
  
  ناپذير اژدها و ببر نبرد پايان

  !خواهند بخشيداي  چين و هند، اقتصاد جهاني را شكل تازه
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  پژوهان جوان باشگاه آينده
   .۳۰ي  ي رز، شماره باالتر از ميدان نوبنياد، خيابان نارنجستان يكم، باالتر از كوچه،  شماليخيابان پاسدارانتهران، 

  ۲۲۸۲۲۷۲۱ و ۲۲۸۲۲۹۸۸ :تلفن

  ناپذير اژدها و ببر نبرد پايان :عنوان گزارش
  ون و اون ديويسستر. ماروين جي :نويسنده
  فر منش، سياوش ملكي سيد محسن علوي :برگردان

  ۱۳۸۵ شهريورماه :تاريخ
صـورت   هايي از ايـن گـزارش بـه    هر نوع تكثير يا چاپ تمام و يا بخش. استپژوهان جوان     باشگاه آينده ي حقوق اين گزارش متعلق به         كليه

  .نقل مطالب با استناد به مشخصات كامل گزارش بالمانع است.  الكترونيكي بدون كسب اجازه ممنوع استيانوشتاري 
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  اهللا الرحمن الرحيم بسم
  الحمد هللا الرب العالمين

  و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين

  
  ناپذير اژدها و ببرناپذير اژدها و ببر  نبرد پاياننبرد پايان

  !!اي خواهند بخشيداي خواهند بخشيد  شكل تازهشكل تازه   اقتصاد جهاني را اقتصاد جهاني را،،و هندو هندچين چين 
  

  

  
چون امـروز   در آينده نيز هم    كشند،   اژدها و ببر آسيا را يدك مي       ، كه عنوان  چين و هند  

اين . خواهند كرد  رقابت با يكديگر جهانيي  سياسي در صحنه  و   اقتصادي   يربرت براي
 كوشـد   مـي نوشتار  اين  . هاي دنياي آينده باشند     خواهند ابرقدرت   دو غول اقتصادي مي   

 و خواننده را بـه      ارايه دهد  كشور مدت و بلندمدت دو    كوتاهدورنماي   يك ارزيابي از  
  .هاي دور ببرد آينده

هـا   ي اين نوشتار توسط باشگاه آينده پژوهان جوان به معناي تأييد ديـدگاه  است كه ترجمه  گفتني  
  .نگرند هاي غربي به جهان مي و مواضع نويسندگان آن نيست كه آشكارا با عينك ارزش

  
  

 چين و هند كـه . رسد  به گوش ميو ژئوپولتيك يك انقالب اقتصادي، اجتماعيي كهن، صداي پاي      در قاره 
 ها آن ؛كنند مي  اقتصاديتكاني  خانهدارند  حاال ،در اقتصاد جهاني نداشتند  ي از اعراب    ، محل  يك نسل پيش   تا

نرخ رشـد  را ياراي رسيدن به و هيچ كشور بزرگ ديگري اند  شده جهاني تجارت اژدها و ببرتبديل به   اكنون  
هـا از   بـه ايـن زودي   و بازيافت يافتهجهان سراسر  دراژدها و ببر   شگرف   رشد آثار و پيامدهاي  . نيستها    آن

  . ي جهان محو نخواهد شد چهره
 در سكوي سوم دنيا ايستاده تجارت رچين از نظ. اند شدهبدل دو غول دنياي تجارت ر به يفقدو كشور  از ،چين و هند

در ايـن  . رود به شـمار مـي   اروپا و دومين شريك بزرگ آمريكا و كانادا     ي  دومين شريك بزرگ اتحاديه   چنين    و هم 
چين .  اما رشد سريعي دارد؛نهمين شريك بزرگ اروپا استهند مثال به عنوان  .رسد به پاي چين نميهند ا، ه رقابت

  .نقشي را برعهده خواهد گرفتزودي چنين  بهنيز است و هند  داشته جهاني اي در اقتصاد  تا كنون نقش عمده
 بـه فراتـر از   ،حتي چينو  كوشند ميطقه منسطح  براي گسترش قدرت خود در       قوياً چين و هند     ، نظامي ديدگاهاز  

 بـا  ييپيمـا  هاي قـاره  موشك ساختچين . هستندخود  هاي ازي ارتش در حال نوس  كشور  هر دو   . انديشد  منطقه مي 
براي نخـستين   ،دست يابندخود اگر اين دو كشور به اهداف . را در پيش گرفته است   اي    هستهتوان حمل كالهك    

 را مالحظـاتي چنـين   اين مسأله هم . خوش تغيير خواهد شد     دستنظامي جهان   تعادل قدرت   از جنگ سرد    بار پس   
  .هند و چين يا چين و ژاپن رقم خواهد زد ي آيندههاي  روياروييدر 
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ي هـر دو . انگيزد  كه تحسين مردم جهان را بر مي     اند  آغاز كرده المللي را     هايي در مقياس بين     نمايش ،هر دو كشور  
چـين  . كنـد  المللي مشاركت مي  بينرساني كمك نظامي و اتهند در عملي. كنند ميكمك   به كشورهاي فقير     ها  آن

 منويـات يابي به  كند و از قدرت اقتصادي خود براي دست  مي امضاكشورها  از   با شماري    اي  هاي دوجانبه  پيماننيز  
و پرورانـد   مـي متحـد را در سـر   كرسي دايمي شوراي امنيت سازمان ملل     سوداي  هند  . كند  اش استفاده مي    سياسي

  .نشان داده استچراغ قرمز به تازگي نيز چين 
 انتقال مركز ثقل جهان از غرِبي  به مثابه اين تغييرات را ،دانان اددانان، كارشناسان سياسي و تاريخبرخي اقتص

