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ی عمومی در تاریخ ااین پرسش عنوان مناظره 1«ویکم به چین تعلق دارد؟آیا قرن بیست»

استاد  نیل فرگوسنمشهور است.  1ی مانکدر تورنتو بود، که به نام مناظره 1177ژوئن  71

ی اقتصاد و تجارت استاد اقتصاد مدرسه 3لیدیوید دائوکو هاروارد و تاریخ دانشگاه

ان انگار سیفرید زکریا خبرن، شینگهوا در پکن دلایلی در توافق با این پرسش ارائه کردند

-7711ی اسبق آمریکا )وزیر خارجه هنری کسینجرو  4ی فارین افرزو سردبیر نشریه

]با اجرای سیاست معروف به دیپلماسی « سازی رابطه با چینعادی»( نیز که محرک 7713

[ بود، در سوی دیگر جدال بودند )گریفیتس و لوسیانی، 7711ی پینگ پنگ در دهه

درصد  11درصد مخالف و  41طبان موافق پرسش، درصد از مخا 37(. در آغاز 1177

درصد افزایش یافتند.  21درصد و مخالفان به  33مردد بودند؛ در ادامه آرای موافقان به 

تنها اهمیت بالای موضوع در سطع عمومی را خاطر نشان کرد؛ در عین حال مناظره نه

فسور لی ار کرد. پرودهیِ بله/خیر را آشکی پاسخمشکلات طراحی پرسش با ساختار ساده

جهانی را  5یطلبی این کشور برای سلطهمدعی ظهور چین قدرتمند بود اما هرگونه جاه

رد کرد. وی تأکید داشت آرزوی چین ایفای نقش در یک جهان چندمرکزی بر مبنای 

                                                      
1Andrea Komlosy, ‘China’s Move towards a Global Economic Core in 

the Twenty-First Century? Prospects, Constraints, Consequences ’, 

REVIEW, XXXVI, 4/3, 3104, 450-55.  

هایی درباره موضوعات عمده در ( مجموعه مناظرهMunk Debatesنک )ام یمناظره 2

اد شود. برگزارکننده آن بنیگذاری است که هر شش ماه یک بار در تورنتو در کانادا برگزار میسیاست

 2۲تاکنون  2۰۰۲ز سال ا ( است که توسط پیتر مونک و همسرش ملانی تاسیس شد.Aureaاوریا )

هایی که با به شهرت شوند، در سالنها در تورنتو برگزار میاست. مناظره شدهمناظره مونک برگزار 

های شکل دهنده افکار جهانی پوشش داده د و توسط رسانهشونتر میرسیدن این برنامه هر بار بزرگ

 م.-می شوند

3 David Daokui Li 
4 U.S journal Foreign Affairs 
5 Dominance  



 

 
 

 سیدرحیم تیموریی /  ترجمه کوملوسی وآندر 3

است. موضع وی نزدیک به دیدگاه کسینجر بود، کسینجر نیز به ترقی چین  7«هماهنگی»

معتقد بود چین برای رهبری جهانی آماده نیست یا اصلاً قادر به این کار  اذعان داشت اما

(. بنابراین فرگوسن هم در پنداشت خود از میراث تاریخیِ یک 1177نیست )کسینجر، 

موفقیت  1پاییی مطلق سرزمین و جمعیت، و هم در درک خود از همطولانی، اندازه-قرن

ی همثاببه –ی مصرف ادرات بلکه در حوزهی صآمیز چین در توسعه نه فقط در زمینه

تا حدی تنها بود.  -شود ی جهانی منتج میهای اصلی رشد پایدار که به سلطهشاخص

عنوان هذا، استدلال فرگوسن برآمده از دو تحول بود. نخست، وی ترقی شرق آسیا بهمع

کنون به یک دید؛ که امی 3ایِ هژمونیمرکز جهانی آینده را بخشی از انتقال چرخه

های طولانی پیشگام بوده، تغییرمکان یافته است. فرگوسن بدون جهانی که مدتی منطقه

؛ 7773؛ فرانک، 1177، هاوتاَبلوس/ وان) 4«واگرایی بزرگ»که اشاره کند، دیدگاه این

تفسیر  «همگرایی بزرگ»(را پذیرفت که ترقی چین را تغییر مسیر به سوی 1111پومرانز، 

 -ی اروپاایالات متحده و اتحادیه -ی افول غرب ذیرفت. دوم، فرگوسن بر مسئلهکند، پمی

کرد.  کنند، تأکیدهای اصلی که ترقی و صعود چین را امکان پذیر میعنوان پیشرانبه

برای چین هموار شد،  1113مطابق دیدگاه فرگوسن این مسیر با بحران اقتصادی جهانی 

ی صادرات ارزان به مرکز بزرگ مصرف و تقاضای هکه این کشور از تولیدکنندطوری

ی سالهی پنجفزاینده برای تولیدات داخلی تبدیل شد. فرگوسن در تأیید مدعای خود برنامه

رسمی را شاهد آورد که -و سایر اسناد رسمی حکومتی و مدارک سیاسی نیمه 5چین

 ست.ا« آوری برای مردماولویت بخشیدن به ثروت»ها بر گذاری آنهدف

                                                      
1 Harmony  
2 Catching-up  
3 cyclical shift of hegemony 
4 Great Divergence 

5 National People Congress of the PR China 2111-2115 
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سال گذشته و قبل از آن، دستاوردهای ارزشمند جهانی را  31چین در طی 

ی اجتماعی برای خود تضمین ی اقتصادی و هم توسعههم به لحاظ توسعه

ی گرایانهی توسعهی بقا به مرحلهآمیز از مرحلهطور موفقیتکرد، و به

ط متوسگام برداشت و از کشوری با درآمد پایین به سطح درآمد  7جدید

نقش  1گراجمع ی اقتصادیارتقا یافت. در این فرایند، الگوی توسعه

سال  75-71دهد که چین طی تاریخی خود را بازی کرد. روندها نشان می

 دآینده، شرایط و ظرفیت تبدیل شدن به کشوری با درآمد بالا را دار

 : مقدمه(.1177 3ی چینی اصلاحات و توسعه،)مؤسسه

 ی چینیت جهان را داراست، اما طبق استدلال گزارش مؤسسهچهارم جمعیچین یک

اصلاحات و توسعه تنها چهار درصد از مصرف جهانی را دارد. بنابراین، گزارش از تغییر 

گذاری به مصرف برای تبدیل شدن چین به یک قدرت مصرفی جهانی جهت از سرمایه

 (.724: 1177ی چینی اصلاحات و توسعه، کند )مؤسسهپشتیبانی می

ی مونک، ترقی شرق آسیا و ارتقای چین به مرکز جدای از آرای مخاطبان مناظره

ط در عنوان گرایش مسلطور گسترده بهاقتصادی، حتی اگر هژمون جهانی نشود؛ امروزه به

انداز غرب که روند فوق از چشماقتصاد و ژئوپولتیک جهانی پذیرفته شده است. در حالی

را شود، ناظرانی که دید انتقادی نسبت به غرب دارند آنمی با ترس، و طرد، نگریسته

کنند تفسیر می المللتر در توزیع ثروت و روابط بینی حرکت به سوی برابری بیشمثابهبه

داری برای غلبه بر مشکلات انباشت سرمایه امید دارند و به مشارکت در جهانی پساسرمایه

ی توأم با ترس و امید بهترین یک از دو اندیشههیچ (. شاید1112؛ فرانک، 1111)اریگی، 

ها ارائه نکنند، شرایطی که به حرکت موفقیت مبنا را برای ارزیابی شرایط و محدودیت

                                                      
1 New developmente-oriented stage 
2 aggregrate-oriented 
3 China Institute for Reform and Development 
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هایی که احتمالاً مانع چین در تبدیل شدن به قدرت آمیز چین منتج شده یا محدودیت

د مرکزی قدرت جهانی ی چنران برای ایجاد تغییر از هژمونی غربی به یک موازنهپیش

 خواهد بود.

(، از غیاب آنچه وی 55: 1177شکاکان غربی مانند زکریا )در گریفیتس/لوسیانی، 

کنند. این ( طرفداری می7771نامیده )زکریا، « لیبرالیسم مشروطه»یا « لیبرال دموکراسی»

ن برایکنند، بناهای جدید را فراهم میها امکان نوآوری و سازگاری با فعالیتمؤلفه

ها با اعتراض کسانی مواجه هستند که ظرفیت پیشرفت چین یک چالش جدی نیست. آن

ی چین( ی اصلاحات اقتصادراهبری رهبری سیاسی )به عبارت دیگر: سرشت اقتدارگرایانه

بینند. از دیدگاه هوانگ یاشنگ های غربی میمزیت این کشور در برابر دموکراسیرا 

ی رندهبهای پیشکنولوژی ماساچوست، ایجاد زیرساختی تاندیشمند سیاسی مؤسسه

گیری و مالکیت زمین در دست دولت متمرکز باشد، که قدرت تصمیمرشد ملی هنگامی

 (. 1113مؤثرتر است )یاشنگ، 

هاروارد نیز سناریویی محتمل برای فروپاشی تمدن غربی دو اندیشمند تاریخ از دانشگاه

ی العهدهد. مطویکم رخ میها در انتهای قرن بیستنی آنبیاند، که طبق پیشارائه کرده

ها، که بر فوریت اقدام متقابل تأکید کرده، بر تداوم حیات انسانی بعد از دیستوپیایی آن

ومیرهای بزرگ و ی جهانی پس از مرگی بزرگ اشاره دارد. از دل ویرانهیک فاجعه

پاشی فرو»های انسانی پس از های ویرانگر، و تجدیدساخت سرزمینیِ سکونتگاهسیل

کند و ظهور می 7«جمهوری دوم خلق چین»(، 1173تا  1113« )گسترده و مهاجرت انبوه

ا را از هگیرد. ما اطلاعات و دادهدست میالمللی را بهرهبری زندگی انسانی و روابط بین

جعه منتهی اشود تا تحولی را که به فتاریخ چینی دریافت خواهیم کرد، که دست به کار می

دست به 1171رهبریتِ ایجاد ثبات در جهان را از سال  شده بازنویسی و چین را قادر کند

                                                      
1 Second People’s Republic of China 
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دهد در شرایط بازخیزیِ چین، بار دیگر گیرد. رهبری سیاسی قدرتمند به بشر اجازه می

 مکان یابد. 

انی سی آن رشد نامحدود، حیات انی یادشده از تغییر مدل اقتصادیِ که در نتیجهمطالعه

اعی کند. این مطالعه همسو با ادبیات علوم اجتمدر کره زمین را تخریب کرده، پشتیبانی می

 داری توصیفی بحران نهایی سرمایهمثابهاست، که بحران کنونی را به 7گویانهآینده

بار و هم هم امکان سناریوهای فاجعه 1ی دوشاخه شدن جهانیکند و طبق آن در لحظهمی

دارد.  ی پایدار و نسبتاً برابر وجوددارانههای بدیل برای ایجاد جهان پساسرمایهامکان گزینه

اند که بر جهانی به اشتراک گذاشته-این دورنگاه را اندیشمندان طرفدار رویکرد سیستم

؛ 1112؛ فرانک، 1111هژمونی جهانی و انباشت، تکیه دارد )اریگی،  3ایِتغییرات چرخه

 افولجا، چین نماد امید است و توان جایگزین با هژمونی روبهین(. در ا1173والرشتاین، 

 غربی را دارد.

