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مقدمه

در طی یک دهه گذشته، قدرت های جدیدی در محیط بین المللی ظهور کرده اند که در حال 

به چالش کشیدن غرب و آمریکا در زمینه های گوناگون هستند. یکی از این قدرت های نوظهور 

چین است. این کشور امروزه در بسیاری از زمینه ها نظیر اقتصاد، صنایع، عرصه های نظامی و 

….. تبدیل به رقیبی بالفعل برای غرب شده است و پیش بینی می شود که طی سال ها و دهه های 

آینده بتواند گوی سبقت را در بسیاری از زمینه ها از رقبای غربی خود برباید. یکی از حوزه های 

جدیدالورود چین در رقابت با دنیای غرب، حوزه فن آوری است. بنابراین آمریکا و غرب از ورود 

چین به این عرصه احساس خطر کرده اند و در حال تالش برای ممانعت از پیشرفت چین در این 

عرصه هستند. در این یادداشت پژوهشی تالش می شود تا به بررسی دالیل و ابعاد این چالش ها 

پرداخته شود.

ــوزه  ــن در ح ــت چی ــرب از فعالی ــکا و غ ــر آمری ــاس خط ــل احس دلی
فــن آوری

 سؤال اصلی در این زمینه این است که چرا آمریکا و غرب از فعالیت چین در حوزه 

فن آوری احساس خطر می کنند؟

باید گفت که آمریکا و غرب در هر وضعیتی و از جانب هر  به این سؤال  در پاسخ 

بازیگری، از به خطر افتادن برتری و مزیت خود احساس خطر می کنند. تالش های چین در حوزه 

فن آوری هم شامل همین قاعده است. نکته الزم به ذکر این است که آمریکا و غرب برای سالیان 
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متمادی در حوزه فناوری های برتر نظیر فن آوری اطالعات، هواپیما و بسیاری از موارد دیگر 

دارای برتری بوده اند. اما امروزه چین با ورود به این حوزه ها، در حال به چالش کشیدن کشورهای 

غربی می باشد. چین وارد شاخه هایی در زمینه فن آوری شده که تاکنون بی سابقه بوده است. برای 

مثال شرکت هوآوی]۱[  اکنون هم به واسطه تالش برای توسعه زیرساخت های فن آوری اطالعات 

در قالب اینترنت ۵G و هم به واسطه توسعه محصوالت خود در قالب گوشی های تلفن همراه 

هوشمند، تبدیل به رقیبی بسیار جدی برای همتایان غربی خود، نظیر شرکت اَپِل]۲[ آمریکا شده 

است.

پیشینه چالش های فن آوری چین برای آمریکا و غرب

چالش های فن آوری چین برای آمریکا و غرب دارای پیشینه گسترده ای است. از سال 

۱۹76 توسعه فن آوری چین توسط دنگ شیائو پنگ]۳[ آغاز شد و توسط جیانگ زمین]۴[  تا 

سال ۲۰۰۱ ادامه یافت. ایجاد یک پایگاه تحقیقاتی مستقل و تغییر تدریجی به تحقیقات مرتبط با 

بازاریابی و محصول محور از سال ۲۰۰۲ آغاز شد. سیاست گذاران فن آوری چین همچنین نوآوری 

اقتصادی را ارتقاء بخشیده اند. بر این اساس دولت چین توسعه فن آوری را موتور اصلی توسعه 

پایدار می داند و امیدوار است که بتواند نوآوری اقتصادمحور را تقویت کند. موسسه علوم چین 

پیشروترین نهاد این کشور در عرصه علوم و فن آوری است. این موسسه پس از بازسازی عمده در 

دهه ۱۹۹۰، اکنون دارای ۱۲5 موسسه، ۸۴ واحد تحقیقاتی، یک دانشگاه و یک دانشکده تحصیالت 

تکمیلی و امکانات مرتبط با آن است. واحدهای این موسسه در سراسر چین واقع شده و کارمندان 

