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   جيمز پتراس:نويسنده

   حميد محویبرگردان از

  ٢٠١٢ اپريل ٠۵

 

  ظھور مجدد چين به عنوان قدرت جھانی

٢ 
  انتقال چين به سوی سرمايه داری

  

طی سه دھۀ بعدی کشور را به : رات اسفناکی در وضعيت اقتصادی به وجود آورد ئي، دولت چين تغ١٩٨٠از تاريخ 

روی سرمايه گذاری ھای بزرگ باز کرد، ھزاران کارخانۀ صنعتی را خصوصی سازی کرد و به شکل اختياری 

ياردر در  گذاشت که روی تمرکز حقوق ھا تکيه داشت و ھدف از آن نيز باز توليد طبقه ای ميلءسياستی را به اجرا

  .جايگاه رھبر  اقتصادی بود که می بايستی در رابطه با سرمايه گذاری ھای خارجی تشکيل گردد

طرح طبقۀ رھبران سياسی چين عبارت بود از به عاريت گرفتن شناخت فنی ضروری برای ورود به بازارھای 

  .ر آنھا می گذاشتندخارجی از طريق شرکت ھای خارجی که نيروی کار ارزان قيمت عظيمی را در اختيا

دولت چين بودجه ھای عظيمی را که به بخش عمومی تعلق داشت برای تأمين رشد سرمايه داری سرازير ساخت و 

 را که به ساخت مسکن برای صدھا ئیبودجه ھا.  اين اساس نظام آموزشی و درمانی ملی رايگان را منحل کردهب
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بارات معامله گران ساختمانی واريز کرد تا آپارتمان ھای ميليون دھقان و کارگر اختصاص داشت به صندوق اعت

  .لوکس خصوصی و آسمان خراش برای دفاتر تجاری بسازند

 چين، و به ھمين گونه رشد فزايندۀ آن، در تحوالت عميق ساختاری و سرمايه گذاری جديدستراتژی سرمايه داری 

بال و پر گرفتن بخش .  قديم انجام گرفته استھای اجتماعی حجيمی ريشه دارد که توسط دولت کمونيستی دوران

  . بازمی گردد١٩٤٩خصوصی چين بر بنيان ھزينه ھای ھنگفت اجتماعی تحقق يافت که به سال 

» معجزۀ اقتصادی« و ھم کاران غربی آنھا به خود می بالند که مبتکر و سازندۀ جديدطبقۀ پيروزمند سرمايه داری 

طبقۀ ممتاز چينی برای اعالم چنين جايگاھی برای چين، . در اقتصاد جھانی ھستنددر چين و ارتقاء آن به مقام دّوم 

در رابطه با شکاف طبقاتی خشونت بار شتابی به خرج نمی دھد، چرا که در ھر صورت ھنوز بدتر از اياالت متحده 

  .وجود ندارد

  

  فرمانبرداری از امپرياليست ھا در رقابت بين المللی: چين 

  

خش صنعتی چين حاصل سرمايه گذاری ھای اجتماعی کامال ھدفمند، با منافع بسيار ھنگفت، رشد فزايندۀ ب

سرمايۀ خارجی نيز البته منافعی در برداشته ولی . اختراعات فنی و بازار داخلی حفاظت شده تحقق يافته است

پويای رژيم ارزش » ستراتژی بھره برداری«. ھمواره در چھار چوب اولويت ھا و موازين دولت چين بوده است

اضافی تجاری عظيمی به وجود آورد که چين را به يکی از بستانکاران بزرگ جھان تبديل کرد و به ويژه در رابطه 

  .با اياالت متحده

 صنعتی، چين می بايستی مقادير زيادی مواد اوليه وارد کند، يعنی موضوعی که اين کشور را ئیبرای حفظ پويا

ی امريکافريقا و ار کشورھای صادر کنندۀ مواد معدنی و محصوالت کشاورزی مانند واداشت تا در خارج يعنی د

  .التين به شکل گسترده سرمايه گذاری کند

ی جنوبی تبديل گرديد، و بر امريکا و ئیفريقاا، ئی، چين به ھم کار اصلی بسياری از کشورھای آسيا٢٠١٠از سال 

