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Political-Economic Cognition of China; 
a Geopolitical Power in Southeast Asia
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Introduction The economic growth and development of Asian countries, which began in the late 1970s 
were so rapid, so that at the end of the 20th century, in addition to Japan as the Asian economic giant, 
several other Asian countries, including China and India, were among the major economies. It can be 
said the most important factor influencing the rise of Asian countries and their position among the great 
powers has been significant economic growth and development. The emergence of China as the center of 
a new geostrategic region is related not only to the weak US and Russian influence in the West and North 
Pacific but also to changes in China itself and its politico-economic environment. The purpose of this 
descriptive-analytical study was to study the political-economic environment of China by relying on the 
method of interpreting the research background to understand the geopolitical situation in Southeast 
Asia. Data were collected using a search of library resources and research background.
Conclusion In today’s Chinese society, economic, political, and social stability is paramount among the 
public and the country’s political elite. The reforms were not aimed at disrupting the existing political 
order, but at increasing the role of the law, gradually expanding participation, and establishing a system 
of formal control and supervision. The result of these reforms is the expansion of accountability to the 
people, transparency, and confidence-building. China’s cultural structure also plays an important role 
in the development and strengthening of its domestic and international power in the flourishing of its 
capabilities.
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Determining the Spatial Boundaries of Urban-Region 
for Semnan and its Surrounding Area Using the 
method of measurement of Inductive flows
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Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within 
a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a node called 
“space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated by political 
power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, for the first time 
in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of Zoroastrianism 
to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how the elements of 
Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial belonging 
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of 
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine 
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment. 
Semnan city was selected as the main city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and 
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of 
population moved between the two cities and the amount of goods moved should be calculated and the 
final score of each city should be calculated by being in the relevant formulas. 
Findings According to the calculations, the final score index (iT) of Sorkheh and Dargezin cities 
were 11.72 and 18.83 with moderate correlation, Mahdishahr with 28.54 had high correlation and 
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban 
region can be determined including the two parts of the center (Semnan city) and its surrounding 
territory (Mahdishahr and Sorkheh cities).
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent 
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended 
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction 
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Mojtahedzadeh A.1 MSc, 
Karkehabadi Z.*1 PhD, 
Kamyabi S.1 PhD

 

*Correspondence
Address: Islamic Azad University 
Complex Semnan Branch, Universi-
ty Town, Semnan, Iran. Postal Code: 
35131-37111
Phone: +98 (23) 33654239
Fax: -
z.karkehabadi@yahoo.com

1Department of Geography and 
Urban Planning, Semnan Branch, 
Islamic Azad University, Semnan, 
Iran

Article History
Received: April 04, 2022                                          
Accepted: May 12, 2022                                       
ePublished: June 8, 2022

How to cite this article
Mojtahedzadeh A, Karkehabadi Z, 
Kamyabi S. Determining the Spa-
tial Boundaries of Urban-Region 
for Semnan and its Surrounding 
Area Using the method of mea-
surement of Inductive flows. Geo-
graphical Researches. 2022;37(2): 
163-170.

Keywords  Urban –Region; Flow measurement; Bottom-Up; Semnan

https://www.sid.ir/paper/194360/fa
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.polisci.3.1.63
http://www.lib.ir/ar/book/80274213/%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/strengthening-the-institutional-setting-for-regulatory-reform_5kgglrpvcpth-en
https://www.magiran.com/paper/1172662
https://www.magiran.com/paper/1172662
http://pir.iaush.ac.ir/article_552030.html?lang=fa
https://www.researchgate.net/publication/292541504_Is_China_a_threat_to_the_US_economy
https://www.nber.org/papers/w25925
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190702
https://www.jstor.org/stable/20033755?seq=1
https://brill.com/view/book/edcoll/i9789004302488/B9789004302488_035.xml
https://link.springer.com/article/10.1007/s12116-007-9014-4
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/reflections-on-forty-years-of-china-reforms
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/the-rise-of-china-and-structural-changes-in-korea-and-asia-9781848448551.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X07001994
https://www.adb.org/publications/peoples-republic-chinas-competitive-threat-latin-america-analysis-1990-2002
https://blogs.worldbank.org/africacan/china-s-miracle-demystified
https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?docid=alma994106093402676&context=L&vid=41ILO_INST:41ILO_V1&lang=en&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=sub,exact,%20Collectivism%20&offset=10
https://www.cambridge.org/core/books/holding-china-together/E463FC54DCF564DEB0DC363C2609E42E
http://ensani.ir/fa/article/365578/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://pir.iaush.ac.ir/article_558215.html
https://readera.org/sovremennye-tendencii-formirovanija-chelovecheskih-resursov-kak-faktora-147109846-en
https://www.cambridge.org/core/journals/ps-political-science-and-politics/article/abs/us-foreign-policy-and-northeast-asia/0DA9E835A36272624F213DCF7BD26AAE
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/04/13/Intergovernmental-Fiscal-Reform-in-China-45743
https://www.jstor.org/stable/23071664?seq=1
https://www.jstor.org/stable/j.ctt2jcd6h


 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ ــ و همکاران ـــــــــ   ی ل ی شعاع اردب   ی مجتب   410

    ۱۴۰۱  تابستان ،  ۳، شماره  ۳۷دوره                                                                                                                                                                                              یی ا ی جغراف   قات ی فصلنامه تحق 

سیاسی محیط  چین -شناسی  قدرت    ؛ اقتصادی 
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  چکيده 

دهه    :اهداف  اواخر  از  که  آسیایی  کشورهای  اقتصادی  توسعه  و  رشد    ۷۰روند 

بیستم، عالوه بر  گیر بود که در پایان قرن  میالدی آغاز شد چنان سریع و چشم

عنوان غول اقتصادی آسیا، چند کشور آسیایی دیگر از جمله چین و هند  ژاپن به

توان  نیز در شمار اقتصادهای بزرگ و موفق جهان قرار گرفتند. به طور قاطع می

یرگذار بر خیزش کشورهای آسیایی و قرار گرفتن آنها  اثترین عامل ت گفت که مهم

ظهور چین  گیر اقتصادی بوده است.  د و توسعه چشمهای بزرگ، رشدر میان قدرت

نه ژئواستراتژیک  جدید  منطقه  یک  کانون  عنوان  ایاالت  به  نفوذ  ضعف  به  تنها 

- متحده و روسیه در غرب و پاسیفیک شمالی، بلکه همچنین به تغییرات در محیط

سیاسی می  چیناقتصادی    -شناسی  توصیفی  شود.مربوط  تحقیق  این    - هدف 

محیط بررسی  سیاسیتحلیلی،  تفسیر    - شناسی  روش  به  اتکا  با  چین  اقتصادی 

شرق آسیا بوده است.  پیشینه تحقیقاتی برای درک موقعیت ژئوپلیتیکی در جنوب

- ای و پیشینه تحقیقاتی جمعها با استفاده از جست و جو در منابع کتابخانهداده

 آوری شد. 
جامعه امروز چین، در میان توده مردم و نخبگان سیاسی کشور  در    گیری:نتیجه

ز اهمیت است. اصالحات  یثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حا   ،بیش از هر چیز

نه در جهت بر هم زدن نظم سیاسی موجود، بلکه در راستای    ،صورت پذیرفته نیز

نظا  و  کنترل  نظام  ایجاد  و  مشارکت  تدریجی  قانون، گسترش  رت  افزایش نقش 

گسترش پاسخگویی در    ،. ماحصل این اصالحات نیزه استرسمی صورت پذیرفت

به نیز  فرهنگی چین  است. ساختار  و اعتمادسازی  مردم، شفافیت  عنوان  مقابل 

م تقویت قدرت داخلی و بینوعاملی  المللی این کشور  ثر و مثبت در توسعه و 

   کند.یهای این کشور ایفا م ای در شکوفایی توانمندینقش برجسته
  شرق آسیا، اقتصاد، ژئوپلیتیک چین، توسعه، جنوب: کلیدواژگان 
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  مقدمه 

نوزدهم و    ، قرن  انگلستان  نظامی  اقتصادی و  قرن سلطه سیاسی، 

. بیشتر کارشناسان  اروپا بر جهان بود. قرن بیستم نیز قرن آمریکا بود

خصوص شرق آسیا است. آمارها ، قرن آسیا به۲۱معتقدند که قرن  

حاکی از آن است که سهم آسیا در سرانه تولید ناخالص داخلی در 

سال    ٪۳۲   ،۱۹۹۸سال   در  حدود    ۲۰۱۸بوده و  رسیده که   ٪۴۴به 

بیشترین سهم از آن چین، ژاپن و هند است. اگر این جریان ادامه  

بین اقتصاد  ساختار  توانست  خواهد  آسیا  باشد  و  داشته  الملل 

 هنری کسینجر طور که  های سیاسی جهان را تغییر دهد. همانقدرت

چندین سال پیش اعالم کرد «قدرت در حال انتقال از حوزه آتالنتیک  

پاس از آن است که سهم یبه حوزه  این شواهد حاکی  فیک است». 

