
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داری ســــرمایه

 

 چـین

 
 از اسطوره تا واقعیت

 

 آهستگی رشد اقتصادی

 نوسان بازار بورس

 زیستنابودی محیط

 د مالی به گواه اسناد پانامافسا

 وضعیت زنان

 رشد اعتصابات و سرکوبی جنبش کارگری

 تنش های دریای جنوب چین

 

 
زادهگردآوری و ترجمه: آرام نوبخت / با همکاری امید علی  







3 

 دنیا؟ منجی«: سبز»چینِ 

 پیت دیکینسن

کشور برای دومین سال متوالی کاهش داشته  اوایل امسال اعلام کرد که مصرف زغال« ادارۀ ملی آمار چین»

و این همراه بوده است با کاهش تصاعد گاز دی اکسید کربن )در نتیجۀ سوزاندن سوخت های فسیلی نظیر 

ظرفیت  5102زغال( که بزرگ ترین مقصر گرمایش جهانی محسوب می شود. همچنین گزارش شد که سال 

درصد رشد داشته اند.  43و  43شیدی هر یک به ترتیب انرژی تجدیدپذیر چین در بخش های بادی و خور

پس از انتشار این اطلاعات، نظرات به مراتب بیش تری در مطبوعات منعکس شدند مبنی بر این که چین دارد 

بدل می شود. این ارقام، گیرا به نظر می رسند و اگر چین به راستی در حال تبدیل به « سبز»به یک اقتصاد 

باشد، در این صورت تأثیر قابل توجهی بر گرمایش جهانی خواهد داشت، چرا که خود « سبز»یک اقتصاد 

 بزرگ ترین انتشاردهندۀ گازهای گلخانه ای است. اما واقعیت چیست؟

« طبیعت انرژی و»در نشریۀ « ام.آی.تی»از دانشگاه « والری کارپلوس»مقالۀ مشترک جدیدی به قلم پروفسور 

بیش از یک  5141رائه می کرد. ظاهراً چین در مسیری است که بتواند تا سال نیز تصویر خوش بینانه ای ا

گیگاوات )بیش از اروپا و  032چهارم برق خود را انرژی بادی تأمین کند و اکنون نیز با ظرفیت نصب شدۀ 

ۀ د، مذاکره کنن«شی ژنهوآ»ایالات متحدۀ امریکا( رهبر جهان در زمینۀ انرژی بادی است. به همین ترتیب 

( ادعا کرد که چین در مسیری قرار 5102پاریس )« کنفرانس جّوی»ارشد چین در پاریس نیز در نشست ناکام 

 برود.« بسیار فراتر»دارد که می تواند از تعهدات خود 

غییر برای ت« روشی عالی»واشنگتن هم ادعا می کند که این « مؤسسۀ ذخایر جهانی»از « رانپینگ سونگ»

 صاد نوظهور است.مسیر توسعۀ یک اقت

 حزب»با آمار و ارقامی که چین منتشر کرده است باید با احتیاط تمام برخورد کرد. چرا که بروکرات های 

، داده ها را در سطوح مختلف بسته به اهداف و نیات خود دستکاری می کنند. اگرچه به نظر «کمونیست چین

ی ناچیز ن احتمالًا قدربه و انتشار دی اکسید کرمی رسد رشد سریعی در ظرفیت انرژی تجدیدپذیر وجود داشت

ل چین و چشم انداز غلبه بر معض« سبز»کاهش یافته است، اما پیش از این که نتیجه ای دربارۀ دستاوردهای 
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گرمایش جهانی بگیریم، نیازمندیم که این داده ها را در بستری بلندمدت، چه در سطح ملی و چه بین المللی، 

 قرار دهیم.

 گزارشی را دربارۀ صنعت« صلح سبز»، سازمان «ادارۀ ملی آمار»پس از انتشار داده های مذکور از سوی اندکی 

وزارت محیط زیست چین و دفاتر محلی محافظت  5102زغال سنگ چین منتشر کرد. بنا به این گزارش سال 

ایستگاه در  3متوسط  ایستگاه نیرو با سوخت زغال سنگ را )یعنی به طور 501از محیط زیست، مجوز احداث 

هفته( صادر کردند. ظرفیت این تأسیسات به تنهایی متجاوز بر کلّ ظرفیت نصب شدۀ تولید انرژی های 

آغاز شد  5102ایستگاه نیرو با سوخت زغالی در سال  44الی 66تجدیدپذیر خواهد بود. به علاوه ساخت و ساز 

ایستگاه  501یزان تصاعد گازهای گلخانه ای که افزایش چشم گیری نسبت به سال قبل نشان می دهد. م

برابر بیش تر از سطح کنونی  0.1ساله برنامه ریزی شده اند،  53جدید نیرو با سوخت زغالی که برای دوره ای 

تصاعد گازهای گلخانه ای چین است.  تصاعد ذرّات سمی از این پروژه ها بیش از مجموع همۀ اتومبیل های 

هزار مرگ مازاد را در طول این دوره موجب می  551، شانگهای خواهد بود که پکن، تیانجین، چونگ کینگ

 شود.

خاطر نشان می کند که ساخت و ساز تأسیسات جدید نیرو با سوخت زغال سنگ « صلح سبز»گزارش سازمان 

ضروری نیست، چرا که این بخش با اضافه ظرفیت رو به رو است و تولید برق از سوخت زغال سنگ نیز از 

افزایش نیافته است. این گزارش پیش بینی می کند که ایستگاه های جدید نیرو با سوخت زغال  5100ل سا

سنگ ذخیره خواهند شد و تقاضا بیش از پیش از ظرفیت نصب شدۀ انرژی های تجدید پذیر تأمین می شود. 

های قف تصاعد گازبه گمان آن ها حکومت مرکزی قصد دارد که به تعهدات بین المللی خود برای تعیین س

عمل کند و بنابراین بی دلیل از ظرفیت انرژی های آلاینده استفاده نمی کند. اما  5104گلخانه ای تا سال 

حزب »چنین چیزی به چندین و چند دلیل احتمالاً رخ نمی دهد. سرمایه داران محلی و بروکرات های 

یان ندهای متنقذ مرتبط با صنعت زغال سنگ در مبه ویژه زمانی که پای با -اگر به نفع خود بدانند« کمونیست

 دستورات از مرکز را نادیده می گیرند. -باشد

، در حمایت از این مدعای «ام.آی.تی»از دانشگاه « کارپلوس»و همین طور پروفسور « صلح سبز»سازمان 

ر حال حاضر خود که حکومت انرژی های تجدید پذیر را به زغال سنگ ترجیح می دهد، ادعا می کنند که د

انرژی های تجدیدپذیر پایین تر از زغال سنگ است و بنابراین منطق اقتصادی )سرمایه داری(، « نهایی»هزینۀ 
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یعنی سود، به نفع اولی رأی می دهد. با این حال هزینۀ نهایی انرژی به شدت نوسان دارد و به سرعت دارد به 

بینی  ر فاکتورها وابستگی پیدا می کند؛ از این رو پیشوضعیت اقتصاد ملی و جهانی، تغییرات تکنولوژی و سای

رویدادهای آتی اقتصادی بر اساس هزینه های نهایی کنونی، بسیار غیرقطعی است. این موضوع به خصوص 

سرمایه داری، از منشور استالینیسم « قواعد بازی»در مورد آشفته بازار توسعۀ چین مصداق دارد. جایی که 

طور که در بالا اشاره شد، بروکرات ها و گروه های نیرومند فشار، اغلب اگر به نفع شان منکسر می شود. همان 

 یا دستورات از مرکز را نادیده می گیرند.« منطق بازار»باشد 

حکومت چین در دورۀ تداوم رونق اقتصادی، سیاستِ رشد برق آسای کلیۀ بخش های انرژی را پیش گرفت، 

با هدف استراتژیک ساخت صنایع بین المللی مسلط در بخش انرژی های بادی آن هم به دلیل کمبود انرژی و 

و خورشیدی. چین در این دومی به موفقیت دست یافت و اکنون دارد به سرعت نقب هایی به بازار جهانی 

انرژی بادی می زند. محرک رشد بخش انرژی های تجدیدپذیر اساساً همین عوامل بودند و نه دغدغۀ محیط 

ر آینده اولویت های سیاست گذاری دولت، همان منافع فردی بروکراسی و سرمایه داران چینی باقی زیست. د

خواهد ماند و نه گرمایش جهانی. در چنین شرایطی هیچ دلیلی ندارد که تصور کنیم گزینه های بازار به همان 

منجر به پیامد زیست صورت که نخبگان یا سرمایه داران حاکم در تمامی سطوح جامعه اتخاذ می کنند، 

 محیطی مطلوبی خواهد شد.

درصد مصرف انرژی کشور را شکل می دهد و اگرچه این ممکن است طی دوره ای به  42زغال سنگ هنوز 

دلیل رشد بخش انرژی های تجدیدپذیر تنزل پیدا کند، اما این کاهش احتمالاً آن قدر سریع یا کافی نخواهد 

ه کند. حتی اگر حکومت چین به تعهدات خود در قبال تغییرات جّوی عمل بود که بر خطر گرمایش جهانی غلب

عهدات خود از ت« بسیار فراتر»کند یا حتی اگر به قول مذاکره کنندۀ ارشد آن ها در پاریس در مسیری باشد که 

 رود، باز هم این گفته مصداق خواهد داشت.

