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جابجائیھا و گسلھا در
اقتصاد جھان و رقابت ميان
قدرتھای بزرگ
چه اتفاقی دارد میافتدو اين چه معنايی میتواند داشته باشد؟
به قلم :ريموند لوتا

بخش اول
نظام جھانی ساکن نيست
 -1مقدمه :اياالت متحدهی آمريکا ھنوز نيروی مسلط و برتر دنياست اما با فشارھای اوج
ت فزايندهی استراتژيک مواجه است .تغيير و تحوالت عمدهای در
يافتهی اقتصادی و ضروريا ِ
نظام جھانی امپرياليستی در حال وقوع است .در مرکز اين تحوالت چرخشھايی است که در
ت جغرافياـ
توزيع قدرت اقتصادی جھانی صورت گرفته و گروھبندیھای جديدی از قدر ِ
اقتصادی و جغرافياـ سياسی در اشکال ابتدائی شکل گرفتهاند .منظور از اين گروھبندیھا،
بلوکھای بالقوهی متشکل از کشورھاست که قابليت فزايندهای در به چالش کشيدن سلطهی
جھانی آمريکا دارند .در اين معادله ،چين يک عنصر به شدت ديناميک است.
عمل متقابل با ساير تضادھا و درگيریھا دنيا قرار دارد؛ به ويژه تھاجم نظامی
اين پديدهھا در
ِ
امپرياليسم آمريکا بعد از يازده سپتامبر ،جنگھای آمريکا در عراق و افغانستان ،مشکالتی
که تجربه کرده است ،و تھديدھای نظامی عليه ايران.
اھميت چالشھای جديد رقابت جويانه ای که در مقابل امپرياليسم آمريکا مطرح است از نظر
دور خواھد ماند اگر آنھا را نعل به نعل بهمثابه »نقطه مقابل ھژمونی« امپرياليسم آمريکا
به لحاظ نظامی و اقتصادی و نھادی در نظر بگيريم و آنھا را با اين معيار بسنجيم .در حال
حاضر ،اين چالشھا در برگيرنده چنين چيزی نيستند .و گرچه عناصری از اين امر در حال
ظھورند ،اما در يک قدرت واحد متمرکز نيستند.
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در گرھگاه کنونی ،ھيچ يک از حريفان بالقوه امپرياليسم آمريکا در پی رويارويی مستقيم
نظامی با آمريکا ،يا مقابله بسيار جدی با آن نيست .اما وجود اين چالشھا )و اين حريفان( به
معنای اينست که امپرياليسم آمريکا مجبور است بيش از پيش مواظب پشت سرش باشد .
امپرياليسم آمريکا به دنبال آن است که ھژمونی )سرکردگی( خود را در محيط و بستری حفظ
مالی بينالمللی که بر
کند که توان اقتصادیاش در حال تحليل رفتن و فرسايش است و نظام
ِ
مبنای نقش ممتاز دالر بر پا شده بود گرفتار شکنندگی و بی ثباتی فزاينده است .مھم اينست که
ت پر تحرک در نظام جھانی ،جريان دارد .در اين
ھمهی اين وقايع در يک دورهی عدم ثبا ِ
دوره ،با بازتر شدن شکافھا در سرکردگی جھانی اياالت متحده ،قطبھای جديد قدرت در
حال ظھورند.
فروپاشی بلوک سوسيال امپرياليستی شوروی در فاصلهی سالھای ُ ١٩٩١-١٩٨٩معرف
ِ
ميان امپرياليستھا از زمان خاتمه جنگ جھانی دوم بود .به وجود
ت
مھمترين تغيير در مناسبا ِ
ِ
تر جغرافيا ـ سياسی برای انباشت سرمايه٭ کمک کرد تا موج
آمدن يک چارچوب ادغام شده ِ
عظيم »جھانی سازی« شتاب يابد .اين امر توسط فنآوریھای نوين تسھيل شد و تحت پروژه
نئوليبراليسمی که آمريکا رھبريش را بر عھده داشت قوام پيدا کرد .منظور از نئوليبراليسم،
خصوصی کردن دارايی ھای حکومتی ،گشايش بازارھا به روی سرمايه خارجیُ ،شل کردن
مقررات حاکم بر کسب و کار ،کاھش ھزينهھای اجتماعی و محدود کردن سياستھای حمايت
از کارگران است.
جھشھايی که در زمينه صنعتی کردن کشاورزی جھانی و ادغام توليد و حمل و نقل مواد
سنتی کشاورزی در
خوراکی ميان ملل گوناگون صورت گرفته ،فرايند نابودی نظامھای
ِ
مناطق روستايی جھان سوم را سرعت بخشيده است .اين امر ،فرايندی از رشد بيسابقه جمعيت
شھری در طول تاريخ را به دنبال داشته که مرکزش جھان سوم است :منظور حرکت اھالی
از مناطق کشاورزی به شھرھا و رشد سريع شھرھای قديم و جديد است .برای نخستين بار در
تاريخ بشر بيش از نيمی از جمعيت دنيا در شھرھا زندگی میکنند .در اين ميان ،يک ميليارد
نفر ساکن زاغهھای موقتی ھستند که در درون و گرداگرد شھرھای جھان سوم قرار دارند.
اين ھمان چيزی است که »مايک ديويس« به درستی »سياره زاغه ھا« خوانده است(١) .
جھانی سرمايهداری به نحو خاصی که در فروپاشی اتحاد شوروی
به عالوه ،تضادھای نظام
ِ
کردن يک
فشرده شد حل شدند .اين امر )و البته وجود عواملی ديگر( موجب سربلند
ِ
بنيادگرايی ارتجاعی و فرامليتی اسالمی بود که کسی انتظارش را نداشت .اين جريان کماکان
يک نيروی واقعی مادی و ايدئولوژيک در دنيا است .
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بيشتر اين فرايندھا در مقاله »يادداشت ھايی در زمينه اقتصاد سياسی« )منتشره در سال
 (٢٠٠٠و »اوضاع نوين و چالشھای عظيم« )منتشره در سال  (٢٠٠٢مورد تجزيه و تحليل
قرار گرفتند(٢) .
اينک ھمين تحوالت در
کنش متقابل با عوامل زير قرار دارند و از آنھا تاثير میگيرند:
ِ
سريع چين بهمثابه قدرتی اقتصادی و نمايش قدرت آن در شرق آسيا،
•سر بلند کردن
ِ
آسيای مرکزی و ساير مناطق استراتژيک جھان سوم.
•تحکيم اتحاديه اروپا بر اثر گسترده شدن مرزھايش در اروپای مرکزی و شرقی و ايجاد
برتری »آمريکا ـ دالر« يک
يک منطقهی منسجم پولی حول »يورو« .ھر دوی اينھا ،برای
ِ
گيری يک قدرت آلترناتيو در
چالش محسوب میشود و ُمعرف يک چارچوب اوليهی شکل
ِ
امپراتوری تحت ھدايت آمريکاست.
مقابل نظم
ِ
•امپرياليسم روس که به مواد خام متکی است و با گذشت زمان اعتماد به نفس بيشتری
يافته است .اين قدرت امپرياليستی رشتهھای ارتباطی خود را با اروپای غربی بيشتر میکند
و بر آن فشار میگذارد؛ با حرکتھای آمريکا مقابله می کند؛ و با وارد شدن در ھمکاریھای
استراتژيک گوناگون با چين در پھنهی پر ثم ِر »اورـ آسيا« و ھمکاری با کشورھايی نظير
ايران ،ونزوئال و غيره در زمينهی ارائهی فنآوری باال و تسليحات پيشرفته به آنان منافع
امپراتوری خود را پيش میبرد.
ای جديد در جھان سوم .اين امر عمدتا برخاسته و مبتنی بر
•ظھور مراکز انباشت منطقه ِ
گسترش و تعميق مناسبات توليد سرمايهداری است که تحت ھدايت امپرياليستھا انجام
میگيرد؛ و تقسيم کارھای جديدی که از يک »سرمايهداری شبکه ای« ادغام شدهتر نشئت
زدايی تجھيزات توليدی به لحاظ جغرافيايی ،و شکل ھای مختلف
گرفته و شامل تمرکز
ِ
مقاطعهکاری است .يک نتيجه مھم اين بوده که برخی رژيمھای وابسته و تابع و کمپرادور
اينک ميدان مانور بيشتری در اختيار دارند .اين به ويژه در ارتباط است با افزايش قيمتھای
انرژی و کاال و گروھبندیھای جديد قدرت جغرافيای ـ اقتصادی )نظير روسيه ـ چين(.
•ھدف دائمی امپرياليسم آمريکا يعنی تضمين سلطهی بالمنازع جھانی برای دھهھای آينده
بر شالودهی نظامیگری و گسترش فزايندهی شبکهی مالی در خو ِد آمريکا .اين امر
دربرگيرنده رشد انفجاری بخش مالی نسبت به بخش صنايع و کل اقتصاد و بسط ابزار مالی
قمارگونه و بیثباتکننده برای انباشت ثروت است.
اين پديدهھا با دو تحول کامال مرتبط به ھم ،در کنش متقابل قرار دارند و از آنھا تاثير
میگيرند .يکم ،ما با رقابت شدت يابنده جھانی بر سر منابع روبروييم .نياز فزاينده قدرتھای
صنعتی عمده به انرژی ،و رقابت برای کسب کنترل اين منابع ،به آتش دامن میزند.
ِ
4

عرضهی انرژی در حال محدود شدن است )خواه نظريه »نفت در نقطه اوج مصرف« به
لحاظ عملی معتبر باشد يا خير (.دوم ،نگرانیھای مربوط به محيط زيست جھانی در حال
نزديک شدن به يک نقطه اوج است .يعنی جايی که بعد از آن شايد ديگر جامعه بشری نتواند
جلوی لطمه درازمدتی که نصيب آب و ھوا و اکوسيستمھا میشود را بگيرد ،و تاثيرات کوتاه
مدت اين وضع نيز بيش از پيش وخيم میشود .نگرانیھای زيست محيطی دارد بر توليد و
قيمت مواد خوراکی ،بر جابجايیھای جمعيتی در پاسخ به باليای طبيعی و بر ثبات اجتماعی
تاثير میگذارد .مثال کشوری مانند سومالی را در نظر بگيريد که از تاثيرات به ھم آميختهی
قحطی و برداشت کم محصول ،تجاوز اتيوپی تحت حمايت آمريکا و فروپاشی نھادھا و آشوب
شھرھا که به بحران در تامينات و خدمات بشردوستانه انجاميده رنج برده است.
تغييرات جغرافيا ـ اقتصادی و جغرافيا ـ سياسی در سطوح بسيار متفاوتی در حال وقوع است.
و عوامل تاريخی خاصی در کارند .اما اينھا گرايشھا و وقايعی اتفاقی نيستند .در عميقترين
رده ،آنچه شالوده تغييرات را تشکيل میدھد خصلت و منطق نظام سرمايهداری است :اجبار
به گسترش و به حداکثر رساندن سود برای به دست آوردن موقعيت برتر در رقابت ،رشد
ذاتی نظامی است
کور و پر ھرج و مرج ،و افقھای کوتاه مدت سرمايهداری .اينھا تنشھای
ِ
که در آن ،توليد به شدت اجتماعی شده و به شکل جھانی به ھم پيوند خورده و در برگيرندهی
تالشھای متصل و دستجمعی ھزاران و ميليونھا کارگر مزدی است ولی ابزار توليد ثروت
)ھمان ثروتی که به شکل جمعی توليد شده است( و حتی دانش به شکل خصوصی کنترل
میشود و توسط يک طبقهی قليل العده سرمايهدار به کار گرفته میشود.
 -2برخی نکات بسيار مھم درباره جغرافيای اقتصادی اقتصاد جھانی
در خاتمه جنگ جھانی دوم ،اياالت متحده آمريکا به طور تخمينی  ۵٠درصد توليد ناخالص
ملی دنيا ،و حتی درصد بزرگتری از توانايی صنعتی دنيا را در اختيار داشت .اين امر بازتاب
نتيجه تاريخی مشخص آن جنگ بود :ظھور برتری امپرياليسم آمريکا و نابودی بخش اعظم
توانايی توليدی در مراکز امپراتوری ـ صنعتی اروپای غربی و ژاپن.
از سال  ،١٩۶٠سھم آمريکا از توليد ناخالص ملی در دنيا به  ٣٠درصد کاھش يافت و امروز
به حدود  ٢١درصد رسيده است .سقوط نسبی اقتصادی امپرياليسم آمريکا به چند دھه قبل
برمیگردد .مقطع  ٧١ـ  ١٩۶٨به نوعی يک نقطه عطف محسوب میشود .آن دوره تاريخی
با چالش گری اروپا و کنار گذاردن معيار طال ـ دالر در نظام مالی جھان رقم خورد .ظھور
ت مھمی در صدور سرمايه ٭٭ در دھه ١٩٨٠
ژاپن بهمثابه يک رقيب صنعتی ـ مالی و قدر ِ
نقطه عطف ديگری است..
اما امروز شاھد زمين لرزهای ھستيم که از نظر قدرت و ناگھانی بودن ،متفاوت از تکانھای
قبلی است :سر بلند کردن چين در اقتصاد جھانی امپرياليستی .در سال ) ١٩٧۶متعاقب مرگ
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مائوتسهدون و دستگيری به اصطالح »گروه چھار نفر«( سوسياليسم در چين سرنگون و
سرمايهداری در آن کشور احياء شد.
عبارت »سر بلند کردن چين« ھم يک توصيف است و ھم تجزيه و تحليلی را در بر دارد.
چين يک قدرت امپرياليستی نيست اما يک قدرت جھانی در حال رشد و رقابتجوی اقتصادی
و جغرافياـ سياسی در نظام جھانی امپرياليستی محسوب میشود.
حجم مطلق اقتصاد سريعا در حال رشد چين ،جايگاه مرکزی اين کشور در فرايند انباشت
جھانی )چين ھم مقصد سرمايه امپرياليستی است و ھم محور توليد صنعتی دنيا( درآمدھای
صادراتی عظيمی که کمک کرده تا بانک مرکزی چين به بزرگترين دارنده خارجی ذخاير
دالر در دنيا تبديل شود ،تاثير منطقهای اين کشور بر شرق آسيا و دامنهی حضور جھانیاش
)مثال در آفريقا و آمريکای جنوبی( و باالخره توانايیھای نظامی سريعا در حال گسترش
چين ،ھمه و ھمه تاثيرات عميقی بر مناسبات اقتصادی و جغرافيا ـ سياسی دنيا میگذارد .و به
مقام مخصوص رھبری چالش شرق آسيا
داليلی که نيازمند بررسی بيشتر است به نظر میآيد ِ
در برابر سلطهی آمريکا بر آن منطقه از دست ژاپن خارج شده و به چين رسيده است.
الف ـجغرافيای اقتصادی جديد کره ارض
نمودار اول يک جنبه مھم از جغرافيای اقتصادی جديد دنيا را میسنجد :سھم کشورھای
مختلف از توليد ناخالص ملی در سطح دنيا .توليد ناخالص ملی ميزان محصوالت کااليی و
خدمات در يک کشور معين را طی يک دوره زمانی معين )معموال طی يک سال( به صورت
پولی اندازهگيری میکند .از ديدگاه مارکسيستی ،شاخص توليد ناخالص ملی ،گمراه کننده و
ناقص است .زيرا واقعيت استثمار و موضوعات مربوط به برابری و نابرابری ،ھزينهھای
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زيستمحيطی توليد و امثالھم را می

پوشاند.

اما اين شاخص برای گرفتن درکی از عملکرد اقتصادی ،توزيع قدرت اقتصادی در سطح دنيا
و چگونگی تغييراتش در دوره ھای مشخص ،و اينکه ھمين مساله چگونه میتواند بر رقابت
و برتریجويی تاثير بگذارد ،مفيد است.
نمودار اول دريچهی خوبی را برای مشاھده برخی گرايشھای مھم در اقتصاد جھانی به روی
ما باز میکند.
آمريکا کماکان بزرگترين اقتصاد در نظام سرمايهداری جھانی محسوب میشود .اما برتری
اقتصادی اين کشور دچار فرسايش شده است .حدودا در طلوع ھزاره سوم بود که چين جلو
آمد و نگذاشت آلمان به سومين اقتصاد بزرگ دنيا تبديل شود .چين اينک ژاپن را ھم پشت سر
گذاشته است .در بين پنج اقتصاد بزرگ دنيا ،نرخ رشد ساالنه چين با  ٩تا  ١١درصد طی
 ٢٠سال گذشته ،رتبه اول را داراست .ھند با  ٨درصد رشد طی سال ھای اخير ،در فاصله
اندکی قبل از چين قرار گرفته است .اين در حالی است که نرخ رشد اياالت متحده و ژاپن و
آلمان بين  ٢تا  ۴درصد بوده است .نرخ رشد باال و مداوم چين در طول تاريخ سرمايهداری
بيسابقه است.

7

سھم چين از توليد صنعتی دنيا از  ۴درصد در سال  ١٩٩۵به  ٨درصد در سال ٢٠٠۵
افزايش يافت .در سال  ،٢٠٠۶آلمان با  ٩،٢درصد باالترين سھم از صادرات صنعتی دنيا را
در اختيار داشت .بعد از آن ،اياالت متحده با  ٨،۶و چين با  ٨،٠درصد قرار داشتند(٣) .
حاال به سراغ يکی ديگر از شاخصھای قدرت در اقتصاد جھانی برويم  --صدور سرمايه يا
سرمايهای که توسط بنگاهھای يک کشور در کشوری ديگر سرمايهگذاری میشود .کانون
توجه نمودار دوم بر يک جزء کليدی و بسيار بزرگ صدور سرمايه است؛ يعنی
سرمايهگذاری مستقيم خارجی .اين سرمايهگذاری مستقيم رو به بيرون ،در واقع سرمايهای
است که بنگاهھای يک کشور در تجھيزات توليدی کشور پذيرای سرمايه )نظير کارخانهھا و
معادن( میگذارند.
پنج کشور اياالت متحده ،بريتانيا ،ژاپن ،آلمان و فرانسه ۵٠ ،درصد حجم سرمايهگذاری
مستقيم خارجی را در اختيار دارند .در سال  ،١٩۶٠اياالت متحده به تنھايی تقريبا نيمی از
حجم سرمايهگذاری مستقيم خارجی را در اختيار داشت .اينک سھم اياالت متحده در
سرمايهگذاری جھانی حدود  ٢٠درصد است .در فاصله سال ھای  ١٩۶٠و  ،١٩٨۵آلمان و
ژاپن به طور مداوم سھم خود در سرمايه انباشت شده خارجی در سطح دنيا را افزايش دادند.
سھم ژاپن تا سال  ١٩٩٠ھمچنان در حال افزايش بود اما از آن به بعد ،به شدت سقوط کرد.
اين امر ناشی از کاھش سرعت رشد داخلی اقتصاد ژاپن و بحران مالی شرق آسيا در سال
 ١٩٩٨بود.
کشورھای اتحاديه اروپا سھم خود از حجم کل سرمايهگذاری مستقيم خارجی در دنيا را حفظ
کرده اند .اين در حالی است که سھم آمريکا کمتر شده است .در حال حاضر ،اتحاديه اروپا
بزرگترين منبع جريانيابی سرمايهھايی است که به طور مستقيم در خارج سرمايهگذاری
میشود .ھمه اين ھا اھميت بيشتری پيدا میکند وقتی از زاويه موقعيت اتحاديه اروپا طی چند
ساله اخير به آن نگاه کنيم .در اين سال ھا ،اتحاديه اروپا به يک بلوک منسجمتر و ادغام
شدهتر تبديل شده و صاحب ارزی است که در سطح بينالمللی با دالر به رقابت برخاسته
است .اتحاديه اروپا در زمينه سرمايهگذاری در آمريکایالتين ،اياالت متحده را پشت سر
گذاشته ،به بزرگترين سرمايهگذار در آن منطقه تبديل شده است .اما اياالت متحده کماکان
بزرگترين صادر کنندهی سرمايهی مستقيم خارجی است .اياالت متحده بزرگترين کشور
سرمايه گذار در آمريکایالتين محسوب میشود و در اين زمينه فاصله زيادی با تک تک
کشورھای ديگر دارد .اياالت متحده توسط پيمان »نفتا« شبکهی منطقهای فشردهتری را به ھم
جوش داده که بهمثابه سکوی پرشی در سرمايهگذاری و رقابت جويی جھانی نيز ايفای نقش
میکند .
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ھر آنچه گفته شد نشانه فاصله اقتصادی کاھش يافته ميان اياالت متحده و ساير قدرتھای
امپرياليستی در سطح بينالمللی و موقعيت رقابتی آنھا ست.

