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ﺑﻌد از ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و دوﻟت ﭼﯾن ،ﺳﻧد ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑﯾن دو ﮐﺷور رﺳﻣﺎ
اﻣﺿﺎ ﺷد .ﻣﺗن ﺳﻧد رﺳﻣﯽ ھﻧوز ﻣﻧﺗﺷر ﻧﺷده اﻣﺎ از ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺧﺑر آن رﺳﺎﻧﮫ ای ﺷده ﻋﻣوم ﻣردم ﻧﮕران ﭘﯽ آﻣد
اﯾن ﺗواﻓق ھﺳﺗﻧد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺿﺎی اﯾن ﺳﻧد را اﻓﺗﺧﺎر آﻣﯾز و ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دو ﮐﺷور ﻣﯽ داﻧد و ﻣﻧﺗﻘدان آن را ﺳﻧد
ﺧﯾﺎﻧت آﺷﮑﺎر ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ اﯾران و آﯾﻧده آن .ﻧظرﺗﺎن در ﺑﺎره ی اﯾن ﺳﻧد ﭼﯾﺳت؟
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ،ﻧﮕراﻧﯽ ﻣردم از ﭘﯽ آﻣدھﺎی اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺟﺎ و ﻗﺎﺑل درک اﺳت .ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾران
و ﭼﯾن در ﺷراﯾطﯽ اﻣﺿﺎ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور در آﺳﺗﺎﻧﮫ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ اﺳت ،در ﻋرﺻﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺷور ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻧزوی اﺳت ،در ﻋرﺻﮫ داﺧﻠﯽ ﻓﺳﺎد در ﺗﻣﺎم ارﮐﺎن ﺣﮑوﻣت ﮔﺳﺗرده اﺳت و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣردﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧظﺎرت ﻻزم
را ﺑر اﺟرای اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﯾﮏ ﻗراداد اﻧﺣﺻﺎری ﺑﻠﻧد ﻣدت ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ اﻋطﺎی اﻣﺗﯾﺎزھﺎی
ﻧﺎدرﺳت ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد و ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور را ﺑرای ﯾﮏ ﻧﺳل ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﺳﺎزد .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﭼﺷم اﻧداز اﯾن
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ را ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در ﭼﺎرﭼوب ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﮑوﻣت و اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ج.ا .ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرد ،وﮔرﻧﮫ در ﺷﻧﺎﺧت آن دﭼﺎر
اﺷﺗﺑﺎه ﺧواھﯾم ﺷد .در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﮐﻠﯾدی ﺗوﺟﮫ داﺷت:
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در ج.ا .أراده و ﺣﮑم وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ ﺑﺎﻻﺗر از ﻗﺎﻧون ﻗرار دارد .ھﻣﮑﺎری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ اﯾران ﺑﺎ ﭼﯾن ﭘروژه و أراده
وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ طﯽ ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ و ﭘﯾﮕﯾر دﻧﺑﺎل ﺷده اﺳت .ﺟدا از ﭼﺎرﭼوب ﺣﻘوﻗﯽ
آن ،اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ در ﭼﺎرﭼوب ﺳﺎﺧﺗﺎر ج.ا .ﻋﻣﻼ از ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﭘﺷﺗواﻧﮫ اﺟراﯾﯽ و ﺗﻌﮭدآوری ﺑرﺧوردار اﺳت.
ﭘﺎﻓﺷﺎری ﭼﯾن ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت .اﯾن اﺳﺗدﻻل ﮐﮫ اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ
اﺳت و ﻧﮫ ﯾﮏ ﻗرارداد ،در ﭼﺎرﭼوب ﺳﺎﺧﺗﺎر ج.ا .ﻋﻣﻼ ﯾﮏ ﺑﺣث ﺳﻣﺎﻧﺗﯾﮏ )ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻟﻐﺎت( اﺳت ﮐﮫ در اﺻل
ﻣطﻠب ﺗﻐﯾﯾری اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯾﮑﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺗﻣﺎﯾز ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ اﯾران از ﯾﮏ ﺟﮭت دارای اھﻣﯾت اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻣوﻓق ﺷود ﮐﮫ ﻧﮭﺎد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ وادار ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ و ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧﺗن ﭘروژه ﭼرﺧش ﺑﮫ
ﺷرق ﺳﺎزد ،ﺑﺎ ﺳدی از ﻗراردادھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ روﺑرو ﻧﺧواھد ﺑود.
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ﺑرای اﯾران اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﻗرارداد اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺗﺟﺎری ﻋﺎدی ،از ﺟﻧس ﻗرارداھﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎ ﭼﯾن اﻣﺿﺎ ﮐرده اﻧد ﻧﯾﺳت .اﯾن ﭘروژه ﭼرﺧش ھﻣﺟﺎﻧﺑﮫ اﻟﮕوی ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺑﮫ ﺳوی ﺷرق اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﯾران اﺳﺗراﺗژی ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ اﺳت و ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور
را دﺷوارﺗر ﺧواھد ﺳﺎﺧت .اﺳﺗراﺗژی ﻣطﻠوب ﺑرای اﯾران داﺷﺗن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫ
ﮐﺷورھﺎ و اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از رﻗﺎﺑت ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور اﺳت.