صاعد گازهای گلخانه ای را به ازای هر واحد میزان ت 5141چین در کنفرانس پاریس اعلام کرد که تا سال 

اگرچه -اتفاق بیفتد  5141تولید ناخالص داخلی محدود خواهد کرد. حتی اگر هم چنین چیزی امسال و نه سال 

میلیارد تُن گاز دی اکسید کربن تولید خواهد کرد، یعنی  05چین هم چنان سالانه قریب به  -بسیار نامحتمل

ر جهانی. هیچ تعهدی برای کاهش آن وجود ندارد، چرا که حکومت وعده داده است تقریباً یک سوم کل مقدا

که انتشار گازها را به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی محدود می کند؛ به این اعتبار، انتشار گازهای گلخانه 
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لخانه ای عملًا به ای به موازات رشد اقتصاد، به رشد خود ادامه خواهند داد. در نتیجه سطح تولید گازهای گ

درجۀ سلسیوس بالای  5تر از لحاظ علمی دستیابی به هدف تعریف شدۀ حفظ افزایش گرمایش در سطحی کم

 سطوح پیشاصنعتی را ناممکن می سازد )سطحی که فراتر از آن افزایش دما غیرقابل کنترل خواهد شد(.

ز تصاعد گازهای گلخانه ای چین به میزان با در نظر داشتن داده های اخیر دربارۀ گرمایش زمین، چشم اندا

ود. به مراتب هشدارآمیزتر می ش -از یک رقم واقع بینانه تر و بالاتر بگذریم -میلیارد تُن در سال 05« فقط»

آمارهای سه سال گذشته در مقیاس جهانی می توانند نشان بدهند که ظرف کم تر از پنج سال، دما از کم تر 

درجۀ سلسیوس بالا رفته است. آهنگ ذوب شدن یخ های قطبی و  0.2ان درجۀ سلسیوس به میز 0از 

بسیار بیش از ترس دانشمندان آب و هوا شتاب گرفته است. هنوز زود است که بگوییم آیا این  *پرمافروست

روند ادامه خواهد یافت یا خیر؛ اما زنگ های خطر از هم اکنون به صدا درآمده اند. چه بسا ما شاهد فرارسیدن 

یک نقطۀ عطفِ پیش بینی شده باشیم، یعنی زمانی که ذوب شدن پرمافروست، مقادیر کلانی گاز متان را آزاد 

کند. گاز متان یکی دیگر از گازهای گلخانه ای است که به مراتب خطرناک تر از دی اکسید کربن محسوب 

 می شود.

ه نیاز است. اما علامتی دالّ بر آن به چشم اکنون برای رفع این وضعیت فوق العاده، به اقدامی عاجل و قاطعان

نمی خورد که طبقۀ حاکم چین یا دیگر نقاط جهان تمایلی برای انجام کار قابل توجهی داشته باشند. گرفتن 

زمام امور از دست طبقات حاکمِ جهان سرمایه داری و جایگزین کردن آن با یک نظام سوسیالیستی عقلایی و 

 تا به این حد مهم یا اضطراری نبوده است. تحت نظارت دمکراتیک، هرگز

درجۀ  45* خاکی که دمای آن به مدت دو سال یا بیش تر کم تر از نقطۀ انجماد آب )صفر درجۀ سلسیوس یا 

 فارنهایت( است.

 5106اوت  51
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 و بی اعتباری سرمایه داری« تیانجین»انفجارهای 

 

 جیمز کاگن

را ویران « ینتیانج»هیبی که پنج شنبه شب بخش قابل توجهی از بندر آمار رسمی تلفات ناشی از انفجارهای م

نفر رسیده است. انتظار می رود که شمار تلفات به طور قابل توجهی بالا رود. در شرایطی که بیش  24کرد، به 

 همیلیونی این منطقه تحت مداوا هستند، بیمارستان ها در تلاش اند بیمارانی را ک 03تن از جمعیت  411از 

 دچار جراحات جدی و حاد شده اند نجات دهند.

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

اتهام را به سوی رژیم حزب کمونیست )استالینیست( چین نشانه روند. طبق گزارش ها، انبار شرکت لجستیک 

تُن مادۀ  411آغاز به کار کرد، تا  5100(، به عنوان شرکتی که در سال Rui Hai« )روی های»بین المللی 

شیمیایی بسیار خطرناک سدیم سیانید و مقادیر نامعینی از کلسیم کابرید را انبار کرده بوده است. در مورد 
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ده ق در انبار دانشانی اعزامی برای اطفای حریمحتویات این انبار و مواد شیمایی آن، اطلاعی به گروه آتش

 کارگر خدمات اضطراری به دنبال انفجارها جان باختند. 50کم نشده بود. دست

متری محل حادثه قرار داشتند، در  611صدها نفر از کارگران بندر در خوابگاه های پرازدحامی که تقریباً در 

ند. اگر انفجارها در طول روز هزار نفر در شعاع پنج کیلومتری انبار زندگی می کن 11خواب 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.

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

سال گذشته ناظر  42نشان 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 

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

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

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

 . آن را به اعدام یا حبس های طولانی مدت محکوم کند

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

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

« تیانجین»نیت عمومی، در جایی مانند است که چنین درجه ای از بی اعتنایی جنایتکارانه و وقیحانه نسبت به ام

 صورت گرفته است.

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

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

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

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

حمل و نقل، صنعتی و تکنیکی برای پکن، تحت مدیریت سیاسی مستقیم وزارت مسکن حکومت مرکزی 

 ونیست چین قرار دارد.حزب کم



9 

که به زودی به آن ها خواهد پیوست، در تبلیغات رژیم « استان هِبِی»، همراه با پکن و همین طور «تیانجین»

میلیون نفر که ظاهراً  041جهان توسعه پیدا کند، با جمعیت « اَبَرشهر»به بزرگ ترین  5151قرار است تا سال 

 درآمدها درچین برخوردار باشند.می توانند از بهترین مشاغل و بالاترین 

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 

 لک آن ها می کند.سود برای نخبگان سرمایه دار ما

آغاز کرد، همواره از  0141از 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 

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

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

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

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

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

 «.کارکنان هم که اصلاً به حساب نمی آید

 ر انسانی آن هم گفت.همین نظرات مشابه را می توان در مورد هر بخش دیگر اقتصاد و هزینۀ حیرت آو

مورد در  0۶2یعنی بیش از  -کار جان باختند« سوانح»کارگر چینی در نتیجۀ  60هزار و  6۶، 5103در سال 

ساعت گذشته، یک انفجار گاز در معدن زغال  53و صدها هزار نفر دیگر نیز مجروح شدند. طی تنها  -روز

، به دنبال «شنسی»عدنچی شده است. در استان م 04منجر به کشته شدن « ژوگویی»سنگی واقع در استان 

معدنچی و خانواده  63سیل حاصل از بارندگی، لغزش زمین منجر به فروریختن خوابگاه های بدساختی شد که 

 هایشان زنده زنده در آن دفن شده اند.

انه در محیط نفر، که عموماً متخصصینی با درآمد بهتر است، روز 0611به گفتۀ رسانه های دولتی، نزدیک به 

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



11 

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

از پیامدهای این  -میلیون نفر در سال 0.6 -نفر  3311شده، 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 511۶در سال 

ر د« یانگتسه»هزار نفر و مرگ شش نوزاد شد. واژگونی یک قایق مسافری در رودخانۀ  411بیماری بیش از 

ذاشت، تنها یکی از موارد فجایع معمول حمل و نقل است که عمومًا کشته برجای گ 311ماه ژوئن، که بیش از 

 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 

، ، سقوط بازار بورسسال گذشته منتفع خواهند شد، نقش بر آب شده است. آهستگی رشد اقتصادی 46در 

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

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

 خواهد کرد. با خودِ بازار سرمایه داری، بیش از پیش بی اعتبار

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 اختلال « تیانجین»

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

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

ن می شود، در چی« تیانجین»جهانی، هر تلاش برای تغییر شرایطی که منجر به بروز فجایعی نظیر انفجارهای 

 خود یک فاجعه خواهد بود.

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

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

 ریزی شدۀ جهانی.

