منافع مشترک در حاکمیت جهانی و اصول برابری، یادگیری متقابل، گفتگو و 

این پیشنهادات، خردورزی و راهکارهای چین در راستای حفظ صلح جهانی و ترویج توسعه مشترک ارائه  در قالب د.کر

 .اند دهیگرد

دامن  یا منازعهسال گذشته، چین به هیچ جنگ یا  70. طی کند یمچین در قالب اقدامات واقعی از صلح جهانی پاسداری 

چین از ، 1978خارجی تجاوز نکرده است. از زمان اصالحات و گشایشات در سال  یها نیسرزمنزده و حتی یک وجب به 

و  کنترل تسلیحاتی، خلع سالح یها حوزهفعال در  طور بهمیلیون نفر کاسته است. چین  4تعداد نیروهای مسلح خود به میزان 

و از موازنه راهبردی و  حاتی استلیسمشارکت کرده، مخالف هرگونه رقابت ت یالملل نیبعدم اشاعه تسلیحاتی در مقیاس 

و عدم اشاعه  ر خصوص کنترل تسلیحاتی، خلع سالحپیمان چندجانبه د 20چین بیش از . کند یمثبات جهانی پاسداری 

 کننده نیتأمچین دومین کشور را امضا نموده یا به آنها پیوسته است.  یا هستهتسلیحاتی از جمله پیمان عدم اشاعه تسلیحات 

سازمان ملل است و بیشترین نیروها را در میان کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان  یبان صلحبودجه معمول و بودجه 

میلیارد  1، چین اعالم کرد یک صندوق ده ساله 2015در سال (. 3)مربع  اختصاص داده است یبان صلح یها تیمأمورملل به 

رسماً عملیاتی شد.  2016. این صندوق در سال کند یم یانداز راهسازمان ملل دالری موسوم به صندوق صلح و توسعه چین ـ 

مناقشات در خصوص تعیین مرزهای سرزمینی و دریایی  وفصل حلچین در قالب مذاکره و رایزنی همواره خودش را وقف 

کرده  وفصل حلکشور همسایه خود  14کشور از مجموع  12چین مشکالت در زمینه تعیین مرزهای زمینی را با کرده است. 

دیگر مشکالت تاریخی  وفصل حلاین امر راهگشای بیبو ترسیم نموده است. و مرز دریایی میان چین و ویتنام را در خلیج 

و  یالملل نیبمسائل  وفصل حلدر زمینه  یا سازندهین نقش چشده است.  یالملل نیبمیان کشورها و همچنین دیگر مناقشات 

 عمده ایفا نموده است. یا منطقه

 سازمان ملل یبان صلح یها اتیعمل. حمایت فعال چین از ۳مربع 

سازمان ملل است و در میان کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل  یبان صلحعمده بودجه  کنندگان نیتأمچین از 

سازمان ملل شرکت کرده بود و  یبان صلحعملیات  24، چین در 2018تا دسامبر  .دهد یمترین نیرو را به این امر اختصاص بیش

در نفر حین انجام وظیفه جان خود را از دست دادند.  13نیرو را به این امر اختصاص داده بود که از میان آنها  39000بیش از 

سازمان ملل بپیوندند  یبان صلح، چین اعالم کرد قصد دارد به سیستم جدید موسوم به سیستم آمادگی قابلیت 2015ماه سپتامبر 

، چین در قالب اجرای یکی از 2008از ماه دسامبر نیرو تشکیل دهد.  8000متشکل از  باش آماده یبان صلحیک نیروی و 

 یها آببه خلیج عدن و  ها یکشتناوگان دریایی خود را جهت اسکورت منظم شورای امنیت سازمان ملل  یها قطعنامه

در خصوص  یالملل نیب یها تیمأمورنزدیک سواحل سومالی اعزام کرده است. چین همچنین نیروهایی را جهت انجام 

 امدادرسانی و کمک بشردستانه اعزام نموده است.
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ال توسعه دنیا همواره حامی، کشور در ح نیتر بزرگ به عنوانچین . کند یمچین توسعه همگانی را در سرتاسر دنیا ترویج 

کاری جنوب ـ جنوب را به اجرا مو مروج کاهش فقر و توسعه جهانی بوده است. چین همسو با این اهداف ابتکار ه عامل

و حداقل کشورهای  کند یمو بدون هیچگونه شرط و شروط سیاسی به دیگر کشورهای در حال توسعه کمک  گذارد یم

 .دهد یمفقر یاری  یکن شهیرکمتر توسعه یافته را در راستای 

 400خارجی را آغاز کرده است، این کشور حدود  یها کمککه چین ارائه  یا دههطی شش ،به بعد 1950دهه  اوایلاز 

اعزام نموده که از میان آنها  امدادرسان 600000کمک کرده و بیش از  یالملل نیبکشور و سازمان  166میلیارد رنمینبی به 

چین بدهی کشورهای فقیر و به شدت در هفت مورد، شورها کردند. فدای توسعه دیگر کجان خود را نفر  700بیش از 

دولتی بدون بهره از این کشور دریافت کرده بودند را بخشیده است.  یها واممقروض و کشورهای کمتر توسعه یافته که 

و و اقیانوسیه قرار داده  ریکای التین، حوزه دریای کارائیبکشور در آسیا، آفریقا، آم 69پزشکی در اختیار  یها کمکچین 

 کشور در حال توسعه را در زمینه اجرای اهداف توسعه هزاره سازمان ملل یاری داده است. 120بیش از 

و اجرای کامل این سازمان ملل برای توسعه پایدار شرکت کرده  2030در خصوص دستورکار  ها یزنیرافعال در  طور بهچین 

چین اولین کشوری بود که یک طرح ملی و یک گزارش پیشرفت در خصوص اجرای این سند سند را تضمین نموده است. 

ابتکار همکاری جنوب ـ جنوب،  در چارچوببه نتایج زودهنگام دست پیدا کرده است.  ها حوزهتهیه نمود و در بسیاری از 

طی سه سال پس از عملیاتی شدن را به اجرا بگذارند.  2030چین به دیگر کشورهای در حال توسعه کمک کرده تا سند 

در خصوص  2030برنامه را ذیل صندوق فرعی سند  27چین ، 2016صندوق صلح و توسعه چین ـ سازمان ملل در سال 

قدرتمند اجرای و به موتور  اند ساختهو آمریکای التین را منتفع کشور آسیایی، آفریقایی  49ه توسعه پایدار به اجرا گداشته ک

 ( راندوق مساعدت همکاری جنوب ـ جنوب )چین اعالم کرد ص، 2015در سال . اند شدهتبدیل  2030جهانی سند 

دوق مساعدت همکاری جنوب ـ ذیل صن یا توسعهبرنامه همکاری  200، چین بیش از 2018تا سال . کند یم یانداز راه

و محافظت از  انیجو پناهامدادرسانی، خدمات بهداشتی، محافظت از زنان و کودکان، امدادرسانی به  یها حوزهحنوب در 

 اشته بود.ذو آمریکایی به اجرا گ یقاییکشور آسیایی، آفر 30زیست در بیش از  طیمح

 زمانه همخوانی دارند الزاماتمسیر توسعه چین با واقعیات و . ۴

 4/1عنوان یک کشور پهناور با حدود ه . چین بکند یمنقش حیاتی و مهمی در توسعه موفق یک کشور ایفا  انتخاب مسی،

ترسیم کند. ور است خودش مسیر پیش روی را باست و مج یساز مدرنمیلیارد جمعیت فاقد هرگونه تجربه تاریخی در زمینه 

دلیل غایی چنین چیزی آن است که چین مسیر درست را  بزرگی دست یافته است. یها تیوفقمسال گذشته، چین به  70طی 

 با رنگ و بوی چینی. سوسیالیسمپیدا کرده و همچنان همین مسیر را دنبال خواهد کرد ــ یعنی مسیر 

چین از طریق تفکر و تأمل درباره واقعیت و تاریخچه خویش و این مسیر مبتنی بر شرایط و اوضاع و احوال واقعی چین است. 

همچنین دست زدن به اقدامات تجربی، خردورزی را از فرهنگ خویش وام گرفته و از نقاط قوت دیگر کشورها، چه شرقی 
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. این کشور چین به مسیر انتخابی خود پایبند است، اما هیچگاه سرسختانه مخالف تغییر نیستو چه غربی، درس گرفته است. 

 .زند ینم، اما هیچگاه دست به تقلید کورکورانه ردیگ یمبهره  از تجارب دیگران

. چین به کنند یم. در چین، مردم کشور را به معنای واقعی اداره رندیگ یمدر این مسیر در واقع منافع مردم در اولویت قرار 

خود را به سمت تحقق آرمان مردم مبنی بر  یها تالشو همه تبعیت نموده  محور مردمسال از فلسفه توسعه  70مدت 

چین به دنبال بسیج نیروها در میان برخورداری از یک زندگی بهتر و حفظ حقوق دموکراتیک خویش معطوف ساخته است. 

 به مردم از طریق توسعه است. یرسان منفعتو م، ترویج توسعه با تکیه بر مردم مرد

پیش روی چین وجود  یا توسعهبرای مسائل  یا آماده حل راههیچگونه نوآوری است.  این مسیر در واقع مسیر اصالحات و

و موانع  اند برداشتهرا از طریق اصالحات و نوآوری از میان  ها چالشو  ها یدشوارمردم چین سختگوشانه و جسورانه ندارد. 

اجتماعی،  وجوش جنبو  یور بهرههدف از این امر آزادسازی و توسعه . اند ساختهزمانی پیش روی توسعه را برطرف سا

 است. نظام و ظرفیت حاکمیتی چین یساز مدرنو  چینی سوسیالیسمیهیود و توسعه 

این مسیر در واقع مسیر جستجوی توسعه همگانی از طریق گشایش است.چین از سیاست بنیادین دولتی مبتنی بر گشایش 

چین توسعه به هم پیوسته را ترویج که منفعت متقابل به همراه دارد.  کند یمال راهبرد گشایش را دنب و یک کند یمتبعیت 

این تقسیم نموده است.  ها ملت، ثمره آن را با دیگر کشورها و ابدی یمچین در عین حال که خودش توسعه نموده است. 

چین در مالً بسته به یک کشور باز تبدیل شده است. کشور یک فرآیند تکاملی تاریخی را محقق نموده و از یک کشور کا

 .کند یمو صلح و توسعه را برای بشریت تسهیل مشارکت فعال دارد و مروج آن است اقتصادی  یساز یجهان

شور به اجرا یک اصل بنیادین در اداره ک به عنوانچین حاکمیت قانون را است. محور قانوناین مسیر در واقع مسیر حاکمیت 

و مدیریت  اختیارات دولتی محور قانوناعمال کشور،  محور قانونچین پیشرفت هماهنگ را در خصوص اداره . گذارد یم

برای توسعه چین است.  و پایدار ن یک تضمین سازمانی بنیادین، کلی. حاکمیت قانوکند یمدنبال  دولت محور قانون

.کند یمتغییرات عمیق است و صلح و ثبات پایدار را تضمین  حاکمیت قانون متضمن یک جامعه پرتوان و منظم در بحبوبه

واسطه قلمرو پهناور و اوضاع و ه سال گذشته، موفقیت چین به مدد رهبری حزب کمونیست حاصل گردیده است. ب 70طی 

ل کشوری پیچیده چین، اداره این کشور بسیار سخت و دشوار است. بدون یک رهبری متمرکز، متحد و استوار، چین به وااح

شد. حزب کمونیست چین نقش  ومرج گسترده در آنسوی مرزها می یافت و موجب هرج سمت تجزیه و فروپاشی سوق می

دی کشور را اداره کرده و از مردم حمایت کرده است. های مدی کند. این حزب مدت رهبری کانونی این کشور را ایفا می

و ترویج  دلیل این امر رسالت بنیادین حزب مبنی بر سعادت و خوشبختی برای مردم، احیای طراوت و شادابی ملت چین

کارامد، نظم و  صلح و توسعه برای بشریت است. دلیل این امر توانایی و ظرفیت خودارتقایی و رهبری راسخ، نظریات

و پاکی حزب را  کفایت است، امری که ثبات، پیشرفتگزینش مسئوالن مناسب و با های مکانیسمو بهبود  ضباط سختگیرانهان

های  ریزی راهبردی برای توسعه بلند مدت کشور و کفایت در اجرای سیاست تضمین نموده است. دلیل این امر برنامه
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و در عین حال جذب  با تغییرات، پیشبرد میراث موجود ازگاریجهت س شانهیآزاداندمشخص است. دلیل این امر توانایی 

 و ایجاد انگیزه در مردم است. مدسازی، سازماندهینقاط قوت دیگران و همچنین توانایی متح

ها غلبه کرده است و گام به گام به سمت  سال گذشته، چین بسیاری از خطرات را خنثی نموده و بر بسیاری از چالش 70طی 

، چین شاهد 2012کرده است. به خصوص، از زمان برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست در سال جلو حرکت 

دستاوردهای تاریخی در زمینه تغییر بوده است. ملت چین روی پای خود ایستاده و به شکوفایی دست یافته است و بیش از هر 

با گذشت زمان، مسیر توسعه چین و ده است. یک شو شادابی نزد طراوت خود مبنی بر ایجاد زمان دیگری به تحقق هدف

 (.4رسد )مربع  تر بنظر می انداز این کشور درخشان چشم

سال توسعه به پیشرفت چشمگیری نائل آمده است. با این حال، بُعد اصلی بستر و بافتار چین ــ اینکه چین  70چین طی 

ترین کشور در حال  بزرگ به عنوانکرده است. جایگاه چین همچنان در مرحل اولیه سوسیالیسم قرار دارد ــ هنوز تغییر ن

توسعه دنیا تغییری نکرده است. اگر قرار باشد ناهمگونی میان توسعه نامتوازن و ناکافی و نیاز روزافزون مردم به زندگی بهتر 

ق و شکوفایی ای از رون میلیارد نفری چین از سطح شرافتمندانه 4/1برطرف گردد و اطمینان حاصل شود که جمعیت 

 برخوردارند، این کشور هنوز راه درازی در پیش دارد که باید طی کند.

 . دیدگاه مثبت درباره آینده توسعه چین در داخل و خارج از این کشور۴مربع 

این کشور کامالً اطمینان دارند. بر اساس گزارش افکار عمومی درباره وضعیت جامعه که در ماه  مردم چین به دورنمای

دهندگان چینی نسبت به آینده کشور خود  گردید، پاسخ ( منتشراقتصادی )توسط واحد اطالعات  2018نوامبر 

ل شدن به یک جامعه بهتر به تبدی ین طی یک دهه آینده در زمینهدرصد آنها معتقد بودند چ 4/91بین بودند و  خوش

هایی نائل خواهد آمد و باالترین درجه رضایتمندی را در میان همه کشورهای مورد بررسی کسب خواهد کرد.  پیشرفت

المللی چین در حال بهبود است. بر اساس  وجهه بین3داد. کشور و منطقه دنیا را پوشش می 50نفر از  3221بررسی مذکور 

ه مشترکاً توسط انجمن غیرانتفاعی آلمانی آتالنتیک بروک و شرکت نظرسنجی آلمانی سیوی در ماه نتایج یک بررسی ک

تری برای  دهندگان معتقد بودند چین در مقایسه با آمریکا شریک مطمئن درصد پاسخ 3/42منتشر گردید،  2019مارس 

 2/6جی امتیاز دهندگان خار پاسخ« ی چینالملل وجهه بین 2018بررسی جهانی »بر اساس پژوهش موسوم به  4آلمان است.

های داخلی و خارجی این کشور را تحسین کردند و حاکمیت داخلی این کشور را  چین دادند و سیاسترا به وجهه  10از 

 2019قاره انجام گرفت و در ماه آگوست  5کشور واقع در  22نفر از  11000به رسمیت شناختند. پژوهش مذکور بر روی 

المللی چین منتشر گردید.  نظارت گروه انتشارات بین ( تحتجهانی )چین معاصر و مطالعات  توسط آکادمی

                                                           
.2018، نوامبر «شهروندان یها دگاهیپیشرفت: درک د یها تیاولو»واحد اطالعات اقتصادی،  3
به سفارش آتالنتیک بروک. 2018نوامبر و دسامبر  یها نظرسنجی عمومی سیوی طی ماه 4
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تر  کند روز به روز برجسته المللی کمک می کشوری که به توسعه بین به عنواندهد که وجهه چین  گزارش نشان می

 5دهندگان بر آن صحه گذاشتند. درصد پاسخ 48شود، امری که  می

  

                                                           
 .2019، آگوست «درباره وجه ملی چین 2018نظرسنجی جهانی »آکادمی چین معاصر و مطالعات جهانی،  5
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 . توسعه چین فرصتی برای دنیاست2

 

منسوخ، پس از  انتظارالمللی چین، برخی مردم نگران آن هستند که این کشور طبق یک  با افزایش سریع بنیه ملی و نفوذ بین

نامیده « تهدید چین»اند که  ای را شکل داده . آنها به همین خاطر نظریهابدیگری سوق  تن ناگزیر به سمت سلطهقدرت گرف

 به واسطهدار، ناموازنه رواشناختی که  ورزی عمیقاً ریشه د. علل ورای این نظریه عبارتند از سوءبرداشت شناختی، غرضشو می

اند. تحقق شکوفایی  ای که توسط ذینفعان مربوطه صورت گرفته های عامدانه و تحریفدورنمای افول قدرت شکل گرفته 

مشترک مردم چین و دیگر کشورهاست. توسعه چین نه یک تهدید  رؤیایو سعادتمندی مردم، طراوت و شادابی  یجادملی، ا

 یا چالش بلکه فرصتی برای دنیاست.

 . چین عامل اصلی ثبات و منشأ قدرت برای اقتصاد دنیاست۱

درصد را تجربه نمود و به موتور رشد  4/9، اقتصاد چین یک رشد سریع با نرخ میانگین ساالنه 2018تا  1979های  بین سال

لی شدیدی شد و ضربات سختی به پیکره اقتصادی جهانی وارد ا، دنیا گرفتار بحران م2008تصاد جهانی تبدیل شد. در سال اق

ای تدابیر مؤثر و کارامد جهت مقابله با بحران، اقتصاد چین به سرعت بهبود یافت و رشد متوسط و  آمد. به مدد مجموعه

 امل اصلی ثبات و منشأ قدرت برای اقتصاد جهان تبدیل شد.به عچین سریع خود را ادامه داد. در نتیجه، 

کند. از زمان برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمویست در سال  به رشد اقتصادی دنیا می چین بیشترین کمک را

عه و فراگیر را به اجرا گذاشته است. این کشو خودش را با توسز، باز ، چین مفاهیم توسعه نوآورانه، هماهنگ، سب2012

و توسعه اقتصادی پایدار و سالم را با  تاری در سمت عرضه را تقویت نمودهاقتصادی جدید تطبیق داده، اصالحات ساخ

 90و   80، 70الغ بر افزایش کیفیت و کارایی تداوم بخشیده است. طی سه سال گذشته، ارزش کل اقتصاد چین به ترتیب ب

میانگین بیش از  طور به، چین 2018تا  2013های  درصد اقتصاد دنیاست. بین سال 16تریلیون رنمینبی بوده که تقریباً برابر با 

دهند که اگر چین نبود، میانگین نرخ رشد ساالنه  درصد رشد اقتصادی دنیا را به خود اختصاص داد. برآوردها نشان می 28

یافت.  درصد افزایش می 2/5شد و شدت نوسانات به میزان  درصد کندتر می 6/0به میزان  2016تا  2013های  دنیا بین سال

تا  2000های  کل تأثیرپذیری اقتصاد دنیا از اقتصاد چین بین سال (، شاخصکینزی ) مکطبق گزارش مؤسسه جهانی 

درصد بازده تولیدی دنیا را به خود  35درصد افزایش یافت و چین طی این دوره  2/1درصد به  4/0به تدریج از  2017

های اخیر،  اند. طی سال های چین در حوزه علم و فناوری رشد اقتصادی دنیا را شتاب بخشیده نوآوری6اختصاص داد.

