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هنگ کنگ، منونۀ بارزی از حاکمیت نئولیبرالیسم و سرمایه داری عظیم مالی در جهان ــ شهری شده است با 
۹۳ نفر میلیاردر )مقام دوم در جهان بعد از نیویورک از حلاظ تعداد میلیاردرها( و در عین حال شهری با ناامنی 

عظیم اقتصادی.
هنگ کنگ هنوز از صدمات ۱۵۰سال استعمار بریتانیا که بعد از جنگ های تریاک شروع شد، بهبود نیافته 
است. بریتانیایی ها در آجنا نظام اقتصادی سرمایه داری را ایجاد کردند بی آنکه شهر هیچ سابقه استقاللی داشته 
باشد. هنگ کنگی ها در دوران استعمار حتی از حق رای برخوردار نبوده و کشتار های روزانۀ مردم معترض به دست 
نیرو های انگلیسی در سال ۱۹۶۷، هنوز فراموش نشده است. بریتانیایی ها در زمان ترک هنگ کنگ با دولت چین 
به توافقی رسیدند که به مدت پنجاه سال دولت چین نتواند نظام سیاسی و اقتصادی شهر را تغییر دهد. با این 

اقدام هنگ کنگ به منطقه ای با مدیریت ویژه SAR- Special Region Administerative تبدیل شد.
با توجه به این توافق، چین قادر نیست که اقدامی در جهت بهبود زندگی سخت مردم عادی در هنگ کنگ 
اجنام دهد. سیاست »یک کشور، دو نظام« به معنای وجود سرمایه داری افراطی در هنگ کنگ، در کنار، اما جدا از 
نظام چین با مست گیری سوسیالیستی است. هنگ کنگ نظام سیاسی غیرمعمولی دارد. مثاًل ۵۰درصد اعضای 

مجلس مقننه باید منایندۀ منافع سرمایه داران، یعنی منایندگان شرکت های بزرگ باشند.
هنگ کنگ، مرکزی برای سرمایه داری مالی بزرگ و در نتیجه محلی مساعد برای جنایت های مالی است.

در بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ تعداد تراکنش های مشکوکی که به اطالع قوۀ مجریه رسیده از ۳۲,۹۰۷ به ۹۲,۱۱۵ 
افزایش یافته است. اما تعداد پیگرد قانونی برای این جنایت ها از ۱۶۷ در سال ۲۰۱۴، به ۱۰۷ مورد در ۲۰۱۷، کاهش 
یافته است. در عرض شش سال منتهی به ۲۰۱۷، تنها یک نفر به دلیل ارتکاب به جرایم مالی، راهی زندان شده 

تظاهرات مخالفان در هنگ کنگ با پرچم های آمریکا:

پرزیدنت ترامپ، لطفا هنگ کنگ را آزاد کن!

هنگ کنگ آوردگاه مبارزۀ ایدئولوژیک
و جنگ قدرت در جهان

نوشتة کوین زیس و مارگرت فالورز
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است. عاملی که موجب شعله ور شدن تظاهرات در هنگ کنگ شده، نه الیحۀ استراداد مجرمین به سرزمین اصلی 
چین، بلکه در اقتصاد و حنوۀ ادارۀ هنگ کنگ است.

الیحۀ استرداد مجرمین
علت اعالم شده برای تظاهرات اخیر، الیحۀ استرداد مجرمین است. علت ارائه این الیحه، عدم وجود مسیری 
قانونی برای جلوگیری از فرار جنایتکاران به هنگ کنگ بوده است. این الیحه توسط دولت هنگ کنگ در فوریۀ 
و سرزمین  تایوان، ماکائو  به  فراری در هنگ کنگ،  انتقال مجرمین  برای  ایجاد راهکاری  به منظور  سال ۲۰۱۹، 

اصلی چین تهیه شده بود.
قوانین استرداد، روالی قانونی بین کشور ها و در داخل هر کشور )مثاًل میان ایالت های مختلف( است، و از 
آن رو که هنگ کنگ بخشی از چین است، وجود چنین قانونی کاماًل بدیهی به نظر می رسد. در حقیقت در ۱۹۹۸، 
قانونی مشابه با آنچه اکنون مورد مخالفت است، توسط مارتین لی، یک قانونگزار طرفدار دموکراسی ارائه شد 