 5102اوت  02
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 ق بین المللی پول از رشد جهانیبینی صندوآهستگی 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 

، 5103درصدی را به ثبت رساند، در حالی که این رقم در سال  6.1کرده است؛ اقتصاد کشور سال گذشته رشد 

 درصد بود. 6.۶حتی پایین تر از این رقم، یعنی در سطح  5102ۀ چهارم سال درصد بود. رشد سه ماه 4.4

به خصوص فولاد و برق، به عنوان دو جزء کلیدی صنعت سنگین چین، شاهد کاهش یک سالۀ حجم تولید 

درصد سقوط کرد. تولید زغال سنگ  1.5درصد پایین تر بود، در حالی که تولید انرژی  5.4بودند. تولید فولاد، 

 یز برای دومین سال متوالی پایین آمد.ن

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

درصد  01درصد می رسید. سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، شامل زیرساخت ها و ساخت کارخانه،  1.1

بوده است. سرمایه گذاری در زیرساخت ها، پس از افزایش  5111ال رشد کرد که آهسته ترین نرخ افزایش از س

 اولیه به دلیل بستۀ انگیزشی مالی حکومت، طی ماه دسامبر کاهش داشت.
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ینی های ببا انتشار گزارشی پیش« صندوق بین المللی پول»آهستگی رشد چین درست زمانی اعلام شد که 

 اگر موفق»هشدار داد « صندوق بین المللی پول»ن تر آورد. را پایی 5104خود برای رشد جهانی سال جاری و 

 .«نشویم سکان هدایت تحولات کلیدی جهان را به دست بگیریم، رشد اقتصادی می تواند از ِریل خارج شود

بینی می کند، در حالی که اکتبر پیش 5106درصدی را برای سال  4.3، رشد جهانیِ «صندوق بین المللی پول»

درصد،  4.۶نیز از  5104بینی شدۀ سال درصد برآورد کرده بود. به علاوه رشد پیش 4.6قم را سال پیش این ر

)به  5104و  5106درصد در سال های  5.6کاهش پیدا کرد. انتظار می رود که اقتصاد امریکا با نرخ  4.6به 

درصد به  0.۶پیشینِ  بینی شدۀ رشد منطقۀ یورو نیز از رقمدرصد( رشد کند؛ و نرخ پیش 5.۶جای نرخ سابق 

 تقلیل داده شده است.  0.4

به گفتۀ صندوق مذکور، از جمله مخاطرات مهمِ پیِش روی اقتصاد جهانی عبارتند از: آهستگی بسیار سریع تر 

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

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

 .«تشدید تنش های ژئوپلتیک کنونی که می تواند بر میزان اطمینان تأثیر بگذارد»رویدادها آغاز شود؛ و 

ی فضای همیشگچنین ریسک هایی به جای آن که در افق بلند مدت یا حتی کوتاه مدت قرار بگیرند، واقعیت 

 اقتصادی جهانی هستند.

چنین هشدار داد که بازارهای کالا، خطری دوجانبه را ایجاد کرده اند. کاهش هم« صندوق بین المللی پول»

به پایین ترین سطوح خود رسیده اند،  5111-511۶تر بهای کالاها، که از زمان بحران مالی سال های بیش

وسیه هم برزیل و ر«. الا که خود نقداً متزلزل هستند، وخیم تر خواهند کردچشم انداز را برای تولیدکنندگان ک»

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

که شرکت های بخش انرژی منتشر « آشغال»قیمت های پایین تر کالاها می توانند بر اوراق قرضۀ اصطلاحاً 

 «.یط اعطای اعتبار را سفت و سخت تر کنندشرا»می کنند، تأثیر بگذارند و 

دلار کاهش یافته است  5۶تداوم سقوط بهای نفت خود تأکیدی است بر این هشدارها. بهای نفت به هر بشکه 

بینی می دلار پیش 06یا حتی  51و می تواند به مراتب پاین تر نیز برود، به طوری که برخی تحلیلگران آن را 

 کنند.
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هشدار داد که با بازگشت نفت ایران به دنبال رفع تحریم ها به بازار، « س بین المللی انرژیآژان»روز سه شنبه 

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

 وجود خواهد داشت.« به جذب مازاد

نرخ رشد به دلیل روندهای رکودی اقتصادی جهانی آهسته شده  افزایش یافت، اما 5102تقاضای نفت در سال 

ماه گذشته سقوط کرده است، یکی از بزرگ ترین پیامدهای  0۶درصد طی  42است. در حالی که بهای نفت 

این سقوط ممتد، در بازار اوراق قرضۀ شرکت ها خواهد بود. بدهی هایی این بخش زمانی شکل گرفت که 

 دلاررسیده بود، و در نتیجه الآن دیگر قابل تحمل نیست. 011بهای نفت به هر بشکه 

ا همان ی« رنمینبی)»آهستگی چین، که همراه با نگرانی هایی دربارۀ میزان و سرعت تنزل ارزش پول چین 

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

خی نیز خود را با این گفته تسکین می دهند که ارقام رشد چین آن چنان هم که به نظر می اما در این میان بر

رسد بد نیستند. برخی مطبوعات مالی به حوزه هایی اشاره کردند که نگرانی نسبت به آن ها رو به رشد است. 

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

چنین به داده هایی درصد، بوده است. هم 4به هدف اصلی رشد اعلام شده، یعنی تقریباً « محدودۀ نزدیک»

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

 گین حرکت کرده است.چین به سمت کاهش وابستگی خود به ساخت کالای صنعتی و صنعت سن

با این حال چنین پیشرفتی، نمی تواند دردی را که در ذات این حرکت است، یا گسل »این روزنامه می نویسد 

ن ها، ترین ایهای عمیقی را که تهدید به درهم شکستن دینامیسم چین می کنند پنهان سازد. از جملۀ مهم

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

 «.خانوارها به دست می آورد

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

درصدِ تولید  05بالاترین سطوح بدهی خصوصی در جهان را دارد، و این که هزینۀ بازپرداخت این بدهی، از 

 درصد افزایش یافته است؛ و ادامه می دهد: 51، به امروز 5111اخالص داخلی در سال ن
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اکنون خطر در این است که کاهش سودهای صنعتی، بار سنگین بازپرداخت بدهی و بی ثباتی بازار املاک، »

ین یرومندترمی توانند روی هم رفته رشد درآمد خانوار را پایین ببرند و این امر هزینه های مصرفی را که ن

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

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

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

ضایتی طبقۀ کارگر به دنبال افزایش اضطراب مالی ناشی از کاهش ارزش رنمینبی، سقوط در نتیجۀ رشد نار

اعتراض کارگری در چین  311بازار بورس از اوت گذشته و تداوم آهستگی رشد اقتصادی، تنها در ماه دسامبر 

 به ثبت رسید.

روپا بسیاری از شرکت های اارقام پایین تر رشد، در تداوم کاهش مشاغل اقتصادهای اصلی منعکس می شوند؛ 

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

روز سه شنبه اعلام کرد که به عنوان بخشی از طرح خود برای کاستن « جانسون و جانسون»در امریکا شرکت 

 بخش تجهیزات پزشکی خود خواهد کاست.شغل را از  4111میلیارد دلاری هزینه ها،  0

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

نقداً در آن نباشد. بانک مرکزی امریکا اخیراً مطالعه ای را همین ماه منتشر کرد که نشان می دهد بخش اعظم 

کا، به استثنای ماشین ها و فناوری هوافضا، طی هشت ماه گذشته رو به تولید و ساخت کالای صنعتی امری

درصد  3.2، تولید مانوفاکتور که یک سال پیش با نرخ «انجمن ملی سازندگان»تحلیل بوده است. طبق گفتۀ 

 درصد رسیده است. 1.1در حال رشد بود، به نرخ تنها 

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

در  UAWتر طبقۀ کارگر را دربرداشته اند. مخالفت عمیق با قراردادی که بروکراسی اتحادیۀ مقاومت بیش

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

به سُرب در نتیجۀ کاهش بودجه، دنبال شده « فلینت»میدنی شهر مدارس عمومی شهر و آلوده شدن آب آشا

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

 نفر، ثروتی معادل با نیمی از جمعیت جهان در اختیار دارند. 65کرده است. این مطالعه نشان می دهد که تنها 

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

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

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

نزاع میان »منتشر شد، ضمن اشاره به  5103نیز بیرون آمده است. در گزارشی که سال « اامنیتی اتحادیۀ اروپ

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

اند  ایش یافتهاین تنش های از زمان نگارش گزارش مذکور افز«. پیامدهای متناسب خود افزایش خواهد یافت

 و علائمی است که نشان می دهد پیامدهایش بیش از پیش دارد آشکار می شود.

 5106ژانویۀ  51
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 و گسترش ترس به بازارهای جهانی آشفتگی مالی چین

 

 وینسنت کولو

در باز هم خبرساز شد. تکرار دوبارۀ افت بازارهای سهام چین  5106شروع بازارهای مالی جهانی در سال 

تابستان سال گذشته، منجر به فروش سراسیمۀ سهام، کالاها و ارزها در گوشه و کنار جهان شد. شش روز 

 0درصدی کل ارزش بازار بود؛ زیانی که  02، شاهد کاهش «شنزن»و « شانگهای»نخست معاملات بازارهای 

دلار از بازارهای سهام جهانی  تریلیون 3تریلیون دلار امریکا برآورد می شود. با گسترش اضطراب بورس چین، 

درصد سقوط کرد که  6.5، در نخستین هفتۀ سال، «بورس نیویورک»ترین بورس دنیا، نیز محو گردید. بزرگ

 بدترین شروع برای آن بود.

سرمایه دار از جملۀ « جورج سوُرسِ»را تعیین می کند؟  5106آیا این وضعیت روند اقتصاد جهانی در سال 

 را پیش بینی می کند. 511۶ران مالی دیگری نظیر سال کسانی است که بح

ترین حجم تجارت است. آهستگی شدید اقتصاد چین که چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و کشوری با بیش

از دوسال پیش آغاز شد، نقداً بحران های ژرفی را برای برخی کشورهای وابسته به تجارت کالا با چین، به 

به این  0141را به وضوح می توان در برزیل دید که با عمیق ترین رکود خود از دهۀ ارمغان آورده است. این 
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سو دست و پنجه نرم می کند. یکی از نگرانی های سرمایه داران، تنزل ارزش پول چین )یوآن( است که می 

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

درصدی ارزش خود، رکوردی را به ثبت رساند. ابهت رژیم  32ن سال پیش، بازار سهام چین با سقوط تابستا

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

ی از فروش بسیارریخت. ترکش های اقدامات پیشین رژیم برای جلوگیری از این سقوط، از جمله ممنوعیت 

سهم ها، اکنون به خودش بازگشته است. هرچه فرجۀ زمانی به پایان خود نزدیک تر می شد، مدیران نگران 

تر خواهان این می شدند که به هر بهایی از شّر این سهام خلاص شوند و همین بود که شرکت ها نیز بیش

فروش را تمدید کرده اند. اگر بورس چین سه  موج فروش روز آغازین سال را رقم زد. مقامات اکنون ممنوعیت

 واحد درصد دیگر افت کند، از پایین ترین سطح به ثبت رسیده در ماه اوت سال قبل هم فراتر خواهد رفت.