به آمار سال  ٢٠٠٧توجه کنيد :پايگاه مادر  ۵٠٠شرکت بزرگ دنيا در آمريکای شمالی،
 ١٨۴شرکت در اتحاديه اروپا و  ۶۴شرکت در ژاپن بود .طی سال ھای اخير ،سھم اياالت
متحده در اين مجموعه سقوط کرده است(۴) .
ت سرمايهگذاری مستقيم خارجی در جھان سوم است .اما
اينک حدود  ١۵درصد از حجم انباش ِ
جريانيابی سرمايهگذاری مستقيم خارجی در جھان سوم اگر سال به سال در نظر گرفته شود،
به نسبت کل سرمايهگذاریھا ی خارجی ساالنه ،در حال افزايش بوده است .يعنی طی ده ساله
اخير ،بين  ٢۵تا  ٣۵درصد کل سرمايهگذاری خارجی در سطح دنيا .در دورهھايی نيز،
جريانيابی سرمايه به کشورھای جھان سوم با بی ثباتی شديد روبرو شده است :مثال در
حرکات سرمايه امپرياليستی که به بحران شرق آسيا در سال ھای  ٩٨ـ  ١٩٩٧انجاميد و يا در
حرکات سرمايه امپرياليستی برای پاسخگويی به ھمان بحران.
بيشتر سرمايهگذاریھای مستقيم خارجی توسط کشورھای امپرياليستی ،در ساير کشورھای
امپرياليستی انجام میگيرد .اين امر به عوامل متعددی ربط دارد :نيروھای توليدی و
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بازارھای ملی در کشورھای امپرياليستی بسيار تکامل يافته اند و در مقايسه با بسياری از
کشورھای جھان سوم دامنه گسترده تری از فرصتھای سرمايهگذاری را تامين میکنند.
اغلب سرمايهگذاریھا به صورت خريد سھام کالن و عمده ،ترکيب و ادغام ،و بازخريد
بنگاهھای يزرگ است .بين شرکتھای بزرگ و قدرتھای امپرياليستی بر سر جايگاهھای
قوی در بازارھای به شدت توسعهی افته ملی و قارهای امپرياليستی رقابت وجود دارد .در
عين حال ،برخی از اين سرمايهگذاریھا )مثال در پااليشگاه ھای نفت( به سرمايهگذاریھای
مربوطه در کشورھای جھان سوم متصل است.
.

بخش دوم
توسعه سرمايهداری در چين و سربلند کردن اين کشور در
نظام جھانی امپرياليستی
اين بخش دوم از يک سلسله مقاالت در باره ی تغييرات بزرگ در نظام جھانی امپرياليستی
است .بخش اول ،بحثی بود در باره جابجا شدن توازن قدرت اقتصادی بينالمللی ميان
قدرتھای اصلی امپرياليستی و شکل گيری بلوک ھای جغرافيا-اقتصادی )ژئواکونوميک(
جديد کشورھا.
در بخش اول گفتيم ،امکان دست يابی برخی قدرتھا ،يا ائتالفی از قدرتھا ،به ظرفيت
جغرافيا-سياسی )ژئوپلتيک( بزرگتر و به چالش گرفتن سلطهی آمريکا ،در حال افزايش است.
اين چالشگری ،در حال حاضر ،لزوما از طريق روياروئی مستقيم نيست؛ اما به طور
فزايندهای به طرق استراتژيک میباشد .اين روندھا در کنش متقابل با تضادھا ،برخوردھا ،و
مبارزات ديگر در جھان قرار دارند.
آمريکا ھنوز دارنده ی مقام اول در اقتصاد جھانی امپرياليستی است .بزرگترين اقتصاد جھان
میباشد؛ چسب مالی تمام نظام جھانی است؛ و "ضامن" سياسی-نظامی يک نظم جھانی
میباشد که ،حداقل در حاضر ،به نفع ھمه قدرتھای بزرگ است.
مقام اقتصادی آمريکا در جھان در حال نزول است .اما امپرياليسم آمريکا ،نسبت به رقبا و
رقبای در حال شکل گيری ،دارای توان نظامی بی ھمتاست .آمريکا ،از سال  ،٢٠٠١با ھدف
تضمين سلطهی بالمنازع جھانی خود برای دھهھای آينده ،اين امتياز را به کار گرفته و دست
به يک تھاجم نظامی جھانی زده که امروز مرکز آن افغانستان و عراق است.
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اما آمريکا در زمينه پیگيری دستور کار جھانیاش با مشکالت روبرو شده است .نظام
مالیاش در گردابی که تندتر میشود افتاده است .جابجائی و تغييرات اقتصاد جھانی آزادی
عمل و مانور او را محدود کرده است.
به طور خالصه نظام امپرياليستی در سياليت است .در اين معادله ،چين يک عامل بسيار
متحرک است.
خصلت توسعهی چين ،و مفاھيم عروج چين در نظام جھانی امپرياليستی ،موضوع اين مقاله
است.

مقدمه :چين يک جامعه سوسياليستی نيست .در اينجا ما شاھد پويش پيچيدهای
از توسعه ھستيم.
خيلیھا گمان میکنند چين يک جامعهی سوسياليستی است .بيش از ھمه ،اين رھبران چين
ھستند که نظام خود را سوسياليستی میخوانند و حزب حاکم بر آن کشور ،در اسم ،کمونيستی
است .اما در چين ،ديگر ،سوسياليسم وجود ندارد .سوسياليسم در اکتبر  ١٩٧۶سرنگون شد.
دنسيائوپين و ساير نيروھای درون حزب کمونيست چين که رھبران سرمايهداری نوخاسته
بودند ،کمی بعد از مرگ مائوتسه دون ،دست به يک کودتای نظامی زدند .اين نيروھا سريعا
اقدام به دستگيری ھسته رھبری مائوئيستی و سرکوب مخالفان انقالبی خود کردند.
اينک يک طبقهی سرمايهدار جديد در چين حاکم است .اين طبقه تابع و تحت سلطهی
امپرياليسم است .امپرياليسم عميقا در جامعه و اقتصاد چين ريشه دوانده است .اين کار از
طريق سرمايهگذاریھای شرکتھای فرامليتی ،فعاليتھای مالی جھانی که تحت نفوذ
موسسات تحت کنترل امپرياليسم نظير بانک جھانی و سازمان تجارت جھانی است انجام
میگيرد ،و از مجرای فرھنگ و ايدئولوژی به پيش میرود.
چين وابسته به امپرياليسم است .اين به معنی وابستگی به جريان عظيم سرمايه جھت
سرمايهگذاری در اقتصاد چين ،و وابستگی به ورود به بازارھای صادراتی کشورھای
سرمايهداری پيشرفته نظير اياالت متحده و ژاپن و آلمان است .اين تعيين کنندهترين عامل در
توسعه سرمايهداری چين بوده و ھست.
چين ذخيره گستردهای از کار را در اختيار دارد که میتواند آن را مورد فوقاستثمار قرار
دھد .اين عامل برای چين» ،امتياز در صحنه رقابت« محسوب میشود .دقيقا بر ھمين مبنا،
چين عرصهی بسيار سودآوری برای سرمايهگذاریھای امپرياليستی در نظام جھانی بوده
است .اين علت رشد سريع اقتصاد چين است .تداوم اين امر ،و حرکت حاکمان چين برای
تحکيم پايهی قدرت و ابتکار عمل خود ،باعث شده که چين نفوذ و توان فزايندهای کسب کند.
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اين فرايند در چارچوبی جريان دارد که امپرياليسم ،به ويژه امپرياليسم آمريکا بر چين مسلط
است.
حاکمان چين به شکل فزايندهای در پی ايجاد فضا و تامين منافع جغرافيايی ـ استراتژيک خود
در ھمين چارچوب و بر ھمين بستر اساسی ھستند :يعنی استثمار وحشيانه کار مزدی .اما
حاکمان چين در جريان اين کار ،چالشھايی را در برابر چارچوبی که عمدتا امپرياليسم
آمريکا از آن سود میبرد ،مطرح میکنند.
در واقع چين میتواند در حال گذار و تبديل به يک قدرت امپرياليستی باشد .اما اينکه باالخره
تبديل به آن بشود يا خير ،فقط نتيجهی عملکرد عوامل اقتصادی نخواھد بود .و صرفا در گرو
عوامل درونی جامعه چين ھم نخواھد بود .بلکه اين وابسته است به تحوالت مختلف و در ھم
تنيدهی اقتصادی و سياسی و نظامی در سيستم جھانی؛ منجمله تحوالت غير منتظره ای نظير
بحرانھا ،جنگھا ،مبارزات طبقاتی در چين و دنيا و انقالبات.
به طور کلی ،توسعهی چين و سربلند کردن آن در نظام جھانی امپرياليستی را پويش پيچيدهای
مرکب از وابستگیوتوان در حال رشد شکل میدھد و به نوبه خود بر اين نظام تاثير
میگذارد .فرجام اين روند ،از پيش تعيين شده نيست .اما پيشاپيش ،گسل عمده و تعيين کنندهای
در نظام بينالمللی محسوب میشود.

