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  پکن، قدرتی سّری، توانمندی عالم گير

  آيا چين امپرياليست است؟
  

افزايش يافت، تا پيش از اين ھرگز چنين %  ٨٩فريقا، که در عرض دو سال ای ميان چين و مبادالت بازرگان

 سياه را با امواج سيل آسای توليدات خود غرقه می سازد و در عين ۀپکن بازارھای قار. رکوردی برجای ننھاده بود

جوی منابع سوختی بر  و  جستامپراتوری ميانه در. کند حال نيازھای خود به مواد معدنی را از آنجا تأمين می

سرمايه گذاری ھا در کشورھای جنوب می افزايد، اما ميل دارد روابطی استعمارگونه با دولت ھائی برقرار نسازد 

  ...بی آنکه ھمواره چنين خواسته ای عملی شود .  خود را به وی عرضه می دارندۀکه مواد اولي

 جای می دھد، با کشورھای جنوب عھد می بندد که چپاولگری چين که خود را در دسته بندی کشورھای رو به رشد

 گذشته طی چھارمين مجمع گفت و جوالی ١٩از اينرو، روز . قدرت ھای استعماری پيشين از وی سر نخواھد زد

، رئيس جمھور آن کشور، گفت که »ھو جين تائو«فريقا که در پکن برگزار شد، ا ھمکاری چين و ۀشنود دربار

. فريقا، قاره ای که بيشترين تعداد اين کشورھا را در خود جای دادها کشور در حال توسعه است، و چين بزرگترين«

فريقا در مناسباتی برابر، صميمی و دوستانه، رشته ھای پيوند را با يکديگر گره می زنند، و اخلق ھای چين و (...) 

  »).١(ديگرند   پشتيبان يک مشترک خود متقابالً ۀتوسع] تکاپوی[در 

حتی اگر اين بيانيه، نموداری از اعمال سبکی ديپلوماتيک باشد، چينی ھا ھنوز تحقيرھائی را از ياد نبرده اند که 

: با اينھمه رھبران آنھا بر سر يک دو راھی قرار گرفته اند.  قدرت ھای اروپائی و ژاپن بر آنھا روا داشتۀسيطر

 بيشتری از عرضه کنندگان خارجی ۀمی بايد ھمواره مواد اولي، )اولويت چينی ھا(برای پشتيبانی از رشد اقتصادی 

.  بسيار به آنھا وابستگی يافته است١٩٨٠ ۀدست آورند، که کشور پس از اوج گيری اقتصادی در سال ھای دھه ب

د و  فاس مداوم اين مواد ناگزير به ھمنشينی با حکومت ھائی گرديده اند که غالباً ۀاين رھبران برای اطمينان از عرض

  . غربی پيش از آنھا با خود آنھا پيش می گرفتندتی از ھمان نوع که قدرت ھای بزرگمناسبا–خودکامه اند 
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ی زورگوئی بر آنھا حکم می رانند که رژيم ھا: نداگرفتار» نفرين منابع طبيعی«در واقع، برخی کشورھای فقير به 

ل ھايشان را خوب يبنند؛ و نيروھای امنيتی که س می ز خاطرشان عوايد منابع معدنی است که به جيبۀتنھا دغدغ

که ھمدست   ھمين،از ديگر سو کشورھای اصلی خريدار ھم. چرب کرده اند آنھا را در مسند قدرت نگه می دارند

ھرچه بيشتر به مواد . گزيری ندارند»  منابعۀنفرين وارون«از ) ٢(دولت ھای استبدادی در ادامه حيات آنھا شوند 

  .ضه کنندگان وابستگی يابند، بيشتر به راھی کشيده می شوند که بقای حکومت آنھا را تضمين کنند اين عرۀاولي

فرانکلين دالنو . است] فارس[مصداق بارز اين امر، مناسبات اياالت متحده و رژيم ھای سلطنتی نفتی خليج 

با اين حال، وقتی . بيزار بود، از امپرياليسم و فئوداليسم عميقا )١٩٣٣ -١٩۴۵(مريکا اروزولت، رئيس جمھور 

 نفت را شنيد، در طول جنگ ۀمريکا و لزوم يافتن منابع عرضا محدوديت ذخاير نفتی ۀھشدار مشاورانش دربار

 رھيده از فرمانروائی ۀجھانی دوم پذيرفت که به عربستان سعودی نزديک شود که در آنزمان يگانه توليد کنند

 روزولت با ملک عبدالعزيز ابن سعود ديدار کرد، ١٩۴۵ بروری که در ماه فھنگامی. بريتانيا در خاور نزديک بود

