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تا ریخچه حزب کمونیست چین
) میراث صد ساله1921-2021(
موفقیت وچشم انداز به جلو
History of China’s Communist Party (1921-2021): A
100-Year Legacy of Success and Forward Vision

( و انقالبCPC) داستان موفقیت افسانه ای چین همزمان با تحوالت حزب کمونیست چین
» 1921  ماه جوالی1 «  درCPC بنیاد. آغاز شد1945 کمونیستی چین است که ازسال
 حمله،  سا له ازچین را که مواجه به ظلم و ستم توسط قد رت های خا رجی200 پایان
 و-  تصرف سرزمین های چین و به ویژه منابع غنی طبیعی او، غرب و بهره برداری
 بود نشان داد.ازجمله ثروت منا بع وصنا یع د ستی چین،به دست آوردن مزایای تجاری
The legendary Chinese success story goes hand-in-hand with the evolution of
the Communist Party of China (CPC) and China’s Communist Revolution that
began in 1945. The foundation of the CPC on 1 July 1921 signaled the end of
some 200 years of China’s oppression by foreign powers, to western invasions
and exploitation, grabbing China’s territories and especially her rich natural
resources – and to gain trading advantages, including from the riches of
China’s resources and crafts.

پیشینه و تاریخچه :
حدود دو قرن پیش  ،دخالت های خارجی تحت سلطه تجارت غیرقانونی تریاک بود که در
نهایت با دو جنگ تریاک به اوج خود رسید .در قرن «  18و  » 19کشورهای غربی ،
عمد تا انگلیس  ،تریا ک کشت شده در هند را به چین صادر می کردند .و به نوبه خود ،
انگلیسی ها از سود حاصل از فروش تریاک بیشتر برای خرید کاالهای لوکس چینی مانند
ظروف چینی ،ابریشم وچای استفاده میکردند .به این کاالها درغرب تقاضای زیادی
وجود داشت.
بیشتر این صادرات تریاک غیرقانونی بود وباعث ایجاد اعتیا د گسترده در سراسر چین
شد و موجب بروز بالیای جدی اجتماعی و اقتصادی شد .جنگ در اثر تالش چین برای
سرکوب تجارت آغاز شد که از حدود سا ل (  ) 1820به بعد رشد چشمگیری داشت .در
اوایل سا ل (  ) 1839دولت چین بیش از«  » 20000صند وق تریاک (سینه = 63.5
کیلوگرم)  -حدود(  ) 1400تن مواد مخدر  -را که توسط بازرگانان انگلیسی در کا نتون
(گوانگژو) استان گوانگدونگ انبارمی شد  ،ضبط و ازبین برد .درسا ل(  )1838واردات
ساالنه به حدود (  ) 40000صندوقچه افزایش یا فت
 .در ماه جوالی  ، 1839ملوا نا ن انگلیسی یک دهقا ن چینی را کشتند .دولت انگلیس
حاضر نشد متهم را برای قضاوت در دادگاه های چین تحویل دهد .بریتا نیا یی ها ما یل
نبودند که افراد شان در سیستم حقوقی چین محا کمه شوند و از تحویل افراد متهم به دادگاه
های چین خودداری کردند .

کشتی بخا ر آهنی  Nemesisشرکت  ، East India Companyبه فرماندهی ستوان
 ،W. W. Hallبا قا یقها یی از گوگرد  ،کالویوپ  ،الرن و استا رلینگ  ،در  7جنوری
 1841قا یقها یی جنگی چین را در خلیج  Ansonنابود کرد( .حوزه عمومی).
-------------------------این مخا لفت ودرگیری باعث اولین جنگ تریاک ( ) 1842-1839جنگ بین انگلیس
و دودمان (خاندان) چینگ ( )Qing dynastyبا هد ف انگلیس برای قا نونی کردن
تجارت تریاک شد که اتفاق نیافتاد یعنی که تجارت تریاک مجوز قانونی بخود نگرفت که
این خود منجر به جنگ دوم ( )1856-1860تریاک شد که همچنان این جنگ بنام جنگ