 .٣ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﺎه ﻓﮑری و ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﺗﮕذاری آن ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی
و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾران از اﻟوﯾت ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت .ﻋﻣﻠﮑرد ﭼﮭﺎر دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣوﯾد اﯾن اﻣر اﺳت .ﻧﮭﺎد
وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ در ﭼرﺧش ﺑﮫ ﺳوی ﺷرق ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی دو ﻣﺣوری را دﻧﺑﺎل ﻣﯾﮑﻧد :ﻧﺧﺳت ،ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن
اداﻣﮫ ﻏرب ﺳﺗﯾزی و اﺳراﺋﯾل ﺳﺗﯾزی .دوم ،ﯾﮏ دﺳت ﮐردن ﺣﮑوﻣت و ﺗﺑدﯾل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت
اﺳﻼﻣﯽ )ﺣذف ﭘﺎﯾﮫ ﭼﻣﮭوری آن( .اﯾن دو ھدف ،ھر دو ﺑﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران در ﺗﺿﺎد
ھﺳﺗﻧد.
 .۴اﯾﻧﮑﮫ »ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ« ھﻣﮑﺎری اﯾران و ﭼﯾن ﺑﮫ ﭘروژه و رﻗم ﺧﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﻧدارد ،آﻧرا ﺑﯽ ﺧطر ﻧﻣﯾﺳﺎزد .در
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻼن رژﯾم ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور را ﺷﮑل داده اﻧد ﺑﮫ
ﺻورت ﮐدﺧداﯾﯽ ،ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾوران رژﯾم و در واﮐﻧش ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺧﺎص اﺗﺧﺎذ ﺷده اﻧد ،ﺑدون آﻧﮑﮫ در
ﻣورد آن ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯾﻘﯽ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .دﻋوت از ﺳﭘﺎه ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ اﻗﺗﺻﺎدی
ﮐﮫ ﺑﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﺑودﺟﮫ آن اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت ،ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﮕذاری ھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻠطﮫ ﺳﭘﺎه
ﺑر اﻗﺗﺻﺎد و ﺳﯾﺎﺳت ﮐﺷور اﻧﺟﺎﻣﯾده اﺳت .در ﭼﻧﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری اﯾران و ﭼﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﺳرﻋت
ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﭘروژه ھﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎﻓﯾﺎھﺎی ج.ا .و ﭼﯾن ﺳودآوراﻧد اﻣﺎ ﺑرای اﯾران ﻓﺎﻗد ﺗوﺟﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .
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دوﺳﺎل ﭘﯾش در ﭘﯽ ﺗﺷدﯾد ﺗﺣرﯾم ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﯾن ﺗرﺟﯾﺢ داد از ﭘروژه ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﮔﺎزی و
ﻧﻔﺗﯽ در اﯾران ﮐﻧﺎر ﺑﮑﺷد و ﺑﺎ واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﺿور در اﯾران ﺳر ﺷﺎخ ﻧﺷود ،ﭼرا ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯾرﻏم
ﺗﺟرﺑﮫ ی ﻋﻣﻠﯽ ﻋدم ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﭼﯾن ﺑﮫ ﺗﻌﮭداﺗش ،ﺑﺎ اﯾن ﮐﺷور ﺳﻧد ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻠﻧد ﻣدت اﻣﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ آﯾﺎ
اﻧﮕﯾزه ی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧﮕراﻧﯽ از ﺧطر ﺳﻘوط ﻣﺣرک اﯾن اﻗدام ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت؟
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ظرﻓﯾت ھﻣﮑﺎری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﯾن دﭼﺎر ﺗوھم اﺳت .زﯾرا ﺗﺻور ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ از اﯾن
طرﯾق ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧود را از ﺧطر ﺳﻘوط ﻧﺟﺎت دھد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺧﻧﺛﯽ ﮐردن ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻏرب ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﯾﺎﺳت
ﻏرب ﺳﺗﯾزی و اﺳراﺋﯾل ﺳﺗﯾزی ﺧود را اداﻣﮫ دھد و در ﻋرﺻﮫ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد درﺟﮫ ای از روﻧق اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ را ﺗﻧوﻣﻧدﺗر و ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺳﺎزد.
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯾن ﯾﮏ ﺑﺧش ﮐﻠﯾدی از اﺳﺗراﺗژی ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻗت طراﺣﯽ ﺷده اﺳت.
در اﯾن اﺳﺗراﺗژی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗﺟﺎری ﭼﯾن ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ و اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ از ﺑﯾﺷﺗرﯾن اھﻣﯾت ﺑرﺧوردار اﺳت .ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺳوم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗﺟﺎری ﭼﯾن ﺑﺎ اﯾن ﺑﻠوک اﺳت .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﯾﺎز ﻣﺑرم ﭼﯾن ﺑﮫ ﻓﻧﺂوری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت در
ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾن اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از اھﻣﯾت ﮐﻣﯽ آن اﺳت .ﻋﻠﯾرﻏم رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﺷﻣﮕﯾر ،درآﻣد ﺳراﻧﮫ
ﭼﯾن ﯾﮏ ﺷﺷم درآﻣد ﺳراﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت )ﯾﮏ ﺳوم ﺑر اﺳﺎس ﺷﺎﺧص ﺑراﺑری ﻗدرت ﺧرﯾد( .ﺗﻼش ﭼﯾن ﺑرای ﺧروج از
»ﺗﻠﮫ درآﻣد ﻣﺗوﺳط« و ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻟﯾﺳت ﮐﺷورھﺎی ﺛروﺗﻣﻧد طﯽ دو دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺎﮐﺎم ﺑوده اﺳت .ﻣﺷﮑل ﭘﯾری زودرس
ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯾﺗواﻧد رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾن را در دھﮫ ھﺎی آﯾﻧده آھﺳﺗﮫ ﮐﻧد و ﺗﺣﻘق آرزوی ﭼﯾن ﺑرای ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﮐﻠوپ
ﮐﺷورھﺎی ﺛروﺗﻣﻧد را دﺷوارﺗر ﺳﺎزد .ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر اﯾن ﻣﺷﮑل و ﺧروج از ﺗﻠﮫ درآﻣد ﻣﺗوﺳط ،ﭼﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧد دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﻓﻧﺂوری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺎﻻﺗر ﺗوﻟﯾد ارزش اﻓزوده اﺳت .اﯾن اﻣر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ ﻏرب را در ﮐﺎﻧون
اﺳﺗراﺗژی ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾن ﻗرار ﻣﯾدھد .در ﺳطﺢ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗﺟﺎری ﭼﯾن ﺑﺎ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی،
اﻣﺎرات ،ﻗطر و اﺳراﺋﯾل ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﺳطﺢ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت آن ﺑﺎ اﯾران اﺳت .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ اﯾن ﺗﺻور ﮐﮫ ﭼﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﺳﺗراﺗژﯾﮏ و ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﺗر ﺧود را ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ اﯾران ﺑﮫ ﺧطر ﺧواھد اﻧداﺧت ،ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﮐﻣﺗر
از ﯾﮏ در ﺻد اﺳت و در ﺑﮭﺗرﯾن ﺷراﯾط از ﭼﻧد در ﺻد ﺗﺟﺎوز ﻧﺧواھد ﮐرد ،ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺗوھم اﺳت.