عھدی غير رسمی با وی بست تا در عوض دستيابی انحصاری اياالت متحده به نفت وی، حمايت نظامی از قلمرو 

 نفتی گرچه اين بده بستان از آن ھنگام جرح و تعديل شده، بدين معنی که ميدان ھای). ٣(سعودی را تضمين کند 

مريکائی که به خاندان آل سعود تعلق دارند، باز اين توافق چونان يکی از ستون ھای ااکنون نه به شرکت ھای 

  .سياست واشنگتن در منطقه ھمچنان پابرجاست

اگر اياالت متحده امکان گزينشی می داشت، بی ترديد تمام نيازھای خود به سوخت ھای فسيلی را يکجا از 

ثبات و مطمئنی چون کانادا، مکزيک، بريتانيا يا اعضای ديگر سازمان ھمکاری و توسعه کشورھای دوست و با

اکثر منابع و ذخاير . اما واقعيت ھای خشن زمين شناسی مانع چنين رويکردی است. می خريد) OCDE(اقتصادی 

ھای شرکت غول طبق برآورده . فريقا و خاور نزديک و در قلمرو پيشين اتحاد جماھير شوروی جای دارندادر 

از ). ۴(قرار دارند ) OCDE(دخاير زيرزمينی نفتی بيرون از ناحيه %  ٨٠، )بريتيش پتروليوم سابق(» BP«آسای 

با مداخله در سياست ھای محلی، : نزد کشور ھائی بی ثبات تأمين می کنداز اينرو واشنگتن نيازھای سوختی خود را 

 انرژی برای خود از طريق اشکال مختلف حمايت ھای ۀن عرضبا عقد پيمان با رھبران در قدرت و با تضمي

  .نظامی

در آغاز قرن بيستم، قدرت ھای بزرگ امپرياليستی برای تضمين تسلط کشورھای ثروتمند بر نفت، ذغال سنگ، 

کائوچو، و مواد معدنی گوناگون، و به منطور تسھيل استخراج آنھا به تأسيس شرکت ھای عظيم دولتی يا خصوصی 

پس از استقالل کشورھا، اين کمپانی ھا فعاليت ھای . ختند يا امتياز بھره برداری را به پيمانکاران خود وانھادندپردا

خود را دنبال کردند، و غالبا با تحکيم مناسباتی استوار با نخبگان محلی، ھمان موقعيتی را تداوم بخشيدند که در سايه 

، )می ناميدند»  پرشين اويل کمپانی–آنگلو «که آنزمان (» BP«رد موا. دستگاه استعماری از آن برخوردار بودند

 «Ente Nazionale Idrocarburi«، و يا )ادغام چند شرکت گوناگون نفتی دولتی(» توتال«کمپانی فرانسوی 

(ENI بخشی از شرکت ،l’Agenzia Generale Italiana Petroli [AGIP ([از آن جمله اند.  

   سياه، خود را به آب و آتش می زنندۀرھبران برای اغوای قار... حی، طرح ھای آبرومند  ترجيۀوام ھا با نرخ بھر

 ۀھنگام آخرين مجمع گفت و شنود در بار). ۵( تاريخی دامنگير آنھا نيز بشود ۀولی چينی ھا نمی خواھند که اين نماي

 ميليارد دالر ٢٠وامی به ميزان ، رئيس جمھور چين اعالم کرد که کشورش »ھو جين تائو«فريقا، اھمکاری چين و 

 کشاورزی، تأسيسات زير بنائی و بنگاه ھای کوچک اقتصادی، به کشورھای ۀطی سه سال، به منظور توسع

 مواد اوليه را ۀ چينی ھرگونه مداخله در امور داخلی کشورھای تأمين کنندۀمقامات عاليرتب. فريقائی خواھد دادا
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 و قدرت ھای جاپان تواند از کشيده شدن به گير و داری برھد که پيش از وی اما پکن به زحمت می. انکار می کنند

  .غربی تجربه کرده بودند

اما پس از آن خريدھای طالی سياه آن کشور سر به .  توانسته بود به منابع نفتی خويش بسنده کند١٩٩٣چين تا سال 

 رسيد، يعنی افزايشی ٢٠١٠ون بشکه در سال  ميلي۵ به ٢٠٠٠ ميليون بشکه در روز در سال ١/ ۵آسمان کشيد و از 