  .اين اساس جايگزين اياالت متحده و اروپا شد

 به يمن قابليت معجزه آسای توليدی خود به قدرت اقتصادی ١٨٠٠ و ١١٠٠ن مدرن، مانند چين سال ھای بين چي

تجارت و سرمايه گذاری ھا در چھار چوب تمام و کمال عدم دخالت در امور . مھمی در سطح جھانی ارتقاء يافت

حده، چين برای نفت عليه ھيچ کشوری خالف اياالت مت.  که شريک تجاری چين بودند انجام گرفتئیداخلی کشورھا

  . رساندءعکس قراردادھای سودمند به امضاه حملۀ نظامی نکرد، بلکه ب

چين برای منافع چينی ھا در خارج جنگ به پا نمی کند، مانند اياالت متحده که برای منافع اسرائيل در خاورميانه 

  .لشگر کشی می کند
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چين کامال در قطب مخالف اياالت متحده است، و اياالت متحده يعنی رابطۀ بين قدرت اقتصادی و قدرت نظامی در 

يک امپراتوری نظامی عظيم انگلی که اقتصاد بين المللی را تحت تأثير قرار داده و در مسير زوال خود حرکت می 

  .کند

ری از ارتقاء  برابر بيشتر از چين است، و در تالش ھای واشينگتن برای جلوگي١٢ھزينه ھای نظامی اياالت متحده 

  .چين برای کسب قدرت بين المللی، بی گمان ارتش اياالت متحده  نقش اصلی را به عھده دارد

  

  آيا تاريخ دوباره تکرار خواھد شد؟: ارتقاء چين 

  

در حالی که اياالت متحده و .  درصد در سال بوده و ارزش توليداتش به سرعت افزايش می يابد٩رشد چين تقريبا 

ن چينی دانشمندان خالق و مھندسا.   در اطراف يک درصد متوقف شده است٢٠١٢ تا ٢٠٠٧ال ھای اروپا بين س

 اين اساس ھزينۀ توليداتشان را کاھش هرا جذب و بھينه سازی کرده، و ب) و ژاپنی ھا(آخرين اختراعات غربی ھا 

شد که توسط » الی بين المللیمؤسسات م«ی جنوبی جايگزين امريکاچين به عنوان وام دھندۀ اصلی در . داده اند

نظارت می )  برای گسترشامريکائیصندوق بين المللی پول، بانک جھانی و بانک ميان (اياالت متحده و اروپا 

  .شود

و می بينيم که چين حتی جای . فريقا می باشداچين ھم چنان نخستين سرمايه گذار در زمينۀ منابع معدنی و انرژی در 

تين شريک تجاری عربستان سعودی و سودان گرفته و نخستين خريدار نفت ايران است، و  را به عنوان نخسامريکا

  .می رود تا به نخستين خريدار توليدات نفتی ونزوئال تبديل شود

امروز چين نخستين توليد کننده و صادر کنندۀ جھانی، حتی در بازار اياالت متحده است که در عين حال به يمن 

 می ءاق بھاداری که از خزانۀ اياالت متحده در اختيار دارد، نقش چرخ نجات مالی را ايفا ميليارد دالر اور١٣٠٠

  . کند

زير فشار کارگران، مزرعه داران و دھقانان، رھبران چين برای متعادل ساختن اقتصاد و اجتناب از بی ثباتی 

  . را افزايش داده انداجتماعی،  بازار داخلی شان را وسعت بخشيده و حقوق ھا و ھزينه ھای اجتماعی

  .عکس، در اياالت متحده، حقوق ھا و خدمات اجتماعی حياتی به شکل ھشداردھنده ای رو به افول بوده استه ب
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تمام اين موارد نشان می دھد که چين در ظرف ده سال آينده جای اياالت متحده را به عنوان نخستين قدرت اقتصادی 

 آن حمله نکند، و به اين شرط که نابرابری عميق طبقاتی راياالت متحده بجھان خواھد گرفت، ولی به اين شرط که 

  .در چين موجب شورش عمومی نگردد

خالف آن چه در گذشته روی داد، قدرت اقتصادی چين . تھديدات جدی روی ارتقاء چين در جھان سنگينی می کند

 ھدايت جنگ ھای تھاجمی و تسخير منطقه ئیتواناچين در مقايسه با اياالت متحده و اروپا . اھداف امپرياليستی ندارد

