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 بحران ها تشنج هان درج

 

 آرام نوبخت

ا جهان ر -در وجوه اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلتیک -کم یک ماه گذشته، بحران هایی همه جانبهطی دست

تر دوره ای این چنین شبح یک فاجعۀ تمام عیار بر فراز سر طبقۀ کارگر دنیا در پرواز بوده درنوردیده، و در کم

 است.

 دهیو زیان چون آونگ بین سودآوریه ایم که چگونه بازارهای مالی جهانی همدر وجه اقتصادی، شاهد بود

نجومی در نوسان بوده اند؛ حکومت ها و بانک های مرکزی با برگزاری نشست های مکرر، با درماندگی  های

اری ، به اشمجموع سرمایه گذاری هستند که سقوط تمام در جستجوی غلبه بر پیامدهای رکود اقتصادی و

 را نشان می دهد. ۰۲۲8در سال  «وال استریت»سقوط مالی  سناریوی ر خیز بلند به سوی تکراردیگ

 یبه تنهای که ، چراتا پیش از این، اقتصاد چین به عنوان موتور رشد سرمایه داری جهانی محسوب می شد

ان توهم در می؛ این را تأمین کرده بود رشد اقتصادی پس از سقوط مالی )تقریباً یک سوم آن( اعظمبخش 

استفان کینگ، اقتصاددان ارشد بانک بود که به عنوان نمونه  ریشه دوانده اقتصاددانان بورژوا تا به جایی

HSBC توصیف می کرد؛ اما امروز این نقش، وارونه و خود به منشأ « کمک فنر اقتصاد جهانی»را  چین

معجزه » رشد .مبدل شده است« رنوظهو»شوک برای سرمایۀ جهانی و به خصوص بازارهای به اصطالح 
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را  دهتلنبارش ، اکنون حجم عظیمی از بدهیِشی عظیمیک بستۀ انگیز به یُمن ۰۲۲8چین پس از سال  «آسای

تریلیون دالر رسیده  ۰8به امروز  ۰۲۲1تریلیون دالر در سال  1برجای گذاشته است که با چهار برابر شدن، از 

یوآن تولید ناخالص داخلی می شد؛  ۲۴8اعتبار، منجر به ایجاد تقریباً یوآن  1، هر ۰۲۲8است. تا پیش از سال 

در مواجهه با آهستگی رشد « بانک خلق چین»کاهش یافته است.  ۲۴۰در حالی که امروز این رقم به تنها 

درصدی ارزش  ۰گیر کننده اقدام به کاهش عامدانۀ غافل حرکتیاقتصادی و به خصوص کاهش صادرات، طی 

ن از ای تصمیم این اهمیت قدم گذاشت؛« جنگ ارزی»عمالً به  ( کرد و«یوآن»یا همان  رنمینبیپول خود )

و نه در بحران جهانی به  28-1221جهت برجسته می شود که مقامات چین نه در بحران مالی آسیا طی سال 

 ه بودند.، ارزش واحد پول خود را پایین نیاورد۰۲۲8در سپتامبر « لمان برادرز»دنبال سقوط بانک 

در وجه ژئوپلتیک، تنش های میان قدرت های امپریالیستی و همین طور حکومت های سرمایه داری ارتجاعی 

شدت گرفته است. جنگ های امپریالیستی و نایبان آن  ،گوشه و کنار جهان، به خصوص در منطقۀ خاورمیانه

تا لیبی، سوریه، یمن و بخش های زیادی ها، به ویرانی و تباهی اجتماعی این کشورها، از افغانستان و عراق 

ای ، بخش اعظم آسیخوداز آفریقا منجر شده است. امپریالیسم امریکا و اروپا همراه با رژیم های خلیجی متحد 

، با اتخاذ ۰۲۲2. حکومت اوباما به طور اخص از سال ندآورده ا گردشان مرکزی و خاورمیانه را در بلوک 

رگیری با چین شده و ضمناً به دنبال کودتای نظامی در اوکراین و حمایت از وارد د« محور آسیا»استراتژی 

فاشیست ها، در صدد اعمال فشار بر روسیه است که این منجر به حضور چشم گیر ناتو در اروپای شرقی شده 

انجمن ملل آسیای »اقتصادی است که روی هم رفته  1۲در حال حاضر چین بزرگ ترین شریک تجاریِ است. 

در سال  ASEAN( را شکل می دهند. ارزش تجارت دوجانبه میانه چین و ASEAN« )ب شرقیجنو

میلیارد دالر می رسید، در حالی که ارزش تجارت میان چین و ایاالت متحده در همان سال  58۲گذشته، به 

د معادن که خری -میلیارد دالر برآورد می شود. قدرت مالی سرمایه داری چین در سرتاسر منطقه 1۲۲تنها 

به صورت وزنۀ مقابل سلطۀ سابق امریکا و  -سنگ آهن استرالیا و بانک های اندونزی گوشه ای از آن است

زمینۀ بروز منازعات خطرناکی بر سر دریای جنوب چین است. چین و برخی از ژاپن ظاهر شده و این پیش

ه گمان می رود سرشار از ذخایر دولت های همسایه اش نسبت به جزایر خالی از سکنه و آب های اطرف آن ک

معدنی و انرژی باشند، ادعا دارند. طی چند ماه گذشته سخنگویان امریکا مشغول جنگ لفظی در اعتراض به 

اقدام چین به استرداد زمین و ساخت باند فرودگاه و سایر برنامه های نظامی یا بالقوه نظامی در بخش هایی از 
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رو ایاالت متحده و متحد کلیدی آن، ژاپن، به همکاری نظامی با حکومت دریای جنوب چین بوده اند. از این 

های فیلیپین و ویتنام شدت بخشیده اند، چرا که این دو کشور درگیر مجادله بر سر آب های مورد مناقشه با 

 یچین هستند. ناگفته پیدا است که در این رقابت، با گسترش ناسیونالیسم و افزایش بودجۀ دفاعی و تسلیحات

به بهانۀ هزینه های ضروری اجتماعی نظیر مسکن، آموزش و حفظ محیط زیست، کارگران و کشاورزان فقیر 

 چین، ویتنام، فیلیپین و سایر ملل آسیا هستند که قربانی می شوند.

، به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسالمی از باال سناریوی ساقط کردن رژیم بشار األسد از سوی دیگر

غاز ، و آبه دنبال توافق هسته ای ازسرگیری موقت روابط حسنه با رژیم ایراندر دستورکار است. چنان هم

تنش هایی میان امپریالیسم امریکا و رژیم به زار مقابله با داعش در منطقه، رهمکاری هایی عملی به بهانۀ کا

هایی  و تنش علیه داعش «ائتالف کشورهای داوطلب»های سلطنتی خلیج، شکاف هایی در درون به اصطالح 

 قهامپریالیسم و متحدین آن در منطنتیجۀ این بلوک بندی ها، دخالت های  .با حکومت اسرائیل انجامیده است

بروز وخیم  همین طور و تباهی، و یو رقابت و سهم خواهی رژیم های سرمایه داری منطقه، چیزی جز ویران

 بوده است.ناز زمان جنگ جهانی دوم « بحران پناهندگی»ترین 

. این تقریباً ه اندمیلیون نفر به اجبار آواره شد 1۲، نزدیک به ۰۲15طبق داده های سازمان ملل، در پایان سال 

نفر، یک تن یا  1۰۰سه برابر تعدادی است که تنها یک دهۀ پیش به ثبت رسیده بود. در سطح جهانی، از هر 

 18تر از درصد(، کم 21ره. سن اکثریت پناهندگان جهان )پناهده است، یا پناهجو، و یا در داخل کشور خود آوا

 سیل صدها هزار مهاجر به اروپا، شکاف عمیق میان همبستگی و حمایت مردمی نسبت به مهاجرینسال است. 

. نشان داده است شکل عریانیرا به  از سوی دیگر ، و بی اعتنایی حکومت های داخل و خارج اروپااز یک سو

شدت بخشیده که در حال تکه تکه کردن خود اتحادیۀ اروپا است.  یزمان به درگیری هایاین بحران نیز هم

، با تدوین قوانین سخت گیرانه تر، حصارکشی، راه اندازی «دژ اروپا»سرمایه داری اروپا در رؤیای بازگشت به 

پذیرش  هولت ازت اتهام به سوی دیگران، به سشگین ترین امکانات و نشانه رفتن انهای کمپ هایی با پای

تبعات این بحران شانه خالی می کند و برای این موضوع نیز از هیچ گونه تحریف و تبلیغات وارونۀ ایدئولوژیک 

 فروگذار نیست.

، زیر فشار سطوح بی «چپ»در سرتاسر جهان شاهدیم که احزاب سنتی حاکمیت بورژوازی، چه راست و چه 

ه، در حال متالشی شدن هستند. در نتیجه طبقۀ حاکم به جستجوی سابقۀ نابرابری و خشم و نارضایتیِ انباشت
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ارگر گیری جنبش مستقل سیاسی طبقۀ کگیری از شکلابزارهای جدیدی برای سرکوب مبارزۀ طبقاتی و پیش

ونان، در ی« سیریزا»چون برآمده است. به همین دلیل است که طبقۀ حاکم بیش از پیش بر روی احزابی هم

در فرانسه و نظایر آن ها اتکا می کند. روی کار آمدن « حزب ضدّ سرمایه داری نوین» آلمان،« حزب چپ»

یکا، تنها قرار در امر« برنی ساندرز»در بریتانیا یا « جرمی کوربین»در یونان یا اخیراً « سیپراس»کسانی مانند 

گونه یونان دیدیم که چکم در مورد است زمینه را برای تسویه حساب خونین با طبقۀ کارگر مهیا کند. دست

اضت ، بر مبنای وعدۀ پایان دادن به ری«یونانی های مستقل»گرای آن، حکومت ائتالفی سیریزا و شریک راست

وی رروی کار آمد، اما در تمام این مدت تنها با خرید وقت تنفس برای سرمایه داری داخلی و خارجی، مانع پیش

 جنبش تا سر حدّ یک انقالب شد.

نفس سال جاری، شاخصی ک استثنا، که قاعدۀ نظام کنونی است. سرعت رویدادهای مداوم و یکبحران نه ی

 است که تشدید و تعمیق بحران عمومی را نشان می دهد.

تمامی این تغییر و تحوالت، تجلی بحران تاریخی نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه داری است. در چهارچوب 

گونه  ملت های رقیب، هیچ-ی بر ابزار تولید و تقسیم جهان به دولتسرمایه داری، بر مبنای مالکیت خصوص

 راه مترقی یا عقالیی در برابر بحران وجود ندارد.

خودِ بورژوازی نیز از فرط استیصال دستخوش شکاف شده است؛ البته به استثنای زمانی که قرار باشد بحران 

 خود را به گردۀ کارگران بیاندازد. 

تحرکات امپریالیسم به سوی جنگ را شدت می بخشد. در شرایط اشباع بازارها و سقوط  تالشی سرمایه داری،

نازعاتی ت امر تقاضا، سرمایه داران هر کشور به دنبال گسترش سهم خود به بهای رقبای دیگر هستند، و این

ی در جستجوکه نهایتاً با ابزارهای خشونت نظامی حل می شوند. در عین حال، طبقات حاکم  شدت می دهد را

آن هستند که تنش های اجتماعی رو به تزاید در داخل کشورهای خود را با اتکا بر شووینیسم ملی و میلیتاریسم 

پارلمان ژاپن با تصویب الیحۀ پیشنهادی شینزو آبه، نخست وزیر این کشور،  به سمت بیرون منحرف کنند.

 واسط ماه ژوئیه، مصداقی از این ادعا است.برای لغو ممنوعیت دخالت نظامی برون مرزی ارتش ژاپن در ا

بحران اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلتیک، ویژگی شرایط عینی پیشاانقالبی است. در عین حال، مقاومت طبقۀ 

 کارگر در برابر حجم عظیم فالکت به موازات افزایش سرکوب دولتی و جنگ، رو به رشد است.
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را به خود می گیرد. همان طور که تروتسکی  123۲وضعیت سیاسی جهان بیش از پیش همان شکل دهۀ 

ون زوال با تنش روزافز»در برنامۀ انتقالی به عنوان سند بنیان گذاری انترناسیونال چهارم نوشت:  1238سال 

سرمایه داری، تضادهای امپریالیستی به بن بستی می رسد که در اوج آن، درگیری های منفرد و اختالالت 

سپانیا، خاور دور، اروپای مرکزی( ناگزیر باید در مجموع به یک حریق در ابعاد جهانی خونین محلی )اتیوپی، ا

 «.بیانجامد

 برای توصیف ماهیت عصر کنونی استفاده کرد.« جان کندن سرمایه داری»تروتسکی به درستی از لفظ 

توسعۀ  است از بنابراین همان طور که تروتسکی اشاره کرد، مسألۀ مبرم و مرکزی پیش روی بشریت، عبارت

آگاهی سیاسی طبقۀ کارگر و ایجاد رهبری انقالبی. در نتیجه چه در آن مقطع و چه اکنون، سرنوشت بشریت 

و جنگ، سریع تر رخ خواهد « بربریت»در گرو پاسخ به این پرسش است که غوطه ورشدن سرمایه داری به 

 ب سوسیالیستی؟دارد، یا مبارزۀ آگاهانۀ سیاسی طبقۀ کارگری جهانی برای انقال

مبارزات خودانگیختۀ کارگری، به خصوص در شرایط حدّت بحران، نهایتاً با سرکوب فیزیکی و ایدئولوژیک 

گرد و رخوت نسبتاً طوالنی مدت از راه می رسد. طبقۀ دولت خنثی می شود، و به دنبال هر شکست، یک عقب

ی ه، استراتژی و تاکتیک خود را با اتکا بر درس هاکارگر برای پیروزی، به یک حزب انقالبی نیاز دارد که برنام

تجارب استراتژیک طبقۀ کارگر در قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم تدوین کند. این، جزء الینفک و الزم 

برای سرنگونی موفق کل نظام گندیدۀ سرمایه داری و آغاز به سوی ساخت سوسیالیسم است، که طیف گسترده 

از گرایش های رفرمیستی تا گرایش های استالینیستی و مائوئیستی تا آنارشیست  -ریای در درون جنبش کارگ

 عمالً در مقابلش صف آرایی کرده اند. -ها

یت وضعیت سیاسی جهان در کل»وضعیت کنونی، چکیدۀ آن جملۀ عمیق برنامۀ انتقالی است که می گوید: 

 این گفته، جمع بندی و فشردۀ ماهیت«. می شود بندیخود، اساساً با بحران تاریخی رهبری پرولتاریا خصلت

، یک ارگان، و آن حزب 1211وضعیت کنونی است. بنا به تنها تجربۀ انقالب سوسیالیستی جهان، اکتبر 

لنینیستی است که قادر به پُر کردن این خأل رهبری انقالبی است، و این درست همان وظیفه ای است که 

 کارگری در سرتاسر جهان قرار دارد.پیش روی پیشروان سوسیالیست جنبش 

 1325مهرماه  8
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 جهانی تکار کودک: یک مصیب

 

 اشلی زِنگ

وجود کودکانی که به دلیل فقر مطلق وادار به کار مزدی )و همین طور کار بردگی( می شوند، در دومین دهه 

 ناک جهانی باقی است.چنان به عنوان یک پدیدۀ دهشتاز قرن بیست و یکم نیز هم

پیشرفت قابل توجه علیه کار کودک: »در آخرین گزارش خود در این باره زیر عنوان « سازمان جهانی کار»

میلیون کودک در شرایطی مشغول  118کم ، دست۰۲1۰، اعالم کرد که در سال «تخمین ها و روندهای جهانی

یا استثماری کودکان جای می گرفته « یرقابل پذیرشغ»به کار بوده اند که در زمرۀ تعریف این نهاد از کار 

 است.

میلیون نفر دیگر نیز،  51۴5سال بوده اند.  11و  2بین سنین  -میلیون نفر 13 -تقریباً نیمی از کودکان کار

ساله ای  15تا  1۰ساله بوده اند )طبق تعریق سازمان جهانی کار، تنها کودکان  15تا  1۰کودکانی بین سنین 

ساعت در هفته کار می کنند یا درگیر کارهای پُرخطر هستند، کودکان کار شمرده می شوند(.  15م ککه دست

سالۀ مشغول به کار در شرایط خطرناک یا با ساعات  11تا  12میلیون مورد از کودکان  51۴2، ۰۲1۰در سال 

 ود.، به ثبت رسیده ب«کار اجباری»یا سایر اشکال « بردگی-بدهی»ساعت در هفته در قالب  53کاری بیش از 
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میلیون پسربچه  22، موارد کار کودک را به تفکیک جنسیت نیز بررسی کرده بود. «سازمان جهانی کار»گزارش 

ای کودک ج« غیرقابل پذیرش»از کار « سازمان جهانی کار»سال، در تقسیم بندی تعریف  11تا  2بین سنین 

میلیون نفر می رسید. با این حال، نهاد مذکور هشدار  18 می گرفتند و این در حالی بود که شمار دختران، به

می دهد که آمار ارائه شده، غالباً اشکال ناملموس تر کار کودک را نظیر کار در منازل )یعنی کاری که اغلب، 

 و در مورد کار خانگی به طور کلی، به وسیلۀ دختران انجام می شود( در برنمی گیرد.

تر بوده میلیون کم 18، ۰۲۲۲، نسبت به سال ۰۲1۰، شمار کودکان کار در سال «سازمان جهانی کار»به گفتۀ 

 پرداخته اند، در حالی که این« پیشرفت»و سایرین به سرعت به تمجید از این « سازمان جهانی کار»است. 

ارتباط دارد تا تالش ها برای تصویب و اجرای قوانین  ۰۲۲8تر به بحران اقتصادی از سال کاهش بیش

 کودک.« غیرقابل پذیرش»نوعیت کار مم

خود تصدیق می کند، در دورۀ پس از بحران اقتصادی سال « سازمان جهانی کار»همان طور که گزارش 

 ه شده.کاست -به خصوص در میان گروه سنی نوجوانان -بوده است که از تعداد کارفرمایان کودکان کار ۰۲۲8

میلیون نفر در بخش  18کار محسوب می کند، نزدیک به ، کودک «سازمان جهانی کار»از میان کسانی که 

میلیون در بخش مانوفاکتو کار می کنند.  1۰میلیون در بخش خدمات )از جمله کار خانگی(، و  25کشاورزی، 

میلیون کودک )تقریباً نیمی از رقم گزارش شده(، در کارهای خطرناک مشغول هستند که در آن دائماً با  82

 کار، بیماری و حتی مرگ، تهدید و بعضاً قربانی می شوند. صدمات جدی ناشی از

 تمامی -نظیر کار بدون کاله ایمنی و پابرهنه در سایت های ساخت و ساز -هرچند شرایط کاری خطرناک

کارگران را تهدید می کند، اما کودکان به طور اخص آسیب پذیر هستند. چنین شرایطی مانع سالمت و رشد 

تر در ی شود، و جوانان به دلیل عدم برخورداری از بلوغ جسمی و ذهنی کامل، بیشجسمی و روحی آن ها م

 برابر سوانح آسیب پذیرند.

، هرچند افشاگرانه است، اما کافی نیست. با در نظر داشتن جنبه های اخالقی این «سازمان جهانی کار»ارقام 

غالباً استفادۀ خود از کودکان کار را پنهان  موضوع و خصلت تمام و کمال مغایر با عرف این پدیده، کارفرمایان

و کتمان می کنند. به عالوه، در بسیاری از کشورها رشوه به مقامات مسئول بازرسی مراکز کار برای یافتن 
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موارد تخطی از قوانین کار، شایع است و همین امر از دقت و صحت گزارش های رسمی در مورد کودکان کار 

 از پیش می کاهد.  بیش

تصدیق کرد که هدف آن « سازمان جهانی کار»، در سومین کنگرۀ جهانی پیرامون کار کودک، ۰۲13اکتبر  در

، محقق نخواهد شد. این به زحمت نخستین بار است ۰۲11مبنی بر محو بدترین اشکال کار کودک تا سال 

 کند. باورانۀ خود عدولبینی های خوشکه آژانس سازمان ملل مجبور بوده از اهداف و پیش

کشور کنوانسیون سازمان ملل در ممنوعیت  122قوانین بین المللی، استفاده از کار کودک را منع می کند و 

چنان در میانۀ ثروت بی سابقه و اکثر اشکال کار اطفال را امضا کرده اند. با این وجود، این مصیب جهانی هم

ه ومت ها، سودآور است؛ نه فقط این، که سرمایپیشرفت تکنولوژیک باقی است، چرا که برای کارفرمایان و حک

داری، بی وقفه با کشاندن کارگران و دهقانان به ورطۀ فقر شوم، مانع از آن می شود که خانواده ها بتوانند از 

 پس حمایت و آموزش کودکان خود بربیایند.

یون کودک در هند کار می میل 8۲، «کودکان را نجات دهید»تنها به عنوان یک نمونه، به گفتۀ سازمان خیریۀ 

را ممنوع می کند، اما حتی وزیر « خطرناک»سال سن در مشاغل  15کنند. قوانین هند، استخدام کودکان زیر 

میلیون کودک در کارهای ممنوع بخش مانوفاکتور، مانند شیشه سازی،  13کار هند نیز اعتراف می کند که 

 کار خانگی و قالب دوزی مشغول هستند.

ق کودک همگی اذعان دارند که حکومت هند تمایلی به اجرای قوانین کار کودک ندارد و پلیس فعالین حقو

غالباً در مورد صاحبان کارخانه، یا گزارش های خالف واقع ارائه می دهد یا هنگام بازرسی رشوه دریافت می 

 ا قرار گرفته اند.کند. به عالوه، فعالین بارها هدف ترورهای سازمان یافته از سوی صاحبان کارخانه ه

به طور نسبی، باالترین نرخ فراوانی کار کودک در آفریقای سیاه یافت می شود، جایی که از هر کودک بین 

درصد( کودک کار است. در آسیا، اقیانوسیه و امریکای التین و کارائیب،  ۰1، بیش از یک نفر )11و  2سنین 

 درصد قرار می گیرند. 8نه و آفریقای شمالی با نرخ درصد است، که پس از آن خاورمیا 2این رقم در سطح 

« داکا»در « رانا پالزا»در حادثۀ ریزش کارخانۀ پوشاک  ۰۲13از بیش از یک هزار کارگری که ماه آوریل 

 )بنگالدش( جان خود را از دست دادند، بسیاری کودک بودند.
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 «رسیدگی اجتماعی»عددی را از جمله به دنبال این حادثه، خرده فروشی ها و حکومت های غرب تمهیدات مت

و بازرسی، برای تضمین پیروی تولیدکنندگان از ابتدایی ترین استانداردهای ایمی اعالم داشتند. اما این تمهیدات 

 تر به حفظ اعتبار نام تجاری شرکت و سود ارتباط داشت تا بهبود زندگی کارگران صنایع پوشاک.بیش

حمانه به پیمانکاران و پیمانکاران فرعی صنعت پوشاک برای کاهش خرده فروشی های عظیم غرب، بی ر

هزینه ها و تسریع فرایند تولید فشار می آورند؛ نتیجۀ امر، ایمنی بسیار پایین کارها است که به فاجعه ای مانند 

 -میلیارد دالرِ این صنعت برای کشور ۰۰با درآمد ساالنه  -در صنعت پوشاک بنگالدش« رانا پالزا»مورد 

انجامد. دختران جوان در زمانی که گمان می رود به اندازۀ کافی سریع کار نمی کنند، مورد تعرض جسمی و 

 کالمی قرار می گیرند.

میلیارد دالری است، کودکان در معادن کار می کنند، و  3در کشور پرو که تولید طال در آن یک صنعت 

ت های طوالنی صبر کنند. کودکانی که در این معادن مجبورند برای دریافت حقوق های بسیار ناچیز خود مد

 کار می کنند، در معرض مسمومیت جیوه، بیماری های مرگباری مانند ماالریا و سوانح صنعتی هستند.

حتی در کشورهای پیشرفته ای نظر ایاالت متحده نیز کار کودک یافت می شود. در کالیفرنیا، کودکانی به 

اند، و در کارولینای شمالی در مزارع تنباکو مشغول هستند. برخی از این چیدن میوه و سبزیجات مشغول 

کارگران، کودکان مهاجرین هستند، و سایرین شهروندان امریکا.  با این حال هیچ یک از این ها غیرقانونی 

 در ایاالت متحده، کودکان اجازه دارند در صورت رضایت« قانون معیارهای منصفانۀ کار»نیست. مطابق با 

 خانواده، در کشاورزی مشغول به کار شوند.

 -از جمله در بین اقشار لیبرال مسلکی از طبقۀ متوسط-ابرشرکت ها، با ولع برای بازاریابی محصوالت خود

را موعظه می کنند تا با این ابزار، اقدامات غارتگرانۀ « مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها»شعارهایی نظیر 

گاه شرکت ها، آن هم اغلب در اتحاد با حکومت بزنند. با وجود برخی کارزهای گاه بیخود را به زیر فرش جارو 

ها، اتحادیه های کارگری و سازمان های بشردوستانه، کار کودک و سایر اشکال وبی رحمانۀ استثمار، لجوجانه 

شه ای ر حفط علت ریبه بقای خود ادامه می دهند؛ دقیقاً به این دلیل که تمامی این نهادها، منفعتی مشترک د

 همان شکلی دارند که بر سرش اشک تمساح می ریزند.
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ترین شرکت غذایی جهان، با وجود امضای توافقی برای پایان دادن به استفاده از کار ، بزرگ«نستله»شرکت 

 چنان کودکان را در زنجیرۀ عرضۀ کاکائوی خود در غرب آفریقا استخدام می کند.کودک در مزارع کاکائو، هم

درو کردن کاکائو بسیار دشوار و خطرناک است. موارد متعددی از جراحت کودکان در نتیجۀ برخورد ساطور به 

 ناحیۀ پاها در حین برداشت کاکائو وجود دارد.

مسئولیت »نیز برای عقب نماندن از قافله، به این کارزار  LUSHاخیراً شرکت لوازم آرایشی و بهداشت 

 را از محصوالت« میکا»است. این شرکت تعهد کرده است که سنگ معدنی پیوسته « اجتماعی شرکت ها

رۀ ی مورد استفاده در زنجی«میکا»آرایشی وبهداشتی خود حذف کند، چرا که بنا بر برخی گزارش های، سنگ 

رکت این ش« بازرسی اجتماعی»عرضۀ این شرکت، با کار اجباری استخراج می شده است. با این حال برنامۀ 

، نهایتاً اسناد موثقی مبنی بر استفاده از کار کودک نیافت! آن هم به این «میکا»ارت بر تولید سنگ برای نظ

بیش از حد برای بازدید بازرسان خطرناک محسوب می « میکا»کم برخی از مراکز استخراج دلیل که دست

 شده است!

استثمار  «انسانی کردن»ح و تداوم گسترش کار کودک، تأکیدی است بر شکست تمامی تالش ها برای اصال

سرمایه داری. این مصیبت، نه با کارزارهای اعتراضی علیه حکومت ها و شرکت ها، بلکه از طریق بسیج 

 سیاسی مستقل طبقۀ کارگر علیه کلّ نظام سود پایان خواهد گرفت.

 ۰۲15ژوئن  ۰1

https://www.wsws.org/en/articles/2014/06/26/chil-j26.html 
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 «وال استریت»هفت سال پس از سقوط 

 

 نیک بیمز

امریکا در هفت سال پیش، امروز عالمتی دالّ بر تداوم تعمیق « لمان برادرز»ورشکستگی بانک سرمایه گذاری 

 ظام مالی جهانی است.فروپاشی اقتصاد سرمایه داری و ن

، روشن شد که این صرفاً شکست یک بانک منفرد نیست، بلکه «لمان برادرز»طی ساعاتی پس از پایان کار 

گسترش بحرانی است که کل امریکا و نظام مالی جهانی را در خود غرق می کند. در آن مقطع، مقامات مالی 

پیکر فراملی بیمه که در خطر شرکت غول (،AIG« )گروه بین المللی امریکا»امریکا برای کمک به 

 ورشکستگی و کشاندن کل نظام مالی امریکا و جهان با خود به درون بحران بود، وارد عرصه شدند.

بی وقفه عرضۀ پول فوق العاده ارزان از سوی بانک  این آغاز فرایندی بود که از آن زمان تاکنون شاهد افزایش

مین مالی سوداگری و طفیلی گری بانک ها و مؤسسات مالی بوده های مرکزی اقصی نقاط جهان برای تأ

تریلیون دالر تزریق کرده است(؛ این تمهیدات مطلقاً هیچ  5)بانک مرکزی امریکا به تنهایی بیش از  است

 تأثیری در تخفیف بحران نداشته، بلکه برعکس شرایط را برای بروز فاجعۀ دیگری مهیا کرده است.

بازارهای مالی و ارزی، از جمله سقوط بازار بورس چین و برخی از کشورهای نوظهور در نوسانات شدید اخیر 

 آسیا، این را اثبات می کند. 1228-1221آسیای جنوب شرقی به پایین ترین سطوح آن ها از زمان بحران 
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یدترین ( همراه با انتشار جدBIS« )بانک تسویه حساب های بین المللی»کلودیو بوریو، اقتصاددان ارشد 

سطوح بدهی، بیش از حد باال است، رشد بهره وری، بسیار ضعیف و ریسک »فصلنامۀ این نهاد اعالم کرد که 

ما نه با لرزه های گاه و بی »او با اشاره به آشفتگی اخیر بازارها هشدار داد: «. های مالی، فوق العاده خطرناک

سال ها در امتداد خطوطی نادرست انباشته شده  گاه، بلکه با فشاری رو به رو هستیم که به به تدریج طی

 «.است

غلبه نشده است، بلکه تمهیدات به کار  ۰۲۲8نه فقط بر هیچ یک از تضادهای اصلیِ منجر به بحران سال 

 رفته در طی هفت سال گذشته آن ها را تشدید نیز کرده است.

لد ، بدون هرگونه ارتباط با فعالیت موبه معنای انباشت ثروت از طریق سوداگری بازارهای مالی -طفیلی گری

 به سطوحی بی سابقه رسیده، به طوری که اقتصاد واقعی دستخوش رکود شده است. -و حتی مضر برای آن

 ۰۲۲1تولید اقتصادی در اروپا، به عنوان یکی از اجزای اصلی اقتصاد جهانی، هنوز به سطوحی که در سال 

ه صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای اقتصادی اصلی خاطر رسیده بود، بازنگشته است. و همان طور ک

به عنوان محرکۀ اصلی اقتصاد  -نشان کرده اند، سطوح سرمایه گذاری در اقتصادهای اصلی سرمایه داری

درصد پایین تر از سطوح پیش از بحران هستند، آن هم بدون هرگونه چشم انداز احیای  ۰2کم دست -واقعی

 آن.

رشد اقتصادی چین رو به تنزل است، در حالی که بازارهای به اصطالح نوظهور که زمانی مبنای در عین حال، 

جدیدی برای توسعۀ اقتصاد جهانی به شمار می رفتند، در حال تجربۀ رشد پایین تر یا انقباض همه جانبه در 

 بحبوحۀ ترس از بحران مالی بزرگ در صورت افزایش نرخ های بهرۀ امریکا هستند.

، در وب سایت خود پیامدهای این واقعه را در تحلیلی ارائه کردیم «لمان برادرز»روز پس از سقوط بانک یک 

تغییری شگرفت در امریکا و اقتصاد جهانی در شرف وقوع است »که در این حدفاصل تماماً اثبات شده است: 

دارد... این رویدادها، عالئمی  123۲که خبر از فاجعه ای با ابعادی تاکنون دیده نشده از زمان رکود بزرگ دهۀ 

از شکست تاریخی سرمایه داری امریکا و جهان هستند. برای طبقۀ کارگر، این ها به معنای رشد سریع بیکاری، 

 «.فقر، بی خانمانی و فالکت اجتماعی است
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ار بالفاصله پس از سقوط، رهبران قدرت های اصلی سرمایه داری متعهد به همکاری و همیاری برای مه

بحران شدند. این تعهدات مدت هاست از میان رفته و جای خود را به تنازعات شدید بر سر کنترل بازارها، 

 کاهش رقابتی ارزش پول ملی و سیاست های متناقض و واگرا داده است.

، فروپاشی اقتصادی به تحرکات به سوی جنگ در گوشه و کنار جهان 123۲درست مانند رکود بزرگ دهۀ 

است. امپریالیسم امریکا، در دورۀ حکومت اوباما، به این تحرکات برای تحت کنترل درآوردن بخش  دامن زده

آسیا و ذخایر اقتصادی آن، راه اندازی یک سلسله تحرکات علیه روسیه در غرب و همین طور -اعظم یورو

 ، شدت بخشیده است.«محور آسیا»تدارک جنگ علیه چین در شرق تحت به اصطالح سیاست 

پریالیسم آلمان کارزاری را برای عرض اندام مجدد خود به عنوان یک قدرت جهانی آغاز کرده است، در ام

در ژاپن  در حال حرکت برای حذف محدودیت های تحمیل شده بر « آبه»حالی که حکومت نخست وزیر 

 فعالیت نظامی مطابق با قانون اساسی پسا جنگ در این کشور است.

به اسم رمز تعمیق حمالت به طبقۀ کارگر در میانۀ رشد نابرابری و « ریاضت» در همۀ کشورها، اصطالح

فالکت اجتماعی بدل شده است. در همان حال که ثروت اقشار باالیی افزایش می یباد، دستمزدها کاهش می 

 یابد و از خدمت درمانی، آموزش و سایر خدمات اجتماعی پایه ای بی وقفه کاسته می شود.

 ، به توجیهی برای حمله به ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک و گسترش«جنگ علیه تروریسم»سیاست ساختگی 

اشکال استبدادی تری حاکمیت تبدیل شده است. این یکی از روشن ترین شاخص هایی است که نشان می 

د با ردهد طبقات حاکم خود می دانند راه حلی در قبال فروپاشی اقتصادی ندارند و در حال تدارک برای برخو

 مبارزات اجتماعی با سرکوب سنگین است.

رین تفروپاشی اقتصادی هفت سال گذشته، همراه با خطر جنگ جهانی، سرکوب رو به رشد و فقر، و ایجاد بزرگ

شمار پناهندگان از زمان جنگ جهانی دوم، گواهی است بر ورشکستگی تاریخی نظام سرمایه داری. درک این 

برای تکامل مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر جهانی علیه جنگ و دفاع از حقوق اجتماعی موضوع، باید به مبنایی را 

 و دمکراتیک در برابر نخبگان مالی و حکومت های آنان، شکل دهد.

 ۰۲12سپتامبر  12
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 : نمایشی خیره کننده از ورشکستگی سیاسی۰۲نشست گروه 

 

 نیک بیمز

متشکل از وزرای مالی و رؤسای بانک های مرکزی در آنکارا، تأکیدی بود بر « ۰۲گروه »نشست هفتۀ اخیر 

ناتوانی قدرت های سرمایه داری اصلی جهان از آغاز هرگونه اقداماتی برای توقف نیروهای رکودزایی که بر 

اقتصاد جهانی سایه افکنده اند. اطالعیۀ رسمی این گروه به جای آن که یک طرح پیشنهادی برای اقدام 

هماهنگ و مشترک باشد، صرفاً اطالعیه ای بود برای جلب رضایت عموم با هدف پنهان کردن وخامت بحران 

 و ضعف و سستی مقامات اقتصادی و مالی.

این نشست در بحبوحۀ آشفتگی بازارهای مالی جهانی برگزار شد؛ نگرانی های رو به رشد مقامات از این که 

ا نگاه داشتن اقتصاد از طریق تزریق پول، خود مغلوب روند تورم تالش های بانک های مرکزی برای سر پ

 منفی شود، در این آشفتگی سهم داشته است.

و هشدارهایی نسبت به پیامد اغتشاش « تر از انتظارات خواهد بودرشد جهانی، کم»با وجود پذیرش این که 

طالعیۀ رسمی اعالم می داشت که و فراتر از آن، این ا« بازارهای نوظهور»مالی و آهستگی رشد چین در 

هبود ب»مدنظر داشته و اطمینان دارد که « اقدام قاطعانه ای را برای حفظ بهبود در مسیر صحیح»، «۰۲گروه »

 «.اقتصاد جهانی سرعت خواهد گرفت
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در واقعیت امر چیزی به نام بهبود اقتصادی جهانی وجود ندارد. صندوق بین المللی پول در نوشته ای که در 

ی که بینی هایش دربارۀ اقتصاد جهاندارک برای نشست مذکور تهیه و منتشر شد، تصدیق می کرد که پیشت

درست ماه ژوئیۀ پیش صورت گرفته بود، منسوخ شده است. رشد در ایاالت متحده، منطقۀ یورو و اکثر 

 بینی ها بود.کشورهای فقیرتر، پایین تر از پیش

تر نفت انتظار می رود، تحقق نیافته رونقی که از قیمت های پایین که صندوق بین المللی پول تصدیق کرد

زمان برخی از این مخاطرات، چشم انداز تحقق هم»است؛ مخاطرات پیش روی اقتصاد جهانی افزایش یافته و 

 بینی هایش از رشد جهانیانتظار می رود که این نهاد مجدداً پیش«. به مراتب ضعیف تری را دربرخواهد داشت

هستند، طی  ۰۲۲2-۰۲۲8را که در حال حاضر در پایین ترین سطح خود از زمان آغاز پیامدهای بحران مالی 

پس از »نشست آتی خود که برای ماه اکتبر برنامه ریزی شده است، ضمن تجدیدنظر مجدد، پایین تر بیاورد: 

 .«نگرانی دارد شش سال ضعف تقاضا، احتمال صدمه به تولیدِ بالقوه بیش از پیش به پیش جای

شاخص دیگر وضعیت واقعی اقتصاد جهانی، داده های مربوط به تجارت جهانی است که ماه گذشته منتشر 

، سریع تر از هر زمان دیگری نسبت به ۰۲12شد. این داده ها نشان می دهد که تجارت در نیمۀ نخست سال 

 منقبض شده است. ۰۲۲2نقطۀ اوج بحران مالی اوایل 

بینی می کرد منتشر شد که پیش CNBC، نظراتی کنایه آمیز در وب سایت «۰۲گروه »ت در آستانۀ نشس

بی تردید تالش می کنند وانمود کنند که برنامه ای در دست »نتیجۀ این نشست هر چه باشد، رهبران جهانی 

ی بو ببرند که دارند، صرف نظر از این که این برنامه تا چه حد دور از ذهن باشد؛ چرا که اگر بازارهای جهان

آشفتگی  ،«مات سرسری گرفته شده و وضعیت دارد خارج از کنترل می شودیخبری از برنامه نیست، که تصم

 تری وجود خواهد داشت.بیش

 این یک برداشت دقیق از اطالعیه ای رسمی بود که از درون نشست بیرون آمد.

ها که رشد واقعی  نییببا این پیش -رشد آن به دنبال آشفتگی مالی در چین و نگرانی های شدید نسبت به نرخ

بحث هایی  ،بی تردید در پشت پرده -درصد به عنوان نرخ هدف رسمی 1درصد خواهد بود تا  5نزدیک تر به 

 در مورد وضعیت چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهانی در جریان بوده است.
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 نه بود. وزیر مالیۀ آلمان، ولفگانگ شویبله، گفت که ازبینااما نظرات مقامات مالی، به دنبال ارائۀ پیامی خوش

، دلیلی برای نگرانی نسبت به رشد آهسته تر چین وجود ندارد، در حالی که پیر موسکوویچی، ۰۲نظر گروه 

ن را ستود. کریستی« عزم راسخ مقامات )چین( برای حفظ رشد»کمیسیونر اتحادیۀ اروپا در امور اقتصادی، 

چنین »ندوق بین المللی پول گفت که گفتگوهایی علنی و باز با چین وجود داشت و الگارد، سرپرست ص

 «.سطحی از تفاهم به راستی مایۀ قوت قلب بود

با این حال واقعیت موجود، ظاهر فریبندۀ بیانیه های ساخته و پرداختۀ این نشست حول یک مسألۀ تعیین کننده 

های اصلی را آشکار کرد. خط رسمی نشست، عبارت بود از را کنار زد و اختالفات رو به رشد میان قدرت 

پذیرش توضیح چین مبنی بر این که کاهش عامدانۀ ارزش پول این کشور در ماه گذشته نه با هدف تقویت 

جایگاه صادراتی چین به بهای رقبایش، که گامی به سوی یک نرخ ارز متکی بر بازار بوده است. اطالعیۀ 

تنظیم »خودداری و از « از کاهش رقابتی ارزش پول»این تعهد توخالی بود که اعضا رسمی نشست، دربرگیرندۀ 

اجتناب خواهند کرد، درحالی که تصدیق می کند چنین تعهدهایی اکثراً نقض « نادرست مداوم نرخ مبادلۀ ارز

 می شوند تا اجرا.

آستانۀ  وجه ارزش پول چین دراما بر خالف فرایند طبیعی چنین نشست هایی، ژاپن که به دنبال کاهش قابل ت

زیان های سنگینی است، از این خط رسمی پیروی نکرد. وزیر مالیۀ ژاپن، تارو آسو، خطاب به خبرنگاران گفت 

هرچند »که نمایندگان چین توضیحی کافی از انگیزه های خود ارائه نکرده اند و در مورد این انگیزه ها گفت 

 «.باشد، اما به اندازۀ کافی موجز نبودند شاید تالش بر سازنده بودن آن ها شده

یکی دیگر از حوزه های اختالف که آن هم نیز وسیعاً پنهان شد، بر سر مسألۀ سیاست پولی بود. ایاالت متحده 

رسماً متعهد است که در دورۀ آتی، نرخ بهرۀ خود را حتی اگر شده به اندازه ای ناچیز افزایش دهد. اما بانک 

( هستند، به طوری که ماریو QE« )تسهیل کمّی»ک ژاپن هر دو متعهد به تداوم سیاست مرکزی اروپا و بان

دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در آستانۀ نشست اعالم کرد که او شاید عملیات کنونی خرید دارایی را به 

 ، تمدید کند.۰۲11فراتر از تاریخ برنامه ریزی شدۀ تکمیل آن در سپتامبر 

پول، بانک مرکزی امریکا را تشویق به عدم افزایش نرخ بهره تا سال آینده کرده است و  صندوق بین المللی

سال( نرخ  2الگارد نیز همین موضع را تکرار کرد. به گفتۀ او، بانک مرکزی امریکا برای دوره ای طوالنی )
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اید این د نداشته باشد و نبنوع نااطمینانی وجو چ، و تنها زمانی باید بجنبد که هیهای بهره را افزایش نداده بود

 امتحان کند و سپس وادار شود از تصمیمش برگردد. چیزی را طور باشد که ابتدا

الی عیت مقده، به شدت بر موحنه افزایش نرخ بهره در ایاالت متالگارد و سایرین نگران هستند که هرگو

 Taper»فراتر از به اصطالح سرمایه شود که  جذارد و چنان باعث جریان خرور بگیبازارهای نوظهور تأث

Tantrum » برود، یعنی زمانی که بانک مرکزی امریکا ابتدا اعالم کرد که از برنامۀ خرید دارایی  ۰۲13سال

 .(1)خود بازخواهد گشت 

بازارهای نوظهور هم اکنون پیامدهای آهستگی رشد چین، به عنوان بازارهای اصلی صادراتی خود را احساس 

احد پول در برخی کشورهای آسیایی جنوب شرقی تا سطوحی کاهش یافته که از زمان می کنند، و ارزش و

 مهای بهرۀ امریکا جرقۀ هجومشاهده نشده است. اگر افزایش نرخ  28-1221بحران مالی آسیا در سال های 

 سرمایه گذاران اصلی برای خروج را روشن کند، می تواند آغازگر یک بحران مالی قابل توجه باشد.