سبت نگرانه یا امیدوارانه نیک از دو دیدگاهِ شکاین مقاله در نگاه به چین طرفدار هیچ

ک که ظهور یسپارد؛ صدای کسانیی ما به هر دو صدا گوش میبه چین نیست. مطالعه

های مثبت و کنند )با تمام دلالتبینی میالمللی را پیشینچین مقتدر درون تقسیم کار ب

ی کنند اما همزمان دربارهکه موفقیت چین را تصدیق میانتقادی آن(، و صدای کسانی

انداز تحول از حرکت سریع اقتصادی به ثبات بلندمدت، پایداری و یکپارچگی چشم

ثبت ی ایفای نقش جهانیِ مجازهاجتماعی )برمبنای یک سناریوی رشد پایدار( که به چین ا

-ی عزیمت چین به سمت اقتصادما با طرح موضوع کلی درباره 4را بدهد، تردید دارند.

                                                      
1 Prognostic  
2 Global Bifurcation 
3 Cyclical Shifts 

 تردید جدی دربارهی برآورد اغراقآمیز نسبت به معجزهی چینی وجود دارد، از جمله در: 4

(2۰14( و کراسیلشیکوف )2۰12نولان) . 
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ک ای تجربی از بخش پوشاکنیم، سپس استدلال خود را با مطالعهشروع می 7713بازار در 

 رسانیم.دهیم، و مطالعه را با وانگری نظری به پایان میبسط می

 

 جهانی اقتصاد ورود چین به

چین  دهدنشان می« آیا چین در حال خرید جهان است؟»پیتر نولان در کتاب خود با عنوان 

قویت المللی، تهای رقابتی در سطح بینی شرکترغم دستاوردهای بسیار در توسعهبه

ها و تأمین منابع جهانی، و گذاری، افزایش مهارتگذاری، ایجاد ظرفیت سرمایهسرمایه

، بریتانیا، ویژه آمریکاقش کنشگرانه، هنوز در مقایسه با کشورهای با درآمدبالا بهایفای ن

ی توسعه است. وی به بحران اقتصادی جهانی دههآلمان، فرانسه و ژاپن، کشوری درحال

ها و نهادهای مالی غربی را در رقابت بین المللی کند تا موفقیت شرکترجوع می 7711

رمایه در سابقه تراکم سی اثبات کند، بویژه در نتیجه روند بیاز طریق آزادسازی اقتصاد

کنندگانِ سیستمی که بر منابع، برندها، های اقتصادی تعداد اندکی از ادغامهمه بخش

درصد سهم بازار را بدست  711های عرضه کنترل داشتند تا تکنولوژی و زنجیره

های فروخته شدند یا به مکان(. کسب و کارهای کم منفعت 72-11: 1171آوردند)نولان، 

در مراکز  7تحقیق و توسعهسپاری شدند، در حالیکه اتاق فرمان و دفاتر پیرامونی برون

به دلیل  به یک دولت خاص 1قدیمی باقی ماندند. اگرچه وابستگی شرکت چندملیتی

گیرد، و های پردرآمد صورت میها عمدتاً میان مکانیابد همکاریها کاهش میادغام

ترین سطح رنجیره تولید ادغام ورهای درحال توسعه را دربهترین حالت در پایینکش

 کند.می

                                                      
1 R&D 
2 MNC 
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 1113حکومت بریتانیا در سال  7پیمایش انجام شده توسط وزارت صنعت و تجارت

گذاری کل درصد از سرمایه 21کمپانی جهانی را رده بندی کرد، نشان می دهد  7411که 

 711گیرد، درحالیکه در شرکت رده بالا صورت می 711در  R&Dدر تحقیق و توسعه 

و  11: 1171شود)نولان، انجام می R&Dدر گذاری درصد سرمایه 7شرکت رده پایین 

شرکت از میان  7411مورد از  31علاوه، تنها و صفحات بعد(. به 47صفحات بعد، 

متعلق به برزیل، شرکت  34کشورهای با درآمد پایین و متوسط بودند، که از میان آنان نیز 

 1171تا  1117های و سال 1111و  1117روسیه، هند و چین بود )کشورهای بریک(. بین 

پنجم افزایش یافت، های رده بالای جهانی تا سهدر کمپانی R&Dگذاری بر روی سرمایه

 گذاری در پیشرفت تکنیکی به یک منبع مهمِ مزیت رقابتی تبدیل شد.که سرمایهطوریبه

ای به این رقابت جهانی وارد شدند که تراکم بالای ایر کشورها، در برههچین و س

 ها را تضمین و مسلم کرده بود. های غربی، رهبری جهانی آنشرکت

محور -خود یکه حکومت چین و حزب کمونیست مدل مائوئیستیِ توسعههنگامی

 مهارت کم از مراکزسپاری تولیداتِ با دستمزد پایین و رها کرد، برون 7713را در سال 

ی این مراکز برای غلبه بر بحران بود. غربی به کشورهای در حال توسعه در رأس برنامه

بخشی و بسیج دهقانان از مناطق داخلی به مناطق ساحلی از طریق ترویج چین با تحرک

های مهاجرت داخلی در کشاورزی دهقانی، و با رفع محدودیت 1«نظام مسئولیت خانوار»

                                                      
1 DTI 
2 Household Responsibility System 

اصلاحات و سیاست گشایش "ترویج شد، بنیاد اصلی  179۲-۲۲های لیت خانوار که بین سالنظام مسئو

مند کرد. در مرحله نخست بود. این ابداع دهقانان را به تولید و فروش برای بازار توان "اقتصادی

های تحرک بخشی و بسیج دهقانان برچیده شد، که به دهقانان اجازه داد در شهرهای نزدیک محدودیت

 Township and Village)"های روستایی و شهری کوچکبنگاه"در 

Enterprises(TEVs)(که تحت مالکیت جمعی بود کار کنند. نگاه کنید به: اریگی )۲62: 2۰۰9 )

های ساحلی هذا، حکومت چین قادر نبود از مهاجرت کارگران دهقان به استان(. مع2۰۰2و یونگر)
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ند. از ی کالای جهانی تغییر ایجاد کر بر مناطق تولید صادراتی، توانست در زنجیرهو اقتدا

با  -سا آهای غولهای تحت مالکیت دولت به شرکتسوی دیگر، دگرگونی از کمپانی

صورت  -های استراتژیک اقتصادهدف نزدیکی به استانداردهای غربیِ رقابت در بخش

های تحت مالکیت دولت هستند و به تقاضای این شرکتبه بعد(.  57: 1171گرفت )نولان، 

گذاران بخش خصوصی، هم در که مشوق پایهبخش عمومی متکی هستند. در حالی

جمهوری خلق و هم از بین دیاسپورای چینی، کاهش موانع حقوقی، اعتبارات حکومتی 

د، این ارزان، و نبود هرنوع الزام برای حمایت و تأمین امنیت اجتماعی کارگران بو

ان الوصف، تعداد کارگرهای دولتی سیاست حمایت از نیروی کار را حفظ کردند. معغول

 یتنها عرضهها کاهش یافت، این رویه نهها و اخراجسازیتحت حمایت طی خصوصی

کار برای استخدام در واحدهای خصوصی را افزایش داد بلکه ریسک آغاز فعالیت نیروی

 خصوصی را به همراه داشت. وکارهای تحت مالکیتکسب

 7713ی درصد بالای مالکیت جمعی است که بعد از سال دهندهجدول یک نشان

ت که قرار گرف« های روستایی و شهری کوچکبنگاه»تحت تأثیر تحول حاصل از ایجاد 

های جدول همچنین نشان می دهد به دهقانان امکان کار در شهرهای نزدیک را داد. داده

مالکیت خصوصی افزایش سریع یافته که البته به معنی کاهش مالکیت  7771بعد از سال 

 دولتی و جمعی است. 

 

 

  

                                                      

های کاری جدید خود، از بابت حمایت از تم ثبت خانوار در مکانممانعت کند. کارگران در غیاب سیس

های اجتماعی مطمئن بودند، بنابراین فقدان امنیت گاه قبلی خود و تأمین مراقبتخانواده در سکونت

 (.2۰۰2اجتماعیِ کارگران مهاجر جبران شد. نگاه کنید به: پون)

 



 

 

 ویکم چین در قرن بیست 01

 سهم اشکال مختلف مالکیت در چین :1جدول 

 مالکیت غیرعمومی مالکیت عمومی 

تحت  سال

مالکیت 

 دولت

 فردی دارانهسرمایه مالکیت جمعی

گذاری سرمایه تعاونی

 مشترک

7751 7797 795 191 297 1793 

7751 3391 5294 192 191 193 

7713 5291 4197  197 

7771 4797 3397 1491 

1115 3791 391 2791 

 1177منبع: آلان شیواجین دینگ، دانشگاه اقتصاد و مالیه شانگهای، 

های چینی در اقتصاد جهانی، باید توجه داشت تولید هنگام ارزیابی نقش شرکت

ملاً مالکیت دولت دو الگوی کاای استراتژیک تحتهپیمکانکاری خصوصی و شرکت

بالا از  پذیر در معرض فشارکاری یک بخش آسیبپیمان-متمایز هستند. تولید قراردادی

بودن و کارانی است که تنها قادرند با تولیدکنندگان چینی به دلیل دسترسجانب پیمان

یط تأمین خوابگاه برای که آرزو دارند از شرا -تحرک پذیری نیروی کار مهاجر ارزان

اشند )پون، سروکار داشته ب -عنوان نردبانی برای صعود اجتماعی استفاده کنندکارگران به

الا قرار ی کترین جایگاه زنجیره(. شرکت مپیمانکار چینی در پایین1177؛ اسچرر، 1115

اضای قبرد. تهای کوچک خانوادگی پیش میدارد، و اغلب قراردادهای فرعی را با بنگاه

بالا برای نیروی کار مهاجر اثر مثبت بر اقتصاد روستایی دارد، هم از بابت جذب نیروی 

نفس و هم از بابت ایجاد تحرک در کشاورزی کوچک و مبتنی بر خانوار در کار تازه

 (.37: 1177مناطق روستایی در بکارگیری مهاجران در کار بدون دستمزد )کوملوسی، 
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ولتی به کارگران شهری اتکا دارد. این بخش تحت های دبرعکس، بخش بنگاه

حمایت حکومت به سطح رقابتی بالا ارتقا یافت. دنبال کردن رویکرد تمرکزگرا از نوع 

غربی آن، پیوستن به جریان جهانی به منظور افزایش سرمایه، بهبود تکنولوژی و تأمین 

 گذاری خارجی، فرصتایههای سرمهای اصلی زمانه بودند. برداشتن محددیتمنابع، الزام

نی چی هایشرکتی را فراهم کرد. نولان فهرست غول-مشارکت خارجی و همکاری بین

فتی، های نهای استراتژیکی چون ساخت نیروگاه، قطارهای پرسرعت، کمپانیدر بخش

(. این 55: 1171کند )نولان، داری، هوافضا، تجهیزات مخابراتی و غیره را ارائه میبانک

رژی، با آلات، اناز طریق رونق بخشیدن به تقاضا برای زیرساخت، سازه، ماشین هاشرکت

ال رو به تقاضای داخلی از سوی یک اقتصاد سریعاً در حی اقتصاد پیوند یافتند، ازاینبقیه

شرکت برتر اعلامی از  511های شرکتیِ چینی توانستند به فهرست رشد متکی بودند. غول

های تحت با این حال، شرکت فهرست مجله فوربس راه یابند. و 7فایننشیال تایمزسوی 

وسعه هایی چون تحقیق و تمالکیت دولتیِ چین در مقایسه با کشورهای پردرآمد و در زمینه

R&D.برندها و بازارهای صادراتی، عملکرد پایینی داشتند ، 

سازِی ای به جهانیی فرایندههای بزرگ چینی علاقهدر میان شرکت

منظور اطمینان از عرضه، همکاری تکنولوژیکی و تضمین فعالیت شان بهگذاریسرمایه

گذاری مستقیم های چرخش قرن وجود دارد. جریان خروجی سرمایهبازارها در سال

با یک شیب پایدار  1111تقریباً هیچ بود، تا سال  1111چیم در سال  1خارجی خروجی

 57نرخ رشد شتابان به خود گرفت ) 1171تا  1113میلیارد دلار(، و از  77رشد کرد )

های بزرگ چینی برای ادغام، کسب (. شرکت 1177جولای  11میلیارد دلار( )چین دیلی، 

 سود و مشارکت در بازارهای جهانی شروع به تقلا کردند. 