  . ای را در اختيار ندارد و از اين ديدگاه دچار تأخير می باشد

ندازد، ولی امروز  به کار بيچنين امری شايد به چين اجازه داد که امکانات مالی خود را برای  ايجاد قدرت اقتصادی

 ئیحۀ عظيم، پايگاه ھای خط مقدم و موضع گيری ھای جغرافياچين در مقابل برتری نظامی اياالت متحده، انبار اسل

  .  نظامی ستراتژيک در سواحل چين و در مناطق مجاور به آن، بی دفاع است–

در قرن نوزدھم، امپرياليسم بريتانيا مواضع چين را در عرصۀ بين المللی با استفاده از برتری نظامی اش و با 

  .اش، ويران کرد» برتری تجاری« اعتماد چين به  و مشخصا به دليل–تسخير بنادر چين 

فتح ھند، برمه و بخش بزرگی از آسيا به انگلستان اجازه داد که پايگاه ھای استعماری ايجاد کند و ارتش محلی 

انگليسی ھا و متحدان مزدورشان چين را محاصره و منزوی کردند، و ھمين امر . مزدور را به استخدام خود درآورد

ارتش امپراتوری بريتانيا به چين . اتی بازار چين شد و قراردادھای تجاری کمر شکنی را متحمل گرديدموجب بی ثب

 تشکيل ١٨٥٠ درصد صادرات انگليس را در سال ھای ٥٠و ترياک ( را بايد وارد کند ئیتحميل می کرد که چه کاال

  .مناسب تر خنثی می کردو در عين حال قابليت در رقابت اين کشور را نيز با قيمت ھای ) می داد

 چين گشت می ئیناوگان اياالت متحده در راه ھای تجاری دريا: امروز اياالت متحده ھمان سياست را ادامه می دھد 

کاخ . ر داردزند و آنھا را تحت کنترل دارد، و منابع نفتی فرامرزی اين کشور را نيز از طريق پايگاه ھايش تحت نظ

ل تدارک پاسخ نظامی سريع از طريق پايگاه ھايشان در استراليا، فيليپين، و ديگر ن در حاسفيد اوباما و کلينت

  .ند ائیکشورھای آسيا

اياالت متحده به تالش ھايش برای جلوگيری از دسترسی چين به منابع ستراتژيک خارجی شدت بخشيده، و به ھمين 

، سوريه اتبت، سودان، برمه، ايران، ليبيدر چين غربی، » شورش گران«و » برآمده از خلق« طلبان ئیعلت از جدا

  .و در ديگر کشورھا پشتيبانی می کنند

قراردادھای نظامی اياالت متحده با ھند و ايجاد رژيم دست نشاندۀ قابل تعويض در پاکستان تالش ھايش را برای 

  . منزوی ساختن چين به پيش می برد

وفادار است »  لت در امور داخلی کشورھای ديگرعدم دخا«و » گسترش ھماھنگ«چين به سياست خود به اصول 

و ديديم که وقتی ارتش امپرياليستی اياالت متحده و اروپا مشخصا به قصد جلوگيری از گسترش تجاری صلح آميز 

  .چين به يکی از شرکای تجاری اش حمله کرد، چين خنثی باقی ماند

اسی و ايدئولوژيک ندارد و ھمين امر اياالت چين برای حفاظت از منافع اقتصادی اش در خارج،  ستراتژی سي

  .متحده و ناتو را تشويق کرده تا تمايالت و رژيم ھای مخالف پکن را سر کار بياورد

 است که اياالت متحده و ناتو برای سرنگونی دولتی مستقل به رھبری ابارزترين نمونۀ اين واقعيت حمله به ليبي

عنی کشوری که با چين قرارداد تجاری بسته بود که حجم آن به بيش از رئيس جمھور معمر قذافی مداخله کردند، ي

  .چندين ميليارد دالر می رسيد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 مھندس نفت و کارگر ٣۵٠٠٠ توسط ناتو، چين را مجبور ساخت که ابمباران شھرھا، بنادر و سامانه ھای نفتی ليبي

 که چين ميلياردھا ئیان روی داد يعنی جاھمين واقعه در سود. ساختمان چينی را ظرف چند روز به کشور بازگرداند