انگلیس وفرانسه نیز یاد میشود  .بهرصورت چین دراین جنگ پیروز نشد وتجارت
شیطا نی تریاک اعتیاد اور برای چند ین دهه دیگر ادامه یا فت .
چین را انگلیس مجبورکرد که به برنده جنگ امتیاز دهد ؛ پس به اینصورت ازچین
جزیره هنگ کنگ را بعنوان فاتح در جنگ تحویل گرفت افزون بر آن چین را مجبور
ساخت که تجارت تریاک را قانونی کند وتعدادی از بنادرتجاری رابه انگلیس ها واگذارد
وهمچنین سفر خارجیان به چین را بپذیرد یا که به سفر اتباع خارجی در چین مجوز دهد
واز امنیت مسکون شدن آنها تضمین دهد یعنی که امنیت ساحه بودوبا ش خارجی ها را
درداخل چین بعهده گیرد .ویک امتیاز مهم برای یک کشور غالبا بودایی این بود که
چین بایددر سراسر چین به مبلغین مسیحی ازادی گشت وگذر وحرکت دهد .
جنگها و دادن امتیازات متعدد توسط چین باعث دوره ای از معاهدات نابرابر بین
چین  ،وقدرت های امپریالیستی خارجی یعنی انگلیس  ،فرانسه  ،المان  ،ایاالت متحده
 ،روسیه وجاپان شد  .که چین دراین صورت بسیا ری از حقوق سرزمین وحا کمیت
خودرا ازدست داد ویاکه به این کشور های واگذار کرد که ا ین د ست درازی ها و این
تجاوزات بیگا نه حاکمیت چین را تضعیف کرد وسرانجام دودمان چینگ را فروریخت
ومنجربه انقالبی در( )10اکتبرسال( )1911شدکه کومینتانگ ()Kuomintang´=KMT
را به قدرت رساند آنها همچنین بعنوان حزب ملی چین شناخته میشوند که جمهوری
چین را دراول ماه جنوری سا ل ( )1912تا سیس کردند .
سون یات سن بنیانگذار  KMTو حاکم اولیه چین پس از انقالب  1911تالش کرد تا چین
را در امتداد خطوط و ارزشهای غربی مدرنیزه کند  -که مورد قبول مردم چین قرار
نگرفت.طی دو دهه بعدی حکومت  KMTزمانهای آشفته ای بود که طی آن سان یات سن
قادر به کنترل چین نبود که در بسیاری از مناطق تحت کنترل جنگ ساالران شکسته شده
بود . KMTبرای تقویت موقعیت خود و به د ست آوردن کنترل مجد د کشور  ،به دنبال
اتحاد با حزب نوپای کمونیست بود و اولین جبهه متحد را جعل کرد  ،اما هنوز قادر به
کنترل کل چین نبود .پس از درگذ شت سان یات سن در سال  ، 1925چیانگ کای شک
( )1977-1887مسئولیت این کا ر را بر عهده گرفت و به عنوان یک مرد قوی KMT
شناخته شد.
تاریخ ایجاد قبلی حزب کمونیست چین در  1ژوئیه  1921بسیار برجسته بود .یکی از
اهداف اصلی  CPCاین بود که چین هرگز تحت سلطه قدرت های استعماری غربی قرار
نخواهد گرفت  .با افزایش همبستگی در سراسر جوامع و مناطق چین که همه هد ف
یکسا نی را دنبال می کردند  -استقالل از استعمار و استثمار خارجی بیرون شد و ایجاد
یک چین کمونیست مستقل ،با یک رژیم سوسیا لیست مستقل  ،یا  CPCبه یک نیرویی
اقتصاد مستقل سوسیا لیستی تبد یل شد .

سایت یا محل برگذاری اولین کنگره حزب کمونیست چین( )CCPکه سابقا ً
در انحصار فرانسه تحت نام شانگهای فرانسه ) (CC BY-SA 3.0بود
حمایت غرب  ،به ویژه انگلستان و ایاالت متحده  ،از دولت جمهوری چین ) (ROCبه
رهبری  KMTدر سال  1927وارد جنگ داخلی با نیروهای  CPCشد .جنگ متناوب بود
اما اساسا تا سال  1949دردومرحله مهم انجام شد .مرحله اول را می توان جنگ فرسایشی
توصیف کرد.این امر تا سا ل  1937ادامه داشت ،زمانی که به دلیل حمله ژاپن به چین ،
جنگ  KMT-CPCمتوقف شد .در عوض  ،اتحاد  KMT-CPCبا ژاپنی ها جنگید و آنها
را شکست داد .به این جنگ جنگ مقا ومت در برابر تجاوز ژاپنی ( )1945–1937نیز
گفته شد .
جنگ داخلی {  } KMT – CPCبا پیروزی بر نیروهای ژاپنی از سر گرفته شد و از
سال(  1945تا  ) 1949وارد مرحله دوم  ،اما خشن ترین و سرنوشت سازترین مرحله
خود شد .این مرحله همچنین آغاز انقالب کمونیستی چین نامیده می شود که طی آن CPC
به د ست آورد د ست برتر و سرانجام کوومینتانگ را در سرزمین اصلی چین شکست
داد .
چیانگ کای شیک  ،رهبر ) ، KMT (1928 - 1975از سرزمین اصلی فرار کرد و خود
و  KMTرا در جایی که ابتدا توسط کا شفا ن پرتغا لی در سال  ، 1542بنام ایلها فرموسا
("جزیره زیبا") نامیده شد  ،واقع در شما ل فیلیپین،مستقر کرد .که از دریای چین جنوبی
حدود«  » 180کیلومتری سواحل جنوب شرقی چین  .فاصله دارد
درسا ل (  ) 1895فورموسا "تایوان"که به معنای سرزمین "خارجی" نامیده شد به
مهاجران اولیه چینی در این جزیره اشاره داشت .امروز تایوان مجد دا بخشی جدایی
ناپذ یر از چین است  ،از زمان پیمان سان فرا نسیسکو (توافقنامه صلح نیروهای متحد
جنگ جها نی دوم با ژاپن  ،در  8سپتامبر  1951امضا شد)  ،زمانی که ژاپن اشغا ل
تایوان را متوقف کرد  ،و این جزیره را به چین بازگرداند .