  ١١/ ۶ خريدھای اين کشور به ٢٠٣۵ کنونی درست از آب درآيد، تا سال یچنانچه پيش بينی ھا%.  ٣٣٠معادل 

با گسترش سريع اتومبيل ھای در گردش، برخی از تحليل گران حتی از پيش . ميليون بشکه در روز خواھد رسيد

اما در حالی که ). ۶( کمابيش معادل مصرف اياالت متحده خواھد شد ٢٠۴٠ تا سال می گويند که مصرف اين کشور

دوسوم نيازھای خود را تأمين نمايد، چين با منابع ) با احتساب توليدات ھمسايه اش، کانادا(کشور اخير شايد بتواند 

فريقا، اا بايد در ناگزير آنچه می ماند ر. موجود فقط می تواند از پس پوشش يک چھارم مصرف خود برآيد

  .جو کند و مريکای جنوبی و کشور ھای عضو اتحاد شوروی پيشين جستاخاورنزديک، 

 گاز، که ۀچنانچه پکن به ھدف سه برابر کردن توليد برق ظرف بيست و پنج سال آينده پايبند بماند، واردات روزان

 از خاور  خواھد رسيد که عمدتاً  ميليارد متر مکعب٨٧ به ٢٠٢٠ اصال وجود نداشت، در سال ٢٠٠۵در سال 

مين أنزديک و جنوب خاوری آسيا به شکل گاز طبيعی مايع شده و از روسيه و ترکمنستان با انتقال از خط لوله ت

چين شايد بتواند نيازھای خود به دغال سنگ را برآورد، اما تنگناھای توليد و حمل و نقل چنان اند ). ٧(خواھد شد 

را از استرليا يا اندونزی  لی که در اوج فعاليت اند، از لحاظ اقتصادی کارآتر است که آنکه برای استان ھای ساح

تقاضا برای مواد معدنی ). ٨( ميليارد تن رسيد ١٨٣، دوسال بعد به ٢٠٠٩اين واردات ناموجود در سال . بياورند

 الکترونيکی و ساخت آلياژ ھای ۀتفکه در توليد کاالھای پيشر...) کلآھن، مس، کوبالت، کروم، ني(وارداتی ديگر 

  .پرمقاومت گزيری از آنھا نيست نيز افزايش خواھد يافت

   رھبران روی میۀ چونان نگرانی عمد، آنھا ھمۀبه نسبتی که وابستگی به مواد اوليه افزايش می يابد، تداوم عرض

 چين است که زندگی ۀيفظو«زير امور خارجه اعالم داشت که معاون و» Le Yucheng«بدينگونه آقای . نمايد

چالشی که چنين ضرورتی برمی انگيزد و فشار سترک آن .  ميليارد ساکنان خود فراھم آورد١/ ٣آبرومندی را برای 

مابقی می بايد فرع اين . به گمان من ھيچ چيز ديگری به اين اندازه نمی ارزد. بر حکومت را خود می توانيد دريابيد

 بين المللی مواد اوليه ھدف محوری سياست ننرو تقويت پيوندھا با تأمين کنندگااز اي» ).٩(اولويت ملی باشد 

  .خارجی چين است

 گسستی در تأمين مواد اوليه که شايد به جنگ داخلی، تغييرات نظام سياسی يا ستيزه ۀزمامداران کشور از مخاطر

ه، با پيمودن ھمان مسيری که ديری چين برای برکنار ماندن از اين مخاطر. نجامد نيک آگاھندی بيئھای منطقه 

غربی ھا ترسيم کرده بودند، کوشيده است تا منابع خويش را متنوع سازد، روابط سياسی با تأمين کنندگان عمده را 

اين ابتکارات از پشتيبانی . خاير معدنی و سوخت ھای فسيلی مشارکت جويدذگسترش دھد و در بھره برداری از 

 از جمله بانک ھای دولتی، شرکت ھای ملی، دستگاه ديپلوماسی و ارتش برخوردار  کشور،ۀمجموع دستگاه ادار

  ).١٠(است 

شرکت ملی «و » شرکت پتروشيمی چين«، »شرکت ملی نفت چين«در مورد نفت، دولت به کمپانی ھای دولتی 

است که در ميدان ھای نفتی خارجی، در شراکت با شرکت فشار آورده » برداری نفت از بستر دريای چينه بھر

 Petróleos de Venezuela SA«، يا شرکت ونزوئالئی »Aramco«ھای ملی محلی چون شرکت سعودی 

(PDVSA (« يا شرکت ملی نفت انگوال ،)Sonangol (ھمين تدبير در صنعت بھره برداری . سرمايه گذاری کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 Mining«و » China Minmetals Corporation«رکت ھای دولتی چون از معدن نيز دنبال می شود که ش

China Non-ferrous Metals Int’l «بر سرمايه گذاری در معادن خارجی افروده اند.  

