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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  روبينسون. ويليام آی: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ فبروری ١٩

  

  تضادھای سياسی سرمايه داری جھانی: يسمترمپچين و 

  

کند که چارچوب   می ًرود و ھژمونی چين احتماال افزايش می يابد، اين روشن وال میزه  روبامريکاکه ھژمونی  در حالی

  .طرز نوميدکننده ای کھنه شده استه سياسی سرمايه داری جھان ب

که جنگ تجاری عليه چين منجر به ) ١(مبر گذشته ھشدار داد دترين مرد چين، وانگ جيانلين، دسمن که ثروت ھنگامی

 انتقاد بيجينگ با پايگاه اجتماعی خود ھربار که عليه ترمپ. اساس نبود شود، اين يک تھديد بی  میامريکافاجعه ای برای 

دليل نقش برتر چين در تقويت سرمايه داری ه  و اقتصاد جھانی بامريکاحال،  گيرد، با اين کند، امتياز سياسی می می

  .کنند سرعت رفع میه را ب  حساس آنۀجھانی در اين لحظ

ست،  ھای تجاری ملی  يک بازگشت به حمايت از توليدات داخلی و رقابتۀدھند يسم نشانترمپ ساده که ومھاين مف

. کند کشاند، پنھان می  فروپاشی میۀ را به نقط٢١ را که نظم جھانی قرن  تضادھای درونی واقعی سرمايه داری جھانی

محيطی  ين بحران سياسی مشروعيت و بحران زيستچن شدت نابرابر و فرا انباشت، ھمه اين سيستم با بحران ساختاری ب

  .روسته پايدار روب
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خوبی تبديل به جرقه ه تواند ب ست که افزايش تنش بين المللی ، بسته به حوادث، می اما يکی ديگر از ابعاد اين بحران آن

 سيستم ئیلت، توانا م–انشقاق بين اقتصاد جھانی و اقتدار سياسی سيستم يک دولت . ای برای حريق بزرگ جھانی شود

  .رساند  کمک میترمپکند و به موضع گيری گستاخ  جھت مديريت بحران را تھديد به تضعيف می

  

  سرمايه داری جھانی ديگر مرکز ھژمونيک ندارد 

، انگلستان در قرون ١٧لند در قرن اگرفته، تا ھ١۶گر، از اسپانيا در قرن  ھای سلطه از لحاظ تاريخی شماری از قدرت

) برتری( ظھور کرد تا ھژمون» سلطه گر«گونه که ھر  ھمان.  وجود داشته اند٢٠ در قرن امريکا، و باالخره ١٩ و ١٨

که استادان دانشگاه  در حالی. دھی کرد يابد، نھادھای سياسی و قوانين اقتصادی سيستم سرمايه داری جھانی را سازمان

ه ست که اقتصاد جھانی ب ست اين کنند، چيزی که قطعی  و امکان ظھور چين را بحث میامريکااکنون کاھش ھژمونی 

  .طور نوميدکنندای قديمی شده استه ست وچارچوب سياسی موجود سرمايه داری جھانی ب امحور طور فزاينده ای چين

اش در اقتصاد   نفوذ سياسی و اجتماعی بين المللی چين با نقش گسترش اقتصادی،به عبارت ساده، طبق معنای عاميانه

نظم سياسی جھانی کنونی به ايجاد نھادھای برتون وودز توسط فاتحان غربی در جنگ جھانی . کند نی مطابقت نمیجھا

کشورھای غربی . گردد  برمی١٩۴۴دوم و ازجمله بانک جھانی، صندوق بين المللی پول، سيستم سازمان ملل در سال 

ھا، باشگاه   جھت حکومت جمعی خود، در ميان آنچنين اتحاد نظامی ناتو و تعدادی مجامع سياسی را مند ھم ثروت

راه با اروپای غربی، در تصميم گيری در اين نھادھا  ، ھمامريکا. بيلدربرگ و کميسيون سه جانبه را تأسيس نمودند

 را بانک مرکزی جھان امريکاعنوان ارز بين المللی، خزانه داری ه ر بالکه وضعيت د باال را دارند، درحالی دست

  .سازد می

و توليد جھانی و سيستم ) ٢()تی سی سی(ست   سرمايه داری فراملیۀطبقسازی يک  که جھانی طوری حال، ھمان با اين

 و –فريقای جنوبی ا برزيل، روسيه، ھند، چين، – کشورھا ادغام شده اند، بريکس ۀمالی را ارائه داده است که در آن ھم