اگرچه بخشی جدایی ناپذیر از چین است  ،تایوان هنوز توسط رژیم  KMTاشغال شده
است  ،و آن را جمهوری چین یا  ROCمی نامد  ،اما نا می که از سلطنت KMTبر
سرزمین اصلی چین گرفته شده تا شکست آنها توسط  CPCدر  ، 1949که همچنین آغاز
جمهوری جد ید کمونیستی خلق چین (PRC).است.
این کنترل غیرقانونی بین المللی تایوان توسط  KMTاز سال  1949در حال انجام است ،
اما به ویژه در(  ) 50سا ل گذ شته  ،هنگا می که در (  25اکتبر  ، ) 1971مجمع
عمومی سازمان ملل متحد  ، PRC ،به رهبری  CPCرا به عنوان "تنها نماینده قانونی"
شناخت چین به سازمان ملل متحد "و نمایندگان رژیم  ROCچیانگ كای شیك تایوان را از
سازمان ملل حذ ف كرد .با این وجود  ،امروزهنوز  15کشور از جمله واتیکان از 193
کشورعضو سازمان ملل تایوان را به عنوان چین رسمی به رسمیت می شناسند .بسیاری
از آنهامایلند به سرزمین اصلی چین با هدایت  CPCکه رسما به رسمیت شناخته شده است
روی بیاورند  ،اما عمد تا توسط ایاالت متحده و انگلیس مجبور می شوند که این کار را
نکنند .
طی چند دهه گذ شته  ،ایاالت متحده  ،انگلستان و سایر متحدان غربی به طور مداوم
سعی داشته اند با دخا لت در تایوان  ،به معنای امور داخلی چین  ،بی ثبا ت کننده چین
باشند .آخرین رویدادها از این دست فروش سالح های آمریکایی به ارزش  5میلیارد دالر
به تایوان در دسامبر سال  2020است و در اوایل سال جاری  ،سفیر ایاالت متحده در
جزیره پاالئو در اقیانوس آرام (پاالئو یکی از ایا لت های به رسمیت شناخته شده تایوان
است)  ،اولین نماینده ایاالت متحده تعین شد از آنجا که واشنگتن روابط رسمی خود را با
تایپه به نفع پکن در سال  1979قطع کرد ،او به عنوان یک مقام رسمی به تایوان سفر
میکند .
عالوه بر این  ،ایاالت متحده ازطریق قانون موسوم به "تایپه"  ،که درآوریل( ) 2020
امضا شد  ،درحال تقویت روابط نزدیكتر با تایوان است و خواستار تقویت روابط تجاری
و روابط دیپلماتیک بین ایاالت متحده و تایوان برای نزدیك كردن تایوان به "فضای بین
المللی" است  ،به معنای فاصله سیاسی قلمرو جزیره از سرزمین اصلی .
این و سایر دخا لت های ایاالت متحده در امور داخلی چین تالش برای برهم زدن زندگی
مشترک مسالمت آمیز با چین ا ست .که این مداخالت آنها شامل جنگ تجاری تحریک
شده آمریکا با پکن  ،طی تقریبا  4سال گذ شته است .استقرار حدود( ) ٪60نیروی دریایی
آمریکا در دریای چین جنوبی .مداخله سازمان یا فته واشنگتن در هنگ کنگ  ،به دنبا ل
استقالل از پکن ؛ و به طرز وحشیا نه ای اتهامات نقض حقوق بشر اویغورها را در منطقه
ای به نام منطقه خودمختار اویغورسین کیانگ ،در شما ل غربی چین جعل کرد .و همچنین
ادعاهای مشابه در تبت  .اما با تشکر از رهبری پایدار رئیس جمهور شی جین پینگ از
جمهوری خلق چین و حزب کمونیست چین  ،که این دخالت ها با دقت تام توسط پکن دنبال
می شود و همیشه در تالش برای یافتن راه حل های دیپلماتیک و غیر جنگی است .

چین در پیمودن راههای عدم تعرض استا د ا ست  ،ضمن ا ینکه دائما ایجا د می کند یا
درابتکارات خالقیت دارد و با آرامش رو به جلو حرکت می کند  -همیشه با هدف دستیابی
به جهانی چند قطبی  ،جایی که مردم از ملل  ،منا طق  ،نژادها  ،ریشه ها  ،فرهنگ ها و
عقا ید مختلف بتوانند با هم به آرامش برسند .