مایه گذاری بنگاه متخصص در زمینۀ سر -«اسکای بریج»گفتۀ تونی گایسکی، مدیر ارشد سبد مالی شرکت به 

ک بازارهای سیر از مدیران صندوق های پوشش یتعداد -(Hedge Fund) صندوق های پوشش ریسک

در آن »یمز گفت: درصد در ماه اوت لطمه دیدند؛ او به روزنامۀ فایننشال تا 32تا  3نوظهور، از زیان هایی بین 

 «.بیرون کلی هرج و مرج و کشت و کشتار وجود دارد

در تمام گزارش های مقامات اقتصادی دربارۀ وضعیت اقتصاد جهانی، از جمله صندوق بین المللی پول و 

درصد پایین تر  ۰2(، فقدان سرمایه گذاری، که در برخی موارد OECDسازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی )

ته ر گذشباست، به عنوان دلیل اصلی رکود اقتصادی ذکر می شود. ماه نوام ۰۲۲1خود در سال  از سطح سابق

استرالیا، تالش شد تا به این موضوع اشاره شود. در این جا « بریزبن»در  ۰۲در نشست سران حکومت گروه 

از طریق  آن هم اساساً -شرکت کنندگان خود را ملزم به هدف افزایش دو درصدی رشد طی پنج سال آتی

می  عمالً کاغذ پاره دانسته «بریزبن»تر از یک سال بعد، اهداف نشست دانستند. کم -پروژه های زیرساختی

 شود.

سقوط سرمایه گذاری مولد، محصول رشد عظیم سوداگری مالی و طفیلی گری در اقتصاد سرمایه داری جهانی 

ای مولد مادی به سوی شیادی ها و کالهبرداری است، با منابعی که بیش از پیش از سرمایه گذاری در نیروه



۰۲ 

های مالی منحرف می شود که سهم عظیمی از درآمد میلیاردرهای جهان را شکل می دهد. سیاست بانک 

های مرکزی و حکومت های سرمایه داری برای تداوم تزریق مبالغ هنگفت به بازارهای مالی جهان، تنها 

 طفیلی گری مالی را تغذیه می کند.  

، ناتوانی قدرت های سرمایه داری اصلی و مقامات ۰۲۲8ت سال پس از سقوط وال استریت در سپتامبر هف

اقتصادی و مالی آن ها برای یافتن راه حلی هماهنگ در برابر بحران، نه تجلی نبود ظرفیت های فکری، که 

ام صادجهانی و نظچیزی بس عمیق تر است. این وضعیت پیامد تضاد غیرقابل حل سرمایه داری میان اقت

ملت است که تنازعات اقتصادی و سیاسیِ نهایتاً منجر به جنگ را می زاید. تمامی این گرایش ها با -دولت

 رکود جهانی تشدید خواهد شد.

 ۰۲12سپتامبر  1

*** 

ی به اقتصاد گ، مشغول تزریق پول و نقدین«تسهیل کمّی»( تا زمانی که بانک مرکزی امریکا در قالب برنامه های موسوم به 1)

است، در ظاهر امر همه چیز خوب پیش می رود؛ هم شرکت ها هم پول در دست دارند و هم رونق را تجربه می کنند. اما این 

ها به هیچ رو به معنای راه حل های بلندمدت نیست و نمی تواند باشد. در عوض این اقدام چه بیش از حد طوالنی شود و چه 

خطرناک خود را نشان می دهد. در نتیجه بانک مرکزی سعی می کند که برنامۀ خود برای  به سرعت قطع شود، پیامدهای

نامیده می شود(. یعنی به جای توقف ناگهانی برنامه های  Taperingخرید اوراق قرضه را به تدریج کاهش دهد )عملی که 

د دالر اوراق بهادار خریداری می کنند، سال میلیار 1۲تزریق پول، به آهستگی آن را کاهش دهند )به عنوان مثال اگر امسال 

کاهش دهند(. منتها این عملیات بانک مرکزی هم  طی سال های بعدی میلیارد دالر و به همین ترتیب 8بعد این رقم را به 

. با توجه به این که بازارهای سهام و اوراق قرضه، بی ثبات و حساس هستند، به محض استتنها بر روی کاغذ مشکل گشا 

، ۰۲13، واکنش منفی بازارهای بورس شروع می شود. در سال و رونق مصنوعی غاز کاهش تزریق پول از سوی بانک مرکزیآ

خود را متوقف کرد. به دنبال موج اضطراب و نگرانی ها، پول به سرعت به  QEبانک مرکزی امریکا یکی از برنامه های 

)به معنای کج خلقی یا گریۀ « Tantrum»در اصطالح مالی به آن  خارج از بازارهای سهام و اوراق قرضه جریان یافت که

ناگهانی کودک!( گفته شد. در حال حاضر هم گمان می رود که با افزایش نرخ های بهره )و در نتیجه افزایش نرخ تنزیل برای 

 م -تکرار شود ییسناریو چنین(، این اوراقمحاسبۀ قیمت اوراق قرضه و در نتیجه سقوط قیمت های 
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 مداخلۀ بانک های مرکزی برای سر پا نگاه داشتن حباب مالی

 

 اندره دیمن

 از زمان بحران *سهام نازلجا و فروش یک پدیدۀ رین شکل ازاوایل هفتۀ گذشته، بازارهای بورس جهان بدت

بازارهای بورس امریکا در روز دوشنبه، شاخص متوسط صنعتی داو  با آغاز به کاررا تجربه کردند.  ۰۲۲8مالی 

محسوب می در طول یک روز  ی آنترین سقوط تاریخبزرگ کاهش یافته بود کههزار واحد  1جونز، بیش از 

با بازیافتن بخش اعظم آن چه که از دست داده بودند،  ،رهای ایاالت متحده و اروپازاآخر هفته، با. اما تا شود

 به طور قابل توجهی نیرو گرفتند.

های بورس جهانی چندان دشوار نیست. همان طور که روزنامۀ زاریافتن دلیل پشت این چرخش ناگهانی در با

مایه گذارانی ، سر«مرکزی امریکا به نجات سرمایه گذاران شتافتباری دیگر، بانک »نیویورک تایمز اشاره کرد، 

. مقصود «گذاران صاحب نفوذ بانک مرکزی روحیه گرفته بودندبخش یکی از سیاستآرامش گفته هایبا »که 



۰۰ 

بود  تر به نظام مالی، وعده های این نهاد به تزریق پول نقد بیش«بخشآرامش گفته های»نیویورک تایمز از 

 کرده است. تغذیهمداوم قیمت های سهام را  که صعود

 ریکا در نیویورک و متحد کلیدیمروزنامۀ تایمز به طور اخص به نظرات ویلیام دادلی، رئیس بانک مرکزی ا

اقتصاد امریکا، مسألۀ افزایش نرخ های بهره  توخام داشتسرپرست بانک، ژانت یلن اشاره می کند که اعالم 

 می کند.« الزامیتر کم»را 

بانک مرکزی امریکا چه اقدام به افزایش ناچیز نرخ های بهره در نشست ماه آتی خود بکند و چه نه، این بیانیه 

بتواند برای حفظ حباب دارایی وال که  در حکم تعهد به این است که نهاد مذکور هر آن چه را اخیر های

 استریت انجام می دهد.

ایش زفآماده است با ا این بانکروشن کرد که  روپامرکزی اعضو هیئت اجرایی بانک  پرت همان روز، پیتر

انایی در مورد تمایل و تو» :حتی فراتر هم برود ،«ییل کمّهست» سیاست وم بهسور اسکناس معملیات انتشا

 .«ه ابهامی نباید وجود داشته باشدوارد عمل شدن در صورت نیاز، هیچ گون رایب راهبردیشورای 

رخ ندر روز سه شنبه برای کاهش  را حاد تر کرد. بانک مرکزی چین، بانک مرکزی چیناقدامات  ،این بیانیه ها

 «رنمینبی»میلیارد  2۲۲موج دیگری از پول را عالوه بر  ،بانکی خود یرۀ احتیاطیذخزمان و هم ۀ هدفبهر

 د.اد وارد کربه اقتص، بوددر ماه های ژوئن و ژوئیه تزریق کرده  شودمیلیارد دالر( که تخمین زده می  15۲)

 جایک ترین فروشحیرت آور است که تنها با چند اشارۀ جزئی و تلویحی از سوی مقامات سیاست پولی، بزرگ

 شد. معکوسکم تا حدودی دستناگهان ، ۰۲۲8و ارزان سهام از سال 

سه  دصعود کنونی بازار بورس، که شاه ؛رمایه داری معاصر را نشان می دهدواقعیت اقتصاد س ،این تحوالت

« بهبود»بوده، نه محصول هرگونه  ۰۲۲2برابر شدن ارزش تمامی سه شاخص اصلی بورس امریکا از سال 

 بانک های مرکزی جهان بوده است. طرفاقتصادی حقیقی، که نتیجۀ تداوم تزریق پول نقد از 

 ل فزایندهشکثروت نخبگان مالی، به انباشت این فرایند است. طی چند دهه،  سطبامد یر، پل حاضوضعیت حا

ته در حباب های مالی وابس سوداگریتب مستقیم تر از پیش به از هرگونه فعالیت مولد جدا شده و به مرا ای

ت متحده متجلی شده است. همان طور که ریموند دالیو، ی که به عریان ترین حالت در ایالشده است. فرایند



۰3 

از تولید  پولی که»مطرح کرد: « ریج واترشرکای ب»ترین صندوق پوشش ریسک جهان به نام سرپرست بزرگ

و ساخت کاال به دست می آید، در قیاس با مقدار پولی که با توزیع پول سر میز قمار به دست می آید، بسیار 

 «.ناچیز است

 در واکنش ت کهسن هفته از بانک مرکزی امریکا خواسه برابر شده است، همی ۰۲۲8دالیو، که ثروتش از سال 

 را آغاز کند.« یل کمّیهست»دور جدیدی از سیاست  ،در بازارهای جهانی شفتگیآبه رشد 

در واقع، اقتصاد جهانی چنان به پول بی حساب و کتاب وابسته شده است که وزیر سابق خزانه داری امریکا، 

تلزم نرخ ند محقق شود، مسرشد رضایت بخش، اگر بتوا»در ستونی تصدیق کرد:  گذشتهالورنس سامرز، هفتۀ 

ۀ پایینی است که تاریخاً تنها در دوران بحران های اقتصادی شاهده بوده ایم و چنین نتیجه گرفت: ی بهرها

 «.شرایط جدید، مستلزم سیاست های جدید است»

ته ثروت نخبگان مالی قطعاً از خأل نمی آید. انتقال عظیم ثروت از طبقۀ کارگر به سوی بانک ها، سرمایه بلا

به خود گرفته است. مکمل این صعود  ، نهایتاً شکل تزریق مداوم حباب های دارایی راگذاران و ابرثروتمندان

ت و درمان و بازنشستگی در شاکاهش دستمزدها، حمله به بهدبازارهای بورس، خواست بی انتهای ریاضت، 

 سرتاسر جهان است.

، حکومت اوباما و ۰۲۲8مالی  در هیچ جایی بیش از امریکا این فرایندها چنین آشکار نیستند. به دنبال سقوط

هم قرار دادند. در نتیجه، س مهمبانک مرکزی امریکا، تریلیون ها دالر پول در اختیار بانک ها و مؤسسات مالی 

رسید، در  ۰۲1۰درصد در سال  ۰۰به  ۰۲۲1درصد در سال  11درصد جمعیت از ثروت، از  ۲۴1 ثروتمندترینِ

 به این سو، دو برابر شده است. ۰۲۲8خانواده های امریکا از سال  مورد از ثروتمندترین 5۲۲حالی که ثروت 

همین دوره شاهد سقوط بی سابقۀ درآمدهای کارگران بوده است. طبق آخرین پژوهش بانک مرکزی دربارۀ 

درصد  1۰ی ی، درآمد یک خانوار متوسط امریکا۰۲13و  ۰۲۲1منابع مالی مصرف کنندگان، بین سال های 

 تر درآمد دارد.دالر کم 15۲۲، ساالنه ۰۲۲1متوسط امریکایی در حال حاضر نسبت به سال  سقوط کرد. خانوار

 ودهبخطر ترکیدن حباب های دارایی، از این رو است که سیاست پول ارزان، در حال رسیدن به پایان نمایش 

ارگر بقۀ کط هنخبگان حاکم ب شات بانک های مرکزی رو به ته کشیدن است. و به این ترتیب یورو مهمّ

 امریکا و جهان، به مراتب وحشیانه تر خواهد شد.



۰5 

ه ، در این است که بگیرچشماصلی ترین خصلت یک بحران تاریخاً »نوشتیم:  ۰۲۲2همان طور که در سال 

می شوند در  مده در کشور )و کشورهای( بحران زده، واداریروهای طبقاتی عمنجر می شود که ن یوضعیت

 «.ع مستقلی را فرموله و اتخاذ کنندارتباط با بحران، موض

عه جام عظیمطبقۀ حاکم با حرکت به سوی بسط عظیم ثروت و امتیازات اجتماعی خود به بهای اکثریت 

واکنش نشان داد. این حرکت، طی ماه ها و سال های آتی تنها تشدید خواهد شد. طبقۀ کارگر باید برنامۀ 

ن ها مواجه می شود پیش بکشد: یک اشرافیت مالی بی رحم، مدون خود را متکی بر درک نیروهایی که با آ

ر بانک ها و ابرشرکت های عظیم، و یک نظام جهانی به نام سرمایه داری که به ینهادهای سیاسی رشوه بگ

 خی رسیده است.یتار ین بستبُ

 ۰۲12اوت  31

ها می شود، یا به عبارت * فروش سریع اوراق بهادار نظیر سهام و اوراق قرضه که منجر به کاهش قیمت آن 

 (.Sell-offدیگر تنزل سریع و ناگهانی قیمت اوراق بهادار همراه با افزایش حجم معامالت )

(، یک سیاست پولی است که عرضۀ پول را اغلب با پایین easy money policy*سیاست پول ارزان )

 آوردن نرخ های بهره، افزایش می دهد.
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۰2 

 و بی اعتباری سرمایه داری« تیانجین»انفجارهای 

 

 جیمز کاگن

را ویران « جینیانت»پنج شنبه شب بخش قابل توجهی از بندر  آمار رسمی تلفات ناشی از انفجارهای مهیبی که

نفر رسیده است. انتظار می رود که شمار تلفات به طور قابل توجهی باال رود. در شرایطی که بیش  21کرد، به 

میلیونی این منطقه تحت مداوا هستند، بیمارستان ها در تالش اند بیمارانی را که  15تن از جمعیت  1۲۲از 

 دچار جراحات جدی و حاد شده اند نجات دهند.

العاتی که دربارۀ منشأ این فاجعه از فیلترهای رسمی بیرون آمده، منجر به آن شده است که بسیارانی اط

انگشت اتهام را به سوی رژیم حزب کمونیست )استالینیست( چین نشانه روند. طبق گزارش ها، انبار شرکت 

 1۲۲از به کار کرد، تا آغ ۰۲11(، به عنوان شرکتی که در سال Rui Hai« )روی های»لجستیک بین المللی 

تُن مادۀ شیمیایی بسیار خطرناک سدیم سیانید و مقادیر نامعینی از کلسیم کابرید را انبار کرده بوده است. در 



۰1 

نشانی اعزامی برای اطفای حریق در انبار مورد محتویات این انبار و مواد شیمایی آن، اطالعی به گروه آتش

 ات اضطراری به دنبال انفجارها جان باختند.کارگر خدم ۰1کم داده نشده بود. دست

متری محل حادثه قرار داشتند، در  1۲۲صدها نفر از کارگران بندر در خوابگاه های پرازدحامی که تقریباً در 

هزار نفر در شعاع پنج کیلومتری انبار زندگی می کنند. اگر انفجارها در طول روز  2۲خواب بودند. نزدیک به 

عنی در زمان اوج شلوغی و عبور و مرور در خیابان ها و ساختمان های اطراف باراندازها، صورت گرفته بود، ی

 این تلفات می توانست به مراتب بدتر باشد.

، حکومت چین در پکن دستپاچه شده است. این انفجارها، «تیانجین»به دنبال واکنش مردمی به انفجارهای 

سال گذشته ناظر  32داری است که این حکومت طی بیش از  نشان دهندۀ تبعات توسعۀ بی بند و بار سرمایه

ی مواد شیمیای« روی های»بر روند آن بوده است. طبق گزارش های رسمی، شرکت لجستیک بین المللی 

مرگباری را بدون اطالع مقامات یا مداخلۀ آن ها انبار می کرده است. صاحبان و مدیریت کارخانه تحت پیگرد 

از واکنش های وسیع مردم در محکومیت این حادثه، احتمال می رود که حکومت در و دستگیری هستند. پس 

تالش برای منحرف کردن هرگونه تحقیق و تفحص دربارۀ ابعاد وسیع تری که این فاجعه طرح می کند، 

 عوامل آن را به اعدام یا حبس های طوالنی مدت محکوم کند. 

انبار، با ناباوری و خشم رو به رو شده است. خشم مردم در  دربارۀ مواد شیمیایی« کسی اطالع داشت»ادعای 

رسانه های اجتماعی و نظراتی که ذیل گزارش های خبری آنالین درج شده بود، از این جهت شدت گرفته 

« تیانجین»است که چنین درجه ای از بی اعتنایی جنایتکارانه و وقیحانه نسبت به امنیت عمومی، در جایی مانند 

 است. صورت گرفته

، دهمین بندر بزرگ جهان و هفتمین بندر بزرگ چین محسوب می شود. تیانجین در قیاس با دیگر «تیانجین»

ترین تعداد خودروهای وارداتی و همین طور مقادیر عظیمی از سنگ آهن، زغال سنگ، نفت بنادر چین، بیش

 ند.های شمال چین را دریافت می کو دیگر ذخایر طبیعی مورد نیاز برای تأمین تأسیسات صنعتی و نیروگاه 

این شهر خود چهارمین شهر بزرگ چین است و از زاویۀ اهمیت استراتژیک و اقتصادی خود به عنوان قطب 

حمل و نقل، صنعتی و تکنیکی برای پکن، تحت مدیریت سیاسی مستقیم وزارت مسکن حکومت مرکزی 

 حزب کمونیست چین قرار دارد.
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که به زودی به آن ها خواهد پیوست، در تبلیغات رژیم « استان هِبِی»و همین طور ، همراه با پکن «تیانجین»

میلیون نفر که ظاهراً  13۲جهان توسعه پیدا کند، با جمعیت « اَبَرشهر»به بزرگ ترین  ۰۲۰۲قرار است تا سال 

 می توانند از بهترین مشاغل و باالترین درآمدها درچین برخوردار باشند.

دورافتاده،  یا یک روستای« تیانجین»نبه، این واقعیت اجتماعی را به عریانی نشان می دهد که انفجارهای پنج ش

فرقی نمی کنند؛ رژیم، رفاه عمومی طبقۀ کارگر را تابع نیازهای فوری شرکت های ملی و فراملی، و انباشت 

 سود برای نخبگان سرمایه دار مالک آن ها می کند.

آغاز کرد، همواره از  1212بازگرداندن مناسبات سرمایه داری را در سال از زمانی که حزب کمونیست چین 

دستگاه نظامی و پلیس خود برای سرکوب خشن تمامی اعتراضات کارگران نسبت به استثمار بی رحمانه به 

 کار گرفته و تحول چین به مرکز تولیدات مانوفاکتور ارزان جهان را تسهیل کرده است.

-ر از حدّ استاندارد در چین، نه استثنا، که قاعده است. اندی فورالنگ، سرپرست سیاستتمهیدات ایمنی پایین ت

دیدگاهی که متخصصین چینی تا »در لندن، به روزنامۀ گاردین گفت: « مؤسسۀ مهندسین شیمی»گذاری 

سوده فر همین اواخر به ما می گفتند این بود که در حوزۀ انبارداری مواد شیمیایی، تکنولوژی آن ها کهنه و

است، برخی تجهیزاتی که استفاده می کنند ابتدایی هستند، مدیریت ایمنی ضعیف است و سطح تعلیم و آموزش 

 «.کارکنان هم که اصالً به حساب نمی آید

 همین نظرات مشابه را می توان در مورد هر بخش دیگر اقتصاد و هزینۀ حیرت آور انسانی آن هم گفت.

مورد در  182یعنی بیش از  -کار جان باختند« سوانح»کارگر چینی در نتیجۀ  11هزار و  18، ۰۲15در سال 

ساعت گذشته، یک انفجار گاز در معدن زغال  ۰5و صدها هزار نفر دیگر نیز مجروح شدند. طی تنها  -روز

، به دنبال «شنسی»معدنچی شده است. در استان  13منجر به کشته شدن « ژوگویی»سنگی واقع در استان 

معدنچی و خانواده  15حاصل از بارندگی، لغزش زمین منجر به فروریختن خوابگاه های بدساختی شد که سیل 

 هایشان زنده زنده در آن دفن شده اند.

نفر، که عموماً متخصصینی با درآمد بهتر است، روزانه در محیط  11۲۲به گفتۀ رسانه های دولتی، نزدیک به 

 یا اضافه کار مفرط جان می دهند.« Guolaosi»اشتغال خود از پدیدۀ موسوم به 
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سیستم های هوا، خاک و آب در شهری ترین مراکز به دلیل عملیات و توسعۀ بی رویۀ صنعتی کامالً آلوده 

از پیامدهای این  -میلیون نفر در سال 1۴1 -نفر  55۲۲شده، تا جایی که تخمین زده می شود روزانه بیش از 

 آلودگی می میرند.

، خبرهایی از رسوایی در امنیت غذایی منتشر شد؛ به طوری که پودرهای آلودۀ شیر منجر به ۰۲۲8در سال 

ر د« یانگتسه»هزار نفر و مرگ شش نوزاد شد. واژگونی یک قایق مسافری در رودخانۀ  3۲۲بیماری بیش از 

 است که عموماً کشته برجای گذاشت، تنها یکی از موارد فجایع معمول حمل و نقل 5۲۲ماه ژوئن، که بیش از 

 به دلیل نقض ایمنی مرتبط هستند.

تمامی وعده های حزب کمونیست چین مبنی بر این که توده های چین نهایتاً از توسعۀ گستردۀ سرمایه داری 

سال گذشته منتفع خواهند شد، نقش بر آب شده است. آهستگی رشد اقتصادی، سقوط بازار بورس،  31در 

های زیست محیطی، فساد بی پایان مقامات و نابرابری اجتماعی هردم  رکود قیمت های امالک، بحران

را  ، حاکمیت حزب کمونیست چین«تیانجین»فزاینده، مشروعیت رژیم را هم اکنون زیر سؤال برده اند. فاجعۀ 

 همراه با خودِ بازار سرمایه داری، بیش از پیش بی اعتبار خواهد کرد.

تر از حکومت چین پیامدهای سوء سیاسی انفجارهای های جهان کم شرکت های فراملی و بانک ها و حکومت

را مشاهده نمی کنند. رشد نارضاتی های اجتماعی مردمی در مقیاس وسیع و نتیجتاً هرگونه اختالل « تیانجین»

در جریان سودهایی که شرکت ها از توده های مردم استخراج می کنند، رکود اقتصادی را در سطح جهانی 

ه طور بالقوه ترس و اضطرای را در بازارهای مالی ایجاد می کند. به بیان دیگر برای سرمایه داری تعمیق و ب

ن می شود، در چی« تیانجین»جهانی، هر تالش برای تغییر شرایطی که منجر به بروز فجایعی نظیر انفجارهای 

 خود یک فاجعه خواهد بود.

سود و ضرورت ایجاد وحدت میان طبقات کارگر چین  این واقعیت، تأییدی است بر ورشکستگی تاریخی نظام

و جهان، در مبارزۀ مشترک برای پایان دادن به سرمایه داری و استقرار یک اقتصادی سوسیالیستی برنامه 

 ریزی شدۀ جهانی.

 ۰۲12اوت  12
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 بحران پناهندگی و چهرۀ غیرانسانی سرمایه داری اروپا

 پیتر شوآرتس

برخورد دهشتناک با پناهندگانی که طی هفته های اخیر در جستجوی سرپناه قصد ورود به اروپای مرکزی از 

رحم و غیرانسانی سرمایه داری اروپا را نشان می دهد. مردم درمانده رۀ بیطریق بالکان و ایتالیا را داشته اند، چه

ای که از ترس جان، از مناطق جنگ زدۀ خاورمیانه و شمال آفریقا می گریزند، با یک آزمون تلخ مشقت بار 

 مواجه می شوند.

ه؛ ازدحام پناهندگانی هر یک روزی که می گذرد، خشم جهان را برمی انگیزد: اجساد شناور در آب های مدیتران

بدون آب و غذای کافی در شرایط غیرقابل تحمل بهداشتی؛ خانواده هایی با کودکان کوچکی که وادار به طی 

کردن صدها کیلومتر با پای پیاده شده اند؛ اعزام پلیس مجهز به باتون و گاز اشک آور علیه مهاجرین بی دفاع؛ 

ی خاردار و نیروهای امنیتی برای بیرون راندن پناهندگان به زور و در همه جا مرزها و موانعی که با سیم ها

 محافظت می شوند.

مهاجر در نزدیکی ساحل لیبی واژگون شد و گمان می رود که صدها تن  2۲۲تنها همین دیروز، دو قایق با 

ش و دجان باخته باشند. به گزارش رسانه ها، در بین مهاجرین روی عرشۀ کشتی، افرادی از سوریه، بنگال

 تعدادی از کشورهای آفریقایی بودند.

مهاجر سوری در کامیونی واقع در اتوبانی در اتریش بود. گمان می رود  2۲این رویداد، به دنبال کشف جسد 

این مهاجرین در طول مسیر از خفگی جان باخته باشند. این خودروی پارک شده را یکی از کارکنان اتوبان 

 کردن مایع حاصل از فساد اجساد از کامیون جلب شده بود.یافته بود که توجهش به چکه 

، سران حکومت ها و وزرای خارجۀ اتریش، آلمان، ایتالیا «وین»تنها چند کیلومتر دورتر، در شهر آرام و آسودۀ 

و شش کشور غرب بالکان، به این رویدادهای نفرت انگیز با اتخاذ سیاست های سفت و سخت تری علیه 

ا پاسخ دادند. مرز بیرونی اتحادیۀ اروپا قرار است مجدداً تقویت شود و مسیرهای پناهندگی در مهاجرین به اروپ

قاچاقچیان »سرتاسر کشورهای غربی بالکان تحت نظارت بهتر قرار گیرند. تقصیر این تلفات گسترده، متوجه 
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اروپا در  ی قدرت هایشد که کسب و کارشان به دلیل سیاست های انزواطلبی و کناره گیر« جنایتکار انسان

 حال رونق بوده است.

بحران پناهندگی، مضحک بودن این افسانه را نشان می دهد که اتحادیۀ اروپا، لنگرگاه امن صلح، رفاه و درک 

جامعۀ بین المللی است. حکومت ها در همان حال که در همکاری نزدیک با یک دیگر هستند تا اروپا را به 

ن نفر در مرزهایش جان می دهند، بر سر این که کدام دولت می تواند به کاراترین ی تبدیل کنند که هزارا«دژ»

شکل پناهندگان را بازداشت یا در اسرع وقت به کشوری دیگر ارسال کند، مشغول رقابتی شدید هستند. در 

 این میان، مفسرین سیاسی نگران، هشدار می دهند که برپا کردن مرزهای جدید و مناقشه بر سر سهمیۀ

 پناهندگان می تواند اتحادیۀ اروپا را منفجر کند.

درصد از پناهندگان سوری رسیده به اروپا را پذیرفته است، میلیون ها یورو برای مسدود  1بریتانیا که تنها 

صرف کرده است، جایی که هزاران پناهنده در فالکت به « کاله»کردن مسیر ورودی به تونل اروپا در بندر 

نفر نیز جان باخته اند. مهاجرینی که بدون اجازه کار می کنند، با مجازات های  1۰تی امسال سرم می برند و ح

 سنگینی رو به رو می شوند.

متر در مرز بیرونی اتحادیۀ  3۴2مجارستان، به عنوان کشور ترانزیت در مسیر غرب بالکان، یک حصار به ارتفاع 

برای مجازات عبور غیرقانونی از مرز با درنظر گرفتن چندین  اروپا با صربستان ساخته و در حال اتخاذ تمهیداتی

 سال حبس است.

آلمان و ارتش، که برای بسیاری از پناهندگان، کشورهای هدف هستند، در تالش اند تا این پناهندگان را با 

اعی، مشرایط غیرقابل تحمل در مراکز بازداشت موقت، تسریع فرایند اخراج )دیپورت( و کاستن از حمایت اجت

از خود دفع کنند. آلمان به طور اخص در همکاری با فرانسه، در حال اعمال فشار بر سایر کشورهای اتحادیۀ 

 اروپا برای توزیع پناهندگان بر اساس یک نظام سهمیه بندی است.

این طرح پیشنهادی با مقاومت شدید، به ویژه در اروپای شرقی رو به رو شده است. رئیس جمهور لهستان، 

، صراحتاً هرگونه پذیرش پناهندگان اضافی را رد کرده است. او موضع خود را این گونه توجیه «آندری دودا»

می کند که کشور لهستان انتظار ورود موج جدیدی از پناهندگان از اوکراین را دارد، جایی که جنگ داخلی 

 است. و شورشیان حامی روسیه شدت گرفته« پروشنکو»میان رژیم مورد حمایت غرب 
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، معاون نخست وزیر جمهوری چک، و یک سرمایه دار میلیاردر، خواهان مداخلۀ ناتو جهت «آندری بابیس»

ترین بزرگ»شده است. او به سیل ورود پناهندگان، به عنوان « بستن فضای منطقۀ شنگن به سوی بیرون»

 اشاره کرد.« خطر برای اروپا

در نقطۀ مقابل واکنش نخبگان حاکم قرار دارد. به خصوص  واکنش اقشار وسیع مردم به مخمصۀ پناهندگان،

در آلمان، پناهندگان با سیلی از کمک ها رو به رو شده اند که محافل سیاسی جریان غالب را حیرت زده و 

 متعجب کرده است.

در هامبورگ، چند تُن کمک های اهدایی به یک سالن نمایش منتقل شد که طی دو هفتۀ گذشته، سرپناهی 

پناهنده از سوریه و اریتره بوده است. هزاران نفر از شهروندان محل، یا لباس، اساب بازی و پتو  11۲۲ی برا

اهدا کردند یا اقالم بهداشتی بسیار ضروری و مبرم را خریداری نمودند. در حالی که مقامات، پناهندگان را 

دها فرد هستند، ص« بار اضافی مالیاتی»یان ارعاب و اقدامات خود را با این ادعا توجیه می کنند که این پناهجو

داوطلب یک زنجیره درست کرده اند که کمک های اهدایی را در سرتاسر آلمان توزیع می کند و کالس های 

 زبان و بهداشت و درمان را سازمان می دهد.

هند رجیح می درسانه ها به طور جسته و گریخته گزارش هایی از چنین اقداماتی انتشار می دهند، و در عوض ت

گروه هایی که دستگاه  -تیترهای خبری خود را مملو از گزارش تظاهرات مهاجرستیز گروه های نئو نازی 

و همین طور اقدامات بزدالنه ای مانند آتش زدن شبانۀ محل  -امنیتی واطالعاتی هم به داخل شان رخنه کرده

 اقامت پناهجویان کنند.

ه، صرفاً تجلی انسان دوستی نیست؛ بسیاری بنا به غریزه درک می کنند حمایتی که از پناهجویان صورت گرفت

 که پناهندگان، قربانیان یک نظام اجتماعی هستند که زندگی خود آن ها را نیز تهدید می کند.

برای جنگ های امپریایستی در عراق، افغانستان، لیبی و سوریه که کل جوامع را نابود کرده و علت ریشه ای 

گی هستند، حمایت مردمی وسیعی وجود نداشته است. کارگران سرتاسر اروپا سال ها سقوط موج پناهند

استانداردهای زندگی را تجربه کرده اند، در حالی که یک اقلیت کوچک در رأس جامعه خود را به طور شگرفی 

 غنی کرده است.
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ازهای با ابتدایی ترین نیبحران پناهندگی، تأسف بارترین تجلی بحران یک نظام اجتماعی است که دیگر 

 اکثریت عظیم بشریت سازگار نیست.

دنیایِ سرمایه داری رو به »، در آغاز جنگ جهانی دوم، انترناسیونال چهارم اعالم داشت: 125۲در سال 

امضحالل، با جمعیتی بیش از حد انبوه رو به رو است. مسألۀ پذیرش یکصد پناهندۀ اضافی، به مشکل عمده 

ن قدرت جهانی نظیر ایاالت متحده تبدیل می شود. در عصر هوانوردی، تلگراف، تلفن، رادیو ای برای یک چنی

و تلویزیون، سفر از یک کشور به کشوری دیگر، با پاسپورت و ویزا فلج می شود. دورۀ اتالف تجارت خارجی 

 .«ستیزی استو انحطاط تجارت داخلی، در عین حال دورۀ تشدید هیوالوار شُووینیسم و به ویژه یهودی 

واقعیت این عبارات، امروز عمیقاً احساس می شود. سرمایه داری، متکی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و 

میلیارد  1مقید کردن همۀ جوانب حیات اقتصادی به سود یک الیگارشی مالی، با نیازهای یک جامعۀ جهانی از 

ه ملت، که سرمایه داری ریش-گاری ندارد. دولتمردمی که به لحاظ اقتصادی وابسته یک دیگر هستند، ساز

 در آن دارد، در ضدیت آشتی ناپذیری با اقتصاد جهانی متکی بر تقسیم کار بین المللی است.

برخورد غیرانسانی با پناهندگان، برپا کردن موانع جدید و غیرقابل عبور، تقویت سازوبرگ دولت و رشد 

ی غیرقابل حل سرمایه داری است.  برخورد نفرت انگیز با میلیتاریسم، واکنش طبقات حاکم به تضادها

 پناهندگان، محصول یک نظام اجتماعی عمیقاً غیرانسانی است.

 ۰۲12اوت  ۰8
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 بازار آشفتگی

 

 مایکل رابرتز

اوت، بازارهای بورس سرتاسر جهان سقوط آزاد دیگری را تجربه  ۰5 مورخ در زمان نگارش این مطلب، دوشنبه

 اند. اما موضوع از چه قرار است؟ داشتهدرصد طی ماه اخیر سقوط  1۲کرده اند. اکثر بازارها تاکنون 
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کم جهان است )دست در ادی چین، که در حال حاضر رسماً بزرگ ترین اقتصاددالیل آن روشن است. رشد اقتص

صندوق بین المللی پول اندازه گیری شود(، به سرعت رو « قدرت خرید یشاخص برابر»اگر با روش عجیب 

به آهستگی است. هر داده ای که از چین منتشر می شود، وخامت اوضاع تولیدات مانوفاکتور، سرمایه گذاری، 

ضای چین برای کاالهای اتر از همه خرید مواد خام از سایر کشورها را نشان می دهد. کاهش تقرات و مهمصاد

ه صنعتی و غیره( شد تاصلی، منجر به کاهش عظیم قیمت کاالها )نفت، مواد غذایی، آهن، زغال سنگ، فلزا

، استرالیا، اندونزی، یلزصادراتی کشورهایی نظیر بر شاست. این کاهش قیمت ها، به معنای کاهش فرو

چینی ها چندان مشغول خرید خودروهای ب.ام.و، کیف های دستی لوکس،  هآرژانتین و غیره است. به عالو

ن خبر بدی برای اروپا و ژاپن و همین طور ایاالت یو ا ؛ماشین ابزار، اتومبیل و غیره در داخل و خارج نیستند

 متحده است.

 

 ، بهبود اقتصادی در«نوظهور»آهستگی جهانی اقتصادهای به اصطالح دلیل دیگر این است که عالوه بر 

از  .ستر می رسد از نفس افتاده اظچنان ضعیف و در برخی موارد به نسرمایه داری هم« بالغ»اقتصادهای 

، اقتصاد امریکا بهتر از مابقی عمل کرده است؛ اما رشد تولید ۰۲۲2زمان پایان رکود بزرگ در اواسط سال 

درصد می رسد و بخش مانوفاکتور آن نیز  ۰داخلی واقعی آن در سال هنوز هم به زحمت به بیش از  ناخالص

 رو به کاهش است.
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تنها به آن دلیل است که آلمان، به  همین رشد اندک هماقتصاد منطقۀ یورو به زحمت در حال رشد است و 

ا کند. باقی کشورهای منطقۀ یورو در رکود در بوده تا درجه ای بهبود پیداعنوان موتورخانۀ اصلی اقتصادی، ق

 و در برخی موارد )مانند فنالند و یونان( در حال انقباض هستند.

زو ینش»که بعد از تمهیدات  اصطالحیبه رونق برسد )« اقتصاد آبه»ژاپن، که قرار بود تحت سیاست های 

ینه های حکومتی و اصالحات ، نخست وزیر ژاپن برای دریافت پول ارزان از بانک های مرکزی، هز«آبه

شد(، از بهبود عاجر بوده است. رشد اقتصادی نیرومند و پایدار در اقتصادهای  یگذارنئولیبرالی قوانین کار نام

 .به شمار می رودچنان یک توهم اصلی سرمایه داری، هم

در  تصادی دیگر جاها وبسیار نیرومند است. بانک ها و نهادهای مالی با نگرانی از رشد اق مشکل بعدی، دالرِ

چون سیل به سوی خرید دارایی های دالری روانه شده اند. جستجوی سودهای باالتر در یک اقتصاد امن، هم

ری تمی شود( رو به کاهش است، سرمایۀ بیش یبر حسب دالر قیمت گذار خود ه قیمت نفت )کهکا جو از آن 

ن امر منجر به سقوط تند ارزش سایر ارزها شده است. برای جبران ضرر به سوی دالر حرکت کرده است. اما ای

 شان بر حسب ارزهاییبسیاری از شرکت ها در اقصی نقاط جهان بر حسب دالر استقراض کرده اند، اما درآمدها

اقتصادهای نوظهور رو به صعود است. بسیاری از شرکت ها  در ملی خودشان است.  بنابراین بدهی شرکت ها

تر رو به رو هستند. بنابراین چشم انداز بحران بدهی شرکت ها جدی تر و بدهی های بیشدر آتیه با درآمد کم

 است.
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به این سو نشان می  ۰۲۲2جهانی از سال « بهبود اقتصادی»همۀ این ها حقیقت بزرگی را در مورد محتوای 

ی و اشتغال، که نه بر اساس سرمایه گذاری در بخش های مولد برای افزایش بهره ور« بهبود»دهد. این 

متکی بر سرمایۀ موهوم، بازخرید سهام، خرید اوراق قرضۀ دولتی و شرکت ها بوده است. پول ارزان و بی پایان 

(، نظام بانکداری را احیا کرده و نه بخش QE« )یل کمّیهتس»از بانک های مرکزی در قالب برنامه های 

 مولد اقتصادهای سرمایه داری را.

ن ویلیامسن، ا. استفباشدچندان خوب عمل کرده  QEهم در تردید هستند که سیاست حتی بانک های مرکزی 

را منتشر کرده که در آن چنین نتیجه می  ای لوئیس، اخیراً مطالعه تسین «بانک فدرال رزرو»معاون رئیس 

انک ب پیوندی به اهداف نهایی ،یتا جایی که اطالع دارم، هیچ اثری نیست که از سیاست تسهیل کمّ»گیرد: 

رکارامد یل کمّی غیه، شواهد جزئی نشان می دهد که تسهتورم و فعالیت اقتصاد واقعی. به عالو -مرکزی بزند

 «.بوده است

اقتصادهای اصلی افزایش پیدا کرده است. هنوز  یبدهی در مجموع کاهش نیافته و برعکس در بخش شرکت

دارد و همین است که اکنون در حال سقوط  نامید وجود «سرمایۀ موهوم»سطح عظیمی از آن چه که مارکس 

ر و ب بوده، موهوم «بهبود»است. به نظر می رسد که سرمایه گذاران جهانی اکنون دارند درک می کنند که 

 داشته است.من اعتبارات قرار پایۀ توهم دیگری به یُ

، «امرزلری س»یکا و ، سرپرست سابق بانک مرکزی امر«بن برنانکه»مانند  -هواداران آخرین حباب اعتباری

یک ارزیابی »، نگران هستند. سامرز امروز در روزنامۀ فایننشال تایمز می نویسد که «رکود بلندمدت»متخصص 

 .«منطقی از شرایط کنونی  نشان می دهد که باال بردن نرخ ها در آیندۀ نزدیک، یک اشتباه جدی خواهد بود

باال  مریکا، نرخ های بهره رایل تضمین شدن بهبود اقتصادی ابانک مرکزی امریکا قرار بود اواخر امسال به دل

 «بحران بلندمدت»چنان در آن چه که د. من در نوشته های پیشین اشاره کردم که چنان چه اقتصاد همببر

یکسان نیست( باشد، این اقدام چه مخاطراتی به همراه خواهد داشت. سامرز « رکود بلندمدت»نامیده ام )با 

 ن امریکا چیست؟ات. اما پیشنهاد او برای سیاستگذارهم نگران اس

سامرز صرفاً خواهان تداوم سیاست نرخ بهرۀ پایین است که تاکنون ناتوان از بازگرداندن رشد اقتصادی بوده و 

در عوض تنها به یک حباب اعتباری دیگر و افزایش نابرابری درآمد و ثروت منجر شده است. به گفت سامرز 
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، برای آن که قابل تحقق باشد، مستلزم نرخ های بهرۀ بسیار پایین است که تاریخاً تنها رشد رضایت بخش»

بنابراین برای سامرز، راهکار عبارت است از پول ارزان برای همیشه. «. بحران های اقتصادی دیده ایم ۀدر دور

می و مایه گذاری عموبرای بهبود سر ینظیر گام های»به گفتۀ سامرز تمهیدات دیگری نیز می تواند باشد، 

اما هیچ توضیحی در این باره نمی دهد که چگونه بخش سرمایه داری در محیطی که سوددهی «. خصوصی

ری را انجام دهد؟ و سرمایه اجود حباب های اعتباری رو به تنزل است، قرار است این سرمایه گذوجهانی با 

 گذاری عمومی کجا است؟

ایۀ موهومی که تحت سیاست های برنانکه و سامرز و بانک های مرکزی نظام سرمایه داری نیاز دارد از سرم

نیاز  * «اهرم زدایی»انگلستان، ژاپن و اکنون بانک مرکزی اروپا ایجاد شده است، پاکسازی شود. بنابراین به 

یک به معنای « اهرم زدایی»تر. بازارس بورس اآلن دارد این را می فهمد. البته، دارد و نه اهرم مالی بیش

رکود جهانی قابل توجه دیگر برای کاهش ارزش سرمایه و بازگرداندن سوددهی در بخش های مولد خواهد 

 که دارد نزدیک تر می شود. است بود. این همان آینده ای

 ۰۲12اوت  ۰5

(، فروش سریع دارایی های زیان ده و بالاستفاده، پرداخت بدهی ها و امثالهم، Deleverageاهرم زدایی ) *

( نیز شامل مواردی مانند Leverageی کاهش میزان بدهی نسبت به درآمد یا سرمایه است. اهرم مالی )برا

خرید دارایی های ثابت، استقراض پول و استفاده از اوراق مشتقه می شود و می توان آن را به صورت نسبت 

 بدهی به درآمد )یا سرمایه( نشان داد.

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/08/24/market-turmoil/ 
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 بحران چین و اضطراب در بازارهای جهانی

 

 وینسنت کولو

اوت،  ۰5در روز درصدی شاخص اصلی بورس چین  8۴2، به دنبال سقوط «شین هوآ»خبرگزاری رسمی چین، 

اعالم کرد. این رویداد، منجر به بروز تندترین سقوط بازارهای بورس « دوشنبۀ سیاه»سراسیمه این روز را 

که نگرانی ها از رکود اقتصادی جهانی با محوریت چین را افزایش داده  شد ۰۲۲8جهانی از زمان بحران سال 

 است.