ھای سرمايه  گروه. گران اصلی در اقتصاد جھانی ظھور کرده اند یعنوان بازه ديگر کشورھا در بازار جھانی جنوب ب

پيوسته اند و سھمی در ثبات و ) تی سی سی (  سرمايه داری فراملیۀرو از اين کشورھا به صفوف ظھور طبق داری پيش

شدت محرمانه  هھا در درون چارچوب نظم سياسی بين المللی ب  اينۀاما ھم. دست آورده انده رفاه سرمايه داری جھانی ب

  .اتفاق افتاده است

ھا بازی  سپاری و نقش محوری که چين در آن زنجيره  مقاطعه کاری فرعی و برونۀ جھانی گستردرۀبا توجه به زنجي

فرامليتی، ) ھای بزرگ شرکت(چين برای کورپورات ھا. ًکند، سرمايه داری جھانی منحصرا به چين وابسته است می

ل شده توسط و نيروی کار ارزان کنترۀراه با منبع گسترد سرمايه، ھمۀنی برای مازاد انباشتبازار و تا ھمين اواخر مخز

 گذشته به ۀدر سه دھ چين).   م– نويسنده نيستند ۀھا موافق اين ابراز عقيد برخی(. داد گر ارائه میيک دولت سرکوب

گذاری مستقيم خارجی بيرونی از  عالوه، چين راه را جھت افزايش سرمايهه ب. تبديل شد» کارگاه جديد جھان«

، ٢٠٠٣ و ١٩٩١ھای  بين سال. کند ھای جنوب و شمال رھبری می جھانی جنوب تا ديگر بخش) بازار( در ئیکشورھا

 ميليارد ۴۵، از ٢٠١٣ تا ٢٠٠۴ھای   برابر بين سال١٣/٧و سپس به ) ٣(گذاری  مستقيم خارجی چين ده برابر سرمايه

  . ر افزايش يافتالد د ميليار۶١۶ به امريکار الد

ثرتر جھت حل اين انشقاق بين ؤدولت فراملی، م/ھای کشور نخبگان فراملی ھرچه بيشتر روشن شده اند، برای دستگاه

ھای  دنبال مکانيزمه ھا ب آن. دولت مبتنی بر سيستم اقتدار سياسی، مصرانه غريو کشيده اند/اقتصاد جھانی و کشور

بوده اند ١٩٩٩ در سال ٢٠ و تأسيس جی١٩٩۵ايجاد سازمان تجارت جھانی در سال  مانند –حکومت /فراملی از دولت
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ھای راديکال، سيستم را از  تقابل دھد به نفع نجات سرمايه داری جھانی از خودش و   حاکم جھانی اجازه میۀ که به طبق–

  . پائين باثبات سازد

کند، خواھان  ف خود را در داووس، سوئيس برگزار می معروۀ ساالناجالسکه ، ) افئیدبليو ا(مجمع جھانی اقتصاد يا 

نھادی جھت بازسازی سيستم سازمان ملل به شده است، از جمله پيش) ۴(جھانی ھای بزرگ  اشکال جديد احکام شرکت

با » کاری ھم«ھای بزرگ چندمليتی در   شرکتۀت مديريأھای بزرگ و دولت که توسط ھ يک نھاد ترکيب از شرکت

تضعيف « برگزار شد، ھشدار داده شد که جنوری ٢٠-١٧ داووس که در ٢٠١٧ اجالسبه خواست . شودھا اداره  دولت

در غيبت مراحل نوآورانه و «، و »ی و جھانی را ازبين برده استئھای مختلف، اعتماد در سطوح ملی، منطقه  سيستم

  » .اد جھانی وجود داردھا، احتمال افزايش يک مارپيچ روبه پائين برای اقتص سوی تجديد آنه معتبر ب

  

   :ترمپ عليه شی جين پينگ

 ٢٠گرا و تھديدھای حمايتی از مصنوعات داخلی خود را برای مراسم تحليف در   پوپوليسم راستترمپکه  درحالی

مجمع جنوری  کنفرانس ۀکرد، رئيس جمھور چين، شی جين پينگ در مرکز صحن  با سروصدا تبليغ می٢٠١٧ جنوری

   سرمايه داری فراملیۀطبق. ای اقتصاد جھانی باز و نظم سياسی بين المللی، نطق افتتاحيه را ارائه دادجھانی اقتصاد، بر

حال شد که ديد  آمد گفت و خوش  سياسی جھان خوشۀ صحنۀکار داووس توسط رئيس جمھور چين درباره به نطق آغاز ب

مندترين مردان چين،  ه بماند که دو نفر از ثروتکسی پوشيد طنز نبايد بر ھيچ. چين ھمت به رھبری جھانی گرفته است