 اقتصاد هند ۲۰۳۲تا سال : " معتقد است١گلدمن ساچز .دانند شدن مي صنعتي شده به شرق درحال صنعتي

  ". گوي سبقت را از آمريكا بربايد۲۰۳۹تواند تا سال  چين نيز مي. د ژاپن را پشت سر بگذاردتوان مي

  داري در چين افزايش يافته است هسرماي
در گوشه و كنارش  و است  و پيچيده مقررات سخت ي در سيطرهچنان  هم، داري سرمايهنظام چيني قرائت 
موفقيت خود را به همگان اثبات تاكنون ،  پيچيدهادي اقتص اين نظام. رسد هاي فساد به گوش مي زمزمه

 افزايش يافتچهار برابر به  چين داخلي توليد ناخالص ،٢٠٠٠ تا ١٩٧٨هاي  سالي  در فاصله. كرده است
 ٤چين اكنون بيش از .  رسيد دالر٦٢٠٠به  داخلي اين كشور صناخالتوليد ي  سرانه ،٢٠٠٥ در سال و

  .در اختيار دارد توليد اقتصادي جهان را درصد
 ،٢٠٠٥دهد در سال  آمارها نشان مي. شتواهد داخي اول دنيا را  سرعت رشد اقتصادي چين، كماكان رتبه

نشات   صنعتي از رشد ساخت و توليدعجيب،اين رشد . ه است رشد داشت درصد٢/٩توليد ناخالص داخلي چين 
 است، اما دشوارباوركردنش گرچه . دهد ل ميكه بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي چين را تشكيگيرد  مي

ترين  پايين در ميان كشورهاي صنعتي، .گذشت  درصد٧/٢٧از مرز چين توليد صنعتي نرخ رشد  ٢٠٠٥در سال 
هايي مانند نساجي، ارتباطات راه دور و قطعات  به همين خاطر در حوزه  دارد وتعلقچين به دستمزد نرخ 

 مانند هاي عظيمي شركتي  به پشتوانه چيني كاالهاي.  رود  به شمار مي  ي دنيا  توليدكنندهترين خودرو، ارزان
  ... اما اين تنها آغاز راه است .ندا دادهدو درصد كاهش  بيش ازرا آمريكا ي  كننده  مصرفبهايشاخص  ،٢مارت وال

  چريودروسازي  از شركت خخودروواردات ، تالش براي ٣كارآفريني به نام مالكوم بريكلين ،٢٠٠٧در سال 
 چيني خودروهاي ،٢٠١٠سال تا  معتقدند صنعتي كارشناسانبرخي (را آغاز كرد  به آمريكا ٤اوتو

فروشي خودروهاي  خرده  رود قيمت  انتظار مي.)گو خواهند بود جواب آمريكا را آلودگيو ايمني دهاي راستاندا
 را   ايتالياي خودروسازي صنعت شكننده  مزيتي كه احتماالً؛باشد  مشابههاي نمونه كمتر از  درصد٣٠چيني 

  .ي مهلكي خواهد زد نيز ضربه جهاني ايرقببه ساير و  نابود خواهد كرد
                                                
1. Goldman Sachs 
2. Wall-Mart 
3. Malcom Bricklin 
4. Chery Auto 
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قدرت اقتصادي به قدرت سياسي و ديپلماتيك تبديل شود و آسياي جنوب شرقي نيز اين است كه قاعده 
بازيگر  جهاني ي و در صحنهد به دست گيرمنطقه را رهبري خواهد  چين مي. از اين قاعده مستثني نيست

اغلب چين . دهد تر جلوه مي يافتني آرزوي رهبران اين كشور را دست ،ي چين  ثروت فزاينده.باشدمهمي 
  .شوند در رويارويي با آمريكا مظلوم واقع ميخيزد كه  كشورهايي بر ميبه حمايت از 

به  و اقتصادي چين نظامي،  يرساختيزهاي  كمكحجم فروشد و  چين به ميانمار اسلحه ميبه عنوان مثال، 
گيري   كشور براي پهلوگرفتن و سوختاين از بنادر مقابل،در . است ميليارد دالر ٣حدود اين كشور در 

 به ٢٠٠٣در سال متحده  ياالتتحريم ميانمار از سوي . كند  استفاده مي خود هاي نيروي دريايي كشتي
 ، سالهمان. به دنبال داشتبراي دولت ميانمار خسارت  ر ميليون دال٢٠٠، ساالري مردمترويج ي  بهانه

تحريم بيني مقامات آمريكايي،  برخالف پيش به دست آورد؛ اماميليارد دالر چين يك از روابط خود با ميانمار 
  !نداشتتأثير چنداني بر اين كشور از سوي آمريكا ميانمار 
بوش براي دولت  تالش ،ها قرارداداين . دارد نيز وضعيت مشابهي ايران و چين ي نفت و گازهايقرارداد

  .را نقش بر آب ساخته استهاي اقتصادي  تحريمبا توسل به  ايرانتضعيف 
مورد نياز نفت از   درصد٥سودان حدود . استتر   مستحكمايران و ميانماردر مقايسه با  سودان وهاي چين  پيمان

گذاري   سودان سرمايهي نفتهاي ميدان ي دالر براي توسعه ميليارد ٢ بهقريب نيز كند و چين  ميتأمين چين را 
براي  آمريكا  تالشدر پيش گرفته و  تسليحات به نيروهاي مسلح سودان را ي چنين عرضه چين هم. كرده است

  .ساخته استاثر  بيدارفور را  هاي  درگيريي به بهانهسازمان ملل  عليه سودان در  نامه تصويب قطع
توان از اين روابط . متحده است با همسايگان اياالت خود  روابطتقويتر حال چين د ،از سوي ديگر