                                                      

1 FT 511 

2 FDI outflows 
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گذاری چین در کشورهای با درآمد بالا، دلیلی ی افزایش مقدار مطلق سرمایهبا ملاحظه

فرض اند ی ظرفیت این کشور نگرانگرا درباره، همانطورکه مفسران شکه وجود ندارد ک

های ی اخیر برخی از داراییچین در دهه. «چین در حال خریدن جهان است»کنیم 

نقل، و صنعت خریداری کرد که از وهای معدن، حملکشورهای پردرآمد را در بخش

، ادغام 1115در سال  7وسط لنوووت IBMترین آنها باید به خرید شرکت کامپیوتری مهم

( 73: 1171)نولان،  1171در سال3سوئد توسط شرکت جیلی 1سازی ولووکمپانی اتومبیل

در  5توسط گروه کاسکو4یونان  پیرائوس کانتینری ساله ترمینال 35ی امتیاز یا موافقتنامه

 2( اشاره کرد.1174فوریه  5)دویچلند نیوز،  1117سال 

طور پیوسته موقعیت خود را در چین از طریق ای غربی نیز بههدر همین حال شرکت

 712به  1111میلیارد دلار در سال  51های چینی از گذاری در شرکتافزایش سرمایه

، به دلیل مقادیر بالای ارزش افزوده، فروش و صادرات، بهبود 1171میلیارد دلار در سال 

های مشترک با گذاریسرمایهی غربی بیش از همه، خودروسازان عمده 1بخشیدند.

های تولید ارزان و بازار بزرگِ مهیا از سوی یک های چینی رقم زدند تا از هزینهشرکت

                                                      
1 Lenovo 
2 Volvo 
3 Geely 
4 Piraeus Container Terminal 
5 Cosco-Group 

متوقف  2۰12های بعدی در بندر پیرائوس توسط جناح چپ حکومت یونان در ژانویه سازیخصوصی6 

شد، اما مجدداً تحت فشار بستانکارانِ اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به جلو رفت؛ نگاه کنید 

 . 2۰12به: بارنارد، 

های آمریکایی و آلمانی های شرکتهای مستقیم خارجی و تملکگذاری( سرمایه۲4-72 :2۰12نولان) 9

 کند.های اقتصادی فهرست میرا در چین بر حسب بخش
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ی ارزش بازارهای نوظهور سازیِ زنجیرهجهانی 7طبقه متوسط روبه گسترش منتفع شوند.

قرارداد  ،های فراملیتیِ عرضهرا به روی سودطلبان غربی گشود و صنایع محلی را در زنجیره

ر درون کشو در ما هایشرکت» یکاری درگیر کرد. طبق استدلال نولان جملهو مقاطعه

( را در 7773-71، تفکر رابرت ریچ وزیر کار اسبق آمریکا )«کنندمی ایجاد آنها موقعیت

ها که آن»( و 7771« )ما که هستیم؟»با عناوین  1روارد بیزینس ریویوهای وی دردو مقاله

ا ی ملیِ صنایع آمریکدهد؛ پاسخی بر این واقعیت که شالوده( بازتاب می7777) «هستند؟

  3کشوری زیرورو شده است.-گذاری بینالمللی و سرمایههای بیناز طریق ادغام

 5 یه چینتوسط شرکت نفت فلات قار 4لوکالخرید کمپانی نفتی یونی 1115در سال 

های نفتی چینیِ تحت مالکیت دولت مپانیک 2دلیل مخاطرات امنیت ملی متوقف شد.به

که به میزان زیادی وابسته به واردات نفت بودند، درپی یافتن یک جای پای محکم در 

دچار ساختاری شدیداً انحصاری بود.  7771ی المللی بودند که در انتهای دههبازار بین

عیت در پی کسب یک موق 1رویداد مشابه دیگر هنگامی بود که شرکت چاینالکو

بود. همین روش از  1117در سال  3استراتژیک در شرکت معدنی استرالیاییِ ریو تینتو

                                                      

از جمله باید به مشارکت فولکس واگن، جنرال موتورز، هیوندای، تویوتا، سیتروئن، فورد، بی ام و،  1

 اشاره کرد. 2۰1۲مرسدس بنر و فیات در سال 

2 Harvard Business Review 

 11: 2۰12نولان، ۲ 

4 Unilocal 
5 CNOOC 

های های بین المللی داشت و با جزئیات زیاد در کتاباین رویداد بازتاب زیادی در رسانه 6

 ( تحلیل شد.۲۰-77: 2۰12( و نولان)2۲۰-۲۲: 2۰۰9اریگی)

7 chinalco 
8 Rio Tinto 
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(. 1174دسامبر  1کار رفت )لوموند، در قبال چین به 7سوی یک شرکت فرانسوی

های غربی بر خلاف تعهد خود به حرکت آزاد سرمایه، بازارهای خود ها و دولتشرکت

ملک ها را به جای خرید شرکت به تین سیاست چینیرا به روی جویندگان چینی بستند، ا

گذاری چین را به کشورهای درحال توسعه و ها همچنین سرمایهآن 1سهام سوق داد.

 اقتصادهای نوظهور تغییر مسیر دادند.

تا  1111بین  درحالیکه است، برعکس، نشده وارون جهانیمسیر مالکیت تا به امروز،

هشت برابر شد،  3به مقصد کشورهای خارجی قیم چینگذاری مستسرمایهمجموع  1117

 هنوز حقیقت ؛ اما در«چین در حال خریدن جهان است»ها داغ شد که این بحث در رسانه

دارد و جریان ورودی  وجود گذاری مستقیم خارجی چینسرمایه در بزرگی کسری

م ی مستقیگذارتر از سرمایهبه این کشور بسیار بیش 4گذاری خارجی مستقیمسرمایه

گذاری چین در کشورهای پردرآمد خارجی چین در سایر کشورها است. بعلاوه، سرمایه

میلیارد دلار  511میلیارد دلار در مقایسه با  11عدد آن  1117ناچیز است: در سال 

درصد از  21و پس از آن(. تنها  75: 1171گذاری غرب در چین است )نولان، سرمایه

کنگ و به هنگ 1117گذاری مستقیم چین در سال ایهسرم جریانات خروجی مجموع

 (.1174جولای  1و دیلی چین،  1171:75ماکائو روانه شد )نولان، 

گذاری خارجی از طریق فعالیت تولیدکنندگان همچنین در درون کشور چین، سرمایه

های استراتژیک تحت مالکیت دولت تفاوت دارد. بخش خصوصی چین با شرکت

ان ی عملکرد تولیدکنندگشود، چه نتیجهد بخش خصوصی جهانی میکه تولیهنگامی

                                                      
1 Club Mediterranee by Fosum 

ه و برای تسهیل ورود ب -های چین استقبال گذاریهای سیاسی و تجاری غربی از سرمایهگروهسایر  2

 (.2۰14دسامبر  9بازار چین شراکت کردند)لوموند، 

3 FDI outward stock 
4 Inward  
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های دیاسپورا باشد یا فعالیت تولیدکنندگان سرزمین اصلی چین، طی این فرایند شغل

ارکردهای یابند تا کنیازمند مهارت پایین از چین به کشورهای درحال توسعه تغییرمکان می

جات عنوان مثال در منسوارتقا یابند. به شغلیِ که حفظ آنها در درون کشور ضروری است،

ترین بخشی که تاکنون جهانی شده، گزاره فوق بدان معنی است که ریسندگی یعنی مهم

ا سایر ی آسیایی یشد، اما پوشاک در کشورهای همسایهو بافندگی باید در چین حفظ می

یزان زیادی م شرکتی به-شد. ارتباطات مبتکرانه و بینکشورهای جنوب جهانی تولید می

دی گذاری خصوصی بعبه دیاسپورای چینی و هموارسازی مسیر از سوی آنها برای سرمایه

های نیروی که اصلاحات در مقررات کار، هزینه 1112ویژه بعد از سال بستگی داشت، به

 کار را بالا برد.

ونقل و ساختمان از طریق های خارجی در زیرساخت، حملگذاریسرمایه

مالکیت دولت، و نهایتاً همکاری شرکای خصوصی در حین زرگ تحتهای بشرکت

های چینی با توجه به فعالیت انحصاری خود و شوند. کمپانیاجرای قرارداد، انجام می

های غربی تری دارند. برعکس، شرکتبیش داشتن امتیازات دولتی، رقبای غربی جذاب

 دهند، و با انتقادِ د حرکت میی پستی با خواغلب کارگران خود را مانند یک بسته

توجهی به بازارهای کار محلی و ترویج احساسات ضدچینی روبرو هستند )نولان، بی

 سرمایه،بازدهی خارجی نه بر گذاریی اول، هدف گذاری سرمایه(. در درجه14: 1171

 ترسیای، دسهای واسطهاولیه، کالاهای کشاورزی، نهاده حصول به مواد اطمینان از بلکه بر

سمی در سازیِ روابط به قشبکه .است فروش بازارهای همچنین و تکنولوژی ارتقایافته به

المللی را درون ملاحظات استراتژیک چین حک شده که موقعیت چین در تقسیم کار بین

 تر معطوف به چین باشد. گیری آن هرچه بیشقوام بخشد و جهت

ی ببرهای شرق و جنوب شرق رهدربا 7های تطبیقیِ ویکتور کراسیلشیکوفکاوش

ودمندی ی سهای آمریکای لاتین مطالعهآمیز برخی دولتی صعود موفقیتآسیا و تجربه

                                                      
1 Victor Kraislishchikov  
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 صحبت ادر اینج -ی صعود چین به مرکزبرای تعیین صحت و سقم تفسیرهای خام درباره

ی خط است. کراسیلشیکوف در مطالعه -نیست هژمونیک یا پساهژمونیک هایطلبیجاه از

بیند ی دوم ببرهای آسیای جنوب شرقی، شواهدی نمیی اول و دستهی دستهیر توسعهس

 های سیاسی مختلف در اینرغم نظامی رنسانس آسیای شرقی حمایت کند. بهکه از ایده

یابی آنها از طریق وابستگی به مراکز جهانی تحقق یافت. این کشورها از کشورها، برون

صنعتی و  یی صنعتی، به توسعهی کشورهای پیشرفتهطریق پیروی از الگوی توسعه

گستراند. ها را میای از تلهمجموعه 7پیرامونیهذا، موفقیت نیمهتکنولوژی نایل شدند. مع

 هایی بود که گوی سبقت را از دستبه فرض اگر موفقیت حاصل شود، مربوط به بخش

شوند،  های پیرامونی منتقلمکانها به داده بودند و بنابراین تعیین شده بود که آن بخش

که مرکزها به یک مسیر جدید وارد شده بودند. مطابق دیدگاه کراسیلشیکوف، درحالی

ی مدرنیزاسیون که با ابزارهای اقتدارگرایانه تحقق یافت، تضمین کارانهویژگی محافظه

الا یا بسان درآمد کرد که قدرتِ نیروی کار ارزان در تولید صادراتی بسیج شود، بدین

 ها و تضمین عرضه عملی شود. شرطمنفعت نهایی بالای تولیدکنندگان با کاهش هزینه

لازم برای موفقیت افزایش نابرابری، و همزمان با آن توقف جریان سرریز حاصل از رشد 

دهد چرا ترِ جمعیتی بود. این مسئله توضیح میهای گستردهبه مناطق پیرامونی و لایه

جهانی  های تولیدهای ملی و چرخهآمیز که از طریق تلاشی صعود موفقیتهای اولیهتکانه

ه پیرامونی به مراکز را عملی نکرد. برعکس، همین کشد، تغییر اقتصادهای نیمهتقویت می

دند زیرا کرشدند، عقب گرد میها به سطح معنی از توسعه صنعتی نایل میپیراموننیمه

ای نداشتند های اجتماعی و منطقهتعادلعدمنخبگان محلی تمایلی به غلبه بر 

ه تر های پیچید(. دسترسی به نیروی کار ارزان مانع اجرای تکنیک1174)کراسیلشیکوف، 

بود، انسدادی بر توسعه در سطحی بالا و محروم کننده طبقات متوسط آموزش دیده از 

 پیشرفت اجتماعی موردانتظار و موعود.

