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 Political  سياسی

  
  جيمز پتراس: نويسنده

 نويدی آمادور: برگردان از 
  ٢٠١۶ سپتمبر ٠۶

  

  محور چين بازارھای جھان،
  محور واشنگتن جنگھای جھان، و سرنگونی چپ امريکای التين

  
  جيمز پتراس
ا رژيم ھای دست نشانده عقب افتاده بالتيک و دولتھای در حالی که امريکا صدھا ميليارد دالر صرف ائتالف نظامی ب

 تخصص ستراتيژيک، المانکند، چين از روابط اقتصادی خود با  می) عربستان سعودی و اسرائيل(انگل خاورميانه 

ترديدی نيست که . واشنگتن در آسيا و امريکای التين استفاده می کند» شرکای«منابع از روسيه و سھام بازار در ميان 

، در برابر انزوای اقتصادی و ستراتيژی نظامی جھانی امريکا برنده المانچين، با دنبال کردن مسير توليدی و فن آوری 

تواند سقوط  اگر امريکا در ياد گيری از موفقيت ستراتيژی چين شکست خورده است، ھمين شکست می. خواھد شد

چين درگير سرمايه گذاری دولتی در صنعت، زيرساخت، در حالی که ..رژيم ھای مترقی امريکای التين را شرح دھد

 مالی ۀی و آموزش و پرورش شد، نخبگان امريکای التين وام گرفتند و بر سرمايه گذاريھای خارجی، و سرمايزفن آمو

در حالی که چين در صنايع نوآورانه در داخل و خارج سرمايه گذاری کرد، ترقی خواھان امريکای التين . وابسته شدند

در حالی که چين حکومت سياسی را تثبيت .  امالک و مصرف داخلی پيوستندۀه سرمايه ھای خارجی و دالالن بی فايدب

با دشمنان ستراتيژيک داخلی و چند مليتی ھای خارج از کشور » تقسيم قدرت«کرد، ترقی خواھان امريکای التين برای 

رغم محدوديت ھای  چين، علی… . خود بودند» چپ«دان  سرنگونی متحۀشدند، که در واقع، مشتاقانه آماد» متحد«

 سياسی و اقتصادی خود، با موفقيت در برابر فشار نظامی امريکا مقاومت کرده است و حتی توانسته است –اجتماعی 

ًدر تحليل نھائی، مدل چين در رشد و ثبات قطعا رويکردی . »نتيجه را به نفع خود عوض کند«با پيشی گرفتن از غرب 
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دھد که به مراتب برتر از سرنگونی اخير چپ امريکای التين و آشوب سياسی ناشی از تالش واشنگتن برای  ئه میارا

  .برتری نظامی جھانی است
*****  

  :مقدمه

 در المانپکن با ھمکاری مراکز فن آوری عالی، مانند . کنند  در جھت مسيرھای متفاوت قطبی حرکت میامريکاچين و 

 و ماشين آالت پيشرفته به سرعت به مرکز سرمايه ، انرژی ھسته ئی)خودکار( روباتيزه  از جملهصنايع تکنولوژی باال

  .شود گذاريھای خارج از کشور تبديل می

در مقابل، واشنگتن در ھمکاری با وحشی ترين متحدان خود، با حداقل مناطق توليدی، مانند عربستان سعودی به دنبال 

  .يک محور نظامی وحشی است

با وام گيری و نوآوری پيشرفته ترين روش ھای توليد در برتر شدن اقتصاد جھانی در حال پيشروی است، در چين 

  .کند دھد و تحقير می  خود را تنزل میۀ برای ترويج جنگھای مخرب، دستاوردھای عظيم توليدی گذشتامريکاحالی که 

ش سيستماتيک، ترکيب گام به گام رشد بار  يک روند جمعی است که در روۀشھرت روبه رو به افزايش چين نتيج

  .آوری با جھش ناگھانی در نردبان فن آوری پيشرفت کرده است

  

  مراحل رشد و موفقيت چين

چين از کشوری که در صنايع مصرفی برای صادرات به شدت وابسته به سرمايه گذاری خارجی بود، به اقتصادی بر 

  . در صادرات با ارزش باالتر حرکت کرده استمبنای سرمايه گذاريھای مشترک دولتی و خصوصی

