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چين و ترمپيسم :تضادھای سياسی سرمايه داری جھانی

در حالیکه ھژمونی امريکا روبه زوال میرود و ھژمونی چين احتماالً افزايش می يابد ،اين روشن میکند که چارچوب
سياسی سرمايه داری جھان به طرز نوميدکننده ای کھنه شده است.
ھنگامیکه ثروتمندترين مرد چين ،وانگ جيانلين ،دسمبر گذشته ھشدار داد ) (١که جنگ تجاری عليه چين منجر به
فاجعه ای برای امريکا میشود ،اين يک تھديد بیاساس نبود .ترمپ با پايگاه اجتماعی خود ھربار که عليه بيجينگ انتقاد
میکند ،امتياز سياسی میگيرد ،با اينحال ،امريکا و اقتصاد جھانی به دليل نقش برتر چين در تقويت سرمايه داری
جھانی در اين لحظۀ حساس آن را به سرعت رفع میکنند.
اين مفھوم ساده که ترمپيسم نشاندھندۀ يک بازگشت به حمايت از توليدات داخلی و رقابتھای تجاری ملیست،
تضادھای درونی واقعی سرمايه داری جھانی را که نظم جھانی قرن  ٢١را به نقطۀ فروپاشی میکشاند ،پنھان میکند.
اين سيستم با بحران ساختاری به شدت نابرابر و فرا انباشت ،ھمچنين بحران سياسی مشروعيت و بحران زيستمحيطی
پايدار روبه روست.
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اما يکی ديگر از ابعاد اين بحران آنست که افزايش تنش بين المللی  ،بسته به حوادث ،میتواند به خوبی تبديل به جرقه
ای برای حريق بزرگ جھانی شود .انشقاق بين اقتصاد جھانی و اقتدار سياسی سيستم يک دولت – ملت ،توانائی سيستم
جھت مديريت بحران را تھديد به تضعيف میکند و به موضع گيری گستاخ ترمپ کمک میرساند.
سرمايه داری جھانی ديگر مرکز ھژمونيک ندارد
از لحاظ تاريخی شماری از قدرتھای سلطهگر ،از اسپانيا در قرن ١۶گرفته ،تا ھالند در قرن  ،١٧انگلستان در قرون
 ١٨و  ،١٩و باالخره امريکا در قرن  ٢٠وجود داشته اند .ھمانگونه که ھر »سلطه گر« ظھور کرد تا ھژمون )برتری(
يابد ،نھادھای سياسی و قوانين اقتصادی سيستم سرمايه داری جھانی را سازماندھی کرد .در حالیکه استادان دانشگاه
اکنون کاھش ھژمونی امريکا و امکان ظھور چين را بحث میکنند ،چيزی که قطعیست اينست که اقتصاد جھانی به
طور فزاينده ای چينمحور است وچارچوب سياسی موجود سرمايه داری جھانی به طور نوميدکنندای قديمی شده است.
به عبارت ساده ،طبق معنای عاميانه ،نفوذ سياسی و اجتماعی بين المللی چين با نقش گسترش اقتصادیاش در اقتصاد
جھانی مطابقت نمیکند .نظم سياسی جھانی کنونی به ايجاد نھادھای برتون وودز توسط فاتحان غربی در جنگ جھانی
دوم و ازجمله بانک جھانی ،صندوق بين المللی پول ،سيستم سازمان ملل در سال  ١٩۴۴برمیگردد .کشورھای غربی
ثروتمند ھمچنين اتحاد نظامی ناتو و تعدادی مجامع سياسی را جھت حکومت جمعی خود ،در ميان آنھا ،باشگاه
بيلدربرگ و کميسيون سه جانبه را تأسيس نمودند .امريکا ،ھمراه با اروپای غربی ،در تصميم گيری در اين نھادھا
دستباال را دارند ،درحالیکه وضعيت دالر به عنوان ارز بين المللی ،خزانه داری امريکا را بانک مرکزی جھان
میسازد.
با اينحال ،ھمانطوریکه جھانیسازی يک طبقۀ سرمايه داری فراملیست )تی سی سی() (٢و توليد جھانی و سيستم
مالی را ارائه داده است که در آن ھمۀ کشورھا ادغام شده اند ،بريکس – برزيل ،روسيه ،ھند ،چين ،افريقای جنوبی – و
ديگر کشورھا در بازار جھانی جنوب به عنوان بازیگران اصلی در اقتصاد جھانی ظھور کرده اند .گروهھای سرمايه
داری پيشرو از اين کشورھا به صفوف ظھور طبقۀ سرمايه داری فراملی )تی سی سی( پيوسته اند و سھمی در ثبات و
رفاه سرمايه داری جھانی به دست آورده اند .اما ھمۀ اينھا در درون چارچوب نظم سياسی بين المللی به شدت محرمانه
اتفاق افتاده است.