اﻣﺎ ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﺎﻻ ﺗوھم ج.ا .را ﺑﯽ ﺧطر ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾن ﺗوھم ﻣﯾﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺷود ﺗﺎ ج.ا .در ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ھﺳﺗﮫ ای و
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧود دﭼﺎر اﺷﺗﺑﺎه ﮔردد و ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧﺎ درﺳت وﺿﻊ را از آﻧﭼﮫ ھﺳت ﺑدﺗر ﺳﺎزد.
اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی ﺗر آن اﺳت ﮐﮫ ج.ا .ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﯾن ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻏرب ﺳﺗﯾزی ،ﺑﮫ ﯾﮏ
راه ﺣل ﻧﯾم ﺑﻧد ﻣﺗوﺳل ﺷود ﮐﮫ از ﺷدت ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺑﮑﺎھد اﻣﺎ ﮐﺷور را ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣﺎﻟت ﻧﮫ ﺟﻧﮓ ﻧﮫ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
ﻏرب ﻧﮕﺎه دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻣواﺿﻊ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺧود را ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﻔظ ﮐﻧد .راه ﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻓرار ھﺳﺗﮫ ای ج.ا .را ﺑﮫ
اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑﯾﺎﻧداز و رﯾﺳﮏ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣوﺷﮑﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای آن را ﮐﺎھش دھد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﻏرب ﺑﮫ ﻋﻧوان
راه ﺣﻠﯽ ﻣﻘطﻌﯽ ﺑرای ﻣﮭﺎر ج.ا .ﭘذﯾرﻓﺗﻧﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑرای ﭼﯾن ﻧﯾز ﻣطﻠوب اﺳت ،زﯾرا در اﯾﻧﺻورت ﺧواھد
ﺗواﻧﺳت ﭼﻧد ﭘروژه ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺧود را ﮐﮫ در طرح »ﮐﻣر ﺑﻧد – ﺟﺎده« ﻗرار دارﻧد ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ اﯾران ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧد .ج.ا .ھم
ﻣﯾﺗواﻧد ﻓﻧﺂوری و ﭘروژه ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻧﺗرل و ﺳرﮐوب ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم اﺣﺗﯾﺎج دارد از ﭼﯾن ﺧرﯾداری ﮐﻧد .ﺑﺎ دادن
اﻣﺗﯾﺎز ھﺎی زﯾﺎد ج.ا .ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﯾﮑﯽ دو ﭘروژه ھم در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ھﯾﭼﮕﺎه ﭼﻧﺎن
ﮔﺳﺗرده ﻧﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ج.ا .ﺗﺻور ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﺷﺗر ،ﮔره ﻣﺷﮑل ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺧواھد
ﻣﺎﻧد و ﺧون رﯾزی ﭘﯾﮑر زﺧﻣﯽ اﯾران ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻋﻠت ﻋدم اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﺳﻧد ھﻣﮑﺎری ﭼﯾن و اﯾران ﭼﯾﺳت؟ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ﯾﮏ طرف در
رد ﻧﮕراﻧﯽ ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯽ آﻣد زﯾﺎﻧﺑﺎر ﺳﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ اﺳت ﭼون آﻧﭼﮫ اﻣﺿﺎ ﺷده ﺳﻧد
ﺗﻌﮭدآوری ﻧﯾﺳت از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﭼﯾن ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﺳﻧد ﻣﺧﺎﻟف اﺳت و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧواﺳت ﭘﮑن ﭘﻧﮭﺎﻧﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﺗﻧﺎﻗض را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻓﮭﻣﯾد ،اﮔر ﺳﻧد ﺗﻌﮭد آوری ﻧﯾﺳت ﭼرا ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺧود را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻋدم اﻧﺗﺷﺎر
ﺳﻧد و ﺿﻣﺎﺋم آن ﻣﯽ داﻧﻧد؟
ﭼﯾن ﺑﺎ  ۴٩ﮐﺷور و ﺳﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﻧطﻘﮫای ﺳﻧد ﻣﺷﺎرﮐت اﺳﺗراﺗژﯾﮏ اﻣﺿﺎ ﮐرده اﺳت .در ﮐﻠﯾﮫ اﯾن ﻣوارد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی
اﯾران ،اﺳﻧﺎد اﯾن ﻣﺷﺎرﮐت ھﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑﮫ ﺻورت رﺳﻣﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﺳﻧد ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ اﯾران ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .دﻟﯾل ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎری اﯾران و ﭼﯾن و ﺧودداری آﻧﮭﺎ از اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﺳﻧد و ﺿﻣﺎﺋم آن روﺷن ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ،ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷد ،اﯾن ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎری ﺑرای اﯾران ﺧطرﻧﺎک اﺳت و ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﻧﯽ و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﯾﮫ
ﻧﯾﺳت.