که هدفش تضمین پیگرد و محاکمۀ مجرم در محل وقوع جرم بود.
ساکن  کای  چنگ تونگ  که  بود  زمانی  از  بعد  این  و  گرفت  باال   ،۲۰۱۸ سال  در  دوباره  الیحه  این  از  حمایت 
هنگ کنگ، نامزد حاملۀ خود، پون هویی وینگ را در تایوان به قتل رسانده و در بازگشت به هنگ کنگ، ضمن 
معرفی خود به پلیس، به قتل نامزد خود اعتراف می کند. اما پلیس هنگ کنگ به دلیل عدم وجود قراردادی میان 

هنگ کنگ و تایوان، قادر به بازداشت و یا استراداد او به تایوان نبود.
شناخته  فاحش  جرم های  عنوان  به  دنیا  سرتاسر  در  که  بود  مختلفی  جرم   ۴۶ برگیرندۀ  در  استرداد،  قانون 
می شوند. این جرم ها شامل قتل، جتاوز، آزار جنسی، آدم ربایی، نقض قوانین مهاجرت و قاچاق مواد مخدر و 
همین طور نقض قوانین مالکیت هم چون سرقت، جتاوز به حریم، حریق عمدی و دیگر جرم های معمول بود. جرم های 
جماعت  تظاهرات،  شروع  از  قبل  ماه ها  می شدند.  قانون  این  مشمول  نیز  جتاری  و  مالی  تقلب های  به  مربوط 
سرمایه دار مخالفت خود را با این الیحه اعالم داشته بود. دو حزب طرفدار سرمایه داری بزرگ در هنگ کنگ، از 
دولت خواستند که جرایمی از نوع جنایت یقه سفید ها را، از هرگونه قانون استردادی مستثنی مناید. فشار بر دولت 
از طرف سرمایه داری بزرگ متنفذ شهر در حال افزایش بود. اتاق بازرگانی آمریکایی، آم َچم )Am Cham(، سازمانی 
با قدمتی پنجاه ساله که منایندگی بیش از ۱۲۰۰ شرکت آمریکایی را که در هنگ کنگ به جتارت مشغول اند به عهده 

دارد، مخالف سرسخت این الیحه بود.
از دیدگاه آم چم، تصویب این قانون لطمه ای است به شهرت نیک شهر: »هرگونه تغییر در توافق های موجود 
برای استرداد، امکان دستگیری و تسلیم... مدیران شرکت های بین املللی را، که در هنگ کنگ ساکن بوده و یا از 
آجنا گذر می منایند، بر مبنای ادعای جرم و ختلف اقتصادی از طرف دولت اصلی چین افزایش می دهد... و این به 
نوبۀ خود به شهرت هنگ کنگ به عنوان بهشتی امن و قابل اطمینان برای فعالیت های جتاری بین املللی، لطمه 

خواهد زد«. 
الیحه  این  که  داشت  اظهار  مارس  ماه  در  ماکائو-  و  هنگ کنگ  در  آمریکا  فعلی  -سرکنسول  تانگ  کورت 
خصوصی  شرکت های  بین املللی  مرکز  بیاجنامد.  هنگ کنگ  و  واشنگنت  میان  روابط  شدن  بغرجن  به  می تواند 
)بازوی بنیاد ملی در راه دموکراسی National Endowment for Democracy( به صراحت اعالم داشت که قانون 
مزبور موجب تضعیف آزادی اقتصادی و فرار سرمایه شده و نیز موقعیت هنگ کنگ به عنوان مرکزی برای جتارت 
جهانی را، به چالش می کشد. آنها ضمنًا به نامه ای که از طرف هشت عضو کنگرۀ آمریکا از جمله سناتور مارکو 
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بن  گاورن،  مک  جیم  چون  منایندگان  مجلس  اعضای  و  حزب  دو  هر  جانب  از  دینس،  استیو  و  کاتن  تام  روبیو، 
مک آدامز، کریس امسیت، تام سوآسی و برایان َمست، در مخالفت با این الیحه ارسال شده بود، اشاره داشتند. 
طرفداران الیحه در پاسخ به این اعتراضات، ُنه مورد از جنایت های اقتصادی را مستثنی کرده و استرداد را تنها 
برای جرم هایی که مجازات بیش از هفت سال زندان را در پی داشت، محدود کردند. اما حتی این تغییرات نیز 

نتوانست رضایت طرفداران سرمایۀ بزرگ را جلب مناید.