اند.  ها صورت گرفته های بزرگی در این حوزه گذاری در حوزه علم و فناوری در چین رو به افزایش بوده و نوآوری سرمایه

ناخالص داخلی این کشور بود. طبق درصد تولید  19/2کرد چین در حوزه تحقیق و توسعه برابر با  ، هزینه2018در سال 

                                                           
.2019، جوالی «بطه در حال تغییردرون تکاپوی یک را چین و دنیا: در»، ینزیک مؤسسه جهانی مک 6
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های دیگر منتشر شده است، چین  ( و سازمان( که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری )شاخص جهانی نوآوری )

(. چین تنها 5به جایگاه هفدهم ارتقا پیدا کرد )مربع  2018به رشد خود ادامه داد و از جایگاه هفدهم در سال  2019در سال 

های برتر، چین در حال همگام شدن با  حوزه فناوریدر  7کشور برتر دنیاست. 20ی درآمد متوسط در میان اقتصاد دارا

مراه دیگران و پیشی گرفتن از آنهاست. ارتباطات کوانتومی، ابرمحاسبات، هوافضا، هوش مصنوعی، فناوری شبکه تلفن ه

هایی  و فناوری مالی از جمله بخشالسیر  سریع قطارهایهای جدید انرژی،  (، پرداخت موبایلی، حامل5 یجنسل پنجم )

گسترده مورد استفاده  طور بههای چین در حوزه علم و فناوری  هستند که چین در آنها در سطح دنیا پیشتاز است. نوآوری

 اند. اند و اقتصاد دنیا را شتاب تازه بخشیده گیرند و کار و زندگی روزمره مردم دیگر گشورها را سهولت بخشیده قرار می

های چین در حوزه  ت مثبتی درباره نوآوریاالمللی و مؤسسات خارجی نظر های بین . سازمان5مربع 

 علم و فناوری دارند

اد جدید جهانی نوآوری منتشره توسط سازمان جهانی مالکیت فکری و دیگران، بررسی مجمع اقتصطبق گزارش شاخص 

 دهد. جی، چین همچنان رتبه جهانی خود را در حوزه نوآوری ارتقا می ام پی ری و صنعت کیبلومبرگ، بررسی نوآوری فناو

اند. شاخص جهانی نوآوری چین طی چهار سال  یافتهمداوم بهبود  طور بههای چین در حوزه نوآوری  اوالً اینکه، قابلیت

متوالی ارتقا پیدا کرده است. طبق گزارش شاخص جهانی نوآوری، این کشور طی سال جاری به رتبه چهاردهم ارتقا پیدا 

 کشور برتر است. 20کرده و تنها کشور با درآمد متوسط در میان 

 100چین جزو تند. هجده خوشه علم و فناوری در هس یریگ اوجل علم و فناوری چین در مجموع در حا یها خوشهثانیاً، 

خوشه برتر علم و فناوری در سطح دنیا هستند که این رقم طی یکسال گذشته به اندازه دو خوشه افزایش یافته است. چین از 

خوشه برتر دنیا دارد.  100خوشه علم و فناوری در میان  26، آمریکایی که ردیگ یماین حیث در رده دوم پس از آمریکا قرار 

در رده دوم و خوشه چین در رده چهارم دنیا قرار  کنگ هنگبرتر علم و فناوری چین، خوشه شنزن ـ  یها خوشهاز میان 

در میان  چینی در مقایسه با سال گذشته ارتقا پیدا کرده است. طبق بررسی بلومبرگ یها خوشهتقریباً همه  یبند رتبهدارند. 

به شهر برتر فناوری در دنیا تبدیل خواهد  2035معتقد بودند پکن تا سال  دهندگان پاسخدرصد  39کارشناسان تجاری دنیا، 

 8فناورانه در دنیا تبدیل خواهد شد. یها ینوآوردرصد نیز اعتقاد داشتند شانگهای در آینده به کانون  26شد و 

کانون که  سازد یمیش بهبود یافته است. گزارش شاخص جهانی نوآوری خاطرنشان سوماً، کیفیت نوآوری در چین بیش از پ

چین از حیث کیفیت نوآوری در رده پانزدهم یر یافته است. ت تغیرقابت جهانی کنونی در حوزه نوآوری از کیفیت به کمی

چین همچنین قرار دارد و طی هفت ساله گذشته رتبه اول را در میان اقتصادهای دارای درآمد متوسط از آن خود کرده است. 

می و کیفیت آثار علاختراعات محلی  یسلز یالملل نیب، ها دانشگاهتنها اقتصاد دارای درآمد متوسط است که از لحاظ کیفیت 

از  قول نقلسنجش آثار علمی منتشره بر اساس تعداد موارد فاصله حود را با اقتصادهای پردرآمد کم کرده است.  منتشره

                                                           
 .2019، جوالی «2019شاخص نوآوری جهانی »سازمان جهانی مالکیت فکری، دانشگاه کرنل و مؤسسه اروپایی مدیریت بازرگانی،  7
 .2019بررسی مجمع اقتصادی یلومبرگ نیوز، جوالی  8
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یکا و انگلیس در رده سوم دنیا پس از آمر ها دانشگاهچین از لحاظ کیفیت . ردیگ یممحلی در خارج صورت  یها پژوهش

 رده اول در میان اقتصادهای دارای اختراعات و کیفیت آثار علمی منتشره در یالملل نیبچین از لحاظ حق امتیاز قرار دارد. 

عملکرد چین در زمینه ورودی ـ خروجی نوآوری به عملکرد برخی اقتصادهای پردرآمد نزدیک درآمد متوسط قرار دارد. 

 یها طرح. کند یمآمریکا برابری است یا بر آنها پیشی گرفته است و از لحاظ بازده با آلمان، انگلیس، فنالند، اسرائیل و 

هستند.  یریگ اوجپیشرفته چین در حال  یها یفناورصنعتی، کاربرد عالئم تجاری و صادرات محصوالت خالقانه و مبتنی بر 

 2017میلیون درخواست در سال  38/1به  1990درخواست در سال  10000ثبت اختراع در چین از  یها درخواستتعداد 

 رسید.

صورت گرفته توسط بلومبرگ و  یها یبررسطبق  است. تر نیب خوشفناورانه  یها ینوآورچین نسبت به چهارماً، 

و دارای تأثیرات جهانی  کننده مختلآمریکا و چین از بیشترین قابلیت جهت توسعه دستاوردهای فناورانه  ،یج ام یپ یک

دنیای بهتری  یریگ شکلکه فناوری به  کند یماست و استدالل  نیب حوشفناورانه  یها ینوآوربرخوردارند. چین نسبت به 

 9گام شده و از آنها پیشی بگیرد.همفناوری با غرب  یها حوزهی ر است که این کشور توانسته در برخ. به همین خاطانجامد یم

 

در حال حاضر، اقتصاد برخوردار خواهد شد.  یتر پررنگو منشأ قدرت از نقش  بخش ثباتعامل  به عنواندر آینده، چین 

از اقتصاد چین . ابدی یمدنیا فاقد شتاب مورد نیاز برای رشد است و استواری و صالبت اقتصاد چین اهمیت بیشتری نزد دنیا 

اکیفیت سوق پیدا کرده و فرآیند صنعتی شدن جدید، کاربرد فناوری اطالعات، شهرنشینی و رشد پرشتاب به سمت توسعه ب

و  ابدی یمارتقای صنعتی ادامه  ،گردد یمساختار اقتصادی عمیقاً تعدیل ر حال شتاب گرفتن است. کشاورزی د یساز مدرن

درصد رسید و  6/59به  2018نرخ شهرنشینی ساکنان دائمی در سال . شوند یمجدید رشد اقتصادی همواره پدیدار  یها حوزه

این امر تعداد ساکنان دائمی شهرها همچنان افزایش خواهد یافت. ثابت و یکنواخت به رشد خود ادامه خواهد داد.  طور به

ن پزشکی و بهداشت ، درمایفروش خرده، امالک، رساختیزگوناگون نظیر  یها حوزهاز نیازها را در  یا گستردهطیف 

موتور توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفا خواهد کرد.  به عنوانفرهنگ و سرگرمی به وجود خواهد آورد و عمومی، تحصیل، 

 یها یفناور، ارزش افزوده تولیدات در حوزه 2018در حال پیدایش هستند. در سال  وکار کسبصنایع جدید و اشکال جدید 

د تجهیزات درصد افزایش پیدا کرد. ارقام مربوط به صنایع راهبردی نوظهور و تولی 7/11پیشرفته در مثایسه با سال قبل از آن 

و مدارهای  لیتیومی ـ یونی یها یباترهوشمند،  یها ونیزیتلوجدید انرژی،  یها حاملدرصد بود.  1/8درصد و  9/8به ترتیب 

نرخ رشد صنعت خدمات درصد رشد کردند.  2/11و  درصد 9/12درصد،  7/17درصد،  2/66یکپارچه به ترتیب به میزان 

درصد است.  50تا  30و دیگر صنایع فرعی بین  موبایلی، خرید آنالین یها یبازدرصد است و نرخ رشد  7/30 یرسان اطالع

طبق گزارش شاخص مؤسسه . شوند یم« یونیکورن» یوکارها کسبتعدادی  یریگ شکلموجب هر یک از صنایع فرعی 

 37 تریلیون دالر تا 22رزش اقتصادی از ا موجب خلقادغام چین با بقیه دنیا  2040تا سال  رود یم، انتظار ینزیک مکجهانی 

                                                           
.2017، مارس «نوآورانه یها یجهانی فناور یها کننده: کانون مختل یها یانداز فناور ییر چشمغت»، یچ یپ ام یک 9
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دیگر میان چین و  ها یهمکارتقویت درصد تولید ناخالص داخلی جهان است.  26تا  15که برابر با تریلیون دالر شود 

و  اند شدهاقتصاد چین و اقتصاد دنیا دستخوش تغییرات ساختاری 10کشورها ارزش اقتصادی عظیمی را خلق خواهد کرد.

در بلند مدت به و دورنمای رشد امیدبخشی دارد  ، کیفیت رشد باالترتر باثباتچین که اقتصاد . اند خوردهقاً درهم گره عمی

شود و در راستای  نگریسته« چالش»یا « تهدید»اینکه توسعه اقتصادی چین به مثابه (. 6)مربع  کند یمتوسعه اقتصاد دنیا کمک 

چین از اقتصاد دنیا تالش شود امری « جداسازی»کنار گذاشتن چین از زنجیره صنعتی جهان، زنجیره تأمین و زنجیره ارزش و 

 و زیانبار است. نانهیب رواقعیغ

 هستند نیب خوشنسبت به دورنمای اقتصادی چین  یالملل نیبمؤسسات . 6مربع 

را تائید کرد و یک دورنمای اقتصادی  نیچ 1اعتبارسنجی مودیز رتبه اعتباری الف ـ  یالملل نیب ، آژانس2019جوالی  4روز 

این مؤسسه معتقد است تمرکز سیاست اقتصادی چین به سمت بهبود کیفیت رشد سوق باثبات برای این کشور ترسیم نمود. 

دخایر ارزی عظیم چین و اقتصادی شده و ثبات مالی را حفظ نموده است.  یها اهرممانع پیدایش پیدا کرده و اینکه چین 

با مالی است.  یها سکیرکاستن از  شان هدفکه  اند کردهتوسط دولت به تهیه تدابیری کمک  مدیریت راهبردی اقتصاد

خود در خصوص رشد  یها ینیب شیپ 2019در ماه ژوئیه « دورنمای اقتصاد جهانی»اینکه بانک جهانی در قالب گزارش 

خود در خصوص رشد اقتصادی سال  یها ینیب شیپکاهش داد، اما این مؤسسه  2020و  2019 یها سالاقتصاد جهانی را برای 

 11مقابله کند.« دردسرها»بیرونی و  یها چالشجاری چین را حفظ نمود، با این استدالل که چین قادر است با 

   

تا از روند توسعه چین منتفع  آورد یمبیشتری برای همه کشورها فراهم  یها فرصت جانبه همه. گشایش ۲

 شوند

 یباز هم دست به گشایشات بیشتر کند یمکه منفعت متقابل به همراه دارد و تالش  کند یمچین راهبرد گشایش را دنبال 

و دارای نیازهای فزاینده، کارگران سختکوش و  کننده مصرفبزرگ  یها گروهیک فضای سیاسی امن و باثبات، بزند. 

و توأم با رقایت منصفانه تحت حاکمیت  دردسر یب یالملل نیبسالم و کامل و یک محیط تجاری  یها رساختیزباصالحیت، 

همکاری بیشتر  یها فرصتو  تر یغنهمگی کشورهای دیگر را از بازارهای فراگیرتر، سرمایه بیشتر، محصوالت قانون 

چین همواره از مروجان مهم گشایش جهانی و یک بازار پویاتر برای برای همه کشورها با هدف بسط و . سازند یم ندم بهره

« کارخانه دنیا»این کشور نه تنها بازار مصرفی در دنیاست.  نیتر دبخشیامچین دارای تجاری بوده است. یها فرصتگسترش 

درآمد متوسط، نفری با  400میلیارد نفر و یک جمعیت  4/1چین با جمعیتی بالغ بر یلکه همچنین یک بازار جهانی است. 

                                                           
.2019، جوالی «چین و دنبا: در درون تکاپوی یک رابطه در حال تغییر»، ینزیک مؤسسه چهانی مک 10
 .2019، ژوئیه «یگذار هیها، کاهش سرما دورنمای اقتصادی دنیا: افزایش تنش»بانک جهانی،  11
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تقاضای گسترده در بسیاری از  یریگ شکلتوسعه سالم و پایدار اقتصاد چین موجب بازار دنیا را داراست.  نیتر بزرگ

 فضا و قابلیت فراوانی در حوزهچین دارای . کند یمموتور توسعه اقتصادی نقش مهمی را ایفا  به عنوانشده و  ها حوزه

نرخ رشد مصرف از نرخ  .کند یمک و به شکل فزاینده به اقتصاد کم شود یمازار مصرف است که این امر موجب رونق ب

بر اساس گزارش مؤسسه جهانی (. 7که تأثیر آن بارز و برجسته است )مربع  ثابت پیشی گرفته یها ییدارادر  یگذار هیسرما

 30دود تلفن همراه است و ح یها یگوشاز جمله خودرو، الکل و  ها گروهبازار دنیا در همه  نیتر بزرگ، چین ینزیک مک

تقاضای مصرفی عظیم در این کشور موجب شده تا کشورهای دنیا  12د اختصاص داده است.درصد مصرف جهانی را به خو

 30رادات کاال و خدمات توسط چین به ترتیب از وا رود یمسال آینده، انتظار  15طی از یک بازار بزرگ برخوردار شوند. 

 تریلیون دالر فراتر رود. 10تریلیون دالر و 

 شود یمموجب رونق بازار  شک یب. مصرف 7مربع 

خود را صرف  کرد نهیهز، ساکنان مناطق شهری و روستایی چین منابع 1978قبل از آغاز اصالحات و گشایشات در سال 

 7/67درصد و  5/57، ضریب اِنگل مناطق شهری و روستایی به ترتیب 1978. در سال کردند یمخرید مواد غذایی و پوشاک 

شده  تر یغنتوجهی افزایش یافته و حیات فرهنگی مردم  قائلبه بعد، میزان مصرف در چین به میزان  1978درصد بود. از سال 

از زمان برگزاری درصد کاهش یافت.  9/37درصد و  9/31، ضریب انگل مناطق شهری و روستایی به 2010در سال است. 

بزرگی به سمت  یها گامو  اند افتهیاستانداردهای زندگی بهبود ، 2012هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 

 7/27مناطق شهری و روستایی به ، ضریب اِنگل 2018در سال . دان شدهایجاد یک جامعه نسبتاً شکوفا در همه ابعاد برداشته 

 خانوار به شرح زیر است: 100فهرست اقالم متعلق به مردم در ازای هر درصد کاهش پیدا کرد.  1/30درصد و 

 33  2013درصدی در مقایسه با سال  3/95خودرو، افزایش

 2/59  درصدی 9/49موتورسیکلت، افزایش

 1/249  درصدی 6/22همراه، افزایش گوشی تلفن

 3/109  درصدی 3/55سیستم تهویه مطبوع، افزایش

 4/56  درصدی 7/32دستگاه هود، افزایش

 85  درصدی 4/32دستگاه آبگرمکن، افزایش 

میلیون نفری است که بیش  900این کشور دارای یک نیروی کار . شود یممقصد گردشگری محسوب  نیتر جذابچین       

 یها آموزشمیلیون نفری دارد که تحصیالت عالی یا  170چین یک بانک استعداد ولند. میلیون نفرشان به کار مشغ 700از 

 .شوند یم لیالتحص فارغاین کشور  یها دانشگاهمیلیون نفر از  8بیش از  و ساالنه اند گذاشتهشغلی را پشت سر 
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و محیط تجاری بهتری در اختیار  تر بزرگو فضای  دهد یمخود ادامه  وکار کسبمحیط  یساز نهیبهچین همچنان به 

آزادسازی و تسهیل  یها استیساز  یا گستردهچین طیف (. 8)مربع  گذارد یمخارجی  گذاران هیسرماتولیدکنندگان و 

و سیستم رفتار برابر با  خارجی کرده یگذار هیسرمارا به اجرا گذاشته، اقدام به تدوین قوانین  یگذار هیسرماتجارت و 

 یها تالشو دست به  بخشد یماین کشور همچنان دسترسی به بازار را سهولت خارجی را اجرایی کرده است.  گذاران هیسرما

 پایلوت به اجرا بگذارد. یها برنامهبزرگی زده تا در راستای گشایش بیش از پیش درهای خود 

، قوانین و مقررات مربوطه را ها زمیمکان، ها ستمیساین کشور ده است. چین محافظت از حقوق مالکیت فکری را شدت بخشی

ارتقا داده تا بدین طریق از  یالملل نیبرا همسو با قوانین اقتصادی و تجاری  ها ینوآورسیستم محافظت از بهبود بخشید و 

 و کارامدتری محافظت کند. تر یقوحقوق مالکیت فکری به نحو و دارندگان  گذاران هیسرما

مستقیم  یگذار هیسرما (،سازمان ملل )کنفرانس تجارت و توسعه « 2019جهانی  یگذار هیسرماگزارش »بر اساس 

 تر قبلدرصدی را در مقایسه با سال  13ادامه داد و یک کاهش  2018خارجی در مقیاس جهانی به روند نزولی خود در سال 

بزرگ  کننده افتیدرگردید و همچنان در مقام دومین  مند بهرهتجربه نمود، اما چین برخالف این روند از رشد 

میلیارد  33/78خارجی واقعی در چین  یگذار هیسرما، 2019طی نیمه اول سال  13مستقیم خارجی قرار گرفت. یگذار هیسرما

 حوزهخارجی در  یگذار هیسرما. داد یمدرصدی را در نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل نشان  2/7رنمینبی بود که افزایش 

 پیشرفته مخصوصاً رشد سریعی داشت. یها یفناورتولیدات و خدمات 
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 ابدی یمهمچنان بهبود  وکار کسب. فضای 8مربع 

راسخ  یها گامشدت یافته است، چین اصالحات و گشایشات را با و حمایت از تجارت داخلی  یساز یجهاندر شرایطی که 

را  وکار کسببه اجرا گذاشت و فضای  2018از تدابیر گشایشی عمده را در سال  یا مجموعهاین کشور ترویج نموده است. 