ۀ مالی جهانی محسوب لکانون زلز ،۰۲۲8نکداری امریکا در سال بود که با فروریزی با« توال استری»سابقاً این 

می شد، اما این بار بحران اقتصادی چین و رهبرانی که به طور محسوسی کنترل را از دست داده اند، جرقۀ 

اوت، شوکی  11یوآن در روز « کاهش ارزش جزئی» مبنی بر. اقدام حکومت چین هستندآغاز این هرج و مرج 

ای برای برخورد با آهستگی «برنامه»ن کگمان می کرد پکه ظم جهان سرمایه داری را بود که بخش اع

تریلیون  2زمان تاکنون بیش از  آن پرشتاب کشور خود دارد، از احساس کاذب امنیت سابق خود بیرون آورد. از

د دیروز، بی تثروت در ظرف تنها چند ر دالر از ارزش بازارهای بورس جهان محو شده است. این نابودی عظیم
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بات می کند که سرمایه داری یک نظام اقتصادی دیوانه و رو به مرگ است. خبرگزاری رویترز در روز ثا

میلیارد یورو از ارزش  5۲۲امروز بیش از »گسترش این اغتشاش مالی به اروپا نوشت:  ه دنبالب« بۀ سیاهندوش»

 «.سیصد شرکت بزرگ اروپا از بین رفت

 ۰۲۲1، 1228، 1221مانند اوت »، در صفحۀ توئیتر خود نوشت: «لری سامرز»ی امریکا، رئیس سابق خزانه دار

رین ، به عنوان احمق ت«رونالد ترامپ»حتی «. شاید در مرحلۀ اولیۀ یک وضعیت بسیار وخیم باشیم، ۰۲۲8و 

 دامیان»کاندیدای ریاست جمهوری امریکا هم هشدار داد که شاید جهان در آستانۀ یک بحران عمیق باشد. 

نونی هشدار دارد که بحران ک «بروان نگورد»دی نخست وزیر اسبق بریتانیا ، به عنوان مشاور اقتصا«مک براید

 باشد. ۰۲۲8از سال « برابر وخیم تر ۰۲»می تواند 

 ۰۲را تجربه کرد، و بازار بورس آن با  1281هنگ کنگ نیز تندترین سقوط از سال « نگهانگ سِ»شاخص 

شده « بازار خرس»قطۀ اوج آن در ماه آوریل، در حال حاضر رسماً وارد مرحلۀ به اصطالح درصد کاهش از ن

 ن ترتیب، بازارهای بورسیمهستند. به ه« خرس»و رس اندونزی و تایوان نیز در همین قلمراست. بازارهای بو

تۀ هراس دو هف امر در اقتصادهای توسعه یافته از عقبگردهای عظیمی در روز دوشنبه ضربه دیدند که همین

نسبت به درصد از ارزش خود را  11 ،لندن« FTSE 1۲۲»تر می کند. در این میان شاخص گذشته را بیش

مواجه بوده  یدرصد ۰۲( نیز طی همین دوره با کاهش Daxو شاخص بورس آلمان ) دادماه آوریل از دست 

ترین کاهش های ه فقط یکی از بزرگدرصد سقوط کرد که ن 8ر بورس استرالیا نیز در روز دوشنبه ااست. باز

 آسیب پذیری عظیم آن از چین. از، بلکه بازتابی است بودهتاکنونی 

به کاالها نیز سرایت پیدا کرد، به طوری که نفت، مس، آلومینیوم و نیکل به پایین ترین  یشفتگی جهانآاین 

قشی مرکزی در اقتصاد جهانی رسیدند. قیمت نفت، که ن ۰۲۲8سطوح خود از زمان آغاز بحران جهانی سال 

پایین تر آمده است، این بار با کاهشی بیشتر  ۰۲15دالر به ازای هر بشکه در تابستان  112ایفاد می کند و از 

رسید. این وضعیت فشار بر تولیدکنندگان نفتی از روسیه تا ونزوئال را که در حال  دالر 53 هر بشکه به زیر

قلم مادۀ  ۰۰که بر قیمت های  «شاخص کاالی بلومبرگ»ایش می دهد. حاضر در رکود به سر می برند، افز

سال گذشته، به پایین ترین سطح خود  3در طول  یدرصد 5۲امسال و  یدرصد 11خام نظارت دارد، با سقوط 

 در یک قرن اخیر رسید.
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داشته  ن سهمچین موتور اصلی رشد اقتصادی در سال های اخیر بوده و در تقریباً یک سوم رشد اقتصادی جها

درصد بود. اقتصاد چین تقریباً نیمی از فلزات جهان را  11د شاست، در حالی که سهم اقتصاد امریکا از این ر

از جمله تولیدات کشاورزی حکمفرما است. سقوط تند قیمت این کاالها،  هامصرف می کند و بر بازار سایر کاال

لیق درآورده است، اما همین امر در حال باال بردن فشارهای رشد بسیاری از اقتصادهای صادرکنندۀ کاال را به تع

ضدّ تورمی در سرتاسر اقتصاد جهانی است. هرچند کاهش قیمت ها می تواند منجر به رونق کوتاه مدت 

بیت بیش از حد طوالنی تث «تورم منفی»یک ود، اما اگر این وضعیت به عنوان اقتصادهای واردکنندۀ کاالها ش

خود ر دگیر کنونی را هم تهدید و مشکالت بدهی را که همه جا و نه فقط شد اقتصادی زمینشود، می تواند ر

رو به رشد هستند، تشدید کند. این همان چیزی است که در ژاپن و با ورود آن به بحران تورم منفی در  چین

از آن بیرون و هنوز  -که ویژگی آن رکود اقتصادی همراه با افزایش سطوح بدهی بود-رخ داد 122۲سال 

نشان می دهد، درست همان طور که  122۲امروز خصوصیات مشابه بسیاری را با ژاپن دهۀ  نیامده است. چینِ

 اقتصاد جهانی چنین می کند.

 ال کاهش ارزش پولدنبشوک به 

یعنی اقدامی که چین به لحاظ تاریخی از انجامش  -را کاهش داد «یوآن»زمانی که چین دو هفته پیش ارزش 

ک در نظام سرمایه وموجی از ش -محسوب می کرد« گزینۀ هسته ای»اه داشت و حتی آن را همچون یک اکر

زمان این اقدام تأییدی بود بر شک و تردیدهایی مبنی بر این که بیماری اقتصاد  همی جهانی به راه افتاد. ردا

یا گزارش کرده است. همان  فپکن در داده های رسمی خود اعترا چین به مراتب حادتر از آن چیزی است که

طور که قبالً توضیح دادیم این دادها دستکاری شده و گمراه کننده هستند. کاهش ارزش یوآن، که تا به امروز 

به ) اررش پول خود را کاهش دهند ضمن تقلید، جزئی بوده، می تواند منجر به این شود که سایر کشورها نیز

موج  یک»، «سوسیته ژنرال»از بانک  «آلبر ادوار»اند به گفتۀ و این در عوض می تو«( جنگ ارزی»اصطالح 

 را در سرتاسر اقتصاد جهانی گسیل کند.« جزر و مدی از تورم منفی

شیوۀ چین برای کاهش ارزش پول خود به قدری گنگ و مبهم بود که اکنون بسیاری از مفسرین اقتصادی با 

در  «پال کروگمن»را درک کنند. همان طور که شگفتی حیرت آوری خود را به هر دری می زنند تا آن 

آن ها را کامالً حیرت زده  ،به نظر می رسد واکنش قابل پیش بینی بازار»اوت( نوشت:  15ز )مینیویورک تا
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ت گذاران به سرعت از تشویق کاهش ارزش پول سکرده... سرمایه گذاران شروع به فرار از چین کردند، و سیا

 «.ای حمایت از ارزش یوآن چرخش کردندبه سوی تالش همه جانبه بر

عی بر قکوچک تر از آن است که تأثیری وا -درصد بوده است 3برابر دالر ر که تاکنون د -کاهش ارزش یوآن

 تصادرات چین بگذارد. عالوه بر این، رژیم و بانک مرکزی چین مجبور بوده اند یا برای حمایت از یوآن  مداخال

تر خروج سرمایه از چین رو به رو شوند. رقم بی سابقۀ اتب بیشرمبا خطر به ند یا ششدت ببخ را ارزی خود

د ن چینی و خارجی، پول خوشرکت ها و سفته بازا -ن خارج شدهطی پانزده ماه گذشته از چی میلیارد دالر 8۲۲

 حرکت داده اند.« سخت»را به سوی دارایی ها دالری و سایر ارزهای 

رین بدت»که بانک مرکزی چین تا آخرین لحظه در برابرش مقاومت کرد،  به نظر می رسد کاهش ارزش یوآن

این تصمیم هرج و مرجی را در بازارهای جهانی ایجاد کرده که «. نه های موجود باشدیگزینه از میان همۀ گز

واقعی را برای اقتصاد از کاهش ارزها را آغاز می کند، بدون این که هیچ گونه رونق ای یک واکنش زنجیره 

در دو هفتۀ گذشته، مزایای « هورظوبازارهای ن»آسیا و سایر  یسقوط تند ارزها عچین به ارمغان بیاورد. در واق

را خنثی و حتی معکوس کرده است. ارزهای اندونزی  -از نظر تقویت صادرات-چین از کاهش ارزش پول خود 

لی د که این خود جزئی از روند نزوآسیا رسیده ان 1228و مالزی به پایین ترین سطوح خود از زمان بحران 

 روسیه، «روبل»محسوب می شود( است. « ارز سخت»ژاپن که « ین»ای نعمومی ارزش های آسیا )به استث

ارزش پول،  و مهم کاهش ین سطوح رسیدند. تأثیر دیگررترکیه هم به پایین ت «لیر»آفریقای جنوبی و  «راند»

از سوی  ،بهرۀ امریکا به بعد خواهد بود. افزایش این نرخ ها به احتمال زیاد موکول شدن افزایش نرخ های

 برنامه ریزی شده بود. سپتامبر ماه یزی امریکا براکنک مراو ب «جانت یلن»

 ات خیره کننده در گام های چیناشتباه

از مدیریت درست بحران بازار بورس خود ناتوان بوده. طی ده هفتۀ اخیر، بیش  چشم گیریرژیم چین به طور 

آن مطلقاً هیچ چیزی را نتوانسته نجات  طریقصرف تمهیدات حمایتی کرده است که از دالر تریلیون  1از 

، به عنوان بدترین مورد در هشت سال گذشته، قیمت «دوشنبۀ سیاه»سهام در روز فروش نازل و دستپاچۀ دهد. 

نجات از سوی حکومت راه اندازی یعنی زمانی که عملیات -ژوئیه 8تر از سطح آن در روز های سهام را به کم
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تقلیل می دهد. به عالوه ضرر و زیان های امروز، تمام عواید بازار بورس چین به عنوان دومین بازار  -شد

 بزرگ جهان را از زمان آغاز امسال تاکنون نابود می کند.

ال میتۀ انترناسیونک»همۀ این رویدادها نشان دهندۀ یک نقطۀ عطف در برداشت های رایج از رژیم چین است. 

صادی حیت اقتاین دیکتاتوری و صال« لغزش ناپذیری»اخۀ آن در چین مدت ها است که افسانۀ شو « رگریکا

یر تصو« تکنوکرات های نمونه»چون ا همین اواخر، رهبران چین همما تش کشیده است. اادعایی آن را به چال

 ریف و تمجید از آن ها سر و دست می شکستند.تع یمی شدند و نمایندگان اصلی سرمایه داری جهانی برا

یعنی ابتدا دمیدن در حباب غیرقابل دوام بورس و سپس  -تمهیدات سرهم بندی شدۀ متوالی در ماه های اخیر

رای ۀ حکومت به و دستپاچمتالش برای سر پا نگاه داشتن آن پس از انفجار که نقطۀ اوج آن حرکت سراسی

م اعتبار و نفوذ مقامات اقتصادی پکن را در هم شکسته است. بی اعتباری تما -کاهش ارزش یوآن بوده است

اخله با تمهیدات تازۀ حمایتی دآن ها را، هرچند که چندان عمومی نشده است، می توان در ناتوانی رژیم از م

درک  ضوحوحانه شکست خورد. پکن به مفتض« دوشنبۀ سیاه»بورس در روز  بازار در زمانی دید که شاخص

داده است که روی دومی  حیجهام را حمایت کند و هم ارز خود را؛ بنابراین ترس ه که نمی تواند هم بازارکرد

ر مشابهی تاست که کم یاز بی کفایتی های بلندباال دهندۀ یک فهرست متمرکز شود. این سیاست ها نشان

ان والت اقتصادی را نشدرت پکن برای کنترل تحقنه فقط این، که محدودیت های  برایش می توان یافت.

 جهانی بیش از حد دست باال گرفته بودند. ارانمی دهد که سرمایه د

تلفات واقعی در طول این تابستان بود. وقتی شما به مداخله در بازار بورس نگاه می  ۀاعتبار حکومت، از جمل»

کنید، و  نگاه میکنید، وقتی به سیاست سرهم بندی شدۀ کاهش ارزش پول که چند هفته قبل گفته بودم 

این  به همۀ .خارج از کنترل استتیانجین نگاه می کنید، حکومتی را می بینید که قطعاً  یوقتی به انفجارها

ری در گید ین در سطح رهبری می بینید. چه کسعیفی از صالحیت چضار سیها که نگاه می کنید تصویر ب

 .«ینپینگ که گویا غیب شدهجا مسئول است؟ پرزیدنت شی این ج

 تیدم دس، از جمله نظرات «ری سرخاسرمایه د»ان کتاب گدسن، از نوی«زر هاوییفر»نظرات باال، متعلق به 

اکنون  و، تا همین اواخر طرفداران رهبران چین بودند نتحلیلگران بورژوای امروز است. بسیاری از این مفسری

 وجود نداشته!« بابانوئل»می فهمند چیزی به اسم  ی را دارند کهکودکان ۀهمان تجرب
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بینی بود، چرا که قیمت سهام هیچ گونه پیوندی با اقتصاد واقعی س چین کامالً قابل پیشروسقوط بازار ب

وخامت مشکالت چین را تأیید می کند. تولیدات کارخانه طی پنج ماه متوالی  ،نداشت. داده های اقتصادی اخیر

د تلفن بقاً رو به رشد ماننسا ذشته است. صنایعِح طی شش سال گکاهش داشته و اکنون در پایین ترین سط

« ثبات»حال انقباض هستند. با وجود  در -که چین بزرگ ترین بازار برای آن ها است -هم هوشمند و اتومبیل

درصد سقوط کرد. طی سال  11۴8ری ت ماه نخست سال جافقیمت های مسکن، ساخت و ساز طی ه اخیر

 8 هنتیجه این به معنای کاهش سالیان جهان را شکل می داده است، در های اخیر، چین نیمی از ساخت و ساز

در  -تا سویا گرفته از نفت-ن توضیح می دهد که چرا بازارهای کاالیساز جهانی است. هم درصد در ساخت و

 ،هفته های اخیر ضربه دیده اند. برخی از بزرگ ترین شرکت های امریکا به  دلیل وابستگی خود به بازار چین

ز م برندارز و یوتوبوده اند. از جمله اپل، جنرال م دالر خود در قالب ارزش سهام هااهد از دست رفتن میلیاردش

(KFC  وPizza Hutکه همگی در چین فروش بیش )ارزش  به عنوان پر -ریکا. اپلتری دارند تا در ام

 است. ودهبشش ماه گذشته  طی خود ارزش بازاردرصدی  18کاهش شاهد  -ترین شرکت جهان

 ران جهانی سرمایه داریحب

تلوتلو خوران از یک بحران به بحران  ،را نشان می دهد که مدام داری آشفتگی مالی امروز، کور بودن سرمایه

ران حهشدار داده اند که مرحلۀ بعدی ب دیگر می افتد. کمیتۀ انترناسیونال کارگری و شاخۀ آن در چین، پیش تر

زی است که بیش از پیش محتمل می اباشد. این چشم اند« ساخت چین»واند سرمایه داری جهانی هم می ت

یصال ط استکه منشأ سیاست های زیگزاگ از فر شود. اما مشکالت اقتصاد چین، و بار بدهی خرد کنندۀ آن،

 ه در بن بست تاریخی سرمایه داری جهانی دارد. شاست، ری

را داشت، رژیم  123۲جهان به بحرانی از نوع دهۀ ، زمانی که بحران جهانی خطر درغلتیدن ۰۲۲8در سال 

رات یابتدا تأث . این برنامه درانداختراه  به ی را متکی بر مبالغ بی سابقه ای اعتبارشین یک برنامۀ عظیم انگیزچ

حیرت آوری را دربر داشت، به طوری که تولید ناخالص داخلی چین شتاب گرفت و ظاهراً توانست از نیروی 

را به عنوان ، چین HSBCود جهانی خالصی یابد. استفان کینگ، اقتصاددان ارشد بانک کۀ رذبکشش جا

انی وک برای سرمایه جهشوارونه و به منشأ  ،توصیف کرد. اگرچه امروز این نقش« کمک فنر اقتصاد جهانی»

قابل ، متکی بر انباشت غیر۰۲۲8مبدل شده است. دلیل آن این است که رشد  چین در دورۀ پس از بحران 

تریلیون دالر رسیده  ۰8به امروز  ۰۲۲1تریلیون دالر در سال  1تحمل بدهی بود که با چهار برابر شدن، از 
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 ؛ورت که امروز شاهدیم، کاهش داده استصبه همان ران را حوضع توانایی رژیم برای خروج از باست. همین م

یوآن تولید ناخالص داخلی می شد؛ در حالی  ۲۴8 یوآن اعتبار، منجر به ایجاد تقریباً 1، هر ۰۲۲8تا پیش از سال 

 ی است. یوآن تولید ناخالص داخل ۲۴۰تنها که امروز این رقم 

 ، از«مؤسسۀ جهانی مک کینزی»مشکالت چین در رشد بدهی جهانی بازتاب پیدا می کند که به گزارش 

اد صاست. اقت رسیده تریلیون دالر 122میلیارد دالر افزایش یافته و به رقم حیرت آور  21تاکنون  ۰۲۲1اواخر 

ندۀ  اقتصادی شکن« بهبود»راتب بدتر از قبل وارد رکود بعدی خواهد شد. در طول دورۀ مجهانی به شکلی به 

ومت مالی از طرف حک« معالجۀ اورژانسی»وابسته به  ،چند سال گذشته، تمامی بخش های اقتصاد سرمایه داری

( بود که اقتصاد قادر نبوده خود را از QE« )یل کمیهست»یق سیاست مرکزی، به ویژه از طرها و بانک های 

 آن رها کند.

سطوح تاریخاً پایین امروز )یعنی نزدیک به صفر یا در برخی موارد عمالً منفی( باقی در اگر نرخ های بهره 

خود در دسترس  یتربمانند، در آن صورت سرمایه داران برای مواجهه با یک رکود جدید سالح های کم

و سقوط تند  ۰۲۲8د داشت. در عین حال، طبقۀ کارگر با ریاضت بالانقطاع از زمان آغاز بحران نخواه

نجر م است؛ این بدان معنا است که یک رکود جدید،استانداردهای زندگی در بسیاری از کشورها رو به رو شده 

س داری خواهد شد. دقیقاً همین تربه فوران جنبش ها و چالش سیاسی بی سابقه ای در برابر حاکمیت سرمایه 

 در بازارهای جهانی را به حرکت واداشته. جاست که هرج و مر
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 جهانی در آستانۀ انفجار« طرح پونزی»

 اندره دیمن

جا و ارزان سهام آغاز شد. در زمان نگارش بازارهای بورس آسیا در روز دوشنبه، با موج دیگری از فروش یک

هانگ »( ژاپن، Nikkei« )نیکی»درصد، و شاخص های  8بیش از « شاخص ترکیبی شانگهای»این مطلب، 

ند. بانک مرکزی درصد کاهش یافت 3استرالیا، همگی بیش از  AOL( هنگ کنگ و Hang Seng« )سنگ

 چین در حال تدارک دور جدیدی از تزریق پول نقد به بازارهای مالی کشور بود.

ترس و اضطراب جهانی، که در تنها ایاالت متحده بالغ بر یک تریلیون دالر در قالب ارزش های سهام را نابوده 

 ر میانۀ یک بهبود هستند.کرده است، این ادعا را به کناری انداخته که اقتصاد ایاالت متحده و جهان د

سقوط قیمت های سهام که با کاهش شتاب رشد اقتصادی چین، سقوط بازارهای بورس و ارزها در کشورهای 

، و تداوم تنزل قیمت نفت و سایر کاالها تسریع شده است، نه تجلی شرایط تصادفی، «نوظهور»به اصطالح 

از برخورد با تضادهای بنیادی نظام سرمایه داری که در عوض تجلی ناتوانی حکومت ها و بانک های مرکزی 

 شد. ۰۲۲2-۰۲۲8است، تضادهایی که منجر به سقوط وال استریت و رکود سال های 

آن چه به نظر می رسد به پایان خود نزدیک می شود، دوره ای است که طی آن تزریق مبالغ هنگفت پول نقد 

ه یورش بی رحمانه به استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر به بازارهای مالی از سوی بانک های مرکزی، به همرا

جهانی، می توانست خصلت ساختاری بحران را پنهان سازد و حتی در صورت تدوام رکود واقعی نیز، رونقی 

 برای قیمت های سهام، سود شرکت ها و ثروت اشرافیت مالی به ارمغان بیاورد.

سرمایه گذاران، در مسابقه برای فرار از ریسک اوراق »عنوان مقاله ای که روز یکشنبه در فایننشال تایمز با 

منتشر شد، یک عامل قابل توجه در پس این فضای بحران بازارهای جهانی را روشن می کند. « قرضۀ جهانی

تایمز توضیح می دهد که برخی از بزرگ ترین صندوق های سرمایه گذاری مشترک اوراق بهادار در ایاالت 

( و پیمکو Franklin Templeton(، فرانکلین تمپلتون )BlackRockراک )نظیر بلک  -متحده

(Pimco دست به سرمایه گذاری های عظیمی در اوراق قرضۀ دولتی اقتصادهای نوظهور زده اند که ارزش ،)

 آن ها در حال حاضر رو به سقوط است.
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ن برای بازگشت پول خود، آن هم در این مقاله قویاً این احتمال را مطرح می کند که با تقاضای سرمایه گذارا

شرایطی که این بنگاه ها قادر به رهایی از شرّ اوراق قرضۀ اقتصادهای نوظهور و پاسخگویی به این تقاضا 

تر از این بنگاه ورشکته خواهند شدند. یک چنین رویدادی قابل مقایسه با سقوط نیستند، یک یا تعدادی بیش

 است، اگر نگوییم بدتر از آن. ۰۲۲8( در سال Lehman Brothers« )لمان برادرز»بانک 

سرمایه گذاری های وسیع از سوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در اوراق قرضه ای با ریسک بسیار 

 اقتصادی، که خود نظام سرمایه داری جهانی. این وضعیت« بهبود»باال، تأییدی است بر بنیان گندیدۀ نه فقط 

، چیزی نبوده است ۰۲۲2-۰۲۲8ۀ سرمایه داری به فروپاشی اقتصادی سال های نشان می دهد که پاسخ طبق

 جز تداوم و تشدید طفیلی گری و سفته بازی که جرقه های سقوط را در وهلۀ نخست روشن کرد.

این رویداد، سازوکار سرمایه داری جهانی را در دورۀ فرتوتی و گندیدگی آن نشان می دهد. آن چه که تاریخاً 

یعنی سرمایه گذاری در ساخت کارخانه ها و معادن، انجام تحقیق و -طبیعی محسوب می شد یک الگوی

الی تقریباً امروز به تق -توسعه، استخدام کارگران، و کسب سود از ارزش اضافۀ حاصل از استثمار نیروی کار

تبدیل  ادی تمام عیارتر از اشکال متنوع دستکاری مالی و شیبی امان و پر تب و تاب برای بازدهی هر چه بیش

 شده است.

در مراکز امپریالیستی سالخورده تر، به خصوص ایاالت متحده، بخش اعظم زیرساخت های صنعتی و مشاغل 

و استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر در جستجوی سودهای باالتر از محل ایجاد حباب های مالی، ویران و تباه 

، طبقۀ حاکم امریکا پیشگام مسیر استفاده از اعتبارات ۰۲۲8ل شده است. به دنبال سقوط وال استریت در سا

عمالً رایگان بانک های مرکزی برای باال بردن قیمت های سهام تا سطوح بی سابقه و ایجاد حباب بازارهای 

نوظهور، و در عین حال یورش به مشاغل، دستمزدها و شرایط کارگران از طریق بیکاری وسیع و سیاست های 

 د. ریاضتی، بو

به دست آمده،  متکی بر یک اقتصاد واقعی راکد و نابرابری اجتماعی هر دم فزاینده، خصلت یک « بهبود»

که انعکاس آن را به  -در ابعاد عظیم را داشت. رشد گرایش های ضدّ تورمی در اقتصاد جهانی« طرح پونزی»

د تصاد چین، که همین طور رشروشن ترین شکل می توان نه فقط در کاهش قیمت کاالها و آهستگی رشد اق
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در حال تحلیل بردن این خانۀ پوشالی  -بی رمق یا رکود عمیق و همه جانبۀ ژاپن، اروپا و ایاالت متحده دید

 مالی است.

نه صرفاً یک افول تصادفی، که در »، وب سایت ما نوشت که بحران، در مراحل اولیۀ خود، ۰۲۲8در ژانویۀ 

 ر نظام سرمایه داری است.د« عوض یک اختالل ساختاری ژرف

یک تحول ژرف در اقتصاد »اعالم کردیم: « لمان برادرز»، یک روز پس از سقوط بانک ۰۲۲8سپتامبر  11در 

امریکا و جهان رخ نشان می دهد که نشان از فاجعه در ابعادی دارد که تاکنون از زمان بحران بزرگ دهۀ 

 «.دیده نشده است 123۲

این رویدادها، نشانه هایی از شکست تاریخی سرمایه داری امریکا و جهان است. »این مقاله ادامه می داد: 

برای طبقۀ کارگر، این به معنای رشد سریع بیکاری، فقر، بی خانمانی و فالکت اجتماعی است. حکومت، وال 

ود خ استریت و هر دو حزب سیاسی آن، به دنبال آن خواهند بود که بار پیامدهای حرص و ولع و بی کفایتی

 «.را مستقیماً بر شانه های طبقۀ کارگر بیاندازند

این تحلیل به طور کامل تأیید شده است. هفت سال بعد، نرخ مشارکت نیروی کار در ایاالت متحده به پایین 

نان چترین سطح خود در تقریباً چهار سال گذشته رسیده است، در حالی که تولید اقتصادی در منطقۀ یورو هم

 است. ۰۲۲8ح آن در سال پایین تر سط

بحران به دنبال تداوم سیاست های هفت سال گذشته وخیم تر شده است. بانک های مرکزی اصلی جهان با 

سطوح عظیمی از بدهی رو به رو هستند که توانایی آن ها برای واکنش به دور جدیدی از آشفتگی را محدود 

تریلیون  5امروز به بیش از  ۰۲۲8تریلیون دالر در سال  تر از یکمی کند. ترازنامۀ بانک مرکزی امریکا، از کم

دالر رسیده، و نرخ بهرۀ معیار بانک مرکزی اساساً در سطح صفر نگه داشته شده است، و این حالت، به بیان 

تری را در اختیار بانک مرکزی برای واکنش به بحران مالی جدید قرار می کم« مهمّات»وال استریت ژورنال، 

 دهد. 

اقتصاد جهانی شبیه »، در یک نوشتۀ پژوهشی اخیر خود نوشت: HSBCن کینگ، اقتصاددان ارشد بانک استف

 «.به یک اقیانوس پیما است، بدون قایق های کمکی نجات
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تمامی نهادهای حاکمیت سرمایه داری، و شاخص ترین آن خودِ اتحادیۀ اروپا، به طور قابل توجهی در دورۀ 

ده اند. عالئم آشفتگی و بی ثباتی در پکن، در میانۀ موج رو به رشد اعتصاب تضعیف ش ۰۲۲8پس از بحران 

ها و اعتراضات کارگران چین، به این وحشت طبقۀ حاکم جهان دامن زده است که شاید رژیم چین، به عنوان 

کرده  ارژیمی که برای ایجاد پایۀ تولیدات مانوفاکتور به اتکای نیروی ارزان و تشویق رشد جهانی بر آن اتک

 اند، از هم بپاشد.

سردرگمی و ورشکستگی حکومت ها و سیاستگذاران در مواجهه با احیای افول اقتصادی، در ستونی از نشریۀ 

جمع بندی شده بود که از بانک مرکزی « الورنس سامرز»فایننشال تایمز به قلم وزیر خزانه داری اسبق، 

 نامعین در سطح صفر نگاه دارد. امریکا درخواست می کرد نرخ های بهره را تا مدتی

رشد رضایت بخش، اگر بتواند تحقق پیدا کند، مستلزم نرخ های بسیار پایین بهره است که »سامرز نوشت: 

تاریخاً تنها در بحران های اقتصادی دیده ایم. به همین دلیل است که بازارهای بلند مدت اوراق قرضه به ما 

واقعی بهره در جهان صنعتی شده، طی یک دهۀ آتی نزدیک به صفر می گویند که انتظار می رود نرخ های 

 «.باشند

تشدید بحران اقتصادی، عرصۀ نبردهای اجتماعی قریب الوقوع را مهیا می کند. طبقۀ کارگر بازگشت به فقر 

 گسترده و بردگی صنعتی را نخواهد پذیرفت.

و نتایج  -و شکست های متعاب آن 1211ر پیروزی طبقۀ کارگر روسیه د -با این حاال کل تاریخ قرن بیستم

اولیۀ مبارزات توده ای تاکنونی در قرن حاضر، از مصر تا یونان، نشان می دهد که برای پیروزی مقاومت طبقۀ 

کارگر، این مقاومت باید تحت هدایت یک برنامۀ سوسیالیستی و انترناسیونالیستی و رهبری یک حزب انقالبی 

رمایه وظیفه ای حیاتی است که فروپاشی س -یتۀ بین المللی انترناسیونال چهارمکم -باشد. ایجاد این رهبری

 داری جهانی پس روی ما قرار می دهد.

 ۰۲12اوت  ۰5

http://www.wsws.org/en/articles/2015/08/24/pers-a24.html 
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 ارهای مالی جهانی و موج فروش سهام در نازل ترین قیمتترس باز

 

 بری گری

جا و نازل سهام در بازارهای بورس جهان طی هفتۀ گذشته به دنبال تصمیم غافلگیرکنندۀ پدیدۀ فروش یک

ل سهام از چین مبنی بر کاهش ارزش پول خود، این بار در روزهای پنج شنبه و جمعه به موجی از فروش ناز

 ترس مبدل شد و بازارهای بورس را از آسیا و اروپا تا امریکا و امریکای التین، به قلمرو منفی کشاند.

درصد در روز جمعه سقوط کرد، تندترین کاهش در  5۴3« شاخص ترکیبی شانگهای»در خارج از چین که 

درصد سقوط کرد، و به این ترتیب  3۴1۰واحد یا  231، «متوسط صنعتی داو جونز»ایاالت متحده بود. شاخص 

و نزداک، هر دو با شیب  S&P 500دهی در طول هفته به بیش از هزار واحد رسید. شاخص میزان زیان

 درصد کاهش یافتند. 3۴2۰و  3۴12تندتری به ترتیب 

 افروریختن بازارهای سهام، همراه است با عالئمی از این که اقتصاد جهانی در سراشیبی یک رکود جدید ی

بحران عمیق همه جانبه قرار دارد. کانون این آهستگی اقتصادی، چین است؛ دومین اقتصاد بزرگ جهان که 
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در دهۀ جاری، یک سوم رشد اقتصاد جهانی را شکل می داده است. این تقریباً دو برابر سهم اقتصاد ایاالت 

 متحده و بیش از سه برابر تأثیرات اروپا و ژاپن بوده است.

میلیارد دالر به نجات بازارهای سهام کشور اختصاص داده است. با این حال این اقدام  2۲تقریباً حکومت چین 

درصدی قیمت های سهام از ماه ژوئیه بوده است، مهار  3۲نیز نتوانسته بحرانی را که شاهد سقوط بیش از 

ه ضایتی های کارگران بکند. سردرگمی و آشفتگی واضح سیاستگذاران چین، همراه با رشد ناآرامی ها و نار

یرۀ ، خود به نگرانی های هیئت مد«تیانجین»خصوص به دنبال رویدادهایی نظیر انفجار انبار مواد شیمیایی 

شرکت ها و حکومت های امپریالیست نسبت به وضعیت ثبات سیاسی رژیم چین دمیده است، چرا که برای 

تثمار کارگران چین، همواره بر این رژیم اتکا تضمین سود از طریق اعمال دستمزدهای حد فقر و تشدید اس

 داشته اند.

آهستگی شتاب رشد چین، به آن صورت که در ارقام تولید، صادرات، واردات، سرمایه گذاری شرکت ها و قیمت 

را که برای صادرات مواد خام به بازار « نوظهور»های تولیدکننده منعکس شده است، اقتصادهای به اصطالح 

ی سهام و نرخ تر قیمت هاستند، به آستانۀ سقوط کشانده است. هفتۀ گذشته، شاهد شیرجۀ بیشچین وابسته ه

های ارز در روسیه، ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی و سایر کشورها بود. این اقتصادها در حال ضربه دیدن از 

و دیون خود را در هاله جریان عظیم خروج سرمایه هستند و همین امر توانایی آن ها به انجام تعهدات بدهی 

 ای از ابهام قرارمی دهد.

آشکارترین تجلی رشد فشارهای ضدّ تورمی، هرج و مرج فعلی در بازارهای کاال است. روز جمعه روند نزولی 

چند ماهۀ قیمت های نفت، زغال سنگ و طیفی از فلزات صنعتی، شتاب گرفت. کاهش قیمت های کاال، 

ین خود در عوض انعکاسی است از کاهش تولید و سرمایه گذاری مولد همراه بازتابی از کاهش تقاضا است و ا

 با بازارهای اشباع شده.

هرج و مرج بازار سرمایه داری را می توان به عینه در هرج و مرج بازارهای انرژی دید. قیمت های نفت 

نگ های تجاری و ارزی چنان به سقوط آزاد ادامه می دهند، و در عین حال رکود و اخراج های جمعی و جهم

ول استخراج چنان مشغرا تغذیه می کنند. با این وجود همۀ تولیدکنندگان نفتی اصلی، از جمله ایاالت متحده، هم

تر هستند و به این ترتیب بازارهای جهانی را بیش از پیش اشباع می کنند. نفت در سطوح کنونی یا حتی بیش
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وش و سود در درون بازارهای درحال انقباض انجام می دهند، آن هم این اقدام را به منظور تضمین حداکثر فر

-نه فقط به دلیل تضمین سود شرکتی خود، بلکه همین طور به خاطر منافع ژئواستراتژیک و واگرای دولت

 ملت های سرمایه داری رقیب.

ر ت مانوفاکتور دتر تولیداجا و ارزان سهام در روز جمعه، گزارشی بود که کاهش بیشجرقۀ اصلی فروش یک

ترین میزان خود نسبت ، به کمCaixinچین را نشان می داد. شاخص مقدماتی مدیران خرید چین موسوم به 

 رسید. -۰۲۲2یعنی نقطۀ اوج بحران اقتصادی به دنبال سقوط وال استریت در سپتامبر  -۰۲۲2به مارس 

ۀ دوم، و منطقۀ یورو از رشد بسیار آهستۀ طی روزهای اخیر، ژاپن از کاهش تولیدات اقتصادی خود در سه ماه

 خود گزارش هایی ارائه داده اند.

اقتصاد جهانی، رشد امریکا در پایین تر سطح خود طی بیش « نقطۀ درخشان»با وجود جایگاه امریکا به عنوان 

ا رکود درحال رشد هستند و تولید ب 128۲از سه دهۀ گذشته است. دستمزدها با آهسته ترین نرخ خود از دهۀ 

رو به رو است. میلیون ها تن از جستجوی کار دست کشیده اند و میلیون نفر دیگر وادار به انجام مشاغل پاره 

تر از هشت هزار شغل است که کم 8۰۰درصد یا  1۲۴1وقت شده اند. تعداد مشاغل تمام وقت امریکا امروز 

 سال پیش است.

را افشا می کند.  ۰۲۲2 - ۰۲۲1از رکود سال های « ودبهب»این تحوالت، خصلت پوشالی روندِ به اصطالح 

هیئت بانک مرکزی امریکا و بانک های مرکزی اتحادیۀ اروپا، بریتانیا و ژاپن، برای نجات بانکداران و الیگارش 

های مالی و افزایش ثروت خود، تریلیون ها دالر به بازارهای مالی تزریق کردند، در حالی که حکومت های 

 بی رحمانه ترین ریاضت و کاهش دستمزد را بر طبقۀ کارگر تحمیل نمودند. سرمایه داری

مکانیسم اصلی این فرایند غارت اقتصادی، بازار سهام بوده است. قیمت های سهام امریکا نسبت به نقطۀ 

 ه، سه برابر شدند و ارزش سهام در اروپا به باالترین رکورد خود رسید، در حالی ک۰۲۲2حداقل خود در مارس 

 سرمایه گذاری مولد کاهش یافت و اقتصاد واقعی دستخوش رکود شد.

، طی مطلبی در سوئیس« مدیریت ثروت پیکته»، سرپرست تخصیص دارایی بانک خصوصی «کریستوف دونه»

در روزنامۀ فایننشال تایمز در روز سه شنبه، به توصیف ابزارهایی پرداخت که حکومت ها و بانک های مرکزی 
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ها در حباب قیمت های سهام دمیده و این قیمت ها را با وجود رشد آهسته یا صفر در اقتصاد به واسطۀ آن 

 واقعی و بدون ارتباط با رشد واقعی عواید شرکت ها، در سطوحی فوق العاده باال نگاه داشته اند.

)انتشار « یتسهیل کمّ»، او نرخ های بهرۀ صفر و سیاست «گیری نامتقارن قیمت داراییهدف»در زیر سرفصل 

اسکناس( بانک مرکزی را در زمرۀ ابزارهای مذکور می آورد. به گفتۀ او، این سیاست ها به این منظور طراحی 

ا(. )نامتقارن بودن به این معن« سقف»درنظر بگیرند، بدون یک « کف»شدند که برای قیمت های سهام یک 

 ن به ثروت اشرافیت مالی و شرکت ها.است، یعنی رونق داد« اثر ثروتی»هدف از آن، ایجاد کردن یک 

ترس و وحشت اولیۀ هیئت های مدیرۀ شرکت ها، اساساً از این جا نشأت می گیرد که این مکانیسم احتماالً 

 زیر تأثیر فشارهای رکودی جهان در حال تالشی باشد.

است که تضادهای ، به این منظور بوده ۰۲۲8تمام سیاست های بورژوازی از زمان سقوط وال استریت در سال 

منجر به سقوط را پنهان و در عین حال ثرومتمندتر شدن نخبگان مالی و شرکت ها را تسهیل کند. از بحران 

برای مهندسی کردن کاهش عظیم استانداردهای زندگی کارگران و شرایط کارگری استفاده شده است، در 

آن ها برای منزوی و پراکنده کردن مقاومت نمای حالی که طبقۀ حاکم از اتحادیه های کارگری و متحدین چپ

طبقۀ کارگر و نهایتاً غلبه بر آن، استفاده برده است. اما این سیاست ها تنها تضادهای پشت این بحران اقتصادی 

 را تشدید کرده اند.

 رچه موج فروش ارزان سهام در این هفته آغازی بر سقوط تمام عیا -تغییر کوتاه مدت بازار بورس هرچه باشد

هیچ راهکار مترقی در برابر بحران وجود  -باشد یا حکومت سرمایه داری بتواند موقتاً به حالت اول باز گردد

 ندارد، به جز پیروزی انقالب سوسیالیستی جهانی. اکنون نوبت طبقۀ کارگر و ایجاد رهبری انقالبی آن است.

 ۰۲12اوت  ۰۰

http://www.wsws.org/en/articles/2015/08/22/pers-a22.html 
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 سرمایه داری جهانی به سوی فاجعه

 

 بری گری

، ترس و هراس در درون محافل حاکم بین المللی نسبت ۰۲۲8هفت سال پس از سقوط وال استریت در سال 

ت. به ورطۀ رکود، رو به رشد اس -که فاصلۀ بسیاری با بهبود دارد -ایه داری جهانیبه درغلتیدن اقتصاد سرم

بیش از پیش گمانه زنی هایی وجود دارد دربارۀ محل وقوع سقوط مالی جدید که خود آغازگر سقوط تولید و 

 تجات خواهد بود.

 ی به چشم می خورد.در این مورد که چگونه می توان مانع از چنین رویدادی شد، یک سرگردانی عموم

 -در بوق و کرنا می شدند ۰۲۲8رشد اقتصاد جهانی پس از رکود « موتور»همان کشورهایی که سابقاً به عنوان 

اکنون به عنوان نقاطی نگریسته می شوند که به احتمال  -«نوظهور»یعنی چین و اقتصادهای به اصطالح 

 نی روشن خواهند کرد.بسیار زیاد جرقۀ یک افول اقتصادی جدید را در سطح جها

اقدام حیرت آور چین به کاهش ارزش واحد پول خود، آن هم در میانۀ از تب و تاب افتادن اقتصاد آن و تداوم 

آشفتگی بازار بورس، به این نگرانی ها شدت بخشیده است که بحران چین به مراتب عمیق تر از آن چیزی 

تین، اروپای شرقی، آسیا و آفریقا، با خروج عظیم سرمایه است که تصور می شد. اقتصادهای نوظهور امریکای ال
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در شرایط سقوط آزاد ارزها و بازارهای سهام و اوراق قرضۀ خود و وخیم تر شدن بار بدهی آن ها به دلیل 

 افزایش دالر امریکا، رو به رو هستند.

ه بازتاب آن در سقوط در پشت تمامی این تغییر و تحوالت، رشد جهانی فشارهای ضدّ تورمی وجود دارد ک

 است. -از نفت و گاز طبیعی تا مس، آهن و سایر فلزات -کنونی قیمت های کاالهای پایه ای

اقتصاد ایاالت متحده نیز هم شکننده و هم « بهبود»در شرایطی که اروپا و ژاپن در باتالق رکود فرو رفته و 

راغ گرفت که در جایگاه نجات سرمایه پوچ است، هیچ کشور یا گروهی مشخصی از کشورها را نمی توان س

 داری جهانی از فاجعه باشند.

، سومین بانک بزرگ جهان، طی یک یادداشت پژوهشی می نویسد HSBCاستفان کینگ، اقتصاددان ارشد 

سه خطری  او به«. پیما است بدون قایق های کمکی نجاتاقتصاد جهانی، شبیه به یک کشتی اقیانوس»که 

یه و روشن هایشان از دور دیده می شوند: خطر سقوط بازار سهام، ناتوانی صندوق های اشاره می کند که سا

بازنشستگی و بیمه گران از انجام تعهدات خود، و چشم انداز رکود چین که امریکا را نیز به رکود یا بحران 

 عمیق می کشاند.

ه ظاهراً یک کیسه بوکس ک یک کمک فنر برای اقتصاد جهانی؛»کینگ، چین را این گونه توصیف می کند: 

می تواند تمام ضربات رکودی را که می توانسته اند رشد اقتصادی را از مسیر خارج کنند، به خود بکشد و خنثی 

اآلن بی تردید منطقی است که چین با عدم تعادل های درونی خودش برخورد کند. »او اضافه می کند «. کند

قی جهان باید یک کمک فنر جدید پیدا کند. به هیچ وجه روشن با این وجود وقتی مشغول این کار است، با

 «.نیست که آیا اقتصاد کشوری واقعاً آمادگی پذیرش این وظیفه را دارد یا خیر

 ۰۲۲درصد افزایش به  5۲کینگ خاطر نشان می کند که از زمان رکود بزرگ اخیر، بدهی جهانی با بیش از 

اً سه برابر ابعاد اقتصاد جهانی. این  بدهی، توانایی حکومت ها و تریلیون دالر سر کشیده است، یعنی تقریب

 بانک های مرکزی را برای بر آمدن از عهدۀ یک بحران جدید محدود می کند.

 امریکا برای بحران»روز سه شنبه بر روی جلد خود این عنوان خبری را درج کرده بود « وال استریت ژورنال»

ضمن اشاره به این که بانک مرکزی امریکا نمی تواند در شرایطی که از این نشریه «. بعدی مهمّات ندارد

نرخ های بهره را نزدیک به صفر نگاه داشته، این نرخ ها را در آستانۀ یک بحران دیگر به طور  ۰۲۲8دسامبر 
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ابر رقابل توجهی کاهش دهد، و این که هم اکنون با انبوهی بدهی رو به رو است که ترازنامۀ آن را به چهار ب

تریلیون دالر رسانده است، ابراز نگرانی می کند که در صورت آغاز رکود بعدی، هیچ حائلی  5یعنی بیش از 

 وجود نخواهد داشت.