توجه خواهد بود. در حال حاضر    شرق آسیا از این قدرت بسیار قابل

های اصلی اقتصاد جهان است.  نیز منطقه شرق آسیا یکی از ستون

اگر نگوییم    ، بود که این منطقه در آینده  پس سخنی به گزاف نخواهد

بود  ،تریناصلی خواهد  جهان  در  قدرت  مهم  مراکز  از    ولی 

[Ebrahimi & Rezaie, 2010] .  

ایاالتچ و  ژاپن  قدرتین،  مهمترین  شرق متحده  حاضر  حال  های 

آسیا هستند. روابط میان آنها پایه و اساس صلح و ثبات در منطقه  

ما ممکن است به منبع اصلی منازعه  شرق آسیاست، اشرق و جنوب

 ، های آیندهدر منطقه نیز تبدیل شود. حال و آینده این منطقه در دهه

است وابسته  یکدیگر  با  کشور  سه  این  روابط  به  شدت   به 

[Ebrahimi et al., 2013]های متحده، ژاپن و چین قدرت. ایاالت

در منطقه    دراستراتژیک   آنچه  آسیا هستند و در کل  منطقه شرق 

یکدیگر   با  سه کشور  این  روابط  به  به شدت  و خواهد شد  هست 

  . [Balouchi, 2010] وابسته است

این   انقالب کمونیستی  پیروزی  در    کشور سیاست خارجی چین از 

تاکنون، دو نقش کامال متفاوت در مسیر توسعه ایفا کرده    ١٩٤٩سال  

له  سا، سیاست خارجی چین بخشی از م ١٩٧٩تا    ١٩٤٩است. در مقطع  

این   موانع اساسی در مسیر پیشرفت  بود که  این کشور  توسعه در 

کشور ایجاد کرد. با تغییر استراتژی کالن چین از تجدیدنظرطلبی به 

سال  توسعه از  این کشور  خارجی  سیاست  به    ١٩٧٩گرایی،  تاکنون 

راه از  تببخشی  این کشور  اقتصادی  توسعه  مسیر  حل  و  شده  دیل 

مبنا، چینی این  برای آن هموار ساخته است. بر  را  ها به  پیشرفت 

توسعه   و  رشد  به  نیل  جهت  در  را  خود  خارجی  سیاست  تدریج 

دهه   که  طوری  به  کردند،  که    بودهای  دوره  ١٩٩٠اقتصادی طراحی 

کند. البته  آمیز چین یاد میغرب از آن با عنوان دوره خیزش مسالمت

اکنون  چین هم  ،ای کهگونهآغاز هزاره سوم تداوم یافت به  این روند با

است   کرده  نزدیک  جهان  اول  اقتصاد  به  را  خود  پیش  از  بیش 

[Berger, 2000] .  

زرد    اند؛ قرنی که در آن احتماال را قرن چین خوانده ۲۱قرن  اژدهای 

از ایاالت متحده پیشی خواهد گرفت. برخی ظهور چین را به منزله  

این باورند که اقتصاد چین با نرخ رشد  می   افول آمریکا  دانند و بر 

های پرهزینه  باالیی در حال پیشرفت است اما آمریکا به دلیل جنگ

- در عراق و افغانستان و کسری بودجه و درگیری در بسیاری از پرونده

دوره  ،های جهانی وارد  از  عمال  برخی    فرسایشای    نیز شده است. 

، تعدادی  شناسندمیور یا در حال ظهور  چین را به منزله قدرتی نوظه

پندارند و گروهی هم  دیگر این کشور را تهدیدی بر نظم جهانی می

تعدادی    .انداین کشور را رقیبی مهم در فضای اقتصادی تلقی کرده

به میان آورده از «نواستعمارگری چین» سخن  اند. به هر حال  هم 

بین نظام  در  چین  موجودظهور  مهم  ، الملل  از  یکی  ترین  بیانگر 

معنا که این  تغییرات در روابط جهانی در آغاز سده جدید است. بدین

کشور در حال حرکت از یک حالت انفعالی و انزواجویانه به یک قدرت  

شرقی   یتوانا به اعمال نفوذ نه فقط در آسیا  ،المللیای و بینمنطقه

این    .]Viktorovna & Xiu[2018 ,  المللی استبلکه در نظام بین

فرصت است و هم چالش. فرصت برای عرض  هم  ظهور برای چین  

اندام و یافتن فضایی برای رشد و بالیدن و چالش از این جهت که  
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هایی از سوی هژمون و سایر رقبا مواجه شود.  ممکن است با واکنش

