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 اهمیت جهانی آهستگی رشد اقتصادی چین

 نیک بیمز

اهمیت داده های اخیر تولید ناخالص داخلی چین، که شاهد رشد اقتصاد این کشور با آهسته ترین آهنگ از 

بود، چندان در خودِ این ارقام نهفته نیست، بلکه اهمیت  2002تا  2008زمان بحران مالی جهانی سال های 

ی این داده ها برای اقتصاد جهانی در کلیت آن است. داده های اخیر نشان دهندۀ پایان دورۀ رشد آن در معنا

اقتصاد به بهای تزریق اعتبار و بدهی بود که رشد بازارها را برای اقتصادهای به اصطالح نوظهور و کشورهای 

 ی می رساند.صادرکنندۀ کاال، تأمین می کرد و به حفظ رشد اقتصاد جهانی در کلیت آن یار

تر این تغییر شگرف منجر به بروز یک رکود عمیق در برزیل، انقباض اقتصاد کانادا )عامل مهمِ از دست پیش

کاری در استرالیا و بحران رو به رشد بازارهای نوظهورِ وابسته رفتن قدرت حکومت هارپر(، پایان رونق معدن

 ن چیزی است که قرار است فرابرسد.به رشد چین، شده است. اما این ها تنها عالئمی از آ

این برداشت که چین می تواند سکوی جدید و دائمی توسعۀ جهانی باشد، همیشه یک توهم بود. اما رشد 

جهانی تا مقطعی از طریق بسته های انگیزشی اعتباری که رژیم چین در واکنش به بحران مالی به کار گرفته 

میلیارد دالری، تصمیمی بود که برای باز کردن شیرهای  100یِ تر از بستۀ انگیزشبود، حفظ شد. حتی مهم

فلکۀ منابع مالی گرفته شده بود. تخمین زده می شود که اعتبارات چین به میزانی معادل با کل نظام مالی 

 ایاالت متحده بسط یافت.

نرخ های حکومت چین از یک نظر راهی را پی گرفت که سایر حکومت ها و مقامات مالی با سیاست های 

( دنبال کرده بودند، راهی که شاهد تزریق تریلیون ها دالر به QE« )تسهیل کمّی»بهرۀ نزدیک به صفر و 

 نظام مالی بود. اما نسخۀ چینی از یک جنبۀ مهم متفاوت از نسخۀ سایر مراکز سرمایه داری اصلی بود.

نوع دیگری استفاده شد: ساخت  این اعتبارات به جای تغذیۀ سوداگری در بخش مالی، برای سودگرای از

شهرهای تماماً جدید و زیرساخت و متعاقباً توسعۀ صنایع مهمی که این شهرها را تأمین می کرد. مقیاس این 

 توسعه، در یک آمار حیرت انگیز خالصه می شود.
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 ، یعنی اوج رونق به واسطۀ اعتبارات، میزان2043و  2044تخمین زده شده است که طی سه سال مابین 

سیمان استفاده شده در اقتصاد چین بیش تر از سیمانی بود که ایاالت متحده در کل قرن بیستم استفاده کرده 

گیگا تُن بود، در حالی که  1.1، مصرف سیمان امریکا در این قرن، «واشنگتن پست»بود. طبق یک مقاله در 

 گیگا تُن می رسید. 6.1طی سه سال مذکور، مصرف چین به رقم 

ۀ رشد به واسطۀ اعتبارات، اکنون به پایان رسیده است. تبعات این فرایند، هم برای اقتصاد جهانی و این دور

هم برای طبقۀ کارگر چین و جهان، تنها زمانی درک می شود که تحوالت اقتصادی چین را در چهارچوب 

 جهانی و تاریخی آن قرار دهیم.

به مراتب آشکارتر مکانیسم های بازار آغاز شد. اما طی  با پذیرش 42۹8بازگشت سرمایه داری به چین از سال 

تنها یک دهه، این امر منجر به ظهور تنش های اجتماعی حادی شده بود که در جنبش اعتراضی مه تا ژوئن 

 به اوج رسید.« تیان آنمن»در میدان  4282

ید، دیگری از آن می هراسبرای رژیم چین، جنبش دانشجویی نگرانی اصلی نبود. آن چه رژیم بیش از هر چیز 

صعود به رو به رشد طبقۀ کارگر بود، همراه با مطالبات مستقل آن، که در پس این طبقه پدیدار می شد و چنان 

چه درهم شکسته نمی شد، می توانست به سرعت وارد صحنه شود. این منشأ سرکوب خونینی بود که به 

مستقل طبقۀ کارگر را هدف قرار داد. اما سرکوب  مراتب فراتر از پکن رفت و سرکوب تمامی سازمان های

به آن معنا نبود که تضادهای منجر به این اعتراض از میان رفته است. طی سه سال به « تیان آنمن»جنبش 

دنبال سرکوب، یک نزاع درونی در صفوف باالیی رژیم بر سر این موضوع رخ داد که برای حفظ قدرت، کدام 

 د پی گرفته شود.مسیر اقتصادی و سیاسی بای

رهبر »، «دنگ شیائوپینگ»سره کرد، به طوری که ، کار را یک4224انحالل اتحاد شوروی در اواخر سال 

تر در سرمایه داری جهانی صورت نگیرد، تأکید کرد که چنان چه چرخشی به سوی ادغام بیش« عالی مقام

 پکن همانی راهی را خواهد پیمود که مسکو پیمود.

تشریح شد، متکی بر این  4222او در اوایل « سفر جنوب»، که در به اصطالح «دنگ» گیری جدیدجهت

برداشت بود که به جای محدود کردن سرمایه گذاری خارجی به مناطق ویژه، درهای کل کشور باید به طور 

 فزاینده ای به سوی سرمایه گذاری ابرشرکت های جهانی باز شود.
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های بزرگ غرب به سوی بُرون سپاری تولید در مناطق برخودار از کار اقتصاد چین، همزمان با حرکت شرکت 

محور را تجربه کرد. این رونق با -ارزان برای فائق آمدن بر فشارهای نزولی بر نرخ های سود، رونق صادرات

شتاب گرفت، پس از این بحران چین بیش از پیش به قطب تولید و  4228-422۹بحران مالی آسیا در سال 

 ال در آسیا تبدیل شد.ساخت کا

اقتصادهای آسیای جنوب شرقی، به سوی تولید قطعات برای تولید و ساخت نهایی کاال در چین چرخش کردند، 

در حالی که تایوان و ژاپن عمدتاً تأمین کنندۀ سرمایه گذاری های مهم بودند. توسعۀ صادراتی به دنبال الحاق 

 تر شد.بیش 2004در سال « سازمان تجارت جهانی»چین به 

با این حال صرفاً مالحظات اقتصادی نبود که اقدامات رژیم پکن را تعیین می کرد. سیاست، نقش کم اهمیت 

مدت ها قبل مشروعیت خود را که از ادعای هدایت کشور به « حزب کمونیست چین»تری ایفا نکرد. رژیم 

تماعی را کنار گذاشته بود، و مدعی سوی سوسیالیسم نشأت می گرفت، از دست داده و حمایت از برابری اج

بود که حاکمیت آن، موجب رونق اقتصادی بوده است. در نتیجه حزب کمونیست چین تالش کرد با توسل 

آشکارتر به ناسیونالیسم، قدرت را حفظ کند؛ به این معنا که نشان دهد این حاکمیت است که مسئولیت عروج 

 یگاه درخور آن در نظم جهانی بازمی گرداند.چین را بر عهده دارد و این کشور را به جا

با نضج گرفتن توهمات رژیم پکن، توهمات همتایان بین المللی آن نیز شکوفا شد. در اواسط نیمۀ نخست قرن 

بیست و یکم، به نظر می رسید که پارادایم اقتصادی نوینی قوام گرفته است. سیاست های پول ارزان در ایاالت 

را در امریکا و اروپا تغذیه کرد؛ به این ترتیب اروپا و امریکا به بازارهای اصلی اجناس  متحده، یک رونق مصرفی

تولیدی ابرشرکت های فراملی جهانی در چین تبدیل شدند. مازاد صادراتی حاصل از این فرایند، از سوی 

 تن نرخ های بهرهحکومت چین در خزانه داری های امریکا سرمایه گذاری شدند و این امر به پایین نگاه داش

 کمک کرد.

به نظر می رسید که یک سیکل مساعد شکل گرفته است. ایاالت متحده از یک سو به دلیل واردات خود از 

چین با کسری تجاری باالیی رو به رو بود، در حالی که از سوی دیگر این کسری از محل مازاد تجاری چین 

 تأمین مالی می شد.
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ین بورژوا که هرگز چیزی فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، تا چه رسد به برای تمام اقتصاددانان کوته ب

درک تضادهای نظام سرمایه داری، این فرایند عالمت طلوع عصر جدید توسعۀ سرمایه داری بود. حتی صحبت 

که  4211اشاره ای به توافقات پولی بین المللی در سال  -جدید« برتون وودز»هایی وجود داشت از یک نظام 

با شور و شعف « صندوق بین المللی پول»، 2006بنیان تعیین کنندۀ رونق پساجنگ سرمایه داری بود. در سال 

گزارش داد که رشد اقتصادی جهانی آن سال، باالترین نرخ نسبت به سال های آخر رونق پساجنگ در اوایل 

 است. 42۹0دهۀ 

یدگی داخلی در قلب سیاست های پول ارزان در کشورهای ، گند200۹اما این شور و شوق، دیری نپایید. در سال 

، با سقوط بانک سرمایه گذاری 2008سرمایه داری اصلی، بیش از پیش داشت آشکار می شد. در سپتامبر 

 و تقریباً فروپاشی کل نظام ملی جهانی، این گندیدگی به سطح آمد.« لمان برادرز»

میلیون کارگر  23وقفۀ رعب انگیز رو به رو کرد، به طوری که محور چین را با یک -بحران مالی، رشدِ صادرات

 از دست دادند. 2002و اوایل  2008شغل خود را در ماه های آخر 

رژیم با ترس از پیامدهایی که این بحران برای ثبات سیاسی داشت، برنامۀ انگیزشی و توسعۀ اعتباری را راه 

در سطح ملی راه اندازی شد، نشان داد که هیچ راهی را برای  اندازی کرد. با این حال این برنامه که مقدمتاً

برون رفت نشان نمی دهد. این برنامه بر این فرض بنا نهاده شد که پس از افول اقتصادهای سرمایه داری 

اصلی، بهبودی رخ خواهد خوهد داد و این بهبود، به رونق چین نیرو خواهد بخشید. اما چنین چیزی رخ نداده 

وض، اقتصاد جهانی عمیق تر از قبل در باتالق گرایش های رکودی فرو رفته است. این منجر به است. در ع

 کوهی از مشکالت در چین شد که روشن کرد تداوم نظام انگیزشی، خود یک بحران مالی را ایجاد خواهد کرد.

یری جدید آغاز گ، یک جهت2043در اواخر سال « شی جینپینگ»با روی کار آمدن رئیس جمهور بعدی چین، 

گیری، چرخش دادن اقتصاد از اتکای سابق آن به سرمایه گذاری و ساخت و ساز به شد. هدف از این جهت

دیگر،  بود. باری -به ویژه صنایع متکی بر مالیه -سوی گسترش مصرف داخلی و افزایش صنایع خدماتی

یاسی ن وسیله بتواند پایگاهی اجتماعی و سمالحظات سیاسی نقش اساسی را ایفا کرد. رژیم امیدوار بود که به ای

برای خود در میان بخش اقشار متوسط مرفه ایجاد کند. با این حال بحران بورس در ماه ژوئیه و اوت، ضربه 

 ای کاری به این چشم انداز وارد آورد.
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وگیری از ی جلتر از آن براگیری جدید اقتصادی به هیچ رو راه برون رفتی برای اقتصاد چین و بسیار کمجهت

تضادهای نظام سرمایه داری جهانی، ارائه خواهد کرد. در واقع چین به جای برانگیختن اقتصاد جهانی، خود با 

 این چشم انداز رو به رو است که همراه با اقتصاد جهانی به پایین کشیده شود.

رد: از بریتانیا تصدیق ک در آستانۀ دیدار رسمی خود« رویترز»در مصاحبه ای مکتوب با « شی»همان طور که 

چین به عنوان اقتصادی که به طور تنگاتنگی با بازارهای بین المللی مرتبط شده است، نمی تواند از عملکرد »

بی رمق اقتصاد جهانی ایمن بماند. ما نگرانی هایی دربارۀ اقتصاد چین داریم و به سختی در تالش هستیم به 

تصاد آهستۀ جهانی هستیم که بر همۀ کشورها، به خصوص کشورهای چنین نگران اقآن ها بپردازیم. ما هم

 «.درحال توسعه، تأثیر می گذارد

هانی بحران مالی ج« موج سوم»اقتصاد جهانی که فرسنگ ها با تجربۀ هرگونه بهبود فاصله دارد، با آن چه که 

یکا، و رکود و بحران مالی که بحران نظام مالی امر -اول« موج»نامیده می شود، رو به رو است. به دنبال دو 

این بحران دارد شکل فشارهای رکودی و ضدّ تورمی رو به رشدی  -به منطقۀ یورو ضربه زد 2042در سال 

 را به خود می گیرد که از چین ظاهر شده و بر بازارهای نوظهور تأثیر گذاشته اند.

فته، و همین طور چین و به اصطالح این بدان معنا است که طبقۀ کارگر در اقتصادهای سرمایه داری پیشر

اقتصادهای نوظهور، به مبارزات اجتماعی و طبقاتی مهمی پرتاب خواهند شد، مبارزاتی که تنها بر مبنای یک 

 برنامۀ سوسیالیستی بین المللی می تواند پیش برده شود.

 2041اکتبر  23
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 به مناسبت شصت و ششمین سال انقالب چین

 آرام نوبخت

به رهبری مائو زدونگ و اعالم « حزب کمونیست چین»سال از قدرت گیری  66بر، یادآور گذشت اول اکت

 است.« جمهوری خلق چین»

ش جهانی طبقۀ کارگر، دهقانان و زخی زنجیرۀ از خود حلقه ایتغییر و تحوالت انقالبی چین، در این مقطع، 

بود. در آسیا، امریکای التین و آفریقا،  توده های تحت ستم به دنبال خاتمۀ جنگ جهانی دومبه طور کلی 

که  دناستعماری شده بود هایی علیه حاکمیت سرنوشت ساز ردیبمیلیون ها تن از کارگران و دهقانان وارد ن

پن را به خود گرفته بود. با وجود ابعاد و مقیاس عظیم اشکل اشغال نظامی وحشیانۀ ژ، 4230دهۀ  در چینِ

نه طبقۀ  هک درست به این دلیل ؛ک انقالب سوسیالیستی یا کمونیستی نبودچین، ی 4212مبارزات، انقالب 

 کارگر، بلکه ارتش های دهقانی و حزب مائو را به قدرت رساند.

و  ،، تماماً در اقتصاد سرمایه داری جهانی«کمونیست»امروز روشن است که چین، با وجود یدک کشیدن نام 

به  2008ادغام شده است. تا پیش از سقوط وال استریت در سال  ،به عنوان تأمین کنندۀ نیروی کار ارزان آن

 را دولت پلیسی چین مدیریتی توان «وال استریت»آغاز بحران سرمایه داری در امریکا و جهان،  نشانۀعنوان 

اوراق قرضۀ امریکا با شوق و انبوه  در واداشتن میلیون ها کارگر به کار برای ابرشرکت های جهانی و خرید

تور مو»به عنوان این بار تمجید اقتصاددانان بورژوا از مدل اقتصاد چین ؛ پس از آغاز بحران، می ستودذوق 

نیز اضافه شد. هرچند اکنون با نوسانات و سقوط تند بورس شانگهای، انتشار ارقام مؤید  یاقتصاد جهان «رشد

درصدی ارزش پول  2به کاهش زدۀ بانک مرکزی چین آهستگی رشد اقتصادی و کاهش صادرات، اقدام شتاب

تاکنون، همه و همه  2008خود، حجم باالی بدهی به جای مانده از بستۀ مالی انگیزشی چین طی سال های 

 این توهم را نیز از میان برده است.

ندارد، بلکه در عوض  4212ادامه داشت، مغایرتی با مائوئیسم و انقالب  نیز این تمجیدها که تا همین اواخر

روسیه و  424۹در واکنش به انقالب  4224در سال  «حزب کمونیست چین»نطقی آن است. هرچند پیامد م

 نگذشته بود که به سرعت از عروج زایش آنمارکسیسم انقالبی شکل گرفت، اما چندان از  سنن بر مبنای

شکست  لاستالینیسم در اتحاد شوروی متأثر شد. در شرایطی که نخستین دولت کارگری در روسیه به دنبا
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انقالب های اروپا، به خصوص آلمان، منزوی شده بود، باند استالین، این نمایندۀ منابع یک دستگاه بروکراتیک 

، قدرت یت، با کنار گذاردن انترناسیونالیسم سوسیالیس4221محافظه کار و ضدّ انقالبی، به دنبال مرگ لنین در 

 قبضه کرد. به جای شوراهای کارگری را

ا تروتسکی بتازد که بر مبنای آن، در کشورهایی ب «انقالب مداوم»ر اخص مجبور بود به تئوری استالین به طو

، تنها طبقۀ کارگر قادر به تحقق وظایف ملی و (نظیر روسیه و چین)انکشاف به تأخیرافتادۀ سرمایه داری 

حت توده های ت حاکمیت پرولتاریا به محض کسب قدرت و قرار گرفتن در رأسدر نتیجه دمکراتیک است. 

