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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  جيمز پتراس: نويسنده
  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١٧ اپريل ١۴
  

  جھش بزرگ چين به پيش

  
  جيمز پتراس

  :مقدمه

مداران  معاصر و سياست» ئیکارشناسان آسيا«ھای جمعی و ، رسانه امريکاھای علمی و مالی  سرمقاله نويسان مجله

 سقوط قريب الوقوع  و ۀصدا دربار مترقی و محافظه کار غربی، مانند قورباغه ھا از مرداب ماللت انگيز خود،  يک

  .خوانند کنند وابوعطا می محيط زيست چين، قور قور می

  کنند که طور نامنظم اعالم میه قورباغه ھا ب

  ست؛ د چين درحال افولاقتصا) ١ (

   ترکيدن است؛دۀ و حباب امالک و مستغالت چين آما ست غرق در بدھی) ٢ (

  ست و با آلودگی مسموم  شده است؛  چين مملو از فساد) ٣ (

 و در حال  کنند کارگران چينی در اثر استثمار و تشديد نابرابری طبقاتی، در برابر افزايش سرکوب اعتصاب می) ۴ (

  .صابات فلج کننده ھستند اعتئیبرپا

.  شود  نيز میامريکا ئی چين شامل تھديد نظامی حتمی امنيت ملی و شرکای آسياۀ قور قور قورباغه ھای مالی دربار

کنند که اکنون چين تھديدی برای کل   استدالل می–دارند  قورباغه ھای ديگر  برای گرفتن مگسی در آسمان خيز برمی

  .ست جھان
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درآوردی عجيب و غريب و   و با افسانه ھای من » اعمال ننگين خودۀکارنام« ،  با »ز محشر چينداوران رو« اين  

طور سيستماتيک تحريف ه کند، واقعيت را ب چشم انداز رنگ آميزی شده، که، در واقع اجتماع خودشان را منعکس می

  .کرده و می کنند

که  زمانی:  دھند ر میيياغه ھا  تنھا لحن خودشان را تغھا تکذيب شده است، قورب که که ادعاھای دروغين آن درحالی

 شعبده بازی خود  کريستالسال يا حتی يک دھه به  ھا يک بينی سقوط قريب الوقوع چين به واقعيت نپيوست، آن پيش

ير که در مس جای اينه ھای  اجتماعی، اقتصادی و ساختار منفی ملی، ب شدارھای  گرايشوکه ھ زمانی.  کنند اضافه می

پخش » آيات« کند، و به  ھا دامنه و عمق بحران را دوباره اندازه گيری می مثبت حرکت کند، با انگشتان چابک قورباغه

  .کنند شده در برخی از روستاھا يا شھرھای کوچک، و يا حتی به محاوره و گفت و شنيد رانندگان استناد می

کنند  قق نيابد، کارشناسان داده ھای خود را دوباره تکرار میبينی قورباغه ھا تح که شکست طوالنی مدت پيش تا زمانی

  .ال ببرندؤتا اعتبار آمار رسمی چين زير س

ھا و  که پايگاه در حالی: کنند خود تالش می» *واژگونی نقش«و محققان جھت » ئیآسيا«از ھمه برتر، کارشاسان 

شود و   اند، چين به تجاوزگر تبديل میطور فزاينده ای چين را محاصره کردهه  بامريکائیھای جنگی  کشتی

  .کنند  از قربانی بودن خود آه و ناله می،جنگه  آماده بامريکائیھای  امپرياليست

 –تر واقعيت اجتماعی  طور عينیه ھا، جايگزينی ارائه دھد که ب ُاين مقاله درنظر دارد که با برش از باتالق اين دروغ

   .دھد اقتصادی و سياسی چين را  شرح می

 *reversal_Role/wiki/org.wikipedia.en://https  

  

  افسانه و حقيقت : چين

ھا و مقامات سياسی فاسد   کارگران برده توسط اليگارشۀو استثمار وحشيان» دستمزد ارزان« اقتصاد ۀما بارھا دربار

.   در واقع، ميانگين دستمزد در بخش توليدی چين در طول اين دھه، سه برابر شده است.  يمميلياردر چين خوانده ا

. ترست کند که با يک استثناء مشکوک، از کشورھای امريکای التين بيش نيروی کار چين دستمزدھائی دريافت می

