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 آیا چین یک کشور سرمایه داری است؟

 دانستن چین( اصرار افراد و محافل منتسب به چپ در سرمایه داری و حتی امپریالیستی بر نقدی)

 

ثروت » سرمایه داری اینگونه می نویسد:کشورهای جلد اول کاپیتال )سرمایه( در تعریف فصل اول از کارل مارکس در 

و سپس در تعریف  «گر می شوده جلو« کاالی عظیمی از توده»اجتماعاتی که در آنها تولید سرمایه داری حکمفرماست، به شکل 

ن را بر یء خارجی است. چیزی است که به وسیله خواص خویش یکی از نیازمندی های انسامقدمتاً یک ش کاال»: گویدکاال می 

هرگاه ارزش مصرف کاالها کنار گذاشته شود فقط برای آنها یک خاصیت باقی می ماند و آن » می نویسد: در ادامهو « می آورد.

انسان در تولید » بدین معنا کهکاری که در طبیعت توسط انسان ها انجام شده است. « هستند کاراین است که همه محصول 

کاالها دارای یک »: ادامه می دهدو « اشکال ماده را تغییر دهد. طبیعت عمل کند. یعنی تنهاخویش فقط می تواند مانند خود 

ک دارد. این شکل مشتر تمباینشکل مشترک ارزشند که به نحو بسیار بارزی با اشکال طبیعی و تنوع ارزش های مصرف آنها 

مصرفی است. ولی فقط در دوران  یءکار در کلیه حاالت اجتماعی، یک ش حاصل» تاکید می کند که: پسو س «است. پول

تبدیل به کاال می شود و آن دورانی است که کار صرف شده در تولید چیز  تاریخی مشخص از تحول است که حاصل کار

  1«.آن چیز یا به عبارت دیگر به مثابه ارزش آن تلقی می گردد «شیئیت»ز اسودمندی به مثابه خاصیت ناشی 

و محیط زیستی که طبیعت ) زمین مهم املسه ع رل کاپیتال بوا مارکس در فصلتاکید  که شودتالش می  مقدمهبا این 

در یک جامعه سرمایه داری  (نیروی حیاتی انسان)همان  نیروی کاریا  و کار)معادل عام( پول  ،انسان ها در آن زندگی می کنند.(

و  به نمایش می گذارد )کشور( صورت بندی سرمایه دارانه را در یک جامعهی شدن آنها کاالیمهمی که  امل. سه عشودبرجسته 

)کشور( به معنی نبود صورت  نامبرده در یک جامعه املیک یا هر سه ع دنشندن یا بونی کاالیآشکار است که از نظر مارکس 

سرمایه داری این سه عامل همان شکل  در جوامع )کشورهای( پیش و پس ازهمانگونه که  در آن است. یبندی سرمایه دار

این به همین دلیل،  و صفت کاالیی بودن از آن ها زدوده می شود. ا بوده و خواهند بوداولیه، یعنی غیر کاالیی بودن خود را دار

ر نیروی کامصرف  ینتیجهکه  «ییهاکاال»ابتدا  درهیچکدام از آنها  نامیده می شوند، چرا که« کاالهای موهوم» گاهیسه عامل 

 نیروی کارمحیط زیست(  طبیعت و) زمین رویها انسان به بیان دیگر، .نبوده اند ،باشدکسب سود  با هدفدر طبیعت انسان 

این محصوالت فقط در جامعه ای که در آن صورت محصوالتی را پدید می آورند که و  می کنندخود را مصرف  )نیروی حیاتی(

ای )کشوری( که هدف نه تامین نیاز انسان ها بلکه کسب سود است، باشد، یعنی در جامعهداشته بندی سرمایه دارانه تسلط 

 . توسط پول )معادل عام( تعیین می شود نیز این کاالهاارزش مشترک شکل  سپسو  ه خود می گیرندی بشکل کاالی
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می شود و بیگانگی، کاال ها نمایان  )بت وارگی( به دنبال کاالیی شدن محصوالت در جوامع سرمایه داری خصلت فتیشیستی

با این چشم بندی است که »صفتی رازآمیز که به قول مارکس: یعنی نقطه مرکزی تحلیل مارکس در مورد کاال پدید می آید. 