آن بالغ بر 5۰۰۰۰ نفر هستند.]5[  بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴، چین دهمین 
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کشور صادرکننده فن آوری پیشرفته در جهان طی سال های ۱۹۹6 تا ۱۹۹۸ بود. در سال ۲۰۰۳، 

صادرات فن آوری پیشرفته از سوی چین به مرز ۱۱۰/۳ میلیارد دالر رسید که بیش از ۴۱ برابر 

نسبت به سال ۱۹۹7 افزایش داشته است.]6[

همچنین رهبران سیاسی و تجاری آمریکا مدت هاست که دچار نگرانی از فناوری های 

پیشرفته پکن هستند که به چین کمک می کند تا بتواند از فن آوری غربی پیشی بگیرد. این 

چارچوب، حوزه ای است که آمریکا به هیچ عنوان نمی خواهد تا چین از آن سبقت بگیرد. برای 

مثال شرکت هوآوی چین یک منبع تحقیق و توسعه است. در سال ۲۰۱۸، این شرکت اعالم کرد 

که هزینه های ساالنه تحقیق و توسعه خود را از سالی ۱5 میلیارد دالر به۲۰ میلیارد دالر ارتقاء 

خواهد داد و دارای ده ها هزار اختراع ثبت شده در چین و خارج از کشور است. ]7[

راهکارهای آمریکا و غرب با مقابله با چین

از سوی دیگر آمریکا و غرب به هر ترتیب ممکن به دنبال مقابله با چالش های فن آوری 

چین هستند. یکی از راه هایی که همچون همیشه در چنین مواردی به کار می بندند، انجام اقدامات 

سلبی است. در ادامه به برخی از راهکارهای طرف غربی در این زمینه به شرح ذیل اشاره می شود:

 ۱-مدیر ارشد شرکت هوآوی منگ وانژو]۸[ در ماه فوریه سال جاری میالدی )بهمن 

۱۳۹7(، توسط دولت کانادا بازداشت شد و کیفرخواستی با ۲۳ مورد عنوان اتهامی علیه او صادر 

شد. همچنین از سال گذشته تاکنون شرکت هوآوی با تحریم های دولت آمریکا مواجه شده است.

]۹[
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۲-بر این اساس در ماه می]۱۰[ سال جاری میالدی )اردیبهشت ماه(، دونالد ترامپ ]۱۱[

یک دستورالعمل اجرایی صادر کرد که بر اساس آن، استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات 

از طریق هر فردی که می تواند تهدیدی علیه امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا باشد، ممنوع شده 

و برای این موضوع، وضعیت اضطراری ملی اعالم گردید. این حرکت به طور گسترده ای شامل 

شرکت هوآوی شد. ]۱۲[

۳-در همان روز وزارت بازرگانی آمریکا شرکت هوآوی و 7۰ شرکت وابسته به آن 

این  است.  تجارت  سیاه  لیست  فهرست  این  درواقع  که  قرارداد  خود  اشخاص  فهرست  در  را 

لیست هر فردی را از خرید قطعات یدکی و اجزای آن برای شرکت های آمریکایی بدون مجوز 

دولت آمریکا منع می کند. در واکنش به این اقدام، تعدادی از شرکت های آمریکایی شروع به 

عقب نشینی از تجارت با هوآوی کردند.]۱۳[

۴-در همین رابطه در ماه ژوئن]۱۴[ سال جاری میالدی )خردادماه(، آمریکا مجدداً چهار 

شرکت و یک موسسه تحقیقاتی را که در حال تالش در راستای پیشبرد برنامه های فن آوری چین 

هستند، در یک لیست سیاه شبیه به همان فهرستی که هوآوی در آن است، قرارداد. دولت آمریکا 

از اجرای این برنامه تحریمی، به دنبال این است تا از خرید نرم افزار و ابزارهای ایاالت متحده 

آمریکا توسط این شرکت ها ممانعت کند.

وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه ای اذعان کرد که اشخاص جدید این فهرست، بخشی از 

تالش های چین برای توسعه اَبَررایانه ها هستند. این گزارش می گوید که آن ها نگرانی هایی برای 

امنیت ملی آمریکا را ایجاد کرده اند، زیرا رایانه های چین برای مصارف نظامی یا برای همکاری 

با ارتش چین ساخته می شوند. اقدام دیگر دولت آمریکا این است که با خارج کردن شرکت های 
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آمریکایی از چین، دانش این شرکت ها را از این کشور خارج نماید. ]۱5[

بازخــورد فعالیت هــای چیــن در زمینــه فنــآوری بــرای جمهــوری اســالمی 
ایران

در خصوص بازخورد فعالیت های چین در حوزه فن آوری برای جمهوری اسالمی ایران 

می توان گفت که اقدامات سلبی دولت آمریکا در خصوص برنامه های فن آوری چین، می تواند 

فرصت خوبی برای ایران فراهم کرده تا با انجام هم افزایی با دولت چین در این زمینه، از دانش 

و توانایی این کشور در زمینه برنامه های فن آوری خود بهره ببرد. الزم به ذکر است که ظرف 

یکی دو سال گذشته تجربه موفق همکاری جمهوری اسالمی ایران با کشورهایی که با آمریکا در 

زمینه های مشترک دچار چالش شده اند، وجود دارد.

برای  تالش  و  روسیه  و  ترکیه  با  ایران  منطقه ای  همکاری های  به  می توان  مثال  برای 

جایگزینی یک واحد پولی مشترک به جای دالر اشاره کرد.]۱6[ همچنین تشریک مساعی ایران، 

از همین زاویه  روسیه چین در زمینه برگزاری رزمایش مشترک در دریای عمان را می توان 

ارزیابی کرد.]۱7[ چین به دنبال فرصت هایی برای توسعه برنامه های فن آوری خود است. مقصد 

ایران چه در بُعد دولتی و چه در بُعد خصوصی می تواند گزینه جذابی برای این کشور باشد.

اینکه در حوزه فناوری همانند چین هدف تحریم های  ایران به دلیل  جمهوری اسالمی 

کشورهای غربی قرارگرفته است، می تواند از وضعیت مشترک خود با چین در این زمینه، به عنوان 

یک فرصت بهره گرفته و با این کشور دارای هم افزایی، تبادل و همکاری باشد. بر این اساس 

ایران می تواند با توجه به تحریم های خود، نیازهای فن آوری اش را از طریق چین برطرف نماید.
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ابعاد فعالیت های چین در حوزه فن آوری

از سوی دیگر رئیس جمهور چین، شی جین پینگ]۱۸[  طی سال های اخیر طرح »ساخت 

چین ۲۰۲5«]۱۹[ را مجاز ساخت. این پیشرفت در فن آوری، به ویژه داده های بزرگ، موتورهای 

هواپیما و خودروهای فاقد آالیندگی توصیه شده است. چین به یک رهبر جهانی در فن آوری 

خورشیدی تبدیل شده است. این موضوع باعث کاهش تولید فوالد و زغال سنگ شده است. ]۲۰[

ابتکار عمل »ساخت چین ۲۰۲5«، که در سال ۲۰۱5 اعالم شد، یکی از چندین پروژه 

بلند پروازانه است که اخیراً اعالم شده است، باهدف افزایش رقابت پذیری صنایع چینی، تقویت 

عناوین چینی، تقویت نوآوری و کاهش وابستگی چین به فناوری های خارجی به وسیله ساخت 

چین بزرگ است. طبق گفته های رسانه های چینی، این ابتکار قصد دارد تا سال ۲۰۴۹، چین را 

از یک غول تولیدی به یک قدرت جهانی تبدیل کند. برای مثال، در این برنامه، دستیابی به ۴۰ 

درصد از بومی سازی قطعات اصلی و مواد اولیه داخلی تا سال ۲۰۲۰ و رسیدن به میزان 7۰ درصد 

این بومی سازی تا سال  پیش بینی ۲۰۲5 شده است.