حال و چشم انداز برای آینده

از زمان تاسیس حزب کمونیست در  1ژوئیه  ، 1921چین برای استقالل کامل تالش
کرد و هرگز تسلیم حمالت خارجی یا تالش برای تأثیرگذاری بر سیاست های داخلی چین
و همچنین روابط خارجی نشد .آنچه  CPCطی  100سال گذشته به دست آورده است واقعا
قابل توجه ا ست .این نه تنها شامل حفظ همبستگی داخلی  ،بلکه همچنین مهمتر از همه ،
جلب اعتماد مردم به دولت  ،حرکت صلح آمیز به جلو  ،تبد یل شد ن به خودمختاری و
خودکفایی درزمینه غذا  ،بهداشت و آموزش و از بین بردن  800میلیون نفر از فقروتنګد
ستی است .هیچ ملتی در دنیا به چنین اهداف خارق العاده ای برای رفاه حا ل مردم خود
نرسیده است
 .حزب کمونیست چین امروز  91میلیون عضو دارد .ا ین بزرگترین حزب واحد در
جها ن ا ست .عالوه بر این  ،به لطف رهبری او  ،شروع با ما ئو تسه تونگ در سا ل
(  ) 1949و امروز توسط رئیس جمهور شی جین پینگ  ،چین  ،با جمعیت  1.4میلیارد
نفر  ،به دومین اقتصاد بزرگ در جهان تبدیل شده است از نظر مطلق  ،و از سال 2017
در حال حاضر بزرگترین  ،ارزیابی شده توسط تنها معیار واقعی  -برابری قدرت خرید
 (PPP).این شاخصی از میزان خرید مردم برای پول خود است .انتظار می رود ظرف
چند سال چین از لحاظ اقتصادی مطلق از بزرگترین اقتصاد فعلی یعنی ایاالت متحده
پیشی بگیرد.
به روی این دیوار این شعار را میخوانیم

این شعار یک شعار سیاسی روی دیوار در منطقه  Longhuaآمده است :ما باید روحیه
نوزدهمین کنگره ملی  CPCرا کام ً
ل اجرا کنیم). " (CC0

این البته تهد ید ی برای کشوری ا ست(برای امریکا) که خود را امپراتوری جهان معرفی
کرده است  ،و همه موارد ضروری مانند انرژی  ،تأمین غذا و سیستم پولی بین المللی را
کنترل می کند  -اگرچه متزلزل ا ست  ،اما هنوز هم تحت سلطه دالر آمریکا است . .این
امپراتوری خودساخته در حال فروپاشی ا ست .و واشنگتن این را می داند .قوی ترین
دارایی آن یعنی دالر آمریکا به تدریج از بین می رود .واحد پول ایاالت متحده به طور
گسترده ای در سراسر جها ن مورد استفاده قرار گرفته است  ،تقریبا منحصرا برای خرید
کاالها و خد ما ت حیا تی  ،مانند انرژی  ،غذا و خد ما ت ارتباطی و همچنین سایر تجارت
های بین المللی  ،اما در صحنه بین المللی وزن خود را از د ست می دهد .
اینکه همه موارد ضروری تحت سلطه دالر آمریکا یی قراردارد  ،دالیل این امر هم
سیاسی وهم ا قتصا دی است .ایاالت متحده با اجرای قا نون فد رال اندوخته ای (ذخیره
وی) خود یک ارز (پول رایج) را بدون هیچگونه پیشتیوانه ای در سا ل ( )1913ایجاد
کرده است ؛ ارزی یا پولی که بد لخواه میتوان پول را در جریا ن گسترش قرارداد
یعنی که چلش پول را وسعت داد این قا نون اجا زه میدهد ویا که هنوز هم به واشنگتن
اجازه میدهد تا پول را بعنوان مورد نیاز« چاپ» کند .بعنوان مثا ل برای تامین مصارفات
جنگ ها ودرگیری های گسترده درسراسر جها ن و جمع اوری بدهی هایی که خزانه
داری ایاالت متحده وفدرال ریزرب ((، )Reserveبانک مرکزی کامالخصوصی آمریکا)
هرگز قادر به پرداخت آن نیستند  .پس دادن یا پرداختن دالر آمریکا کامال پیشتیوانه ای
ندارد .هنگامیکه واشنگتن در سال ( )1971طرح خود را که اصطالحا استاندارد طال
پیشکش کرده {تبادله یک اونس طال به « »35دالر را پذیرفت ....تفصیل توسط این قلم}
بود (کنفرانس برتون اوز« »Bretton Woods ,1944آ نرا کنار گذا شت ؛ دالر آمریکا
عمال استاندارد جدید طال شد چونکه استاندارد طال بر اساس ارزش دالر ایاالت متحده
بود {(  35دالر آمریکا  /اونس تراوا « سیستم وزنی که عمد تا برای فلزات گران بها
وگوهرها استفاده میشود ؛ یک پوند  12اونس یا  5760دانه  ».حدود ( 31گرام )}
بجای سبد ارز  .ازآنجا که هر کس برای ذخایر خود به دالر آمریکا نیاز داشت این امر
به خزانه داری آمریکا محدوده آزاد داد یعنی ازمحدودیت ها آزادی داد تا عرضه پول
خودرا تقریبا بی نها یت افزایش دهد .
هنگامیکه ایاالت متحده همچنین در آغاز دهه ( )1970با عربستان سعودی  ،ریس
سازمان اوپک ( سازمان کشورهای صا در کننده نفت) مذاکره کرد مبنی براینکه تمام
هیدروکاربن ها  ،گاز بنزین وزغال سنگ باید با دالر آمریکا معامله شود ؛ این امر به
ایاالت متحده یک مورد دیگر داد یعنی افزایش دالر ؛ چاپ فروان دالر وآنهم به آسانی
وراحتی زیرا کل جها ن برای خرید انرژی هیدروکاربن به دالر آمریکا نیا ز داشتند
حتی امروز در حدود ( )84در صد ازکل انرژی مصرف شده در سراسر جهان متشکل
از هیدروکاربن ها ا ست( 2019فوربس).
بعنوان یک اقدام متقابل ایاالت متحده به خاندان سعود قول داد که همیشه از عربستان
سعودی محا فظت کند وتقریبا بال فاصله به ایجاد وساخت پایگاه های نظامی متعد دی در
عربستان سعودی دست بکار شد که اکنون ازهمین پا یگاه ها ی نظامی خود جنگ های
مختلفی را در خاورمیا نه انجام میدهد .
به دلیل این پد یده تولید ویا چا پ آزادانه دالر جد ید  ،بدهی جد یدی بوجود می آید

