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 *هھندشا بھزاد دکتر :نويسنده
  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١٥ جنوری ٠٤
   

  ن و عروج نظامى گرىيرشد اقتصادى چ

  
  

  جھان برتر اقتصاد و چين

 داخلی ناخالص توليد که طوری به .است شده جھان اقتصادی اول قدرت به تبديل چين ٢٠١٤ مبردس چھارم تاريخ از

 رقم اين که حالی در است، دالر تريليون ٦/١٧ دارد وجود حاضر حال در که خريدی معيار اساس بر اش

 .گرفتند پيشی ھا ئیامريکا از بار اولين برای ھا چينی که است معنی بدان اين .است دالر تريليون ٤/١٧ امريکا ایبر

 سه ھا ئیامريکا ميالدی، ٢٠٠٠ سال در يعنی پيش سال چھارده که بدانيم است جالب چين شتابان رشد بھتر بيان برای

 اول قدرت به ھا آن شدن تبديل و ھا چينی گرفتن سبقت شاھد حاضر حال در ولی .کردند می توليد کاال ھا چينی برابر

 اقتصاد ھنوز ولی بودند، شده مبدل جھان تجاری کشور بزرگترين به پيش سال چند از ھا چينی .ھستيم جھان اقتصادی

  .افتاد اتفاق ٢٠١٤ مبردس چھارم روز در ھم ضوعمو اين اما .نبودند جھان اول

 گزارش اين و بود پول المللی بين صندوق سوی از گزارش آخرين طبق جھان اقتصادی اول قدرت عنوان به چين اعالم

 حدود خود ۀساالن ۀبودج در چين حال اين در .ھستيم اقتصادی ۀحوز در چين شتابان رشد شاھد ما بنابراين .شد صادر

 دو حدود به گذشته ۀدھ در چين ھای دانشگاه تعداد .است گرفته درنظر عالی آموزش نظام گسترش برای ياردميل ٥٠٢

 کمک ما درست تحليل به  که اند ارقامی ھا اين .دارند دانشجو ميليون ٧ حدود و است رسيده دانشگاه ٢٤٠٠ حدود برابر

 جھت به آينده در اما .دارند حضور جھان اول ھای گاهدانش سطح در چين از دانشگاه دو فقط که است درست .کنند می

 دانشگاه باالی سطح در چين ھای دانشگاه بيشتر تعداد شاھد شود، می انجام چين در که زيادی بسيار گذاری سرمايه

 ددار امکان است شده اول جھان در دالر تريليون ٧.٦ با که چين داخلی ناخالص توليد واقع در .بود خواھيم جھان ھای

 انگليس چنانچه .نشست خواھد بار به الملل بين نظام سطح در مدت بلند در فرايند اين اما ندھد جواب آينده روزھای در

 سال ٢٠٠ حدود که را انگليس و امريکا اکنون چين .کرد پيدا جھانی حضوری سپس و گرديد اقتصادی قدرت ءابتدا که

 اکنون .است يافته دونم چين خارج سياست در امر اين .است کرده خارج شان جايگاه از ،بودند جھان اقتصاد صدر در
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 ھا بته در چراغ کردن پنھان و خاموش چراغ با محتاطانه حالت از که ھستيم چين خارجی سياست در حرکت يک شاھد

 الملل بين سياست وارد قاطعانه چنانچه دارند عقيده و کنند می دنبال را مدعی خارجی سياست يک و است آمده بيرون

 است بوده اقتصادی ۀتوسع چين خارجی سياسی ھدف اين از پيش تا .برسانند آروزھايش به را چين توانند نمی نشوند

 در آينده به ھا چينی نگرش نوع .است بوده مطرح چين خارجی سياست حرکت موتور عنوان به اقتصادی ۀتوسع يعنی

 به مورد اين در که جانبه چند دنيای اين در .است ئیگرا چندجانبه سمت به روند :روند اولين .است شده ترسيم روند ٥

 و صلح سمت به روند سومين است، شدن جھانی سمت به روند عامل دومين .شود می ايجاد ھم امريکا با تقابل نوعی

 نظام که دھد می نشان زيرا .است الملل بين نظام اصالح سمت به روندی است مھم بسيار که روند چھارمين و توسعه

 آسيا ۀمنطق در بيشتر ھرچه ئیشکوفا سوی به روندی نيز پنجم .است بودهن ھا چينی طلب مورد ،موجود الملل بين

  .باشند داشته فعاليت آنجا در ھندخوا می و بوده ھا آن اول ۀحوض چون است پاسفيک

   

  نظامی رشد و ئیگرا ملی به چين نگاه

 در .اند رفته ئیگرا ملی دنبال به داخلی ءخال کردن پر برای ھا چينی که است اين کرد توجه آن به بايد که ديگری ألۀمس

 اقتصادی مراکز به کردند، پيدا اختالف ھم با چين و جاپان وقتی .است شده تقويت بسيار چين در ئیگرا ملی حاضر حال

 ئیگرا ملی کارت از ھم ھا جاپانی البته .ايستادند حمالت اين برابر در محکم خيلی اھ چينی و شد حمله چين در جاپان

 و چين اختالف دليل به ھست منطقه آن در که تنشی البته .باالست خيلی تنش منطقه اين در بنابراين .کنند می استفاده شان

 کرده اعمال چين شرق اشغال زمان در چين ممرد عليه که جناياتی دليل به جاپان که کردند اعالم ھا چينی .است جاپان