 (١رشد سريع چين تحت ھدايت سرمايه خارجی قرار دارد و وابسته به صادرات
است
در حال حاضر ،چين بعد از اياالت متحده دومين اقتصاد بزرگ دنياست .نرخ رشد اين کشور
در بين ھمه اقتصادھای عمده دنيا ،سريعترين محسوب میشود .طی دو دھه اخير ،نرخ
متوسط رشد توليد ناخالص داخلی ) (GDPچين نزديک به  ١٠درصد بوده است .در مقابل،
نرخ رشد متوسط ساالنه کشورھای امپرياليستی بين  ٢تا  ۴درصد بوده است .توليد ناخالص
داخلی چين ،يعنی محصوالت کااليی و خدمات اين کشور ،در فاصله  ١٩٩٠و  ٢٠٠۵دو
برابر شد .با وجود اين ،چين با محصول )و درآمد( سرانه ای که بسيار پايين تر از کشورھای
پيشرفته سرمايهداری است ،يک کشور فقير باقی مانده است.
نرخ باال و مداوم رشد و صنعتی شدن چين در دو دھه اخير ،امری استثنايی است که شايد
در تاريخ سرمايهداری بینظير باشد .به عالوه اين رشد پايدار ،اوال ،به تقويت عظيم توانايی
جھانی سرمايهداری را عميقا تحت تاثير قرار
توليدی چين میانجامد؛ ثانيا ،مسير توسعهی
ِ
میدھد؛ ثالثا ،به عروج سريع چين بهمثابه يک قدرت اقتصادی جھانی کمک میکند.
الف  .چين در اقتصاد جھانی
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چين در حال تبديل شدن به مرکز ثقل توليد صنعتی دنياست .در سالھای اخير ،در شمار پنج
کشور عمدهای بود که مقصد سرمايهگذاریھای خارجی ھستند .چين ،مقصد عمدهی
سرمايهگذاری صنعتی دنياست و برای اقتصاد جھانی امپرياليستی ،موتور رشد بوده است.
چين مصرف کننده حدود  ٢٠تا  ٢۵درصد محصول جھانی آھن ،آلومينيوم و مس است و
افزايش يک سوم تقاضای نفتی جھان را باعث شده است(١) .
چين عميقا در اقتصاد جھانی بافته شده است و بعد از آمريکا بزرگترين دارندهی ذخاير دالر
در دنياست .چين در آفريقا و ساير مناطق با اياالت متحده )و ساير قدرتھای امپرياليستی(
درگير رقابت بر سر مواد خام و ذخاير انرژی است و در حال عروج بهمثابه يک نيروی
جغرافياـ اقتصادی در حال رشد است که بيش از پيش ژست تھاجمی به خود میگيرد.
امپرياليسم آمريکا نيز به نوبه خود ،به طور فزايندهای  ،چين را بهمثابه رقيب و حريفی
دراز مدت مورد ھدف قرار میدھد.
رشد سريع چين ،به طور الينفک ،وابسته به جريانھای عظيم سرمايه خارجی برای
سرمايهگذاری است:
سرمايه خارجی اکثر دارايیھای  ٢١بخش از  ٢٨بخش اصلی صنعتی چين را کنترل
میکند(٢) .
از اوايل سالھای  ،٢٠٠٠شرکتھای بزرگ فرامليتی نظير »جنرال الکتريک« بيش از
يک سوم توليد صنعتی چين را در اختيار داشتهاند(٣) .
بنگاهھايی که سرمايه خارجی در آنجا سرمايهگذاری شده حدودا  ۶٠درصد واردات و
صادرات چين را در اختيار دارند(۴) .
توليدی جديد و بسيار
سرمايهگذاری توسط سرمايه خارجی باعث بوجود آمدن مجتمعھای
ِ
وسيع در مناطق ساحلی چين شده است ٨٠ .درصد کل سرمايهگذاریھای خارجی راھی اين
مناطق میشود .طی  ٢٠سال اخير ،حدود  ٢٠٠ميليون کارگر روستايی برای يافتن کار به
مناطق شھری نقل مکان کردهاند (۵) .اين ارتش کار مھاجر که میتواند مورد فوقاستثمار
قرار بگيرد ،در محيط کار با دستمزد اندک و در زمينه مسکن و خدمات با تبعيض
روبروست .ھمين ارتش مھاجر کار است که نيازھای کاری مجتمعھای توليدی را تامين
میکند.
سرمايه خارجی در چين به ميزان زيادی در محصوالت کارخانهای کمھزينه و کمارزش نظير
پوشاک سرمايهگذاری میشود .چين توليد کننده محصوالت الکترونيکی و فنآوری اطالعات
نيز ھست .در حال حاضر ،چين بزرگترين صادر کننده کامپيوتر ،وسايل الکترونيکی مربوط
به کامپيوتر و ساير محصوالت در زمينه فنآوری اطالعات به اياالت متحده محسوب میشود.
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اما بخش بزرگی از اين کاالھای صادراتی ،شامل محصوالت مونتاژ شده در مجتمعھای
متعلق به خارجيان در چين است؛ و يا قطعاتی است که سرمايه داران محلی چينی آنھا را به
شکل مقاطعه کاری توليد میکنند تا در
محصوالت فنآوری پيشرفته که خارج از چين
توليد میشود مورد استفاده قرار گيرد (۶) .اين
نمونه ای از توسعه معوج چين است.
چين بزرگترين دريافت کننده سرمايهگذاری
مستقيم خارجی در جھان سوم محسوب میشود.
شرکتھای ماوراء بحار از طريق عمليات خود
در چين ،سودھای کالن استثنايی استخراج
میکنند .ھمانگونه که نمودار يک نشان میدھد،
نرخھای برگشتی سرمايهگذاریھای صنعتی
اياالت متحده در چين ٢ ،برابر نرخ سودھای
برگشتی از سرمايهگذاریھای قابل قياس در
کشورھای اتحاديه اروپا ،و باالتر از نرخ
سودھای برگشتی از آمريکای التين است.
اينک يک نمونه ديگر از توسعه تحت ھدايت
امپرياليستھا :وقتی که سرمايه امپرياليستی،
توليدی را به شکل مقاطعه کاری به بنگاهھای
چينی واگذار میکند ،سھم بزرگ و نامتناسبی از سود به سوی امپرياليستھا روانه میشود.
برای مثال ،يک »آی پود« در اياالت متحده  ٢٩٩دالر فروخته میشود .بنگاهھايی که در چين
قطعات آن را سرھم میکنند فقط  ۴دالر دريافت میکنند .اين در حالی است که  ١۶٠دالر
بابت طراحی ،حمل و نقل و کارھای مربوط به فروش »آی پود«ھا به جيب شرکتھای
آمريکايی میرود(٧) .
سرمايه بين المللی ،اقتصاد چين را به يک حلقه کليدی در سيستم توليدی منطقه شرق آسيا که
سودآوری باال و جھتگيری صادراتی دارد تبديل و در آن ادغام کرده است.
چين به ميزان بسيار زيادی به بازار اياالت متحده متکی است که مقصد عمدهی صادرات آن
است .بنابراين رونق اقتصادی چين به شدت وابسته به رشد تقاضا در بازار اياالت متحده
است .اين تقاضا به شکل فزايندهای توسط وام تامين میشود .چين به طريقی ديگر نيز به
بازارھای صادراتی وابسته است :چين برای پرداخت ھزينهھای فزايندهی واردات انرژی،
مواد معدنی و خوراکی ،محصوالت نيمساخته ،محصوالت سرمايهای )نظير ماشينآالت( ،و
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محصوالت تجملی که خوراک طبقات نو کيسهی کشور است بايد صادرات خود را به شکل
تصاعدی افزايش دھد.
ب :کمی در مورد زمينه ھای تاريخی
و جنايت ھای حاکمان سرمايهدار نوخاستهی چين
در قرن نوزدھم ميالدی ،سرمايهداری غرب از طريق جنگھا ،تحميل قراردادھای نابرابر ،و
تقسيم چين به مناطق نفوذ خارجيان ،قصد تسلط بر اين کشور را کرد .نفوذ اقتصادی و نظامی
قدرتھای خارجی به شکل وحشيانه ادامه يافت :از فشار اقتصادی اياالت متحده برای گشودن
دروازهھای بازار چين گرفته تا تجاوز ژاپن و اشغال چين توسط آن کشور در دھه ١٩٣٠
ميالدی ،تا حمايت اياالت متحده از نيروھای فاسد و ارتجاعی چانکايشک در جريان جنگ
داخلی به سال ھای  ١٩۴۵تا  .١٩۴٩چين تحت سلطهی امپرياليسم حاکميت ملی خود را از
دست داد و توسعهی اقتصادی کشور معوج شده و از رشد بازماند.
انقالب چين در فاصله  ١٩۴٩تا  ١٩٧۶وضعيت را کامال دگرگون کرد .چنگال جھنمی کنترل
خارجی را در ھم شکست .پايهھای حاکميت استثماری و فاسد فئودالی و سرمايهداری
بوروکرات را نابود کرد .از آن پس ذخائر چين به رفع نيازھای توسعهی ھمه جانبه خدمت
میکرد .چين
سوسياليستی تحت رھبری مائو ،اقتصادی متکی به خود و موزون ايجاد کرد.
ِ
زيربنای صنعتی مدرنی ساخته شد .حمل و نقل و پايگاهھای توليد برق بهمثابه بخشی از
زيرساخت نوين با تالشھای جمعی جامعه ايجاد شد و به اين توسعه موزون خدمت کرد.
صنعت در شھرھای کوچک و روستاھا گسترش يافت .در مناطق روستايی ،کمون ھا برقرار
شدند :کشت و زرع به شکل تعاونی در سطوح مختلف انجام میشد؛ دھقانان برای ساختن
آبياری گسترده و مھار سيل ھمراه شدند؛ سيستمھای بھداشتی و آموزشی کمھزينه
سيستمھای
ِ
فراھم شد .يک نيروی کار ماھر و سالم بوجود آمد.
حکام سرمايهدار نوخاسته چين بعد از سرنگونی سوسياليسم در سال  ،١٩٧۶دروازهھای چين
را به طور اساسی به روی سرمايه خارجی گشودند و کشور را در اختيار آنھا قرار دادند.
سوسياليستی کشور
امپرياليسم به ھمراه حکام سرمايهدار نوخاسته در چين ،به توسعهی سابقا
ِ
چنگ انداختند و آن را در خدمت انباشت سرمايه تغيير دادند .رژيم جديد ،کارگران را از
حقوقشان محروم و برای سرمايه خارجی و سرمايه نوخاسته بومی ،به بردگان مزدی تبديل
کرد .آنھا کمونھا را تعطيل کردند؛ دھقانانی که خلع مالکيت شده يا توانايی تامين معاش از
راه کشاورزی را نداشتند از سر درماندگی )و به خيال کسب درآمدھای بيشتر( به شھرھای
کارگری انعطاف پذير ،در دسترس،
مناطق پر رونق ساحلی مھاجرت کردند تا تبديل به قشر
ِ
با قابليت فوقاستثمار شدن ،شوند .زيرساختی که طی دوران سوسياليسم ايجاد شده بود در
واقع يارانه ی توسعهای شد که تحت ھدايت امپرياليستھا به پيش رفت.
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ج :بورژوازی و بخش دولتی چين
پايگاه يک بخش از طبقهی حاکمهی چين در دولت است .اين بخش از طبقهی حاکمه ،ھسته
مرکزی قدرت در آن کشور را تشکيل میدھد و از طريق نھاد سياسی آن ،يعنی »حزب
کمونيست چين« که ھيچ ربطی به سوسياليسم يا کمونيسم ندارد ،حکم میراند .اين بخش
مرکزی بورژوازی چين اھرمھای کليدی اقتصاد چين را تحت کنترل خود دارد .ھمين بخش
است که سياستھای پولی و مالياتی را تنظيم میکند  .اين بخش از نزديک به سرمايه خارجی
متصل و وابسته است .اين بخش با سرمايه بزرگ خصوصی بومی ادغام شده است .اين بخش
فرماندھی ارتش و قوای سرکوبگر دولتی را در دست دارد و وحشيانه از اين نيرو عليه توده
ھا استفاده میکند  .يعنی ھمانطور که در جريان سرکوب دانشجويان و کارگران طی خيزش
ميدان »صلح آسمانی« به سال  ١٩٨٩ديديم.
بخش دولتی اقتصاد شامل بنگاهھای صنعتی و بانک ھای متعلق به دولت است که حدود ٣۵
درصد اقتصاد چين را در بر میگيرد .بخش سرمايهداری خصوصی در اقتصاد به سرعت در
حال رشد است و اکثر بخش دولتی ،خصوصی شده است .از سال  ،١٩٩۵بخش دولتی چين
به شکل قابل مالحظهای دستخوش بازسازی شده است .شمار گستردهای از بنگاهھا و دهھا
ميليون حقوقبگير شامل اين حرکت شدهاند .اما يک ھسته مرکزی از بنگاهھای دولتی بر اکثر
صنايع سنگين و بخشھای کليدی خدمات مسلط است (٨) .و بخش دولتی کماکان يک پايگاه
اقتصادی قدرت برای اين بخش رھبری کنندهی بورژوازی چين محسوب میشود.
دولتی کماکان پر قدرتی بر بخشھای بانکی و بيمه اعمال میشود؛ اگر چه آنھا
کنترل
ِ
سھامی را به سرمايهگذاران خصوصی بينالمللی فروختهاند.
دولت چين در چارچوب سلطهی امپرياليستی و وابستگی به فنآوری وارداتی ،به درجاتی
توسعهی چين را به لحاظ استراتژيک ھدايت میکند  .يکی از اھداف دولت چين برای اين
کشور" ،باالرفتن" از نردبان توليدات صنعتی و رسيدن به مرحلهی توليدات پيچيدهتر است.
چين ،اينک ،محصوالت سرمايه بَ ِر بيشتری توليد میکند و درگير توليد مدوالر )modular
فنآوری پيشرفته و استاندارد( و غيره است.
طبقهی حاکم چين تالش میکند زيربنای صنعتی ـفنآورانه کشور را بسط داده و بر الگوھای
توسعه تاثير بگذارد.
در حال حاضر يک صنعت خودرو سازی ،تحت ھدايت سرمايه خارجی )شرکتھايی مانند
فولکس واگن و جنرال موتورز( ،سريعا در چين توسعه میيابد .اما حکومت چين يک شرط
ورود به بازار چين را انتقال فنآوری از شرکتھای بزرگ فرامليتی قرار داده که امری
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سازان داخلی پروژهھای مشترک با شرکای
بيسابقه است .رژيم ،بر روی اينکه خودرو
ِ
خارجی رقيب را حفظ کنند پافشاری میکند .
يک مساله بسيار مھم ديگر اينست که چين در زمينهی پژوھشھای مقياس بزرگ و درازمدت
سرمايهگذاری کرده است .حکومت ،شرکتھای خصوصی و دولتی چينی را تشويق میکند
که در صنايعی نظير کامپيوتر و ارتباطات تلفنی در صف اول قرار بگيرند.
طبقهی حاکمه چين میخواھد از اين رشد اقتصادی که تحت سلطهی امپرياليستھا و خارجيان
است بهمثابه پايگاھی برای تقويت قدرت اقتصادی جھانی چين استفاده کند؛ و از اين جايگاه
تقويت شده برای گسترش نفوذ اقتصادیاش در جھان بھره جويد.
توسعهی اقتصادی سريع چين به گونهای انجام شده که کماکان تحت سلطهی سرمايه خارجی
و متکی به بازارھای بينالمللی است .اين توسعه در مقابل نوسانات شديد تقاضا در بازار
جھانی آسيب پذير است .اين توسعه میبايد سرمايه خارجی را به خود جلب کند؛ سرمايهای که
برای توليد دائما از مکزيک گرفته تا چين ،و از چين گرفته تا ويتنام به دنبال مناطق
کمھزينهتر میگردد .اين پروژه مستلزم ثبات اجتماعی و سياسی در جامعه و اقتصاد است؛
اما در عين حال ،اعوجاجھای فوقالعاده و حادی را در زمينه کشاورزی ـ صنعت ايجاد کرده
و نابرابریھای گسترده منطقه ای و اجتماعی را دامن زده است .بر اساس برخی ارزيابیھای
آماری ،شکاف ميان درآمدھا در نواحی شھری و روستايی چين ،بيشتر از ھر کشور ديگر
دنياست و اين عامل عميقا بی ثبات کنندهای است(٩) .
د .واقعيت ھا يک به يک بررسی کنيم
دست يافتن به توسعهای سريع با حداقل ھزينه و سود باال ،از اھداف کليدی طبقهی حاکمه چين
است .اين توسعه بر استثمار کار مزدی و کار دھقانی ،بر خون و استخوان مردم چين ،بنا
شده است .اين توسعهی اقتصادی ،پر ھرج و مرج ،فالکت بار و از نظر زيست محيطی نابود
کننده است.
پنج شھر از ده شھر دنيا که آلودهترين ھوا را دارند در چين ھستند .پروژه سد »سه آبراه« که
بزرگی آن در تاريخ بشر بيسابقه است ،اکوسيستمھا را به شکلی عظيم نابود کرده؛ باعث
نابودی سريع مزارع
تجاری آزمندانه باعث
جابجايی جمعيتھای بزرگی شده است .توسعهی
ِ
ِ
شده است) .کشاورزان توسط مقامات حکومتی محلی تحت فشار قرار دارند تا حق نسق خود
را در مقابل مبلغی اندک بفروشند (.در حال حاضر ،چين نيمی از تاالبھايش را از دست داده
است .توسعه سرمايهداری يک بالی زيستمحيطی است .بر مبنای تخمينھا ،ساالنه نزديک
به ) ۴٠٠٠٠٠چھار صد ھزار( نفر از اھالی چين بر اثر آلودگی ھوا ،آلودگی آب و ساير
تخريبھای زيستمحيطی دچار بيماری و مرگ زودرس میشوند(١٠) .
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توسعه اقتصادی چين يک بالی انسانی است
زلزله استان »سيچوان« در بھار  ٢٠٠٨بيشترين قربانيان خود را از ميان تھیدستان چين
گرفت :مدارس سرھمبندی شده که فرزندان اقشار فقيرتر جامعه را در خود جای میدھند فرو
ريختند؛ کودکان بسياری کشته شدند؛ در حالی که اين اتفاق قابل اجتناب بود .دھقانان بايد
برای خدمات پزشکی و آموزشی ھزينه بپردازند .در جمعبندی پژوھشی که اخيرا در مورد
نظام بھداشتی چين صورت گرفته چنين آمده است» :تھیدستترينھا به شکل فزايندهای از
ھر نوع مراقبت درمانی محروم میشوند(١١) «.
در شھرھای چين ،غير معمول نيست که کارگران بخش صادرات  ٨٠ساعت در ھفته تحت
شرايط وحشتناک بھداشتی و ايمنی و با دستمزد پايين کار کنند .در غرب ،ما در مورد
رنگھای آغشته به سرب در اسباب بازیھای توليد شده در چين چيزھايی میشنويم .اما در
مورد استنشاق دودھای سمی ،جراحات ،و قطع دست و پای کارگران در ھمان کارخانهھای
توليد اسباب بازی چيزی به گوشمان نمیرسد .بر مبنای يک بررسی که توسط حکومت چين
انجام گرفته ٧٢ ،درصد از حدود  ١٠٠ميليون کارگر مھاجر کشور با معضل دستمزدھای
معوقه دست به گريبانند و اين يک منبع مھم سرمايه است که توسط بنگاهھای خصوصی و
خارجی انباشت شده است(١٢) .
يک نکته مھم اينست که رونق اقتصادی چين در فاصله  ٢٠٠٢ـ  ١٩٩٠به کاھش اشتغال
مزدبگيران رسمی در بخش شھری انجاميد )يعنی کاھش مشاغل عادی که از حمايت ھا و
استانداردھای معينی برخوردارند(؛ زيرا بخش دولتی به دنبال درجه باالتری از کارآيی و
سودآوری بود .قسمت اعظم ايجاد مشاغل جديد در بخش خصوصی صورت گرفته است؛ به
ويژه در آنچه بخش غير رسمی ناميده میشود :يعنی مشاغل فاقد امنيت و بی حساب و کتاب،
مشاغل از امروز به فردا در گروه ھای ساختمان سازی در پروژه ھای عظيم چين
)آسمانخراش ھای شھری ،زيرساخت بازیھا ی المپيک  ،٢٠٠٨سد سازی در نواحی
رودخانه ای( ،بساط ھای خيابانی و فعاليت ھای غير قانونی(١٣) .
رشد سريع و گسترده صنعت سکس در چين ،جلوهای از اين روندھاست .بر مبنای تخمين
برخی از گروهھای زنان ،در حال حاضر حدود  ٢٠ميليون کارگر جنسی در چين وجود دارند
که اغلب برای کار در محالت تن فروشان از مناطق روستايی به مراکز در حال گسترش
صنعتی و تجاری می آيند(١۴) .
زنان روستايی که با شوھران و پسرانشان به شھرھا مھاجرت میکنند با موانع جديدی روبرو
میشوند .فرصتھای زندگی آنان محدود است .يکی از غم انگيزترين تحوالت در مناطق
روستايی چين که خيلی کم در موردش گزارش منتشر میشود ،خودکشی زنان جوان در
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شماری بيسابقه است .چه فاصلهی عظيمی است ميان اين شرايط با چين مائوئيستی که در آن
مبارزه عليه ستم بر زنان از کانونھای تحول انقالبی مداوم جامعه محسوب میشد(١۵) .

 (٢چين يک قدرت اقتصادی در حال صعود با اھداف استراتژيک است
ی توليد سرمايهداری در شرق آسيا بافته است
توسعه سريع سرمايهداری در چين ،يک شبکه ِ
که مرکزش چين است .در اين شبکهی توليدی ،امپرياليسم ژاپن نقش سازمانده مھمی را بازی
میکند  .شرق آسيا ،پوياترين منطقهی توليد صنعتی دنياست .حاکمان چين در حال ايجاد
سياسی بيشتری در سراسر شرق آسيا ھستند .به عالوه چين در حال
حلقهھای اقتصادی ـ
ِ
تقويت قابليتھای خود برای نمايش قدرت نظامی در منطقه است و راه خود را به سوی ديگر
مناطق دنيا باز میکند .
الف  .اھرم مالی رشد يابنده
چين به بازيگری عمده در بازارھای ارزی و مالی دنيا تبديل شده است .چين  ١٫٨تريليون
دالر ) ١٫٨ھزار ميليارد دالر( را به عنوان ذخاير ارز خارجی خود در اختيار دارد .اين
انبوھی از ثروت است که بهمثابه وسيله پرداختھای بينالمللی نيز مورد استفاده قرار
میگيرد .ذخاير ارز خارجی از درآمدھای صادراتی و نيز ساير درآمدھای سرمايهگذاری
حاصل میشود .چين يک ماشين صادراتی فوق العاده است .از بين ھمه کشورھا ،اياالت
متحده بيشترين کاالھای وارداتی خود را از چين میگيرد .در حال حاضر ،چين در زمينه
ذخاير ارز خارجی از ژاپن پيشی جسته است .بخش اعظم اين ذخاير )تا حاال( به صورت
دالر است :سرمايهگذاری شده در اوراق بھادار خزانه داری آمريکا ،آژانس قرضهھای
حکومتی آمريکا ،و ساير ابزار مالی.
مالی قابل توجھی در اقتصاد جھانی امپرياليستی است .آمريکا با
دارايیھای دالری چين اھرم
ِ
حکومتی عظيمی روبروست) .ھزينهھای جنگی ،برنامهھای اجتماعی و
کسری بودجهی
ِ
کسری تراز
بازپرداخت بھره و غيره ،بيشتر از مالياتھايی است که جمعآوری میکند(.
ِ
تجاری آمريکا بسيار زياد است) .وارداتش بيش از صادراتش است (.آمريکا مبالغ زيادی
سرمايه قرض میکند تا به عدم توازن مالی بينالمللیاش پوشش دھد .اياالت متحده برای تامين
و ادارهی قروض خود به شکل بسيار حادی وابسته به کشورھايی نظير چين است.
در دوره  ٠٨ـ  ٢٠٠٧که بنگاهھای مالی و داللی »وال استريت« )نظير مورگان استنلی(
تضعيف شده بودند ،چشم ھا به »صندوق ثروت ملی« چين )يعنی ذخاير گسترده مالی که
توسط حکومت چين اداره میشود( دوخته شد تا سرمايهی مورد نياز عاجل را تامين کند.
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عامل افزايش
چين وارد کنندهی بزرگ سوخت و مواد معدنی است .از سال  ١٩٩۵تاکنون
ِ
ی تقاضای اين محصوالت در بازار جھانی بوده است .از آنجا که توسعهی بسيار
 ۴٠درصد ِ
سريع چين با جھتگيری جھانی ،بر خالف کشوری مانند ژاپن ،دارای شالودهی توسعه يافتهی
ِ
فنآورانه نيست برای توليد حجمی يکسان از محصوالت ٧ ،برابر ژاپن )و  ٣برابر ھند(
انرژی مصرف میکند (١۶) .
و چين برای تغذيه ماشين صنعتی خود به دنبال دسترسی مطمئن به مواد خام است .در حال
حاضر ،چين در بخش صنايع استخراجی در آمريکایالتين و آفريقا سرمايهگذاری میکند و
بنگاهھايی را میخرد .سرمايهگذاری خارجی مستقيم چين از  ١٫٨ميليارد دالر در سال ٢٠٠٣
به  ١۶٫١ميليارد دالر در سال  ٢٠٠۶افزايش يافت .حدود نيمی از اين سرمايهگذاری در
بخش صنايع مربوط به ذخاير طبيعی است(١٧) .
ھجوم رقابتجويانهی شتابانی برای کنترل محصوالت نفتی و معدنی آفريقا آغاز شده است.
شرکتھای نفتی اياالت متحده سرمايهگذاریھای خود در کشورھايی مانند آنگوال ،نيجريه و
گينه استوايی را شتاب بخشيدهاند .در سال  ،٢٠٠٧ارتش آمريکا در آفريقا يک مرکز
فرماندھی بوجود آورد که »آفريکوم« خوانده میشود) .تا پيش از اين ،پياده کردن نيرو در
آفريقا از طرف مراکز فرماندھی ارتش آمريکا که در بيرون آفريقا قرار داشتند ،ھماھنگ
میشد (.اين اقدام مھمی از سوی امپرياليسم آمريکاست .ھدف آمريکا از اين کار ،ھم دستيابی
به نفت و کنترل ساير ذخاير طبيعی آفريقاست و ھم ادغام بخشھای بيشتری از آفريقا در
»جنگ عليه ترور« .آمريکا برای تحقق اين ھدف دست به کارھای ديگر مانند شتاب بخشيدن
به انتقال تسليحات به حکومتھای مختلف آفريقائی و عقد پيمانھای نظامی با آنھا نيز زده
است.
از ميانهی دھهی  ،١٩٩٠چين فعاليتھايش را در آفريقا شتاب بخشيده است .در حال
حاضر ،چين سومين شريک بزرگ تجاری آفريقا است .شرکت نفت چين که تحت مالکيت
دولت قرار دارد ،يک سھم کنترل کننده از شرکت نفت اصلی سودان را در اختيار دارد .ھمين
شرکت نفت چين در صنعت نفت الجزاير سرمايهگذاری کرده است؛ و ھجوم
سرمايهگذاریھايش در بخشھای نفتی آنگوال و نيجريه آغاز شده است .آفريقا در حال
حاضر ،حدود  ٣٠درصد از نيازھای وارداتی چين در زمينه نفت را تامين میکند .بنگاهھای
معدنکاوی چين که تحتالحمايه دولت اين کشور ھستند ،در جستجوی کبالت ،اورانيوم ،مس و
ساير مواد معدنی صنعتی در جمھوری دمکراتيک کنگو و زيمبابوه و زامبيا سرمايهگذاری
کرده ،ھمکاریھای مالی خود با اين کشورھا را افزايش داده ،حلقهھای ارتباطی نزديکتری
ايجاد کرده اند(١٨) .
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ھمه اين سرمايهگذاریھا و مانورھای چين نسبت به آنچه اياالت متحده و اروپا در آفريقا انجام
میدھند ،ذرهای بيش نيست .اما يک رقابت شدت يابنده در آفريقا وجود دارد .ھجومی
رقابتجويانه جريان دارد که بيش از پيش چين را درگير خود میکند .
چين برای پيشبرد منافع خود از پيوندھای سياسی و ديپلماتيک ،توافقات در زمينه فروش
اسلحه و تربيت نظامی ،و اعطای وامھای کم بھره استفاده میکند  .چين از طريق انتقاد از
سلطهی آمريکا و برخی سياستھای اياالت متحده که شيره کشورھای جھان سوم را میمکد،
جای پای خود را به لحاظ ايدئولوژيک در بخشھايی از جھان سوم محکم میکند  .چين از اين
واقعيت که آمريکا خاورميانه را کانون توجه خود قرار داده و به آنجا بند شده و در حال
حاضر جنگھايش برای دستيابی به امپراتوری بزرگتر را در آنجا به پيش میبرد ،سود می
جويد.
امپرياليسم آمريکا بيش از پيش چين را بهمثابه يک رقيب استراتژيک ھدف قرار داده است.
از سال  ،٢٠٠۶وزارت دفاع آمريکا در بررسی ساالنه خود ،رقابت با چين بر سر منابع را
ھمپای درگيری بر سر تايوان قرار داده که میتواند جرقه بالقوهی جنگ ميان آمريکا و چين
باشد(١٩) .
چرائی جنگ تبليغاتی آمريکا عليه چين را فقط در چارچوب سربلند کردن چين در اقتصاد
جھانی و رقابت با اين کشور می توانيم بفھميم .در اين چارچوب است که میتوان فھميد چرا
آمريکا سعی میکند چين را باعث و بانی مشکالت مختلف )از صدور مواد خوراکی و
دارويی ناسالم گرفته تا تخلف در زمينه حقوق مالکيت نرم افزاری ،زير پا گذاشتن حقوق
بشر ،و افزايش ھزينهھای نظامیاش( معرفی کند.
ب .جاه طلبیھا ی جغرافيايی ـ سياسی
و ارتباط روسيه و چين
رشد اقتصادی چين که با شتاب زياد ،کمبود ذخاير ،و ھرج و مرج مشخص میشود و تحت
سلطهی سرمايه امپرياليستی به پيش می رود ،به لحاظ عينی اين کشور را به سمتی می راند
که بهمثابه قدرتی جھانی با جاه طلبیھای جغرافيايی ـ سياسی ظاھر شود.
بر مبنای ارزيابی »موسسه تحقيقاتی صلح بينالمللی استکھلم« ،خرج ھای نظامی چين طی
دھه اخير  ٣برابر شده است .در سال  ،٢٠٠۶چين در اين زمينه از ژاپن که بزرگترين ھزينه
کننده نظامی در منطقه شرق آسيا محسوب میشد ،جلو زد .اينک بودجه نظامی چين در رده
سوم دنيا قرار دارد (٢٠) .چين توانايیھای دريايی خود را ارتقاء داده ،زرادخانه موشک
ھای دوربردش را بھبود بخشيده ،و پا به عرصه ھای متکی به فن آوری پيشرفته ،نظير
نظامیگری در فضا ،گذاشته است .مخارج نظامی چين با مخارج نظامی امپرياليسم آمريکا
21

