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 چگونه نابرابری فزاینده باعث ایجاد نابهنجاری در اقتصاد جهانی: جنگ های تجاری، جنگ های طبقاتی اند

 ، نویسندگان متیو کالین و مایکل پِتیس، انتشارات دانشگاه ییل،می شود و صلح جهانی را به خطر می اندازد

2020.

 نگرشی موشکافانه به اقتصاد جهانی است که بر مبنای تحلیلی جنگ های تجاری، جنگ های طبقاتی اند کتاب

 این کتاب بررسی بسیار خوبی از نیروهایی است که در پس تنش ها. دقیق و شرحی روشن فراهم آمده است

.و تجارت جهانی وجود دارند ــ هر چند نویسندگان در نهایت تعریفی از نظامی بدیل به دست نمی دهند 

 ادعای متیو کالین و مایکل پتیس این است که جنگ های تجاری ــ مانند آنچه اکنون بین چین و آمریکا یا

 آلمان و اسپانیا در جریان است ــ ناشی از وجود نابرابری در این کشورهاست که منجر به تنش بین آنها شده

 کشمکش های بین المللی زمانی به راه می افتند که در داخل کشورها: استدالل آنها از این قرار است. است

 ثروتمندان و شرکت های آنان درآمدهای گزافی به دست می آورند اما درآمد کارگران یا کم می شود یا بدون

 با توجه به این که ثروتمندان گرایش به اندوختن دارند و نسبت به درآمدشان کمتر از فقرا. تغییر باقی می ماند

https://www.amazon.co.uk/Trade-Wars-Are-Class-International/dp/0300244177
https://www.amazon.co.uk/Trade-Wars-Are-Class-International/dp/0300244177


 اگر درآمد. برای کاالها و خدماتشان هزینه می کنند، این افزایش درآمدها موجب بروز کسری تجاری می شود

 خریداران در یک کشور به طور جمعی افت پیدا کند، کل جمعیت آن کشور تعداد کمتری از محصوالت

 این افت مصرف محصوالت منجر به انباشت کاالی. تولیده شده در کشور را خریداری و مصرف می کند

.مازاد یا عرضه ی بیش از حد کاال ــ مواردی مانند مانند ماشین لباسشویی، لباس، فوالد یا گاز ــ می شود

 با این کاالهای مازاد چه باید کرد؟ در اقتصاد جهانی گشوده و تقریباً بدون نظارت تنها راه برون رفت برای

 این. کشورهایی مثل چین، صادرات یا فروِش زیر قیمت واقعی کاالهای مازاد خود به خارج از کشور است

 کار باعث می شود تا اقتصاد کشور با تمام ظرفیتش به کار ادامه دهد، اما به بهای قربانی کردن کشورهایی

 به خاک سیاه نشاندن»که این کاالها را با قیمتی غیرواقعی وارد می کنند ــ فرآیندی که از آن به عنوان 

 اگر کشوری مازاد مصرف خود را به کشور. برای مثل، فوالد را در نظر بگیرید. یاد می شود« همسایه

.دیگری به زیر قیمت واقعی بفروشد، با این کار باعث تضعیف تولید فوالد در آن کشور خواهد شد

 :امپریالیسم هابسون بهره می برند، فردی که نظریه های اقتصادی اش در. اِی. این نویسندگان از آرای جی

 او پس از. است 1899-1902برآمده از تجربه ی مستقیم او از نقش بریتانیا در جنگ بوئر  یک مطالعه

 ، استدالل می کند که این جنگ بهمنچستر گاردین ارائه ی گزارشی درباره ی این مناقشه برای نشریه ی

 آغاز شد، کسی که در عین نادیده گرفتن سرمایه گذاری و کیفیت ِسسیل روِدز تحریک صاحبان معادنی چون

 مبارزه بر سر به دست آوردن»زندگی در وطنش تأثیر عمیقی بر سیاست خارجی بریتانیا در رابطه با 

 توسعه ی امپریالیسم بریتانیا تضمینی بود. در خارج از کشور داشت« بازارهای سودآور برای سرمایه گذاری

 این کشور، عمدتاً کاالهای تولیدی، با قیمت کمتر به کشورهای« مازاد»برای این که محصوالت 

 .مستعمره ای مانند هند و آفریقای جنوبی صادر می شوند ــ اغلب به بهای ضرر دیدن اقتصاد این کشورها

 بریتانیا کشوری است که بر مبنای باجی که از کشورهای»استدالل می کرد که  1902هابسون در سال 

 دیگر می گیرد امرار معاش می کند و طبقاتی که از این باج نفع می برند انگیزه ی روزافزونی برای استفاده از

 سیاست دولتی، امکانات مالی دولتی، و نیروی دولتی برای گسترش سرمایه گذاری های شخصی خود و