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آﯾﺎ اﯾران اوﻟﯾن ﮐﺷوری اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾن ﺑﺎ آن ﺳﻧد ھﻣﮑﺎری ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻠﻧد ﻣدت اﻣﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ﺑﺎ
ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕری ھم ﭼﻧﯾن ﻗرادادی را اﻣﺿﺎ ﮐرده اﺳت .ﺗﺟرﺑﮫ ی ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾرﯾن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﭼﯾن ﺗﺎ ﭼﮫ
ا ﻧ د ا ز ه ﺑ ﮫ و ﻋ د ه ھﺎ ﯾ ﯽ ﮐ ﮫ د ا د ه ﻋ ﻣ ل ﮐ ر د ه ا ﺳ ت ؟
ﭼﯾن ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗﻌددی ﺳﻧد ھﻣﮑﺎری ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻠﻧد ﻣدت اﻣﺿﺎ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ طﯾف ﮔﺳﺗرده و ﻣﺗﻧوﻋﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود
 از ﮐﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻓﻘﯾر آﻓرﯾﻘﺎ .ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرون ﻣرزی ﭼﯾندر ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف اھداف ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را دﻧﺑﺎل ﻣﯾﮑﻧد .ﺗﺎﺛﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯾن ﺑر ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن از ﯾﮑﺳو ﺑﮫ
اھداف ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﮐﮫ ﭼﯾن در آن ﻣﻧطﻘﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﯾﮑﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن .ﺑررﺳﯽھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری
ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯾن در ﮐﺷورھﺎی درﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ و ﮐم ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﻣﺟﻣوع ﻣﺛﺑت ﺑوده و ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی
ﮐﺷورھﺎی ﻣﯾزﺑﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ،ﺑﮫ وﯾژه در ﮐﺷورھﺎی ﮐم ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﺎر ﭼرﺧﮫ ﺑﺎطل ﻓﻘر و ﮐﻣﺑود ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ رﺷد ﺳرﯾﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯾن و ﺧﺻﻠت دوﻟﺗﯽ ﺑودن آن ﻣﺷﮑﻼت و ﭼﺎﻟشھﺎی ﻣﺗﻌددی را ﻧﯾز
ﺑوﺟود آورده اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای اﯾران ﺿروری اﺳت.
در ﻣواردی ﭼﯾن در ﭘروژه ھﺎﯾﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐرده اﺳت ﮐﮫ اھﻣﯾت آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻗﺗﺻﺎد ﭼﯾن ﺑﯾﺷﺗر از اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور
ﻣﯾزﺑﺎن ﺑوده اﺳت .در ﭘﺎره ای از اﯾن ﻣوارد ﭼﯾن ﺑﮫ ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن وام ھﺎﯾﯽ داده اﺳت ﮐﮫ ﺗوان ﺑﺎز ﭘرداﺧت آﻧرا ﻧداﺷﺗﮫ
اﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ در ﺗﻠﮫ وام ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﺗﺎده اﻧد .ﻣﻠزم ﮐردن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﭼﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﮭره ﺑرداری از ﻧﯾروی ﮐﺎر و ﺗوﻟﯾدات
ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ،اﻧﺗﻘﺎل ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺣﻔﺎظت از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﯾزﺑﺎن ﺗﺟرﺑﮫ
ﮐرده اﻧد .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﭼﯾﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻻ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﮐم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود
ﺑﮫ ﻣواد اوﻟﯾﮫ ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﻧﯾروی ﮐﺎر را از ﭼﯾن ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﯾن از ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺛﺑت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﻣﯽ
ﮐﺎھد .از ﺳوی دﯾﮕر ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده ﻧﯾروی ﮐﺎر ﭼﯾﻧﯽ در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﻣوﺟب ﺑروز ﺗﻧش ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯾﺷود .در ﭘﺎره ای از ﻣوارد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﭼﻧﯾﯽ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑوﻣﯽ را ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،دﺳﺗﻣزدھﺎی ﭘﺎﯾﯾن
و ﺷراﯾط ﮐﺎر دﺷواری را ﺑر آﻧﮭﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده اﻧد .درﯾﺎﻓت ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﺣق ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻋﺎدﻻﻧﮫ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﭼﯾﻧﯽ از
ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﮔزارش ﺷده اﻧد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﺷﮑﻼت ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯾن ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ آن
ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣﺣﯾط ﮐﺳب و ﮐﺎر در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن اﺳت .ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاران دوﻟﺗﯽ ﭼﯾن از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در آﻧﮭﺎ ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون ﺿﻌﯾف و ﻣﺣﯾط ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟم و ﻧﺎﮐﺎرآﻣد اﺳت ،اﻣﺎ دارای ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﺳرﺷﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و
دوﻟت اﻗﺗدارﮔرای ﺣﺎﮐم ﻣﯾﺗواﻧد اﻣﻧﯾت آﻧﮭﺎ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد اﺑﺎﯾﯽ ﻧدارﻧد .اﯾن از ﯾﮑﺳو از ﺧﺻﻠت دوﻟﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯾن و از ﺳوی دﯾﮕر از ارزش ھﺎی ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻗﺗدارﮔرای ﭼﯾن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯾﺷود .در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران
ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﻣﺣﯾط ﮐﺳب و ﮐﺎر ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن
ﺣﺳﺎس ﺗر اﻧد.
وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻠﯾﻧﮑن اﺧﯾرا ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭼﯾن رﻗﺎﺑﺗﯽ اﺳت وﻟﯽ در ﻣﮭﺎر ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ،واﺷﻧﮕﺗن و ﭘﮑن اﺷﺗراک ﻣﻧﺎﻓﻊ دارﻧد .رﻗﺎﺑت "ﺷرق" و "ﻏرب" ﭼﮫ ﺳﮭﻣﯽ در اﻣﺿﺎی ﺳﻧد ھﻣﮑﺎری ﺟﺎﻣﻊ
ﭼﯾن و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دارد؟ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در رﻗﺎﺑت آﻣرﯾﮑﺎ و ﭼﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟
واﺷﻧﮕﺗن و ﭘﮑن در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ھﺳﺗﻧد و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﭼﯾن در دو دھﮫ
ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ،ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی آﻧﮭﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ از ھﻣﭘوﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ،ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗن رﻗﺎﺑت و
ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺑﯾن آﻣرﯾﮑﺎ و ﭼﯾن در اﯾن ھﻣﭘوﺷﺎﻧﯽ ﺷﮑﺎف ﺑوﺟود ﺧواھد آورد .ﭼﯾن و اﯾران ،ھر دو ﻣﯾﺗواﻧﻧد از اﯾن
ﺷﮑﺎفھﺎ ﺑرای اﻣﺗﯾﺎز ﮔﯾری از آﻣرﯾﮑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾن ﻓرﺻت ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ دو ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ داﺷت.
ﻧﺧﺳت ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﺣول ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدھﯽ در راﺑطﮫ ﺑﯾن آﻣرﯾﮑﺎ و ﭼﯾن رخ ﻧدھد )ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع آن ﺿﻌﯾف اﺳت( ،ﺑﮫ
دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳوال دوم ﺑرﺷﻣردم ،داﻣﻧﮫ و ﻋﻣق اﯾن ﺷﮑﺎف ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﺧواھد ﺑود .دوم ،اﯾن ﺷﮑﺎف ﺑﯾﺷﺗر
ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﭼﯾن ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای اﯾران .زﯾرا ﭼﯾن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﯾران در ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﯾروﻣﻧدﺗری ﻗرار دارد .در اﯾن ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ اﻣﺗﯾﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد از آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮕﯾرد ﺑراﯾش از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺣﺗﻣﻠﯽ ﮐﮫ از
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در اﯾران ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺳب ﮐﻧد ارزش ﺑﯾﺷﺗری ﺧواھﻧد داﺷت .ﻓرﺻت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺷﮑﺎف ﺑرای اﯾران
ﺑوﺟود ﻣﯾﺂورد ﺑﯾﺷﺗر در ﺣد دور زدن ﺗﺣرﯾم ھﺎ و ﻓروش ﻣﻘداری ﻧﻔت ﺑﮫ ﭼﯾن ،آﻧﮭم ﺑﺎ ﺗﺧﻔﯾف ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﺧواھد ﺑود،
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در دو ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در ﻣﺟﻣوع ،ﺑرای ﺑﮭره ﮔﯾری از ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺑﯾن ﭼﯾن و آﻣرﯾﮑﺎ ،اﯾران
از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﻣﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ طﻌﻣﮫ ای در ﻗﻼب ﻣﺎھﯾﮕﯾری ﭼﯾن ﺑرای اﻣﺗﯾﺎز ﮔﯾری از آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺑدل
ﺧواھد ﺷد ،ﮐﮫ ﺧﺎﻟﯽ از رﯾﺳﮏ ﻧﺧواھد ﺑود .اﯾن اﺳﺗدﻻل ﮐﮫ ﭼﺷم اﻧداز اﯾن ﻗرارداد آﻣرﯾﮑﺎ را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﭘذﯾرش
ﻣواﺿﻊ ج.ا .و رﻓﻊ ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﺧواھد ﮐرد ﯾﮏ ﺑﺣث اﻧﺣراﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧدﯾدن ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺎدﻟﮫ و ﺗﺑدﯾل
ﯾﮏ ﻣﺗﻐﯾﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﻓرﻋﯽ و ﮐم اھﻣﯾت آن ﺑﮫ ﺳطﺢ ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺗر اﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﭘر ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد.
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آﯾﺎ ﺳﻧدی ﮐﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ،ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣل و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮕرش ﻣﺟرﯾﺎن ،ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺑرد -ﺑرد ﻣﻧﺟر ﺷود ﯾﺎ
ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ھﺎ ،ﺑﺎﺧت اﯾران در آن از ھم اﮐﻧون ﻗطﻌﯽ اﺳت؟
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻧظری ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺑرد  -ﺑرد ﻣﻣﮑن اﺳت ،اﻣﺎ در ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﺗﺣﻘق اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو از اﺣﺗﻣﺎل ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت .ﻋﻣﻠﯽ ﺷدن ﺳﻧﺎرﯾوی ﺑرد  -ﺑرد ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﻧﯾﺎدﯾن در ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ج .ا .اﺳت .در
ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ج.ا .ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ اﺳﺗراﺗژی ﻏرب ﺳﺗﯾزی و اﺳراﺋﯾل ﺳﺗﯾزی ﺧود ﭘﺎﯾﺎن دھد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای و
ﻣوﺷﮑﯽ ﺧود را ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد ،در ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧود ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﻧد و ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑرﻗرار ﺳﺎزد .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﺑرای ﺗﺣﻘق و اﺳﺗﻔﺎده ﻣطﻠوب از ﻓرﺻت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﯾن طرﯾق ﻓراھم
ﻣﯾﺷوﻧد ،ج.ا .ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در ﻋرﺻﮫ داﺧﻠﯽ ﻧﯾز إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣﯾق و ﮔﺳﺗرده ای را ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارد.