ترین چالش و فرصت فراروی سیاست به همین جهت است که بزرگ

تنظیم و مدیریت نحوه روابط با آمریکاست.   ،۲۱خارجی چین در سده  

گر در برابر  عنوان تنها قدرت موازنههمزمان شدن فروپاشی شوروی به

الملل باعث شد  طلبی آمریکا با روند ظهور چین در نظام بینهژمون

روند روابط چین و آمریکا را   ،المللیل بینیتا بسیاری از ناظران مسا

جتعیین حکمرانی  نهایی  بدانندکننده  جدید  سده  در    هانی 

[Laemer, 2017]صاحب از  دیگر  گروهی  را  .  چین  هم  نظران 

های قدرت برخوردار  لفهواند که اگرچه از ملیبرال» نامیده  «قدرتی غیر 

  گیرد.  لیبرال قرار می های غیراست اما در زمره قدرت

تحقیقات چندی ابعاد سیاسی و اقتصادی چین را مورد بررسی قرار  

اند که  بیان نموده  [Lall & Weiss, 2005]  ویسو    اللاند.  داده

با   روزافزون  فناوری  بر  مبتنی  محصوالت  تولید  در  چین  موفقیت 

های قوی توانسته چین را در مسیر  عوامل خارجی به همراه خروجی

تر قرار دهد. رشد باالتری نسبت به تخصص در تولید کاالهای ساده

پذیری چین،  بر افزایش رقابت  [Soleiman pour, 2016]  پراساد

بازارهای   در  آن  گسترده  وحضور  ت  جهانی  بر  انیز  توجه  قابل  ثیر 

و   فیلیپ است.  یافته و در حال توسعه تاکید کردهکشورهای توسعه

به بررسی واکنش سیاسی چین    [Filipe et al., 2021]همکاران  

- مهم دست یافتهاند و به این  های اقتصادی منفی پرداختهبه شوک

اند که استراتژی مهم در مواجهه با چنین شرایطی، حفظ ثبات و  

است.   داخلی  برای  همچنینوحدت  گسترش  این  پیامدهای  بر 

 Jenkins et]و همکاران    جنکینز اند. دهو آمریکای التین اذعان نم

al., 2008]    بر اثرات مستقیم و غیر مستقیم رشد چین و ادغام آن

  همکاران   و  لین  اند.ی بر منطقه کارائیب پرداختهدر بازارهای جهان

[Lin et al., 1996]   توسعه،   استراتژی  در   تغییر   که  اندکرده  پیشنهاد  

 اصالحات   از  قبل  هایدوره  در  چین  متفاوت  اقتصادی   عملکرد  کلید

  توسعه  استراتژی  نوع  دو  بین  آنها.  بوده است  اصالحات  از   پس  و

 رویکرد  به اولی. نسبی مزیت و شدن فراگیر یعنی شدند؛ قایل تمایز

 را   کشور  نسبی  هایمزیت  که  دارد  اشاره  صنایعی  توسعه  برای  دولت

  توسعه  در  دولت  رویکرد  به  دومی  که  حالی  در  کشد،می  چالش  به

 ,.Lin et al]همکاران   و   لین  . دارند  مطابقت که  دارد  اشاره  صنایعی

 چین   زیرا  بودند  شدهریزی برنامه  اقتصاد  به شکست  معتقد  [1996

  اصالحات  از  پس   و   کرده  اتخاذ  را   نشینیعقب  استراتژی  ابتدا  در

شد،  اقتصادی نایل  موفقیت    کنار  را  نشینیعقب   استراتژی  زیرا   به 

  نیروی   که  آنجایی  از.  کرد   اتخاذ  را  نسبی  مزیت  استراتژی  و  گذاشته

 استراتژی  بود،  آن  نسبی  مزیت  منشا  طوالنی  مدت  برای  چین  کار

  تحقیقات  در.  بود  کار  نیروی  بر  صنایع  توسعه  مستلزم  نسبی  مزیت

همگام    صنعتی  ساختار  ارتقای  اهمیت  بر  [Lin, 2014]  لین  بعدی،

  که  بود   معتقد  او.  کرده است  تاکید   کار، و  سرمایه  ساختار  با ارتقای

 همچنین  او  حال،  عین  در.  دارد   مطابقت  پویا  نسبی  مزیت  امر، با  این

 ایفا  صنایع منتخب  حمایت  در  تواندمی  دولت  که  مهمی  بر نقش

است  تاکید  کند،   حمایت  »جدید  ساختاری  اقتصاد«  از  لین.  کرده 

  . شود می تلقی  »کنندهتسهیل دولت« نظریه نماینده  عموما که کرده

درک   برایتحلیلی    -تا با رویکردی توصیفی  شددر این مقاله تالش  

جنوب در  چین  ژئوپلیتیکی  آسیاموقعیت  محیط  ،شرق  شناسی به 

  اقتصادی این کشور پرداخته شود.  -سیاسی

  

  شرق آسیا شناسی جنوب و جنوب محیط 
ترین مناطق جهان است.  ثباتترین و بیجنوب آسیا یكی از شكننده

م   ،این منطقه بر یك  بالغ  نفر با جمعیتی  میلیون  و سیصد  یلیارد 

كه در عین حال   استهای دموگرافیك جمعیتی جهان  یكی از قطب 

كنند و به لحاظ  از جمعیت این منطقه زیر خط فقر زندگی مینیمی  

ترین مناطق جهان است.  ماندهانسانی یكی از عقب  شاخص توسعه

جهان و بحران چركینی به نام كشمیر  دو قدرت از شش قدرت اتمی  

جنوب آسیا واقع شده است. كشورهای منطقه اغلب دارای   ر منطقهد

ناامنی  بی و  سیاسی  آنچه  تجزیه  اجتماعی ثباتی  و  هستند  طلبانه 

می خوانده  اسالمی    ، شودبنیادگرایی  شكل  در  در  خواه  خواه  و  آن 

ای دارد. نفس  در این منطقه رشد قابل مالحظه   ،یسم آنیشكل هندو

را به    از جنوب آسیا یك حوزه  ،لی این مسا بسیار خطرناك و مهم 

كشورهای جهان و همچنین    نمایش گذاشته و باعث شده است كلیه

  ، المللی نسبت به آن حساسیت نشان دهند. جنوب آسیانهادهای بین 

قومی و نژادی قابل   به همان نسبت كه به لحاظ جغرافیایی و تنوع

نظر   از یك  مشترك استعماری   ثمیرا  وارثتفكیك است، حداقل 

جنوب آسیا منطقه   اصل مجاورت جغرافیایی است.نیز  انگلیس و  

جغرافیایی است که از مرزهای غربی افغانستان و پاکستان آغاز و تا  

می ادامه  هند  قاره  شبه  شرقی  منطقه  مرزهای  این  مساحت  یابد. 

می نیم  افغانستان، جمعا  کشورهای  شامل  و  مربع  کیلومتر  لیون 

(برمه)، نپال   النکا، مالدیو، میانماربنگالدش، بوتان، پاکستان، سری

  . [Xu, 2011] است و هند

تنهایی   به  آسیا  جنوب  خود    ٪٣٫٨منطقه  به  را  دنیا  مساحت  کل 

  اختصاص داده است. این منطقه در نقطه اتصال بین خاورمیانه و

قرار دارد و نیمکره شمالی اقیانوس هند را تقریبا    جنوب شرق آسیا 

تمامی می  به  بر  عالوهدر  به  زیر   ، گیرد.  اتصال  کانون  منطقه  این 

دور  سیستم خاور  و  فارس  خلیج  خاورمیانه،  مرکزی،  آسیای  های 

آسیا   . [Hofman, 2018]  است کشورهای دربرگیرنده  جنوب 

اجتماعی و  سیاسی  گوناگون  ساختارهای  با  این  است  متفاوت   .

طیف چندگانهمنطقه  تشکیل  های  سیاسی  نظام  لحاظ  به  را  ای 

های در حال گذار به دموکراسی همچون پاکستان  از نظام و  دهدمی

 . گیرددر بر میتا دموکراسی ائتالفی هند را  
هستند که در آنها فراگرد     منطقه جنوب آسیا از جوامعی کشورهای

همواره با مانع روبرو شده است.  کردن نهادهای جامعه  غیر نظامی

های این منطقه، سلطه و حاکمیت حزبی  سیاگرایش اصلی در دموکر 

اتفاق  ندرت  انتخابات به  از طریق  ملی  به قدرت  و دستیابی  است 

 باثبات در منطقه   نسبتا  موفق دموکراسی    هند تجربه    تنها    افتد.  می

است. اما توانسته  است. هند کشوری بسیار پهناور، فقیر و متنوع  

ها، دموکراسی پارلمانی را حفظ و حراست رغم بروز بحراناست علی

  . [Scalapino, 1987]کند 
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توسعه  نام  به  مشکلی  از  منطقه  این  کشورهای  و اکثر  نیافتگی 

برند. ضعف سیاسی برخی دول در حفظ مرزهای ماندگی رنج میعقب

ری اقتصادی هم در  منابع طبیعی و نیروی انسانی، نابراب  سرزمینی،

درون کشورهای منطقه و هم در بین کشورهای منطقه و عدم توزیع 

از   انرژی  منابع  تلفهمویکنواخت  توسعه اهای  عدم  بر  ثیرگذار 

واقعیت   این  بیانگر  انسانی  توسعه  پایین  ضریب  است.  اقتصادی 

به  است مسکه توسعه  منطقه  یعنوان یک  در  بغرنج  این  استله   .