ت اشیاء اجتماعی در عنی به صورمحصوالت کار بدل به کاال می شوند و در عین محسوس بودن غیر ملموس می گردند، ی

 2«راد این اجتماع در برابر یکدیگر قرار می گیرند.تحت پوشش آن اف»و « آیند.می

 در کشور عاملاین سه وضعیت  یپی جوی به ای پاسخ به سوال طرح شده در عنوان این مقالهبا این توصیفات و تعاریف بر

 ، یعنیاین وجه مشخص تا شود میدنبال از آنها و سرنوشت هر کدام پرداخته  1949جمهوری خلق چین پس از انقالب 

چین کشور  در املاین سه ع یبارهدر ،سرمایه داری استصورت بندی اصلی و ضروری  یکه مشخصه سرمایه دارانه کاالشدگی

 .گیردقرار  و واکاوی بررسیمورد 

 از انقالب پسبالفاصله در چین اما  یک کاال خرید و فروش می شود،می دانیم که زمین در کشورهای سرمایه داری همانند 

سطح زمین و تنها حق استفاده از  واست و تاکنون نیز به همان صورت باقی مانده  عمومی اعالم شدمالکیت بر زمین  1949

چینی و  تولید کنندگان کاال و خدماتو برای کشاورزی دهقانان در اختیار  به اشکال متفاوتی منابع روزمینی و منطبق بر نیاز،

یا استفاده  ،و هرگز این استفاده کنندگان حق خرید و فروش آن شده است گذاشتهخارجی برای مدت معینی  گذارانیا سرمایه 

و با توجه ویژه به این موضوع  در سال های اخیربدین ترتیب نداشته و نخواهند داشت.  ،)معادن( دنچه زیر زمین قرار داراز آن

عالوه بر استفاده از زمین تالش شده تا  ،نشودوجه ممکن  مالکیت خصوصی بر زمین به هیچ یزمینهکه به گونه ای پیشبرد آن 

 .دنقرار گیرنیز محافظت کامل محیط زیستی کنترل و  تحت زمینیزمین و منابع زیر و حفظ کامل مالکیت عمومی، برای تولید

را خصوصی بر زمین  فردی و ر اختیاراتکه حتی المقدو تمرکز کرده استمبر این موضوع توجه خود را دولت چین  از این رو،

صنایع و یا خانه سازی در  در استفادهو یا قابل  تمامی زمین های قابل کشت برای کشاورزی تا گذاردبه کلی کنار محدود و یا 

که  آنامر خصوصی سازی زمینی به صورت کاال و خرید و فروش و منابع زیر امکانضمن عدم و  دنمالکیت عمومی باقی بمان

 شود. اجرااصلی سوسیالیسم است،  مشخصاتاز  یکی کهمالکیت عمومی زمین ، اصلی سرمایه داری استشاخصه های  یکی از

 .نمایدمحقق را یکی از اصول سوسیالیسم مالکیت عمومی بر زمین، با اجرای موفق شده، کشور چین  بنابراین،

آن و چه قیمت گذاری بین المللی  بازار داخلی و معادل عام درچه به صورت تعیین موضوع دوم پول است که در چین 

میان چین  از اختالفات همیشگی. می دانیم که یکی دولت به نمایندگی از جامعه است نظارتزیر کامالً عمده داخلی و خارجی، 

. وضع می کندول ملی خود پبر  که چیناست و نرخ سودی ی یوان رشیوه ارزش گذا ،کشورهای سرمایه داری یگرد و آمریکا و یا

دانسته و  از پیش کمال ناباوریو در «افسار گسیخته»ی هشتاد و نود که نوعی سرمایه داری مناقشه هیچگاه حتی در دههاین 

« سرمایه داری دولتی»یکسره ذیل نام بسیاری آن را  و قرار داشتمطلق دولت چین  نسبتاً زیر کنترل  کهبرنامه ریزی شده 

اری پول و ذگ شدر مورد ارز چه در مورد زمین و چههم نتوانست خواسته های دولت های امپریالیستی را  کردند،طبقه بندی 

کامالً دولتی  ی مالیهتام و تمام کنترل محقق سازد و همواره این ایستادگی در برابر تعیین ارزش یوان و به طور کلی  نرخ سود،

شکل ویژه تر و  2000 سدههای داخلی و چه خارجی، به ویژه با شروع در چین حکمفرما بوده است. این کنترل چه در بازار

کنترل پذیرتری به خود گرفته است و مالیه چین و به تبع آن پول آن کشور بر خالف کشورهای سرمایه داری کامالً تحت کنترل 

 دولت باقی مانده است.