  .برای گسترش صنعت نفت سرمايه گذاری کرده بود

 که در صنايع نفت کار می کنند ئیاياالت متحده، اسرائيل و اروپا شورشيان سودانی را مسلح کردند تا به چينی ھا

  ).۶(حمله کرده و توليد نفت را مختل سازند

 به شرکای تجاری و ئی و اروپاامريکائیرابطه با حملۀ امپرياليست ھای در ھيچ يک از اين دو مورد چين در 

  .خسارت وارد آوردن به سرمايه گذاری ھايش واکنشی نشان نداد

چين از جنبش ھای انقالبی و دولت . ، چين فعاالنه به تجاوز امپراتوری پاسخ می گفتتسه دونگدر حکومت مائو 

  .ھای مستقل جھان سّوم حمايت می کرد

 که می توانند قراردادھای تجاری و سرمايه گذاری ھايش را در خارج ئیروز چين از دولت ھا يا جنبش ھاام

 با تجاوزات نظامی اياالت متحده عليه منافع ئی چين از روياروئیفقدان توانا. حفاظت کنند، فعاالنه پشتيبانی نمی کند

  . اقتصادی اش، بی گمان به مشکالت ساختاری عميق باز می گردد

رقابت پذيری « اساس منافع عظيم تجاری، مالی و صنعتی بنيانگذاری شده و روی هسياست خارجی چين ب

برای به دست آوردن سھم بيشتر از بازار تمرکز دارد، و با بنيان ھای نظامی و امنيتی قدرت اقتصادی » اقتصادی

  .در جھان کامال بيگانه است

 است که با صندوق عدل و عدالت غرب رابطۀ تنگانگی ئی ميلياردرھايدجدطبقۀ سياسی چين عميقا متأثر از طبقۀ 

 و ترديدی در حقانيت آن به خود راه -داشته و ارزش ھای غربی را بی آن که تمام جوانب آن را در نظر بگيرند 

  .  جذب کرده اند- بدھند 

ای ممتاز و نخبه گرای اياالت متحده گواه اين مدعی، آن است که می بينيم فرزندانشان را برای تحصيل به دانشگاه ھ

  . اين طبقه به ھر قيمتی که شده می خواھد با غرب به توافق برسد. و اروپا می فرستند

 که چيزی از برپا کردن امپراتوری نظامی در نمی يابند و نمی فھمند، ھر بار که دسترسی آنھا به منابع ئیاز آن جا

رويکرد .  اختالل می گردد، به آن شکلی که بايد واکنش نشان نمی دھندو بازارھا با مداخلۀ امپرياليست ھا دچار

چين شايد تا وقتی که به عنوان مھره ای روی سطح شطرنج اقتصاد جھانی مطرح بود و تا » پيش از ھمه معامالت«

ماعی را برای تصاحب شرکت ھای دولتی و اجت» گشايش به روی سرمايه داری«وقتی که امپرياليسم اياالت متحده 

خالف (ولی وقتی چين . چين و غارت اقتصادی آن فرصت مناسبی می ديد، رويکردی قابل قبولی به نظر می رسيد

طرح ريزی » سياست صنعتی«تصميم گرفت کنترل سرمايه ھا و توسعۀ ) اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی سابق

ال تکنولوژی را که از طريق نفوذ در بازار شده و کنترل شده توسط دولت را حفظ کند و سرمايه ھای غربی و انتق

داخلی و خارجی اياالت متحده به دست آمده بود، به سوی شرکت ھای دولتی ھدايت کند، واشينگتن اعتراض کرد و 

  .اعالم کرد که دست به اقدامات تالفی جويانه خواھد زد

واشينگتن مقادير . يغۀ واشينگتن شدارزش اضافی عظيم تجاری چين در رابطه با اياالت متحده موجب واکنش دو ت

زيادی اوراق بھا دار از خزانۀ اياالت متحده به چينی ھا فروخت و ستراتژی ھمه جانبه ای برای جلوگيری از 

  . پيشرفت چين را آغاز کرد
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خود تکيه کرد » برتر«اياالت متحده به دليل فقدان قدرت اقتصادی در جلوگيری از سقوط کشورشان، به تنھا عنصر