اعتراضات گسترده و نقش ایاالت متحده
با توجهی که این قانون به خود جلب کرد، ائتالفی برای سازمان دهی تظاهرات در ضدیت با آن شکل گرفت. 
بهانۀ اصلی تظاهر کنندگان احتمال استفادۀ این قانون در آینده بر علیه مخالفین سیاسی دولت چین بود. هرچند 
که در قانون، به هیچ وجه اشاره ای به جرم های عقیدتی و سیاسی نشده بود. به گزارش الکساندر روبین اشتاین، 

»فراخوانی برای تظاهرات از سوی رسانه های هنگ کنگ صورت گرفت.«
دهندگان  سازمان  عنوان  به  هنگ کنگ  آزاد  اینترنتی  رسانۀ  و  جنوبی،  چین  پست  مورنینگ  روزنامۀ 
تظاهرات بر علیه قانون استرداد، خود را جبهۀ حقوق بشر نامیدند. در فهرست اعضای مؤتلفۀ جبهه که در وبگاه 
آن اعالم شده، اسامی سازمان »دیده بان حقوق بشر« که سازمانی است با تأمین هزینه از سوی »بنیاد ملی در راه 
دموکراسی«، کنفدراسیون دست راستی احتادیه های هنگ کنگ، احتادیۀ روزنامه نگاران هنگ کنگ، حزب مدنی 

)Civic Party(، حزب کارگر و حزب دموکرات دیده می شود. 
سازمان »دیده بان حقوق بشر« تنها بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳، بیش از ۱/۹ میلیون دالر از بنیاد ملی در راه 

دموکراسی، پول دریافت کرده است.
 بر پا کردن جنبشی ضد چینی در هنگ کنگ از سال ۱۹۹۶، برنامۀ دراز مدت »بنیاد ملی در راه دموکراسی« 
بوده است. در سال ۲۰۱۲ این بنیاد ۴۶۰هزار دالر در انستیتوی ملی دمکراتیک برای ایجاد جنبشی ضد چینی )به 
تظاهرات  بعد،  سال  دو  کرد.  سرمایه گذاری  دانشجویان  میان  در  به خصوص  دموکراسی(  طرفدار  جنبش  اصطالح 
نامه ای  طی   ،۲۰۱۶ سال  در  گرفت.  شکل  است(  هنگ کنگ   ۲۰۱۴ سال  تظاهرات  )منظور  مرکزی  اشغال  عظیم 
سرگشاده به کورت تونگ، با اشاره به این مبالغ اهدایی، از او در مورد نقش ایاالت متحده در تأمین مالی جنبش 

استقالل هنگ کنگ سؤال شد.

مایک پنس، معاون ترامپ و خوان گوایدو،
مدعی شکست خورده ریاست جمهوری ونزوئال

جاشوا ُونگ رهبر »جنبش« هنگ کنگ و
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
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سیاسی  واحد  مدیر  ایده«،  »جولی  با  تظاهرات  دهندگان  سازمان  مالقات  عکس  اخیر،  ماه های  حین  در 
کنسولگری آمریکا، در هتلی در هنگ کنگ منتشر شد. سازمان دهندگان هم چنین در واشنگنت، با سیاست مدارانی 
چون مایک پنس معاون ریاست جمهوری، مایک پمپئو وزیر دفاع، مشاور )سابق( امنیت ملی جان بولتون، سناتور 
مارکو روبیو، و الیوت ِانگل رئیس روابط خارجی در مجلس منایندگان، مالقات داشتند. همۀ این سیاست مداران 
بنیاد  مطالعات  و  نشریات  سردبیر  کمک  دایموند،  الری  هستند.  مشهور  چین  مورد  در  تند  مواضعی  داشنت  به 
ملی برای دموکراسی، طی یک پیغام ویدئویی، که به تازگی در یکی از گردهم آیی ها پخش شد، به صورتی آشکار 