                                                      
1 Semi-peripherial Success 
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ر را با ای، این کشوقش چین در بازیابیِ قدرت منطقهکس نباید بدون توجه به نهیچ

ی منطقه مقایسه کند. نقشی را چین در های کوچک و به لحاظ سیاسی وابستهدولت

های گذشته نیز ایفا کرده بود. این پرسش هنوز به روی محققان گشوده است: آیا سده

ز این آسیایی پیش ا هایی که کشورهای بزرگ آمریکای لاتین و ببرهایچین در همان دام

ق های فوگرفتار شدند، قرار خواهد گرفت؟ دلایلی موجه وجود دارند که چین از دولت

مندی دقیق، این کشور را قادر خواهد کرد متمایز باشد زیرا میراث تاریخی، اندازه، و زمان

طریق  تنها ازهایی که پیشرفت ببرها را متوقف کرد غلبه کند و این کار را نهبر محدودیت

المللی جدید با سایر های بینسازی منابع عظیم داخلی بلکه با ایجاد همکاریفعال

نوان عاقتصادهای نوظهور در اقصی نقاط جنوب جهانی پیش ببرد. چین ممکن است به

فرض کراسیلشیکوف، بر عمل کند و نهایتاً بر خلاف پیش یک قطب واسطه

 غلبه کند. های مدرنیزاسیون محافظه کارانهمحدودیت

صادی اقت منسوجات و پوشاک: تبلور اصلاحات و تجدیدساخت

 در چین
اک، پوش و ویژه منسوجاتای خصوصی، بهاین قسمت از مقاله به بخش تولید کارخانه

به  کاری جهانیی خلاصه کوتاهی از مسئله، گذار از تولید مقاطعهبعد از ارائه 7پردازد.می

ی افزایش درآمد و مصرف را به بخش کنیم که اجازها بیان میتولید در سطح بالا ر

های تولید در بالاترین اندازها و محدودیتتری از جمعیت چین داد. همچنین چشمبزرگ

های رقیب ی مقابل تفسیرشمریم. نتایج این مطالعه در نقطهی کالایی را برمیسطح زنجیره

                                                      

 مطابق طبقهبندی بینالمللی، صنعت منسوجات تولید الیاف و پارچه را شامل میشود، در حالیکه 1

ی بافتنی، هم تولید پارچه و هم صنعت پوشاک به تولید انواع لباس از پارچه اشاره دارد. در مورد البسه

« منسوجات»ی جا واژهشود. در اینشودمیبندی میعنوان صنعت منسوجات طبقهتولید نهایی محصول به

بریم.کار میراحی تا تولید نهایی بهرا برای کل خط تولید از ط  
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ی گذار چین به جایگاه یون را محدودکنندهقرار دارد که چالش هژمونی یا دام مدرنیزاس

های دانند. نهایتاً، این پرسش مطرح است که آیا استفاده از مدلمرکزیت اقتصادی می

 مرکز/پیرامون به فهم تغییر موقعیت چین در اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد.

 از تولید قراردادی تا بازیگری جهانی
ج های دولتی خارد که از زعامت شرکتهایی بودنمنسوجات و پوشاک نخستین بخش

، سهم دولت 7773تجدیدساخت سال سازی قرار گرفتند. بعد از شدند و مشمول خصوصی

ها بسته یا درصد افت کرد، کمپانی 11درصد به  73در بخش منسوجات/پوشاک از 

همزمان، کارکنان قبلی به  7میلیون کارگر اخراج شدند. 795خصوصی شدند و 

 1،ی تولید صادراتینخست در مناطق ویژه -گذاری در مناطق نوپا های سرمایهراتژیاست

های ساحلی تشویق شدند )شیائولان و سپس در شهرهای ساحلی و نهایتاً در تمام استان

های ها و اقامتگاهگونه، میزبان سالن(. مناطق صنعتی بزرگ با رشد قارچه1111یونینگ، 

  3ی تولید قراردادی نامید.توان دورهرا می 1112تا  3177هایتولیدی شدند. سال

واسطه به زبان ساده، به- 5OEMیا CMT4 صنایع خصوصی از طریق فرایندهای

های غربی و ژاپنی را تأمین شرکت-ی کالاترین حد زنجیرهعملیات کاربر در پایین

ها اجازه به آنکردند. نیروی کار از طریق کارگران مهاجر و سیار تدارک شد، که می

ی ثبت خانوارها در محل کار را داده شد روستاهای موطن خود را ترک کنند اما اجازه

ها مجبور به کار در ساعات طولانی برای (. آن1114دست نیاوردند )آلکساندر و چان، به

                                                      

 از هولدینگ منسوجات شانگهای. 2۰11آمار سال  1

2 EPZs 

: 2۰11نگاه کنید به: ونتن،  17۲۰های توسعه چین پس از گشایش دهه بندی سیاست درباره دوره ۲

4۲-2۲ 

4 Cut Make Trim 

5 Original Equipment Manufacture 



 

 
 

 سیدرحیم تیموریی /  ترجمه کوملوسی وآندر 09

 1117شد )چان، شان هم میهایها شامل خوابگاهدستمزدهای اندک بودند، و کنترل بر آن

فتند کاران فرصت یاسپاری کارها به پیمان(. مشتریان خارجی با برون1115؛ پون، 1171و 

ای نیروی کار کارخانه 7جویی کنند، از یک سوی با اتکا به ارزش اضافیِدر هزینه صرفه

دلیل انجام پول پرداخت نشده به نیروی کار، به 1و از سوی دیگر با تکیه بر ارزش انتقالیِ

ی مهاجران. تقاضای ایجادشده سهم مازاد تجاری فزاینده چین با هاوادهخان توسط فعالیت

ی آمریکا را از طریق بالا برد، و بودجه 1177میلیارد دلار در سال  792آمریکا را به میزان 

های تولید به بعد، زنجیره 7771ی داری این کشور تثبیت کرد. از دههخرید اسناد خزانه

رسیدند: « خریدارمحوری»به « تولیدمحوری»گذار از  یدر بخش منسوجات به لحظه

عه های تابها ساخت و تولید را به شرکتکه در رویکرد تولیدمحور، کمپانیدرحالی

ه در فروش کهای صاحب برند و خردهتغییرمکان دادند، در رویکرد خریدارمحور کمپانی

؛ 1113مِمدوویچ، جستجوی پیمانکاران متنوع مستقل هستند، غلبه دارند )گرِفی و 

 3(.1171کوملوسی، 

 سپارییافتن منابع در چین و برون 1114در سال  4حصول موافقتنامه جهانی منسوجات

های صادراتی که در چارچوب به این کشور را تسریع کرد، چراکه به سیستم سهمیه

ر ات دی جهانی منسوجبرقرار شد و توسط توافقنامه 7714ی مولتی فایبر در سال توافقنامه

با هدف حمایت از صنعت منسوجات غرب دنبال شد، پایان داد. هنگامیکه  7774سال 

                                                      
1 Surplus value 

  م.-شودشودمیمزد کارگر و ارزش کالایی که طی یک دوره معین تولید میتفاوت میان 

2 Transfer value 
 

ی رویکرد خریدارمحور و ها، وال مارت است. برای بحث مبسوط دربارهی معرف این کمپانینمونه ۲

 م.-2۰۰9هایی مانند وال مارت نگاه کنید به: اریگی، استراژی کمپانی

4 World Textile Agreement 
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گذاشت. حالا  7«اثر مکنده»ها لغو شدند، ظرفیت تولید چین بر خریداران جهانی سهمیه

کرد  را تشویق« خریداران جهانی»دادند از چین خرید کنند و این روند مشتریان ترجیح می

ی کامل کالا که پیمانکاران و کارگزاران چینی عرضه تا از زنجیرهبه چین متمایل شوند 

 (.7-1114:72چیلد و ویک، مند شوند )فرنسکردند، بهرهمی

حال، حکومت چین اهداف خود را تغییر داد. تولید صادراتی مستقیم برتری درعین

شدند. از  فیی کالا معرهای جدید برای ارتقای موقعیت چین در زنجیرهیافت و استراتژی

کننده ی پیمانکاران خارجی به کنترلکنندهجمله، تغییر رویکرد از از ایفای نقش پردازش

دهد به یک کشور پردرآمد اهداف عملکردی در بالاترین سطح که به چین اجازه می

 و« خریداران جهانی»آفرینی برای مردم به جای تبدیل شود، اولویت دادن به ثروت

ی، و جایگزینی تدریجی بازارهای صادراتی با بازارهای داخلی کنندگان غربمصرف

 (.1177-75ی ملی خلق چین، ؛ کنگره1177ی چین، ی رفرم و توسعه)مؤسسه

برد و نیازمند تغییراتِ گذاری برای سازگاری اجرای استراتژی جدید زمان می

ین ومت چهذا، اولویت سیاسی حزب کمونیست و حکهای قدیم و جدید است. معبنگاه

های خصوصی طور که زمینه را برای بنیادها و کمپانیها همانپشتیبانی از تغییرات بود. آن

کشی کامل از کارگران خود بازگذاشته بودند، حالا الزامات مربوط به منظور بهرهبه

مقررات کار، حداقل دستمزدها، امنیت اجتماعی، افزایش درآمد، موقعیت اجتماعی، و 

گذاری در واکنش به اعتراضات مقررات 1رگران را در اولویت قرار دادند.قدرت خرید کا

ها نفر را در سراسر کشور درگیر کرد )اگر و فوچس عظیم کارگری اجرا شد که میلیون

(. حل تضادهای کارگران کارکردِ نهادی یافت، 1171؛ و پون و چانگ، 1177و دیگران، 

کارگران برای سازگارکردن کارفرمایان با  که به حکومت اجازه داد از اعتراضاتطوری

                                                      

1 hoover effect 
به بعد(.  2۲۰: 2۰1۰؛ نگاه کنید به ژانگ )2۰1۰و قانون امنیت اجتماعی  2۰۰9قانون قرارداد کار  2

 های استانی و بخشی، الزامی شد.حداقل دستمزدها توسط حکومت
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ها تنها از بابت ارتقای تولید خود تحت فشار مالکان کارخانه 7وضعیت جدید استفاده کند.