 به عنوان. گيرد نشات مي واشنگتن غفلت نيزو   مواد اوليهبراي اقتصادي و تقاضاي باالي اين كشور 
به نفت و اورانيوم كانادا را چين كه دسترسي اند  كردهامضا را اي  نامه موافقتو كانادا  چين ،مثال

 براي اكتشاف نفت و ي ميليارد دالر٢٠گذاري  سرمايهاز چين دولت  ،٢٠٠٥نوامبر . سازد ميپذير  كانام
هاي ارتباطي در آرژانتين  ماهواره ساخت و حتي هاي عمراني فعاليت، ي خطوط ريلي توسعهگاز دريايي، 

مستقر كرده و حجم ور اكواددر    نفتيتجهيزاتآالت و  ماشينمقدار زيادي چنين  هماين كشور . خبر داد
 ٦٠به اين كشور  گاز ي  ميليون دالر و در پروژه٣٥٠ ونزوئال به ي نفتهاي ميداندر  هاي آن گذاري سرمايه

  .شود بالغ ميميليون دالر 
سـال  . ه اسـت داشـت  رشـد   درصـد ٩٠٠ سال گذشـته  ٥چين و آمريكاي التين در حجم مبادالت تجاري    

 اكنون چين دومين شـريك  .گذشت ميليارد دالر ٥/٤مرز از ر شد و دو برابصادرات برزيل به چين ،  ٢٠٠٣
، حجم مبادالت ٢٠٠٣در سال . ترين بازار صادراتي چين است برزيل بزرگ. رود به شمار ميبرزيل تجاري  
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 ميليـارد  ٧/١٠ كـه شـامل   رسيد ميليارد دالر  ٦/١٤آرژانتين و شيلي در مجموع به        چين با برزيل،  تجاري  
تعلق  التين    گذاري مستقيم خارجي چين به آمريكاي        نيمي از سرمايه   حدود ،٢٠٠٤سال  . دبودالر واردات   

قصد خـود  ي تجارت آزاد به امضا رساندند و برزيل نيز        موافقتنامه يك    و چين  شيلي ،٢٠٠٥نوامبر  . داشت
  . را براي مذاكره با چين در اين زمينه اعالم داشته است

اين تر  مهمنخست و :  به دنبال داردراين كشومزيت مهم براي دو  ،ي مبادالت تجاري چين رشد فزاينده
.  استمنافع تجارت خارجينفت، مواد اوليه و ي چين به  فزاينده براي نياز اي تازه منبع مبادالت اين كه،

در  پكن ١"واحدچين "سياست از چنان  تا هم وسوسه كند كشور آمريكاي التين را ١٢دوم اين كه، شايد 
  .حمايت كنندايوان برابر ت

  !خيز  ببر نيم،هند امروز
تر   از اژدهاي چين عقب، كرد و در نتيجهآغازپس از چين داري پيشرفته را  ي سرمايه گذاري جامعه پايههند 
 ٣٥ بيش از پيش،يك دهه . داشته استپيشرفت شگرفي در زماني بسيار كوتاه،  اما اقتصاد اين كشور .است

 ي به طبقه اين كشور شهرونداننفر از  ميليون ٣٠٠اكنون . كردند قر زندگي ميزير خط ف جمعيت هند درصد
براي ساير كه هند كنوني اجتماعي با نرخ رشد . اند رهيدهفقر  داماز آنان و يك سوم تعلق دارند متوسط 
  .پيوست متوسط خواهند ي طبقهبه  اين كشور مردم  اغلب٢٠٢٥، تا سال نمايد مينيافتني  دستكشورها 

بيشترين ميزان . كند دنبال ميهند اقتصاد خدماتي را اما  را نشانه گرفته است، بزرگ توليديچين يك اقتصاد 
 ،كه جالب آن.  تعلق دارد٢ برتر مبتني بر فناوريباالترين سودآوري در بخش خدمات هند به خدمات و رشد 

 هزار روستاي ٥٠ شخصي دارند و حدود ي رايانهمردم اين كشور ـ از   درصد١كمي بيش از اندكي ـ هنوز تنها 
 آور،براي صادرات سودبستري تنها نه را اطالعات  فناوريهند دولت  !دن حتي يك خط تلفن هم ندارهند،

فناوري  اقتصاد جهاني ي خانوادهبه  هند پيوستنبا . داند ي دفاعي خود مي بنيه براي تقويت بازوييبلكه 
. تر خواهد كرد  نقش آن در معادالت جهاني را پررنگ،ي فناوري اطالعات  حوزهدر برتري اين كشور  ،پيشرفته

  !به اين هدف استيابي  دست ابزار فناوري اطالعات، باشد و ابرقدرتخواهد يك  ميهند 
 را براي ي تلفنپشتيباني مانند هايي فعاليت ، است و نيروي كار ماهر هندداغ خدمات به هند سفارشبازار 

 ي فورچون، نشريه شركت ٥٠٠ شركت از ٤٠٠حدود . دهد انجام مي و اروپايي هاي آمريكايي شركت
سپاري  برونبه زودي  نيز ديگر شركت ١٠٠سپارند و  خود را به هند ميفناوري اطالعات خدمات مرتبط با 

هاي خدماتي  سفارش فعاليت، ٢٠١٥تا سال شود  برآورد مي. خواهند كردرا تجربه هاي هندي  به شركت
  !كندمنتقل به هند از آمريكا را  ميليون شغل ٥/٣ ،به هند

                                                
1. One-China 
2. High-Tech 
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  . تنها دو نگراني و يك هدف عمده داردي،الملل در سطح بيناما هند 
نيز اين كشور  ممكن است روزي به رقيب نظامي رود،  هند به شمار ميرقيب اقتصاديچين كه امروز 