در ﻣﯾﺎن ﻣداﻓﻌﺎن ﺳﻧد اﯾن ﻧظر ﻣطرح اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻧﮫ ﺑﺧﺎطر ﻣﺣﺗوی ﺳﻧد ﺑﻠﮑﮫ طرﻓﯾن اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده ی آن
ﺑﺎ اﯾن ﺳﻧد ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ اﮔر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﯾن ﺳﻧد را ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
اﻣﺿﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕری در ﺑﺎره آن داﺷﺗﻧد؟ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾران و ﭼﯾن ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺑﮭره ﺑرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﭼﯾن ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ
اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﭼرﺧش ﺑﮫ ﺷرق ج.ا .ﺑﻣﻧظور اداﻣﮫ ﻏرب ﺳﺗﯾزی و ﺗﺷدﯾد ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ و ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﯾﮏ ﻗراداد اﻧﺣﺻﺎری ﺑﻠﻧد ﻣدت در ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور در آﺳﺗﺎﻧﮫ
ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ اﺳت؛ در ﻋرﺻﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺷور ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻧزوی اﺳت و در ﻋرﺻﮫ داﺧﻠﯽ ﻓﺳﺎد در ﺗﻣﺎم ارﮐﺎن ﺣﮑوﻣت
ﮔﺳﺗرده اﺳت و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣردﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧظﺎرت ﻻزم را ﺑر اﺟرای اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ اﯾن
ﻗرارداد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﭘروژه ھﺎ و اﻋطﺎی اﻣﺗﯾﺎزھﺎی ﻧﺎدرﺳت ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد ،ﺳﺗﯾزه ﺟوﯾﯽ ﺑﺎ ﻏرب را طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺳﺎزد و ﭘﺎﯾﮫ
ھﺎی اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ ،ﻓﺳﺎد و ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی را در ﮐﺷور ﮔﺳﺗرده ﺗر ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﮭدﯾدی ﺟدی ﺑرای اﻣﻧﯾت
ﻣﻠﯽ اﯾران ﻓرا روﯾد.
در ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب اﯾران ﻣﯾﺗواﻧد و ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﯾن ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ
اﯾران ﺑﺗواﻧد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗش را ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﻋﺎدی ﺳﺎزد و در ﻋرﺻﮫ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اﺟرای
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮭﯾﻧﮫ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ و
ﻧظﺎرت ﻣوﺛر ﺑر آن را ﻓراھم آورد ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از رﻗﺎﺑت ﻣوﺟود ﺑﯾن آﻣرﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و ﭼﯾن ،اﯾران ﻣوﻓق ﺧواھد ﺷد از
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﺑﮭره ﺑرداری ﻧﻣﺎﯾد.
در واﻗﻊ ﻏرب ﺳﺗﯾزی ج.ا .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾران را از ﺑﮭره ﺑرداری از ﻓﻧﺂوری و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻏرب ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت،
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯾﺷود ﺗﺎ اﯾران ﺑﺗواﻧد از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻣوﺛر ﺑﮭره ﺑرداری ﮐﻧد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾران اﺳﯾر اﯾدﺋوﻟوژی ﻏرب ﺳﺗﯾزی ج.ا .اﺳت ھﯾﭻ ﮐﺷوری ﺑطور ﮔﺳﺗرده در اﯾران ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻧﺧواھد
ﮐرد ،ﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و ﻧﮫ روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾران ﻧﺗواﻧد ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در
اﯾران رﻗﺎﺑت ﻣوﺛر ﺑوﺟود ﺑﯾﺎورد و اﻧﻌﻘﺎد ﻗراردادھﺎ را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ رﻗﺎﺑت ﺗﺟﺎری ﺳﺎﻣﺎن دھد ،اﯾران اﻣﺗﯾﺎز دھﻧده ﺧواھد
ﺑود ﺗﺎ اﻣﺗﯾﺎز ﮔﯾرﻧده .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻣوﺛر أﺻﻼح ﻧﺷود ،اﯾران ﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧد از
ﻓرﺻت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑوﺟود ﻣﯾﺂورد ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣوﺛری ﺑﮭره ﺑرداری ﮐﻧد و ﻧﮫ ﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﺑر
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣوﺛری ﻧظﺎرت ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﺟواﻧب ﻣﻧﻔﯽ آن را ﮐﻧﺗرل و ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧد.
آﯾﺎ از ﭘﯽ آﻣد اﺟرای اﯾن ﺳﻧد ھﻣﮑﺎری ،اﻗﺷﺎر ﻣﺗﻔﺎوت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮑﺳﺎن ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران ،ﻣزدﺑﮕﯾران،
ﮐﺷﺎورزان ،زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺷدﯾدﺗر ﻟطﻣﮫ ﺧواھﻧد ﺧورد؟
ﭘﯽ آﻣد اﺟرای اﯾن ﺳﻧد ھﻣﮑﺎری ﺑرای اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻋواﻣل ﺑﯾﺷﻣﺎری ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﺗوان در دو
ﮔروه ﮐﻠﯽ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐرد .ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﭼﯾن واﻗﻌﺎ ﭼﻘدر و در ﭼﮫ ﭘروژه ھﺎﯾﯽ ﺗﺣﻘق ﭘﯾدا
ﮐﻧد .دوم اﯾﻧﮑﮫ در ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺟود ﭘروژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻘق ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧﻧد ﭼﮫ ﻋﻣﻠﮑردی ﻣﯾﺗواﻧﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران دارای ظرﻓﯾت ھﺎی ﻣﺗﻌدد و ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﮐدام ﯾﮏ از اﯾن ظرﻓﯾت ھﺎ
ﺑرﺟﺳﺗﮫ و ﻓﻌﺎل ﺷود ،ﺑرای ﺗﺣﻘق و ﭘﯾﺂﻣد اﯾن ﺳﻧد ﻣﯾﺗوان ﺳﻧﺎرﯾوھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﺗﺻور ﺷد .در ﺻورت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
داده ھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ،ﺑﺎ ﺗدوﯾن ﻣدل ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن ﻣﺧﺗﺻﺎت ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور
ﻣﯾﺗوان ﺗﺎﺛﯾرات ھرﺳﻧﺎرﯾو را ﺑﺎ دﻗﺗﯽ ﻣﻌﻘول ﺗﺧﻣﯾن زد و ﺗﺎﺛﯾرات آﻧرا ﺑر روی اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف ﺑررﺳﯽ ﻧﻣود .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در
ﮐﺷور ﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری )ﮐﮫ روﺷﯽ ﻣﺗداول اﺳت( ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت .در ﺷراﯾط ﻣوﺟود و در ﺣدی ﮐﮫ در ﻣﺣدوده
اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺳر اﺳت ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﮐﻠﯽ و ﮐﯾﻔﯽ اﺷﺎره ﮐرد.