بینی ها و گمانه زنی ها شدت بخشیده است. اقدام هفتۀ گذشتۀ رویدادهای روزهای اخیر به این جوّ پیش

را از آغاز جنگ ارزی و کاهش رقابتی متقابل ارزها و حکومت چین برای کاهش ارزش پول خود، نگرانی ها 

در نتیجه به ورطۀ سقوط کشاندن بازارهای بورس جهانی افزایش داد. طی هفتۀ بعد از آن که پکن تضمین 

 کرد تنها به دنبال اصالح جزئی نرخ برابری ارز خود است، بازارهای مالی مجدداً ثبات پیدا کردند.

بورس چین دچار سقوط آزاد شدند، به طوری که شاخص ترکیبی شانگهای  سپس روز سه شنبه شاخص های

ژوئیه بود و این دلهره را  ۰1درصدی روز  8۴2پس از کاهش « حراج»درصد سقوط کرد. این بزرگ ترین  1۴۰

ایجاد کرد که تزریق منابع هنگفت به بازارهای بورس کشور از سوی رژیم، قادر به جلوگیری از سقوط نخواهد 

 بود.

و در « انجینتی»ابعاد سیاسی بحران چین نیز این نگرانی ها را حادتر کرد. به دنبال انفجار مهیب یک انبار در 

برابر نرخ چهار سال پیش(، حکومت ها و بانک  ۰1بحبوحۀ صعود موج اعتراضات و اعتصابات کارگری )تقریباً 

نخست  که ناظر بر فرایند تبدیل چین به قطبهای سرمایه داری نگران ازهم پاشیدن رژیم استالینیستی هستند 

 تولیدات مانوفاکتور با نیروی کار ارزان بوده است.

بحران چین خود بیانگر یک روند عمومی نزولی در اقتصاد جهانی است. در سه ماهۀ نخست امسال، رشد 

 اقتصادی ژاپن و اروپا بیش از قبل وارد رکود شد.

از آن دم می زد، عمالً نشان داده که پوچ است. طی دو روز گذشته،  ی که ایاالت متحده این چنین«بهبود»

وال »بانک مرکزی امریکا از تنزل تند فعالیت های مانوفاکتور در منطقۀ نیویورک گزارش داده و فروشگاه 

، بزرگ ترین خرده فروشی جهان نیز از کاهش تند سود سه ماهۀ دوم خود خبر داده و از چشم انداز «مارت

، انعکاس قابل توجهی است از شرایط حاد کارگران امریکا «وال مارت»ساالنۀ خود کاسته است. کسادی عواید 

 در پس سودهای بی سابقۀ شرکت ها و قیمت های سهام.
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، بنیانی پوسیده ۰۲۲2و  ۰۲۲1بین سال های رکود « بهبود»این تحوالت نشان می دهد که این به اصطالح 

بستۀ نجات مالی چند تریلیون دالری به اشرافیت مالی جهانی در قالب صدقه داشت. ابتدا، نوبت اعطای یک 

های همه جانبۀ حکومت، چاپ اسکناس از طرف بانک مرکزی و عمالً ارائۀ اعتبار رایگان بود. این اقدامات، 

ی را نیخِ بازارهای مالی را شکست و به چین امکان داد یک برنامۀ عظیم انگیزشی را اجرا کند که تجارت جها

 احیا و به هوش آمدن جزئی تولید در کشورهای پیشرفته را ممکن کرد.

این تمهیدات همراه شد با ریاضت بی رحمانه و کاهش دستمزدها با هدف کاستن دائمی از استانداردهای 

 زندگی طبقۀ کارگر در اروپا و امریکا. در دورۀ حکومت اوباما، کل مخارج حکومت ایالتی، محلی و فدرال، پس

کاهش یافته است؛ در حالی که در دوره های مشابه  ۰۲۲2درصد از زمان آغاز بهبود سال  3۴3از تعدیل با تورم، 

 درصد بود. ۰3۴2رونق پسا جنگ، متوسط افزایش این مخارج 

سودهای شرکت ها، قیمت های سهام و دارایی ثروتمندان و ابرثروتمندان، سر به فلک کشیده و نابرابری 

نتیجۀ انتقال عظیم ثروت از پایین به باال، به سطوحی بی سابقه رسیده است. اما این سیاست های اجتماعی در 

جنگ طبقاتی، ضمن آن که فاصلۀ بسیاری با بحران دارد، گرایش های به سوی رکود را تقویت و تضادهای 

 منجر به بحران را تشدید کرده است.

شرکت ها -و جنایتکاری همه جانبه در درون نخبگان مالی تر طفیلی گری مالیتجلی این فرایند در رشد بیش

خواهد بود. در قلب رکود، سقوط سرمایه گذاری مولد قرار داشت. بانکداران و مدیران ارشد اجرایی به جای 

ۀ دیگر چه رسد به ارائ-استفاده از سودهای هنگفت خود برای توسعۀ نیروهای مولد و انجام تحقیق و توسعه

شغول سرمایه گذاری میلیاردها دالر در ادغام شرکت ها و بازخرید سهام با باالترین نرخ م -مشاغل مناسب

های به ثبت رسیده هستند. این مکانیسم های مالی، ثروت فردی الیگارش های مالی را مستقیماً به بهای 

 مشاغل کارگران و استانداردهای زندگی افزایش می دهند.

طبقات حاکم، تأییدی است بر تحلیل وب سایت ما در آن مقطع مبنی بر بُن بست اقتصاد جهانی و سردرگمی 

نه صرفاً یک رویداد تصادفی، بلکه در عوض آغاز یک تالشی بنیادی در نظام  ۰۲۲8این سقوط مالی سپتامبر 

 سرمایه داری جهانی است.
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سقوط  اع بازارها وتالشی سرمایه داری، تحرکات امپریالیسم به سوی جنگ را شدت می بخشد. در شرایط اشب

تقاضا، سرمایه داران هر کشور به دنبال گسترش سهم خود به بهای رقبای یک دیگر هستند، و این تنازعاتی 

را که نهایتاً با ابزارهای خشونت نظامی حل می شوند شدت می دهد. در عین حال، طبقات حاکم در جستجوی 

م شورهای خود را با اتکا بر شووینیسم ملی و میلیتاریسآن هستند که تنش های اجتماعی رو به تزاید در داخل ک

 به سمت بیرون منحرف کنند.

در چهارچوب سرمایه داری، بحران قبال حل نیست، مگر با بربریت و جنگ. اقتصاد جهانی که بیش از هر 

ملت های رقیب و مالکیت -زمان دیگری در گذشته درهم تنیده شده است، نمی تواند در چهارچوب دولت

 صوصی بر ابزار تولید، به طور عقالیی توسعه یابد.خ

، در میانۀ بحران بزرگ و در آستانۀ جنگ جهانی دوم، لئون تروتسکی، در سطور نخست سند بنیان 1238سال 

، نوشت که بورژوازی، در شرایطی که هیچ راهی برای  برون رفت «برنامۀ انتقالی»گذاری انترناسیونال چهارم، 

. «با چشمان بسته و سوار بر سورتمه، به سوی یک فاجعۀ اقتصادی و نظامی می رود»بیند،  از بحران خود نمی

در یک وضعیت سردرگمی هستند که در شرف تبدیل »او صحبت از این کرد که احزاب سنتی سرمایه داری، 

 «.به فلج شدگی اراده است

 ه موضوع اصلی برنامۀ بنیان گذاری، بهاین عبارات با تمام نیرو با وضعیت کنونی همان قدر همخوانی دارد ک

وضعیت سیاسی جهان در کلیت خود، اساساً با بحران »آن صورت که در جملۀ آغازین جمع بندی شده است: 

 «.تاریخی رهبری پرولتاریا شناخته می شود

ساختن  ت ازبحران سرمایه داری طبقۀ کارگر جهان را وادار به مبارزۀ انقالبی می کند. مسألۀ حیاتی، عبارت اس

قۀ برای وارد کردن نبرد برای استقالل سیاسی طب -کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم-رهبری انقالبی

 کارگر و برنامۀ انقالب سوسیالیستی جهانی به درون این مبارزات. 

 ۰۲12اوت  12
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 سرمایه داری و بحران جهانی پناهندگی

 

 رابرت استیونس

تر از هر زمان دیگری است که در طبق داده های سازمان ملل، جهانِ امروز، شاهد پناهندگانی به مراتب بیش

 تاریخ بشر به ثبت رسیده.

میلیون نفر به اجبار آواره شدند. این تقریباً سه برابر تعدادی است که تنها  1۲، نزدیک به ۰۲15 در پایان سال

نفر، یک تن یا پناهده است، یا پناهجو، و یا در  1۰۰یک دهۀ پیش به ثبت رسیده بود. در سطح جهانی، از هر 

 سال است. 18تر از درصد(، کم 21داخل کشور خود آواره. سن اکثریت پناهندگان جهان )

میلیون ها نفر در نتیجۀ جنگ هایی به پشتوانۀ امپریالیسم در عراق، سوریه و لیبی، بی خانمان شده و به فقر 

ترین بحران پناهندگی جهانی در سوریه است، جایی که شمار افراد کمرشکن کشانده شده اند. مرکز این بزرگ

ون تن نیز گذشته است. کسانی که قادر به فرار می شوند، درحال گریز به سایر کشورها، اکنون از مرز چهار میلی

به جستجوی پناهندگی در اروپا برمی آیند. این اغلب شامل سفری پرمخاطره در دریای مدیترانه می شود، 

 سفری که جان هزاران نفر از مردان و زنان و کودکان را گرفته است.

کشتی ماهیگیری کشف شد که از استنشاق گاز جان مهاجر در انبار محمولۀ یک  52تنها همین هفته اجساد 

تن که تاکنون در سال جاری در دریا جان باخته اند، اضافه  ۰3۲۲باخته بودند. این رقم نیز به مجموع بیش از 

 می شود.
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مهاجر ماه گذشته  2۲۲هزار و  1۲1، گزارش داده است که «فرانتکس»آژانس مرزی اتحادیۀ اروپا موسوم به 

 است. ۰۲15ن کشف شدند. این رقم سه برابر ماه ژوئیۀ در مرزهای آ

هزاران پناهنده و پناهجو که اکثریت شان از مناطق جنگی سوریه، افغانستان و عراق می گریزند، تالش می 

کنند تا از کشورهای جنوبی اروپا مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا به اروپا وارد شوند؛ از ماه ژانویه تاکنون در مجموع 

هزار مهاجر  ۰۲هزار پناهنده و مهاجر به جزایر مختلف یونان رسیده اند، به طوری که تنها در هفتۀ گذشته  11۲

 هزار نفر نجات یافته و به ایتالیا برده شده اند. 1۲۲به این کشور سر رسیده اند. امسال بیش از 

نوان شورهای خود فرار کنند. به عاین تنها جزئی کوچک از کسانی است که در تالش اند از شرایط دهشتناک ک

مثال میلیون ها پناهنده از سوریه، در اردوگاه های پناهجویی پرازدحامی به وسعت یک شهر در اردن و ترکیه 

زندگی می کنند. پناهندگانی که سفر به اروپا را می آزمایند، کسانی هستند که پس از تقالهای بسیار توانسته 

 یکی از قاچاقچیان انسان را جور کنند. اند پول کافی برای پرداخت به

چون یک خطر واقعی برخورد می کند. حکومت های اروپا با این درصدِ نسبتاً کوچک از پناهندگان جهان، هم

چون پناهندگان و مهاجرین همواره تحقیر می شوند، حکومت ها و احزاب سیاسی از همه نوع با آن ها هم

 تمامی معضالت جامعه هستند. مجرمانی برخورد می کنند که مسئول 

هزار مهاجری صحبت کرد که در شرایط وحشتناک  2فیلیپ هاموند، وزیر خارجۀ بریتانیا، در حالی که تنها از 

اروپا اگر قرار باشد میلیون ها مهاجر از آفریقا را جذب کند، قادر به »به سر می برند، گفت: « کاله»بندر 

 «.گی و زیرساخت های اجتماعی خود نخواهد بودمحافظت از خود و حفظ استاندارد زند

همین هفته، صدر اعظم آلمان، آنگل مرکل، طی یک مصاحبۀ تلویزیونی هشدار داد که رسیدن هزاران پناهنده 

 .«تر از موضوع یونان و ثبات یورو، به دغدغۀ اروپا تبدیل خواهد شدبسیار بسیار بیش»به سواحل قاره، 

نمای سیریزا با پناهندگان، تأییدی است بر خصلت حامی سرمایه انۀ حکومت چپدر خود یونان، رفتار وحشی

 داری و ضدّ طبقۀ کارگر آن.

گرای حاکم، خود را در فوران نفرت و انزجار روزافزون و آشکار در قالب خارجی ستیزی زهر تلخ محافل راست

و شدت داده است. گروه های نسبت به پناهندگان و پناهجویان از سوی رسانه های هیستریک، بازتاب 
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فاشیستی و دست راستی، با تشویق این جوّ متعفن، به حمالت نسبت به پناهندگان و پناهجویان شدت بخشیده 

سانحه، از جمله به آتش کشیدن منازل مهاجرین گزارش  ۰۲۲اند. به عنوان مثال امسال در آلمان، بیش از 

 شده است.

را به طور کامل می چشند. همین هفته حکومت اسلواکی که قرار است مسلمان ها به طور اخص طعم این زهر 

پناهندۀ سوری را به عنوان بخشی از یکی از طرح های اتحادیۀ اروپا برای جابجایی مجدد پناهندگان  ۰۲۲تنها 

 پذیرا باشد، اعالم کرد که تنها مسیحیان را قبول خواهد کرد.

، در واقعیت امر مشکل حاکمیت امپریالیستی و نظام مطرح می شود« مشکل مهاجرت»آن چه به عنوان 

 سرمایه داری است. دو علل ریشه ای برای این بحران عظیم پناهندگی وجود دارد.

نخست، شمار رو به رشد جنگ های غارتگرانه با هدایت قدرت های امپریالیستی و نمایندگان آن ها است. 

بوده است که کل جمعیت ها را آواره  1221نگ دائمی از ایاالت متحده، با حمایت متحدین خود، درگیر یک ج

 و جوامع را تمام و کمال ویران کرده است. 

عامل اصلی دوم، کنترل و نابودی اقتصادی زمین به دست دولت های اصلی سرمایه داری است که میلیاردها 

 نفر را در فقر خفت باری غوطه ور کرده است.

از نتایج کشتار و قتل عامی که به ارمغان « دژ اروپا»را با ایجاد یک  قدرت های اروپایی سعی می کنند خود

آورده اند، مصون نگاه دارند. اتحادیۀ اروپا در نشست فوق العادۀ خود در ماه ژوئیه حول مسألۀ پناهندگی، در 

به  کرد. مواجهه با خشم روبه رشد عمومی نسبت به مرگ و میر هزاران نفر در دریای مدیترانه، خود را تبرئه

این ترتیب آن ها از تعیین سهمیۀ کشورها برای پذیرش شمار رو به رشد پناهندگان درمانده سر باز زدند و با 

 هزار پناهنده ای که در ایتالیا و یونان هستند، توافق کردند. 5۲جابجایی دوبارۀ تنها 

جارستان، منتهی الیه منطقۀ در عوض همۀ تالش ها بر تقویت کنترل مرزها متمرکز شده است. مرز جنوبی م

این  گرایاتحادیۀ اروپا را که مسافرت در آن بی نیاز از گذرنامه است، شکل می دهد. حکومت راست« شنگنِ»

مایلی خود با صربستان است. همین هفته یکی از  1۲2کشورمشغول کشیدن یک حصار در امتداد مرز 

یش ب»از این حصار در برابر مهاجران « دفاع»س به سخنگویان نخست وزیر اعالم کرد که  هزاران افسر پلی

 خواهند پرداخت.« از پیش تهاجمی
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حصارهای مرزی جدید به ارتفاع چندین متر و به طول چندین مایل به دست حکومت های یونان، بلغارستان، 

 اسپانیا، بریتانیا )در محوطۀ تونل مانش( و سایر کشورها برپا و تقویت شده اند.

اقتصاد جهانی به مراتب درهم تنیده تر و پیچیده تر از هر زمان دیگری در تاریخ است، نظام  در شرایطی که

کیت ملت های متخاصم و مال-سرمایه داری، به عنوان نظامی متکی بر تقسیم بندی منسوخ سیارۀ ما به دولت

 خصوصی بر ابزار تولید، در حال ایجاد جهنمی به روی زمین است. 

بی بزرگ، در برنامۀ بنیان گذاری انترناسیونال چهارم در آستانۀ جنگ جهانی دوم نوشت: لئون تروتسکی، انقال

سرمایه داری پیش از آن که بشریت را از نفس بیاندازد یا غرق در خون کند، اتمسفر جهان را با بخار سمی »

 «.نفرت ملی و نژادی می آالید

 قطع داشتند.این عبارات امروز همان قدر موضوعیت دارند که در آن م

با وجود تمامی مشکالت عظیم پیش روی بشریت، تنها راه حل منطقی برای جلوگیری از پیوستن ده ها و 

صدها میلیون نفر دیگر به صفوف پناهندگان، اتحاد کارگران در سطح جهانی در مبارزه برای بازسازماندهی 

ود، ذخایر بتنی بر رفع نیاز انسان و نه سسوسیالیستی حیات اقتصادی است. سوسیالیسم، به عنوان جامعه ای م

 وافر زمین را به شکل عقالیی برای تحقق زندگی شایسته برای همه به کار خواهد گرفت.

طبقۀ کارگر، به دنبال این هدف و با تمام نیروی جمعی خود، باید بدون ذره ای تزلزل از حقوق دمکراتیک 

ه و حق آن ها برای زندگی در هر جایی که مایل اند، دفاع پناهندگان و مهاجرین برای برخورداری از پناهگا

 کند.

طبقۀ کارگر جهانی، تنها نیروی انقالبی روی این زمین، باید برای پایان دادن به ترس و وحشت های برخاسته 

از امپریالیسم و نظام سرمایه داری، بسیج شود. این وظیفه، مستلزم ساختن کمیتۀ بین المللی انترناسیونال 

 ارم، جنبش جهانی تروتسکیستی است.چه

 ۰۲12اوت  ۰1

http://www.wsws.org/en/articles/2015/08/21/pers-a21.html 
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 کاهش ارزش پول چین، تأکیدی بر بی ثباتی جهانی

 

 نیک بیمز

« رنمینبی»درصدی ارزش پول خود  ۰لگیرکنندۀ حکومت چین در روز سه شنبه مبنی بر کاهش حرکت غاف

)که به عنوان یوآن نیز شناخته می شود(، بازارهای مالی جهانی را شوکه کرد. این اقدام بیش از آن که به دلیل 

در کلیت آن  ی جهانیتأثیر فوری چنین تصمیمی بوده باشد، بیانگر وضعیت اقتصاد چین و ثبات سرمایه دار

 است.

و شناور کردن این  ۰۲۲2این اقدام چین از زمان کنار گذاشتن نرخ ارز ثابت خود در برابر دالر امریکا در سال 

ش ترین کاهترین تغییر ارزش واحد پول آن طی یک روز محسوب می شود. پیش از دیروز، بزرگنرخ، بزرگ

 درصد بود. ۲۴11یوآن در برابر دالر، 

آوردن ارزش پول چین به دنبال انتشار ارقامی بود که مشکالت فزایندۀ پیش روی اقتصاد این کشور را  پایین

درصد کاهش  8۴3نشان می داد. صادرات چین که طی سال جاری سقوط داشته است، مجدداً در ماه ژوئیه 

درصد کاهش  8۴1ل قبل درصدی ماه ژوئن، در ماه ژوئیه نیز نسبت به سا 1۴1یافت. واردات نیز پس از کاهش 

 یافت و این نشان دهندۀ آهستگی تقاضای مواد خام از صنایع چینی است.
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درصد و نزدیک به هدف دولت اعالم شد، بسیاری از  1در همان حال که نرخ رشد رسمی سه ماهۀ دوم، 

درصدی  1 درصد نزدیک تر است. نرخ رسمی 5تحلیلگران مستقل بر این باورند که رشد واقعی احتماالً به 

 سال گذشته است. 1ترین نرخ طی اعالم شده، خود کم

اهمیت تصمیم روز سه شنبه، از این جهت برجسته می شود که مقامات چین نه در بحران مالی آسیا طی سال 

، ارزش واحد پول خود ۰۲۲8در سپتامبر « لمان برادرز»و نه در بحران جهانی به دنبال سقوط بانک  1221-28

 اورده بودند.را پایین نی

هفت سال پیش، حکومت چین در پاسخ به بحران و برای رونق بخشیدن به اقتصاد چین، یک بستۀ انگیزشی 

ا تدوین کردند. انتظار آن ه -تقریباً معادل با کل نظام مالی ایاالت متحده -عظیم را همراه با بسط اعتبارات

وان بازارهای صادراتی کلیدی چین، پس از پشت این بود که اقتصادهای کشورهای سرمایه داری اصلی، به عن

 سر گذاشتن یک رکود تند، شاهد بازگشت به رشد نیرومند خواهند بود.

نه صرفاً یک رکود حاد، بلکه در عوض آغاز یک فروپاشی ساختاری بود که چشم  ۰۲۲8با این حال بحران 

بازنگشته است، در  ۰۲۲1ه سطوح سال انداز نادرست حکومت چین را به کناری انداخت. تولید اروپا هنوز ب

حالی که نرخ های رشد ژاپن و ایاالت متحده در پایین ترین سطوح تاریخی باقی مانده اند. ماه آوریل گذشته، 

 در کار نیست. ۰۲۲8صندوق بین المللی پول خاطر نشان کرد که بازگشتی به نرخ های رشد پیش از 

به اروپا نسبت به سطوح یک سال قبل و همین طور سقوط  درصدی صادرات خود 1۰اقتصاد چین با کاهش 

 درصدی صادرات آن به ژاپن، به شدت ضربه دیده است. 1۲

در بیانیۀ رسمی خود در تقال بود تا بگوید که قصد ورود به جنگ ارزی جهانی، یعنی تالش « بانک خلق چین»

رونق بخشیدن به صادرات را ندارد. در  شماری از کشورها برای کاهش عامدانۀ ارزش پول رایج خود به منظور

درصدی واحد پول چین طی یک سال گذشته، این یک  1۲عوض اعالم کرد که پس از افزایش بیش از 

 باشد.« بازار متکی به»تر بوده است با هدف تبدیل نرخ مبادلۀ ارز خود به نرخی که بیش« استثنایی»تصمیم 

امریکا به تصمیم چین، نگرانی از معنایی قرار دارد که این حرکت به نظر می رسد در پشت پاسخ نسبتاً مالیم 

 چین نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی نشان می دهد.
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در همان حال که سناتور چارلز شومر، نمایندۀ ایالت نیویورک، به این تصمیم تاخت، گفت هرگونه تصمیم که 

 و« روباه را مسئول مرغداری کنید»ت که اجازه بدهد یوآن به ارز ذخیرۀ جهانی تبدیل شود، مثل این اس

 بنابراین خزانه داری امریکا باید بسیار محتاط تر باشد.

چین نشان داده که تغییرات اعالم شدۀ امروز، گام »در بیانۀ رسمی خزانه داری امریکا اشاره شده بود که 

با  و از این رو منطبق« ددیگری در حرکت آن به سوی نرخی از برابری ارز است بیشتر متکی به بازار باش

چنان بر چگونگی انجام این تغییرات نظارت خواهد هم»سیاست امریکا است. سپس اضافه کرد که این نهاد 

 «.هرگونه عقبگرد در این اصالحات، یک تحول دردسرساز خواهد بود»و هشدار داد « داشت

د اقتصاد بزرگ جهان داشته باشد، چیزی بو نگرانی ها از این که اقدام چین شاید نشان از مارپیچ نزولی دومین

که در حرکت بازارهای بورس و قیمت کاالها منعکس شد. به دنبال سقوط تند بازارهای بورس اروپا و آسیا، 

تر قیمت ها واحد سقوط کرد و کاالهای صنعتی نیز دستخوش کاهش بیش ۰1۰امریکا « داو جونز»شاخص 

 شد.

ترین میزان درصد سقوط به کم 5تصادی جهانی درنظر گرفته می شود، با مس، که به عنوان شاخص فعالیت اق

دالر  2۲در طی شش سال گذشته رسید. قیمت نفت خام برنت، به عنوان مرجع قیمت گذاری نفت خام، به زیر 

درصد کاهش یافت  2نیز « بی. اچ. پی. بیلیتون»به ازای هر بشکه رسید. سهام شرکت استخراج زغال سنگ 

ترین میزان به ثبت رسیده درصدی به کم 1۴3هم با سقوط آزاد « گِلِنکور»شرکت تجارت کاالی  و سهام 

 تنزل پیدا کرد.

واکنش بازار، منعکس کنندۀ این ترس است که کاهش ارزش واحد پول چین به معنای تعمیق روندهای رکودی 

 اقتصاد جهانی در کلیت آن باشد.

، این ادعا مطرح شد که چین می تواند موتور رشد اقتصاد جهانی باشد. ۰۲۲8به دنبال بحران مالی جهانی سال 

این توهم تا مدتی قبل رایج بود و اکنون جای خود را به این نگرانی رو به رشد داده است که شکست سرمایه 

تری داشته باشد، به خصوص برای بازارهای نوظهور که به گذاری چین و رونق امالک  پیامدهای جهانی مهم

 قتصاد چین وابسته هستند.ا
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حکومت چین و مقامات مالی به سهم خود با ناامیدی سعی دارند که با گشودن نظام مالی به سوی نیروی بازار 

 و همکاری با بانک جهانی، بنیان جدیدی را برای رشد اقتصادی ایجاد کنند.

ه گذاری توسط برای سرمایهمین برداشت بود که در پشت تصمیم سال قبل به تشویق بخش هایی از طبقۀ م

سنگین در بازار بورس قرار داشت. با این وجود این ابتکارعمل تقریباً به یک فاجعه ختم شد. زمانی که مقامات 

مالی در ماه ژوئن تالش کردند حبابی را که حکومت در بورس ایجاد کرده بود تحت کنترل در آورند، بازار به 

ری را می طلبید، از جمله اختصاص صدها میلیارد دالر و توقف تنحوی دچار سقوط شد که مداخالت بیش

 معاملۀ سهام از سوی صدها شرکت.

رژیم چین، به عنوان یک الیگارشی مافوق ثروتمند که از سوی حزب کمونیست نمایندگی می شود، با این 

ت اجتماعی و هراس مرگبار دست و پنجه نرم می کند که مبادا یک بحران اقتصادی منجر به صعود مبارزا

 طبقاتی و در نتیجه بحران مشروعیت شود و قدرت آن را تهدید کند.

معنای این کاهش ارزش پول، فراتر از رژیم چین می رود، و بیانگر تناقضات ژرفی است که برای نخبگان 

شد، راقتصادی و مالی حاکم، یافتن هرگونه سیاست را در جهت بازگرداندن ثبات اقتصادی، چه برسد به تداوم 

ه باشد زد قصد داشت»ناممکن می کند.  فایننشال تایمز، در ارزیابی خود از این حرکت اخیر گفت این که چین 

 نامحتمل است.« و خورد بین شرکای تجاری خود را تا حد یک جنگ تمام عیار ارتقا بدهد

ایت آگاهانۀ جهانی را اقتصاد جهانی بیش از هر زمانی در گذشته درهم تنیده است، و همین امر کنترل و هد

ملت ها ریشه دارند. آن ها در جستجوی دفاع از منافع -می طلبد. اما طبقات سرمایه دار حاکم در نظام دولت

کشمکشی که به خصص در شرایط رکود و بحران  -خود است که به کشمکش با یک دیگر وارد می شوند

 تندتر می شود.

صمیم چین به کاهش ارزش پول خود متجلی شده، تنها با نیرویی بحران ها و تناقاضات اقتصاد جهانی که در ت

رود.  ملت ها فراتر می-اجتماعی قابل حل است که بنا به ماهیت خود بین المللی است و از نظام منسوخ دولت

 این نیرو طبقۀ کارگر جهانی است که باید برای سرنگونی سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم بسیج شود.

 ۰۲12اوت  1۰
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 شدت می گیرد ارزش پول چین: جنگ ارزیکاهش 

 برگردان: آرام نوبخت

)یا همان بانک مرکزی چین(، با اعالم کاهش ارزش یوآن به « بانک خلق چین»اوت،  11روز سه شنبه، 

سال گذشته در نظام برابری نرخ ارز تحت کنترل خود، لرزه ای بر پیکر بازارهای  ۰1ترین میزان طی بیش

رایی گاست، یعنی شکلی از سیاست حمایت« جنگ ارزی»ت. این تصمیم عمالً بیانگر ورود چین به جهانی انداخ

که در آن حکومت ها سعی می کنند با کاهش ارزش پول خود، هم مزایایی تجاری را به بهای دیگری به 

یمت یا کاهش ق نیز نام دارد( و هم از شرّ تورم منفی« به گدایی انداختن همسایه»دست آورند )سیاستی که 

ها که اقتصادها را در وضعیت رشد پایین یا صفر گیر می اندازد، خالص شوند. فایننشال تایمز در مقاله ای می 

تصمیم چین برای کاهش ارزش رنمینبی )یوآن(، تصمیم بزرگی است، آن هم نه فقط از حیت »نویسد: 

 «.پیامدهای بالقوه اش، که همین طور ابعاد آن

درصدی واحد پول خود از نظر معیارهای  ۰ه حرکت اولیۀ بانک خلق چین مبنی بر کاهش در همان حال ک

ب می شود، ولی محسو« استثنایی»جهانی نسبتاً ناچیز است و طبق بیانیۀ رسمی این بانک صرفاً یک تعدیل 

ز ا این اقدام یک زیگزاگ مهم در سیاست رژیم استبدادی تک حزبی چین به شمار می رود. فریزر هاوی،

شان می این ن»که به موضوع نظام بانکداری چین می پردازد، گفت: « سرمایه داری سرخ»نویسندگان کتاب 

درصدی تولید  1اقتصاد با رشد رسمی «. دهد که حکومت تا چه حد در مورد وضعیت اقتصاد درمانده است

ز این میزان رشد پایین تر اناخالص داخلی، به ضعیف ترین رشد طی یک ربع قرن فروغلتیده، اما در واقعیت 

، در مصاحبه ای با فایننشال تایمز، کاهش ارزش «لی کیگیانگ»است. ماه مارس امسال، نخست وزیر چین، 

پول چین را منتفی دانسته بود. تعدادی از مقامات باال تا همین اواخر نیز ادعای مشابهی داشته اند. این مؤید 

، پکن به خاطر تصمیم خود به 122۲بحران آسیا در اواخر دهۀ  سرعت این چرخش کامل رژیم است. در دورۀ

پایین نیاوردن ارزش یوآن در زیر فشارهای سنگین، مورد تمجید سرمایه داری امریکا و جهان قرار گرفت. به 

بروز کرد، رژیم چین به جای کاهش  ۰۲۲8همین ترتیب، حتی زمانی که بحران جهانی سرمایه داری در سال 

د، روند افزایش نرخ ارزش یوآن در برابر دالر را آهسته کرد. با در نظر داشتن این موارد است که ارزش پول خو

 تصمیم امروز چین، تصمیمی تاریخی محسوب می شود. 
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طی هفته های اخیر، رژیم استبدادی چین مشغول تزریق ذخایر مالی بی سابقه ای به بازار بورس بوده تا انفجار 

تریلیون دالر امریکا  1۴1بازار بورس بنا به برخی تخمین ها، « نجات»را متوقف کند.  دوماهۀ قیمت های سهام

در هشت هفتۀ گذشته هزینه دربر داشته است. تصمیم امروز برای کاهش ارزش پول بیانگر آن است که رژیم 

گری ع دیدرک کرده که تالش برای ایجاد دوبارۀ رونق بازار بورس، محکوم به شکست است و این که به نو

در مقاله ای در روزنامۀ « جمیل آندرلینی»برای جلوگیری از رکود و خطر یک سقوط مالی نیاز دارد. « دارو»از 

ترکیدن »فایننشال تایمز، به پیوند بین آشفتگی اخیر بورس و کاهش ارزش پول اشاره می کند و می نویسد: 

ای سر پا نگاه داشتن سهام، رهبران چین را حباب یک سالۀ بازار سهام در ماه گذشته و تقالی حکومت بر

 «.دلسرد کرد و ظاهراً آن ها را متقاعد کرده تا تابوی بلندمدت کاهش ارزش پول را بشکنند

اه مدت، تبعاتی جهانی در کوت»سردبیر بخش اقتصادی بی بی سی، رابرت پستن، گفت که کاهش ارزش پول 

انک ، فشار بر ب«صدور تورم منفی»ید اقدام چین با عمالً پتسن می گو«. میان مدت و بلند مدت خواهد داشت

مرکزی امریکا را برای تجدیدنظر باال خواهد برد، کما این که هم اکنون امریکا مشغول تعمق دربارۀ افزایش 

نرخ های بهره برای نخستین بار در یک دهۀ گذشته است. افزایش فشارهای ضدّ تورمی، محدودکردن اعتبارات 

ال بردن نرخ های وام را برای حکومت ها دشوارتر می کند، چرا که این خود خطر خفه کردن هرگونه از طریق با

را  می تواند تنش های ژئوپلتیک»بهبود اقتصادی را در پی دارد. نیویورک تامیزهشدار می کند حرکت چین 

 «.باال ببرد و بار سنگینی روی رشد در دیگر جاها بیاندازد

 شدت گرفتن تورم منفی

اقتصاد چین امسال عمیق تر از پیش در تورم منفی فرو رفته است، و احتمال دارد این فرایند با سقوط غیرعادی 

 5ژوئیه رخ داد، تقویت شود. این فرایند شاهد از بین رفتن تقریباً -حباب قیمتی سهام آن که در ماه های ژوئن

اخیر نشان می دهد که تالش ناامیدانۀ رژیم  تریلیون دالر ارزش بازارهای سهام چین بوده است. داده های

برای نگه داشتن بازار بورس، مقادیر عظیمی از اعتبار را که می بایست به اقتصاد واقعی اختصاص یابد، به 

سوی دیگری تغییر جهت داده است. بانک مرکزی با نشان دادن عالئمی از آن چه که احتماالً آغاز کاهش 

د، بخشی از فشاری را که تاکنون بر خودش بوده است، خنثی می کند؛ چرا ارزش پول خواهد بو« تدریجی»

 که حفظ ارزش یوآن در برابر دالر در سیاست قبلی رژیم، به مداخلۀ عظیم و پرهزینه ای نیازمند بوده است.
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ماه متوالی منفی بوده و در جدیدترین داده های  5۲طی  -قیمت کارخانه -شاخص قیمت تولیدکننده در چین

درصد سقوط کرده است. همین امر منجر به کاهش تند سود شرکت ها شده و  2۴5اه ژوئیه با نرخ سالیانۀ م

بازپرداخت دیون شرکت های به شدت بدهکار چین و مؤسسات سرمایه گذاری حکومت محلی را دشوارتر 

به دلیل صعود قیمت درصد بود، اما این اساساً  1۴1کرده است. شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئیه تنها 

گوشت خوک است. اگر قیمت مواد غذایی از معادله بیرون برود، در آن صورت حتی تورم مصرف کننده نیز 

 اکنون منفی است )یعنی تورم منفی(.

وری تری را نشان می داد، به طبرای تکمیل این تصویر تیره و تار، داده های تجارت هفتۀ گذشته وخامت بیش

درصد سقوط کرد. افزایش تند یوآن در برابر اکثر ارزها به جز دالر،  8۴3یه با نرخ ساالنۀ که صادرات ماه ژوئ

خسارت زیادی به صادرات به اتحادیۀ اروپا به عنوان مهم ترین شریک تجاری چین، و همین طور ژاپن به 

درصد در هفت  ۰۴2عنوان چهارمین شریک تجاری اصلی آن وارد آورده است. صادرات چین به اتحادیۀ اروپا، 

درصد طی همین  1۲۴2نستب به یک سال پیش سقوط کرد، در حالی که صادرات به ژاپن  ۰۲12ماه نخست 

 دوره کاهش یافت.

 خروج سرمایه

تالش برای انتقال بار تورم منفی به سایرین، منطق جنگ ارزی است که تاکنون با درجات مختلفی از شدت 

در جریان بوده است. چین در این چهارچوب صرفاً این اصل را به  در سرتاسر دورۀ بحران هشت سال گذشته

 «. اگر قادر نیستی آن ها را شکست بدهی، پس به آن ها بپیوند»کار گرفته است که 

اقتصادی  است که سابقاً با هزینۀ گزاف« شی جینپینگ»با این وجود این بیانگر نقطۀ عزیمت تندی برای رژیم 

حفاظت کند. این جاه طلبی ها طیف « با ثبات»بی های اقتصادی خود از ارز سعی داشت به دنبال جاه طل

آن تری که از یوگسترده ای داشت، از جهانی کردن یوآن )یعنی داشتن شرکت ها و بانک های مرکزی بیش

 تر در آن سوی آب ها، تا اهدافاستفاده کنند(، به عنوان هدف استراتژیک چین در جستجوی اعمال نفوذ بیش

ان مدت تری نظیر کاهش ارزش یوآن برای افزایش صدور سرمایه از چین. تام اورلیک، اقتصاددان ارشد می

آسیا در بلومبرگ، تخمین می زند که هر یک واحدِ درصد کاهش یوآن در برابر دالر، منجر به جریان خروج 
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ارزش منجر به خروج خطر این است که کاهش »میلیارد دالر از چین می شود. اورلیک هشدار می دهد  5۲

 «.سرمایه می شود، و این ضربه ای است به ثبات نظام مالی چین

 پیامدهای منفی منطقه ای

پیامد ابالغ کاهش ارزش یوآن فوری بود، به طوری که ارزها و قیمت های کاال در گوشه و کنار آسیا به دنبال 

گ ترین کشوری که در نرخ های رشد افزایش اضطراب و نگرانی از وضعیت دومین اقتصاد بزرگ چین و بزر

جهانی سهم دارد، سقوط کردند. کاالها، که بر حسب دالر قیمت گذاری می شوند، با صعود ارز امریکا به دلیل 

 کاهش ارزش پول چین ضربه دیدند.

کاهش درصد  1۴۰درصد در برابر دالر امریکا پایین رفت و دالر سنگاپور  ۲۴1تایلند « بات»به دنبال اقدام چین، 

لیپین نیز به ضعیف ی فی«پزو»یافت که به ترتیب بیانگر پایین ترین سطوح در شش و پنج سال گذشته بودند. 

ترین سطح خود در پنج سال گذشته رسید، در حالی که روپیۀ اندونزی و دینگیت مالزی به پایین ترین سطوح 

 آسیا رسیدند. 1228در برابر دالر از زمان بحران 

ترین ضربه را دیده اند، چرا که مقادیر هنگفتی از سرمایۀ ناشی از سفته بازی که به سال بیشارزهای آسیا ام

به منطقه سرایز شد، اکنون به دلیل نرخ های بهرۀ بسیار پایین  ۰۲۲8دنبال بحران مالی وال استریت در سال 

دالرِ رو به صعود امریکا « امنیت»(، اکنون برای خروج و به سوی حفظ QE« )تسهیل کمی»امریکا و سیاست 

و افزایش های پیش بینی شدۀ نرخ های بهرۀ امریکا صف کشیده اند. دالر استرالیا، که به دلیل وابستگی 

متقابل اقتصادهای چین و استرالیا به عنوان جایگزین برای ارز چین استفاده می شود، روز سه شنبه کاهش 

ارد، هر ارزی که پشتوانۀ کاال د»گفت: « سیدنی مورنینگ هرالد»ه یافت. یکی از معامله کنندکان فارکس ب

 «.اآلن تحت فشار است، چرا که به خاطر آن کاهش ارزش )یوآن( بخشی از درآمد را از دست داده اند

 مسابقه تا به انتها

اددان صبانک خلق چین ادعا می کند که کاهش ارزش امروز، یک تعدیل استثنایی است و نه آن طور که یک اقت

نشانه ای که یوآن وارد روند عمومی کاهش »گفت « شینکای»به مجلۀ « ما جون»ارشد این نهاد به نام 

اما این موضع گیری به حق با شک و تردید گسترده رو به رو شده است. بانک مرکزی «. ارزش خواهد شد
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دانه می کند؛ این هوشمن« ه بازارمتکی ب»چین ادعا می کند که تعدیل مجدد یوآن، نرخ مبادلۀ ارز را بیش تر 

 از جمله از طرف کنگرۀ -ترین راه برای معرفی این چرخش سیاسی و محافظت از آن در برابر اتهامات مختلف

مبنی بر دستکاری خالف قاعدۀ بازی است. در واقع بانک خلق چنین می داند که با کاهش مداخالت  -امریکا

وارد روند نزولی می شوند، چرا « نیروهای بازار»رز به دلیل فشارهای روزمرۀ خود برای حمایت از یوآن، این ا

که اطمینان نسبت به اقتصاد چین دستخوش تزلزل می شود. این به آن معنا است که تغییر سیاست امروز 

 است که فشارهای ارزی را در سطح جهانی باال خواهد برد.« روند کاهش ارزش»دقیقاً آغاز یک 

به »مند ارشد دانشگاه ییل و سرپرست غیراجرایی سابق مورگان استنلی در امور آسیا گفت ، کار«استفان روچ»

یک اقتصاد  در»روچ به خبرگزاری بلومبرگ گفت: «. زحمت می شود باور کرد که این یک تعدیل استنایی است

کاهش ارزش درصد  1۴2ضعیف جهانی، برای تکان دادن به صادرات چین که در سراشیبی افتاده، به بیش از 

پول نیاز خواهد بود. همین امر احتمال یک کشمکش جدید و به مراتب بی ثبات کننده را در جنگ ارزی هردم 

 «.فزایندۀ جهانی به وجود می آورد. این مسابقه تا به انتها، هر بار خطرناک تر از قبل شد

ود فرو برده است. حکومت این چرخش ها نشان دهندۀ بحرانی جدید است که سرمایه داری جهانی را در خ

می زنند، در حالی که بی رحمانه سیاست های ملی خود که بیش « راه حل بین المللی»های ملی صرفاً دم از 

سرمایه داران در بهترین حالت « راه حل»از پیش خصلت حمایت گرایانه پیدا می کند، دنبال می کنند.  هر 

ند. تری را ایجاد می کازد، و ناگزیر مشکالت جدیدتر و بیشتنها می تواند وخامت اوضاع را به تعویق بیاند

های حکومت شی جینپینگ که خود نسخه ای از اقتصاد نئولیبرال است، «راه حل»تجربۀ چین نیز چنین است. 

بحران اقتصادی را تشدید کرده و منجر به ایجاد انفجار بدهی شده است. تنها راه حل، دفن کردن سرمایه 

 زماندهی جامعه بر مبنای خطوط سوسیالیستی است.داری، با بازسا
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 ران اقتصادیحطفیلی گری و ب

 اندره دیمن

است،  ض شدهبقه نشان می داد اقتصاد به تندی منوزارت بازرگانی امریکا روز جمعه ارقامی را منتشر کرد ک

 صد کاهش یافته بود.رد ۲۴1نخست امسال به  آن در سه ماهِبه طوری که نرخ رشد سالیانۀ 

خص اصلی بورس ایاالت متحده طی سه ماهی که در ابا وجود شرایط فاجعه بار اقتصاد واقعی، تمامی سه ش

ساعت تا پیش  58تر از گزارش مذکور پوشش داده شده است، باالترین سطوح را به ثبت رساندند. در واقع کم

 واحد رسید. 21۲1کنون به ثبت رسیده، یعنی اتاز انتشار داده ها، شاخص نزداک به باالترین رقم 

، است درصد رشد داشته 13به این سو تنها  ۰۲۲2ود سال کر اوجکه اقتصاد واقعی امریکا از زمان  شرایطیدر 

بیش از سه  -و نزداک S&P 2۲۲متوسط صنعتی داو جونز، یعنی  -تمامی سه شاخص اصلی بورس امریکا

 ثبت رسانده اند.د را به باالترین رکور یک برابر شده و هر

ک ی از این جهش ارزش های بورس و در عین حال رکود اقتصادی، نه فقط تصادفی نیستند، بلکه دو وجه

، ۰۲۲8د که با گذشت هفت سال از بحران مالی نشان می ده مجموع این هافرایند واحد را نشان می دهند. 