 برتری نظامی، مستقر در شبکۀ پايگاه ھای تھاجمی در سر تا سر سيّاره، رژيم ھای مشتری، سازمان ھای غير –

  . دولتی و مزدوران ايدئولوژيک و يا مسلح

واشينگتن دستگاه امنيتی مرئی و نامرئی گستردۀ خود را به ميدان فراخوانده تا به شرکای تجاری چين خسارت وارد 

وی روابط دراز مدت خود با رھبران فاسد، مخالفان، روزنامه نگاران و ميليونرھای رسانه ھا واشينگتن ر. سازد

حساب می کند که پشتيبانی تبليغاتی نيرومند را به نفع اياالت متحده  پوشش دھند، تا در اين مدت تھاجمات نظامی 

  .اش را عليه منافع چين در خارج به پيش ببرد

س سياست عدم مداخله در امور داخلی کشورھا عمل می کند، ھيچ دستگاه قابل مقايسه  اساهچين به ھمان دليل که ب

چين واکنشی عليه تھاجم امپرياليستی نشان نداد، و تنھا بيانيه ای . ای با امنيت اياالت متحده در اختيار ندارد

پلماتيک به شکل تراکت به زبان انگليسی منتشر کرد تا سياست خود را توضيح دھد، و يادآور شود که از حق وتو دي

در شورای امنيت سازمان ملل متحد استفاده کرده و با اقدامات اياالت متحده برای سرنگون ساختن رژيم مستقل اسد 

  .در سوريه و تحريم ھای سرسختانه عليه ايران مخالف است

خارجۀ ، وقتی وزير )٧(س از وتوی چين عليه قطعنامۀ اياالت متحده و سازمان ملل متحد برای حمله عليه سوريه پ

چين را قويا زير عالمت سؤال برد، مقامات چينی قاطعانه واکنش » قانونی«ن حقانيت لری کلينتياياالت متحده ھ

  .نشان دادند

فتن تھديدات نظامی عليه چين آگاھی يافته و اظھار نگرانی ستراتژيست ھای نظامی چين بيش از پيش به شدت گر

ولی حتی با چنين ). ٨( درصد افزايش داشته است١٩   بودجۀ ارتش چين ٢٠١۵-٢٠١١برای سال ھای . می کنند

 برابر کمتر از اياالت متحده بوده، و عالوه بر اين چين ھيچ پايگاه نظامی در خارج ۵افزايشی، بودجۀ نظامی چين 

  . پايگاه فرامرزی در اختيار دارد٧۵٠ختيار ندارد، در حالی که اياالت متحده در ا

سفارتخانه ھای چين برای منافع تجاری . عمليات سرويس ھای جاسوسی چين در خارج تقريبا در حد صفر است

د، و از  را درک نکردند و نديدنااداره می شود و خطر خشونت سياسی در طرح تعويض رژيم توسط ناتو عليه ليبي

  .مطلع ساختن پکن در معنای چنين واقعه ای کوتاھی کردند

اين دو مورد از رھبران . وجود دو ضعف ساختاری ديگر مانع تبديل شدن چين به يک قدرت جھانی می گردد

سياسی منشأ می گيرد که قويا غرب زده ھستند و نظريات اقتصادی اياالت متحده در زمينۀ مبادالت آزاد را بی آن 

  . پذيرفته اند، به نظامی سازی اقتصاد آن توجه نشان دھندکه

اردوھای » محسنات دموکراتيک«نظريه پردازان چينی مثل طوطی تبليغات اياالت متحده را تکرار می کنند و از 

انتخاباتی رياست جمھوری که ميلياردھا دالر ھزينه بر می دارد می گويند ، که در عين حال از اختالالت مالی 

  .  چين را ببلعدی ھائی اين اساس  به وال استريت اجازه داد تا بانک ھا و داراهبانی کرده و بپشتي

شماری از نظريه پردازان و نمايندگان تجاری چين در اياالت متحده آموزش ديده اند و تحت تأثير وابستگی ھايشان 

) مرکز تجاری لندن( وال استريت و سيتی لندن به دانشگاه ھای اياالت متحده و  نھادھای مالی بين المللی مستقيما به

