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  ٢٠١٢دوم اپريل 

 

  ظھور مجدد چين به عنوان قدرت جھانی

١  

  

ر شکل يافته و نقش برتر چين را در اقتصاد جھانی يي تغ،تاريخ قدرت در جھان در نگاه تاريخ شناسان اروپا محور

ولی جان ھابسون با چيرگی فوق العاده ای سير تحول تاريخی اين دوره .  نديده گرفتند١٨٠٠ و ١١٠٠بين سال ھای 

 تجربی به رشتۀ تحرير آورد و نشان داد که چين طی ھزارۀ پيشين و ی داده ھاۀاز اقتصاد جھانی را با ارائۀ مجموع

از آن که در قرن نوزدھم دچار فروپاشی شود، از ديدگاه اقتصادی و تکنولوژيک نسبت به تمدن غرب برتری پيش 

  .داشته است

ظھور مجدد چين به عنوان قدرت اقتصادی، بی گمان موضوع ظھور و سقوط پيشين آن را برای ما مطرح می 

آيندۀ نزديک و در بازگشت اين ابر قدرت سازد، و سپس می خواھيم پيرامون تھديدات بيرونی و درونی که روی 

  .طرح مسائلی چند بپردازيم به ،صۀ بين المللی سنگينی می کنداقتصادی به عر
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پيش از ھمه وجوه اصلی ارتقاء تاريخی چين و برتری اقتصادی آن را نسبت به غرب در پيش از قرن نوزدھم و با 

  .يادآور خواھيم شد»  غربمنشأ شرقی تمدن«رجوع به کتاب جان ھابسون، تحت عنوان 

 

  

  تصوير ديوار چين از ديد کرۀ ماه

  

جامعۀ چينی را به ) ليبرال، محافظه کار و يا مارکسيست( که اکثريت تاريخ شناسان اقتصادی در غرب ئیاز آن جا

 ايجاب  کرده اند، در نتيجه ضرورتئیبازنما» استبداد شرقی«حالت رکود، عقب افتاده، محدود، و با صفاتی مانند 

  .می کند که اشتباه آميز بودن چنين نظرياتی را نشان دھيم

 موجب ارتقاء ١٨٠٠ و ١١٠٠در عين حال بايد نشان دھيم که چگونه چين، قدرت تکنولوژيک جھانی بين سال ھای 

تواست گذار به اقتصاد سرمايه يری و جذب اختراعات چينی بود که غرب تنھا از طريق عاريت گ. غرب شده است

  .ری و امپرياليسم مدرن را تحقق بخشددا

در دومين بخش تالش خواھيم کرد تا عوامل و شرايطی را که در قرن نوزدھم به سقوط چين انجاميد مورد بررسی 

قرار دھيم و نشان دھيم که چگونه اين کشور متناوبا طعمۀ تسلط و استثمار و چپاول قدرت ھای امپرياليستی غرب، 

  . ھا، ژاپن و اياالت متحده شدئیبقيۀ اروپاابتدا انگلستان و سپس 

 چين از بند استعمار و استعمار نوين را ئیدر سومين بخش، مختصرا به عواملی خواھيم پرداخت  که موجبات رھا

  .فراھم آورد و سپس نگاھی خواھيم داشت به ظھور مجدد آن به عنوان دومين قدرت بزرگ اقتصادی جھان

 و دوران معاصر خواھيم پرداخت که روی دوش چين به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی و سرانجام به تھديدات گذشته

، و ١٩ و ١٨جھان سنگينی می کند، اين موضوع را با مقايسۀ شباھت ھای بين دوران استعمار انگليس در قرن 

ضعف و قّوت ستراتژی امپرياليسم اياالت متحده در حال حاضر نشان خواھيم داد، و عالوه بر اين در مورد نقاط 

  ). ٢(واکنش ھای چين در گذشته و اکنون تأمالتی خواھيم داشت

  

  ١٨٠٠ تا ١١٠٠صعود و تحکيم قدرت جھانی بين سال ھای : چين 

 که به شکل انکار ی سازد دائمی، داده ھای عينی قابل توجھی را مطرح مه ھایجان ھابسون با تکيه به مقايس