 به طور طبيعي براي  وهستند منطقه يترين و قدرتمندترين كشورها هر دو كشور بزرگ. تبديل شود
اي طوالني  هاي مرزي اين دو كشور سابقه كشمكش .كنند رقابت مياثرگذاري بر منطقه و جهان 

پيامدهاي  اما ،بسيار ضعيف است بزند اين دو رقيبهواي جنگ به سر كه  احتمال اينهرچند . دارد
 را به كلي ناديده  آنتوانند  نمي دو كشور طراحان نظامي است كه عظيمقدر  آناين سناريوي احتمالي 

 را بايد در اين احتمال ناخوشايند  نيروهاي مسلح هندساختارهايتحوالت در ي اغلب  ريشه. بگيرند
 نظامي تجهيزات و با طراحي قلمداد كرده فرصتبه عنوان يك را  چالشهند اين . جستجو كرد

سوداي  ، و آفريقاي جنوبيگر قدس رژيم اشغال همكاري با  در قالبپيشرفته  مبتني بر فناوري
 ي هند،  مسألهترين فوري و فوتي ، نظاميديدگاهاز . پروراند پرسود نظامي را در سر ميصادرات 

در ها  آنحضور نظامي  كه دو كشور طعم شيرين استقالل را چشيدند، ١٩٤٧از سال . پاكستان است
  .استشده  منجرهاي فراواني  كشمير به كشمكشي  منطقه
به معناي عضويت دائم در واقع اين هدف . دانپرور وياي تبديل شدن به يك ابرقدرت را در سر ميهند ر

چنين فرصتي به دست آمد، اما با جايگزيني چين  ،١٩٧١سال . استمتحد در شوراي امنيت سازمان ملل 
فرانسه، آلمان و انگليس، . را از ياد نبرده استي تلخ  اين خاطره هند هنوز. به جاي تايوان، از دست رفت

مخالف براي خود رقيب بتراشد خواهد  كه نمي اما چين ،كنند مي از تقاضاي هند حمايت گي هم،آمريكا
  .ها زده است ي هندي دست رد به سينه، و به تازگي، بار ديگر است

  مدت دورنماي كوتاه
اپذير چين براي ن تقاضاي سيري. از هند استتر  پررنگچين در اقتصاد جهاني بدون شك نقش كنوني 

براي چين در مقابل، .  دارندتك محصولي براي كشورهايي است كه اقتصاد العمر مادامبازار يك  ،مواد خام
اما كدام يك از دو كشور ـ چين . رود به شمار ميمنبع كاالهاي مصرفي ارزان يك  يافته توسعهكشورهاي 

  ؟خواهد بودآينده دنياي يا هند ـ بازيگر غالب 
 ترين اقتصاد چين بزرگ: هم دشوار نيستقدرها  آناين سوال   پاسخ بهنظران، صاحب بسياري از اعتقادبه 

به  ي دنيا كننده ترين عرضه بزرگبه عالوه، چين . و در سرعت رشد اقتصادي نيز همتا ندارد دنيا است
ال جاري به در سجنوب شرقي آسيا كشورهاي  چين با يتجارحجم مبادالت رود  انتظار مي. رود شمار مي

 ميليارد دالر ١٢٠، به زودي رقيب خود در اين منطقه ـ آمريكا با  ميليارد دالر برسد و در نتيجه١٠٠مرز 
  . بگذاردمبادالت تجاري ـ را پشت سر 
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گذاري انتخاب كند، در حال حاضر  يكي را براي سرمايهچين و هند كسي بخواهد از ميان اگر بنابراين 
  .دانتخاب خواهد كرچين را 

از رقيب چين كامالً در حال حاضر . دهد كه چندان هم نبايد مطمئن بود نشان ميهاي ما  تحليلاما 

قوت  اما هند نقاط  سال آينده نيز برتري خود را حفظ كند،٥خود جلوتر است و شايد تا 
هند ، ٢٠١٥تا سال ما معتقديم با اين حساب . بهره است ها بي از آن دارد كه چين يبلندمدت

تواند سريع  بخواهد ميهر وقت  اما ببر ، پرواز كندتواند مياژدها . اقتصادي آسيا خواهد بودبر ره
 .بدودتر  خواهد سريع هند ميامروز و . بدود

 عامل كليدي رشد اقتصادي چهار هاي خود ترين پژوهش ژرف در ،نشگاه هاروارداصاددان دت اق،١روارابرت ب
.  بازبودن اقتصادو ،بيني  و قابل پيشمدآنهادهاي كار، صاد كالنثبات اقت، آموزش: داند چنين ميرا 

  . عامل مقايسه كنيم٤اجازه دهيد چين و هند را بر مبناي اين 

  آموزش: عامل موفقيتيكمين 
 ي رشد ساالنهنرخ  به  درصد٣/٠به ازاي هر سال افزايش در سنوات تحصيلي جمعيت يك كشور، 

ي  در ارايهپكن دولت  .شود افزوده مي ساله ٣٠ ي  دورهل يكطودر آن كشور  داخليتوليد ناخالص 
 مراكز آموزشها و   دانشگاه. استعمل كرده  از دهلي نو تر آشكارا موفقهاي پايه به مردمش  آموزش

 از چنين امكاناتي مردماكثريت اختصاص دارد و اين كشور ي خاصي از مردم   به طبقههند اي  حرفه و فني
 هايي اما اين آمار براساس استاندارد، باسوادندش مردم درصد٦٠كند  هند ادعا مي دولت. اند بهره بي

 .  ارايه شده استجهاني سطوح تر از   پايين
قوياً هند . بنويسندبخوانند و توانند در حد استانداردهاي يونسكو  مردم چين مي درصد ٩١در مقابل 