بازارهای سهام به طور کلی راهنمای محدودی برای فرایندهای اقتصاد واقعی هستند، و این در حالی است که 

)اگرچه این را می توان به همۀ بازارهای بورس اطلاق کرد( جدی « کازینو»ان یک بورس چین را اکثراً به عنو

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

 ، عدمبه این سو، بسیار متزلزل و شکننده بوده است؛ در حالی که برعکس 511۶زمان بحران عمیق سال 

تعادل های آن بیش از پیش شدید شده است. اقتصاد چین، که کانون زلزلۀ بی ثباتی جهانی است، رکودی به 

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

 جنگ ارزی؟

شد ل یوآن است. با آهستگی رفوری ترین خطر پیشِ روی اقتصاد چین، تشدید فرار سرمایه و سقوط واحد پو

چین، اقصاد کشور بهای کمرشکنی برای ثابت نگه داشتن نرخ مبادلۀ پول خود با دلار امریکا )از طریق به 

کارگیری پی در پی مکانیسم های مختلف مبادله( پرداخته است. این امر تلاش های پکن برای تشویق رشد 

ه تر به اقتصاد را بی اثر کرده است. این نقدینگی بگی بیشاز طریق کاستن از نرخ های بهره و تزریق نقدین

همان سرعتی که بانک مرکزی می تواند پُمپاژ کند، خارج می شود. مقامات در یک دوراهی گیر افتاده اند: 

ی فرار م« امن»تر به آن سوی آب های تر سقوط می کند، سرمایه نیز همان قدر سریعهرچه ارزش پول بیش
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جود، تلاش های بانک مرکزی برای بالا نگه داشتن ارزش یوآن، شاهد آن بوده است که ذخایر کند. با این و

 ارزی کشور با آهنگی خارق العاده به مصرف برسند.

درصد آن تاکنون در  5درصد افت کرده است که  6ارزش مبادلۀ یوآن در برابر دلار امریکا از اوت سال پیش 

تر از دست خواهد دارد، متقاعد شده اند که یوآن ارزش خود را بیش سال جاری بوده است. بسیاری مفسرین

چرا که سطح فعلی آن در برابِر دلاِر رو به صعود نمی تواند پایدار باشد. رژیم خواهان کاهش تدریجی ارزش 

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

تر ارزش پول هل داده شود یا حتی کنترل بر واحد پول خود را از دست ند که رژیم چین به سوی کاهش بیشا

 بدهد.

طنز ماجرا در این است که همین چندی پیش یوآن از سوی صندوق بین المللی پول به سبد ارزهای ذخیرۀ 

ات د که ارزش پول چین باثببا جدیت اعلام کر« پینگشی جین»رسمی جهان پیوست، و رئیس جمهور چین، 

 باقی خواهد ماند.

تر پول خود هزینه های هنگفتی پرداخت کرده است. دسامبر گذشته، شاهد پکن برای جلوگیری از سقوط بیش

میلیارد  031الی  041ترین جریان خروج ماهانه از ذخایر ارزی چین، تقریباً دو برابر رکورد سابق و معادل با بیش

وماً به دلیل دفاع بانک مرکزی از یوآن است؛ و باقی آن به خاطر کاهش ارزش دارایی های دلار بود. این عم

تریلیون دلار تحلیل رفته  4.4تریلیون دلار به  3، ذخایر ارزی چین از 5103غیر دلاری بانک مرکزی.از اواسط 

که کشور نیاز دارد، نزدیک تریلیون دلار(  5.6است، و بنابراین به حداقل تعریف شدۀ صندوق بین المللی پول )

 می شود.

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

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

سوی دیگر این ارزهای ضعیف تر، هزینۀ بازپرداخت بدهی ها بالا خواهند  با چین پایین آورده خواهند شد. اما از

 برد.

 کوه بدهی
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 5111-511۶رژیم چین از سوی بسیاری، حتی اقتصاددانان غربی، بابت تسکین دادن بحران اقتصادی سال 

ت ظرفیاز طریق سرمایه گذاری های عظیم عمومی تحسین شده بود. منتها هزینۀ این سیاست ها، امروز با 

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

درصد در سال گذشته  521، به 511۶درصد تولید ناخالص داخلی در سال  061هستند که کلّ بدهی چین، از 

 افزایش یافته است.

ر سطوح بدهی رخ داده است. یک فاکتور مهم در این نیز چنین افزایشی د« بازارهای نوظهور»متعاقباً در اکثر 

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

است. هزاران میلیارد دلاری که بانک های مرکزی صدقه دادند، اکنون به بدهی در کرۀ جنوبی، اندونزی، هند 

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

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

لا ه سال بازمانی که بانک مرکزی امریکا در ماه دسامبر نرخ های بهرۀ مرجع را برای نخستین بار در طی نُ 

برد، این بدان معنا بود که جریان های سرمایۀ جهانی به سوی ایالات متحده باز خواهند گشت. این امر تأثیر 

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

 ی بهره در امریکا، پیامدهایی منفی داشته است. به چنین اقدامی نزد. این بار، افزایش ناچیز نرخ ها

 رکود کالاها

کالای تحت نظارت  36رشد آهسته تر اقتصاد چین، عامل اصلی پشت بهای بسیار پایین کالاها بوده است. از 

قرار دارد.  در حالی که تنش های  01۶1قلم اکنون در پایین تر سطح از اوایل دهۀ  35بانک جهانی، بهای 

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

دلار آغاز کردند. اکثر نهادها در حال پایین آوردن تخمین های پیش بینی شدۀ خود از بهای نفت در  45بشکه 

بینی می کند. کاهش دلار پیش  51آن را هر بشکه « مورگان استنلی»هستند، به طوری که  5106سال 

درآمدهای نفتی، اکثر کشورهای تولید کنندۀ نفت را به سوی رکود و بحران هل داده اند، و این همراه شده 

 است با تشدید نارضایتی های سیاسی از عربستان سعودی تا ونزوئلا.
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 6.2می کنند و نه درصد در سال برآورد  3رشدی از اقتصاددانان، نرخ رشد فعلی چین را در حدود  به شمار رو

« مرکز پژوهش توسعۀ»، سرپرست «لی وی»نیاز است.  5151تا سال « پینگشی جین»درصدی که به گفتۀ 

درصدی دشوار  6.2حکومت چین، اواخر هفته طی یک سخنرانی اشاره کرد که به گمان او، تحقق نرخ رشد 

سالی بسیار »، به نظر 5106که سال طی سرمقاله ای هشدار می دهد « شینهوا»خواهد بود. خبرگزاری رسمی 

 می رسد.« دردهای گریزناپذیر»، با «دشوار

ۀ دور»به نقل از یکی از چهره های متنفد که نام وی ذکر نشد، هشدار می دهد که پس از رکود، « شینهوا»

این خواهد بود، یعنی هیچ بهبود واقعی در کار نخواهد بود. اما « شکل-Vرشد »محتمل تر از « شکل-Lرشدِ 

 رکود هنوز علامتی از پایان نشان نمی دهد.

 «شی»برنامۀ اقتصادی 

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

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

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

کنند.  تر خلق میتبدیل شده اند، و به جای ارائۀ فرصت های سرمایه گذاری سودآور، تنها بدهی بیش« زامبی»

گان ثروتمند کشور، سرمایۀ خود را خارج می کنند. آژانس اعتبارسنجی همین امر توضیح می دهد که چرا نخب

«Fitch» تریلیون دلار برآورد می کند. 0را رقم حیرت آور  5103، فرار سرمایه از چین از سه ماهۀ دوم سال 

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

 4.2یک دورۀ گذار اقتصادی نئولیبرالی را امتحان می کند. رسانه های دولتی گزارش می دهند که  داخلی،

-زمان، رژیم از ایجاد یک اقتصاد مصرفذف خواهند شد. همحنایع سنگین میلیون فرصت شغلی امسال در ص

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

 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»با این وجود، برنامۀ گذار 

ک بحران ی اقتصاد را به سیو ینئولیبرالی، رکود اقتصادی را در کوتاه مدت بدتر خواهند کرد؛ سهل است که حت

تمام عیار بکشانند. در حالی که بخش های لیبرال رسانه های تحت کنترل دولت، حکومت را تشویق به 



21 

اقتصادی می کنند، اما حکومت مردّد است و دلیل خوبی هم دارد. این مسیر « درد»سوختن و ساختن با این 

مت جر شود، بلکه فرایندی است که شاید از کنترل خود حکونه فقط می تواند به نارضایتی اجتماعی گسترده من

 نیز خارج شود.