ثباتی در داخل جوامع  قر، بیکاری، ناامنی و بیوضعیت به گسترش ف

  . [Cordova & Jacobzone, 2011]زده است  منطقه دامن

محیط بین  گذشتهدر  از  که  زندگی  مناسب  تاکنون  های  دور  های 

های عظیمی از جمعیت را در خود جای داده است آسیای شرقی  توده

نیمکره شمالی  جایگاه مهمی دارد. این محیط که بخش اعظم آن در  

متراکم عرضو  بین  آن  جمعیتی  نقاط  درجه    ٣٠تا    ٢٠های  ترین 

شمالی قرار دارد از نظر حفظ و نگاهداری جمعیت مقام اول را در  

. فشردگی جمعیت در  استهای پرجمعیت دارا  بین تمام سرزمین

هایی که امکان استقرار  این منطقه بسیار باالست و نه تنها خشکی

می انسان  انسان  دهنبه  از  انباشته  و  مملو  سطح    هستندد  بلکه 

از مساکن شناور،  آب با تجمعی  رودها  آرام سواحل و مصب  های 

  اند.ها انسان را در خود جای دادهمیلیون

دهه روی  در  و  زیرزمینی  مختلف  منابع  از  استفاده  که  اخیر  های 

سنگ انواع  مانند  و زمینی  فسیلی  انرژی  غیرفلزی،  و  فلزی  های 

بهرهکائوچو   و  شناخت  گوناگون  برداریمورد  قرار  های  اقتصادی 

تگرفته و  قالب ااند  در  آنها  با  ارتباط  در  گوناگون صنعتی  سیسات 

عمدهکارگاه تغییرات  است  شده  احداث  متعدد  زندگی  های  در  ای 

ساکنان این بخش از جهان به وجود آمده و به انباشته شدن ثروت  

ها در زمینه ساخت انواع وسایل  انجامیده است. این سرزمین  آنجادر  

تسهیالت   و  خانگی  وسایل  ساخت  صوتی،  ادوات  و  آالت  نقلیه، 

ای کرده و از امکانات مختلف جهت  العادههای فوقآموزشی پیشرفت

ناسازگاری  بر  میغلبه  استفاده  محیط  به  های  نهایت  در  که  کنند 

 ,Hofman]انجامد  طح میفشردگی و تراکم جمعیت در واحد س

2018] .  
  

  شناسی سیاسی چین محیط 
ترین عناصر مباحث فکری و  داری از مهمجدال مارکسیسم و سرمایه

های منتهی به  فلسفی قرن بیستم در مورد شیوه اداره جامعه و راه

های سعادت فردی و جمعی بوده است. این جدال با وقوع انقالب

چین به عرصه عمل نیز کشیده سوسیالیستی در دو کشور روسیه و  

های شد. وقوع انقالب سوسیالیستی در این دو کشور اگرچه با آموزه

پیش جوامعی  برای  را  انقالب  که  مارکس،  میکارل  که  بینی  کرد 

را تجربه کرده باشند، منطبق نبود، ولی روسیه  مرحله سرمایه داری 

ن بود و  جنبش پرولتاریایی در جهای  ها پرچمدار انقالبی برای دهه 

وپاشی  رچین هم توانست از مارکسیسم بومی خود محافظت کند. ف

ای  اتحاد جماهیر شوروی رقابت دو ایدئولوژی را واجد معنای تازه

کرد. برخی آن را حمل بر شکست نهایی اردوگاه سوسیالیسم و حاکم  

های لیبرال دموکراتیک بر دنیا کردند و برخی دیگر آن را  شدن ارزش

رداشت از آرای مارکس دانستند و بر ادامه موضوعیت  ناشی از سوءب

  . کردندکید امارکسیسم ت

میان این  چین    ،در  در  سوسیالیسم  و  مارکسیسم  حیات  ادامه 

مهمبه از  یکی  رژیمعنوان  و  ترین  جهان  در  سوسیالیستی  های 

مورد توجه    شده،شرایطی که باعث بقای سوسیالیسم در این کشور  

بسیاری قرار گرفت. در بررسی عوامل بقای سوسیالیسم در چین باید  

های آن و تغییر رویکرد رهبران حزب کمونیست در مواجهه  به ویژگی

بین و  ملی  واقعیات  جهتبا  تغییر  پرداخت.  رهبالمللی  ران  گیری 

خارج جهان  کلی  طور  به  و  غرب  با  تعامل  در  به   ،چین  توجه  با 

بین ارزشواقعیات  روزافزون  نفوذ  جمله  از  و  لیبرال المللی  های 

بین روابط  ساختار  در  از  دموکراتیک  جستن  دوری  بر  الملل 

منفعتچالش تعامل  به  رسیدن  و  ایدئولوژیک  با جهان  های  محور 

به بودهخارج و  استوار  مائو  ویژه غرب  از  رهبران چین پس   است. 

موقعیت چین به سطح    زدونگ به این نتیجه رسیدند که برای ارتقای

خالی از تنش با دیگران و مشارکت    روابطبه    ،یک قدرت درجه اول

دارند  نیاز  کشور  این  اقتصادی  پیشبرد  در  صنعتی  کشورهای 

[Heilmann, 2007] .  

ز شد، نمونه روشنی  آغا  ١٩٧٩اصالحات اقتصادی در چین که از سال  

به مسا نسبت  حزب کمونیست  رهبران  نگرش  تغییر  و  یاز  ملی  ل 

خارجی بین و  داخلی  بخش  دو  در  اصالحات  این  است.    ،المللی 

های ایدئولوژیک را هدف  آزادسازی گام به گام و رهایی از محدودیت

با گذشت بیش از ربع قرن از آغاز اصالحات،  خود قرار داده بود و 

نان مشهود است. به لحاظ نظری این تغییرات را در  این هدف همچ

می لیبرالیستی  و  رئالیستی  نظریات  کرد.  چارچوب  تشریح  توان 

های  المللی با اتخاذ سیاستدر برخورد با واقعیات بینرهبران چین 

گرایانه و پراگماتیک و پرهیز از مناقشات مسلکی و مرامی با  واقع

را از اقتصاد    اولدرت درجه  به یک قشدن  غرب، تالش برای تبدیل  

و آزادسازی در این حوزه آغاز کردند و نتایج آن را هم مشاهده کردند. 

رهبران حزب کمونیست با در نظر داشتن تجارب دوران  ،  در این مسیر

مائو و اتحاد جماهیر شوروی در اتکای بیش از اندازه به ایدئولوژی  

بهزهیست اقتصادی  توسعه  از  ماندن  غافل  و  پیشعجو  شرطی نوان 

های نظامی، امنیتی و  برای بدل شدن به الگویی موفق در سایر حوزه

آماده همه گونه انعطاف و نرمش در   ،مسلکی برای ادامه اصالحات

ارزش از  سوسیالیستی  عدول   & Rostami].شدند  های 

Zeratpayma, 2011]  
  

  اجتماعی چین - شناسی اقتصادی محیط 
تنها به  منطقه جدید ژئواستراتژیک نهعنوان کانون یک  ظهور چین به

پاسیفیک شمالی،   در غرب و  روسیه  و  ایاالت متحده  نفوذ  ضعف 

شود. در قسمت بلکه همچنین به تغییرات در خود چین مربوط می

جهت گذشته،  قرن  نیم  قارهاعظم  حوزه  سمت  به  چین  ای  گیری 

تلند  عنوان یک منطقه ژئوپلیتیکی تابع هار اوراسیا در وهله نخست به

ای این  عد قارهبُ .  بود   عنوان یک رقیب متخاصم شوروی و سپس به
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های مائو  العاده روستایی آن و تالشکشور در سیستم بسته و فوق

اقتصادی  زدونگ  قدرت  کانون  تغییر  و    ،برای  شمالی  مناطق  در 

نمود داشت. کشاورزی در مناطق روستایی شمالی و درونی    ،درونی

مداوم   برابر خشکسالی  بوده و در همان حالآسیبدر  مراکز   ،پذیر 

شهری از جمله پکن از کمبود آب در نتیجه آلودگی صنعتی که بخش  

غیرقابل   را  آب شهری  از  برده سازد،  می  شربزیادی  در    رنج  است. 