 بیش از پیش بهبود بخشید.

درصد بوده  26و میانگین کاهش  سازد یمآیتم مالیاتی را از خود متأثر  1585درصد کاهش یافته که  5/7اوالً، نرخ تعرفه 

 6درصد کاهش پیدا کرده و نرخ مالیات قطعات خودرو به  15 درصد به 25از از میان این موارد، نرخ مالیات خودرو است. 

 درصد تنزل پیدا کرده است.

ما دسترسی به بازار را برای بخش بانکی، . کند یمرا تشویق  رقابتو  بخشد یمچین همچنان دسترسی به بازار را سهولت ثانیاً، 

 2020در خصوص مالکیت خارجی را تا سال  ها تیمحدودسهولت خواهیم بخشید،  توجهی قابلاوراق قرضه و بیمه به میزان 

خارجی در  گذاران هیسرماما با چشمگیری بسط و گسترش خواهیم داد.  طور بهرا  وکار کسبحذف خواهیم کرد و دامنه 

غیربانکی رفتار  یها تپرداخبانکی و  یها کارتاعتباری، تسویه  یبند رتبهاعتبار تجاری،  یده گزارشنظیر  ییها بخش

پیشرفت چشمگیری در . میکن یممداوم ترویج  طور بهما گشایش دوسویه بازار سرمایه را منصفانه و برابر خواهیم داشت. 

 ها تیمحدودخارجی حاصل گردیده است و  گذدار هیسرمازمینه دسترسی به بازار و گسترش تجاری مؤسسات مالی دارای 

طی سه سال گذشته، چین فهرست ممنوعه . اند شدهبرداشته  یساز یکشتدر خصوص مالکیت خارجی صنایع هواپیماسازی و 

درصد کاهش  57خارجی به میزان  یگذار هیسرماخارجی را سه بار اصالح نموده و تدابیر محدودکننده ضد  یگذار هیسرما

وت را سرعت خواهیم بخشید و دورنمای جدیدی برای اصالحات و ما توسعه مناطق آزاد تجاری پایلسوماً،  .اند افتهی

ما ناحیه ما ایجاد یک بندر تجاری آزاد در هاینان را بررسی خواهیم کرد. گشایشات در سطوح باالتر ترسیم خواهیم کرد. 

نوآورانه شانگهای در  یها تالشجدیدی در منطقه آزاد تجاری پایلوت چین )شانگهای( ایجاد خواهیم کرد تا بدین طریق از 

چهارماً، ما  و آزادسازی و تسهیل تجارت حمایت بعمل بیاوریم و این موارد را تشویق کنیم. یگذار هیسرماجهت ارتقای 

 190در میان  کار کسبرا بهبود خواهیم بخشید. بر اساس گزارش بانک جهانی، چین از حیت فضای  وکار کسبفضای 

چین از لحاظ پله ارتقا داده است.  32رار دارد و نسبت به سال گذشته جایگاه خود را اقتصاد دنیا در رده چهل و ششم ق

 6و  27 ،14، 28 ردهو اجرای قراردادها نیز به ترتیب در  ها ییدارا، دریافت انشعاب برق، ثبت وکار کسب یانداز راهسهولت 

 14قرار دارد.

ت و فعال در رقاب طور بهچینی  یوکارها کسب. رساند یمعت ز پیش چین به کشورهای بیشتری منفجهانی شدن بیش ا

دنبال  یتر پررنگو تجارت جهانی را به نحو  یگذار هیسرمادر حوزه  ها تیفعال، کنند یممشارکت  یالملل نیبهمکاری 

بررسی مدرسه مطالعات شرقی و . کنند یمگسترش اشتغال محلی کمک و به رشد اقتصادی کشورهای میزبان و  کنند یم

                                                           
.2018، نوامبر «2019انجام معامله در سال »بانک جهانی،  14



 

23 
 

 یها محلدرصد کارکنان در  90بیش از که  دهد یمچین در آفریقا نشان  یها یگذار هیسرماآفریقایی دانشگاه لندن درباره 

ساکنان محلی هستند. از ، شوند یمچینی اداره  وکارها کسبواقع در اتیوپی که توسط  یها کارخانهو  وساز ساخت

ارزش تجارت جهانی کاالیی چین طی پنج  شود یمآورد بر 15.اند کردهچینی تعداد زیادی شغل در آفریقا ایجاد  یها شرکت

، دیگشا یمخود را بیش از پیش به روی دنیا  یها دربدر شرایطی که چین تریلیون دالر برسد.  25سال آینده به 

خواهند کرد و شهروندان چینی بیشتری جهت تحصیل، کار و گردش  یگذار هیسرماچینی بیشتری در خارج  یوکارها کسب

ی و فناورانه را فعاالنه ترویج نموده که این امر شدن در حوزه نوآوری علم یجهانفرآیند  چینبه خارج سفر خواهند کرد. 

شوند )مربع  مند بهرهاز راحتی و مزایای علم و فناوری  دهد یمبه نفع چین و بقیه دنیاست و به تعداد بیشتری از مردم امکان 

9.)

  

                                                           
.2019، جوالی «وساز، و اشتغال در آفریقا توسعه صنعتی، ساخت»مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی،  15
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 های چین در حوزه علم و فناوری به نفع دنیا هستند . نوآوری9مربع 

، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل )فائو( 1990کننده امنیت غذایی در دنیاست. در اوئل دهه  برنج هیبریدی تضمین

وفصل بحران غذایی در کشورهای در حال توسعه  یکی از راهبردهای برتر جهت حل به عنوانفناوری برنج هیبریدی چین را 

را در اختیار  دییبریل چارچوب فائو فناوری کشت برنج هفهرست نمود. چین در قالب برنامه همکاری جنوب ـ جنوب ذی

هکتار برنج هیبردی کشت  7کشور بیش از  40، بیش از 2018کشور و منطقه در سرتاسر دنیا قرار داده است. تا پایان سال  28

درصد افزایش داده بودند. این افزایش شکم  20کرده بودند و میانگین محصول ساالنه را در مقایسه با برنج محلی بیش از 

 16کرد. میلیون نفر را سیر می 30حدود 

توسط  1970ماالریاست که در دهه د کند. آرتیمیزینین یک داروی ض می داروی آرتیمیزینین به مقابله با ماالریا کمک

شیوه  ( بهترین)بهداشت درمان ترکیبی با استفاده از آرتیمیزینین از دید سازمان جهانی دانشمندان چینی کشف شد. 

در سرتاسر گسترده در مناطق شیوع ماالریا  طور بهسال گذشته، این دارو  20رود. طی  درمان موجود برای ماالریا به شمار می

ها نفر را در سرتاسر دنیا  کند که این شیوه درمانی جان میلیون تصدیق میبهداشت دنیا استفاده شده است. سازمان جهانی 

السیر چین موجب ارتقای مسیرهای  سریع قطارهای 17میلیون بیمار را هر ساله درمان کرده است. 100نجات داده و بیش از 

ای پای به بازارهای  السیر چین با شتاب فزاینده سریع قطارهایمان طرح ابتکار کمربند و جاده، شوند. از ز ارتباطی در دنیا می

و آمریکای شمالی و جنوبی رسیده و سهم آن از  ا کشور در آسیا، اروپا، آفریقاه به ده قطاراند. این نوع  جهانی گذاشته

فناوری  وسعه اقتصادی و اشتغال محلی کمک کرده است.مرتب در حال افزایش است. این امر به ت طور بهبازارهای خارجی 

شوند و در  می« جهانی»های مخابراتی چین فعاالنه  سازد. شرکت جهانی را برطرف می« شکاف دیجیتال»ارتباطات چین 

ند. تا سال سازی جهانی را ترویج کنند تا بدین طریق به مردم بیشتری در سرتاسر دنیا منفعت برسان تالشند تا فرآیند دیجیتالی

میلیارد نفر را در  3کرد و بیش از  کشور و منطقه پشتیبانی می 170شبکه در بیش از  1500، شرکت هواوی از بیش از 2018

 ها این شرکت در مناطق کوهستانی دورافتاده در ده 18ساخت. مند می دردسر بهره سرتاسر دنیا از خدمات ارتباطی راحت و بی

میلیون نفر در مناطق روستایی خدمات  40و الجزایر راهکارهای ارتباطی رائه داده بود و به  کنیاکشور از جمله غنا، نیجریه، 

 150000در سرتاسر دنیا منعقد کرده بود و بیش از  5 یجقرارداد تجاری  50، شرکت هواوی 2019داد. تا ماه ژوئیه  ارائه می

 19ایستگاه پایه را تحویل داده بود.

تواند  بل است که میباید با منفعت متقابل همراه باشند و صرفاً یک بازی مجموع صفر نباشند. تنها منفعت متقا گشایشات

و تقویت روند  وکار چین نسبت به گسترش بیش از پیش واردات، تسهیل دسترسی به بازار، بهبود فضای کسببادوام باشد. 

                                                           
آمارهای اداره کشاورزی و امور روستایی استان هونان. 16
 .2019، ژوئیه «کند یوفصل م تیم تو یویو مشکل مقاومت در برابر آرتمیزینین را در خصوص درمان ماالریا حل»خبرگزاری شینهوا،  17
.2019، جوالی «2018گزارش پایدارپذیری »هواوی،  18
 هواوی،  تیسا وب 19
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ر نیز باید درهای خود را بیش از پیش به روی دنیا بگشایند و ز حقوق مالکیت فکری مصمم است. کشورهای دیگمحافظت ا

توانیم یک  کردن به سمت یکدیگر می شابهی اتخاذ کنند. تنها از طریق حرکتوکار تدابیر م در راستای بهبود فضای کسب

ت، توسعه را اس و ناقع برای همگان برخوردار از ماهیت گشوده، فراگیر، متوازن ای به وجود بیاوریم که فضای توسعه

 دهد. ای با منافع مشترک توأم با سودمندی متقابل را شکل می و جامعه سازد تر می پررنگ

 کند المللی عرضه می . چین کاالهای عمومی بیشتری به جامعه بین۳

تا از رتبه و  کنید وقتی خودتان خواستار رتبه و جایگاه هستید به دیگران نیز کمک می»اند که  ها همواره معتقد بوده چینی

کنیم، در راستای  ه مردم دنیا توجه داریم و در عین آنکه روند توسعه خویش را دنبال مییبقبه ما « جایگاه برخوردار شوند.

المللی بهره و منفعت  در راستای توسعه خویش از جامعه بین ینزنیم. چ تحقق خیر و صالح همگانی نیز دست به تالش می

 المللی عرضه کند. که در عوض کاالهای عمومی بیشتر و بهتری به جامعه بین برده و همواره یادش بوده

صول رایزنی گسترده، کنیم. ابتکار کمربند و جاده بر مبنای ا ما یک کمربند و جاده باکیفیت به کمک شرکای خود ایجاد می

آن صلح، همکاری، گشودگی،  ه مشخصهگیرد ک و منافع مشترک استوار است و از جاده ابریشم الهام می اهتمام مشترک

پذیری  ها، اتصال سازی سیاست شمولی، یادگیری متقابل و منفعت دوسویه است. این ابتکار از طریق تمرکز بر هماهنگ همه

به واقعیت و از یک  ایرؤها از ایده به عمل، از  تر میان ملت ها، تجارت آزادانه، انسجام مالی و پیوندهای نزدیک زیرساخت

، سازمان ملل با 2016بر م(. در ماه نوا10ابتکار مفهومی به یک کاالی عمومی دارای محبوبیت جهانی تبدیل شده است )مربع 

های اقتصادی نظیر ابتکار کمربند و جاده استقبال کرد. در ماه مارس  ای از ابتکارات در حوزه همکاری تصویب قطعنامه

ای جهانی  ای از همه کشورها خواست تا این ابتکار و همچین ایجاد جامعه ازمان ملل در قالب قطعنامه، شورای امنیت س2017

ها و دستاوردهای آن متعلق به کل  با منافع مشترک را ترویج کنند. ابتکار کمربند و جاده در چین شکل گرفت، اما فرصت

میلیون نفر  32میلیون نفر از فقر شدید و  6/7تکار به رهایی دنیاست. بر اساس یکی از گزارشات تحقیقی بانک جهانی، این اب

درصد، میزان  7/9تا  8/2کننده بین  از فقر متوسط کمک خواهد کرد. این ابتکار میزان تجارت را در کشورهای شرکت

ر مذکور مسیر ابتکا 20درصد افزایش خواهد داد. 9/2تا  7/0درصد و درآمد جهانی را بین  2/6تا  7/1تجارت جهانی را بین 

 و توسعه همگانی است. سمت تشریک منابع، شکوفایی مشترک واقعی به

 ردیده استگ. از زمان طرح ابتکار کمربند و جاده نتایج پرباری حاصل ۱0مربع 

 ی ازهای مثبت واکنش اند. از زمان طرح این ابتکار شدهگر  ها جلوه سازی سیاست نتایج پربار در وهله اول در قالب هماهنگ

 195، دولت چین 2019المللی مشاهده گردیده است. تا پایان ماه آگوست  و سازمان بین کشور، منطقه 100طرف بیش از 

نتایج پربار در وهله دوم  المللی امضا کرده بود. سازمان بین 30کشور و  136سند همکاری در قالب ابتکار کمربند و جاده با 

                                                           
.2019، ژوئیه «ونقل ها و مخاطرات کریدورهای حمل اقتصاد کمربند و جاده: فرصت»بانک جهانی،  20



 

26 
 

ای و  منطقه های ریلی مهم میان های فراوانی در زمینه ایجاد شبکه اند. پیشرفت شده ها مشاهده پذیری زیرساخت در قالب اتصال

السیر جاکارتا ـ  آهن سریع آهن مجارستان ـ صربستان، راه آهن چین ـ تایلند، راه آهن چین ـ الئوس، راه ای نظیر راه قاره میان

میلیون واحد معادل  5/1قطار باربری چین ـ اروپا حدود  16760، مجموعاً 2019اند. تا پایان ماه ژوئیه  باندونگ صورت گرفته

له بعد در قالب نتایج پربار در وهشهر خارجی کاال جابجا گرده بودند. 53کشور و  16به مقصد  () فوتی 20کانتینر 

اندازی کرده است. از زمان  منطقه آزاد تجاری پایلوت راه 18اند. چین  تجارت آزادانه و بدون مانع بازتاب پیدا کرده

، چین و دیگر کشورهای واقع در امتداد 2017المللی کمربند و جاده در سال  های بین برگزاری اولین گردهمایی همکاری

مکانیزم همکاری در این  40اند و بیش از  در زمینه بازرسی و قرنطینه گمرکی امضا کردهسند همکاری  100مسیر بیش از 

، واردات و صادرات کاال میان چین و دیگر کشورهای واقع در امتداد 2018تا  2013های  اند. بین سال زمینه تهیه کرده

 تریلیون دالر بالغ گردید. 5/6کمربند و جاده مجموعاٌ حدود 

گذاری و تأمین مالی باز،  اند. سیستم سرمایه چهارم در قالب انسجام و یکپارچگی مالی مشاهده شده در وهلهنتایج پربار

المللی  ، بانک مردم چین، مؤسسه مالی بین2019ماهه اول سال  و بازارمحور همواره بهبود یافته است. تا پایان سه تکثرگرا

 70پروژه را در بیش از  200و بانک آفریقایی توسعه مشترکاً حدود ، بانک اروپایی بازسازی و توسعه گروه بانک جهانی

دالر در کشورهای واقع میلیارد  90وکارهای چینی بیش از  ، کسب2018بودند. تا پایان سال  کردهکشور و منطقه تأمین مالی 

 میلیارد دالر فراتر رفته بود. 400های قراردادی از  گذاری کرده بودند و گردش مالی پروژه در امتداد کمربند و جاده سرمایه

 136، از میان 2019تا ماه جوالی . اند کردهنمود پیدا  ها ملتمیان  تر گینزدنتایج پربار در وهله آخر در قالب پیوندهای 

ا کشوری که اسناد همکاری در قالب ابتکار کمربند و جاده با چین امضا کرده بودند، چین قراردادهای معافیت متقابل ویزا ب

کشور نیز قراردادها یا سازوکارهای تسهیل صدور ویزا  25و با  شدند یمکشور منعقد کرده بود که انواع ویزا را شامل  113

در این ابتکار  کننده شرکتکشور  71چین با ، 2013ابتکار کمربند و جاده در سال  یانداز راهاز زمان منعقد کرده بود. 

 کشور نیز قرارداد یا سازوکار تسهیل صدور ویزا وضع کرده است.  11د کرده و با قراردادهای معافیت متقابل ویزا منعق

 یها کمکرنمینبی در قالب  میلیارد 2کمربند و جاده، چین  یالملل نیب یها یهمکاراز زمان برگزاری اولین گردهمایی 

خانه »پروژه موسوم به  100غذایی اضطراری در اختیار کشورهای در حال توسعه واقع در امتداد کمربند و جاده قرار داده و 

 38700تعداد ، 2017در سال پروژه خدمات بهداشتی و توانبخشی به اجرا گذاشته است.  100و  پروژه کاهش فقر 100، «شاد

، 2018در سال نفر از کشورهای واقع در امتداد مسیر با دریافت بورسیه تحصیلی از دولت چین در این کشور تحصیل کردند. 