در .  اروپاستۀد کشورھای اتحاديدرآم دستمزد کارگران توليدی چين در حال حاضر مانند دستمزد آن  کارگران سيار کم

 اروپا و امريکا، دستمزدھا را در يونان به نصف، و در برزيل، ۀھای نئوليبرال، تحت فشار اتحادي ھمين حال، رژيم

، کلمبيا و تايلند ارجنتايندستمزد کارگران در چين، اکنون از . طور قابل توجھی کاھش داده انده ال بگمکزيک و پرت

 در ۶٠ دالر و ٣ چين، ٢٠١۵ اروپا و امريکا باال نيست، اما دستمزد سال ۀ استاندارد اتحاديهکه ب الیست، در ح اتر بيش

که چين دستمزد  در طول آن زمانی.  ھزار کارگر توسعه داد۴٠٠ ميليارد و ١ و استاندارد زندگی را برای –ساعت بود 

 دالر ۴اعت و دستمزد کارگران آفريقای جنوبی از  سنت در س٧٠کارگرانش را سه برابر کرد، دستمزد کارگران ھندی 

  . سنت کاھش يافته است۶٠ دالر و ٣ سنت به ٣٠و 

ست، که ناشی از بھبود ثابت سالمت   وری  ازدياد بھرهۀاين افزايش جالب در دستمزد کارگران چينی تا حد زيادی نشان

کمپين . ست  طبقاتیۀيافته و مبارز سازمانچنين فشار پايدار کارگر  ش، آموزش فنی، ھمرکارگران، آموزش و پرو

موفقيت آميز رئيس جمھور شی جين پينگ جھت حذف و دستگيری صدھا ھزار از مقامات و کارفرماھای کارخانه ھای 

 امريکاکارگران چينی در حال بستن شکاف با حداقل دستمزد . استثمارگر و فاسد،  قدرت کارگران را افزايش داده است

 در ده سال کوچک شده است، در آينده امريکارشد کنونی، اين شکاف، که از يک دھم تا نصف دستمزد در نرخ . ھستند

  .رود نزديک نيز از بين می
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امروز . گر، با کار متمرکز، غير ماھر، و با دستمزد پائين نيست گرا و مونتاژ ًچين ديگر کشوری صرفا اقتصاد صادرات

کارخانه ھا با فن آوری باال در حال ادغام : شوند ا کارگر فارغ التحصيل میھ از  بيست ھزار آموزشگاه فنی، ميليون

بخش خدمات جھت نياز بازار مصرف . روبات ھا در مقياس بزرگ جھت جايگزين کردن کارگران غيرماھر ھستند

رات رو شده است،  بازار صاده چين که با رشد خصومت نظامی و سياسی امريکا روب. داخلی در حال افزايش است

  .فريقا روی آورده استا اروپا، آسيا، امريکای التين و ۀ و از امريکا به روسيه، اتحادي خود را متنوع کرده است

ھای ساالنه از زوال  بينی به توليد پيش» بردار قورباغه ھای کاله«ُھای عينی قابل توجه،  کر  رغم اين پيشرفت علی

 اصالح ٢٠١۶ درصد توليد ناخالص داخلی چين در سال ٧/۶ھا با رشد  تجزيه و تحليل آن. دھد اقتصاد چين ادامه می

 درصد، دليلی برای اثبات جلوه گری سقوط چين در ۶/۶توليد ناخالص ملی چين را به » کاھش«ھا  نشده است؛ قورباغه

يد ناخالص ملی را  تولامريکاکه  ، زمانی»کالھبرداران وال استريت«ُکر شيفته و ديوانه !  بينی کرده اند  پيش٢٠١٧سال 

  !شود  درصد به يک و نيم درصد اعالم کرد،  با ديدن واقعيت ھم منصرف نمی١از 

 متعھد به ھزينه  ُکند، اما جھت کاھش گازھای گلخانه ای که چين مشکالت جدی زيست محيطی خود را تأئيد می در حالی

را ) نامناسب با محيط  زيست(ھا و معادن  انه، و کارخ) درصد از توليد ناخالص ملی خودست٢ (دالرکردن ميلياردھا 

  . اروپاستۀ و اتحاديامريکاھا بسيار فراتر از  تالش چينی. بندد می

، جھت بازسازی زيرساخت در حال زوال يا  غيرموجود خود، به افزايش وسيع امريکاچنين   آسيا، ھمۀچين، مانند بقي