اصال قابل مقايسه نيست؛ اما قدرت نظامی چين يک عامل رشد يابنده در مناسبات بينالمللی به
ويژه در شرق آسيا است.
دو تن از مشاوران سياسی حکومت اياالت متحده که دغدغهی پيشبرد منافع امپرياليسم آمريکا
را دارند ،در توصيف خود از تغييراتی که در وضعيت جغرافيايی ـ سياسی اين منطقهی مھم
در شرف وقوع است و چالشی در مقابل آمريکاست ،تصويری ارائه میدھند که دارای
حقايقی است :بعد از گذشت  ۶٠سال از سلطهی آمريکا ،اينک تناسب قوا در منطقه شمال
شرق آسيا در حال تغيير است .اياالت متحده به طور نسبی پا در سراشيب نھاده؛ چين در حال
اوج گرفتن است؛ ژاپن و کره جنوبی دستخوش بی ثباتی شدهاند .واشنگتن برای حفظ قدرت
آمريکا در اين منطقه بايد روندھايی که اين گذار را شکل میدھند شناسايی کرده ،ابزار و
روشھای حاکميت جديدی را به کار گيرد که پايهی قدرت آمريکا را گستردهتر کند(٢١) .
يکی از جوانب اوضاع جاری ،تطابق فزاينده منافع چين و روسيه در عرصهھای کليدی ،و
افزايش تصاعدی پيوندھا و ھمکاریھا ی اين دو کشور است .در سال  ،٢٠٠۶چين به شريک
اقتصادی شماره يک روسيه تبديل شد .به عالوه ،چين تامين کننده ی مالی پروژه ھای مھم
خط لوله ی روسيه بوده ،که در بخش آتی اين نوشته مورد بحث و بررسی قرار خواھد گرفت.
ھم چين و ھم روسيه ،تسليحات کشورھای توليد کننده نفت و گاز در جھان سوم را تامين
میکنند .ھر دو اين کشورھا در حال افزايش توانايیھای نظامی خود در مناطق کليدی توليد
کننده انرژی ھستند .و ھر دو در سال  ٢٠٠١ھمراه شدند و »سازمان ھمکاری شانگھای«
متشکل از کشورھای شرق آسيا را تاسيس کردند.
اين سازمان ،يک تحول مھم در روابط بينالمللی است .رشد اقتصادی و عروج چين در
اقتصاد جھانی به شکل فزايندهای در عرصه ھای جغرافيايی ـ سياسی و نظامی جلوه گر
میشود» .سازمان ھمکاری شانگھای« يک ائتالف منطقهای در زمينه ھای انرژی و امنيت
در شرق آسيا است .دولتھای چين ،روسيه ،قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيکستان و ازبکستان
اعضای اصلی آن ھستند.
اين سازمان ،قدرت اقتصادی چين و توانايیھای نظامی و ذخاير انرژی روسيه را بهھم
میآميزد .در تابستان  ،٢٠٠٧اين سازمان نخستين تمرينات نظامی خود را برگزار کرد .به
عالوه ،در جريان اين تمرينات برای نخستين بار افراد نيروی ھوايی چين در خارج از خاک
اين کشور مستقر شدند(٢٢) .
»سازمان ھمکاری شانگھای« به وضوح ھدف کاھش نفوذ آمريکا در آسيای ميانه و ايستادگی
در برابر آن را دنبال میکند .اين سازمان میخواھد نقاط قوت معين روسيه و چين را متمرکز
کند؛ نقاط ضعف معين آنھا را رفع کند؛ و بقيه کشورھا را حول اين دو جمع کند .اين يک
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ابزار نوپا اما مھم برای رقابت در يکی از مناطق بی ثبات و سرشار از ذخاير انرژی
دنياست.
ج .برخی پرسش ھای جديد
اوج گيری سريع چين در اقتصاد جھانی ،برخی پرسشھای جديد را مطرح میکند .
آيا چين میتواند از اتکاء به بازار صادراتی آمريکا »طالق« بگيرد )اين اصطالحی است که
تحليلگران مالی و جغرافيا ـ سياسی از آن استفاده میکنند( و از تمايل خود به تامين و ادارهی
مالی کسریھای آمريکا دست بکشد؟
ِ
در کوتاه مدت ،با توجه به تکانھای عظيمی که اين "طالق" میتواند به بار آورد و اين
واقعيت که توسعهی وابسته و معوج چين نيازمند بازارھای عظيم صادراتی است؛ به نظر
می رسد که پاسخ اين سوال يک نهی آشکار باشد) .اگر چين به سرعت خود را از دالر جدا
کند و باعث شود که ارزش اين ارز باد ھوا شود ،بايد پيه از دست دادن ميلياردھا دالر را به
تن بمالد (.به نظر میرسد چين به سادگی نمیتواند ريل عوض کرده و با تحريک تقاضای
داخلی آن را جايگزين بازارھای صادراتی غرب کند.
اما در ميان مدت و درازمدت ،به ويژه در ارتباط با ساير جابجائیھای اقتصادی و جغرافيايی
ـ سياسی دنيا ،احتمال »طالق« به گونهای متفاوت مطرح میشود.
نرخ باالی رشد چين و درجه باالی سودآوری که نصيب سرمايه امپرياليستی کرده ،برای
اقتصاد جھانی منجمله برای امپرياليسم آمريکا ،يک محرک حياتی بوده است .در عين حال،
جوتر غربی ،يعنی اتحاديه اروپا ،اينک نقش مھمتری
يک بلوک اقتصادی منسجمتر و رقابت
ِ
در اقتصاد جھانی و امور مالی جھان بازی میکند .
ھمانگونه که در ابتدای اين تحليل اشاره شد ،آمريکا کماکان جايگاه شماره يک را در اقتصاد
جھانی امپرياليستی اشغال کرده است .با توجه به تنيدگی عميق چين در اقتصاد جھانی
امپرياليستی ،اگر آمريکا لطمات گستردهی سراشيب اقتصاد جھانی را که در حال بازگشائی
است ،متحمل شود؛ اين میتواند ھم برای چين و ھم برای اقتصاد جھان تاثيرات بازخوردی
عظيم و بیثبات کنندهای به ھمراه داشته باشد .پاسخھای چين و اياالت متحده به بحران مالی
 ٢٠٠٨و اينکه چگونه از آن بيرون بيايند ،میتواند تاثيرات جغرافيايی ـ سياسی و درازمدتی
در پی داشته باشد.
چين توانسته نرخ رشد باالئی را حفظ کند .اما اين يک اقتصاد سرمايهداری است و مصون از
بی ثباتی و بحران نيست .ارزيابیھا نشان میدھد که  ٧۵درصد صنايع چين گرفتار اضافه
توليد ھستند .يعنی ميزان سرمايهگذاری نسبت به بازارھای موجود ،زياده از حد است(٢٣) .
23

تورم در چين در حال اوجگيری است .شکافھای اجتماعی عميقتر میشود :طی سالھای
اخير اعتصابات ،اعتراضات و درگيریھا در مناطق روستايی عليه فساد و رشوه خواری،
غصب اراضی و لطمات زيست محيطی ،باال گرفته است.
پويشھای
عروج چين پيچيده است .اما يک تضاد است که شکلدھندهی کل وضعيت است:
ِ
تضاد ميان وابستگی وتوان رشد يابندهی اقتصادی .چين وابسته به سرمايه خارجی و
بازارھای خارجی است .اما چين بهمثابه قدرت اقتصادی جھانی ،مرکز توليد صنعتی دنيا قد
علم کرده است .اين کشور دست به انباشت ذخاير گسترده ارز خارجی زده ،نفوذ مالی قابل
توجه و فزايندهای بر دالر به دست آورده است .چين به شکل تھاجمیتری در پی بازارھای
جھان سوم و صدور سرمايه به ورای مرزھای خويش است.
دوباره به عقب برگرديم .چه چيزی جھتگيری درازمدت ،استراتژيک و رقابتجويانهی
طبقهی حاکمه چين را رقم می زند؟ متنوع کردن و تقويت پايه ی صنعتی را که ريشه ی
داخلی دارد؛ گسترش دامنه نفوذ اقتصادی و مالی بين المللی؛ تقويت توانايیھا ی نظامی اما به
گونه ای که محرک درگيریھا ی مستقيم با امپرياليسم آمريکا نشود.
آيا چين میتواند به يک صورت بندی سرمايه ی امپرياليستی تکامل يابد؟ اين پرسشی است که
نمی توان آن را ناديده گرفت .ھر چند که اين يک مقصد ھموار و از پيش تعيين شده نيست.
اما اين يک احتمال واقعی است که چين در مرحله ی گذار تبديل شدن به يک قدرت
امپرياليستی باشد .اين تحول کيفی به چه شکل خواھد بود و ممکنست از چه مسيرھای عبور
کند؟ اين فرايند ،مجموعه ای از عوامل تاريخی را در بر میگيرد که نتيجه ی عمل و تاثير
متقابل حرکت و توسعه سرمايهداری چين ،مبارزه طبقاتی در آن کشور ،چرخش ھا و
جابجايیھا و زمين لرزه ھای بزرگتر در امور اقتصادی دنيا ،و تحوالت بزرگ و غير
منتظره در سياستھای جھانی )منجمله جنگھا و درگيریھا ( و نيز مبارزات انقالبی خواھد
بود.
------------------فرھنگ لغات فنی:
٭انباشت سرمايه :توليد ارزش اضافه )منبع سود( بر پايه ی استثمار کار مزدی؛ و
سرمايهگذاری و باز سرمايهگذاری سود توسط سرمايهھای رقيب بر پايه ای بسط يابنده،
ارزان کنندهی ھزينهھا ،و به لحاظ فن آوری )و توليدی( پيشرفته تر .ھمانطور که مارکس
گفت اين فرآيند انباشت ثروت در يک قطب و انباشت فالکت و رنج در قطب ديگر است.
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٭٭صدور سرمايه :حرکت رو به بيرون سرمايه از يک کشور به کشوری ديگر برای
سرمايهگذاری .صدور سرمايه شامل سرمايهگذاری مستقيم خارجی در بنگاهھای موجود در
کشور ميزبان يا اعطای وام بانکی ،يا سرمايهگذاری در سھام و اوراق بھادار و غيره است.
٭٭٭امپرياليسم :مرحله تکامل سرمايهداری بهمثابه يک نظام جھانی استثمار .اين مرحله در
اواخر  ١٨٠٠به ظھور رسيد .ما در عصر امپرياليسم زندگی می کنيم .امپرياليسم دارای ۵
مشخصه کليدی است -١ :سلطهی انحصارات )بزرگ ،با درجه ی باالئی از تمرکز و
واحدھای مالکيت و کنترل بسيار قدرتمند( بر سازمان توليد و توزيع؛  -٢ادغام سرمايه بانکی
و صنعتی و تبديل آن به بلوک ھای مالی عظيم؛  -٣صدور سرمايه دارای اھميتی مرکزی
برای سودآوری کلی است؛  -۴تقسيم اقتصادی جھان به مناطق نفوذ توسط کورپوراسيون ھا،
کارتل ھا و قدرتھای بزرگ؛  -۵تقسيم کامل جھان توسط قدرتھای امپرياليستی به
مستعمرات ،نومستعمرات و مناطق نفوذ؛ به طوريکه مبارزه ی ميان قدرتھای امپرياليستی
بزرگ شامل تقسيم مجدد جھان است.
٭٭٭٭بورژوازی :طبقهی حاکمهی جامعه سرمايهداری .اين طبقهی استثمارگر نيروھای
توليدی اجتماعی را که مقياسی بزرگ داشته و بسيار پيشرفته اند ،به طور خصوصی کنترل
میکند )بر آنھا مالکيت خصوصی دارد( .اين نيروھای توليدی بزرگ و پيشرفته ،فقط با
تالش ھای جمعی طبقهای به نام پرولتاريا؛ طبقهای که از مالکيت بر ابزار توليد محروم است
و بايد برای بقا نيروی کار خود را بفروشد؛ قابل به کار بردن میباشند .بورژوازی تجسم
قانون اجباری سرمايهداری است :بسط بياب يا بمير .اين طبقه رابطه ای آشتی ناپذير با
پرولتاريا دارد و از طريق کنترل دولت و ارگان ھای سرکوب و قدرت حاکميت خود را بر
جامعه تحميل میکند .

بخش سوم
اتحاديه اروپا ،رقيب بالقوهی سلطهی اياالت متحده
جابجائیھای بزرگی در توازن قوای اقتصادی ميان قدرتھای بزرگ در حال
وقوع است .گسل ھای جديدی را میتوان در اقتصاد جھانی تشخيص داد.
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امپرياليسم آمريکا ھنوز قدرت اقتصادی و نظامی درجه اول در نظام امپرياليسم
جھانی است .اما موقعيت آن در حال فرسايش است و رقبای بالقوه در حال ظھورند.
در حاليکه عروج چين را می توان به جابجائیھای تکتونيک بزرگ در اقتصاد
جھان تشبيه کرد )به بخش دوم رجوع کنيد( ،گسترش و تحکيم اتحاديه اروپا نيز
يکی از شاخصھای چشم انداز اقتصادی متغير است.
اتحاديه اروپا يک بلوک اقتصادی بسيار رشد يافته ی متشکل از کشورھای
امپرياليستی و سرمايهداری در قارهی اروپاست .در  ١۵سال گذشته ،اتحاديه اروپا
به سطوح باالتری از ادغام اقتصادی و مالی دست يافت و موقعيت بينالمللیاش را
تقويت کرد .اورو ،که پول  ١۵عضو اتحاديه اروپاست ،نقش بسيار مھمی را در
تجارت و فينانس جھانی بازی میکند و اين نقش در حال افزايش است .اتحاديه
اروپا با قدرت بيشتری در صحنه بينالمللی عرض اندام میکند و در حال تقويت
توانائیھای نظامی خود است.
خصلت و مفاھيم احتمالی گسترش و تقويت اتحاديه اروپا ،در رابطه با رقابتھای
ميان قدرتھای بزرگ ،موضوع بخش سوم از اين سلسله مقاالت است.
خاتمه جنگ سرد و گسترش اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا در امور نظامی و مجامع بينالمللی نظير »سازمان تجارت جھانی« در شراکت
و اتحاد با امپرياليسم آمريکا عمل کرده است .مقادير عظيمی از سرمايهھای آمريکايی به
سوی اروپای غربی روان است و مقادير عظيمی از سرمايهھای اروپای غربی راھی
آمريکاست .در عين حال ،اتحاديه اروپا درون چارچوبی بينالمللی که تحت سلطهی اياالت
متحده قرار دارد ،چالش رقابت جويانهی مھم و رشد يابنده ای را در برابر امپرياليسم آمريکا
مطرح میکند .
عملکرد متقابل عوامل اقتصادی و غير اقتصادی ،مسير تکاملی چالش اتحاديه اروپا را تحت
تاثير قرار خواھند داد:
تغيير تدريجی »ناتو« که ائتالف نظامی تحت رھبری آمريکاست و کشورھای مھم اتحاديه
اروپا بخشی از آن ھستند.

