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 چین: خروش اعتراضات به دنبال حذف مشاغل

 

 

 سال گذشته و به خصوص در ماه های پایانی، چین شاهد صعود ناگهانی شمار مبارزات کارگری بود.

اعتصاب و اعتراض کارگری به ثبت رسید، در حالی که این رقم برای  ۷۷۴هزار و  2سال گذشته در مجموع 

که در « گری چینبولتن کار»مورد بود. این ارقام از سوی سازمان مردم نهاد  3۷۷، یک هزار و 2۱1۴سال 

 نگ کنگ مستقر است، بر مبنای گزارش های موجود بر روی رسانه های اجتماعی گردآوری شده است.ه

را شکل می  2۱1۵اعتراض در سال  دردرصد کلّ مو 3۶خت و ساز بود که حوزۀ اصلی تنازعات در صنعت سا

 درصدی ساخت و سازهای جدید در سرتاسر چین و لغو بسیاری از پروژه 2۵ کاهش ازداد. این بازتابی است 

 درصد کلیۀ اعتصابات و اعتراضات را دربرمی گرفت. 32 نیز ی صنعتیها. بخش ساخت کاالها



۴ 

ولتن ب»ی وجود دارد. متقابل غیرقابل انکار ارتباطود عظیم مبارزات کارگری بین کسادی اقتصادی و صع

 کاهش زمان حوش کاهش ل وحو، تاضافزایش اعتصابات و اعترا»کند که خاظر نشان می « کارگری چین

 «.آخر سال ادامه یافت زار سهام آغاز شد و در طی سه ماهاوت و متعاقباً سقوط با 11ارزش یوآن در روز 

 عدم پرداخت دستمزدها

جره مشا 1۶۶دند. تنها ویا مزایای اجتماعی ب دستمزدهادرصد، بر سر عدم پرداخت  ۷۵اکثر اعتصابات، بالغ بر 

 «بولتن کارگری چین»)شش درصد( به طور اخص مرتبط با خواست دستمزدهای باالتر بود و همان طور که 

 ر سالد«. جرقه های بسیاری از این اعتراضات به دلیل کاهش ناگهانی پرداختی ها روشن شدند»می نویسد 

، زمانی که اقتصاد هنوز با رونق رو به رو بود، تقریباً یک سوم اعتصابات مرتبط به مطالبۀ دستمزدهای 2۱12

 به «تهاجمی»از حالت  طبقۀ کارگر باالتر بودند. این نشان دهندۀ یک چرخش قابل توجه به سوی مبارزات

 است.« تدافعی»

مورد  ۶۶۶، بزرگ ترین اقتصاد استانی کشور رخ دادند. از «گواندونگ»باری دیگر، اکثریت اعتصابات در 

« گواندونگ» در مورد 2۶۷صنعتی در سال گذشته،  هایساخت کاالاعتراض ثبت شده در بخش اعتصاب/

 درصد کلّ اعتراضات و اعتصابات این بخش را شکل می دهد.  3۱صورت گرفت که 

فت. صورت گر رکوب دولت علیه اعتراضات کارگرانسدر آن چنین نخستین محلی بود که هم« گواندونگ»

ال س بودند. در مجموع« گواندونگ»در  ،یک چهارم تمامی افراد بازداشت شده به دلیل شرکت در اعتصابات

دسامبر، پلیس  ۴. روز رو به رو شدندپلیس رخ داد با مداخلۀ چین  اعتراض در اقصی نقاطمورد  ۶31 گذشته

صل ف ،«ثبات»مردم نهاد کارگری را بازداشت کرد و به اسم  های هفت فعال سرشناس سازمان «گواندونگ»

 جدیدی را در سرکوب حکومتی باز کرد.

 حذف مشاغل فوالد و زغال سنگ

میلیون تُن خبر داد.  1۵۱تا  1۱۱ۀ حذف ظرفیت تولید فوالد چین به میزان ماز برنا« شورای دولتی»ماه ژانویه 

س حکومت از نارضایتی اهر همین امر انعکاسی از هیچ چهارچوب زمانی برای این کاهش ها اعالم نشد که

 .بوداجتماعی گسترده 



۵ 

به عنوان یک هیئت پژوهشی اعالم می کند که  «متالورژی چین صنعتمؤسسۀ برنامه ریزی و پژوهش »

 نیز طی« شرکت سرمایۀ بین المللی چین»هزار شغل شود.  ۴۱۱اهش ظرفیت تولید می تواند منجر به حذف ک

ی جداگانه اعالم کرد که طرح های حکومت برای کاهش تولید صنایع فوالد، زغال سنگ، سیمان، رهشدا

 ینده شود. آسال  3تا  2میلیون اخراج در طی  3وم و شیشه می تواند منجر به یآلومین

نی اجباری و افزایش ناام« مرخصی»ها، ن هم اکنون از تنزل درآمدر صنایع سنگیکارگران صنعت فوالد و سای

. توسعۀ کور ددرصد سقوط کر 3۷د در سال گذشته بهای فوالبا هجوم مازاد ظرفیت به بازار،  ده اند.یآسیب د

 ت. کارفرمایان ثروتمندتر شدند، و اکنون کارگران را به حال خودسو بی برنامه و سفته باری را باید مقصر دان

 رها می کنند که بار آن را به دوش بکشند!

دهد و گزارش زیر را از اعتراض در چین هشدار می « یتیزمستان نارضا»نسبت به یک « هند امروز»روزنامۀ 

 کارگر شرکت فوالد و مبر، یک صبح زمستانی، حدود یک صدماه دسا»منتشر کرد: « هِبی»یک کارگر در 

ت کردند. حرکشرق پکن،  دربا فاصلۀ دو ساعت ، نشامحلی در تانگلونگ به سمت دفاتر حکومت آهن شینگ

یل کردن یکی از معادن زغال سنگ خود است. تعطچند روز قبل، این شرکت ناگهان اعالم کرد که در حال 

 «.که هفت ماه حقوق نگرفته بودند، با کمی هشدار رو به رو شدند کارگران
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۶ 

 تعمیق بحران ، سال«سالِ میمون» چین:

 (۶1۱2مارس -)فوریه ۶3(، شمارۀ 者义社会主سرمقالۀ مجلۀ سوسیالیست )

 

د چین با بدترین بحران اقتصادی خود طی چن الت سال نوی چینی،یبا بازگشایی کارخانه ها پس از اتمام تعط

درصدی تولید  ۶.۷دربارۀ رشد  همیشگی داستان پردازی همان با دهه رو به رو بود. داده های رسمی حکومت

رین ف تییز ضعبه دست نمی دهد. حتی همین رقم ن تصویری واقعی از وضعیت ،2۱1۵ناخالص داخلی در سال 

درصد برآورد  ۴الی  3این رقم را ی نهادهای مستقل برخدر حالی که . دآیسال گذشته به شمار می  2۵رشد در 

به شکل ناموزون در پیکر اقتصاد پخش شده است، به طوری که دژ صنعتی کشور مانند  ،می کنند. این درد

منفی(  ناخالص داخلی دیه یک رکود تمام و کمال )یعنی تولش شمال شرقی، در حال تجربۀ چیزی نزدیک ببخ

دوم کشور بهتر  هرهای ردهاز ش یرده اول کشور و برخ شهرهایثروتمندترین است، در حالی که اوضاع در 

 است.