 دانشمند جوان از دیگر کشورهای واقع در امتداد کمربند و جاده بود. 500چین در قالب تبادالت پژوهشی میزبان 

 

و  میکن یمحمایت  ییگرا چندجانبهچندجانبه است. ما قویاً از  یها یهمکارتگو و مشغول ایجاد بسترهایی برای گفچین 

چین بسترهایی را برای گفتگو و همه کشورها بررسی و اداره شوند. توسط  یالملل نیبطرفدار این هستیم که امور 
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ما در راستای دیگر ایجاد نموده است.  یها حوزهو سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی  یها حوزهچندجانبه در  یها یهمکار

که از جمله موارد زیر را شامل  میا دادهشکل  یا منطقهچندجانبه تعدادی بسترهای چندجانبه جهانی و  یها یهمکارارتقای 

 :شوند یم

 کمربند و جاده یالملل نیب یها یهمکار اجالس

  واردات چین یالمل نیبنمایشگاه

  ائویک هنگ یالملل نیبمجمع اقتصادی

 همکاری چین ـ آفریقا اجالس

 همکاری چین ـ کشورهای عربی اجالس

 چین ـ انجمن کشورهای واقع در آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب اجالس ()

 اجالس بوائو برای آسیا

  آن آسهنمایشگاه چین ـ

 نمایشگاه چین ـ کشورهای عربی

 نمایشگاه اقتصادی و تجاری چین ـ آفریقا

  آسیایی یها تمدنکنفرانس گفتگوی

 جهانی اینترنت کنفرانس

 نشست غیررسمی رهبران اپک در، شانگهای( در )چین میزبان نشست کنفرانس تعامل و تدابیر اعتمادساز در آسیا 

کاری شانگهای در و اجالس سازمان هم ( در شیامنجالس گروه بریکس )ادر هانگژو،  20پکن، اجالس گروه 

 یها یهمکاردر حوزه  یالملل نیبنهادهای  یانداز راه . ما مبتکرشوند یمکینگدائو بوده که اینها دستاوردهای بزرگی قلمداد 

 یا ندهیفزاو به توسعه فراگیر در سطح دنیا کمک  میا بودهبانک توسعه جدید ایی آسیا و زیربن یگذار هیسرمامالی نظیر بانک 

شده نقش مهمی در پاسداری از صلح و ثبات در منطقه و  یانداز راهسازمان همکاری شانگهای که توسط چین . میا کرده

 جهان ایفا کرده است.

عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل از خرد و  به عنوانمشارکت دارد. چین  یا منطقهو  یالملل نیبفعال در امور  طور بهچین 

. چین تالش کرده راهکارهای سیاسی را گذارد یممایه بزرگ  یا منطقهو  یالملل نیبمشکالت  وفصل حلبنیه خود در جهت 

ایران و مشکالت سوریه و افغانستان ترویج کند و متعهد  یا هستهکره، برنامه  رهیجر شبهمسائل مرتبط با  وفصل حلدر جهت 

فعال در روند مدیریت  طور بهما ه است. مورد پذیرش همه طرفین مربوط یها حل راه افتنیبه ترویج گفتگو و رایزنی و 

اجرای معاهده پاریس قویاً حمایت  و از میا کردهسازمان ملل و دیگر بسترهای چندجانبه شرکت  ییوهوا آبتغییرات 

مقابله با تروریسم را به شورای امنیت در خصوص  یها قطعنامهو ما راهبرد جهانی مقابله با تروریسم سازمان ملل . میا کرده
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ما مبادالت . میا کردهدر زمینه مقابله با تروریسم شرکت  یالملل نیبفعال در اقدامات  طور بهو  میا نمودهاجرا گذاشته و ترویج 

 .میا کردهتقویت  ها انوسیاقو  امنیت شبکه، مناطق قطبی، فضا انرژی، مواد غذایی، یها حوزهرا در  یالملل نیب یها یهمکارو 

یک کشور در حال توسعه با دیگر کشورهای در حال توسعه  به عنوان. چین کند یمبه کشورهای نیازمند کمک النه اچین فع

چین خیر و صالح همگانی را . کند یمو در حد توان خود به آنها کمک  کند یمکه گرفتار فقر و محنت هستند، همدردی 

و  کند یمو منفعت متقابل تبعیت  رام متقابل، برابری، عمل به وعدهاصول احت ، ازکند یممدنظر دارد و منافع مشترک را دنبال 

و فکری به  مالی، فنی، پرسنلی یها کمک. این کشور دهد یمدر حد توان خود بیشترین کمک و مساعدت را ارائه 

توقعات سیاسی داشته باشد و بدین طریق کشورهای  هیچکونه آنکهبدون  دهد یمکشورهای در حال توسعه ارائه 

، توسعه اقتصادی و خود را در خصوص توسعه مستقل تقویت کنند یها تیقابلتا  دهد یمکمک را یاری  کننده افتیدر

 سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار را محقق سازند. 2030و اهداف دستورکار  خویش و رفاه مردم را ارتقا دهند سیاسی

 برای دیگر کشورهای در حال توسعه است ییها سرمشقوسعه چین در بر گیرنده تجارب و . ت۴

 یها سالطی  متناسب با شرایط و اوضاع و احوال خویش کار ساده و آسانی نیست. یا توسعهبرای یک کشور یافتن مسیر 

به این امید که شکوفا و قدرتمند شوند، اما تعداد اندکی  اند کردهاخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سختی تالش 

برخی کشورها کورکورانه از الگوی غربی تقلید کردند یا . اند داشتهو توسعه خوبی  اند کردهاز آنها مسیر درست را پیدا 

اجتماعی،  یها یرامناآمجبور به اینکار شدند، اما به توسعه اقتصادی یا ثبات سیاسی دست نیافتند. آنها در عوض گرفتار 

 شدند. انیپا یبو حتی جنگ داخلی بحران اقتصادی، ناتوانی حاکمیتی 

مختص خود را شکل داده است. موفقیت  یا توسعه، چین همواره راه خود را رفته و مسیر فرسا طاقتجستجوی  ها دههطی 

دستیابی به رونق و شکوفایی اعتماد چین موجب شده تا دیگر کشورهای در حال توسعه نسبت به توانایی خویش جهت 

و کشورهایی که خواهان تسریع روند توسعه را بسط و گسترش داده است  یساز مدرنبنفس پیدا کنند، مسیر آنها به سمت 

و آنها را قادر ساخته تا متناسب با  برخودار ساخته است ییها سرمشقخویش و حفظ استقالل خود هستند را از تجارب و 

 ع و احوال خویش مسیری را انتخاب کنند.شرایط و اوضا

توسعه چین عبارت است از: مسیری که  روند الهام از نیتر بزرگاست.  دهیفا یبیا تقلید از کشورهای دیگر  یبردار نسخه

کشور مربوطه باشد و باید  از آن بر مبنای واقعیات تر مهمباید مبتنی بر تجارب دیگر کشورها و  کند یمیک کشور دنبال 

هیچگونه و سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور انتخاب شود.  فرهنگی یها سنتتاریخچه، توسط مردم همان کشور طبق 

از یکدیگر درس  توانند یمکشورها برخوردار باشد.  شمول جهانانی و واحد وجود ندارد که از کاربرد همگمسیر یا الگوی 

مدل یکسانی به اجرا  نایآن را به صورت مکانیکی یا بر مب توان ینمنیست و  یساز یغرببه معنای  یساز مدرنبگیرند. اما 

رفاه مردم را  تواند یمبه این بستگی دارد که آیا مسیر مذکور  ردیگ یمدرست بودن مسیری که یک کشور در پی گذاشت. 

 یا نه. کندلب حمایت آنها را ج تواند یم و شود یمبهبود بخشد و آیا مسیر مذکور نزد مردم به رسمیت شناخته 
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خود را به  یا توسعهمدل  تواند ینمخویش را انتخاب کنند. هیچ کشوری  یا توسعهه کشورهای مستقل حق دارند مسیر مه

چین به مسیرهای سرنگون سازد.  را سیاسی دیگر کشورها یها نظامو  ها دولتدیگران تحمیل کند، چه برسد به اینکه 

و مدل چینی را  کند ینم« وارد»خارجی را  یها مدلاین گشور . گذارد یم، احترام اند کردهمتفاوتی که دیگر کشورها اتخاذ 

چین با پیشبرد تجارب خویش . سازد ینمو هیچگاه کشورهای دیگر را به الگوبرداری از خویش ملزم  کند ینم« صادر»نیز 

، تبادالت با دیگر کشورها را در دهد یمرا مورد بررسی و کنکاش قرار  و جامعه بشری حاکمیت ،یساز مدرنهمچنان قوانین 

حسن حاکمیت با دیگران به اشتراک مشترک و تجارب خود را در راستای تحقق  کند یمحوزه حاکمیت دولتی تقویت 

 .گذارد یم

 نخواهد بود یگر سلطه. چین هرگز به دنبال 5

چیزی یک قاعده تاریخی  ، اما چنیناند رفته یگر سلطهبه دنبال  اند گرفتهدرست است که در گذشته کشورهایی که قدرت 

. اینگه چین بر مبنای تجارب برخی کشورهای غربی قضاوت شود و منطق آنها در مورد چین اطالق گردد شود ینمقلمداد 

یک لفاظی دیپلماتیک یا یک اقدام مصلحتی یا یک ابهام  زیآم صلحچین از روند توسعه  یرو دنباله. معناست یبامری پوچ و 

راهبردی نیست. چینی چیزی در واقع نمایانگر انتخاب راهبردی و راسخ چین و تعهد صادقانه و صمیمانه این کشور است. 

 نظر صرفنفوذ نخواهد رفت،  یها حوزهجاد نخواهد بود و هرگز به دنبال ای یطلب توسعهیا  یگر سلطهچین هیچگاه به دنبال 

 به چه نحو تغییر کنند و چین به چه نحو توسعه یابد. یالملل نیباز اینکه اوضاع 

تمدن چینی به . ردیگ یم، مسیری که از میراث عمیق تمدن چین نشأت ردیگ یمرا در پیش  زیآم صلحچین مسیر توسعه 

فرهنگ چین با قدمتی معتدل و تدافعی است. صورت درونی و بر مبنای کشاورزی شکل گرفت. تمدن این کشور یک تمدن 

مبتنی بر  یالملل نیبمبتنی بر وحدت بشر و طبیعت، یک دیدگاه  شمول جهانسال در بر گیرنده یک دیدگاه  5000بیش از 

و یک دیدگاه اخالقی مبتنی بر مهربانی و  عی مبتنی بر هماهنگی در عین تنوعهماهنگی میان کشورها، یک دیدگاه اجتما

ستم روا دارند و صاحبان ثروت نباید  ضعفاصاحبان قدرت نباید به »چین از دوران باستان طرفدار این بوده که عطوفت است. 

یک کشور »، با علم به اینکه «برای دیگران هم مپسند یپسند ینمآنچه برای خود »و اینکه « از فقرا سوءاستفاده کنند

ملت چین فاقد ژن تجاوز به دیگر کشورها و سلطه .« شود یمزوال دچار  هر چقدر هم که بزرگ باشد در نهایت طلب جنگ

و  ینشدن فراموشغربی قرار گرفت و خاطرات  یها قدرتقرن نوزدهم به بعد مورد سوءاستفاده  بر دنیاست. چین از اواسط

 ها ملتاین کشور هیچگاه درد و رنجی که خود متحمل شده را به دیگر دارد.  یثبات یباز مصائب ناشی از جنگ و  تلخی

 تحمیل نخواهد کرد.

حاصل  یا توسعهقق اهداف شرایط مورد نیاز جهت تحدرک و شناخت این کشور از  به واسطهچین  زیآم صلحتوسعه 

و باثبات بیرونی  زیآم صلحسال گذشته، چین از فضای  70. طی رود یمتوسعه اولویت اصلی چین به شمار گردیده است. 

کلید موفقیت چین در واقع تمرکز بر اداره صحیح امور منفعت برده و در آینده نیز به این چنین فضای بیرونی نیاز دارد. 
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چین در قالب با منافع چین و اراده مردم در تضادند.  یگر سلطهو  یطلب توسعهخویش و ارتقای متقابل صلح و توسعه است. 

و مطلوب برای توسعه خویش و پاسداری بهتر از  زیآم صلح یالملل نیبواره به دنبال ایجاد یک فضای ماراده ملی راسخ خود ه

 خویش بوده است. یا توسعهوند و ترویج توسعه همگانی در قالب ر صلح جهانی

امروزه کشورها در حال تبدیل شدن نشأت گرفته از درک و شناخت عمیق روند کلی توسعه دنیاست. چین  زیآم صلحتوسعه 

روز به شمار  و منفعت متقابل موضوعترک هستند و صلح، توسعه، همکاری از منافع و آینده مش دهیتن درهم یا جامعهبه 

بد، مشروط به آنکه بر اساس به توسعه پایدار دست یا تواند یمشوری، بزرگ یا کوچک، قوی یا ضعیف، هر ک. روند یم

و  یگر سلطهگرایش به سمت مشارکت جوید. برعکس،  یالملل نیب یها یهمکاراصول برابری و منفعت متقابل در 

بزرگ برای  یها قدرتبشری، تقالی . در تاریخ انجامد یمو به زوال  دهد یمصرفاً قدرت و توان ملی را هدر  یگر ینظام

این امر تمدن بشری شده است.  ییگرا واپسو حتی ، عقبگرد برای بشریت ها انسانمنجر به جنگ، از دست رفتن  یگر سلطه

در همه کشورها هستند.  ها انسانحقیقی  رؤیایو ثبات اشته است. صلح، توسعه تلخ و دردناکی با خود به همراه د یها درس

 د کلی دنیا همخوانی دارد.ونترکیه با مسیر حرکت تاریخ و ر زیآم صلحمسیر توسعه 

کشوری که در  به عنوانبه توسعه محق است و مردم این کشور حق دارند به دنبال زندگی بهتری باشند. چین  بتچین نس

و زندگی بهتر برای مردم خود از نبال برخورداری از گرامت، امنیت قرار داشته به د گذشته در معرض سوءاستفاده و تحقیر

، اما به دنبال تهدید، به چالش کشیدن، غصب شود یم تر یقوچین طبیعتاً توسعه پیدا کرده و طریق توسعه خویش است. 

آینده چین در دستان خودش قرار دارند. این مردم چین هستند که باید سرنوشت نیست.  یگر سلطهجایگاه دیگر کشورها، یا 

 تواند ینممردم چین را از حق برخورداری از یک زندگی بهتر محروم کند. هیچکس  تواند ینمهیچکس کنند. خود را تعیین 

 مانع حرکت چین به سمت جلو شود.

تنها زمانی که  قویاً متعهد است و امیدوار است همه کشورهای دنیا به این امر پایبند باشند. زیآم صلحچین نسبت به توسعه 

چین داشته باشیم.  یزیآم صلحدر کنار هم توسعه یافته و زندگی  میتوان یمرا در پیش گیرند  زیآم صلحکشورها مسیر توسعه 

هیچ کشور نخواهد کرد.  یپوش چشمو هیچگاه از حقوق و منافع مشروع خود  کند ینمهیچگاه دیگران را فدای توسعه خود 

ن چیزی باشد که به حاکمیت، پذیرای آد معامله کند یا خارجی نباید انتظار داشته باشد که چین بر سر منافع کانونی خو

 .زند یمچین لطمه  یا توسعهو منافع  امنیت
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 هاست انسانمشترک همه  آرمان. داشتن یک دنیای شکوفا و زیبا 3

 

جدیدی مواجه است.  یها چالشا مشکالت و ب با این حال، دنیا. شوند یمو توسعه مضامین اصلی زمانه ما قلمداد  صلح

هستند که صلح و ثبات  یا عمدهو سیاست زور از جمله عوامل  یگر سلطه، حمایت از تولیدات داخلی، ییگرا کجانبهی

، پاک و زیباست که شمول همهیک دنیای باز، مشترک مردم همه کشورها ساختن  آرمان. سازند یمجهانی را از خود متأثر 

 .کنند یمرونق و شکوفایی همگانی برخوردار است و همگان در آن در صلح و صفا زندگی و  از صلح پایدار، امنیت همگانی

دنیا در معرض بیشترین تغییرات طی یک قرن گذشته است. ۱

 مده است.چشمگیری نائل آ یها شرفتیپخونین و جنگ سرد به  یها جنگبشر طی یک قرن گذشته علیرغم وقوع بسیاری 

سیاسی و اقتصادی بوده  یالملل نیب انداز چشماقتصادی و تغییر شتابان  یساز یجهاند به رش رن بیست و یکم شاهد روند روق

در حال قدرت  یالملل نیبساختارهای . اند شدهدر زمینه توسعه جهانی بیش از پیش پررنگ  دار شهیرمشکالت عمیق و است. 

همه اینها . اند شدهجهانی بیش از پیش دستخوش تغییر  سیستم حاگمیت و یالملل نیب. نظم اند بودهحرکت به سمت موازنه 

و بیشترین تغییرات را طی یک قرن گذشته تجربه  برد یمو تعدیل بسر  که دنیا در دوران توسعه، دگرگونی دهند یمنشان 

 .کند یم

زارهای نوظهور و به همراه دارد. یکی از بارزترین تغییرات این است که ظهور چین و دیگر با ییها فرصتتغییر با خود 

و نظام اقتصادی از  الملل نیبسیاست . شود یمقدرت  یالملل نیبکشورهای در حال توسعه اساساً موجب تغییر ساختترهای 

اخیر، بازارهای نوظهور و کشورهای در  یها دههطی . اند داشتهغربی قرار  یها قدرتزمان انقالب صنعتی اول تحت سلطه 

، رشد سریعی را محقق اند دهیگرداقتصاد ایجاد  یساز یجهانتاریخی که به لطف  یها فرصتاز  یریگ بهرهحال توسعه با 

پول، سهم بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه از بازده جهانی،  یالملل نیبصندوق  یها دادهطبق آخرین . اند ساخته

هم اقتصادهای پیشرفته پیشی گرفت و در سال از س 2008، اول بار در سال شود ی یریگ اندازهکه بر مبنای قدرت خرید 

 (. 2درصد رسید )شکل  59به  2018
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 21.. سهم اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه از اقتصاد جهانی بر جسب درصد2شکل 

نوین و متنوع و همکاری در حوزه حاکمیت  یا توسعه یها مدل، ییگرا یچندقطبدنیا به سرعت در حال حرکت به سمت 

ثبات، اکنون دیگر یک کشور واحد یا بلوکی از کشورها قادر نیست سلطه خود را بر امور جهانی اعمال کند. جهانی است. 