نبودند، بلکه با انفجار هزینه از جانب افزایش دستمزدها، کاهش ساعات کاری و تأمین 

ت ید با تکنولوژی پایین دسها از تولامنیت اجتماعی کارگران مواجه بودند. در نهایت، آن

 تر گرویدند. این ارتقای موقعیت بر بخشهای با سودآوری بیشکشیدند و به فعالیت

 CMTی بهرههای سطح پایین و کمکه مدلمنسوجات و پوشاک نیز اثر داشت طوری

 4جایگزین کردند. OBM3یا ODM 1های پربازدهِ را با روش OEMو

مایت محیطی و ایمنی باکیفیت را تقویت کند، ی صنعت منسوجات باید حتجربه»

ی ملی ره)کنگ« آلات را بهبود بخشدبرندسازی مشارکتی را ترویج کند و سطح ماشین

ی ساله دوازدهم چین دربارهی پنجهای برنامه(. سیاست7: فصل 1177-75خلق چین 

 صنعت پوشاک شامل موارد زیر بود: 

ی نسل هتکنولوژی بالا، و الیاف مشتقشدن و کاربست الیاف با تقویت صنعتی

ها تگاهسازیِ دسجدید. شتاب دادن به تولید منسوجات صنعتی. تقویت بومی

و لوازم بافندگی سطح بالا. حمایت از بازیافت تولیدات نساجی قدیمی و 

 5زاید.

                                                      

خشونت مرتبط با نیروی کار و قوانین اجتماعی در سال  018888برنامه عمل حقوق بشر چین،  1

میلیون فعال  0کمیسیون داوری تشکیل جلسه دادند، و بیش از  10888فهرست کرد.  0818-0882

 .0811جولای  11، دیلی چینسیاسی در حل تضادهای نیروی کار پادرمیانی کردند. 
2 Original Desighn Manufacture 
3 Original Brand Manufacture 

مشتری -طراحی تا تولید نهایی برای خریدارشامل همه خط تولید از  OEM  ،ODMدر مقایسه با  0

 برد.تولید را تحت یک لیبل یا برند پیش می OMBکه شود، درحالیشودمیمی

 هوا.، فیلدهای اصلی تولید، خبرگزاری شین0: ستون 0811-11ی ملی خلق چین کنگره5 
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ی بالاتری به عبارت دیگر، صنایع مصرفی چینیِ تحت مالکیت خصوصی ارزش افزوده

ید(، های جدنوآوری در تولید )تولیدات جدید(، نوآوری فرایند )تکنولوژیرا با کمک 

 های کالا( ایجاد کردند.و تدارکات )ساماندهی زنجیره

 های جدید ورود کند و زنجیرهکند چین توانست به بخشآمارهای صنعتی ثابت می

هم که، سبرسد. یک نتیجه این« کسب ارزش»را ارتقا دهد، و از این طریق به موقعیت 

درصد  3به  7771درصد در سال  11صنایع منسوجات و پوشاک در تولید صنعتی کل از 

 وری نیروی کار افزایش یافت.علاوه، بازدهی و بهرهرسید. به 1171در سال 

، صنایع ITهای استراتژیک نوظهور مانند نسل جدیدِ دقت بخشساله بهی پنجبرنامه

، تجهیزات هواپیمایی و ترافیک ریلی، ماهواره، نسل کاه، بازیافتی و بیولوژیکانرژی

ای و نوری و غیره را برشمرد که چین باید در آنها جدید انرژی خورشیدی، هسته

: 1177-75ق ی ملی خلتکنولوژی فشرده و دانش را برمبنای مسیر رشد بکار گیرد )کنگره

ی صنعتی و دهفصل دهم(. بنابراین، بخش منسوجات هنوز نقش مهمی در ارزش افزو

محور، متمرکز بر های مهارتهای در فعالیتاشتغال دارد. منسوجات و پوشاک بخش

های کالا از طریق برندسازی آفرین، نیز در ایجاد و کنترل زنجیرهتکنولوژی و ارزش

 کمپانی پیشگام هستند.

فشار مالی و حقوقی سنگینی بر تولیدکنندگان قراردادی در مناطق  1112از سال 

های برنامه جدید را عملی کنند. هزاران کمپانی قادر به انجام احلی ایجاد شد تا سیاستس

ژوئن  15ای غیر از ورشکستگی باقی نبود )دیلی چین، ها نتیجهرهنمودها نبودند و برای آن

ها توانستند با مدل قدیمیِ دستمزدهای پایین و تولید در (. اما تعداد زیادی از کمپانی1177

اشتند خیزش و ی کافی دها نیز که بخت و سرمایهترین سطح بقا یابند. سایر کمپانیپایین

د، و های جدید ورود کردنآمیز داشتند، به تولیدات و تکنولوژیموفقیت تجدیدساخت

 تدارکات جدید را به بخش منسوجات و پوشاک گسیل کردند.

ری نیروی کار وبرای افزایش بهره دوزندگی و تولید لباس کشباف واجدِ پتانسیل بالا

یتنام، های داخلی چین یا به وهای ساحلی به استانها از استاننیست، بنابراین این فعالیت
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کار  شوند که نیرویسپاری میصحرا برون کامبوج، لائوس، اندونزی، یا آفریقای جنوب

ید با زنی به تولرهریسی، بافندگی و گتر است. متقابلاً، نخدر آن نقاط بسیار ارزان

را به  دهد که بخش منسوجاتهای پیشرفته و تولیدات سطح بالا مجال بروز میتکنولوژی

 کند. بر منتقل میطلب و تکنولوژییک سطح سرمایه

های پوشاک که قادر بودند از طریق دسته از شرکتدر شرق کشور تنها آن

ها، یت مواد، ماشینی بهبود کیفواسطهبه بخشی به تولید سطح بالا، برندسازی و تبلیغ،امکان

سپاری تولیدات کاربر به مناطق های کاری، و نظارت فرایندی، و نهایتاً با برونمهارت

توانستند از پس چالش ی کالا ارتقا دهند؛ میتر، موقعیت خود را در زنجیرهارزان

ی در بخش ریسندگی بافندگها را تجدیدساخت اقتصادی برآیند. ما این نوع از شرکت

ها و الیافِ کیفیت بالا را برای پوشاک مد، منسوجات خانگی، و می بینیم، که پارچه

 کند.کاربردهای فنی ارائه می

ایی، بندی مجدد فضتجدیدساخت اقتصادی در بخش منسوجات و پوشاک به پیکره

اتی واخر، تولید صادرالمللی، انجامیده است. تا همین ادر سطح داخلی چین و در سطح بین

گرایانه به های توسعههای ساحلیِ شرق و جنوب چین متمرکز بود. تلاشدر استان

در « عزیمت به غرب»سپاری عملیات کاربر به مناطق داخلی چین منتهی شد. شعار برون

های حکومت مرکزی، هم در های سیاسی مورد تأکید واقع شد و با استراتژیگزارش

ن، گیری آهای محلی برای پیها و هم از بابت فشار به حکومتمشوقی ی عرضهزمینه

های بزرگِ داخلی چین به حرکت درآمدند. در این لحظه، گره خورد. بنابراین پیرامون

از نو گردآوری شد تا ابزاری سودمند برای گمارشِ مردم  7سیستم ثبت اطلاعات خانوار

و  توانست در جذبدر بین مهاجران میدر یک مکان خاص شود. داشتن لیاقت و قابلیت 

که کارگران مهاجر غیرماهر در یک مقیم کردن نیروی کار ماهر سودمند باشد، درحالی

ها به روستاهای زادگاه خود وضعیت غیرمطمئن، موقتی بودند که در آن امکان عودت آن

                                                      
1 Hukou  



 

 

 ویکم چین در قرن بیست 24

برای مثال (. 51: 1173رشد در مناطق داخلی وجود داشت )کوملوسی، یا شهرهای درحال

ی شهری رونق یافته در مناطق داخلی چین بود، شهر چونگ کینگ که یک منطقه

میلیون را ثبت اطلاعات کند تا اقامت دائم برای مهاجران حکومت محلی اجازه یافت یک

 (.1177اگوست  3تازه را رسمیت بخشد )نیو تسایتونگ، 

در  OEMی های عرضههبود، استفاده از زنجیر« غزیمت به جنوب»استراتژی بعدی 

چینی  هایتوسعه برای ایجادِ ترکیبات نیازمند مهارت پایین. کمپانیکشورهای درحال

دلیل های تابعه را در میان تولیدکنندگان مقاطعه کار محلیِ کشورهای جهان سوم بهشرکت

ز ه بسیاری اک -تر ایجاد کردند. در حقیقت کارفرمایان چینی سپاری بیشتقاضاهای برون

در  7771ی های تولیدی را در دههسایت -ها بخشی از دیاسپورای چینی بودندآن

توسعه برپا کردند. تولید منسوجات و پوشاک در خارج نوعی امکان کشورهای درحال

ی صادرات کشور میزبان به بازارهای غربی بود. بعد از برای سودآوری از سهمیه

ای جدید سپاری وارد مرحله، برون1114-5آزادسازی تجارت جهانی منسوجات در سال 

ت های چینی سیاسشد. مطابق استراتژی ارتقای تکنولوژیکی در درون چین، شرکت

های های تولیدی ارزان خارج کشور را توسعه دادند، که به آنها پارچهاستفاده از سایت

اده و ساخت چین را عرضه کرد و درعین حال این زمینه را ایجاد کرد که کارهای و س

 سپاری کنند. در مورد افریقاینیازمند مهارت کم را به جنوب شرق آسیا یا افریقا برون

پس شد و سجا پارچه تولید میی خام آفریقایی به چین وارد، و در آنجنوب صحرا، پنبه

ه شکل جانبگشت، بنابراین یک تجارت تولیدی سهودوز به آفریقا برمیبرای دوخت

ی جنوب صحرا اولویت کارخانجات پوشاک متعلق به ماندهقبگرفت. کشورهای عمی

که بازار داخلی درخدمت مالکان )دیاسپورای چینی در آفریقای جنوبی بودند، جایی

(. تحت قانون 1112مرتز، -ی بخش صادرات بود )تراوبکارفرمایان محلیِ کنترل کننده

اف از گمرک به آمریکا های تولیدی از ورودِ معاین پوشاک 7رشد و فرصت آفریقایی

                                                      
1 African Growth and Opportunity Act(AGOA) 
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ی این به اصطلاح مشوق، تولیدات پوشاک داخلی آفریقای منفعت ایجاد کردند. در نتیجه

(. منفعت برندگان 1112طور کامل جایگزین و از بنیاد سست شد )بنت، صحرا به جنوب

ینی و های چکنندگان آمریکایی و نیز شبکه کمپانیفروشان و مصرفاین قانون خرده

 ها بودند.ی آنای آفریقایی تابعههشرکت

خلاصه اینکه، تغییرمکان عملیات کاربر به مناطق داخلی چین و کشورهای آسیایی 

که های ساحلی چین داد، طوریی بالا را به استانجنوب شرقی و آفریقایی، امکان توسعه

ی کالا ها با کنترل موفق بر زنجیرهکیفیت را بهبود و برندسازی را سرعت بخشند. آن

تکیه « یخریداران جهان»که به توانستند تولید نهایی را به مشتری عرضه کنند، بدون این

 ها یکی بعد از دیگری در راه بودند.کنند. اما محدودیت

 

 های ارتقای تکنولوژیبخش منسوجات چین شرقی مواجه با محدودیت
، 7731ید صادراتی در ی تولی صنعتی ویژهبعد از دلتای رود پیرل یعنی اولین خوشه