سرمايه .  چين بر مبنای کارگر ارزان، ماليات کم و مقداری قوانين مقرراتی بر سرمايه ھای چند مليتی بودۀرشد اولي

در حالی که اقتصاد رشد می کرد، . خارجی و ميلياردرھای داخلی بر مبنای نرخ باالی سود، رشد را تحريک می کردند

بيشتری برای کاالھای توليد » حجم داخلی« چين به سوی افزايش تخصص فن آوری بومی شيفت کرد و خواستار اقتصاد

  .شده گشت

 ئی جديد در حال توسعه صنايع باال، بر مبنای حق ثبت داخلی و مھارتھای مھندسی بود، و درصد باالۀچين با آغاز ھزار

  .کار گرفته  و نقل و آموزش و پرورش باز سرمايه گذاری ھا را در زيرساخت غيرنظامی، حمل

ثبت نام گسترده . برنامه ھای کار آموزی بسيار زيادی برای کارگران ماھر ايجاد کرد که ظرفيت توليدی را افزايش داد

در علوم، رياضی، علم کامپيوتر و دانشگاه ھای مھندسی شمار زيادی از نوآوران ارائه داد، که بسياری از آنھا 

  .وری پيشرفته را در کشورھای خارجی رقيب کسب کرده بودندتخصص در فن آ

 چين بر مبنای تمرين و تکرار وام گيری، يادگيری، ارتقاء و رقابت با پيشرفته ترين اقتصادھای اروپا و ستراتيژی

  . بوده استامريکا

ن منابع مالی جھت روند انباشت به چي. ، چين در موقعيت حرکت به سوی خارج از کشور بود٢٠ قرن ۀدر آخرين دھ

  . ارائه دادئیتصرف شرکتھای خارج از کشور پويا

چين به . چين ديگر به سرمايه گذاری در مواد معدنی و کشاورزی خارج از کشور در کشورھای جھان سوم محدود نبود

  .دنبال تسخير باالترين بخشھای فن آوری در اقتصادھای پيشرفته بود
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 ماه اول ۶در طول . ، پيشرفته ترين غول صنعتی اروپا رفتندالمانان چينی به ، سرمايه گذار٢١ قرن ۀدر دومين دھ

. دست گرفتنده  ب٢٠١۵ شرکت در تمام سال ٣٩ی را در مقايسه با المان شرکت ٣٧، سرمايه گذاران چينی ٢٠١۶سال 

  . برسددالرارد  ميلي٢٢ ممکن است دو برابر و شايد به بيش از ٢٠١۶ برای سال المانکل سرمايه گذاری چين در 

 چين ستراتيژی.  را خريدالمان، نوآورانه ترين شرکت مھندسی )ک او ک ای(، کوکا٢٠١۶چين با موفقيت در سال 

  . صنعت ديجيتال استۀکسب برتری در آيند

 دارد، با سرعت امريکا برای دو برابر کردن شمار روبات ھای خود در مقايسه با ٢٠٢٠ که تا سالئیچين با طرح ھا

  .وی خودکار کردن صنعت خود حرکت می کندبه س

دانشمندان چينی و اتريشی با موفقيت اولين سيستم ارتباطات ماھواره ای کوانتومی فعال را راه اندازی کردند که بنابه 

  .است، و امنيت ارتباطات چين را تضمين می کند» ضد ھک«گزارش 

، انگليس و استراليا برای ايجاد امريکارھای جھان است، در حالی که سرمايه گذاری جھانی چين در شرف تسلط بر بازا

دروغين، نخست وزير بريتانيا تريزا » تھديد امنيتی«با تکيه بر . کنند موانع بر سر راه سرمايه گذاری چين تالش می

دعای ا. را مسدود کرد)  سی ھينکلیۀمنطق(ی سنگين ئی نيروگاه ھسته دالرمی، قرارداد سرمايه گذاری چند ميليارد 

، از سھم خود با تھديد به بستن »باج خواھی در انرژی«دروغين آن بود که در صورت بحرانھای بين المللی، چين برای 

  .راه انرژی استفاده خواھد کرد

ی چينی را در صنايع فن آوری دالر برای سرمايه گذاری ھای خارجی، چندين سرمايه گذاری چند ميليارد امريکا ۀکميت

  .ده استباال مسدود کر

 توليد برق ۀی سرمايه گذاری چين در بزرگترين شبکدالر ميليارد ٨، استراليا از سھيم شدن در خريد ٢٠١۶ت گسدر ا