با توجه به زنجيرۀ جھانی گستردۀ مقاطعه کاری فرعی و برونسپاری و نقش محوری که چين در آن زنجيرهھا بازی
میکند ،سرمايه داری جھانی منحصراً به چين وابسته است .چين برای کورپورات ھا)شرکتھای بزرگ( فرامليتی،
بازار و تا ھمين اواخر مخزنی برای مازاد انباشتۀ سرمايه ،ھمراه با منبع گستردۀ نيروی کار ارزان کنترول شده توسط
يک دولت سرکوبگر ارائه میداد) .برخیھا موافق اين ابراز عقيدۀ نويسنده نيستند – م( .چين در سه دھۀ گذشته به
»کارگاه جديد جھان« تبديل شد .به عالوه ،چين راه را جھت افزايش سرمايهگذاری مستقيم خارجی بيرونی از
کشورھائی در )بازار( جھانی جنوب تا ديگر بخشھای جنوب و شمال رھبری میکند .بين سالھای  ١٩٩١و ،٢٠٠٣
سرمايهگذاری مستقيم خارجی چين ده برابر) (٣و سپس به  ١٣/٧برابر بين سالھای  ٢٠٠۴تا  ،٢٠١٣از  ۴۵ميليارد
دالر امريکا به  ۶١۶ميليارد دالر افزايش يافت.
نخبگان فراملی ھرچه بيشتر روشن شده اند ،برای دستگاهھای کشور/دولت فراملی ،مؤثرتر جھت حل اين انشقاق بين
اقتصاد جھانی و کشور/دولت مبتنی بر سيستم اقتدار سياسی ،مصرانه غريو کشيده اند .آنھا به دنبال مکانيزمھای
فراملی از دولت/حکومت – مانند ايجاد سازمان تجارت جھانی در سال  ١٩٩۵و تأسيس جی ٢٠در سال ١٩٩٩بوده اند
afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

– که به طبقۀ حاکم جھانی اجازه میدھد به نفع نجات سرمايه داری جھانی از خودش و تقابل ھای راديکال ،سيستم را از
پائين باثبات سازد.
مجمع جھانی اقتصاد يا )دبليو ائی اف( ،که اجالس ساالنۀ معروف خود را در داووس ،سوئيس برگزار میکند ،خواھان
اشکال جديد احکام شرکتھای بزرگ جھانی ) (۴شده است ،از جمله پيشنھادی جھت بازسازی سيستم سازمان ملل به
يک نھاد ترکيب از شرکتھای بزرگ و دولت که توسط ھيأت مديرۀ شرکتھای بزرگ چندمليتی در »ھمکاری« با
دولتھا اداره شود .به خواست اجالس  ٢٠١٧داووس که در  ١٧-٢٠جنوری برگزار شد ،ھشدار داده شد که »تضعيف
سيستمھای مختلف ،اعتماد در سطوح ملی ،منطقه ئی و جھانی را ازبين برده است« ،و »در غيبت مراحل نوآورانه و
معتبر به سوی تجديد آنھا ،احتمال افزايش يک مارپيچ روبه پائين برای اقتصاد جھانی وجود دارد«.
ترمپ عليه شی جين پينگ:
درحالیکه ترمپ پوپوليسم راستگرا و تھديدھای حمايتی از مصنوعات داخلی خود را برای مراسم تحليف در ٢٠
جنوری  ٢٠١٧با سروصدا تبليغ میکرد ،رئيس جمھور چين ،شی جين پينگ در مرکز صحنۀ کنفرانس جنوری مجمع
جھانی اقتصاد ،برای اقتصاد جھانی باز و نظم سياسی بين المللی ،نطق افتتاحيه را ارائه داد .طبقۀ سرمايه داری فراملی
به نطق آغاز به کار داووس توسط رئيس جمھور چين دربارۀ صحنۀ سياسی جھان خوشآمد گفت و خوشحال شد که ديد
چين ھمت به رھبری جھانی گرفته است .طنز نبايد بر ھيچکسی پوشيده بماند که دو نفر از ثروتمندترين مردان چين،
وانگ جيانلين ،و جک ما ) ،(۶که دومی بنيانگذار علی بابا ،بزرگترين شرکت تجاری الکترونيک چينست ،شی جين
پينگ را در اجالس داووس ھمراھی میکردند.
