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مقدمه

ــت توســعه گرای  ــه اســتراتژی کالن اقتصــادی و سیاســی دول ــاز دهه هاســت ب برنامــه اصالحــات و سیاســت درهــای ب
ــن  ــرده و مهم تری ــت ک ــعه را روای ــتان توس ــن داس ــر جذاب تری ــای اخی ــور در دهه ه ــن کش ــد. ای ــکل می ده ــن ش چی
برنــده فراینــد جهانی شــدن بــوده اســت. چیــن بــه مــدد اصالحــات موفــق ســاختاری در اقتصــاد از یک ســو و گشــودن 
درهــا بــه روی بــازار جهانــی از ســوی دیگــر در کوتــاه زمانــی از کشــوری فقیــر و در حاشــیه اقتصــاد و تجــارت جهانــی 
ــات جهانی شــدن  ــن کشــور از امکان ــدی ای ــن و بهره من ــد رشــد چی ــدل شــد. رون ــزرگ جهــان ب ــن اقتصــاد ب ــه دومی ب
چنــان بــوده کــه بســیاری از کشــورها آن را بــه سوءاســتفاده از امکانــات نظــام تجــارت چندجانبــه متهــم می کننــد. امــا 
ــا در حــال پیشــرفت اســت  ــه بســیار ســریع تر از رقب ــی و درحالی ک ــات جهان ــدی از امکان ــن کشــور در اوج بهره من همی
ناگهــان "چرخــه دوگانــه" را به عنــوان اســتراتژی جدیــد توســعه اقتصــادی مطــرح می کنــد، چرخــه ای کــه در آن تاکیــد 
بــر اهمیــت اقتصــاد داخلــی به عنــوان موتــور اصلــی رشــد و توســعه ایــن کشــور اســت. در برداشــت نخســت اســتراتژی 
ــرا  ــد، زی ــر می رس ــه نظ ــی واردات ب ــوخ جایگزین ــتراتژی منس ــای اس ــه و احی ــی جاهالن ــی طراح ــه نوع ــه دوگان چرخ
ــی در حرکــت  ــی به ســرعت به ســوی موقعیــت مســلط در اقتصــاد جهان ــات جهان ــدی از امکان ــا بهره من کشــوری کــه ب
اســت را بــه درون و بــه انــزوا ســوق می دهــد، به ویــژه آنکــه انزواگرایــی جاهالنــه در تاریــخ چیــن ســابقه دارد. درگذشــته 
نه چنــدان دور چیــن بســیار پیشــرفته تر از اروپــای در آســتانه رنســانس بــود، امــا ناگهــان انزوایــی خودخواســته را برگزیــد، 

تعامــالت بــا صحنــه بین المللــی را بــه حداقــل رســاند و شــانس ایجــاد جهــان جدیــد را بــه اروپــا داد.

 بــه چــه دالیلــی چیــن اســتراتژی چرخــه دوگانــه را در پیــش گرفتــه اســت؟ آیــا صرفــاً یــک انتخــاب از روی نادانی اســت 
یــا ناشــی از محاســبات پیچیــده رهبــران ایــن کشــور اســت؟ پیامدهــای چرخــه دوگانــه چیــن و دیپلماســی اقتصــادی 
ــا  ــر روابــط ایــن کشــور ب ــار اســتراتژی جدیــد توســعه چیــن ب ــوان مفهوم بنــدی نمــود؟ آث ــه می ت ایــن کشــور را چگون
ایــران را چگونــه می تــوان مفهوم بنــدی کــرد؟ گــزارش حاضــر معطــوف بــه تبییــن ایــن موضوعــات و پاســخ گویی بــه 

پرســش های مــورد اشــاره در باالســت.
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1. چرخه دوگانه: چیستی 

بــه طــور تاریخــی حکومت هــای نخبه گــرا همــواره برچیــن حکــم رانده انــد. بــه دیگــر ســخن قــدرت در چیــن همــواره 
ــن  ــت چی ــزب کمونیس ــخ، ح ــن تاری ــداوم ای ــت. در ت ــه اس ــئت گرفت ــد نش ــیار قدرتمن ــا بس ــک ی ــران کاریزماتی از رهب
ــن کشــور در دســت داشــته  ــدرت را در ای ــر ق ــان در دهه هــای اخی ــن حکومت هــای جه ــوان یکــی از نخبه گراتری به عن
و رهبــران حــزب بیشــترین منابــع قــدرت را در دســتان خــود متمرکــز کرده انــد. شــی جیــن پینــگ به عنــوان یکــی از 
قدرتمندتریــن رهبــران چیــن شــناخته شــده اســت، به گونــه ای کــه حتــی منابــع قــدرت او را بــا مائــو رهبــر کاریزمایــی 

ــد. 1 ــن مقایســه می کنن ــالب چی انق

ــن  ــود.2در چی ــری می ش ــه و پیگی ــران ارائ ــاً از ســوی رهب ــعه عموم ــای کالن توس ــرا، برنامه ه ــاختار نخبه گ ــن س  در ای
ــرای پیشــبرد توســعه  ســنتی وجــود دارد کــه هــر یــک از رؤســای جمهــور در دوره ریاســت خــود اســتراتژی کالنــی ب
ــت جمهوری  ــی ریاس ــر صندل ــه زدن ب ــس از تکی ــی پ ــنت، ش ــن س ــداوم ای ــد. در ت ــالم می کنن ــن اع ــادی در چی اقتص
ــر  ــن اعــالم کــرد. ب ــرای پیشــبرد توســعه اقتصــادی در چی ــوان اســتراتژی کالن ب ــای چینــی" را به عن در 2012، "رؤی
مبنــای ایــن اســتراتژی تــا ســال 20۴۹ مقــارن بــا صدمیــن ســال ســالگرد انقــالب چیــن ایــن کشــور بایــد بــه کشــوری 
توســعه یافته در حــوزه اقتصــادی بــدل شــود. 3در ســال 201۹ حــزب کمونیســت قانــون اساســی چیــن را تغییــر داد و راه 
را بــرای ریاســت جمهوری مادام العمــر شــی جیــن پینــگ گشــود؛ بنابرایــن شــی جیــن پینــگ 68 ســاله تــا مادامــی کــه 

ــد.  ــری نمای ــی را پیگی ــای چین ــد اســتراتژی کالن رؤی شــرایط جســمی او مجــال می دهــد می توان

در یــک دهــه ای کــه از ریاســت شــی جیــن پینــگ بــر چیــن می گــذرد، او ابتــکارات متعــددی را در داخــل و خــارج در 
ــکار محســوب می شــود.  ــن و مشــهورترین ابت ــد و راه مهم تری ــه داده اســت. کمربن ــی ارائ ــای چین ــق رؤی راســتای تحق
افــزون بــر ایــن اســتراتژی توســعه صنعتــی جدیــد تحــت عنــوان "ســاخت چیــن 202۵" یکــی دیگــر از ابتــکارات کلیدی 
دوره رهبــری اوســت.۴ اســتراتژی اقتصــادی چرخــه دوگانــه تازه تریــن ابتــکاری اســت کــه از ســوی شــی اعــالم شــده 
اســت. اعــالم ایــن اســتراتژی از ســوی مرکزیــت قــدرت در چیــن بــه معنــای بســیج منابــع نظــام سیاســی تــا آینــده ای 