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

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

هش ارزش پول، و سیاست های ناکارای نجات بازار. پس از تنها چهار روز، الآن همین را در تصمیم معیوب کا

 هایی می بینیم که قرار بود بازار سهام را در مقابل نوسانات محافظت کند.«فیوز»حکومت به کنار گذاشتن 

محقق  در کوتاه مدت البته هنوز خیلی زود است که بگوییم پیش بینی سورُس مبنی بر وقوع بحران مالی

افزایش یافته اند. سیاستمداران  5106خواهد شد یا خیر، اما ریسک ها بدون تردید طی نخستین هفته های سال 

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

 صدق می کند. 

 5106ژانویۀ  03
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 ران چین در اسناد پانامارسوایی رهب

 

 وینست کولو

« اق پانامااور»هیچ حکومتی بیش از دیکتاتوری چین این گونه برای پنهان ساختن افشاگری های دردسرساز 

در تقلا نیست. اسناد پاناما، با افشای استفادۀ گستردۀ ابرثروتمندان از بهشت های مالیاتی و شرکت های جعلی 

بق گزارش ها( برای پنهان کردن ثروت خود، اثری بالقوه انفجاری در سرتاسر هزار شرکت ط 511)در حدود 

 جهان دارند.

در دوره ای که نابرابری جهانی هرگز تا به این حد رایج نبوده است )به طوری که طبق پژوهش آکسفام، تنها 

وتمندان اما خواب از چشم ثرسرمایه دار ثروتی معادل با فقیرترین نیمۀ جمعیت جهان دارند(، انتشار اسناد پان 65

اران کنسرسیوم بین المللی خبرنگ»و قدرتمداران جهان ربوده است. این گزارش را تیمی از خبرنگاران با عنوان 

ارائه « کاموساک فونس»بر مبنای پروندۀ اسناد سرقت شده از یک شرکت حقوقی پانامایی به نام « تحقیقی

 کرده است.



23 

رهبر سیاسی جهان متمرکز بوده است، یعنی همان نخبگان جهانی که نه  031توجه اخص در این میان، بر 

فقط از دوربین های خبری، که همین طور مالیات هم فراری هستند. از جمله هشت عضو کنونی یا سابق 

کمیتۀ دائمی دفتر مرکزی حزب کمونیست چین، به عنوان رأس هرم قدرت در این دیکتاتوری. سایر چهره 

دیوید »گرای بریتانیا، تشار اسناد پاناما خبرساز شده اند، شامل نخست وزیر حامی چین و راستهایی که با ان

می شود که پدر فقید وی شرکتی را با هدف فرار مالیاتی دایر کرده بود. سیاستمدار دیگری که از « کامرون

ته چهره های برجستۀ وابسبود. « مارین لوپن»گرای فرانسه، راست« جبهۀ ملی»این رسوایی ضربه دید، رهبر 

، از جمله پدر لوپن، مظنون به انتقال مبالغ هنگفت به خارج به منظور فرار مالیاتی هستند که «جبهۀ ملی»به 

 این حزب را به شدت مخدوش می کند.« میهن پرست»این خود تصویر 

بوده است که « ونلاگسونسیگموندور گ»ترین قربانی سیاسی این اسناد تا به الآن، نخست وزیر ایسلند، بزرگ

به دنبال اعتراضات وسیع در مقابل پارلمان وادار به استعفا شد. مردم ایسلند سال ها از سیاست های ریاضتی 

آسیب دیده اند. افشای این  5114دردآور از زمان سقوط اقتصاد در بحبوحۀ بحران بانکداری جهانی در سال 

ل های زیادی در یکی از گریزگاه های مالیاتی برون مرزی پنهان اطلاعات که خانوادۀ گونلاگسون برای خود پو

 کرده بودند، باعث سرریز شدن خشم مردم شد.

 گیری و تحدید بی سابقۀ رسانه هاسخت

رژیم چین به شکل بی سابقه ای در تلاش برای مهار پخش اخبار اسناد پاناما در داخل کشور است. کلمۀ 

ترنتی مسدود و دستورالعمل های سفت و سختی برای جلوگیری از در موتورهای جستجوی این« پاناما»

خبررسانی موضوع به تمام رسانه ها ابلاغ شده است. در دستور ابلاغی یکی از دفاتر استانی سانسور اینترنت که 

د خواهشمن»)واقع در امریکا( رسیده، آمده است: « دیجیتال تایمز چین»نسخه ای از آن به دست وب سایت 

ون فوق وقت وارد عمل شوید... گزارش های بازانتشاریافته دربارۀ اسناد پاناما را پیدا و پاک کنید. است بد

بررسی محتوای مربوطه به هیچ عنوان لازم نیست. اگر مطلبی از رسانه های خارجی که چین را هدف حمله 

 «.قرار می دهد بر روی هر وب سایتی یافت شود، با آن به شدت برخورد خواهد شد

به روال همیشه برای محدود کردن هرگونه اشاره به اوراق پاناما، رسانه های تحت کنترل دولت در چین، از 

اپ پکن که چ« گلوبال تایمز»ناسیونالیسم ضدّ غربی خود برای بی اعتبار کردن مطالب بهره برده اند. روزنامۀ 
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ین حتمال حقیقی بودن اسناد پاناما، ابه بدنامی بابت مواضع ناسیونالیستی اش شهرت دارد، ضمن پذیرش ا

بدون  «گلوبال تایمز»ادعای مضحک را مطرح می کند که انتشار این اسناد یک توطئه از سوی امریکا است. 

اشاره به هرگونه ارتباط رهبران چین با این رسوایی، در عوض به دفاع از ولادیمر پوتین، رهبر روسیه و یکی از 

 د پاناما، برخاسته است.برجسته ترین چهره های اسنا

این ترفند کلاسیک رژیم چین برای رد گم کردن است. در واقع افشاگری های اسناد پاناما قویاً به ضرر سرمایه 

داری غرب و خدمتگزاران سیاسی آن تمام می شود؛ نمونۀ گویای آن را  ایسلند نشان داد. پس از تقریباً یک 

زندگی در اکثر اقتصادهای غرب، این اسناد پرده از استانداردهای دهه ریاضت گزنده و سقوط استانداردهای 

سیاسی مضاعف حکومت ها و درجۀ مخفی کاری نخبگان حاکم برای پنهان ساختن ثروت های محیرالعقول 

خود از انظار عموم مردم برمی دارد. بسیاری از سیاستمدارانی که نام شان در اسناد به چشم می خورد، جنگ 

 می کنند؛ در حالی که خانواده« ملی»ند که برای کسب حمایت عمومی، خود را ملبّس به پرچم افروزانی هست

هایشان خود را به آب و آتش زده اند تا اطمینان حاصل کنند که قوانین و نظام های مالیاتی کشور، دست به 

 ترکیب ثروت خود آن ها نمی زند.

 حزب رسوایی سه عضو از هفت عضو کمیتۀ دامی دفتر سیاسی

م بنیان حاکمیت خود را بر ناسیونالیس« شی جین پینگ»همین گفته در مورد چین هم مصداق دارد. پرزیدنت 

دنگ »قرار داده است، در حالی که نام های  شوهر خواهر او، « جوان سازی دوبارۀ ملت چین»فزاینده و 

عنوان مرتبطین به دو شرکت  در اسناد موساک فونسکا به« چی چیائوچیائو»و همین طور خواهرش « جیاگو

در جزایر ویرجین بریتانیا )از جملۀ بهشت های مالیاتی( آمده است. افشاگری های صورت گرفته دربارۀ خانوادۀ 

، نشان می داد که خانوادۀ رئیس جمهور، 5105جدید نیستند. یکی از تحقیق های بلومبرگ در سال « شی»

 دلار امریکا در آن مقطع بوده است. میلیون 446مالک دارایی های مالی به ارزش 

در مجموع خانواده های سه نفر از هفت عضو فعلی کمیتۀ دائمی دفتر سیاسی حزب در اسناد پاناما مورد اشاره 

رده نیز هستند. از پنج عضو سابق نیز نام ب« ژانگ گوآلی»و « لیو یونشان»، «شی»قرار گرفته اند. علاوه بر 

ین چنین افشاگری هایی اغلب در جریان مبارزات درونی قدرت با باندهای شده است. در سیستم سیاسی چ
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رقیب برای رسوا کردن مخالفین رخ می دهند. به همین دلیل است که رژیم این گونه پوشش رسانه ای را 

 خفه می کند.

« گاردین»ۀ مابعاد درگیری چین در این مورد، دلیل دیگر این سانسور بی سابقۀ رسانه ها است. به گزارش روزنا

 نشان می داده است که چین، بزرگ ترین سهم را در بین« موساک فونسکا»بریتانیا، یکی از تحقیقات داخلی 

مالکان شرکت های برون رمزی این مجموعه داشته است. در این میان هنگ کنگ در رتبۀ دوم جای می 

 گرفته است.