از   ؛اندمقابل، مردمان سواحل جنوبی و مرکزی به تجارت روی آورده

سو در  کنگ و فوجیان تا ژجیانگ و اکنون جیانگ، هنگگواندانگ

گذاری خارجی  ای. مردمان این منطقه از مزیت سرمایههشمال شانگ

های تجاری برای تبدیل اقتصاد چین به اقتصاد جهانی بهره و فرصت

  برند. می

منا نامیده  این  «ساحل طالیی چین»  مواقع  برخی  که  ساحلی  طق 

باالترین    ،شودمی و  اکثر طبقات متوسط در حال رشد بوده  موطن 

بزرگ و  سرانه  کمپانیدرآمد  از  سهم  خود ترین  به  را  خارجی  های 

داده کمپانیاختصاص  این  به  اند.  خارجی  تجارت  محوریت  بر  ها 

توجهی روبرو بوده    قابل  تغییراتبا    ، ایپردازند. چین قارهفعالیت می

شمال و  شمال  در  دولتی  صنعتی  ساختار  کاهش  است.  شرقی 

که  است  شده  منحل  کشاورزی  جوامع  سیستم  و  یافته  بسیاری 

مرکز   هرچند  است.  داشته  پی  در  را  شهرها  به  وسیع  مهاجرت 

محور تغییر کرده،  اکنون به ساحل طالیی دریایی اقتصادی چین هم

جمعیت کشور و بخش زیادی از سرزمین چین همچنان  ولی اکثریت  

از منچوری و شمال چین که   دارد؛  در شمال و منطقه درونی قرار 

های مرزی مغولستان اکثر صنایع سنگین در آنجا واقع شده تا استان

های غربی. بخشکیانگ در غرب دور و تبت در جنوبداخلی و سین

غربی چین  تسه و نیز جنوبهای زرد و یانگمیانی و علیای رودخانه

هایی از این منطقه که عمدتا دارای بافت روستایی هستند، بخش

قاره  هستند بعد  چنگ  در  همچنان  گرفتارند  که   ,Cohen]ای 

2008] .  

 
  سیاست خارجی اقتصادمحور چین 

هجدهمین کنگره حزب کمونیست چین ورود نسل    ٢٠١٢در سپتامبر  

را   قدرت  عرصه  به  چین  رهبران  دنبال  پنجم  به  کرد.  اعالم  رسما 

برگزاری این کنگره، ژی جین پینگ، دبیرکل حزب کمونیست چین 

یای چینی» وجمهور این کشور طی یک سخنرانی عبارت «رو رییس

ها یای چینی به عنوان مرکز ثقل بحثورا مطرح کرد. پس از آن، ر

ویژه در روابط اقتصادی این کشور با  در سیاست خارجی چین و به

  کشورهای جهان مطرح بوده است. سایر

ر این سخنرانی  در  چین ووی  ملت  عظیم  بازخیزش  را  چینی  یای 

یا دو هدف سرلوحه دستورکار رهبران چین قرار واعالم کرد. در این ر

است:  شده  مطرح  سال»  «دو صد  برنامه  قالب  در  که  است  گرفته 

نخست، هدف مادی تبدیل چین به یک جامعه نسبتا مرفه تا سال 

سیس حزب کمونیست چین  ا، یعنی مقارن با صدمین سال ت ٢٠٢١

و دوم، هدف نوسازی بر پایه تبدیل شدن چین به یک ملت کامال  

سیس  ا، یعنی مصادف با صدمین سال ت٢٠٤٩یافته تا سال  توسعه

  .جمهوری خلق چین

  یای چینی مشتمل بر چهار رکن است: ور

دیپلماتیک  های سیاسی، اقتصادی، علمی،  چین قوی (در عرصه)  ١

 و نظامی)؛
تعالی )  ٢ فرهنگ غنی،  انصاف و عدالت،  اساس  (بر  چین متمدن 

 اخالقی)؛
 چین همگون (بر اساس مودت میان طبقات اجتماعی)؛ ) ٣
(محیط)  ٤ زیبا  اندک)  چین  آلودگی  و  سالم   ,Cohen]زیست 

2008] . 
یای چینی هرچند به نحو مبهمی تعریف شده است، ولی  واصطالح ر

نشا می آشکارا  بهن  چین  رهبران  که  تحکیم دهد  دنبال  به  شدت 

و   کشور  این  در  توسعه  تثبیت  طریق  از  چین  اقتصادی  موقعیت 

یای  وگسترش نفوذ اقتصادی در سایر نقاط جهان هستند. مفهوم ر

گر سیاست عنوان یک اصل جدیدی که هدایتتوان بهچینی را می

قبال سایر کشورهای جهان   این کشور در  لقی کرد.  ت  استخارجی 

بر دو مفهوم است: نخست جامعه همگون و ور یای چینی مبتنی 

عنوان یک اصل  دوم جهان همگون. مفهوم همگونی یا هارمونی به

تهدایت سالگرد  شصتمین  در  جهانی  سیاست  سیس  اکننده 

  اس، نیز مطرح شده بود. بر این اس  ٢٠٠٥ملل متحد در سال  سازمان

آمیز در تبیین رفتار  خیزش مسالمتتوان چنین استدالل کرد که  می

یای چینی داده است، مفهومی  وجای خود را به ر  ،المللی چینبین

  گیری این کشور نیز رسوخ کرده است. که در ساختار تصمیم

توان کشورهای جهان  طور کلی می  شده کنونی، بهدر دنیای جهانی

ه  را از حیث نقطه تمرکزی که در سیاست خارجی دارند به دو دست

مین امنیت سخت  ا کلی تقسیم کرد: نخست، کشورهایی که غالبا ت

می قرار  خود  خارجی  سیاست  اهداف  سرلوحه  قبیل  را  این  دهند. 

می را  دولتکشورها  اغلب توان  در  زیرا  نهاد،  نام  ملی  امنیت  های 

در   شدن  واقع  یا  نظامی  منازعات  در  بودن  درگیر  علت  به  مواقع 

  -خارجی خود بر موضوعات امنیتیای پرمنازعه، در سیاست  منطقه

کنند. بسیاری از کشورهای غرب آسیا در این دسته نظامی تمرکز می

  گرایی را در صدر دستور گنجند. دوم، کشورهایی که عمدتا توسعهمی

می ک قرار  خود  خارجی  سیاست  که  ار  کشورها  قبیل  این  دهند. 

ا در گذشته ی  ،شوندگرا شناخته میهای تاجر یا توسعهعنوان دولتبه

اند که در ای واقع شدهاند یا در منطقهنزدیک درگیری نظامی نداشته

. بسیاری  استمطرح    ،عنوان گفتمان مسلطآن توسعه اقتصادی به

جنوب می از کشورهای  را  آسیا  داد.  شرق  جای  مقوله  این  در  توان 

به امنیت سخت   ،گرااین بدان معنا نیست که دولت توسعه،  البته

گرایی اعتنا ندارد، بلکه ست و دولت امنیت ملی به توسعهتوجه ابی

واقعی، دولت جهان  آن  در  سر  که یک  دارند  قرار  پیوستاری  در  ها 

محوری است. در این میان به    گرایی و سر دیگر آن امنیتتوسعه

گذرد، جمهوری خلق چین در پیوستار  رسد هر چه زمان مینظر می

گرایی در سیاست خارجی  همورد نظر بیش از پیش به سمت توسع

می شتابان حرکت  حرکت  این  توسعهکند.  سمت  به  در  تر  گرایی 
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یای چینی تبلور یافته است، باعث و سیاست خارجی که در مفهوم ر

هر   چین  خارجی  سیاست  اقتصادمحور  چشده  بیشتر  در  شوده   .

توان ارکان سیاست خارجی اقتصادمحور چین را  همین چارچوب می

 رد. به شرح زیر برشم
  

  یافته توسعه ناهمگون چین و معضل مناطق کمتر توسعه 

سرعت در حال ارتقای جایگاه  له حیاتی برای چین که بهاامروزه مس

ت حاکمه این کشور در حفظ ثبات  اخود در جهان است، توانایی هی

مداران سیاسی و ارضی در عین رشد سریع اقتصادی است. سیاست

شدند که معضالت  اشتباه را مرتکب میین همواره در گذشته این  چ

مسا قبال  در  این کشور  معارضات  با  را  پوشش  یداخلی  خارجی  ل 

از این پس اتخاذ این نوع سیاست فرافکنی،    با این وجود،دادند.  می

آید. در حقیقت مشکالت ساختاری داخلی  راهکار مناسبی به نظر نمی

المللی بر سر  نهای بیثرتر نسبت به چالشوتر و ممانعی مهم  ،نیچ

غم  ر آیند. علیراه بدل شدن این کشور به قدرت برتر به حساب می

موفقیت چین پس از بیشتر از دو دهه از شروع اصالحات اقتصادی، 

ترین آنها  کالت حادی روبرو شده است که از مهمشاین کشور با م

توان به بیکاری در نقاط روستایی و مناطق صنعتی سابق، فساد  می

نابسامانی اجتماعی، سطح نامناسب آموزش تعداد زیادی   گسترده، 

آن،  از  ناشی  مصایب  و  اقتصادی  گذار  باالی  سرعت  جمعیت،  از 

  . [Zicheng, 2010] آلودگی هوا و کمبود منابع انرژی اشاره نمود

آنچه اهمیت بیشتری دارد معضل چین در توسعه    ،اما از این میان 

رفاه   اختالف سطح  این کشور و  در حقیقت  م مردناموزون    ،است. 