ــت.  ــرای آن اس ــرای اج ــی ب قابل پیش بین

ــازار داخلــی و اقتصــاد سیاســی  در برداشــت کالن چرخــه دوگانــه بــه معنــای شــکل دهی بــه مدلــی جدیــد از رابطــه ب
بین المللــی اســت. در ایــن مــدل بــازار داخلــی و ارتبــاط چیــن بــا اقتصــاد بین المللــی یکدیگــر را تقویــت می کننــد، امــا 
ــه  ــازار داخلــی ایفــا می کنــد۵. چرخــه دوگان ــه بیــان دقیق تــر نقــش پیشــران در اقتصــاد چیــن را ب ــا ب نقــش کلیــدی ی
نوعــی خودکفایــی بــه معنــای ســنتی کلمــه نیســت بلکــه بــر اصــالح روابــط اقتصــادی داخلــی و خارجــی تکیــه دارد6 بــه 
دیگــر ســخن در قالــب چرخــه داخلــی کانــون پارادایــم توســعه اقتصــادی چیــن از صــادرات محــوری و ســرمایه گذاری 
بــه مصــرف داخلــی دگرگــون می شــود. مزیــت رقابتــی ســنتی اقتصــاد چیــن کــه تــا کنــون نیــروی کار ارزان بــوده اســت 
به نوعــی بــا بــازار مصــرف بــزرگ به عنــوان مزیــت رقابتــی جدیــد ایــن کشــور در اقتصــاد جهانــی جایگزیــن می گــردد.7 
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ــعه  ــم توس ــه چهارده ــژه برنام ــن، به وی ــت چی ــف دول ــای مختل ــب برنامه ه ــج در قال ــه به تدری ــه دوگان ــی چرخ خط مش
ایــن کشــور عملیاتــی شــده اســت. برنامــه چهاردهــم توســعه چیــن واجــد چنــد ویژگــی کلیــدی اســت. نخســت آن کــه 
ــه کشــور  ــن ب ــل چی ــر تبدی ــی ب ــن کشــور مبن ــدت ای ــی و در راســتای هــدف میان م ــای چین ــوان بخشــی از رؤی به عن
مــدرن بــا نظــام سوسیالیســتی، مرفــه، قدرتمنــد، دموکراتیــک و بــه لحــاظ فرهنگــی پیشــرفته و همگــون در ســال 20۴۹ 
ــر خــالف 13 برنامــه قبلــی، نــرخ رشــد اقتصــادی مشــخصی در  ــرای نخســتین بار ب طراحــی شــده اســت. دوم آنکــه ب
ایــن برنامــه در نظــر گرفتــه نشــده اســت، امــا رهبــری حــزب اعــالم کــرده اســت کــه حجــم اقتصــاد چیــن بایــد تــا 
ســال 203۵ دوبرابــر شــود. ایــن هدف گــذاری بــدان معناســت کــه میانگیــن رشــد ایــن کشــور در 1۵ ســال آینــده بایــد 
حــدود ۵ درصــد باشــد. ســوم آنکــه مفهــوم جدیــد توســعه کــه دربردارنــده ترکیبــی از اقتصــاد پویــا و پایــدار بــا بهبــود 
ــر توســعه  ــه ســطوح باالت ــل ب ــب نی ــن قال ــرار دارد. در ای ــن برنامــه ق ــون ای آشــکار کیفیــت و بهــره وری اســت در کان
کیفــی، بهــره وری، عدالــت اجتماعــی و محیط زیســت پایــدار مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. در ایــن برنامــه بــر خــالف 

برنامه هــای گذشــته صرفــًا رشــد اقتصــادی در کانــون قــرار نــدارد بلکــه بــه رشــد پایــدار توجــه شــده اســت.

ــات  ــه اصالح ــاز ب ــن، نی ــوآوری پایی ــت ن ــوزون، ظرفی ــعه نام ــه توس ــدی از جمل ــای چن ــه چالش ه ــه ب ــن برنام  در ای
ــع  ــتایی، شــکاف در توزی ــعه شــهری و روس ــان توس ــد کشــاورزی، شــکاف می ــی در تولی گســترده تر اقتصــادی، بی ثبات
ــای  ــوان چالش ه ــف به عن ــی ضعی ــی اجتماع ــی و حکمران ــات عموم ــن خدم ــت پایی ــوده، کیفی ــد، محیط زیســت آل درآم

ــده اند. ــته ش ــن برجس ــدی اقتصــاد سیاســی چی کلی

 بــرای مدیریــت ایــن چالش هــا و غلبــه بــر آنهــا اهــداف چندگانــه ای در ایــن برنامــه طراحــی شــده اســت. نخســتین 
ــرد. هــدف  ــرار گی ــی ارزش ق ــره جهان ــر زنجی ــای باالت ــن در حلقه ه ــا چی ــان اســت ت هــدف توســعه اقتصــاد دانش بنی
ــای  ــه احی ــه اســت. هــدف ســوم معطــوف ب ــه چرخــه دوگان دوم تقویــت تقاضــای داخلــی در راســتای تحقق بخشــی ب
روستاهاســت بــدان معنــا کــه توســعه روســتایی و شــهری را نــه به عنــوان دو فراینــد جــدا از یکدیگــر بلکــه به عنــوان 
ــزا  ــان و هم اف ــوند و توأم ــر ش ــل یکدیگ ــی مکم ــتا به نوع ــا اقتصــاد شــهر و روس ــده ت ــل نگریســته ش ــد مکم دو فراین
ــی اســت. پنجــم  ــژه کاهــش شــکاف شــدید طبقات ــردم به وی ــی م ــاه عموم ــش ســطح رف ــارم افزای ــد. چه توســعه یابن
توجــه بــه الزامــات زیســت محیطی بــرای پیشــبرد توســعه اقتصــادی اســت کــه در ایــن برنامــه بــه آن توجــه ویــژه ای 
صورت گرفتــه اســت. ششــم توجــه ویــژه بــه امنیــت ملــی و کاهــش وابســتگی بــه زنجیره هــای ارزش اســت. از منظــر 
رهبــران چیــن، وابســتگی شــدید ایــن کشــور بــه زنجیره هــای جهانــی ارزش می توانــد امنیــت ملــی چیــن را در معــرض 
خطــرات جــدی قــرار دهــد. در ایــن حــوزه بــر امنیــت غذایــی امنیــت انــرژی و امنیــت منابــع مالــی یــا حــوزه تأمیــن 
ــدن  ــا اجرایی ش ــد. ب ــرار گرفته ان ــد ق ــورد تاکی ــن م ــادی چی ــت اقتص ــدی امنی ــوزه کلی ــه ح ــوان س ــی به عن ــع مال مناب
ــی از  ــاد زنجیره های ــامل ایج ــا ش ــن حوزه ه ــت ای ــن امنی ــرای تأمی ــی ب ــای کالن ــم، پروژه ه ــاله چهارده ــه ۵ س برنام
انبارهــا و تأسیســات ذخیره ســازی مــواد غذایــی و انــرژی، توســعه فعالیت هــا در جهــت اکتشــاف و اســتخراج نفــت و گاز 
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و افزایــش ســهم انرژی هــای تجدیدپذیــر در ســبد انــرژی ایــن کشــور مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. جــدول ذیــل 
ــد. ــان می ده ــن را نش ــعه چی ــم توس ــه چهارده ــای برنام اولویت ه