علم و فناوری عامل اصلی تغییرات عمده قلمداد . اند دهیگردتبدیل  یالملل نیبمشترک جامعه  آرمانو توسعه به  صلح

در حوزه انقالب فناورانه جدید و دگرگونی صنعتی و استفاده گسترده از نسل جدید فناوری اطالعات  ها شرفتیپ. شود یم

ما را از سطوح جدیدی برخوردار  یور بهرهو  اند شده وکار کسبو اشکال جدید  ابزارها، صنایع یریگ شکلموجب 

کامل شامل تغییرات پیچیده عمیقاً رو به ت یالملل نیب انداز چشمبه همراه دارد.  ییها چالشمخاطرات و  تغییر با خود .اند ساخته

مجدد  یده شکلاین امر همچنین به معنای . شود یممشکالت و  ن فاکتورهای جدید و قدیم، نیروهاو تعامل میا دهیتن درهمو 

 یثبات یبعوامل . استو نظام حاکمیت جهانی  فکر، روندهای تیا منطقه، امنیت یالملل نیبروابط میان کشورهای بزرگ، نظم 

دنیا با خطر پسرفت به و توسعه در حال افزایشند.  حاکمیت، اعتماد، صلح یها حوزهکمبود در و بالتکلیفی رو به افزایشند. 

و شکاف میان از تکاپو افتاده است  هدنیا به خاطر نبود نیروی محرکاقتصاد  سمت چندپارگی و حتی رویارویی قرار دارد.

یت از تجارت سیاست حما شدن است. تر قیعمت منفعت، در حال سمگرایش بیش از حد سرمایه به  به واسطهغنی و فقیر 

دولتی و خصوصی جهان در حال افزایش ست. برخی اقتصادهای نوظهور با  یها یبدهاست.  یریگ اوجداخلی در حال 

 (.11اقتصاد جهان با فشارهای فزاینده روبروست )مربع  .اند دهیگردرگی مواجه مالی بز یها تالطم
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 بزرگی مواجه است یها سکیرجهانی با  تحرک کم. اقتصاد ۱۱مربع 

درصد  70رشد  2019کرد در سال  ینیب شیپپول  یالملل نیبدر ماه آوریل، صندوق رشد اقتصاد جهانی کند شده است. 

درصدی اقتصادی جهانی را در سال  2/3پول رشد  یالملل نیبجوالی، صندوق در ماه اقتصاد جهان دچار افول خواهد شد. 

درصد برای بازارهای نوظهور و کشورهای در  1/4درصد برای اقتصادهای پیشرفته و  9/1کرد که این رقم  ینیب شیپ 2019

درصد تعدیل  9/1به  2020درصد باشد و در سال  6/2رشد اقتصادی در آمریکا  2019در سال  رود یمحال توسعه بود. انتظار 

درصد باشد. در میان  9/0درصد و در ژاپن  3/1در منطقه یورو  2019رشد اقتصادی در سال  شود یم ینیب شیپیابد. 

 8/0رصد در روسیه، د 2/1ر هند، درصد د 7درصد در چین،  2/6این رقم  شود یم ینیب شیپکشورهای عضو گروه بریکس، 

گذاری جهانی کمتر از حد  رشد در زمینه تجارت و سرمایه 22درصد در آفریقای جنوبی باشد. 7/0و  درصد در برزیل

 23درصد افزایش یابد 6/2تنها  2019بینی است. سازمان تجارت جهانی انتظار دارد که حجم تجارت کاال در دنیا در سال  پیش

رود. اعتماد و اطمینان تجاری تضعیف شده  به شمار می 2008ترین رقم از زمان وقوع بحران مالی در جهان در سال  که پایین

های آنها جهت همگامی  گذاری کمتر در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مانعی بر سر راه تالش است. سرمایه

 با اقتصادهای پیشرفته بوده است.

به  2018بدهی جهانی در سال  (،) المللی های مرتبط با بدهی در حال افزایشند. طبق آمارهای مؤسسه مالی بین ریسک

درصد تولید ناخالص داخلی دنیا بود. رکود اقتصادهای بزرگ از میزان تقاضا برای  317تریلیون دالر رسید که برابر با  2/243

 24ارتباط با بدهی نیز به شدت افزایش یافته است. پذیری در حجم باالی کاال کاسته است و آسیب

 

ای  ای مواجه است. با باال گرفتن رقابت راهبردی، وضعیت پرتنش امنیت منطقه های امنیتی ناگوار و پیچیده دنیا با چالش

تهدیدات سنتی و غیرسنتی نظیر اشاعه تسلیحات  ناشی از ای با تأثیر مرکب ماند. امنیت جهانی و منطقه همچنان پابرجا باقی می

های  و بیماری جنایات سازمان یافتهوهوایی، مخاطرات زیستی،  کشتار جمعی، تروریسم، حمالت سایبری، تغییرات آب

و تهدیدات بار دیگر در حال رفتن در محاصره، مهار، رویارویی مسری مواجه است. ذهنیت دوران جنگ سرد مبنی بر قرار گ

های مجموع صفر بستر  گری و سیاست زور در حال شدت گرفتن هستند. قانون جنگل و بازی ار شدن است. سلطهپدید

المللی دوران پس از جنگ  انگیزی موجب تضعیف نظم بین ها به نحو غم اند. این چالش جدیدی جهت رشد و نمو پیدا کرده

فریبی گسترش یافته و  اکمیت مواجهند. عوامزمینه حی جدی در ها شوند. برخی کشورهای غربی با چالش جهانی دوم می

سازی نیز در حال شدت گرفتن است. دورنمای رقابت تسلیحاتی موجب شده تا کنترل تسلیحاتی و خلع  حمله به روند جهانی

دنیا و باال گرفتن برخی مسائل و  به موازنه و ثبات راهبردی در سطح المللی دچار پسرفت شود. لطمه سالح در سطح بین
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آور فناوری اطالعات و هوش مصنوعی به طرح مسائل  اند. توسعه حیرت ای بر احتمال وقوع جنگ افزوده مناقشات منطقه

 کند. انجامد و تهدیدات آشکاری متوجه سبک زندگی و حتی موجودیت بشر می اخالقی می

ها  وفصل مشکالت و چالش اند. امیدواری و اطمینان در راستای حل رار دادهاین تغییرات عمیق و ژرف بشر را بر سر دوراهی ق

های فزاینده، روند جهانی به سمت صلح و توسعه همچنان بدون  ها و بالتکلیفی ثباتی حائز اهمیت کلیدی هستند. علیرغم بی

المللی همچنان پابرجا  نداز بینا گرایی علیرغم تغییرات عظیم در چشم تغییر خواهد ماند. روند جهانی به سمت چندقطبی

هیچ  یبگرایی  ها در حوزه تجارت آزاد و چندجانبه علیرغم پسرفت یسازی اقتصاد خواهد بود. گرایش به سمت جهانی

الملل  روند اصالح نظام بین المللی، پابرجا باقی خواهد ماند. علیرغم افزایش شدت و پیچیدگی رقابت بر سر نظم بین یتغییر

های تاریخی ناشی از تحول و دگرگونی و همچنین از  گیری حداکثری از فرصت تغییر نخواهد داد. بشر با بهره مسیر خود را

های بیشتر و  ها قادر خواهد بود طی یک قرن آینده به پیشرفت ها و بحران طریق همکاری با یکدیگر جهت مقابله با چالش

 بیشتری نائل آید.

 از آینده مشترک. ایجاد یک جامعه جهانی برخوردار ۲

های حاکمیتی و  و چالش سابقه بیآید؟ بشر چکار باید کند؟ بشر در شرایطی که با تغییرات جهانی  چه دارد بر سر دنیا می

تر و  المللی منصفانه ای مواجه است باید فوراً رویکردهای جدیدی در قبال توسعه شکل دهد، نظام و نظم بین توسعه

ترین برای آینده ترسیم کند. طرح چین مبنی بر ایجاد یک جامعه جهانی با  و دورنمای درخشان تری به وجود بیاورد عادالنه

آمیز و پایدار برای بشر است.  وفصل مشکالت عملی پیش روی دنیای امروز و تحقق توسعه صلح آینده مشترک هدفش حل

مقابله با قانون عت متقابل و در عین حال این طرح در واقع به دنبال ایجاد هماهنگی جهانی و ترویج اصول همکاری و منف

ای  های مجموع صفر است و به ترسیم یک مسیر توسعه گری است. این طرح نگاهش ورای بازی و سلطه جنگل، سیاست زور

المللی  و منفعت متقابل نظر دارد و گزینه جدیدی در اختیار جامعه بین همکاری برد ـ برد، اهتمام همگانیجدید بر مبنای 

 ذارد.گ می

ین طرحی مند است. از لحاظ سیاسی، چن نظام ایجاد یک جامعه جهانی برخوردار از آینده مشترک به مثابه طرحی فراگیر و

و از رویکرد جدید در  ف ذهنیت جنگ سرد و سیاست زور استاحترام متقابل و رایزنی از موضع برابر است، مخال حامی

کند، رویکردی که مشخصه آن نه رویارویی بلکه گفتگو است و به جای ایجاد ائتالف  ها استقبال می قبال روابط میان دولت

 به دنبال ایجاد شراکت است.

، واکنش وفصل مناقشات از طریق گفتگو و کنار گذاشتن اختالفات از طریق رایزنی از لحاظ امنیتی، طرح فوق به دنبال حل

و مخالفت با همه اشکال تروریسم است. در حوزه اقتصادی، این طرح به دنبال  نسبت به تهدیدات سنتی و غیرسنتی هماهنگ

سازی اقتصادی به یک  ند جهانیگذاری و تبدیل فرآی ارت و سرمایهترویج روحیه شراکت در راستای آزادسازی و تسهیل تج

 برای همگان است. و سودمند فرآیند باز، فراگیر، متوازن
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گذارد و در مواجه با تقاطعات در حوزه ارتباطات فرهنگی، تبادالت را جایگزین  طرح فوق به تنوع فرهنگی احترام می

کند. این طرح بر  جویی می انزواگرایی، یادگیری متقابل را جایگزین برخوردها و همزیستی را جایگزین حس برتری

هاست، تأکید  وهوایی و حفظ زمین که موطن همه انسان ت مقابله با تغییرات آببوم، همکاری در جه سازگاری با زیست

 دارد.

ایده ایجاد یک جامعه جهانی برخوردار از آینده مشترک بر مبنای اساس و جوهره فرهنگ سنتی چین و دستاوردهای جامعه 

دهد.  دیک میان کل بشریت را بازتاب میبشری شکل گرفته و وابستگی متقابل همه کشورها به یکدیگر و ارتباط متقابل و نز

ترین بستر مشترک برای شکل  های دیگر و کل بشریت است و بزرگ های مشترک چین و فرهنگ این ایده نمایانگر ارزش

ای برخوردار از آینده مشترک به معنای سازگاری همه کشورها با  شود. ایجاد جامعه دادن به یک دنیای بهتر قلمداد می

های یکجانبه تحمیلی از طرف یک کشور واحد یا اقلیت کوچکی از کشورها نیست. این  ان یا اجرای طرحهای یکس ارزش

سازی یک سیستم یا فرهنگ با سیستم یا فرهنگ  امر همچنین به معنای تعیین یک بازیگر واحد در سرتاسر دنیا یا جایگزین

های اجتماعی، ایدئولوژی، تاریخ، فرهنگ و  ای نظامدیگر نیست. چنین طرحی در واقع خواستار آن است که کشورهای دار

ای متفاوت در راستای پیشرفت کل بشریت اهداف و منافع خود را با یکدیگر همسو سازند، از حقوق برابر  سطوح توسعه

 المللی سهیم شوند. در ارتباط با اقدامات بین ها تیمسئولمند شوند و در تمام  بهره

وخم است. با این حال،  هانی برخوردار از آینده مشترک مسیری بس دشوار و پرپیچمسیر حرکت به سمت یک جامعه ج

ماندگی، سعادت را جایگزین فالکت و مدنیت را  روند تاریخی و هدف تمدن بشری این است که پیشرفت را جایگزین عقب

ه اجماع برسند و با همکاری جایگزین بربریت کند. همه کشورها باید ورای قومیت، اعتقادات، فرهنگ و موقعیت مکانی ب

 همه مردم مبنی بر زندگی بهتر را رنگ واقعیت بخشند. رؤیایای برخوردار از آینده مشترک را شکل دهند و  یکدیگر جامعه

 المللی . ایجاد مدل جدیدی از روابط بین۳

میان همه کشورها صلح  صلح و همکاری به نفع همگان است، حال آنکه نزاع و رویارویی به نفع هیچکس نیست. همسازی

ه پیروی از دهد ک انجامد. تاریخ نشان می ومرج می آورد، در حالیکه رویارویی به آشوب و هرج جهانی با خود به ارمغان می

 زند. ومرج و حتی جنگ دامن می الملل به هرج ف، رویارویی و سوءاستفاده از قدرت در روابط بینگری، ایجاد ائتال سلطه

الملل مواجه است. برخی هنجارها و  ای، دنیا با بحران جدی اعتماد و تهدیدات ضد قواعد و نظم بین وسعهعالوه بر مسائل ت

اند اکنون دیگر به حال خود  گسترده به رسمیت شناخته شده و رعایت گردیده طور بهالمللی که  اصول اخالقی دیرپای بین

اند، یا  اند، پاره شده باط با ثبات و رفاه جهانی نادیده انگاشته شدهالمللی در ارت اند. برخی معاهدات و توافقات بین رها شده

لی دیگر کشورها را نقض کرده و در امور آشکارا حاکمیت م یالملل نیبقعیت اند. برخی کشورها برخالف وا لطمه دیده

کنند. کنند و از کشورهای ضعیف و کوچک سوءاستفاده می داخلی آنها دخالت می



 

36 
 

ناپایدار، همه کشورها باید از قواعد تبعیت کنند، اعتماد را تقویت کنند و حافظ نظم باشند و در  یالملل نیبدر بحبوبه اوضاع 

استقبال  ها دولترا شکل دهند. ما باید از یک رویکرد جدید در قبال روابط میان  یالملل نیبعین حال مدل جدیدی از روابط 

دهکده جهانی ما به دنبال ائتالف بلکه به دنبال شراکت است.  گوست و نهکنیم، مدلی که مشخصه آن نه رویارویی بلکه گفت

 باید نه صحنه جنگ و نبرد بلکه بستر توسعه همگانی باشد.

کاری توأم با منفعت متقابل شکل مباید بر مبنای اصول احترام متقابل، برابری و عدالت و ه یالملل نیبمدل جدید روابط 

تک تک و فقیر و غنی استوار است.  برابری همه کشورها، کوچک و بزرگ، قوی و ضعیفاحترام متقابل بر پایه گیرد. 

آنها  یها دغدغهو منافع و  خویش یا توسعهکشورها باید به نظام سیاسی کشورهای دیگر، حق آنها مبنی بر انتخاب مسیر 

 گر کشورها باشند.و مداخله در امور داخل دی یگر سلطه. همه باید مخالف سیاست زور، احترام بگذارند

افراطی و رقابت شدید را کنار بگذاریم و اطمینان حاصل کنیم که  ییگرا یماددر راستای حفظ برابری و عدالت، ما باید 

 از را دارند تا بدین طریق ها فرصتبرابر حق دسترسی به  طور بهمختلف  یا توسعهکشورهای برخوردار از منابع و سطوح 

مورد اول باید باید مبتنی بر خیر و صالح همگانی و منافع مشترک باشد و  ها دولتروابط میان کاسته شود.  یا توسعهشکاف 

 به نحو مناسبی موازنه برقرار کنند. یالملل نیبکشورها باید میان منافع ملی خویش و کمک به جامعه در اولویت قرار گیرد. 

همکاری بر مبنای منفعت متقابل هدفش نه به حداکثر رسانیدن منافع خویشتن بلکه ایجاد وضعیت برنده ـ برنده است و شیوه 

مشروع بقیه  یها دغدغهکشورها در عین دنبال نمودن منافع خویش باید به . شمارد یمرا مردود « برای برندههمه چیز »منسوخ 

خویش توسعه همگانی را نیز ترویج کنند و در عین پاسداری از امنیت خویش به امنیت  کشورها نیز بپردازند، در کنار توسعه

 ما باید فشار را به نیروی محرک، بحران را به فرصت و مناقشه را به همکاری تبدیل کنیم.دیگر کشورها نیز احترام بگذارند. 

محسوب  یالملل نیبمدل جدیدی از روابط کشورهای بزرگ یک عامل مهم جهت پاسداری از صلح و ثبات جهانی و ایجاد 

نه  هر کشوری یالملل نیبجایگاه عمل کنند.  خویش یها تیمسئولبه  شان گاهیجا. کشورهای بزرگ باید متناسب با شوند یم

. شود یمآن کشور سنجیده  یریپذ تیمسئولو حس  ینگر ندهیآ، یغرض یببر مبنای اندازه، توان و قدرت، بلکه بسته به 

اصلی خود را به سمت آینده بشریت معطوف کنند و مسئولیت بیشتری در قبال صلح و  یها تالش رگ بایدبز کشورهای

مسیر تاریخ استفاده کنند.  یا منطقهو  یالملل نیبتوسعه جهانی بر عهده گیرند، نه اینکه از قدرت خود در جهت سلطه بر امور 

از روندهای زمانه تبعیت کنند و که کشورهای بزرگ در راستای موفقیت راهبردهای خویش باید  دهد یمبشری نشان 

 را کسب کنند. ها ملتمقبولیت گسترده دیگر کشورها و 

پیشرفت بشر را تداوم بخشند. همکاری و  توانند یمکشورهای بزرگ تنها از طریق همکاری توأم یا احترام و منفعت متقابل 

ویت شود تا بدین طریق بتوان یک چارچوب باثبات و متوازن از روابط میان کشورهای بزرگ به وجود مشارکت باید تق

 یها دغدغهکشورهای بزرگ باید به منافع کانونی و . آورد یمآورد، چارچوبی که از صلح و ثبات جهانی حمایت بعمل 



 

37 
 

و اختالفات و مناقشات را از طریق ارتباط سازنده و  به وجود بیاورند یتر قیعمعمده یکدیگر احترام بگذارند، درک متقابل 

 کنند. وفصل حلرایزنی 

هیچ و تحمیل اراده خود به دیگران، با کشورهای کوچک رفتار برابر داشته باشند.  یگر سلطهکشورهای بزرگ باید به جای 

 یالملل نیبد یا به حاکمیت قانون در مقیاس و دلبخواهی خرابی به بار بیاور مورد یب یها جنگکشوری نباید با راه انداختن 

 وفصل حل شکیباییمسائل و اختالفات باید از طریق گفتگو و رایزنی از موضع برابر و با حداکثر صداقت و د. لطمه وارد کن

 شوند.

 اقتصادی یساز یجهان. ترویج مدل جدیدی از ۴

این پدیده با گرایش روز به سمت توسعه و همکاری توسعه اقتصاد جهان است.  ریناپذ برگشتاقتصادی پیامد  یساز یجهان

، تحرک و جابجایی مردم یگذار هیسرماموجب تسهیل تجارت،  توجهی قابلاقتصادی به میزان  یساز یجهانهمخوانی دارد. 