یعنی که کشور به بدهی کار جد ید مبتال میشود تا جا یکه اکنون ایاالت متحده یکی از
مقروض ترین کشورها یعنی در حدود ( )49،8تریلیون دالر در جهان ا ست [ بدهی ملی
یا فدرال عبارت است از شبکه انباشتگی کسر بودجه های سالیانه ای دولت فدرال ؛ این
کل میزان پولی ا ست که دولت فد رال ایاالت متحده به طلب کارانش بدهکا ر ا ست
....تفصیل از منابع توسط این قلم ] البته درمقا یسه با تولید نا خا لص داخلی «»2020
درحدود « »21تریلیوندالر آمریکایی ( با بدهی  ،نسبت تولید داخ ِل  237=23فیصد
بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی ) یکی دیگر از مولفه های مهم بدهی آمریکا وجود
دارد که توسط دفترحسا بداری عمومی ( )GAOنامید ه میشود  .بدهی های تامین نشده
( )213تریلیون دالر  ،آمریکا (تمام ارقام ماه اپریل « »2021ساعت بدهی ایاالت
متحده ) این نسبت ها ی فوق العاده باال بدون شک با بدهی های ناشی از بدهی نیز
مرتبط است
بدهی های تأمین نشده تعهدات بدهی است که بودجه یا دارایی کافی برای پرداخت آنها
اختصاص داده نشده ا ست .این بدهی ها به طور کلی به خدمات بدهی دولت ایاالت متحده
(سود پرداخت نشده بدهی) یا برنامه های بازنشستگی و تأ ثیر آنها بر پس انداز و اوراق
بهادار سرمایه گذاری و همچنین پوشش بیمه درما نی و حما یت اجتماعی برای سربازانی
.
که از جنگ بازمی گردند  ،اشاره دارد .
این ارقام بدهی نجومی و ارز فیات بدون پشتوانه حتی باعث کاهش بیشتر اعتماد جها نی
به دالر آمریکا می شود  .واضح ا ست که بدهی ایاالت متحده هرگز پرداخت نخواهد شد.
رئیس صند وق ذخیره فد رال  ،آلن گرینسپن ( ، )2006 - 1987یک با ر به سوال یک
روزنامه نگار پاسخ داد  ،ایاالت متحده چه زمانی بدهی او را پس می دهد :هرگز .ما فقط
پول جد ید چا پ می کنیم .بنا براین  ،گفتا ری  ،همینطور بود و همینطور هم هست .
*
امروز و طی حدود  10سال گذشته دالر آمریکا دیگر انحصار تجارت هیدروکربن را
ندارد و همچنین سا یر قراردادهای بین المللی اساسا با دالر آمریکا منعقد نشده است که
قبال چند دهه قبل انجا م می شد .چین  ،روسیه  ،ایران  ،ونزوئل و سایر کشورها استفاده
از دالر آمریکا را متوقف کرده اند و با ارزهای محلی و به طور فزاینده با یوان چین
تجارت می کنند .
چرا؟  -خزانه داران کشورها در سراسر جهان دریافتند که دالر یک ارز فیات بسیار
ناپایدار است  ،و بر اساس هیچ چیز نیست  ،هما نطور که در ارقام فوق نشان داده شده
است .برای از دست دادن اعتماد به ارز ایاالت متحده به همان اندازه مهم است که دارایی
های بین المللی دالر و سیستم با نکی ایاالت متحده اغلب توسط واشنگتن مورد استفاده
قرار می گیرد تا تحریم های غیرقا نونی و اقتصا دی غیرقانونی را بر کشورهایی اعمال
کند که از دستورواشنگتن پیروی نمی کنند  ،از جمله مسدود کردن امور خارجی کشورها
دارایی های ذخیره شده قرار داده شده این واقعیت های اقتصادی و سیا سی نشا نه پایان
هژمونی دالر آمریکا است
وقتی چین  Renminbiدیجیتال خود را =  (RMBپول مردم ) یا یوان بین المللی(
.
اصطالحات  RMBو یوان به جای یکدیگر استفاده می شود )که ممکن است برای تجارت