در اين نوشته ما . ه با غرب و به ويژه در رابطه با انگلستان نشان می دھدناپذيری برتری اقتصادی چين را در رابط

 :به برخی از آنھا اشاره خواھيم داشت 
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در صورتی که توليد ھمين محصول )  تن١٢٥٠٠٠( چين بزرگترين توليد کنندۀ فوالد در جھان بود ١٠٧٨از سال 

  .است تن تخمين زده شده ٧٦٠٠٠ بالغ بر ١٧٨٨در انگلستان در سال 

  .در انگلستان قرن ھجدھم، در سطح جھانی پيشگام بود» انقالب پارچه بافی«چين در زمينۀ توليد پارچه، تا پيش از 

چين در جايگاھی که به عنوان نخستين قدرت تجاری جھان احراز کرده بود با بخش عظيمی از آسيای غربی، 

  .فريقا، خاورميانه و اروپا داد و ستد می کردا

اختراعات در توليد کاغذ، کتاب . چين و توليدات آن در قرن ھجدھم از غرب پيشی می گرفت» اورزیانقالب کش«

چاپی، اسلحۀ گرم و ابزارآالت، چين را به ابرقدرتی تبديل ساخت که محصوالت آن به مدد پيشرفته ترين سيستم 

  .ناوبری به تمام جھان صادر می شد

 تن بار ٤٠٠ بزرگترين کشتی ھای انگليسی ١٥٨٨در سال .  يار داشتچين بزرگترين کشتی ھای باربری را در اخت

حتی در پايان قرن ھجدھم تجار بخش .  تن بار حمل می کرد٣٠٠٠می توانست حمل کند، ولی کشتی ھای چينی 

چين جايگاه برتر اقتصادی اش .  کشتی در اختيار داشتند، يعنی خيلی فراتر از انگليسی ھا١٣٠٠٠٠خصوصی چين 

  . جھان تا آغاز قرن نوزدھم حفظ کردرا در

 از الگوی چين برای بدل سازی و جذب پيشرفته ترين ابزار آالت فنی استفاده کردند، ئیسازندگان انگليسی و اروپا

  . اين اساس شتاب زده می خواستند وارد بازار چين مدرن شوند که درآمد سرشاری را نويد می دادهو ب

ای ھر فرد چينی معادل انگليسی ھا بود، و اين امر به مدد نظام بانکی، اقتصادی که ، درآمد ساالنه بر١٧٥٠تا سال 

  .ی و بازدھی خوب کشاورزی تحقق يافته بودئ اساس پول کاغذی ثابت، توليدات کارخانه هب

چين و  و تجاری، با شتاب ئیوضعيت برتر چين با باال آمدن امپرياليسم بريتانيا که با تحقق پيشرفت ھای فنی، دريا

  .، خاتمه يافتديگر کشورھای آسيا را پشت سر گذاشت و به قدرتی جھانی تبديل شد

  

  امپرياليسم غرب و سقوط چين

  

ستون و اسباب اصلی فتوحات بريتانيا و غرب در شرق عبارت است از نظامی سازی دولت ھای امپرياليستی، نبود 

يدئولوژی امپرياليسم غرب که فتح کشورھای خارجی را مناسبات اقتصادی پاياپای با کشورھای خارجی و طبيعت ا

  .امری قابل توجيه تلقی می کرد
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. خالف چين، انقالب صنعتی بريتانيا و گسترش آن در فراسوی درياھا محصول سياست جنگی و جنگ طلبانه است

  ).٣( درصد از اين مدت را در جنگ بوده است۵٢، انگلستان ١٨١۶ و ١۶٨٨به گفتۀ جان ھابسون بين 

 ئی اساس مبادالت آزاد، توليد و ابتکارات تجارتی و بانکی به دست می آمد، بريتانياهدر حالی که کاميابی ھای چين ب

ھا سد گمرکات، فتوحات نظامی و تخريب دائمی شرکت ھای خارجی رقيب و به ھمين گونه، دزدی و غارت منابع 