۷ 

صنعت زغال سنگ ، «Gavekal Dragonomics»گر مؤسسۀ پژوهشی ، تحلیل«ارنان کوئی»به گفتۀ 

 معادن درصد کلّ نیروی کار صنعت استخراج 1۵هزار شغل کاسته است. این تقریباً  ۶۷۱از طی دو سال گذشته 

هزار کارگر در صنعت فوالد اخراج شدند. ماه ژانویه،  ۵۵۱ ه. طی همین دوررا دربر می گیرد زغال سنگ

معدن زغال سنگ دیگر گرفت. در شرایطی که نیازی مبرم به  ۴۶۱۱یلی طتصمیم به تع« شورای دولتی»

ریق طدامی برای محافظت از کارگران از چرخش به سوی انرژی پاک وجود دارد، این سیاست ها هیچ اق

ک برنامۀ یحلّ این تناقضات به  ایبرتضمین اشتغال و ایجاد مشاغل جدید در صنایع سبز از پیش نمی برند. 

 نیاز است. -به جای هرج و مرج بازار-یسوسیالیست

 صنعت زدایی

در این  اشتغالبیش از دو سال است که بخش تولید و ساخت کاالی صنعتی نیز با کسادی رو به رو است. 

نمودی است از ، «دونگگوانگ»صنعتی بزرگ واقع در استان  ، شهر«دونگوان»هر ماه کاهش یافته. بخش 

 .تولید و ساخت کاالهای صنعتی را شکل می دهند شکه نیروی کار بخ یگران مهاجرتنگناهای روزافزون کار

شرکت خارجی  ۵۱۱اواخر ماه ژانویه طی یک سخنرانی اعالم کرد که  ،«دونگوان»شهردار ، «یوآن بائوچنگ»

« ونگواند»یلی کارخانجات در طرقم کلّ تع ،«اخبار پکن»به گزارش  از این شهر بیرون رفته اند. 2۱1۵در سال 

 هزار مورد و اکثراً در بخش صنعت الکترونیک بود. ۴گذشته بیش از در سال 

ا، منجر به آن شده است که متعاقب آن نظیر تعطیلی مغازه ها و رستوران هاین صنعت زدایی، با پیامدهای 

« گواندون»میلیون ها تن شهر را ترک کنند. بنا به داده های سرویس دهندگان تلفن همراه، شمار کاربران در 

 در سال گذشته کاهش یافت.میلیون  ۶به  2۱۱۷سال  رمیلیون د 12از 

 صاباتموج اعت

جدی تری نظیر ضرب و شتم، اخراج  مخاطرات علی رغم ، آن همادار به اعتراض و اعتصاب شده اندکارگران و

 . طی دو ماه تا پیش از تعطیالت سال نو،امات بیش از پیش سرکوبگر می شوندو در شرایطی که مق ،و زندان

مورد اعتصاب به ثبت رسیده  3۷۶هزار و یک ، 2۱1۴مورد صعود کرد. در کلّ سال  ۷2۴شمار اعتصابات به 

 ترین اعتصابات رخ می دهند.بخش تولید و ساخت کاالی صنعتی نیست که بیش رها دبود. اما این تن



۶ 

 ول مسألۀ قراردادهایحکارکنان بیمارستان ها، به خصوص  ابات پرستاران وصتماه های اخیر شاهد موجی ازاع

با  «هوئیآن» استان در «هوایبی»و « کینگچونگ»ان شهر ماه ژانویه، پرستار ت.بر بوده اساموقت و نابر

 برابر وارد اعتصاب شدند. خواست افزایش دستمزدها و وضعیت اشتغالِ

 جمهوری خلقِ بدهی!

شروع «. می تواند سالی بسیار متفاوت باشد» 2۱1۶نیز هشدار می دهد که سال  «هوانخبرگزاری شی»حتی 

پس  ردیدی در این مورد برجای نمی گذارد. بازارهای سهام چینبازارهای سهام چین و جهان هیچ تانفجاری 

درصد دیگر سقوط  2۱ نیز 2۱1۶طی نخستین هفته های سال  ، این بارسال قبل تابستان یدرصد ۴3از سقوط 

نزل نیست. ت چینیصرفاً یک پدیدۀ . بازارهای بورس جهان نیز معلق زده اند و نشان دادند که این کرده اند

واملی این ها عهی جهانی: هراس از وضعیت اقتصاد چین، آشفتگی در نرخ ارز و افزایش بدو کاالها،  بهای نفت

 رانی، بحتندسه بحران سرمایه داری جهانی ذیه می کنند. همۀ این ها میراثغا تهستند که اغتشاش مالی ر

 دست بردار نیست. نیز آغاز شد و هنوز 2۱۱۶که سال 

افزایش بار بدهی چین، یکی از عوامل ایجاد نگرانی جدّی دربارۀ سرمایه داری جهانی است که به موضع بحث 

 در ماه ژانویه با حضور نخبگان جهان بدل شد. درست در همان حال «داووس جهانی اقتصادی اجالس»داغ 

تر  عبه رشد است )سه برابر سری سرعت رو اچنان بگی است، بدهی همتسکه اقتصاد چین به سرعت رو به آه

درصد تولید ناخالص داخلی  2۶2، نزدیک به 2۱1۴از رشد تولید ناخالص داخلی(. مجموع بدهی چین در سال 

مایکل »)طبق پژوهش  ناخالص داخلی افزایش یافته باشددرصد تولید  3۴۶به  2۱1۵بود و شاید در سال 

نسبت بدهی ، 2۱۱۷(. در سال «رابوبانک»در  اقیانوسیه-بخش مطالعات بازارهای مالی آسیا، سرپرست «وریاِ

ن چین را درصد بود )مؤسسۀ جهانی مک کینزی(. برخی اقتصاددانان اکنو 1۵۶به تولید ناخالص داخلی چین 

 توصیف می کنند.« هیبد خلقِ جمهوریِ»به عنوان 

ذ یک برنامۀ نجات اخاین امر می تواند نظام مالی را به سوی فروپاشی سوق دهد، و رژیم چین را وادار به ات

رمایه عی را که می توانست صرف سبمناو پرهزینه کند. هزینۀ یک بستۀ نجات می تواند حقیقتاً عظیم باشد، 

 کارگران و اقشار متوسط کند، به این سو منحرف کند.گذاری و تخفیف فشارهای اقتصادی 



۷ 

ها  به بانک« بسته های نجات مالی پنهانی»حکومت برای جلوگیری از یک سقوط مالی، به دنبال اعطای 

ام امکان بازپرداخت و ، به آن هاها با ارائۀ وام های جدید به شرکت های مقروض کاست، به طوری که بان

شد میزان رهمان اقتصاد برای تحقق  یی اعتبار می شود:رااباعث کاهش ک را بدهند. اما این اقدامهای قدیمی 

چنان چین هم که بار بدهی است تری است. به همین دلیلشتر و بیبیش اتکنونی یا پایین تر، نیازمند اعتبار

 به رشد ادامه می دهد.