 تنها در بازار جهانی است که پول وظیفه» ست:که مارکس در فصل سوم کاپیتال متذکر شده ا همانگونه ،ناگفته نماند

که شکل طبیعی آن در عین حال بالواسطه صورت اجتماعی تحقق کار  ی انجام می دهدخویش را به طور کامل مانند کاالی
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چین در عرصه جهانی و با توجه به سیطره بنابراین،  3«نحوه وجودی آن با مفهومش مطابقت پیدا می کند. و مجرد انسانی است

و در نهادهای مربوطه سرمایه دارانه در  که تماما توسط کشورهای بزرگ سرمایه داری تدوین شده اند حقوق بین المللقوانین 

، هر چند نماید متابعتو نهادها از این قوانین صورت  ره هبناچار است برخی الزامات را در این زمینه بپذیرد و  ،حال اجرا هستند

رهای مختلفی از جمله استفاده از پول ملی برای مبادالت خارجی و یا مقاومت در برابر نیز راهکا تابعیتبرای پرهیز از این 

و در واقع در صدد گرفته برخی کشورهای دیگر بکار  با همراهی روسیه واخیرا  را( SWIFT) سوئیفتو انحصار سیستم مقررات 

و جامع  مسیر مستقلتا جای ممکن عبور از این حلقه انحصار سرمایه دارانه بتواند  تا با چینی است سوئیفتسیستم ایجاد نوعی 

را واال دولت چین اقدامات متعددی  آورده شد،از باب مثال  مذکور، دو موردالزم به توضیح است که . ایجاد نماید االطرافی را

یا در حال  از جمله حوزه بانکی و پولی انجام داده و خود از زیر سلطه نظام سرمایه داری در تمامی حوزه ها برای خارج کردن

 آن است. دادن انجام

 حوزهدر دو  این کشورکه  مشاهده می شود ،جامعه چینصورت بندی اقتصادی  یکننده عیینتو مورد اصلی  دوتوصیف با 

 محقق ساخته استاصل مالکیت عمومی را  ،به صورت کامل زمینی در حوزهیعنی بسیار موفق ظاهر شده است؛ مهم و اساسی 

اقتصاد داخلی و نیز سرمایه گذاری های فراوانی که در کشورهای دیگر از جمله  یدر حوزهممکن  ایجتا  نیزو در مالیه و پول 

نظارت و  باو  سیاستی دوگانه با اشکالی از تلفیقهای در حال توسعه انجام داده است، کشورهای بزرگ سرمایه داری و یا کشور

 موضوعاتی )پول( را در کنترل خود نگه دارد. ملایادی از این عزبخش های است توانسته  ،سرمایه داریکنترل و پرهیز از آنارشی 

کشور » یا « آسیای شرقیببرهای »چون یل نام هایی همذی که زمانی حال توسعه، به ویژه کشورهای یک از کشورهای درهیچ که

مالکیت عمومی بر یعنی  ،در این دو حوزهتنها کشور چین، نداشته اند و ها در آنموفقیتی  می شدند،طبقه بندی « های نوظهور

با و سرمایه جهانی  شودسرمایه خارج  از زیر چتراست توانسته  ،خود مطلق بر مالیه و پول ملی زمین و کنترل و نظارت نسبتاً

 وارد سازد. ،از پیش دانستهنتوانسته خللی به این سیاست برنامه ریزی شده و  کنون انجام داده و می دهد،تالشی که تای همه

تا موفقیت چین در باال  انداخته شودنگاهی « نوظهور»یا دیگر کشورهای « ببرهای آسیای شرقی»کافی است به سرنوشت همان 

سطح عمومی زندگی مردم چین بوده که باالبردن  1949بردن تمامی شاخص های اقتصادی و در عین حال حفظ اهداف انقالب 

 .شود مشاهده است،

یستند. این یک واقعیت کاردهای چینی پس این میلیونرها و میلی این پرسش مطرح شود کهشاید با توجه به موارد مذکور، 

اجازه دو تا سه دهه  ،دولت چین ،(High-Tech)و برتر  آوری بسیار پیشرفته و جذب علوم و فن است که برای خلق ثروت

 حتی ودانست در کشور مجاز برای سرمایه های داخلی و خارجی را سیخته گافسار به ظاهر  سرمایه داری ینوعی شیوهگسترش 

با  .اجرا می کندکنترل شده  این سیاست را به صورتی کامالً هم و هنوز کردتشویق  این سیاست را با دادن امتیازهای فراوان،

در جذب سرمایه های خارجی  2020کار با چین باعث شد که این کشور بتواند در سال  جذابیت ،سیاست های مذکوروجود 

مالکیت عمومی بر زمین با کنترل  دولت و حزب کمونیست چینبه طور کلی، برای اولین بار از ایاالت متحد امریکا پیشی بگیرد. 