جدول 1- اولویت های برنامه چهاردهم توسعه اقتصادی و اجتماعی چین

برنامه پنج ساله سیزدهمبرنامه پنج ساله چهاردهم
3۴توسعه اقتصادی

3۴نوآوری
77رفاه مردم

۵10اکولوژی سبز
--2امنیت

202۵جمع بندی

جدول 2- شاخص های اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در طول دوره برنامه پنج ساله چهاردهم
ماهیتمیانگین ساالنه2020202۵شاخص هاحوزه ها

توسعه اقتصادی

--2.3تولید ناخالص داخلی )٪(

 رشد را باید در فواصل
 منطقی نگه داشت و این
 بستگی به شرایط هرسال

دارد

نشان دهنده

 رشد بهره وری نیروی کار
 بیشتر از رشد تولید ناخالص--2.۵)٪(

نشان دهندهداخلی

نشان دهنده60.66۵رشد شهرنشینی )٪(

نوآوری

 رشد هزینه کرد در حوزه
R&D----نشان دهنده

 تعداد ثبت اختراعات به ازای
 در یک راستا با تولید6.312هر 1000 نفر

نشان دهندهناخالص داخلی

 سهم اقتصاد دیجیتال در
نشان دهنده7.810تولید ناخالص داخلی

رفاه مردم

نشان دهنده--2.1رشد درآمد در دسترس
نشان دهنده۵.۵<۵.2نرخ بیکاری شهری

 میانگین سال ها آموزش
الزام آور10.811.3جمعیت در سنین کار

 تعداد پزشک مجاز در هر
2.۹3.2هزار نفر جمعیت

 نرخ مشارکت پایه بیمه
نشان دهنده۹1۹۵بازنشستگی

مهدکودک برای نوزادان 
زیر 3 سال به ازای هر هزار 

نفر
نشان دهنده1.8۴.۵

نشان دهنده--77.3میانگین امید به زندگی
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انرژی سبز

 کاهش در انرژی نصرفی
 به ازای هر واحد از تولید

ناخالص داخلی
الزام آور13.۵----

 کاهش انتشار
 کربن دی اکسید به ازای

 هر واحد از تولید ناخالص
داخلی

الزام آور18----

 سهم روزهای پاک در
الزام آور8787.۵شهرهای بزرگ

 میزان آب های سطحی
الزام آور83.۴8۵باکیفیت سطح 3 یا باالتر

الزام آور23.22۴.1نرخ پوشش گیاهی

امنیت
الزام آور6۵0 میلیون تن >ظرفیت جامع تولید غالت

 معادل <۴.6 تن ازظرفیت جامع تولید انرژی
الزام آورزغال سنگ

لیوهــه معــاون اجرایــی رئیس جمهــور چیــن و مذاکره کننــده اصلــی ایــن کشــور در ســازمان تجــارت جهانــی در مذاکــرات 
تجــاری بــا ایــاالت متحــده کــه نقــش مهمــی در تدویــن و اجــرای سیاســت های اقتصــادی ایــن کشــور ایفــا می کنــد، 
در مقالــه مفصلــی در روزنامــه خلــق ارگان حــزب کمونیســت 6 مؤلفــه را بــرای چرخــه دوگانــه برشــمرد. ایــن مؤلفه هــا 
ــازار  ــت ســمت عرضــه در ب ــای بســیار پیشــرفته، تقوی ــوزه تکنولوژی ه ــن در ح ــک چی ــوان تکنولوژی شــامل توســعه ت
ــداوم سیاســت  ــاً ت ــد و نهایت ــی، افزایــش شهرنشــینی هوشــمند، گســترش اشــتغال و درآم ــات مال ــود خدم ــی، بهب داخل

درهــای بــاز بــه روی خــارج. 8

2. چرخه دوگانه در فرایند اجرا

ــون برنامــه چهاردهــم توســعه اقتصــادی و اجتماعــی  ــوان کان ــه به عن ــر اســتراتژی کالن چرخــه دوگان در ماه هــای اخی
چیــن به تدریــج وارد فراینــد اجرایــی شــده و طیفــی از اقدامــات توســط نهادهــای بوروکراتیــک صورت گرفتــه اســت. در 
ایــن راســتا کمیســیون توســعه و اصالحــات چیــن کــه نقــش کلیــدی را در رونــد توســعه ایــن کشــور ایفــا می کنــد و 
به نوعــی مغــز متفکــر توســعه چیــن محســوب می شــود، کاهــش هزینه هــای لجســتیک و تولیــد از یــک ســو و افزایــش 
بهــره وری در ایــن بخــش از ســوی دیگــر را به عنــوان یــک هــدف کلیــدی مطــرح کــرده اســت. در ایــن راســتا نه تنهــا 
ادغــام طیــف وســیعی از شــرکت های فعــال در حــوزه تولیــد در دســتور کار قــرار گرفتــه بلکــه توســعه هــم رســانی و 
تبــادل اطالعــات میــان ایــن شــرکت ها بــا اســتفاده از فنــاوری نســل پنجــم ارتباطــات 5G مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. 
اصــالح ایــن فرایندهــا تنهــا معطــوف بــه تولیدکنندگانــی کــه در بــازار داخلــی فعالیــت می کننــد نیســت بلکــه بــا هــدف 

تســهیل صــادرات چیــن نیــز صــورت می گیــرد. 
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اشــاره شــد کــه یکــی از نقــاط تمایــز برنامــه چهاردهــم توســعه چیــن تمرکــز بــر توســعه تکنولوژی هــا و فناوری هــای 
نویــن و بنیادیــن اســت، تمرکــزی کــه در برنامه هــای پیشــین توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ایــن کشــور چنــدان وجــود 
نداشــت. در ایــن راســتا کمیســیون توســعه و اصالحــات چیــن حوزه هــای اولویــت دار بــرای کســب حمایــت دولتــی در 
ســالهای پیــش رو در قالــب ایــن برنامــه را شــامل نســل آینــده فنــاوری اطالعــات، بیوتکنولــوژی، تولیــدات صنعتی بســیار 
پیشــرفته، مــواد جدیــد، انرژی هــای جدیــد، خودروهــای الکتریکــی، فناوری هــای ســازگار بــا محیط زیســت و خالقیــت 

دیجیتــال برشــمرده اســت.

ــه ۵  ــارج، در برنام ــل و خ ــن در داخ ــاری چی ــط تج ــم رواب ــاد در تنظی ــن نه ــوان مهم تری ــن به عن ــی چی  وزارت بازرگان
ســاله خــود چرخــه دوگانــه را در کانــون قــرار داده و در ایــن قالــب حمایــت از مصــرف داخلــی و متنوع ســازی تجــارت 
ــن نه تنهــا  ــی چی ــدای ســال 2021 وزارت بازرگان ــی از ابت ــوان اولویت هــا مطــرح کــرده اســت. در حــوزه عملیات را به عن
محدودیت هــا بــر خریــد خــودرو را در برخــی اســتان های ایــن کشــور لغــو کــرده اســت، بلکــه مشــوق هایی بــرای خریــد 
خودروهــا از ســوی شــهروندان در نظــر گرفتــه اســت، اقدامــی کــه آشــکارا در راســتای تشــویق بــه مصــرف و تحریــک 
ــه ســرمایه گذاران  ــد ب ــه مشــوق های جدی ــه ارائ ــن وزارتخان ســمت تقاضــا انجــام می شــود. یکــی دیگــر از اقدامــات ای
ــن  ــا ای ــت ت ــره ارزش اس ــاالی زنجی ــای ب ــی در حلقه ه ــال چین ــرکت های فع ــرمایه گذاری در ش ــرای س ــی ب خارج
ــر ایــن طیفــی از وزارت خانه هــای  شــرکت ها توانمنــدی خــود در تولیــد محصــوالت پیشــرفته را ارتقــا دهنــد. افــزون ب
ــع پیشــرفته و  ــای صنای ــه در حوزه ه ــن کشــور ک ــرای شــرکت های کوچــک و متوســط ای ــراً مشــوق هایی ب ــن اخی چی