 

 حملۀ رعدآسا

 ،رکوبافزایش س .باشد ین سال طی چند دهۀ اخیرتاتوری چین، سال پیشِ رو می تواند پرآشوب ترکبرای دی

اری و همین طور اجب« اعترافات»تر، مفقود شدن معترضین، گروگان گیری و مله بازداشت های بیشاز ج

با مجازات حبس ابد رو به رو شد، همه و همه عالئم  که می تواند «براندازی» مثل ی ترامات سیاسی جدّاته

 تدارک رژیم برای برخورد با شرایط فوق العادۀ اجتماعی و سیاسی هستند.

شاید موفق به ارعاب طبقۀ کارگر و بازداشتن آن ها از مبارزه شود. « حملۀ رعدآسا» یشمدت این نما کوتاهدر 

ا با افزایش د. امداشته باش ینقش چنین است نیز می تواند «موقتی» صرفاًاقتصادی  آشفتگیاین باور که 

ز مبارزات دی انومموج نیردورنمای مشکالت اقتصادی )که به اعتقاد ما سوسیالیست ها اجتناب ناپذیر است( 

 به چشم می خورد. مردمی 

 2۱1۶فوریۀ  2۷



1۱ 

 آشفتگی مالی چین، و گسترش ترس به بازارهای جهانی

 

 وینسنت کولو

تکرار دوبارۀ افت بازارهای سهام چین در باز هم خبرساز شد.  2۱1۶در سال  بازارهای مالی جهانیشروع 

 در گوشه و کنار جهان شد. شش روز هاتابستان سال گذشته، منجر به فروش سراسیمۀ سهام، کاالها و ارز

درصدی کل ارزش بازار بود؛ زیانی که  1۵، شاهد کاهش «شنزن»و « شانگهای»معامالت بازارهای  نخست

تریلیون دالر از بازارهای سهام  ۴بورس چین،  اضطرابتریلیون دالر امریکا برآورد می شود. با گسترش  1

درصد سقوط  ۶.2 ،، در نخستین هفتۀ سال«نیویورکبورس »دنیا، ترین بورس د. بزرگگردیجهانی نیز محو 

 آن بود. برای کرد که بدترین شروع

از جملۀ  سرمایه دار «سِجورج سورُ»را تعیین می کند؟  2۱1۶اقتصاد جهانی در سال  وضعیت روندآیا این 

 ند.را پیش بینی می ک 2۱۱۶نظیر سال  کسانی است که بحران مالی دیگری

 است. آهستگی شدید اقتصاد چین که تجارت حجم ترینکشوری با بیشچین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و 

به  ،های وابسته به تجارت کاال با چینرا برای برخی کشور ژرفی بحران هایاز دوسال پیش آغاز شد، نقداً 

به این  1۷3۱کود خود از دهۀ ارمغان آورده است. این را به وضوح می توان در برزیل دید که با عمیق ترین ر
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. یکی از نگرانی های سرمایه داران، تنزل ارزش پول چین )یوآن( است که می دست و پنجه نرم می کندسو 

 را روشن کند، و نگرانی دیگر، بدهی عظیم و رو به رشد چین. «جنگ ارزی»تواند جرقه های 

 مرژیرکوردی را به ثبت رساند. ابهت  ،خود ارزش درصدی ۴۵تابستان سال پیش، بازار سهام چین با سقوط 

چین که چند ماه پیش از این، صعود بورس را جشن گرفته و ادعا کرده بود که بورس تحت کنترل است، فرو 

 اری ازبسی یم برای جلوگیری از این سقوط، از جمله ممنوعیت فروشژر پیشین اتریخت. ترکش های اقدام

شد، مدیران نگران می  به پایان خود نزدیک ترزمانی  فرجۀ هرچهت. بازگشته اس اکنون به خودش، ها سهم

ه و همین بود ک خالص شونداین سهام  از شرّ بهاییشدند که به هر می خواهان این تر بیش نیز شرکت ها

ه س چین سردید کرده اند. اگر بومقامات اکنون ممنوعیت فروش را تمین سال را رقم زد. زموج فروش روز آغا

 .هم فراتر خواهد رفت قبلسال کند، از پایین ترین سطح به ثبت رسیده در ماه اوت  افتواحد درصد دیگر 

 ، و این در حالی است کهستنداقتصاد واقعی ه هایراهنمای محدودی برای فرایند به طور کلی بازارهای سهام

دی ( جاطالق کردس ربو بازارهای همۀ به)اگرچه این را می توان « ینوزکا»یک به عنوان  را اکثراً بورس چین

ز اقتصاد جهانی ا« بهبود»ریشه در مشکالت واقعی دارد.  ،این آغاز دوبارۀ ترس و هراس مالی نمی گیرند. اما

م عد ،به این سو، بسیار متزلزل و شکننده بوده است؛ در حالی که برعکس 2۱۱۶زمان بحران عمیق سال 

ه کانون زلزلۀ بی ثباتی جهانی است، رکودی بکه شده است. اقتصاد چین،  شدیدیش آن بیش از پ های لتعاد

 مراتب تندتر و پیچیده تر از آن چه رهبرانش علناً تصدیق کرده اند را تجربه می کند.

 جنگ ارزی؟

شد یوآن است. با آهستگی رواحد پول ی ترین خطر پیشِ روی اقتصاد چین، تشدید فرار سرمایه و سقوط رفو

به  قدالر امریکا )از طری اود بخپول  نرخ مبادلۀ نگه داشتن ثابتچین، اقصاد کشور بهای کمرشکنی برای 

 این امر تالش های پکن برای تشویق رشدمکانیسم های مختلف مبادله( پرداخته است.  کارگیری پی در پی

قدینگی به این ن. تبی اثر کرده اس را تر به اقتصادبیش نگیینقدریق زرخ های بهره و تن از از طریق کاستن

راهی گیر افتاده اند: مقامات در یک دومپاژ کند، خارج می شود. ی می تواند پُزکهمان سرعتی که بانک مر

ی فرار م« امن» یتر به آن سوی آب هاسریع همان قدرتر سقوط می کند، سرمایه نیز ل بیشوپ شهرچه ارز
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شاهد آن بوده است که ذخایر های بانک مرکزی برای باال نگه داشتن ارزش یوآن،  شالت ،دکند. با این وجو

 به مصرف برسند.کشور با آهنگی خارق العاده  یارز

کنون در درصد آن تا 2صد افت کرده است که در ۶یوآن در برابر دالر امریکا از اوت سال پیش  مبادلۀ ارزش

 تر از دست خواهد دارد،خود را بیش شمتقاعد شده اند که یوآن ارزسال جاری بوده است. بسیاری مفسرین 

 شزراتدریجی رژیم خواهان کاهش نمی تواند پایدار باشد.  رو به صعود دالرِ سطح فعلی آن در برابرِ کهچرا 

 هراس در است، اما نیروهای بازار این طرح را مختل می کنند. بازارهای مالی جهانی بیش از پیش پول خود

ست خود را از د واحد پولنترل بر کتر ارزش پول هل داده شود یا حتی بیش شهاند که رژیم چین به سوی کا

 بدهد.