دی بودند. های بعجیانگ گزینهسو و ژیهای جیانگی صنعتی شانگهای و نیز استانمنطقه

ی ساحلی آزاد تبدیل شد )شیائولان/یونینگ، به ناحیه 7735تسه در سال دلتای رود یانگ

یاک تر های(. این منطقه تاریخی طولانی از تولید ابریشم و پنبه دارد. در پی جنگ1111

، شانگهای به یک قلمرو مستعمره تبدیل شد، مکان نخستین 7321تا  7341از سال 

هزار نفر در  111هزار کارگر  135، از بین 7731های منسوجات در چین. در سال کارخانه

هزار  551به  7721های منسوجات استخدام شده بودند که این تعداد در سال کارخانه

های منسوجات و پوشاک ت و سیاست درهای باز، شرکتی اصلاحارسید. تا شروع دوره

، نواحی 7771ی های صنعتی مرکزیِ شهری مستقر بودند. بعد از دههدولتی در بلوک

یا  جاهای قدیمی را جابهی سریع مواجه شدند که که کارخانهمرکزی با چالش توسعه

ی های منطقهومهها را به نمایشگاه، فروشگاه و رستوران تبدیل کرد. صنعت به حآن

 مکان کرد.های مجاور نقلشانگهای یا به استان
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 یهای نواحی صنعتی بزرگی صدها و هزاران محوطهی شهرکتوانید در همهشما می

این نواحی امروزه با  1111و  7771های ی دههی توسعهای پیدا کنید. درنتیجهکارخانه

ز اند. برخی نیا مجبور به تعطیلی شدههمشکلات جدی مواجه هستند و هزاران مورد از آن

 هایی موفق از تجدیدساخت اقتصادی هستند.مثال

: به کنید بر روی شش کمپانی )نگاه 1177شده در سال ی میدانی انجاممطالعه

. دهدوکار را در چین شرقی نشان میهای کسبی مدل(، تنوع گسترده1177 کوملوسی،

های این حوزه هستند. این در بخش منسوجات و چالششده ی تغییرات انجامها آیینهآن

 ها عبارتند از:کمپانی

های برای شرکت CMTکمپانی جیشان در شانگهای که پوشاک را با مدل  .7

 کند.اروپایی و ژاپنی تولید می

جیانگ که متخصص در تولید ساپورت برای خریداران کمپانی دانفنگ در ژی .1

 آلمانی است.

ی ی پوشاک ورزشهای که دارای خط تولید یکپارچهکمپانی جیشان در شانگ .3

 ی خود در مناطق داخلی چین و خارج از کشورهای تابعهاست با شرکت

 سو که یک کمپانی بافندگی در پیوند با شرکتکمپانی نانجینگ در جیانگ .4

 ای است.ی کرهتولیدکننده

ر دسو که یک کمپانی ریسندگی و بافندگی یین در جیانگکمپانی جیانگ .5

 ای است.ی کرهپیوند با تولیدکننده

ی آلمانی کمپانی چیندو در شانگهای که با شرکت دورنیر که یک تولیدکننده .2

 های بافندگی باکیفیت بالا است، ارتباط دارد.ماشین

های شرکتی را به نمایش ای از مدلبخش پوشاک و منسوجات طیف گسترده

ی جهانی کالا تا کارکردهای متتج به نجیرهگذارد، از انجام کارکردهای مختلف در زمی

ی برند. این کارکردها با برندهای غربی بر سر بازارهای افزایش ارزش افزوده و توسعه
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وار ی نمونهدهندههای موردمطالعه بازتابصادراتی و داخلی دچار چالش هستند. کمپانی

 دوشاخه شدن هستند.

خریداران ژاپنی و غربی هستند و احتمالاً های اول و دوم میز کار بزرگ برای کمپانی

ارد های ورزشی تخصص ددر معرض تعطیلی قرار دارند. کمپانی سوم که در تولید لباس

ریزی حکومت برای تجدیدساخت بخش پوشاک دست به گریبان است. با چالش برنامه

تقای ار گونههای چهارم و پنجم این مطالعه با این محدودیت مواجه هستند که چهکمپانی

ی نیروی کار فراوان، تحت فشار شرکت مادر صنعت منسوجات در یک کشور با عرضه

نولوژی از ی انتقال تکی جنوبی قرار دارد. کمپانی ششم یعنی چیندو نیز با مسئلهاز کره

 های نساجی دورنیر آلمان و سازگاری دانشی با فنون جدید مواجه است.کارخانه ماشین

 قتصاد جهانی؟حرکت به سمت مرکز ا
 کند:ی میدانی نتایج زیر را تایید میمطالعه

های ساحلی به مناطق داخلی چین از استان 7جایی تولید سطح پاییننخست، ما با جابه

توسعه مواجهیم. تولیدکنندگان قراردادی در نواحی ساحلی پویا و کشورهای درحال

ند، و عملیات ی بربر، توسعهتکنولوژیروند، یا راهی برای تولید احتمالاً رو به تعطیلی می

ی کالا، هم درون بخش منسوجات و بالا در بالاترین حد زنجیره یافزوده واجد ارزش

 پوشاک و هم فراتر از آن، پیدا کنند.

های تولیدات قراردادی کوچک و با ارزش متوسط برای مدتی عملیات دوم، بنگاه

فروشان غربی با مُدهای ارزان ادامه و خردهکنندگان خریداران عنوان تأمینخود را به

ی معرفِ یک الگوی غیرمرسوم است که در بلندمدت از ها نمونهخواهند داد. روش آن

هد ها رخت برخواچین شرقی ناپدید خواهد شد، و بدون برجای ماندن ردپا از این کمپانی

 بست.

                                                      
1 Low end manufacture 
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های کمپانیسوم، ارتقای بخش منسوجات بازارهای صادراتی جدید را به روی 

. از این رو، گشایداروپاییِ متخصص در تولید ماشینی )آلمانی، سوئیسی، ایتالیایی( می

مراتب بین مراکز صنعتی قدیمی و بازارهای نوظهور در سطحی جدید بازتولید سلسله

شدند، و منافع بهبود تکنولوژیکی موفق چین را به تولیدکنندگان ماشینیِ تکنولوژی بالا 

طور های حرکت در توسعه را بهها و موفقیتدادند. فرایند ارتقای محدودیت تغییر مسیر

 .نمایددهد. به جای تعادل جهانی، شکاف تکنولوژیکی جدید رخ میهمزمان نشان می

سپاری عملیات کاربر ازجمله برش، دوخت و دوز پوشاک به مناطق چهارم، برون

کند. ی کالا وارد میس ارزان را به زنجیرهنفدارای مزیتِ دستمزد پایین، نیروی کار تازه

 شدن مناطق دیگر است.های ساحلی به موقعیت مرکزی، پیرامونیحاصل ترقی استان

کنند، اما نواحی ساحلی در بهبود کلی بخش پوشاک و اثرات آن بر کشور ایفای سهم می

 خود است. یاثر جانبی این فرایند قبل از همه ارتقای ناحیه

دات بخش قبل مشکلات تبدیل فرایند ارتقا به عمل را حتی در خودِ نواحی پنجم، مشاه

دهد. تولید منسوجات دارای تکنولوژی بالا نیازمند شرایطی است که ساحلی نشان می

راردادی هزینه، کم مهارت در تولیدات قسختی با مدیریت فعلیِ مبتنی بر نیروی کار کمبه

آلات جدید های خود را بر ماشینمالکان تلاش که مدیران وباید. در حالیتحقق می

ی اجتماعی را در ارتقای تکنولوژی و ضرورت آن ها اهمیت سرمایهکنند، آنمتمرکز می

انداز در پرداخت کنند. تمایل به پسدر آموزش و انگیزش کارکنان را فراموش می

ی ورانهای بالقوه بهرهدستمزدها و منافع اجتماعی هنوز غلبه دارد که مانع تبدیل دستاورده

 شود. حاصل از تکنولوژی جدید به نتایج پایدار می

مانی ی آلکه با تولیدکننده -ششم، همانطورکه موردِ کمپانی چیندو در شانگهای

نی تحت نشان داد ارتقای منسوجات چی -های بافندگی باکیفیت بالا در ارتباط استماشین

د، و شوآلات در آلمان تولید میرد. ماشینگیی غربی صورت میی تولیدکنندهغلبه

رکت پردازد. بنابراین، ششرکت تابعه در شانگهای تنها به فروش، خدمات و بازآموزی می

غربی بر بازآموزی نیروی کار مشتریان خود پافشاری دارد، از این رو بر پیشرفت نیروی 
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فزایش درآمد در چین کار آموزش دیده و آگاه تأکید دارند که موجد صعود اجتماعی و ا

 است. معلوم نیست این روند تا چه حد مطلوب بخش پوشاک چین است. 

ان یک عنوی موردی فوق دیدگاه شکاکان نسبت به ترقی چین بهدر مجموع، مطالعه

کند. ارتقای چین هنوز به کمال نرسیده است: صعود به مرکز جهانی جدید را تأیید می

ن ی توسعه این کشور تبایقعیت هنوز با ادعاهای برنامهمرکز یک هدف ادعایی است؛ و وا

های ی تلاشدهندهکنند که نشاندارد. با این حال، مشاهدات سلسله دلایلی ارائه می

انی ی قراردادی به مکبلندپروازانه برای تجدیدساخت و تحول چین از یک تولیدکننده

الاها را نه تنها در چین بلکه در برای تولیدات واجدِ ارزش و مهارت بالا است که جریان ک

 کند.مقیاس جهانی کنترل می

در این لحظه است که چشم اندازهای یک تغییر هژمونیک در دستورکار قرار 

قال هذا، انتگیرد. گذار به مرکز جهانی شرط ضروری برای چنین تغییری است. معمی

 دهد. ما باید ضمنمیموقعیت به مرکز جهانی ضرورتاً همراهِ یک تغییر هژمونیک رخ ن

ی احتمال، شرایط و پیامدهای دگرگونی در نظم جهانی، از قلمروی ارتقا و مباحثه درباره

 همپایی در تکنولوژی فراتر رویم.

 تغییر هژمونیک یا جهان چندقطبی؟
ه های امیدوارانه و شک گرایاندر غرب بسیار داغ است. فرافکنی« چین»ی مباحثه درباره

با  گیرند که چین ولوکنند، و این واقعیت را نادیده میلی را تیره میاغلب تصویر اص

نده ی متوسط بالآسا، نواحی نوظهور و پویا، و یک طبقهدارابودن شهرهایی با رشد برق

ای در این کشور های اجتماعی و منطقههنوز یک کشور درحال توسعه است؛ عدم توازن

حزب کمونیست، دگرگونی داخلی چین را  یسلطهدر حال فوران است و حکومتِ تحت

 ی این کشور برای تبدیل شدن به یک بازیگرهای سیاسی و اقتصادی فزایندهشبا تلا

کند. این هدف همگام با راستا میی جهانی همالمللی مورد پذیرش و احترام جامعهبین

 رود.ی میراث فرهنگی چین پیش میآرمانِ پذیرش و اشاعه
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خی و ی تاریزمینههای هژمون به اتخاذ ن برای گذار در مسیر قدرتفهم پتانسیل چی

ژئوپولیتیک نیاز دارد. چین متفاوت از دیگر کشورهای نوظهور، کشورهای جهان اول 

سابق، در صدد ترقی و تبدیل شدن به یک مرکز جهانی بر مبنای نقش تاریخی خود در 

. هژمونی بریتانیا و آمریکا است رهبری قدرت اقتصادی و فرهنگی دنیا قبل از برآمدن

شدن اقتصادی، در حال سال تابعیت سیاسی و پیرامونی 751شرق بعد از بیش از بازخیزی

 زمینه، معرف تغییری هژمونیکی موقعیت خوداتکاییِ قبلی است. اما آیا این پساعاده

د داد های جنوب جهانیِ تحت هدایت چین، اجازه خواهخواهد بود که به چین یا دولت

 بر هژمونی آمریکا غلبه کنند؟

ق انتقال تواند از طریداری میی تمایز بحث این است که آیا سیستم جهانی سرمایهنقطه

به هژمون چین احیا شود یا خیر؟ احیای دوباره به چین اجازه خواهد داد توان صنعتی خود 

های از پیشرانی جدید وارد کند، سپس وابستگی اولیه ( به یک چرخه7771-1113را )

ایجاد استانداردهای جدید در -ی خوداتکاغربی را به ایجاد ظرفیت تحقیق و توسعه

بندی تقریباً با این زمان 7تبدیل کند. -سال اخیر  15نوآورهای تولیدی و فرایندی در 

تنها ی کندراتیف نههای کندراتیف همخوانی دارد، با این ادعا که پنج چرخهالگوی چرخه

ج ی اوبه سمت تبدیل شدن به یک مرکز جهانی سوق خواهد داد، بلکه نقطهچین را 

 هژمونیک این کشور را تقویت خواهد کرد. 