 کشورھا در  حفظ و حتی  فراتر از رشد نيازھای حمل و نقل خود يکتاست دولت چين در ميان. سرمايه گذاری نياز دارد

، راه آھن سريع السير، راه آھن،  متروھای ئی،  بنادر دريائی جھت خطوط  ھوادالر ميليارد ٨٠٠ و در سال –

  .کند ھا و پل سازی ھزينه می فرودگاه

ازده کشور پاسيفيک را رد کرده است، چين تجارت که امريکا تجارت چندمليتی ومعاھدات سرمايه گذاری با ي درحالی

چنين  ، ھم)منھای جاپان و امريکا(جھانی و معاھدات سرمايه گذاری را با بيش از پنجاه کشور آسيا و پاسيفيک 

  .فريقائی و اروپائی را  ترويج و تأمين مالی کرده استاکشورھای 

 فساد در مقياس بزرگ را راه اندازی کرده است که رھبری چين تحت رئيس جمھور شی جين پينگ کمپين مبارزه با

و مقامات عمومی، از جمله اعضای ارشد ) کسب و کار فاسد( ھزار بيزنس ٢٠٠منجر به دستگيری يا برکناری بيش از 

تمرين . طور قابل توجھی کاھش يافته استه متعاقب اين کمپين ملی، خريد لوازم لوکس ب.  مرکزی گشته استۀکميت

 و تشريفات ھديه دادن و گرفتن رو به کاھش گذاشته ئی نوع غذا١٢ شام ۀ عمومی جھت ساخت استادانۀز بودجاستفاده ا

  .است

پرسی پوپوليستی موفق در غرب و با وجود  و ھمه» تخليه باتالق«رغم کمپين ھای سياسی جھت  در ھمين حال، علی

ست،  امريکائی –تاز در جھان آنگلو  مايه گذاری پيشبرداری و تقلب که شامل صدھا بانک سر گزارشات روزانه از کاله

کمپين مبارزه .    و انگليس ريشه نداردامريکاھيچ  آثاری که مشابه کمپين مبارزه با فساد در چين باشد، در وجود جھان 

ا کسب اين کمپين بروشنی حمايت قاطع کارگران و کشاورزان چينی ر. شود ھا می با فساد چين موفق به کاھش نابرابری

  . کرده است

 را تکرار امريکائی –نرال ھای ناتو و آنگلو جھای   که دوست دارند طوطی وار گفتهئیھا روزنامه نگاران و آکادميک

  . جھان استۀ، آسيا، و در واقع بقيامريکا نظامی چين تھديد مستقيمی برای امنيت ۀشدار داده اند که برناموکنند، ھ

و فراموش کرده اند که چگونه امريکا . ھای غوطه ور سرايت کرده است رين قورباغهت فراموشی تاريخی به اين عميق

 ٩جا را نابود ساخت، و بيش از  حمله کرد و آن) ويتنام، الئوس و کامبوج( و ھندوچين وريادر پساجنگ جھانی دوم به ک
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ير قرن به يجا را در تغ له برد، آنامريکا به فيليپين حم. ميليون از ساکنان، از ھر دو، غيرنظامی و مدافعان را کشت

 ۀامريکا به ساخت و گسترش شبک. مستعمره و نومستعمره  تبديل ساخت، و تا يک ميليون شھروند فيليپينی را کشت

ی ئھای تاد مجھز  به بمب ھسته  راکت ًاخيراامريکا . دھد  نظامی چين ادامه میۀھای نظامی خود  جھت محاصر پايگاه

امريکا . ست به شھرھای چين و روسيه حمله کند اجا قادر  شمالی منتقل کرده است، که از آنوريایکقدرتمند را به مرز 

تاز سالح مرگ پيشی   پيشۀست و از مجموع  پنج بازرگان توليدکننده و فروشند  اسلحه در جھانۀترين صادرکنند بزرگ

  .گرفته است

.   و نه کشوری را اشغال نموده است جانبه و تجاوز کرده ک يۀدر مقابل، چين در صد سال گذشته نه به ھيچ کشوری حمل

درواقع، چين حتی يک پايگاه نظامی در خارج . ی در سواحل يا مرزھای امريکا قرار نداده استئھای ھسته  راکتچين 

دان  چين، جھت حافظت از مسيرھای دريائی حياتی خود از دزبحيرۀھای نظامی چين، در جنوب  پايگاه. از کشور ندارد