خیرۀ ذ هایارز سبد دوق بین المللی پول بهماجرا در این است که همین چندی پیش یوآن از سوی صن زطن

 اعالم کرد که ارزش پول چین باثبات با جدیت« پینگنشی جی»، و رئیس جمهور چین، جهان پیوست رسمی

 باقی خواهد ماند.

ته، شاهد امبر گذشسدکرده است.  پرداخت هزینه های هنگفتیتر پول خود پکن برای جلوگیری از سقوط بیش

 دمیلیار 1۴۱الی  13۱سابق و معادل با  دررکودو برابر  تقریباً ترین جریان خروج ماهانه از ذخایر ارزی چین،بیش

رایی های اکاهش ارزش د به خاطر است؛ و باقی آن یوآن. این عموماً به دلیل دفاع بانک مرکزی از بود دالر

لیل رفته لیون دالر تحیتر 3.3لیون دالر به یتر ۴، ذخایر ارزی چین از 2۱1۴بانک مرکزی.از اواسط  دالریغیر 

نزدیک  که کشور نیاز دارد، ون دالر(یلیتر 2.۶صندوق بین المللی پول )ل تعریف شدۀ قاست، و بنابراین به حدا

 می شود.

سایر کشورها، به خصوص در آسیا، جایی که اکثر اقتصادها چین را پول در افول یوآن ناگزیر با کاهش ارزش 

 رقابت پذیری حفظ، دنبال خواهد شد. ارزش سایر ارزها برای محسوب می کنندخود  درجۀ یک شریک تجاری

ۀ بازپرداخت بدهی ها باال خواهند ینتر، هز ضعیفارزهای این  از سوی دیگر اخواهند شد. اما چین پایین آورده ب

 برد.

 کوه بدهی
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 2۱۱۷-2۱۱۶ بحران اقتصادی سال دادن ی، بابت تسکینرژیم چین از سوی بسیاری، حتی اقتصاددانان غرب

 امروز با ظرفیت ،شده بود. منتها هزینۀ این سیاست ها تحسینعمومی  عظیم از طریق سرمایه گذاری های

و به خصوص انباشت سریع بدهی آشکار می شود. تخمین های رسمی حاکی از آن  بالاستفاده عظیم های

درصد در سال گذشته  2۵۱، به 2۱۱۶درصد تولید ناخالص داخلی در سال  1۶۱هستند که کلّ بدهی چین، از 

 افزایش یافته است.

بدهی رخ داده است. یک فاکتور مهم در این  حوسط در ییز چنین افزایشن« بازارهای نوظهور»در اکثر  قباًمتعا

وده )ژاپن، بریتانیا و اتحادیۀ اروپا( بکشورها بانک مرکزی امریکا و سایر « تسهیل کمّی»میان، سیاست های 

دهی در کرۀ جنوبی، اندونزی، هند است. هزاران میلیارد دالری که بانک های مرکزی صدقه دادند، اکنون به ب

و غیره ختم شده اند. بنا به برخی تخمین ها، حجم دیون و بدهی های شرکت ها، شهرها و استان های چین، 

 برزیل و مکزیک و سایر کشورها به دلیل انتشار اوراق بهادار، معادل است با بدهی ملی این کشورها.

ال ه سال بارا برای نخستین بار در طی نُ مرجعنرخ های بهرۀ  زمانی که بانک مرکزی امریکا در ماه دسامبر

ر د گشت. این امر تأثینمتحده باز خواه برد، این بدان معنا بود که جریان های سرمایۀ جهانی به سوی ایاالت

زودتر دست بانک مرکزی امریکا  ی ها دارد و به همین دلیل است کهبده بر ارزها و هم بر فوق العاده ای هم

 پیامدهایی منفی داشته است.  ،امریکا بهره در . این بار، افزایش ناچیز نرخ هایچنین اقدامی نزدبه 

 رکود کاالها

کاالی تحت نظارت  ۴۶رشد آهسته تر اقتصاد چین، عامل اصلی پشت بهای بسیار پایین کاالها بوده است. از 

قرار دارد.  در حالی که تنش های  1۷۶۱قلم اکنون در پایین تر سطح از اوایل دهۀ  ۴2بانک جهانی، بهای 

صعود هستند، قیمت های نفت به سقوط ادامه می دهند، و نخستین هفتۀ ماه ژانویه را با هر  خاورماینه رو به

ر خود از بهای نفت د شدۀپیش بینی  تخمین های دالر آغاز کردند. اکثر نهادها در حال پایین آوردن 32بشکه 

دالر پیش بینی می کند. کاهش  2۱آن را هر بشکه « مورگان استنلی»که هستند، به طوری  2۱1۶سال 

د کنندۀ نفت را به سوی رکود و بحران هل داده اند، و این همراه شده یرآمدهای نفتی، اکثر کشورهای تولد

 ودی تا ونزوئال.عاست با تشدید نارضایتی های سیاسی از عربستان س
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 ۶.۵د و نه ندرصد در سال برآورد می کن ۴را در حدود  رشد فعلی چینشمار به رو رشدی از اقتصاددانان، نرخ 

 «مرکز پژوهش توسعۀ»، سرپرست «لی وی»نیاز است.  2۱2۱تا سال « پینگشی جین»درصدی که به گفتۀ 

درصدی دشوار  ۶.۵ک سخنرانی اشاره کرد که به گمان او، تحقق نرخ رشد یحکومت چین، اواخر هفته طی 

سالی بسیار »، به نظر 2۱1۶طی سرمقاله ای هشدار می دهد که سال « شینهوا»اری رسمی خواهد بود. خبرگز

 می رسد.« دردهای گریزناپذیر»، با «دشوار

 ۀدور» ،ودککر نشد، هشدار می دهد که پس از ربه نقل از یکی از چهره های متنفد که نام وی ذ« شینهوا»

واقعی در کار نخواهد بود. اما این  ودبیعنی هیچ به خواهد بود،« شکل-V رشد»محتمل تر از « شکل-Lرشدِ 

 رکود هنوز عالمتی از پایان نشان نمی دهد.