ــد. ــه داده ان ــد، ارائ اولویــت دار در برنامــه چهاردهــم توســعه فعالیــت می کنن

 امــا شــاید مهم تریــن اقــدام وزارت تجــارت چیــن از منظــر بحــث حاضــر، انتشــار کتابچه هــای راهنمــا بــرای متنوع ســازی 
واردات ایــن کشــور باشــد کــه در ماه هــای اخیــر صورت گرفتــه اســت. هــدف اصلــی انتشــار ایــن کتابچه هــای راهنمــا 
تشــویق واردکننــدگان بــه تمرکــز بــر بازارهــای نوظهــور و کاهــش وابســتگی بــه بازارهــای غــرب اســت. در ایــن راســتا 

تاکیــد ویــژه ای بــر روســیه به عنــوان یــک بــازار کلیــدی و مطمئــن بــرای واردات صورت گرفتــه اســت.

 از طــرف دیگــر وزارت بازرگانــی بــا همــکاری وزارت صنعــت و فنــاوری اطالعــات بــه چنــد نهــاد دیگــر در چیــن برنامــه 
عملیاتــی بــرای حمایــت از بین المللــی شــدن اقتصــاد دیجیتــال چیــن بــا ایجــاد مراکــز تحقیــق و توســعه در کشــورهای 
ــت  ــک ســو و تقوی ــی از ی ــت از تقاضــای داخل ــه حمای ــد. روشــن اســت ک ــه کرده ان ــی ارائ دیگــر و در ســطح بین الملل
تولیــد از طریــق جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــرای بهبــود ظرفیــت فنــاوری چیــن هــر دو در راســتای چرخــه 

دوگانــه قــرار دارد.

ــازه آغــاز شــده اســت از همیــن رو اقدامــات اجرایــی  ــه ت ــد اجــرای اســتراتژی کالن چرخــه دوگان اشــاره شــد کــه رون
دولــت چیــن بــرای تحقــق ایــن اهــداف ایــن اســتراتژی کالن تــا میان مــدت تــداوم خواهــد یافــت در ایــن مســیر نیــل 
بــه دو هــدف اهمیــت اساســی خواهــد داشــت. نخســت کاهــش وابســتگی در حــوزه کاالهــای راهبــردی. در ایــن قالــب 
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دولــت چیــن توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر، ســرمایه گذاری های عظیــم در حــوزه فلــزات کمیــاب در داخــل و خــارج 
و گســترش شــبکه لجســتیک جدیــد در قالــب ابتــکار کمربنــد راه را بــرای واردات انــرژی و ســایر کاالهــای راهبــردی 

تــداوم خواهــد بخشــید.

 افــزون بــر ایــن بــه ارائــه یارانه هــای بســیار ســنگین بــه بخــش انــرژی تــداوم خواهــد داد تــا از یــک ســو ایــن بخــش 
بــه پاشــنه آشــیل اقتصــاد چیــن بــدل نشــود و از طــرف دیگــر مزیــت رقابتــی ایــن کشــور در اقتصــاد جهانــی حفظ شــود. 
بخــش انــرژی بیشــترین میــزان یارانــه را در چیــن دریافــت می کنــد و دو شــرکت پتروچاینــا و ســینوپک باالتریــن میــزان 

ــد. یارانه هــای دولتــی ایــن کشــور را در ســال های اخیــر دریافــت کرده ان

ــژه  ــه به وی ــی فناوران ــت خودکفای ــه موقعی ــل ب ــود نی ــد ب ــن خواه ــت چی ــتور کار دول ــان در دس ــه همچن ــدف دوم ک  ه
ــق و  ــای تحقی ــن در حوزه ه ــنگین چی ــرمایه گذاری س ــب س ــن قال ــود. در ای ــد ب ــرفته خواه ــیار پیش ــای بس در حوزه ه
ــر  ــده ای ب ــه طــور فزاین ــه ب ــداوم خواهــد یافــت. ســرمایه گذاری چیــن در حــوزه خودکفایــی فناوران ــان ت توســعه همچن
ــوند و از  ــوب می ش ــع محس ــیاری از صنای ــب بس ــاناها قل ــود. نیمه رس ــز می ش ــاناها متمرک ــا نیمه رس ــا ی نیمه هادی ه
ــه کــه  ــه ایــن کشــور نیــز شــمار می آینــد. همــان گون ــوان فناوران طــرف دیگــر مهم تریــن معضــل چیــن در توســعه ت

ــت. ــه اس ــی گرفت ــت پیش ــا از واردات نف ــر واردات نیمه هادی ه ــال های اخی ــد در س ــان می ده ــل نش ــودار ذی نم

نمودار 1- پیشی گرفتن واردات نیمه رساناها از نفت در سبد وارداتی چین در سال های اخیر 
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دولــت چیــن می کوشــد وابســتگی در ایــن حــوزه را کاهــش دهــد. از همیــن رو در ســال های اخیــر ســرمایه گذاری های 
گســترده ای را بــرای حمایــت از شــرکت های داخلــی صــورت داده اســت. در ســال 201۴ دولــت چیــن 1۴0 میلیــارد یــوان 
در فــاز اول بــرای توســعه صنعــت نیمه رســاناها اختصــاص داد. فــاز نخســت حمایتــی در ســال 201۹ بــه پایــان رســید. 
در ســال 201۹ و در آغــاز فــاز دوم حمایــت از صنعــت نیمه رســاناها، دولــت چیــن 20۴ میلیــارد یــوان را بــرای حمایــت از 
ایــن صنایــع اختصــاص داده اســت۹. همــان گونــه کــه نمودارهــای ذیــل نشــان می دهنــد علی رغــم آنکــه چیــن دومیــن 
ــازار جهانــی ایــن کاالهــا انــدک اســت. ایــن ســهم انــدک  ــازار بــزرگ نیمه رساناهاســت امــا ســهم ایــن کشــور در ب ب
هنگامــی اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد کــه بــا ســهم بــاالی ایــاالت متحــده در ایــن صنعــت مقایســه گــردد. تســلط 
ایــاالت متحــده در ایــن حــوزه چالشــی راهبــردی بــرای چیــن محســوب می شــود و ایــن کشــور می کوشــد بــا توســعه 

تــوان فناورانــه در ایــن حــوزه، از وابســتگی راهبــردی بــه آمریــکا و شــرکای آن بکاهــد. 

