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ﻣﻘﺪ ﻣﻪ

در دو ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی 1ﭼﯿﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .در ﺑﺨﺶ اول ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دو ﻣﺤﻮری را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻗﺮار دارد .ﻣﺤﻮر اول اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﻨﺎوری
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ از طﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺧﺮﯾﺪ و ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﮫ ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﻓﺰوده ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﺤﻮر دوم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارھﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﮫ طﺮح »ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺟﺎده« ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ آن اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ دوم ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻣﺘﺪاول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﮐﺎﻧﯽ ،و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و داراﯾﯽھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﮫ ﺑﺎطﻞ ﻓﻘﺮ و ﮐﻤﺒﻮد
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ و ﺧﺼﻠﺖ دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻧﯿﺰ
ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮭﺮهﺑﺮداری ﻣﻄﻠﻮب از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﮐﺴﺐ اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮوژهھﺎ ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﻮدن ﻗﺮاردادھﺎ و وامھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و
ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﭼﯿﻨﯽ ،ﻣﻠﺰم ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻮﻣﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺣﻔﺎظﺖ از
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ أﻣﻮر ﺑﺮای دوﻟﺘﮭﺎی ﺿﻌﯿﻒ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺘﮭﺎی ﻻزم ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ﭘﺮھﯿﺰی ﻧﺪارد ،ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ آﻧﮑﮫ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﭼﯿﻦ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی درﺣﺎل رﺷﺪ و ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ھﺪف ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺿﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻗﺮارداد ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری
ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ((UNCTADدر ﺳﺎل  ٢٠١٩ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان
 ٣۶.۵در ﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١٩ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ  ١.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد
ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد از ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان در ﺳﺎل ٢٠١٠ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٣.۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و در
ﺳﺎل  ٢٠١٧ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ  ٢.٣ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ٢٠١٨و ﺳﭙﺲ  ١.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ٢٠١٩اﻓﺖ ﮐﺮد
) ﻧﻤﻮدار  ١را ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﻨﯿﺪ(  .در ھﻤﯿﻦ دوره ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﻣﺎرت  ١٠ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﮫ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی  ٣ﺑﺮاﺑﺮ و ﻋﺮاق و ﻋﻤﺎن  ٢ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ) (UNCTADﺳﮭﻢ اﯾﺮان در ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺟﮭﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ
دھﻢ درﺻﺪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ٢٠١٨ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١۵۴٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رﺷﺪی
ﺑﺮاﺑﺮ  ٣درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .در ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﻞ ﺟﮭﺎن ،از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٢١اﯾﻦ اﻓﺖ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ و ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار  ۵ﺗﺎ ١٠
درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
اﯾﺮان ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  ۵ﺳﺎﻟﮫ  ٢٠١۵-٢٠١٠ﺑﮫ  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﮔﺬاری ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  ٢٠٢۵ﺣﺪود  ١٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺧﺎرج از ﺗﺼﻮر اﺳﺖ.
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ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی « «Outward Foreign Direct Investmentاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری
ﺧﺎرﺟﯽ ھﻤﺎن » ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی« اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ » «Inward Foreign Direct Investmentﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺧﺎرﺟﯽ درون ﻣﺮزی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ

ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان طﯽ  ١۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ١۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان
و ﭼﯿﻦ ،در ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان را  ٢٧ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ  ٢٨٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و  ١٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮ أﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ داﻣﻨﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﭼﯿﻦ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز،
ﺑﺨﺶ ھﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﺎﻧﮑﺪاری ،ارﺗﺒﺎطﺎت ،ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺷﺎﻣﻞ راه ﺳﺎزی ،راه آھﻦ و
ﻓﺮودﮔﺎهھﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺠﺎرت آزاد ،ﺷﮭﺮﺳﺎزی وﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ
اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﺮﺻﮫھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .دو ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﮫ در زﻣﯿﻨﮫ
ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﺒﺎدل اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ھﺪف ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد را »اراﺋﮫ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﮫ ﭼﯿﻦ« ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »ﭼﯿﻦ
ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ از اﯾﺮان ﻧﻔﺖ ﺧﺎم وارد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﮫ »اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی ﭼﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاریاش
در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ«! ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ »ﭼﯿﻦ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب اﯾﺮان از درآﻣﺪھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ«!
در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﭼﯿﻦ در ﭘﺮوژه ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﮫ راه آھﻦ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ
ﻏﺮب اﯾﺮان را ﺑﮫ ﺷﺮق آن ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ راه آھﻦ »زﯾﺎرﺗﯽ« ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را از طﺮﯾﻖ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﺮاق
و ﺳﻮرﯾﮫ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .در زﻣﯿﻨﮫ ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت  ،ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ داﻣﻨﮫ ﮔﺴﺘﺮده ای را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،از ﺳﺎﺧﺖ
ﺷﺒﮑﮫ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه  5Gﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ،GPSﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ھﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ آﻧﯽ ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ھﺎی اﯾﻤﯿﻞ،
اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ،ﻟﭗ ﺗﺎپ ،راﯾﺎﻧﮫ و ﻏﯿﺮه .ﭼﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ اﺻﻠﯽ اﯾﺮان در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺎﺳﮏ در اﺳﺘﺎن
ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﮭﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻓﻮﻻد و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﭼﯿﻦ واﮔﺬار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺪر ﻣﮑﺮان ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و
ﺷﮭﺮھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﮫ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان طﯽ
دو دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻣﺒﻨﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ آن اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ .ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری
اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ آن ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﮫ آن ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﮫ دو طﺮف در رﺳﺎﻧﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎدﻻت ﭼﯿﻦ ﺑﺎ
اﯾﺮان ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ھﻤﺎن ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ دارد .در واﻗﻊ ﺳﮭﻢ اﯾﺮان در ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ .اﺟﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژه ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ از آﻧﮭﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ
اﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﯽ ،ﻧﻤﯿﺘﻮان در ﻣﻮرد ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ھﺎی آﯾﻨﺪه ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﭼﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از آن ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎروﺷﻦ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮوژه ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺎﺧﯿﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و طﻮﻻﻧﯽ روﺑﺮو ﺑﻮده
اﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .در
ﻣﺠﻤﻮع ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ھﺎ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر آھﺴﺘﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎز اول ﻣﯿﺪان ھﺎی ﻧﻔﺖ آزادﮔﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﯾﺎدآوران( و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﻠﻮﮐﮫ ﺷﺪن درآﻣﺪھﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪه )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ھﺎ( و آﯾﻨﺪه آﻧﮭﺎ ﻧﺎروﺷﻦ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ راه آھﻦ وﺿﻊ ﭘﺮوژه ھﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ »ﺑﯿﻤﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺎدرات« ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻮدﺟﮫ
ﺧﻂ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﺗﮭﺮان-ﻗﻢ-اﺻﻔﮭﺎن ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه و اﺟﺮای آن ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ راه آھﻦ ﭼﯿﻦ و ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ واﮔﺬار
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه راه آھﻦ و ﻣﺘﺮوی ﺷﮭﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﭘﺮوژه ھﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺨﺶ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ طﺮح ھﺎﯾﯽ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮوژه ھﺎی اﺻﻠﯽ »ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ« ﺧﻂ آھﻦ ﺳﺮﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﭼﯿﻦ را از طﺮﯾﻖ
ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از طﺮح
»ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ-ﺟﺎده« اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ-ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ وﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد در رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﻣﺴﯿﺮ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ
داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺮوژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در »ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ« ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯿﺸﻮد ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﮭﺎر
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ﺑﺎ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ٢٠١۴ارزش ﻣﺒﺎدﻻت دوﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۵٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ٢٠١۶ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ
ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ظﺮف ﯾﮏ دھﮫ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺑﮫ  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ھﺪﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ٢٠١٩ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد .اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد
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اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠٢۵ھﺮ ﺳﺎل ﺣﺘﯽ  ٪٧رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻧﺮخ رﺷﺪی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﮫ ای ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ٢٠٢۵ﺑﮫ  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭼﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٢٠٢۵ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺑﮫ  ۶٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ھﺪﻓﯽ دور از دﺳﺘﺮس ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز »ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ« ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ اوﻟﻮﯾﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ،
اﺻﻮل ﮐﻠﯽ آن در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و اھﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺮان ﺑﺮای ﭼﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎطﻖ و ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ.