 «شی»برنامۀ اقتصادی 

در حال حاضر به حدی است که  -به خصوص در بخش شرکت ها و حکومت های محلی -بار بدهی چین

خه ای بزرگ بنابراین چین به نس تعویق بیندازد.صرفاً آن را به تا  می بلعدتقریباً همۀ اعتبارات جدید اقتصاد را 

 نوعی هچین، اکنون ب اقتصاد تر و بی ثبات تر از ژاپن تبدیل می شود؛ به این معنا که بخش های بزرگی از

ی کنند. م خلقتر تبدیل شده اند، و به جای ارائۀ فرصت های سرمایه گذاری سودآور، تنها بدهی بیش« زامبی»

سرمایۀ خود را خارج می کنند. آژانس اعتبارسنجی  ،دهد که چرا نخبگان ثروتمند کشورهمین امر توضیح می 

«Fitch» تریلیون دالر برآورد می کند. 1را رقم حیرت آور  2۱1۴، فرار سرمایه از چین از سه ماهۀ دوم سال 

وکاهش بیش تر سهم طبقۀ کارگر از تولید ناخالص « بیزام»با تعطیل کردن شرکت های « نگپیشی جین»

 3.۵ گزارش می دهند کهداخلی، یک دورۀ گذار اقتصادی نئولیبرالی را امتحان می کند. رسانه های دولتی 

-ایجاد یک اقتصاد مصرفاز ان، رژیم زمد شد. همننایع سنگین خذف خواهت شغلی امسال در صصمیلیون فر

جدید خود صحبت می کند؛ منتها این اساساً متکی به اقشار مرفه طبقۀ متوسط  محور به عنوان موتور رشد

 را ندارد.« مصرف گرایی»است و نه توده های مردم که دستمزدهایشان یارای حفظ این 

چنان دست و پا بسته باقی می ماند، چرا که این نسخه های شفابخش هم« شی»برنامۀ گذار  وجود، با این

یو یک بحران س رکود اقتصادی را در کوتاه مدت بدتر خواهند کرد؛ سهل است که حتی اقتصاد را به ،نئولیبرالی

به  ویقشتحکومت را  ،رسانه های تحت کنترل دولت د. در حالی که بخش های لیبرالنتمام عیار بکشان
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یر سدارد. این مد است و دلیل خوبی هم اقتصادی می کنند، اما حکومت مردّ« درد»سوختن و ساختن با این 

ود حکومت خ که فرایندی است که شاید از کنترلسترده منجر شود، بلاجتماعی گی نه فقط می تواند به نارضایت

 خارج شود. نیز

عامل  این خود که به چشم می خورد، از دستان رژیم کنترل خارج شدندر حال حاضر نشانه های روشنی از 

بازارهای جهانی است. این را با اشتباهات مضحک تابستان سال قبل دیدیم: سیاست  پس سستیدیگری در 

اآلن همین را در تصمیم پس از تنها چهار روز، نجات بازار.  یاناکار معیوب کاهش ارزش پول، و سیاست های

 ظت کند.افت محناهایی می بینیم که قرار بود بازار سهام را در مقابل نوسا«فیوز»به کنار گذاشتن حکومت 

س مبنی بر وقوع بحران مالی در کوتاه مدت محقق نی سورُیی زود است که بگوییم پیش بالبته هنوز خیل

افزایش یافته اند. سیاستمداران  2۱1۶ین هفته های سال ستخ، اما ریسک ها بدون تردید طی نیا خیر خواهد شد

هیچ پاسخی برای بحران های سرمایه داری ندارند، و همین در مورد دیکتاتوری پکن نیز  انو سرمایه دار

  صدق می کند.

 2۱1۶ژانویۀ  1۴
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 بینی صندوق بین المللی پول از رشد جهانیآهستگی رشد اقتصادی چین، و کاهش پیش

 

 نیک بیمز

 ، در حدود یک ربع قرن پیش، تجربه«میدان تیان آنمن»اقتصاد چین آهسته ترین رشد خود را از زمان کشتار 

، 2۱1۴درصدی را به ثبت رساند، در حالی که این رقم در سال  ۶.۷رشد  گذشتهکرده است؛ اقتصاد کشور سال 

 .بوددرصد  ۶.۶حتی پایین تر از این رقم، یعنی در سطح  2۱1۵درصد بود. رشد سه ماهۀ چهارم سال  ۷.3

ولید حجم ت یک سالۀ به خصوص فوالد و برق، به عنوان دو جزء کلیدی صنعت سنگین چین، شاهد کاهش

درصد سقوط کرد. تولید زغال سنگ  ۱.2درصد پایین تر بود، در حالی که تولید انرژی  2.3 ،بودند. تولید فوالد

 .آمدبرای دومین سال متوالی پایین نیز 

م ناچیز رقبه ، صنعت و ساخت و ساز بخش یک سالۀ در میانۀ کاهش چهار سالۀ بهای تولیدات صنعتی، رشد

درصد  1۱بت، شامل زیرساخت ها و ساخت کارخانه، ادر دارایی های ث ی. سرمایه گذارمی رسیددرصد  ۱.۷

است. سرمایه گذاری در زیرساخت ها، پس از افزایش بوده  2۱۱۱رشد کرد که آهسته ترین نرخ افزایش از سال 

 مالی حکومت، طی ماه دسامبر کاهش داشت. یاولیه به دلیل بستۀ انگیزش
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 یینی هاببا انتشار گزارشی پیش« للی پولصندوق بین الم»درست زمانی اعالم شد که  آهستگی رشد چین

 موفق اگر»هشدار داد  «صندوق بین المللی پول»را پایین تر آورد.  2۱1۷خود برای رشد جهانی سال جاری و 

 «.شود خارج رِیللیدی جهان را به دست بگیریم، رشد اقتصادی می تواند از نشویم سکان هدایت تحوالت ک

بینی می کند، در حالی که اکتبر پیش 2۱1۶درصدی را برای سال  3.۴ جهانیِشد ر ،«صندوق بین المللی پول»

درصد،  3.۶نیز از  2۱1۷بینی شدۀ سال بود. به عالوه رشد پیش درصد برآورد کرده 3.۶سال پیش این رقم را 

)به  2۱1۷و  2۱1۶درصد در سال های  2.۶کاهش پیدا کرد. انتظار می رود که اقتصاد امریکا با نرخ  3.۶به 

درصد به  1.۶ رقم پیشینِ نی شدۀ رشد منطقۀ یورو نیز ازیبدرصد( رشد کند؛ و نرخ پیش 2.۶ای نرخ سابق ج

 داده شده است.  تقلیل 1.۷

 تر یعرعبارتند از: آهستگی بسیار س روی اقتصاد جهانی پیشِ به گفتۀ صندوق مذکور، از جمله مخاطرات مهمِ

تر ارزش دالر امریکا که خود بر بدهی شرکت ها در اقتصادهای نوظهور اقتصاد چین؛ افزایش بیش در از انتظار

، یعنی یک بحران مالی، که می تواند با شماری از «بروز ناگهانی ریسک گریزی جهانی»و تأثیر می گذارد؛ 

 «.اردمینان تأثیر بگذتشدید تنش های ژئوپلتیک کنونی که می تواند بر میزان اط»رویدادها آغاز شود؛ و 

 ضایفچنین ریسک هایی به جای آن که در افق بلند مدت یا حتی کوتاه مدت قرار بگیرند، واقعیت همیشگی 

 اقتصادی جهانی هستند.