 یی از مبارزه برای سوسیالیسم در سطح جهانئستم، وادار خواهد شد که اقدامات سوسیالیستی را به عنوان جز

 تروتسکی که با دقت هر چه تمام در رویدادهای منتهی به «انقالب مداوم»اجرا کند. برای استالین، تئوری 

غیرقابل تحمل در برابر موقعیت ممتاز بروکراسی انقالب اکتبر به اثبات رسیده بوده، یک تهدید  پیروزی

الیسم در سوسی»به طور فشرده در هیبت تئوری ارتجاعی  فع بروکراسیکه منا ؛ در این جا بودمحسوب می شد

 د.ومتجلی می ش« یک کشور

مونیست نوپای ، حزب ک«کومینتانگ»برد اتحاد فرصت طلبانۀ خود با حزب ناسیونالیستی استالین برای پیش

ین را وادار به به ادغام در این حزب بورژوایی کرد. در این جا بود که مستقیماً با زیر پا گذاردن درس های چ

نخست، تکمیل وظایف ملی و  :انقالب روسیه، اعالم کرد که انقالب چین، شامل دو مرحله خواهد بود

جود ه ای دوردست. با این ودمکراتیک به دست بورژوازی چین؛ و سپس ورود به مرحلۀ سوسیالیستی در آیند

از همتای  و ارتجاعی تر ، طبقۀ سرمایه دار چین نشان داد که به مراتب پست تر422۹-4221طی انقالب 

روس خود است. حزب کومینتانگ که از خیزش انقالبی به وحشت افتاده بود، حزب کمونیست چین و طبقۀ 

کو را تقویت می تی در مسیسست بروکراسی استالینکارگر را به خاک و خون کشید؛ این شکستی بود که تنها د

 کرد.

، دو گرایش در درون حزب کمونیست چین شکل گرفت. یک گرایش، به سوی 422۹به دنبال شکست سال 

اده سیاست های استالین هشدار د پیروی از البتر از وقوع فاجعه به دنچرخش کرد که پیش« اپوزیسیون چپ»

ی انقالب مداوم را گرفت. گرایش دوم، به رهبری مائو، به این نتیجه رسید که بود و به این ترتیب جانب تئور

طبقۀ کارگر برای رهبری انقالب است. حزب  خودِ مسأله، نه استالینیسم، بلکه ضعف و ناتوانی ارگانیک
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دا ج یخود را از طبقۀ کارگر شهر ،اخراج و تحت رهبری مائو ،بزها را از ح«تروتسکیست»کمونیست چین، 

 به جنگ های دهقانی و چریکی نزدیک کرد. و

ز مائو، چیزی نیست ج« ارتش سرخ»اشاره کرد که  تیزبینانهدر مقاله ای به راستی  4232سال  در تروتسکی

جنبش خرده مالکانی که با طبقۀ کارگر خصومت دارند. تضاد میان این دو، ریشه در چشم اندازهای طبقاتی 

و دومی،  تاسد؛ به طوری که اولی نمایندۀ تولید اجتماعی شده در مقیاس انبوه متفاوت پرولتاریا و دهقانان دار

رو به زوال و ضدّ صنعت و فرهنگ شهری. تروتسکی هشدار داده بود که ارتش های  بخشی از طبقات متوسطِ

دهقانی به محض ورود به شهرها، هرگونه جنبش مستقل کارگری را سرکوب خواهند کرد، و حتی بخش هایی 

 خود به بخشی از بورژوازی مبدل خواهند شد. ،در طی زمان ،فرماندهی آنان از

اثبات شد. حزب کمونیست چین درست مانند احزاب استالینیست جهانی پس  4212صحت این تحلیل در سال 

افرجام ماند. نالبته کومینتانگ شکل بدهد که  ااز جنگ جهانی دوم، مقدمتاً تالش کرد حکومتی ائتالفی را ب

نتانگ که با پدیدار شدن جنگ سرد علیه شوروی روحیه گرفته بود، به جنگ ی، رهبر کوم«چیانگ کای شک»

این رویداد را رقم زد، نه ظرفیت های نظامی  نهایی داخلی علیه حزب کمونیست چین دست زد. آن چه نتیجۀ

ی هشدار طور که تروتسک مبالغه آمیز مائو، بلکه ضعف اقتصادی و سیاسی عمیق رژیم کومینتانگ بود. همان

گونه ابتکار عمل مستقل طبقۀ کارگر را سرکوب و از مالکیت رجدید مائو، ه« کمونیستی»داده بود، حکومت 

های منتخب و دمکراتیک «سوویت»خصوصی حفاظت کرد. هرگز چیزی شبیه به شوراهای کارگری یا همان 

ال ، در دستگیری تروتسکیست های چین در س. ترس ماندگار رژیم از طبقۀ کارگرشکل نگرفتانقالب روسیه 

 رخ نشان داد. 4212

ب مائو بود که شامل ائتالف با احزا« مرحلۀ دمکراتیک نوین»چشم انداز رژیم جدید، نه سوسیالیسم، بلکه 

 -سرمایه داری و چهره هایی می شد که همراه با چیانگ به تایوان نگریخته بودند. رفرم های محدود این رژیم

 جزء -ی زمین و اصالحات ارضی، تمهیدات رفاهی پایه ای و ممنوعیت فحشا و استعمال تریاکملی ساز

نگ ج»اقدامات بورژوایی بودند. به همین ترتیب، موج ملی سازی ها در بحبوحۀ بحران اقتصادی به دلیل 

ورهایی نظیر اقتصاد ملی در کش تنظیمنبودند، بلکه مشابه با سیاست های « سوسیالیستی»به هیچ رو ، «کره

ضدّ  ایه رهبران بورژوای جنبش از سوی هند بودند. حزب کمونیست چین صرفاً برنامه ای را پیش گرفت که

 اجرا شده بود. -نظیر جواهر لعل نهرو در هند -استعماری
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شکاف های تندی در درون رژیم مائوئیستی پدیدار شد. حزب کمونیست چین، وادار شد که برای ادارۀ صنایع، 

رمایه داران سابق و متخصصین شهری اتکا کند، چرا که اکثر کادرهای دهقانی او اصوالً چیزی از تولید به س

مائو )که خود بازتابی از تضاد دهقانان  «رادیکالیسم»بذرهای نزاع آتی را میان همین امر مدرن نمی دانستند. 

 «جاده صاف کن های سرمایه داری»ح تر از همه طبقۀ کارگر شهری بود( و به اصطالبا صنعت، فرهنگ و مهم

« ورشسوسیالیسم در یک ک»رچوب ناسیونالیستی اآزاد(، کاشت. هر دو جناح ریشه در چه بازار طرفداران)

ی چرخش به سوی یعن -داشتند، و به همین دلیل در تقابل با تنها آلترناتیو سوسیالیستی غلبه بر انزوای چین

 قرار داشتند. -نقالب سوسیالیستی جهانیطبقۀ کارگر جهانی بر مبنای برنامۀ ا

وچک، ک یطرح های تخیلی مائو برای سوسیالیسم روستایی، کمون های دهقانی و صنایع و کوره پزخانه ها

علیه ی وبه اوج رسید که  «انقالب فرهنگی کبیر پرولتری»به فاجعه از پس فاجعه ختم شد؛ این فاجعه در 

انداخت. زمانی که کارگران امور را در دست خود گرفتند، بروکراسی  به راه 4266رقبای جناحی خود در سال 

از شدت وحشت به سرعت اختالفات خود را کنار گذاشت و ارتش را برای سرکوب طبقۀ کارگر روی کار آورد. 

از آن زمان به بعد، در همان حال که رهبری حزب کمونیست چین با دامن زدن به کیش شخصیت حول مائو 

اقدامات سرکوبگرانۀ خود بهره می برد، برنامۀ رادیکالیسم دهقانی مائو دفن شد. پس از مرگ مائو برای توجیه 

را دستگیر و همان شعارهای انقالب فرهنگی را هم « باند چهارنفره»گروه به اصطالح  ،، رژیم42۹6در سال 

 گذاشت. یبه کنار

فرهنگی را می ستودند،  بانقال 42۹0و  4260در همان حال که رادیکال های طبقۀ متوسط در دهه های 

د شوروی یکسان و اتحا« چین سرخ»رتر امپریالیسم امریکا پی بردند که خصلت طبقاتی ابرخی نمایندگان هوشی

اکتبر  در« انقالب فرهنگی»در اوج به همین دلیل نیست. اتحاد شوروی، یک دولت کارگری بود، ولو منحط. 

چین به جامعۀ »نوشت که با ریاست جمهوری او، « Foreign Affairs»، ریچارد نیکسون در نشریۀ 426۹

ملت بزرگ و درحال پیشرفت، نه به عنوان کانون زلزلۀ انقالب  کبازگردانده خواهد شد. اما به عنوان ی یجهان

 «.جهانی

 ههت بارد که رژیم مائو چندان بی شبکگران اشاره در همان شماره از نشریۀ مذکور، یکی دیگر از تحلیل

کارایی »حکومت هایی بورژوایی که به دنبال جنبش های ضدّ استعماری به قدرت رسیدند، نیست. تنها تفاوت، 

برد اهدافی است که تاریخاً مرتبط به شیوۀ تولید سرمایه داری و نظم اجتماعی برتر کمونیسم چینی در پیش
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ق اهداف ظور تحقنه اسم کمونیسم به مبنا شده بر آن است... اصالت مائوئیسم، در روش های بسیج توده ها ب

ه ای( که مله هستجملی است: صنعتی سازی چین و کسب ابزارهای نظامی )از -متناسب با هر جنبش انقالبی

 «.سیاست قدرت برتر کفایت می کند پیگیریبرای 

 های چینبا مائو مالقات کرد که طی آن زمینه برای اتحاد علیه شوروی و باز شدن در 42۹2نیکسون در سال 

، دنگ شیائوپینگ به سرمایه گذاری خارجی و استقرار 42۹8به سوی سرمایۀ خارجی گذاشته شد. در سال 

 42۹0در اواخر دهۀ  یدد بازار سرمایه داری شتاب بخشید. این مصادف شد با حرکت سرمایه داری جهانجم

 «یان آنمنت» میدان از این که کشتار ازی تولید و ایجاد کارگاه هایی با نیروی کار ارزان. پسس یبه سوی جهان

، نشان دادتمایل رژیم را به استفاده از بی رحمانه ترین روش ها برای سرکوب طبقۀ کارگر  4282در سال 

 دی سرمایۀ خارجی، به سیل مبدل شد.وجریان ور

 را 4212رژیم کنونی چین در شرایطی به استقبال جشن انقالب می رود که همان رفرم های محدود انقالب 

 ، خود ناظر بر استثمار طبقۀ کارگر«کمونیست»واژگون کرده و بورژوازی چین به نمایندگی از سوی حزب  هم

 و نابرابری های رو به رشد اجتماعی بوده است.

ین دهمین بندر بزرگ جهان و هفتم -«تیانجین»انفجار مهیبی که اواسط ماه اوت امسال در انبار موادّ شیمیایی 

ین که از زاویۀ اهمیت استراتژیک و اقتصادی خود به عنوان قطب حمل و نقل، صنعتی و تکنیکی بندر بزرگ چ

 -برای پکن، تحت مدیریت سیاسی مستقیم وزارت مسکن حکومت مرکزی حزب کمونیست چین قرار دارد

 مقامات پایان می دهد.« مدیریت معجزه آسای»موردی بود که به تنهایی به اسطورۀ 

مورد در  481یعنی بیش از  -کار جان باختند« سوانح»کارگر چینی در نتیجۀ  64هزار و  68، 2041در سال 

 و صدها هزار نفر دیگر نیز مجروح شدند.  -روز

نفر، که عموماً متخصصینی با درآمد بهتر است، روزانه در محیط  4600به گفتۀ رسانه های دولتی، نزدیک به 

 .جان می دهند ،یا اضافه کاری مفرط «Guolaosi» اشتغال خود از پدیدۀ موسوم به

سیستم های هوا، خاک و آب در شهری ترین مراکز به دلیل عملیات و توسعۀ بی رویۀ صنعتی کامالً آلوده 

از پیامدهای این  -میلیون نفر در سال 4.6 -نفر  1100شده، تا جایی که تخمین زده می شود روزانه بیش از 

 .آلودگی می میرند
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خبرهایی از رسوایی در امنیت غذایی منتشر شد؛ به طوری که پودرهای آلودۀ شیر منجر به  ،2008در سال 

ر د« یانگتسه»هزار نفر و مرگ شش نوزاد شد. واژگونی یک قایق مسافری در رودخانۀ  300بیماری بیش از 

 است که عموماًکشته برجای گذاشت، تنها یکی از موارد فجایع معمول حمل و نقل  100ماه ژوئن، که بیش از 

 .ایمنی مرتبط هستند مسائل به نقض

به موازات همۀ این ها، چین شاهد رشد اعتراضات و اعتصابات کارگری بی سابقه ای بوده است. طبق داده 

رخ داده  2041مورد اعتصاب و اعتراض در سال  43۹8کم ، دست«بولتن کارگری چین»های گردآوری شدۀ 

، با به 2041بوده است. سه ماهۀ آخر سال  2042و سه برابر سال  2043سال  است، رقمی که بیش از دو برابر

مورد اعتصاب، یعنی تقریباً چهار برابر دورۀ مشابه سال قبل از آن، شاهد صعود تند شمار  162ثبت رساندن 

 اعتصابات و شتاب گیری آن نسبت به سه ماهه های پیشین بوده است.

رش یافته و به طور تنگاتنگی با طبقۀ کارگر جهانی ادغام شده است. از طبقۀ کارگر چین به طور عظیمی گست

، طبقۀ حاکم چین نگران است 4230این گذشته، در بحبوحۀ وخیم ترین بحران سرمایه داری جهانی از دهۀ 

استالینیسم و مائوئیسم، و بازگشت بن بست ، ردّ 4212که کارگران چین با کسب درس های سیاسی انقالب 

ک درست مانند دیگر کشورهای جهان، ی د.نانقالب سوسیالیستی جهان، حاکمیت آن را به زیر بکش به مسیر

 مانع اصلی در این راه وجود دارد، و آن غیاب یک رهبری انقالبی، در قالب یک حزب انقالبی است.

 2041اکتبر  4
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 و بی اعتباری سرمایه داری« تیانجین»انفجارهای 

 

 جیمز کاگن

را ویران « ینتیانج»سمی تلفات ناشی از انفجارهای مهیبی که پنج شنبه شب بخش قابل توجهی از بندر آمار ر

نفر رسیده است. انتظار می رود که شمار تلفات به طور قابل توجهی باال رود. در شرایطی که بیش  1۹کرد، به 

ها در تالش اند بیمارانی را که  میلیونی این منطقه تحت مداوا هستند، بیمارستان 41تن از جمعیت  ۹00از 

 دچار جراحات جدی و حاد شده اند نجات دهند.

اطالعاتی که دربارۀ منشأ این فاجعه از فیلترهای رسمی بیرون آمده، منجر به آن شده است که بسیارانی 

ت کانگشت اتهام را به سوی رژیم حزب کمونیست )استالینیست( چین نشانه روند. طبق گزارش ها، انبار شر

 ۹00آغاز به کار کرد، تا  2044(، به عنوان شرکتی که در سال Rui Hai« )روی های»لجستیک بین المللی 

تُن مادۀ شیمیایی بسیار خطرناک سدیم سیانید و مقادیر نامعینی از کلسیم کابرید را انبار کرده بوده است. در 
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نشانی اعزامی برای اطفای حریق در انبار شمورد محتویات این انبار و مواد شیمایی آن، اطالعی به گروه آت

 کارگر خدمات اضطراری به دنبال انفجارها جان باختند. 24کم داده نشده بود. دست

متری محل حادثه قرار داشتند، در  600صدها نفر از کارگران بندر در خوابگاه های پرازدحامی که تقریباً در 

نج کیلومتری انبار زندگی می کنند. اگر انفجارها در طول روز هزار نفر در شعاع پ 20خواب بودند. نزدیک به 

صورت گرفته بود، یعنی در زمان اوج شلوغی و عبور و مرور در خیابان ها و ساختمان های اطراف باراندازها، 

 این تلفات می توانست به مراتب بدتر باشد.