در حوزه فناوری شده و به مردم همه کشورها منفعت رسانیده است و بدین طریق کمک مهمی به توسعه  ها شرفتیپو 

مدل کنونی را به همراه داشته است.  ها پسرفتاین امر همچنین شماری از مشکالت و با این حال، اقتصادی جهان کرده است. 

های در حال توسعه باشد یا منافع آنها را نمایندگی کند. کشور یها دگاهید دهنده بازتاب تواند ینماقتصادی  یساز یجهان

هستند شکاف میان فقیر و غنی را بیشتر « همه چیز برای برنده»مجموع صفر که مشخصه رویه  یها یبازقانون جنگل و 

فقیر و غنی شکاف فزاینده میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و همچنین شکاف میان که این امر در قالب  اند کرده

 (.12مربع در کشورهای توسعه یافته نمود پیدا کرده است )

 اقتصادی به مثابه یک شمشیر دولبه است یساز یجهان. ۱۲مربع 

بانک جهانی، تولید ناخالص  یها دادهبر اساس اقتصادی موجب ارتقای توسعه اقتصادی جهان شده است.  یساز یجهان

تریلیون دالر در  74به  1970تریلیون دالر در سال  96/2برابر افزایش یافت و از  25ارزش کنونی دالر  بر حسبدنیا  یداخل

میلیارد  300برابر افزایش یافته و از  50تجارت جهانی که  دهند یمآمارهای سازمان تجارت جهانی نشان  25رسید. 2015سال 

طبق آمارهای سازمان ملل، جمعیت گرفتار فقر شدید  26ده است.رسی 2016تریلیون دالر در سال  16به  1970دالر در سال 

از هدف به نصف رسانیدن  کاهش یافته و 2015میلیون نفر در سال  836به  1990میلیارد نفر در سال  9/1در سطح دنیا از 

 27جمعیت گرفتار فقر شدید ذیل اهداف توسعه هزاره سازمان ملل پیشی گرفته است.

همچنین باید خاطرنشان ساخت که دنیا با عدم توازن اقتصادی فزاینده مواجه است که مشخصه آن تشدید شکاف میان شمال 

                                                           
یانک جهانی:  تیسا وب 25
سازمان تجارت جهانی:  تیسا وب 26
 .2016، جوالی «: حقایق و ارقامیساز یتوسعه و جهان»کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل،  27

https://www.worldbank.org/
https://www.wto.org/index.htm
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و جنوب و فقر و غنی است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه گرفتار فقر و به تبع آن مشکالت اجتماعی نظیر گرسنگی، 

میلیارد انسان  5/3 (،سوییس )مؤسسه پژوهشی کردیت « 2016گزارش ثروت جهانی »طبق گ هستند. و جن بیماری

دالر در ازای هر نفر  10000بالغ بر درصد ثروت جهان هستند که  4/2بزرگسال در انتهای هرم ثروت جهانی تنها مالک 

کشور پیشرفته ــ  25درصد خانوارها در  70که حدود  دهد یمنشان  ینزیک مکمؤسسه جهانی  2016گزارش سال  28.شود یم

در مقیاس جهانی،  29مدشان ثابت یا رو به کاهش بوده است.درآ 2014تا  2005 یها سالمیلیون نفر ــ بین  500یعنی بیش از 

باال به حدود  نابرابری درآمدی بسیار 6/0از آستانه ینی ن گرفتار فقر شدید هستند و ضریب جمیلیون نفر همچنا 700بیش از 

 رسیده است. 7/0

 

و به اقدامات  اند دادهاقتصادی یا کشورهای دیگر نسبت  یساز یجهانبرخی کشورها مشکالت حاکمیتی در داخل را به 

، اند زدهو مصرف لطمه  جهانی ارزش، تأمین یها رهیزنجاین رویکرد به . اند دهیگردمتوسل  انهیجو سلطهو  یکجانبه، حمایتی

 .اند دادهسوق « تله رکود»و اقتصاد دنیا را به سمت  اند ساختهکنونی را متالطم  یالملل نیبنظم تجاری 

کردن روابط  ، رهایالملل نیبو معاهدات  ها سازمانخروج از اقتصادی بترسیم.  یساز یجهانما نباید از مشکالت پیش روی 

و بهبود عملکرد  ت ما تنها از طریق فرآیند اصالحمشکال. برند ینمو ساختن دیوارهای مرزی راه به جایی تجاری خارجی 

قویت همه کشورها باید دست به دست هم بدهند و از تاریخ درس بگیرند، همکاری را ت است. وفصل حلخویشتن قابل 

 برای همگان تبدیل کنند. و نافع ه یک فرآیند باز، فراگیر، متوازناقتصادی را ب یساز یجهانو  کنند، حاکمیت را ارتقا دهند

و  ها ینوآورمدل جدید باید اقتصادی باید توسط همه کشورها تهیه و شکل داده شود.  یساز یجهانمدل جدیدی از 

را بر مبنای قواعد و نهادهایی نظیر آزادسازی تجارت و تجارت چندجانبه استوار سازد که در عمل مفید و مؤثر  ها شرفتیپ

اصول سازد،  کن شهیرمجموع صقر را  یها یبازو  ، سیاست زور، قانون جنگلیگر سلطهذکور باید مدل م .اند دهیگردواقع 

این و دموکراسی، برابری، انصاف و عدالت را محقق سازد. تقویت کند  و منافع مشترک را رایزنی فراگیر، اهتمام جمعی

ونق همگانی جهانی را ترویج کند و توسعه و ر مدل باید به ایجاد یک اقتصاد جهانی گشوده و باز کمک کند، صلح و ثبات

 غان بیاورد.به ارم

اقتصادی و توسعه  یساز یجهاناز بر موج جدیدی  یانیپا یبانقالب فناوری چهارم که در حال حاضر در جریان است تأثیر 

همه کشورها جدی به ارمغان آورده است.  یها چالشدر زمینه توسعه و همچنین  یا سابقهیب یها فرصتجامعه بشری داشته و 

با دورنمای باید دست به دست هم داده و دست به اقدام فوری بزنند تا بدین طریق چارچوب جدیدی برای حاکمیت جهانی 

ما باید قواعد و استانداردهایی وضع کنیم که نوآوری یک جامعه جهانی برخوردار از آینده مشترک به وجود بیاورند. 

                                                           
.2016، نوامبر «2016گزارش ثروت جهانی »مؤسسه پژوهشی کردیت سوییس،  28
 .2016، جوالی «ادهای پیشرفتهاز والدین خویش؟ تثبیت یا کاهش درآمد در اقتص رتریفق»، ینزیک مؤسسه جهانی مک 29
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ما باید منافع همه کشورها و . کنند یمرا تضمین  امنیت بشر یها حداقلال و در عین ح بخشند یمتوسعه را سهولت  وفناورانه 

یا  افتهی توسعهلحاظ کنیم. عادالنه نیست که استانداردها و قواعد امنیتی کشورهای به ویژه کشورهای در حال توسعه را 

هیچ کشوری لی تک تک کشورها ضروری است. احترام به حاکمیت م کشورها اطالق دهیم. هکشورهای مشخصی را به هم

باشد که به امنیت  یا فناورانهنباید به دنبال سلطه فناورانه، مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، یا دست زدن به اقدامات 

و اعتماد متقابل، همه کشورها باید دست به ، احترام متقابل ییگرا چندجانبهبر اساس مفاهیم . زند یمدیگر کشورها لطمه 

که  ندشکل ده یالملل نیب یها یهمکارو سیستمی از قواعد فناورانه و چارچوبی برای  ندگسترده بزن یها یهمکارگفتگو و 

ا از ضروری است که همه کشورهو منفعت برای همگان است.  یشمول همهمتضمن صلح، امنیت، دموکراسی، شفافیت، 

فناورانه را تحت شمول حاکمیت قانون و هنجارهای به رسمیت  یها ینوآورداری کنند، اجتماعی و عدالت پاسبرابری 

و متناسب با  که نوآوری توسط مردم، برای مردم قرار دهند و اطمینان حاصل کنند یالملل نیبشناخته شده در سطح 

 .ردیگ یمانسانی صورت  یها ارزش

 سازمان ملل محوریتبا  الملل نیبحفظ نظام . 5

که بر پایه اهداف و اصول منشور سازمان ملل استوار است با منافع اکثریت کشورها تطبیق یافته و صلح و  یالملل نیبنظم 

با هدف تحقق منافع فردی  الملل نیبو هنجارهای پایه روابط  یالملل نیبنقض آشکار قوانین را در دنیا ارتقا داده است. توسعه 

عدالت را  یگر سلطهو نزاع مشخصه آن است. ، رویارویی ومرج هرجدنیا گرفتار وضعیت متزلزلی شود که  شود یمموجب 

دموکراتیک، پاسداری از هنجارهای  یالملل نیبتوسعه روابط باید با عزمی راسخ در جهت  یالملل نیبجامعه . اندازد یمه خطر ب

 تالش کند. یالملل نیبو حفظ برابری و عدالت در سطح  بقای بشر و توسعه حیاتی هستند اخالقی و حقوقی که در راستای

و  الملل نیبمنشور سازمان ملل سنگ بنای حفظ ثبات در نظام .سازمان ملل در کانون نظام حاکمیت جهانی قرار دارد

که دلیل آن منسوخ  ن استاشکال گوناگو در یعدالت یبدنیا گرفتار رویارویی و  نمندسازی روابط در میان کشورهاست.وقان

حفظ شدن اهداف و اصول منشور سازمان ملل نیست، بلکه دلیلش عدم تحقق مؤثر و کارامد این اهداف و اصول است. 

و منافع مشروع تک تک کشورها و شکل دادن به  یالملل نیباقتدار و نقش سازمان ملل در راستای حفظ منافع مشترک جامعه 

، با محوریت سازمان ملل الملل نیببنابراین، همه کشورها باید از نظام ن و درخشان برای بشر حائز اهمیت است. روش یا ندهیآ

و نقش کانونی سازمان ملل در  مبتنی بر اهداف و اصول منشور سازمان ملل الملل نیب، هنجارهای پایه روابط یالملل نیبقوانین 

 .پاسداری کنند الملل نیبامور 

. این شود یمقلمداد  یالمل نیبسیستم تجاری چندجانبه که سازمان تجارت جهانی در کانون آن قرار دارد سنگ بنای تجارت 

و بهبود رفاه مردم همه  جاد یک اقتصاد جهانی گشوده و بازدر ارتقای تجارت جهانی، ای یساز سرنوشتسیستم نقش 

و اصول پایه سازمان تجارت  یالملل نیبحمایتی که با قوانین بازار، قواعد تجاری یکجانبه و  یها استیس. کند یمکشورها ایفا 

 اقتصادی در سطح یها بحرانو حتی ممکن است به  شوند یمموجب کوچک شدن تجارت جهانی  جهانی در تضاد هستند
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 ییگرا کجانبهیحمایت کنند و در عین حال قویاً با  ییگرا چندجانبههمه کشورها باید دست در دست هم از  جهان دامن بزنند.

ما در راستای ایجاد یک اقتصاد جهانی گشوده و باز باید از نقش حمایت از تولیدات داخلی مخالفت کنند.  یها استیسو 

کانونی و اصول پایه سازمان تجارت جهانی و همچنین سیستم تجاری چندجانبه که مشخصه آن تجارت آزاد، شفافیت و 

کشورهای در حال توسعه عضو حمایت بعمل  یا توسعهمشروع و فضای عدم تبعیض است، پاسداری کنیم و از حقوق 

و  یا هستهپیمان منع گسترش تسلیحات  ،یا هسته، کنوانسیون ایمنی ییوهوا آبتوافق پاریس در خصوص تغییرات بیاوریم.

همه بر پایه اجماع همه طرفین استوارند و با منافع همه کشورها همخوانی دارند.  یالملل نیبدیگر معاهدات و توافقات 

و  ها سازمانکامل عمل کنند. خروج دلبخواهی از  طور بهامضاکنندگان متعهدند به تعهدات خود نه به صورت گزینشی بلکه 

این قواعد باید منصفانه در تضاد است.  للالم نیببا روح اصول اخالقی حاکم بر قراردادها و جامعه  یالملل نیب یها مانیپ

 و استانداردهای دوگانه به آنها لطمه نزند.« ییگرا مصلحت»باشند و  آور الزامرعایت شوند و متقابالً 

 ها تمدندر میان  متقابلترویج مبادالت و یادگیری . 6

مبادالت و یادگیری اصلی تمدن بشری است.  یها یژگیوتنوع یکی از اساسی جامعه بشری است.  یها مشخصهتمدن از 

دنیا به مدد ارتباطات و همجوشی طی هزاران سال در طول تاریخ بشری بوده است.  ها تمدنمحرک اصلی پیشرفت متقابل 

و یادگیری متقابل در  تر یقوگوناگون به جایگاه کنونی دست یافته است. توسعه بیش از پیش بشر مستلزم تبادالت  یها تمدن

پیشرفت میان مردم است.  تر کینزددر میان مردم کشورهای مختلف و پیوندهای  تر قیعمو درک متقابل  ها فرهنگان می

مبرم پیش روی ما و سوق دادن بشر به سمت  یها چالشفرهنگی به اندازه توسعه اقتصادی و فناورانه در راستای پرداختن به 

مدنیت بر مبنای تنوع و بر پایه برابری و تنوع استوار باشد.  شمول همهده و تمدن بشری باید گشوآینده بهتر حائز اهمیت است.

دنیا از جمله تمدن چین  یها تمدنهمه  ملت یا مردمان است. هر تمدنی نمایانگر خاطره جمعی یک. ابدی یمرشد و نمو 

هر نیست.  ونقص بیع یبهیچ تمدنی بر روی زمین کامل و با یکدیگر برابرند.  ها تمدنهمه محصول توسعه بشر هستند. 

بر دیگری برتر دانست. تمدن بشری فراگیر و  توان ینمهیچ تمدنی را برخوردار است.  ییها یستگیشاتمدنی از فضایل و 

تالش جهت برتر دانستن ثمره تالش و خردورزی بشر شایسته اکرام و احترام است.  به عنوانهر فرهنگی است.  شمول همه

 کاری ها تمدنو کاشتن بذر نفاق در میان  دیگر  یها تمدن یساز نیگزیجایا  یساز دگرگونیک نژاد یا تمدن بر دیگری، 

و دنیا را به سمت چنددستگی و  زنند یمدامن  ها تمدنصرفاً به سوءتفاهم میان  ها تالشاین است.  بار بتیمصعبث و 

 .دهند یمرویارویی سوق 

باید تقویت شود. همه کشورها باید با احترام و از موضع برابر یا یکدیگر رفتار  ها تمدنمبادالت و یادگیری متقابل در میان 

را کنار بگذارند و دانش خویش درباره تفاوت میان تمدن خود با  یورز غرضتک تک کشورها باید تکبر و کنند. 

هر و سازگار باشند.  بمختلف دامن بزنند و به دنبال همزیستی متناس یها فرهنگرا باال ببرند، به گفتگو میان  یها تمدن

و توسعه آنها را سهولت بخشد. این امر به  دیگر را تکریم کند یها تمدنکشوری باید برای تمدن خود ارزش قائل شود، 

از نقاط قوت  یریگ بهرهباشند و با  شمول همهباید گشوده و  ها تمدنهمه کمک خواهد کرد.  ها تمدنشکوفایی همه 
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باید همگام با زمانه پیشرفت کنند  ها تمدنهمه یکدیگر از طریق مبادالت و یادگیری متقابل، توسعه همگانی را ترویج کنند. 

 و توسعه خود را از طریق نوآوری تداوم بخشند.
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کند یمیک دنیای بهتر کمک  یریگ شکل. چین به 4  

 

و  مک چین حافظ صلح، توسعه، شکوفاییبدون ک تواند ینمدنیا نیز  جدای از بقیه دنیا به توسعه دست یابد و تواند ینمچین 

توسعه بشری  مختصات چین همچنان توسعه خود را باعملکرد خوب چین و دنیا متقابالً به یکدیگر وابسته است. ثبات باشد. 

با آینده بقیه دنیا گروه خورده و منافع مردم چین با منافع همگانی مردم  از نزدیک اش ندهیآکه  داند یم، زیرا سازد یمسازگار 

، حافظ نظم جهانی کند یممار صلح جهانی است، به توسعه جهانی کمک چین همواره معدیگر کشورها ادغام گردیده است. 

و بنیه خود را وقف ایجاد یک جامعه جهانی برخوردار از آینده مشترک و شکل دادن به یک دنیای بهتر  و خردروزی است

 .کند یم

ارتقای صلح و توسعه جهانی از طریق توسعه خویش. ۱

کشور در حال توسعه در دنیا نسبت به دنبال کردن مسیر خویش و اداره امور خویش از طریق ادغام  نیتر بزرگ به عنوانما 

کشور خود را شکوفاتر و مردم خود را سعادتمندتر سازیم و جهان  میتوان یمما بدین طریق است که منابع کامالً متعهدیم. 

صلح و توسعه جهانی به خدمت ما  نیتر بزرگخودی خود این به سازیم.  مند بهرهپیچیده و متزلزل را از ثبات و قطعیت 

 است.

، چین «با مشخصات چینی برای یک عصر نوین سوسیالیسمتفکر درباره »موسوم به  نگیپ نیجتحت هدایت نظریه شی 

متعهد هستیم و  محور مردمما نسبت به یک رویکرد همچنان به ترسیم مسیر سوسیالیستی پیش روی خود ادامه خواهد داد. 

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، . ما یک طرح یکپارچه پنج محوری با هدف پیشبرد توسعه میا دادهتوسعه را در اولویت قرار 

د ، پیشبرها حوزهچهارشاخه با هدف تحقق یک جامعه نسبتاً شکوفا در همه  و یک راهبرد جامع یشناخت بوم ستیزو  اجتماعی

ما باید تالش کنیم چین را به یک کشور . میا گذاشتهتقویت انضباط حزبی به اجرا  وون اصالحات، پیشبرد حاکمیت قان

 ملی گام برداریم. ت و شادابیاوطرسوسیالیستی مدرن و قوی تبدیل گنیم و به سمت 

و با عزمی  کند یمتوسعه باکیفیت را ترویج چین توسعه اقتصادی را در کانون فرآیند احیای ملی خویش قرار داده است، 

ما همگی فرآیند . کند یمرا دنبال  شمول همهورنمای جدیدی از توسعه نوآورانه، هماهنگ، سبز، گشوده و راسخ ایجاد د

تا نیازهای فزاینده مردم در جهت برخورداری از یک زندگی بهتر را به نحو  میبخش یماقتصاد خویش را شتاب  یساز مدرن

در  یا کنده نییتعکه بازار نقش ام اقتصادی تداوم خواهد یافت تا اطمینان حاصل شود اصالح جامع نظبهتری برطرف سازیم. 