  

                                                      

( بر مبنای اندازه، میراث و 0811(، و منزل )1220(، فرانک)0811فرگوسن در گریفیتس/لوسیانی) 1

 کنند.انداز حمایت میآمیز چین از این چشمحرکت موفقیت
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 های کندراتیف و هژمونیچرخه :2جدول 

 هژمون Bچرخه کندراتیف: فاز Aچرخه کندراتیف: فاز  هژمون

 7171-7311 ترقی بریتانیا

 منسوجات

ی اوج نقطه 7351-7311

 ابریتانی

 7351-7313 بلوغ بریتانیا

 آهن، فولادراه

 افول بریتانیا 7372-7313

 7372-7774 ترقی آمریکا

الکتریسیته، شیمی، صنعت 

 غدا

ی اوج نقطه 7745-7774

 آمریکا

 7745-7713 بلوغ آمریکا

کالاهای مصرفی انبوه، 

 اتومبیل، پتروشیمی

 افول آمریکا 7771-7713

 7771-1113 ترقی چین

 ظرفیت صنعتیی توسعه

 1113-1131؟

تغییرات بستگی به هدایت 

ها، ایجاد ظرفیت

 استانداردها دارد.

ی اوچ نقطه

 چین؟

 افول چین؟   بلوغ چین؟
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به میزان کافی اثرات متناقض « امواج بلند رشد اقتصادی»های کندراتیف یا چرخه

ظر هانی در نتوسعه را بر ترتیبات فضایی مرکز و پیرامون در مقیاس منطقه ای و ج

های فراگیر پیرامون بازتابی از چرخه-ای در روابط مرکزگیرند. بعلاوه تغییرات منطقهنمی

است. هر دو مدل کاملاً ساختاری هستند و « امواج بلند»ی که خود دنباله، باشدجهانی می

ها نها نباید بیش از حد تأکید شود. از این رو، آدلایل خوبی وجود دارد که بر اهمیت آن

  7های تجربی.عنوان فرضیه لحاظ شوند، نه چارچوبی برای آزمون یافتهباید به

آمیز ها با پذیرش ادعای مقامات چینی نسبت به ویژگی صلحسایر دیدگاه

ی هژمونیک بعدی ی چرخههای جهانی آنها در یک جهان چندمرکزی، ایدهطلبیجاه

؛ والرشتاین، 1111کنند )اریگی، میداری را رد جهانی سرمایه-درون چارچوب سیستم

رغم خطوط استدلالی متفاوت تأیید دارند پتانسیل ایجاد یک پیشرفت ها به(. آن1173

 کار انسانی تهی شده است و احیای سیستمی تنها در جدید با وفور منابع طبیعی و نیروی

ها . آنباشد دهد که نظم جهانی بعدی بر مبنای پایداری و عدالت اجتماعیصورتی رخ می

هژمونی  دنبال افولگویند، که بهدارانه، پساهژمونیک سخن میاز شروع عصری پساسرمایه

 ی تجربی خود به این قیاس منطقیرسد. جوانی اریگی بر مبنای مطالعهآمریکا از راه می

رسیده که چین قدرت پیشگام در نظم جهانی جدید خواهد بود. طبق استدلال وی چین به 

ال هژمونی، بر اساس یک سیستم سیاسی قوی، که به جای انباشت سرمایه مبتنی جای اعم

که مدل (. درحالی327: 1111بر روابط بازار است، رهبری خواهد کرد )اریگی، 

داری موجود را مورد جهانی سرمایه-ها، تداوم سیستمی هژمونیمحور در مطالعهچرخه

گران فرض یک بحران نهایی را پیش دهد، اریگی، والرشتاین و دیپرسش قرار نمی

ی داری در قرن طولانی سیستمی بلندمدت را که با برآمدن سرمایهکشند، که چرخهمی

داری رساند و حالا در حال نیل به هدف پایان سرمایهشانزدهم شروع شد به پایان می

ری برای دامایهجهانی سر-عنوان یک سیستم تاریخی است. آنها هیچ پتانسیلی در سیستمبه

                                                      

 (.2۰12های کندراتیف نگاه کنید به کوملوسی)جهانی از چرخه-برای فهم سیستمی 1
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چین  دارانه ادعا نداردغلبه بر بحران ساختاری کنونی آن نمی بینند. الگوی پساسرمایه

یه ی انباشت سرماگرایانهرهبری دائم را از آن خود خواهد کرد، اما صریحاً پایان مدل برون

شود چین پتانسیل ایفای نقش رهبری در گذار به کند. فرض میمختص غرب را اعلام می

 نی آینده را دارد.نظم جها

زمان، سناریوهایی رئالیستی هستند هر دو سناریو کاملاً ساختاری و نظری هستند. هم

های بزرگ را ایجاد ای از رقابت قدرتکه کاهش هژمونی آمریکا دورهآگاه از این

کنند و مراکز جدید به خواهد کرد که در آن مراکز قدیمی برای بقای خود تقلا می

 ی هژمونیکشوند، خواه این موقعیت توأم با یک چرخهجهانی نایل میموقعیت رهبری 

داری یا موجد اقتصاد بازارِ تحت هدایت چین ورای گذار جهانی سرمایه-جدید در سیستم

ها همچنین بر این نکته توافق دارند که تضادهای فعلی که بازتاب هژمونیک باشد. آن

 وقعیت چیرگی قرار گیرند یا به یک آشوببحران هژمونی آمریکا هستند ممکن است در م

دهد که تصور آن دشوار چنان تغییر میدائمی راه دهند که شرایط حیات انسانی را آن

را  کند این شرایطشهر تصویرشده از سوی اُورکس و کانوی به ما کمک میاست. ویران

روپاشی فها بر این است که چین پس از یک سناریوی وحشتناک تجسم کنیم، تأکید آن

 (.1174اقلیمی در موقعیت رهبر قرار خواهد گرفت )اُورکس/ کانوی، 

شهرهای تصویرشده در فیلم و ادبیات را کنار و شهرها و ویرانبرای چند لحظه آرمان

ست گذاریم: نخی آزمون میعنوان یک مرکز را به بوتهبندی چین بهبه جای آن، صورت

ی این کشور و دوم با تحلیل دارانهو سرمایه های احیای هژمونیکبا نگاه به شاخص

 دارانه در یک جهان چندمرکزی. سناریوی تبدیل این کشور به قدرت پساسرمایه

 های هژمونیکعنوان یک مرکز: نشانهگیری چین بهشکل
رافیک های تشواهد فراوانی از شتاب چین در دستیابی به منابع جهانی )معادن، زیرساخت،

شود، تا اقتصاد درحال رشد چین و نیازهای نی، مواد غذایی( دیده میداده، مواد معد

های جمعیت آن تأمین شود. مقاومت شدید غرب علیه دستیابی چین به مالکیت شرکت



 

 

 ویکم چین در قرن بیست 34

طلبی مراکز قدیمی برای سدکردن مسیر یک کشور در حال ترقی و غربی نشان از جاه

 شرو است.معرف همان سبک خاص برای توقف در پیشرفت کشورهای پی

چین ایجاد نهادهای مالی مستقل را، هم در درون این کشور و هم در میان اعضای 

ین کند. ی ارزی جایگزکند تا متعاقباً دلار را با یوآن یا یک بستهبریکس، تقویت می

جنوب همراه با گسترش بازار داخلی، لزوم حمایت مالی از دلار -افزایش همکاری جنوب

ین ای به چاسناد خزانه این کشور را رفع خواهد کرد. چنین رویهآمریکا در قالب خرید 

این فرصت را داده است تا نقش آمریکا در مبادله در یک بازار صادراتی باز را دچار 

خدشه کند. تقویت بازار داخلی در کنار بازارهای صادراتی غیرغربی اتکا به تقاضای 

 ی تجاری آمریکاتطابق با رویه آمریکا را کمرنگ خواهد کرد، این درحالی است که

 کند. بازصنعتی شدن این کشور را تقویت می

شواهد متعددی از ادعاهای فرهنگی مبتنی بر میراث تاریخی، فرهنگ، ادبیات، و 

ع شدن سریی فلسفه و زبان چینی وجود دارد. همزمان چین در حال مواجهه با غربیاشاعه

را  پذیریِ غربیچین قادر خواهد بود فرهنگاست و این پرسش هنوز مطرح است که آیا 

های خود کنترل کند. قدرت فرهنگی چین در حال ورود به بدون از دست دادن سنت

زینی داری در برابر جایگسپهر مقدس غرب است، با این قید مهم تفسیر چینی از سرمایه

 کند. مقاومت می« دموکراسی»با « هارمونی»

های ی نظامی است. در مقایسه با قدرترود به مسابقهسرانجام اینکه، چین در حال و

عنوان یک قدرت تهاجمی بزرگ قبلی این تحول هنوز در آغاز راه است. سرزنش چین به

 های استعماریی اقیانوس آرام از طرف قدرتگری در منطقهای برای تأیید نظامیبهانه

خواه ناخواه، پیشرفت جهانی (. 1173ای آن است )نولان، سابق، آمریکا و متحدان منطقه

ب علیه های تحریمی غرالمللی این کشور توأم است. سیاستچین با حضور اقتصادی بین

جنوب را تقویت خواهد کرد. روسیه -ی اوکراین، همکاری جنوبروسیه پس از مناقشه

ی اروپا به سمت چین چرخش خواهد یافت، و برزیل، های اتحادیهبرای جبران تحریم

ن و آفریقای جنوبی ممکن است از افزایش تقاضا از جانب روسیه که تحت آرژانتی
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های اقتصادی در کشاندن محدودیت واردات غذا از اروپا قرار دارد منتفع شوند. جنگ

تماعی کند، که ممکن است بیش از ظرفیت اجچین به سمت رقابت تسلیحاتی نقش ایفا می

 و اقتصادی آن باشد.