دستپاچه شده است. این انفجارها،  ، حکومت چین در پکن«تیانجین»به دنبال واکنش مردمی به انفجارهای 

سال گذشته ناظر  31نشان دهندۀ تبعات توسعۀ بی بند و بار سرمایه داری است که این حکومت طی بیش از 

ی مواد شیمیای« روی های»بر روند آن بوده است. طبق گزارش های رسمی، شرکت لجستیک بین المللی 

انبار می کرده است. صاحبان و مدیریت کارخانه تحت پیگرد  مرگباری را بدون اطالع مقامات یا مداخلۀ آن ها

و دستگیری هستند. پس از واکنش های وسیع مردم در محکومیت این حادثه، احتمال می رود که حکومت در 

تالش برای منحرف کردن هرگونه تحقیق و تفحص دربارۀ ابعاد وسیع تری که این فاجعه طرح می کند، 

 حبس های طوالنی مدت محکوم کند.  عوامل آن را به اعدام یا

دربارۀ مواد شیمیایی انبار، با ناباوری و خشم رو به رو شده است. خشم مردم در « کسی اطالع داشت»ادعای 

رسانه های اجتماعی و نظراتی که ذیل گزارش های خبری آنالین درج شده بود، از این جهت شدت گرفته 

« تیانجین»یتکارانه و وقیحانه نسبت به امنیت عمومی، در جایی مانند است که چنین درجه ای از بی اعتنایی جنا

 صورت گرفته است.

، دهمین بندر بزرگ جهان و هفتمین بندر بزرگ چین محسوب می شود. تیانجین در قیاس با دیگر «تیانجین»

 سنگ، نفت ترین تعداد خودروهای وارداتی و همین طور مقادیر عظیمی از سنگ آهن، زغالبنادر چین، بیش

 و دیگر ذخایر طبیعی مورد نیاز برای تأمین تأسیسات صنعتی و نیروگاه های شمال چین را دریافت می کند.

این شهر خود چهارمین شهر بزرگ چین است و از زاویۀ اهمیت استراتژیک و اقتصادی خود به عنوان قطب 

کزی وزارت مسکن حکومت مرحمل و نقل، صنعتی و تکنیکی برای پکن، تحت مدیریت سیاسی مستقیم 

 حزب کمونیست چین قرار دارد.
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که به زودی به آن ها خواهد پیوست، در تبلیغات رژیم « استان هِبِی»، همراه با پکن و همین طور «تیانجین»

میلیون نفر که ظاهراً  430جهان توسعه پیدا کند، با جمعیت « اَبَرشهر»به بزرگ ترین  2020قرار است تا سال 

 د از بهترین مشاغل و باالترین درآمدها درچین برخوردار باشند.می توانن

دورافتاده،  یا یک روستای« تیانجین»انفجارهای پنج شنبه، این واقعیت اجتماعی را به عریانی نشان می دهد که 

فرقی نمی کنند؛ رژیم، رفاه عمومی طبقۀ کارگر را تابع نیازهای فوری شرکت های ملی و فراملی، و انباشت 

 سود برای نخبگان سرمایه دار مالک آن ها می کند.

آغاز کرد، همواره از  42۹2از زمانی که حزب کمونیست چین بازگرداندن مناسبات سرمایه داری را در سال 

دستگاه نظامی و پلیس خود برای سرکوب خشن تمامی اعتراضات کارگران نسبت به استثمار بی رحمانه به 

 رکز تولیدات مانوفاکتور ارزان جهان را تسهیل کرده است.کار گرفته و تحول چین به م

-تمهیدات ایمنی پایین تر از حدّ استاندارد در چین، نه استثنا، که قاعده است. اندی فورالنگ، سرپرست سیاست

دیدگاهی که متخصصین چینی تا »در لندن، به روزنامۀ گاردین گفت: « مؤسسۀ مهندسین شیمی»گذاری 

می گفتند این بود که در حوزۀ انبارداری مواد شیمیایی، تکنولوژی آن ها کهنه و فرسوده  همین اواخر به ما

است، برخی تجهیزاتی که استفاده می کنند ابتدایی هستند، مدیریت ایمنی ضعیف است و سطح تعلیم و آموزش 

 «.کارکنان هم که اصالً به حساب نمی آید

 ش دیگر اقتصاد و هزینۀ حیرت آور انسانی آن هم گفت.همین نظرات مشابه را می توان در مورد هر بخ

مورد در  481یعنی بیش از  -کار جان باختند« سوانح»کارگر چینی در نتیجۀ  64هزار و  68، 2041در سال 

ساعت گذشته، یک انفجار گاز در معدن زغال  21و صدها هزار نفر دیگر نیز مجروح شدند. طی تنها  -روز

، به دنبال «شنسی»معدنچی شده است. در استان  43منجر به کشته شدن « ژووییگ»سنگی واقع در استان 

معدنچی و خانواده  61سیل حاصل از بارندگی، لغزش زمین منجر به فروریختن خوابگاه های بدساختی شد که 

 هایشان زنده زنده در آن دفن شده اند.

خصصینی با درآمد بهتر است، روزانه در محیط نفر، که عموماً مت 4600به گفتۀ رسانه های دولتی، نزدیک به 

 یا اضافه کار مفرط جان می دهند.« Guolaosi»اشتغال خود از پدیدۀ موسوم به 
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سیستم های هوا، خاک و آب در شهری ترین مراکز به دلیل عملیات و توسعۀ بی رویۀ صنعتی کامالً آلوده 

از پیامدهای این  -میلیون نفر در سال 4.6 -نفر  1100شده، تا جایی که تخمین زده می شود روزانه بیش از 

 آلودگی می میرند.

، خبرهایی از رسوایی در امنیت غذایی منتشر شد؛ به طوری که پودرهای آلودۀ شیر منجر به 2008در سال 

ر د« یانگتسه»هزار نفر و مرگ شش نوزاد شد. واژگونی یک قایق مسافری در رودخانۀ  300بیماری بیش از 

کشته برجای گذاشت، تنها یکی از موارد فجایع معمول حمل و نقل است که عموماً  100ن، که بیش از ماه ژوئ

 به دلیل نقض ایمنی مرتبط هستند.

تمامی وعده های حزب کمونیست چین مبنی بر این که توده های چین نهایتاً از توسعۀ گستردۀ سرمایه داری 

ب شده است. آهستگی رشد اقتصادی، سقوط بازار بورس، سال گذشته منتفع خواهند شد، نقش بر آ 36در 

رکود قیمت های امالک، بحران های زیست محیطی، فساد بی پایان مقامات و نابرابری اجتماعی هردم 

را  ، حاکمیت حزب کمونیست چین«تیانجین»فزاینده، مشروعیت رژیم را هم اکنون زیر سؤال برده اند. فاجعۀ 

 یه داری، بیش از پیش بی اعتبار خواهد کرد.همراه با خودِ بازار سرما

تر از حکومت چین پیامدهای سوء سیاسی انفجارهای شرکت های فراملی و بانک ها و حکومت های جهان کم

را مشاهده نمی کنند. رشد نارضاتی های اجتماعی مردمی در مقیاس وسیع و نتیجتاً هرگونه اختالل « تیانجین»

ا از توده های مردم استخراج می کنند، رکود اقتصادی را در سطح جهانی در جریان سودهایی که شرکت ه

تعمیق و به طور بالقوه ترس و اضطرای را در بازارهای مالی ایجاد می کند. به بیان دیگر برای سرمایه داری 

ود، ن می شدر چی« تیانجین»جهانی، هر تالش برای تغییر شرایطی که منجر به بروز فجایعی نظیر انفجارهای 

 خود یک فاجعه خواهد بود.

این واقعیت، تأییدی است بر ورشکستگی تاریخی نظام سود و ضرورت ایجاد وحدت میان طبقات کارگر چین 

و جهان، در مبارزۀ مشترک برای پایان دادن به سرمایه داری و استقرار یک اقتصادی سوسیالیستی برنامه 

 ریزی شدۀ جهانی.

 2041اوت  41

a15.html-http://www.wsws.org/en/articles/2015/08/15/pers 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/08/15/pers-a15.html
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 ترس بازارهای مالی جهانی و موج فروش سهام در نازل ترین قیمت

 

 بری گری

ندۀ تصمیم غافلگیرکن جا و نازل سهام در بازارهای بورس جهان طی هفتۀ گذشته به دنبالپدیدۀ فروش یک

چین مبنی بر کاهش ارزش پول خود، این بار در روزهای پنج شنبه و جمعه به موجی از فروش نازل سهام از 

 ترس مبدل شد و بازارهای بورس را از آسیا و اروپا تا امریکا و امریکای التین، به قلمرو منفی کشاند.

د در روز جمعه سقوط کرد، تندترین کاهش در درص 1.3« شاخص ترکیبی شانگهای»در خارج از چین که 

درصد سقوط کرد، و به این ترتیب  3.42واحد یا  134، «متوسط صنعتی داو جونز»ایاالت متحده بود. شاخص 

و نزداک، هر دو با شیب  S&P 500دهی در طول هفته به بیش از هزار واحد رسید. شاخص میزان زیان

 اهش یافتند.درصد ک 3.12و  3.42تندتری به ترتیب 

فروریختن بازارهای سهام، همراه است با عالئمی از این که اقتصاد جهانی در سراشیبی یک رکود جدید یا 

بحران عمیق همه جانبه قرار دارد. کانون این آهستگی اقتصادی، چین است؛ دومین اقتصاد بزرگ جهان که 
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این تقریباً دو برابر سهم اقتصاد ایاالت در دهۀ جاری، یک سوم رشد اقتصاد جهانی را شکل می داده است. 

 متحده و بیش از سه برابر تأثیرات اروپا و ژاپن بوده است.

میلیارد دالر به نجات بازارهای سهام کشور اختصاص داده است. با این حال این اقدام  20حکومت چین تقریباً 

ام از ماه ژوئیه بوده است، مهار درصدی قیمت های سه 30نیز نتوانسته بحرانی را که شاهد سقوط بیش از 

کند. سردرگمی و آشفتگی واضح سیاستگذاران چین، همراه با رشد ناآرامی ها و نارضایتی های کارگران به 

یرۀ ، خود به نگرانی های هیئت مد«تیانجین»خصوص به دنبال رویدادهایی نظیر انفجار انبار مواد شیمیایی 

به وضعیت ثبات سیاسی رژیم چین دمیده است، چرا که برای  شرکت ها و حکومت های امپریالیست نسبت

تضمین سود از طریق اعمال دستمزدهای حد فقر و تشدید استثمار کارگران چین، همواره بر این رژیم اتکا 

 داشته اند.

آهستگی شتاب رشد چین، به آن صورت که در ارقام تولید، صادرات، واردات، سرمایه گذاری شرکت ها و قیمت 

را که برای صادرات مواد خام به بازار « نوظهور»تولیدکننده منعکس شده است، اقتصادهای به اصطالح  های

ی سهام و نرخ تر قیمت هاچین وابسته هستند، به آستانۀ سقوط کشانده است. هفتۀ گذشته، شاهد شیرجۀ بیش

اقتصادها در حال ضربه دیدن از های ارز در روسیه، ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی و سایر کشورها بود. این 

جریان عظیم خروج سرمایه هستند و همین امر توانایی آن ها به انجام تعهدات بدهی و دیون خود را در هاله 

 ای از ابهام قرارمی دهد.

آشکارترین تجلی رشد فشارهای ضدّ تورمی، هرج و مرج فعلی در بازارهای کاال است. روز جمعه روند نزولی 

مت های نفت، زغال سنگ و طیفی از فلزات صنعتی، شتاب گرفت. کاهش قیمت های کاال، چند ماهۀ قی

بازتابی از کاهش تقاضا است و این خود در عوض انعکاسی است از کاهش تولید و سرمایه گذاری مولد همراه 

 با بازارهای اشباع شده.

ارهای انرژی دید. قیمت های نفت هرج و مرج بازار سرمایه داری را می توان به عینه در هرج و مرج باز

چنان به سقوط آزاد ادامه می دهند، و در عین حال رکود و اخراج های جمعی و جنگ های تجاری و ارزی هم

ول استخراج چنان مشغرا تغذیه می کنند. با این وجود همۀ تولیدکنندگان نفتی اصلی، از جمله ایاالت متحده، هم

ر هستند و به این ترتیب بازارهای جهانی را بیش از پیش اشباع می کنند. تنفت در سطوح کنونی یا حتی بیش
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این اقدام را به منظور تضمین حداکثر فروش و سود در درون بازارهای درحال انقباض انجام می دهند، آن هم 

-نه فقط به دلیل تضمین سود شرکتی خود، بلکه همین طور به خاطر منافع ژئواستراتژیک و واگرای دولت

 لت های سرمایه داری رقیب.م

تر تولیدات مانوفاکتور در جا و ارزان سهام در روز جمعه، گزارشی بود که کاهش بیشجرقۀ اصلی فروش یک

ترین میزان خود نسبت ، به کمCaixinچین را نشان می داد. شاخص مقدماتی مدیران خرید چین موسوم به 

 رسید. -2002دنبال سقوط وال استریت در سپتامبر  یعنی نقطۀ اوج بحران اقتصادی به -2002به مارس 

طی روزهای اخیر، ژاپن از کاهش تولیدات اقتصادی خود در سه ماهۀ دوم، و منطقۀ یورو از رشد بسیار آهستۀ 

 خود گزارش هایی ارائه داده اند.

بیش  سطح خود طیاقتصاد جهانی، رشد امریکا در پایین تر « نقطۀ درخشان»با وجود جایگاه امریکا به عنوان 

درحال رشد هستند و تولید با رکود  4280از سه دهۀ گذشته است. دستمزدها با آهسته ترین نرخ خود از دهۀ 

رو به رو است. میلیون ها تن از جستجوی کار دست کشیده اند و میلیون نفر دیگر وادار به انجام مشاغل پاره 

تر از هشت هزار شغل است که کم 822درصد یا  40.۹ وقت شده اند. تعداد مشاغل تمام وقت امریکا امروز

 سال پیش است.

را افشا می کند.  2002 - 200۹از رکود سال های « بهبود»این تحوالت، خصلت پوشالی روندِ به اصطالح 

هیئت بانک مرکزی امریکا و بانک های مرکزی اتحادیۀ اروپا، بریتانیا و ژاپن، برای نجات بانکداران و الیگارش 

ی مالی و افزایش ثروت خود، تریلیون ها دالر به بازارهای مالی تزریق کردند، در حالی که حکومت های ها

 سرمایه داری بی رحمانه ترین ریاضت و کاهش دستمزد را بر طبقۀ کارگر تحمیل نمودند.

ه نقطۀ بمکانیسم اصلی این فرایند غارت اقتصادی، بازار سهام بوده است. قیمت های سهام امریکا نسبت 

، سه برابر شدند و ارزش سهام در اروپا به باالترین رکورد خود رسید، در حالی که 2002حداقل خود در مارس 

 سرمایه گذاری مولد کاهش یافت و اقتصاد واقعی دستخوش رکود شد.

، طی مطلبی در سوئیس« مدیریت ثروت پیکته»، سرپرست تخصیص دارایی بانک خصوصی «کریستوف دونه»

زنامۀ فایننشال تایمز در روز سه شنبه، به توصیف ابزارهایی پرداخت که حکومت ها و بانک های مرکزی در رو
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به واسطۀ آن ها در حباب قیمت های سهام دمیده و این قیمت ها را با وجود رشد آهسته یا صفر در اقتصاد 

 اال نگاه داشته اند.واقعی و بدون ارتباط با رشد واقعی عواید شرکت ها، در سطوحی فوق العاده ب

)انتشار  «تسهیل کمّی»، او نرخ های بهرۀ صفر و سیاست «گیری نامتقارن قیمت داراییهدف»در زیر سرفصل 

اسکناس( بانک مرکزی را در زمرۀ ابزارهای مذکور می آورد. به گفتۀ او، این سیاست ها به این منظور طراحی 

ا(. )نامتقارن بودن به این معن« سقف»یرند، بدون یک درنظر بگ« کف»شدند که برای قیمت های سهام یک 

 است، یعنی رونق دادن به ثروت اشرافیت مالی و شرکت ها.« اثر ثروتی»هدف از آن، ایجاد کردن یک 

ترس و وحشت اولیۀ هیئت های مدیرۀ شرکت ها، اساساً از این جا نشأت می گیرد که این مکانیسم احتماالً 

 جهان در حال تالشی باشد. زیر تأثیر فشارهای رکودی

، به این منظور بوده است که تضادهای 2008تمام سیاست های بورژوازی از زمان سقوط وال استریت در سال 

منجر به سقوط را پنهان و در عین حال ثرومتمندتر شدن نخبگان مالی و شرکت ها را تسهیل کند. از بحران 

دگی کارگران و شرایط کارگری استفاده شده است، در برای مهندسی کردن کاهش عظیم استانداردهای زن

نمای آن ها برای منزوی و پراکنده کردن مقاومت حالی که طبقۀ حاکم از اتحادیه های کارگری و متحدین چپ

طبقۀ کارگر و نهایتاً غلبه بر آن، استفاده برده است. اما این سیاست ها تنها تضادهای پشت این بحران اقتصادی 

 رده اند.را تشدید ک

چه موج فروش ارزان سهام در این هفته آغازی بر سقوط تمام عیار  -تغییر کوتاه مدت بازار بورس هرچه باشد

هیچ راهکار مترقی در برابر بحران وجود  -باشد یا حکومت سرمایه داری بتواند موقتاً به حالت اول باز گردد

 .نوبت طبقۀ کارگر و ایجاد رهبری انقالبی آن استندارد، به جز پیروزی انقالب سوسیالیستی جهانی. اکنون 

 2041اوت  22
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 بحران چین و اضطراب در بازارهای جهانی

 

 وینسنت کولو

اوت،  21درصدی شاخص اصلی بورس چین در روز  8.1، به دنبال سقوط «شین هوآ»چین، خبرگزاری رسمی 

اعالم کرد. این رویداد، منجر به بروز تندترین سقوط بازارهای بورس « دوشنبۀ سیاه»سراسیمه این روز را 

زایش داده شد که نگرانی ها از رکود اقتصادی جهانی با محوریت چین را اف 2008جهانی از زمان بحران سال 

 است.