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ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ،ﻣﺣﺗﻣل ﺗرﯾن ﺳﻧﺎرﯾو آن اﺳت ﮐﮫ ج.ا .ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺗوھم ھﻣﮑﺎری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﯾن ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ
ﻏرب ﺳﺗﯾزی ،ﺑﮫ ﯾﮏ راه ﺣل ﻧﯾم ﺑﻧد ﻣﺗوﺳل ﺷود ﮐﮫ از ﺷدت ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺑﮑﺎھد اﻣﺎ ﮐﺷور را ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣﺎﻟت
ﻧﮫ ﺟﻧﮓ ﻧﮫ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻏرب ﻧﮕﺎه دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻣواﺿﻊ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺧود را ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﻔظ ﮐﻧد .در اﯾن ﺻورت ،ﭼﯾن ﺑﺎ
ﮐﺳب اﻣﺗﯾﺎزھﺎی اﻧﺣﺻﺎری و ﮔزاف در ﺣد ﻣﺣدودی در اﯾران ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧواھد ﮐرد .ﭼﯾن از اﯾن ﻓرﺻت ﺑرای
ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن ﯾﮑﯽ دو ﭘروژه از طرح »ﮐﻣر ﺑﻧد -ﺟﺎده« اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد .ﭼﻧﯾن ﭘروژه ھﺎﯾﯽ در اﺳﺗراﺗژی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯾن از اھﻣﯾت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرﺧوردارﻧد ،اﻣﺎ در ﺻدر اوﻟوﯾت ھﺎی اﯾران ﻗرار ﻧدارﻧد .در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ
اوﻟوﯾت درﺟﮫ اول اﻗﺗﺻﺎد اﯾران ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل  ۴٠ﺳﺎل ﻓﻘدان ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﺷدﯾدا ﻓرﺳوده و ﻣﺳﺗﮭﻠﮏ ﺷده اﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ اﯾن ﭘروژه ھﺎ ﺑرای اﻗﺗﺻﺎد اﯾران اﺷﺗﻐﺎل زا ﺧواھﻧد ﺑود ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ
ﭼﯾن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻧﯾﺎزھﺎی اﯾن ﭘروژه ھﺎ را از داﺧل اﯾران ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ج.ا .از ﻓرﺻت ﺑوﺟود آﻣده در
درﺟﮫ اول ﺑرای ﺧرﯾد ﻓﻧﺂوری ﻻزم ﺑرای اﯾﺟﺎد اﯾﻧﺗر ﻧت ﻣﻠﯽ و ﭘروژه ھﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺷدﯾد ﻧظﺎرت
و ﮐﻧﺗرل ﻣردم ﻻزم دارد .اﯾن ﭘروژه ھﺎ از ﻗدرت اﺷﺗﻐﺎل زاﯾﯽ ﮐﻣﯽ ﺑرﺧوردارﻧد و ﺗﺎﺛﯾر آﻧﮭﺎ ﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ،ﺑﮫ وﯾژه
ﺳطﺢ رﻓﺎه ﻣزد ﺑﮕﯾران ،ﮐﺎرﮔران و ﮐﺷﺎورزان ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﺧواھد ﺑود .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﺎﻧﻧد ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﻧﻔت و ﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ ﮐﮫ در ردﯾف اول اوﻟوﯾت ھﺎی اﯾران ﻗرار دارﻧد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﻠﻧد ﻣدت اﺳت .در اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ،ﭼﯾن
در ﺻورﺗﯽ در اﯾن ﭘروژه ھﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺳب اﻣﺗﯾﺎزھﺎی ﻻزم ﺑﺗواﻧد اﺻل ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺧود را در ظرف ﯾﮏ ﻣدت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐوﺗﺎه ﺑﺎز ﮔرداﻧد ﺗﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺳودھﺎی ﻓوق اﻟﻌﺎده آن در ﻣﻌرض رﯾﺳﮏ ﺗﺷدﯾد ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت
اﯾران-آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷد .اﯾن رﻓﺗﺎر ﭼﯾن ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﻧطق ﺗﺟﺎری ﻗﺎﺑل درک اﺳت .اﻣﺎ ،طﺑﯾﻌﺗﺎ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯽ ﺑرای اﻗﺗﺻﺎد اﯾران
ﻣطﻠوب ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺳﻧﺎرﯾوی ﺑدﺑﯾﻧﺎﻧﮫ آن اﺳت ﺗوھم ج.ا .ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﯾن ﻣوﺟب ﺷود ﺗﺎ ج.ا .در ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ھﺳﺗﮫ ای و
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧود دﭼﺎر اﺷﺗﺑﺎه ﮔردد و ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧﺎ درﺳت وﺿﻊ را از آﻧﭼﮫ ھﺳت ﺑدﺗر ﺳﺎزد.