ری ها در پاناما به دنبال داشته، استثنا نیست. این افشاگبنابراین چین نیز در این رسوایی بین المللی که اوراق 

قطار اقتصاد از ریل خود، دن بحبوحۀ بحران عمیق و شکاف های درونی نخبگان حاکم چین، همراه با خارج ش

 سر رسیده اند. دیکتاتوری نگران آن است که شورش هایی نظیر ایسلند این بار در کشور خودش رخ بدهند.
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 یوان لاهه دربارۀ دریای جنوب چین:رأی د

 تنها برندۀ رأی دادگاه، صنعت تسلیحات است

 

 مصاحبه با وینست کولو

، حکم خود «سازمان ملل متحد»در لاهه، به عنوان یکی از هیئت های « دادگاه دائمی داوری»ژوئیه،  05روز 

ر ساً به نفع فیلیپین به عنوان آغازگرا دربارۀ موضوع مورد مناقشۀ دریای جنوب چین صادر کرد؛ حکمی که اسا

این پرونده و به ضرر چین تمام شد. حکم دادگاه، یک ضربۀ دیپلماتیک مهم به چین محسوب می شود، اگرچه 

این دادگاه فاقد قدرت اجرایی است و رژیم چین نیز از پیش با گفتن این که نتیجه را نادیده خواهد گرفت، آن 

 را بایکوت کرده بود.

 -صفحه ای دادگاه شامل نکات بسیاری می شود، اما هستۀ مرکز آن این است که ادعای ارضی چین 211رأی 

فاقد بنیان قانونی بوده و این که چین حق حاکمیت فیلیپین را در آب های مورد  -«تکه 1خط »اصطلاحاً 
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که « دریا ربارۀ قانونکنوانسیون سازمان ملل د»مناقشه نقض کرده است. بنا به حکم دادگاه، مطابق با پیمان 

هریک از دعاوی تاریخی چین نسبت به تملک جزایر و نواحی  اجرا شد و چین نیز امضا کرده است، 0113سال 

 مورد اختلاف در آب های اقیانوس، منتفی است.

رأی دادگاه، پیامدهای ژئوپلتیک مهمی برای آسیای شرقی و روابط چین و امریکا در دورۀ پیشِ رو خواهد 

ت وینس»هرچند که در این مرحله پیش بینی واکنش دقیق قدرت های مختلف رقیب دشوار است.  داشت،

 ، به پرسش های ما در این باره پاسخ می دهد.«کولو

 تصمیم دادگاه چه معنایی دارد؟

این تصمیم قطعاً هر چیزی است غیر از ارائۀ راه حلی برای مناقشه. این مناقشه ظرف سال های اخیر به مراتب 

حادتر و به شدت میلیتاریزه شده است و بالقوه می تواند جرقه های رویارویی نظامی و جنگ را در منطقه روشن 

کند، هرچند که چنین رخدادی شاید یک چشم انداز فوری نباشد. رأی دادگاه مثل ریختن بنزین روی آتش 

دهان نظامی ادرکنندگان سلاح و فرماناست. تنها کسانی که واقعاً دلیلی برای جشن گرفتنِ این تصمیم دارند، ص

 هستند که بودجه های بیش تری می خواهند.

ما به عنوان سوسیالیست ها هرگز به سازمان ملل و بازوهای مختلف آن اعتقادی نداشته ایم. سازمان ملل 

در  نهرگز هیچ بحران مهم یا نزاع نظامی را حل نکرده است، بلکه کاملاً برعکس. این تصمیم مثل چوب کرد

لانۀ بزرگ زنبور است که می تواند تبعات غیرقابل پیش بینی برای همۀ قدرت های رقیب داشته باشد. دریای 

است، با همان ادعاهای مشترک و شدیداً رقابتی و پتانسیل این که « بالکان»جنوب چین، نسخۀ دریایی 

تند. این درگیری، رقبای زیادی هساقدامات یکی از طرفین به واکنش های پیش بینی نشده ای بینجامند. در 

 نیست.  « چین در برابر امریکا»موضوع فقط 

 چین الآن چه کار خواهد کرد؟

فعلاً این یکی از دشوارترین چیزی هایی است که می شود محاسبه کرد. مشخص نیست که حتی مقامات بالای 

ی رأی یم او هم شاید از سختگیرو ت« شی جین پینگ»دیکتاتوری چین برنامۀ روشنی دارند یا نه، چون حتی 

دادگاه بر ضدّ خودشان بهت زده شده باشند. در همان حال که پکن رأی دادگاه را بی معنی می داند، اما این 



28 

رأی چین را از لحاظ دیپلماتیک بیش تر منزوی می کند و در عوض باعث تقویت دیپلماتیک و تبلیغاتی فوق 

ین؛ هرچند که این تصمیم می تواند سایرین را هم جسور کند(. چنین العادۀ رقبایش می شود )به خصوص فیلیپ

ی امریکا «یامحور آس»چیزی بی شک یک بُرد برابر با باخت برای امپریالیسم امریکا است. این ُبرد به سیاست 

« بُرد»کمک می کند که ابتکار عمل نظامی و اقتصادی اش را در آسیای شرقی از نو به دست بگیرد، اما این 

 بعداً وبال گردن شان خواهد شد.

پکن شدیداً از کوره در رفته، اما حتی شاید حتی این کلمه هم برای توصیف اش کم باشد. رأی دادگاه سیلی 

شی »محکمی به صورت چین است، یک تحقیر، هرچند که چین آن را نادیده می گیرد. این می تواند قدرت 

ینی نشده را وارد این نبرد شدید قدرت در درون رده های را تضعیف و همه جور عوامل پیش ب« جین پینگ

بالای دولت چین کند. حتی برخی منتقدین پکن هم از ابعاد شکست چین به خاطر این رأی بهت زده خواهند 

شد. خیلی ها انتظار داشتند که رأی دادگاه علیه چین باشد، منتها لااقل به شکلی دوپهلوتر یا متعادل تر. در 

تصمیم دادگاه، نابودی پروندۀ پکن بود. یکی از مفّسرین می گوید که این تندترین عقبگرد عوض نتیجۀ 

و از زمان تحریم های تحمیلی بلافاصله پس از کشتار  01۶1دیپلماتیک بین المللی برای رژیم چین از سال 

د، نش ها خواهد شبا اعتراف به این که رأی دادگاه باعث افزایش ت« اکونومیست»است. « میدان تیان آنمن»

 می خواند.« بزرگ ترین عقبگرد تاکنونیِ چالش چین در برابر نفوذ امریکا در آسیای شرقی»آن را 

 ؟داشتروی سیاست داخلی خواهد  یتأثیرچه 

دست روی دست بگذارد، آن وقت این خطر هست که به چشم یک رهبر ضعیف و مردّد نگاه شود. « شی»اگر 

تصویری که برای طرح  -از او« مرد نیرومد»یه گذاری برای ارائۀ تصویر یک در این صورت چهار سال سرما

 «شی»دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت.  -هایش برای زیر و رو کردن اقتصاد و قدرت در بالا حیاتی است

« رگچین بز»به ناسیونالیسم دامن زده است و الآن خودش می تواند به زندانی تبلیغاتی تبدیل شود که برای 

 کرده است.

در رسانه های اجتماعی چین،  نوشته ها و عکس هایی از آیفون های شکسته و درخواست تحریم محصولات 

می ن« شی»اپل )که در کارخانه های چین تولید می شوند( به سرعت برق و باد دست به دست می شوند! 

د که گاهی تلویحًا تشویق به برپایی خواهد که اعتراض ها به خیابان کشیده شوند؛ او در قیاس با اخلاف خو
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تر از آن است که بگذارد «رئیس مسلک»علیه ژاپن(،  5105اعتراضات خیابانی می کردند )مثل اعتراضات سال 

یزی در دورۀ بعدی رخ بدهد، علامتی خواهد بود دال بر چدر عوض اگر چنین مردم خودشان را تخلیه بکنند. 

 ر بالا درحال شدت گرفتن است.این که رژیم مستأصل شده و بحران د

و « شی»در نتیجه روشن است که این رأی می تواند تبعات عظیمی در داخل چین داشته باشد. فشار روی 

« اغذیِببر ک»متحدین اش برای نشان دادن واکنش بیش تر می شود. اگر دیکتاتوری چین به صورت یک 

در آن صورت جوّ قوی ضدّ حکومتی و حتی ضدّ چینیِ ناتوان از واکنش به مسألۀ دریای جنوب چین دیده شود، 

جوانان هنگ کنگ می تواند انگیزه و نیروی جدیدی بگیرد. آن چه در هنگ کنگ رخ می دهد، در مورد 

 و سایر مناطقی که حاکمیت پکن عمیقاً منفور است مصداق پیدا می کند.« سین کیانگ»، «تبت»

، تبعات اجتماعی به مراتب پیچیده تر است، چرا که تایوان «حزب مترقی دمکرات»در تایوان، تحت حکومت 

مانند جمهوری چین، دعاوی تاریخی خود را در دریای جنوب چین دارد. رأی دادگاه، این دعاوی ارضی را هم 

، را در وضعیت سرگشتی و دستپاچگی قرار می دهد. اگر او «تسای اینگ ون»تضعیف و رئیس جمهور جدید، 

قتدرانه پاسخ ندهد، در آن صورت به عنوان حامی امریکا و ژاپن و کسی که قادر نیست به به اندازه کافی م

ی جمهوری و ناسیونالیست ها« کومینتانگ»اندازۀ کافی از منافع تایوان دفاع کند، در برابر حملات اپوزیسیون 

« تایپیگ»ه جزیرۀ رفتن ببلافاصله زیر فشار کومینتانگ قرار گرفته است تا با « تسای»چین بی سپر می ماند. 