، کانون زلزلۀ مالی جهانی محسوب 2008بود که با فروریزی بانکداری امریکا در سال « وال استریت»سابقاً این 

می شد، اما این بار بحران اقتصادی چین و رهبرانی که به طور محسوسی کنترل را از دست داده اند، جرقۀ 

اوت، شوکی  44یوآن در روز « کاهش ارزش جزئی»بر  آغاز این هرج و مرج هستند. اقدام حکومت چین مبنی

ای برای برخورد با آهستگی «برنامه»بود که بخش اعظم جهان سرمایه داری را که گمان می کرد پکن 

تریلیون  1پرشتاب کشور خود دارد، از احساس کاذب امنیت سابق خود بیرون آورد. از آن زمان تاکنون بیش از 

رس جهان محو شده است. این نابودی عظیم ثروت در ظرف تنها چند روز، بی تردید دالر از ارزش بازارهای بو
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اثبات می کند که سرمایه داری یک نظام اقتصادی دیوانه و رو به مرگ است. خبرگزاری رویترز در روز 

ارزش  میلیارد یورو از 100امروز بیش از »به دنبال گسترش این اغتشاش مالی به اروپا نوشت: « دوشنبۀ سیاه»

 «.سیصد شرکت بزرگ اروپا از بین رفت

 200۹، 4228، 422۹مانند اوت »، در صفحۀ توئیتر خود نوشت: «لری سامرز»رئیس سابق خزانه داری امریکا، 

رین ، به عنوان احمق ت«رونالد ترامپ»حتی «. ، شاید در مرحلۀ اولیۀ یک وضعیت بسیار وخیم باشیم2008و 

 دامیان»کا هم هشدار داد که شاید جهان در آستانۀ یک بحران عمیق باشد. کاندیدای ریاست جمهوری امری

نونی هشدار دارد که بحران ک« گوردن بروان»، به عنوان مشاور اقتصادی نخست وزیر اسبق بریتانیا «مک براید

 باشد. 2008از سال « برابر وخیم تر 20»می تواند 

 20را تجربه کرد، و بازار بورس آن با  428۹سال هنگ کنگ نیز تندترین سقوط از « هانگ سِنگ»شاخص 

شده « بازار خرس»درصد کاهش از نقطۀ اوج آن در ماه آوریل، در حال حاضر رسماً وارد مرحلۀ به اصطالح 

هستند. به همین ترتیب، بازارهای بورس « خرس»است. بازارهای بورس اندونزی و تایوان نیز در همین قلمرو 

فته از عقبگردهای عظیمی در روز دوشنبه ضربه دیدند که همین امر هراس دو هفتۀ در اقتصادهای توسعه یا

درصد از ارزش خود را نسبت به  4۹لندن، « FTSE 400»تر می کند. در این میان شاخص گذشته را بیش

درصدی مواجه بوده  20( نیز طی همین دوره با کاهش Daxماه آوریل از دست داد و شاخص بورس آلمان )

ترین کاهش های درصد سقوط کرد که نه فقط یکی از بزرگ 8بازار بورس استرالیا نیز در روز دوشنبه  است.

 تاکنونی بوده، بلکه بازتابی است از آسیب پذیری عظیم آن از چین.

این آشفتگی جهانی به کاالها نیز سرایت پیدا کرد، به طوری که نفت، مس، آلومینیوم و نیکل به پایین ترین 

رسیدند. قیمت نفت، که نقشی مرکزی در اقتصاد جهانی  2008ود از زمان آغاز بحران جهانی سال سطوح خ

پایین تر آمده است، این بار با کاهشی بیشتر  2041دالر به ازای هر بشکه در تابستان  441ایفاد می کند و از 

ال سیه تا ونزوئال را که در حدالر رسید. این وضعیت فشار بر تولیدکنندگان نفتی از رو 13به زیر هر بشکه 

قلم مادۀ  22که بر قیمت های « شاخص کاالی بلومبرگ»حاضر در رکود به سر می برند، افزایش می دهد. 

سال گذشته، به پایین ترین سطح خود  3درصدی در طول  10درصدی امسال و  4۹خام نظارت دارد، با سقوط 

 در یک قرن اخیر رسید.
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دی در سال های اخیر بوده و در تقریباً یک سوم رشد اقتصادی جهان سهم داشته چین موتور اصلی رشد اقتصا

درصد بود. اقتصاد چین تقریباً نیمی از فلزات جهان را  4۹است، در حالی که سهم اقتصاد امریکا از این رشد 

ین کاالها، امصرف می کند و بر بازار سایر کاالها از جمله تولیدات کشاورزی حکمفرما است. سقوط تند قیمت 

رشد بسیاری از اقتصادهای صادرکنندۀ کاال را به تعلیق درآورده است، اما همین امر در حال باال بردن فشارهای 

ضدّ تورمی در سرتاسر اقتصاد جهانی است. هرچند کاهش قیمت ها می تواند منجر به رونق کوتاه مدت 

بیت بیش از حد طوالنی تث« تورم منفی»عنوان یک اقتصادهای واردکنندۀ کاالها شود، اما اگر این وضعیت به 

گیر کنونی را هم تهدید و مشکالت بدهی را که همه جا و نه فقط در خود شود، می تواند رشد اقتصادی زمین

چین رو به رشد هستند، تشدید کند. این همان چیزی است که در ژاپن و با ورود آن به بحران تورم منفی در 

و هنوز از آن بیرون  -یژگی آن رکود اقتصادی همراه با افزایش سطوح بدهی بودکه و-رخ داد 4220سال 

نشان می دهد، درست همان طور که  4220نیامده است. چینِ امروز خصوصیات مشابه بسیاری را با ژاپن دهۀ 

 اقتصاد جهانی چنین می کند.

 شوک به دنبال کاهش ارزش پول

یعنی اقدامی که چین به لحاظ تاریخی از انجامش  -ا کاهش دادر« یوآن»زمانی که چین دو هفته پیش ارزش 

موجی از شوک در نظام سرمایه  -محسوب می کرد« گزینۀ هسته ای»اکراه داشت و حتی آن را همچون یک 

داری جهانی به راه افتاد. هم زمان این اقدام تأییدی بود بر شک و تردیدهایی مبنی بر این که بیماری اقتصاد 

تب حادتر از آن چیزی است که پکن در داده های رسمی خود اعتراف یا گزارش کرده است. همان چین به مرا

طور که قبالً توضیح دادیم این دادها دستکاری شده و گمراه کننده هستند. کاهش ارزش یوآن، که تا به امروز 

)به  خود را کاهش دهند جزئی بوده، می تواند منجر به این شود که سایر کشورها نیز ضمن تقلید، اررش پول

موج  یک»، «سوسیته ژنرال»از بانک « آلبر ادوار»و این در عوض می تواند به گفتۀ «( جنگ ارزی»اصطالح 

 را در سرتاسر اقتصاد جهانی گسیل کند.« جزر و مدی از تورم منفی

صادی با اقت شیوۀ چین برای کاهش ارزش پول خود به قدری گنگ و مبهم بود که اکنون بسیاری از مفسرین

در « پال کروگمن»شگفتی حیرت آوری خود را به هر دری می زنند تا آن را درک کنند. همان طور که 

به نظر می رسد واکنش قابل پیش بینی بازار، آن ها را کامالً حیرت زده »اوت( نوشت:  41نیویورک تایمز )
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ران به سرعت از تشویق کاهش ارزش پول کرده... سرمایه گذاران شروع به فرار از چین کردند، و سیاست گذا

 «.به سوی تالش همه جانبه برای حمایت از ارزش یوآن چرخش کردند

کوچک تر از آن است که تأثیری واقعی بر  -درصد بوده است 3که تاکنون در برابر دالر  -کاهش ارزش یوآن

د یا برای حمایت از یوآن  مداخالت صادرات چین بگذارد. عالوه بر این، رژیم و بانک مرکزی چین مجبور بوده ان

تر خروج سرمایه از چین رو به رو شوند. رقم بی سابقۀ ارزی خود را شدت ببخشند یا با خطر به مراتب بیش

شرکت ها و سفته بازان چینی و خارجی، پول خود  -میلیارد دالر طی پانزده ماه گذشته از چین خارج شده 800

 حرکت داده اند.« سخت»یر ارزهای را به سوی دارایی ها دالری و سا

رین بدت»به نظر می رسد کاهش ارزش یوآن که بانک مرکزی چین تا آخرین لحظه در برابرش مقاومت کرد، 

این تصمیم هرج و مرجی را در بازارهای جهانی ایجاد کرده که «. گزینه از میان همۀ گزینه های موجود باشد

غاز می کند، بدون این که هیچ گونه رونق واقعی را برای اقتصاد یک واکنش زنجیره ای از کاهش ارزها را آ

در دو هفتۀ گذشته، مزایای « بازارهای نوظهور»چین به ارمغان بیاورد. در واقع سقوط تند ارزهای آسیا و سایر 

را خنثی و حتی معکوس کرده است. ارزهای اندونزی  -از نظر تقویت صادرات-چین از کاهش ارزش پول خود 

آسیا رسیده اند که این خود جزئی از روند نزولی  4228لزی به پایین ترین سطوح خود از زمان بحران و ما

 روسیه،« روبل»محسوب می شود( است. « ارز سخت»ژاپن که « ین»عمومی ارزش های آسیا )به استثنای 

ارزش پول،  مهم کاهش ترکیه هم به پایین ترین سطوح رسیدند. تأثیر دیگر و« لیر»آفریقای جنوبی و « راند»

به احتمال زیاد موکول شدن افزایش نرخ های بهرۀ امریکا به بعد خواهد بود. افزایش این نرخ ها، از سوی 

 و بانک مرکزی امریکا برای ماه سپتامبر برنامه ریزی شده بود.« جانت یلن»

 اشتباهات خیره کننده در گام های چین

رست بحران بازار بورس خود ناتوان بوده. طی ده هفتۀ اخیر، بیش رژیم چین به طور چشم گیری از مدیریت د

تریلیون دالر صرف تمهیدات حمایتی کرده است که از طریق آن مطلقاً هیچ چیزی را نتوانسته نجات  4از 

، به عنوان بدترین مورد در هشت سال گذشته، قیمت «دوشنبۀ سیاه»دهد. فروش نازل و دستپاچۀ سهام در روز 

یعنی زمانی که عملیات نجات از سوی حکومت راه اندازی -ژوئیه 8تر از سطح آن در روز را به کم های سهام
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تقلیل می دهد. به عالوه ضرر و زیان های امروز، تمام عواید بازار بورس چین به عنوان دومین بازار  -شد

 بزرگ جهان را از زمان آغاز امسال تاکنون نابود می کند.

ال کمیتۀ انترناسیون»ان دهندۀ یک نقطۀ عطف در برداشت های رایج از رژیم چین است. همۀ این رویدادها نش

 این دیکتاتوری و صالحیت اقتصادی« لغزش ناپذیری»و شاخۀ آن در چین مدت ها است که افسانۀ « کارگری

یر تصو« هتکنوکرات های نمون»چون ادعایی آن را به چالش کشیده است. اما تا همین اواخر، رهبران چین هم

 می شدند و نمایندگان اصلی سرمایه داری جهانی برای تعریف و تمجید از آن ها سر و دست می شکستند.

یعنی ابتدا دمیدن در حباب غیرقابل دوام بورس و سپس  -تمهیدات سرهم بندی شدۀ متوالی در ماه های اخیر

ت سراسیمه و دستپاچۀ حکومت برای تالش برای سر پا نگاه داشتن آن پس از انفجار که نقطۀ اوج آن حرک

تمام اعتبار و نفوذ مقامات اقتصادی پکن را در هم شکسته است. بی اعتباری  -کاهش ارزش یوآن بوده است

آن ها را، هرچند که چندان عمومی نشده است، می توان در ناتوانی رژیم از مداخله با تمهیدات تازۀ حمایتی 

مفتضحانه شکست خورد. پکن به وضوح درک « دوشنبۀ سیاه»ر روز بازار در زمانی دید که شاخص بورس د

کرده که نمی تواند هم بازار سهام را حمایت کند و هم ارز خود را؛ بنابراین ترجیح داده است که روی دومی 

ر مشابهی تمتمرکز شود. این سیاست ها نشان دهندۀ یک فهرست بلندباال از بی کفایتی هایی است که کم

وان یافت. نه فقط این، که محدودیت های قدرت پکن برای کنترل تحوالت اقتصادی را نشان برایش می ت

 می دهد که سرمایه داران جهانی بیش از حد دست باال گرفته بودند.

اعتبار حکومت، از جملۀ تلفات واقعی در طول این تابستان بود. وقتی شما به مداخله در بازار بورس نگاه می »

یاست سرهم بندی شدۀ کاهش ارزش پول که چند هفته قبل گفته بودم نگاه می کنید، و کنید، وقتی به س

وقتی به انفجارهای تیانجین نگاه می کنید، حکومتی را می بینید که قطعاً خارج از کنترل است. به همۀ این 

ی در رها که نگاه می کنید تصویر بسیار ضعیفی از صالحیت چین در سطح رهبری می بینید. چه کس دیگ

 «.این جا مسئول است؟ پرزیدنت شی جینپینگ که گویا غیب شده

، از جمله نظرات دم دستی «سرمایه داری سرخ»، از نویسندگان کتاب «فریزر هاوی»نظرات باال، متعلق به 

تحلیلگران بورژوای امروز است. بسیاری از این مفسرین، تا همین اواخر طرفداران رهبران چین بودند و اکنون 

 وجود نداشته!« بابانوئل»ان تجربۀ کودکانی را دارند که می فهمند چیزی به اسم هم
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بینی بود، چرا که قیمت سهام هیچ گونه پیوندی با اقتصاد واقعی سقوط بازار بورس چین کامالً قابل پیش

اه متوالی منداشت. داده های اقتصادی اخیر، وخامت مشکالت چین را تأیید می کند. تولیدات کارخانه طی پنج 

کاهش داشته و اکنون در پایین ترین سطح طی شش سال گذشته است. صنایعِ سابقاً رو به رشد مانند تلفن 

« ثبات»در حال انقباض هستند. با وجود  -که چین بزرگ ترین بازار برای آن ها است -هوشمند و اتومبیل هم

درصد سقوط کرد. طی سال  46.8اخیر قیمت های مسکن، ساخت و ساز طی هفت ماه نخست سال جاری 

 8های اخیر، چین نیمی از ساخت و ساز جهان را شکل می داده است، در نتیجه این به معنای کاهش سالیانه 

در  -از نفت گرفته تا سویا-درصد در ساخت و ساز جهانی است. همین توضیح می دهد که چرا بازارهای کاال

گ ترین شرکت های امریکا به  دلیل وابستگی خود به بازار چین، هفته های اخیر ضربه دیده اند. برخی از بزر

شاهد از دست رفتن میلیاردها دالر خود در قالب ارزش سهام بوده اند. از جمله اپل، جنرال موتورز و یام برندز 

(KFC  وPizza Hutکه همگی در چین فروش بیش )به عنوان پر ارزش  -تری دارند تا در امریکا. اپل

 درصدی ارزش بازار خود طی شش ماه گذشته بوده است. 48شاهد کاهش  -ت جهانترین شرک

 بحران جهانی سرمایه داری

آشفتگی مالی امروز، کور بودن سرمایه داری را نشان می دهد که مدام، تلوتلو خوران از یک بحران به بحران 

حران شدار داده اند که مرحلۀ بعدی بدیگر می افتد. کمیتۀ انترناسیونال کارگری و شاخۀ آن در چین، پیش تر ه

باشد. این چشم اندازی است که بیش از پیش محتمل می « ساخت چین»سرمایه داری جهانی هم می تواند 

شود. اما مشکالت اقتصاد چین، و بار بدهی خرد کنندۀ آن، که منشأ سیاست های زیگزاگ از فرط استیصال 

 هانی دارد. است، ریشه در بن بست تاریخی سرمایه داری ج

را داشت، رژیم  4230، زمانی که بحران جهانی خطر درغلتیدن جهان به بحرانی از نوع دهۀ 2008در سال 

چین یک برنامۀ عظیم انگیزشی را متکی بر مبالغ بی سابقه ای اعتبار به راه انداخت. این برنامه در ابتدا تأثیرات 

ص داخلی چین شتاب گرفت و ظاهراً توانست از نیروی حیرت آوری را دربر داشت، به طوری که تولید ناخال

، چین را به عنوان HSBCکشش جاذبۀ رکود جهانی خالصی یابد. استفان کینگ، اقتصاددان ارشد بانک 

توصیف کرد. اگرچه امروز این نقش، وارونه و به منشأ شوک برای سرمایه جهانی « کمک فنر اقتصاد جهانی»

، متکی بر انباشت غیرقابل 2008مبدل شده است. دلیل آن این است که رشد  چین در دورۀ پس از بحران 

تریلیون دالر رسیده  28به امروز  200۹در سال  تریلیون دالر ۹تحمل بدهی بود که با چهار برابر شدن، از 
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است. همین موضع توانایی رژیم برای خروج از بحران را به همان صورت که امروز شاهدیم، کاهش داده است؛ 

یوآن تولید ناخالص داخلی می شد؛ در حالی  0.8یوآن اعتبار، منجر به ایجاد تقریباً  4، هر 2008تا پیش از سال 

 یوآن تولید ناخالص داخلی است.  0.2قم تنها که امروز این ر

، از «مؤسسۀ جهانی مک کینزی»مشکالت چین در رشد بدهی جهانی بازتاب پیدا می کند که به گزارش 

تریلیون دالر رسیده است. اقتصاد  422میلیارد دالر افزایش یافته و به رقم حیرت آور  1۹تاکنون  200۹اواخر 

ندۀ  اقتصادی شکن« بهبود»از قبل وارد رکود بعدی خواهد شد. در طول دورۀ  جهانی به شکلی به مراتب بدتر

ومت مالی از طرف حک« معالجۀ اورژانسی»چند سال گذشته، تمامی بخش های اقتصاد سرمایه داری، وابسته به 

از ( بود که اقتصاد قادر نبوده خود را QE« )تسهیل کمی»ها و بانک های مرکزی، به ویژه از طریق سیاست 

 آن رها کند.

