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سرمايه داری ملی ،جايگزينی برای جھانی سازی
ترمپ :ناسيونالسيت کاپيتاليسم ،آلترناتيوی برای گلوباليزاسيون

جيمز پتراس
مقدمه:
ترمپ در ھنگام سخنرانی مراسم تحليف خود به روشنی و خيلی جدی سياستھای ستراتيژيک اقتصادی و سياسی خود
را که در چھار سال آينده دنبال خواھد کرد ،آشکار ساخت .روزنامه نگاران ،مقاله نويسان ،دانشگاھيان و کارشناسان
ضد ترمپ ،که در فاينشال تايمز ،نيويورک تايمز ،واشنگتن پست و ژورنال وال استريت قلم می زنند ،بارھا برنامۀ
رئيس جمھور را تحريف کرده و دربارۀ او و ھمچنين سياست ھای انتقادی کنونی و گذشتۀ او دروغ گفته اند.
ما به طور جدی به انتقاد ترمپ از اقتصاد سياسی معاصر می پردازيم و با دقت جايگزينھا و ضعفھايش را بررسی
می کنيم.
انتقاد رئيس جمھور ترمپ از طبقۀ حاکم
محور انتقاد ترمپ از نخبگان حاکم ،به دليل تأثير منفی شکل جھانی سازی بر توليد ،تجارت ،عدم تعادل مالی و بازار
کار امريکاست .ترمپ معتقدست که سرمايه داری صنعتی ،مکان سرمايه گذاری ،و نوآوری را به شدت به خارج از
کشور منتقل کرده است و خارج کشور از تأثيرات منفی جھانی سازی سود میبرد .در دو دھه بسياری از
سياستمداران و کارشناسان به عنوان بخشی از شعارھای انتخاباتی خود يا در جلسه ھای عمومی جھت از دست دادن
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مشاغل با پرداخت خوب و صنايع پايدار افسوس خورده اند ،اما ھيچکدام عليه اين مضرترين جنبه ھای جھانی سازی
ھيچ اقدام مؤثری انجام نداده اند .ترمپ درحالی آنھا را به کسانیکه »ھمه حرف میزنند ،اما عمل نمیکنند« متھم
ساخت ،که وعده داد به سخنرانی ھای پوچ پايان دھد و تغييرات اساسی انجام دھد.
رئيس جمھور ترمپ واردکنندگانی را ھدف قرار داده است که محصوالت ارزانقيمت از توليدکنندگان خارج از کشور
برای بازار امريکا می آورند و باعث تضعيف توليدکنندگان و کارگران امريکائی میشوند .ستراتيژی اقتصادی او در
اولويت دادن به صنايع امريکا يکی از انتقادات اشاره شده در انتقال از سرمايۀ مولد به سرمايۀ مالی و سوداگرانه تحت
چھار دولت قبلی ست .نطق مراسم تحليف او در حمله به نخبگانی که »کمربند پوسيده« وال استريت را رھا کرده اند،
با وعده ھای او به طبقۀ کارگر تطابق دارد» :اين کلمات را بشنويد! شما ھرگز دوباره ناديده گرفته نمیشويد «.کلمات
خود ترمپ طبقۀ حاکم را »ھمچون خوک ھائی که سر در آخور دارند« توصيف کرد )فايننشايل تايمز،٢٣١/٢٠١٧ ،
ص.(١١.
انتقاد سياسی و اقتصادی ترمپ
رئيس جمھور ترمپ بر مذاکرات با شرکاء و دشمنان خارج از کشور تأکيد دارد .او بارھا از رسانه ھای جمعی و
ارتقای بیخردانۀ سياستمداران بازار آزاد و نظامیگری تھاجمی انتقاد کرده است که بدون مذاکره جھت معامالت
سودآور در تضعيف استعداد کشور عمل کرده اند.
سياست مھاجرتی رئيس جمھور ترمپ از نزديک به سياست ستراتيژيک کارگری »اول امريکا« مرتبط است که با
تضعيف دستمزد کارگران ،حقوق کارگران و اشتغال پايدار در امريکا از مھاجرت عظيم کارگران مھاجر استفاده کرده
اند .اين روش اولين بار در صنعت بسته بندی گوشت ،سپس در صنايع نساجی ،مرغداری و ساخت و ساز ثبت شد.