در نسخه به روز شده این طرح که در ژانویه سال ۲۰۱۸ منتشر شد، آمده است: چین قصد 

دارد تا سال ۲۰۲5 به تولیدکننده پیشرو در زمینه های ارتباط از راه دور، راه آهن و تجهیزات برق 

تبدیل شده و همچنین در زمینه صنایع رباتیک، اتوماسیون پیشرفته و صنایع جدید وسایل نقلیه 

انرژی، رتبه دوم یا سوم جهانی را کسب  کند. روش هایی که دولت چین برای دستیابی به اهداف 

خود قصد دارد از آن استفاده کند، نگرانی هایی را در بین بنگاه ها و سیاست گذران آمریکایی 

ایجاد کرده است. زیرا به نظر می رسد یارانه های کالن، حمایت از صنایع داخلی و حمایت از صنایع 

داخلی، سیاست های هدایت شده برای خرید فن آوری از خارج و افزایش فشار بر شرکت های خارجی 
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برای انتقال فن آوری برای انجام تجارت و چین و درنهایت آنچه به نظر می رسد، کاهش عمدی 

مشارکت های خارجی در بازارهای چین است.]۲۱[

بر این اساس رابرت الیت هایزر]۲۲[ نماینده تجاری آمریکا در مصاحبه ای در تاریخ ۳ 

نوامبر ۲۰۱7، اظهار داشت که ابتکار عمل »ساخت چین ۲۰۲5« یک چالش بسیار جدی، نه فقط 

برای ما، بلکه برای اروپا، ژاپن و سیستم تجارت جهانی است. رشد سریع و ظهور اقتصادی چین 

به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ باعث شده است که رهبری چین به الگوی اقتصادی خود 

اطمینان بیشتری نماید.]۲۳[

وضعیت آینده فعالیت های چین در حوزه فن آوری

سیاست ها و اقدامات اخیر نشان می دهد که چین وزن بیشتری به کیفیت رشد می دهد. اول، 

چین با تمرکز فن آوری و مسابقه ۵G، نمایش جدیدی را برای رقابت های ژئوپلیتیک به نمایش 

می گذارد، درحالی که چین سهم خود را برای استقرار سریع شبکه ۵G خود باال می برد و آمریکا، 

مجدداً برای کنترل شبکه و برنامه های خود تالش می کند. چین ۵G را در اولویت قرار داده است 

و آن را به عنوان فن آوری مهم طبق برنامه سیزدهم خود توصیف می کند. برای درک سرمایه گذاری 

چین در این زمینه، اهمیت ۵G باید در نظر گرفته شود. این امر باعث افزایش سرعت و پهنای 

باند شبکه های بی سیم تا ۴ برابر سریع تر از ۴G  می شود. عالوه بر این، همچنین امکان انتقال وسیع 

 ۵G .اطالعات را فراهم می کند. ارتباطاتی با تأخیر بسیار کم، فوری و بدون وقفه را فراهم می کند

دارای ظرفیت پیشرفته و کاربردهای انقالبی در کوتاه مدت و میان مدت است. این چرخه بسیاری 

از فناوری های کلیدی انقالب صنعتی چهارم مانند اینترنت اشیا]۲۴[، شهرهای هوشمند، کشاورزی 
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و واقعیت مجازی را تقویت می کند. بنابراین، پیامدهای بسیار فراتر از بُعد فّناورانه خواهد داشت. 