توزیع رفاه و ثروت در مناطق مختلف چین به طرز مشهودی نابرابر 

است. به طور متوسط درآمد مردمی که در شهرهای بزرگ مثل پکن  

کنند نسبت به مردم فقیر ساکن در دیگر نقاط  های زندگی میگو شان

چین بیش از بیست برابر است. در حال حاضر توسعه ناهمگون مناق  

تر دغدغه رهبران سیاسی و  یافتهی چین نسبت به مناطق توسعهغرب

زمانی که   تاریخی،  این کشور شده است. در یک بررسی  اقتصادی 

چین برنامه اصالحات اقتصادی خود را از اواخر دهه هفتاد میالدی 

های  های ساحلی اولین مناطقی بودند که سیاستشروع کرد، استان

اولویتی را    ،چرا که دولت وقت  شدجدید اقتصادی شامل حال آنها  

ها در راستای نیاز چین به گشودن مبادالت اقتصادی برای این استان

  .  [Naughton, 2009]بود با جهان در نظر گرفته 

آزاد  به علت سهولت دسترسی استان مراکز تجارت  های ساحلی به 

های خود را گذاران فعالیتکنگ، ماکائو و تایوان، سرمایهمثل هنگ

ها متمرکز کردند و زمینه توسعه سریع آنها را فراهم در این استان

قابل فاصله  آنکه  نتیجه  و  ساختند.  پیشرفت  میان    توسعهتوجهی 

و اهتمام چین مبنی    شدها نسبت به بقیه آنها ایجاد  برخی از استان

تعادل بیبر  ناهمگون  توسعه  این  فقط  بخشی  چین  ماند.  نتیجه 

به    ۱۹۸۰-۲۰۰۰لی کشور را در فاصله زمانی  انست تولید ناخالص م وت

استان  ۸۰ سهم  هم  میان  این  در  که  دهد  افزایش  مرفه  دالر  های 

  . [Hale & Hughes, 2003] بسیار بیشتر از مناطق محروم بود

بخش میان  مشهودی  رفاهی  شکاف  چین،  چنین  جغرافیایی  های 

این کشور پهنا را در  امکان تنش و درگیری  آینده  ور  قادر است در 

آورد. پیش   فراهم  چینی  کردهکارشناسان  عدم  بینی  صورت  در  اند 

های آتی دستاوردهای دو  امکان دارد بحران  ، رسیدگی به این معضل

باد دهد. همچنین گروه را به کل بر  های قومی و دهه اخیر چین 

های نژادی و مذهبی که از تبعیض و توزیع نامتوازن امکانات  اقلیت 

 ,Zicheng].کرد    ارضی چین را تهدید خواهند  برند، تمامیترنج می

2010]    
  

  ایجاد مناطق تجارت آزاد 

آزادسازی تجاری،  به دنبال سیاست در اجرای  اقتصادی چین  های 

ویژه از آغاز هزاره سازی، دولت این کشور بهزدایی و خصوصیمقررات 

سوم تالش کرده است جهت ترویج صادرات و افزایش ثروت ملی به 

تالش این  ورزد.  مبادرت  آزاد  تجارت  مناطق  در    ،ایجاد  سرانجام 

به بار نشست. در این تاریخ، شورای دولتی چین، یک    ٢٠١٣آگوست  

  منطقه آزاد تجاری را در شانگهای ایجاد کرد.  

هرچند وسعت این منطقه از حیث جغرافیایی خیلی محدود بود و   

ت، ولی ایجاد این گرفبخش کوچکی از سواحل شانگهای را در بر می

جانبه رژیم تجاری منطقه نشان داد که چین به دنبال آزادسازی یک

سرمایه تجاری  و  آزاد  منطقه  چین  دولت  است.  بوده  خود  گذاری 

- شانگهای را ایجاد کرد تا مداخالت تشکیالت اداری دولت در فعالیت

محدودیت دهد،  کاهش  را  اقتصادی  و سرمایههای  را  گذاریها  ها 

دهد، نظام مالی چین را بیش از پیش بگشاید و پول ملی  تخفیف  

- های تجارت، کشتیرانی و امور لجستیکی، بیناین کشور را در عرصه

  المللی نماید. 

، روند دیگری در سیاست دولت چین در ایجاد  ٢٠١٤در پایان سال  

چین  رهبران  جدید،  روند  این  در  گرفت.  آزاد شکل  تجارت  مناطق 

گستره گرفتند  شانگهای    تصمیم  آزاد  تجارت  منطقه  جغرافیایی 

های چینی را هم در بر های چندملیتی بزرگ و بانکمقرهای شرکت 

گیرد. سیاست اقتصادی چین در ایجاد منطقه تجارت آزاد در درون  

  خاک خود به شانگهای محدود نشده است.

دولت چین ایجاد مناطق آزاد مشابهی را در سه ایالت دیگر این کشور  

دنگ، فوجیان و تیانجین) تصویب کرد. منطقی که در پس (گوانگ

گسترش مناطق آزاد در چین وجود دارد این بوده است که تغییرات  

های ایالتی میزبان  گذاری از حالت آزمایش گذر کرده و دولتسیاست

که شرایط محلی   ایهای ویژهمناطق آزاد جدید، اجازه یافتند سیاست

نشان    باید خاطر،  پیشنهاد دهند. از سوی دیگرگرفتند  را در نظر می

های ایالتی در میزبانی مناطق ساخت که شور و اشتیاق سایر دولت 

ی  صتعنوان فر آزاد تجاری بدان علت بوده است که آنها این اقدام را به

ها واقع مرز با این ایالتدر زمینه ترویج تجارت با کشورهایی که هم

. برای  کردندمیقلمداد    داشتندها قرار  یالتاند یا در نزدیکی این اشده

جنوبی و  جین به دنبال رونق دادن تجارت با کرهمثال استان تیان

کوانگ استان  هنگژاپن،  با  تجارت  گسترش  پی  در  و  دونگ  کنگ 
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  افزایش تجارت با تایوان و جنوب  برایماکائو و فوجیان در تالش  

     [Heilmann, 2007]. بوده استشرق آسیا 

  

  ابع رشد اقتصادی چین من 

و با روی کار آمدن نسل جدیدی از نخبگان سیاسی،    ١٩٧٩در سال  

خود  پیشین  رویه  تغییر  با  پاره  ،حکومت چین  اصالحات  به  از  ای 

استانداردهای   یاقتصادی و به امید افزایش رشد اقتصادی و ارتقا

مرکزی حکومت  آورد.  روی  محصوالت    ،زندگی  فروش  امکان 

کشاورزان در بازار آزاد را فراهم کرد و انگیزه مالکیت و سود را برای 

  آنها ایجاد نمود. 