 بارور ساختن اين عمليات، به مانورھای بزرگ ديپلوماتيک دست يازيده ۀرھبران چين به منظور فراھم آوردن زمين

قرارھای فريبنده، وام ھائی با ربح اندک، ضيافت ھای شام شکوھمند در پکن، طرح ھای اند که غالبا با قول و 

 ترجيحی به ۀ ميليارد دالر با نرخ بھر٢وامی به مبلغ . حيثيتی، مجموعه ھای ورزشی و کمک ھای نظای ھمراھند

ر بستر دريا را بر نيمی از حفاری ھای نويد بخش د» شرکت پتروشيمی چين«دولت آنگوال داده اند تا تملک 

و » شرکت ملی نفت چين« ميليارد دالر به ونزوئال قرض داده اند تا به معامالت نفس گير ميان ٢٠. کنند» آسان«

»PDVSA» «کشورھای ديگر، از جمله سودان و زيمباوه، به ازاء دستيابی چينی ھا به ). ١١(» ياری رسانند

  .ردار گرديده اندثروت ھای طبيعی آنھا از پشتيبانی ھای نظامی برخو

اين گونه ترتيبات ناگزير پکن را به راھی کشانده است که خود را بيش از پيش در امور سياسی و نظامی دولت 

در سودان، چين ھم به سبب تحويل اسلحه و ھم به دليل پشتيبانی . ھائی که به آنھا چشم دوخته درگير سازد

، متھم به »شرکت ملی نفت چين« از سرمايه گذاری ھای  حفاظتۀديپلوماتيک در سازمان ملل متحد، به دغدغ

، گروه بين المللی بحران گزارش ٢٠٠٨ جوندر ماه . کمک به رژيم بی رحم و خشن آقای عمر البشير گرديده است

عزم چين در حفاظت از سرمايه گذاری ھا و . است» بزرگترين سرمايه گذار در سودان«داده بود که آن کشور 

رژی خود، آميخته با سياست سنتی عدم مداخله، سھمی در گريز سودان از فشارھای بين المللی تضمين امنيت ان

به ويژه پس از ايجاد کشور نوپای مستقل . اين اواخر، چينی ھا از پشتيانی آقای البشير کاسته اند). ١٢(» داشته است

  ) ...١٣(سودان جنوبی، که بخش اعظم ذخاير نفت در آنجاست 

 يک حکومت دموکراتيک و خوش کردار نيست به حمايت پکن از رژيم ۀکه چين خود نمون دن آنبا فراموش کر

کمک به رژيم ايران گذشته از حمايت نظامی، به . ھای مستبد يا فاسدی مانند ايران و زيمباوه نيز ايراد گرفته اند

. ن را تحت نظارت خويش قرار دادهفرايند ديپلوماتيک نيز کشيده است به ويژه از آنرو که سازمان ملل متحد تھرا

در زيمباوه ھم چين با تسليح و آموزش نيروھای امنيتی گويا به رژيم سرکوبگر آقای روبرت موگابه کمک کرده 

  .که در عوض به زمين ھای مزروعی و توتون و مواد معدنی با ارزش دست يابد باشد، به اميد آن

وی اند، پکن به بند و بست با شرکت ھای ملی گرايش داشته، و در کشورھائی که در صحنه بين المللی کمتر منز

 اين گونه توافق ھا خيری می بينند، سھمی ۀبدين ترتيب به جای مدد رساندن به توده ھای مردمی که به ندرت از ثمر

در آنگوال، رشته ھای پيوند تنگانگی را با شرکت ملی نفت . در فربه کردن نخبگان محلی بر دوش گرفته است

 José Eduardo«آنگوال استوار ساخته، که شرکتی دولتی است در چنگال شخصيت ھای نزديک به رئيس جمھور 

dos Santos« . ھرچند کادرھای اصلی شرکت از اين مناسبات بھره مندند، اکثر اھالی آنگوال، با درآمدی کمتر از

 ھم به معامله با رژيم آنگوال و »BP«و  » Chevron» ،«ExxonMobil«). ١۴( دالر روز را سر می کنند ٢

  . ادامه می دھند،رژيم ھای ديگری که از ھمان قماش اند

زارد، باز شايد اين کشور اسر و کار دارد چين را آنقدرھا نيحتی اگر ماھيت استبدای يا فئودال رژيم ھائی که با آنھا 