26

روابط اتحاديه اروپا با روسيه و چين که عنصری پويا در اين معادله است .ھر دوی اين
کشورھا ،قدرتھای در حال خيز در اقتصاد جھانی ھستند و بيش از پيش در حال تبديل شدن
به شرکای تجاری مھمتر اتحاديه اروپا میباشند.
جنگھايی که در خاورميانه و افغانستان برای امپراتوری جريان دارد .امپرياليسم اروپای
غربی و اياالت متحده به شدت در اين جنگھا درگيرند .نتايج اين جنگھا کامال غير قابل
پيش بينی است.
برخورد جھانی ميان امپرياليسم کھنهی مسلط بر دنيا و استثمار کنندهی دنيا با بنيادگرايی
کھن ی اسالمی .رونق اين بنيادگرايی مديون يورشھای امپرياليستی است ،اما ھيچ راه حل
واقعی و رھايیبخشی به جای امپرياليسم ارائه نمیکند  .در اروپا ،بنيادگرايی مرتجع اسالمی
در بين بخشھايی از مھاجران در حال پايه گيری و نفوذ است(١) .
تاثيرات مبارزات اجتماعی در اروپا و سراسر دنيا .امکان سربلند کردن مبارزات انقالبی
که میتوانند اوضاع کشورھای اروپايی و کل دنيا را تحت تاثير قرار دھند.
پيش زمينه :اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا يک دولت واحد نيست .اما يک ائتالف بی در و پيکر و غير رسمی ھم نيست.
اين يک اتحاديه منحصر به فرد از دولتھای امپرياليستی در اروپای غربی است که
ساختارھای سياسی و اداری و قانونگذاری را برای تنظيم عملکردش بهمثابه يک بلوک به
وجود آورده است .ھستهی مرکزی و رھبری کننده اين اتحاديه از قدرتھای عمده
امپرياليستی اروپای غربی تشکيل شده است :آلمان ،فرانسه و انگلستان .آلمان و فرانسه ھدايت
کنندگان عمده سياسی ـ اقتصادی اين بلوک ھستند.
اتحاديه اروپا در سال  ،١٩٩١دوازده عضو داشت .اما فروپاشی امپرياليسم اتحاد شوروی و
بلوکش در  ٩١ـ  ١٩٨٩فرصتھای جديدی را در اختيار امپرياليسم اروپای غربی قرار داد.
آلمان غربی؛ که از ھمان زمان قدرت عمده اقتصادی قاره اروپا بود؛ آلمان شرقی را جذب
کرد .نگاه اتحاديه اروپا متوجه شرق شد و کشورھايی نظير لھستان و مجارستان ،و نيز
کشورھای منطقه بالتيک را در خود ادغام کرد.
ديالکتيک دھهی  ١٩٩٠چنين بود :امپرياليسم آمريکا اغلب کشورھای اروپای شرقی که در
بلوک شوروی سابق جای داشتند را وارد اتئالف نظامی تحت رھبريش يعنی »ناتو« کرد؛
امپرياليستھای اروپای غربی اغلب اين کشورھا را وارد مدار اقتصادی اتحاديه اروپا کردند.
اتحاديه اروپا کماکان متشکل از اقتصادھای قابل تفکيک با ساختارھای طبقاتی قابل تفکيک و
طبقات حاکمهی امپرياليست يا سرمايهدار قابل تفکيک است .اما اتحاديه اروپا به يک بلوک
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منسجمتر و قویتر تبديل شده است .اين اتحاديه نھادھای گوناگونی را برای ھماھنگ کردن
سياست و اعمال قدرت در کليه کشورھای تشکيل دھنده اين بلوک ايجاد کرده است .تعداد
اعضای اتحاديه اروپا از سال  ١٩٩۵تا به امروز از  ١۵به  ٢٧کشور افزايش يافته است.
يعنی بازار اتحاديه اروپا از نظر حجم ،بهمثابه رقيبی برای بازار اياالت متحده سربلند کرده
ت به چالش گرفتن دالر آمريکا را در
است .اتحاديه اروپا ،ارزی را به وجود آورده که ظرفي ِ
سطح بينالمللی دارد.
از نظر حجم اقتصادی ،ھيچ يک از دولتھای اروپای غربی به تنھايی توان رقابت اقتصادی
با امپرياليسم آمريکا را ندارند .اما اتحاديه اروپا بهمثابه يک بدنهی واحد و به شدت ادغام شده
میتواند در سطح جھانی با آمريکا به رقابت بپردازد .خالصه اينکه ،با گسترش و تحکيم
اتحاديه اروپا ،اينک اياالت متحده با يک مرکز نيرومند سياسی ،مالی و صنعتی روبروست.
)(٢
از نظر فرھنگی ،اتحاديه اروپا خود را يک سرمايهداری روشنبين ،متمدن و جھانوطن جلوه
میدھد .اين بخشی از زرادخانهی ايدئولوژيک اتحاديه اروپا است که در خدمت تحکيم جايگاه
سياسی ـ اقتصادی اروپا در سطح بينالمللی قرار دارد.
در عين حال ،اتحاديه اروپا بندھای کنترل مھاجران را محکمتر میکند ؛ بر سر کسب
امتيازات اقتصادی در آمريکایالتين موی دماغ امپرياليسم آمريکا میشود؛ از ارتباطات
استعماری تاريخی خود استفاده میکند؛ مناسبات نو استعماری و وابستگی جديدی را برقرار
میکند تا به رفع نيازھای بينالمللیاش خدمت کند .مثال میتوان به سرمايهگذاریھا و عمليات
نظامی در آفريقا اشاره کرد که ھدف از آن تضمين دسترسی به انرژی و مواد خام است.
بهعالوه ،اتحاديه اروپا در زمينه شکنجه برای امپرياليسم آمريکا و »جنگ عليه ترور«
آمريکايیھا ،نقش ھمدست و مقاطعه کار را بازی کرده است .کشورھای عضو اتحاديه اروپا،
مکان زندانھای مخفی سازمان »سيا« بودهاند(٣) .
 (٢اتحاديه اروپا توان رقابتی خود را افزايش میدھد
اتحاديه اروپا برای گسترش و ادغام بيشتر يک بازار واحد حرکت کرده است .در ارتباط
نزديک با اين امر ،حرکت اتحاديه اروپا در اقتصاد جھانی امپرياليستی ،در جھت افزايش
سودآوری و توان رقابت سرمايهای است که پايگاھش اروپا است.
الف ـ باال بردن توان رقابتی و »کار منعطف«
اين ھدف در برگيرنده موجی از »اصالحات« نئوليبرالی است .نئوليبراليسم به سياستھايی
اتالق میشود که درھای اقتصادھای ملی را بيش از پيش به روی گردش آزادتر سرمايه
میگشايد ،صنايع تحت مديريت دولت را خصوصی میکند ،بازارھای کار را از بند مقررات
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آزاد میکند و در زمينه استثمار و استخدام کار مزدی محدوديت ھا را کنار می زند ،کمک
ھای اجتماعی را کاھش میدھد و امثالھم .اين ھمان چيزی است که از دھه  ١٩٨٠در اياالت
متحده به اجراء درآمده است.
موسسات مالی بينالمللی که تحت سلطهی آمريکا قرار دارند؛ موسساتی نظير بانک جھانی و
صندوق بينالمللی پول؛ يک تعديل ساختاری ھمه جانبه و وحشيانه اقتصادی را در جھان سوم
سازمان دادند .اين کار ،مسير نفوذ عميقتر سرمايهی امپرياليستی ،منجمله سرمايه اروپای
غربی را ھموار کرد .ھمين امر ،کشاورزی بومی را در مناطق وسيعی از دنيای سوم
تضعيف کرد و فرايند شھری شدن گسترده و پر ھرج و مرجی را تسريع کرد(۴) .
از دھه  ،١٩٩٠سرمايه اروپای غربی دستور کار اصالحات نئوليبرالی خود را پيش برده
است :ھدف از اين کار ،انعطاف پذيری بيشتر در استخدام و اخراج ،استفاده گستردهتر از کار
موقت ،و پائين راندن دستمزدھا بوده است.
در فرانسه اقداماتی انجام شده تا ساعات کار ھفتگی که بر مبنای قانون  ٣۵ساعت است را
افزايش دھند .در آلمان اشکال گوناگون »مشارکت و ھمکاری« اتحاديهھای کارگری در
کارخانهھا که با ھدف افزايش توان توليدی کارگران طراحی شده بود ،محدودتر شده است.
آلمان در راس صادرکنندگان دنيا قرار دارد .آلمان اين جايگاه را بخشا با کاھش ھزينهھای ھر
واحد کارگر حفظ کرده است .دستمزدھای واقعی طی  ٧سال ) ٢٠٠۶ـ  (١٩٩٨دائما کاھش
يافت (۵) .در فرانسه از کمکھای دولتی به آموزش و پرورش و ايجاد اشتغال نيز کاسته شده
است .اين سياستھا آتش اعتراضات مھمی را دامن زده است .کمکھای تامين اجتماعی
منجمله حق بازنشستگی در بيشتر کشورھای اروپا محدود شده است.
دستور کار رقابتی اتحاديه اروپا شامل ادغام بنگاهھای بزرگ در بنگاهھای بزرگتر بوده
است .اين را مثال در صنعت فوالد مشاھده میکنيم .اين دستور کار شامل حمايت از بخشھای
استراتژيک صنعتی و تقويت بنگاهھای ھدايت کننده نيز بوده است .برای مثال ،اتحاديه اروپا
»ای .آ .د .اس« را ايجاد کرد که شرکت اروپايی ھوا ـ فضا است .اين شرکت سازنده
ھواپيمای »ايرباس« است که رقيب جھانی بوئينگ محسوب میشود.
اين دستور کار »رقابتی« ،انجام اقداماتی جھت محدود کردن آزادی حرکت سرمايه آمريکايی
در بازار بازتر و ادغام شده تر اروپا را الزام آور کرده است .مثال» ،مايکروسافت« را به
خاطر عملکردھای انحصارگرايانه محکوم کردهاند .سرمايه اروپايی به دنبال اين بوده که
سرمايه آمريکايی را در سطح بينالمللی زير نظر داشته باشد .اين کار اشکال پيچيده و غالبا
پوشيده به خود گرفته است؛ مثال به شکل نبردھايی که ميان اياالت متحده و اروپا بر سر
معيارھای محيط زيستی يا اعمال کنترل بر واردات محصوالت کشاورزیای که تحت
مھندسی بيولوژيک توليد شده ،انجام میگيرد.
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ب ـ نقش ويژه اروپای شرقی
ادغام کشورھای اروپای شرقی در اتحاديه اروپا ،يک منبع امتياز رقابتی برای سرمايه
اروپای غربی در بازار جھانی بوده است .طبقات سرمايهدار کامال تکامل يافتهای بر
اقتصادھای اروپای شرقی حکومت میکنند .برخی از اين اقتصادھا به سرمايهگذاری در جھان
سوم می پردازند؛ اما آنھا تابع طبقات حاکمهی بزرگتر و قویتر در اتحاديه اروپا ھستند.
بخشھای استراتژيک اين اقتصادھا؛ نظير حمل و نقل ،امور مالی و ارتباطات راه دور؛ تحت
سلطهی سرمايه خارجی ،مشخصا سرمايه اروپای غربی است .در اين کشورھا از يکسو،
ھزينهھای کار پايين است؛ و از سوی ديگر ،مھارتھای کاری باالست .ترکيب اين دو عامل
که ميراثی از دوره شوروی است ،عامل مھمی در جذب سرمايهگذاریھا است.
اتحاديه اروپا ،اقتصادھای اروپای شرقی را بازسازی کرده و آن ھا را در شبکهھای توليدی
گستردهتر منطقهای و جھانی ادغام کرده است .کارگران اروپای شرقی در قياس با اھالی
اغلب کشورھای اروپای غربی دارای شرايط کاری بدتر ،دستمزدھای نازل تر و برنامهھای
سازی جمھوری »اسلواکی« يک
اجتماعی محدودتری ھستند .دستمزدھا در صنعت خودرو
ِ
ھشتم آلمان است .اين در حالی است که انتظار میرود بارآوری توليدی در صنعت خودرو
سازی »اسلواکی« )که تحت ھدايت »فولکس واگن« و »پژو« قرار دارد( بزودی در رده اول
دنيا قرار گيرد (۶) .از اين راهھاست که جذب اروپای شرقی در اتحاديه اروپا ،قدرت رقابت
جويی و سودآوری بلوک اروپا را بھبود بخشيده است.
اتحاديه اروپا و مشخصتر از ھمه امپرياليسم آلمان که منافع ويژهای در اروپای شرقی و
بالکان دارد به سرمايهگذاری گسترده در بازسازی حمل و نقل ،انرژی و ساير زيرساخت
ھای اروپای شرقی پرداخته است .اين نوسازی ابزار ) (retoolingکاری پر ھزينه بوده و
نقش مھمی در پايين کشيدن نرخ ھای رشد آلمان بازی کرد .اما در عين حال ،عامل بسيار
مھمی در تقويت درازمدت يک بازار قاره ای ادغام شده تر و رقابتی تر است .در بلوک
اروپايی که ھر روز منسجم تر میشود ،آلمان ديرک اقتصادی اين بازار قارهای است.
سياسی اتحاديه اروپا نيز حائز اھميت
اروپای شرقی از زاويه جاهطلبیھای جغرافيايی ـ
ِ
استراتژيک است .اروپای شرقی از نظر جغرافيايی به روسيه که بخش اعظم نيازھای اروپای
غربی در زمينه انرژی را تامين میکند نزديکتر است .بنابراين اروپای شرقی به نوعی يک
منطقه ميانگير ) (buffer zoneھم محسوب میشود .به عالوه ،نفوذ اقتصادی اروپای غربی
يک عامل برقراری تعادل در مقابل سلطهی نظامی آمريکا در اروپای شرقی نيز ھست(٧) .
ج ـ کار مھاجر در قارهای که به يک قلعه تبديل شده است
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امروزه ،اقتصادھای بازتر نيازمند کارگران ماھر و ساده و شمار فزايندهای کارگران
"منعطف" میباشند) .منظور از کارگران "منعطف" کارگرانی است که امنيت شغلی کمتری
دارند و به راحتی از شغلی به شغل ديگر ،يا از بخشی به بخش ديگر ،وارد يا از آن اخراج
شوند( .در چنين شرايطی ،کارگر مھاجر نقش خاصی را در بازارھای کار که ساختارشان
تغيير کرده است ،بازی میکند .
در حال حاضر ،تخمين زده میشود که بين  ۵تا  ۶٫۵ميليون کارگر ثبت نشده در اروپا زندگی
و کار میکنند .آنان »نيروی کار فرامليتی غيرقانونی شده« ھستند که در بخشھايی نظير
کشاورزی ،ساختمان سازی ،خدمات خانگی و غيره کار میکنند .بر مبنای مطالعهای که
اخيرا از سوی سه محقق مترقی انجام گرفته ،بعضی از اين بخشھا »بدون دسترسی به کار
ارزان و بدون مقررات مھاجر ،فرو میپاشند (٨) «.اين کارگران ثبت نشده ،اغلب زير حداقل
دستمزد يا بدون قرارداد کار میکنند.
اينک مھاجران با کارتھای شناسايی جديد و بانک اطالعاتی بيومتريک )مختصات چشم يا
دی .ان .ای .و غيره( تھديد میشوند .فرانسه قرار است از مھاجران جديدی که وارد کشور
میشوند آزمايش دی .ان .ای .بگيرد .ھيستری شووينيستی عليه مھاجران در فضای بعد از
يازدھم سپتامبر ،اغلب شکل ضديت با اعراب و مسلمانان به خود گرفته است .اين بخشی از
گفتمان رسمی نيز ھست .برای مثال ،نيکال سارکوزی ،رئيس جمھور فرانسه بخشا به خاطر
برنامه عمل »سختگيرانهاش« نسبت به مھاجران انتخاب شد .اين انتخابات در فردای
شورشھای جوانان مھاجر در سال  ٢٠٠۵عليه خشونت پليس و تبعيضات اجتماعی صورت
گرفت(٩) .
مقامات اتحاديه اروپا با نخوت از وسايل جديدی حرف میزنند که برای محکم کردن مرزھا
عليه مھاجران »غير قانونی« در اختيار دارند .اين وسايل جديد چه نتيجه ای به بار آوردهاند؟
فقط در يکی از گزارشھا که مقامات اسپانيا منتشر کردهاند میخوانيم که در سال ،٢٠٠۶
حدود  ۶٠٠٠نفر از اھالی غرب آفريقا که قصد داشتند خود را به جزاير قناری )بخشی از
اسپانيا( برسانند در اقيانوس اطلس غرق شدند .غرب آفريقا ھمان جايی است که ناوگانھای
تجاری اروپايی چيزی از جانوران دريايی قابل صيد باقی نگذاشتهاند و ابزار معاش
ماھیگيران بومی را به نابودی کشاندهاند .در سال  ،٢٠٠۶صدھا مھاجر ديگر در انبارھای
متحرک ،در بخش بار کاميونھا و در قايق ھای باربری در بنادر خفه شدند.
 (٣خواب و خيال ھای ژئوپلتيک اتحاديه اروپا
اتحاديهی اروپا دامنه نفوذ بينالمللی و قدرت رقابت جويی خود را گسترش داده است .اگر
اتحاديه اروپا میخواھد به يک قدرت جغرافيايی ـ اقتصادی )ژئواکونوميک( در اقتصاد
جھانی تبديل شود ،مجبور است که به اين کار ادامه دھد .اين در حالی است که اقتصاد جھانی
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کماکان تحت سلطهی امپرياليسم آمريکا است و رقيبان و حريفان جديد ديگری نيز در نظام
جھانی در حال سربلند کردن ھستند .اين احتمال وجود دارد که چارچوب اقتصاد بينالمللی که
تحت سلطهی آمريکا قرار دارد با تکان ھای بسيار جدی روبرو شود .چنين تکانھايی به
ھمراه عوامل ديگر )نظير شکستھای نظامی( میتواند گشايش ھای جديدی برای قدرتھای
در حال ظھور نظير چين و اتحاديه اروپا ايجاد کند تا جھش وار خود را به جايگاه بسيار قوی
تری برسانند.
اتحاديه اروپا از نظر ژئوپلتيک دارد نقش بينالمللی تھاجمیتری بازی میکند  .اتحاديهی
اروپا يک پای مذاکرات خاورميانه است .اتحاديه اروپا ناظر انتخابات کنگو در سال ٢٠٠۶
بود .اتحاديه اروپا ،مسئوليت اشغال منطقه غرب بالکان که به دستور »سازمان ملل« اجراء
شد را به عھده گرفت.
کل توان نظامی استراتژيک و جھانی اتحاديه اروپا تحت کنترل »سازمان پيمان آتالنتيک
شمالی ـ ناتو« قرار دارد .اما يکی از نتايج غير منتظره فروپاشی اتحاد شوروی و »پيروزی
غرب« اين بود که وابستگی نظامی اروپای غربی به امپرياليسم آمريکا کمتر شد .زيرا ديگر،
بلوک قدرتمند و سراپا مسلح شوروی در ھمسايگی اروپای غربی وجود ندارد؛ و ديگر،
چارچوب برخورد شدت يابندهی ميان بلوک ھای تحت رھبری آمريکا و شوروی موجود
نيست .ھمانگونه که »دومينيک موآ زی« ،يک کارشناس امور ژئوپلتيک و يک مشاور
سياسی در فرانسه ،توصيف میکند » :تصوير جنگ سرد که در آن يک غرب و دو اروپا
وجود داشت« جای خود را به »يک اروپا اما دو غرب« داده است(١٠) .
اتحاديه اروپا چند »نيروی مداخله گر« چندمليتی ايجاد کرده يا گسترش داده است .ھدفشان اين
است که طی يک سال آينده  ۶٠٠٠٠سرباز برای انجام ماموريتھای ماوراء بحار سازمان
دھند .اتحاديه اروپا صنايع نظامیاش را گسترش داده؛ در ساخت جت ھای جنگنده »يورو
فايتر« و ناوگان ھوايی دور پرواز سرمايهگذاری کرده است .اتحاديه اروپا ،سيستم رديابی
ماھواره ای خود را تحت عنوان »گاليله« برقرار کرده است .ھمه اينھا ابتکارات و اقدامات
مشترکی است که در سطح کشورھای اروپايی انجام میگيرد .به عالوه ،اتحاديه اروپا تالش
کرده يک ساختار فرماندھی عمومی ايجاد کند.
ھيچيک از اينھا قابل مقايسه با قدرت نظامی امپرياليسم آمريکا نيست و نمیتواند با آن برابری
کند .اما اين خودنمائی اتحاديه اروپا در شرايطی انجام میشود که اياالت متحده در حال کاھش
نيروھايش در اروپا است .در چنين شرايطی ،طرح ھای جاهطلبانه تر اتحاديه اروپا برای
استقرار نيروھای نظامی ،به ويژه از جانب آلمان گسترش میيابد .به عالوه ،اتحاديه اروپا
دارای »امتيازات صنعتی« است که میتواند داربست گسترش سريع توانائیھای نظامی آن
شود.
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اما يک عنصر ديگر ھم وجود دارد :روسيه .اتحاديه اروپا در صورت ائتالف با روسيه که
ھنوز يک قدرت نظامی سھمگين در اختيار دارد ،به توان ژئوپلتيک )جغرافيای ـ سياسی(
قابل توجھی دست خواھد يافت .اين يک فاکتور غيرقابل پيش بينی ) (wild cardاما کامال
واقعی است .اين امکان با توجه به وابستگی روز افزون اروپای غربی به منابع انرژی
روسيه ،واقعیتر ھم میشود.
روسيه پيشاپيش بيش از يک چھارم گاز طبيعی مصرفی اروپای غربی را تامين میکند  .اين
مقدار در حال افزايش است .از سوی ديگر ،روسيه شديدا به بازار اروپا وابسته است٧۵ :
درصد درآمدھای صادراتی روسيه از اتحاديه اروپا حاصل میشود (١١) .سرمايه آلمانی
تامين کننده ی عمده اعتبارات برای شرکتھای عظيم گاز و نفت روسيه است) .گرھارد
شرويدر ،صدراعظم سابق آلمان ،اينک رئيس ھيئت نظارت در يکی از بنگاهھای تابعه
شرکت عظيم گاز طبيعی روسيه يعنی »گازپروم« است (١٢) (.در عين حال ،بنگاهھای
فرامليتی اروپايی به دنبال حضوری مستقالنه در آسيای ميانه ھستند تا روسيه را دور بزنند.
پرسش اينست که آيا رابطهی متالطم اروپا و روسيه حول مساله انرژی ،به تغيير موضع
بيشتر و ھمکاری بيشتر ميان اين دو قدرت در سطح جھانی خواھد انجاميد؟
اتحاديه اروپا در حال بھره جويی از ارتباطات سلطه جويانه و استثمارگرانه قديمی خود در
آفريقا نيز ھست تا نيازھای انرژی خود را از اين طريق بر طرف کند و وابستگی به روسيه
را کاھش دھد .بنگاهھای فرامليتی اروپايی اخيرا  ۶٠درصد از سرمايهگذاریھا ی جديد در
مجتمع ھای نفت و گاز غرب آفريقا را به خود اختصاص داده اند» .رويال داچ شل« در صدر
توليد کنندگان خارجی حاضر در نيجريه قرار دارد .اين شرکت آماج اعتراضات و حمالت
مسلحانه ساکنين بومی بوده است .اين اعتراضات و حمالت پاسخی است به فعاليت ھای
حفاری شرکت »رويال داچ شل« که منافع اندکی برای اھالی آبادیھای اطراف در بر دارد،
اما محيط زيست را شديدا تخريب میکند (١٣) .
 (٤يورو و دالر :رقابت در ميانه آشوب مالی
يورو بهمثابه ارزی جھانی ،نقش بزرگتری بر عھده گرفته است .گسترش بازار اروپا و ادغام
ارزھا در اين منطقه ،برای سرمايهی جھانی شدهی اروپای غربی ،امتيازی در زمينهی حجم
و کارآئی به بار آورده است .يورو از زمان آغاز رواجش در  ٢٠٠٠ـ  ١٩٩٩به بزرگترين و
تنھا ارز رقيب دالر آمريکا بهمثابه پول جھانی تبديل شده است .اھميت فزاينده ی يورو ھم
ناشی از توان اتحاديه اروپا است و ھم ناشی از زوال تدريجی جايگاه مالی آمريکا در سطح
بين المللی .دالر تحت فشارھای فروکاھندهی عظيم قرار دارد .اين يکی از نتايج کسریھای
سھمگينی است که اياالت متحده به بار آورده و نيز برخاسته از آشوب مالی اخير در
آمريکاست.
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تاثير جھانی بالقوهی يورو را می توان به شکل فشرده در مقدمه مجموعه مقاالتی يافت که
تحليلگران طرفدار نظام سرمايهداری درباره يورو نوشته اند» :در حالی که ارزھا دچار
تکان ناشی از سقوط دالر آمريکا به خاطر ارزشگذاری بيش از حد بر آن در اواخر دھه
 ١٩٩٠ھستند ،ارزش يورو و مديريت آن برای تنظيم موفقيت آميز عدم تعادل ھای مالی در
سطح بينالمللی بسيار حياتی است .يورو بهمثابه يک رقيب و ھمکار درازمدت دالر ،توان
پولی دو قطبی در سطح بينالمللی را پديد میآورد .و اين
بالقوهی شکلگيری يک سيستم
ِ
چالشھا و فرصتھای بيسابقهای را در مقابل سياستگزاران اقتصادی مطرح میکند(١۴) «.
المللی اوراق قرضه از دالر پيشی گرفته
يورو پيشاپيش بهمثابه ارز اصلی جھان در بازار بين
ِ
است.
اين امر نافی احتمال قدرتيابی مجدد دالر نيست .مھم است اين نکته را مد نظر داشته باشيم
که قدرت دالر و نقش آن بهمثابه ذخيرهی ارزی و ارز مبادالتی در دنيا ،صرفا عملکرد
نظامی
توان اقتصادی امپرياليسم آمريکا نيست» .اعتماد به دالر« وابسته به سلطهی
ِ
امپرياليسم آمريکا در سطح جھانی ،وابسته به ارتباطات نظامی ـ امنيتی ميان دارندهگان
خارجی دالر و امپرياليسم آمريکا )مثال با کشوری مانند عربستان سعودی( و وابسته به ثبات
ِ
کلی سرمايهداری آمريکا و بازارھای بسيار توسعه يافتهی مالیاش نسبت به مخاطرات
اقتصادی و سياسی در ساير نقاط دنيا نيز ھست.
پولی دو قطبی«
از سوی ديگر ،گرايش تدريجیتر و درازمدتتر به سوی ايجاد يک »نظام
ِ
امکان فرار گسترده از دالر و بروز ناگھانی يک آشوب مالی را منتفی نمیکند؛ آشوبی که
شايد بتوان گفت ،به لحاظ مقياس و دامنه از دھهی  ١٩٣٠به اين سو مشاھده نشده است .چنين
تھاجمی به دالر میتواند بر اثر آميزهای از وقايع اقتصادی و تحوالت سياسی آغاز شود .برای
مثال ،چين ممکنست از تامين مالی قروض عظيم خزانه داری آمريکا ،در مقياسی که اکنون
درگير آن است ،سر باز زند و ارزھای مبادالت خارجی خود را از دالر درآورده و با تبديل
به ارزھای ديگر تنوع بخشد.
موسسات و بازارھای مالی اروپای غربی بر اثر بحران مالی که اوايل سال  ٢٠٠٨در اياالت
متحده بروز کرد ،ضربه خورده اند .اما تا اينجای قضيه روشن است که يورو دارد موقعيت
رقابتی برتری نسبت به دالر کسب میکند و به شکل روزافزونی به آن بهمثابه ارز ذخيره و
ِ
مبادالتی بينالمللی نگاه میشود.
ِ
 (٥نتيجه گيری :آيا ائتالف کشورھای حوزه اقيانوس اطلس در حال گذار و تغيير است؟
متعاقب جنگ جھانی دوم ،امپرياليسم آمريکا ساختارھای دولتی را در اروپا شکل داد و عميقا
اجتماعی اين قاره ،منجمله به لحاظ فرھنگی ،نفوذ کرد .بعد از جنگ
در صورتبندیھای
ِ
داری جھانی ،حلقهھای اتصال تجاری و
جھانی دوم ،در دورهی بسط و توسعهی سرمايه
ِ
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ی ميان اياالت متحده آمريکا و اروپای غربی عميقتر شد و چارچوب ژئوپلتيک
سرمايهگذار ِ
)جغرافيا ـ سياسی( بزرگتری که تحت سلطهی اياالت متحده قرار داشت ،راه را بر بروز
چالشھای استراتژيک از سوی امپرياليسم اروپا بست .اين امر بعد از فروپاشی اتحاد شوروی
نيز ادامه يافت .به عالوه ،انگلستان که يک عضو اتحاديه اروپا است» ،رابطه ويژه«ای با
اياالت متحده دارد .و ھمه اينھا بر مانورھای رندانه ی ميان اتحاديه اروپا و اياالت متحده
برای کسب برتری تاثير میگذارد.
اما تنظيمات اقتصادی و سياسی کنونی دنيا ،چيزی ثابت و ھميشگی نيست .اين تنظيمات
میتواند در جھتھای جديدی تکامل پيدا کند و يا در ارتباط با جابجائیھا و چرخشھای مھم
ژئواکونوميک )جغرافيا ـ اقتصادی( و ژئوپلتيک )جغرافيا ـ سياسی( دستخوش تغييرات
ريشهای شود .در اينجا فاکتور روسيه خودنمائی میکند .اتحاديه اروپا ممکنست ميان آن دسته
از طبقات حاکمهی امپرياليستی که خواھان افزايش قابليتھای نظامی اروپا میباشند و آن
دسته که کماکان میخواھند به ائتالف ناتو اتکاء کنند ،دو پاره شود .مسيرھای مقابل اتحاديه
اروپا برای اينکه نقش ژئوپلتيک بينالمللی کمتر يا بيشتری بازی کند ،عميقا تحت تاثير
حرکتی جدی از سوی چين خواھد بود .اگر چين دست به حرکتی جدی برای کسب ابتکار
عمل بيشتر در اقتصاد جھانی بزند و/يا ائتالف نزديکتری با روسيه برقرار کند ،خيلی چيزھا
عوض خواھد شد.
در ماه ژوئن  ،٢٠٠٨حکومت فرانسه يک نوع جھتگيری مجدد در سياست امنيتی اين کشور
را اعالم کرد :يعنی برقراری روابط عميقتر با »ناتو« .اما خوب دقت کنيد :فرانسه اين را
بهمثابه چرخشی به سوی »ناتو« و »اتحاديه اروپا« مطرح کرد و به موازات آن مطرح کرد
که اتحاديه اروپا بايد توان خود را در طراحی و ھدايت عمليات نظامی تقويت کند.
مرکزی اتحاديه اروپا محسوب میشوند( با
تضادھای ميان فرانسه و آلمان )که نيروھای
ِ
اياالت متحده بر سر جنگ در عراق بسيار حاد بوده است .تضادھای ديگری نيز وجود داشته
است .مثال ،دعوايی که در سال  ٢٠٠۵به دنبال لغو تحريم تسليحاتی چين از سوی اتحاديه
اروپا اتفاق افتاد .اين تحريم از زمان خيزش دانشجويان و کارگران در ميدان »صلح آسمانی«
پکن برقرار شده بود .حتی در مواردی که وحدت )ظاھری( بيشتری وجود دارد ،مثال در
مورد اعمال فشار بيشتر بر ايران ،باز ھم رقابتھای درون ائتالف ناتو عمل میکند.
استراتژی
اتحاديه اروپا با ضرورتھا و آزادیھا روبروست .چنين به نظر میرسد که
ِ
عمومی اتحاديه اروپا »به انتظار فرصتھای خوب نشستن« است :در حال حاضر تالش
ِ
بيشتر نھادھای درون بلوک اتحاديه اروپا؛ تالش برای مشارکت
ھرچه
ادغام
تقويت
برای
ِ
ِ
نزديکتر با ساير قدرتھای مھم؛ و سودجويی از مشکالت و شکستھای امپرياليسم آمريکا.
اساسی دنيا و
تھاجمی اتحاديه اروپا متاثر از روندھای
توان
اما سرعت ،جھتگيری و
ِ
ِ
ِ
تحوالت پيشبينی نشدهی درون و خارج اين بلوک خواھد بود.
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بخش چھارم