اقتصادھای امريکا و چين به طور جدائیناپذيری درھم آميخته اند .آنھا اقتصادھای کمتر مستقل ملی ھستند تا دو جزء
کليدی بخشھای يک اقتصاد جھانی يکپارچه .ترمپ چين را به دستکاری ارز خود متھم کرده است ،و تھديد به وضع
يک تعرفۀ مالياتی  ۴۵درصدی به برخی از کاالھای چينی نموده است ،و پيشنھاد کرد که او سياست »يک چين« را به
عنوان يک ابزار چانه زنی در مذاکرات تجاری به کار گيرد .با اينحال ھنوز واقعيت ساده اينست که در ھر دو ،چين
و امريکا طبقۀ سرمايه داری فراملی وابسته به گسترش روابط اقتصادی خودست.
طبق گزارش  ٢٠١۶دو گروه صنعتی ،روديوم و کميتۀ ملی ) ،(٧سرمايه گذاری مستقيم )اف دی آی( بين امريکا و
چين در طول دو دھۀ گذشته افزايش يافته است .در سال  ،٢٠١۵بيش از  ١٣٠٠شرکت وابسته به امريکا  ٢٢٨ميليارد
دالر در چين سرمايهگذاری کردند ،در حالیکه شرکتھای چينی مبلغ  ۶۴ميليارد دالر در امريکا سرمايهگذاری نمودند،
و از نزديک به صفر درست در ده سال پيش ،به  ١۵٣ميليارد دالر دارائی ترقی کرده اند.
علیرغم رجزخوانی ترمپ دربارۀ کسری بودجۀ تجاری امريکا با چين ،صادرات چين به امريکا صادرات سرمايه
داری فراملی ھستند .و به اين دليل ،در واقع بيش از حد ارزش قائل شدن برای ارز چين به نفع کورپوراتھای
فراملیست که از چين به امريکا و بازارھای جھانی صادر میکنند .در واقع ،ھمانگونه که خود ترمپ تلقين کرده است،
لفاظی ضدچين و تھديدھای او به منظور ايجاد محيطیست که در آن او بتواند کشور/دولت چين را مجبور کند که
تخفيفھای بيشتری به سرمايۀ جھانی بدھد )ھمين امر را میتوان برای بحث ضدمکزيک گفت(.
عالوه براين ،طبق )وزارت( خزانه داری امريکا ،چين بزرگترين دارندۀ بدھی خارجی امريکاست ،که مالک بيش از
 ١/٢۴تريليون دالر به صورت اسناد ،اسکناس ،و اوراق قرضه يا حدود  ٣٠درصد از بيش از  ۴تريليون دالر امريکا
در اسناد )وزارت(خزانه داری ،اسکناس و اوراق قرضه نگهداری شده توسط کشورھای خارجیست .در مجموع ،چين
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صاحب حدود  ١٠درصد از بدھی نگهداشته عمومی امريکاست .در نتيجه ،کسری بودجه و بدھی ناشی از مصرف،
امريکا را در دھه ھای اخير »آخرين راه چارۀ بازار« ساخته است ،و با جذب بازده اقتصاد چين و جھان به دفع رکود
بيشتر و حتی فروپاشی اقتصاد جھانی کمک نموده است.
از اينرو ،اين يک تھديد بیاساس نبود ھنگامیکه وانگ جيانلين ُملتیميلياردر پيشرو چينی ،که گروه داليان واندای او
اخيراً زنجيرۀ سينمائی ای ام سی ) (٨را به دست گرفت ،به رژيم ترمپ ھشدار داد و گفت» :چنانچه کارھا ضعيف
مديريت شوند ،او  ١٠ميليارد دالر در سرمايه گذاری در صنايع فلم و معامالت ملکی را خارج میسازد .بيش از
 ٢٠٠٠٠نفر شاغل ھيچچيزی برای خوردن نخواھند داشت .و رشد فلمھای انگليسی وابسته به بازار چين ست« ).(٩
بحران سرمايه داری جھانی
ترمپيسم فشارھا سياسی و اقتصادی متضادی را بر امريکا وارد میسازد .بحران سرمايه داری جھانی در مواجھه با
رکود اقتصادی و ظھور پوپوليسم ضدجھانیسازی بر ھردو چپ و راست طيف سياسی حادتر شده است .در حالیکه
بحران عميق میشود و در حالیکه تنش ھای بين المللی به ژرفای جديد میرسند ،ترمپيسم به اندازۀ باز ترکيب متضاد
نيروھای سياسی و گفتمان ايدئولوژيک ،نمايندۀ گسست از جھانیسازی سرمايه داری نيست.
