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از دل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ دھﮫ ھﺎی  ۴٠و  ۵٠ﻏﺮب ﺳﺘﯿﺰی و ﺗﺠﺪد ﺳﺘﯿﺰی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ )ج.ا (.ﺳﺮ ﺑﺮ آورد .از دل ﻏﺮب
ﺳﺘﯿﺰی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﯿﻦ زدﮔﯽ آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از دل ﭼﯿﻦ زدﮔﯽ ج.ا .ﭼﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺑﺮآورد؟
ﭼﯿﻦ زدﮔﯽ ج.ا .دارای دو وﺟﮫ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ،ج.ا .ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و اﻧﻌﻘﺎد ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن
ھﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻨﺂوری و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﭼﯿﻦ وارد
ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻏﺮب ﺳﺘﯿﺰی و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ھﺎی ھﺴﺘﮫ ای و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ .دوم ،ج.ا .ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﭙﯽ
ﺑﺮداری از اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮاﻧﮫ ﭼﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮا ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻈﺎم ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه و ﺷﺪﯾﺪا اﻗﺘﺪارﮔﺮای ﺧﻮد را از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻧﺠﺎت دھﺪ و آﯾﻨﺪه ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ دو ﺗﺼﻮر ھﺮ دو ﺳﺨﺖ ﺧﺎم و اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﺟﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.

 .١ﭘﯿﻤﺎن ھﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ج.ا .ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد از آن
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻏﺮب ﺳﺘﯿﺰی و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ھﺎی ھﺴﺘﮫ ای و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺧﻮد
اداﻣﮫ دھﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻏﺮب ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و اﯾﺮان در آن ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ.
ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دو ﻣﺤﻮری را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ
در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻗﺮار دارد .در ﻣﺤﻮر اول اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ از طﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﮫ وﯾﮋه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻗﺮار دارد .ﻣﺤﻮر دوم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺎزارھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
در ھﺮ دو ﻣﺤﻮر ﺑﺎﻻ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻌﺪ از آن اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ،ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﮫ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٧درﺻﺪ ﮐﻞ
ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .در ﮐﻞ ،ﻣﺘﺠﺎوز از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﭼﯿﻦ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻘﺎم دوم را در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﺣﻮزه »ﺗﻨﮕﮫ ﺗﺎﯾﻮان ،درﯾﺎی ﺟﻨﻮب ﭼﯿﻦ و درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﭼﯿﻦ« دارد ﮐﮫ
ﭼﯿﻦ آن را ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  ٣٢درﺻﺪ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ.
اھﻤﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اھﻤﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﯿﻦ ﻗﺮار دارد.
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ھﯿﭽﮕﺎه ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی اﺳﺖ.
اھﻤﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﺻﺎدرات و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﻗﺮار دارد .ﭼﯿﻦ
ﺑﮫ واردات اﻧﺮژی ﺷﺪﯾﺪا واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٪۴۵از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺧﻮد را از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻨﺎوری
در زﻣﯿﻨﮫ اﻧﺮژی ھﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﺮﺑﻨﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﭼﯿﻦ ﺑﺴﻮی اﻧﺮژی ھﺎی ﭘﺎک ،اھﻤﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻧﺮژی ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎز اﻧﺮژی ﺧﻮد را از
ﻣﻨﺎطﻖ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه واﺑﺴﺘﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
درﮔﯿﺮ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ از اھﻤﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﭼﯿﻦ
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ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﮭﻢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ در ﮐﻞ ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ رﻗﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٪۵اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون
ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ وﺟﻮد دارد.
اﯾﺮان در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﮭﻢ اﯾﺮان در ﮐﻞ ﺑﺎزار
ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﯿﻢ در ﺻﺪ اﺳﺖ ،ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﮭﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﯿﻦ ،در ﺣﺪ رﻧﺪ
ﮐﺮدن اﻋﺸﺎر ارﻗﺎم آﻣﺎری اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ اھﻤﯿﺖ اﯾﺮان در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ  ٪٧از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺧﻮد را از اﯾﺮان وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﮭﻢ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی »ﺷﻮرای ھﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس« ﮐﮫ رﻗﯿﺐ اﯾﺮان و ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮭﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎزار ﺻﺎدرات و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ وﺿﻊ
ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ وﺟﻮد دارد .ﺳﮭﻢ اﯾﺮان در ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از
اﻣﺎرات ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﻗﻄﺮ اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮﺑﯽ دارد و ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﻞ و اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ورود ﺑﮫ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺪارد و ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﯿﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﮫ در رﻗﺎﺑﺖھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
از ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺻﺤﻨﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،ﺑﺨﺼﻮص اﯾﺮان را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اھﻤﯿﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ھﺎی
ﭼﯿﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ
ﺟﺪی ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ را ﺗﺎب ﺑﯿﺎورد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﭼﮭﺎر دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﮫ ﭼﯿﻦ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺷﺸﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺖ .1ﭘﯿﺮی زودرس ﺟﻤﻌﯿﺖ و »ﺗﻠﮫ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ« ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺟﺪی روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﻓﻨﺎوری آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﺑﺎزارھﺎی آﻧﮭﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﺮان ﺑﺮای ھﺮ دو ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﻣﮭﺮه ای در ﺑﺎزی ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺷﺎن ﺑﺮای اﻋﻤﺎل
ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻣﺘﯿﺎز ﮔﯿﺮی از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﮫ اﯾﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دو طﺮف اﯾﻦ »ﺑﺎزی« داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ در
ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺪی ﺑﮕﺬارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻮد ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ راﺑﻄﮫ ﺗﯿﺮه اﯾﺮان-آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﺮان را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﮫ ﭼﯿﻦ واﺑﺴﺘﮫ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ج.ا .ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و اﻧﻌﻘﺎد ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ھﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻨﺂوری و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﭼﯿﻦ وارد ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻏﺮب ﺳﺘﯿﺰی و ﺑﻠﻨﺪ
ﭘﺮوازی ھﺎی ھﺴﺘﮫ ای و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ ،ﯾﮏ ﺧﺎم اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺪازد.2

 .٢اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮاﻧﮫ ﭼﯿﻦ
اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ دارای دو ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ھﺪف آﻧﮭﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻤﺎﻣﺎ دوﻟﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺘﻠﻂ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﮐﺎراﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ،اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت و
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ﺧﺎص اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﺟﻤﺎع واﺷﻨﮕﺘﻦ و
اﻟﮕﻮھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻟﮭﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ از آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﭽﮫ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ را از ﺳﺎﯾﺮ اﻟﮕﻮھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺟﻨﺒﮫ دوم آن اﺳﺖ – اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﻮل ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داد و
ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘ ﺎﯾﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ دوم اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ج.ا.را ﺳﺨﺖ ﺷﯿﻔﺘﮫ آن ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ج.ا .ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه و اﻗﺘﺪار ﮔﺮای ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ .اﻣﺎ ،ج.ا .ﺗﻮﺟﮫ
ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎص آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.