بین المللی بدون لمس ایاالت متحده بین المللی استفاده شود  ،روند کاهش اعتماد به دالر
آمریکا افزایش یابد .انتقال  SWIFTتحت سلطه و سیستم بانکی ایاالت متحده .پول چین با
پشتیبانی از اقتصاد قوی و مستحکم چین به سرعت در حال رشد است .امروزه  ،استفاده
از پول چین به عنوان یک دارایی ذخیره بین المللی به سرعت در حال افزایش ا ست .
در حالی که فدرال رزرو ایاالت متحده ) (FEDنیز در حال بررسی ارز دیجیتال جدید
است  ،اما مشخص نیست که تا چه اندازه می تواند از دالر فعلی و بار بدهی آن جدا
شود .در هر صورت  ،با كاهش تجارت بین الملل آمریكا  ،و تجارت چین به سرعت در
حال افزایش  ،رسیدن به امپراتوری رو به زوال برای چین بسیار دشوار  ،اگر نباشد
غیرممكن ا ست .
به عنوان مثا ل  ،در سه ماهه اول سا ل  ، 2021تجا رت خا رجی چین (صادرات و
واردات)  ٪29.2افزایش یافته است  ،با صادرات  ٪38.7نسبت به سا ل قبل جهش کرده
است  ،در حالی که واردات از نظر یوان  ٪19.3افزایش یافته ا ست  ،طبق اداره کل
گمرک ) ( GACدر صورت وجود  ،این تحوالت  -به عالوه این واقعیت که چین در غلبه
بر بحران انسداد بسیار موفق بوده است  -در کمتر از  6ماه  -و بازگرداندن دستگاه های
صنعتی خود  ،گواه رهبری جامع  ، CPCا قتصا د سا لم چین و سیا ست ما لی چین تنها
اقتصاد بزرگ جهان ا ست که از رشد اقتصادی در سال  2020خبر می دهد  ،که طبق
گزارش وال استریت ژورنال  ٪2.3است .ا ین هما ن چیزی ا ست که چین آن را
"سوسیالیسم با خصوصیات چینی" می نامد  -این ویژگی روحیه ایجاد و تکامل مداوم
 CPCرا نشان می دهد .
این واقعیت ها اعتماد بین المللی را به اقتصاد چین و همچنین شیوه چینی در جستجوی
جهانی چند قطبی برابر تر  ،برابری طلبا نه و عادالنه تر  ،که در آ ن ملت ها می توانند
حاکمیت ملی خود را بر تمایالت سیاسی داخلی و خارجی خود  ،فرهنگ خود حفظ کنند ،
افزایش می دهند ، .منابع ملی  ،سیا ست های پولی و روابط خا رجی  -و در کنا ر هم
زندگی مسا لمت آمیز داشته با شیم.

حزب کمونیست چین

وچشم انداز چینی :

جاده ابریشم یا ابتکار کمربند وجاده ) ، (BRIایده درخشان رئیس جمهور شی جین پینگ
است .این جاده بر اسا س هما ن اصول قد یمی است که جاده ابریشم اصلی بود و با قرن
بیست و یکم تنظیم شده ا ست  ،ا یجاد پل ارتبا طی بین مردم  ،مبا دله کاال و خدمات ،
تحقیق  ،آموزش  ،دانش  ،خرد فرهنگی  ،صلح آمیز  ،هماهنگ و به سبک "برنده" .در
 7سپتامبر  ، 2013رئیس جمهور شی  BRIرا در دانشگاه نظربایف قزاقستان ارائه داد.
وی در مورد " دوستی بین مردم و ایجا د آینده بهتر" صحبت کرد .وی به جاده ابریشم
باستا ن بیش از  2100سال پیش اشاره داشت که در زمان سلسله هان غربی چین (206
قبل از میالد تا  24میالدی) شکوفا شد .