پيشنھاد ترمپ محدود کردن مھاجران جھت فرصت دادن به کارگران امريکائی در تغيير تعادل قدرت بين سرمايه و
کار و تقويت قدرت کارگر سازمانيافته جھت مذاکره برای دستمزد ،شرايط و مزاياست .انتقاد ترمپ از مھاجرت توده
ئی بر مبنای اين واقعيت است که کارگران ماھر امريکائی برای اشتغال در ھمان بخش ھای مشابه در دسترس بوده اند،
چنانچه دستمزدھا افزايش می يافتند و شرايط کار جھت استخدام بھبود يافته بود و به خانواده ھای آنھا اجازه میداد که
استانداردھای زندگی باثبات ،و آبرومندانه ای داشته باشند.
انتقاد سياسی رئيس جمھور ترمپ
ترمپ به توافقات تجاری اشاره میکند ،که منجر به کسری عظيم بودجه گشته است ،و نتيجه میگيرد که مذاکره کنندگان
امريکائی شکست خورده اند  .او استدالل میکند که رئيس جمھور قبلی امريکا توافقات چندجانبه ای را جھت تأمين
اتحاد نظامی و پايگاه ھا به ھزينۀ مذاکرۀ معاھدات اقتصادی اشتغال زا )پيمانھای اقتصادی شغل آفرين( امضاء کرده
بود .رياست جمھوری او وعده می دھد که معادله را تغيير دھد :او میخواھد که پيمانھای اقتصادی نامطلوب را فسخ و
يا دوباره مذاکره کند ،تعھدات نظامی امريکا در خارج از کشور را کاھش دھد و متحدان ناتوئی بودجۀ دفاعی خودشان
را بيشتر تقبل کنند .ترمپ بالفاصله پس از تصدی رياست ،مشارکت ترانس پاسيفيک را لغو نمود وخواھان تشکيل
جلسه ای با کانادا و مکزيک جھت مذاکرۀ مجدد پيمان نفتا شد.
دستور کار ترمپ طرحھائی برای صد ميليارد دالر پروژه ھای زيرساختی ،از جمله ساخت خطوط لولۀ نفت و گاز
بحث برانگيز از کانادا به خليج امريکا در نظر گرفته است .روشن است که اين خطوط لوله معاھدات موجود را با مردم
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بومی نقض میکند و تھديدی جھت آسيب عمدی به محيط زيست است .با اين حال ،با اولويت دادن به استفاده از مواد
ساختمانی ساخت امريکا و اصرار بر استخدام کارگران امريکائی ،سياستھای بحث انگيز او زمينه ای برای توسعۀ
مشاغل امريکائی با دستمزد خوب تشکيل میدھد.
تأکيد بر سرمايه گذاری و مشاغل در امريکا يک جدائی کامل با دولت قبلیست ،که توسط رئيس جمھور اوباما در راه
انداختن جنگھای متعدد در خاورميانه متمرکز شده بود ،و باعث افزايش قروض دولت و کسری تجاری گشته بود.
سخنرانی مراسم تحليف ترمپ يک وعدۀ سخت و محکم را صادر کرد » :ھمين االن و ھمين جا بايد به سالخی امريکا
پايان داد!« اين سخنرانی که در برابر اجتماع ھمان معماران چھار دھه ازاشتغالزدائی جھانی سازی صحبت شده بود،
برای بخشی از طبقۀ کارگر طنين انداز بود» .سالخی« دو معنی داشت :سالخی گسترده ناشی از تخريب مشاغل داخلی
توسط دولت اوباما و ديگران که منجر به پوسيدگی و ورشکستگی جوامع شھری ،شھرھای کوچک و روستا ھا گشت.