ما اصالحات ساختاری را در سمت . گذارد یمو دولت کارکردهای خود را به نحو بهتری به اجرا  کند یمتخصیص منابع ایفا 

ما راهبرد برای توسعه اقتصادی سالم و پایدار به وجود بیاوریم.  زا درونعرضه به پیش خواهیم برد تا بدین طریق انگیزه 

 یبند شبکهناشی از توسعه دیجیتالیزه شده،  یا توسعه یها فرصتمبتنی بر نوآوری را همچنان اجرا خواهیم کرد، از  یا توسعه
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و بنیه خود را در  ها تیلقابو هوشمند بهره خواهیم گرفت، محافظت از حقوق مالکیت فکری را تشدید خواهیم کرد،  شده

چین علم و فناوری را ه وجود خواهیم آورد. بجدیدی برای رشد  یها محرکو  و گسترش خواهیم دادحوزه نوآوری بسط 

را بسط و گسترش خواهد داد تا کشورهای  یالملل نیب یها یهمکارا مردم بیشتری از آن منتفع شوند،به پیش خواهد برد ت

نوآورانه منفعت  یها یفناورو از طریق گردند  مند بهرهعلم و فناوری  یها حوزهدیگر بتوانند از دستاوردهای این کشور در 

 بیشتری برای مردم دنیا به ارمغان خواهد آورد.

در جهت تضمین و بهبود  ها تالشجستجوی یک زندگی بهتر برای مردم خود همواره هدف اصلی چین بوده است. ما 

از ثمره  یتر کاملو  تر منصفانههمه مردم را قادر خواهیم ساخت تا به نحو استانداردهای زندگی را شدت خواهیم بخشید و 

هدفمند فقر را تقویت خواهیم کرد تا مطمئن شویم فقر  یکن شهیرما فرآیند کاهش و شوند.  مند بهرهاصالحات و توسعه 

شوند و  مند بهرهاز ثمره رشد اقتصادی بهتر  میساز یمما بدین ترتیب مردم را قادر . شود یم کن شهیر 2020شدید تا پایان سال 

ان ملل در خصوص سازم 2030فعال دستورکار  طور بهچین . میکن یمهمچنین به کاهش فقر شدید در سطح دنیا کمک 

و استفاده از الگوهای رشد و سبک  قبال ترویج توسعه سبز پایبند استدر تعهد خود در ، کند یمتوسعه پایدار را دنبال 

در واکنش به  یالملل نیب یها یهمکاراین کشور نقش پیشتاز را در زمینه . بخشد یمرا شتاب  بوم ستیززندگی سازگار با 

، و برد یمو پایدار را در سرتاسر دنیا به پیش  توأم با تولید ناچیز کربن، مدور ، توسعه سبز،کند یمایفا  ییوهوا آبتغییرات 

 از موطن مشترک بشر محافظت کند. کند یمتالش 

که از  کند یمدر دوران جدید، چین یک سیاست دفاعی را دنبال . کنند یمنیروهای مسلح چین از صلح جهانی قاطعانه دفاع 

و نیروهای دفاع ملی و چینی  یها مشخصهنسبت به ایجاد یک تشکیالت نظامی قوی با ماهیت تدافعی برخوردار است و 

ارتش . ماند یممتعهد باقی  یا توسعهچین و مطابق با منافع امنیت ملی و  یالملل نیبمسلح محکم و استوار متناسب با جایگاه 

 به عنوانخود  یالملل نیب یها تیمسئولنی برخوردار از آینده مشترک پایبند است، به چین صادقانه به مفهوم یک جامعه جها

در حوزه نظامی را به نحو جامع و فراگیر در  یالملل نیب یها یهمکارو  کند یمنیروهای مسلح یک کشور بزرگ فعاالنه عمل 

بنابراین، ارتش چین نگهبان راهبردی صلح و توسعه جهانی است و به ایجاد دنیایی بهتر توأم با . برد یمدوران جدید به پیش 

 .کند یمصلح پایدار و امنیت همگانی کمک 

توأم با منفعت متقابل و توسعه همگانی یها یهمکارال کردن . دنب۲

به دستاوردهای بزرگ و پایداری دست یابیم که  میتوان یمتوأم با منفعت متقابل و توسعه همگانی  یها یهمکارتنها از طریق 

. شوند یم، در حالیکه برخی دیگر روز به روز فقیرتر شوند یمبرخی کشورها روز به روز ثروتمندتر برای همگان نافع هستند. 

مردم چین خواهان یک زندگی بهتر نه فقط  .سازد یمممکن ایی پایدار در سرتاسر دنیا را غیراین امر حفظ صلح و شکوف

توأم با منفعت متقابل با دیگر کشورها را تقویت  یها یهمکارچین برای خود بلکه همچنین برای مردم بقیه دنیا هستند. 
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را برطرف سازد. چین در این راستا  یا توسعهو شکاف  بل را ارتقا دهدت و یادگیری متقاخواهد کرد تا بدین طریق مبادال

 .انجامد یمورانه و همگانی ه پیشرفت منصفانه، باز، جامع، نوآکه ب ردیگ یمسیری را در پیش م

چین تالش خواهد کرد از طریق مبادالت و  را.و منافع همگ دنبال کردن توسعه نوآورانه، رشد به هم پیوسته

ما جدید رشد را تقویت کند.  یها محرکمنابع جدیدی از رشد اقتصادی به وجود بیاورد و  یالملل نیب یها یهمکار

تا بدین  میکن یمتقویت  یا توسعه یها طرحکالن و بهم پیوستگی  یها استیسهمکاری با کشورهای دیگر را در خصوص 

ما ونی بکاهیم. و از تأثیرات منفی بیرایش دهیم طریق از نقاط قوت یکدیگر بهره بگیریم، تأثیرات سرریز مثبت را افز

و در عین  یم کردرا به نحو فراگیرتری به پیش خواهیم برد، منافع کنونی و بلند مدت را دنبال خواه ها یهمکارگشایشات و 

بر سهم منابع موجود بیافزاییم و تقسیم تا بدین طریق  ع خویش منافع دیگر کشورها را نیز لحاظ خواهیم کرددنبال کردن مناف

افتصاد جهان کمک خواهد کرد  یساز متوازنچین به سازیم و به تبع آن انصاف و عدالت را رعایت کنیم.  تر منصفانهآن را 

ما از سوار شدن مردم دیگر کشورها بر قطار . رسانند یمدها به مردم بیشتری منفعت اطمینان حاصل خواهد کرد که دستاورو 

بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بیشتری را در راستای  میکن یمو تالش  میکن یمتوسعه چین استقبال  ریالس عیسر

اقتصادی  یساز یجهانو بدین ترتیب دیگران را از منافع و ارزش یاری دهیم  جهانی صنعتی، تأمین یها رهیزنجادغام در 

 سازیم. مند بهره

یک جامعه جهانی  دبرای ایجا ابتکار کمربند و جاده بستری ترویج توسعه باکیفیت در امتداد کمربند و جاده.

چین و طرفین . کند یمجهت ارتقای صلح و توسعه جهانی عمل « پلی»و « قایق»برخوردار از آینده مشترک است و به مثابه 

بعیت کنند و از توسعه و منفعت متقابل ت صول رایزنی گسترده، اهتمام مشترکاز امربوطه دست به دست هم خواهند داد تا 

و زندگی بهتر برای مردم خواهیم پذیری ما به دنبال استانداردهای واال، پایدارگمیت پاک پاسداری کنند. و حا باز و سبز

و نوآورانه به  در امتداد کمربند و جاده، ما مشترکاً این ابتکار را به مسیری باز، سبز در راستای ترویج توسعه باکیفیترفت. 

برای همگان به وجود  ییها فرصتهدف ما این است که و مبادالت فرهنگی تبدیل خواهیم کرد.  سمت صلح، شکوفایی

ژئوپلتیکی یا  یها ائتالفنه برای ایجاد  کمربند و جادهشوند.  مند بهرهزندگی بهتر  بیاوریم و مردم بیشتری را قادر سازیم تا از

ر در واقع یک فرآیند باز و فراگیر است که هدفش نه هدف این ابتکااست.  ابتکاری برای همکاری اقتصادی نظامی، بلکه

انحصاری به دنبال آن است  یها اردوگاهبند و جاده به جای ایجاد ابتکار کمرنهاست. نادیده انگاشتن آ قرار دادن دیگران و نه

این ابتکار به دنبال بهره گیرند و توسعه همگانی را دنبال کنند.  ها فرصتمشترکاً از که به چین و بقیه دنیا کمک کند تا 

دیگری است. ما از همکاری و مشارکت هر « تله»هر مجموع صفر، یا  یها یبازایدئولوژیکی،  یها یمرزبنداجتناب از 

 .میکن یمکشوری که مایل به این کار است استقبال 

چالش پیش روی دنیای امروز است. جهت تحقق هدف  نیتر بزرگفقر  یکن شهیر پیشبرد فرآیند کاهش فقر در دنیا.

هماهنگ در  یها تالشضروری است که همه کشورها دست به ، 2030سازمان ملل مبنی بر پایان دادن به فقر شدید تا سال 

وسعه خود به کشورهای در حال ت یها کمکبر میزان این زمینه بزنند. چین طرفدار آن است که کشورهای توسعه یافته 
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جهت دستیابی به توسعه را تقویت کنند تا بدین طریق فرآیند کاهش  زا درونبیافزایند و کشورهای در حال توسعه نیز انگیزه 

، میگذار یمسازمان ملل در خصوص توسعه پایدار را به اجرا  2030فعال دستورکار  طور بهما فقر جهانی تسریع گردد. 

، از سازمان ملل و بانک جهانی در جهت تداوم ایقای نقش میده یمرا در حوزه کاهش فقر افزایش  یالملل نیب یها یهمکار

توأم با منفعت متقابل را در  یالملل نیب یها یهمکارو مدل مبادالت و  میکن یممهم آنها در زمینه کاهش فقر در دنیا حمایت 

ک به مردم گرفتار فقر و گرسنگی کم خواهد یمرا دارد و  رفقی چین دغدغه کشورهای. میکن یمارتباط با کاهش فقر ترویج 

به کشورهای  یگذار هیسرماخارجی و بخشش بدهی و افزایش واردات و  یها کمکتا با ارائه  این کشور تالش دارد کند.

خود را تقویت کنند. ما همچنان  یا توسعه یها تیقابلدر حال توسعه ــ به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته ــ کمک کند تا 

 انیجو پناهکاهش فقر، پیشگیری و کنترل بیماری و امدادرسانی به خردورزی و بنیه خود را وقف مسائل جهانی از جمله 

توأم با رونق و  یا ندهیآبه مدد توسعه همگانی رخت بربندد و  یافتادگ عقبکه سایه فقر و  میکن یمو کاری  میکن یم

 شکوفایی همگانی جای آن را بگیرد.

اقتصادی یساز یجهانحفظ و پیشبرد . ۳

در راستای اتخاذ تدابیر فعال و  میا آمادهما و قوباً حامی آن است.  کند یماقتصادی شرکت  یساز یجهان درفعال  طور بهچین 

و پایدارتر سازیم.  اقتصادی را پویاتر، فراگیرتر یساز یجهانو فرآیند همکاری کنیم  یالملل نیبتقویت رهنمودها با جامعه 

 تر قیعم، متنوع، و تر جامعدر راستای ایجاد یک ساختار گشایشی را دنبال خواهد کرد،  تر فعالچین یک راهبرد گشایش 

از اقتصادی را  یساز یجهانپیشرفت توأم با منفعت متقابل را به نحو فراگیرتری محقق خواهد ساخت و تالش خواهد کرد، 

 طریق اقدامات ملموسی و واقعی حفظ و ترویج خواهد کرد.

چین نسبت به سیستم تجاری چندجانبه با محوریت سازمان  حمایتی. یها استیسو  ییگرا کجانبهیمخالفت با 

ترام متقابل تجارت جهانی کامالً متعهد است. این کشور مشتاق است تا همکاری با دیگر کشورها را بر اساس برابری و اح

چین طرفدار تبعیت از قواعد سازمان تجارت بسط و گسترش دهد و ثبات و توسعه اقتصاد و تجارت جهانی را تداوم بخشد. 

ل، از طریق گفتگو و رایزنی و بر اساس احترام متقاب یالملل نیبجهانی جهت پرداختن به مسائل موجود در حوزه تجارت 

هیچگاه به  ها تعرفه دار ادامهتهدید وقوع جنگ تجاری و افزایش است.  تین حسنو  برابری، منفعت متقابل، همکاری

چین یک اقتصاد بالغ و برخوردار از یک سیستم صنعتی و زنجیره . کند ینممشکالت اقتصادی و تجاری کمک  وفصل حل

یا  میخور ینمما هرگز در جنگ تجاری شکست صنعتی کامل، بازارهای بزرگ، و شتاب پویا به سمت توسعه است. 

جدید مطمئن  یها فصلو گشایش  ها فرصت، تبدیل مخاطرات به ها چالشچین نسبت به رویارویی با . میشو ینمتضعیف 

 است.

گذشته ایفا  یها سالگشایشات نقش کلیدی در رشد اقتصادی چین طی  گشودن بیش از پیش درها بر روی دنیا.

از تدابیر  یا مجموعهما کرده است. به همین نحو، رشد بیشتر در آینده تنها از طریق گشایشات بیشتر قابل دستیابی است. 
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را به « جهانی شدن»و « گشایش درها بر روی دیگران»ه و همچنان به اجرا خواهیم گذاشت، گشایشی عمده را به اجرا گذاشت

دست به ق و غرب و از طریق خشکی و دریا و با ایجاد پیوندهایی به سمت شر میده یماندازه مساوی مورد تأکید قرار 

 تر شفافساختن دسترسی به بازار،  تر آسان، ها ممنوعه، کوتاه کردن فهرست ها تعرفهبا کاستن از . میزن یمگشایشات بیشتری 

به وجود خواهد آورد و  تر تیفیکساختن فضای تجاری، چین یک اقتصاد باز و با  تر جذابو   ساختن قواعد بازار

ما از حضور دوستان خارجی بیشتر در چین بیشتری جهت رشد، دگرگونی و نوآوری برای دنیا رقم خواهد زد.  یها فرصت

و  وکارها کسبخواهد کرد، « جهانی شدن»چین انرژی بیشتری را صرف . میکن یمو گردش استقبال   کارجهت تحصیل، 

اقتصادی  یها یهمکارو توسعه در خارج از چین تشویق خواهد کرد، تبادالت و  یگذار هیسرمامؤسسات چینی بیشتری را به 

چین همچنان با منفعت متقابل شکل خواهد داد. و فرهنگی را تقویت خواهد کرد و بسترهای جدیدی جهت همکاری توأم 

 بندد یمو تمام تالش خود را بکار  کند یماطمینان حاصل  یالملل نیبنسبت به موفقیت اجالس کمربند و جاده برای همکاری 

جدیدی برای  یها زهیانگچین در کالس جهانی برگزار کند و بدین طریق تقاضا و  یالملل نیبتا یک نمایشگاه واردات 

 گشایش بیش از پیش و رشد اقتصاد جهانی به وجود بیاورد.

چین اجرای راهبرد منطقه آزاد تجاری خود را  صادی در منطقه.ارتقای یکپارچگی اقت در راستای تر عیسراقدام 

بر روی  د داد که تمرکزشهبسیار استاندارد متشکل از مناطق آزاد تجاری شکل خوا یا شبکهسرعت خواهد بخشید و 

درهایش به روی دنیا باز است. ما به تضمین و  کند یمکشورها و مناطق مجاور است، از طریق کمربند و جاده بازتاب پیدا 

و مذاکرات بر سر قرارداد تجارت آزاد چین ـ ژاپن ـ کره  میکن یمکمک  یا منطقهتوافق بر سر شراکت اقتصادی جامع 

چین بر روی منطقه آزاد تجاری آسیا ـ آرام و جامعه . میبخش یمچین ـ اتحادیه اروپا را سرعت  یگذار هیسرماجنوبی و پیمان 

آفریقا حمایت خواهد کرد، یکپارچگی اقتصادی  یا قارهتجاری  اقتصای آسیای شرقی کار خواهد کرد، از ایجاد منطقه آزاد

و تکانه و شتاب  را ترویج خواهد کرد یگذار هیسرمارا در منطقه به پیش خواهد برد، آزادسازی و تسهیل تجارت و 

 اقتصادی را تقویت خواهد کرد. یساز یجهان

تسویه پولی در تجارت  یها نهیگزرنمینبی موجب شده تا  یساز یالملل نیب رنمینبی. یساز یالملل نیبتداوم روند 

هدف از این امر نه تغییر سیستم کنونی بلکه تکمیل و ساخته است.  تر متنوعرا  یالملل نیبجهانی افزایش یابد و سیستم پولی 

در عین بهبود آن است. این یک فرآیند بازارمحور مبتنی بر اصل احترام به تقاضای بازار و خدمت به اقتصاد واقعی است. 

ر داخل، چین و مالی د یا هیسرما یها حسابپیشبرد روند اصالح بازارمحور نرخ مبادله رنمینبی و گشایش منظم و محتاطانه 

رنمینبی را همچنان ادامه خواهد داد، استانداردهای مالی را باال خواهد برد و بخش مالی خود را بیش از  یساز یالملل نیبروند 

خواهد ساخت و بدین طریق منافع همگرا با دیگر کشورها را تقویت خواهد کرد و به ثبات مالی در سطح  یالملل نیبپیش 

 کرد.کمک خواهد  یالملل نیب

جهانی یها شراکتتوسعه . ۴
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ال کسانی دارند و مسیر یکسانی را دنبی یها آل دهیاکسانی که را در اولویت قرار داده است.  ها شراکتچین بسط و گسترش 

مشترکی برخوردارند  یها دگاهیداز  ها تفاوتبا یکدیگر شریک شوند. این امر در مورد کسانی که علیرغم  توانند یم کنند یم

نسبت به یک رویکرد جدید در قبال روابط میان کشورها که چین این روحیه را تقویت خواهد کرد، نیز مصداق دارد. 

ما تالش خواهیم گفتگو و نه رویارویی مشخصه آن است متعهد خواهد ماند و به جای ائتالف به دنبال شراکت خواهد رفت. 

کشورهای بزرگ شکل دهیم که ثبات و توسعه متوازن مشخصه آن است. ما همچنین تالش کرد چارچوبی برای روابط میان 

با همسایگان خود برقرار کنیم و همبستگی و همکاری با دیگر کشورهای در حال توسعه را  یتر قیعمخواهیم کرد روابط 

رک، همگرایی منافع با دیگر چین با تبعیت از اصول حفظ خیر و صالح همگانی و دنبال کردن منافع مشتتقویت کنیم. 

و حلقه دوستان خود را در سطح دنیا  بیشتری برای شراکت قائل خواهد شدارزش کشورها را بسط و گسترش خواهد داد، 

 خواهد کرد. تر بزرگ

کشور در حال توسعه دنیا و  نیتر بزرگچین روابط دوسویه در سطح دنیاست.  نیتر مهمروابط چین ـ آمریکا یکی از 

همکاری تنها گزینه صحیح برای دو کشور است و روابط توأم با منفعت دنیاست.  افتهی توسعهکشور  نیتر بزرگآمریکا 

داشته  میان ما آمریکا باید یک نگرش جامع و منطقی در قبال روابط دوسویهبهتر است.  یا ندهیآمتقابل تنها مسیر به سمت 

چین قصد ندارد آمریکا را به چالش بکشد یا جای آن کشور را بگیرد؛ آمریکا قادر نیست چین را وادار به کاری کند باشد. 