.«محافظت و بهبود سرمایه گذاری های موجود دارند

 کالین و پتیس با تکرار حرف های هابسون، استدالل می کنند که ریشه ی اصلی منازعه ی تجاری جهانی

البته احتماالً هابسون این موضوع را نیز اضافه می کرد که. امروز نتیجه ی مصرف ناکافی در کشور است  

 آنچه بر وخامت اوضاع می افزاید دست کاری یارانه ها ی به دست آمده از مالیات دهندگان به نفع صادرکنندگان

 تجلی پیدا می کند، نهادهایی که با ارائه ی UK Export Finance است که در قالب سازمان هایی ماند

 یارانه به صادرکنندگان و سرمایه گذاران در بازارهای خارجی، از آنها در برابر زیان های ناشی از زیان های

یارانه های دولتی معموالً به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی تعلق نمی گیرد. بازار محافظت می کنند .

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B2
https://www.lulu.com/de/de/shop/j-a-hobson/imperialism-a-study-of-the-history-politics-and-economics-of-the-colonial-powers-in-europe-and-america/paperback/product-16ye6mnz.html?page=1&pageSize=4
https://www.lulu.com/de/de/shop/j-a-hobson/imperialism-a-study-of-the-history-politics-and-economics-of-the-colonial-powers-in-europe-and-america/paperback/product-16ye6mnz.html?page=1&pageSize=4


 با سقوط. عالوه بر چین، آلمان نیز نمونه ای کالسیک از الگوی اقتصادِی افت مصرف محصوالت است

 دیوار برلین، فقر و ناامنی در آلمان افزایش یافت که دلیل عمده ی آن حذف کمک هزینه های دولتی و ثابت

 هارتس بود که صدراعظم گرهارد شرودر در« اصالحات»ماندن دستمزدهای واقعی بود امری که نتیجه ی 

 مخالفت سفت و سخت حکومت با»کاهش مالیات کسانی که درآمدهای باال دارند و . آغاز کرد 2003سال 

 برای سرمایه گذاری دولتی موجب شد تا قدرت خرید اکثریت مردم از بین برود و تنها« درخواست وام

 سرآمدان ثروتمند و شرکت هایشان از این قدرت برخوردار باشند، و این در حالی بود که آنها بسیار کمتر از

 ، بیش از یک چهارم ارزش تولیدی کارگران و سرمایه  های2008پیش از سال . درآمدشان خرج می کردند

 شرکت های آلمانی می توانستند. »آلمانی به خارج از کشور، عمدتاً به همسایگان اروپایی آلمان، ارسال می شد

 سود. با فروش کاالهای خود به مشتریاِن کشورهای خارجی از رکود بازار در داخل کشور در امان بمانند

 ثابت مانده بود و به سبب رشد جهانی، درآمد حاصل( دستمزدها)آنها افزایش چشمگیری یافت زیرا هزینه ها 

 کشورهایی مانند اسپانیا صادرات آلمان را جذب کردند اما به سبب نابرابری و.« از صادرات باال رفته بود

 در نتیجه،. عدم رشد درآمدها در کشور، آلمان نتوانست به میزان کافی کاالهای اسپانیایی وارد و مصرف کند

.در اروپایی که اختالفاتش رو به افزایش بود، تنش ها اوج گرفت

 همانند کارگران آلمانی، شهروندان آمریکایی نیز که در نیمه ی پایین توزیع ثروت و درآمد قرار دارند از

 مالیات های تنازلی به کسانی که. شاهد افزایش معناداری در درآمدهای خود نبوده اند 1970اواخر دهه ی 

 درآمدهای کمتری داشتند آسیب رساند و در واقع جایگزین مالیات هایی شد که پیشتر از سود شرکت ها

 که نصیب کسانی می شد که آن اندازه ثروتمند)دریافت می شد و در همان حال مالیات بر عواید سرمایه ای 

 با این حال، با توجه به افزایش. درصد کاهش پیدا کرد 10بیش از ( بودند که صاحب سرمایه باشند

 نابرابری در ایاالت متحده، چگونه می توان تراز تجاری منفی درازمدت کشور را ــ که استثنائی بر کاالهای

 مازاد چین و آلمان است ــ توضیح داد؟ کالین و پتیس به درستی توضیح می دهند که آمریکا تبدیل به محلی

 آنها استدالل می کنند که این امر عمدتاً به علت نیاز. برای فروش زیر قیمت کاالهای مازاد جهان شده است

 و جایگاه دالر به عنوان ذخیره ی ارزی( که با فروش کاال به آمریکا به دست می آید)جهانی به دالر آمریکا 

.در نتیجه، آمریکا قربانی است و نه مصرف کننده ی سیری ناپذیر کاالها و خدمات جهانی. جهانی است

کالین و پتیس درست. اما به نظر می رسد قربانی نشان دادن آمریکا نمونه ای از منطق سؤال برانگیز باشد  