اين سالخی داخلی روی ديگر سکۀ سياستھای آنھا در ھدايت جنگھای بی پايان خارج از کشور بود که کشتار را به
سه قاره گسترش داد .رھبری سياسی پانزده سال گذشته سالخی داخلی را با اجازه دادن به بيماری ھمه گير اعتياد به
مواد مخدر )که عمدتا ً مرتبط به نسخه ھای کنترول نشدۀ مواد افيون دار مصنوعی -ترکيبیست( توسعه داد ،و صدھا
ھزار نفر را کشت که عمدتا ً جوانان امريکائی بوده اند و جان ميليونھا نفر را گرفت .ترمپ وعده داد که درنھايت به
اين »سالخی« جان ھای ھدر رفته رسيدگی کند .متأسفانه ،او »داروسازی ھای بزرگ« و جامعۀ پزشکی را در
گسترش اعتياد به مواد مخدر در عميقترين گوشهھای تخريب اقتصادی روستای امريکا مسؤول نقش خود ندانست.
ترمپ از مقامات منتخب قبلی جھت اجازه دادن به يارانۀ عظيم نظامی به »متحدان« انتقاد نمود ،در حالی که روشن
ساخت که انتقادش شامل سياست تدارکات نظامی امريکا نيست و وعده اش در تضاد با »تقويت متحدان قديمی« )ناتو(
نيست.
حقيقت و دروغ :روزنامه نگاران مزدور و صندلی راحت نظاميان
در ميان ظالمانهترين مثال حملۀ رسانه ھای جمعی دربارۀ اقتصاد جديد ترمپ يک سری اتھامات ساختگی سيستماتيک
تند و تيز طراحی شده اند تا واقعيت شوم ملی را پنھان سازند ،که ترمپ وعدۀ بررسی داده است .ما مقاالتی را که توسط
»روزنامه نگاران مزدور« منتشر شده ،توصيف و مقايسه میکنيم و يک نسخۀ دقيق تر از موقعيت ارائه میدھيم.
روزنامه نگاران مزدور محترم فايننشال تايمز ادعا میکنند که ترمپ میخواھد »تجارت جھانی را نابود سازد «.در
واقع ،ترمپ بارھا اعالم کرده است که قصدش افزايش تجارت بين المللیست .چيزی که ترمپ پيشنھاد میکند افزايش
تجارت جھانی امريکا از داخل  ،به جای خارج از کشورست .او به دنبال مذاکرۀ مجدد شرايط توافقات تجاری چندجانبه
و دوجانبه جھت امنيت معامله به مثل بيشتر با شرکای تجاریست .در دوران اوباما ،امريکا در تحميل تعرفه ھای
تجاری از ھر کشور ديگر عضو سازمان ھمکاری و توسعۀ اقتصادی تھاجمی تر بود.
روزنامه نگاران مزدور به ترمپ برچسب »حامی مصنوعات داخلی« میزنند ،سياستھای او را نسبت به صنعتی
کردن مجدد اقتصاد خودکفا گيجکننده میدانند .ترمپ صادرات و واردات را ترويج میکند ،اقتصاد باز را حفظ میکند،
در حالی که نقش امريکا را به عنوان يک توليدکننده و صادرکننده افزايش میدھد .امريکا در واردات خود بيشتر
گزينشی خواھد بود .ترمپ در حالی که واردات اتوموبيل ،استيل و محصوالت مصرفی خانگی را کاھش میدھد،
طرفدار رشد صادرکنندگان توليد خواھد بود و واردات کاالھای اصلی و فن آوری پيشرفته را افزايش میدھد.
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روزنامه نگاران مزدور واشنگتن پست ،مخالفت ترمپ با »جھانی شدن« را به عنوان تھديدی شوم نسبت به » نظم
اقتصادی پساجنگ جھانی دوم« درھم آميخته اند .در واقع ،تغييرات گسترده ای که در حال حاضر نظم قديمی را
منسوخ ترجمه میکند و تالش میکند که آن را حفظ کند منجر به بحران ھا ،جنگھا ،و فروپاشی بيشتر شده است.
ترمپ طبيعت منسوخ نظم اقتصاد قديمی را شناخته است و اعالن کرد که تغيير ضروریست.