 هدارانهای پساسرمایهیک مرکز: نشانه عنوانگیری چین بهشکل
در سال « یالیسمسوس»اگر ما به حزب کمونیست چین معتقد باشیم، تحول فعلی به گشایش 

ختی س، صد سال بعد از تأسیس جمهوری خلق چین، منتهی خواهد شد. این موضع به1147

عارفِ دهای متهای حزب بر فراینتواند با دانش آکادمیک جور درآید. اما تقدم سیاستمی

های آکادمیک غربی در اغلب موارد فرضکند. پیشتحول جوامع را به ما گوشزد می

 دهند.ادراکات چینی را بازتاب نمی

دارانه توسط دانشمندان غربی به چین نسبت داده شده های پساسرمایهار قضا نشانه

بدادزده که ک و استی ایستا، تاریعنوان یک منطقهاست. تفاسیر شرق شناسانه از چین به

ها بر مطالعات چین مسلط بود، تغییر کرده و موقعیت قوی، پیچیده و مؤثر چین در قرن

تا انقلاب  7341های تریاک در ی جنگی صدسالهبه استثنای دوره -تمام طول تاریخ 

ین هارا، بمورد تأکید است. کنت پومرانز، آندره گوندرفرانک، کائورا ساگی -7747

شود، رویکردی ها ارجاع میبه آن« مکتب کالیفرنیا»یرین که با عنوان وونگ و سا

ی ای توسعهطور تجربی پیشرفت چین و سطح بالغیراروپایی را نسبت به چین پذیرفتند و به

؛ 7773های اروپایی بود، تبیین کردند )فرانک، آن را که تا قرن هجدهم جلوتر از دولت

(. جووانی اریگی در کتاب آدام اسمیت 7771وونگ،  ؛1115هارا، ؛ ساگی1111پومرانز، 

 ( از مکتب کالیفرنیا فراتر رفت.1111در پکن)

عنوان نمود خاصی از اقتصاد بازار داری بهاریگی به تعریف فرنان برودل از سرمایه

هایی که منفعت عمومی را به منفعت کند، وی انحصار بازارها توسط دولترجوع می

اد بازار اقتص»عنوان یک اند در نظر دارد و سیستم تاریخی چین را بهدهداران گره زسرمایه

(. سیستم 331: 1111کند )اریگی، داری تعریف میی سرمایهو نه جامعه« داریغیرسرمایه
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وارد  دارانه را دوباره در خودفعلی چین که بر این میراث تاریخی ابتنا دارد، عناصر سرمایه

ی امعهشدن سریع جی کالاییدولت را تابع سرمایه نماید. مشاهدهکه منافع کرده بدون این

دارانه در شرایط مشارکت محدود طبقات کارگر های سرمایهچین و افزایش میزان فعالیت

 انگیزد.و فقیر، تفسیرهای متفاوتی را برمی

 دولت و ارزیابی-یافته با سنت غربی، فهم مارکسیستی روابط سرمایهبرای افراد تعلیم

که اریگی بین عناصر سوسیالیستی و کاپیتالیستی مدنظر دارد دشوار  7نسبت به پیوندی

 دارانه را همچون مکانیسماست. همین دشواری برای متفکران لیبرال که روابط سرمایه

بازار می نگرند، وجود دارد. در مقابل، رویکردهای -بنیادین جهانی از روابط جامعه

امع غیرغربی تابع معیارهای غربی نیستند. در مورد چین، پسااستعماری ادعا دارند جو

اریخ طور خاص، تصحت این ادعا نیاز به ارزیابی برخی از واژگان و مفاهیم اصلی دارد. به

ز کند که با تعاریف غربی متمایارائه می« پیرامون»و « هژمونی»نگاری چین تفسیری از 

رق آسیا به محوریت خود این کشور، های شاست. روش چین در پیوند درونیِ دولت ملت

ها و هنجارهای عرفی در این منطقه اشتراک یابد و پل ارتباطی اجازه داد اصول، ارزش

ی ی پیرامون معنی متفاوتعلاوه در مورد چین، واژهبین هژمونی و چندمرکزی ایجاد شود. به

ور به بودند و این کشهای این کشور لزوماً تابع چین نکند؛ پیرامونرا به ذهن متبادر می

: 7771؛ وونگ 373: 1111کرد )اریگی، گذاری میها سرمایهجای تاراج منابع در آن

743.) 

ال توانیم یک پایان باز را تصور کنیم. احتمهای متمایز، ما تنها میدر برابر این دیدگاه

 ندهای جنوب جهانی مقاومت کندارد کشور هژمون و متحدان غربی آن در برابر چالش

معنی تغییر ها را دچار وقفه کنند. برخی نویسندگان معتقد هستند این مقاومت بهو گذار آن

؛ 1: 1111مسیر از هژمونی جهانی آمریکا به امپراتوری جهانی آمریکا است )اریگی، 

در جهت منافع شرکای « قرن جدید آمریکایی»(. احتمال دارد بازگشت 1117مینگی، 

                                                      
1 Hybridization  
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ورت اوکراین دیدیم، ص -ی روسیه منافع آنها، چیزی که در مناقشهاروپایی و یا حتی علیه 

(. ممکن است شاهد یک امپریالیسم جدید از سوی چین باشیم. نهایتاً، 1174گیرد )شولز، 

 ی جهانی چندقطبی جدید با وساطت یک چینِ مستحکم شکل گیرد.ممکن است جامعه

 تجدیدنظر در مرکز و پیرامون
ز ی وسیع احتمالات و اقتضائات دارد که در مراکنشان از گسترهتحلیل مسیر حرکت چین 

های مختلف تاریخی چین بسط ها در دورهدهد. این تنوع و دگرگونیها رخ میو پیرامون

گردند، که علاوه، به بسترهای مختلف تاریخی برمیدهد. بهیافته و یک توالی را نشان می

 دهند. از این جهت همزمانی را نشان می

گذاری بر تقویت (، چینِ سوسیالیست با سیاست7747-7712ی مائو )در طی دوره

در  همپایی»ی المللی خودداری کرد، و ایدهی داخلی از کنشگری در مقیاس بینتوسعه

های جایگزین کرد. اگرچه عملکرد سنجه 1«گام بزرگ به جلو»اندازِ را با چشم 7«توسعه

ا نه ی مائو روایی این کشور پایین است، چین دورهدلیل تحریم و خودانزاقتصادی به

توان مرکز تلقی کرد و نه پیرامون. در چشم رهبری چین، این کشور که سنت امپراتوری می

های سیاسی مختلف بر دوش خود داشت، در نقش یک مرکز بود. چین در عین را با پرچم

اسر جهان یستی توسعه در سررویِ مسیر مائوئهای سیاسی دنبالهحال یک مرکز برای جنبش

 بود. 

، دستخوش 7713در سال « اصلاحات و سیاست درهای باز»چین با تغییر از مائوئیسم به 

عنوان ها برای تعیین چین بهفرایند پیرامونی شدن قرار گرفت. این گزاره از عزم خارجی

یق ه داد از طرها اجازشود، که به آنهای غربی استنتاج میمکان کار ارزان برای کمپانی

ی ها بر بحران جهانی اقتصادی فائق شوند. گزارهادغام منابع جدید و بیرونی کردن هزینه

                                                      
1 Catching up 
2 Great leaps forward 
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فوق عاملیت حزب کمونیست چین را در سازگاری با تقاضای جهانی برای نیروی کار 

های گذاری بخششمرد، در عین حال کنترل دولتی بر سرمایهارزان و غیررسمی ناچیز می

ند. افزایش کمهم اقتصاد را در فرایند ادغام مجدد در اقتصاد جهانی برجسته میاستراتژیک 

ی کشور را به منبع ایجاد های ساحلی، مناطق داخلی و حومهمهاجرت از حومه به استان

شدن فضایی را به مسیری سوق داد که به جای ارزش تبدیل کرد، و از این رو پیرامونی

 رایی دولت اداره شود. نیروهای بازار توسط مقررات اج

طق دارانه بر شکاف موجود بین مناعنوان یک اقتصاد بازار غیرسرمایهارزیابی چین به

ساحلی و داخلی این کشور، و متقابلاً بین چین و کشورهای در حال توسعه پرتوی دیگر 

توزیع ی بازتوان به وعدهافکند، ترمیم شکاف منوط به این است که تا چه میزان میمی

 منافع از سوی مسئولان مرکزی اعتماد کرد.

می  کند. چین مثالی برجسته است که نشاناین مقاله استدلال متفاوتی را پیشنهاد می

تواند های کالایی میشدنِ تولید قراردادی در سطح پایین زنجیرههای پیرامونیدهد پویش

اخت با تجدیدس عنوان مرکز تثبیت کند، مشروط به آن کهیک پیرامون قبلی را به

آمیز چین تکنولوژیکی و بخشی آغاز شود. اما باید در نظر داشته باشید که همپایی موفقیت

های خاص متکی است. از یک سوی، اندازه، میراث تاریخی، در توسعه به شرایط و برهه

 مدت این کشور در پیوند است که چین را از دیگرو خودبسندگی چین با مرکزیت طولانی

کند. این موقعیت ای نوظهورِ کوچک و دارای اهمیت تاریخی اندک متمایز میاقتصاده

 عنوان بخشی از یک تغییر هژمونیککند که ترقی چین را بهحتی امکان آن را ایجاد می

رانه یا دای اقتصاد جهانی )سرمایهبپذیریم، که چین را به ایفای نقش رهبری در آینده

سوی دیگر، تداوم تجدیدساخت اقتصادی، از هنگام  گمارد. ازدارانه( میغیرسرمایه

ی جهانی منسوجات نامه( و موافقت1117پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی )

ن اجازه یافته بود، به چیگری غربی از صنایع مصرفی بلوغ( که پایانی بر حمایت1114)

غام تر و ادکی کوچدهد از سیاست آزادسازی برای غلبه بر کشورهای درحال توسعهمی

های کالایی جهانیِ تحت کنترل چین استفاده کند. بنابراین شروع ها در زنجیرهآن
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شدن سایر عنوان یک مرکز، شاید با ایفای نقش این کشور در پیرامونیکنشگری چین به

ی پیرامونی تغییرشکل ها را در یک رابطهکشورهای درحال توسعه همراه نباشد، اما آن

 کند.چین ادغام می یافته با مرکز

ر های ساحلی دشدن نیز به همان میزان با توجه به ابتکار عمل کمپانیپیرامونی

ای ها دستورات برنامهدهد. آنهای غربی چین رخ میسپاری عملیات کاربر به استانبرون

ه ی نیروی کار ارزان جابجا شده بکنند، که ارتقای صنایع ساحلی را به هزینهرا دنبال می

ه در شدن دارد، ککنند. شکل گیری مرکز نشان از نوعی قطبیمناطق داخلی تقویت می

کند و از آفرینی میافزایش و تحرک روبه بالای طبقات متوسط در مناطق ساحلی نقش

های داخلی منتقل و روند سوی دیگر دستمزدهای اندک و نیروی کار ارزان را به استان

عه و ای رسمی بر اثرات توسکند. متقابلاً، اسناد برنامهیها را تسریع مشدن آنپیرامونی

 گسترش رشد در مناطق روستایی تأکید دارند. 

های تولیدی درون چین و ( تأکید دارد شاید بتوان شبکه341: 1111ه اریگی)کچنان

عنوان احیای ظرفیت کهن مرکز چین برای ایفای نقش واسط در کشورهای همسایه را به

ای که روابط آنها را متوازن کند و ادغام منطقهای شرقی تصور کرد، طوریی آسینیمکره

بات شود این مهم اث باید هنوز این وجود ی شرکا پیش ببرد. بارسانی به همهرا برای منفعت

د در توانکه در اسناد رسمی بر آن تأکید شده است، میچنانهارمونی، آنکه آیا مفهوم 

وسیوسی کنف یهاکه نه با ایده -دارییک اقتصاد جهانی سرمایهبرابر فشارهای رقابت در 

 دوام آورد.  -رود بلکه با منطق انباشت سرمایه پیش می
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