 می گویند که مردم معمولی آمریکا در نتیجه ی قیمت شکنی و نیاز جهانی به دالر آمریکا، متحمل زیان

اما سلطه ی جهانی دالر چیزی است که آمریکا در کنفرانس بِرتون وودز. اقتصادی شدیدی می شوند  

)Bretton Woods(  خواستار آن بود ــ بر خالف پیشنهاد جان مینارد کینز در راستای ایجاد 1945در  

نظام برتون وودز می خواست. مستقل برای ارزهای جهان )Clearing union( یک نهاد اتحادیه ی تهاتر  



، رییس جمهور نیکسون برای برچیدن برتون1971در سال . مانع از انباشت کاالهای مازاد و کسری شود  

.وودز، این نظام را نقض کرد

 در همان حال، همانند بانکدار در بازی مونوپولی، قدرت چاپ ارز ذخیره ی جهانی، شهروندان آمریکا و

 شرکت هایش را قادر ساخته است تا در خارج از کشور اقدام به خرید کنند ــ و چین تا همین اواخر

 بیان اینکه این قدرت بزرگ به سایر کشورهای جهان لطف. بزرگ ترین و ارزان ترین بازار بوده است

 می کند کامالً برعکس منطق این نظام است ــ نظامی که هدفش فراهم ساختن قدرت استعماری، نیروی کار

 از همه مهم تر، منطق پتیس و کالین نحوه ی استفاده ی آمریکا از. ارزان و مصرف فراوان برای آمریکاست

 قدرت ژئوپولیتیک خود به عنوان منتشر کننده ی ارز جهانی برای زیر پا گذاشتن منافع و حقوق بشر

 آشکار بود یعنی زمانی 19کشورهای سراسر جهان را نادیده می گیرد ــ رفتاری که در دوران بحران کووید

 که رییس جمهور آمریکا دسترسی به حق برداشت ویژه ی صندوق بین المللی پول را برای برخی از کشورها

 به علت مقررا ت زدایی به رهبری آمریکا پس از. که از نظر حکومت دوست محسوب نمی شدند، وتو کرد

 این فقداِن موانع. دوران نیکسون، تحرک سرمایه ی سرمایه گذاران وال استریت با موانع چندانی مواجه نیست

.به همراه دالر قدرتمند، به آمریکا قدرت و توانایی زیادی می دهد

 کالین و پتیس به درستی استدالل می کنند که برای پایان دادن به جنگ های تجاری باید به جنگ های طبقاتی

 با پذیرش این که پایان دادن به. این امر مستلزم مقررات و اصالحات داخلی و بین المللی است. خاتمه داد

 عدم توازن در تجارت و نظام مالی جهانی مستلزم مقررات داخلی و همکاری بین المللی است، اما راه حل

 آنها پیشنهاد می کنند که آمریکا باید جریان ورود سرمایه را. پیشنهادی آنها ضعیف و احتماالً غیرمؤثر است

 محدود کند تا باعث کاهش صادرات شود اما از محدود کردن جریان خروج سرمایه حرفی به میان

 این راه حال، یکی از اساسی ترین دالیل تنش های تجارت جهانی و ناپایداری مالی را نادیده. نمی آورند

 توانایی و قدرت سرمایه گذاران و سفته بازان برای به حرکت درآوردن ارادی سرمایه، ایجاد: می گیرد

 کالین و پتیس می نویسند که به چالش کشیدن قدرت. نابهنجاری تجاری و به بازی گرفتن نظام بین المللی

 اگر جوامع می خواهند با امتیازات. آنان صورت بگیرد« مواجهه با مخالفت اصولی»سرآمدان باید در عین 

 در داخل و خارج از کشور مقابله کنند، اقتصاددانان باید سیاست های« یک درصد ی ها»بیش از اندازه ی 

 اقتصادی کامل، معقول و فراگیری را صورتبندی کنند که بتواند مبنای چنین تحولی باشد ــ به همان شکل که

 منجر به شکل گیری ساختار متعادل و 1945کینز چهارچوب اقتصادی ای را فراهم ساخت که در سال 

.پایدار برتون وودز شد

 با این همه، متیو کالین و مایکل پتیس در کتاب خود اطالعات فراوانی را گرد آورده اند و تحلیلی فوق العاده

 کتاب آنها. و دقیق از نیروهای داخلی و خارجی ای فراهم می آورند که به جنگ تجاری کنونی شکل می دهند

 .موجب گشایش فضای فکری ارزشمندی می شود و زمینه را برای بحث هایی گسترده تر آماده می کند



 کتابی که خطوط کلی طرحی برای: امیدوارم این اثر صرفاً مقدمه ای بر تالش مشترک بعدی آنها باشد

.ساخت نظم اقتصادی جهانی پایدار و نوینی فراهم می آورد
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