نظارت را زیر چتر  گذاریسرمایه به گونه ای  -د خاصبه جز اندک بانک های کوچک خصوصی برای مقاص-بانک ها نظارت بر و 

ویژه خارجی ه داخلی و باز سرمایه داران بزرگ  را تخطی بیش از اندازه فرصتو  همالکیت عمومی قرار دادنوعی و در واقع  یدولت

به  دستیابیکه  ه استعمل کرد شکلیگذاری خارجی به قراردادهای سرمایه تمامی توافقات و حال در عیندر  و ه استگرفت

 ،چینکه اکنون تا جایی  برآورده سازد؛ ،سیالیسمتحقق سواهداف  به عنوان یکی از را (،High-Tech) علوم و تکنولوژی برتر

در جهان می باشد و به عنوان یک قدرت بی رقیب و برتر  هایآوری ح علوم و فنوصاحب باالترین سط ،تقریبا در همه زمینه ها

و دستیابی  تمامی اسناد حزب کمونیست بر آن تاکیددر که  موردی است.با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت در این حوزه 
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چند که  هر. است شدهیین بو ت دوینت« سوسیالیسم با چهره چینی»تحقق  اجتناب ناپذیریکی از پایه های به عنوان  به آن

 ولی همان شیوه ،کننده به نظر می رسیدنومید بسیار در نگاه اول بهره کشی سرمایه دارانه به ویژه در دهه هشتاد و نود  یشیوه

بسیار دولتی و مردمی این کنترل و نظارت  2000 ی اول سده و از دههکنترل و نظارت دقیق قرار داشت  زیر ،در پشت سرهم 

 و پول تا جایی که اکنون می توان گفت عالوه بر زمین که در مالکیت عمومی باقی مانده است، مالیهوسیع تر و عمیق تر شد 

 ،داردوجود  نظارت و کنترل هنوز رخنه هایی ایندر اگرچه د. دار رمردم قرا به نفع عموم ،آن کشور نیز زیر شدیدترین نظارت ها

و  در نظر گرفته و می گیردسرنوشت سختی  ،ایجاد انحصار خصوصی برایهر نوع اقدامی  برای دنبال کنندگانولی دولت چین 

غلبه بر سرمایه هرگز  ،بدون استفاده از قهر داند خوبی میه بچرا که روی گردان نیست، هم  در این باره از انجام اقدامات قهرآمیز

ی در چین توسط نهادهای حزبی شناسای مارکس است که« دیکتاتوری پرولتاریای»نکته ای که یادآور  بود.نخواهد  امکان پذیر

 .می شودی به اجرا گذاشته گاه قضایو توسط دست

مطلق از این کنترل و نظارت  و قهر اجبار امیل و رغبت و یا با ب نیزهای بزرگ چینی  شرکت در این راهناگفته نماند که 

به عنوان مثال بیشتر شرکت های  منتفع می شوند. نیز اقتدار ملیاین از  ،البته در مقابل و می کنندیا اطاعت حمایت  دولتی

و بخشی از مدیریت فقط بخش خصوصی چین فقط ظاهری خصوصی دارند، ولی در واقع سهام اصلی آنها دولتی )عمومی( و 

و معروف  نمونه بارزپاسخگو باشند. و نیروهای نظارتی هم آنها در دست بخش خصوصی است که باید در برابر دولت سهام 

عظیم هوآوی است که دولت های غربی برخالف آنچه مدام بر آن اصرار  شرکتدولت چین از قاطع پشتیبانی  ،حمایت دولتی

ند که دراعمال ک شو مدیران شرکتآن  رفشارهای بی سابقه ای ب ،های خودشان انجام نمی دهند شرکتدارند و هرگز در مورد 

 .جه شدموا نیز با واکنش شدید دولت چین

 در کهنیروی کار انسانی است شدگی الکاجلوگیری از ، آخرین مورد در واکاوی سرمایه داری بودن یا نبودن چینو  ینسوم

« یالیسم با چهره چینیسوس» تحققو اساسی را در سیاست  یمسیر با دو عامل دیگر یعنی زمین و پول،همراهی و هم پیوندی 

الیستی یا ـمسیر توسعه سوسی ،«کاالی موهوم»سه  این به اصطالح تکلیفن تعییهمانگونه که گفته شد  تعیین می کند.