اگر نرخ های بهره در سطوح تاریخاً پایین امروز )یعنی نزدیک به صفر یا در برخی موارد عمالً منفی( باقی 

تری در دسترس خود بمانند، در آن صورت سرمایه داران برای مواجهه با یک رکود جدید سالح های کم

و سقوط تند  2008از زمان آغاز بحران  خواهند داشت. در عین حال، طبقۀ کارگر با ریاضت بالانقطاع

استانداردهای زندگی در بسیاری از کشورها رو به رو شده است؛ این بدان معنا است که یک رکود جدید، منجر 

به فوران جنبش ها و چالش سیاسی بی سابقه ای در برابر حاکمیت سرمایه داری خواهد شد. دقیقاً همین ترس 

 ی جهانی را به حرکت واداشته.است که هرج و مرج در بازارها
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 کاهش ارزش پول چین، تأکیدی بر بی ثباتی جهانی

 

 نیک بیمز

« رنمینبی»دی ارزش پول خود درص 2حرکت غافلگیرکنندۀ حکومت چین در روز سه شنبه مبنی بر کاهش 

)که به عنوان یوآن نیز شناخته می شود(، بازارهای مالی جهانی را شوکه کرد. این اقدام بیش از آن که به دلیل 

تأثیر فوری چنین تصمیمی بوده باشد، بیانگر وضعیت اقتصاد چین و ثبات سرمایه داری جهانی در کلیت آن 

 است.

و شناور کردن این  2001اشتن نرخ ارز ثابت خود در برابر دالر امریکا در سال این اقدام چین از زمان کنار گذ

ش ترین کاهترین تغییر ارزش واحد پول آن طی یک روز محسوب می شود. پیش از دیروز، بزرگنرخ، بزرگ

 درصد بود. 0.46یوآن در برابر دالر، 

ر را الت فزایندۀ پیش روی اقتصاد این کشوپایین آوردن ارزش پول چین به دنبال انتشار ارقامی بود که مشک

درصد کاهش  8.3نشان می داد. صادرات چین که طی سال جاری سقوط داشته است، مجدداً در ماه ژوئیه 

درصد کاهش  8.4درصدی ماه ژوئن، در ماه ژوئیه نیز نسبت به سال قبل  6.4یافت. واردات نیز پس از کاهش 

 ای مواد خام از صنایع چینی است.یافت و این نشان دهندۀ آهستگی تقاض
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درصد و نزدیک به هدف دولت اعالم شد، بسیاری از  ۹در همان حال که نرخ رشد رسمی سه ماهۀ دوم، 

درصدی  ۹درصد نزدیک تر است. نرخ رسمی  1تحلیلگران مستقل بر این باورند که رشد واقعی احتماالً به 

 ت.سال گذشته اس 6ترین نرخ طی اعالم شده، خود کم

اهمیت تصمیم روز سه شنبه، از این جهت برجسته می شود که مقامات چین نه در بحران مالی آسیا طی سال 

، ارزش واحد پول خود 2008در سپتامبر « لمان برادرز»و نه در بحران جهانی به دنبال سقوط بانک  422۹-28

 را پایین نیاورده بودند.

و برای رونق بخشیدن به اقتصاد چین، یک بستۀ انگیزشی هفت سال پیش، حکومت چین در پاسخ به بحران 

ا تدوین کردند. انتظار آن ه -تقریباً معادل با کل نظام مالی ایاالت متحده -عظیم را همراه با بسط اعتبارات

این بود که اقتصادهای کشورهای سرمایه داری اصلی، به عنوان بازارهای صادراتی کلیدی چین، پس از پشت 

 ک رکود تند، شاهد بازگشت به رشد نیرومند خواهند بود.سر گذاشتن ی

نه صرفاً یک رکود حاد، بلکه در عوض آغاز یک فروپاشی ساختاری بود که چشم  2008با این حال بحران 

بازنگشته است، در  200۹انداز نادرست حکومت چین را به کناری انداخت. تولید اروپا هنوز به سطوح سال 

ژاپن و ایاالت متحده در پایین ترین سطوح تاریخی باقی مانده اند. ماه آوریل گذشته، حالی که نرخ های رشد 

 در کار نیست. 2008صندوق بین المللی پول خاطر نشان کرد که بازگشتی به نرخ های رشد پیش از 

درصدی صادرات خود به اروپا نسبت به سطوح یک سال قبل و همین طور سقوط  42اقتصاد چین با کاهش 

 درصدی صادرات آن به ژاپن، به شدت ضربه دیده است. 40

در بیانیۀ رسمی خود در تقال بود تا بگوید که قصد ورود به جنگ ارزی جهانی، یعنی تالش « بانک خلق چین»

شماری از کشورها برای کاهش عامدانۀ ارزش پول رایج خود به منظور رونق بخشیدن به صادرات را ندارد. در 

درصدی واحد پول چین طی یک سال گذشته، این یک  40پس از افزایش بیش از عوض اعالم کرد که 

 باشد.« بازار متکی به»تر بوده است با هدف تبدیل نرخ مبادلۀ ارز خود به نرخی که بیش« استثنایی»تصمیم 

حرکت  نبه نظر می رسد در پشت پاسخ نسبتاً مالیم امریکا به تصمیم چین، نگرانی از معنایی قرار دارد که ای

 چین نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی نشان می دهد.
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در همان حال که سناتور چارلز شومر، نمایندۀ ایالت نیویورک، به این تصمیم تاخت، گفت هرگونه تصمیم که 

 و« روباه را مسئول مرغداری کنید»اجازه بدهد یوآن به ارز ذخیرۀ جهانی تبدیل شود، مثل این است که 

 اری امریکا باید بسیار محتاط تر باشد.بنابراین خزانه د

چین نشان داده که تغییرات اعالم شدۀ امروز، گام »در بیانۀ رسمی خزانه داری امریکا اشاره شده بود که 

با  و از این رو منطبق« دیگری در حرکت آن به سوی نرخی از برابری ارز است بیشتر متکی به بازار باشد

چنان بر چگونگی انجام این تغییرات نظارت خواهد هم»رد که این نهاد سیاست امریکا است. سپس اضافه ک

 «.هرگونه عقبگرد در این اصالحات، یک تحول دردسرساز خواهد بود»و هشدار داد « داشت

نگرانی ها از این که اقدام چین شاید نشان از مارپیچ نزولی دومین اقتصاد بزرگ جهان داشته باشد، چیزی بود 

ارهای بورس و قیمت کاالها منعکس شد. به دنبال سقوط تند بازارهای بورس اروپا و آسیا، که در حرکت باز

تر قیمت ها واحد سقوط کرد و کاالهای صنعتی نیز دستخوش کاهش بیش 242امریکا « داو جونز»شاخص 

 شد.

ترین میزان درصد سقوط به کم 1مس، که به عنوان شاخص فعالیت اقتصادی جهانی درنظر گرفته می شود، با 

دالر  10در طی شش سال گذشته رسید. قیمت نفت خام برنت، به عنوان مرجع قیمت گذاری نفت خام، به زیر 

درصد کاهش یافت  1نیز « بی. اچ. پی. بیلیتون»به ازای هر بشکه رسید. سهام شرکت استخراج زغال سنگ 

ترین میزان به ثبت رسیده ی به کمدرصد ۹.3هم با سقوط آزاد « گِلِنکور»و سهام  شرکت تجارت کاالی 

 تنزل پیدا کرد.

واکنش بازار، منعکس کنندۀ این ترس است که کاهش ارزش واحد پول چین به معنای تعمیق روندهای رکودی 

 اقتصاد جهانی در کلیت آن باشد.

هانی باشد. ، این ادعا مطرح شد که چین می تواند موتور رشد اقتصاد ج2008به دنبال بحران مالی جهانی سال 

این توهم تا مدتی قبل رایج بود و اکنون جای خود را به این نگرانی رو به رشد داده است که شکست سرمایه 

تری داشته باشد، به خصوص برای بازارهای نوظهور که به گذاری چین و رونق امالک  پیامدهای جهانی مهم

 اقتصاد چین وابسته هستند.
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م خود با ناامیدی سعی دارند که با گشودن نظام مالی به سوی نیروی بازار حکومت چین و مقامات مالی به سه

 و همکاری با بانک جهانی، بنیان جدیدی را برای رشد اقتصادی ایجاد کنند.

همین برداشت بود که در پشت تصمیم سال قبل به تشویق بخش هایی از طبقۀ متوسط برای سرمایه گذاری 

با این وجود این ابتکارعمل تقریباً به یک فاجعه ختم شد. زمانی که مقامات  سنگین در بازار بورس قرار داشت.

مالی در ماه ژوئن تالش کردند حبابی را که حکومت در بورس ایجاد کرده بود تحت کنترل در آورند، بازار به 

ف قتری را می طلبید، از جمله اختصاص صدها میلیارد دالر و تونحوی دچار سقوط شد که مداخالت بیش

 معاملۀ سهام از سوی صدها شرکت.

رژیم چین، به عنوان یک الیگارشی مافوق ثروتمند که از سوی حزب کمونیست نمایندگی می شود، با این 

هراس مرگبار دست و پنجه نرم می کند که مبادا یک بحران اقتصادی منجر به صعود مبارزات اجتماعی و 

 ت آن را تهدید کند.طبقاتی و در نتیجه بحران مشروعیت شود و قدر

معنای این کاهش ارزش پول، فراتر از رژیم چین می رود، و بیانگر تناقضات ژرفی است که برای نخبگان 

اقتصادی و مالی حاکم، یافتن هرگونه سیاست را در جهت بازگرداندن ثبات اقتصادی، چه برسد به تداوم رشد، 

ه باشد زد قصد داشت»ز این حرکت اخیر گفت این که چین ناممکن می کند.  فایننشال تایمز، در ارزیابی خود ا

 نامحتمل است.« و خورد بین شرکای تجاری خود را تا حد یک جنگ تمام عیار ارتقا بدهد

اقتصاد جهانی بیش از هر زمانی در گذشته درهم تنیده است، و همین امر کنترل و هدایت آگاهانۀ جهانی را 

ملت ها ریشه دارند. آن ها در جستجوی دفاع از منافع -کم در نظام دولتمی طلبد. اما طبقات سرمایه دار حا

کشمکشی که به خصص در شرایط رکود و بحران  -خود است که به کشمکش با یک دیگر وارد می شوند

 تندتر می شود.

ی یبحران ها و تناقاضات اقتصاد جهانی که در تصمیم چین به کاهش ارزش پول خود متجلی شده، تنها با نیرو

رود.  ملت ها فراتر می-اجتماعی قابل حل است که بنا به ماهیت خود بین المللی است و از نظام منسوخ دولت

 این نیرو طبقۀ کارگر جهانی است که باید برای سرنگونی سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم بسیج شود.

 2041اوت  42
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 کاهش ارزش پول چین: جنگ ارزی شدت می گیرد

 ام نوبختبرگردان: آر

)یا همان بانک مرکزی چین(، با اعالم کاهش ارزش یوآن به « بانک خلق چین»اوت،  44روز سه شنبه، 

سال گذشته در نظام برابری نرخ ارز تحت کنترل خود، لرزه ای بر پیکر بازارهای  24ترین میزان طی بیش

رایی گیعنی شکلی از سیاست حمایت است،« جنگ ارزی»جهانی انداخت. این تصمیم عمالً بیانگر ورود چین به 

که در آن حکومت ها سعی می کنند با کاهش ارزش پول خود، هم مزایایی تجاری را به بهای دیگری به 

نیز نام دارد( و هم از شرّ تورم منفی یا کاهش قیمت « به گدایی انداختن همسایه»دست آورند )سیاستی که 

صفر گیر می اندازد، خالص شوند. فایننشال تایمز در مقاله ای می  ها که اقتصادها را در وضعیت رشد پایین یا

تصمیم چین برای کاهش ارزش رنمینبی )یوآن(، تصمیم بزرگی است، آن هم نه فقط از حیت »نویسد: 

 «.پیامدهای بالقوه اش، که همین طور ابعاد آن

ول خود از نظر معیارهای درصدی واحد پ 2در همان حال که حرکت اولیۀ بانک خلق چین مبنی بر کاهش 

ب می شود، ولی محسو« استثنایی»جهانی نسبتاً ناچیز است و طبق بیانیۀ رسمی این بانک صرفاً یک تعدیل 

این اقدام یک زیگزاگ مهم در سیاست رژیم استبدادی تک حزبی چین به شمار می رود. فریزر هاوی، از 

شان می این ن»بانکداری چین می پردازد، گفت:  که به موضوع نظام« سرمایه داری سرخ»نویسندگان کتاب 

درصدی تولید  ۹اقتصاد با رشد رسمی «. دهد که حکومت تا چه حد در مورد وضعیت اقتصاد درمانده است

ناخالص داخلی، به ضعیف ترین رشد طی یک ربع قرن فروغلتیده، اما در واقعیت میزان رشد پایین تر از این 

، در مصاحبه ای با فایننشال تایمز، کاهش ارزش «لی کیگیانگ»زیر چین، است. ماه مارس امسال، نخست و

پول چین را منتفی دانسته بود. تعدادی از مقامات باال تا همین اواخر نیز ادعای مشابهی داشته اند. این مؤید 

به ، پکن به خاطر تصمیم خود 4220سرعت این چرخش کامل رژیم است. در دورۀ بحران آسیا در اواخر دهۀ 

پایین نیاوردن ارزش یوآن در زیر فشارهای سنگین، مورد تمجید سرمایه داری امریکا و جهان قرار گرفت. به 

بروز کرد، رژیم چین به جای کاهش  2008همین ترتیب، حتی زمانی که بحران جهانی سرمایه داری در سال 

رد. با در نظر داشتن این موارد است که ارزش پول خود، روند افزایش نرخ ارزش یوآن در برابر دالر را آهسته ک

 تصمیم امروز چین، تصمیمی تاریخی محسوب می شود. 
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طی هفته های اخیر، رژیم استبدادی چین مشغول تزریق ذخایر مالی بی سابقه ای به بازار بورس بوده تا انفجار 

تریلیون دالر امریکا  4.6، بازار بورس بنا به برخی تخمین ها« نجات»دوماهۀ قیمت های سهام را متوقف کند. 