د که بازارهای کاال، خطری دوجانبه را ایجاد کرده اند. کاهش چنین هشدار داهم «صندوق بین المللی پول»

به پایین ترین سطوح خود رسیده اند،  2۱۱۷-2۱۱۶زمان بحران مالی سال های  از که تر بهای کاالها،بیش

روسیه  و برزیل«. د کردنوخیم تر خواه ،هستند متزلزل خود نقداًلیدکنندگان کاال که وچشم انداز را برای ت»

 بیماری می تواند بسیار گسترده تر شود.هم اکنون در رکود هستند، و این 

که شرکت های بخش انرژی منتشر « آشغال»ها می توانند بر اوراق قرضۀ اصطالحاً القیمت های پایین تر کا

 «.ندنشرایط اعطای اعتبار را سفت و سخت تر ک»د و نمی کنند، تأثیر بگذار

 است یافته شدالر کاه 2۶م سقوط بهای نفت خود تأکیدی است بر این هشدارها. بهای نفت به هر بشکه وتدا

بینی می دالر پیش 1۶یا حتی  2۱به طوری که برخی تحلیلگران آن را  ،دورپاین تر نیز بمی تواند به مراتب و 

 کنند.
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 ازار،ب ت ایران به دنبال رفع تحریم ها بهبا بازگشت نف د کههشدار دا «انرژی آژانس بین المللی»روز سه شنبه 

 یظام نفتتوانایی ن» فشار عظیمی بر این نهاد گفت که «.می تواند از مازاد عرضه اشباع شود»بازار نفت جهانی 

 وجود خواهد داشت.« به جذب مازاد

افزایش یافت، اما نرخ رشد به دلیل روندهای رکودی اقتصادی جهانی آهسته شده  2۱1۵تقاضای نفت در سال 

ماه گذشته سقوط کرده است، یکی از بزرگ ترین پیامدهای  1۶د طی صدر ۷۵است. در حالی که بهای نفت 

ه ک شکل گرفتهایی این بخش زمانی  یاین سقوط ممتد، در بازار اوراق قرضۀ شرکت ها خواهد بود. بده

 دیگر قابل تحمل نیست.و در نتیجه اآلن  ،بود رسیدهدالر 1۱۱هر بشکه به نفت  بهای

ا همان ی «رنمینبی»چین ) ش پولارز تنزلبارۀ میزان و سرعت آهستگی چین، که همراه با نگرانی هایی در

 بر این روندها تأثیر خواهد داشت، یکی از منابع آشفتگی ممتد بازارهای بورس جهانی است. («یوآن»

که ارقام رشد چین آن چنان هم که به نظر می  دهنداما در این میان برخی نیز خود را با این گفته تسکین می 

د است. ت به آن ها رو به رشنسب ی. برخی مطبوعات مالی به حوزه هایی اشاره کردند که نگرانندرسد بد نیست

د در ، چرا که نرخ رش«بینی موجه بودهقدری خوش»در سرمقالۀ روز سه شنبه نوشت که  «ال تایمزشفاینن»

نین به داده هایی چ. همستبوده ا ،درصد ۷اعالم شده، یعنی تقریباً  هدف اصلی رشد به «محدودۀ نزدیک»

اشاره کرد که نشان می دهد هزینه های مصرفی، بخش اعظم رشد اقتصادی چین را شکل می دهند، چرا که 

 چین به سمت کاهش وابستگی خود به ساخت کاالی صنعتی و صنعت سنگین حرکت کرده است.

سل گت این حرکت است، یا با این حال چنین پیشرفتی، نمی تواند دردی را که در ذا»این روزنامه می نویسد 

ن ها، ترین ایلۀ مهممشکستن دینامیسم چین می کنند پنهان سازد. از ج مکه تهدید به دره را های عمیقی

بدهی شرکت ها و  حباب این واقعیت ناخوشایند است که چین بخش اعظم رشد خود را از طریق دمیدن به

 «.خانوارها به دست می آورد

چین  می دهداشاره کرد که نشان  «بانک تسویه حساب های بین المللی»ارقامی از به « فایننشال تایمز»

درصدِ تولید  12باالترین سطوح بدهی خصوصی در جهان را دارد، و این که هزینۀ بازپرداخت این بدهی، از 

 ؛ و ادامه می دهد:درصد افزایش یافته است 2۱امروز  ، به2۱۱۷ناخالص داخلی در سال 
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سنگین بازپرداخت بدهی و بی ثباتی بازار امالک،  رین است که کاهش سودهای صنعتی، بار ااکنون خطر د»

رین مندتامر هزینه های مصرفی را که نیرو خانوار را پایین ببرند و این می توانند روی هم رفته رشد درآمد

 «.می اندازد بخش اقتصاد را شکل می دهند، به مخاطره

شغل، و دامن زدن به بزرگ ترین هراس  ها نابودی کل صنایع و نابودی میلیون، «درد این حرکت»مقصود از 

 یعنی صعود مبارزات طبقۀ کارگر است. در حال حاضر عالئمی از چنین حرکتی دیده می شود. ،رژیم

به دنبال افزایش اضطراب مالی ناشی از کاهش ارزش رنمینبی، سقوط  تی طبقۀ کارگریاد نارضرشدر نتیجۀ 

 در چین اعتراض کارگری ۴۱۱رس از اوت گذشته و تداوم آهستگی رشد اقتصادی، تنها در ماه دسامبر بازار بو

 به ثبت رسید.

م کاهش مشاغل اقتصادهای اصلی منعکس می شوند؛ بسیاری از شرکت های اروپا وارقام پایین تر رشد، در تدا

 خطوط هواپیمایی، فوالد و مالیه هستند.در حال حذف همه جانبۀ مشاغل از جمله در بخش های تولید انرژی، 

تن سطرح خود برای کا بخشی از روز سه شنبه اعالم کرد که به عنوان «نون و جانسوجانس» شرکت در امریکا

 .خواهد کاستپزشکی خود  از بخش تجهیزاتشغل را  3۱۱۱میلیارد دالری هزینه ها،  1

در حرکت به سوی رکود است، اگر  )مانوفاکتور( هشدارهایی وجود دارد که بخش ساخت کاالی صنعتی امریکا

 مرد که نشان می دهد بخش اعظه ای را همین ماه منتشر کنقداً در آن نباشد. بانک مرکزی امریکا اخیراً مطالع

به  ، طی هشت ماه گذشته روفناوری هوافضاکا، به استثنای ماشین ها و تولید و ساخت کاالی صنعتی امری

 درصد ۴.۵رخ ن با یک سال پیش تولید مانوفاکتور که ،«انجمن ملی سازندگان» گفتۀ تحلیل بوده است. طبق

 درصد رسیده است. ۱.۷در حال رشد بود، به نرخ تنها 

درست مانند چین، این وضعیت اقتصادی وخیم و تداوم حمالت به دستمزدها، مشاغل و شرایط اجتماعی، 

در  UAW اتحادیۀ مخالفت عمیق با قراردادی که بروکراسی. را دربرداشته اندتر طبقۀ کارگر بیشمقاومت 

 به شرایط غیرقابل تحمل «یتدیترو»صنعت خودروسازی امریکا تحمیل کرده است، با اعتراضات معلمان 

رب در نتیجۀ کاهش بودجه، دنبال شده به سُ «فلینت»آلوده شدن آب آشامیدنی شهر عمومی شهر و  دارسم