رئیس جمهورشی با اشاره به این دوره از بیش ازدو هزار سال پیش  ،به تاریخ مبادالت
زیر جاده ابریشم باستان اشاره کرد و گفت " ،آنها ثا بت کرده ا ند که کشورها یی که از
نظر نژادی  ،اعتقادی و فرهنگی دارای اختالف هستند کامال می توانند صلح و توسعه را
تا زما نی که همانطور که آنها در وحد ت واعتماد متقابل  ،برابری و سود متقابل  ،تحمل
متقابل و یادگیری از یکد یگر وهمچنین همکاری و نتایج برنده پایدار هستند " .چشم انداز
رئیس جمهور شی ممکن است جهان قرن  21را شکل دهد .طرح کمربند و جاده با توجه
به جاده ابریشم باستان به آرامی طراحی و مدل سازی شده است .رئیس جمهور شی این
پروژه اسا سی را به زودی پس از تصدی ریا ست جمهوری در سال  2013آغاز کرد.
ایده تالش این است که جهان را با مسیرهای حمل و نقل  ،زیرساخت ها  ،سرمایه گذاری
های مشترک صنعتی  ،مو سسات آموزشی و پژوهشی  ،تبا دل فرهنگی و موارد د یگر
ارتباط برقرار کند .از سال  ، 2017مندرج در قانون اساسی چین  BRI ،به گل سرسبد
سیا ست خارجی چین تبد یل شده است.
 BRIبه معنای واقعی کلمه در حال ساختن پل و اتصال مردم قاره ها و ملل مختلف است.
هدف از جاده ابریشم جدید "ایجاد یک بازار بزرگ متحد و استفاده کامل از بازارهای بین
المللی و داخلی  ،از طریق تبا دل فرهنگی و ادغا م  ،برای افزایش درک متقابل و اعتماد
کشورهای عضو است  ،و در نهایت به یک الگوی ابتکاری با سرما یه ورودی  ،مجموعه
استعدادها و پایگاه داده فناوری  ". BRIیک استراتژی توسعه جهانی است که توسط دولت
چین اتخاذ شده است .امروزه  BRIبا مشارکت بیش از  150کشور و سازمان بین المللی -
و در حال رشد  -در آسیا  ،آفریقا  ،اروپا  ،خاورمیانه و آمریکا سرمایه گذاری کرده است.
از زما ن شروع  BRIدر سا ل  ، 2013سرمایه گذاری های  BRIاز  5تریلیون دالر
آمریکا معادل گذ شته ا ست
. BRIیک طرح طوالنی مد ت سرما یه گذاری چند تریلیونی برای مسیرهای حمل و نقل
در خشکی و دریا و همچنین ساخت زیرساخت های صنعتی و انرژی و اکتشاف انرژی -
و همچنین تجارت بین کشورهای متصل ا ست  .بر خالف  ( WTOسا زمان تجارت
جهانی ) BRI ،کشورها را تشویق می کند تا از مزایای مقایسه ای خود  ،ایجاد موقعیت
های برنده  ،بهره مند شوند .در حقیقت  BRI ،به منظور ایجاد درک واعتماد متقا بل در
بین کشورهای عضو است که امکان جریان آزاد سرمایه  ،مجموعه ای از متخصصان و
د سترسی به پایگاه داده فنا وری مبتنی بر  BRIرا فراهم می کند.
در حال حاضر  ،تاریخ اختتامیه  BRIبرای سا ل  2049همزمان با صد مین سالگرد
جمهوری خلق چین پیش بینی شده است .اندازه و موفقیت احتما لی برنامه نشا ن می دهد
که امروزه امروز احتماال برنامه آن بیش از آن تاریخ تمدید خواهد شد .البته الزم به ذ کر
است که تنها در سال  ، 2019شش سال پس ازتأسیس  BRI ،به یک خبر در غرب تبدیل
شده است .نکته قابل توجه اینکه  ،به مد ت شش سا ل  ،غرب در انکار  BRIبود  ،به این
امید که از بین برود.اما دورنشد برعکس  ،بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا قبالبا BRI
مشترک شده اند  ،از جمله یونان  ،ایتالیا  ،فرانسه  ،پرتغال – و موارد د یگر نیز دنبا ل

خواهند کرد  ،زیرا وسوسه شرکت در این رونق اقتصادی  -اقتصادی پیش بینی شده
.
طاقت فرسا است
 ، BRIهمچنین کمربند و جاده یا یک کمربند یک جاده نامیده می شود  ،تنها ابتکاری
نیست که اقتصاد و جایگاه چین را در جهان تقویت می کند .پس از دهه ها تجاوزات
غربی  ،تحقیرها و جنگ ها علیه چین  ،دریک جدایی احتیا طی از وابستگی به غرب ،
چین توسعه تجارت وهمکاری خودرابرشرکای خود درآسیا متمرکزکرده است.
در نوامبرسا ل ، 2020پس از  8سال مذاکره  ،چین توافق نامه تجارت آزاد با ده کشور
های آسیایی  ،به عالوه ژاپن  ،کره جنوبی  ،استرالیا و نیوزلند  ،در مجموع با  15کشور
از جمله چین امضا کرد
 .به اصطالح مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای یا  ، RCEPحدود  2.2میلیارد نفر را
تحت پوشش قرار می دهد و  ٪30از تولید ناخا لص داخلی جها ن را تحت کنترل دارد.
.
این توافق در اندازه  ،ارزش و اصطالح قبال حاصل نشده است
معامالت تجاری ( RCEPمشارکت اقتصادی جامعه منطقه ای) با ارزهای محلی با یوان
انجام می شو د یعنی بدون دالر آمریکا .بنا براین ( Regional comprehensive
 RCEP)economic partnershipهمچنین ابزاری ا ست برای دِوالرالیزه کردن یا
دالرزدایی  ،در درجه اول در منطقه آسیا و اقیا نوسیه  ،و حرکت تدریجی در سراسر
کره زمین .دور شدن از اقتصاد مبتنی بر دالر ممکن است یک روش موثر برای مقا بله
با "فرهنگ تحریم" غرب باشد .چین به زودی ) Renminbi (RMBیا یوان دیجیتال جدید
خود را به عنوان جریمه قانونی برای پرداخت و نقل و انتقال بین کشورها  ،در سطح بین
المللی عرضه می کند . RMBد یجیتال ابتدا به یک ارزذخیره بین المللی تبدیل می شود و
در نتیجه تقاضا برای دالر آمریکا را بیشتر کاهش می دهد .
جهت گیری به سمت توسعه اقتصادی داخلی چین  -به اصطالح افقی به جای رشد
عمودی  -یک استراتژی برای توسعه تولید داخلی و زیرسا خت های چینی برای ایجاد و
تقویت ظرفیت ها و بازارهای داخلی چین و ایجاد رفاه و تعادل بهتر بین مرزهای داخلی
چین و مناطق ساحلی شرقی مرفه چین.