نمودار 2- فروش جهانی نیمه رساناها در مناطق مختلف

نمودار 3- سهم کشورهای کلیدی از بازار نیمه رساناها 
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3. چرخه دوگانه، پیامد دو روند در اقتصاد سیاسی چین

ــه در اوج  ــوری ک ــت. کش ــب آور اس ــی تعج ــاد سیاس ــوزه اقتص ــن در ح ــه چی ــش درون گرایان ــت کن ــت نخس در برداش
ــینی  ــاگاه گوشه نش ــه ن ــد ب ــح می کن ــر فت ــس از دیگ ــی پ ــا را یک ــرار دارد و بازاره ــی ق ــات جهان ــدی از امکان بهره من
ــم  ــا تصمی ــح می دهــد. ام ــر خــارج ترجی ــرد و داخــل را ب ــی را در پیــش می گی ــرد شــبه خودکفای ــد، راهب ــار می کن اختی
چیــن چنیــن ســاده نیســت. ایــن راهبــرد بیــش از آنکــه انتخــاب باشــد نوعــی الــزام محســوب می شــود. بــه دیگــر ســخن 

چیــن در پاســخ بــه دو رونــد ایــن راهبــرد را در پیــش گرفتــه اســت. 

ــی  ــط بین الملل ــی "محی ــور تاریخ ــه ط ــت. ب ــن اس ــی چی ــاد سیاس ــی اقتص ــط بین الملل ــر در محی ــت تغیی ــد نخس رون
ــه موفقیت هــای  ــدی شــکل دهنده ب ــردی می نامند،10یکــی از متغیرهــای کلی ــا آنچــه چینی هــا فرصــت راهب موافــق" ی
ــوده اســت. از دهــه 1۹70 کــه چیــن سیاســت اصالحــات و  ــا جهــان خــارج ب توســعه ای چیــن و روابــط ایــن کشــور ب
درهــای بــاز را در پیــش گرفــت تــا ســال های اخیــر محیــط بین المللــی همــواره موافــق توســعه و پیشــرفته چیــن بــود 

و درهــای اقتصــاد جهانــی بــه روی ایــن کشــور گشــوده بــود.

ــا ورود چیــن بــه ســازمان تجــارت جهانــی اقتصــاد ایــن کشــور در مســیر ادغــام در اقتصــاد جهانــی قــرار گرفــت و   ب
ــل  ــم بین المل ــات نظ ــن امکان ــر ای ــزون ب ــت. اف ــش یاف ــدت افزای ــی به ش ــای جهان ــه بازاره ــور ب ــن کش ــی ای دسترس
لیبــرال و کاالهــای عمومــی ایــن نظــم نیــز در اختیــار چیــن قــرار داشــت. ایــن کشــور بســیار بیــش از ســایر کشــورهای 
ــدن در  ــد جهانی ش ــده فراین ــن برن ــن را مهم تری ــه چی ــن روســت ک ــرد. از همی ــره ب ــات به ــن امکان ــعه از ای درحال توس

ــد. 11  دوران پــس از جنــگ ســرد لقــب داده ان

در ایــن دوره ایــاالت متحــده اســتراتژی کالن "تعامــل"1 را در قبــال چیــن پیگیــری می کــرد. در قالــب ایــن اســتراتژی 
ایــاالت متحــده می کوشــید تــا بــا توســعه تعامــالت اقتصــادی و سیاســی بــا چیــن این کشــور را بــه اقتصــاد جهانــی پیوند 
زنــد، زمینــه رشــد طبقــه متوســط ایــن کشــور را فراهــم آورد، فرصت هــای شــرکت های آمریکایــی را در ایــن اقتصــاد 
ــرای تغییــر نظــام سیاســی چیــن در قالــب فراینــد تکامــل مســالمت آمیز  ــزرگ افزایــش دهــد و ســرانجام زمینــه را ب ب
ــه متوســط رو  ــا طبق ــود ت ــدوار ب ــاالت متحــده امی ــب ای ــن قال ــد. 12 در ای ــرال دموکراســی را تســهیل نمای به نوعــی لیب
بــه گســترش چیــن به تدریــج فشــار بــر حــزب کمونیســت را افزایــش دهــد و حکومــت تــک حزبــی ایــن کشــور ماننــد 

کشــورهای کــره جنوبــی، تایــوان و برخــی دیگــر از کشــورهای آســیایی به نوعــی از لیبــرال دموکراســی تغییــر نمایــد.

 امــا از یــک دهــه پیــش روشــن شــد کــه نه تنهــا چیــن در ایــن مســیر قــرار نــدارد بلکــه تمرکــز قــدرت در ایــن کشــور 
ــگ و  ــن پین ــی جی ــت جمهوری ش ــدن ریاس ــر ش ــا مادام العم ــور ب ــن کش ــدرت در ای ــز ق ــد تمرک ــت. رون ــده اس فزاین
تبدیل شــدن او بــه رهبــری بالمنــازع و دارای رویکــرد منتقدانــه بــه غــرب تکمیــل شــد.13 افــزون بــر ایــن بهره منــدی 

1- Engagement 
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چیــن از امکانــات جهانی شــدن در قالــب نفــوذ فزاینــده بــه بازارهــای کشــورهای اروپایــی و نیــز بــازار ایــاالت متحــده، 
تهدیــدات فزاینــده علیــه نیــروی کار، طبقــه متوســط و رقابت پذیــری شــرکت های ایــن کشــورها ایجــاد کــرد. توســعه 
تــوان نظامــی چیــن نیــز بــر اســترس ســاختاری آمریــکا افــزود. در تصویــر کالن، شــکاف قــدرت چیــن و ایــاالت متحــده 
ــه رقیــب بالقــوه آمریــکا در اقتصــاد سیاســی بین الملــل و به طورکلــی  ــه کاهــش رفــت و ایــن کشــور ب به ســرعت رو ب

ــدل شــد. 1۴ ــل ب در سیاســت بین المل

بــا وقــوع ایــن تغییــرات، پارادایــم حاکــم بــر روابــط چیــن و ایــاالت متحــده و در ســطح کالن تــر غــرب، رو بــه تغییــر 
رفــت. پارادایــم کالن تعامــل و پیونــد زدن چیــن بــه منطقــه صلــح لیبرالــی بــه پارادایــم تــوازن ســازی در برابــر چیــن و 
مهــار ایــن کشــور تغییــر کــرد.1۵ ایــن تغییــر از اواخــر دوره اوبامــا آغــاز شــد و در دوره ترامــپ بــه اوج رســید. بایــدن ایــن 
ــد  ــدن تاکی ــن، بای ــور چی ــا رئیس جمه ــوی او ب ــن گفتگ ــد. در تازه تری ــه می ده ــی ادام ــای متفاوت ــا تاکتیک ه ــد را ب رون
کــرد کــه بــرای "مدیریــت رقابــت و ممانعــت از تبدیل شــدن آن بــه درگیــری" بــا همتــای چینــی مذاکــره کــرده اســت. 

ایــن ســخن نمــاد تثبیــت پارادایــم رقابــت بــا چیــن در ایــاالت متحــده اســت. 1

روشــن اســت کــه پارادایــم رقابــت و مهــار از اســاس بــا پارادایــم تفاهــم و تعامــل تفــاوت دارد. در قالــب پارادایــم جدیــد 
ــی و  ــه اقتصادهــای غرب ــن کشــور، محدودســازی دسترســی آن ب ــه ای ــی اقتصــاد سیاســی علی ــط بین الملل ــر محی تغیی
ــت گذاری  ــون سیاس ــعه در کان ــان درحال توس ــا جه ــن ب ــالت چی ــعه تعام ــیر توس ــاختاری در مس ــکالت س ــاد مش ایج

ایــاالت متحــده قــرار گرفــت. 