  .جلوگيری کرد» امنيت ملی«بر اساس ادعای دروغين 

ر طور فزاينده ای نمی توانند از نظه آنھا ب. ی در موضع دفاعی ھستندالمان و امريکائی -امپراتوری ھای آنگلو

  . خود با چين رقابت کنندۀاقتصادی، حتی در دفاع از صنايع نوآوران

طور فزاينده ای بر سفته ه نخبگان اقتصادی غرب ب.  آنھاستۀ سياستھای شکست خوردۀاين در بخشی بزرگ، نتيج

لی که از سرمايه گذاری مخاطره آميز کوتاه مدت در امور مالی، امالک و مستغالت و بيمه تکيه کردند، در حا/ بازی

  .پايه ھای صنعت خود غفلت نمودند

 منابع دولتی را جذب نمود، در حالی که امريکا، به رھبری ) ساخت امپراتوری نظامی(اتکای آنھا بر فتوحات نظامی 

  .چين منابع داخلی خود را به سوی فن آوری پيشرفته و نوآورانه ھدايت کرده است

دی چين، سياست ساخت ديوارھای اقتصادی را در داخل، محدوديت ھای رژيم اوباما برای مقابله با پيشرفت اقتصا

 گذاشته ءک چين به اجراستراتيژي مسيرھای تجاری - نظامی در درياھای جنوبی چينئیتجاری در خارج و رويارو

  .است

 سرعت  با فن آوری باالامريکائی به محدوديت ھای خود بر سرمايه گذاريھای چين در شرکت ھای امريکائیمقامات 

در وسترن ديجيتال و ) یدالر ميليارد ٨/٣(یدالر ميليارد و ھشتصد ميليون ٣داده اند، از جمله يک سرمايه گذاری 

ی چن چين دالر ميليارد ۴۴طرح تصاحب « از امريکا. کسب و کار نور خود را بفروشد/ فيليپس که تالش کرد بيزنس

  .جلوگيری نمود» سينجنتا «ئیيمياکدر گروه 

ی نوآورانه ای را که چين به عنوان دالر ھر کاری که ممکن است انجام می دھند تا معامالت ميليارد امريکائیمقامات 

  .ک باشد، متوقف سازندستراتيژيشريک 
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، )تی پی پی( چين در خارج از طريق مشارکت ترانس پاسيفيک ۀ ھمراه ديوار داخلی خود، برای بسيج محاصرامريکا

 از شرکت بيجينگی التين و آسيا به حذف امريکای شمالی، امريکاا يک دوجين از اعضای ب» منطقه تجارت آزاد«در 

ه ب. با اين حال، حتی يک عضو از کشورھای تی پی پی، تجارت خود را با چين قطع نکرده است. پيشنھاد می دھد

  .افزايش داده اند» محور سازی«عکس، آنھا با کامنت ھای شيوا بر مھارت اوباما، روابط خود را با چين در 

مقداری اثرات منفی بر سرمايه گذاران چينی خاصی داشته است، اما واشنگتن در » ديوار اقتصادی داخلی«در حالی که 

شکست واشنگتن برای جلوگيری از تجارت چين .  شکست خورده استامريکازخم زدن به صادرات چين در بازار ھای 

  .ه و آسيا شده استيی التين، اقيانوسامريکا چين در آسيا، ۀ محاصرحتی بيشتر باعث تخريب تالش واشنگتن برای

 به بازارھای امريکا جنوبی برای زنده ماندن و رشد کردن بيشتر از وريایاستراليا، زالند نو، پرو، تايوان، کامبوج و ک

  .چين وابسته اند

 و سطح سرمايه  و شريک باشد» ارھمک«، با رشد پويای چين مواجه است، ترجيح داده است تا الماندر حالی که 

  .گذاری مولد را باال ببرد، اما واشنگتن تشکيل ائتالف نظامی برای مقابله با چين را برگزيده است

بلکه اقتصاد داخلی و نفوذ اقتصادی آنھا را . ، چين را مرعوب نساخته استجاپان با امريکا ۀائتالف نظامی جنگ طلبان

  .در آسيا کاھش داده است

ک چين با منابع انرژی و فن ستراتيژيواشنگتن باعث گسترش و عميق تر شدن روابط » محور نظامی« بر اين، عالوه