در هشت هفتۀ گذشته هزینه دربر داشته است. تصمیم امروز برای کاهش ارزش پول بیانگر آن است که رژیم 

درک کرده که تالش برای ایجاد دوبارۀ رونق بازار بورس، محکوم به شکست است و این که به نوع دیگری 

در مقاله ای در روزنامۀ « جمیل آندرلینی»مالی نیاز دارد. برای جلوگیری از رکود و خطر یک سقوط « دارو»از 

ترکیدن »فایننشال تایمز، به پیوند بین آشفتگی اخیر بورس و کاهش ارزش پول اشاره می کند و می نویسد: 

حباب یک سالۀ بازار سهام در ماه گذشته و تقالی حکومت برای سر پا نگاه داشتن سهام، رهبران چین را 

 «.اهراً آن ها را متقاعد کرده تا تابوی بلندمدت کاهش ارزش پول را بشکننددلسرد کرد و ظ

اه مدت، تبعاتی جهانی در کوت»سردبیر بخش اقتصادی بی بی سی، رابرت پستن، گفت که کاهش ارزش پول 

انک ، فشار بر ب«صدور تورم منفی»پتسن می گوید اقدام چین با عمالً «. میان مدت و بلند مدت خواهد داشت

مرکزی امریکا را برای تجدیدنظر باال خواهد برد، کما این که هم اکنون امریکا مشغول تعمق دربارۀ افزایش 

نرخ های بهره برای نخستین بار در یک دهۀ گذشته است. افزایش فشارهای ضدّ تورمی، محدودکردن اعتبارات 

چرا که این خود خطر خفه کردن هرگونه از طریق باال بردن نرخ های وام را برای حکومت ها دشوارتر می کند، 

را  می تواند تنش های ژئوپلتیک»بهبود اقتصادی را در پی دارد. نیویورک تامیزهشدار می کند حرکت چین 

 «.باال ببرد و بار سنگینی روی رشد در دیگر جاها بیاندازد

 شدت گرفتن تورم منفی

 ه است، و احتمال دارد این فرایند با سقوط غیرعادیاقتصاد چین امسال عمیق تر از پیش در تورم منفی فرو رفت

 1ژوئیه رخ داد، تقویت شود. این فرایند شاهد از بین رفتن تقریباً -حباب قیمتی سهام آن که در ماه های ژوئن

تریلیون دالر ارزش بازارهای سهام چین بوده است. داده های اخیر نشان می دهد که تالش ناامیدانۀ رژیم 

تن بازار بورس، مقادیر عظیمی از اعتبار را که می بایست به اقتصاد واقعی اختصاص یابد، به برای نگه داش

سوی دیگری تغییر جهت داده است. بانک مرکزی با نشان دادن عالئمی از آن چه که احتماالً آغاز کاهش 

را می کند؛ چارزش پول خواهد بود، بخشی از فشاری را که تاکنون بر خودش بوده است، خنثی « تدریجی»

 که حفظ ارزش یوآن در برابر دالر در سیاست قبلی رژیم، به مداخلۀ عظیم و پرهزینه ای نیازمند بوده است.
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ماه متوالی منفی بوده و در جدیدترین داده های  10طی  -قیمت کارخانه -شاخص قیمت تولیدکننده در چین

امر منجر به کاهش تند سود شرکت ها شده و درصد سقوط کرده است. همین  1.1ماه ژوئیه با نرخ سالیانۀ 

بازپرداخت دیون شرکت های به شدت بدهکار چین و مؤسسات سرمایه گذاری حکومت محلی را دشوارتر 

درصد بود، اما این اساساً به دلیل صعود قیمت  4.6کرده است. شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئیه تنها 

ز معادله بیرون برود، در آن صورت حتی تورم مصرف کننده نیز گوشت خوک است. اگر قیمت مواد غذایی ا

 اکنون منفی است )یعنی تورم منفی(.

وری تری را نشان می داد، به طبرای تکمیل این تصویر تیره و تار، داده های تجارت هفتۀ گذشته وخامت بیش

ر برابر اکثر ارزها به جز دالر، درصد سقوط کرد. افزایش تند یوآن د 8.3که صادرات ماه ژوئیه با نرخ ساالنۀ 

خسارت زیادی به صادرات به اتحادیۀ اروپا به عنوان مهم ترین شریک تجاری چین، و همین طور ژاپن به 

درصد در هفت  2.1عنوان چهارمین شریک تجاری اصلی آن وارد آورده است. صادرات چین به اتحادیۀ اروپا، 

درصد طی همین  40.1رد، در حالی که صادرات به ژاپن نستب به یک سال پیش سقوط ک 2041ماه نخست 

 دوره کاهش یافت.

 خروج سرمایه

تالش برای انتقال بار تورم منفی به سایرین، منطق جنگ ارزی است که تاکنون با درجات مختلفی از شدت 

ه را بدر سرتاسر دورۀ بحران هشت سال گذشته در جریان بوده است. چین در این چهارچوب صرفاً این اصل 

 «. اگر قادر نیستی آن ها را شکست بدهی، پس به آن ها بپیوند»کار گرفته است که 

اقتصادی  است که سابقاً با هزینۀ گزاف« شی جینپینگ»با این وجود این بیانگر نقطۀ عزیمت تندی برای رژیم 

ه طلبی ها طیف حفاظت کند. این جا« با ثبات»سعی داشت به دنبال جاه طلبی های اقتصادی خود از ارز 

آن تری که از یوگسترده ای داشت، از جهانی کردن یوآن )یعنی داشتن شرکت ها و بانک های مرکزی بیش

 تر در آن سوی آب ها، تا اهدافاستفاده کنند(، به عنوان هدف استراتژیک چین در جستجوی اعمال نفوذ بیش

ه از چین. تام اورلیک، اقتصاددان ارشد میان مدت تری نظیر کاهش ارزش یوآن برای افزایش صدور سرمای

آسیا در بلومبرگ، تخمین می زند که هر یک واحدِ درصد کاهش یوآن در برابر دالر، منجر به جریان خروج 
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خطر این است که کاهش ارزش منجر به خروج »میلیارد دالر از چین می شود. اورلیک هشدار می دهد  10

 «.ثبات نظام مالی چین سرمایه می شود، و این ضربه ای است به

 پیامدهای منفی منطقه ای

پیامد ابالغ کاهش ارزش یوآن فوری بود، به طوری که ارزها و قیمت های کاال در گوشه و کنار آسیا به دنبال 

افزایش اضطراب و نگرانی از وضعیت دومین اقتصاد بزرگ چین و بزرگ ترین کشوری که در نرخ های رشد 

ردند. کاالها، که بر حسب دالر قیمت گذاری می شوند، با صعود ارز امریکا به دلیل جهانی سهم دارد، سقوط ک

 کاهش ارزش پول چین ضربه دیدند.

درصد کاهش  4.2درصد در برابر دالر امریکا پایین رفت و دالر سنگاپور  0.۹تایلند « بات»به دنبال اقدام چین، 

لیپین نیز به ضعیف ی فی«پزو»پنج سال گذشته بودند. یافت که به ترتیب بیانگر پایین ترین سطوح در شش و 

ترین سطح خود در پنج سال گذشته رسید، در حالی که روپیۀ اندونزی و دینگیت مالزی به پایین ترین سطوح 

 آسیا رسیدند. 4228در برابر دالر از زمان بحران 

به  ز سرمایۀ ناشی از سفته بازی کهترین ضربه را دیده اند، چرا که مقادیر هنگفتی اارزهای آسیا امسال بیش

به منطقه سرایز شد، اکنون به دلیل نرخ های بهرۀ بسیار پایین  2008دنبال بحران مالی وال استریت در سال 

دالرِ رو به صعود امریکا « امنیت»(، اکنون برای خروج و به سوی حفظ QE« )تسهیل کمی»امریکا و سیاست 

ای بهرۀ امریکا صف کشیده اند. دالر استرالیا، که به دلیل وابستگی و افزایش های پیش بینی شدۀ نرخ ه

متقابل اقتصادهای چین و استرالیا به عنوان جایگزین برای ارز چین استفاده می شود، روز سه شنبه کاهش 

ارد، هر ارزی که پشتوانۀ کاال د»گفت: « سیدنی مورنینگ هرالد»یافت. یکی از معامله کنندکان فارکس به 

 «.ن تحت فشار است، چرا که به خاطر آن کاهش ارزش )یوآن( بخشی از درآمد را از دست داده انداآل

 مسابقه تا به انتها

بانک خلق چین ادعا می کند که کاهش ارزش امروز، یک تعدیل استثنایی است و نه آن طور که یک اقتصاددان 

نه ای که یوآن وارد روند عمومی کاهش نشا»گفت « شینکای»به مجلۀ « ما جون»ارشد این نهاد به نام 

اما این موضع گیری به حق با شک و تردید گسترده رو به رو شده است. بانک مرکزی «. ارزش خواهد شد
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دانه می کند؛ این هوشمن« متکی به بازار»چین ادعا می کند که تعدیل مجدد یوآن، نرخ مبادلۀ ارز را بیش تر 

 از جمله از طرف کنگرۀ -سی و محافظت از آن در برابر اتهامات مختلفترین راه برای معرفی این چرخش سیا

مبنی بر دستکاری خالف قاعدۀ بازی است. در واقع بانک خلق چنین می داند که با کاهش مداخالت  -امریکا

 وارد روند نزولی می شوند، چرا« نیروهای بازار»روزمرۀ خود برای حمایت از یوآن، این ارز به دلیل فشارهای 

که اطمینان نسبت به اقتصاد چین دستخوش تزلزل می شود. این به آن معنا است که تغییر سیاست امروز 

 است که فشارهای ارزی را در سطح جهانی باال خواهد برد.« روند کاهش ارزش»دقیقاً آغاز یک 

به »ا گفت مور آسی، کارمند ارشد دانشگاه ییل و سرپرست غیراجرایی سابق مورگان استنلی در ا«استفان روچ»

یک اقتصاد  در»روچ به خبرگزاری بلومبرگ گفت: «. زحمت می شود باور کرد که این یک تعدیل استنایی است

درصد کاهش ارزش  4.2ضعیف جهانی، برای تکان دادن به صادرات چین که در سراشیبی افتاده، به بیش از 

ه مراتب بی ثبات کننده را در جنگ ارزی هردم پول نیاز خواهد بود. همین امر احتمال یک کشمکش جدید و ب

 «.فزایندۀ جهانی به وجود می آورد. این مسابقه تا به انتها، هر بار خطرناک تر از قبل شد

این چرخش ها نشان دهندۀ بحرانی جدید است که سرمایه داری جهانی را در خود فرو برده است. حکومت 

می زنند، در حالی که بی رحمانه سیاست های ملی خود که بیش « راه حل بین المللی»های ملی صرفاً دم از 

سرمایه داران در بهترین حالت « راه حل»از پیش خصلت حمایت گرایانه پیدا می کند، دنبال می کنند.  هر 

ند. تری را ایجاد می کتنها می تواند وخامت اوضاع را به تعویق بیاندازد، و ناگزیر مشکالت جدیدتر و بیش

های حکومت شی جینپینگ که خود نسخه ای از اقتصاد نئولیبرال است، «راه حل»ن نیز چنین است. تجربۀ چی

بحران اقتصادی را تشدید کرده و منجر به ایجاد انفجار بدهی شده است. تنها راه حل، دفن کردن سرمایه 

 داری، با بازسازماندهی جامعه بر مبنای خطوط سوسیالیستی است.

 

 

 

 

 



38 

 آشفتگی: هرج و مرج دوبارۀ بازارهای بورس چین سرمایه داری در

 

 سوئد« اوفنسیو»سرمقالۀ هفته نامۀ 

اعالم می کردند، بورس شانگهای دوباره سقوط آزاد را « امن و امان»درست زمانی که سران دنیا همه چیز را 

اهش در یک ترین کدرصد تنزل داشت که بزرگ 8.1ژوئیه، شاخص بورس چین  2۹تجربه کرد. روز دوشنبه، 

به این سو و دومین سقوط بزرگ در چین محسوب می شود. حتی روز بعد هم  200۹روز معامالتی از سال 

 ژن دوباره دستخوش سقوط شدند.بورس شانگهای و شن

درصدی ارزش بازارهای سهام چین از اواسط ژوئن تا ژوئیه سر رسید  30رکود اخیر بالفاصله پس از سقوط تند 

را در سرتاسر بازارهای مالی جهانی گسیل داشت. به خصوص عالئم ترس و درماندگی در  که موجی از شوک

میلیون سرمایه گذار خرده پای چین،  20هیئت حاکمۀ چین به وضوح به چشم می خورد. برای بسیاری در بین 

 سقوط بازار بورس یک فاجعه بوده است.

ی سنگاپور «نوردیا»ن ژوآنگ، تحلیلگر آسیا در بانک به نقل از ایمی یوآ« صنعت امروز»روزنامۀ مالی سوئدی 

 4220روزِ معامالتی بودیم، اواخر دهۀ  46درصدی طی  30آخرین باری که در چین شاهد سقوط »نوشت: 

سال گذشته است. بسیاری در چین اکنون این رویداد را با آن چه  20بود. بنابراین این بزرگ ترین سقوط طی 

 «.پیش آمد، مقایسه می کنند 4230دهۀ که برای وال استریت در 

در بازارهای مالی این نگرانی منطقی وجود دارد که کوه بدهی های ناشی از اقتصاد حبابی چین، می تواند به 

 «.و سقوط وام های درجه دو است 200۹بدتر از بحران امریکا در سال »بحرانی منجر شود که 
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اندازی برنامه های متنوع حمایتی برای باال بردن قیمت های  پکن به سقوط بازار بورس در ماه ژوئن با راه

واکنش نشان داد. اما تأثیرات این سیاست های حمایتی و بستۀ نجات از سوی « بازار»سهام و آرام کردن 

 رژیم، نشان داد که عمر کوتاهی دارد.

 تردید در داده های تولید ناخالص داخلی

اه ژوئن اعالم کرد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ دوم سال مسائل حل نشد تا این که رژیم اواسط م

 -اگر واقعاً باشند -درصد باال رفته است . اندک افرادی هستند ۹و در قیاس با سه ماهۀ مشابه سال قبل،  2041

ۀ دکه به این نرخ رشد باالی ادعایی باور داشته باشند. هنوز مدتی از ارائۀ داده های دولتی جرح و تعدیل ش

مطابق با داده های مقدماتی شاخص مدیران خرید شرکت »رشد اقتصادی نگذشته بود که در اخبار اعالم شد 

، بخش تولید کارخانه ای چین، به دنبال رکود تولیدات در نتیجۀ  کاهش سفارشات، Markitو  Caixinهای 

 ژوئیه(. 21)رویترز، « ماه منتهی به ژوئیه شده است 41ترین انقباض طی دستخوش بیش

سود رو به نقصان بخش صنعتی، ترس و وحشت »، گزارش داد: TTژوئیه نیز خبرگزاری سوئدی  2۹روز 

 «.تر آهستگی رشد اقتصادی چین را تقویت کردنسبت به تعمیق بیش

حتی اگر سیاست های حمایتی بتواند قیمت های سهام را مجدداً باال ببرد، اما هنوز ما با بحران های بی سابقۀ 

مازاد ظرفیت و مازاد تولید در چین رو رو به رو هستیم که بیش از پیش به عنوان ترمزی در برابر رشد اقتصادی 

در چین و باقی جهان ایفای نقش می کند. و کاهش رشد، ناگزیر به معنای آن است که بحران در قالب شکاف 

 های درونی دیکتاتوری چین وخیم تر خواهد شد.

ه مانند برزیل، روسی« نوظهور»زمان با تعمیق بحران در سایر کشورهای به اصطالح  این که بحران چین هم

و ترکیه رخ داد، همراه با تداوم بحران اروپا، به افزایش مشکالت پیش روی سرمایه داری جهانی می انجامد. 

جهانی  ریاکنون این که حتی شکل خاص سرمایه داری دولتی در چین نیز به بن بست وارد شده، سرمایه دا

را نه فقط از موتور رشد اصلی خود، که همین طور از الگویی که حکومت ها و سرمایه داران سرتاسر جهان با 

تجلیل از آن خواهان الگوبرداری بودند، محروم می کند. چین به جای آن که منجی سرمایه داری جهانی باشد، 

های جهانی جدید و همین طور شورش های  در حال حاضر در مسیر حرکت به سوی منشأ بی ثباتی و بحران

 توده ای و بیداری سوسیالیستی است.
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 بازگشت بحران بازارهای نوظهور

 مایکل رابرتز

رسانه های کسب و کار، سرشار از اخبار ریزش بازار بورس چین، حباب اعتباری و سقوط قریب الوقوع اقتصاد 

طرناک رشد اقتصادی و بروز بحران بدهی در تر از آن صحبت شده، آهستگی خچین است. اما آن چه کم

 به طور کلی است.« اقتصادهای نوظهور»

 

اصطالح ، تمامی کشورهای بزرگ به4228تاکنون برای نخستین بار از زمان بحران بازارهای نوظهور در سال 

قتصادهای ی ا)برزیل، چین، روسیه، هند و آفریقای جنوبی(، با مشکل رو به رو شده اند. و طیف بعد« بریکس»

 نظیر اندونزی، تایلند، ترکیه، آرژانتین و ونزوئال و غیره نیز از این قاعده مستثنی نیستند.« درحال توسعه»

سابقاً افزایش بهای کاالها در حوزه های نفت، فلزات پایه و مواد غذایی، به رشد سریع در بسیاری از این 

که بانک ها و شرکت های اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه  اقتصادها انجامید. این امر در عوض منجر به آن شد

داری، در جستجوی سودهای باالتر از میزان متوسط در اقتصادهای خود، سیل سرمایه را به سوی این کشورها 

 سرازیر کنند.