یامدهای اقتصادی و پفیت مالی جهانی همراه با ه حد به هدف تاراج بی امان اشراتا چکل اقتصاد جهانی 

 اجتماعی فاجعه بار آن تبدیل شده است.

و  رران میلیاردام منابع اقتصادی به سوی گاوصندوق های سهام دواین غارتگری خود را در تغییر جهت مدا

رت اش وزرازاین وضعیت در گانعکاس مدیران اجرایی ابرشرکت ها به بهای فعالیت مولد آشکار می کند. 

سطح سرمایه گذاری طبق این گزارش، . به چشم می خوردبازرگانی دربارۀ سقوط سرمایه گذاری شرکت ها 

 .ه استدرصد در سه ماهۀ نخست سال جاری کاهش یافت ۰۴8شرکت ها به نرخ 

ر تریلیون دال 1۴5ا کوهی از تقریباً کریرایطی سر رسید که ابرشرکت های امدر ش یسقوط سریع سرمایه گذار

پول نقد و دارایی های مشابه را در اختیار دارند؛ چنین رقم باالیی که تاکنون به ثبت نرسیده، در نتیجۀ سودهای 

 زی جهان انباشت شده است.ز شدن پول ارزان از بانک های مرکنجومی در میانۀ کاهش دستمزدها و سرری
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و ساخت کارخانه، آن را به سوی افزایش تفاده از این پول نقد برای استخدام کارگران سشرکت ها به جای ا

ف منحر «ادغام و تصاحب»دستمزد مدیران اجرایی و انجام سیاست های  بردن سود سهام، بازخرید سهام، باال

 می کنند که همگی باالترین سطوح را به ثبت رسانده اند.

تریت، سفته بازی و های بی حد و حصر وال اسی نتیجۀ شیاد در که خود 12۰2به دنبال بحران مالی سال 

 ،حران بودندباین طفیلی گری ایجاد شده بود، بانکداران که مقصر بسیاری از بزرگ ترین جنایات منتهی به 

ه ک« استیگال-قانون گالس»رات مالی جدید، از جمله رمق دادگاهی و مجرم شناخته شدند؛ و در این میان

و قدرت وال استریت  بعادمحدودیت هایی را بر ا جدا می کرد،از هم بانکداری تجاری و سرمایه گذاری را 

 مبارزات انقالبی عظیم آن مقطع بود. به اعمال می کردند. این پاسخ طبقۀ حاکم

، صنعت مالیۀ کشور (123۲)دهۀ  به دنبال بحران بزرگ»نیویورک تایمز اخیراً نوشت:  ۀهمان طور که روزنام

ونق شد، ر دستخوشماند. اقتصاد در این دوره  باقی ینیسطح پایبه شدت منقبض شد و طی چهار دهۀ آتی در 

 «.تری نسبت به دهه های اخیربحران های مالی مهم و با نابرابری درآمدی کم بروز بدون

، هیچ یک از دالیل اصلی این سقوط، از جمله ابعاد عظیم ۰۲۲8از سوی دیگر به دنبال بحران مالی سال 

ت ند. در عوض موقعینگرفته ا رآن، مورد اشاره ای حتی جزئی هم قرابخش مالی جهانی و جنایتکاری فراگیر 

 هدایت حاکمیت اوباما مستحکم تر شده ، زیر پرچممسلط وال استریت در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

 و گسترش یافته است.

د نسبت ان که حتی نهادهای اقتصادی جریان اصلی هم وادار شده استرشد طفیلی گری مالی به حدی فراگیر 

، در یک حاکم سیایوان دژ دستگاه سنبه خطرات آن هشدار بدهند. ماه گذشته صندوق بین المللی پول، به ع

ومت کو از ح« عیف تر می شودضدر سطوح باالتر توسعۀ مالی، »دی رشد اقتصا که مقالۀ پروشی  اعالم کرد

 ار ابعاد بخش مالی اتخاذ کنند.هها خواست اقداماتی را برای م

پرواترین و جنایتکارانه ترین طفیلی  یا وجود این هشدارها، حکومت های سرتاسر جهان برای مهار این بب

 نه اراده ای نشان داده اند و نه اشتیاقی. ،گری مالی

یش، می که پیاما تضمین کرده است که بانک های اصلی از بابت جرابت دادگستری اودر ایاالت متحده، وزار

مرتکب شده اند، مصونیت قضایی دریافت کنند. رسوایی بانک ها یکی پس از  ۰۲۲8پس و در طول بحران 
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رخ ندیگری به ثبت رسیده؛ از فروش وام های رهنی شیادانۀ درجه دو، پول شویی و فرار مالیاتی تا  دستکاری 

 رد قرار نگرفته است.گاقدامات تحت پی مدیر یک بانک هم بابت اینحتی   ؛ار بهره و ارزیعهای م

به دنبال بروز هر نشانه  )فدرال رزرو(ر این میان، بانک های مرکزی جهان به رهبری بانک مرکزی امریکا د

رح یا با  کاهش دادن ط ،اندار اسکناس واکنش نشان داده شش انتیای از احیای ضعف اقتصاد جهان، یا با افرا

 سیاست پولی.« عادی سازی»های خود برای 

( تنزل بلند مدت سرمایه 1د: بمی یا ۰۲۲8واکنش به بحران  در ، تجلی خود راموابسته به ه این دو فرایندِ

 به شیوۀ اصلی عملکرد طبقۀ حاکم.  و تبدیل آن ( صعود طفیلی گری مالی۰داری امریکا و 

 تالشقدرت صنعتی رو به صعود بود که در  ک، ایاالت متحده هنوز ی123۲گ دهۀ ۀ بحران بزرححتی در بحبو

 هژمونیک جهانی خود به دنبال جنگ جهانی دوم را مستقر کند.موقعیت  داشت

یزی و این چگی و تنزل بی امان، همراه با نابودی کل صنایع بوده دبا این حال چهار دهۀ گذشته شاهد گندی

یل کرده است. فرایندی که طبقۀ حاکم طی آن ثروت هتس هم می طلبیده و همعملکرد سرمایۀ مالی  است که

 پیش از فرایند واقعی تولید جدا شده است. زو حفظ می کند، بیش اخود را تصاحب 

سیاست های حکومت اوباما نهایتاً تجلی سلطۀ الیگارشی مالی بر تمامی جوانب حیات اقتصادی و سیاسی 

یت وسیاسی خود نه فقط برای تق امریکا، این مرکز مالیۀ جهانی است. این الیۀ اجتماعی از اهرم اقتصادی و

تر به سوی جنگ و دیکتاتوری در سرتاسر جهان روی بیشچنین برای پیشای انگلی خود، که همفعالیت ه

 استفاده می کند.

ن از ثروت های ای یتهیچ راه حلی برای این بحران گریبان گیر اقتصاد جهانی نیست، به جز سلب مالک

 ماندهی جامعه بر مبنای خطوط سوسیالیستی.ازی و بازسشالیگار

 ۰۲12ژوئن  ۰

https://www.wsws.org/en/articles/2015/06/02/pers-j02.html 

 

https://www.wsws.org/en/articles/2015/06/02/pers-j02.html
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 هرج و مرج دوبارۀ بازارهای بورس چین سرمایه داری در آشفتگی:

 

 سوئد« اوفنسیو»سرمقالۀ هفته نامۀ 

ا ر اعالم می کردند، بورس شانگهای دوباره سقوط آزاد« امن و امان»که سران دنیا همه چیز را درست زمانی 

ترین کاهش در یک درصد تنزل داشت که بزرگ 8۴2 س چینربوشاخص ژوئیه،  ۰1کرد. روز دوشنبه،  تجربه

ز بعد هم چین محسوب می شود. حتی رو در به این سو و دومین سقوط بزرگ ۰۲۲1روز معامالتی از سال 

 ژن دوباره دستخوش سقوط شدند.شانگهای و شن بورس

درصدی ارزش بازارهای سهام چین از اواسط ژوئن تا ژوئیه سر رسید  3۲رکود اخیر بالفاصله پس از سقوط تند 

که موجی از شوک را در سرتاسر بازارهای مالی جهانی گسیل داشت. به خصوص عالئم ترس و درماندگی در 

میلیون سرمایه گذار خرده پای چین،  2۲. برای بسیاری در بین به وضوح به چشم می خوردن هیئت حاکمۀ چی

 سقوط بازار بورس یک فاجعه بوده است.

سنگاپور ی «نوردیا»به نقل از ایمی یوآن ژوآنگ، تحلیلگر آسیا در بانک  «صنعت امروز»روزنامۀ مالی سوئدی 

 122۲مالتی بودیم، اواخر دهۀ معا روزِ 11رصدی طی د 3۲شاهد سقوط  آخرین باری که در چین»نوشت: 

سال گذشته است. بسیاری در چین اکنون این رویداد را با آن چه  ۰۲بود. بنابراین این بزرگ ترین سقوط طی 

 «.مقایسه می کنند ،پیش آمد 123۲که برای وال استریت در دهۀ 

های ناشی از اقتصاد حبابی چین، می تواند به  در بازارهای مالی این نگرانی منطقی وجود دارد که کوه بدهی

 «.و سقوط وام های درجه دو است ۰۲۲1بدتر از بحران امریکا در سال »بحرانی منجر شود که 
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 ال بردن قیمت هایامایتی برای بحپکن به سقوط بازار بورس در ماه ژوئن با راه اندازی برنامه های متنوع 

این سیاست های حمایتی و بستۀ نجات از سوی  تأثیراتاما  ن داد.نش نشاکوا« بازار»ردن کسهام و آرام 

 کوتاهی دارد.رژیم، نشان داد که عمر 

 تولید ناخالص داخلی یاتردید در داده ه

مسائل حل نشد تا این که رژیم اواسط ماه ژوئن اعالم کرد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ دوم سال 

 -اگر واقعاً باشند -درصد باال رفته است . اندک افرادی هستند 1، سال قبل در قیاس با سه ماهۀ مشابهو  ۰۲12

که به این نرخ رشد باالی ادعایی باور داشته باشند. هنوز مدتی از ارائۀ داده های دولتی جرح و تعدیل شدۀ 

رکت ش خریدمدیران  صشاخداده های مقدماتی مطابق با »نگذشته بود که در اخبار اعالم شد  یرشد اقتصاد

 ،بخش تولید کارخانه ای چین، به دنبال رکود تولیدات در نتیجۀ  کاهش سفارشات ،Markitو  Caixinهای 

 ژوئیه(. ۰5)رویترز،  «ماه منتهی به ژوئیه شده است 12طی  ضابترین انقدستخوش بیش

وحشت  سود رو به نقصان بخش صنعتی، ترس و»، گزارش داد: TT سوئدی ژوئیه نیز خبرگزاری ۰1روز 

 «.تر آهستگی رشد اقتصادی چین را تقویت کردتعمیق بیش به نسبت

حتی اگر سیاست های حمایتی بتواند قیمت های سهام را مجدداً باال ببرد، اما هنوز ما با بحران های بی سابقۀ 

د اقتصادی شمازاد ظرفیت و مازاد تولید در چین رو رو به رو هستیم که بیش از پیش به عنوان ترمزی در برابر ر

در چین و باقی جهان ایفای نقش می کند. و کاهش رشد، ناگزیر به معنای آن است که بحران در قالب شکاف 

 دیکتاتوری چین وخیم تر خواهد شد. یهای درون

ه مانند برزیل، روسی «نوظهور»یق بحران در سایر کشورهای به اصطالح ماین که بحران چین هم زمان با تع

امد. جپیش روی سرمایه داری جهانی می انبه افزایش مشکالت  ،بحران اروپاتداوم همراه با  و ترکیه رخ داد،

اکنون این که حتی شکل خاص سرمایه داری دولتی در چین نیز به بن بست وارد شده، سرمایه داری جهانی 

 سرتاسر جهان با از موتور رشد اصلی خود، که همین طور از الگویی که حکومت ها و سرمایه داران طرا نه فق

بودند، محروم می کند. چین به جای آن که منجی سرمایه داری جهانی باشد،  الگوبرداریآن خواهان  تجلیل از

 ورش هایشدید و همین طور جنشأ بی ثباتی و بحران های جهانی حاضر در مسیر حرکت به سوی م حال در

 و بیداری سوسیالیستی است. ده ایتو
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 گندیدگی در قلب اقتصاد امریکا

 

 نیک بیمز

ال چنان پایین تر از سطح سابق آن در سدر میانۀ تداوم رکود اقتصادی اروپا، تا جایی که تولید منطقۀ یورو هم

، ایاالت متحده اغلب به عنوان «نوظهور»و در شرایط آهستگی رشد چین و بازارهای به اصطالح  است، ۰۲۲1

 در اقتصاد سرمایه داری جهانی تصور می شود.« نقطۀ روشن»یک 

اما با درنظر داشتن داده های اخیر وزارت بازرگانی، اقتصاد امریکا، با گذشت بیش از شش سال از زمان پایان 

 ، در هر وضعیتی هست به جز قرار داشتن در مسیر بهبود.۰۲۲2در سه ماهۀ دوم سال رسمی رکود بزرگ 

رشد داشت. ارقام  ۰۲12درصد در سه ماهۀ دوم سال  ۰۴3طبق یافته های وزارت مذکور، اقتصاد با نرخ ساالنۀ 

، به انبساطِ درصدی ۲۴۰سه ماهۀ نخست، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به این ترتیب رشد اقتصادی از انقباضِ 

درصدی مبدل شد. اما این نتایجِ ظاهراً بهتر برای سه ماهۀ نخست، زمانی به حاشیه می رود که بدانیم  ۲۴1

، تأثیری به مراتب ۰۲۲8سایر داده ها پس از تجدیدنظر نشان می دهند که موج تشنج حاصل از بحران مالی 

 مهم تر از آن چه سابقاً گمان می رفت دربر داشته است.
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تجدیدنظر در داده هایی که به بیش از سه سال پیش بازمی گردد، نشان می »، «وال استریت ژورنال»ه گفتۀ ب

به مراتب وخیم تر از آن چیزی بود که  -اگرچه ضعیف ترین رونق از زمان جنگ جهانی دوم-دهد که رونق

 ۰۲15و  ۰۲1۰ل های درصد طی سا ۰گمان می رفت. تولید ناخالص داخلی به طورمتوسط با نرخ ساالنۀ 

این روزنامه خاطر نشان کرد که «. واحد درصد پایین تر از تخمین های قبلی بود ۲۴3افزایش داشت که این 

هرچند رشد نیمۀ نخست سال به یُمن تجدیدنظر در داده های این سه ماهه بهتر از پیش بینی های سابق بود، 

د سست نیمۀ نخست سال قبل و به مراتب پایین تر از رشد اقتصادی تاکنون به مراتب آهسته تر از رش»اما 

 «.آهنگ کل بهبود بوده است

سابق محسوب می شود، رشد اقتصادی زمانی می توانست شتاب « نرمال»در آن چه که سیکل های تجاری 

 اتر، دست به سرمایه گذاری بزنند. امبگیرد که بنگاه ها با انتظار رونق بازارها و فرصت های سودآوری بیش

این مکانیسم دیگر عمل نمی کند. سرمایه گذاری شرکت ها که زمانی محرک رشد بود، اکنون در حال تبدیل 

 به بازدارندۀ آن است.

داده های تولید ناخالص داخلی نشان می داد که سرمایه گذاری پایین تر شرکت ها، عمالً از رشد در سه ماهۀ 

اتفاقی رخ داده بود. سرمایه گذاری ثابت در بخش غیرمسکن،  چنین ۰۲1۰دوم کاست. برای نخستین بار از سال 

که شامل هزینه روی نرم افزار، تحقیق و توسعه، و همین طور تجهیزات جدید و ساختمان کارخانه می شود، 

 درصد سقوط کرد. ۲۴1درصد سه ماهۀ نخست،  1۴1در قیاس با رشد 

مایه گذاری در بخش انرژی به دلیل سقوط تند به نظر می رسد یکی از دالیل مستقیم این امر، کاهش سر

قیمت نفت در طی یک سال گذشته باشد. اما آهستگی سرمایه گذاری امریکا اهمیت برجسته تری دارد. به 

این معنا که خود جزئی از یکی از روندهای قابل توجه در اقصاد جهانی در کلیت آن است، یعنی ناتوانی سرمایه 

 .۰۲۲8ای بازگشت به سطوح سابق خود تا پیش از سال گذاری در اقتصاد واقعی بر

مایه سر»در ماه آوریل گذشته نوشت: « چشم انداز اقتصادی جهانی»صندوق بین المللی پول طی گزارش 

گذاری ثابت خصوصی در اقتصادهای پیشرفته، به شدت طی دورۀ بحران مالی جهانی منقبض شد و از آن 

درصد  ۰2، سرمایه گذاری تقریباً ۰۲۲8طی سال های پس از «. ه استزمان تاکنون شاهد بهبودی جزئی بود

در قیاس با پیش بینی های قبل از بحران کاهش داشته است. هرگز چنین چیزی در رکودهای سابق دورۀ پسا 
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آغاز شد، نه تغییر در سیکل اقتصادی،  ۰۲۲8جنگ دیده نشده است، و این نشان می دهد که آن چه در سال 

 شی ابتدایی ترین فرایندهای اقتصاد سرمایه داری بوده است.بلکه فروپا

همین گرایش را می توان در داده های دستمزد دید. نرخ های دستمزدها در ایاالت متحدۀ امریکا، به همراه 

سایر اقتصادهای اصلی، نقریباً راکد هستند. آخرین ارقام وزارت کار امریکا نشان می دهد که طی سه ماهۀ 

محسوب می شود. سپس  128۰ترین افزایش از درصد باال رفت که کم ۲۴۰ه های اشتغال تنها دوم، هزین

قرار گرفت. ارقام کنونی  123۲ایاالت متحدۀ امریکا در بحبوحۀ عمیق ترین رکود از زمان بحران بزرگ دهۀ 

ی در تاریخ ن چیزبا این حال در ششمین سال از یک به اصطالح بهبود اقتصادی به ثبت رسیده اند. هرگز چنی

 اقتصادی پیشین مشاهده نشده است.

داده ها روشن می کند که دستمزد پایین، به هیچ رو یک خصلت تصادفی در اقتصاد امریکا نیست، بلکه جزء 

ثابت و دائمی آن است. مضاف بر این، این گرایش های اقتصادی عمده به دنبال برنامۀ حکومت اوباما برای 

و آغاز تعمیم دستمزدهای پایین به کل اقتصاد امریکا، تقویت  ۰۲۲2ودرو در سال صنعت خ« تجدیدساختار»

 شده است.

. در نقطۀ مقابل دنیای مالیه قرار دارد -دو محرک کلیدی اقتصاد واقعی -کاستن از سرمایه گذاری و دستمزدها

زایش سه برابر افشاخص های بورس امریکا پس از رسیدن به پایین ترین نقاط خود، دستخوش رونق شده و 

داشته اند. این نتیجۀ سفته بازی مالی با عرضۀ پول بسیار ارزان از سوی بانک مرکزی امریکا است که نرخ 

 بهرۀ استاندارد خود را به مدت تقریباً هفت سال در سطح صفر یا نزدیک به آن نگاه داشته است. 

رونق و  رونق بخشیدن به سرمایه گذاری، به تئوری رسمی پشت سیاست نرخ بهرۀ پایین، این بود که بتوان با

بهبود اقتصادی رسید. در واقع این سیاست به رشد طفیلی گری در مقیاسی بی سابقه انجامیده است. پول ارزان 

به جای استفاده برای فعالیت مولد، در جهت فعالیت های مالی مختلف سفته بازی، از جمله بازخرید سهام و 

 کت ها استفاده شده است.سیاست ادغام و تصاحب شر

فقط موضوع این نیست که پول های عرضه شدۀ بانک مرکزی امریکا و سایر بانک های مرکزی سرتاسر 

جهان برای فعالیت های مولد استفاده نشده و این به رشد آهسته و رکود اقتصادی شدت بخشیده است؛ بلکه 

 پیامد به مراتب مخرب تری نیز داشته است.
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ست به سرمایه گذاری های جدید می زنند، ولی بازار آن ها را شرکت هایی با سطوح بیش شرکت هایی که د

از حد باالی مخارج سرمایه گذاری می بیند، در واقع از طریق قیمت سهام خود مجازات می شوند، و به قربانی 

ذاران به سرمایه گبالقوۀ عملیات ادغام و تصاحب و تجدیدساختار با هدف افزایش عواید کوتاه مدت پرداختی 

تبدیل می شوند. هرچند این پدیده در ایاالت متحده متمرکز شده، ولی حوزه ای جهانی دارد. به طوری که 

 تقریباً در حال خوردن هم»، اندی هلدین، اخیراً اظهار داشت که شرکت ها «بانک انگلستان»اقتصاددان ارشد 

 «.دیگری هستند

رخوردار است. سرمایه داری در گذشته بخش های وسیعی از نیروهای این پدیده از اهمیت تاریخی عمیقی ب

مولد را نابود کرده است، حال یا به واسطۀ بحران  و یا جنگ. اما هرگز چنین غارتی در مقیاس امروزی آن از 

طریق عملیات سفته بازی، در گذشته رخ نداده بوده است. این واقعیت به خودی خود نشان دهندۀ رشد گندیدگی 

 ر قلب نظم اقتصادی امروزی است.د

عالوه بر این، رشد عظیم سفته بازی مالی، آن هم با اتکا به یک اقتصاد واقعی دستخوش رکود، شرایطی را 

برای وقوع یک بحران مالی دیگر فراهم آورده است، تنها مسأله این است که چه رویداد خاص یا مجموعه ای 

 را ناگهان آغاز کند.از رویدادهای خاص می تواند این بحران 

 ۰۲12اوت  5
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 بازگشت بحران بازارهای نوظهور

 مایکل رابرتز

بازار بورس چین، حباب اعتباری و سقوط قریب الوقوع اقتصاد  ریزشار رسانه های کسب و کار، سرشار از اخب

بحران بدهی در بروز تر از آن صحبت شده، آهستگی خطرناک رشد اقتصادی و چین است. اما آن چه کم

 به طور کلی است.« اقتصادهای نوظهور»

 

اصطالح امی کشورهای بزرگ به، تم1228تاکنون برای نخستین بار از زمان بحران بازارهای نوظهور در سال 

 ایهبا مشکل رو به رو شده اند. و طیف بعدی اقتصاد ،)برزیل، چین، روسیه، هند و آفریقای جنوبی(« بریکس»

 نیستند. عده مستثنیانظیر اندونزی، تایلند، ترکیه، آرژانتین و ونزوئال و غیره نیز از این ق« درحال توسعه»

زه های نفت، فلزات پایه و مواد غذایی، به رشد سریع در بسیاری از این سابقاً افزایش بهای کاالها در حو

اقتصادها انجامید. این امر در عوض منجر به آن شد که بانک ها و شرکت های اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه 

در جستجوی سودهای باالتر از میزان متوسط در اقتصادهای خود، سیل سرمایه را به سوی این کشورها  ،داری

 رازیر کنند.س

چنان با سقوط آزاد رو به هستند. شاخص اما رونق کاالیی سقوط کرده است. قیمت های جهانی کاالها هم

ترین میزان خود از سال قیمت کاالی بلومبرگ که طال، نفت خام و سایر مواد خام را دنبال می کند، به کم
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درصد سقوط داشته است که خود  5۲ نزدیک بهبه این سو،  ۰۲11رسیده است. این شاخص از سال  ۰۲۲۰

 عالمت دیگری از بحران بلندمدت و فشارهای ضدّ تورمی در اقتصاد جهانی است.

این بخشاً به این دلیل است که رکود بزرگ و بهبود ضعیف متعاقب آن، تقاضا برای انرژی و مواد صنعتی را 

ین مصرف کنندۀ این کاالها، یعنی ترکاهش داده است. بخش دیگری از دلیل پشت آن، این است که بزرگ

درصد در سال یا حتی پایین تر بوده است.  1چین، شاهد آهستگی رشد اقتصادی خود از نرخ دو رقمی به تنها 

 شده است. (در اروپا و ژاپن)تورم در بسیاری از اقتصادهای اصلی، منجر به تورم منفی قیمت ها 

سب و کار در جهان، بر مبنای به اصطالح شاخص های از فعالیت های ک« شتاب زده»آخرین تخمین های 

مدیران خرید، نشان می دهد که اقتصادهای نوظهور اکنون برای نخستین بار طی بیش از دو سال گذشته، در 

 حال انقباض هستند.

 

بیکاری در بازارهای نوظهور، امسال به سرعت افزایش یافته و روند نزولی شش سال گذشته را معکوس کرده 

ت؛ این در حال است که بیکاری به کاهش خود در کشورهای توسعه یافته ادامه داده است. در سرتاسر اس

 ،درصد افزایش یافته است که این 2۴1درصد در ماه ژانویه به  2۴۰بازارهای نوظهور، بیکاری از نقطۀ حداقل 

مالی جهانی به شمار می  تندترین افزایش از زمان بحران ،«جی پی مورگن»طبق داده های جمع آوری شدۀ 

 رود.



8۰ 

 

طی دورۀ رونق بازارهای نوظهور، سرمایه به سوی اقتصادهای نوظهور جریان یافت و ابرشرکت های آسیا و 

. اکنون پول در حال خروج است و نه ورود، و سودها نیز به به بار آوردندامریکای التین بدهی های عظیمی 

. طبق داده های هستندالهایی با فناوری برتر، رو به کاهش حتی کا دنبال سقوط قیمت کاالها و فروشِ

EPFR قومیلیارد یورو از صند 5۴2مبلغ خالصی به میزان  ،ژوئیه 3۲، سرمایه گذاران طی هفتۀ منتهی به 

میلیارد دالر بود. مجموعاً  3۴3بیرون کشیدند، در حالی که یک هفته پیش از آن این رقم  بازار نوظهور های

 شده بیرون آورده صندوق های بازار نوظهورنقد و از  طی تنها سه هفتۀ اخیر سهام یلیارد دالرم 15۴2مبلغ 

 است.
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 چون تکه سنگی در حال سقوط هستند.و ارزهای کشورهای آسیا نیز هم

 

تری یشب ثباتی ایاالت متحده آمادۀ افزایش نرخ ها در ماه سپتامبر است، بنابراین بازارهای نوظهور احتماالً از بی

دالر افزایش خواهد یافت. در نتیجه  بضربه خواهند دید، چرا که هزینۀ بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها بر حس

 بحران بدهی نیز رو به ظهور است.

نشان دهندۀ سقوط تند ذخایر دالر است. ذخایر حکومت های  ،آخرین داده های مربوط به ذخایر ارزی خارجی

شده اند، چرا که این حکومت ها در حال تجربۀ کاهش مازاد تجاری و اقتصادهای بازارهای نوظهور دچار رکود 
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ضعیف داخلی هستند، و این به فرار پول می انجامد. داده های گزارش صندوق بین المللی پول با عنوان 

(، نشان می دهد که ذخایر ارزی بازارهای نوظهور COFER« )زی خارجی رسمیرذخایر ا یترکیب ارز»

میلیارد  1۴2به  ،۰۲15میلیارد دالر در سه ماهۀ دوم  8۴۲1اوج  نقطۀ هۀ متوالی کاهش داشته و ازام سه 3طی 

کاهش یافته است. این تحلیلگران محاسبه می کنند که ذخایر ارزی  ۰۲12دالر تا اواخر سه ماهۀ نخست 

سال  ۰۲ین سقوط طی میلیارد دالر کاهش داشته که بزرگ تر 212سال گذشته  بازارهای نوظهور از اواسط

است، به طوری که رشد تولید ناخالص « اقتصادهای نوظهور»گذشته  بوده است. سرمایه در حال گریز از این 

 و سرمایه گذاری سقوط می کند. می شود داخلی واقعی آن ها آهسته

 

هور، ظ، بدهی شرکت های غیرمالی در اقتصادهای نو«جی پی مورگن»طبق محاسبات بانک سرمایه گذاری 

ناخالص داخلی در سه  درصد تولید 1۲1درصد تولید ناخالص داخلی تا پیش از بحران مالی، به  13از تقریباً 

به طور  ،۰۲۲1از سال  که -واحد درصد 35صعود داشته است. این افزایش به میزان  ۰۲15ماهۀ آخر سال 

 ودخ المللی پول در پژوهش اخیربه راستی عظیم است. صندوق بین  -واحد درصد می شود 2متوسط ساالنه 

یک  طیتر واحد درصد یا بیش 2خلی به میزان دایافته است که یک افزایش در نسبت اعتبار به تولید ناخالص 

ع نهایتاً یک بحران مالی است. بسیاری از اقتصادهای نوظهور از سال ووق سال، عالمتی بر افزایش ریسکِ

، S&Pت رسانیده اند. از این رو، نتیجه گیری تحلیلگران اعتباری به این سو چنین افزایشی را به ثب ۰۲۲1

 «.ما به نقطۀ عطفی در سیکل اعتباری شرکت ها رسیده ایم»ت که ساین ا
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کاهش قیمت کاالها برای صادرات اقتصادهای نوظهور، افزایش بدهی شرکت ها، کاهش سودآوری و تقاضا، 

ین که بانک مرکزی امریکا  پاییز امسال نرخ ها را افزایش و جریان خروجی قابل توجه سرمایه و احتمال ا

 «رشد» کارنامۀط جدی در ومعجونی برای یک رکود یا سق مجموعاً ،هزینۀ بازپرداخت بدهی ها را باال ببرد

 خواهد بود.« نوظهور»اقتصادهای 

 ۰۲12اوت  1

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/088/01/the-emerging-

market-crisis-returns/ 

 

 

 

 

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/08۸/01/the-emerging-market-crisis-returns/
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/08۸/01/the-emerging-market-crisis-returns/
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 .۰۲۳تریلیون دالر، هزینۀ اقتصادی خشونت در جهان در سال  ۳.۴۱

 

 ایوان بلیک

 13۴5تریلیون دالر یا  15۴3، به رقم حیرت آور ۰۲15سال  پیامد اقتصادی خشونت برای اقتصاد جهانی در

درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسید که معادل است با مجموع تولیدات اقتصادی کشورهای برزیل، 

 کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و بریتانیا.

( تهیه و IEP« )صلحمؤسسۀ اقتصاد و »( که از سوی GPI« )شاخص صلح جهانی»بنا به گزارش ساالنۀ 

است.  ۰۲۲8درصد نسبت به سال  12۴3تریلیون دالر یا  1۴2تنظیم شده است، این رقم بیانگر افزایشی برابر با 

مجموع پیامدهای جنبی برای اقتصاد جهانی و هزینۀ »در این گزارش، پیامد اقتصادی خشونت به صورت 

 .تعریف شده است« ولدِ مرتبط با خشونتفرصت به دلیل تخصیص نامناسب منابع به حوزه های غیر م
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ترین بخش کل این مخارج، از مرگ و میر و آوارگی به دلیل تنارعات داخلی، هزینه های نظامی، لطمات بیش

تولید ناخالص داخلی از تنازعات، افزایش نرخ های قتل و خشونت، و هزینه برای مأمورین امنیت داخلی، از 

 جمله پلیس، نشأت می گیرد. 

تریلیون دالر به سوی هزینه های نظامی جریان یافت، به طوری که  3بیش از  ۰۲15طور کلی در سال به 

تریلیون دالر می شده است. این مطالعه نشان می دهد  1۴3سهم ایاالت متحده از این رقم به تنهایی بالغ بر 

ست، یر را بر هزینه ها داشته اترین تأثکه مخارج مرتبط با ارتش، نیروهای پلیس داخلی و قتل، مجموعاً بیش

 درصد از کل این هزینه ها را شکل می دهد. 18۴3به طوری که 

تاکنون  ۰۲۲8هزینه های الزم برای حمایت از پناهندگان و مردمی که در داخل کشورها آواره شده اند، از سال 

میلیون نفر  22۴2به  ۰۲15میلیون دالر رسیده است. کل رقم آوارگان در سال  1۰8درصد افزایش به  ۰11با 

ان چنبانی سازمان ملل همرسید که باالترین سطح از زمان جنگ جهانی به شمار می رود. هزینه های صلح

 درصد از مخارج تحدید و کنترل خشونت را شکل می دهد. ۲۴11تر از کم

بخش  اق، شاهد اتالفسه هدف اصلی امپریالیسم امریکا در دورۀ اخیر، یعنی کشورهای سوریه، افغانستان و عر

قابل توجهی از منابع خود بر روی جنگ بوده اند. جنگ داخلی سوریه به تحریک امریکا، که چهار سال کشور 

را به خود  ۰۲15درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال  5۰را غارت کرده است، بنا به تخمین ها 

ناخالص داخلی را صرف مخارج نظامی و پلیس درصد تولید  31اختصاص داده است، درحالی که افغانستان 

 درصد بود. 3۲کرد، و این رقم برای عراق در همین سال 

شاخص کمی و کیفی  ۰3آن ها، بر مبنای « سطح صلح جویی»، ملل مختلف جهان را بر حسب GPIگزارش 

زمان انتشار درصد جمعیت جهان را پوشش می دهد، رتبه بندی کرده است. از  22۴1دولت که  11۰مختلف از 

« صلح جویی»ترین درجۀ ترین و کم، شکاف میان کشورها و مناطقی با بیش۰۲۲8نخستین گزارش در سال 

تر شده است، چرا که امپریالیسم به رهبری امریکا بخش زیادی از جهان را به ورطۀ خشونت بی وقفه عمیق

 عمیق کشانده است.

لح جویی در جهان را به خود اختصاص داده است، درحالی که ترین درجۀ صاز این نظر سوریه مجدداً رتبۀ کم

 ، شاهد سقوط تندی بوده است. پس از آن«صلح جویی»لیبی، طبق این نظام تعیین رتبه و بر اساس معیار 
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اوکراین شاهد دوم سقوط بزرگ در این فهرست بوده است، آن هم به دلیل آغاز نبرد میان نیروهای جدایی 

 به نظامیان فاشیست مورد حمایت ناتو در شرق اوکراین.طلب حامی روسیه و ش

منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، شاهد قابل توجه ترین تنزل در متوسط رتبه بندی ها بوده اند، در حالی که 

رو به رو است؛ ایسلند مجدداً به عنوان کشوری با « صلح جویی»چنان با افزایش در اروپا به طور کلی هم

رتبه بندی شد و پس از آن کشورهای دانمارک، اتریش، نیوزیلند، سوئیس، « صلح جویی»ۀ ترین درجبیش

 فنالند، کانادا، ژاپن و استرالیا و جمهوری چک قرار دارند.

را بین کشورهای پرو و عربستان صعودی به اختصاص داد. سوریه، عراق، افغانستان،  25ایاالت متحده جایگاه 

 قای مرکزی، پنج کشور انتهای شاخص بودند.سودان جنوبی و جمهوری آفری

-۰۲1۰از جمله یافته های گزارش مذکور نشان می دهد که مرگ و میر ناشی از تروریسم طی سال های 

هزار و  11، ۰۲13به این سو، بیش از دو برابر شده و در سال  ۰۲۲8درصد افزایش یافت و از سال  11، ۰۲13

درصد در تنها پنج  8۰جای گذاشته است. از این تعداد مرگ و میر، کشته در اثر حمالت تروریستی بر  228

 کشور رخ داد: عراق، افغانستان، پاکستان، نیجریه، و سوریه.

ه تقویت در واقعیت امر ب« جنگ علیه تروریسم»این ارقام باری دیگر از این حقیقت بنیادی پرده بر می دارد که 

منجر شده است هدف امپریالیسم امریکا بوده اند. با وجود  سازمان های تروریستی در آن دسته کشورهایی

به عنوان رکن مرکزی جنگ، اکثریت عظیم حمالت تروریستی بیرون از « امنیت ملی»تکیۀ همیشگی به 

 کشورهای سرمایه داری پیشرفته رخ می دهند.

هزینه های جنگ  هرچند عمدۀ این داده های گردآوری شده در این گزارش برای تصویر کردن ابعاد عظیم

دارای نقص است و خودِ نویسندگان  GPIامپریالیستی و سرکوب سیاسی داخلی مفید است، اما نظام رتبه بندی 

ال گذشته، طی شصت س»بینانه از وضعیت ژئوپلتیک کنونی دارند. گزارش در جایی می نویسد: دیدگاهی خوش

می در سطوح خشونت و نزاع از زمان اتمام جنگ جهان صلح آمیزتر شده است. روند نزولی قابل توجه و مداو

 «.جهانی دوم وجود داشته است

با این حال گزارش بعداً خاطر نشان می کند که شدّت تنارعات نظامی، طی سال های اخیرً افزایشی ناگهانی 

، ۰۲1۲هزار در سال  52هزار تن تنها جان باختند که نسبت به رقم  18۲، ۰۲15داشته است؛ تنها در سال 
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افزایشی تقریباً چهار برابری را نشان می دهد. با این حال، این گزارش خطر فعلی یک نزاع بزرگ میان قدرت 

های هسته ای را دست کم می گیرد، و طرح ها و توطئه های نظام امپریالیستی به رهبری امریکا را که عمالً 

 می اندازد.به دست نیروهای طالیه دار تحرکات جنگی انجام می گیرد، از قلم 

نویسندگان گزارش با در نظر داشتن پتانسیل آغاز چنین جنگی در سطح جهانی از درون مجادالتی که هم 

ی امریکا علیه چین پیش برده می شود، می «محور آسیا»اکنون در دریای جنوبی چین و به واسطۀ سیاست 

مشاجره باال است، مداخلۀ نظامی در اگرچه احتمال زد و خورد های نظامی فراتر در آب های مورد »نویسند: 

 «.مقیاس بزرگ نامحتمل به نظر می رسد

در جمع بندی نویسندگان از بحران اوکراین، خطّ وزارت امور خارجۀ امریکا به روشنی چنین نمایان می شود: 

اخر ماه وتنازعات با اشغال نظامی شبه جزیرۀ کریمه به دست روسیه به دنبال سرنگونی ویکتور یانوکُویچ در ا»

فوریه آغاز گردید. از ماه آوریل، این اشغال، به خاک اوکراین بسط یافت، و این زمانی بود که شبه نظامیان 

متشکل از برخی مردم محلی و همین طور سربازان کهنه کار مرتبط به رژیم مخلوع، باندهای  -جدایی طلب

ه و ن تسلیحاتی، اطالعاتی و مالی روسیبا حمایت سنگی -جنایی منطقه ای و داوطلبان ناسیونالیست روس

ر آغاز به تسخی -در صورت لزوم برای جلوگیری از شکست جدایی طلبان -مداخلۀ مستقیم سربازان روس

 «.مراکز شهری جنوب شرقی اوکراین نمودند

 تدر این جا هیچ اشاره ای به نقش ایاالت متحده در پشتیبانی از سازمان های فاشیستی و ناسیونالیست راس

برای سرنگونی یانوکُویچ، و همین طور دستچین کردن عروسک « پراوی سکتور»و « اِسوُبودا»افراطی نظیر 

یوک و اولیگارشِ میلیاردری مانند رئیس جمهور پترو های خیمه شب بازی نظیر نخست وزیر آرسنی یاتسن

 پوروشنکو برای این حکومت نوظهور، به چشم نمی خورد.

های نظامی و نظارت پلیسی داخلی در سطح جهانی، بیانگر مرحله ای است که به  به عالوه، صعود هزینه

 سوی یک جنگ نوین جهانی با درگیری و دخالت قدرت های اصلی امپریالیستی پیش رفته است.

 ۰۲12ژوئن  ۰3
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 چگونه یونان از سوی اعتباردهندگان غارت شد

 

 شاولژان 

ند، رارودر ذهن خود می پ« یابی پیرامون بدهی عمومیکمیتۀ حقیقت»تصویری که سیریزا از گزارش مقدماتی 

اتحادیۀ  -«اتروئیک»از آغاز یک مبارزۀ حقیقی علیه غارتی که  فره رویطبرای  سازدپوششی باین بود که از آن 

 دهد.صورت می به بهای طبقۀ کارگر  -اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول

این گزارش در واقع در حکم کیفرخواستی بود علیه هم تروئیکا و حکومت ها و بانک های اروپا، و هم حمایت 

 زا از اتحادیۀ اروپا و طبقۀ سرمایه دار یونان.سیاسی جنایتکارانۀ سیری

گزارش مذکور این اسطوره را که مشکالت اقتصادی یونان نتیجۀ وجود یک دولت بی بندوبار و ولخرج بوده 

تمامی دیگر تر از مخارج عمومی به این سو، هزینه های عمومی یونان کم 128۲رد می کند. از دهۀ  ،است

 ثنای یک مورد بوده است.شورهای منطقۀ یورو به استک

درصدِ تولید ناخالص داخلی بود. هزینه  11۰میلیارد یورو یا معادل  2۰۰، بدهی عمومی یونان ۰۲۲8در ژوئن 

بدهی را شکل  از این درصد( 11میلیارد یورو ) 5۲درصدِ تولید ناخالص داخلی،  5به میزان  دفاعی های اضافی

از جمع آوری مالیات بر درآمد و سهم پرداختی  دولت نتیجۀ ناتوانی ،ترین بخش بدهیمی داد، در حالی که بیش
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 ۰۲۲ه میزان دست کم بجریان خروج غیرقانونی سرمایه  ، و همین طورکارفرمایان بابت بیمۀ تأمین اجتماعی

 5۲ سطح که از پرداخت مالیات هایی تا بود از طرف شرکت هایی ۰۲۲2و  ۰۲۲2میلیارد یورو بین سال های 

 .طفره می رفتند یورو دیلیارم

ه بدرصد  15، افزایشی سریع در بدهی خصوصی یا شرکت ها از ۰۲۲8بحران بروز و به دنبال  ۰۲۲2در سال 

میلیارد  1۲۲در معرض  را ود داشت، که همین امر بانک های اروپا و یوناندرصد تولید ناخالص داخلی وج 1۰2

 یورو بدهی و سقوط قریب الوقوع قرار داد.

، یبه شرکت های یونان دالرمیلیارد  1۲5، بانک های آلمانی مبلغ هنگفتی به میزان ۰۲۲2تا پیش از دسامبر 

های  ترین بانک های آلمانی به نام، ایتالیایی، پرتغالی و اسپانیا وام داده بودند؛ تنها دو تا از بزرگیایرلند

میلیارد دالر به  ۰۲1، مبلغ (nkDeutsche Ba) «بانک آلمان»و  (Commerzbank) «بانک تجارت»

ب. اِن. » ند، در حالی که بانک های فرانسویِشرکت های یونان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا وام داده بود

اعطا دالر وام  میلیارد 511 (،Crédit Agricole) «دی اگریوکولرِکِ»و  (BNP Paribas) «پاریبا .پ

  بودند. کرده

حکومت حزب ، ۰۲۲8این وام های بی پروا و حتی فاسد، نهادهای مالی را به مرحلۀ سقوط کشاند. در سال 

میلیارد یورو در اختیار بانک  ۰8کمکی به ارزش  ارامانلیسککوستاس به ریاست جمهوری « دمکراسی نوین»

حکومت های خود، به خصوص فرانسه، آلمان و یونان را واداشتند  ،و بانک ها ،ها قرار داد. اما این هم کافی نبود

 را بر سر حکومت یونان آوار کنند. شان، دارایی های سمی و ازپیش حساب شده که با یک ترفند دقیق

، نهاد آماری رسمی ۰۲۲2سال در یونان. در  ۰۲۲2نخستین گام، عبارت بود از تحریف حساب های مالی سال 

کرد که ارقام کسری و بدهی « کشف»را  ای ، ناگهان بدهی اضافی(Eurostat« )یورواستات» با نام یونان

بدهی شرکت های  قلم، همین و ،رفتمی باال  ها کشور را باال می برد. از جمله این که دیون بیمارستان

 عمومی را که یورواستات سابقاً مستثنی کرده بود، به دولت منتقل می کرد.