ﭼﻧﯾن ﺳﻧﺎرﯾوﯾﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای اﯾران ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻣﯾز ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﭼﻧد ﺳوداﮔر ﺟﻧﮓ و ﺗﺣرﯾم ،ھﻣﮫ
اﻗﺷﺎر ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺗﺿرر ﺧواھﻧد ﺷد .ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺎرﮔران ،ﻣزدﺑﮕﯾران ،ﮐﺷﺎورزان ،زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﮐﮫ ﺿرﺑﮫ
ﭘذﯾرﺗرﻧد و ﺷدﯾدﺗر ﻟطﻣﮫ ﺧواھﻧد ﺧورد .اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ﮔرﭼﮫ از اﺣﺗﻣﺎل ﮐﻣﺗری ﺑرﺧوردار اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اھﻣﯾت آن
ﻧﻣﯾﺗوان آﻧرا ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت.
ﺳﻧﺎرﯾوی ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ج.ا .ﺳﯾﺎﺳت ﻏرب ﺳﺗﯾزی و اﺳراﺋﯾل ﺳﺗﯾزی ﺧود را ﻋﻣﻼ ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد ،در ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای ،ﻣوﺷﮑﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧود ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﮐﻧد و ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾران را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺷور اﺳﺗوار
ﺳﺎزد .در اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ﺷدت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺛﺑت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر اﻗﺗﺻﺎد اﯾران و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ آن ﺑﯾن اﻗﺷﺎر
ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ إﺻﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی در داﺧل
ھﻣراه ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﮫ .در ﻧﺑود إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣوﺛر ،ﺑﺧش ﺑزرگ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘوه ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ در
ﺗﻧﮕﻧﺎھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ج.ا .ﺑﮫ ھدر ﺧواھد رﻓت و ﺑﺧش ﻋﻣده ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻧﺻﯾب
راﻧﺗﺧواران و ﭘﺎﯾواران ﺣﮑوﻣت ﺧواھد ﺷد.
ﺗﺟرﺑﮫ ﭼﮭﺎر دھﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ج.ا .ﺑﯾﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ھر اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل و ﭘروژه ای ﺑﺎ
ﺳرﻋت ﺑﮫ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای راﻧﺗﺧواری و ﻓﺳﺎد ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷود و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﻠوب ﻣورد ﻧظر را ﺑﺑﺎر ﻧﻣﯽ آورد .ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ
اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد را ﻣﯾﺗوان در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی ﮐﺷور ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ واﻗﻌﯽ و
ﮐﺎرآﻣد ،ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ۶٠درﺻد اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺳﭘﺎه و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ واﮔذار ﻧﻣود و ﺑﺟﺎی ﮔﺷودن ﮔره ﮐور
اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور ،أوﺿﺎع را ﺻد ﭼﻧدان ﺑدﺗر ﺳﺎﺧت.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﯾﻠم ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ را ﻧﯾز اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم .ﻣﺑﺎرزه ﻣدﻧﯽ ﺑرای ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧﺗن ﭘروژه ﭼرﺧش ﺑﮫ ﺷرق ج.ا .ﮐﮫ ھدف آن
اداﻣﮫ ﻏرب ﺳﺗﯾزی و ﮔﺳﺗرش ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ اﺳت ﺿروری اﺳت .اﻣﺎ در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت از داﻣن زدن
ﺑﮫ ﺑرﺧوردھﺎی ﭘوﭘوﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧودداری ﮐرد .ﮔﺳﺗرش ﻓﺿﺎھﺎی ﭘوﭘوﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻋﺎدی ﺷدن آﻧﮭﺎ در آﯾﻧده ﮔرﯾﺑﺎن ﺧود ﻣﺎ را
ﻧﯾز ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯾن ﻧﻘدھﺎی زﯾﺎدی وارد اﺳت ،اﻣﺎ ﻋﻣﻠﮑرد آن در ﮐﺷورھﺎی در
ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ و ﮐم ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﻣﺟﻣوع ﻣﺛﺑت ﺑوده و ﺑﮫ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی آﻧﮭﺎ ﯾﺎری ﮐرده اﺳت .از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯾن ﻣﯾﺗوان و ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ﺑﮭره ﺟﺳت .در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺎﺳب ،اﯾران
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻻزم را دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯾن ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻣوﺛر ﻧظﺎرت ﮐﻧد و ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻻزم ﺟواﻧب
ﻣﻧﻔﯽ آن را ﮐﻧﺗرل و ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧد .ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾران در اﯾﺟﺎد و ﺗﺷدﯾد رﻗﺎﺑت ﺑﯾن آﻣرﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ ،ﭼﯾن و روﺳﯾﮫ ﺑرای
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در اﯾران اﺳت ،ﻧﮫ در ﺗﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗن ﺣﯾطﮫ رﻗﺎﺑت .ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ در ﺳﯾﺎﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﭼﯾن ،آﻣرﯾﮑﺎ
ﯾﺎ اروﭘﺎ ﻧﯾﺳت .ﻣﺷﮑل در اﯾدﺋوﻟوژی و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ج.ا .و ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده آن از ھﻣﮑﺎری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﯾن اﺳت.
ﻣﺷﮑل در ﺳﯾﺎﺳت ﭼرﺧش ﺑﮫ ﺷرق ج.ا .ﺑﻣﻧظور اداﻣﮫ ﻏرب ﺳﺗﯾزی و ﮔﺳﺗرش ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺳﺗﺑداد دﯾﻧﯽ اﺳت.
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