نظم قديمی منسوخ و اقتصاد جديد مشکوک
در پايان جنگ جھانی دوم ،اغلب اروپای غربی و جاپان جھت بازسازی اقتصاد خود به صنعت بسيار محدود »حامی
مصنوعات داخلی« و سياست ھای پولی متوسل شدند .المان و جاپان تنھا پس از يک دورۀ بھبود طوالنی مدت ،به دقت
و انتخابی سياستھای اقتصادی خودشان را ليبرال کردند.
در دھه ھای اخير ،روسيه به شدت از يک اقتصاد قدرتمند جمعی )طرفدار اصول اجتماعی در زندگی/کليکتيوست( به
سرمايه داری وابستۀ اليگارشی کانگستر تبديل شد و اخيرا ً با اقتصاد مختلط و دولت مرکزی قوی بازسازی شده است.
چين از يک اقتصاد کلکتيويست ،و منزوی از تجارت جھانی ،به قدرتمندترين اقتصاد دوم جھان تبديل شده ،و جانشين
امريکا به عنوان بزرگترين شريک تجاری آسيا و امريکای التين گشته است.
امريکا که زمانی  ٪۵٠تجارت جھان را کنترول میکرد ،اکنون در کمتر از  ٪٢٠شريک است .اين کاھش بخشی به
خاطر از بين بردن اقتصاد صنعتی خود ،از زمانیست که توليدکنندگان ،کارخانه ھای خود را به خارج از کشور منتقل
کرده اند.
علیرغم دگرگونی نظم جھانی ،رؤسای جمھور اخير امريکا در به رسميت شناختن نياز به بازسازی دوبارۀ اقتصاد
سياسی امريکا ناموفق بوده اند .به جای به رسميت شناختن ،تطبيق و تصديق تغييرات در روابط بازار و قدرت ،آنھا
به دنبال تشديد شيوه ھای قبلی برتری از طريق جنگ ،مداخالت نظامی و تخريب خونين »تغيير رژيم ھا«  -و بنابراين
ويرانی ،به جای ايجاد بازار برای کاالھای امريکائی بودند .به جای اين که قدرت عظيم اقتصادی چين را به رسميت
بشناسند و به دنبال مذاکرات مجدد توافقات تجاری و ھمکاری باشند ،آنھا ابلھانه چين را از پيمان ھای تجاری بين المللی
و منطقه ئی حذف کرده اند ،تا حدی که به شرکای تجاری آسيائی کوچک آنھا قلدری زمخت کنند ،و سياست محاصرۀ
نظامی و تحريک را در بحيرۀ جنوبی چين راه اندازی نمايند .در حالی که ترمپ اين تغييرات و نياز به مذاکرۀ مجدد در
روابط اقتصادی را به رسميت میشناسد ،کابينۀ منصوب او به دنبال گسترش سياستھای روياروئی نظامی اوباماست.
تحت دولتھای قبلی ،واشنگتن احياء ،بھبود و رشد روسيه را به عنوان يک قدرت جھانی و منطقه ئی ناديده گرفت.
وقتی که در نھايت واقعيت ريشه گرفت ،دولتھای قبلی امريکا مداخالت خود را در ميان متحدان قبلی اتحاد جماھير
شوروی افزايش داده و پايگاهھای نظامی و تمرينات نظامی در مرزھای روسيه به راه انداختند .به جای تعميق تجارت و
سرمايه گذاری با روسيه ،واشنگتن ميلياردھا دالر را برای تحريمات و ھزينه ھای نظامی – به ويژه با دامن زدن به
رژيم کودتای خشونت آميز در اوکراين خرج کرد .سياست ھای اوباما با ترويج خشونت جھت تسخير قدرت در
اوکراين ،سوريه و ليبيا با آرزوی سرنگونی دولتھائی تحريک شده بود که با روسيه روابط دوستانه داشتند .ويرانی آن
کشورھا سرانجام باعث تقويت ارادۀ روسيه در تحکيم و دفاع از مرزھای خود و تشکيل اتحادھای ستراتيژيک جديد
شد.