  .وابسته ھستند

اين نظريه پردازان و نمايندگان تجاری کامياب شدند ومزدھای سخاوتمندانه ای گرفتند و  پست ھای واال رتبه ای در 

کردند و به را به عنوان اقتصاد پيشگام تعريف » آزاد سازی بازارھای مالی«آنھا . نھادھای چينی به آنھا واگذار شد
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جای آن که چنين امری را منشأ بحران اقتصادی امروز بدانند،  به عنوان رويکردی مؤثر در بال و پر گيری در 

  .بازار جھانی دانستند

ھای قرن نوزدھم شباھت زيادی دارند، نتايج نفوذ کمپرادورغرب زده که به ) »روشنفکران«(اين نظريه پردازان 

اين نظريه پردازان درک نمی . دت دست کم گرفتند و يا به طوری کلی نفی کردندامپراتوری غرب را در دراز م

کنند که اختالل مالی در اياالت متحده موجب بحران فعلی بوده و درک نمی کنند که اين روند سرانجام به دست 

 سوی فعاليت ھای يازيدن غرب به نظام ملی چينی خواھد انجاميد که نتيجۀ آن ھدايت کردن پس انداز داخلی چين به

، و دامن زدن به بحران مالی خواھد بود که چين را در سير تحولی اش و در اتخاذ )معامالت ساختمانی(غير توليدی 

  .موقعيت برتر باز خواھد داشت

چينی از شيوۀ مصرفی غربی در بدترين وجوه آن تقليد می کنند، و افکار سياسی آنھا نيز از » مطلع«اين کارمندان 

يوۀ زندگی و انطباق ھويتی شان با غربی ھا الھام می گيرد، و به ھمين داليل است که قادر نيستند با طبقۀ ھمين ش

  .کارگر کشور خودشان در اتحاد باشند

نئو کمپرادورھا . احساسات غرب دوستانه نزد نئوکمپرادورھای چينی از بنياد اقتصادی وضعيت آنھا منشأ می گيرد

ميلياردھا دالر به حساب ھای بانکی در خارج سپردند، ويال و آپارتمان ) جديدله گر بورژوازی وابسته و معام(

يک پای آنھا در . لوکس در لندن، تورنتو، لوس آنجلس، مانھاتان، پاريس، ھونگ کونگ و سنگاپور خريداری کردند

ان را پنھان می  که مصرف می کنند و ثروتشئیجا(و پای ديگرشان در غرب است ) منبع ثروت آنھا(چين است 

 ).سازند

کمپرادورھای غرب زده عميقا ذوب در نظام اقتصادی چين ھستند و با رھبران سياسی، اعضای دستگاه حزب و 

روابطشان با ارتش و با جنبش ھای اجتماعی کمتر است، حتی اگر برخی . دولت پيوندھای خويشاوندی دارند

از سوی سازمان ھای غير دولتی » جنبش دموکراتيک«و روشنفکران مبارز در جريان » مخالف«دانشجويان 

  .امپرياليسم غرب پشتيبانی شده باشد

با کسب نفوذ کمپرادورھا قدرت نھادھای اقتصادی دولت تضعيف شد و ھمين امر منشأ نفوذ چين به عنوان قدرت 

فته بود و تا وقتی که به اقتصادی در عرصۀ بين المللی بود، يعنی دقيقا ھمان فرايندی که در قرن نوزدھم سامان يا

در قرن نوزدھم، زير پوشش . عنوان ميانجی گر در خدمت منافع امپراتوری بريتانيا بود معتبر باقی ماند

  .چينی را به ترياک معتاد کردند) پنجاه ميليون (٥٠٠٠٠٠٠٠، انگليسی ھا طی کمتر از ده سال »ليبراليسم«

نخبگانی . ان اياالت متحده در کنار سواحل چين گشت می زندناوگ» دموکراسی و حقوق بشر«امروز، زير پوشش 

 که ساکن رأس ھرم بودند، ئیکه ارتقاء چين را ھدايت می کردند، بين ھزاران ميلياردر نو کيسه و مولتی ميلياردرھا

  .و صدھا ميليون کارگر، دھقان و کارگر مھاجر فقير در پائين به نابرابری عظيمی دامن زدند

شت ثروت چينی ھا به خود گرفت، در واقع حاصل کار توده ھای عظيم کارگر بود که از بيمه ھای شتابی که انبا