ها  دسترسي زميني به آن كه انيييوستابراي آموزش ركوشد و  مينظام آموزشي خود  گسترشبراي 
و (موفق خواهد بود  راهجا كه هند در اين  از آن. كند از اينترنت و ماهواره استفاده ميدشوار است، 

چين بيش از يك نسل ديگر دوام آموزشي مزيت ) كنند بيني مي چنين پيشنظران نيز  صاحب
  .آوردنخواهد 

ماندگي شديد  هند همواره از عقب. رهاند ي بزرگ مي  دو دغدغهرا از هند ،آموزش بهتر: نتيجه روشن است
 در مشكالتاين احتماالً . استخورده  ضربه نشين،  خانهسواد ناشي از جمعيت بيش از حد و زنان بي

توانند   زنان و دختران هند مي درصد٥٤ ، ٢٠٠١بنا بر سرشماري سال . خواهد شد آينده حل هاي سال
 اغلبدر . هايي داشتند ها چنين مهارت آندرصد  ٤٠تنها پيش، كه يك دهه  حالي در،بخوانند و بنويسند

از منزل نتيجه زنان  در. استدرصد  ٨٠ از بيش ان باسوادهند، نسبت پررونق و شهرنشين اًنواحي نسبت
                                                
1. Robert Barro 
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نرخ اين فرايند به طور مشابه .  و كنترل بيشتري بر زندگي خود دارندكنند  اختيار مي، شغلآيند بيرون مي
زاد و نرخ ي آينده  رود طي دهه ميانتظار . توسعه كاهش داده است ي كشورهاي درحال باروري را در همه

 و درتوانند رفاه را تجربه كنند  ميهاي هندي  خانوادهبا كاهش جمعيت، .  كاهش يابد درصد٣٥هند ولد 
  .يابد افزايش مياين كشور  توليد ظرفيت ،نتيجه

  ت اقتصاد كالنثبا: عامل موفقيتدومين 
ها،   تراز پرداخت وبودجهاندك كسري .  داردبرتري به طور موقتچين  ، كالناقتصادكليدي در عوامل 

ند و چين در دو مورد از سه نك  همگي به ثبات اقتصاد كالن كمك مي،تورم حداقل و نرخ ارز قابل اتكا
اين كشور وليد ناخالص داخلي  ت درصد٢٩ چين حدود دولتبدهي . مزيت داردـ بدهي و تورم ـ مورد 
 ٩/١چين تنها در نرخ تورم ، ٢٠٠٥در سال . رسد درصد مي ٨٠اين رقم در هند به كه  حالي  در،است

  .بود ٤/٤هند و در  درصد
 تا خواهد كشيد طول ٢٠٠٩ يا ٢٠٠٨تا سال دست كم . گردد باز مي نرخ ارز  به هندبرابرچين در ضعف 
دالر با نسبت در برابر يوان در حال حاضر (ارزها شود ساير ابل تبديل به كامالً ق) واحد پول چين(يوان 

مشكالتي را براي اين كشور به چين بازارهاي گشودن احتماالً ). خاصي ميخكوب و وابسته شده است
  .بكاهد نرخ رشد و صادرات چين  ازتواند شناورشدن نرخ يوان مي. همراه خواهد داشت

 نظام بانكي قوي و ،داري سرمايهالزامات  ي ازيك. ز دست و پنجه نرم كندني ي ديگرچالشچين بايد با 
اصلي هاي   هيچ يك از بانك،براساس استانداردهاي غربي. نظام بانكي چين آشفته استاما  ،شفاف است

 ميليارد دالر ٥٠٠  فشارزيربه مرور زمان هاي چيني  بانك. نيستندهاي خود  بدهيپرداخت چين قادر به 
 كرده و را جبراننظام بانكي ات بمطالدولت مركزي حدود دوسوم . اند گرفتهگشت قرار رب بياي ه  وام
در اصالحي اين فرايند .  آوردچنگرفته را دوباره به  دست مبالغ ازجا كه ممكن است،  آنتا كوشد  مي

مروز به شمار هاي ا چالشمسبب هايي شده كه  استفادهءها و سو رانتهمان به   منجربار ديگر سطوح ملي
. نخواهد بودشيرين چين چندان هاي  بانكبراي پنج سال آينده، درست مانند پنج سال گذشته، . دنرو مي

  .تواند راه نوسازي اقتصاد چين را نيز ناهموار كند اين چالش كه ژاپن را يك دهه به ركود كشاند، مي

  كارايي نهادها :عامل موفقيتسومين 
هر دو در نظام اداري هاي مختلف  به شكل بوروكراسياين  .برند رنج مي راسيبوروك هر دو از ،هندچين و 
عمل تر  غلبه بر اين چالش موفق اما هند در ،ريشه دوانده، سخت شده و نهادها را فاسد كرده استكشور 

گوشمالي پوشي نيست  ي را كه خطايشان قابل چشم مقامات فاسداز گاهي هرچين دولت . كند مي
مقامات تالش مشترك ، ٢٠٠٥سال در  .دهند به كار خود ادامه ميچنان  همبسياري از آنان  اما ،دهد مي
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.  نفر را به شورش واداشت٨٧٠٠٠ ،به نفع خودكشاورزان  زراعيهاي   زميني براي مصادرهمحلي 
ساد مبارزه با فهاي آموزشي   بازرسي مركزي حزب كمونيست اعالم كرد دورهي  كميته،٢٠٠٦ ي ژانويه

يكي از در  ١وائجمهور هو جينت رئيس. شود تر گيرانه سختنيز  مديرانو فرايند گزينش د افزايش يابد باي
  ." بلندمدت، پيچيده و سخت استيا  وظيفه، فسادبامبارزه " :گفتهايش  سخنراني