ست، شی جين  گذار علی بابا، بزرگترين شرکت تجاری الکترونيک چين ، که دومی بنيان)۶(وانگ جيانلين، و جک ما 

  .کردند راھی میاووس ھم داجالسپينگ را در 

صادھای کمتر مستقل ملی ھستند تا دو جزء ھا اقت آن. ناپذيری درھم آميخته اند ئیطور جداه  و چين بامريکااقتصادھای 

کاری ارز خود متھم کرده است، و تھديد به وضع   چين را به دستترمپ. پارچه ھای يک اقتصاد جھانی يک کليدی بخش

ه را ب» يک چين«نھاد کرد که او سياست   درصدی به برخی از کاالھای چينی نموده است، و پيش۴۵ مالياتی ۀيک تعرف

 چين ،در ھر دوست که  حال ھنوز واقعيت ساده اين با اين. کار گيرده ر چانه زنی در مذاکرات تجاری بعنوان يک ابزا

  . وابسته به گسترش روابط اقتصادی خودست   سرمايه داری فراملیۀ طبقامريکاو 

 و ريکاام بين) اف دی آی(سرمايه گذاری مستقيم ، )٧( ملی ۀ دو گروه صنعتی، روديوم و کميت٢٠١۶طبق گزارش 

 ميليارد ٢٢٨ امريکا شرکت وابسته به ١٣٠٠، بيش از ٢٠١۵در سال .  گذشته افزايش يافته استۀچين در طول دو دھ

گذاری نمودند،   سرمايهامريکار در ال ميليارد د۶۴ھای چينی مبلغ  که شرکت گذاری کردند، در حالی ر در چين سرمايهالد

  . ترقی کرده اندئیر داراال ميليارد د١۵٣ه و از نزديک به صفر درست در ده سال پيش، ب

 صادرات سرمايه امريکا با چين، صادرات چين به امريکا تجاری ۀ کسری بودجۀ دربارترمپرغم رجزخوانی  علی

ھای  نفع کورپوراته و به اين دليل، در واقع بيش از حد ارزش قائل شدن برای ارز چين ب. داری فراملی ھستند

 تلقين کرده است، ترمپگونه که خود  در واقع، ھمان. کنند  و بازارھای جھانی صادر میامريکابه ست که از چين  فراملی

دولت چين را مجبور کند که /ست که در آن او بتواند کشور منظور ايجاد محيطیه لفاظی ضدچين و تھديدھای او ب

  ). ضدمکزيک گفتتوان برای بحث ھمين  امر را می( جھانی بدھد ۀتری به سرماي ھای بيش تخفيف

ست، که مالک بيش از امريکا بدھی خارجی ۀترين دارند ، چين بزرگامريکاخزانه داری ) وزارت(عالوه براين، طبق 

  امريکار ال تريليون د۴ درصد از بيش از ٣٠صورت اسناد، اسکناس، و اوراق قرضه يا حدود ه ر بال تريليون د١/٢۴

در مجموع، چين . ست داری شده توسط کشورھای خارجی اوراق قرضه نگهخزانه داری، اسکناس و )وزارت(در اسناد 
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در نتيجه، کسری بودجه و بدھی ناشی از مصرف، . ستامريکاداشته عمومی   درصد از بدھی نگه١٠صاحب حدود 

ساخته است، و با جذب بازده اقتصاد چين و جھان به دفع رکود »  بازارۀآخرين راه چار« را در دھه ھای اخير امريکا

  . تر و حتی فروپاشی اقتصاد جھانی کمک نموده است بيش

ميلياردر پيشرو چينی، که گروه داليان واندای او  ُکه وانگ جيانلين ملتی اساس نبود ھنگامی رو، اين يک تھديد بی از اين

چه کارھا ضعيف  چنان«:  ھشدار داد و گفتترمپدست گرفت، به رژيم ه برا ) ٨( ای ام سی ئی سينماۀًاخيرا زنجير

بيش از . سازد لم و معامالت ملکی را خارج میفر در سرمايه گذاری در صنايع  ال ميليارد د١٠مديريت شوند، او  

  ).٩(» ستھای انگليسی وابسته به بازار چين  لمو رشد ف. داشتچيزی برای خوردن نخواھند   نفر شاغل ھيچ٢٠٠٠٠

  

   بحران سرمايه داری جھانی 

بحران سرمايه داری جھانی در مواجھه با . سازد  وارد میامريکايسم فشارھا سياسی و اقتصادی متضادی را بر ترمپ