ترمپ در اوايل مبارزات انتخاباتی خود واقعيتھای جھان جديد را به رسميت شناخت و پيشنھاد کرد که مواد ،نشانھا،
شعارھا و روابط با دشمنان و متحدان تغيير يابد – که به نفع اقتصاد جديد باشد.
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اول و مھمتر از ھمه ،ترمپ به جنگھای فاجعه بار خاورميانه نگاه کرد و حدود قدرت نظامی امريکا را به رسميت
شناخت :امريکا نمیتواند در جنگھای چندجانبه و باز تسخير و اشغال در خاورميانه ،شمال افريقا و آسيا بدون
پرداخت ھزينه ھای بزرگ داخلی درگير باشد .
دوم ،ترمپ به رسميت شناخت که روسيه برای امريکا يک تھديد نظامی ستراتيژيک نيست .به اضافه ،دولت روسيه
تحت ادارۀ والديمير پوتين مايل به ھمکاری با امريکا جھت شکست دادن دشمن مشترک – داعش و شبکه ھای
تروريستی اش است .روسيه ھمچنين مشتاق بازکردن مجدد بازارھای خود به روی سرمايه گذاران امريکائیست ،و
نيز پس از سالھا مشتاق برگشت تحريمات تحميل شده توسط اوباما  -کلينتن – و جان کری است .ترمپ ،واقعيت گرا،
پيشنھاد میکند که بايد به تحريمات پايان داد و روابط بازار مطلوب را احياء کرد.
سوم ،برای ترمپ روشنست که جنگھای امريکا در خاورميانه با حداقل مزايا ،ھزينه ھای اقتصادی بسيار زيادی را
بر اقتصاد امريکا تحميل کرده است .او میخواھد که روابط بازار را با اقتصاد منطقه ئی و قدرتھای نظامی ،مانند
ترکيه ،اسرائيل و حکومتھای پادشاھی خليج فارس افزايش دھد .ترمپ عالقه ای به فلسطين ،يمن ،سوريه و يا کردھا
ندارد – که در سرمايه گذاری و فرصت ھای تجاری چيز زيادی ارائه نمیدھند .او قدرت نظامی و اقتصادی منطقه ئی
زياد ايران را ناديده میگيرد ،با اين حال ترمپ پيشنھاد داده است که توافق اخير شش کشور قدرتمند با ايران ،به
منظور بھبود چانه زنی طرف امريکائی ،دوباره مذاکره شود .ممکنست که شعارھای خصمانۀ انتخاباتی او عليه تھران
جھت جلب رضايت اسرائيل و ستون پنجم قدرتمند داخلی »اول اسرائيل« طراحی شده باشد .اين مطمئنا ً با اظھارات
»اول امريکا« ی خود ترمپ در تضاد قرار میگيرد .به نظر می آيد که بايد منتظر ماند و ديد که آيا ترمپ ھنگامیکه
ايران را شامل بخشی از دستور کار بازار منطقه ئی خود کند» ،نمايش« تسليم پروژۀ توسعه طلبانۀ صھيونيستی
اسرائيل را حفظ خواھد کرد!
خبرنگاران مزدور ادعا میکنند که ترمپ يک موضع جديد خصمانه نسبت به چين اتخاذ کرده و تھديد کرده است که
»دستور کار حمايت از محصوالت داخلی« را راه اندازی میکند ،که در نھايت با فشار کشورھای مشارکت ترانس
پاسيفيک را به بيجينگ نزديکتر میسازد .اما به نظر میرسد که ترمپ از طريق توافقات دوجانبه قصد مذاکرۀ مجدد
و افزايش تجارت دارد.