  ي چين و هند مقايسه. ۱جدول 

  هند  چين  
   ميليارد نفر۰۸/۱   ميليارد نفر۳/۱  جمعيت

   درصد۴/۱   درصد۵۸/۰  نرخ رشد جمعيت
   درصد۵/۵۹   درصد۹/۹۰  نرخ باسوادي

   تريليون دالر۶۷۸/۳   تريليون دالر۱۵۸/۸  توليد ناخالص داخلي
  ) درصد۴/۵۱(خدمات   ) درصد۱/۵۳(صنعت و عمران   موتور اقتصادي

   درصد۵/۳۳   درصد۴/۳۰  سهم دهك اول از درآمد
   درصد۵/۳   درصد۴/۲  سهم دهك آخر از درآمد

   درصد۲۵   درصد۱۰  رزير خط فقجمعيت 
   ميليون نفر۶/۵۰   ميليون نفر۱۱۱  كاربران اينترنت

   ميليارد دالر۸۶/۱۸   ميليارد دالر۴۹/۶۷  ي نظامي بودجه

  www.internetworldstats.com سيا،: منبع

 كميسيون "يك دو جينهند  دولت پيش،حدود يك دهه . از پس مبارزه با فساد برآمده استخوبي  هند به
 ه بيداري مركزي بكميسيون.  سطوح دولت و صنعت تشكيل دادي  كني فساد در همه براي ريشه ٢"بيداري

اين آغاز راه طوالني مبارزه با .  گرفت را بر عهدهداري  ازي صنعت بانكسپاكمسووليت  ٣ويتال. ِانرهبري 
 مگر آن؛  خواهد كردعمل مروزابهتر از بسيار  اقتصاد هند ،بعد  سال١٠. قابل ستايش استفساد است، اما 

  . اما اقتصاد چين چنين وضعيتي ندارد،بيني رخ دهد  غير قابل پيشيكه تغيير

   اقتصادبازبودن: عامل موفقيتچهارمين 
: براي اين كشور به ارمغان آورده استمزيت ديگري ي فناوري اطالعات،  عزم مقامات هند به توسعه

گذاري  براي پايه ، به فناوري اطالعات خودي اقتصادي ندهآيدادن پيوندهند با . بازبودن اقتصاد
فناوري هاي   چين تاكنون فرصت،مقابل در. شود ميور مهيا  و بهرهخالق پويا،  ي فرهنگي هوشمندانه

  .را ناديده گرفته است اطالعات
                                                
1. Hu Jintao 
2. Vigilance commision 
3. N. Vittal 

http://www.internetworldstats.com
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 ها،ترين آمار تازهبراساس . از چين استتر  عقب ،دهد هند در استفاده از اينترنت  نشان مياوليهآمارهاي 
كنگ را نيز   ميليون كاربر هنگ٩/٤دارد كه اينترنت  ميليون كاربر ١١١چين و  ميليون ٦/٥٠هند حدود 

ي روستاهاي اين كشور دست كم يك خط عمومي اتصال  قصد دارد در همههند دولت . به آن افزودبايد 
راه اطالعاتي  شاه نيز به ي هندوستاهاترين ر  حتي دورافتادهخط، از طريق اين .اندازي كند راهبه اينترنت 

  .شوند متصل ميجهان 
هاي غربي مانند   كمك شركته بمقامات اين كشور. كند شدت اينترنت را سانسور مي  بهپكن ،در مقابل

 اي كننده قانعچين دليل . دنكن  فيلتر مي ،دهد بوي براندازي مي را كه چه هر ،كروسافتيگوگل، ياهو و ما
با  [ساالري مردم سوي سريع به گذارهر نيرويي كه معتقدند  چين رهبران. نترنت داردبراي ترس از اي

 ١ساالريبه دزدمانند روسيه و   شودتواند موجب آشوب  ميرا سرعت بخشد، ]قرائت آمريكايي آن
 اجتناب از آشوب به خاطرنترنتي ي اما سانسورهاي ا، مقامات چيني درست باشدديدگاهشايد . بيانجامد

اين ،  آيندههاي  در سال. كند محروم ميبراي توسعه  مورد نياز معنويهاي   را از محركجامعه ،يسياس
  .بكاهدچشمگير  ي ارزش افزودهو داراي  خالقيت مند صنايع نيازي توسعه از شتابتواند  ميسانسورها 

 چين  كهجا آناز . سازمان تجارت جهاني استپيوستن به  بودن اقتصادي،بازهاي  پيشرانيكي ديگر از 
خواهد گذاري خارجي و تجارت بازتر  نسبت به سرمايهخواهد پيوست و  سال آينده به اين سازمان ٥طي 
تواند  ي ميهاي اينترنت كاهش محدوديت. دهدهاي داخلي را كاهش   از كنترلبسياريناچار است  شد،

ها و   ايدهي هند در توسعه روي دهد،تا زماني كه اين تغييرات در چين . مصداق چنين الزاماتي باشد
  .دردسرهاي كمتري پيش رو خواهد داشت وكارهاي جديد كسب

   تغيير در هند و چيننيروهايساير 
هر .  شكاف درآمدي ميان ثروتمندان و فقراست،جوامع ارزيابي ثبات هاي شاخصي از يك: شكاف ثروت

بيشتر )  فقير درصد١٠( جامعه ترين دهك و پايين)  ثروتمند درصد١٠(چه شكاف ميان باالترين دهك 
ـ به همراه اين عامل .  بيشتر استمخربهاي  هاي سياسي و حتي انقالب آشوببروز  احتمال ،باشد

اسالمي  از انقالب پيشدو سال تا كمك كرد  ]نويسندگان مقاله [ماديگر ـ به عوامل اي از  مجموعه
كشورهاي  ي در زمره، هر دو چين و هند جود، مو آمارآخرينبراساس . بيني كنيم آن را پيشوقوع ايران، 