 است.
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یه است بر آن، این مقاومت را تغذ دیگری گواه «اوکسفام»تعمیق نابرابری اجتماعی، که گزارش منتشر شدۀ 

 نفر، ثروتی معادل با نیمی از جمعیت جهان در اختیار دارند. ۶2کرده است. این مطالعه نشان می دهد که تنها 

قطره قطره به پایینی ها نرسید، بلکه درآمد و ثروت، نه فقط »همان طور که گزارش مذکور خاطر نشان کرد: 

 «. در عوض با نرخی هشداردهنده به باال مکیده می شود

مؤسسۀ مطالعات »بان زرشد ترس در درون محافل حاکم نسبت به فوران تنازعات طبقاتی و اجتماعی، از 

نزاع میان »ره به منتشر شد، ضمن اشا 2۱1۴بیرون آمده است. در گزارشی که سال  نیز« امنیتی اتحادیۀ اروپا

با »، خاطر نشان شد که تنش های میان جهان فقر و غنا، «اجتماعی نابرابر در جامعۀ جهانی-طبقات اقتصادی

ه اند تافزایش یاف مذکور این تنش های از زمان نگارش گزارش«. پیامدهای متناسب خود افزایش خواهد یافت

 شکار می شود.آدارد  و عالئمی است که نشان می دهد پیامدهایش بیش از پیش

 2۱1۶ژانویۀ  2۱

http://www.wsws.org/en/articles/2016/01/20/econ-j20.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wsws.org/en/articles/2016/01/20/econ-j20.html


21 

 یوآن چین به سبد ارزهای جهانی پیوستناهمیت 

 

 نیک بیمز

حق »به سبد ارزهای جهانی صندوق بین المللی پول، موسوم به سبد «( یوآن»)یا همان « رنمینبی»ارتقای 

ندارد؛ اما ، و عمالً تبدیل آن به یک ارز ذخیرۀ جهانی، احتماالً پیامدهای فوری مهمی (SDR) «برداشت ویژه

هۀ گذشته تأکید دارد که از انحطاط اقتصادی داقتصاد جهانی طی سه  یبر دگرگونی وسیعی در بنیان ها

 لندمدت امریکا نتیجه می شود.ب

ه سبد کاست طی نظری دربارۀ این تصمیم نوشت، این نخستین بار « استراتفور»سایت همان طور که وب

ن ژاپن و یورو می شد، ارز کشوری را که متحد امریکا وند انگلستان، یِکه سابقاً شامل دالر، پ ،ارزهای ذخیره

 نیست دربرخواهد گرفت.
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 جزئی از آن بود، بر بنیان سلطۀ اقتصادی« صندوق بین المللی پول»نظام پولی پساجنگ جهانی دوم، که 

 ا به تخمین،ناخلی امریکا ب، تولید ناخالص د1۷۴۵، در سال «استراتفور»عظیم ایاالت متحده استوار بود. به گفتۀ 

 درصد خواهد رسید. 22درصد کلّ تولید ناخالص داخلی جهانی بود. این سهم امسال به  ۵۱معادل 

 راحمایت کرد، اما این ک« حق برداشت ویژه»به سبد ارزی « رنمینبی»هرچند امریکا از تصمیم اضافه کردن 

ود امریکا از این ب ترساین تن دادن به تصمیم مذکور، را با دندان های فشرده از خشم انجام داد. دلیل اصلی 

 )امریکا نقشی اصلی در امتناع از پذیرش برانگیخته شودکه در صورت ادامۀ مقاومت، اعتراضات سایر قدرت ها 

(. تاکنون انتقادهایی از داخل صندوق داشت SDRبرای اضافه کردن پول آن به  2۱1۱خواستۀ چین در سال 

به افزایش حق  2۱1۱بین المللی پول نسبت به امریکا وجود داشته است، چرا که کنگرۀ امریکا تصمیم سال 

هیئت های سازمان دارد که  را در میان رأی چین را رد کرده است. در حال حاضر چین همان میزان حق رأی

 بلژیک.

 نع قرن گذشته است. دو دهه پیش، چیاز دگرگونی اقتصاد جهانی طی یک رباین ناسازگاری، معیار سنجشی 

درصدِ تولید ناخالص داخلی جهانی را شکل می داد. از آن زمان تاکنون، سهم چین شش برابر افزایش  2تنها 

 درصد خواهد رسید که به این ترتیب چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان می شود. این یکی 12یافته و امسال به 

 از برجسته ترین دگرگونی ها در تاریخ اقتصاد جهان است.

با این حال نمی توان صرفاً با استقرا از آن چه که تاکنون رخ داده و رسیدن به این نتیجه که چین قرار است 

نهایتاً به هژمونی اقتصادی جهانی دست پیدا کند یا در مسیر تبدیل به یک قدرت امپریالیستی است )اگر تا به 

 تعیین کرد.را نبوده باشد(، الزامات و پیامد این فرایند را بر ژئوپلتیک  حال

صعود چین را تنها زمانی می توان درک کرد که آن را در بستر تاریخی و بین المللی آن قرار بدهیم. این 

 رمایهسبات جهان چین قرار است بنیان جدیدی برای ث چنان ادعا دارندموضوع هم از سوی کسانی که هم

که آن را یک قدرت امپریالیستی می دانند، به  یینماگرایش های چپ از سوی ارمغان بیاورد و هم به داری

 طور کامل نادیده گرفته می شود.

گرایش برجستۀ ادغام تاریخی چین در چهارچوب سرمایه داری جهانی، نیروی محرک قدرت های امپریالیستی 

 برای سلطه بر چین و انقیاد آن بوده است.
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ا در اواسط قرن نوزدهم آغاز شد. تا اواخر قرن نوزدهم، نه یاز سوی بریتان« های تریاک جنگ»این فرایند با 

فقط برای آفریقا، که همین طور برای تجزیۀ چین تقالیی وجود داشت، به طوری که تمامی قدرت های 

ی در جستجو -لمان به طور اخصنظیر ایاالت متحده، ژاپن، و آ-امپریالیستی، از جمله قدرت های درحال ظهور

ایجاد حوزه های اقتصادی و حوزه های نفوذ خود بودند. ایاالت متحده ظهور خود در صحنۀ جهانی را با اعالم 

 پیشبرد زا به بیان دیگر، امریکا نیز -چین است، آشکار کرد قبال در« درِ باز»در جستجوی یک سیاست  که این

 منافع بورژوایی خود مستثنی نبود.