پارادایــم جدیــد در ســال های اخیــر در قالــب دو رهیافــت اجرایــی شــده اســت. رهیافــت نخســت محدودکــردن تدریجــی 
دسترســی چیــن بــه بازارهــای غربــی و به ویــژه ایــاالت متحــده اســت کــه بــا جنــگ تجــاری میــان دو کشــور در دوره 
ــه  ــی تداوم یافت ــا تاکتیک هــای متفاوت ــدن ب ــواع محدودیت هــا آغــاز شــد. ایــن رهیافــت در دوره بای ترامــپ و اعمــال ان

اســت. 16

رهیافــت دوم بــر امنیتی ســازی شــرکت های بــزرگ چینــی و بیــرون رانــدن تدریجــی آنــان از مــدار رقابــت با شــرکت های 
ــده  ــز ش ــن متمرک ــات چی ــاوری اطالع ــرکت های فن ــر ش ــی ب ــرایط کنون ــت در ش ــن رهیاف ــت. ای ــز اس ــی متمرک غرب
ــازار فنــاوری ۵G در کشــورهای غربــی را هــدف قــرار داده اســت. در ســالهای اخیــر  ــدن چیــن از ب ــژه بیــرون ران به وی
ــاالت متحــده و  ــای ای ــج از بازاره ــوزه محســوب می شــود به تدری ــن ح ــن شــرکت در ای ــه مهم تری ــواوی ک شــرکت ه

ــده اســت. 17  ــی بیرون رانده ش ــه گسترشــی از کشــورهای غرب ــف رو ب طی

ــا ادعــای اتصــال ایــن شــرکت ها بــه دولــت چیــن و به ویــژه ارتــش ایــن کشــور،  در ایــن رهیافــت، ایــاالت متحــده ب
طیــف فزاینــده ای از آنهــا را به عنــوان ابزارهــای جاسوســی دولــت چیــن تصویرســازی کــرده اســت. ایــن تصویرســازی 

1-  https://www.dw.com/en/joe-biden-xi-jinping-meet-virtually-amid-deepening-us-china-divide/a-59831505
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ــاالت  ــاد ای ــی در اقتص ــرکت های چین ــور ش ــرمایه گذاری و حض ــی در س ــای قانون ــال محدودیت ه ــرای اعم ــه را ب زمین
ــابهی  ــای مش ــن رویه ه ــرای درپیش گرفت ــود را ب ــن خ ــده، متحدی ــاالت متح ــالوه ای ــت. بع ــرده اس ــاد ک ــده ایج متح

ــرار داده اســت. ــا تحت فشــار ق ــرده ی تشــویق ک

ــر  ــیع تری را در ب ــای وس ــج حوزه ه ــااًل به تدری ــت و احتم ــده اس ــاز ش ــازه آغ ــی ت ــرکت های چین ــردن ش ــی ک امنیت
ــدک  ــی از ان ــن یک ــا چی ــه ب ــود، مقابل ــوب می ش ــی محس ــدت قطب ــوری به ش ــه کش ــروز ک ــکای ام ــرد. در آمری می گی
ــن و  ــا چی ــه ب ــا مقابل ــب نه تنه ــن قال ــت. در ای ــی آنهاس ــه اجتماع ــزب و بدن ــان دو ح ــق می ــورد تواف ــای م حوزه ه
نفــوذ فزاینــده آن از ســوی طیــف وســیعی از افکارعمومــی آمریــکا حمایــت می شــود بلکــه پایــگاه اجتماعــی احــزاب و 
سیاســتمداران را تقویــت می کنــد. ایــن تحــول سیاســی کلیــدی در ایــاالت متحــده زمینــه را بــرای تــداوم پارادایــم جدیــد 

ــد. 18 ــوار می کن ــی هم ــده قابل پیش بین ــا آین ت

ــه  ــرای چیــن ناامــن کــرده اســت. ب ــی را ب ــه طــور فزاینــده ای زنجیره هــای عرضــه جهان  پیشــبرد ایــن دو رهیافــت ب
ــژه در حــوزه فناوری هــای پیشــرفته و  ــی عرضــه به وی ــه زنجیره هــای جهان ــن ب ــده دسترســی چی دیگــر ســخن در آین
ــا نااطمینانی هــای  ــود بلکــه ب حوزه هــای کــه غــرب در آن هــا به نوعــی انحصــار دارد نه تنهــا تضمیــن شــده نخواهــد ب
ــده  ــال های آین ــااًل در س ــن احتم ــی چی ــای صادرات ــی از بازاره ــش مهم ــه بخ ــر آنک ــت. مهم ت ــه اس ــده ای مواج فزاین

برخــالف گذشــته بــه صورتــی آســان در دســترس ایــن کشــور نخواهــد بــود.

دومیــن رونــد، اجــرای تدریجــی اســتراتژی جدیــد توســعه صنعتــی چیــن اســت. دولــت چیــن در ســال 201۵ نخســتین 
ســند مــدون توســعه صنعتــی را پــس از آغــاز برنامــه اصالحــات و سیاســت درهــای بــاز منتشــر کــرد. اصــول راهنمــای 

ــل تبییــن شــده اند:  ــه ســاخت چیــن 202۵ به صــورت ذی سیاســت صنعتــی چیــن موســوم ب

1-تبدیل بخش تولید صنعتی چین به تولید ابتکار محور و خالق

2-تاکید بر کیفیت به جای کمیت

3-بهینه سازی ساختار صنعتی چین

۴-دستیابی به توسعه سبز )پایدار(

۵-ارتقای استعدادها و سرمایه انسانی

بــر مبنــای اصــول فوق الذکــر، اهــداف ذیــل به عنــوان اهــداف کلیــدی توســعه صنعتــی ایــن کشــور تــا ســال 202۵ در 
ــه شــده اند: نظــر گرفت

1-ارتقاء کامل و جامع صنعت چین
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ــی تولیــد  ــر زنجیــره جهان ــد در حلقه هــای باالت ــه ای کــه چیــن بتوان 2-افزایــش میــزان بهــره وری ایــن صنعــت به گون
قــرار گیــرد

3-افزایش سهم تولید داخل در اجزای اصلی تولیدات صنعتی به ۴0 درصد تا 2020 و 70 درصد تا 202۵

ــرد  ــرار گی ــان ق ــای آن ــر ارتق ــد ب ــا ســال 202۵ بای ــز ت ــدی کــه تمرک ــع کلی ــوان صنای ــن ســند 10 صنعــت به عن در ای
ــد از: ــت عبارت ان ــن ده صنع ــده اند. ای ــش ش گزین

1-فناوری های جدید و پیشرفته اطالعات

2-روباتیک و ماشین های اتوماتیک

3-هوافضا و تجهیزات هوانوردی

۴- صنایع دریایی و کشتی های هایتک 

۵- تجهیزات خط آهن مدرن

6-وسایل نقلیه ای که از انرژی های جدید بهره می گیرند

7-تجهیزات تولید نیرو

8-تجهیزات کشاورزی

۹-مواد پیشرفته

10- بیوفارما و تجهیزات پیشرفته پزشکی

گرچــه نقــش دولــت در پیشــبرد اهــداف فــوق در ســطح کالن برجســته اســت و اقداماتــی نظیــر حمایــت مالــی از ایجــاد 
ــرای  ــند ب ــکای س ــا ات ــوده اســت، ام ــد نم ــال 202۵ را تعه ــا س ــز ت ــا 2020 و ۴0 مرک ــد ت ــوآوری در تولی ــز ن 20 مرک
پیشــبرد سیاســت صنعتــی جدیــد بــه نهادهــای بــازار، تقویــت مکانیســم های حفاظــت از مالکیــت معنــوی شــرکت های 
کوچــک و متوســط و بهره بــرداری بهتــر از مالکیــت معنــوی در اســتراتژی کســب وکار، اجــازه دادن بــه شــرکت ها بــرای 
ــتانداردهای  ــردن اس ــع ک ــر در وض ــارکت بهت ــرای مش ــان ب ــه آن ــک ب ــان و کم ــتانداردهای صنعتی ش ــاری اس خوداظه