و  در کوتاه مدت  را  قابل توجهی  رقابتی  مزیت  می تواند   ۵G اقتصادی،  در جبهه  به عنوان مثال، 

میان مدت ایجاد کند. در سطح جهانی، ۱۲/۳ میلیارد دالر خروجی اقتصادی ایجاد می کند و ۲۲ 

میلیون شغل را تا سال ۲۰۳5 پشتیبانی می کند ]۲5[

چین برای دستیابی به سلطه ۵G، برای تحقق هدف راه اندازی تجاری آن در سال ۲۰۲۰ 

از ۳5۰۰۰۰ سایت سلولی  این کشور در سال ۲۰۱۸، یک شبکه آزمایشی که  می نماید.  تالش 

تشکیل شده است را راه اندازی نمود که کماکان این برنامه در سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد یافت. تا 

سال ۲۰۲5 پس از سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دالر، چین با ۴۳۰ میلیون نفر کاربر، بزرگ ترین 

بازار ۵G خواهد بود.

بر این اساس شرکت چینی هوآوی پیشگام پکن در این زمینه بوده است. این شرکت در 

حال حاضر یک رهبر و نماد پیشرفت های چینی در نوآوری و فن آوری اطالعات و ارتباطات 

پیشی  تلفن های هوشمند  به عنوان دومین فروشنده بزرگ  اَپِل  از  است. هوآوی در سال ۲۰۱۸، 

گرفت و قرار است تا سال ۲۰۲۰، سهم بازار سامسونگ]۲6[ را تصاحب کند. به نظر می رسد 

هوآوی نقش مهمی در پیشنهاد چین برای تشریح آینده ۵G دارد. این شرکت در حال حاضر 

فن آوری الزم را برای زیرساخت های بی سیم ۵G در سراسر جهان فراهم می کند. ۵G و تسلط چین 

در این زمینه نگرانی های همتایان غربی را برانگیخته است.

انتقال فکری و فن آوری و از بین رفتن نفوذ   آمریکایی ها این موضوع را با ترس از 

دو  آمریکا  گذشته،  ژانویه  در  رسانده اند.  قضایی  و  سیاسی  عرصه  به  استانداردها،  تعریف  در 

کیفرخواست مشتمل بر ۲۳ اتهام جنایی علیه هوآوی و مدیر ارشد آن که در ماه دسامبر در کانادا 
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دستگیرشده بود را منتشر نمود. در این کیفرخواست، ادعاشده که هوآوی تحریم ها را نقض کرده 

و مالکیت معنوی را به سرقت برده است . ]۲7[

از سوی دیگر چین همیشه به جز اَپِل، دارای اکوسیستم]۲۸[ منحصربه فرد در فن آوری بوده 

است. اکثر شرکت های آمریکایی، به ویژه شرکت های نرم افزاری، شانس زیادی برای رقابت در چین 

ندارند و به نظر می رسد که این روند ادامه خواهد یافت. یک روند اساسی برای این  چشم انداز، این 

است که چین همه چیزهایی را که ساخت چین است، تا دو برابر کاهش می دهد و از آن به عنوان 

یک پایگاه جدید برای رشد تخصص خود استفاده می کند و سپس در سطح جهان گسترش می دهد.

ازآنجاکه محرک های اقتصادی چین با تمرکز بیشتر بر عمودی سازی، به کلیه حوزه های 

فن آوری تعمیم می یابد، به نظر می رسد رقابت برای شرکت های  خارجی در چین دشوارتر خواهد شد. 

اولین باری است که می بینیم این راهبرد تجاری برای یک کشور و فن آوری اختصاصی آن در 

مقیاس وسیع اعمال می شود. چین می تواند از ۵G، زیرساخت های شبکه، نرم افزار اختصاصی خود و 

سیلیکون سفارشی ساخته شده در چین استفاده کند تا در حقیقت سایر نقاط جهان را پوشش دهد.