امروز به نفع معامله گران .  کاری که کمونيسم برای آنھا تضمين کرده بودجتماعی برخوردار نبودند و قوانينا

ميليون ھا خانوادۀ چينی را به ساختمانی که برج و آپارتمان ھای لوکس برای نخبگان محلی و خارجی می سازند، 

  .فقر محکوم کرد

. ويژگی ھای خشونت بار سرمايه داری چينی موجب اعتراضات گسترده و فزاينده ای در ارتباط با کار و مسکن شد

سال . ندازدمی تواند ھيچ کس را به اشتباه بين» ثروت اندوزی شگفت انگيز است«: شعار معامله گران و سوداگران 

  . به وقوع پيوستئی جنبش مردمی در کارخانه ھای شھرھای ساحلی و در مناطق روستا٢٠٠٠٠٠  بيش از٢٠١١
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بی گمان، مرحلۀ بعدی، اتحاد اين مبارزات اعتراضی در جنبش ھای نوين اجتماعی ملی و به نام مبارزۀ طبقاتی در 

ند پا فشاری خواھند کرد و باز پس گيری خدمات بھداشتی و آموزشی که در رژيم کمونيستی از آن برخوردار بود

  .عالوه بر اين باز پس گيری بخش عظيمی از ثروت چين نيز جزء مطالبات آنھا خواھد بود

 به ئیبرای پاسخ گو. مبارزه برای افزايش حقوق می تواند به مبارزه برای دموکراسی بيشتر در محل کار تبديل شود

 را پيشنھاد امريکائی» الگوی«ب زده در چين نمی توانند اين فراخواست ھای مردمی، نئو کمپرادورھای ليبرال غر

حاال چينی ھا می خواھند پس که  ھستند ئیکنند زيرا کارگران اياالت متحده در حال از دست دادن تمام آن چيز ھا

  .بگيرند

ا چين از ھم گسيخته در شدت گيری منازعات طبقاتی و مبارزات سياسی، چنين کشوری نمی تواند پيشرفت خود ر

  . به عنوان پيشگام اقتصاد جھانی حفظ کند

خبگان چينی در شرايطی نيستند که بتوانند با تھديدات نظامی امپرياليسم اياالت متحده مقابله کنند، تا زمانی که ھم ن

پيمانان آنان، کمپرادورھا به نخبگان برگزيدۀ ليبرال درونی تعلق دارند و از سوی ديگر تا زمانی که شکاف 

  . نا ممکن خواھد بودئیتعميق می يابد و طبقۀ کارگر بيش از پيش اظھار نارضايتی می کند، اين رويارواجتماعی 

 با محاصرۀ نظامی چين توسط  اياالت متحده و بی ثبات سازی بازارھای خارجی بايد به استثمار ئیبرای رويارو

 ميليارد دالر، چين ١٥٠٠با ذخيره ای معادل . چين منابع عظيمی در اختيار دارد. وحشيانۀ کارگران چينی پايان داد

  . می تواند خدمات بھداشتی و آموزشی ملّی را برای تمام کشور تضمين کند

 ميليون کارگر مھاجر که در ٢٥٠را برای » برنامۀ مسکن اجتماعی«امکانات چين به اين کشور اجازه می دھد که 

  .فقر جانکاھی  زندگی می کنند تأمين کند

 اين اساس شرکت ھای هد نظام مالياتی تصاعدی برای ميلياردرھا و ميليونرھايش برقرار سازد و بچين می توان

 تأمين مالی ايجاد کرده و به اين ترتيب به اقتصاد کشور ئیتعاونی برای کشاورزان خرده پا و صنعتگران روستا

  .تعادل ببخشد

وانه ھای بادی نخستين گام به سوی حل مشکل برنامۀ توسعۀ انرژی آلترناتيو مانند صفحه ھای خورشيدی و پر

  .بسيار پر اھميت آلودگی محيط زيست است

  . ميليون نفر را دچار مخاطره کرده و نگران ساخته استده ھا تخريب محيط زيست  جان 

  اساس عدالت اجتماعیهسرانجام بھترين دفاع برای چين در مقابله با فتوحات امپرياليست ھا، يک رژيم با ثبات ب