که  در حالی. سازی بر ھردو چپ و راست طيف سياسی حادتر شده است رکود اقتصادی و ظھور پوپوليسم ضدجھانی

ترکيب متضاد   بازۀيسم به اندازترمپرسند،  که تنش ھای بين المللی به ژرفای جديد می  حالیشود و در بحران عميق می

  . سازی سرمايه داری نيست  گسست از جھانیۀنيروھای سياسی و گفتمان ايدئولوژيک، نمايند

 متکی به امريکاان ھای جھانی جديد وفق يابند و حاکم ست که با واقعيت  مشکلامريکاھای نظامی و امنيتی  گاهبرای دست

به پائين و  ست که تحرک روامريکاھياھوی امپرياليستی برای مشروعيت خود در ميان پايگاه شوينيستی کارگران 

و الف دليری » محور آسيا« جنوب چين، بحيرۀ در امريکاتحريکات . کند نارضايتی را با نخبگان مستقر تجربه می

گزارش .  باعث تھديد به تشديد بحران سرمايه داری جھانی کرده است و حتی دھند ھا را افزايش می  تنش،دروغين

 جنوری٢ و يک مقام ارشد نظامی چين در   و چين ھشدار دادامريکا جنگ بين ۀدربار) ١٠ (امريکااطالعاتی اخير 

، »تنھا يک شعار نيست «ترمپ تحت امريکابيان کرد که جنگ با ) ١١( پست صبح جنوب چين ۀ در روزنام٢٠١٧

  .تبديل شود»  واقعيت عملی«کند که به يک  لکه تھديد میب

کشور /دولت چين يک دولت/ کارگر جھان به چه معنی است؟ کشورۀظھور رھبری جھانی چين برای طبق

ست، اين نظريه صحيح  که قدرت سياسی و نظامی و حتی اقتصادی در دست حزب کمونيست تا زمانی(داريست  سرمايه

 متوسط ۀ سرمايه دار فراملی در چين و طبقۀ ظھور يک طبق). پورتال-د نويسنده درست است به نظر ما دي -  م-نيست

مند و با مصرف باال در کنار افزايش استثمار صدھا ميليون کارگر چينی، اکنون در مقطع برش مبارزات  ابرثروت

يبرالی به ادغام با سرمايه جھانی با اين حال، سرمايه داری چين مسير نئول. خوبی شناخته شده استه جھانی کارگران ب

اين اجازه .  خصوصی، و دربرنامه ريزی داردۀدولت نقش کليدی در سيستم مالی، در تعديل سرماي. را نپيموده است

 را توسعه دھد و انباشت سرمايه را در اھداف گسترده تر از کسب سود فوری ھدايت کند، ٢١دھد که زيرساخت قرن  می

ھای  گرد از بخش  و عقبئیزدا ی سرمايه داری غربی به علت خصوصی سازی، مقرراتکشورھا/ که دولت چيزی

  .توانند انجام دھند دولتی، نمی

ھای جديد  سيستم سرمايه داری جھانی وابسته و چندقطبی را   تر که واقعيت دولتی فراملی متعادل مجموعه ای از نھادھای

ما نبايد ھيچ توھمی داشته باشيم که . و تھديد به جنگ را کاھش دھندھای بين المللی   تنشۀتوانند پاي منعکس کند، می

ی برای توزيع ئتواند سرمايه داری را انسانی کند و نه بحران نبود مبارزات توده  می  معماری سياسی جھانی جديد نه

راسر جھان، با گر در س بازگشت به دولت سرمايه داری مداخله. مجدد ثروت و قدرت رو به پائين را حل و فصل کند

  .  ثرتر بسازدؤشده بر دولت را م ست از پائين مطالبات مبارزات مردمی و چپ تحميل ا حال، ممکن اين
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  : نويسندهۀدربار

  

  روبينسون. ويليام آی

ی التين در دانشگاه کاليفرنيا در امريکاروبينسون، استاد جامعه شناسی، مطالعات جھانی و مطالعات . ويليام آی

تر به آدرس سايت  برای اطالعات بيش. تازه ترين کتاب او سرمايه داری جھانی و بحران بشريت است. اراستسانتابارب

  :او مراجعه نمائيد
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AMC Theatres (originally an acronym of American Multi-Cinema, often referred to 

simply as AMC and known in some countries as AMC Cinemas) is an American movie 

theater chain owned and operated by AMC Entertainment Inc., which is itself owned 

by AMC Entertainment Holdings, Inc., a majority-owned subsidiary of the Chinese 

conglomerate Dalian Wanda Group. 
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