ن ديگری از فرودست ترين طبقات جامعه، بی ميل نباشد که با اعطای کمک ھائی به کشاورزان خرده پا و کارفرمايا

فريقا چين بسيار فعال است و در احداث راه آھن، ادر مناطقی مانند جنوب صحرای . رفتار خود را جبران کند

با اينھمه، اين تأسيسات در انتظار روزی که به کار .  نفت سرمايه گذاری ھای انبوھی کردهۀبندرھا و خطوط لول
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 نيازھای آندسته از کمپانی ھای معدنی و نفتی را برآورده می سازند که شريک ايند، عمدتاً ساير بخش ھای فعاليت بي

  .چين اند

  .نيستند» در دراز مدت ماندگار« فريقای جنوبی اعالم کرد که مناسباتی اين گونه ارئيس جمھور 

در نگاه اول، اشتھای « که تھيه شده، برآورد کرده است) ١۵( پارلمان اروپا ۀگزارشی که به سفارش کميسيون توسع

در واقع پکن سھمی در رشد اقتصادی . »فريقا به چشم می آيداچين برای ثروت ھای طبيعی، چون موھبتی برای 

، تنھا چھارده کشور، که ھمه ٢٠٠۵در سال . با اينھمه، تأملی ژرفتر، تصوير يکدستی به دست نمی دھد. قاره دارد

 مبتنی بر عمدتاً – اند، از تراز بازرگانی مثبتی با چين برخوردار گرديده بودند  نفت و مواد معدنی بودهۀتوليد کنند

در عوض سی کشور ديگری که امواج سيل آسای منسوجات چينی، و کاالھای . صادرات مواد اوليه به آن کشور

  .اشته اندمصرفی ارزان به زيان توليدکنندگان محلی، به سوی آنھا سرازير بوده است، کسری تراز بازرگانی د

ته که فريقا، شکاف ميان کشورھای برنده و بازنده به طور چشمگيری گسترش يافابدينگونه در مبادالت ميان چين و 

برای اکثر کشورھای «: ھمين گزارش نتيجه گرفته که.  فراوانی ھم برانگيخته استاينجا و آنجا کدورت و رنجش

رگی در دل ھا نشانده بود، اما اوضاعی مساعد رشد پايدار فريقا، گفتارھای چين در باره توسعه، اميدھای بزا

  ».اقتصادی پديد نياورد

دولت ھای «نگارد، با نزديک شدن به  ديگری بيۀاگر چين دستيابی به مواد اوليه را ھمچنان برتر از ھر مالحظ

ش برای توسعه ای کشورھائی که به وفور از ثروت ھای طبيعی برخوردارند، و با انجام کمترين تال» رانت خوار

در ھمايشی در ماه . فراگير، ھر روز بيشتر سلوکی ھمانند قدرت ھای پيشين استعماری در پيش خواھد گرفت

تار و پود : فريقای جنوبی فرصت را از دست نداد تا بگويد کهاس جمھور ي، رئ »Jacob Zuma«  گذشته جوالی

استوار است؛ وضعی که به » ن مواد اوليه برای خويشتأمي«بيش از ھرچيز بر » فريقاا ۀتعھد چين برای توسع«

  ).١۶(» تداوم آن در دراز مدت ميسر نتواند بود«باور وی 

 –يا فراگير تر از آن با کشورھای رو به توسعه–فريقا ااما ھر تغيير گويائی در مناسبات بازرگانی ميان پکن و 

ايع انرژی خوار به سمت توليداتی بيشتر مستلزم دگرگونی عميق ساختار اقتصادی چين است، واژگونی صن

به نظر می آيد که رھبران چين .  خدمات، جايگزينی انرژی ھای فسيلی با انرژی ھای بازيافتنیۀاقتصادی و توسع

بر برکشيدن وسائل حمل و نقلی بديل، ) ٢٠١١ -  ٢٠١۵ (ۀ پنجسالۀدوازدھمين برنام: از اين ضرورت آگاه باشند

 مواد تازه، بيوتکنولوژی و ديگر فعاليت ھائی تأکيد ورزيده است که سازگار با تغييراتی با انرژی ھای يازيافتنی،

بدون آنھا رھبران چين دستخوش اين مخاطره اند که خود را در چھارچوب مناسباتی ). ١٧(چنين سرشتی باشند 

  .کمتر غرور انگيز با کشورھای رو به توسعه محبوس سازند
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