  .آوری نظامی روسيه گرديده است

 صرف ائتالف نظامی با رژيم ھای دست نشانده عقب افتاده بالتيک و دولتھای دالر صدھا ميليارد امريکادر حالی که 

ک، ستراتيژي تخصص المانکند، چين از روابط اقتصادی خود با  می) ی و اسرائيلعربستان سعود(انگل خاورميانه 

  .ی التين استفاده می کندامريکاواشنگتن در آسيا و » شرکای«منابع از روسيه و سھام بازار در ميان 

 نظامی تيژیسترا، در برابر انزوای اقتصادی و المانترديدی نيست که چين، با دنبال کردن مسير توليدی و فن آوری 

  . برنده خواھد شدامريکاجھانی 

تواند سقوط رژيم ھای   چين شکست خورده است، ھمين شکست میستراتيژی در ياد گيری از موفقيت امريکااگر 

  .ی التين را شرح دھدامريکامترقی 

  

  موفقيت چين و عقب نشينی امريکای التين

چرا . د و ثبات، عقب نشينی کرده و رو به زوال گذاشته اندی التين پس از بيش از يک دھه رشامريکارژيم ھای مترقی 

ی التين آنھا عقب نشينی می کنند و از شکست امريکادھد، در حالی که شرکای  چين در مسير ثبات و رشد ادامه می

  برند؟ رنج می

ان داستان موفق چپ ، ونزوئال، اروگوئه، پاراگوئه، بوليوی و اکوادور برای بيش از يک دھه، به عنوارجنتاينبرزيل، 

 اجتماعی افزايش يافت، فقر و بيکاری کاھش يافت و ۀاقتصاد آنھا رشد کرد، ھزين. خدمت کرد)  مرکز–چپ (ميانه 

  .درآمد کارگران توسعه يافت

  .ًمتعاقبا اقتصادھای آنھا رو به بحران رفت، نارضايتی اجتماعی رشد کرد و رژيم ھای چپ ميانه سقوط کردند

ه آنھا برای رشد و ثبات ب: ی التين اقتصادھای خود را متنوع نکردندامريکا ۀچين، رژيم ھای چپ مياندر مغايرت با 

  .شدت بر رونق عظيم کاال متکی شدند
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ی و آموزش و پرورش شد، نخبگان زدر حالی که چين درگير سرمايه گذاری دولتی در صنعت، زيرساخت، فن آمو

  .گذاريھای خارجی، و سرمايه مالی وابسته شدندی التين وام گرفتند و بر سرمايه امريکا

ی التين به سرمايه امريکادر حالی که چين در صنايع نوآورانه در داخل و خارج سرمايه گذاری کرد، ترقی خواھان 

در حالی که چين حکومت سياسی را تثبيت کرد، ترقی .  امالک و مصرف داخلی پيوستندۀھای خارجی و دالالن بی فايد

» متحد«ک داخلی و چند مليتی ھای خارج از کشور ستراتيژيبا دشمنان » تقسيم قدرت«ی التين برای ريکاامخواھان 

  .خود بودند» چپ«شدند، که در واقع، مشتاقانه آماده سرنگونی متحدان 

آنھا ی التين سقوط کرد، به ھمين صورت ھم ارتباطات سياسی با شرکای نخبه امريکاھنگامی که اقتصاد مبنی بر کاالی 

ی التين رنج برد، در مقابل، صنايع چين از قيمت ھای کم تر جھانی کاال، سود امريکادر حالی که چپ . ھم از بين رفت

نفر را ) ھزار٢٠٠(راه انداخت و بيش از دويست ھزار ه چين در مواجھه با فساد گسترده، يک کمپين مھم ب. برد

 برای ئیرا ناديده گرفت، و اجازه داد که مخالفان از رسوای التين، چپ مقامات فاسد امريکادر . پاکسازی کرد

  .سرنگونی مقامات چپ ميانه بھره برداری کنند

ی التين ماشين آالت و قطعات را از غرب وارد کرد؛ چين تمام شرکتھای توليد ماشين آالت و فن امريکادر حالی که 

  . و سپس فن آوری چين را بھبود بخشيد–آوری غرب را خريد 

 مصرف داخلی و تثبيت حکومت اقدام ۀبا موفقيت از بحران پيشی گرفت، دشمنان خود را شکست داد و به توسعچين 