و سپس تالش  1۷31در سال  «منچوری»این چشم انداز را نخست با تهاجم به  1۷3۱وقتی ژاپن در دهۀ 

به چالش کشید، ایاالت متحده خود را مسیر جنگ با رقیب آسیایی خود  1۷3۷برای تسخیر کل کشور در سال 

اوت در ژاپن  بر فرازاتمی  دو بمب انداختنآغاز شد و با  1۷۴1در « پرل هاربر»به  د که با حملۀ ژاپنقرار دا

 به پایان رسید. 1۷۴۵

که یوغ امپریالیسم را  1۷۴۷قالب ان وقوع با این حال طرح های امریکا برای سلطه بر سرزمین پهناور چین، با

گم های ، متکی بر دُیعقیم ماند. اما سیاست ها و برنامه های ناسیونالیستی رژیم مائوئیستاز هم گسست، 

نیست؛  دنش ، دالّ بر این بود که مشکالت اقتصادی کشور قابل حل«یالیسم در یک کشورسوس»استالینیستی 

در « انقالب فرهنگی»و  1۷۵۱در دهۀ « جهش بزرگ به جلو»مشکالتی که در یک سلسله از بحران ها نظیر 

 رخ نشان داد. 1۷۶۱دهۀ 

 برقراری د بااین رونیسم بازگشت؛ رژیم مائوئیستی با هراس از خیزش طبقۀ کارگر از پایین، به سوی امپریال

و به چرخش به سوی نیروهای بازار در پایان  آغاز شد 1۷۷۱از دهۀ بط حسنۀ میان نیکسون و مائو در آغروا

 1۷۶۷شد. با سرکوب خونین طبقۀ کارگر در رویدادهای ژوئن  ختم« دنگ شیائوپینگ»همین دهه به رهبری 

اقتصاد  ،رمایه داریس با بازگرداندنمائوئیستی -روکراسی استالینیستیچین، بُ درهای اقتصاد و متعاقباً گشایش

 ی بر نوسان ها و جریان های سرمایۀ جهانی کرد.کیش متپاز  خود را بیش

رشد حیرت انگیز اقتصاد چین طی یک ربع قرن پیش، به این معنا نیست که چین در مسیری قرار دارد که 

طی کرده اند. در وهلۀ نخست، توسعۀ اقتصادی  تاریخی اولیۀ خودیستی موجود در دوران قدرت های امپریال
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کامالً متفاوت رخ داده است. این توسعه، نه محصول نوعی توسعۀ ملی ارگانیک، بلکه بیش از  به شکلی چین

 قدرت های اصلی نشأت گرفته است. ابرشرکت های فراملیِ برای کار ارزانمنبع وان نهر چیز از نقش آن به ع

 تا حدود بسیاری زیادی همان -باالیی آن ارکانثروت عظیم با وجود  -ی نخبگان حاکم چینه سیمادر نتیج

 و از یک سو سعی می کرد ژوازی کمپرادور را دارد که در مرحلۀ اولیه تر استعمار ظاهر شده بودرووصیات بخص

اغلب با صاد جهانی باز کند، اما در عین حال به ثروت خود، مسیر خود را در بین جریان های نیرومند اقت

 بیفزاید. ،ابزارهای سیاسی و فساد تام و تمام

ژۀ حق وی» ارزی زئی از سبدجبه عنوان « رنمینبی»شناخته شدن  این تالش جمعی رژیم برای به رسمت

ه موقعیت اقتصادی چین ، همین خصوصیات و ویژگی ها را نمایش می دهد. هدف از آن، این است ک«برداشت

 -ه ایکم تا درجدست-را باال ببرد و از طریق کاستن از قدرت دالر امریکا در تعیین روابط خود با بازار جهانی

 ور بدهد.تری برای مانفضای بیش چینبه 

ود عص»سهمی در آن چه  در سبد ارزهای جهانی، «رنمینبی»تن فاز این نظر، امید رژیم این است که قرار گر

 چین می نامد، داشته باشد.« صلح آمیز

ک که جهانی و مناسبات ژئوپلتی ات این تغییرات در ساختار اقتصادچنین محاسباتی، تماماً الزامدر با این حال 

 د.دیده گرفته می شو، ناستشده ا «رنمینبی»منجر به صعود 

ستی جنگ ها و انقالب ها، صد سال پیش، در تحلیل اهمیت جنگ جهانی اول به عنوان آغاز عصر امپریالی

لنین توضیح داد که تحت نظام سرمایه داری، هیچ صلح ابدی امکان پذیر نیست، چرا که هرگونه تعادل میان 

 بنا به ذات و دینامیسم اقتصاد سرمایه داری، صرفاً موقتی  خواهد بود. ،قدرت های اصلی

ود صادی که در برهه ای غالب بتیجه، شرایط اقتبود. در ناقتصاد سرمایه داری  دلیل این امر انکشاف ناموزون

 و بنیان ثبات را شکل می داد، بالفاصله ازهم گسیخته می شد و ناگزیر به آغاز جنگ های جدید می انجامید.

از دولت ها و « مفلوک»لنین به طور اخص به تحولی اشاره کرد که منجر به ظهور آلمان از یک مجموعۀ 

 سال شده بود. ۵۱در طی تقریباً  مهمبه یک قدرت اقتصادی  شاهزاده نشین ها،
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وضعیت یک قرن پیش دقیقاً مشابه با وضعیت امروز نیست. چین برخالف آلمان در نخستین دهۀ قرن اخیر، 

نظم اقتصادی  ،ت دارد. صعود اقتصادی چینیموضعیک قدرت امپریالیستی نیست. اما با این وجود تحلیل لنین 

دو جنگ جهانی  -سال آتش افزوزی 3۱ی را که میان قدرت های امپریالیستی مهم به دنبال پساجنگ و تعادل

 شکل گرفته بود، ازهم گسسته است. 1۷۴۵تا  1۷1۴از  -فراوانتر و تنازعات کوچک

ارتقای ارز چین را باید در این بستر نگریست. این امر به جای ایجاد یک بنیان جدید برای ثبات و نظم، تجلی 

ین خود نتیجۀ . اق بی ثباتی و اختاللی است که بیش از پیش به خصلت اقتصاد جهانی تبدیل می شودتعمی

 الت متحده.ایا بی رقیب هژمونی اقتصادی ه اقتصاد جهانی بر آن استوار بود؛ یعنی:فرسایش بنیان هایی است ک

ایاالت متحده در مواجهه با این وضعیت، قرار نیست به طور مسالمات آمیز در حاشیه محو شود، بلکه در 

 نسبت ایندهزاین معنای جنگ طلبی فجستجوی خنثی کردن انحطاط اقتصادی خود با ابزارهای نظامی است. 

یست کهنۀ ای امپریالزاع با رقبه ن، امریکا را ب. با این حال این حرکتاست روسیه و آسیا، با هدف انقیاد چین به

د، که همگی به همین نحو آیندۀ خود را در گرو استثمار منابع و کار سرزمین پهناور اوراسیا می خود وامی دار

 بینند، و منافعشان الزاماً با منافع امریکا خوانایی ندارد.

و ه ه تنش های ژوپلتیک را تغذیرانش زمین اقتصاد جهانی است ک ی ازنمود «رنمینبی»از این منظر، ارتقای 

فاجعه ای که تنها با اتحاد طبقۀ کارگر حول برنامۀ شرایط را برای آغاز یک جنگ جهانی سوم ایجاد می کنند. 

 انقالب سوسیالیستی جهانی قابل جلوگیری است.

 2۱1۵دسامبر  ۵
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