چین هنوز در میانه راه  ،شدگی نیروی کاریعنی کنترل کاال ،در این مورد است که نواقعیت ای د ونل می دهشک داری راسرمایه

 است.

صرف  ،کشور به صورت گسترده چند که ارزش اضافی تولید شده داخل کشور و یا به دست آمده از خارج هربه بیان دیگر، 

اجتماعی  وتولید صنعتی و کشاورزی و خدماتی می شود و یا در جهت ایجاد و گسترش خدمات عمومی  یتوسعه زیر ساخت ها

 غالب نسبتاً  ای جنبهمناسبات سرمایه دارانه  )کاالشدگی نیروی کار( می توان گفت که در این بخش هنوز، بکار گرفته می شود

و سیاست  مل دیگر یعنی زمین و مالیه عمومیدو عاتحت کنترل  2000دوم سده  یدهه از همین مناسبات نیزچه  اگردارد. 

سرمایه  یشیوهاین همچنان  ،به ویژه در صنعت ،در بخش های بسیاری ، ولیستا زیر فشار قرار گرفته عمومی حزبی و دولتی،

وجه غالب سرمایه دارانه  اما. بازی می کندو مناسبات سرمایه دارانه در این بخش کماکان نقشی جدی  داردغالب جنبه ای رانه دا

و از میان کنترل ویژه ه تماعی و بجخدمات عمومی و ا گسترش یابنده ی با افزایش سریع و وبه تدریج و به آرامی هم این عامل 

کم رنگ در حال ، )به عنوان اولین کشور در تاریخ( ریخی بشریتتااین ننگ  محوتالش در جهت و کشور  فقر مطلق دربرداشتن 

موضوعی به سرعت، برطرف شود.  نیزشدگی نیروی کار کاال ، یعنیاساسیبسیار و منفی امیدوار بود که این وجه باید  وشدن است 

 .از انتظار نیستدور  وبا توجه به عملکرد این کشور در سایر بخش ها قابل انتظار و شدنی که 

تعیین  مهم لمبا جمع بندی موارد اشاره شده، یعنی سه عامل کار، زمین و پول می توان گفت که چین کنونی از سه عا

عامل دوم یعنی پول )مالیه( هم به  درو ت کامل در مالکیت عمومی دارد عامل زمین را به صور ،کننده مناسبات سرمایه دارانه
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عامل سوم یعنی نیروی کار  رد اما .حاکم استسوسیالیستی  شبهو وجه غالب مناسبات غیرسرمایه دارانه  ،صورتی کامالً مشهود

 ،با کیفیت عمومیِ تأمین اجتماعیگسترش در تسریع اجتماعی و وسیع با توسعه هر چه بیشتر حمایت های  باید امیدوار بود که

 پیش رود.به سوی غلبه مالکیت عمومی و سوسیالیستی  نیزاین مسیر 

منافع عمومی را غالب سازد و بنابراین نسته است به صورتی چشمگیر کشور چین توا ،در نتیجه در سه عامل تعیین کننده

 ،به ویژه در این دو دهه «سرمایه داری دولتیکشوری با » یا «سرمایه داری یکشور» توصیف این کشور با عناوینی همچون

برخی  ند که هنوز بقایای سرمایه داری و حتی برخی مناسبات پیشاسرمایه داری درهرگز بر واقعیت چین منطبق نیست. هرچ

در تمامی است که « سوسیالیسم با چهره چینی»سوی همان به ولی مسیر و جهت اصلی  ،این کشور دیده می شود وجوه جامعه

کنون شده است و تابر آن تأکید  مکرربه صورتی جدی و  این کشورحزب کمونیست شده در اسناد اصلی  تبیین و تدویناهداف 

 .دیده نشده است ،با این اهداف باشد قابلیا سیاستی که در ت موردینیز 

 

                 مرتضی محسنی         
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