 ی انتخاب شده بود، اینگپاپاندرو که به تاز به ریاست جمهوری «پاسوک»دمکرات حکومت حزب سوسیال 

درصد تولید ناخالص  3۴23میلیارد یورو، معادل  2۴3کرد. کسری به ارزش  لحاظ ۰۲۲2بودجۀ اکتبر در را  مارقا

درصد تولید ناخالص داخلی  1۰۴2معادل با ای میلیارد یورو رسید. این امر منجر به کسری بودجه  ۰5داخلی، به 
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رفت، و هزینۀ استقراض درصدی تعیین شده برای اعضای منطقۀ یورو می  3 فشد که به مراتب باالتر از سق

 ح اوراق قرضۀ بنجل باال می برد.وطتا س را یونان

از صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی  ۰۲1۲امکان داد که تا در سال  کووع به حکومت پاسضواین م

 یوام های غیرکارا غالباً که کندجانبه درخواست و در قالب وام های دوجانبه و چندمیلیارد یور 11۲اروپا برای 

 .ندیدبانک ها را می خر

ن قابل تحمل است. تجدیدساختار بدهی به شکلی که ایرن بدهی غییاست که صندوق بین المللی پول می دان

درصد کاهش دهد، اما بانک های فرانسه و آلمان عزم خود  8۲نهاد پیشنهاد کرده بود، می توانست بدهی را 

، یکی از گزارش های صندوق بین المللی پول ۰۲13نکنند. در سال « تعدیل» بدهی را را جزم کرده بودند که

یسک، ضمن کاهش ر یفضایی را مهیا کرد تا اعتباردهندگان خصوص»بدهی  عدم تجدیدساختار که اعتراف کرد

 «.بدهی را به دست مقامات منتقل کنند

 ،، به کمیته گفت که این صندوق۰۲1۰تا  ۰۲1۲نمایندۀ یونان در صندوق بین المللی پول طی سال های 

که جزئیات  مانع از آن شوند به این ترتیب بتوانندا سمینارهایی آموزشی برای خبرنگاران یونانی برگزار کرد ت

 این شیادی لو برود.

 ۰۲۲2میلیارد یورو در  ۰22فرع بدهی، بدهی عمومی را از  های ریاضتی تحمیلی برای پرداخت اصل و تسیاس

میلیارد یورو در  13۲افزایش داد. این به دومین بستۀ نجات مالی به ارزش  ۰۲11میلیارد یورو در سال  322به 

شد. تجدیدساختار بدهی یونان و  منجر ترریاضت و خصوصی سازی های بیش اِعمال ، مشروط به۰۲1۰سال 

 Third»بازخرید اوراق قرضۀ یونان از سوی بانک مرکزی اروپا، به برخی صندوق های پوشش ریسک نظیر 

Point of Dan Leob » د.بیاورن چنگتر به یون یورو و بیشمیلی 2۲۲اجازه داد سودهای نجومی به میزان 

 «ارامدناک»این گزارش، دستکاری های غیرقانونی نهادهای مالی خصوصی منطقۀ یورو را برای انتقال وام های 

ا با ا رپو شرکت های یونان تا صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیۀ ارو خود به بانک ها

 جزئیات توضیح می دهد.

 قهمیلیارد یورو وثی 8۲۲ شویی شدند. این شرکتپول به واسطۀ شرکتی در لوکزامبورگوام های سمی بانک ها 

 قوصند» ،این شرکت« شریک» .کرد تأمین -میلیارد یورو از صندوق بین المللی پول ۰2۲ اًاز جمله حدود -را
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درصد وام  5۰ثبات مالی اروپا، به عنوان اعتباردهندۀ اصلی یونان با  قمنطقۀ یورو بود. صندو« ثبات مالی اروپا

 قرار دارد. «بانک سرمایه گذرای اروپا»و همین طور  «ادارۀ مدیریت بدهی آلمان» کنترلها، تحت 

یر داد وی تغیحو یورواستات قوانین خود را به ن به حکومت یونان منتقل شد به همراه سایر مواردو  وام ها این

 اجازۀ انتقال فراهم شود. بخش اعظم وام ها برای بازپرداحت بدهی ها استفاده شد. تا

بزرگ  سومین اعتباردهندۀ ،صندوق بین المللی پول و «صندوق ثبات مالی اروپا»س از پ بانک مرکزی اروپا،

بزرگ ترین مدعی نیز هست. بانک مرکزی اروپا اوراق  قانوناً تا پنج سال آتیاما است. میلیارد یورو(  ۰1یونان )

 آن التفاوتخریداری کرد و می تواند مابه  میلیارد یورو( 22میلیارد یورو به جای  5۲قرضۀ یونان را با تخفیف )

درو کند. تاکنون نیز این بانک بهره برای خود را، چنان چه اوراق قرضه تا موعد سررسید نگاه داشته شوند، 

میلیون  ۰28فتی از یونان دریافت کرده است که به مراتب باالتر از ایتالیا و اسپانیا می رود. یونان های هنگ

برنامۀ بازار اوراق »درصد کل بهرۀ پرداختی پنج کشور در  1۲پرداخت کرد، یعنی  ۰۲15یورو بهره در سال 

 دهد.درصد را شکل می  1۰آن تنها  دریافتی ، در حالی که وام های«بهادار

ی، صدارایی های سمی بانک های خصویعنی بانک یونان، « ۀخارج از ترازنام»ساب های ح، ۰۲11تا سال 

 .می رسیدمیلیارد یورو  118 به در حالی که دارایی های آن ،میلیارد یورو برآورد شدند 3۲۲

سنت به ازای هر  8میلیارد یورویی که ارائه شد، تنها حدود  ۰۲۲ابعاد این کالهبرداری، عظیم است. از بیش از 

 مت یونان شد.وتأمین مالی مخارج حک صرفیورو عمالً 

درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته بود، و تعهدات  12۲، بدهی عمومی یونان به ۰۲15تا پایان سال 

 شکل می داد. تی رالدرصد بودجۀ دو 21بدهی، بهره و سایر این دست هزینه ها، 

a01.html-https://www.wsws.org/en/articles/2015/08/04/deb2 

*** 

 توضیحات مترجم:

https://www.wsws.org/en/articles/2015/08/04/deb2-a01.html
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د. در عوض یک وام می شو وام دوجانبه، نوعی وام است که شامل یک قرض گیرنده و یک قرض دهنده -

را دربر می گیرد. صندوق بین  ، چندین قرض دهندهیک قرض گیرنده به ازایچند جانبه، نوعی وام است که 

 تأمین کنندگان وام های چندجانبه هستند. ی پول، بانک جهانی و غیره، عموماًالملل

پرداخت های منظم و ، ، وامی که است بدهکار(Non-Performing Loan) وام معوقه یا ناکارامد -

روز انجام نداده است. بنابراین وام معوقه، وامی است که یا نکول  2۲برنامه ریزی شدۀ آن را به مدت دست کم 

 .یا در آستانۀ نکول قرار دارد ه استشد

دهکار در زمان نکول آن از ضمانت کافی برای انجام تعهدات بوامی است ، (Toxic Loan) وام سمی -

 ه ندارد. سوی قرض گیرند

دارایی یا بدهی است که در ترازنامه شامل اقالمی هم چون ، (Off Balance Sheet) خارج از ترازنامه -

 درج نمی شود.

به آن دسته از دارایی های مالی اطالق  (به وجود آمد ۰۲۲8اصطالحی که طی بحران مالی ) دارایی سمی -

می شود که ارزش آن ها به طور قابل توجهی سقوط کرده و دیگر بازاری برای آن وجود ندارد. به عنوان مثال، 

انک الف دریافت می ساله از ب 2ر دالر و با نرخ بهرۀ هزا 5۲۲فردی برای خرید یک منزل، وام رهنی به ارزش 

واسطۀ اعطای این وام، یک دارایی در اختیار دارد )اوراق بهادار به پشتوانۀ وام رهنی(. کند. بانک مذکور به 

. اکنون بانک ب، به عنوان مالک داکنون بانک الف حق دارد این دارایی را به طرف دیگر )بانک ب( بفروش

چنان جه قیمت  دریافت می کند. را درصدی پرداختی فرد مورد نظر 2زا، می تواند بهرۀ  یک دارایی درآمد

. دهد را بروز نمیمنزل باال برود و فرد وام گیرنده نیز هم چنان وام خود را بازپرداخت کند، این دارایی مشکلی 

 بانک کند، مالک وام )چه بانک الف باشد و چه قصوروام رهنی   ، از پرداختاما به محض آن که وام گیرنده

و  می شود ن وام نخواهد داشت. در این حالت منزل مصادرهب(، دیگر دریافتی های سابق خود را از محل ای

واهد داده خعودت  بدهی فردبه فروش خواهد رسید، منتها اگر قیمت منزل کاهش یافته باشد، تنها بخشی از 

ین بابت خرید ا شخصیغیرقابل فروش می شوند و هیچ  ،شتوانۀ وام رهنیپ. در نتیجه اوراق بهادار به شد

 Toxic) «دارایی سمّی»هد پرداخت. در این مثال، اوراق بهادار به پشتوانۀ وام رهنی به یک دارایی پولی نخوا

Asset) .مبدل می شود 
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به عنوان مثال حکومت یونان مبلغ چند  در این جا به کاهش بدهی یونان اشاره دارد.  (Haircutتعدیل ) -

میلیون یورو از بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و غیره استقراض می کند، و در عوض آن، اوراق قرضه 

منتشر می کند. اما اکنون به وضعیتی می رسد که قادر به پرداخت آن نیست. در این حالت اگر سرمایه گذار، 

یورو در اختیار داشته باشد، حکومت یونان فرضاً بر سر پرداخت  1۲۲۲الً اوراق قرضه ای به ارزش اسمی مث

یورو تعدیل شده است. در این مرحله مذاکرات بین قرض  1۲۲یورو توافق می کند. به این ترتیب،  3۲۲تنها 

 1۲۲دهنده و قرض کننده آغاز می شود. از آن جا که قرض دهنده می داند حکومت یونان احتماالً نمی تواند 

درصدِ بدهی را پرداخت کند، هدف جدید، بازپرداخت بدهی حکومت یونان تا هر مقدار ممکن است. اما همیشه 

موضوع به این شکل پیش نمی رود. بلکه نهاد قرض دهنده ممکن است از نرخ بهرۀ بازپرداخت بدهی، بکاهد 

ل ان در این مثال فرضی می تواند کیا تاریخ بازپرداخت را به آینده موکول کند. به عنوان نمونه حکومت یون

 3۲درصد در  ۰سال، با نرخ بهرۀ  1۲درصد طی  2ارزش اوراق قرضه را پرداخت کند، منتها به جای نرخ بهرۀ 

  -درصد، بدهی را پرداخت کند

درجۀ سرمایه »(، اوراق قرضه ای هستند که پایین تر از Junk Bondاوراق قرضۀ بُنجل یا با ریسک باال ) -

( رتبه بندی می شوند و احتمال نکول آن ها باالتر است. در حوزۀ سرمایه گذاری، رتبه بندی IG« )گذاری

اعتبار اوراق قرضه، معرف میزان ریسک اوراق قرضۀ دولتی یا شرکت ها است که از سوی نهادهای رتبه 

دریافت می کنند که  (IG« )درجۀ سرمایه گذاری»سنجی اعتباری تعیین می شود. اوارق قرضه در شرایطی 

منفی یا باالتر، و بنا به  BBB، معادل با Standard & Poorرتبۀ اعتباری آن بنا به تشخیص نهاد 

 باشد. Baa3، برابر با Moodyتشخیص مؤسسۀ 
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 فیفا: برندۀ جام جهانی فساد و ارتشا

 

 استیو جونز

ه کل حاکمیت آن نه تنها تا مغزاستخوان فاسد و گندیده است، بلکه بخش در دوره ای به سر می بریم ک

عظیمی از طبقۀ کارگر، چه در بریتانیا و چه در باقی جهان، به راستی آن را این چنین گندیده می بیند. بانکداران 

ا که آن چه ر و مدیران مالی به منظور منافع کوتاه مدت، مشغول دستکاری در بازارها هستند؛ سیاستمداران هر

بتوانند به جیب می زنند، درحالی که از فقرا می خواهند بهای کاهش هزینه های عمومی و خدمات رو به زوال 

را پرداخت کنند؛ دست ثروتمندان و صاحبان قدرت زمانی رو می شود که به باالترین حد شرارت و تبهکاری 

کنشی به آن ها نشان داده نمی شود؛ کارفرمایان درست در مقابل چشمان ما دست زده اند، درحالی که هیچ وا

و رؤسا با همدسی دولت، فهرست های سیاه غیرقانونی برای کارگران تهیه می کنند... این فهرست ادامه دارد. 

با این حال، اگر از یک رهگذر عادی در خیابان بخواهید کلمه ای پیدا کند که همۀ این ها و به خصوص فساد، 

 «.فیفا»ومی را تعریف کند، بسیاری از آن ها تنها با یک کلمه پاسخ خواهند داد: رشوه و ابتذال عم
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فیفا نه یک سازمان حکومتی مخفی یا یک کارتل جنایی، بلکه مقام حاکم بر حوزۀ ورزش، و در این مورد، 

نوشته  افوتبال است. طی یک دهه، این هیئت در مرکز رسوایی از پس رسوایی بوده است. در این مورد کتاب ه

شده، گزارشگرانی خود را به آب و آتش زده اند، حتی تحقیقات رسمی آغاز شده؛ اما همگی به خاک سپرده 

شدند. تمامی این ها به یک نتیجۀ واحد اشاره داشته اند: فیفا سرشار از دودوزه بازی، گاوبندی و نقشه های 

 به اآلن این نتیجه گیری به جایی نرسیده پشت پرده و رشوه و بسیاری چیزهای دیگر است. با این وجود تا

است. رهبران فیفا و اعضای آن با برخورداری از باالترین حد مصونیت به کار خود ادامه داده اند، تو گویی از 

 هرگونه عقوبت ایمن هستند.

 مافیای ورزش جهانی

ی زننده ادند، وضعیت شکلوقتی نمایندگان فیفا ماه مه امسال برای یک گردهمایی بزرگ مالقاتی را ترتیب د

به خود گرفت. طی عملیات مشترک اف بی آی و سوئیس، پرنده ها ضبط و کیفرخواست به دست متهمین 

داده شد. پلیس صبح زود هفت نفر از مقامات فیفا را از اتاق های خودشان در هتل پنج ستاره بیرون کشید. 

چیزی تغییر کرده؟ چرا اآلن دارند چنین برخوردی با احتماالً آن ها با تعجب از خودشان می پرسیده اند: چه 

 ما می کنند؟

پرسش های خوبی است. این حضرات که چندین دهه با فراغ بال به حال رها شده بودند، ظاهراً تصور کرده 

اند که در برابر هرگونه اقدام رسمی ایمن و نفوذناپذیر خواهند بود. اما اآلن می بینند که صحبت از تحقیقات 

 تری از راه می رسند.شتر است و کیفرخواست های بیشبی

پدرخوانده »دادستان کل امریکا در برنامۀ تلویزیونی ظاهر شده است، وضعیتی که صحنۀ تحقیقات سنا در فیلم 

کشوری که به خاطر قوانین اسرار مالی  -را به ذهن می آورد. نمایندگان فیفا در جلسات خود در سوئیس« ۰

وادار شده اند که برای در امان بودن از چشمان کنجکاو خبرنگاران، در پشت  -ا مقر فیفا باشدخود انتخاب شد ت

درهای بسته پنهان شوند. تشابهات آن ها با مافیا، فراوان است؛ و این خود دستاوردی نادر برای یک هئیت 

 ورزشی محسوب می شود!

ار از یک سازمان صرفاً ورزشی رسمی و سرش فیفا طی پنجاه سال گذشته تغییر بسیاری داشته، به طوری که

پوش مشغول حرافی، به یک سازمان عملیات چند میلیارد دالری مبدل شده است. قراردادهای از مردان ژاکت
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تجاری، شرکت های تلویزیونی و دیگران بسته می شود « شرکای»باورنکردنی با شرکت های بزرگ جهان، 

های فیفا بوده است. بخش عمدۀ این پول در تئوری باید وارد چرخۀ که نتیجۀ آن رشد بی حد و حساب درآمد

بازگشت به هئیت های فوتبال ملی مختلف در جهان می شده است. اما این که تا چد حد چنین چیزی رخ داده 

 و به چه شکلی، هنوزی پرسشی باز است. قطعاً فوتبال به یک کسب و کار فوق العاده بزرگ تبدیل شده است.

 ول باشدنبال پ

در مرکز همۀ این ها، رئیس فیفا، سپ بالتر قرار دارد. بالتر چندین دهه با بهره برداری از نظام جالب رأی 

دهی در فیفا این موقعیت ممتاز را برای خود حفظ کرده است. هر هیئت ملی دقیقاً یک رأی دارد. از این نظر 

التر متوجه شد که از نظر مالی، اعمال نفوذ بر هیئت مثالً جزایر قناری همان قدر قدرت رأی دارد که آلمان. ب

های ملی بزرگ دشوار است، درحالی که بالعکس در مورد هیئت های کوچک تر این کار نسبتاً ساده خواهد 

بود. این هیئت های کوچک که اغلب درآمدی ناچیزی برای عرض اندام دارند، به راحتی می توانستند با وعده 

جه اضافی، آن هم بدون ته کشیدن منابع بانک فیفا، اغوا شوند. در این راستا به راحتی و وعید به تأمین بود

ت، تر به محض یافتن فرصمی شد از چنین شائبه هایی بهره برداری و تغذیه کرد که هیئت های ملی بزرگ

سیاری ن بتر را به حال خود رها می کنند که بگندند. در ضمکل پول را قبضه می کنند و هئیت های کوچک

از این هیئت ها، که با آن ها طوری برخورد می شد که گویا خویشاوند قدرتمندها هستند، بیش از هر کس 

دیگری تسلیم موقعیتی می شدند که در آن بتوانند دور جهان سفر کنند، در هتل های رنگوارنگ بخوابند، 

 برایشان ولخرجی شود و هدایای آن چنانی هم دریافت کنند.

زمانی کامالً معنادار می شود که به یاد بیاوریم هیئت اعزامی فیفا متهم به دخالت و تصمیم گیری  این گفته

اغواگرانه با این اعضا برای اتخاذ تصمیم « همیاری»در مناقصۀ برگزاری جام جهانی در هر چهار سال است. 

رسید،  ۰۲۰۰و  ۰۲18ل های درست، مثل روز روشن است. بنابراین وقتی نوبت به انتخاب کشور میزبان فینا

 انتخاب شدند!« قطر»و « روسیه»

به محض این که آرا اعالم شد، پرسش های زیادی مطرح گردید. چگونه کشوری مثل قطر برای برگزاری 

رقابت تابستانی انتخاب شد، آن هم در گرمایی که هیچ کسی در یک بازی نود دقیقه ای از آن جان سالم به 

الم زده اععت روشن شد که چنین چیزی محال است و به این ترتیب طرح هایی شتابدر نخواهد برد؟ به سر
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شده که تاریخ مسابقات فینال را از تابستان به زمستان تغییر دهد. این موضوعات مقامات فوتبال در امریکا و 

باید رای انجام آن ناروپا را خشمگین کرده، چون آن ها قراردادهای تلویوزیونی پُر و پیمانی در دست دارند که ب

چنین اختالالت غیرمنتظره ای رخ دهد. تعجبی ندارد که مردم می پرسیدند: چرا نمایندگان فیفا قبل از رأی 

دادن به این موضوع فکر نکرده بودند؟ خوب روشن است. جیب برخی از آن ها درست به این دلیل پر شده که 

هیئت اعزامی قطر به زحمت می توانست پنهان کند که  فکر نکنند. تعجبی ندارد که وقتی نتیجه اعالم شد،

 اصالً با برنده شدنش غافلگیر نشده است.

 استحکام فروریختۀ ریاکاری 

از زمان بازداشت ها، فیفا و بالتر هنوز نتوانسته اند آن چه را که رخ داده، باورکنند. بالتر برای انتخاب مجدد 

یک سخنرانی بسیار عجیب و غریب این نتیجه را بپذیرفت، به طوری خود به عنوان رئیس فیفا رأی آورد. او با 

که هیچ کسی نمی توانست از جریان سر در بیاورد. آن ها امیدوارند که مسائل پیش آمده تمام شود. اما دیگر 

غول از چراغ آزاد شده. اتهام ها و تحقیقات بیش تری به دنبال خواهند آمد. اسپانسرها که در وهلۀ نخست 

شان به باد رفت، اآلن ناراضی هستند. صحبت هایی از بایکوت و استعفا وجود دارد. حتی شخصیت هایی  پول

 هم ساختارشکنی کرده و به وضع موجود حمله برده اند.« پالتینی»نظیر 

جای دوری نرویم. فیفا پر از افرادی است که هیچ گونه پیوند واقعی با بازی ندارند. تعداد کمی از این افراد 

حتی خود درگیر بازی، مربی گری یا مدیریت بوده اند؛ آن ها فقط برای پول حضور دارند. بنابراین مشکلی 

نداشتند که پول را بردارند و کشوری مثل قطر را برای برگزاری جام جهانی انتخاب کنند. گزارش های حاکی 

آن ها خورده است. خشم توده های مردم از کار ارزان مورد استفاده برای ساخت استادیوم ها، احتماالً به گوش 

، برای آن ها ابداً موضوعیتی نداشت. مسأله همیشه پول بود. این ۰۲15برزیل قبل از جام جهانی اخیر در سال 

 موضوع نه فقط در فیفا، که مربوط به کل سرمایه داری است.

 سرمایه داری را از فوتبال بیرون کنیم

د فیفا نه به خاطر سوء استفاده های شرم آور در جریان رأی قطر، مضحک این جاست که بخت و اقبال بان

بلکه در عوض بر سر رأی به روسیه تغییر کرده است. اگرچه روسیه هم درست مانند سایر کشورهایی که سابقاً 

از حق برگزاری جام جهانی برخورداری شده اند، نسیت به هیئت تصمیم گیرنده دست و دل بازی به خرج داده 
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تر از همه سؤال برانگیز بود. چرا که روسیه به اما با این حال رأی به روسیه برای میزبانی جام جهانی کم بود،

جز استرالیا و چین تنها کشور مهمی است که تاکنون جام جهانی را برگزار نکرده. با این حال سیاست جهانی 

موزشان در اروپا روسیه را دوباره به طی چند سال گذشته تغییر کرده است. ایاالت متحده و سگ های دست آ

چشم دشمن نگاه می کنند. امریکا به دنبال راه هایی بوده تا به روسیه برگردد و آن ها را بر سر مسائلی نظیر 

اوکراین به مبارزه بطلبد. بعد از این که امریکا دید روسیه چگونه در رقابت بر سر بازی های زمستانی المپیک 

الیده )به طوری که گزارشگران تلویزیونی مجبور شدند در مقابل مجسمۀ عظیم لنین پوزه اش را به خاک م

در روسیه هدف خوبی به شمار می رفت که نباید از  ۰۲18گزارش هایی تهیه کنند(، برگزاری جام جهانی 

ن دست داده می شد. بنابراین دستگیری ها آغاز شد و کسانی که خودشان را تاکنون مصون می دانستند، اآل

 دیگر طور دیگری فکر می کنند.

رسوایی کنونی تنها به بالتر و فیفا ختم نخواهد شد. دستگاه گندیده ای که در این جا می بینیم، در همۀ سطوح 

فوتبال بازتاب یافته است. همۀ آن ها برای پول درآوردن، حال به هر بهایی که برای خود بازی داشته باشد، 

مت بلیت؛ تغییر زمان بازی ها به طوری که مناسب تلویزیون باشد؛ هیئت هایی عمل کرده اند. باال بردن قی

که با هواداران با تحقیر رفتار می کنند و ... امروز اکثر هواداران چنین نگاهی به بازی ها دارند. رسوایی فیفا 

 تنها عریان ترین و پوسیده ترین نمونه است. 

و جای خود را به نمایندگان هواداران، مربیان و انجمن های محلی  تمام این باندها باید از ریشه نابود شوند

بدهند. ما باید بازی را از این کاسبکاران و دوستانشان پس بگیریم، به طوری که بازی در خدمت منافع همه 

صورت بگیرد. کلوپ ها باید ملی شوند و استفاده از آن در خدمت مردم محل باشد. در سطح جهانی، باید 

ی حقیقی را به درون هیئت هایی نظیر فیفا آورد تا از آن پس طوری رفتار کنند که باید کنند، و نه آن دمکراس

که مانند دستگاه چپ اسکناس زیر دست گانگسترها و باجگیران باشند. آن چه ما نیاز داریم یک انقالب از باال 

 تا به پایین است.

 ۰۲12ژوئن  ۰
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 اسپانیا: بهبود اقتصادی، برای چه کسی؟

 

 نیااسپا« مبارزۀ طبقاتی»سرمقالۀ نشریۀ 

تردیدی نیست که پس از تعطیلی گستردۀ حرفه ها و نابودی مشاغل در طول سال های نخست بحران، اقتصاد 

اسپانیا موقتاً ثبات را تجربه می کند؛ این همراه بوده است با تعادل شکنندۀ اقتصاد جهانی، که در هر گوشه از 

 .را به نمایش می گذارددنیا تنها آهستگی یا توقف رشد اقتصادی 

میلیون  33،۰۲۲البته برای ثروتمندان، باد در جهت مساعد می وزد. شرکت های بزرگ در بازار بورس مادرید، 

 -ترین شرکت هامورد از بزرگ 32درآمد داشتند. در بین آن ها  ۰۲13تر از سال درصد بیش 15یورو، یعنی 

تر نسبت به درصد بیش 5۲۴8یورو، یعنی  ۰2،2۲۲ -را شکل می دهند IBEX35 که مجموعاً به اصطالح

 .درصد دیگر به چنگ آورند ۰۲۴2نیز  ۰۲12، درآمد داشتند و انتظار می رود که در سال ۰۲13سال 

بانک، پوپوالر و بانکیتر( ، سابادی، کاشیBBVAترین گروه های مالی اسپانیا )سانتاندر، شش تا از بزرگ

 .درصدی را نشان می داد 5۲تند که رشدی میلیون یورو درآمد داش 1۲،۲3۰
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با این حال پاداش های مدیران شرکت های بزرگ کاهش نداشت. هیئت اجرایی و اعضای رده باالی مدیریت 

 12عایدی داشتند، یعنی  ۰۲15میلیون یورو در سال  112۴2را شکل می دهند،  IBEX35 شرکت هایی که

 .۰۲13درصد افزایش نسبت به سال 

 دستمزد و اشتغال رد ثبات عدم

برای خانواده های کارگری وضعیت به زحمت تغییری داشته است. قطعاً درجه ای از ایجاد اشتغال وجود داشته، 

درصد از افراد از شغل دائمی برخوردارند. حتی در این حالت هم  8ثبات است، به طوری که تنها اما اشتغال بی

 .ساعت در روز، هفته یا ماه می رسد از هر سه شغل دائمی، یک مورد پاره وقت است که به ندرت به چند

درصد از قراردادهای جدید موقتی هستند. به  2۲حتی قراردادهای موقت هم بیش از پیش موقتی شده است. 

 .روز رسیده است 2۲، به اکنون ۰۲۲1روز در سال  8۲طوری که مدت زمان متوسط قراردادهای موقت از 

« لی آمارمؤسسۀ م»قوق و دستمزدها نیز باقی است. گزارش اخیر ثباتی در حثباتی اشتغال، بیو همراه با بی

درصد  32، نشان داد که قراردادهای جدید منعقده در این سال، سطح حقوق را ۰۲13دربارۀ حقوق ها در سال 

 32۰درصد از کارگران پیمانی، عموماً با قراردادهای پاره وقت،  ۰2پایین تر از متوسط تنظیم کرده بودند، و 

 .، یعنی تنها کمی باالتر از نصف حداقل دستمزد، درآمد داشتندیورو

، که به کارفرمایان بزرگ مرتبط است، تصدیق می کند که کاهش حقوق بین سال FEDEA به عالوه بنیاد

، «ال پاییس»درصد بوده است )روزنامۀ  11درصد و برای مردان  13، برای زنان ۰۲13و  ۰۲۲8های 

نیز تغییر نکرده است، طی این سال افزایش حقوق برای اکثریت  ۰۲15سال  این وضعیت در(. 2/۰/۰۲12

 .عظیم کارگران، یا حداقل مقدار بوده یا اصوالً وجود نداشته است

کردیت »تر گردیده است. طبق پژوهشی که مؤسسۀ بنابراین جای تعجب نیست که نابرابری اجتماعی عمیق

درصد از کل  18۴8درصد جهان،  ۰۲منتشر شد، ثروتمندترینِ « ال پاییس»انجام داد و در روزنامۀ « سوئیس

چگونه شکاف « )»درصد را در اختیار دارند 31۴۰درصدی باقی مانده،  8۲ثروت را در اختیار دارند؛ در این بین 

 (.1/3/۰۲12، «را ببندیم

 ثباتبی پایۀ
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بات ی تماماً دربارۀ سالمت و ثچیست؟ برخالف دیدگاه حکومت، تحلیلگران جد« بهبود»پس پایۀ واقعی این 

محتاط هستند. برای مثال، در اسپانیا هیچ نوع هماهنگی میان سودهای سرمایه های بزرگ و « بهبود»این 

درصد در  ۲۴32افزایش در سطح مصرف وجود ندارد. عایدی شرکت های بزرگ اسپانیا، شاهد رشد ناچیز 

دم ثبات در اشتغال و رکود دستمزدها، این جای تعجب بوده است. با در نظر داشتن ع ۰۲13مقایسه با سال 

میلیون فقیر  11۴2میلیون بیکاری و  2ندارد. ما در حال حاضر در کنار کاهش عمیق هزینه های عمومی، 

 .داریم

اکثر سودهای این شرکت های اصلی، یا از خارج سرچشمه می گیرد )به دلیل حضور سنگین شرکت های 

مریکای التین، آفریقای شمالی و خاورمیانه(، و یا از درآمدهای فوق العاده )سفته بازی چندملیتی اسپانیایی در ا

در بازار سهام، بدهی عمومی، فروش امالک و نظایر آن(. با رکود مصرف و سطوح باالی بدهی شرکت ها، به 

 .نظر نمی رسد که این شرکت ها سودهای خود را به سوی سرمایه گذاری قابل توجهی حرکت دهند

ل سطوح به دلی -که خود ویژگی ذاتی این وضعیت است -آهستگی دوبارۀ رشد اقتصادی در سطح اروپا و جهان

باالی اضافه تولید و بار بدهی جهانی شرکت ها، خانوارها و حکومت ها، اقتصاد اسپانیا را به سوی رکود هل 

 .خواهد داد

ازپس بخش مبارزات کارگران برای بجنبۀ مثبت این بهبود شکننده و متزلزل این است که شاید بتواند الهام

گیری حقوق آن ها باشد و به طبقۀ کارگر اعتماد به نفس ببخشد. از آن جا که امسال یکی از سال های 

ر اتحادیه های کارگری در انتخابات داخلی اتحادیه های کارگری است، این امر به تسهیل بازسازی ساختا

 .سطح پایه های آن ها همراه با الیۀ جدیدی از فعالین مبارز و رادیکالیزه شده کمک خواهد کرد

 ۰۲12مارس  1۲
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 پیامد قیمت های پایین نفت برای اقتصاد جهانی

 لین والش

اع بازار نه فقط به اشب ،متحدۀ امریکا و کانادا یل )نفت ماسه( در ایاالتانقالب در اکتشاف و استخراج نفت شِ

جهانی نفت، که همین طور به رکود سرمایه گذاری در میادین نفتی پرهزینه انجامیده است. قیمت های پایین 

، خشیدهبرشد اقتصادی ایاالت متحده و واردکنندگان نفتی نظیر اتحادیۀ اروپا، هند و ژاپن  به ، رونقیتر نفت

دنبال  بحران کشانده است. بهورطۀ ولیدکنندگان نفتی مانند روسیه، نیجریه و ونزوئال را به و در عین حال ت

ست. ا شدت گرفتهشکاف شده و رقابت میان واردکنندگان و صادرکنندگان نفت  دستخوشهمین امر، اوپک 

 رکه ببل فاصله دارد، تمام عیار« مزیت»سقوط ناگهانی قیمت های نفت و گاز نه فقط فرسنگ ها با یک 

ح می در این باره توضی «لین والش»ثباتی و نوسان در اقتصاد سرمایه داری جهانی صحه گذاشته است. بی

 دهد.

دالر  1۲۲قیمت نفت از تابستان گذشته تاکنون رو به کاهش گذاشته است، به طوری که قیمت هر بشکه از 

سرمایه داران باشد. به لحاظ  و سرور ای جشندالر رسیده. در گذشته این می توانست دلیلی بر 2۲به تقریباً 

است. به عالوه حتی طی  ارتباط داشتهدوره هایی از رشد اقتصاد جهانی با ظهور تاریخی، نفت و گاز ارزان، 

ز ا شکنندهبهبود  ، وماه های اخیر نفت ارزان منجر به رونق اقتصادهای اصلی، به ویژه ایاالت متحده شده

 ی نیرو گرفته است.حدتا ، ۰۲۲2-۰۲۲1زمان بحران 

با این وجود، جشن های سابق این بار سوت و کور هستند. در همان حال که واردکنندگان از قیمت های پایین 

 راننشانه ای از بح این روند اما -دچند سال حفظ شواین روند  به خصوص اگر -نفت و گاز منتفع می شوند

یه، ، نظیر روسخود به نفت وابستگی دارندخارج دولتی برای حفظ م ی است کهدولت های آن دسته از برای

تریلیون دالر  ۰تا  1۴2یه، ونزوئال و ایران و غیره. در مجموع تنزل قیمت نفت می تواند به معنای انتقال رنیج

از صادرکنندگان نفتی به واردکنندگان نفت باشد. سقوط آزاد قیمت های نفت بیانگر چرخش هایی در روابط 

 ت، به طوری که برخی تولیدکنندگان با پیامدهای غیرمنتظرۀ آن تضعیف می شوند.ژئوپلتیک اس

تا جایی که به موضوع واردات نفت بازمی گردد، قدرت امپریالیسم در سطح جهانی تضعیف خواهد شد. رقابت 

ه یمیان صادرکنندگان نفت تشدید خواهد گردید. قیمت های پایین به معنای کاستن از اکتشاف نفت و سرما
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ریای شمال ددر نفتی بریتانیا  ایاالت متحده و میادین در مانند میادین نفت شیل ،گذاری در نواحی پرهزینه

دالر به ازای هر بشکه کاهش پیدا کند، تولید  8۲است. بسته به شرایط محلی، چنان چه نفت به زیر تقریباً 

 نفت در نواحی پرهزینه دیگر سودآور نخواهد بود.

و ایجاد بیکاری در بخش انرژی و آهسته شدن رشد اقتصادی  گذاریاز این به کاهش سرمایه  این موضوع پیش

ک ، سرپرست بان«ژانت یلن». ، انجامیده استدر میادین نفتی که تا همین اواخر رونق را تجربه می کردند

رای ب« بهمزیت قابل توجه همه جان»مرکزی امریکا می گوید که در مجموع قیمت های پایین تر نفت یک 

می تواند نسبت  ۰۲12ی در سال یاد؛ چرا که یک خانوار متوسط امریکاقتصاد ایاالت متحده محسوب می شو

هره بدرآمد قابل تصرف  از یک پس انداز کند و به این ترتیب ،ۀ نفت ارزان تردالر در نتیج 12۲ه سال قبل ب

ین بسیاری از رهبران و استراتژیست های در ب ،در سطح جهانی این پدیده . اما پیامدهای نامعینمند شود

 شفتگی ایجاد کرده است.آسرمایه داری 

 عرضه و تقاضا

اما چرا قیمت نفت چنین با سرعت دستخوش سقوط شده است؟ علت این امر ترکیبی از افزایش عرضه و 

مین می خ(، ت۰۲12، ژانویۀ «چشم انداز اقتصاد جهانی»کاهش تقاضا است. صندوق بین الملل پول )گزارش 

بوده ا ضبه دلیل کاهش تقا ،درصد دیگر 5۲به دلیل افزایش صادرات و  ،درصد از این کاهش قیمت 1۲زند که 

 است.

این افزایش صادرات اساساً از توسعۀ نفت شیل در ایاالت متحده و کانادا نشأت می گیرد، و تکنولوژی جدید، 

لیکی( . فرکینگ )شکست هیدروه استان پذیر کردحفاری افقی و فرکینگ، این امر را امک ییعنی تکنیک ها

روشی است که در آن با تزریق آب و مواد شیمیایی با فشار باال به الیه های صخره ای زیر زمین، نفت یا گاز 

ش سرمایه گذاری های بلندمدت پژوه ه واسطۀبسیاری از این تکنیک های جدید ب را به بیرون هدایت می کند.

 در پس سقوط قیمت های» )نگاه کنید به پیدا کرد توسعهمان انرژی ایاالت متحده و توسعه از سوی دپارت

نفت امریکا از  عرضۀعمال محدودیت بر (. به دنبال ا۰۲12ِژانویۀ  ۰۰، نیویورک تامیز، «دستان واشنگتن :نفت

ت ایاال، 1212و  1213)اوپک( در سال های « سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت»سوی دولت های عضو 

خوکفایی انرژی را به عنوان یک امر حتمی و الزم اجرا در دستور کار  هدستیابی ب ز در مقام واکنش،متحده نی
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 ، تمامیبه کار بستندخود قرار داد. ایاالت متحده و شرکت های بزرگ نفتی که تکنیک های جدیدی را 

گرفته  نادیده را های مخرب اعتراضات صورت گرفته به نابودی محیط زیست به دلیل فرکینگ و سایر روش

 اند.

سرمایه گذاری عظیم در توسعۀ نفت شیل، منجر به صعود تولید در ایاالت متحده و کانادا شد. اکتشاف نفت 

فزوده است. نفت شیل کانادا ا ۰۲1۰به تنهایی سه میلیون بشکه در روز به تولیدات ایاالت متحده از سال  ،شیل

تولید نفت ایاالت  ۰۲1۰یون بشکه در روز دست یافته است. تا پایان سال افزایشی به میزان یک میل هنیز ب

 بود. ۰۲۲8درصد باالتر از سال  8۲متحده 

و حفاری  فااکتش زمینۀ احتمال کاهش تند سرمایه گذاری در ،سقوط فعلی قیمت نفت ه دنبالببا این وجود 

یاالت رفتن مشاغل در ا بیندین نفتی و از یلی میاطارد. این موضوع پیش از این به تعهای جدید نیز وجود د

شده است. تولیدات میادین نفتی که پیش از این  -مانند تگزاس، داکوتای شمالی و جنوبی و غیره -امریکا

ل یسال، رکود فعلی در اکتشاف نفت ش ، تا چندین سال ادامه خواهد یافت. پس از چهار یا پنجبود توسعه یافته

 ری دیگر به افزایش قیمت های نفت منتهی خواهد شد.و حفاری و کاهش تولید، با

حده ، رونق جدیدی را برای ایاالت مت«انقالب فرکینگ»ا می کردند که عچند سال پیش بسیاری از مفسرین اد

بازگشت: رونق اقتصادی نوین »کتابی را با عنوان  «چارلز موریس». به عنوان مثال آوردبه ارمغان خواهد 

وزون عیف و نامض« بهبود» ناچیز بیش از تقویتچیزی  ،ر کرد. اما آن چه شاهد بوده ایم( منتش۰۲13« )امریکا

دوره ای، اکتشاف نفت شیل به محدودیت های خود رسیده است.  تادست کم و ، در حال حاضرنبوده است. 

لی، کبین سیکل سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز از یک سو و سیکل سرمایه گذاری در اقتصاد به طور 

 تضادی وجود دارد که هرگز در اقتصاد پرهرج و مرج سرمایه داری بر آن غلبه نخواهد شد.

صعود تولید نفت، مقارن شد با سقوط تند در تقاضا. این اساساً به دلیل آهستگی رشد واردکنندگان مهم نفت، 

ل ده است. برای مثال امساسعه یافته( بوو)اقتصادهای نیمه ت« بازارهای نوظهور»به ویژه چین و به اصطالح 

درصد رشد کند، در حالی که همین نرخ  1صندوق بین المللی پول انتظار دارد که چین با نرخ ساالنۀ کم تر از 

 ،نزدیک به صفر در ژاپن، اتحادیۀ اروپا و دیگر کشورها دِشدرصد بود. ر 1۰تا  1۲بین در سال های گذشته 

به رونق رشد هند به عنوان یک واردکنندۀ  تر،نفت ارزان  وجود وضتقاضا برای نفت را کاهش داده است )در ع
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سال  در درصد 2مهم نفت انجامیده است. انتظار می رود که رشد تولید ناخالص داخلی هند، در مقایسه با نرخ 

 .درصد باشد( 1باالتر از امسال ،  ۰۲13

ار جهانی نفت منجر شده است. این مازاد، تولید باالتر نفت و کاهش تقاضا، به اشباع باز میان زمانیاین هم

 میلیون بشکه در روز است. ۰تا  1۴2

 غول های نفتی و کاستن از سرمایه گذاری

در سرتاسر جهان، شرکت های نفتی مشغول کاستن از بودجه، پایین آوردن هزینه های نفت و آهسته کردن »

 ،«چه کسی بازار نفت را غرق خواهد کرد؟»، )دانیل یرگین« پروژه ها و موکول کردن پروژه های جدید هستند

دالر بود، غول های نفتی  1۲۲(. زمانی که قیمت هر بشکه نفت باالی ۰۲12ژانویۀ  ۰3نیویورک تایمز، 

ی کم رارحمانه از حجم سرمایه گذسودهای نجومی می بردند. اما اکنون که سودها آب می روند، آن ها بی

ه سرمایه کدازند. صرفاً حفاری نفت شیل نیست که کنار گذاشته می شود، بلمی کنند و کارگران را بیرون می ان

وشت رنس اعماق آب، به همین حفاری در خش های پرهزینه نظیر میادین نفتی شمالگان وگذاری در سایر ب

 ؛برای اقتصاد ایاالت متحده است« مزیت قابل توجه»ن تر یک امی گوید که نفت ارز «لنی»دچار شده است. 

ایاالت مختلف )به خصوص تگزاس  آن دسته از بر یپیامدی ویرانگر ،این کاهش سرمایه گذاری و مشاغلاما 

یل بودند، گذاشته است. به طور کلی اشتغال در شو داکوتای شمالی و جنوبی( که نواحی اصلی حفاری نفت 

مورد در ماه  ۰۲،123کاهش مشاغل عظیم است:  ،ایاالت متحده رشد آهسته ای دارد، اما در بخش انرژی

 در ماه فوریه. مورد 11،332ژانویه و 

در بریتانیا نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. تولید و سرمایه گذاری در دریای شمال پیش از سقوط آزاد قیمت 

نفت و »به کاهش بود. میادین دریای شمال تا به انتها درحال بهره برداری هستند. شرکت نفتی  نفت نیز رو

ی یا اکنون غیرسودده هستند. فقدان نقدینگ ،یک پنجم تولید یا یک سوم میادین»می گوید « گاز بریتانیا

ۀ ده میلیارد پوند رسید که این بزرگ ترین کسری از 2کسری ها پس از کسر هزینه از درآمد، سال گذشته به 

ذاری در بخش (. انتظار می رود که سرمایه گ۰۲12فوریۀ  ۰2ال تایمز، ش)فاینن« به این سو است 121۲

ر در سال آینده کاهش بیابد. میلیارد دال 1۲۴8به  ۰۲15میلییارد دالر در سال  12۴۰بریتانیایی دریای شمال از 
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هزار شغل است، و اکنون هزاران مورد از این مشاغل با خطر  52۲سهم بخش انرژی بریتانیا از اشتغال، تقریباً 

 رو به رو خواهند شد.