)که تحت کنترل تایوان است(، مجددًا بر حق حاکمیت تایوان صحه بگذارد )در سند دادگاه، موقعیت تایپیگ 

تنزل پیدا کرد؛ به این معنی، دیگر پایه ای برای ادعای آب های اطراف، مانند آب « صخره»به « جزیره»از 

 های قلمرو تایوان وجود ندارد(.

 از دست زدن به اقداماتی که روابط حکومتش را با امریکا و ژاپن وخیم کند، هراس دارد.« تسای»اما  

 تبعات منطقه ای این رأی چیست؟

در این مرحله نمی توانیم به طور دقیق چیزی بگویم، چون بخش زیادی بستگی به این دارد که امریکا چه 

ی که دادگاه وضع کرده، مثلاً با «قانون»مجری  طور خود را جمع و جور می کند. اگر امریکا بخواهد در مقام

تشدید مأموریت های دریایی در آب های مورد مناقشه عمل کند، در این حالت چین را تحریک خواهد کرد. 
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این موقعیت بسیار بی ثبات و بالقوه انفجاری است، چرا که سیاست های داخلی و بحران هر یک از طرفین 

 ت( می تواند بر محاسبۀ قدرت آن ها در این نزاع تأثیر بگذارد.)انتخابات امریکا یک مورد اس

را بر دریای جنوب چین اعمال خواهد « منطقۀ شناسایی پدافند هوایی»چین سابقاً تهدید کرده بود که یک 

چنین تهدید به ساخت و ساز باند فرودگاه، که می تواند باعث فشار به امریکا برای واکنش شود. چین هم کرد

ی برای «خط قرمز»به زبان چینی( کرده است که « هوآنگیان« )»اسکاربورو شول»تأسیسات نظامی در  بندر،

امریکا است، چرا که نیروهای چینی را تنها چند صد کیلومتر دورتر از پایگاه امریکا در فیلیپن قرار خواهد داد. 

 هر دوی این گزینه ها، خطر بالای گسترش نزاع را دربرخواهد داشت.

امکان هم هست که چین، به عنوان یک تاکتیک انحرافی، به مانورهای خود در دریای شرق چین بر سر  این

ًا در انتخابات ، اخیر«شینزو آبه»اختلافات ارضی با ژاپن شدت ببخشد. رهبر ناسیونالیست و راست گرای ژاپن، 

« لح طلبیص»ن را از قید افسار دیگری )مجلس علیا( پیروز شده و دنبال پیشبرد طرح هایی است که ارتش ژاپ

هم ممکن است رویکرد سخت تری را علیه ژاپن در پیش بگیرد تا هرگونه ضعف را در « شی»آن رها کند. 

 قبال موضوع دریای جنوب چین پنهان کند. اما این گزینه هم مخاطرات بزرگی در دل خود دارد.

ز جمهور جدید، بر موج ناسیونالیسمی که قطعاً ابه عنوان رئیس « دوترته»حکومت فیلیپین، با انتخاب اخیر 

م کاین است که با چین معامله کند یا دست« دوترته»این رأی برمی خیزد سوار خواهد شد، اما در واقع موضع 

 ،«آکینو»تنش ها را آرام و همکاری های اقتصادی فراتری را آغاز کند. پرونده علیه چین در دیوان لاهه را 

فیلیپین، تشکیل داد؛ او کسی است که با صراحت بیش تری در صف امریکا قرار دارد.  رئیس جمهور پیشین

و پکن بیش از حد دوستانه شود و بنابراین امریکا و حامیانش « دوترته»امریکا نمی خواهد که روابط حسنه میان 

 کنند. ه برداریدر دستگاه سیاسی فیلیپین می توانند از این رأی دادگاه برای چوب گذاشتن لای چرخ بهر

آن چه به قطع می توانیم بگوییم این است که این رأی، هیچ کاری برای فرونشاندن تنش ها نمی کند، بلکه 

نمی کند، بلکه در عوض خطر به مراتب بیش « روشن»دقیقاً عکس آن را انجام می دهد. این رأی اختلافات را 

. برای توده های منطقه، از چین تا فیلیپین و فرای تر تنازعات یا زدوخوردهای نظامی را وارد صحنه می کند

ودجه ان، دلیلی بیش تر برای تاراج بزورآن، این خبر بدی است؛ و برای سیاستمداران ناسیونالیست و جنگ اف
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های عمومی بابت تأمین هزینه های نظامی و همین طور تشدید روحیات نظامی برای منحرف کردن خشم 

 ر داخل.مردم از بیماری اقتصادی د

سوسیالیست ها همیشه توضیح داده اند نهادهای سرمایه داری نظیر سازمان ملل هیچ نقش مترقی ای ایفا 

نمی کنند. هیچ یک از نخبگان فاسدی که درگیر این نزاع هستند، راه حلی ارائه نمی کنند؛ همۀ آن ها دشمنان 

ارگر از فوری به برپایی احزاب توده ای طبقۀ کطبقۀ کارگر و فقرا هستند. ما مدافع همبستگی بین المللی و نی

در سراسر آسیای شرقی برای مبارزه علیه سرمایه داری و ریاضت اقتصادی هستیم. و ما در مقابل ناسیونالیسم 

 و میلیتاریسم قدم علم می کنیم.

 5106ژوئیۀ  04
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 چین: سرمایه داری حقوق زنان را به عقب می راند

 وینسنت کولو

( به مناسبت سال نوی چینی، ظاهراً پربیننده ترین CCTV« )تلویزیون مرکزی چین»نامۀ جشنوارۀ بهاری بر

کانال  دولتی به طور زنده پخش می شود و شمار  0۶1برنامۀ تلویزیونی جهان است. این برنامه به طور زنده از 

برآورد می شود. این برنامۀ نمایشی  میلیون نفر 611بینندگان آن، با وجود کاهش طی سال های اخیر، بیش از 

فوریه روی آنتن  0۶چهار ساعت و نیمه، به شکل شرم آوری سکسیستی است. برنامۀ امسال که در تاریخ 

ترین جایگاه را در نظرات فعالین حقوق زنان و بسیاری از کاربرانی که در شبکه های اجتماعی رفت، پایین

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

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  (0)« امپراتوری، زمانی که زنان مجبور بودند پاهای خود را ببندند، باز می گردانند؟

)نسخۀ چینی شبکۀ توئیتر( بود. یک  Weiboه دنبال پخش برنامۀ جشنوارۀ امسال در نوشتۀ آکنده از خشم ب

ست به باد انتقاد گرفته و اشاره کرده ا« زهرآلود»طومار اعتراضی فمینیستی، این برنامه را به عنوان برنامه ای 

مورد نبوده است. زنان  31تر 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»مجرد 

 ارتقای شغلی، به داخل رختخواب کارفرمایان خود هم شیرجه بروند(. 

خشونت خانگی و این اعتراضات شاهدی زنده از ظهور نسل جدیدی از فعالین زن در چین است که علیه 

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

توالت های مردانه برای جلب توجه عموم به نبود تسهیلات و وجود صف های طولانی تر برای زنان نشان داده 

سفت و سخت پیش می رود که به سرعت هر اند. باید به یاد داشت که این موارد تحت یک دیکتاتوری 

 اعتراضی را خفه می کند.

تری برمی دارد. عقب رانده شدن خشم و انزجار از جشنوارۀ سالانۀ تلویزیونی، پرده از مشکل به مراتب بزرگ

موقعیت اجتماعی زنان، خود بخشی از تثبیت ضد انقلاب چین در سطحی وسیع تر، همراه با جایگزینی برنامه 
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دولتی با سرمایه داری و بازسازی نابرابری شایع میان فقیر و غنی، شهر و روستا، و مناطق  شرق و غرب ریزی 

 کشور است.

 گسترش شکاف درآمدی

به  0111اقتصاد بازار به افزایش نابرابری جنسیتی از دهۀ »لیژیا ژانگ، نویسندۀ فمینیست، خاطر نشان کرد 

 (.5103ژوئن  China File ،00سایت )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 

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

درصد از عواید مردان  64.4با  ، به طور متوسط معادل5101طبق آمارهای رسمی، زنان شهری چین در سال 

کاهش نشان می دهد. در مناطق روستایی، دستمزد  0111درصد در سال  4۶درآمد داشتند، رقمی که نسبت به 

 درصد از دستمزد مردان است.  26زنان 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 5102فوریۀ  51« )تایمز

نیست این روزنامه به نقل از یک فمی«. سکسیسم آشکار داده و در برخی موارد به واسطۀ قانون تقویت شده است

 .«برخی موارد پسرفت داشته استجایگاه زنان بهبود نداشته، و در »چینی به نام فنگ یوآن می نویسد: 

 حقایقی که روند منفی را به تصویر می کشد:

درصد از کارفرمایان در زمان استخدام کارمندان، شروطی  61نشان می داد که  5101* پژوهشی در سال 

 دجنسیتی را با وجود غیرقانونی بودن اعمال می کنند. در زمینۀ تبلیغات، به کرات می توان عباراتی را مانن

 مشاهده کرد.« بانوان جذاب»یا فقط « تنها برای متقاضیان مرد»

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

 درصد تنزل یافته است. 60درصد )دو دهۀ گذشته( به  44از بیش از 
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تر از یک پنجم این یی اساساً در دستان مردان است، تنها کم* سند مالکیت زمین های کشاورزی روستا

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

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

لینیک در چین مورد عمل جراحی قرار می گیرند. در پکن، دانش آموزان سال آخر مقاطع هزار ک 21بیش از 

ه تردید بدرصد بیماران جراحی پلاستیک را تشکیل می دهند، موردی که بی ۶1متوسطه و دانشگاه، بیش از 

 وند دارد.یفشار شدید در بازار کار از طریق تکیۀ وسیع بر ملزومات ظاهر فیزیکی فرد در تبلیغات شغلی پ

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

از تبلیغات شغلی آشکارا سکسیستی خم به ابرو می آوردند، چرا که چنین رویکردهای ارتجاعی، مقبولیت 

ر پکن، نشان می داد که وقتی یک رزومۀ شغلی د« دانشگاه خلق»اجتماعی یافته اند. پژوهش سال گذشتۀ 

یکسان، منتها از سوی جنس مخالف، به بنگاه های کاریابی ارسال می شود، شانس فارغ التحصیلان مرد برای 

درصد بالاتر از فارغ التحصیلان زن است. این رقم برای فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی به  41.5مصاحبه 

مانند هر جامعه ای، چنین رویکردهای جنسیتی همواره از بالا، از سوی قشر حاکم درصد افزایش می یافت.  24

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

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  5105مین کنگرۀ حزب کمونیست حاکم در سال 0۶

 دکور تزئینی هستند، درحالی که مردان تصمیم می گیرند.