  .کرد

 و پاراگوئه از شکست سياسی رنج برد، در ونزوئال و بوليوی انتخابات ارجنتاينی التين در برزيل، امريکاچپ ميانه 

  .را باخت و در اروگوئه عقب نشينی کرد

  

  نتيجه گيری

 به امريکادر حالی که . ی التين داشته استامريکا اقتصادی چين عملکرد بھتری از امپرياليست غرب و چپ مدل

 برای المان برای جنگ در خاور ميانه خرج کرده است، چين ھمان مقدار را در دالرنمايندگی از اسرائيل ميلياردھا 

  .ذاری کرده استپيشرفت فن آوری، نوآوری ھای خودکار و ديجيتالی خود سرمايه گ

در دور اول رياست جمھوری (ن ور اوباما و وزير امور خارجه ھيلری کلينترئيس جمھ» محور آسيای«در حالی که 

» محور بازارھای« نظامی بيفايده جھت محاصره و تھديد چين بوده است، ستراتيژیتا حد زيادی يک )  م–اوباما 

 گذشته، نرخ رشد چين سه ۀدر نتيجه، در طول دھ. زايش داده است با موفقيت رقابت ھای اقتصادی خود را افبيجينگ

  . می کندامريکا آينده چين اقتصاد مولد خود را با روباتيزه کردن دو برابر ۀ ست؛ و در دھامريکابرابر 

در  دالر، با وابستگی سنگين خود بر تھديدات نظامی و ارعاب منجر به از دست دادن ميلياردھا امريکا» محور آسيای«

دھد که آينده نه در غرب، بلکه در آسيا  چين نشان می» محور پيشرفت فن آوری«. بازار و سرمايه گذاری شده است

  .دھد  ارائه میئیی التين درس ھاامريکا دولتھای چپ گرای ۀ چين برای آيندۀتجرب. ست

ز منافع کوتاه مدت ناشی از رونق  چين، تأکيد بر ضرورت تعادل رشد اقتصادی، بر و باالتر اۀاولين و مھمترين تجرب

  . مصرف استستراتيژی و ئیکاال

 بيزنس و ۀ و فنی کارگران را برای نوآوری فن آوری، بر و باالتر از مدرسئی چين، اھميت دانش حرفه ۀدومين تجرب

  .شود شدت بر آن تأکيد میه  بامريکادھد که در  نشان می» سفته بازی« دانش غير مولد 
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 فعاليت توليدی؛ رقابت و خدمات ۀ، تعادل در ھزينه ھای اجتماعی خود را با سرمايه گذاری در ھست چينۀسومين تجرب

  .کند اجتماعی ترکيب می

افزايش رشد و ثبات اجتماعی چين، تعھد در يادگيری و پيشی گرفتن پيشرفت اقتصادی او، به ويژه در زمينه ھای 

ی امريکادر اينجا چين می تواند از تجارب چپ .  مھمی استبرابری اجتماعی و قدرت مردمی دارای محدوديت ھای

 مطالعه و تقليد است؛ جنبش ھای مردمی در ۀتجارب اجتماعی تحت رياست جمھوری چاوز شايست. التين ياد بگيرد

، که ليبرال ھای نو را از قدرت برکنار کرد، می تواند در چين تالش ھا برای غلبه بر ارجنتاينبوليوی، اکوادور و 

  . دولت را افزايش دھد– مرتبط با بيزنس ۀغارت و فرار سرماي

 مقاومت امريکا سياسی و اقتصادی خود، با موفقيت در برابر فشار نظامی –رغم محدوديت ھای اجتماعی  چين، علی

  .»نتيجه را به نفع خود عوض کند«کرده است و حتی توانسته است با پيشی گرفتن از غرب 

دھد که به مراتب برتر از سرنگونی اخير چپ  ًين در رشد و ثبات قطعا رويکردی ارائه می، مدل چئیدر تحليل نھا

  .ی التين و آشوب سياسی ناشی از تالش واشنگتن برای برتری نظامی جھانی استامريکا

  

  :درباره نويسنده

  :آدرس سايت اينترنتی. جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون، نيويورک است) بازنشسته(جيمز پتراس، استاد بارتل 
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  :برگردانده شده از

China’s Pivot to World Markets, Washington’s Pivot to World Wars, and the Debacle 
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