امپرياليسم روس دوباره سر بلند میکند
اين چھارمين بخش از سری مقاالت در مورد تغييرات مھم در اقتصاد جھانی امپرياليستی و
برخی مفاھيم ژئوپلتيک آن است.
مقاله با بررسی مجمل روندھای تازه و تحوالت مھم در اقتصاد جھانی شروع شد .سپس به
بررسی عروج چين در نظام جھانی و ظرفيت تبديل آن به يک قدرت جھانی ،پرداخت .پس از
آن نوبت به تحليل از اتحاديه اروپا رسيد که گفتيم ،اتحاديه اروپا بهمثابه يک بلوک
امپرياليستی منسجم و ھماھنگ که بيش از پيش در صحنه ی بينالمللی مدعی قدرت است
ظھور کرده است.
اياالت متحدهی آمريکا کماکان به لحاظ اقتصادی و نظامی ،قدرت مسلط امپرياليستی در
جھان است .آمريکا نگھبان نظم سرمايهداری جھانی است؛ نظمی که حداقل در حال حاضر به
نفع ساير قدرتھای بزرگ نيز ھست .اما موقعيت جھانی آمريکا در حال تضعيف است .در
عين حال ،به طور بالقوه امکان آن ھست که برخی قدرتھا يا ائتالفی از قدرتھا چالشھای
بينالمللی سھمگينی را )چه در سطح اقتصادی و يا استراتژيک( در مقابل امپرياليسم آمريکا
بگذارند.
جابجائی تکتونيک
شايد بتوان گفت که در نمای اقتصادی جھان ،عروج چين بزرگترين
ِ
)
جابجائی تخته سنگھای قارهای( است .اما بازگشت امپرياليسم روسيه نمايشیترين واقعهی
ِ
غير مترقبه است.
در دهسال گذشته ،اقتصاد روسيه تقريبا پخش زمين بود .امروز ،طبقهی حاکمه روسيه قدرت
اقتصادی روزافزونش را در جھان به کار میگيرد و يک دستور کار استراتژيک را تعقيب
میکند که ھر روز بيش از روز قبل در تضاد با امپرياليسم آمريکا قرار میگيرد.

پايان جنگ سرد ،گذار و بحران اقتصادی ١٩٩٨ :ـ ١٩٩١
اتحاد شوروی حدودا  ٣٥سال يک کشور سوسياليستی واقعی بود .انقالب  ١٩١٧شوروی،
اقتصادی را ايجاد کرد که مبتنی بر استثمار نبود .آن انقالب منشاء اقداماتی راديکال و
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الھامبخش در جھت ريشهکن کردن ستم بر زنان و دستيابی به برابری مليتھا شد .اما از
ميانهی دھهی  ١٩٥٠اتحاد شوروی ديگر يک کشور سوسياليستی نبود(١) .
يک طبقهی بورژوای نوين به قدرت رسيد و جامعه شوروی را به شکل خاصی از
سرمايهداری امپرياليستی تبديل کرد .در اين نوع سرمايهداری ،بورژوازی دولتی نيروی کار
را استثمار میکرد .در اين نوع سرمايهداری ،رقابت ميان بلوکھای سرمايه در چارچوب
مالکيت دولتی انجام میگرفت .با فروپاشی اتحاد شوروی در سال  ،١٩٩١اين سرمايهداری
دولتی نيز فرو پاشيد.
در نتيجهی نابودی و تجزيهی اتحاد شوروی ،جنگ سرد ميان آمريکا و شوروی نيز خاتمه
يافت .اين تغييری تعيين کننده در اوضاع کلی بينالمللی بود .اين واقعه ،فرصتھای جديد
اقتصادی و استراتژيکی را در برابر امپرياليسم آمريکا گشود :فرصتھای جديد
سرمايهگذاری ،فرصتھای جديد برای حل درگيریھا به نفع آمريکا در بخشھای متفاوت
دنيا )مثال مبارزه در آفريقای جنوبی( ،فرصتھای جديد برای گسترش ائتالف عمده نظامی
آمريکا يعنی »ناتو« با عبور از مرزھای اروپای شرقی.
رژيم جديدی که در روسيه تحت رھبری بوريس يلتسين و با پشتيبانی آمريکا بر سر کار آمد،
کوشيد تا تجديد ساختار اقتصاد شوروی را در راستای نھادھا و عملکردھای مشابه کشورھای
سرمايهداری غرب به انجام رساند .اين رژيم دروازه ھا را به روی سرمايهگذاران غربی
گشود .يک روسيه جديد درون چارچوب سلطهی جھانی آمريکا به ظھور رسيد.
الف .اصالحات اقتصادی در دھه ١٩٩٠
رژيم يلتسين با تشويق و ھمکاری مشاوران غربی و صندوق بينالمللی پول که آمريکا بر آن
مسلط است ،يک سلسله اصالحات را برای شکلدھی مجدد به اقتصاد و تحريک رشد به
اجراء گذاشت؛ قيمتھا را آزاد کرد؛ يارانهھای ويژه و کنترلھايی که حکومت بر قيمتھا
اعمال میکرد را کنار گذاشت؛ مشوق تاسيس بازارھای مالی و بورس شد .رژيم يلتسين،
برنامه گسترده خصوصی سازی را رھبری کرد؛ بنگاهھايی که سابقا تحت مالکيت دولت
بودند را به سرمايهگذاران خصوصی و گروه ھای سرمايهگذاری فروخت؛ ھزينهھای تامين
اجتماعی را کاھش داد.
شرط اعطای اعتبار و وام از سوی صندوق بينالمللی پول اين بود که حکومت روسيه اين
»شوک درمانی« را اعمال کند و به اجراء بگذارد.
در ميان اصالحات گوناگون ،ھمه جانبهترين تاثيرات را خصوصی سازی بر جای گذاشته
است .در اتحاد شوروی سابق ،فعاليتھای صنعتی و تجاری و مالی اساسا توسط بنگاهھای
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متعلق به دولت جلو می رفت .از سال  ،١٩٩٧بخش خصوصی بيش از  ٧٠درصد محصول
اقتصادی روسيه را در اختيار داشت.
کسب و کارھای خصوصی جديد و بيشماری ايجاد شد .اما حاال ديگر کنترل به دست قشر
جديد نازک اما قدرتمندی از سرمايهگذاران و تجار ثروتمند افتاده بود .اين قشر از طريق
خريد و فروش و به دست آوردن حقوق مالکيت دارايیھای دولتی سابق به سودھای کالن
دست يافت و ثروت بیحسابی انباشت کرد.
تجديد ساختار سريع اقتصاد شوروی به بھبود و رشد اقتصادی منجر نشد .وامھای خارجی و
سرمايهگذاری مستقيم خارجی در آن سطحی که حاکمان روسيه پيش بينی میکردند تحقق
نيافت .فساد و چنگاندازی به سودھايی که در کوتاه مدت حاصل میشود ،يکباره ھمه جا گير
شد .درگيریھای درونی طبقهی سرمايهدار روس ،سير صعودی پيدا کرد .سرمايهگذاری
صنعتی به شدت کاھش يافت .روسيه پا به ورطه بحران گذاشت.
آمار تکان دھنده است :در فاصله  ١٩٩٧ـ  ١٩٩١محصول اقتصادی روسيه بيش از ٤٠
درصد سقوط داشت )اين رقم بيش از چيزی است که آمريکا طی دوران »کسادی بزرگ«
دھه  ١٩٣٠تجربه کرد (.نرخ متوسط بيکاری روسيه به  ١٣تا  ١٥درصد رسيد.
نتايج »شوک درمانی« برای تودهی مردم نوميد کننده و وخيم بود .نابرابری درآمدھا به شکل
ت ھمگانی و جابجايیھای گسترده باعث
قابل توجھی افزايش يافت .از کار افتادن نظام خدما ِ
افزايش آشکار جرايم ،بيماریھای روانی و نرخ خودکشی شد .انتظار طول عمر از  ٧٠سال
به  ٦٥سال سقوط کرد که اين امر در جوامع صنعتی جديد در دوران صلح بیسابقه است.
ب  .عوامل بينالمللی و بحران ١٩٩٨
عوامل درگير در اين وضعيت عبارت بودند از :اقتصاد ناکارآمد و پر ھرج و مرج روسيه
نمیتوانست به شکلی رقابتی و سودآور به اقتصاد بينالمللی »متصل« شود .در عين حال،
بیثباتی در اقتصاد سرمايهداری جھانی تاثير متقابل خود را بر روسيه میگذاشت.
در تابستان  ،١٩٩٧شرق آسيا توسط يک بحران مالی عمده به لرزه درآمد .سرمايهگذاران
خود را از بخش امالک ،بورس و بازارھای ارز بيرون کشيده بودند .فشار بر روسيه رو به
افزايش نھاد .سر رسيد بازپرداخت بدھیھا به بانک ھا و حکومت ھای خارجی رسيده بود
اما نشانه چندانی از رشد اقتصادی به چشم نمیخورد.
روسيه قادر به بازپرداخت وام ھايش نبود .اعتماد سرمايهگذاران به سرعت رنگ باخت .در
 ١٣اوت  ،١٩٩٨بازارھای سھام و قرضه و ارز روسيه سقوط کرد .پول روسيه يعنی روبل
بيش از  ٦٠درصد ارزش خود را صرفا طی چند ماه از دست داد .پنج بانک از ده بانک
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بزرگ روسيه ورشکست شدند .دو سوم دستمزدھای واقعی دود شد و به آسمان رفت .يلتسين
ھمه اعتبارش را از دست داد(١) .
بد نيست به گذشته برگرديم و به بخشھايی از اين تصوير کلی تاريخی نگاھی بيندازيم.
فروپاشی بلوک امپرياليستی شرق به سرکردگی شوروی در  ٩١ـ  ،١٩٩٠به موج جديدی از
»جھانی سازی« تحت سلطهی آمريکا انجاميد .بازارھا و مناطق دنيا ،منجمله بلوک شوروی
سابق ،بيش از پيش به روی سرمايه امپرياليستی باز شدند .يک اقتصاد توليدی در ھم ادغام
شده و مبتنی بر کار ارزان در حال شکل گيری بود که در چارچوب آن ،چين به »کارگاه
توليدی يا مشقت خانه« سرمايهداری بينالمللی تبديل شد.
سرمايهداری انحصاری روس ،در اين اقتصاد که بيش از پيش جھانی شده بود ادغام شد؛ اما
از دو موقعيت نامناسب رنج میبرد .اوال ،ادغام روسيه در شرايطی صورت گرفت که از
نظر درونی در موضع ضعف قرار داشت .ناکارآمدیھای صنعتی بر جای مانده از دھه ھای
 ١٩٧٠و  ١٩٨٠گريبان آن را گرفته بود .خصوصیسازی و اصالحاتی که در جھت آزاد
سازی قيمتھا در دوره يلتسين صورت گرفت نيز در ابتدا تاثيرات بیثبات کنندهای داشت.
ثانيا ،چارچوب بينالمللی خارجی نيز برای سرمايه روس نامساعد بود .تالطم در بازارھای
مالی بين المللی ،تثبيت وضع روبل و جذب سرمايهگذاری خارجی را با مشکل روبرو کرد.
قيمتھای جھانی کاالھايی که روسيه از آنھا سرشار بود )نفت و گاز طبيعی و ساير مواد
خام( پايين بودند .اين امر روسيه را در افزايش درآمدھای صادراتیاش ناتوان کرده بود.
به عالوه ،امپرياليسم آمريکا تحت رياست جمھوری کلينتون ،در دھه  ١٩٩٠به شدت در پی
آن بود که ميدان مانور امپرياليسم روس را محدود کند .کلينتون ،سازمان پيمان آتالنتيک
شمالی )ناتو( را که ائتالف نظامی تحت رھبری آمريکا در اروپای غربی است ،به سوی
گسترش بيشتر و ادغام کشورھای بلوک شوروی سابق در اروپای شرقی و بالتيک در درون
خود میراند.