.٣

ﺟ ﺎﯾﮕ ﺎه اﯾﺮ ان در اﺳ ﺘﺮ اﺗﮋ ی ﭼ ﯿﻦ

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دو ﻣﺤﻮری را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 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 ﻗﺮار دارد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ در
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﮫ ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﻓﺰوده ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺳﺖ .ﻣﺤﻮر دوم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی
ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﭼﯿﻦ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز »ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ« ،ﻧﮑﺘﮫ اول ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .در ھﺮ دو ﻣﺤﻮر ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷﺪ 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 ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻧﻤﻮدار  ٢را ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻧﮑﺘﮫ دوم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﻦ ﺣﻮزه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ .ﺗﻨﮕﮫ ﺗﺎﯾﻮان ،درﯾﺎی ﺟﻨﻮب ﭼﯿﻦ
و درﯾﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺎطﻘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ از اھﻤﯿﺖ درﺟﮫ اول ﺑﺮﺧﻮرداراﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ
ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭼﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﯿﻦ را ﺑﮭﻤﺮاه ﺑﯿﺂورد .اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﯿﻦ را
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ راﺣﺘﯽ در اﻟﮕﻮی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﺑﯿﺶ از  ٣٢درﺻﺪ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ
اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ در ﮐﺸﻮرھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ دوم
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺳﻮم ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ اﺳﺖ .ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﺣﻮزه
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﯿﻦ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷﺪ .ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ در درﺟﮫ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی اﺳﺖ و در درﺟﮫ دوم
ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﺻﺎدرات و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .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 ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﮭﻢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ در ﮐﻞ ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ رﻗﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٪۵اﺳﺖ.
ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد و اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان آن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ھﯿﭽﮕﺎه ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ھﻤﻮاره ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﻤﮑﺎری ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ،ﺧﻮدداری از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻤﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻨﻄﻘﮫای ،ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﭘﺬﯾﺮش ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺧﻮدداری از ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ
ﮐﺸﯿﺪن آن اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ .دور از ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﻦ در آﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ.
ﭼﮭﺎرم ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﺳﮭﻢ اﯾﺮان در ﮐﻞ ﺑﺎزار ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ
ﻧﯿﻢ در ﺻﺪ اﺳﺖ ،ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﮭﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ رﻗﻤﯽ أﺳﺎﺳﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ .در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ اھﻤﯿﺖ
اﯾﺮان در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎرات 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 ﮐﻤﺘﺮ
از اﻣﺎرات و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  ٢را ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﻨﯿﺪ(.
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ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻓﺮﺿﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در آن اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺶ را ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻋﺎدی ﺳﺎزی
ﮐﺮده و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ھﻤﮑﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺎزﻧﺪه ای ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ در ﻋﺮﺻﮫ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده،
ﻧﮭﺎد دوﻟﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﮫ ﺳﯿﻄﺮه راﻧﺖ ﺧﻮاری و ﻓﺴﺎد ﭘﺎﯾﺎن داده ،ﻣﺎﺷﯿﻦ اداری دوﻟﺖ را ﮐﺎرآﻣﺪ
ﮐﺮده ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی و ﺷﻔﺎف ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭼﺮﺧﮫ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺮ ﻣﺪاری درﺳﺖ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ھﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،دوﻟﺖ اﯾﺮان از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ
ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮی ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻨﻔﯽ آن را ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ،اﯾﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ھﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری را ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ اراﺋﮫ داده ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮوﻧﻤﺮزی ﭼﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻣﺘﺪاول
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﮐﺎﻧﯽ ،و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و داراﯾﯽھﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرھﺎی
ﮐﺴﺐ ﺑﺎزار ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .در دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺮژی و ﻣﻌﺎدن ،ﺑﺨﺶھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اطﻼﻋﺎت را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪا دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﮐﮫ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺧﺎرج
از ﭼﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﮭﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون
ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ
ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﮐﮫ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻤﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،دﺷﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﮐﺸﻮرھﺎی درﺣﺎل رﺷﺪ و ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ وام دھﯽ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای
طﺮحھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اش ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﻗﺎﯾﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﯿﻦ در ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺪر ھﻤﺒﺎن ﺗﻮﺗﺎ
) (Hambantotaدر ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ،ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ) (Gwadarدر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و وام ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻮاردﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ وام دھﯽ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ،درﺳﺘﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺮوژهھﺎ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻧﺤﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﮭﺎ را ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﭼﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻮع 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 .اﻟﺒﺘﮫ ،در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮭﺮه
ﺑﺮداری ﻣﻄﻠﻮب از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺴﺐ اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮوژهھﺎ ،ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﻮدن
ﻗﺮاردادھﺎ و وامھﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﭼﯿﻨﯽ ،ﻣﻠﺰم ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻮﻣﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ )ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ دوم
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ(.
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ،وﺟﻮد ﻣﺎزاد ﺑﺰرگ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ھﺎی ﭼﯿﻦ ،ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ذﺧﺎٍﺋﺮ ارزی آن ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن
ﺳﻄﺢ ﭘﺲ اﻧﺪاز در اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ ،اﺷﺒﺎع ﺷﺪن ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﮐﺎھﺶ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در داﺧﻞ و ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﭼﯿﻦ
ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدراﺗﺶ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﮫ
اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ،ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﺪت از ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اش اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ
)ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ(.
اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎزار ﺟﺬاﺑﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری
ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان از اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭼﯿﻦ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزارھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان
آن در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻧﺪازد ،ﭼﯿﻦ از ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اش در اﯾﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﭼﯿﻦ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺷﺪﯾﺪا ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻨﺂوری اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﺑﮫ ﺷﺪت و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ داد ،اﻣﺎ ﺑﺮای  ٢دھﮫ آﯾﻨﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ھﻤﭽﻨﺎن از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ظﺮف  ١۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻔﺖ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد و از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﮫ ١٣
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﮫ در روز در ﺳﺎل  ٢٠٣۵اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﭼﯿﻦ از ﮔﺴﺘﺮش ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﮫ
ﻟﺤﺎظ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﻘﺎم ﭼﮭﺎرم را در ﺟﮭﺎن دارد )ﻧﻤﻮدار  ٣را ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﻨﯿﺪ( و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٠درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎز ﺟﮭﺎن را در
اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﻣﯿﺪان ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﮔﺎز ﺟﮭﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
4

اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٨۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺳﻄﺢ درآﻣﺪی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ و ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺶ،
ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﺮان دارای ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺟﻮان و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺘﺎ ارزان اﺳﺖ؛ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮوژه ھﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﭼﮭﺎر
دھﮫ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪﯾﺪ ،در اﯾﺮان ﻧﯿﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی
ﮐﺴﺐ ﺳﻮدھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪی ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﮔﺮ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﭼﯿﻦ در ﻋﺮﺻﮫ ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﯿﺎز آن ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮون
ﻣﺮزی اش و آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه آن ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺮخ ھﺎی ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮ ،ﭼﯿﻦ را ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﮫ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﭼﯿﻦ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﺮد-ﺑﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﮭﺮه
ﺑﺮداری را از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ھﺮ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد.
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ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ» ،ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ
اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ« ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺑﺎﺧﺖ-ﺑﺎﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ
ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را آﻧﭽﻨﺎن در اﯾﺮان درﮔﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﯿﻦ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮان اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﯿﻦ در اﺟﺮای »ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ« ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎطﺎﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،ﭼﯿﻦ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻼش ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اداﻣﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺮای ﭼﯿﻦ دﺷﻮار ﺳﺎزد .در آﯾﻨﺪه ﭼﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ اداﻣﮫ دھﺪ .ﺑﻌﻼوه ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶھﺎی
راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ھﺎ ،در ﻣﺠﻤﻮع دور از ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد در اﯾﺮان و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژهھﺎی »ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ« آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ رﯾﺴﮏ
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان آن در ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٠ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط زﯾﺎدی در ﺻﺤﻨﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ واﮐﻨﺸﮭﺎی ﺗﻨﺪ ﻏﺮب ﺑﮫ وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﻮد .از
ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺻﺤﻨﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺼﻤﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮویھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دو ﮐﺸﻮر وارد ﯾﮏ دوره ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﮫ ﭼﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻨﺶ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﺶ زداﯾﯽ و ﺛﺒﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ را ﺗﺎب ﺑﯿﺎورد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٩۶٠ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺗﻨﮭﺎ ١١درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ٢٠١٩اﯾﻦ
ﺷﮑﺎف ﺑﮫ  ۶٧درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮاﻧﮫ دو ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ ،روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ٢٠١٩ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﮫ ﭼﯿﻦ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻮد .اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ھﺰﯾﻨﮫھﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﮫ ﭼﯿﻦ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮی 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 )ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ(.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،رﻗﺒﺎی اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی از اﯾﺮان
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻔﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺮان واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اش در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ و ھﻢ
ﺻﺎدراﺗﺶ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺮان اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮﺑﯽ دارد و ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﻞ و اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ورود ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺪارد و ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﭼﯿﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺶ ﺑﺎ اﯾﺮان ھﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ و ﭼﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ را در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﻣﺎرات،
ﻗﻄﺮ ...،واﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
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اﻟﺒﺘﮫ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺗﻼش ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﭼﯿﻦ از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﯾﺮان ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﺟﺒﮭﮫ » ﺗﻨﮕﮫ ﺗﺎﯾﻮان ،درﯾﺎی ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﭼﯿﻦ« ،ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺠﺎری در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﺟﺮای طﺮح »ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ-
ﺟﺎده« ﺑﺮای ﭼﯿﻦ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ طﺮح در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﻣﺤﺘﺎطﺎﻧﮫ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،طﻮری ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺎﯾﮫای ﺗﺮ آﻧﺮا در ﻣﻨﻄﻘﮫ »ﺗﻨﮕﮫ ﺗﺎﯾﻮان ،درﯾﺎی ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﭼﯿﻦ« و ﺑﺎزارھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻧﺪازد.
در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ .از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﯿﻦ ﺑﮫ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ رو ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ ﺧﻮد ﺑﮫ دو دﻟﯿﻞ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺮ روی »ﻣﺴﺌﻠﮫ« ﭼﯿﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ .دوم ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻓﺖ اھﻤﯿﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻨﺎوری و ﮐﺸﻒ ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻔﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮان اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ
در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ را
ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد و ﻋﺮﺻﮫ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی ﭼﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﺮان ﺑﺮای ھﺮ دو ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﮭﺮه ای در ﺑﺎزی ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺷﺎن ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد .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.
ﺗﺤﻘﻖ »ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ« روﻧﺪی ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ،ﭘﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺑﺮای اﯾﺮان ﭘﺮ ھﯿﺰﯾﻨﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی رﯾﺴﮏ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ داﺋﻤﺎ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد ،اﺟﺮا ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ» .ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری  ٢۵ﺳﺎﻟﮫ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ« ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی
ﺑﺎﺧﺖ-ﺑﺎﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﯿﻦ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را آﻧﭽﻨﺎن در اﯾﺮان درﮔﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺗﺤﻘﻖ
ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ اداﻣﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد را طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﺮان ﻧﺎﭼﺎر
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﭘﺮوژه ھﺎی اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ﺑﭙﺮدازد و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد
ﮐﮫ اﯾﻦ روﻧﺪ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ،راﻧﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
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) (٪ﺳﮭﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺎﻟﺺ اﯾﺮان )ورودی ﻣﻨﮭﺎی ﺧﺮوﺟﯽ( در ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ در اﯾﺮان
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٢

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
٪ﺳﻌﻮدی ١٣

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی

8

ﻧﻤﻮدار  :٣ذﺧﺎﯾﺮ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان
)ده ﮐﺸﻮر اول ﺟﮭﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ذﺧﺎﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻧﻔﺖ )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﮫ در روز

 ٢٠١١-٢٠١٩ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﮫ در روز

ﻣﻨﺒﻊ :اوﭘﮏ
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