  .محلی را ترجيح می دادند

 ھا سربازان مسلح مزدور ئیطرفين در معامالت پايه گذاری شده بود، ولی بريتانيا» منافع متقابل«برتری چين روی 

برای ايجاد تقسيمات محلی از روش ھای » نداز و حکومت کن بيتفرقه« و فشارھای وحشيانه و را به کار می بستند،

ھمانند ديگر قدرت ھای (در صورتی که اھالی بومی مقاومت می کردند، انگليسی ھا . دائمی آنھا را تشکيل می داد

  ).۴(برای کشتار جمعی تمام منطقه ترديدی به خود راه نمی دادند) امپرياليستی

انگلستان در .  قدرت نظامی خشن روی آورداستفاده ازدر ناتوانی از رقابت و ورود به بازار چين، انگلستان به 

سلح می ساخت تا چين را مجبور به واردات استعمارکده ھايش در ھند و مناطق ديگر مزدوران را آموزش داده و م

 شده بود که در زمين ھای ئیچين انباشته از ترياک بريتانيا. محصوالتش کند و قراردادھای نابرابر را بپذيرد

 مخدر را دکشاورزی ھند کاشته می شد و در عين حال قوانين چينی را نقض می کرد که واردات و فروش موا

  .نونی خاصی برای آن اراده کرده بودممنوع کرده و يا موازين قا

رھبران چينی اگر چه از ديرباز به برتری تجاری و محصوالت خود اطمينان داشتند، ولی برای مقابله با روش ھای 

  .نوين قدرت ھای بين المللی و امپرياليستی غافلگير شده بودند

ايجاد ارتش ھای عظيم مزدور تحت گرايش غرب به استعمار کشورھا از طريق اسلحه، و غارت منابع آنھا و 

  . به قدرت بين المللی چين پايان دادئیفرماندھی افسران اروپا

  .استوار بود» نبود دخالت در امور داخلی ھمکاران تجاری«پايه و اسباب برتری اقتصادی چين در 

 اساس نيازھای ه با خشونت وارد آسيا شدند تا اقتصاد محلی را بئیدر جبھۀ مقابل امپرياليست ھای بريتانيا

و ) با حذف رقبای اقتصادی، و حتی حذف توليد کنندگان پنبه در ھند که مؤثر تر بودند(امپراتوری سازماندھی کرده 

  .کنترل دستگاه ھای سياسی، اقتصادی و اداری محل را به دست گيرند و سيستم استعماری را جايگزين سازند

قدرت ). ۵(امپراتوری بريتانيا با تصاحب منابع مستعمرات و نظامی سازی گستردۀ نظام اقتصادی اش ساخته شد

  .نظامی بريتانيا خيلی زود جايگزين چين شد

 سياست خارجی چين به دليل اعتماد اغراق آميزی که نخبگان کشور به مناسبات تجاری خود داشتند دچار 

 ھا بودند، امپراتور را متقاعد ئیو تجار بزرگ که در پی سازش کاری با بريتانياافسران چينی . ورشکستگی شد

 ھا بگشايد، حتی اگر ئیساختند که واگذاری امتيازات فرامرزی ويرانگر را بپذيرد و بازارھايش را به روی بريتانيا

  .ر کندبه ضرر توليد کننده ھای چينی تمام شود و عالوه بر اين از حاکميت محلی نيز قطع نظ

 ھا با آتش آوردن برای منازعات درونی و ايجاد شورش ھای تصنعی موجبات ئیمثل ھميشه و در ھمه جا بريتانيا

  .تزلزل ھر چه بيشترکشور را فراھم آوردند

ثروتمندان : نفوذ غرب و بريتانيا به بازار چين و تبديل اين کشور به مستعمره طبقۀ تازه ای را به وجود آورد 

 اين هکه محصوالت انگليسی را وارد می کردند و ب) طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر(چينی  » کومپرادور«

غارت امپرياليستی موجب استثمار توده ھای وسيع . سھيل ساختند تصرف منابع و بازارھای محلی را اساس بود که