 (٢رياست جمھوری پوتين :طرح جديد امپراتوری در چارچوب بينالمللی تغيير
يافته و تحريک آميز
بحران مالی  ١٩٩٨نوعی نقطه عطف بود .اقتصاد روسيه با سر به زمين خورده بود .مبارزه
درون طبقهی حاکمه روس بر سر کنترل و مديريت اقتصادی ،سياست بينالمللی و چھره
بينالمللی روسيه تشديد يافته بود .در اين چارچوب» ،ارائه يک چھرهی رقابت جوی جديد؛
استراتژيک تحت ھدايت دولت؛ و با ايدئولوژی کلی
سرمايهدار اما با تاکيد بر جھتگيری
ِ
"اروـ آسيايی" )و کمتر غربی( آغاز شد(٢) «.
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الف .تجديد ساختار مجدد
والديمير پوتين اين جھت گيری جديد را تبيين کرد و بر سرش جنگيد.
ابعاد سياسی و اقتصادی اين جھت گيری عبارت بود از:
• بازسازی قدرت دولت روس.
• خلع قدرت از آنچه نيروھای پوتين نامش را »اليگارکھای جديد« گذاشته بودند .يعنی قشر
ثروتمند جديد سرمايهگذار؛ اعمال کنترل بر دارايیھای آنان به ويژه در عرصه نفت و گاز
طبيعی؛ برقراری مجدد کنترل قدرتمند دولتی بر بخش انرژی و نيز بر امور بانکداری و
ارتباطات )به قصد خاموش کردن صدای مخالفان(.
• اولويت بخشيدن به صنايع مربوط به مواد خام نظير گاز طبيعی و نفت و نيز مواد معدنی و
فلزات؛ و بھرهجوئی از افزايش تقاضای جھانی برای مواد خام صنعتی .روسيه دارندهی
بزرگترين ذخاير گاز طبيعی در جھان است و دومين توليد کنندهی بزرگ نفت است.
• احيای صنايع نظامی که توسط دولت اداره میشود و افزايش سھم صنايع نظامی روسيه در
بازارھای تسليحاتی دنيا؛ گسترش و تجديد ساختار تامينات مالی نيروھای مسلح روسيه.
ابعاد جغرافيا ـ سياسی اين جھتگيری عبارت است از:
• اعمال مجدد نفوذ روسيه بر آنچه حاکمان روس نامش را »محيط خارجی ھمسايه« نھاده اند.
منظورشان کشورھايی مانند گرجستان و اوکراين و ساير کشورھا در منطقه قفقاز و آسيای
ميانه ھستند که قبال بخشی از اتحاد شوروی سابق محسوب می شدند و بعد از فروپاشی
شوروی مستقل شدند.
• مقابله با امپرياليسم آمريکا از طريق اتخاذ سياست »نگاه به شرق« با ھدف تشکيل يک
ائتالف جغرافياـ سياسی با چين ،و سياست »نگاه به غرب« با ھدف برقراری ارتباط جغرافيا ـ
اقتصادی با اتحاديه اروپا )يعنی با بلوک اقتصادی ـ سياسی تحت رھبری قدرتھای
امپرياليستی اروپای غربی(.
پوتين به لحاظ ايدئولوژيک میخواست يک فضا و جنبش سياسی ناسيوناليستی ـ شووينيستی
را با ھدف ايجاد پايگاه اجتماعی برای امپرياليسم دوباره برخاستهی روس بوجود آورد.
ب .چارچوب بين المللی
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ترکيبی از عوامل مساعد بينالمللی باعث شد که پوتين بتواند اين دستور کار را به جلو براند.
اين عوامل شامل افزايش قيمت منابع انرژی ،رشد سريع اقتصادی چين ،گسترش اتحاديه
اروپا ،تحکيم »يورو« )پول اروپايی( و نقش در حال گسترش آن در معامالت پولی بينالمللی
منجمله در عرصه نفت بودند) .رجوع کنيد به بخش سوم از ھمين مجموعه تحت عنوان
"اتحاديه اروپا يک رقيب بالقوه برای سلطهی اياالت متحده"(
در عين حال ،عامل بينالمللی ديگری در برابر طبقهی حاکمه روسيه مطرح شد که آنھا را
با ضرورتی جديد روبرو کرد.
رژيم بوش از حمالت  ١١سپتامبر استفاده کرد تا جنگی را برای دستيابی به امپراتوری
بزرگ آمريکايی به راه اندازد .آمريکا اين کار را تحت پوشش »جنگ عليه ترور« آغاز کرد.
ھدف از اين »جنگ بیانتھا« تضمين سلطهی جھانی آمريکا برای دھهھای آينده است .اولين
پرده اين نمايش ،سرنگون کردن رژيم طالبان در افغانستان بود.
آمريکا در جريان دورخيز و تدارک برای جنگ افغانستان ،شروع به ايجاد پايگاهھای نظامی
در چند کشور آسيای ميانه کرد .با اين کار ،امپرياليسم آمريکا با قابليتھای فزاينده نظامی
جھت حضور در مناطقی که فراتر از مرزھای افغانستان بودند ،درست پشت گوش روسيه
ايستاد .امپرياليسم آمريکا با فشاری منظم ،رقابت بر سر کنترل توليد و انتقال نفت و گاز
طبيعی در آسيای ميانه را به راه انداخت.

 (٣سر بلند کردن مجدد در عرصه انرژی و امور نظامی
رشد اقتصادی روسيه در فاصله  ١٩٩٩تا  ،٢٠٠٧ساالنه  ٧در صد بود .اين نرخ رشد در
ميان کشورھای عمده صنعتی موسوم به »جی  «٨از ھمه باالتر است .سرعت رشد بازار
سھام روسيه در باالترينھا ردهھای جھانی قرار دارد (٣) .در حال حاضر ،روسيه بعد از
چين و ژاپن ،سومين دارندهی بزرگ ذخاير ارزی بينالمللی است .ذخاير ارز خارجی،
درآمدھايی ھستند که از طريق صادرات و ساير اشکال جريانيابی سرمايه ،به صورت دالر
و يورو و ساير ارزھای مھم دنيا به دست می آيند .تصميمات روسيه در مورد اين که دالرھا
را نگھدارد يا بفروشد میتواند تاثير قابل توجھی بر توان بينالمللی دالر بگذارد(٤).
چرخش کامل اقتصادی روسيه محصول دو عامل مرتبط به ھم است.
اوال ،قيمتھا ی نفت و گاز طبيعی و ساير منابع طبيعی در بازارھای جھانی طی سال ھای
 ٢٠٠٠افزايش يافت .در نتيجه درآمدھای صادراتی روسيه اوج گرفت.
ثانيا ،رشد صادرات ،اقتصاد روسيه را در بخشھای ديگر نيز به تحرک در آورد .بعضی
توانايیھای صنعتی خفته که مربوط به دوران قبل از  ١٩٩١میشود را دوباره فعال کرد .به
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عالوه ،درآمدھای صادراتی ،وارد کردن تجھيزات و فن آوری پيشرفته را برای فعال کردن
مجدد بخشی از قابليتھای صنعتی کھنه روسيه امکان پذير میکند .
يکی از پژوھشگران روسيه که فردی مترقی است میگويد يکی از عناصر مرکزی طرح
جديد امپراتوری عبارتست از» :استفاده از ذخاير کشور برای تحميل نقش بزرگتری برای
روسيه در امور جھانی و دستيابی به فرصتھای بيشتر برای بينالمللی کردن سرمايه
روسی(٥) «.
الف .انرژی بهمثابه بخشی استراتژيک
با احيای اقتصاد روسيه ،پوتين طرح تحکيم بخشھای گاز طبيعی و نفت را تحت نظارت خود
پيش برد .او کنترل دولتی را بر آيندهدار ترين ذخاير انرژی که در منطقه شرق دور روسيه
واقعاند اعمال کرد .پوتين برای فعاليت بنگاهھای انرژی خارجی ،يک رشته قوانين و مقررات
سفت و سخت تعيين کرد.
»گاز پروم« يعنی شرکت گاز طبيعی روسيه ،حلقهی اصلی بخش انرژی استراتژيک اين
کشور است .حدود  ٨در صد توليد ناخالص ملی روسيه توسط اين شرکت انجام میگيرد.
حکومت روسيه ،سھامدار عمده »گاز پروم« است .دميتری مدودف که اوايل سال ٢٠٠٨
جانشين پوتين شد ،قبال مدير عامل »گاز پروم« بود.
»گاز پروم« بزرگترين شرکت توليد گاز در دنيا است .اين شرکت بعد از »اکسون ـ موبايل«
و »جنرال الکتريک« ،سومين شرکت بزرگ دنيا محسوب میشود» .گاز پروم« چيزی حدود
يک چھارم تا يک سوم ذخاير گاز طبيعی دنيا )که تا به حال شناخته شده( را در اختيار دارد و
صاحب بزرگترين شبکه انتقال گاز دنيا است(٦) .
روسيه از طريق اين شرکت ،خطوط انتقال گاز و صادرات گاز از مناطق حوزه خزر و
آسيای ميانه به اروپا را کنترل میکند .اين شامل يک رشته توافقات با قزاقستان و ترکمنستان
و ازبکستان است.
»گاز پروم« حضور مستقيم خود در بازار اروپا را تقويت کرده است .اين شامل خريد
شرکتھای اروپای غربی يا سھامدار شدن در اين شرکتھا ،ايجاد زير ساخت ھا ،و کارھايی
است که بده و بستان ناميده میشود :سرمايه اروپای غربی نيازمند حضور در عرصه نفت و
گاز روسيه است و روسيه نيازمند حضور در بخش تسھيالت حمل و نقل و توزيع در اروپای
غربی.
اروپای غربی برای تامين نزديک به  ٢٥درصد گاز طبيعی مصرفی خود به روسيه متکی
است .در سال  ،٢٠١٠خط لوله گاز »شمال اروپا« که از زير دريای بالتيک میگذرد،
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وابستگی روسيه و آلمان به يکديگر را بيشتر خواھد کرد .روسيه نيز به نوبه خود به بازار
اروپا نياز دارد که  ٧٥درصد نفت خام صادراتی اين کشور را جذب میکند (٧) .
روسيهی تحت رھبری پوتين به دنبال بسط نفوذ خود در اروپا است؛ کشورھا را درگير
معامالت درازمدت انرژی میکند؛ و ھدفش تضعيف ائتالف اتحاديه اروپا ـ ناتو است.
ھمکاری صنعتی ـ فن آورانهی فزايندهای ميان روسيه و »يی آ دی اس« )شرکت ھوا ـ فضای
اروپای غربی( وجود دارد .روسيه در پی افزايش سھام خود در اين شرکت است.
در عين حال ،درون اتحاديه اروپا اين نگرانی موجود است که وابستگی فزاينده به روسيه در
زمينه تامين انرژی ،ميدان مانور اروپا را محدود خواھد کرد .در عين حال که روابط اتحاديه
اروپا با روسيه عميقتر شده ،اروپا به دنبال متنوع کردن ذخاير انرژی خود بوده است.
روسيه از انرژی بهمثابه يک سالح سياسی استفاده کرده است .در ژانويه  ،٢٠٠٦روسيه
موقتا جريان گاز طبيعی ارسالی به اوکراين را قطع کرد .اوکراين که يکی از جمھوریھا ی
اتحاد شوروی سابق بود اينک يک دولت مستقل است که قصد عضويت در »ناتو« را دارد.
ب .ابعاد نظامی
رژيم پوتين که با درآمدھای صادراتی خود سر حال آمده بود ،ھزينهھای نظامیاش را افزايش
داد .در حال حاضر روسيه از نظر مخارج نظامی در رتبه سوم دنيا قرار دارد )اين بر حسب
مقايسه قدرت خريد کشورھا اندازه گيری شده است(٨) (.
در فاصله سال ھای  ٢٠٠٣و  ،٢٠٠٧روسيه در زمينه تجارت اسلحه در رتبه دوم جھانی ،و
در فاصله نزديکی با آمريکا قرار داشت (٩) .روسيه برای سر پا نگھداشتن پايه صنعتی و
تکنولوژيکی خود اتکاء زيادی به صادرات اسلحه دارد .روسيه بخش توليد تسليحاتی را
تکامل داده ،فن آوری پيشرفته و برتر را به کار گرفته است.
فروش و تحويل اسلحه ،وسيله ای برای گسترش نفوذ جغرافيايی ـ سياسی روسيه در آسيای
ميانه ،خاورميانه و آمريکایالتين نيز ھست) .ونزوئال مصرف کننده مھم تسليحات روسی
محسوب میشود (.تحويل سيستمھای پيشرفته تسليحاتی به ايران ،اين اجازه را به روسيه داده
تا حضورش در خاورميانه را گسترش دھد و آزادی عمل اياالت متحده در قبال ايران را بدون
مواجھهی مستقيم با امپرياليسم آمريکا تحت تاثير قرار دھد.
ج .بررسی واقعيات
احيای اقتصاد روسيه اصال به ايجاد جامعهای عادالنه تر منتھی نشده است.
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در بعضی بخشھای صنعتی ،کارگران مجبورند ساعات طوالنی به اضافه کاری بپردازند.
حقوق بازنشستگی قطع شده يا کاھش يافته است .بھبود اقتصادی به افزايش درآمدھا و
دستمزدھا انجاميده ،اما نابرابری اجتماعی ھمچنان گسترده است .در سال  ،٢٠٠٥درآمد
متوسط دھک بااليی جامعه روسيه )ثروتمندان(  ١٥برابر دھک پايينی )تھیدستان( بود .در
سال  ،٢٠٠٨نشريه »فوربس« از وجود  ٨٧ميلياردر در روسيه خبر داد که جمع ثروت آنان
تقريبا نيم تريليون دالر است .روسيه از نظر تعداد ميليادرھا ،بعد از آمريکا در رتبه دوم
جھانی است (١٠) .يکی از رازھای کثيف کوچک در بھبود اقتصادی روسيه اين است که
کارگران مھاجر نقش مھم و فزايندهای در عملکرد اقتصاد بازی میکنند .برخی ارزيابیھا
خبر از وجود  ١٤ميليون کارگر قانونی و غير قانونی خارجی در روسيه میدھد که اين حدود
 ١٠در صد کل جمعيت روسيه است (١١) .حوادث و حمالت نژادپرستانه و ضد خارجی رو
به افزايش است.
مراقب ھای بھداشتی ـ درمانی يک مشکل اجتماعی عمده محسوب میشود .تا ھمين سال
 ،٢٠٠٥يک پنجم بيمارستانھای روسيه فاقد آب گرم و تسھيالت فاضالب بودند(١٢) .
اقتصاد گستردهی زيرزمينی و غير قانونی که توسط شبکهی جنايت سازمان يافته و تقويت
میشود مثل قارچ رشد کرده است .روسيه يکی از مھمترين نقاط عبور و انتقال در صنعت
بينالمللی سکس است.