تظاهر کنندگان را تشویق و از آنها حمایت کرد. 
ایاالت متحده، هم چون  از عناصر تاکتیکی انقالب های رنگین ساختۀ  از بسیاری  دراعتراضات، استفاده 
به کارگیری  جمله  از  مشابهی  تاکتیک های  می شود،  دیده  امدادرسانان  و  پلیس  خبرنگاران،  ناظر،  مردم  به  حمله 
سنگرهای خیابانی عظیم، مشابه آنچه که در اوکراین، نیکاراگوئه و ونزوئال استفاده شد. رسانه ها و دولت آمریکا به 
عکس العمل دولت به این تظاهرات خشونت آمیزمعترض اند، بی آنکه کلمه ای در مورد خشونت شدید پلیس فرانسه 
و پیغام رسانی  از روش های مدرن مبباران اطالعاتی  بر علیه جلیقه زرد ها، اظهار منایند. تظاهرکنندگان هم چنین 
شبکه های اجتماعی برای تأثیرگذاری بر روی افکار عمومی مردم آمریکا استفاده می کنند. تظاهرات در مقیاسی انبوه 
ادامه یافته است. در تاریخ نهم ژوئن، فرماندۀ کل شهر، »کاری لم«، تعلیق الیحه را اعالم کرد. اما حاال تظاهرکنندگان 

خواستار حذف کامل آن، استعفای لم و رسیدگی به رفتار پلیس با تظاهرات هستند.

سرچشمۀ نارضایتی ها در هنگ کنگ چیست ؟
منبع ناآرامی در هنگ کنگ را باید در عدم امنیت اقتصادی ناشی از حاکمیت نظام سرمایه داری یافت. در 
۱۹۹۰، میلتون فریدمن، هنگ کنگ را به عنوان بهترین منونۀ اقتصاد بازار آزاد، معرفی کرد. داشنت این مقام برتر 
هنگ کنگ، به دلیل وجود حداقل میزان مالیات، مقررات سبک، حقوق سخت مالکیت خصوصی، آزادی کسب 

و کار و درهای گشودۀ آن بر روی جتارت جهانی می باشد.
مشکل، الیحۀ استرداد »کاری لم« و یا چین نیست. آنچه که شاهدش هستیم، اقتصاد نئو لیبرال بی بند و بار 
است. اقتصاد هنگ کنگ در مقایسه با تولید ناخالص ملی چین، از قلۀ ۲۷درصد در ۱۹۹۳، به کمتر از ۳درصد در 
۲۰۱۷، کاهش یافته است. در طول این مدت، شاهد رشد چشمگیر چین، از جمله در ناحیه بازارپذیر »شن زن« در 

مجاورت هنگ کنگ بوده ایم. در حالیکه چنین رشدی در هنگ کنگ دیده منی شود.

منبع ناآرامی در هنگ کنگ را باید در عدم امنیت اقتصادی ناشی از حاکمیت نظام سرمایه داری یافت. در 

۱۹۹0، میلتون فریدمن، هنگ کنگ را به عنوان بهترین نمونة اقتصاد بازار آزاد، معرفی کرد. داشتن این مقام 

برتر هنگ کنگ، به دلیل وجود حداقل میزان مالیات، مقررات سبک، حقوق سخت مالکیت خصوصی، آزادی کسب 

و کار و درهای گشودة آن بر روی تجارت جهانی می باشد. مشکل، الیحة استرداد »کاری لم« و یا چین نیست. 

آنچه که شاهدش هستیم، اقتصاد نئو لیبرال بی بند و بار است. اقتصاد هنگ کنگ در مقایسه با تولید ناخالص ملی 

چین، از قلة 2۷درصد در ۱۹۹۳، به کمتر از ۳درصد در 20۱۷، کاهش یافته است. در طول این مدت، شاهد رشد 

چشمگیر چین، از جمله در ناحیه بازارپذیر »شن زن« در مجاورت هنگ کنگ بوده ایم. در حالیکه چنین رشدی در 

هنگ کنگ دیده نمی شود.