برای صدھا ميليون از ساکنان کشور و سياست خارجی مبنی بر پشتيبانی از جنبش ھا و رژيم ھای خارجی است که 

  .عليه قدرت ھای امپرياليستی مبارزه می کنند و استقالل آنھا برای چين امری حياتی خواھد بود

ا ارتش و متقابال سودمند در کادر  اساس شرکت ھای تجاری در پيوند بهآن چه بايد انجام گيرد، يک سياست فعال ب

تا کنون يک گروه کوچک از روشنفکران چينی که موضوع تھديدات فزايندۀ نظامی اياالت . اتحاد ديپلماتيک است

  ) ٩(» به ديپلماسی در دھانۀ توپ می گويند نه« متحده را مطرح کرده اند  

ی امپراتوری بريتانيا آن را به زانو درآورد، فاقد چين مدرن منابع و مزايای بسياری دارد که چين قرن نوزدھم وقت

اگر اياالت متحده به سياست اعمال خشونت و افزايش تھديد نظامی عليه چين ادامه دھد، پکن می تواند در . آن بود

 بازار با بخشی از صدھا ميليارد اوراق بھاداری که از خزانۀ اياالت متحده در اختيار دارد،  بحران مالياتی بسيار

  .جدی برای واشينگتن تدارک ببيند
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ی باشد، متحد شود، يعنی با روسيه تا ئی، بايد با يک ھمسايه که او نيز بايد قدرت ھسته ئچين به عنوان قدرت ھسته 

  .ن مقابله کندلری کلينتي، ھامريکادولت خارجۀ بتواند با خصومت ورزی پر ھياھوی وزير 

 درصد توليد ناخالص داخلی طی دھۀ آينده افزايش خواھد ٦ تا ٣ا بين رئيس جمھور روسيه، پوتين، ھزينۀ نظامی ر

 کند و تالش ھای رژيم ئیداد تا عليه تھاجمات پايگاه ھای موشکی واشينگتن در مجاورت مرزھای روسيه رويارو

  ).١٠(اوباما برای سرنگون ساختن دولت ھای ھم پيمان مانند سوريه را خنثی سازد

ری، مالی و سرمايه گذاری ھای نيرومندی در جھان است و به ھمين گونه شرکای چين دارای شبکه ھای تجا

. اين پيوندھا برای رشد بسياری از کشورھای گسترش يافته در جھان ارزش اساسی دارد. اقتصادی قدرتمندی دارد

ی مقابله کند که از با حمله به چين، اياالت متحده می بايستی با مخالفت بسياری از اعضای نخبۀ نيرومند بين الملل

تنھا کشورھای اندکی و نخبگان اندکی حاضر ھستند که سرنوشتشان را به امپراتوری . بازار بھره مند ھستند

  .اقتصادی بی ثباتی می سپارند که با تخريب و اشغال نظامی استعماری سر پا ايستاده است

ايسه ناپذيری قوی تر از آغاز قرن ھجدھم به عبارت ديگر، چين مدرن، به عنوان قدرت بين المللی، به شکل مق

اياالت متحده نيز دارای آن قدرت استعماری نيست که امپراتوری بريتانيا پس از جنگ ترياک از آن . است

عالوه بر اين، بسياری از روشنفکران چينی و توده ھای عظيم چينی به ھيچ عنوان خيال ندارند . برخوردار بود

ھيچ عاملی  بيشتر از رھبران . آسوده بگذارند تا آنھا کشورشان را حراج کنندرا » کمپراودرھای غرب زده«

 که يک بار ديگر در مقابل چپاول امپرياليسم غرب به زانو دربيايند، شکاف سياسی جامعۀ چينی را افزايش ئیترسو

  . نخواھد داد، و انقالب دوم چين را تسريع نخواھد بخشيد

James Petras 
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او . او در بازنشستگی به سر می برد.  استاد علوم اجتماعی در دانشگاه بينگھامتون در نيويورک استجيمز پتراس

 که فاقد زمين ھستند و بی کاران برزيل و آرژانتين ئی سال است که عليه نابرابری مبارزه می کند و به آنھا۵٠

  .مشاورت می دھد

 .جھانی سازی ھم کاری می کنداو با مرکز مطالعات 

 

 

 