و باید  اند طی هفته های اخیر تعدیل نیرو را اعالم کرده (Conoco) و کونوکو (BP« )بریتیش پترولیوم»

ی، اخیراً اعالم هلند-بریتانیایی یشرکت نفتبه عنوان یک ، «شل»شرکت ر اخراج های گسترده تری بود. ظمنت

 میلیارد دالر خواهد کاست. 2۲کرد که طی سه سال آتی، از سرمایه گذاری خود به میزان 

 وپکشکاف در ا

اوپک از سوی اعضای خود، به خصوص روسیه، نیجریه و ونزوئال، تحت فشار برای کاهش تولید  درحال حاضر

)از طریق توافق اعضا با سهمیه های پایین تر تولید( و متعاقباً باال بردن قیمت ها قرار دارد. به لحاظ تاریخی، 

ی را بر اقتصادهای مهم سرمایه داری اعمال اوپک ممنوعیت 1213این سیاست اوپک بوده است. مثالً در سال 

د. این بخشاً اعتراض به حمایت قدرت های غربی از اسرائیل یمهار برابر شدن قیمت های نفت انجاکرد که به چ

( بود. به عالوه حرکتی بود در جهت بهبود درآمدهای نفتی واقعی، 1213اکتبر  ۰2تا  1اسرائیل )-در جنگ عرب

ی نفتی به دلیل تورم و به خصوص سقوط ارزش دالر )که بر قیمت های نفت مسلط در شرایطی که درآمدها

است( شدیداً تضعیف شده بود. با این حال طی دورۀ بعد از آن اوپک عموماً مشغول همکاری با ایاالت متحده 

ولید تو سایر قدرت های اصلی سرمایه داری برای تثبیت قیمتی بوده است که گمان می رفت می تواند منافع 

 کنندگان و مصرف کنندگان را متوازن و رشد اقتصاد جهانی را تشویق کند.

 ناکنون شکاف عمیقی در درون اوپک وجود دارد. اوپک دیگر همچون یک کارتل متحد عمل نمی کند. عربستا

ولید تیت که تقریباً نیمی از تولید اوپک را شکل می دهند، از پذیرش کاهش سعودی، امارات متحدۀ عربی و کو

خود امتناع می کنند. این بیانگر تغییری جدی در سیاستی است که عموماً از سوی اوپک در گذشته دنبال می 

تولید زینۀ هاز بسیاری دیگر از تولیدکنندگان پایین تر است. ی عربکشورهای شده است. هزینه های تولید نفت 

ل یدرحالی که هزینۀ تولید هر بشکه نفت شِ ،استدالر به ازای هر بشکه  1۲ان سعودی پایین تر تسنفت عرب

. رژیم سعودی برای متوازان کردن بودجۀ دولتی خود به می شوددالر  2۲تا  3۲بسته به شرایط محلی بین 

میلیارد دالر دارد که برای تداوم سیاسی پولی خود از آن  12۲ذخایری به ارزش  منتهادالر نیاز دارد،  8۲قیمت 

 عربستان سعودی و متحدین آن تولید را کاهش و قیمت ها را افزایش دهند، در واقع برداشت خواهد کرد. اگر
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اند.  اندهرسکمک  ی دارندهزینه های تولیدی به مراتب باالترکه به تداوم تولید در حوزه هایی  با این کار خود

ن که تا دوره ای برای پاییدر این حالت، ناگزیر سهم بازار خود را از دست خواهند داد. بنابراین ترجیح می دهند 

 نگاه داشتن قیمت ها و افزایش سهم خود از بازار جهانی نفت، زیان را تحمل کنند.

دگان اوپک به نفع تولیدکنن»، سیاست آن ها را کامالً روشن کرد: «علی النعمیمی»وزیر نفت عربستان سعودی، 

اشد. اگر من کاهش بدهم، چه اتفاقی نیست که تولید خود را کاهش دهند، حاال قیمت هر چه می خواهد ب

برای سهم بازار من رخ می دهد؟ قیمت باال می رود و روس ها، برزیلی ها و تولید کنندگان نفت شیل امریکا 

 «.سهم من را خواهند گرفت

ت، با بی و کویرعند عربستان سعودی، امارات متحدۀ این سیاستی است که تولیدکنندگان کم هزینه مان

قیمت های پایین پیش بروند، اتخاذ وجود ذخایری بزرگی که به آن ها اجازه می دهد در دورۀ  برخورداری از

فاجعه برای صادرکنندگانی نظیر روسیه است که  بروز چند سال قیمت های پایین، عالمتتداوم می کنند. اما 

تکی مقیمت باالی نفت هزینه های تولید به مراتب باالتری دارند و برای متوازان کردن بودجه های خود به 

 هستند.

ی آن غول ها ساقتصاد روسیه با رکود قیمت نفت به بحران کشیده شده است. شرکت های بزرگ، و در رأ

وت صندوق ثر» از یکنفت و گاز، برای دریافت بسته های نجات دولت درحال صف کشیدن هستند. دولت 

. برخوردار استمیلیارد دالر  31۲ر ارزی به ارزش ذخای همین طور میلیارد دالر و 12۲مجموعاً به ارزش  «ملی

منتها از این صندوق ها که به سرعت درحال خالی شدن هستند، برای حمایت از روبل روبه سقوط، نجات مالی 

گی( و تسخت حقوق بازنششرکت هایی که دست و پا می زنند، و تکمیل بودجۀ حکومت فدرال )از جمله پردا

ختی، برداشت می شود. در عین حال، تحریم های اعمال شده از سوی قدرت نجات پروژه های مهم زیرسا

اقتصادی است که به نظر می رسد به سوی رکود پیش  برای اوکراین، درحال افزایش تنگناها های غربی به

 می رود.

 چشم اندازها

حاصل  جامد. رونققرار نیست که نفت ارزان اقتصاد جهانی را از کسادی خارج کند و به شتاب گیری رشد بیان

از نفت ارزان تر برای اقتصادهای واردکنندۀ نفت محدود بوده است. اما حتی کاهش قیمت نفت نیز با افزایش 
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برای بسیاری از »ارزش دالر در برابر ارز ضعیف تر بسیاری از واردکنندگان، جبران و خنثی شده است. 

ر تاحدی با کاهش اخی -ند که قابل توجه باشدهرچ-واردکنندگان، رونق حاصل از قیمت های پایین تر نفت

ارزش ارز آن ها در برابر دالر امریکا، که خود به معنای کاهش ناچیزتر قیمت نفت بر حسب ارز داخلی آن 

 (.۰۲12، ژانویۀ «گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی»)صندوق بین المللی پول، « هاست، تضعیف شده

از )که به واسطۀ حمل و نقل، انبارداری و غیره بر طیف وسیع تری مضاف بر این، کاهش قیمت های نفت و گ

به سوی تورم زدایی )آهستگی عمومی  را گرایش عمومی از قیمت ها، به ویژه مواد غذایی تأثیر می گذارد(

افزایش قیمت ها( و تورم منفی )گرایش قیمت ها به کاهش( تقویت کرده است. این گرایش که بانک های 

موفقیت تالش به حفظ آن کرده اند، سرمایه گذاری و تقاضای مصرفی را عدم با وجود  هانج مرکزی اصلی

. بانک مرکزی امریکا باز هم افزایش نرخ بهره را به تعویق انداخته است، و این واقعیت نشان ستپایین آورده ا

ی به ضرب آهنگشور کاقتصادی بهبود  هنوز به این باور نرسیده اند کهمی دهد که مقامات ایاالت متحده 

 .دست یافته که می تواند خودش را حفظ کند

به طور اخص  (QE« )یتسهیل کمّ»هنوز در بازارهای مالی جهانی نوسانات و بی ثباتی وجود دارد و سیاست 

به ایجاد حباب های ملکی و دارایی در ایاالت متحده، بریتانیا و دیگر جاها انجامیده است. اکنون اتخاذ ابزارهای 

سهیل کمی از سوی بانک مرکزی اروپا، که کم ترین تأثیر را در تشویق رشد خواهد داشت، باری دیگر احتمال ت

حباب های مالی را ایجاد خواهد کرد. سقوط آزاد قیمت نفت به روشنی برای سرمایه داران هم موهبت است 

عدم »گونه توضیح می دهد: ( آن را این ۰۲12)ژانویۀ  «چشم انداز اقتصاد جهانی»و هم مصیبت. گزارش 

 یدی از ریسک، بُعد جدمسیر قیمت نفت در آینده و فاکتور های اصلی تنزل قیمت نسبت بهقطعیت قابل توجه 

 «.چشم انداز رشد جهانی افزوده است سیمای را به

 ۰۲12، آوریل 181، شمارۀ «سوسیالیسم امروز»نشریۀ 

http://www.socialismtoday.org/187/oil.html 
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 سرمایه داری امریکا و نرخ سود

 مایکل رابرتز

همین امروز منتشر شد.  ۰۲15آخرین تخمین از تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده در سه ماهۀ چهارم سال 

حده در سه ماه آخر سال نسبت به دورۀ مشابه سال قبل، بدون رقم رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایاالت مت

جریان اصلی با اشتیاق اعالم کردند که سه ماهۀ کنونی  اندرصد تعیین شد. اقتصاددان ۰۴۰تجدیدنظر در سطح 

 که همین هفته به پایان می رسد، بهبودی را از خود نشان خواهد داد. ۰۲12سال 

و تحول واقعاً مهمی که وجود داشت، اشاره نکرد و آن عبارت بود از کاهش اما هیچ کسی در این بین به تغییر 

. حجم ۰۲11-۰۲12سود شرکت ها در سه ماهۀ چهارم و افزایش خطر رکودِ جدیدِ سرمایه گذاری طی سال 

میلیارد دالری  15۴2میلیارد دالر در سه ماهۀ چهارم سقوط کرد، آن هم برخالف افزایش  3۲۴5سود، به میزان 

در سه ماهۀ سوم. به نظر می رسد که این اساساً به دلیل سقوط سودهای به دست آمده از خارج کشور  آن

باشد، چرا که قدرت دالر، درآمد حاصله بر حسب ارزهای مختلف را کاهش داد. این بدان معنا بود که سود 

 ۲۴8نیز  ۰۲13نسبت به  ۰۲15درصد پایین تر و در سال  ۲۴۰شرکت ها نسبت به همین دوره در سال گذشته، 

 درصد پایین تر است.

در نوشته های قبلی استدالل کردم که سود، محرکۀ سرمایه گذاری است؛ و سرمایه گذاری است که رشد تولید 

ناخالص داخلی واقعی را در اقتصادهای سرمایه داری هدایت می کند. در عوض طرفداران اقتصادی کینزی، 

را دنبال می کنند، یعنی از نظر آن ها هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری خالف این زنجیرۀ علی و معلولی 

و همین طور مقاله ای عالی  (1) است که به درآمد و بنابراین سود می انجامد. در این مورد به نوشتۀ قبلی من

 مراجعه کنید. (۰)از تاپیا گرانادوس 

سود شرکت های ایاالت متحده رو به ، عالئم روشنی وجود داشت که نشان می داد رشد ۰۲15در سال 

 آهستگی است.

ها نیز  سرمایه گذاری شرکت با کمی تأخیراستدالل من این بود که وقتی سودهای شرکتی آهسته می شوند، 

ن بار از زمان آغاز رکود بزرگ یسودها برای نخست ۰۲15به همین ترتیب عمل خواهد کرد. در سه ماهۀ چهارم 
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نیز همین اتفاق افتاده بود. اکنون همان طور  ۰۲۲1پیش از این در آغاز رکود مالیم منفی شدند.  ۰۲۲8ژانویۀ 

که نمودار زیر نشان می دهد، این به معنای یک رکود جدید سرمایه گذاری تا پیش از اتمام سال جاری خواهد 

 بود.

 

در برخی از  و این فقط سود شرکت ها در ایاالت متحده نیست. من مشغول دنبال کردن سود شرکت ها

ودهای . رشد مجموع سبوده اماقتصادهای سرمایه داری اصلی یعنی ایاالت متحده، بریتانیا، ژاپن، چین و آلمان 

درصد )همین موقع سال گذشته نسبت به  11شرکتی به سرعت رو به آهستگی بوده است، به طوری که از 

د. به عالوه رشد سودهای شرکتی از زمان پایان رسی ۰۲15درصد در اواخر  3۴۰دورۀ مشابه قبل از آن( به تنها 

 در قیاس با قبل بسیار ضعیف بوده است و اکنون به نظر می رسد که دارد از نفس می افتد. ،رکود بزرگ
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ارقام سود صنعتی چین نیز که امروز برای دو ماه نخست امسال بیرون آمده، همین روند را منعکس می کند. 

درصد سقوط کرد که بزرگ ترین کاهش از  5۴۰به میزان  ۰۲15ۀ مشابه سال سودهای صنعتی نسبت به دور

 به شمار می رود. ۰۲1۰اوایل 

آخرین ارقام به روز شده برای ایاالت متحده این امکان را می دهد که نگاهی به حرکت نرخ سود ایاالت 

ش هایی که در مقاله ام در هم داشته باشیم. من بر مبنای همان منابع، مقوله ها و رو ۰۲15متحده تا سال 

 .(3)به کار گرفته بودم، این تخمین را به روز کرده ام « کل اقتصاد»مورد نرخ سود 

برای آن دسته کسانی که عالقه دارند به طور دقیق و با جزئیات بدانند چگونه به این نتایج رسیده ام، همین 

استفاده کرده ام. من داده های خالص  NIPAکفایت می کند که من از حساب های ادارۀ تحلیل اقتصادی 

درآمد داخلی )یعنی تولید ناخالص داخلی منهای مصرف سرمایه( و هزینه های جبرانی کارکنان را از جدول 

دارایی های ثابت )برای محاسبۀ  1۴1و ارقام سرمایه را از جداول شمارۀ  NIPAحساب های  1۴1۲شمارۀ 

)برای محاسبه بر حسب هزینۀ تاریخی( گرفته ام. به عالوه در  1۴3نرخ سود به هزینۀ جاری( و جدول شمارۀ 

محاسبۀ خود از سود، سرمایۀ متغیر )یعنی هزینه های جبرانی کارکنان( را در مخرج کسر لحاظ کرده ام. کاری 

که تقریباً هیچ یک از تحلیلگران نمی کنند. در این جا وارد این موضوع نمی شوم که چرا در این مورد با 

وجود دارد(؛ و باز هم گفتن  «گ. کارکدی»گران اختالف دارم )در این مورد نوشتۀ منتشره نشده ای از من و دی
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این امر کفایت می کند که اگر نرخ سود با صرفاً داراهایی ثابت در مخرج کسر اندازه گیری شود، تفاوتی جدی 

 و تعیین کننده نخواهد داشت.

 

چه برحسب هزینۀ جاری یا هزینۀ تاریخی  -۰۲15ایاالت متحده در سال  نتایج من نشان می دهد که نرخ سود

 بزرگ کاهش یافت. بحرانبرای نخستین بار از زمان آغاز  -برای دارایی های ثابت و استهالک

در نمودار فوق، داده ها باری دیگر آن چه را که من و سایر اقتصاددانان مارکسیست ادعا کردیم )برخالف توما 

ثال او( تأیید می کنند. یعنی نرخ سود ایاالت متحده از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو، در پیکتی و ام

وجود داشت که طی  1212تا  1251از « عصر طالیی»یک روند نزولی بلندمدت قرار داشته است.  یک دورۀ 

د سودآوری )دورۀ آن سودآوری باال بود )دست کم بر حسب هزینۀ جاری(، اما سپس دوره ای از سقوط تن

احیای چشم گیر و قابل توجهی در سودآوری  1221تا  128۰شاهد بود. از  8۰-128۲تا  1212بحران( را از 

)بر حسب هزینۀ جاری(، و بهبودی ناچیز یا پایان روند نزولی )بر حسب هزینۀ تاریخی( وجود داشت و این 

تحده وارد فاز نزولی شد. از زمان پایان رکود بزرگ، ، نرخ سود ایاالت م1221همان دورۀ نئولیبرالیسم است. از 

احیا شد، اما هنوز پایین تر از سطحی است که سال  ۰۲۲2سودآوری در قیاس با مقادیر پایین آن در سال 

 سقوط کرد. ۰۲15رسیده بود. و سپس در سال  1221
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، ۰۲15و  1251ر کرده است. بین با این داده های می توانیم به طور دقیق تری ببینیم که سودآوری چگونه تغیی

درصد )بر حسب  ۰2درصد )بر حسب هزینۀ جاری( و  ۰1سودآوری ایاالت متحده در بخش سرمایه داری، 

و  1251( بین HCهزینۀ تاریخی( سقوط کرد. بخش اعظم این سقوط در نرخ سود بر حسب هزینۀ تاریخی )

به شکل  128۰و  1212(، بین سال های CCرخ داد، درحالی که نرخ سود برحسب هزینۀ جاری ) 1212

، یعنی عصر نئولیبرالیسم، این نرخ احیا شد )که میزان این 1221و  128۰عظیمی سقوط کرد. بین سال های 

 به این سو، سوددهی وارد روند نزولی شده است. 1221احیا بر حسب هزینۀ جاری بیش تر بود(. از 

 

ترین تخمین از نرخ سود مارکسیستی، مستلزم استفاده از اقالم همان طور که قبالً توضیح داده ام، نزدیک 

دارایی های ثابت و استهالک بر حسب هزینۀ تاریخی است. وقتی که از هزینۀ جاری استفاده می کنیم، در 

قیاس با هزینۀ تاریخی شاهد افت و خیرهای بیش از حد و مبالغه شده خواهیم بود، و این به دلیل تورم قیمت 

ت و استهالک بر حسب هزینۀ جاری است. اما روند بلندمدت فرقی نمی کند؛ برای این بیی های ثاهای دارا

بحث که در طول یک دورۀ طوالنی، محاسبات بر حسب هزینۀ جاری و تاریخی می توانند همگرا شوند، نگاه 

 .(5) «د. باسو»کنید به مقالۀ 

ک اقتصاد سرمایه داری گرایش به تنزل در طول قانون گرایش نزولی نرخ سود مارکس این است: نرخ سود ی

زمان دارد و همین کار را هم خواهد کرد. منتها دوره هایی هستند که عوامل خنثی کننده ای وارد عمل می 
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شوند، به طوری که گرایش نزولی طی دوره ای از زمان واقعاً دستخوش سقوط نمی شود. بنابراین شما با یک 

دنبال آن صعود سوددهی و مجدد یک سقوط جدید رو به رو می شوید، همۀ این  سیکل از تنزل سوددهی و به

. نرخ سود ایاالت متحده در دورۀ پساجنگ این را با یک سیکل رخ می دهدبلندمدت نزولی  ها در یک فرایندِ

ن م ساله )از یک نقطۀ حداقل تا حداقل بعدی( آشکار می کند. برای اطالع بیش تر می تواند به کتاب 3۰-31

 نگاه کنید.« رکود بزرگ»با عنوان 

قانون مارکس می گوید که نرخ سود به دلیل افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه تنزل خواهد کرد )ارزش سرمایۀ 

ثابت نظیر ماشین آالت، کارخانه و مواد خام، سریع تر از سرمایۀ متغیر، یعنی حقوق و مزایای پرداختی به 

داده های ایاالت متحده این را تأیید می کند. یک همبستگی معکوس نیرومند کارگران افزایش خواهد یافت(. 

تا  1251( بین ترکیب ارگانیک سرمایه و نرخ سود وجود دارد. ترکیب ارگانیک سرمایه بین سال های -۲۴11)

 ،1221تا  128۰درصد سقوط کرد. در دورۀ افزایش سوددهی، از  ۰۲درصد افزایش یافت و نرخ سود  ۰۲، ۰۲15

عوامل خنثی کننده وارد صحنه شدند، به خصوص افزایش نرخ استثمار )ارزش اضافی( و ارزان شدن ارزش 

درصد صعود  13سرمایۀ ثابت که منجر به سقوط ترکیب ارگانیک سرمایه شد. در آن دوره نرخ ارزش اضافی 

تا  128۲سود از درصد کاهش یافت. طبق محاسبات من، افزایش نرخ  11کرد و ترکیب ارگانیک سرمایه 

، دو سوم به دلیل افزایش استثمار نیروی کار در دورۀ نئولیبرالیسم و تنها یک سوم به دلیل تکنولوژی ۰۲15

 ارزان تر بود. این نیز بار دیگر قانون مارکس را حمایت می کند.

وط کرد و سق ۰۲۲8برای نخستین بار از زمان  ۰۲15بنابراین در مجموع، نرخ سود ایاالت متحده در سال 

کاهش داشت و در سه ماهۀ آخر آن منفی شد. رشد سود  ۰۲15مجموع حجم سودهای شرکتی نیز در سال 

شرکت ها در جهان نیز به طور قابل توجهی رو به آهستگی است. همۀ این ها نشان می دهد که روزها )یا 

. سیکل اقتصادی کنونی سال های( بهبود اقتصادی، به همان صورت که هست، احتماالً به پایان می رسد

بود. این به  ۰۲۲2ساله باشد. نقطۀ حداقل رکود آخر در اواسط  2یا  8رونق و رکود به نظر می رسد که تقریباً 

خواهد بود. و نقطۀ اوج پیش از  ۰۲18-۰۲11آن معنا خواهد بود که نقطۀ حداقل بعدی در حدود سال های 

 .۰۲11-۰۲11در حدود سال های  ماه پیش از آن است، یعنی 18تا  1۰رکود اغلب 
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 (1) https://thenextrecession.wordpress.com/2012/06/26/profits-call-the-tune/ 

(2) 

http://sitemaker.umich.edu/tapia_granados/files/does_investment_call_the_tune_may_2012__for

thcoming_rpe_.pdf 

(3) https://thenextrecession.files.wordpress.com/2011/11/the-profit-cycle-and-economic-

recession.pdf 

(4) https://thenextrecession.files.wordpress.com/2012/11/basu-on-rc-versus-hc.pdf 
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 ست های انقالبیبحران سرمایه داری، میلیتاریسم، و وظایف مارکسی

 آرام نوبخت

تعمیق بحران نظام سرمایه داری جهان، آن هم به گواه گزارش های اخیر صندوق بین المللی پول و بانک 

جهانی طی همین هفته که هیچ گونه چشم اندازی برای افزایش رشد اقتصادی را دربر نداشت، نیروی محرکۀ 

 اری و صعود میلیتاریسم است.پشت افزایش تنش ها میان قدرت های اصلی سرمایه د

یکی از شاخص ترین نمودهای اقتصادی این بحران سرمایه داری، هم تداوم عدم سرمایه گذاری در اقتصاد 

است )که در هر دو گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برجسته شده(، و هم افزایش « واقعی»

هایی که شرایط را برای بروز بحران مالی دیگری فراهم وابستگی اقتصاد جهانی به حباب های اعتباری )حباب 

 می کند(.

وقوع دو رویداد طی همین هفته، این فرایندهای درهم تنیده را روشن تر می کند. به دنبال انتشار صورت 

جلسات کمیتۀ بازار آزاد بانک مرکزی امریکا، روز چهارشنبه بازارهای بورس ایاالت متحده شاهد صعود بودند. 

صورت جلسات نشان می داد که بانک مرکزی فعالً عجلۀ چندانی برای رفع نرخ های بهرۀ نزدیک به این 

 صفر )که تاکنون به رونق سود بانک ها و سفته بازان مالی یاری رسانده( ندارد. 

 رمنتشر گردید که نشان می داد تولید صنعتی آلمان، د« آتالنیتک»از سوی دیگر روز قبل، گزارشی در نشریۀ 

به این سو( و به دنبال آن نسبت  ۰۲۲2درصد سقوط کرده است )یعنی بزرگ ترین کاهش از سال  5ماه ژوئیه 

 به ورود این اقتصاد اصلی اروپا به سوی رکود هشدار می داد.

این رویدادها، در واقع دو سوی یک فرایند واحد را شکل می دهند. داده های آلمان، به عنوان یکی از مراکز 

می خوانند؛ درحالی که صعود « رکود بلندمدت»صلی اروپا و جهان، تجلی آن چیزی است که اغلب صنعتی ا

بازار بورس ایاالت متحده، نمود رشد طفیلی گری مالی و بخش های انگلی سرمایه داری است. هر دوی این 

 تغییر و تحوالت، تأییدی بر بحران اقتصاد سرمایه داری جهانی هستند.

کس به خوبی در کاپیتال توضیح داده بود، مادام که همه چیز از نقطه نظر گسترش سود و همان طور که مار

بازار خوب پیش می رود، رقابت، نوعی برادری و دوستی طبقۀ سرمایه دار را به وجود می آورد، به طوری که 
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ند. اما می کنجناح های مختلف این طبقه، سهم حاصل از چپاول نیروی کار طبقۀ کارگر را بین خود تقسیم 

وقتی نه تسهیم سود، بلکه تالش برای جلوگیری از زیان در شرایط انقباض بازارها و سود مطرح می شود، 

دیگر مسأله فرق می کند. در این جا رقابت به مبارزه ای میان برادران متخاصم تبدیل می شود، به طوری که 

یگر خود هُل دهد. این تصویری است که امروز هر یک به دنبال آن است که ضرر و زیان را به سمت رقبای د

 به وضوح می توان دید.

از زمان مارکس تاکنون، جناح های مختلف سرمایه وسیعاً گسترش یافته اند. امروز دیگر مبارزه نه صرفاً میان 

بنگاه های فعال در یک بازار ملی، بلکه در عوض در سطحی جهانی میان ابرشرکت های غول پیکر فراملیتی 

 خ می دهد که در مواردی حتی تولید اقتصادی آن ها از تولید ناخالص داخلی کل کشورها هم بیش تر است.ر

هفته های گذشته شاهد طغیان آن چیزی بوده است که می توان نزاعی جهانی بر سر سنگ آهن نامید؛ چرا 

جهانی که  وط سرمایه گذارییعنی پیامد سق -که تولیدکنندگان اصلی جهان با شرایط به مراتب وخیم تر بازار

 رو به رو هستند. -فوالد جزء اصلی آن را شکل می دهد

، یکی از غول های جهانی سنگ آهن، اعالم کرد که در مواجهه با سقوط «بی اچ پی بیلیتون»همین هفته، 

 8۲ به امروز کم تر از ۰۲11دالر به ازای هر تن در سال  18۲تند قیمت ها )قیمت سنگ آهن از نقطۀ اوج 

دالر سقوط کرده است(، سطح تولید خود را کاهش نخواهد داد؛ بلکه بالعکس آن را افزایش می دهد و اقداماتی 

دالر به ازای هر تن سنگ آهن، در دستور  ۰۲را برای کاستن از هزینه با هدف کاهش هزینه های تولید به 

وَلی »و « ریو تینتو»ر غول ها، مانند کار قرار خواهد داد. هدف این حرکت و تالش های مشابه از سوی سای

، این است که با پایین آوردن بیشتر قیمت ها، سایر تولیدکنندگان با هزینۀ باالتر در هند و چین و « اس ای

 دیگر نقاط را از میدان به در کنند.

االهای گرفته تا کتا به اآلن این نزاغ جهانی که قطعاً در تولید و فروش سایر اقالم کاالهای اصلی از مواد خام 

 صنعتی تکرار خواهد شد، به حوزۀ اقتصادی محدود بوده است. اما مطمئناً در همین جا متوقف نخواهد شد.

تروتسکی زمانی به درستی نشان داد که منشأ جنگ جهانی اول در تناقضات بنیادی اقتصادی خود سرمایه 

ی در مواجهه با پایان رونق اقتصادیِ نخستین داری نهفته بوده است، و این که قدرت های بزرگ امپریالیست

 «ابزارهای مکانیکی»دهۀ قرن بیستم، به تقال و جستجوی برای رفع بحران نظام اقتصادی خود از طریق 
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برآمدند، یعنی از طریق توسل به منازعات نظامی علیه رقبای خود. آن شرایط اقتصادی که تروتسکی یک قرن 

وت هایی دارد. جهان شاهد دو جنگ جهانی امپریالیستی بوده و طی آن به حوزه پیش اشاره کرده، با امروز تفا

های نفوذ امپریالسم تقسیم شده است. با این حال امپریالیسم به طور فشرده یک نظام توسعه طلبی است بر 

بحران،  رمبنای تقسیم و بازتقسیم جهان به حوزه های نفوذ خود بر مبنای سرمایۀ مالی بین المللی. درحال حاض

به تنش هایی میان خود کشورهای سرمایه داری پیشرفته و امپریالیستی با یک دیگر منجر شده، و این تنش 

ها به جای درگیری مستقیم این قدرت ها با یک دیگر، ناگزیر به سمت بازتقسیم حوزه های نفوذ سابق کشانده 

 نیست که طی سال گذشته، یعنی در شرایطیتصادفی «. ابزارهای مکانیکی»می شود، آن هم با تکا به همان 

که به اعتقاد بسیاری رکود همراه با بحران به وضعیت دائمی اقتصاد جهانی تبدیل شده، میلیتاریسم رو به 

 صعود است. 

هم آلمان و هم ژاپن سیاست خارجی پسا جنگ خود را دور ریخته اند تا بلکه به مسیری بازگردند که در نیمۀ 

در پیش گرفته بودند؛ امپریالیزم امریکا به تحرک جنگی خود برای تسلط بر خاورمیانه  نخست قرن بیستم 

« سیامحور آ»شدت بخشیده، از یک سو به روسیه فشار می آورد و از سوی دیگر همزمان سیاست به اصطالح 

 را سفت و سخت در مقابل چین علم کرده است.

تواند تنها به عنوان یک قدرت اروپایی عمل کند، بلکه طبقۀ حاکم آلمان مصر است که این کشور دیگر نمی 

در ژاپن قانون اساسی پساجنگ را به زعم خود « آبه»باید نقش جهانی داشته باشد. در همین حال حکومت 

 کرده است تا راه را برای اقدام نظامی ژاپن در فراسوی مرزها باز کند.« باز تفسیر»

نده ای آشکار شده اند. ایاالت متحده و نهادهای اقتصادی تحت نفوذ بنابراین تنش های اقتصادی به طور فزای

آن مانند صندوق بین المللی پول، بیش از پیش با مخالفت مقامات آلمان برای رفع آن چه که به زعم امریکا 

ق نفشارهای مالی بازدارنده بر باقی اروپا محسوب می شود، ضدیت پیدا کرده اند، چرا که امریکا شدیداً به رو

برای اقتصاد خود نیاز دارد. از سوی دیگر نخبگان حاکم بر آلمان در همان حال که شدیداً از اقدامات بانک ها 

با پیامدهای ویرانگر آن برای اروپا انجامید خشمگین  ۰۲۲8و مؤسسات مالی ایاالت متحده که به وقوع بحران 

الی ش تر موقعیت بانک های آلمان به نفع سرمایۀ ماند، تمایلی به انجام اقداماتی که از نظرشان به تضعیف بی

 ایاالت متحده می انجامد، ندارند.
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درست همان طور که هم ترازی سوزن یک قطب نما، وجود میدان مغناطیسی را نشان می دهد، تحرک قدرت 

 های امپریالیستی کوچک تر نیز روند عمومی و اصلی تغییر و تحوالت را نمایان می کند.

یک نمونۀ مشخص از این گفته است. دوره ای که در آن سرمایه داری استرالیا رونق و شکوفایی استرالیا، 

را به واسطۀ صادرات سنگ آهن و سایر مواد خام به چین تجربه کرد، به سر رسیده است و « مسالمت آمیز»

امی، مالی قدرت نظبه همین دلیل حلقه های حاکم در این کشور تصمیم گرفته اند که خود را بیش از پیش به 

 و اقتصادی ایاالت متحده در نبردهای پیش رو نزدیک کنند. 

نقش جهانی امپریالیسم استرالیا به عنوان جلودار تمایالت جنگی ایاالت متحده علیه روسیه و چین رو به رشد 

ین چ ی امریکا و تنش های سیاسی و نظامی آن علیه«محور آسیا»است. استرالیا تمام و کمال در سیاست 

ادغام شده. ماه نوامبر گذشته، وقتی چین منطقۀ دفاع هوایی خود را شامل حریم هوایی جزایر مورد مناقشۀ 

این کشور با ژاپن اعالم کرد، نخست وزیر استرالیا به شدت این اقدامات پکن را محکوم کرد و با وجود وابستگی 

صاد استراتژیک استرالیا، بلکه مهم ترین اقت اقتصادی به چنین اصرار داشت که ایاالت متحده نه فقط شریک

هم هست. به عالوه نقش جدید امپریالیزم استرالیا در جهان را می توان در حمایت آن از مداخلۀ نظامی امریکا 

ما را امضا کرد اوبا« ائتالف»در خاورمیانه هم به وضوح دید. استرالیا یکی از نخستین کشورهایی بود که پیمان 

ه هم نیروهای نظامی ویژه و هم هواپیماهای نظامی را برای عملیات بمباران در عراق در اختیار و تعهد کرد ک

 ائتالف قرار دهد.

از آن جا که شکاف های میان قدرت های اصلی با تعمیق بحران سرمایه داری جهانی رو به گسترش است، 

تصمیمات مشابهی خواهند گرفت )مثالً دیگران هم بر سر این که خود را کجای این معادالت باید جای دهند، 

تاجایی که به منطقۀ خاورمیانه بازمی گردد، می بینیم که سرمایه داری ایران خود در جبهۀ روسیه و چین قرار 

 می دهد، و در مقابل ترکیه در جبهۀ امریکا و سایر متحدین آن(.

نیست،  ک رابطۀ مستقیم و بی واسطهالبته رابطۀ بین تحوالت اقتصادی و سیاست هایی که اتخاذ می شوند، ی

بلکه اشکال پیچیده ای به خود می گیرد. اما گرایش و روند عمومی تغییر و تحوالت روشن است. افول ممتد 

رشد اقتصاد جهانی، به آن معناست که گرایش به سوی میلیتاریسم در دورۀ پیش رو شدت خواهد گرفت، و 

 هم اکنون نیز عناصر آن دیده می شود. 
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 پریالیسم امریکا و چالش حفظ سلطهام

چنان در بحران غوطه می خورد. رشد پایدار، مستلزم افزایش قابل توجه سرمایه اقتصاد سرمایه داری امریکا هم

گذاری شرکت هاست و رشد این سرمایه گذاری، در گرو جهت حرکت سود شرکت ها. به همین خاطر سود، 

ت و تغییرات آن برای درک وضعیت عمومی و جهت حرکت یک اقتصاد سرمایه داری اس« سالمت»شاخص 

 آن کلیدی است.

آخرین ارقام منتشر شده در ارتباط با سود شرکت ها، از نقطه نظر سرمایه داری چندان دلگرم کننده نیست و 

چنان چه طی سه ماهه های آتی به همین منوال باقی بماند، به آن معنا خواهد بود که سرمایه گذاری شرکتی 

تر مقدار سودهای شرکتی بستگی به این خواهد داشت ایتاً به سمت صفر سقوط خواهد کرد. کاهش بیشنه

که آیا سوددهی سرمایه یا به طور اخص نرخ بازگشت سرمایه گذاری جدید سقوط خواهد کرد یا خیر. بهترین 

ولی اگر چنین چیزی رخ بدهد، داده های الرم برای پیش بینی این مود فعالً تا ماه نوامبر موجود نخواهد بود. 

 می دهد.  ۰۲12خبر از یک رکود جدید تا پایان سال 

همین را می توان از منظر نرخ سود یا روند بلندمدت سوددهی سرمایه در امریکا )بنا به تعریف مارکسیستی 

ود س آن، یعنی نسبت ارزش اضافی به مجموع سرمایۀ ثابت و متغیر( بررسی کرد. از جمله کسانی که نرخ

ایاالت متحده را بنا به مفهوم مارکسیستی آن محاسبه کرده اند، دومنیل و لوی هستند و داده های این دو از 

تا تبدیل آن به قدرت امپریالیستی  181۲جملۀ بهترین داده هایی که کل دورۀ ظهور سرمایه داری امریکا از 

د که در کل این دوره، ما یک نرخ سود با روند . این داده ها نشان می ده(1)در قرن بیستم را دربرمی گیرد 

 عمومی صعودی بسیار جزئی، داریم.
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در دورۀ رونق پس از جنگ داخلی، اقتصاد درحال ظهور سرمایه داری امریکا نرخ های باالیی از سود تجربه 

از سقوط دوبارۀ سریعاً آن را پایین آورد. بعد از این بهبودی آغاز شد که تا پیش  188۲کرد. اما بحران دهۀ 

البته در سطحی پایین تر نسبت به قبل رسید. جنگ جهانی اول نرخ  182۲خود، به نقطۀ اوجی در اواسط دهۀ 

رساند. اما متعاقباً سقوط آن، نشانۀ بروز  12۰5سود را اندکی باال برد و آن را به نقطۀ اوج جدیدی در سال 

یب عظیم سرمایۀ قدیم )طبق برخی تخمین ها، یک بود. جنگ جهانی دوم، با تخر 123۲بحران بزرگ دهۀ 

سوم کل سرمایه(، اجازه داد که انباشت با نرخ های سود باالتری از نو آغاز شود؛ در نتیجه نرخ سود امریکا را 

به باالترین سطح خود کشاند و این عالمتی بود بر نقش هژمونیک جدید امپریالیسم ایاالت متحده و آغاز عصر 

در همین عصر، هم شاهد نرخ باالی سود بود و هم سریع ترین  1212تا  1258سال های «. اپاکس امریکان»

به شمار می « دورۀ طالیی»دورۀ رشد اقتصادی در تاریخ امریکا و به همین جهت از دیدگاه سرمایه داری، 

وز ود امریکا هنرفت. جنگ های جهانی اساساً برای سوددهی، به ویژه برای ایاالت متحده، مفید بودند. نرخ س

شاهد نرخ های  181۲باالتر از دورۀ مابین دو جنگ است، هرچند فقط دورۀ رونق پس از جنگ داخلی در دهۀ 

باالتری بود. جنگ جهانی دوم، نرخ سود امریکا و وضعیت قدرت جهانی آن را دگرگون کرد. بنابراین سرمایۀ 



1۰5 

داشته  1252سالۀ پیش از  1۲االتری نسبت به دورۀ به بعد، نرخ سود ب 1252سال گذشته از  1۲امریکا در طی 

 است.

به بعد، مصادف بود با تحوالت انقالبی در اروپا: اسپانیا، یونان، پرتغال؛ ویتنام، امریکای  1212سقوط سوددهی از 

ود عالتین و بخش هایی از خاورمیانه؛ و همین طور تشدید مبارزۀ طبقاتی در فرانسه، ایاالت متحده و بریتانیا. ص

مصادف بود با ارتجاع، سقوط اتحاد  122۲و  128۲در دهه های « نئولیبرالیزم»نرخ سود در دورۀ به اصطالح 

حول سلطۀ ایاالت متحده. در دورۀ نئولیبرالیزم، سوددهی « نظم نوین جهانی»شوروی، پایان جنگ سرد و 

کار  ا )کاهش دستمزدها(، افزایش نیرویرشد کرد. سرمایه داری قادر شد که با استثمار بیشتر نیروی کار امریک

باقی جهان )جهانی سازی( و سفته بازی در بخش های غیرمولد )امالک و سرمایۀ مالی(، موقتاً مانع عوامل 

 بازدارندۀ کاهش نرخ سود شود.

ال ، نرخ سود ایاالت متحده در بهترین حالت دچار رکود بوده است و همان طور که در با122۲اما از اواخر دهۀ 

 هم اشاره شد، این نشان از بحرانی طوالنی در رشد و سرمایه گذاری دارد. 

 ۰۲۲2-۰۲۲8به اوج رسیده بود، آغاز به کاهش کرد و همین زمینه را برای رکود بزرگ  1221سوددهی که در 

دارایی بود، چرا که حجم زیادی از بدهی و  123۲آماده کرد. این رکود به مراتب شدیدتر از بحران بزرگ دهۀ 

های مالی، در طول دو دهۀ قبل شکل گرفته بودند که هیچ گونه ارزش واقعی نداشتند. در عوض این ها حباب 

های اعتباری بودند که ابتدا در بورس سهام شرکت های فعال در حوزۀ تکنولوژی های باال ترکیدند )سقوط 

عداً مداخلۀ نظامی در افغانستان موقتاً ؛ نرخ سود در این سال به یک نقطۀ حداقل جدید رسید که ب۰۲۲۲سال 

 (۰۲۲1مانع آن شد( و سپس در بخش مسکن )سقوط 

اگر به نرخ سود امریکا از جنگ جهانی دوم به بعد )عصر پاکس امریکانا( نگاه کنیم، می بینیم که حرکت نرخ 

. نرخ سود سال است 18تا  11سود در قالب سیکل هایی بوده است که فاز صعودی و نزولی هر یک بین 

به این سو، با وجود افت و خیزهایش در فاز نزولی خود قرار داد، و اگر اوضاع به همین  1221اقتصاد امریکا از 

به یک نقطۀ حداقل جدید برسد و شاهد  ۰۲12گونه پیش برود، باید منتظر باشیم که این نرخ تا حدوداً اواخر 

 .باشیم ۰۲۲8-۰۲۲1رکودی به مراتب سنگین تر از سال 
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به هر حال پاکس امریکانا رو به افول گذاشته است )آن هم به دلیل شکست اهداف امپریالیزم در ویتنام، 

سومالی، عراق، افغانستان، سوریه و اکنون هم اوکراین(. با رکود یا سقوط سوددهی سرمایۀ امریکا، تدام و حفظ 

رین ا این حال این هنوز امریکاست که باالتهژمونی امریکا نیز بیش از پیش با مشکل و چالش رو به رو است. ب

، امریکا تالش به سرنگونی به این سو از زمان پایان جنگ جهانی دوم بودجۀ نظامی در سطح جهان را دارد.

رهبر خارجی  2۲کشور بمب ریخته؛ به ترور بیش از  3۲حکومت خارجی کرده؛ بر سر مردم بیش از  2۲بیش از 

 مت اوباما تاکنون کم تر از هفت کشور را بمباران نکرده است.مبادرت کرده است و غیره. حکو

 

 

 مارکس، انگلس و بحران های ادواری

مارکس و انگلس به طور کلی در آثار اولیه خودشان اهمیت و وزن بیشتری به بحران های اقتصادی می دادند، 

 -یژه در مورد سیکل های تجاریبه و -اما با گذشت زمان و از طریق مشاهدات بیشتر، برخی از نظرات خود را

تعدیل کردند. با این حال باید این را هم در نظر داشت که توجه آن ها به بحران های سرمایه داری و سیکل 

های تجاری، به هیچ وجه خصلت دغدغه های اقتصاددانان عامی بورژوایی را نداشت. در واقع تغییر نوع نگاه 
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 متناسب با تکامل درک آن ها نسبت به روند انقالب طبقۀ کارگر آن ها به مقولۀ سیکل های تجاری، کامالً

 بود.

اگر روند بررسی مارکس و انگلس از سیکل های تجاری و اقتصادی را دنبال کنیم، به طور خالصه می توانیم 

به عنوان  -(1855« )زمینه های اجمالی نقد اقتصاد سیاسی»انگلس در کتاب  یک چنین خط سیری را ببینیم؛

 -ابی که تأثیر عمیقی بر مارکس گذاشت و در واقع زمینه های ورود او به حوزۀ اقتصاد سیاسی را ایجاد کردکت

 در طول هشتاد»از این صحبت می کند که دوره های رکود، هر پنج تا هفت سال فرامی رسند و می نویسد: 

اند که طاعون های بزرگ در  سال گذشته، این بحران های تجاری درست با همان نظم و قاعده ای فرارسیده

« انوضعیت طبقۀ کارگر در انگلست»انگلس همین برداشت را در آثار دیگری مانند  «.گذشته سرمی رسیدند

از زمان آغاز »مثالً در این اثر دوم، انگلس می نویسد:  تکرار می کند؛( 1851« )اصول کمونیسم»و ( 1852)

یان دوره های فراوانی و دوره های بحران در نوسان بوده این قرن )قرن نوزدهم(، وضعیت صنعت همواره م

 «.است؛ تقریباً هر پنج تا هفت سال، یک رکود تازه پا به عرصه گذاشته است...

« مجمع دموکراتیک بروکسل»او در جلسۀ  1858طی این دوره مارکس هم دیدگاهی مشابه داشت. در سال 

رد. مارکس در جواب باورینگ، یکی از سخنرانان کنگرۀ ایراد ک «تجارت آزاد»سخنرانی پراهمیتی دربارۀ 

اقتصاددانان که به دفاع از تجارت آزاد برخاسته و مدعی بود این سیاست به نفع کارگران است، به سیکل های 

از نظر اصول اقتصاد سیاسی، فرمول »اقتصادی سرمایه داری، رکود و بحران ادواری اشاره کرد و چنین گفت:  

عمومی هیچ گاه نباید بر پایۀ یک سال گذاشته شود. همیشه باید به طور متوسط شش تا هفت بندی قوانین 

سال را به عنوان دوره ای که صنعت مدرن از مراحل شکوفایی، مازاد تولید و بحران و در نتیجه اتمام چرخه 

ند دو انتظار داشت ضمناً در این میان مارکس و انگلس هر«. های اجتناب ناپذیرش می گذرد، در نظر بگیریم

 که بحران ها هربار شایع تر، معمول تر و جدی تر از قبل باشند.