چنان با سقوط آزاد رو به هستند. شاخص اما رونق کاالیی سقوط کرده است. قیمت های جهانی کاالها هم

ترین میزان خود از سال ی بلومبرگ که طال، نفت خام و سایر مواد خام را دنبال می کند، به کمقیمت کاال
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درصد سقوط داشته است که خود  10به این سو، نزدیک به  2044رسیده است. این شاخص از سال  2002

 عالمت دیگری از بحران بلندمدت و فشارهای ضدّ تورمی در اقتصاد جهانی است.

ه این دلیل است که رکود بزرگ و بهبود ضعیف متعاقب آن، تقاضا برای انرژی و مواد صنعتی را این بخشاً ب

ترین مصرف کنندۀ این کاالها، یعنی کاهش داده است. بخش دیگری از دلیل پشت آن، این است که بزرگ

ن تر بوده است. درصد در سال یا حتی پایی ۹چین، شاهد آهستگی رشد اقتصادی خود از نرخ دو رقمی به تنها 

 تورم در بسیاری از اقتصادهای اصلی، منجر به تورم منفی قیمت ها )در اروپا و ژاپن( شده است.

از فعالیت های کسب و کار در جهان، بر مبنای به اصطالح شاخص های « شتاب زده»آخرین تخمین های 

ر طی بیش از دو سال گذشته، د مدیران خرید، نشان می دهد که اقتصادهای نوظهور اکنون برای نخستین بار

 حال انقباض هستند.

 

بیکاری در بازارهای نوظهور، امسال به سرعت افزایش یافته و روند نزولی شش سال گذشته را معکوس کرده 

است؛ این در حال است که بیکاری به کاهش خود در کشورهای توسعه یافته ادامه داده است. در سرتاسر 

درصد افزایش یافته است که این،  1.۹درصد در ماه ژانویه به  1.2از نقطۀ حداقل  بازارهای نوظهور، بیکاری

، تندترین افزایش از زمان بحران مالی جهانی به شمار می «جی پی مورگن»طبق داده های جمع آوری شدۀ 

 رود.
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های آسیا و طی دورۀ رونق بازارهای نوظهور، سرمایه به سوی اقتصادهای نوظهور جریان یافت و ابرشرکت 

امریکای التین بدهی های عظیمی به بار آوردند. اکنون پول در حال خروج است و نه ورود، و سودها نیز به 

دنبال سقوط قیمت کاالها و فروشِ حتی کاالهایی با فناوری برتر، رو به کاهش هستند. طبق داده های 

EPFR میلیارد یورو از صندوق  1.1به میزان ژوئیه، مبلغ خالصی  30، سرمایه گذاران طی هفتۀ منتهی به

میلیارد دالر بود. مجموعاً  3.3های بازار نوظهور بیرون کشیدند، در حالی که یک هفته پیش از آن این رقم 

میلیارد دالر سهام طی تنها سه هفتۀ اخیر نقد و از صندوق های بازار نوظهور بیرون آورده شده  41.1مبلغ 

 است.
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 چون تکه سنگی در حال سقوط هستند.یا نیز همو ارزهای کشورهای آس

 

ری تایاالت متحده آمادۀ افزایش نرخ ها در ماه سپتامبر است، بنابراین بازارهای نوظهور احتماالً از بی ثباتی بیش

ضربه خواهند دید، چرا که هزینۀ بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها بر حسب دالر افزایش خواهد یافت. در نتیجه 

 دهی نیز رو به ظهور است.بحران ب

آخرین داده های مربوط به ذخایر ارزی خارجی، نشان دهندۀ سقوط تند ذخایر دالر است. ذخایر حکومت های 

بازارهای نوظهور دچار رکود شده اند، چرا که این حکومت ها در حال تجربۀ کاهش مازاد تجاری و اقتصادهای 
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جامد. داده های گزارش صندوق بین المللی پول با عنوان ضعیف داخلی هستند، و این به فرار پول می ان

(، نشان می دهد که ذخایر ارزی بازارهای نوظهور COFER« )ترکیب ارزی ذخایر ارزی خارجی رسمی»

میلیارد  ۹.1، به 2041میلیارد دالر در سه ماهۀ دوم  8.06سه ماهۀ متوالی کاهش داشته و از نقطۀ اوج  3طی 

کاهش یافته است. این تحلیلگران محاسبه می کنند که ذخایر ارزی  2041ۀ نخست دالر تا اواخر سه ماه

سال  20میلیارد دالر کاهش داشته که بزرگ ترین سقوط طی  1۹1بازارهای نوظهور از اواسط سال گذشته 

 است، به طوری که رشد تولید ناخالص« اقتصادهای نوظهور»گذشته  بوده است. سرمایه در حال گریز از این 

 داخلی واقعی آن ها آهسته می شود و سرمایه گذاری سقوط می کند.

 

، بدهی شرکت های غیرمالی در اقتصادهای نوظهور، «جی پی مورگن»طبق محاسبات بانک سرمایه گذاری 

درصد تولید ناخالص داخلی در سه  406درصد تولید ناخالص داخلی تا پیش از بحران مالی، به  ۹3از تقریباً 

، به طور 200۹که از سال  -واحد درصد 31صعود داشته است. این افزایش به میزان  2041سال ماهۀ آخر 

به راستی عظیم است. صندوق بین المللی پول در پژوهش اخیر خود  -واحد درصد می شود 1متوسط ساالنه 

تر طی یک بیش واحد درصد یا 1یافته است که یک افزایش در نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی به میزان 

سال، عالمتی بر افزایش ریسکِ وقوع نهایتاً یک بحران مالی است. بسیاری از اقتصادهای نوظهور از سال 

، S&Pبه این سو چنین افزایشی را به ثبت رسانیده اند. از این رو، نتیجه گیری تحلیلگران اعتباری  200۹

 «.رسیده ایمما به نقطۀ عطفی در سیکل اعتباری شرکت ها »این است که 
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کاهش قیمت کاالها برای صادرات اقتصادهای نوظهور، افزایش بدهی شرکت ها، کاهش سودآوری و تقاضا، 

جریان خروجی قابل توجه سرمایه و احتمال این که بانک مرکزی امریکا  پاییز امسال نرخ ها را افزایش و 

 «رشد»ی یک رکود یا سقوط جدی در کارنامۀ هزینۀ بازپرداخت بدهی ها را باال ببرد، مجموعاً معجونی برا

 خواهد بود.« نوظهور»اقتصادهای 

 2041اوت  4

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/088/01/the-emerging-

market-crisis-returns/ 

 

 

 

 

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/08۸/01/the-emerging-market-crisis-returns/
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/08۸/01/the-emerging-market-crisis-returns/
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 اندرچین: سرمایه داری حقوق زنان را به عقب می 

 وینسنت کولو

، ظاهراً پربیننده ترین ( به مناسبت سال نوی چینیCCTV« )تلویزیون مرکزی چین»بهاری برنامۀ جشنوارۀ 

تی به طور زنده پخش می شود و شمار کانال  دول 482 ازبرنامۀ تلویزیونی جهان است. این برنامه به طور زنده 

 نمایشی برنامۀ. این برآورد می شودمیلیون نفر  600، با وجود کاهش طی سال های اخیر، بیش از آن بینندگان

فوریه روی آنتن  48به شکل شرم آوری سکسیستی است. برنامۀ امسال که در تاریخ  ،چهار ساعت و نیمه

ی که در شبکه های اجتماع از کاربرانیفعالین حقوق زنان و بسیاری  اتنظردر  ترین جایگاه را، پایینرفت

 به خود اختصاص داده است.اما شدیداً تحت کنترل چین صحبت کرده اند،  ،وسیع

جشنواره به طور شرم آوری به تبعیض و تمسخر زنان دست زد. آیا کارگردان های برنامه دارند ما را به دوران »

این تنها یکی از هزاران  (4) «ند، باز می گردانند؟دمجبور بودند پاهای خود را ببنی، زمانی که زنان رامپراتو

)نسخۀ چینی شبکۀ توئیتر( بود. یک  Weiboبرنامۀ جشنوارۀ امسال در  پخش الببه دن آکنده از خشمنوشتۀ 

ه کرده است ه و اشاربه باد انتقاد گرفت« زهرآلود»به عنوان برنامه ای این برنامه را  ،طومار اعتراضی فمینیستی

مورد نبوده است. زنان  10تر از که در این برنامه تعداد قطعات کوتاه کمدی که زنان را دست می اندازد، کم

)کسانی که آماده اند برای « زندختران تیغ»نشان داده شدند و زنان کارمند به عنوان « ماندۀ غذاپس»د رمج

 خود هم شیرجه بروند(.  داخل رختخواب کارفرمایان ی شغلی، بهارتقا

گی و ناضات شاهدی زنده از ظهور نسل جدیدی از فعالین زن در چین است که علیه خشونت خاراین اعت

فعالین فمینیست اعتراض خود را با اشغال  ،تبعیض در بازار کار دست به اعتراض می زنند. در چندین شهر

 نشانبرای زنان و وجود صف های طوالنی تر  توالت های مردانه برای جلب توجه عموم به نبود تسهیالت

هر  د که به سرعتوداده اند. باید به یاد داشت که این موارد تحت یک دیکتاتوری سفت و سخت پیش می ر

 اعتراضی را خفه می کند.

دن دارد. عقب رانده ش تری برمیارۀ ساالنۀ تلویزیونی، پرده از مشکل به مراتب بزرگوخشم و انزجار از جشن

ی برنامه جایگزین ، همراه باعیت اجتماعی زنان، خود بخشی از تثبیت ضد انقالب چین در سطحی وسیع ترموق
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رق و غرب ش مناطق  و ،ریزی دولتی با سرمایه داری و بازسازی نابرابری شایع میان فقیر و غنی، شهر و روستا

 کشور است.

 گسترش شکاف درآمدی

به  4220ش نابرابری جنسیتی از دهۀ یاقتصاد بازار به افزا»ن کرد خاطر نشا ،لیژیا ژانگ، نویسندۀ فمینیست

 (.2041ژوئن  China File ،44سایت )وب« این سو انجامیده است

این امر در گسترش شکاف درآمدی میان زنان و مردان بازتاب یافته است. تحولی که مغایر با روند بین المللی 

 زنان را منتفع نمی کند، بوده است. هم هنوز که کاهش اختالفات دستمزدی، هرچند

درصد از عواید مردان  6۹.3، به طور متوسط معادل با 2040طبق آمارهای رسمی، زنان شهری چین در سال 

کاهش نشان می دهد. در مناطق روستایی، دستمزد  4220درصد در سال  ۹8درآمد داشتند، رقمی که نسبت به 

 . درصد از دستمزد مردان است 16زنان تنها 

نیویورک »زنان کارگر یقه سفید، با دیواری از رویکردهای سکسیستی و تبعیض آشکار رو به رو هستند. حتی 

در ادارات، برابری طلبی دوران سوسیالیستی جای خود را به »( تصدیق می کند که 2041فوریۀ  20« )تایمز

نیست این روزنامه به نقل از یک فمی «.د به واسطۀ قانون تقویت شده استرسکسیسم آشکار داده و در برخی موا

 .«ان بهبود نداشته، و در برخی موارد پسرفت داشته استنجایگاه ز»سد: یچینی به نام فنگ یوآن می نو

 حقایقی که روند منفی را به تصویر می کشد:

 وطیدرصد از کارفرمایان در زمان استخدام کارمندان، شر 62نشان می داد که  2040در سال  * پژوهشی

مانند  ار به کرات می توان عباراتی ،غاتیجنسیتی را با وجود غیرقانونی بودن اعمال می کنند. در زمینۀ تبل

 مشاهده کرد.« ن جذابابانو»یا فقط « مرد برای متقاضیان تنها»

 ،* مشارکت زنان در نیروی کار چین با توجه به معیارهای بین المللی باال است، اما سهم زنان شهری از اشتغال

 درصد تنزل یافته است. 64درصد )دو دهۀ گذشته( به  ۹۹از بیش از 
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تر از یک پنجم این * سند مالکیت زمین های کشاورزی روستایی اساساً در دستان مردان است، تنها کم

 زنان اغلب دست خالی باقی می مانند. ،قراردادها شامل نام همسران مردان می شود. در مواقع طالق

نی هر ساله برای جراحی زیبایی به کرۀ جنوبی می روند، این عالوه بر افرادی است که در * یک میلیون چی

هزار کلینیک در چین مورد عمل جراحی قرار می گیرند. در پکن، دانش آموزان سال آخر مقاطع  10بیش از 

ه تردید ببیی پالستیک را تشکیل می دهند، موردی که حصد بیماران جرارد 80، بیش از دانشگاهمتوسطه و 

 ارد.در تبلیغات شغلی پیوند د فرد ملزومات ظاهر فیزیکی بر وسیع تکیۀفشار شدید در بازار کار از طریق 

تبعیض علیه زنان در بازار کار، با وجود غیرقانونی بودن، اکنون شایع و بسیار آشکار است. کارفرمایان به ندرت 

قبولیت م ،آوردند، چرا که چنین رویکردهای ارتجاعیاز تبلیغات شغلی آشکارا سکسیستی خم به ابرو می 

 غلیش یک رزومۀ وقتی پکن، نشان می داد کهدر « خلقدانشگاه » سال گذشتۀ وهشژاجتماعی یافته اند. پ

کاریابی ارسال می شود، شانس فارغ التحصیالن مرد برای  بنگاه هایبه ، منتها از سوی جنس مخالف ،یکسان

از فارغ التحصیالن زن است. این رقم برای فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی  درصد باالتر 32.2مصاحبه 

ه از باال، از سوی قشر ریافت. مانند هر جامعه ای، چنین رویکردهای جنسیتی هموامی درصد افزایش  13به 

 مشاهده کرد.CCTV  که نمونۀ آن را می توان در برنامه های جشنوارۀ سال نو در سرچمشه می گیردحاکم 

منتشر کرد که زنان میزبان را مشغول کار در « منظره ای زیبا»چین تصویری را با عنوان « روزنامۀ خلق»

نمایش می داد. پیام روشن این تصویر این است که زنان  2042مین کنگرۀ حزب کمونیست حاکم در سال 48

 ینی هستند، درحالی که مردان تصمیم می گیرند.ئدکور تز

 انقالب و ضدّ انقالب

مشاغل را به  ،که با وجود جنبۀ منفی بروکراسی گسترده -برنامه ریزی دولتی، نقش دولت در دورۀ مائوئیستیِ

همۀ افراد تخصیص می داد و بنابراین به عنوان عامل کاهندۀ شکاف میان کار، دستمزد و جایگاه اجتماعی 

ظیم شد. همراه با مالکیت دولتی و تنشرمانه ای می مانع چنین تبعیض بی -مردان و زنان ایفای نقش می کرد

پدرساالری هم از سوی زنان وجود -مقررات، فشار اجتماعی عظیمی برای دور ریختن روش های کهنۀ فئودالی

 ردممداشت که انعکاسی از یک جریان فمینیستی قابل توجه در میان طیف چپ چین بود، و هم از سوی 

زدواج اجباری و نظام ازدواج موقت را ممنوع کرد و طالق را ، حکومت مائو ا4210رادیکالیزه شده. در سال 
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تکانی های حکومت درحوزۀ روابط زناشویی بود ترین خانهتر ساخت. این یکی از مهمبرای هر دو جنس راحت

 که تا آن موقع انجام شده بود.

ه عنوان توانست بنمی  تاین تغییرات به برابری کامل برای زنان منجر نشد و برخالف ادعای حزب کمونیس

ارتداد  امری که برای سوسیالیسم واقعی یک -یت استبدادی مائومتوصیف شود. اما با وجود حاک« سوسیالیسم»

یک اقتصاد برنامه ریزی شده و دولتی، در را به سوی رهایی زنان باز کرد که  حیاتیوجود  -به شمار می رود

 آن است.اکنون ضدّ انقالب سرمایه داری در تالش برای بستن 

خدام وهشی بر روی بیش از یک میلیون آگهی استژتبعیض جنسیتی در کارخانه به مراتب بدتر از ادارات است. پ

ت های جنسیتی داشتند، این یاینترنتی، نشان می داد که در مجموع بیش از ده درصد از آگاهی ها علناً اولو

 درصد می رسید. 23 نیاز داشتند، به دانشگاهیم برای مشاغلی که به تحصیالت قر

 زنان کارگر

، انجام آزمایش های «عدم بارداری»زنان شاغل چه در کارخانه و چه اداره، با فشار غیرقانی برای امضای بند 

داری و حتی امضای تعهد به عدم ازدواج رو به رو می شوند. زمانی که یک کارگر زن باردار می شود، کارفرما ربا

اراحت، یا ساعات طوالنی وامی دارد تا او را وادار به ترک شغل کند. این نگرانی اغلب او را به کار دشوار و ن

از سوی حکومت برای اجازه به زوجین شهری در « سیاست تک فرزندی»وسیعاً وجود دارد که تعدیل اخیر 

 ش دهد. آزارجهت برخوردی از فرزند دوم، می تواند عمالً زنان را به عقب براند و تبعیض را در بازار کار افزای

. در یک پژوهش در سال به چشم می خورد ،و اذیت جنسی در کارخانه ها بیش از ادارات کارمندان یقه سفید

درصد از زنان کارخانه در گوآنگژو گفتند که آن ها مورد  ۹0، «مرکز زنان کارگر آفتابگردان»از سوی  2043

درصد تماس های  21گزارش دادند و  با خودبدنی درصد از تماس ناخواستۀ  32آزار جنسی قرار گرفته بودند، 

 تلفنی یا پیام های رکیک دریافت کرده بودند.