  .دھقان و کارگر چينی شد که می بايستی ماليات ھای کمرشکنی را تحمل کنند
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ھبران چين برای پرداخت قروض جنگ و ورشکستگی اقتصادی که قدرت ھای امپرياليستی غرب تحميل کرده ر

چنين وضعيتی موجب شد که دھقانان به گرسنگی محکوم شوند، و به . بودند، دھقانان را تحت فشار می گذاشتند

  .ھمين علت بود که دست به شورش می زدند

، چين جايگاه خود را در جھان به عنوان قدرت ) پس از جنگ ترياککمتر از يک قرن(در آغاز قرن بيستم 

اقتصادی از دست داد، و به کشوری از ھم گسيخته و نيمه استعماری تبديل شد که توده ھای عظيم آن به فقر محکوم 

اکمان بنادر مھم تحت نظارت افسران امپرياليسم غرب اداره می شد و امور داخلی کشور نيز به دست ح. شده بودند

و در اين دوران بود که ميليون ھا چينی به . بزھکار و رشوه خوار افتاده بود که با خشونت تمام رفتار می کردند

  .ترياک انگليسی معتاد شده بودند

  

  سخنوران مدافع فتوحات امپراتوری: دانشگاه ھای بريتانيا 

ليس تسلط امپرياليسم انگليس در آسيا را به تمام کالس آکادميک غرب و در رأس آن تاريخ شناسان امپرياليسم انگ

به روشنی می بينيم که . نسبت داده اند» تأخير شرق«انگلستان و فقر چين و استعمارزدگی آن را به » برتری فنی«

 معموال برتری ھزارسالۀ تجاری و فنی چين را که تا آغاز قرن نوزدھم به طول ئیتاريخ شناسان امپرياليست بريتانيا

  . نديده می گيرندانجاميد،

با قوانين امپرياليستی، در .  با تھاجم امپرياليسم ژاپن، چين انسجام خود را از دست داد١٩٢٠در پايان سال ھای 

حالی که قدرت ھای امپرياليستی مانند ژاپن و غرب  اقتصاد چين را به تاراج می بردند، صدھا ميليون چينی يا از 

چنين وضعيتی موجب شد که تمام . شان را از دست دادند و يا به قتل رسيدند ھايئیگرسنگی ھالک شدند و يا دارا

که با کشورھای امپرياليستی ھمکاری می کردند، از )  بورژوازی وابسته و معامله گر(نخبگان، يعنی کمپرادورھا 

  .ديدگاه چينی ھا اعتبارشان را کامال از دست بدھند

 در خاطرۀ جمعی مردم چين باقی مانده بود ولی توسط روشنفکران تاريخ کشور پيروزمند، پويا و قدرتمند چين

مفسران غربی يادمان جمعی چين را بی .  و انگليسی کامال به شکل تحريف شده عرضه می شدئیمريکاادرخشان 

 اعتبار دانسته و آن را به عنوان توھمات مسخره و نوستالژی اربابان و حاکمان و تکبر بی پايه و اساس سلسلۀ ھان

  .تلقی می کردند

  

  : چين از خاکستر چپاول و تحقير امپرياليسم ئیباز زا

  انقالب کمونيستی چين

کاميابی انقالب کمونيستی چين در اواسط قرن بيستم موجب شد که چين مدرن به جايگاه دومين قدرت اقتصادی 

 .جھان ارتقا يابد

 را شکست داد و سپس ارتش امپرياليستی اياالت  ارتش امپراتوری ژاپنء بخش خلق، ابتدائیارتش سرخ، ارتش رھا

که تحت اختيار کمپرادورھا بود، يکی پس از ديگری از » ملّی«متحده که توسط کومينتانگ پشتيبانی می شد، ارتش 

چنين روندی موجب شد که چين انسجام و اتحاد خود را پيرامون دولتی حاکم و مستقل . ارتش سرخ شکست خوردند

  .باز يابد
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کمونيست امتيازات فرامرزی امپرياليست ھای غربی را بی اعتبار اعالم کرد، و به قدرت اربابان جنگ و دولت 