 با شدت به ھا چينی .ھستند عذرخواھی اين طالب ھا چينی .است نکرده چين از بايد که را عذرخواھی آن ھنوز است،

 که جاپان اساسی قانون طبق .ھستند مخالف شود، تبديل نظامی قدرت يک به مجدداً  جاپان که موضوع اين

 ندارند حق ھا یجاپان کند می عنوان جا آن در که دارد وجود قانون اين در ٩ ۀماد است، شده تدوين ھا ئیامريکا توسط

 وارد خودشان مرزھای از خارج توانند نمی یيعن .باشند داشته خودی دفاعی نيروھای از غير به مسلح و دفاعی نيروی

 چين با بتواند که دھد انجام ٩ ۀماد و اساسی قانون در یتغيير خواھد می آبه شينزو آقای .شوند نظامی ھای فعاليت

 ھا ئیامريکا و است بوده امريکا ۀمستعمر تنھا که فيليپين کشور ھمچنين .است شده ساز مشکل مقداری ولی کند برخورد

 ولی کند می ھمراھی زمينه اين در که است کشوری تنھا ھست کشور ود اين بين ئیقراردادھا و دارند پايگاه جا آن در

 حاضر وجه ھيچ به دارد تجارت چين با دالر ميليارد ٤٥٠ حدود که جنوبی وريایک کشور .نيستند ھمراه کشورھا بقيه

 که است اين آن و ھستند مشترک ھم با لهأمس يک در چين و جنوبی وريایک البته .کند اندام عرض چين مقابل در نشده

 فيليپين با حاضر حال در ھا ئیامريکا .ھستند دوم جھانی جنگ دوران در جاپان ۀخورد زخم کشورھا اين دوی ھر

 شرق ۀمنطق در چين ھمسايگان از يک ھيچ ولی .دارند نزديکی ھمکاری ھم انجاپ با و اند داشته نظامی قرارداد تجديد

 پيش سال پنج حدود راستا ھمين در .ندارند را چين با مقابله قصد چين قدرت کامالً  شناخت دليل به آسيا جنوب و آسيا

 شامل که چين جنوبی يایدر کل مطلق حاکميت که کردند اعالم و کردند اضافه خود اساسی قانون به را متممی ھا چينی

 خود اساسی قانون در را موضوعی چنين ھا چينی .است چين به متعلق شود، می پاراسل و اسکاتلی جزاير سلسله

 را اندونزی و مالزی شمال تا وسيعی ۀمنطق که منطقه اين حاکميت مورد در وجه ھيچ به ما که کردند اعالم و آوردند

 ھمکاری ما با ھندبخوا دارند قرار منطقه اين در که ئیکشورھا اگر .شويم نمی وگ و گفت و سازش وارد شود، می شامل

 اين در .ارندند قبول وجه ھيچ به را حاکميتی بحث ولی کنيم ھمکاری ھا آن با مشترک ھای پروژه در حاضريم ما کنند

 پينگ جين شی آقای شد، برگزار **بيجينگ در که اپک اخير اجالس در که طوری به .دارد مشکل جاپان با چين زمينه

 دارد مشکالتی جاپان با که اين ضمن در چين يعنی .کرد مالقات آبه شينزو آقای با بار اولين برای نيم و سال يک از بعد
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 در خود قدرت اعمال دنبال به چين لذا .است نکرده رابطه قطع ھا آن با ولی کند می وارد جاپان به را ئیفشارھا و

  .است منطقه

   

  IPSC – صلح مطالعات المللی بين مرکز  -چين ۀبرجست استاد و کارشناس -* 

  

 .دکر ايجاد چينی کلمات اسامی تلفظ از را تلفظی نظام يک ويدل نام به انگليس محقق يک نوزدھم قرن پايان در -**

 به فردی بعد سال چند .است سخت تلفظ نظر از شود می استفاده چين درون در که تلفظی کردند می احساس ھا آن زيرا

 بيگنيگ که را چين پايتخت آنجا در که کردند ايجاد را جای - ويدل تلفظی سيستم و کرد ھمکاری ويدل آقای با ،جای نام

 زمانی ھستيم رو روبه الی چوال مانند اسامی با ٧٩ سال تا بنابراين داشت هادام ٧٩ تا روند اين .دادند تغيير پکن به بود

 سال در . گويند می دونگ مائوتسه ھا چينی که دونگ مائوس چينی تلفظ مثالً  يا .باشد می الی جوی آن چينی تلفظ که

 تلفظی نظام که کرد ماعال ھا جھانی کشورھای تمامی به گرفت دست به را قدرت پينگ شياآ دنگ آقای که زمانی ٧٩

 طور به .کنند استفاده ھا چينی خود تلفظی سيستم ھمان از بايد ھمه پس اين از و گرديده منسوخ جای -ويدل استعماری

 ھنوز ايران سفانهأمت اما .کنند می استفاده بيگينگ ۀکلم از ھمه ،ايران جمله از کشور چند استثنای به دنيا تمام در کلی

 در را استعماری تلفظی سيستم از استفاده ھا چينی زيرا شود اعمال بايد تغيير اين که درصورتی کرده استفاده را پکن

  . دانند می خود به توھين ،کشورشان مورد

   

 روابط ،ھند و چين روابط آسيا، شرق و چين آسيا، با چين روابط آسيا، و چين چين، خارجی سياست :کليدی واژگان

  چين نظامی رشد چينی، ئیگرا ملی جھان، اقتصاد بزرگترين و چين ،جاپان و چين

  

  