آینده متعلق به چین است

پس از دو هزار سال "برتری سفید پوستان" غربی  ،استثمار بی امان  ،استعمار  ،تبعیض
و بردگی کامل سا یر رنگین پوستان  ،فرهنگهای دیگر  ،در سراسر جها ن  ،زما ن
چرخاندن چرخ فرا رسیده ا ست -و آینده انسانها را به جهانی صلح آمیز تر  ،عادالنه تر و
برابرتر امید وار میکند .
طی صد سال آینده و تحت رهبری حزب کمونیست چین -چین شرق را به دوران طلوع
خورشید هدایت می کند  -سعادت و سال متی برای همه .
 .این دوره جد ید برای ایجا دجها نی چند قطبی ،با روابط تجاری پیروزوایجادچالش های
جد ید زیست محیطی  ،اجتماعی و فنا وری  ،بلکه بیداری جدید برای آگاهی و همبستگی

اجتماعی تالش خواهد کرد .یک ابزار اصلی برای دستیا بی به اهداف اصلی برای رفاه
انسان  ،ابتکار کمربند و جاده است  ،که جریان مداوم ایده های جدید  ،خالقیت ها  ،تبادل
فرهنگی و یادگیری متقابل را فراهم می کند .تمرکز آینده ممکن است بر روی موارد زیر
باشد :
*منابع تجد ید پذیر انرژی  ،اسا سا مبتنی بر انرژی آبی و خورشیدی  ،با استفاده از فن
آوری های پیشرفته  ،یعنی گرفتن انرژی خورشیدی با یک فرآیند فتوسنتز  ،تولید بازده
انرژی با بازده باال ؛ افزایش مناطق سبز در مراکز شهری برای ایجاد تعادل در جذ ب
 CO2طبیعی و تولید اکسیژن با هدف آلودگی صفر.
• حفا ظت از جنگل های بارانی و منابع آبی جهان ؛
• نگهداری منابع طبیعی و خدمات عمومی  -بهداشت  ،آموزش  ،تأمین غذا  ،خد ما ت
آ ب و بهداشت  ،برق و حمل و نقل عمومی  -در حوزه عمومی ؛
• ترویج کشاورزی بیولوژیکی و چند محصول
• توسعه هوش مصنوعی ) (AIبرای کمک به افزایش تولید و بهره وری حمل و نقل و
خدمت به بشریت .و
• اتخاذ بانکداری عمومی به عنوان اصلی ترین بودجه توسعه اقتصادی  -اجتماعی ،
هدایت بشریت به سمت ساختن جامعه ای با آینده مشترک بشریت.

چند سطر درمورد نویسنده این مقاله :
پیتر کونیگ یک تحلیلگر ژئوپلیتیک و اقتصاددان ارشد سابق در بانک جهانی و
سازمان بهداشت جهانی ) (WHOاست  ،جایی که بیش از  30سال در زمینه آب
و محیط زیست در سراسر جهان کار کرده است .وی در دانشگاه های ایاالت
متحده  ،اروپا وآمریکای جنوبی سخنرانی می کند .او به طورمنظم برای مجالت
آنالین می نویسد .اوهمچنین نویسنده  Implosion -یک هیجان اقتصادی درباره
جنگ  ،تخریب محیط زیست و طمع شرکت است  .و یکی از نویسندگا ن کتا ب
سینتیا مک کینی "وقتی چین عطسه می کند :از قرنطین شد ن ویروس کرونا تا
بحران سیاسی-اقتصادی جهانی" (مطبوعات کالریت  1 -نوامبر  . )2020وی
یک همکار تحقیقاتی مرکز تحقیقات جها نی سازی و عضو ارشد غیر مقیم
موسسه مطالعات ما لی چونگ یانگ در دانشگاه رنمین چین است .
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