تبھکاران، صاحبان ميليونر فاحشه خانه ھا، فروشندگان زن و مواد مخدر و ديگر فروشندگان و کار چاق کن ھای 

  .امپراتوری اياالت متحده و اروپا  پايان بخشيد

  

رھبران نوين برای . ه مفھوم واقعی کلمه و به تمام معنی دولت مدرن چين را بنيانگذاری کردانقالب کمونيستی ب

بازسازی اقتصاد چين که به دليل جنگ ھای امپرياليستی و حاکميت سرمايه داران چپاولگر ژاپنی و غربی کامال 

ور و شرافت ملی خود را  سال ننگ و تحقير، ملت چين غر١٥٠بيش از . دچار فروپاشی شده بود، اقدام کردند

  .بازيافت

 رواشناختی در قابليت کشور در دفاع از خود عليه حمالت، خرابکاری ھا، تحريم ھا و –دخالت عناصر اجتماعی 

  . کردءمحاصرات تحميل شده توسط اياالت متحده در فردای پيروزی انقالب کمونيستی، نقش بسيار مھمی ايفا

 ١٩٨٠ رشد چين در سال ئیتصاددانان نئوليبرال چينی مدعی می شوند، پوياخالف آن چه اقتصاددانان غربی و اق

 زمين، زيربناھای ضروری، اعتبار و ء با اصالحات کشاورزی آغاز شد که ابتدا١٩٥٠شروع نشد، بلکه از سال 

  .کمک ھای فنی برای صدھا ميليون دھقان و کارگر کشاورز فقير را فراھم آورد

 می نامند و بسيج غول آسای اجتماعی، کمونيست ھا جاده، فرودگاه، »سرمايۀ انسانی«م به مدد آن عاملی که با نا

 اين اساس بود که هپل، کانال، راه آھن و صنايع وابسته، مانند زغال سنگ، فوالد، آھن را به وجود آوردند، و ب

  . ۀ ظھور رساندندص فقرات اقتصاد چين مدرن را به منستون

سيع در چين کمونيست نيروی کار تحصيل کرده و سالمی را به وجود آورد که برای کار نظام آموزشی و بھداشتی و

ی چين مانع اياالت متحده شد تا امپراتوری نظامی اش را تا شبه ئارتش بسيار حرفه . سازنده انگيزۀ کافی داشتند

  . جزيرۀ کره و تا آستانۀ مرزھای چين گسترش دھد
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را برای توجيه خشونت فاتحانه » در حال زوال و ساکن«بلغانی که تاريخ چين به ھمان شکلی که تاريخ شناسان و م

اختراع کردند، ھم کاران معاصر آنھا نيز تاريخ سی سالۀ اّول  انقالب کمونيست چين را با نفی نقش مثبت آن در 

  .گسترش تمام عناصر يک اقتصاد، دولت و جامعۀ مدرن به رشتۀ تحرير آوردند

ت ھا و متخصصان علمی، أش بازار داخلی، آموزش و تشکيل ھيريع چين نتيجۀ گسترروشن است که رشد س

مھندسان فنی و کارگران آموزش ديده و ماھر آن بود و عالوه بر اين بايد از طرح و سرمايه گذاری ھای کمونيست 

  . اء بخشيدھا در زمينۀ بيمه ھای اجتماعی ياد کنيم که تحرک کارگران و دھقانان را تضمين کرده و ارتق

 با حذف طبقۀ سرمايه داران مالی و معامله ١٩٤٩ارتقاء چين به عنوان قدرت در صفحۀ شطرنج جھانی در سال 

گران انگلی يعنی طبقۀ بورژوازی کمپرادور آغاز شد که بی ھيچ ابھامی نقش واسطه گران امپرياليست ھای 

  . می کردندءين ايفا را برای چپاول ثروت ھای عظيم چئیمريکاا، ژاپنی و ئیاروپا

Mondialisation.ca, Le 19 mars 2012 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ مارس ٣٠

 ادامه دارد