چين  در.  برابر فقيرترين دهك است٦/٩ ،ترين دهك هنددمد ثروتمنآمتوسط در. روند باثبات به شمار مي
 ١٩٩٨سال  براي هند و ١٩٩٧سال  : قديمي هستندهاي موجودسفانه آمارامت. رسد مي ٧/١٢به اين نسبت 
هاي  شريان به تزريق ثروت ناشي از فناوري پيشرفته از  پيشبه زماني انتشار اين آمار. براي چين

                                                
1. Kleptocracy 
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 ،جوي كارو  ميليون كشاورز را در جست١٢٥ چين ي توسعهآن زمان هنوز چرخ . گردد هند باز مي ياقتصاد
از آن زمان تا كنون، فقراي هند به تدريج از شر فقر رهايي ! اين شهر به آن شهر نكشانده بودنااميدانه از 
  .اند هاي خود را نيز از دست داده ياري از فقراي چين همان اندك دارايييافته و بس

 اقتصادداني كه ،١ سينگموهان مانوزير  نخست. ه استخطر شكاف درآمدي را تشخيص دادآشكارا هند 
هر تضمين كرد رسيدنش  قدرت  كمي پس از به، را به راه انداخت١٩٩١ اقتصادي سال اتاصالحموج 
اعالم كرد هند  دولت ، از آنپس.  دريافت كندمزد ي، روز كار١٠٠ ي  به اندازهكم ساالنه دست خانوار

 ي  هر برنامه،تضمين اشتغالجز     درصد برسد و به٨ يا ٧اجازه نخواهد داد رشد اقتصادي به كمتر از 
 به بيش  رشدهنگامي كه. لغو خواهد شد ،تر از اين سطح برساند اجتماعي كه رشد را تهديد كند و به پايين

 نفسه فياين تضمين .  كمك به محرومان را افزايش دهدميزان داد وعده سينگ ، رسيد درصد٧از 
  .رود به شمار مي هند فقرايبراي بزرگي  پيشرفت

ي  ي پنج ساله رنامهقصد دارد طي ب آگاه است و به تازگي اعالم كرده شكاف ثروتپكن نيز از خطر 
قدر  جزييات اين برنامه هنوز در دسترس نيست، اما همين. دبخش وضعيت فقر را بهبود خود بعدي 

كاهش شكاف درآمدي را ديرتر از هند آغاز كرده و بنابراين، راه تالش براي دانيم كه چين،  مي
  .تري در پيش دارد طوالني

 اين كشور دارد تا رشد اقتصاد چين بر زندگي شهروندانرشد اقتصاد هند تأثير بيشتري بر زندگي 
 سال ١٥بيني همين نرخ براي  پيش و ٩٠ ي هند در دههاقتصاد   درصدي٦رشد توجه به با . مردمش

 متوسط ي  طبقهبه مردم هند در جنوب، غرب و شمال شرقي اين كشور اغلب ٢٠٢٥ تا سال ،آينده
در سال . خواهند كرد يك نسل بعد اين شرايط را تجربه هند،هاي فقيرتر شرق  ايالت. پيوستخواهند 
به بعيد است كه چين . همان سال برابر خواهد بود آمريكا در ي مد سرانهآ درباي هند  مد سرانهآ در،٢٠٦٨

كشورهاي معمول  حد به ٢٠٢٥چين تا سال اقتصادي رشد سرعت رود  انتظار مي. چنين سطحي برسد
  .تقليل يابديافته  توسعه
استقرار نظام نيست و براي چين چنين وضعيت  اما ، استساالر مردمهند نظام : يساالر مردم
ي  ساالري از حوصله پرداختن به مردم. دهد نشان نمينيز تالشي از خود  نزديك ي در آيندهساالري  مردم

، تر استآمد از ديگر اشكال حكومت كارساالري توان گفت مردم اما تقريباً مي. اين نوشتار خارج است
. سازد پذير مي آورد كه تصحيح سريع خطاها را امكان فراهم مي بازخوردي نوعي سازوكار انتخابات چراكه
عرضه يا خطاكار را به  بتوانند به سرعت دولتمردان بيدهندگان  كه رايكند  نميساالري تضمين  مردم

  .دهد ها را افزايش مي شان برسانند، اما به هر حال احتمال موفقيت آن سزاي عمل
                                                
1. Manmohan Singh 
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برخي .  كشورشان مشاركت كنندي  و آيندهاداره  دردهد اجازه ميچنين به مردم  ساالري هم مردم
دهند و   ميمزدكنند كه به ما  وانمود مي] دولت[ها  آن" :گفتند شوروي سابق به مزاح ميشهروندان 

، شوند رهبرانش آزادانه انتخاب مي كه جوامعي در !"كنيم كنيم كه كار مي وانمود ميهم ما 
گو باشند، چنين وضعيتي   برابر اقدامات خود پاسخبايد درو كنند  را تدوين ميهاي ملي  سياست

  . آيد كمتر پيش مي
مدت نظام كمونيستي  هاي كوتاه ييآ هند بر كارساالر ي نظام مردم فزايندهكارايي آينده، هاي   سالولط در

  .خواهد كردچين غلبه 
تواند با  هند مي. دده افزايش ميرا جهاني در فضاي ثيرگذاري ا تبراي هند اقبالچنين   همساالري مردم

يابي به كرسي دائم شوراي امنيت سازمان  دستراه طرف،  و بي ساالر مردمنظام عنوان يك  معرفي خود به 
با آمريكا در مبارزه با تروريسم  به هند كمك كند تا تواند مي ساالري مردم. راه هموار سازد متحد ملل