]۲۹[

با اجرای منطقی این سناریو، چین می خواهد همچنان این فن آوری را به سایر نقاط جهان 

توسعه دهد. اینجاست که تالش هوآوی برای حذف کردن انحصار اندروید]۳۰[ در سطح جهانی 

جالب خواهد بود. بازارهای انحصاری وجود دارند که به محض ورود این محصول، این انحصار 

در آن ها  از بین می رود و بیشتر اروپا و هند در زمره بازارهای کلیدی هستند. اما قاره آفریقا یک 

میدان گسترده است و هوآوی هم به وسیله زیرساخت های شبکه و هم گوشی های هوشمند، توجهات 

را به خود جلب کرده است.
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کشورهای درحال توسعه در آفریقا و شاید برخی از کشورهای اطراف آسیای شرقی، تنها 

کشورهایی هستند که می توانند تنوع اندرویدی را به طور بالقوه بپذیرند. ظرفیت  راه حل یکپارچه 

فن آوری شبکه  ۵G که در چین ایجاد شده است، در جایگاه یک راهبرد برای اجرای اندروید 

و سخت افزارهای گوشی های هوشمند چین به منظور گسترش جهانی آنها به کاربرده می شود.]۳۱[

 چین از طریق موقعیت باالدست خود در زنجیره تأمین، از مدت ها قبل نقش مهمی در 

فن آوری جهانی دارد. اما چین دیگر تولیدکننده قطعات یا مونتاژ]۳۲[ کننده دستگاه های موجود 

نیست. شرکت های فن آوری چینی به طور فزاینده ای با محصوالت خود برنده می شوند. این روزها 

ارزش در فن آوری به طور فزاینده ای در خدمات و محتوا است، نه خود دستگاه ها. گوگل]۳۳[، 

دالر  میلیارد  بالغ بر ۲/۸  بازار،  در  مشترکی  ارزش  دارای  آمازون]۳5[  و  بوک]۳۴[  فیس  اپل، 

هستند که بسیار فراتر از فروش سخت افزار خالص فرا رفته است. در اینجا چین در حال پیشرفت 

است. رهبران اینترنت چینی مانند شرکت های تنسنت]۳6[ و علی بابا، ارزش ترکیبی بالغ بر ۱ 

تریلیون دالر دارند. مبلغ ۲۰۰ میلیارد دالر دیگر برای بایدو]۳7[ و ونت ایزی]۳۸[ به عالوه سایر 

شرکت های ذکرشده یا ثبت نشده مانند میتان]۳۹[ و دی دی]۴۰[ را باید اضافه نمود تا مقیاس 

بازار چین آشکار شود. روندهای در حال ظهور در چین شروع به شکل دادن به آینده چشم انداز 

فن آوری جهانی کمک می کند. عناوین فن آوری آمریکا در حال حاضر شرکت های جهانی هستند. 

اما شرکت های چینی به تازگی شروع نگاه به خارج می کنند. هر دو شرکت علی بابا و تنسنت در 

حال سرمایه گذاری مبالغ قابل توجهی در هند هستند و فشار بیشتری بر آمازون وارد می شود.]۴۱[
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درمجموع باید به این نکته اشاره کرد که چین تبدیل به چالشی بالفعل برای آمریکا و 

غرب در دنیای فن آوری شده است که در ابعاد و جوانب بیشتری در حال شکستن انحصار غربی ها 

در این عرصه است. مشکالتی که چین برای آمریکا و غرب در زمینه فن آوری ٔ ایجاد کرده است، 

تنها محدود به بُعد اجرایی و محصوالت این حوزه نیست، بلکه دنیای فن آوری تبدیل به عنصری 

مؤثر و کارا برای چینی ها به منظور افزایش قدرت اقتصادی و تصاحب سهم بیشتری از بازارهای 

مالی جهان شده است. اما طرف غربی مجدانه به دنبال این است که با به کارگیری راهکارهای 

سلبی مانع از قدرت گیری چین در این وادی شود. به نظر می رسد که چین بتواند با جلب همکاری 

کشورهایی نظیر جمهوری اسالمی ایران و روسیه مزیت های خود در این میدان نوظهور را هر چه 

بیشتر تقویت کند. خاصه اینکه این همکاری با طرف های ثالث در سایر عرصه ها، ظرف سالیان 

اخیر مسبوق به سابقه است.
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