 نظامی چين، که برنامه ريزی شده  است ۀبودج.  امريکا ايجاد شده اندبحری ناوگان نيروی ۀھای فزايند  و تحريکبحری

  . نظامی امريکاستۀ از يک چھارم بودج تر   افزايش يابد، ھنوز کم٢٠١٧ درصد در سال ٧تا 

ی ھدايت شده را  در ئھای ماھواره راکتر و دھد، رادا ھای نظامی تھاجمی را ترويج می  خود، اتحادۀامريکا به نوب

.  خاکی کرده استۀتھديد به نابودی از روی کررا  شمالی وريایکند، و ک مرزھای چين، ايران و روسيه نصب می

ست که به تحريک امريکا  افزايش نظامی چين پاسخی. چنان دفاعی خواھد ماند  نظامی چين دفاعی بوده و ھمۀبرنام

ه چنان ب که واشنگتن ھم ست، در حالی ژی بازار جھانیيامپرياليستی خارجی چين برمبنای سترات ۀضرب. بستگی دارد

  . جھانی با استفاده از زور طراحی شده استۀُژی امپرياليستی نظامی ست، که جھت تحميل سلطيدنبال سترات

  

  نتيجه گيری

روند و مانند حيوان  ھا خرامان راه می آن. دفکر غربی به مدت طوالنی و بلند  ابوعطا خوانده ان ھای روشن قورباغه

  .  اما از نظر تجزيه و تحليل عينی ھيچ چيز معتبری ندارند-گيرند خوار پيشتاز ژست می مگس

. کنند طور سيستماتيک با مشکالت  مقابله میه چين مشکالت جدی اجتماعی، اقتصادی و ساختاری دارد، اما چينی ھا ب

که از  ھا در حالی چينی.  ماع، اقتصاد و سيستم سياسی خود بر مبنای شرايط خودشان ھستندد به بھبود اجتھعھا مت چينی

  . برانگيز عظيم ھستندسؤالدنبال حل مشکالت ه کنند، اما ب قربانی کردن حاکميت ملی و رفاه مردم خود امتناع می

ھای نظامی و   چين با پايگاهۀاحاطسياست رسمی امريکا جھت مقابله با چين به عنوان يک جھان سرمايه داری رقيب، 

اصطالح ه ھای غربی و ب ژی، رسانهيو به عنوان بخشی از اين سترات.  ست تھديد به اخالل در اقتصاد چين

  . دھند ، مشکالت چين را بزرگ و مشکالت خودشان را کوچک جلوه می»کارشناسان«

ای دھه ھا راکد است؛ دستمزدھای واقعی و  درصد رشد غوطه ورست، دستمزدھا بر٢ با حداقل امريکاخالف چين، 

که کيفيت  ھای بھداشتی سربه فلک کشيده اند، در حالی ھزينه ھای تحصيل و مراقبت. ابنديی استاندارد زندگی کاھش م

کاری در حال افزايش است و  ھزينه ھا در حال رشد ھستند، بی. گيری کاھش يافته اند طور چشمه خدمات حياتی ب

گير چين را  ھای چشم رفت ست که غرب پيش ًاين کامال حياتی.  و مرگ  و مير در حال رشد استخودکشی کارگران

کاری بين چين و  ھم.   مشابه از رشد مثبت و برابری حقوق را پرورش دھدئیبپذيرد تا ياد بگيرد، وام بگيرد و الگو

  . جھت ترويج صلح و عدالت در آسيا ضروريستامريکا

ای را عليه چين   نظامی خصمانهئی و ترامپ رئيس جمھور کنونی، مسير روياروامريکاسابق متأسفانه، رئيس جمھور 

ھا، و  ھای مالی، رشد زندان ھای شکست خورده، بحران  رکورد جنگۀدھند  دولت اوباما نشانهدو دور. گرفته اند درپيش
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ديگر و  با  غه ھا، که در اتحاد با يکاما با ھمه قورقورھای خود، اين قوربا. ست ھای زندگی داخلیدکاھش  استاندار

  .ر نخواھند دادييخوانند، جھان واقعی را تغ صدای  بلند ابوعطا می

  

  : نويسندهۀدربار

  . جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون، نيويورک است) بازنشسته(جيمز پتراس، استاد بارتل 
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