راهي مطمئن براي كسب حمايت توان   را مياين روشدر حال حاضر . تري داشته باشد همكاري نزديك
  .دانستآمريكا براي رسيدن به هدفش هند از 
. ترين مزيت هند بر چين است  مهم، انگليسي در هندن زباي  گستردهكاربرد:  زبان انگليسيكاربرد
كه هر ساله هاي مسلط به زبان انگليسي  دانان و تكنسين دانشمندان، مهندسان، فيزيكشمار 

دنياي نوين در . بيشتر استكشورهاي جهان ساير مجموع يابند، از  رورش ميدر هند پ
زبان مادري جديد . از زبان انگليسي مفيدتر نيستچيز هيچ نوين،  هاي فناوريو وكار  كسب
جهاني مبتني بر فناوري اطالعات و ايجاد يك صنعت راه در ها  آنترين دارايي   بزرگها، هندي

  .رود ميبه شمار وكار  خدمات كسب
 زبان يريگدها در حال يا بسياري از چيني. هاي هند غلبه كند بر مزيتكوشد  ميچين با تأخير 

چنين قصد دارد  همدولت چين . كنند ميآماده پكن  ٢٠٠٨المپيك  براي و خود راانگليسي هستند 
يد ها با ي آن آموزش دهد كه همه گردشگري كارگر جديد براي صنعت  هزار١٠٠، ٢٠١٠تا سال 

پذيري اين كشور در  به عالوه دستور جديد مقامات پكن مبني بر تقويت رقابت. انگليسي بدانند
آموزان مقطع دبستان و دبيرستان زبان انگليسي  ي دانش بازارهاي جهاني، مستلزم آن است كه همه

د در آينده  به يادگيري زبان انگليسي ادامه يابد، برتري اقتصادي هنها ي چينالتزاماگر . بياموزند
هاي اوليه  گزارشاما .  سال چين دوباره صدرنشين خواهد شد٢٠ زيادي نخواهد داشت، و طي دوام

آن بوده كه مقامات تر از   سخت،آموزان و كارگران دهد آموزش زبان انگليسي به دانش نشان مي
ود را حفظ خ ي برترچنان حياتي، هم ي رسد هند در اين زمينه به نظر مي. كردند چيني تصور مي

  .خواهد كرد
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  نگاه بلندمدت: بندي جمع
را  دو كشور ي  آيندهي است كهاز عواملچه در اين نوشتار كوتاه بدان پرداختيم، تنها بخش كوچكي  آن

 كه بايد به دقت  ديگري استعوامل مهمگردشگري، از جمله انرژي، تحقيق و توسعه و . بخشد شكل مي
  .مورد بررسي قرار گيرد

است و  انرژي تالش زيادي از خود نشان داده ي حوزهدر يابي به استقالل  دستگي براي به تازچين 
هند . خواهد بودشور اين ك ي نرخ رشد اقتصادي آيندهي  كننده تعيين ها، موفقيت يا شكست اين تالش

 به رفته رفتههر دو كشور . اي به اقتصادش ببخشد تواند جان تازه مي دارد كه اي نخورده دستمنابع انرژي 
. ارزانو نيروي كار ساده تنها  نه شوند، تبديل مي تحقيق و توسعهي  هزينه كمكنندگان  تأمين
، ست ا باالفناوري  كه پيچيدگي يي جا؛چين هستندبه در حال انتقال به سرعت هاي دارويي جهان  شركت
هاي فناوري زيستي،  زمونمورد نياز براي آهاي  انسان و شود فناوري به رسميت شناخته نمي زيست اخالق

. اند را آغاز كردهاقصي نقاط جهان به سفر  چيني و هندي گردشگرها ميليون   ده!شوند مييافت راحتي  به
  .هاي جديدي قرار خواهند گرفت  و مقامات پكن از اين اتفاق چندان خشنود نيستند در معرض ايده ها آن

 اقتصادي، ي هاي توسعه چالشبا موفقيت بر  ،چين و هند، هاي آينده اين روندها حاكي از آن است كه در سال
پكن و . انجام خواهد شد دشوار است، اما باالخره كارهرچند اين . غلبه خواهند كرد اجتماعي و امنيت ملي گذار

نيازهاي روستايي، و داري   سود سرمايه تعادل ميانيبرقرار سال آينده را در تالش براي ٢٠نو  دهلي
هاي اقتصادي با   نياز به همكاري،هاي داخلي اولويتو هاي نظامي  توسعه، هزينهمحيطي و  تهاي زيس آسيب

  .گذراندهاي تجاري و ژئوپلتيك خواهند  هاي موجود در رقابت واقعيتو همسايگان 
 اين ي هر دو آينده، سال٢٠ اما در ؛ ببر سخت خواهد بودچهبراي اژدها و چه ها،  برقراري اين تعادل

  .د بودن خواهامروزتر از   آزادتر و باثبات  ثروتمندتر، تر، ويكشورها ق
 اين دو مزيت ءخال از سوي ديگر،. رود ي هند به شمار مي عمدهمزيت دو  ،زبان انگليسي و شفافيت نسبي

 اين يهر دو. ها غلبه كند بر آنخواهد كشيد تا بتواند  چند دهه طول واست چين ترين نقاط ضعف  بزرگ
شان دست  هر دو به زندگي بهتري براي مردمان. خوبي پيش خواهند رفت هاي آينده به الكشورها در س
و زودي ثروتمند  هند به. ها است، خواهند رسيد آرزوي آن كه "ابرقدرت" و احتماالً به جايگاه خواهند يافت

باقي صدرنشين  يچند سالهند پيشتاز، . شد و گوي سبقت را از چين خواهد ربودتر از چين خواهد  باثبات
   .خواهد ماند
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