در راستای حفظ قدرت و توان خویش بقیه کشورها را مهار یا سرکوب کند  تواند ینمیا توسعه چین را متوقف سازد. آمریکا 

ه درک و شناخت آمریکا باید ذهنیت جنگ سرد را کنار بگذارد و ب یا مشکالت داخلی خود را به دیگران منتقل کند.

ا توسعه و شکوفایی دیگر کشورها وفق دهد و با بقیه دنیا آمریکا باید خودش را بو دنیا دست یابد.  صحیحی از خود، چین

کشور رو در روی  قرار نیست این دوشود، اصلی که کشورهای بزرگ همواره باید از آن تبعیت کنند.  ساز همهماهنگ و 

حتمی منازعه و رویارویی را  تواند یمهم قرار بگیرند. با این حال، هرگونه اشتباه محاسباتی راهبردی میان کشورهای بزرگ 

مشترک را بر عهده گیرد،  یها تیمسئولبا همکاری آمریکا  چین به خاطر رفاه دو ملت و بقیه دنیا آماده استسازد. 

و روابط میان  کند وفصل حلام متقابل اختالفات را بر اساس احتررا بر مبنای منفعت متقابل بسط و گسترش دهد،  ها یهمکار

چین و آمریکا را مشترکاً به پیش ببرد و در این راستا بر روی هماهنگی، همکاری و ثبات متمرکز شود.

های  اند. آنها سختی ترین همسایه یکدیگر طی هفت دهه گذشته با یکدیگر همکاری کرده بزرگ به عنوانچین و روسیه 

المللی هستند. راهبرد شراکت جامع ما از بلوغ، ثبات  اند و الگوی خوبی برای مدل جدید روابط بین زمانه را پشت سر گذاشته

ابل و باالترین ارزش راهبردی توأم است. ارتقای روابط و انسجام برخوردار است و با باالترین سطح اعتماد و هماهنگی متق

تر برای روابط دوسویه  ای درخشان میان چین و روسیه به یک شراکت راهبردی جامع برای دوران جدید نویدبخش آینده

ا میان ماست. چین همواره روابط با روسیه را در اولویت دستورکار دیپلماتیک خویش قرار داده است. چین و روسیه ب

تری میان دو کشور برقرار کنند، در ارتباط با مسائل مرتبط با منافع  همکاری یکدیگر تالش خواهند کرد دوستی عمیق

های مشترک با یکدیگر هماهنگ عمل کنند،  کانونی خویش از یکدیگر حمایت کنند، در مواجهه با مسائل عمده و دغدغه
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ند و روابط دوجانبه را تا سطوح باالتری بسط و گسترش دهند. روابط ما ای خویش را ارتقا ده پیوند میان راهبردهای توسعه

المللی دشوار و متزلزل ایفا خواهد کرد. شراکت نزدیک میان  نقش وزنه تعادل و همچین عامل پیشران را در وضعیت بین

 کند. چین و روسیه به صلح، امنیت و ثبات در جهان کمک می

وز و همچنین شریک راهبردی و جامع چین است. ما تالش داریم یک شراکت در راستای اروپا یکی از ارکان مهم دنیای امر

و نفوذ های خویش را به هم پیوند بزنیم  دستیابی به صلح، رشد، اصالحات و مدنیت شکل دهیم، نقاط قوت، بازارها و تمدن

مچنان از یکپارچگی اروپا و تعریف نقش جهانی شراکت راهبردی و جامع میان چین و اتحادیه اروپا را افزایش دهیم. چین ه

ها را بسط و  تر حمایت خواهد کرد. دو طرف همکاری الملل برای یک اتحادیه اروپای متحدتر و قوی تر در امور بین پررنگ

و ثبات را در سرتاسر دنیا د های مشترک خواهند ز گرایی دست به تالش گسترش خواهند داد، در راستای حفظ چندجانبه

 واهند داد.ارتقا خ

نگرد. این کشور دیپلماسی همجواری را در  چین به کشورهای همسایه به عنوان اساس و بستر توسعه و شکوفایی خویش می

داند. همسو با سیاست  و توسعه در منطقه را وظیفه خود می دهد و ترویج صلح، ثبات  ت قرار میروابط خارجی خود در اولوی

شمولی، ما همواره اعتماد و  و همه اصول مودت، صداقت، منفعت متقابل گان بر اساسبرقراری دوستی و شراکت با همسای

کنیم و صلح  دهیم، همکاری توأم با منفعت متقابل را بیشتر می دهیم، پیوندپذیری را ارتقا می مساعدت دوسویه را افزایش می

مان به ارمغان بیاورد و تکانه  ری برای همسایگانعت حتی بیشتفکنیم تا بدین طریق فرآیند توسعه ما من و آرامش را تضمین می

های  و زمینه را جهت تبدیل چین و همسایگانش به یک جامعه برخوردار از آینده مشترک مهیا سازد. چین همچنان همکاری

 ای پاسداری خواهد کرد. ای را رهبری خواهد کرد و از صلح و توسعه منطقه منطقه

با تبعیت از اصول خیر و صالح  پرورانند. مشترک صلح و توسعه را در سر می رؤیای چین و دیگر کشورهای در حال توسعه

انی و دنبال کردن منافع مشترک، چین یکپارچگی و همکاری با دیگر کشورهای در حال توسعه را بر اساس صداقت، همگ

ای برخوردار از آینده مشترک کمک  کند. ما به ایجاد پیوند میان چین و آفریقا در قالب جامعه نیت تقویت می قرابت و حسن

و توسعه همگانی است  کنیم، شراکت جامع میان چین و کشورهای آمریکای التین که مشخصه آن برابری، منفعت متقابل می

های جامع و همچنین توسعه مشترک چین و کشورهای عربی  محور مبتنی بر همکاری دهیم، شراکت جامع و آینده را ارتقا می

آوریم و به مردم همه کشورهای در  های جنوب ـ جنوب به وجود می های جدیدی برای همکاری کنیم، محرک را تقویت می

 کنیم تا به زندگی بهتری دست یابند. حال توسعه کمک می

 المللی گرایی و حفظ انصاف و عدالت بین . حمایت از چندجانبه5

ایجاد یک جامعه جهانی برخوردار از آینده مشترک به شمار  انصاف و عدالت جزو اهداف ابدی جامعه بشری و هدف غایی

رسند. آینده دنیا باید توسط مردم همه کشورها تعیین شود و  روند. در دنیای امروز، انصاف و عدالت دور از ذهن بنظر می می

گرایی متعهد  انبهالمللی باید از طریق مشورت و رایزنی توسط همه کشورها مدیریت شوند. چین نسبت به چندج امور بین
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الملل را  کند و دموکراسی، حاکمیت قانون و موازنه مناسب در روابط بین المللی پاسداری می اف و عدالت بینماند، از انص می

 کند. با همکاری دیگر کشورها ترویج می

نافع همسان و بیم و امید المللی است. در دنیای امروز، همه کشورها از م مشترک جامعه بین رؤیایگرایی  حمایت از چندجانبه

المللی  گرایی و روابط بین شود در برابر گرایش جهانی به سمت چندقطبی یکسان برخوردارند که این امر موجب می

 به عنوانزدند دیگر به سر آمده است. چین  دموکراتیک نتوان مقاومت نمود. آن روزها که صاحبان قدرت حرف آخر را می

ترین کشور در حال توسعه دنیا همچنان از  و بزرگ عضو دائم شورای امنیت سازمان مللملل،  یکی از بنیانگذاران سازمان

کند و  المللی مبتنی بر اهداف و اصول منشور سازمان ملل حمایت می المللی با محوریت سازمان ملل و نظم بین نظام بین

دهد. چین طرفدار آن است که  ایی یاری میگر گرایی و مخالفت با یکجانبه کشورهای دیگر را در حمایت از چندجانبه

ها یا بسترهای  آیند، کشورهای مربوطه باید از طریق چارچوب هرگاه اختالفات و مناقشات میان کشورها به وجود می

وفصل  های مشترک باشند، در عین حل چندجانبه دست به مشورت و رایزنی بزنند، علیرغم حفظ اختالفات به دنبال زمینه

آمیز اختالفات و مناقشات را  وفصل صلح ر میزان منافع متقابل بیافزایند و بدین طریق به اجماع دست یابند و حلاختالفات ب

ترویج کنند. ما مخالف تهدیدات حساب شده یا کاربرد زور هستیم. چین نسبت به سیستم تجاری چندجانبه با محوریت 

ها، تضعیف دیگران، یا  کجانبه نظیر ساخت دیوار میان ملتماند و مخالف رفتارهای ی سازمان تجارت جهانی متعهد می

و  المللی مخابرات کری، اتحادیه بینفعال از سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی مالکیت ف طور بهانزواگرایی است. ما 

 کنیم. المللی کار در راستای ایفای نقش بهتر در اداره جهان حمایت می سازمان بین

المللی است. ما به حق مردم همه کشورها مبنی بر  ای چین در زمینه پرداختن به مسائل بین اصل پایهحفظ انصاف و عدالت 

ی همه کشورها را گذاریم، حاکمیت ملی و تمامیت ارض های اجتماعی خویش احترام می ای و نظام انتخاب مسیر توسعه

ده خود را به دیگران تحمیل اچین هیچگاه ار شماریم و مخالف مداخله در امور داخلی دیگر کشورها هستیم. محترم می

دهد اراده خود را به مردم چین تحمیل کنند. ما هیچگاه در امور داخلی دیگران دخالت  کند و به دیگران نیز اجازه نمی نمی

در امور داخلی ما دخالت کند. چین طرفدار برابری همه  دهیم کنیم و به هیچ کشور یا قدرت دیگری نیز اجازه نمی نمی

کند،  ورمداران میکشورها، کوچک و بزرگ، قوی و ضعیف، غنی یا فقیر است و با قانون جنگل که ضعفا را قربانی ز

شمریم و تالش داریم حضور و دیدگاه کشورهای در حال  فکر سلطه و سیاست زور را قویاً مردود میمخالف است. ما ت

المللی بر عهده خواهد گرفت، با  های بیشتری را در عرصه بین تر سازیم. چین مسئولیت الملل پررنگ سعه را در امور بینتو

ای و  و انصاف و عدالت را در امور منطقه المللی پاسداری خواهد کرد قت بینهمکاری دیگر کشورها از وجدان بشری و حقی

ای طرفداری  المللی و منطقه چنان از اصول خویش در ارتباط با مسائل عمده بینالمللی سرلوحه قرار خواهد داد. ما هم بین

 گذاریم: کرده و این اصول را به اجرا می

 هیچ کشوری نباید در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کند یا اراده خود را به دیگران تحمیل کند

 ال کردن منافع خودخواهانه اجتناب ورزندای داشته باشند و از دنب کشورهای مربوطه باید رفتار بیطرفانه
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 های سیاسی بود حل در راستای پرداختن به اختالفات و مناقشات باید نه به دنبال کاربرد زور بلکه به دنیال راه

هایش در معرض قضاوت منصفانه قرار داد. ما گفتگوهای  ها و ویژگی چین معتقد است هر مسئله را باید بسته به مشخصه

دنبال منافع کنیم، به  شویم، اصل بیطرفی را رعایت می نظمی می کنیم، مانع بی کنیم، از ثبات پاسداری می یج میصلح را ترو

کنیم. المللی ایفا می ای و بین ای در تضمین صلح و آرامش در سطح منطقه و نقش سازنده رویم خودخواهانه نمی

 و توسعه نظام حاکمیت جهانی . پیشگامی در زمینه اصالح6

ساختن نظام حاکمیت جهانی و عمل به اصول رایزنی گسترده، اهتمام مشترک و منافع همگانی آرمان مشترک  تر نصفانهم

و در عین حال به  کند یمیک کشور بزرگ و مسئول همچنان از حقوق خود دفاع  به عنوانچین همه کشورهای دنیاست. 

ما نقش فعالی در . دهد یماز چین را مدنظر قرار  یالملل نیبو ملزومات دنیا و انتظارات جامعه  کند یمتعهدات خود عمل 

و  کننده جادهیا، کننده مشارکتیک کشور  به عنواناصالح و توسعه نظام حاکمیت جهانی ایفا خواهیم کرد. چین 

 و بهبود کمک کند. ینوآورل زمان از طریق یتی در طودوار است به پیشبرد این نظام حاکمبه نظام مذکور امی کننده کمک

این آرمان مشترک همه کشورها و مناطق است و بنابراین ما با تبعیت از اصول رایزنی گسترده، اهتمام مشترک و منافع 

پیشنهادی سالم را به اجماع و  یها طرحما باید تالش کنیم . میکن یمنظام حاکمیت جهانی را دنبال  یساز دگرگونمشترک، 

به است؟  تر مناسببرای دنیا و برای مردم همه کشورها  یالملل نیبچه نوع نظم و حاکمیت اقدامات هماهنگ تبدیل کنیم. 

این موضوع باید توسط همه کشورها از طریق مشورت و رایزنی مشخص شود، نه اینکه یک کشور واحد یا اعتقاد چین، 

ما نقش فعالی ایفا خواهیم کرد، همکاری با همه کشورهای مربوطه را رها درباره آن تصمیم بگیرند. اقلیت کوچکی از کشو

مشترک بشری را ترویج  یها ارزشتقویت خواهیم نمود، و صلح، توسعه، انصاف، عدالت، دموکراسی، آزادی و دیگر 

را به نحو بهتر و همچنین اراده جامعه  یالملل نیبخواهیم کرد تا بدین طریق نظام حاکمیت جهانی تغییرات در ساختار 

 بازتاب دهد. یتر متوازنرا به نحو  یالمل نیب

جهانی  اکمیتنظام ح تا ملزومات جدید کند یمو به این سازمان کمک  کند یمچین از اصالح سازمان ملل فعاالنه حمایت 

مندرج در منشور  یها تیمسئولبرطرف سازد، به خود  یها اتیعملو  یده سازماندر قالب رهنمودها،  را به نحو بهتری

ما از اصالح سازمان ملل بهتر عمل کند و نقش رو به رشدی در زمینه حفظ صلح در جهان و ترویج توسعه همگانی ایفا کند. 

چین خواهان آن است که اصالح سازمان . میکن یمضروری سازمان تجارت جهانی بر مبنای انصاف و عدالت حمایت 

ال توسعه و فضای سیاستی کشورهای در ح کانونی و اصول پایه آن و به ویژه حافظ منافع یها ارزشتجارت جهانی متضمن 

سازمان تجارت جهانی باید آزادسازی و تسهیل تجارت را ترویج کند تا بدین طریق تجارت جهانی قانونمندتر، باشد. 

در ایجاد یک  یتر پررنگاختالفات تجاری را ارتقا دهد و نقش  وفصل حل های مکانیسمو بازتر شود،  رتریپذ یدسترس

ا همگاری یکدیگر به مسائل جهانی از جمله تغییرات ب یالملل نیبچین و جامعه اقتصاد جهانی باز و فراگیر ایفا کند. 
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محافظت  مان ارهیس، تروریسم، امنیت سایبری، امنیت انرژی و بالیای طبیعی خواهند پرداخت و مشترکاً از ییوهوا آب

 خواهند کرد.

پول و بانک جهانی را به پیش ببرد و تغیرات در ساختار  یالملل نیباصالح نظام حاکمیتی صندوق  کند یمچین فعالنه تالش 

 یالملل نیبمرجع اصلی همکاری اقتصادی در سطح  به عنوانرا  20ما نقش گروه  را به نحو بهتری بازتاب دهد. یالملل نیب

تا از یک نهاد مدیریت بحران به یک مکانیزم حاکمیتی بلند مدت و کارامد  میکن یمو به این گروه کمک  میده یمارتقا 

چین در راستای هدایت و ترویج اقتصاد دنیا اهتمام بیشتری داشته باشد.  مدیریتنسبت به رشد اقتصادی دنیا و تبدیل شود و 

 پاسیفیکاقتصادی آسیا ـ  یها یهمکارجدید در قالب سازمان  یک اقتصاد جهانی گشوده و باز به سمت دستاوردهای

و ایده جامعه  خانواده آسیا ـ پاسیفیک و اطمینان حاصل خواهد کرد که مردم بیشتری از)اپک( گام خواهد برداشت 

ما پیشرفت پایدار و باثبات مکانیزم همکاری گروه بریکس را تضمین خواهیم . کنند یمبرخوردار از آینده مشترک استقبال 

 ایفا کند. یتر پررنگنقش  یالملل نیبکرد تا این گروه بتواند در بسترهای 

فعال ترویج خواهیم کرد، عملکرد و تجارب موفق در حوزه  طور بهنوآورانه در زمینه حاکمیت جهانی را  یها دهیاما 

را در سنت فرهنگی خویش جستجو خواهیم کرد که در دنیای امروز  ییها ارزشخالصه خواهیم نمود و حاکمیت ملی را 

و نقاط قوت چین را در راستای  ها حل راهما بدین طریق تالش خواهیم کرد عقالنیت، سرمشق روابط حسنه هستند.  و والگ

 حاکمیت جهانی عرضه کنیم.
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 یبند جمع

ما اما به خود غره . میکن یمهفت دهه گذشته به همه دستاوردهای خویش افتخار  یها تیموفقه به اما مردم چین با نگ

 سوسیالیسمدر این دوران جدید، عزم و اراده چین در خصوص ترسیم مسیر  .میشو ینمیا دچار رخوت و خمودی  میشو ینم

با رنگ و بوی چینی، تبعیت از یادگیری متقابل و همکاری توأم با منفعت متقابل و همکاری با بقیه دنیا دچار تزلزل نخواهد 

تعامالت بیشتری با دیگر کشورها  و به نحو فراگیرتر از دنیا استقبال خواهد کرد، تر گشودهچین در آینده با آغوش شد. 

 یشرفت و رونق بیشتری برای خود و بقیه دنیا به ارمغان خواهد آورد.پخواهد داشت و 

آینده همه کشورها هیچگاه تا این اندازه از مواجهیم.  ها چالش، متغیرها و ها یدواریام، ها فرصتبا طیفی از ما در دنیای امروز 

تا وقتی که اهداف یکسانی آینده دیگران برای هر کدام از ما حائز اهمیت است. به یکدیگر پیوند نخورده است.  نزدیگ

 جامعهمواجه گردیم، این توانایی را داریم که یک  ها چالششویم و با  مند بهره ها فرصتداشته باشیم و به شکل واحد از 

 زنیم.را برای همگان رقم ب تر درخشاننیایی بهتر و جهانی برخوردار از آینده مشترک را شکل دهیم و د

          

                  

 

                   