برای دستگاهھای نظامی و امنيتی امريکا مشکلست که با واقعيتھای جھانی جديد وفق يابند و حاکمان امريکا متکی به
ھياھوی امپرياليستی برای مشروعيت خود در ميان پايگاه شوينيستی کارگران امريکاست که تحرک رو به پائين و
نارضايتی را با نخبگان مستقر تجربه میکند .تحريکات امريکا در بحيرۀ جنوب چين» ،محور آسيا« و الف دليری
دروغين ،تنشھا را افزايش میدھند و حتی باعث تھديد به تشديد بحران سرمايه داری جھانی کرده است .گزارش
اطالعاتی اخير امريکا ) (١٠دربارۀ جنگ بين امريکا و چين ھشدار داد و يک مقام ارشد نظامی چين در ٢جنوری
 ٢٠١٧در روزنامۀ پست صبح جنوب چين ) (١١بيان کرد که جنگ با امريکا تحت ترمپ »تنھا يک شعار نيست«،
بلکه تھديد میکند که به يک »واقعيت عملی« تبديل شود.
ظھور رھبری جھانی چين برای طبقۀ کارگر جھان به چه معنی است؟ کشور/دولت چين يک دولت/کشور
سرمايهداريست )تا زمانیکه قدرت سياسی و نظامی و حتی اقتصادی در دست حزب کمونيستست ،اين نظريه صحيح
نيست -م -به نظر ما ديد نويسنده درست است  -پورتال( .ظھور يک طبقۀ سرمايه دار فراملی در چين و طبقۀ متوسط
ابرثروتمند و با مصرف باال در کنار افزايش استثمار صدھا ميليون کارگر چينی ،اکنون در مقطع برش مبارزات
جھانی کارگران به خوبی شناخته شده است .با اين حال ،سرمايه داری چين مسير نئوليبرالی به ادغام با سرمايه جھانی
را نپيموده است .دولت نقش کليدی در سيستم مالی ،در تعديل سرمايۀ خصوصی ،و دربرنامه ريزی دارد .اين اجازه
میدھد که زيرساخت قرن  ٢١را توسعه دھد و انباشت سرمايه را در اھداف گسترده تر از کسب سود فوری ھدايت کند،
چيزیکه دولت/کشورھای سرمايه داری غربی به علت خصوصی سازی ،مقرراتزدائی و عقبگرد از بخشھای
دولتی ،نمیتوانند انجام دھند.
مجموعه ای از نھادھایدولتی فراملی متعادلتر که واقعيتھای جديد سيستم سرمايه داری جھانی وابسته و چندقطبی را
منعکس کند ،میتوانند پايۀ تنشھای بين المللی و تھديد به جنگ را کاھش دھند .ما نبايد ھيچ توھمی داشته باشيم که
معماری سياسی جھانی جديد نه میتواند سرمايه داری را انسانی کند و نه بحران نبود مبارزات توده ئی برای توزيع
مجدد ثروت و قدرت رو به پائين را حل و فصل کند .بازگشت به دولت سرمايه داری مداخلهگر در سراسر جھان ،با
اينحال ،ممکن است از پائين مطالبات مبارزات مردمی و چپ تحميلشده بر دولت را مؤثرتر بسازد.
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 روبينسون.ويليام آی
 مطالعات جھانی و مطالعات امريکای التين در دانشگاه کاليفرنيا در، استاد جامعه شناسی، روبينسون.ويليام آی
 برای اطالعات بيشتر به آدرس سايت. تازه ترين کتاب او سرمايه داری جھانی و بحران بشريت است.سانتابارباراست
:او مراجعه نمائيد
http://www.soc.ucsb.edu/faculty/robinson/
:منابع
-(١)
warned last December
https://qz.com/861397/chinas-richest-man-wang-jianlin-threatens-donald-trump-20000us-jobs-are-at-stake-should-things-be-handled-poorly/
-(٢)
https://www.amazon.com/Global-Capitalism-Humanity-WilliamRobinson/dp/1107691117/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1486172058&sr=11&keywords=global+capitalism+and+the+crisis+of+humanity
-(٣)
http://www.wri.org/blog/2015/01/china%E2%80%99s-overseas-investments-explained10-graphics
-(۴)
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRI_EverybodysBusiness_Report_2010.pdf
-(۵)
http://www.globalresearch.ca/a-spectre-hovers-over-davos-world-economic-forumpopulism-and-the-trump-presidency/5570176
-(۶)
Wang Jianlin, and Jack Ma
-(٧)
2016 report by two industry groups, Rhodium and the National Committee on U.S.China Relations.
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-(٨)
https://en.wikipedia.org/wiki/AMC_Theatres
-(٩)
https://qz.com/861397/chinas-richest-man-wang-jianlin-threatens-donald-trump-20000us-jobs-are-at-stake-should-things-be-handled-poorly/
-(١٠)
http://www.reuters.com/article/us-usa-intelligence-future-idUSKBN14T1J4
-(١١)
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2065799/china-stepspreparedness-possible-military-conflict-us
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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erIngles&utm_content=34
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