قه اقتصادی در طول ساحل با هدف  طعالوه بر این، دولت چهار من

سرمایه واردات  جذب  گسترش  و  صادرات  تقویت  خارجی،  گذاری 

اصالحات  تو سایر  نمود.  احداث  کشور،  به  باال  تکنولوژی  با  لیدات 

ویژه در امر تجارت صورت  بعدی نیز در جهت مرکززدایی در اقتصاد به

های ایالتی  های مختلف به بخشپذیرفت. کنترل اقتصادی فعالیت

آزاد واگذار شد. عمده تغییرات در  بازار  با اصول  و محلی و مطابق 

انتشار بیانیه اقتصاد بازار سوسیالیستی صورت    و به دنبال  ١٩٩٢سال  

مجدانه  [Elwell et al., 2008]پذیرفت   پیگیری  نتیجه  در   .

سیاست اصالحات اقتصادی و درهای باز، چین توانست به میانگین  

سال  ٪۹٫۷ رشد در  داخلی  ناخالص  تولید   ۱۹۷۹-۲۰۰۷های  ساالنه 

رشد تولید    هاینرخترین  چین یکی از سریع  ،دست یابد. در حقیقت

ای که توانست در گونه ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد؛ به

، دومین  ۲۰۱۱، تبدیل به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و در  ۲۰۰۷سال  

متوجه    ،تر برنامه اصالحات چیناقتصاد جهانی شود. با بررسی دقیق

را به طور کلی در چهار گام   شویم که این کشور برنامه اصالحاتمی

موفقیت رشد  منابع  توانسته  که  نموده  پیگیری  را  اصلی  آن  آمیز 

  مین نماید:ات

اصالحات روستایی: چین اصالحات خود را از مناطق روستایی  الف)

کرد. در سال   روستانشین   ،جمعیت چین  ٪۸۵حدود    ۱۹۷۸شروع 

اخلی حدود بودند. در حالی که سهم این جمعیت از تولید ناخالص د

دلیل سیستم کمون دسته  ۳۰٪ اقتصاد روستایی به  جمعی و  بود. 

  مالکیت جمعی حاکم در وضعیت نابسامانی قرار داشت. 

روستایی  ،بنابراین اصالحات  در  گام  مالکیت    ،اولین  منع سیستم 

سیاست و  فردی  قرارداد  سیستم  پذیرش  با  بود.  های  جمعی 

در  حمایت توانست  چین  و گرایانه کشاورزی،  غالت  تولید  افزایش 

آمیزی را به منصه ظهور بگذارد. به طور عملکرد موفقیت  ،کاهش فقر

  ۶/۲۳، به  ۱۹۷۸  سال  نفر در  میلیون  ۲۵۰کشور از    مثال جمعیت فقیر

جمعیت روستایی در    ٪۲٫۵تقلیل یافت و فقط    ۲۰۰۵میلیون نفر در  

موفق این سال زیر خط فقر قرار داشتند. طی این اصالحات، چین  

ت کشور،  اشد ضمن  نیاز جمعیت گسترده  مورد  غذایی  مین ذخیره 

نیروی کار ارزان قیمت و فراوان را برای صنعتی کردن کشور بسیج 

  .  [Ito & Hahn, 2010] نماید

تغییر    ،هدف اصلی اصالحات چین   اصالحات اقتصادی دولت:  ب)

آزاد بود. در واقع در   بازار  سیستم سنتی آن به یک سیستم جدید 

برنامه تمام  عمدهمیان  چین،  اصالحات  اصالح  های  اقدام  ترین 

  اقدامات ناکارآمد و گسترده اقتصادی دولت بود. 

با توجه به اهمیت نقش اقدامات دولت در اقتصاد و   ،با این حال

دشواری تغییر سیستم، حکومت چین رویکردی تدریجی برای اصالح  

دام جدی سرلوحه  این اقدامات در پیش گرفت. بدین ترتیب، دو اق

های اقتصادی  تغییر اکثر فعالیت  -۱  آغاز اصالحات در این شاخه شد:

فعالیت  به  میانه  و  خرد  سطح  در  حفظ دولتی  و  غیردولتی  های 

 ی ایجاد فضای رقابت  -۲؛  های کالن اقتصادی در سطح دولتفعالیت 

،  های اقتصادی دولتی و طرح مالکیت اشتراکی. در نتیجهدر فعالیت

های  نشان داده شده است، فعالیت  ۲و    ۱ول  اطور که در جد  همان

واسازی و  دگرگونی  دچار  بنیادین شده استاقتصادی دولت    های 

[Ghavam & Yazdanshenas, 2014] .  

  
  ۱۹۹۳-۲۰۰۷چین اقتصادی دولت   هایسهم فعالیت ) ۱جدول 

  ۲۰۰۶  ۲۰۰۰  ۱۹۹۵  ۱۹۹۰  اصالح اقدامات اقتصادی دولت 

  ۳۰/ ۰  ۵۰/ ۱  ۵۴/ ۴  ۶۵/ ۶  گذاری سرمایه 

  ۳۳/ ۶  ۵۶/ ۸  ۶۶/ ۳  ۷۵/ ۰  ایجاد اشتغال 

  
    منابع ارزش صنعتی ناخالص در چین (برحسب بیلیون یوان) )۲جدول  

  ۲۰۰۶  ۱۹۹۰  منابع ارزش صنعتی ناخالص در چین 

  ۳۰۷۲/ ۸  ۱۳۰۶/ ۴  اصالح اقدامات اقتصادی دولت 

  ۹۱۷/ ۴  ۸۵۲/ ۳  فعالیت اقتصادی اشتراکی 

  ۶۷۲۳/ ۹  ۱۲۹/ ۰  بخش خصوصی 

  

دینامیک  میانه:  ج)  و  خرد  سطح  در  اقتصادی  ثرترین  وم   اقدامات 

رشد   به  را  کمک  بیشترین  که  چین  اقتصادی  اصالحات  بخش 

های اقتصادی غیردولتی است  پیشرفت فعالیت   ،اقتصادی آن نمود 

کمیته    ۲۰۰۳که به «بازی در خارج از سیستم» مشهور است. در سال  

های اقتصادی غیردولتی  قانون گسترش فعالیتمی کنگره ملی،  یدا

در   و  نمود  تصویب  را  متوسط  و  کوچک  شورای ۲۰۰۵در سطوح   ،

دولتی نیز سندی را به منظور تشویق به توسعه فعالیت خصوصی به 

فعالیت حساب،  این  با  رساند.  و  تصویب  کوچک  اقتصادی  های 

در گذاران خصوصی بود به سرعت  در دست سرمایه  متوسط که عمدتا

افزوده   ارزش  حاضر،  حال  در  نمود.  رشد  روستایی  و  شهری  سطح 

حداقل نیمی از کل ارزش افزوده اقتصاد را در  ،  های خصوصیشرکت

است   داده  اختصاص  خود  به   & Ghavam]چین 

Yazdanshenas, 2014] .  

در جامعه امروز چین، در میان توده مردم    د) جامعه هماهنگ چینی:

ثبات اقتصادی، سیاسی   ،بیش از هر چیزو نخبگان سیاسی کشور  

حا اجتماعی  نیز  ی و  پذیرفته  صورت  اصالحات  است.  اهمیت  ز 

طور که اشاره شد، نه در جهت برهم زدن نظم سیاسی موجود،  همان

  بلکه در راستای افزایش نقش قانون، گسترش تدریجی مشارکت و

این  ایجاد   ماحصل  پذیرفت.  صورت  رسمی  نظارت  و  کنترل  نظام 

و  اصال شفافیت  مردم،  مقابل  در  پاسخگویی  گسترش  نیز  حات 

  اعتمادسازی است.
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جامعه هماهنگ چینی نشانو م   ،اصطالح  و  فوق  مطلب  دهنده ید 