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اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ھﺰﯾﻨﮫھﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﮫ ﭼﯿﻦ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
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ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﺪود ﺳﮫ دھﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮای
ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد  -ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎزار و ﺑﺴﺘﻦ درھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﮫ روی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ .در ﺳﺎل ١٩٧٨
دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎ ،ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ.
در ﺳﺎل  ١٩٧٨ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٨٢درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٧٩٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد .از اﯾﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٢۵١ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻘﯿﮫ ﻧﯿﺰ از ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل
 ١٩٧٨دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
آن را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﮭﺮی ﮐﮫ از ﺑﮭﺮه وری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﮭﺮه وری اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ را ﺑﮫ ﺷﺪت و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ھﻤﺰﻣﺎن ،اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و
ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺎورزان در ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﺳﻄﺢ ﺑﮭﺮه وری را در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﮭﺎﺟﺮت
ﮔﺴﺘﺮه ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎ ،ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻓﺎه در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ دو ﺗﺤﻮل
اﻧﺮژی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﮐﮫ در اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﻧﮭﻔﺘﮫ ،اﻣﺎ ﻣﮭﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،رھﺎ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ اﻧﺮژی رھﺎ ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ و آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﻮﺛﺮ از اﯾﻦ
اﻧﺮژی رھﺎ ﺷﺪه را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﻨﺘﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
آﻣﻮزش ،ﭘﺲ اﻧﺪاز ،اﻧﻀﺒﺎط ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺳﺎﻻری.
در اﯾﺮان ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .در ج.ا .اﻧﺮژی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ در اﻗﺸﺎر ﻣﺪرن و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮده ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﻨﺪ .ﺗﺠﺪد ﺳﺘﯿﺰی و اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ج.ا .و
ﻧﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن ،ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن و اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺮژی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﺪه در ج.ا .ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت راﻧﺘﯽ ،ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،رﺷﻮه ﺧﻮاری ،ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی و اﻣﻮری از اﯾﻦ
دﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ھﺪر ﻣﯿﺪھﻨﺪ .آزادﺳﺎزی اﻧﺮژی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه در اﯾﺮان ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﺷﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﺎی آن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ راه ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎ آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﮫ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ
ﻓﺮاز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،رﯾﺴﮏ ھﺎی اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭼﯿﻨﯽ را ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﮫ دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد را
زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ ،ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪھﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﯿﺴﺖ .وﯾﮋه ﮔﯽ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭼﯿﻦ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ در اﯾﺮان ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
از زﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ھﻤﻮاره در ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻧﯿﻞ ﺑﮫ آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .طﯽ ﭼﮭﺎر دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ج.ا ،.ﻧﮕﺎه ﺗﺠﺪد ﺳﺘﯿﺰ آن ،ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮔﺴﺘﺮده آن در ﻋﺮﺻﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،درھﻢ آﻣﯿﺰی ﻧﮭﺎدھﺎی دﯾﻦ و
دوﻟﺖ و ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﮭﺎد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﮫ اﺻﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺧﻮاﺳﺖ
آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺘﺪارﮔﺮای ﭼﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺗﻨﮭﺎ
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ را در اﯾﺮان ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺪون آﻧﮑﮫ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن
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ﻧ ﺘ ﯿ ﺠ ﮫ ﮔ ﯿﺮ ی
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ج.ا .در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در ھﺮ دو زﻣﯿﻨﮫ ھﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ھﺎ و اﺳﺘﺪﻻل ھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﺘﯿﺠﮫ ای را ﮐﮫ ج.ا .ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺮان ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳ-ﺎ .ﮐﺸﻮر را 4ﺸﺪ6ﺪ ﮐﻨﺪ و اﻣﻨ-ﺖ ﮐﺸﻮر را :ﻪ ﺧﻄﺮ ﺑ-ﺎﻧﺪازد .
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