ــت. ــی اس بین الملل

 سیاســت صنعتــی جدیــد چیــن نمــاد گسســت ایــن کشــور از "کارخانــه جهــان" اســت. از دوره اصالحــات و سیاســت 
درهــای بــاز تاکنــون چیــن همــواره کارخانــه جهــان بــوده و در حلقــه تولیــد صنعتــی بــا فنــاوری پاییــن و متوســط ایفــای 
ــرار  ــی ارزش ق ــره جهان ــر زنجی ــای باالت ــا در حلقه ه ــیده ت ــر کوش ــال های اخی ــن کشــور در س ــرده اســت. ای ــش ک نق
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گیــرد و ارزش افــزوده بیشــتری را نصیــب شــرکت ها و اقتصــاد خــود کنــد. مهم تــر آنکــه در رقابــت فزاینــده اقتصــادی 
ــه  ــع پیشــرفته صورت گرفت ــر صنای ــه ب ــی و تمرکــزی ک ــن سیاســت صنعت ــد. ای ــظ کن ــت خــود را حف ــا غــرب موقعی ب

ــد. ــان می ده ــن اراده ای را نش ــنی چنی به روش

ــا  ــرد بلکــه ب ــرار گی ــره ارزش ق ــاالی زنجی ــات ب ــی می کوشــد در حلق ــد صنعت ــب اســتراتژی جدی ــن نه تنهــا در قال  چی
طراحــی و اجــرای کمربنــد اقتصــادی جــاده ابریشــم یــا آنچــه بــه ابتــکار کمربنــد و راه مشــهور شــده تــالش می کنــد 
ــد و راه  ــکار کمربن ــخن ابت ــر س ــه دیگ ــم آورد. ب ــتراتژی فراه ــن اس ــت ای ــرای موفقی ــی را ب ــای بین الملل ــا زمینه ه ت
زمینه ســازی بین المللــی بــرای اجرایی شــدن سیاســت صنعتــی جدیــد، چرخــه دوگانــه و تبدیل شــدن چیــن بــه ابرقــدرت 

ــاً درحال توســعه را در کانــون قــرار داده اســت. فنــاوری اســت. از همیــن روســت کــه ایــن ابتــکار عمدت

اجرایی شــدن تدریجــی اســتراتژی جدیــد توســعه صنعتــی چیــن زمینــه را بــرای جنــگ تجــاری میــان چیــن و آمریــکا 
فراهــم آورد، بــر مخالفت هــای غــرب بــا ابتــکار کمربنــد و راه افــزود و اتحادیــه اروپــا را وادار بــه انتقــاد از سیاســت های 
ــا  ــه چیــن نمــود. اســتدالل کانونــی غــرب به ویــژه ایــاالت متحــده ایــن اســت کــه چیــن ب محدودکننــده و حمایتگران
ارائــه یارانه هــای بســیار ســنگین بــه صنایــع منتخــب ســند ســاخت چیــن 202۵، امــکان شــکل گیری هرگونــه رقابــت 

ــد. ــف می کن ــا تضعی ــرد ی ــن می ب ــی را از بی ــازار جهان در ب

ــن  ــر آنکــه پرداخــت ای ــردازد. مهم ت ــی بپ ــن یارانه های ــد چنی ــان نمی توان ــت دیگــری در جه ــچ دول ــان هی  از منظــر آن
یارانه هــا بــا اصــول اقتصــاد بــازار در تعــارض اســت. غــرب اســتدالل می کنــد کــه چیــن نمی توانــد از یــک ســو چنیــن 
یارانه هــای ســنگینی را بــه صنایــع خــود تزریــق کنــد و از طــرف دیگــر خواهــان دسترســی بــه بازارهــای کشــورهای 

دارای اقتصــاد آزاد باشــد.

ــژه  ــازار غــرب به وی ــه ب ــن ب ــز نگرانی هــای خــاص خــود را دارد. اشــاره شــد کــه دسترســی چی ــن نی از دیگــر ســو چی
در حــوزه صنایــع پیشــرفته بــه طــور فزاینــده ای دچــار چالــش می گــردد و نااطمینانی هــای آن افزایــش می یابــد. چیــن 
اســتدالل می کنــد کــه بــه خودکفایــی در صنایــع بســیار پیشــرفته نیازمنــد اســت، زیــرا وابســتگی ایــن کشــور  بــه غــرب 
ــن اســتراتژی مصمــم  ــن حــوزه آســیب پذیری اســتراتژیک آن را به شــدت افزایــش داده اســت.چین در پیشــبرد ای در ای
اســت و بــا وجــود در گرفتــن جنــگ تجــاری بــا ایــاالت متحــده و پیچیدگــی روابــط بــا اتحادیــه اروپــا همچنــان ســاخت 
ــدن  ــی اجرایی ش ــای بین الملل ــد و راه زمینه ه ــکار کمربن ــرای ابت ــیر اج ــرار دارد و از مس ــتور کار ق ــن 202۵ را در دس چی

آن را فراهــم مــی آورد.
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4.  ایران و چرخه دوگانه چین 

ســنجش پیامدهــای اســتراتژی کالن چرخــه دوگانــه چیــن بــر موقعیــت ایــران به عنــوان کشــوری درحال توســعه، تحــت 
تحریــم و تنیــده شــده در اقتصــاد چیــن دشــوار اســت، به ویــژه آنکــه ایــن اســتراتژی کالن تــازه اجرایــی شــده و رونــد 

اجرایــی آن مدت هــا بــه طــول خواهــد انجامیــد.

ــر  ــه ب ــه کالن و دوجانب ــی اجرایی شــدن را در دوالی ــای احتمال ــوان پیامده ــن، در برداشــت نخســت می ت ــود ای ــا وج  ب
ــه از یــک  ــی، حرکــت چیــن به ســوی چرخــه دوگان ــه کالن اقتصــاد جهان ــرار داد. در الی ــران موردبحــث ق موقعیــت ای
ــرای دگرگونــی اقتصــاد سیاســی  ســو و فشــارهای فزاینــده غــرب علیــه ایــن کشــور از ســوی دیگــر به تدریــج راه را ب

ــد. ــوار می کن ــرد هم ــگ س ــس از جن ــل پ بین المل

 در اقتصــاد سیاســی بین الملــل پســاجنگ ســرد همــواره نوعــی ثبــات هژمونیــک وجــود داشــت. ایــاالت متحــده و در 
ســطحی کالن تــر گــروه موســوم بــه هفــت نقــش قاعده نویــس را ایفــا می کردنــد و ســایر کشــورها قاعده پذیــر بودنــد. 
ــی  ــعه صنعت ــتراتژی توس ــژه اس ــر به وی ــال های اخی ــور در س ــن کش ــادی ای ــت های کالن اقتص ــن و سیاس ــزش چی خی
جدیــد و چرخــه دوگانــه، ثبــات هژمونیــک در حــوزه اقتصــاد سیاســی بین الملــل را از بیــن بــرده اســت. بــه دیگــر ســخن 
اقتصــاد سیاســی جهانــی وارد دوره جدیــدی شــده اســت، دوره ای کــه در آن دو قطــب اقتصــادی کلیــدی شــکل گرفته اند 
ــن و غــرب در مراکــز دانشــگاهی و  ــان چی ــد گسســت اقتصــادی می ــده رون ــد. آین ــا یکدیگــر دارن ــط پرتنشــی ب و رواب
فکــری محــل بحــث اســت و پیش بینــی آینــده آن دشــوار. امــا می تــوان مدعــی شــد اقتصــاد پســاجنگ ســردی کــه 
بــر محوریــت رهبــری و راهبــری ایــاالت متحــده و قاعده پذیــری ســایر کشــورها قــرار داشــت به شــدت ضعیــف شــده 

اســت.