ترمپ به احتمال زياد محاصرۀ نظامی اوباما در مرزھای بحری چين را که مسيرھای حياتی کشتيرانی اش را تھديد
کرده ،حفظ میکند ،اما گسترش نمیدھد .با اين وجود ،خالف اوباما ،ترمپ روابط تجاری و اقتصادی را با بيجينگ
دوباره مذاکره خواھد کرد -چين را به عنوان يک قدرت اقتصادی بزرگ و نه کشور در حال توسعه در نظر میگيرد که
قصد حفاظت از »صنعت نوپا«ی :خود را دارد .واقع گرائی ترمپ منعکس کنندۀ نظم اقتصادی جديدست :چين يک
قدرت اقتصادی بزرگ ،بالغ و به شدت رقابتی در جھانست ،که در رقابت خارجی با امريکا ،در بخشی يارانه ھای
دولتی وانگيزه ھای فاز اقتصادی قبلی خود را حفظ کرده است .اين منجر به عدم تعادل قابل توجھی شده است .ترمپ،
واقع گرا ،به رسميت میشناسد که چين فرصتھای بزرگی برای تجارت و سرمايه گذاری ارائه میدھد ،چنانچه امريکا
بتواند توافقات متقابل را تأمين کند ،که منجر به تعادل مطلوبتر تجارت میشود.
ترمپ نمیخواھد »جنگ تجاری« را با چين راه بيندازد ،اما او نياز دارد که برای بازسازی امريکا به عنوان يک
کشور »صادرکننده« اصلی ،دستور کار اقتصادی داخلی خود را عملی کند .به اين دليل که نخبگان واردکنندۀ امريکائی
عليه دستور کار ترمپ و ھمسو با طبقۀ حاکم قدرتمند صادراتگرای بيجينگ ھستند ،مذاکرات با چين بسيار مشکل
خواھد.
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به عالوه ،به اين دليل که نخبگان بانکی وال استريت از بيجينگ جھت ورود به بازارھای مالی چين دفاع میکنند،
بخش مالی برای سياستھای حامی صنعت ترمپ متحدی بیميل و ناپايدار است.
نتيجه گيری
ترمپ نه »حامی مصنوعات داخلی« ست ،و نه مخالف »تجارت آزاد« ست .اين اتھامات خبرنگاران مزدور بی اساس
اند .ترمپ مخالف سياستھای امپرياليستی اقتصادی امريکا در خارج از کشور نيست .با اين حال ،ترمپ يک واقع
گرای بازاریست که تشخيص میدھد فتوحات نظامی پرھزينه است و برای امريکا در زمينۀ جھان معاصر ،يک قياس
منطقی اقتصادی شکست خورده است .او تشخيص می دھد که امريکا بايد از امور مالی حاکم و اقتصاد وارداتی به
اقتصاد صادراتی و توليدی تغيير جھت دھد.
ترمپ روسيه را به عنوان يک شريک اقتصادی و متحد نظامی در پايان دادن به جنگ ھا در سوريه ،عراق ،افغانستان
و اوکراين ،و به ويژه در شکست تھديد تروريستی داعش میبيند .او چين را به عنوان يک رقيب اقتصادی قدرتمند
میبيند ،که از امتيازات تجاری منسوخ شده استفاده میکند و میخواھد که پيمانھای تجاری را در مسيری با تعادل رايج
قدرت اقتصادی ،دوباره مذاکره کند.
ترمپ يک سرمايه دار ملی ،امپرياليست بازاری و واقعگرای سياسیست ،که مايلست حقوق زنان ،اليحهھای مربوط به
تغييرات آب و ھوائی ،معاھدات بومی و حقوق مھاجران را پايمال کند .کابينۀ منصوب او و ھمکاران جمھوريخواه او
در کنگره با ايدئولوژی نظامی نزديک به دکترين اوباما و کلينتن تحريک شده اند تا دستور کار »اول امريکا«ی ترمپ.
او کابينۀ خود را با امپرياليستھای نظامی ،توسعه طلبان ارضی و متعصبان متوھم احاطه کرده است.
بايد منتظر ماند و ديد که چه کسی در کوتاه يا بلند مدت برنده خواھد شد .چيزی که روشنست اينست که ليبرال ھا،
مزدوران حزب دمکرات و اراذل و اوباش خيابانی پيراھن سياهپوش طرفدار موسولينی کوچک در کنار امپرياليستھا
خواھند بود و متحدان زيادی در ميان و اطراف رژيم ترمپ پيدا خواھند کرد.
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