 انقلاب و ضدّ انقلاب

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

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

 شرمانه ای می شد. همراه با مالکیت دولتی و تنظیممانع چنین تبعیض بی -مردان و زنان ایفای نقش می کرد

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

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

، حکومت مائو ازدواج اجباری و نظام ازدواج موقت را ممنوع کرد و طلاق را برای 0121رادیکالیزه شده. در سال 
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تکانی های حکومت درحوزۀ روابط زناشویی بود که تا ترین خانهمتر ساخت. این یکی از مههر دو جنس راحت

 آن موقع انجام شده بود.

این تغییرات به برابری کامل برای زنان منجر نشد و برخلاف ادعای حزب کمونیست نمی توانست به عنوان 

قعی یک ارتداد اامری که برای سوسیالیسم و -توصیف شود. اما با وجود حاکمیت استبدادی مائو« سوسیالیسم»

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

 اکنون ضّد انقلاب سرمایه داری در تلاش برای بستن آن است.

ستخدام اتبعیض جنسیتی در کارخانه به مراتب بدتر از ادارات است. پژوهشی بر روی بیش از یک میلیون آگهی 

اینترنتی، نشان می داد که در مجموع بیش از ده درصد از آگاهی ها علناً اولویت های جنسیتی داشتند، این 

 درصد می رسید. 54رقم برای مشاغلی که به تحصیلات دانشگاهی نیاز داشتند، به 

 زنان کارگر

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

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

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

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

جهت برخوردی از فرزند دوم، می تواند عملاً زنان را به عقب براند و تبعیض را در بازار کار افزایش دهد. آزار و 

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

درصد از زنان کارخانه در گوآنگژو گفتند که آن ها مورد  41، «مرکز زنان کارگر آفتابگردان»از سوی  5104

درصد تماس های  52درصد از تماس ناخواستۀ بدنی با خود گزارش دادند و  45آزار جنسی قرار گرفته بودند، 

 تلفنی یا پیام های رکیک دریافت کرده بودند.

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

 5103آن زنبورهای کارگر پستی که کارفرمایان تصور می کنند. با دو برابر شدن شمار اعتصابات در سال 

ن وارد ئه یوئ، زنان کارگر به صدر بسیاری از مبارزات و به خصوص مبارزات یک سال پیش یو5104نسبت به 

درصد  41ترین اعتصاب چین در طول سه دهۀ گذشته بود و زنان کارگر کفش سازی، شدند. این مورد بزرگ
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تری از همکاران مرد خود دارند محو از نیروی اعتصاب را شکل دادند، و این برداشت را که آن ها ارادۀ کم

واند عظیم داریم که جنبش نوپای زنان چین می تبینی کردند. با تغییر و تحولات اخیر، دلیلی برای این خوش

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

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

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 0)

شدن پاها تقریباً به اندازۀ پاهای یک عروسک می شدند. این رسم در میان رقاصان دربار طبقات بالا در طی 

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

گسترش یافت و نهایتًا به رسمی شایع در میان همه، به جز اقشار پایینی، مبدل شد. بستن پاها، به عنوان 

ه کارهای صولاً نیازی بوسیله ای برای نمایش موقعیت و جایگاه برجسته شد )زنان از خانواده های ثروتمند که ا

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

 چین جای باز کرد. این رسم نهایتاً از اوایل قرن بیستم خشکانده شده.
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 چین: خروش اعتراضات به دنبال حذف مشاغل

 

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

اعتصاب و اعتراض کارگری به ثبت رسید، در حالی که این رقم برای  443هزار و  5سال گذشته در مجموع 

که در « بولتن کارگری چین»مورد بود. این ارقام از سوی سازمان مردم نهاد  441، یک هزار و 5103سال 

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

را شکل می  5102درصد کلّ مورد اعتراض در سال  46حوزۀ اصلی تنازعات در صنعت ساخت و ساز بود که 

پروژه درصدی ساخت و سازهای جدید در سرتاسر چین و لغو بسیاری از  52داد. این بازتابی است از کاهش 

 درصد کلیۀ اعتصابات و اعتراضات را دربرمی گرفت. 45ها. بخش ساخت کالاهای صنعتی نیز 



38 

ولتن ب»بین کسادی اقتصادی و صعود عظیم مبارزات کارگری ارتباط متقابل غیرقابل انکاری وجود دارد. 

ان کاهش افزایش اعتصابات و اعتراضات، حول و حوش کاهش زم»ر نشان می کند که طخا« کارگری چین

 «.اوت و متعاقباً سقوط بازار سهام آغاز شد و در طی سه ماه آخر سال ادامه یافت 00ارزش یوآن در روز 

 عدم پرداخت دستمزدها

مشاجره  06۶درصد، بر سر عدم پرداخت دستمزدها یا مزایای اجتماعی بودند. تنها  42اکثر اعتصابات، بالغ بر 

 «بولتن کارگری چین»ت دستمزدهای بالاتر بود و همان طور که )شش درصد( به طور اخص مرتبط با خواس

ر سال د«. 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 5105

به  «تهاجمی»ودند. این نشان دهندۀ یک چرخش قابل توجه به سوی مبارزات طبقۀ کارگر از حالت بالاتر ب

 است.« تدافعی»

مورد  ۶۶6، بزرگ ترین اقتصاد استانی کشور رخ دادند. از «گواندونگ»باری دیگر، اکثریت اعتصابات در 

« گواندونگ»مورد در  564اعتصاب/اعتراض ثبت شده در بخش ساخت کالاهای صنعتی در سال گذشته، 

 درصد کلّ اعتراضات و اعتصابات این بخش را شکل می دهد.  41صورت گرفت که 

چنین نخستین محلی بود که در آن سرکوب دولت علیه اعتراضات کارگران صورت گرفت. هم« گواندونگ»

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

دسامبر، پلیس  3مورد اعتراض در اقصی نقاط چین رخ داد با مداخلۀ پلیس رو به رو شدند. روز  ۶40گذشته 

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

 جدیدی را در سرکوب حکومتی باز کرد.

 ل سنگحذف مشاغل فولاد و زغا

میلیون تُن خبر داد.  021تا  011از برنامۀ حذف ظرفیت تولید فولاد چین به میزان « شورای دولتی»ماه ژانویه 

هیچ چهارچوب زمانی برای این کاهش ها اعلام نشد که همین امر انعکاسی از هراس حکومت از نارضایتی 

 اجتماعی گسترده بود.
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به عنوان یک هیئت پژوهشی اعلام می کند که « ژی چینمؤسسۀ برنامه ریزی و پژوهش صنعت متالور»

 نیز طی« شرکت سرمایۀ بین المللی چین»هزار شغل شود.  311کاهش ظرفیت تولید می تواند منجر به حذف 

هشداری جداگانه اعلام کرد که طرح های حکومت برای کاهش تولید صنایع فولاد، زغال سنگ، سیمان، 

 سال آینده شود.  4تا  5میلیون اخراج در طی  4جر به آلومینیوم و شیشه می تواند من

نی اجباری و افزایش ناام« مرخصی»کارگران صنعت فولاد و سایر صنایع سنگین هم اکنون از تنزل درآمدها، 

توسعۀ کور و درصد سقوط کرد.  44آسیب دیده اند. با هجوم مازاد ظرفیت به بازار، بهای فولاد در سال گذشته 

ی را باید مقصر دانست. کارفرمایان ثروتمندتر شدند، و اکنون کارگران را به حال خود رها زسفته بابی برنامه و 

 می کنند که بار آن را به دوش بکشند!

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

سامبر، یک صبح زمستانی، حدود یک صد کارگر شرکت فولاد و آهن ماه د»منتشر کرد: « هِبی»یک کارگر در 

شان، با فاصلۀ دو ساعت در شرق پکن، حرکت کردند. لونگ به سمت دفاتر حکومت محلی در تانگشینگ

چند روز قبل، این شرکت ناگهان اعلام کرد که در حال تعطیل کردن یکی از معادن زغال سنگ خود است. 

 «.قوق نگرفته بودند، با کمی هشدار رو به رو شدندکارگران که هفت ماه ح
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