 شــکل گیری دو قطــب قــدرت در اقتصــاد جهانــی می توانــد بالقــوه بــرای ایــران فرصت ســاز باشــد و دامنــه انتخاب هــای 
دیپلماســی اقتصــادی کشــور را افزایــش دهــد. در شــرایط کنونــی نیــز آثــار چنیــن وضعیتــی در اقتصــاد سیاســی ایــران 
تــا حــدی آشــکار شــده اســت. تنیدگــی در اقتصــاد چیــن یکــی از دالیــل کلیــدی مقاومــت ایــران در برابــر فشــارهای 
خردکننــده تحریم هــای ایــاالت متحــده بــوده اســت. بــه دیگــر ســخن درصورتی کــه چیــن نیــز ماننــد کشــورهایی چــون 
ــاالت متحــده  ــر تحریم هــای ای ــران می بســت، مقاومــت در براب ــه روی ای ــن و آلمــان تمــام درهــای اقتصــادی را ب ژاپ

بــرای ایــران بســیار دشــوارتر و بلکــه ناممکــن می گشــت.

 از دیگــر ســو هرچــه تنــش میــان دو بلــوک قــدرت و ثــروت در اقتصــاد سیاســی بین المللــی افزایــش یابــد فضــای ایــن 
ــه  حــوزه قطبی تــر می شــود. در چنــان شــرایطی کشــورهای میــان پایــه ای چــون ایــران بــرای حفــظ موقعیــت در میان
رقابــت دو قــدرت بــا فشــار بســیار مواجــه خواهنــد بــود بــه دیگــر ســخن قرارگرفتــن در مــدار چیــن یــا آمریــکا و بــدل 
شــدن بــه یکــی از اقمــار آنهــا از تهدیداتــی اســت کــه پیــش روی طیــف وســیعی از کشــورهای درحال توســعه و به ویــژه 
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ــوده  ــر ب ــای اخی ــور در دهه ه ــی کش ــل بین الملل ــده آزادی عم ــل محدودکنن ــن عام ــم مهم تری ــرار دارد. تحری ــران ق ای
اســت. در شــرایطی کــه ایــران تحــت تحریــم باقــی بمانــد و بخــش خصوصــی و دولتــی امــکان تعامــل بــا هســته اقتصاد 

جهانــی نداشــته باشــند، وابســتگی فزاینــده بــه چیــن دور از انتظــار نخواهــد بــود.

ــی  ــد در اقتصــاد جهان ــرداری کشــور از شــرایط جدی ــرای بهره ب ــران شــرط الزم ب ــی ای گســترش آزادی عمــل بین الملل
اســت. در شــرایطی کــه توافــق هســته ای احیــا گــردد و گزینه هــای دیپلماســی اقتصــادی کشــور افزایــش یابــد ایــران 
ــه گســترش  ــد و از شــکاف رو ب ــدا کن ــی پی ــد بین الملل ــی در اقتصــاد سیاســی جدی ــور قابل توجه ــد فضــای مان می توان

میــان دو قــدرت بــزرگ بیشــترین بهــره را نصیــب خــود ســازد. 

ــده ایــن کشــور در مــورد امنیــت  ــی فزاین ــه کشــورهای درحال توســعه و نگران ــه توجــه بیشــتر چیــن ب ــه دوجانب در الی
ــرکت های  ــه ش ــد ک ــاره ش ــد. اش ــاز باش ــن فرصت س ــران و چی ــط ای ــرای رواب ــد ب ــی می توان ــت غذای ــرژی و امنی ان
ــوند. از  ــراج می ش ــی اخ ــازی و حت ــد، امنیتی س ــرار می گیرن ــار ق ــده تحت فش ــور فزاین ــه ط ــرب ب ــازار غ ــی در ب چین
ــدرت  ــه ق ــدل ب ــن کشــور به ســرعت ب ــش  اســت و ای ــه افزای ــن به شــدت رو ب ــه چی دیگــر ســو توانمندی هــای فناوران
درجــه یــک فــن آوری می گــردد. ازدســت دادن تدریجــی بخشــی از بازارهــای غــرب بــرای شــرکت های چینــی گــران 
ــد. در  ــد ش ــه خواهن ــد مواج ــای جدی ــن بازاره ــرای یافت ــده ای ب ــارهای فزاین ــا فش ــرکت ها ب ــن ش ــود. ای ــام می ش تم
ــژه  ــی به وی ــرکت های چین ــرای ش ــته ب ــش از گذش ــد بی ــران می توان ــون ای ــطی چ ــای متوس ــرایطی بازاره ــن ش چنی
ــن هســته  ــق هســته ای و از بین رفت ــای تواف ــه احی ــوط ب ــت من ــن جذابی ــه ای ــاوری جــذاب باشــد. البت در حوزه هــای فن

ــت. ــران اس ــه ای ــی علی ــای اعمال تحریم ه

 افــزون بــر ایــن چیــن بــه طــور فزاینــده ای نگــران امنیــت انــرژی خــود می شــود. در ایــن رونــد چیــن بیــش از گذشــته 
بــه روســیه و کشــورهای آســیای مرکــزی توجــه نشــان داده اســت. ایــران یکــی از معــدود کشــورهای جهــان اســت کــه 
ــع  ــدار مناب ــورت پای ــد به ص ــود و می توان ــوب نمی ش ــده محس ــاالت متح ــوذ ای ــوزه نف ــرژی، ح ــک ان ــه ژئوپلیتی در نقش
انــرژی موردنیــاز چیــن را تأمیــن نمایــد. بعــالوه ایــران تنهــا کشــوری در خاورمیانــه اســت کــه از مســیرهای خشــکی و 
دریایــی می توانــد بــه چیــن انــرژی صــادر نمایــد. ایــن مزیــت در دوره جدیــد کــه چرخــه دوگانــه در کانــون اســتراتژی 
ــر واقــع گــردد. اشــاره شــد کــه  ــط دو کشــور مؤث ــد در رواب ــه بیــش از گذشــته می توان ــرار گرفت کالن توســعه چیــن ق
امنیــت غذایــی نیــز در قالــب ایــن چرخــه بــرای چیــن بیــش از گذشــته اهمیــت پیــدا می کنــد. تعریــف جایــگاه ایــران در 

امنیــت غذایــی چیــن به مثابــه یــک فرصــت، منــوط بــه انجــام مطالعــات کارشناســی دقیــق اســت.
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