 (٤رقابت قدرتھای بزرگ در آسيای ميانه و ارتباط با چين
روسيه در ميان قدرتھای عمده امپرياليستی منحصر به فرد است چونکه برای تامين
نيازھای انرژی خود وابسته به واردات نيست .اما روسيه مثل ھمهی قدرتھای امپرياليستی
به سوی گسترش جھانی کشيده میشود .امپرياليسم روس با يک ضرورت مشخص مواجه
است :اعمال کنترل بر توليد انرژی و خط لولهھای انرژی در آسيای ميانه ،برای گسترش
اقتصادی و انباشت توان استراتژيک روسيه امری اساسی است.
در عين حال ،امپرياليسم آمريکا برای بسط نفوذ و کنترل در منطقه آسيای ميانه و حوزه خزر
و عقب راندن نفوذ روسيه ،طرحھا و دستور کار خود را دارد.
الف .رقابت در زمينه انرژی
حوزهی دريای خزر بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ،ميان ھشت کشور نوبنياد منجمله
آذربايجان و گرجستان و قزاقستان ،به عالوه روسيه و ايران تقسيم شد .اين منطقه ظرفيت آن
را دارد که طی ده سال آينده به توليد کنندهی عمدهی نفت و گاز طبيعی تبديل شود .اينجا
عرصهای حياتی برای سرمايهگذاری شرکتھای نفتی بينالمللی است.
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ھمين حاال ،امپرياليسم روسيه موقعيت ممتازی در دسترسی به ذخاير انرژی آسيای ميانه دارد
و تقريبا انحصار انتقال گاز طبيعی از آسيای ميانه در اختيار اين کشور است .اما مبارزه بر
سر کنترل جريان نفت و گاز طبيعی از حوزه دريای خزر به بازارھای اروپا و آسيا دارد حاد
میشود.
شرکتھای آمريکايی ،اروپای غربی و ژاپنی بر سر آنچه به خط لوله »بی تی سی« معروف
شده ھمکاری کردهاند .اين خط لوله ،نفت آذربايجان را از طريق گرجستان به ترکيه انتقال
میدھد و روسيه را کامال دور می زند .آمريکا از اين خط لوله که وسيلهای برای تضعيف
نفوذ روسيه است ،به لحاظ مالی و سياسی قويا حمايت کرده است(١٣) .
روسيه و اياالت متحده درگير رقابتی شديد در اين منطقه ھستند .اين شامل مانور دھی
ديپلماتيک ،استقرار پايگاهھای نظامی و توافقات تسليحاتی ،تمرينات نظامی و ائتالفات امنيتی
است .اخيرا ،اين رقابت امپرياليستی به يک درگيری آشکار نظامی بين گرجستان )که يکی از
متحدان نزديک آمريکا است( و روسيه منجر شد.
اياالت متحده راه تبديل گرجستان به سر پل ارتباطی امپرياليستھای آمريکايی و غربی در
منطقه را در پيش گرفته است .روسيه نيز به نوبه خود به مناطق تجزيه پذير کمک کرده
است .ھر چقدر که »ناتو« با فشار به سوی شرق راه میگشايد ،روسيه نيز بيش از پيش به
منطقه قفقاز و دريای خزر به چشم يک »حوزه نفوذ ويژه« می نگرد.
ب .ظھور ائتالف روسيه ـ چين
در حالی که اقتصاد جھانی دستخوش تغييرات بزرگ است و رقابت ميان قدرتھای بزرگ
حادتر میشود ،امپرياليسم روسيه به سمت برقراری اتحاد نزديک تر با چين و پيوند بيشتر با
اقتصاد عظيم و بسيار پويای سرمايهداری چين پيش می رود.
چين بعد از آلمان ،دومين شريک بزرگ تجاری روسيه است .توان مالی گسترده چين ،انجام
سرمايهگذاریھا ی مشترک متعدد و فزايندهای را در بخش اکتشاف ،ميان شرکتھای دولتی
نفت روسيه و چين در منطقه شرق دور روسيه ممکن ساخته است .طی  ١٥سال اخير ،چين
در رده اول مصرف کنندگان تسليحات روسی قرار داشته است.
ھر دو کشور برای محکم کردن موضع خود در آسيای ميانه در حال مانور دادن ھستند .ھر
دو کشور ،اياالت متحده و مداخالت و اقداماتش برای ايجاد شبکهای از پايگاهھای نظامی در
منطقه را محکوم کردهاند .ھر دو کشور ،در مبارزه با جنبشھای بنيادگرايانهی اسالمی که
مخالف رژيمھای حاکم ھستند و تھديد به تجزيه طلبی میکنند ،منافع مشترک دارند(١٤) .
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در سال  ،٢٠٠١روسيه و چين مشترکا »سازمان ھمکاری شانگھای« را تشکيل دادند .اين
سازمان ،يک ائتالف نظامی و امنيتی در آسيای ميانه است .ساير اعضای اصلی آن را
قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيکستان و ترکمنستان تشکيل میدھند و ايران و ھند نيز به عنوان
ناظر در آن شرکت دارند.
»سازمان ھمکاری شانگھای« تحرکات آسيای ميانه را تغيير داده است .در سال ،٢٠٠٥
روسيه و چين از رئيس جمھور ازبکستان که در تنگنا قرار گرفته بود ،و از سرکوب
اعتراضات توسط وی ،حمايت کردند .متعاقب اين واقعه ،خروج قوای آمريکا از ازبکستان
اتفاق افتاد .در سال » ،٢٠٠٥سازمان ھمکاری شانگھای« اولين تمرينھای مشترک نظامی
خود را در چين به اجراء گذاشت .در سال  ،٢٠٠٧اين سازمان اولين تمرينھای نظامی خود
را در آسيای ميانه برگزار کرد(١٥) .
»سازمان ھمکاری شانگھای« يک تحول بسيار مھم در روابط بينالمللی است.

 (٥نتيجه گيری :برخی موضوعات و پرسشھا که بايد در نظر گرفته شود
با سر بلند کردن دوباره امپرياليسم روس ،موضوعات و پرسشھای متعددی مطرح میشود:
مداوم قيمتھای انرژی سود برده است .اما ساختار اقتصادی
افزايش
• امپرياليسم روس از
ِ
ِ
روسيه به صادرات انرژی محدود است )اين در حالی است که صنايع انرژی روسيه ،خود
مستلزم نوسازی قابل مالحظه ای در عرصه فنآوری است (.اگر قيمتھای انرژی کاھش يابد
يا سقوط کند چه اتفاقی خواھد افتاد؟ واضح است که تنظيمات اقتصادی کنونی روسيه نمیتواند
پا بر جا بماند .روسيه ھمزمان و ھمگام با قيمتھای فزاينده انرژی است که ذخاير ارز
خارجی را انباشت کرده است .روبل بر ھمين مبنا تقويت شده است .بحران روبل در سال
 ١٩٩٨اقتصاد روسيه را به ويرانی کشاند .تا چه اندازه اين امپرياليسم به پا خاسته از
ساختارھای مالی امنی برخوردار است؟
• کارکرد صنايع روسيه ھنوز در سطح ھزينهھا و استانداردھای کيفی بازار جھانی نيست و
آن ميزان سرمايهگذاری که برای رسيدن به چنين سطحی مورد نياز است را ھم دريافت
نمیکند  .اين يکی از نقاط ضعف صورت بندی سرمايه روسی است که دامنه نفوذ و توان
رقابتی اش را محدود میکند .
• روابط روسيه با اتحاديه اروپا پيچيده و متناقض است .آيا اتحاديه اروپا برای برقراری
ارتباط نزديکتر و استراتژيکتر با روسيه حرکت خواھد کرد؟ چنين اقدامی به معنی پيوند
قدرت اقتصادی برتر اتحاديه اروپا با قابليت نظامیبرتر روسيه خواھد بود و میتواند تناسب
قوای موجود ميان نيروھای بزرگ دنيا را به طور کيفی دستخوش تغيير کند .فشارھای
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تعرضی آمريکا در آسيای ميانه بخشا به اين دليل است و سعی میکند حلقهھای اتصال روسيه
و اروپا را در زمينه انرژی محدود کند.
• اگر اقتصاد روسيه تضعيف شود ،چه تاثيری بر روابط روسيه با چين خواھد گذاشت؟ يا
يک تکان ناگھانی و غير منتظره در چين ،منجمله يک تالطم سياسی يا اجتماعی ،چه تاثيری
بر اوضاع کلی بينالمللی و در اين ميان ،بر محاسبات استراتژيک روسيه خواھد گذاشت؟
• بر عکس ،اگر روسيه به رشد خود ادامه داده ،نوسازی پايه صنعتی خود را آغاز کند و
دستور کار جھانیاش را با قدرت جلو ببرد ،امپرياليسم آمريکا در برابر چالشھايی که
ممکنست از جانب روسيه مطرح شود و در برابر احتمال جدیتر تشکيل بلوک روسيه ـ چين
چه عکس العملی نشان خواھد داد؟ يا دست به چه اقدام »پيشگيرانهای« خواھد زد؟
اقتصاد دنيا و سياستھای جھانی دستخوش تغييرات عظيم است .عرصهای که رقابت
قدرتھای بزرگ در آن جريان دارد و ميدانی که مبارزات طبقاتی و اجتماعی و انقالبی در
آن انجام میگيرد ،به شکلی تکاندھنده و سريع در حال تغيير است.
پايان٭
٭بخش بعدی اين مقاله قرار بود در باره ھند و ژاپن باشد که به نگارش در نيامده است.

پانويسھا:
پانويسھای بخش اول :نظام جھانی ساکن نيست
”1. Raymond Lotta, “Financial Meltdown and the Madness of Imperialism,
Revolution #127. April 20, 2008,
]2. Mike Davis, Planet of Slums (London: Verso, 2006). [back
3. Revolutionary Communist Party, Notes on Political Economy: Our Analysis of
the 1980s, Issues of Methodology, and the Current World Situation (Chicago:
2000, RCP Publications); Bob Avakian, “The New Situation and the Great
Challenges,” Revolutionary Worker #1256, October 26, 2004,
]rwor.org/a/1256/ba-newsituation.htm [back
4. U.S.-China Business Council, “U.S. Manufacturing: Dying…Or Still Going
Strong,” uschin.org; World Trade Organization, International Trade and Tariff
47

Data, Statistics Database, stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E.
[back]
5. Fortune, “Global 500 2008,” money.cnn.com/magazines/fortune
/global500/2008/index.html. [back]
6. United Nations Conference on Trade and Development, “Manufacturing
Trouble: UNCTAD Report Examines Emerging Tensions in the Trading System,”
2002. unctad.org. [back]
7. See “New economic tigers Brazil, Russia, India and China overtake U.S. in
dominating global energy industry, new study says,” International Herald Tribune,
June 25, 2007, iht.com.[back]
8. See Raymond Lotta, “Hugo Chavez Has an Oil Strategy…But Can This Lead to
Liberation,” Revolution #94, July 1, 2007, revcom.us/a/094/chavez-en.html
[back]
9. World Bank, “World Development Indicators, 2008.” worldbank.org.

 توسعهی سرمايهداری در چين و سربلند کردن اين کشور در نظام جھانی:پانويسھای بخش دوم
امپرياليستی

1. Keith Bradsher, “Labor Costs Soar in China, So Its Neighbors Beckon,” New
York Times, June 18, 2008; John C.K. Daly, “Feeding the Dragon: China’s Quest
for African Minerals,” China Brief, January 31, 2008, jamestown.org; Energy
Information Administration, Country Analysis Briefs: China, August 2006,
eia.doe.gov.[back]
2. Wu Qi, “China Regulates Foreign Mergers for More Investment,” September 11,
2006, china-embassy.org.[back]
3. Wang Zile, “Foreign Acquisition in China: Threat or Security,” China Security,
Vol. 3, No. 2 (Spring 2007), p. 90.[back]
4. U.S.-China Business Council, Forecast 2008: Foreign Investment in China, p.
1.[back]
48

5. U.S.-China Business Council, Forecast 2008: Foreign Investment in China, p. 3;
CIA, World Fact Book: China, cia.gov.[back]
6. Nicholas Lardy, “Trade Liberalization and Its Role in China’s Economic
Growth,” imf.org.[back]
7. Charlemagne, “Winners and losers,” The Economist, March 1, 2008, p. 56.[back]
8. On the state sector, see Arthur Kroeber and Roselea Yao, “Large and in charge,”
Financial Times, FT.com, July 14, 2008.[back]
9. Mobo Gao, The Battle For China’s Past: Mao and the Cultural Revolution
(London: Pluto, 2008), pp. 160, 179; Joseph Kahn and Jim Yardley, “Amid China’s
Boom, No Helping Hand for Young Qingming, New York Times, August 1,
2004.[back]
10. Elizabeth Economy, “China vs. Earth,” The Nation, April 19, 2007; Jim
Yardley, “China’s Turtles, Emblems of a Crisis,” New York Times, December 5,
2007; L. Alan Winters and Shahid Yusuf, eds., Dancing with Giants (Washington
D.C.: World Bank, 2007), p. 14.[back]
11. Li Onesto, “The Capitalist Ground Shaken by the Earthquake in China,”
Revolution #131, June 1, 2008, revcom.us; Sanjay Reddy, “Death in China: Market
Reforms and Health,” New Left Review 45, May-June 2007.[back]
12. Anita Chan, “A `Race to the Bottom,’” China Perspectives, no. 46 (MarchApril 2003), p. 43; David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (London:
Oxford University Press, 2005), p. 148.[back]
13. Martin Hart-Landsberg and Paul Burkett “China, Capitalist Accumulation, and
Labor,” Monthly Review, May 2007, pp. 28-29.[back]
14. Howard W. French, “The Sex Industry is Everywhere But Nowhere,” New York
Times, December 14, 2006, cited in Hart-Landsberg and Burkett, p. 29. [back]
15. Robert Weil, “Were Revolutions in China Necessary,” Socialism and
Democracy, Vol. 21, July 2007, pp. 20-22.[back]
16. Winters and Yusuf, Dancing with Giants, p. 14; Parag Khanna, The Second
World: Empires and Influence in the New Global Order, New York: Random
House, 2008, p. 313fn.[back]
49

17. PPI, “Chinese Direct Investment Abroad Has Grown Twenty-Fold Since 2000,”
October 21, 2007, ppionline.org. [back]
18. On great power competition for resources in Africa and China’s growing
economic presence in Africa, see Michael T. Klare, Rising Powers, Shrinking
Planet (New York: Metropolitan Books, 2008), Chapter 6; Jian-Ye Wang and
Abdoulaye Bio-Tchane, “Africa’s Burgeoning Ties with China,” Finance and
Development (IMF), March 2008, Vol. 45, No. 1; David H. Shinn, “Africa, China,
The United States, and Oil,” Africa Policy Forum, forums.csis.org. [back]
19. Michael T. Klare, “The New Geopolitics of Energy,” The Nation, May 1, 2008,
thenation.com.[back]
20. Stockholm International Peace Research Institute, Recent trends in military
expenditure (Stockholm: 2008), sipri.org. [back]
21. Jason T. Shaplen and James Laney, “Washington’s Eastern Sunset: The Decline
of U.S. Power in Northeast Asia,” Foreign Affairs, November-December 2007,
online edition, summary, p. 1, foreignaffairs.org. [back]
22. On the Shanghai Cooperation Organization, see Bates Gill and Mathew
Oresman, “China’s New Journey to the West” (Washington, D.C.: Center for
Strategic and International Studies, 2003), pp. 5-12; See also, Klare, “New
Geopolitics of Energy.” [back]
23. Ho-fung Hung, “Rise of China and the Global Overaccumulation Crisis,”
Review of International Political Economy, 15:2, May 2008, p. 159
 رقيب بالقوهی سلطهی اياالت متحده، اتحاديه اروپا:پانويسھای بخش سوم

1. On the conflict between Western imperialism and Islamic fundamentalism and
the ways in which they oppose but also reinforce each other, see Bob Avakian,
Bringing Forward Another Way, revcom.us. [back]
2. For more on the development and nature of the EU, see Peter Dicken, Global
Shift, 5th Edition (New York: Guilford, 2007), chapter 6; and Jozsef Borocz and
Mahua Sarkar, “What is the EU?,” International Sociology, June 2005, Vol. 20 (2),
pp. 153-73. [back]
50

3. See Dick Marty, Secret Detentions and Illegal Transfers of Detainees Involving
Council of Europe States: 2nd Report (June 7, 2007), assembly.coe.int. [back]
4. For a Marxist analysis of the origins and logic of neoliberalism, see David
Harvey, Neoliberalism (London: Oxford: 2005). [back]
5. Perry Anderson, “Depicting Europe,” London Review of Books, 20 September
2007, lrb.co.uk. [back]
6. Anderson, “Depicting Europe.” [back]
7. On the EU and Eastern Europe, see Dorothee Bohle, “The EU and Eastern
Europe: Failing the Test as a Better World Power,” Socialist Register 2005: The
Empire Reloaded (London: Merlin, 2004), pp. 300-12; Jozsef Borocz, “How Size
Matters: The EU as a Geopolitical Animal,” 2005, web.uvic.ca/europe. [back]
8. Markus Euskirchen, Henrik Lebruhn, and Gene Ray, “The Changing European
Border Regime,” Monthly Review, November 2007, pp. 41-42; [back]
9. On biometrics and “immigration control,” see “Special Report on Migration,”
The Economist, January 5, 2008, pp. 8-10 [back]
10. Dominiqe Moisi, “Reinventing the West,” Foreign Affairs, NovemberDecember 2003, foreignaffairs.org. On growing EU-U.S. rivalry since the Kosovo
war of 1999, see Kees Van Der Pijl, Global Rivalries From the Cold War to Iraq
(London: Pluto, 2006), pp. 287-90. [back]
11. Quentin Perret, “Wither Gazprom? The EU and Russia’s Gas,” diploweb.com,
November 1, 2007. [back]
12. John Vinocur, “For Schroder and Putin, Linkup No Coincidence,” International
Herald Tribune, January 3, 2006. [back]
13. On EU energy investments in Africa, see Michael T. Klare, Rising Powers,
Shrinking Planet (New York: Metropolitan Books, 2008), pp. 155-57. [back]
14. See summary, Adam Posen, ed., The Euro at Five: Ready for a Global Role?
Special Report 18, Peter G. Peterson Institute for International Economics, 2005,
iie.com.

51

امپرياليسم روس دوباره سر بلند میکند:پانويسھای بخش چھارم

1. For an account of the Yeltsin period and the 1998 crisis, see Gregory L. Freeze,
ed., Russia: A History (Oxford: Oxford University Press, 2002), chapters 14 and
15. [back]
2. Kees van der Pijl, Global Rivalries: From the Cold War to Iraq (London: Pluto,
2006), p. 356. [back]
3. On Russia’s post-1999 economic performance, see Vladimir Popov, “Resurgent
Russian Economy?” International Journal, Spring 2008; and Lucio Vinhas de
Souza, A Different Country: Russia’s Economic Resurgence (Brussels: Centre for
European Policy Studies, 2008), www.ceps.eu. [back]
4. For a detailed analysis of the strengthening of the ruble and how this might affect
the international dollar regime, see Juliet Johnson, “Forbidden Fruit: Russia’s
Uneasy Relationship with the U.S. Dollar,” Review of International Political
Economy, 15:3 (August 2008). [back]
5. Tony Wood, “The Putin Era,” New Left Review, March-April 2007 (44), p. 68.
[back]
6. Gazprom’s ranking as the world’s third-largest corporation is based on market
capitalization. On Gazprom, see de Souza, Russia’s Economic Resurgence, pp. 7382. [back]
7. International Energy Agency, World Energy Outlook 2004 (Paris: IEA, 2004), p.
284; Michael Richardson, “Russia Puts Energy Importers Over a Barrel,”
YaleGlobal On Line, July 10, 2007, www.yaleglobal.yale.edu. [back]
8. SIPRI Yearbook 2008: Armaments, Disarmament and International Security
(Oxford: Oxford University Press, 2008), Appendix 5A. [back]
9. The Economist, “The World’s Biggest Arms Exporters,” July 29, 2008,
www.economist.com. [back]

52

10. Dmitri Trenin, “Getting Russia Right,” The Globalist, May 8, 2008,
www.theglobalist.com; Luisa Kroll, “World’s Billionaires,” Forbes.com, March 5,
2008. [back]
11. Russian Federal Migration Office data, cited in Vinhas de Souza, Russia’s
Economic Resurgence, p. 92. [back]
12. Economist Intelligence Unit, Russia Country Profile 2006, p. 24. [back]
13. On U.S.-Russian rivalry in the Caspian Sea region, see Michael T. Klare, Rising
Powers, Shrinking Planet (New York: Metropolitan Books, 2008), chapter 5.
[back]
14. On Russia-China relations and moves towards alliance, see Andrew Kuchins,
“Russia and China: The Ambivalent Embrace,” Current History, October 2007;
and Alexei D. Voskressenski, “The Rise of China and Russo-Chinese Relations in
the New Global Politics of Eastern Asia,” (2007), available online. [back]
15. The Shanghai Cooperation Organization military exercises of 2005 and 2007
are discussed in Roger N. McDermott, The Rising Dragon: The SCO Peace
Mission 2007, Occasional Paper, www.jamestown.org.

53