 با این حال همان طور که اعتصابات سال گذشته نشان می دهد، زنان کارگر کارخانه هر چیزی هستند به جز

 2041بات در سال ن شمار اعتصادکه کارفرمایان تصور می کنند. با دو برابر ش یزنبورهای کارگر پست آن

ارد و ، زنان کارگر به صدر بسیاری از مبارزات و به خصوص مبارزات یک سال پیش یوئه یوئن2043نسبت به 

درصد  ۹0 ،ترین اعتصاب چین در طول سه دهۀ گذشته بود و زنان کارگر کفش سازی. این مورد بزرگشدند
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تری از همکاران مرد خود دارند محو ارادۀ کمکه آن ها  رااز نیروی اعتصاب را شکل دادند، و این برداشت 

د بینی عظیم داریم که جنبش نوپای زنان چین می تواندلیلی برای این خوش ،کردند. با تغییر و تحوالت اخیر

با مبارزات درحال ظهور طبقۀ کارگر پیوند بخورد و از این طریق نیرویی را بسازد که قادر است یک بار و برای 

 د را سرنگون و ریشه های ستم بر زن را ویران کند. همیشه نظام موجو

http://chinaworker.info/en/2015/03/04/9655/ 

( سنتی دردناک و ارتجاعی در چین باستان که با بستن پاهای دختران جوان، باعث تغییر شکل و کوچک 4)

یباً به اندازۀ پاهای یک عروسک می شدند. این رسم در میان رقاصان دربار طبقات باال در طی شدن پاها تقر

دورۀ پنج سلسله و ده پادشاهی امپراتوری چین )قرن دهم یا یازدهم( برخاست، اما در دورۀ سلسلۀ سونگ 

ه عنوان تن پاها، بگسترش یافت و نهایتاً به رسمی شایع در میان همه، به جز اقشار پایینی، مبدل شد. بس

وسیله ای برای نمایش موقعیت و جایگاه برجسته شد )زنان از خانواده های ثروتمند که اصوالً نیازی به کارهای 

مستلزم به کارگیری پاها نداشتند، چنین می کردند( و به این ترتیب به عنوان نماد زیبایی در فرهنگ حاکم 

 ل قرن بیستم خشکانده شده.چین جای باز کرد. این رسم نهایتاً از اوای

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chinaworker.info/en/2015/03/04/9655/
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 21141چین: صعود موج اعتصابات و اعتراضات کارگری در سال 

 

 یوئه دایسونگ

 

و مشوق های پولی، چین قادر به فرار از بحران اقتصادی « کینزی»با وجود تمامی سیاست های آزموده شدۀ 

 21ترین رقم در طول درصد سقوط کرد که کم ۹.1ه ، رشد اقتصادی چین ب2041جهانی نبوده است. در سال 

سال گذشته، حکومت از دستیابی به هدف ساالنۀ خود )یعنی  46سال گذشته است. برای نخستین بار در طول 

 درصد( عقب ماند. ۹.1نرخ رشد 

ادی حالت ع»حکومت چین تالش کرده است که این آهستگی رشد اقتصادی را با خطاب کردن آن به عنوان 

پنهان  ،«طی آن برنامۀ تعدیل ساختاری چین به طور یکنواخت پیش می رود»که « دیدی از رشد اقتصادیج

 سازد.

با این حال کاهش نرخ رشد اقتصادی واقعیتی مفروض است که اشاره به آن با نام های متفاوت، تغییری در 

 شد را به شکل تعطیلی کارخانهماهیت اوضاع برای کارگران چین نمی دهد؛ کارگرانی که این آهنگ آهستۀ ر

ها، حقوق معوقه، رشد کندتر حداقل دستمزد و عدم پرداخت مزایای تأمین اجتماعی، تجربه می کنند. از این 

 ترین شمار اعتصابات و اعتراضات کارگری بوده است.رو چین در سالِ ضعیف ترین رشد خود، شاهد بیش

                                                           
1 http://www.marxist.com/massive-upsurge-in-workers-strike.htm 

http://www.marxist.com/massive-upsurge-in-workers-strike.htm
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 (2041تا  2044تفکیک سال ) . تعداد اعتصاب ها و اعتراضات چین به4نمودار

 

مورد اعتصاب و اعتراض کارگری در  43۹8کم ، دست«بولتن کارگری چین»طبق داده های گردآوری شدۀ 

 382) 2042مورد( و سه برابر سال  616) 2043رخ داده است، رقمی که بیش از دو برابر سال  2041سال 

مورد اعتصاب، یعنی تقریباً چهار برابر دورۀ مشابه  162 ، با به ثبت رساندن2041مورد( بود. سه ماهۀ آخر سال 

 ، شاهد صعود تند شمار اعتراضات و شتاب گیری آن نسبت به سه ماهه های پیشین بوده است.2043در سال 
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 (2041تا  2044. تعداد اعتصاب ها و اعتراضات چین به تفکیک سه ماهه )2نمودار 

 

 -دهی این قبیل اقدامات به وسیلۀ خود کارگران استعکاسی از افزایش گزارشاگرچه این آمار و ارقام بخشاً ان

سانی ربه این معنا که کارگران به طور روزافزون از تلفن های هوشمند ارزان و شبکه های اجتماعی برای اطالع

تشدید  و اما به وضوح می توان افزایش در مبارزه طبقۀ کارگر -تری استفاده می کنندو جلب مخاطبین وسیع

 چنین در آغاز سریعتضادهای طبقاتی را مشاهده کرد. این حقیقت، نه فقط در رشد مداوم اعتصابات، که هم

هزار کارگر در  10با شرکت بیش از « یوئه یوئن»ترین اعتصاب تاریخ اخیر چین در کارخانجات کفش بزرگ

 ماه آوریل گذشته، منعکس می شود.

 «یوئه یوئن»نۀ تصویر کارگرانی اعتصابی کارخا
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چنان به عنوان مرکز جنبش کارگری چین باقی مانده است، در جنوب کشور هم« دونگگوانگ»هرچند استان 

کاهش زیادی  2043درصد در سال  3۹درصد کل اعتراضات را شکل می دهد، رقمی که نسبت به  22اما تنها 

تان هرچند که اس -تر و متعدد نیستی کوچکرا نشان می دهد. این موضوع به دلیل ظهور دیگر مراکز اعتراض

لکه ب -شاهد جهش در تعداد اعتصابات بوده اند« هنان»و « جیانگسو»، «شاندونگ»، «جیانگهیلونگ»های 

استان، سهم خود را از اعتصابات در  34استان از  22دلیل آن، صعود موج اعتصابات در سرتاسر چین است. 

تر درجستجوی کار ارزان، پیامدهای وردن کارخانه ها به نواحی مرکزی بیشافزایش داده اند. روی آ 2041سال 

دامنه دار آهستگی رشد اقتصادی و افزایش آگاهی طبقاتی کارگران چین، دالیل پشت این امر هستند که چرا 

 اعتصبات کارگری بیش از پیش به طور موزون در سرتاسر کشور گسترش می یابند.

 (2041تا  2044به تفکیک استان ) . تعداد اعتراضات3نمودار 

 

 112از نظر اعتراضات، بخش تولید و ساخت کاال هنوز در رأس تمامی کارخانه ها قرار دارد، به طوری که 

ترین افزایش در بخش در این بخش بوده است. اما بزرگ 2041درصد کل اعتصابات سال  14مورد اعتصاب یا 
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 -درصد 48 -اعتصاب 211به  2043در سال  -درصد 3تنها  -صاباعت 20ساخت و ساز بود، به طوری که از 

 رسید. 2041در سال 

، بازار مسکن در حال رونق بوده، و ساخت و ساز انبوه بنا به سیاست های کینزی، یکی از 2002از سال 

 رنیروهای محرک اقتصاد چین محسوب می شده است. اما در آغاز سال گذشته، این نیز به پایان رسید. بازا

مسکن اکنون با رکود رو به تعمیق رو به رو است. بسیاری سازندگان زیر بار کاهش فروش و تضعیف اعتبارات 

موجود، در وضعیت مالی بی ثبات و متزلزل قرار دارند که این خود توضیح دهندۀ رشد مشاجرات بر سر دستمزد 

 ها است.

ه دستمزدهای معوقه  مرتبط بود. این ، ب2041درصد اعتصابات بخش ساخت و ساز در سال  20بیش از 

تر توسعه یافتۀ شمال شرقی کشور و نواحی مرکزی که حباب مسکن در آن با اعتصابات در استان های کم

 سرعت بیشتری ترکید، تمرکز داشت.

مورد در سال گذشته افزایش  481اعتصاب در بخش حمل و نقل وجود داشت که نسبت به  214به عالوه 

رست ، د«شنژن»، واقع در شهر «بندر یانتیان»از جمله اعتصاب رانندگان کامیون های باری در نشان می داد. 

تصاب ، و همین طور اع«چجیانگ»، استان «بندر نینگبو بیلون»در وسط تنگنۀ منتهی به هنگ کنگ؛ و در 

که قیمت نفت  به اوج رسید. در همان حال 2041رانندگان تاکسی در سطح شهر که در اعتصاب اوایل ژانویۀ 

رو به سقوط است، بهای باالی دریافتی شرکت های تاکسیرانی و در نتیجه افزایش رقابت از سوی رانندگان 

 فاقد جواز، به محور اعتراض رانندگان تاکسی و کامیون تبدیل شده است.

 22به  2043مورد در سال  13تغییر و تحول مهم دیگر، رشد سریع اعتصابات و اعتراضات معلمان بود که از 

مورد در سال گذشته رسید. بیش از نیمی از اعتراضات در سه ماهۀ آخر رخ داد. مشهورترین آن، اعتراضات 

هزار معلم از مدارس ابتدایی و متوسطه  20در شمال شرقی چین بود، به طوری که « هیلونگ جیانگ»استان 

اختی های پایین و نامنظم بودن حقوق ، در اعتراض به پرد«هاربین»در شهرها و نواحی اطراف مرکز آن، 

ه تر توسعه یافتمستمری وارد اعتصاب شدند. اعتراضت معلمان در مدارس دولتی، به خصوص در نواحی کم

در « وبائوت»، «(شاآنشی»)استان « یولین»، «(هوبی»)استان « انشی»و « شیائوگان»از جمله در  -آغاز شد

ای پایین، فقدان وضعیت استخدام رسمی، مزایای حقوق بازنشگستگی و اکثراً بر سر دستمزده -مغلستان داخلی
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محور بودند. حکومت های محلی به دلیل اعتبارات نسبتاً ضعیف، -و حق مسکن و سیستم های مزدی عملکرد

 از افزایش دستمزدها یا پرداخت حقوق مستمری و حق مسکن برای معلمان عاجز ماندند.

 (2041های مختلف صنعت ) . شمار اعتراضات در بخش1نمودار 

 

به عالوه اعتصاباتی نیز بر سر دستمزدهای پایین، حقوق معوقه و سوء مدیریت در مدارس و شیرخوارگاه های 

خصوصی وجود داشت. با در نظر داشتن این که معلمان در گذشته چندان تمایلی به اعتصاب نداشتند، اما می 

ندگی و همین طور با الهام گیری از اقدامات سایر معلمان، رادیکالیزه بینیم که اکنون با فشار بر استانداردهای ز

 شده اند.

پس از رکود تقریباً دو ساله در صنعت معدن چین، شمار اعتصابات و اعتراضات در این بخش نیز افزایش یافت.  

زغال  نسرپرست انجمن صنعت زغال سنگ چین، بیش از نیمی از بنگاه های معد« وانگ شیانژنگ»به گفتۀ 

درصد شرکت های استخراج  ۹0اکنون در حال تقال برای پرداخت دستمزدهای کارگران خود هستند و بیش از 

ده می باشند. تمرکز اصلی اعتراض معدنچیان، بر روی حقوق معوقه و تعطیلی معادن معدن زغال چین، زیان

 است.
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 عوقه، افزایش دستمزد و هزینه های جبرانیدر بین تمامی صنایع، مطالبۀ اصلی عبارت است از پرداخت حقوق م

درصد از اعتصابات به ثبت رسیده را شکل می دهند. همراه با آهستگی رشد اقتصادی، سقوط در رشد  ۹3که 

(، حداقل دستمزد به طور متوسط 2044ترین تعداد از سال منطقه )کم 20حداقل دستمزد نیز وجود دارد. در تنها 

( افزاش یافت. فارغ از مسألۀ دستمزد، کارگران 2044ترین میزان از سال )پاییندرصد  43.4به میزان تنها 

، خواهان آن هستند که کارفرمایان سهم خود برای تأمین «یوئه یوئن»تری، مانند مورد اعتصاب تر و بیشبیش

 اجتماعی و حق مسکن را پرداخت کنند. 

 (2041تا  2044. افزایش در حداقل دستمزد در چین )1نمودار 

 

افزایش تند ناآرامی های کارگری، به وضوح تهدیدی برای طبقۀ حاکم چین است. حکومت که طی سال های 

رونق سابق تالش کرده بود نقش مذاکره کننده را ایفا کند، اکنون به طور فزاینده ای با سرکوب پاسخ می 

گیری داشته است. به عنوان مدهد. مداخالت پلیس و بازداشت ها طی اعتصابات و اعتراضات، افزایش چش

، پلیس نه فقط تعدادی از کارگران اعتصابی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار «یوئه یوئن»مثال در اعتصاب 

 داد، بلکه حتی با سگ های پلیس وارد کارخانه شد تا کارگران را وادار به بازگشت به کار کند.
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رل ها جنبش را کنت« ان. جی. او»بر فعالین کارگری و حکومت در عین حال تالش می کند که با اعمال فشار 

ود و تری را در بازداشت نگاه داشته می شکند. این فعالین بیش از دیگران دستگیر می شوند، مدت زمان بیش

« هدایت»به طور کلی بیش از دیگران با ارعاب رو به رو می گردند. هدف اصلی از این گونه برخوردارها، 

فدراسیون سراسری اتحادیه های »سوی فدراسیون رسمی اتحادیه های کارگری، یعنی کردن کارگران به 

 ( است که تنها اتحادیۀ قانونی در این کشور محسوب می شود.ACFTU« )کارگری چین

برای  «سوپاپ اطمینان»دولت تالش می کند که به عنوان وزنۀ تعادل در برابر جنبش مستقل کارگری، یک 

، «دونگگوانگ»، استان «شنژن»در  2042از پایین، ایجاد کند. برای مثال در سال  گیریفشار درحال شکل

بنگاه را به دست بیاورند. دولت  463کارگران موفق شدند حق انتخابات مستقیم مذاکره کنندگان اتحادیه در 

از اول ژانویۀ را مطرح کرد که « مقررات مشاورۀ جمعی و قراردهای جمعی بنگاه ها»در تقابل با این موضوع، 

به مورد اجرا در آمد و طبق آن اتحادیه های کارگری رسمی، تنها مذاکره کنندگان مجاز از طرف  2041

 کارگران هستند.

تر دستمزدها و شرایط کار خواهد انجامید که درحال حاضر تر اقتصاد چین، به وخامت بیشآهستگی بیش

باتی ثتر از این، چنین چیزی به رشد بیکاری و بیمعوامل اصلی صعود سطح اعتصابات کارگری هستند. مه

خمین اخیراً طبق ت« لی که چیانگ»تر زندگی کارگران منجر خواهد شد. همان طور که نخست وزیر چین، بیش

میلیون کارگر جدیدی که هر سال وارد  40های رسمی اعالم کرد، اقتصاد چین جهت تضمین مشاغل برای 

درصد رشد نیاز دارد. امسال نرخ رشد به احتمال زیاد پایین تر از این آستانۀ تعیین  ۹.2بازار کار می شوند، به 

 شده خواهد بود و هم اکنون عالئمی از افزایش بیکاری وجود دارد.

تر و مبارزات تندتری خواهد انجامید که طی آن کارگران آغاز تمامی این عناصر به اعتصابات و اعتراضات بیش

اد در سطحی باالتر خواهند نمود. چین اکنون درحال ورود به عصری است که مقامات، به سازماندهی و اتح

نامیده بودند، منتها نه فقط از نظر رشد اقتصادی، که همین طور تضادهای داخلی و « حالت عادی جدید»

 مبارزۀ طبقاتی. طبقۀ کارگر چین درحال بیداری است!

 2041ژانویۀ  2۹
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