 ،آل چینی برحسب فرهنگ موجود آن است. این اصطالحجامعه ایده

شانزدهم   کنگره  مرکزی  کمیته  علنی  جلسه  در  بار  نخستین  برای 

در گزارش خود به کنگره    جیابائو  ون مطرح شد.    ۲۰۰۴در سال    ،حزب

، دموکراسی، نقش قانون، عدالت و توازن اجتماعی ۲۰۰۵ملی در سال  

  های جامعه هارمونیک چینی عنوان نمود. عنوان ویژگیرا به

، ایدئولوژی و اخالق، برخورد  ۲۰۰۵، رهبر حزب در ژانویه  هوجین تائو

زیرساخت تقویت  مخالفان،  با  و  -محیطی های  صحیح  اکولوژیک 

های جامعه هماهنگ چینی اضافه  عنوان پایهحکمرانی خوب را به

ز اهمیت است که اصطالح جامعه هماهنگ در ینمود. این نکته حا

مکتب   در  بزرگ»  «هماهنگی  ایده  از  گرفته  الهام  حاضر،  عصر 

برابری  و  سیاسی  هماهنگی  آن  بارز  ویژگی  که  دارد  کنفوسیوس 

این    هانگ لینکه  گونه    اجتماعی است. همان بیان داشته است، 

مفهوم به دنبال گسترش طبقه متوسط در جامعه چین، کاهش فقر 

جامعه چنین  در  اگرچه  است.  فساد  با  مبارزه  تضادهای  و  نیز  ای 

آمیز قابل  اجتماعی همچنان وجود دارد، اما این تضادها به طور صلح

    .[Heberer & Schubeert, 2006]هستند رفع 

عنوان  ساختار فرهنگی چین به  ختار فرهنگی، بستری برای رشد:ذ) سا

المللی ثر و مثبت در توسعه و تقویت قدرت داخلی و بینوعاملی م 

های این کشور ای در شکوفایی توانمندیاین کشور نقش برجسته

می چینایفا  تمدن  و  فرهنگ  م  ، کند.  شامل  خاص  لفهوتنها  های 

ی و  مارکسیسم  یا  کنفوسیوس  فرهنگی  دوران  عناصر  نفوذ  حتی  ا 

لیبرال دموکراسی نیست؛ بلکه امتزاج عناصر فرهنگی دوران باستان  

م  همچنین  ویژهلفهوو  ترکیب  که  مارکسیسم  ورودی  با  های  ای 

یافته کشور  این  ملی  ویژه  ،اندفرهنگ  نقش  تشکیل همه  در  ای 

توسعه   و  رشد  امتزاجی،  فرهنگ  این  و  داشته  چین  غنی  فرهنگ 

به و ویژ چین  تاریخ  بررسی  است.  شده  موجب  را  نوین  عصر  در  ه 

ناپذیر  اجتناب  فرهنگ چین برای شناسایی وضعیت امروز این کشور

  . [Ghavam & Yazdanshenas, 2014] است

  

  گیری نتیجه 
نامیده  ۲۱قرن   آسیا  قرن  اقتصادی را  توسعه  و  رشد  روند  اند، 

ع  چنان سری  ،میالدی آغاز شد  ۷۰کشورهای آسیایی که از اواخر دهه  

عنوان غول  گیر بود که در پایان قرن بیستم، عالوه بر ژاپن بهو چشم

اقتصادی آسیا، چند کشور آسیایی دیگر از جمله چین و هند نیز در 

قاطع به طور  قرار گرفتند.  اقتصادهای بزرگ و موفق جهان   ، شمار 

مهم می که  گفت  ت توان  عامل  کشورهای  اترین  خیزش  بر  ثیرگذار 

های بزرگ، رشد و توسعه قدرت  شمار قرار گرفتن آنها در    آسیایی و

ثر از این اگیر اقتصادی بوده است. این در حالی است که متچشم

رشد اقتصادی، این کشورها از جمله چین، عالوه بر رشد و توسعه  

ها از جمله توسعه  گیری در سایر حوزهمداوم اقتصادی خود، به قدرت

ژیک، نظامی و فرهنگی خود نیز توجه ای، استراتهای هستهفعالیت 

جدی دارند. در طول چند دهه گذشته، کشور چین در ابعاد مختلف  

ای به دست آورده است  اقتصادی، نظامی و فرهنگی قدرت فزاینده

شناسی  های مربوط به قدرت چین و محیطکه در این راستا تحلیل

جالب موضوعات  از  آن  مختلف  رواب  ابعاد  علمی  محافل  ط توجه 

تواناییبین است.  بوده  شرقی  الملل  آسیای  در  چین  با  های  و 

اقیانوس هند و اقیانوس آرام، رو به رشد    مناطق گسترده  درنظرگیری

منطقه به  است.  نزدیک  که  مواد معدنی    ٪۶۵ای  و  منابع جدید  از 

المللی از تجارت بین  ٪۴۷از رشد تولید ناخالص داخلی و    ٪۶۱جهان و  

های استراتژیک چین، ساختار نیروهای . تواناییگرفته استرا در بر 

گیری این کشور، همگی  نظامی آن و دکترین نظامی در حال شکل

اند؛ منافعی  ی شدهحمحوری» چین طرادر جهت رسیدن به «منافع

که در درازمدت، اتحاد سیاسی دوباره با تایوان و حفاظت از ادعاهای 

دری این کشور در  دریایی  ای شرقی چین و دریای جنوبی  ارضی و 

چین را به دنبال دارند. چین در قدرت اقتصادی و نظامی توان کسب 

هنوز راه درازی    ،برابری با ایاالت متحده را دارد، اما در ابعاد نرم قدرت

  برای رقابت با آمریکا در پیش دارد.  

درهای باز و اصالحات صورت گرفته، رشد    چین بر اساس سیاست

توجهی داشته است.    نظیری را تجربه نموده و رشد قابلاقتصادی بی

چین توانسته در راستای مسیر توسعه پایدار خود،    ،در حال حاضر

شدن و پیامدهای آن را به نحو مطلوبی مدیریت نماید که این  جهانی

م  در  کشور  این  موفقیت  سایه  در  جز  شدن  لفهوامر  جهانی  های 

گذاری مستقیم  رجی و سرمایهاقتصادی میسر نبوده است. تجارت خا

های یاد شده هستند که چین در هر دو به موفقیت  لفهموخارجی،  

این کشور خود    ،ل آمده است و در چند دهه گذشتهیگیری ناچشم

  - های تولیدی عنوان مرکزی اصلی برای تجارت جهانی و فعالیترا به

گیر تولید  صنعتی معرفی کرده است و به سبب رشد مستمر و چشم

سرمایه گسترده  جریان  داخلی،  با  ناخالص  مرتبط  مستقیم  گذاری 

تجارت و راهبرد توسعه صادرات همراه با آزادسازی تدریجی واردات،  

در تجارت جهانی درآمده است.    ی بخش مهمبه صورت عامل پویایی

در پی پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی و اصالح قوانین و  

می این کشور،  اقتصادی  امتیازهای  مقررات  که  داشت  اظهار  توان 

در   چین  ادغام  جهانی،  تجارت  سازمان  به  چین  الحاق  از  حاصله 

باز هم تشدید    ،بازارهای جهانی و درگیر شدن آن در آزادسازی تجارت

سرمایه مورد  در  شد.  نیزخواهد  خارجی  مستقیم  توان  می،  گذاری 

دهه در  که چین  دریافت سرمایهگفت  در  اخیر  مستقهای  یم  های 

ذف و نگهداری آنها قابلیت باالیی  حخارجی موفق بوده است و در  

امر منجر به  وداشته و به طور م این  استفاده کرده که  از آنها  ثری 

  توسعه پایدار این کشور شده است.  

سیاسیمحیط می  -شناسی  نشان  چین  ورود  اقتصادی  بین  دهد 

مثبسرمایه رابطه  چین  اقتصادی  رشد  و  خارجی  مستقیم  تی  های 

دارد.   حال،وجود  این  مطلوب   با  رشد  به  رسیدن  برای  کشور  این 

هایی نیز در بعد داخلی و خارجی اقتصادی و توسعه پایدار با چالش

هایی درصدد حل و فصل آنها  کارگیری سیاستهب  امواجه بوده و ب

روندهای   به  توجه  با  که  باورند  این  بر  رهبران چین  است.  برآمده 

تواند در  جانبه، پکن میور در توسعه همهکنونی و شتاب این کش

 اواسط قرن بیست و یکم به شرایط مطلوبی برسد. 
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