قانون »از جلد اول سرمایه )زیر عنوان  ۰2گذشت زمان و مشاهدات بیشتر موجب می شود که مارکس در فصل 

 نمای حرکت صنعتمنحنى شاخص و خصلت»، بخش سوم( چنین بنوسید: «عمومی انباشت سرمایه داری

یت های متوالی و متناوب فعالشوند از دورهها تشکیل مىسیکلهای ده ساله است. این سیکلن به شکل مدر

متوسط ، تولید با فشار باال، و بحران و رکود؛ که در آن ها هر دوره به نوبۀ خود با نوسانات متناوب میانۀ راه 

گ س نیز )مانند دیالکتیک طبیعت، آنتی دورینهمین دیدگاه در نوشته های انگل«. شودبه دورۀ بعد منتهی می
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و غیره( در طی این دوره وجود داشت و تا چند سال پس از فوت مارکس هم چنان باقی بود. اما مشاهدات 

 .مورد بحث قرار داد« سیکل های ده ساله»را به جای « رکود مزمن»بیشتر در طی سال ها، این بار 

به نظر می رسد که اکنون سیکل ده ساله از »، می نویسد: 1885نویۀ ژا 18انگلس در نامه ای به ببل، مورخ 

، 1881نوامبر  2عالوه بر این، انگلس در مقدمۀ خود بر چاپ انگلیسی سرمایه، به تاریخ  ؛«…میان رفته است

منطقاً  1811تا  18۰2ساله رکود، رونق، سرریز و بحران که از سال  1۲به نظر می رسد که دورۀ »می نویسد: 

کرار می گردید، به سر رسیده است. ولی فقط برای این است که ما را در لجنزار خالی از امید یک کسادی ت

 «.دایم و مزمن بیاندازد

اما بروز رونق های مقطعی، برخالف انتظار، باز هم به تغییر این دیدگاه کمک کرد. به موازات توسعۀ ایده های 

تئوری های آن ها درمورد رابطۀ بحران های سرمایه داری و مارکس و انگلس نسبت به سیکل های تجاری، 

انقالب نیز پخته تر شد. در واقع در آثار اولیۀ مارکس و انگلس دیده می شود که بحران های سرمایه داری 

هربار غالب تر، معمول تر و خشن تر می شوند. اما اگر این ویژگی، یک گرایش مطلق بود، در آن صورت 

تاً می باید خود به انتها می رسید و در حقیقت بدون انقالب پرولتری و صرفاً بر مبنای سرمایه داری نهای

نگاه کنیم، چنین  185۲تناقضات درونی درهم می شکست. اگر به برخی نوشته های اولیه انگلس در دهۀ 

بحرانی  هر: »می نویسد « زمینه های اجمالی نقد اقتصاد سیاسی»برداشتی کم و بیش وجود دارد. مثالً او در 

می بایستی جدی تر و فراگیرتر از گذشته باشد. هر رکود تازه ای می بایستی سرمایه داران خُرد بیشتری را 

کار خود امرار معاش می کنند، افزایش دهد. این  ]نیروی[فقیر و بی چیز سازد و شمار کارگرانی را که تنها با 

انجامید )این همان مشکل اصلی است که اقتصاددانان ما را  امر به افزایش قابل مالحظۀ تعداد بیکاران خواهد

منتها این رویکرد نیز به طور کامل  «.نگران می کند( و نهایتاً، به یک انقالب اجتماعی منجر خواهد شد

دگرگون گردید و به درستی نشان داد که هرچند بحران های سرمایه داری فراگیر و شدید هستند، اما این 

ان حیات نظام سرمایه داری کفایت نمی کند. آن چه باید کار را تمام کند، انقالب سوسیالیستی بحران برای پای

و  «نهایی»یا بحران « جنگ جهانی سوم»طبقۀ کارگر است. به همین دلیل بحث بر سر چشم انداز سیاه 

یست، بلکه ی نسرمایه داری، نه فقط در سطح ژورنالیستی جا دارد و مناسب دخالتگری مارکسیست« فروپاشی»

نتایج عملی حاصل از آن چیزی نیست جز دور زدن مبارزۀ طبقاتی و انتظار فروپاشی سرمایه داری و گذار 

 مسالمت آمیز به سرمایه داری، یعنی در یک کالم انفعال و رفرمیسم.
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 شرایط عینی انقالب

زش یروهای مولدۀ مورد نیاهیچ نظم اجتماعی تا پیش از آن که کلیۀ ن»مارکس زمانی به درستی گفته بود: 

رشد یافته باشند، مضمحل نمی شود، و مناسبات تولیدی برتر نوین هیچ گاه پیش از آن که شرایط مادی وجود 

 .«آن در چارچوب جامعۀ قدیم به حد بلوغ نرسیده باشد، جانشین مناسبات تولیدی قدیمی نمی گردد

ر سطح جهانی محقق شده، اما آن چه به تعویق انقالب، نه فقط اآلن، که مدت هاست د «شرط عینی»این 

 .سوسیالیستی است «انقالب»افتاده، خودِ 

مناسبات سرمایه داری، واقعاً نه فقط به بزرگ ترین مانع پیش روی توسعه و انکشاف نیروهای مولده تبدیل 

عنوان  ا( بهشده، بلکه با نابودی و تخریب محیط زیست، با نابودی نیروی کار )به خصوص در خالل جنگ ه

دو رکن و پایۀ اصلی ایجاد تمامی ارزش های مادّی هستند، این بار کل بشریت را به عقبگرد و پسرفت واداشته 

 .درک می شود «یا سوسیالیزم یا بربریت»است، و به راستی اکنون معنای عبارت عمیق 

و تضاد میان نیروهای مولده و  وقتی سرمایه داری یک بازار جهانی و یک تقسیم کار جهانی را به وجود آورده

مناسبات مالکیت سرمایه داری را در سطح جهانی آشکار کرده، در این صورت اقتصاد جهانی را هم در مجموع 

را به  «رشد ناموزون و مرکب»برای دگرگونی سوسیالیستی آماده کرده است )هرچند که سرمایه داری جهانی، 

تحمیل نموده و در نتیجه کشورهای مختلف، با آهنگ و سرعت عنوان یک قانون مطلق به کشورهای مختلف 

بنابراین دیگر نگاه به مسأله از این زاویه که کدام کشورها برای  های مختلفی این پروسه را طی می کنند(.

جان و تنگ نظرانۀ کمینترن هستند، یعنی همان دسته بندی بی «غیر آماده»و کدام یک  «آماده»سوسیالیسم 

ی که هنوز هم مبلغین و مروجین خود را در گوشه و کنار جهان دارد، نه فقط کامالً نادرست و منتفی استالینیست

  است، بلکه یک توهین بزرگ به طبقۀ کارگر جهانی محسوب می شود.

انقالب آماده است، تا آن جا که متأسفانه باید گفت از شدت پختگی و بلوغ، رو به گندیدگی  «شرایط عینی»

به دنبال همین بحران اخیر حتی شاهد رشد آگاهی ضد سرمایه داری در اشکال مختلف در سرتاسر  قرار دارد.

تا طغیان های خاورمیانه و امروز « جنبش اشغال وال استریت گرفته»جهان بودیم )از اعتراضات موسوم به 

فرانمی رسد را باید در غیاب به طور مداوم به تعویق می افتد و  «انقالب»اما این که چرا این  مبارزۀ کوبانی(. 

 آگاهی انقالبی و رهبری انقالبی جستجو کرد.
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، به «بحران سرمایه داری»تاریخ بارها این را به بهای شکست های خونین نشان داده است که دوره های 

تعمیق بحران  تنهایی برای ایجاد و حفظ آگاهی و دستاوردهای انقالبی در جنبش کارگری کافی نیستند.

ه داری در حوزه های مختلفِ اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، تنها می تواند به بلوغ شرایط عینی مبارزۀ سرمای

ترین تردیدی نیست، اما این موضوع به در اهمیت این عامل هم کوچک  انقالبی طبقۀ کارگر کمک کند.

رمایه داری تنها زمانی می تواند مبارزه علیه س جلو در مبارزۀ انقالبی کفایت نمی کند.تنهایی برای جهش روبه

در واکنش به  آمیز باشد که شرایط ذهنی انقالب هم به موازات بلوغ شرایط عینی انقالب پیش برود.موفقیت 

یورش سیستماتیک سرمایه داری به ابتدایی حقوق طبقۀ کارگر )شامل کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش 

ازنشستگی، کاهش هزینه های عمومی، کاهش بودجۀ درمانی ساعات کار و مشاغل پاره وقت، افزایش سن ب

و آموزشی، بیکارسازی وسیع، خصوصی سازی گسترده، حذف بیمه های تأمین اجتماعی، تحمیل جنگ و 

صدها مورد دیگری که می توان فهرست کرد(، به مبارزات خودانگیخته و غیرسازمان یافتۀ کارگران می انجامد 

منتها پیشرفت در شرایط ذهنی انقالب، نمی تواند نتیجه  ، در خیابان ها می بینیم.که همه روزه در مقابل خود

و محصول مستقیم و بالواسطۀ این طغیان ها و شورش های خودانگیخته در جنبش های توده ای باشد، و 

 جدا می کند.« رادیکال»این دقیقاً همان نقطه ای است که صف مارکسیست ها را سایر جریان های 

سرمایه داری و تمام ارگان های سرکوب و تبلیغات ایدئولوژیک آن، نه فقط با تزریق آگاهی وارونه و دولت 

کاذب، این آگاهی ضدّ سرمایه داری را خنثی می سازند، بلکه با سرکوب سازمان یافته و سنگین، هر اعتراضی 

 .لیل می برندرا در نطفه خفه می کنند و توان مبارزات روزمره و پراکندۀ کارگران را تح

آغاز از سطح آگاهی فعلی ضدّ سرمایه داری و ارتقای آن به آگاهی انقالبی، تبدیل مبارزات خودانگیخته به 

مبارزات سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر، تنها می تواند محصول فعالیت سازمانی مصمم، جدی و حول برنامه در 

 -این همان ظرفی است که برای انقالب سوسیالیستی درون طبقۀ کارگر و بر پایۀ بخش پیشتاز این طبقه باشد.

یعنی نخستین انقالبی در تاریخ بشر که تالش می کند جامعه را به شکل آگاهانه و مطابق با یک برنامه 

الزم است؛ این دقیقاً همان ظرفی است که غیابش، امضای سند شکست قطعی طبقۀ کارگر  -دگرگون کند

واقعیات موجود نه فقط غیاب حزب پیشتاز و ضرورت آن را نشان می  دازد.است و انقالب را به تعویق می ان

 دهد، بلکه به خوبی اثبات می کند که احزاب موجود، هیچ یک مرتبط با طبقۀ کارگر نیستند. 
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 -از سوی دیگر، افزایش اعتراضات و خیزش های انفجاری در سطح جهانی روحیۀ طبقاتی را در سطح جهانی

روشن است که این پروسۀ  دستخوش تغییراتی جدّی کرده است. -رژوازی و چه پرولتاریاچه از نقطه نظر بو

تاریخی، بورژوازی را از ترس انقالب کارگری، به سمت واکنش تمام و کمال کشانده که رشد شووینیسم، 

 بنیادگرایی دینی )مثالً پدیدۀ داعش( و گرایش های فاشیستی محصول آن است.

در تمامی کشورها در دستور روز قرار گرفته است، و این امر  «حزب پیشتاز انقالبی» بنابراین امروز ضرورت

در  االت است.از مح« بین الملل انقالبی»بدون اتکا به نیروهای انقالبی بین المللی، یعنی تدارک برای یک 

تقویت  .ید پیش روندواقع این ها دو وظیفۀ در هم تنیده ای هستند که به موازات هم و با اتکا به یک دیگر با

مارکسیزم انقالبی، یعنی تدارک برای حزب پیشتاز انقالبی به موازات یک بین الملل انقالبی، تنها راه حل بُرون 

رفت از بحران عمومی جنبش است، و هر فعالیتی که در راستا و در خدمت این هدف اصلی نباشد، بدون تعارف 

ی متعلق به یک جنبش، و تکرار اشتباهاتی که اکنون پیامدهایش چیزی غیر از خرده کاری، اتالف وقت و انرژ

 .را می بینیم، نمی تواند باشد

در شرایط کنونی، ما شاهد صدور فراخوان های متعددی از سوی محافل و گروه های مختلف برای سازماندهی 

و سبک کار سازمانی بوده ایم، ولی وقتی بحث به اتحاد اصولی، نوعِ سازمان « اتحاد»در مسیر این هدف و 

 .مورد نیاز می رسد، آن گاه می بینیم که تمامی این محافل و گروه ها کم و بیش به نوعی سردرگمی دچارند

و  «المللیبین»دهی در سطح از سوی دیگر، تعداد کسانی که به شکلی کلّی بر نیاز به مبارزه و سازمان

جنبش کارگری اشاره دارند، رو به رشد است، و اگر از سازمان ها و احزاب موجود بی ربط به متن  «گسست»

این را دال بر پذیرش بحران درونی درنظربگیریم، این به تنهایی یک رشد کیفی و عامل مثبت محسوب می 

اند کسانی که برای رفع این نیاز، به این سؤال های مشخصی پاسخ می دهند که اما هنوز بسیار اندک .شود

بنابراین موضوع تدارک برای حزب و بین الملل کارگری از سوی بسیاری از  .«چگونه»و  «چه باید کرد»

ندارد، موکول می شود و در  «هیچ وقت»و  «هرگز»نیروهای چپ به آینده ای نامعلوم، که عمالً معنایی جز 

 در عوض در این بین پروژه و بدیل های دیگری مطرح می شوند .بهترین حالت، در سطح ادّعا باقی می ماند

 که عموماً هم نیمه کار باقی می مانند.
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، ادامۀ تالش های گذشته برای ایجاد اتحاد اصولی «احیای مارکسیستی»یکی از ارکان مهمّ پروژۀ بین المللی 

میان گرایش های مارکسیستی انقالبی در سطح جهان بر حول موازین و مؤلفه های سوسیالیسم علمی مارکس، 

امید است بتوانیم با نیروهای مارکسیستی که  .با سایر نیروهای چپ، است ضمن اتحاد عمل گسترده و ویژه

مشکالت کنونی پیش روی جنبش چپ و کارگری را به دور از برخوردهای مغرضانه و ایدئولوژیک می بینند، 

و به جای پاک کردن صورت مسأله، حقیقتاً راه برون رفت از آن ها را جستجو می کنند، در بحث ها و همین 

 شریک باشیم. «احیای مارکسیستی»ر فعالیت های نظری و عملی طو

 ۰۲15اکتبر  1۰

 پانوشت:

( البته در این محاسبات، سرمایۀ ثابت به هزینۀ جاری و نه تاریخی تخمین زده شده و به عالوه سرمایۀ 1)

نرخ سود  اسبۀمتغیر به عنوان هزینۀ نیروی کار هم مستثنی شده؛ مسلماً از لحاظ نظری این بهترین روش مح

نیست. برآورد دارایی های ثابت به هزینۀ تاریخی آن ضمن لحاظ کردن سرمایۀ متغیر، نزدیک ترین تخمین 

از نرخ سود مارکسیستی خواهد بود. استفاده از هزینه های جاری سطح و جهت نرخ سود را دوره های مختلفی 

 ن انحرافاتی محو خواهند شد.زمانی منحرف می کند، ولی در طول یک دورۀ بسیار طوالنی چنی

Michael Robert, “The US recovery, the Long Depression and Pax Americana” 

https://thenextrecession.wordpress.com/2014/08/29/the-us-recovery-the-long-depression-and-

pax-americana/ 

Michael Robert, “The rate of profit is key” 

https://thenextrecession.wordpress.com/2012/07/26/the-rate-of-profit-is-key/ 

The economic roots of the drive to war 

https://www.wsws.org/en/articles/2014/10/10/pers-o10.html 

Marx and Engels and the “collapse” of capitalism 

http://www.worldsocialism.org/spgb/socialist-standard/1960s/1969/no-776-april-1969/marx-and-

engels-and-collapse-capitalism 

 

https://thenextrecession.wordpress.com/2014/08/29/the-us-recovery-the-long-depression-and-pax-americana/
https://thenextrecession.wordpress.com/2014/08/29/the-us-recovery-the-long-depression-and-pax-americana/
https://thenextrecession.wordpress.com/2012/07/26/the-rate-of-profit-is-key/
https://www.wsws.org/en/articles/2014/10/10/pers-o10.html
http://www.worldsocialism.org/spgb/socialist-standard/1960s/1969/no-776-april-1969/marx-and-engels-and-collapse-capitalism
http://www.worldsocialism.org/spgb/socialist-standard/1960s/1969/no-776-april-1969/marx-and-engels-and-collapse-capitalism


13۰ 

 سرمایه داری برزیل: الیۀ کثیف شناور بر آب آلوده

 

 مایکل رابرتز

به خیابان های  «دیلما روسف»با خواست استیضاح پرزیدنت  ینمعترض نفر از روز یکشنبه، بیش از یک میلیون

تصادی و های اقبرزیل ریختند. این اعتراضات به دنبال شدت یافتن خشم عمومی نسبت به افزایش دشواری 

الغ صورت گرفت )شرکتی که در آن مب« پتروبراس»رسوایی فساد چند میلیارد دالری در شرکت نفت دولتی 

 «روسف»هنگفتی پول برای مصارف احزاب سیاسی، به ویژه حزب حاکم اختالس شد، آن هم درحالی که 

 را بر عهده داشت!(. «پتروبراس»ریاست 

از فساد و ارتشا خسته شده ام. همۀ ما از این که مالیات »ر سیستم، گفت: ، یک تحلیلگ«کریستینا آراهوژو»

 «.به تنگ آمده ایم ،های باال بپردازیم و هیچ ما به ازایی برای جامعه نبینیم

تحت کنترل حاکمیت سوسیال دمکراتی که خود را حامی فقرا و کارگران جا می زند، در یک  ،اقتصاد برزیل

سال گذشته است. اقتصاد  1۰، در پایین سطح طی «رئال»واحد پول برزیل، ارزش رد. زوال فاجعه بار قرار دا

 رو به انقباض است و درآمد ها درحال سقوط.
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پاسخ حکومت، معرفی اصالحات نئولیبرالی و ریاضت مالی بوده است. از آن جایی که برزیل سال قبل برای 

ئیس ربه عنوان ، «دلیما روسف»ودجه مواجه شد، نخستین بار در طول بیش از یک دهۀ گذشته با کسری ب

به  ،جمهوری که به تازگی و با آرایی پایین انتخاب شده، تالش کرده است تا با معرفی کاهش مالیات و مزایا

وضعیت مالیۀ عمومی کشور سر و سامان دهد. کاهش های مالیاتی قرار است به نفع شرکت ها تمام شود و 

 کاهش مزایا به ضرر فقرا.

سختی رو به رو شده است، آن هم نه فقط از سوی مردم عادی برزیل، که همین طور  با این حال او با مقاومتِ

فلج  «پتروبراس»گروهی بر سر رسوایی دنبال درگیری های درون به کنگره که وندر احزاب از طرف ائتالف

 تر سوخت و دیگر هزینه ها، اقدامالاب یشده است. سه هفته پیش، رانندگان کامیون در اعتراض به مالیات ها

کشور کردند؛ به دنبال این، قفسه های فروشگاه ها خالی ماند و حمل و نقل از م به بستن مسیرها در یک سوّ

 دریایی محموله های سویا مختل شد. حکومت وادار شد که به اکثر مطالبات آن ها تن دهد.

وریه به باالترین سطح در طی یک دهۀ پیش رسید، به عالوه خدمات عمومی ضعیف و افزایش تورم که ماه ف

دیگر  (1) مرم برزیل را به شدت خشمگین کرده است. در عین حال کشور امسال به سوی یک رکود تکنیکی
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کسالی ین خشربدت به دنبالبندی انرژی بسیاری از ایاالت نیز با کمبود آب و احتمال سهمیه پیش می رود.

 هستند. درگیر ،سال گذشته 8۲کشور در 

وئیۀ تاریخ ژ درمی توانم با کمی اصالح و تعدیل به نوشتۀ خود  جا اما مشکل از کجا نشأت گرفته؟ در این

اقتصاد برزیل در یک  درسرمایه داری  مسلط رجوع کنم. در آن نوشته نشان دادم که سودآوری بخش ۰۲13

 رد.آوسرمایه گذاری و رشد وارد می  را بفشاری رو به پایین ر امر روند نزولی بلند مدت قرار دارد که همین

 

درصد سقوط کرد. این سقوط بلندمدت در واقع محصول  12، نرخ سود نزدیک به ۰۲۲8و  1213بین سال های 

، هسال ۰۲حدوداً  دورۀ بود. طی این 122۲و دهۀ  128۲تا اوایل دهۀ  1213کاهش بسیار عظیم نرخ سود از 

درصد صعود داشت و نرخ  ۰3، درحالی که ترکیب ارگانیک سرمایه درصد سقوط کرد 3۲نرخ سود بیش از 

 یعنی یک نمونۀ کالسیک از قانون سوددهی مارکس را شاهد بوده ایم. -درصد کاهش یافت 11استثمار 

 راحیطگان حاکم برزیل سیاست های نئولیبرالی را که برای بازگرداندن نرخ سود ب، نخ122۲اما از اواسط دهۀ 

 سوی درصد باال رفت، چرا که سرمایه گذاری خارجی به ۰۲ذ کردند. ترکیب ارگانیک سرمایه شده بود، اتخا



132 

درصد، باال رفت؛ چرا که  22تر، تا نفت( سرازیر شد، اما نرخ استثمار به مراتب بیش وصنایع )اتومبیل، شیمی 

ه با روش های همرا ،صنعت و فراوری محصوالت کشاورزی بخش به زمرۀ نیروکار یتربرزیلی های بیش

 پایین نگاه داشته می شد. هادرحالی که حقوق و دستمزد ؛پیوستند ،شدید تولید سرمایه داری

 رزیلب بازار جهانی مبدل شد. صادرات اصلی درکشاورزی اصلی محصوالت برزیل به تولیدکننده و صادرکنندۀ 

ت ی شود. بخش تولید محصوالشامل سویا، گوشت گاو، گوشت طیور، شکر، اتانول، آب پرتغال و تنباکو م

درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. برزیل اکنون پس از  ۰8کشاورزی، اکنون نزدیک به 

محصوالت کشاورزی جهان )از نظر ارزش صادرات( بزرگ ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا، سومین صادرکنندۀ 

شد، به طوری که این صادرات از همراه ادرات کشاورزی یراتی در ترکیب صیاست. رشد سریع صادرات، با تغ

شده حرکت کرد که ارزش افزودۀ باالتری دارد. والت فرآوریصمحصوالت گرمسیری فاصله گرفت و به مح

 را شکل می دهد. این کشور شده اکنون نزدیک به سه پنجم صادرات کشاورزیمحصوالت فرآوری

عوامل بیرونی مساعد که از سیاست های نئولیبرالی  شماریر، از برزیل مانند برخی دیگر اقتصادهای نوظهو

داخلی حمایت می کرد، منتفع شد. قیمت کاالهای خوراکی افزایش یافت. از جهاتی این مشابه بود با کشف 

یاری رساند. درآمد بادآوردۀ امریکای التین از  128۲ا( در دهۀ ینفت دریای شمال که به حکومت تاچر )بریتان

درصد از  12به طور متوسط  امرسابقه بود. این بی ،اوم قیمت های باالی کاال ها در طول دهۀ گذشتهمحل تد

 شکل می داد.  ۰۲۲۲در دهۀ  تجمیعی به صورت را درصد 2۲و نزدیک به  را به صورت سالیانه درآمد داخلی
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د نرخ ی بهره وری به دلیل رشبنابراین ترکیب موفقی از رشد قیمت کاالها به دلیل تقاضای چین، دستاوردها

 رد . همۀ این ها منجر به رونق سودآوری و رشدشتتغال از نواحی روستایی وجود داشاستثمار، و گسترش ا

، رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط باالتر از ۰۲1۲و تا سال  ۰۲۲۰یک دهه شد. پس از بحران  ولط

توجهی در استانداردهای زندگی و معیشت به طور کلی  درصد در سال بود. این خود به بهبودهای قابل 5

 انجامید.

، برخی دستاوردهای مهم برای طبقۀ کارگر هاکاال قیمت ، و رونق«لوال»در دورۀ حکومت رئیس جمهور اسبق، 

کردن  میواعتبار با نرخ های بهرۀ پایین برای کارگران و عم اعطای وجود داشت: نظام تأمین اجتماعی، افزایش

ترین وجه این سیاست ها است. ، نمایان(Bolsa Familia) ت و آموزش. برنامۀ کمک هزینۀ خانوادهشبهدا

، شمار خانواده هایی که از پرداخت های انتقالی بهره مند می شدند، بیش از دو ۰۲11و  ۰۲۲5بین سال های 

در نواحی دورافتاده تر، پرداخت رسید )تقریباً یک چهارم جمعیت(.  خانواده میلیون 13۴3به  1۴2برابر شد، و از 

است مبدل شده است. یکی دیگر از ارکان سی یبه موتور اصلی اقتصاد محل ،های صورت گرفته تحت این برنامه

قل دستمزد و حقوق بازنشستگی احکومت که طی مذاکرات با اتحادیه ها اتخاذ شد، عبارت بود از افزایش حد

درصد و ارزش واقعی آن )پس از  ۰11ین حقوق و دستمزد ، ارزش اسمی ا۰۲1۰و  ۰۲۲۰. طی سال های 

و نیروی کار با  پیدا کرددرصد کاهش  1۴1به  1۰۴3درصد باال رفت. نرخ بیکاری از  11ورم( تتعدیل با نرخ 

 درصد گسترش یافت. 1۴1نرخ ساالنۀ 
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زیل روت در برثری درآمد و چنان در درون نظام ثابت باقی ماند. نابراباما نابرابری های توسعۀ سرمایه داری هم

در سطوح فوق العاده باالیی قرار دارد، سطوحی که تنها رژیم آفریقای جنوبی پس از آپارتاید از آن پیشی گرفته 

 سطتر از متوچنان پاییناست. با وجود رونق دهۀ گذشته، متوسط خالص درآمد قابل تصرف واقعی خانوار، هم

متوسط است. بیش یک دالر در سال( قرار دارد و این صرفاً  ۰3۲51) «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی »

میلیون نفر هنوز در آن چه که فقر مطلق پنداشته می شود، زندگی می کنند. به طوری که درآمدهای  11از 

درصد مردان مزدبگیر هستند )این رقم  8۲دالر( است. تقریباً  33رئال )حدود  1۲ماهیانۀ آن ها پایین تر از 

درصد از کارکنان ساعاتی بسیار طوالنی را کار می کنند که  باالتر از متوسط  1۰درصد است(؛  21ی زنان برا

مشغول را درصد از مردان ساعاتی بسیار طوالنی  12است؛  «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»درصد در  2

 درصد است. 2به کارند و این رقم برای زنان، 

، رقمی که ه انددرصد از مردم قربانی تعرض و تهاجم شد 1۴2گذشته، حدود  ماه 1۰بنا به گزارش ها، طی 

نفر به  ۰1. نرخ قتل در برزیل، است درصد( 5) «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»تقریباً دو برابر متوسط 

فر به ن ۰۴۰) «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»هزار نفر است، یعنی تقریباً ده برابر متوسط  1۲۲ رازای ه

طی یک دهه و  هزار نفر( و باالترین نرخ در جهان. خشونت در میان افراد جوان تمرکز یافته و 1۲۲ازای هر 

به یکی از مشکالت عدیدۀ اجتماعی در کشور بدل شده  -از جمله خشونت مسلحانه -نیم گذشته، خشونت

درصد  51داخلی سرانه از تنها ست: متوسط تولید ناخالص الاست. شکاف های منطقه ای در برزیل بسیار با

 درصد باالتر از همین متوسط در جنوب شرقی متغیر است. 35ال شرقی تا ممتوسط ملی در منطقۀ ش

 8، نرخ سود شروع به کاهش نمود )۰۲۲5چنان عمل می کرد. از سال به عالوه قانون سوددهی مارکس هم

درصد تنزل کرد. این  ۰2شد و نرخ استثمار ر ،تر(، چرا که دستمزدو سپس بیش ۰۲۲8درصد کاهش تا سال 

 ۰۲۲2-۰۲۲8تنها تداوم رونق در قیمت کاالها بود که باعث شد رشد ادامه یابد. وقتی رکود جهانی در سال 

 رخ داد، اقتصادهای سرمایه داری نوظهور نتوانستند از پیامدهای آن اجتناب کنند.

کاالها به همراه سیاست آگاهانۀ حکومت به افزایش در مورد برزیل، به نظر می رسید که صعود قیمت های 

سرمایه گذاری دولتی، برزیل را در قیاس با سایر کشورها قادر به اجتناب از پیامدهای وخیم بحران کرده بود. 

به بعد رو به افول گذاشت. طی چند سال اخیر، قیمت  ۰۲11اما قیمت صادرات کلیدی کشاورزی برزیل از 
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صادرات  . اکنون سودآوریه استتر کاهش یافتتر رفته و سودآوری نیز بیشسرعت پایین های جهانی کاالها به

 است. ۰۲۲5تر از بهترین سال های آن تا پیش از درصد پایین ۰۲برزیل در حدوداً 

 

آهسته شده است. طی دو سال گذشته اقتصاد این  ۰۲11رشد تولید ناخالص داخلی برزیل نیز متعاقباً از سال 

اهد سقوط تند سرمایه گذاری و صادرات بخش مانوفاکتور بوده است. در همان حال که سرمایه گذاری کشور ش

درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، اما برای جبران سقوط  2۴5واحد درصد افزایش به  ۲۴5عمومی با 

ذشته( کافی نبوده است. درصد از تولید ناخالص داخلی در سال گ 1۰۴1به  15۴3سرمایه گذاری خصوصی )از 

 بازنگشته است. ۰۲۲8صنعت حتی هنوز حتی به سطح تولید خود تا پیش از بحران 

حکومت تالش کرده است که سرمایه گذاری بخش خصوصی را از طریق کاهش مالیات و مشوق هایی برای 

شد سر به فلک می کشرکت ها، منتها به بهای کسری بودجۀ خود، سر پا نگاه دارد. هزینۀ بهرۀ بدهی عمومی 

حوزه هایی که  -و همین امر حکومت را وادار به قطع پرداخت سوبسید به حمل و نقل، مسکن و آموزش

رف مخارج عظیم بر روی فوتبال و المپیک )بخشاً به کرده است. اما صَ -اکثریت جمعیت به آن متکی است
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ستن از خدمات عمومی ابتدایی، کاسۀ منظور رونق بخشیدن به سود بخش سرمایه داری(، آن هم به بهای کا

 صبر مردم را لبریز کرد.

 نشینی ازحکومت را به اعطای برخی امتیازات واداشته است، اما حکومت قصد عقب ،نارضایتی های اخیر

سیاست های نئولیبرالی خود را ندارد. سودآوری سرمایه داری، بدون ضربه به استانداردهای زندگی بهبود 

رای ب ریاضت و وادار کردن کارگران به پرداخت شکست سرمایه داری برزیل، دیگرتحمیل ا نخواهد یافت. ام

اد جهانی ضعیف باشد، رشد اقتصادی نیز پایین باقی صود اقتب. زیرا مادام که بهجوابگو نیست سرمایه داری

بر سطح  یۀ کثیفی کهچون الشرمانه و پشتیباتی سیاسی از آن را همفساد و ارتشای بی ،خواهد ماند. همین امر

 می آورد.، به سطح است آب آلوده شناور

 ۰۲12مارس  11

ته متوالی کاهش داش« سه ماهۀ»( رکود تکنیکی زمانی رخ می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی طی دو 1)

 م-باشد

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/03/16/brazil-a-dirty-scum-

on-polluted-water/ 
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 اقتصاد آبه: افزایش سودآوری و...  فالکت

 مایکل رابرتز

 «پال کروگمن»یر ، در حکم آب سردی بود بر دیدگاه های مثبتی که برخی نظ۰۲13نوشتۀ من در ماه ژوئن 

برای احیای اقتصاد ژاپن از طریق ترکیبی از مشوق های مالی و « شینزو آبه»دربارۀ طرح های نخست وزیر 

ه می ، ارائ«(اقتصاد آبه»)به اصطالح سه رکن رفرم در « طرفِ عرضه»پولی کینزی و ابزارهای نئولیبرالی 

 (1)کردند. 

س از انفجار حباب اعتباری ژاپن، برای بازگرداندن نرخ پ 122۲به گمان من سیاست های کینزی در دهۀ 

کار نکرد و این بار نیز کار نمی کند. من آن نوشته را با این عبارت به پایان بردم که:  128۲متوسط رشد دهۀ 

 «.حاال باید به این فرجه نگاه کرد»

دم ژاپن درحال شکست کم از نظر مردست« اقتصاد آبه»طی یک سال بعد، این گونه به نظر می رسد که 

 2۲تر با افزایش ذخایر بانک تجاری(، به )یا به طور دقیق« انتشار پول»است. بانک ژاپن ترازنامۀ خود را با 

یعنی بیش از دو برابر سطح بانک مرکزی و بانک انگلستان پس از برنامه های  -درصد از تولید ناخالص داخلی

ژاپن سقوط کرده و بازار بورس ژاپن دستخوش « ین»د پول بسط داده است. ارزش واح -«تزریق نقدینگی»

چنان به آهستگی جلو می خزد. از زمان پایان رکود بزرگ، اقتصاد ژاپن رونق بوده است، اما اقتصاد ژاپن هم

درصد افزایش یافته، اما هنوز بهتر از  1۴8درصد در سال رشد نداشته است. در دورۀ آبه، نرخ رشد به  1بیش از 

 یش از بحران نیست.دورۀ پ

بوده  ۰۲15، درحال کاهش در سال ۰۲13به عالوه شاخص تولید صنعتی پس از یک رونق مقدماتی در سال 

 است.
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خرده فروشی، به عنوان شاخص رشد مصرف نیز وخیم است، به خصوص پس از اوج گیری تند مالیات بر 

 فروش که حکومت آبه در ماه آوریل اعمال کرد.

 



15۰ 

« قتشوی»تورم نیز افزایش یافته است که این خود جزئی از سیاست آگاهانۀ حکومت برای در عین حال، 

شرکت ها به سرمایه گذاری در انتظار سودهای باالتر است. در نتیجه درآمدهای واقعی برای یک خانوار متوسط 

 تورم وژاپنی به طور قابل توجهی سقوط کرده است. شاخص به اصطالح فالکت )یعنی مجموع نرخ های 

 سال گذشته قرار دارد! 33بیکاری(، در باالترین حد طی 

 

رخ داده، افزایش تند نرخ استثمار کارگران ژاپن و سقوط استانداردهای زندگی « اقتصاد آبه»بنابراین آن چه طی 

 آن ها به منظور رونق بخشیدن به سودآوری است.

 روی« کویزومی»گرا و مدافع تاچر در ژاپن یعنی ، زمانی که نخست وزیر راست122۲درست مانند اواخر دهۀ 

شد. اما  122۲ترین میزان آن در دهۀ کار آمد، سیاست های نئولیبرالی او  قادر به باال بردن سودآوری از کم

این منجر به شورش مردم و بیرون راندن حکومت لیبرال دمکرات ها گردید، آن هم به امید این که اپوزیسیون 

کمی در وخامت اوضاع تخفیف دهد. مردم ژاپن شدیداً ناامید بودند و سپس رکود بزرگ از  «گراچپ»دمکرات 

راه رسید که سودآوری را به نرخ های پایین سابق کاهش دهد. در نهایت لیبرال دمکرات ها به رهبری فرد 

 .(۰)زان آرا( ین میتربه قدرت بازگشتند )آن هم در انتخاباتی با کم« آبه»گرایی مانند ناسیونالیست و راست
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ند که تالش می ک« اقتصاد آبه»، بازگرداندن سودآوری سرمایۀ ژاپن است. «اقتصاد آبه»برنامۀ واقعی پشت 

این کار را با فشردن استانداردهای زندگی خانوارهای ژاپن انجام دهد. این همان حوزه ای است که حکومت 

 پیامد سیاست های کینزی است! آبه در آن مشغول کسب موفقیت بوده است. و این درست

(، Eurosat AMECOاگر به خالص بازگشت سرمایه در ژاپن نگاه کند )طبق محاسبات پایگاه داده های 

درصد تا پیش از بهبود سریع آن در دورۀ کویزومی و  3۲، سودآوری 122۲می توانیم ببینیم که پس از سال 

درصد افت کرد. بهبود  ۰2وقوع رکود بزرگ، سودآوری متعاقباً فرارسیدن رکود بزرگ، سقوط کرد. سپس با 

با وقوع زلزله و فاجعۀ مراکز هسته ای تنزل پیدا  ۰۲11سودآوری پس از اتمام رکود بزرگ، مجدداً در سال 

 اکنون تأثیر خود را گذاشته است.« اقتصاد آبه»کرد. اما 

 

(، 121۲درصد پایین تر از عصر طالیی دهۀ  2۲و هنوز  122۲سودآوری باالتر )اگرچه تنها کمی باالتر از سال 

تا به اآلن به افزایش سرمایه گذاری شرکت ها و رشد صادرات نیانجامیده است. در عوض شرکت های ژاپن، 

درست مانند ایاالت متحده و بریتانیا، ذخایر عظیمی از پول نقد را انباشت و)یا( در دارایی های مالی سرمایه 

ه جای رونق بخشیدن به صادرات از طریق کاهش قیمت های صادراتی، سودهای گذاری کردند. شرکت ها ب
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، سرمایه گذاری واقعی شرکت ها تا درجه ای بهبود داشته ۰۲15تری برای خود به دست آوردند. در سال بیش

 .۰۲1۰است. اما هنوز پایین تر از نقطۀ اوج پیش از بحران جهانی است و نه چندان باالتر از سال 

 

 چنان ادامه دارد...ت وضعیت تراز تجاری ژاپن نیز هموخام
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 ... درحالی که بدهی حکومت در سطوحی نجومی به سر می برد.

اندکی برای شرکت های ژاپن جواب داده باشد، اما مطلقاً این کار را برای اکثریت مردم « اقتصاد آبه»شاید 

 ژاپن انجام نداده است.

 پانوشت:

(1) https://thenextrecession.wordpress.com/2013/06/11/abenomi

cs-a-keynesian-neoliberal/ 

(2) https://thenextrecession.wordpress.com/2012/12/16/japan-

election-lowest-turnout-since-records-began/ 

 منبع:

https://thenextrecession.wordpress.com/2014/07/30/abenomics-raises-

profitability-and-misery/ 

 

https://thenextrecession.wordpress.com/2013/06/11/abenomics-a-keynesian-neoliberal/
https://thenextrecession.wordpress.com/2013/06/11/abenomics-a-keynesian-neoliberal/
https://thenextrecession.wordpress.com/2012/12/16/japan-election-lowest-turnout-since-records-began/
https://thenextrecession.wordpress.com/2012/12/16/japan-election-lowest-turnout-since-records-began/
https://thenextrecession.wordpress.com/2014/07/30/abenomics-raises-profitability-and-misery/
https://thenextrecession.wordpress.com/2014/07/30/abenomics-raises-profitability-and-misery/
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 کریسمس برای وال استریت

 جری وایت

هزار واحد برای نخستین بار، هیجان  18صبح روز سه شنبه، با رسیدن شاخص متوسط صنعتی داو جونز به رقم 

بازار بورس نیویورک برخاست. این شاخص که یک سال پیش در سطح  و هیاهویی در میان معامله کنندگان

 رسید. 18،۲۰5واحد قرار داشت، سه شنبه عصر با هزار واحد افزایش طی تنها هفتۀ گذشته، به رقم  11،۰15

 

 -به رکورد جدیدی بوده است  S&P500که شاهد رسیدن شاخص -رسانه ها اغلب روزهای اخیر دادوستد را

چون هزینه های رو به رشد . این جهش در ارزش سهام، به عواملی هم(1)خطاب می کنند « وئلرالی بابا ن»

 امریکا نسبت داده شد.« پر جنب و جوش»مصرفی، کاهش قیمت های گاز و اقتصاد به ظاهر ا 

در واقعیت امر، وال استریت مشغول برگزاری جشن برای کاهش تند حقوق و استانداردهای زندگی کارگران 

ت که به بهای آن، سودهای شرکتی رکود جدیدی را به ثبت رسانیده است. سیاست های بانک مرکزی اس

برای انتشار نامحدود پول، محرک ایجاد حباب سفته بازی جدیدی بوده است. با این وجود در پس همۀ این 
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ازار جدید ب« اصالح»ک ها، تضادهایی مهارناشدنی در اقتصاد ایاالت متحده و جهان وجود دارد که ناگزیر به ی
 خواهد انجامید. (۰)

ادارۀ تحلیل اقتصادی در دپارتمان بازرگانی ایاالت متحده روز سه شنبه تخمین های تجدیدنظر شده از تولید 

درصد رشد  2سپتامبر،  3۲ناخالص داخلی را منتشر کرد؛ طبقه این تخمین ها، اقتصاد امریکا طی ماه منتهی به 

سال  11درصد در سه ماهۀ دوم افزایش نشان می دهد و بزرگ ترین دستاورد طی  3۴۰کرد که نسبت به رقم 

درصدی هزینه های مصرفی، سرمایه گذاری باالتر شرکت ها، به  3۴۰گذشته است. این گزارش به افزایش 

ویژه در بخش حمل و نقل و تجهیزات صنعتی، افزایش صادرات امریکا و هزینه های بیش تر حکومت فدرال 

درصد صعود کرد(،  11درصدی در سه ماهۀ دوم،  ۲۴2خصوص در زمینۀ دفاعی )که در قیاس با افزایش  به

 اشاره داشت.

درصد صعود کرد.  3۴1درصدی در سه ماهۀ دوم،  8۴5سودهای شرکتی درسه ماهۀ سوم امسال، به دنبال رشد 

یک رکورد جدید، یعنی نزدیک به طبق آخرین داده های ادارۀ تحلیل اقتصادی، سودها در سه ماهۀ سوم به 

 تریلیون دالر، رسید. 1۴2
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 اساساً به دلیل کاهش قیمت های گاز و تقاضای مهارشده -در همان حال که افزایشی ناچیزی در خرید ماشین

به چشم می خورد، افزایش در سودهای شرکتی در اصل به دلیل کارزار  -۰۲۲8به دنبال سقوط مالی  (3)

تن از هزینه های نیروی کار و افزایش استثمار طبقۀ کارگر بوده است. در سه ماهۀ سوم، وحشیانه برای کاس

درصدی( ادامه داد، و از آهنگ افزایش ناچیز هزینه های جبرانی پرداختی به ازای  ۰۴3بهره وری به افزایش )

دیگر سقوط  درصد( پیشی گرفت. این منجر به آن شد که هزینه های واحد کار، یک درصدِ 1۴3هر ساعت )

 کند.

شرکت های مهم نظیر بوئینگ، کاترپیالر و دیترویت، با همکاری اتحادیه ها، حقوق کارگران جدید را به تندی 

پایین آورده اند، و در این بین از حقوق مستمری و پرداخت ها بابت بهداشت و درمان برای به اصطالح کارگران 

، سودهای شرکتی به باالترین درصد خود از تولید خالص ۰۲13سال  و بازنشستگان کاسته اند. در (5)« بازمانده»

از جمله  -رسید. در این میان، حقوق و دیگر مزایایی که کارکنان در آن ها سهم دارند 12۰2داخلی از سال 

 رسید. 1258به حداقل سهم خود در تولید ناخالص داخلی از سال  -(2) بیمۀ درمانیتأمین اجتماعی و 
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جود صورت گرفت، با و« بنک ریت»که از سوی یک شرکت خدمات مالی مصرف کننده با نام طبق پژوهشی 

درصد مصرف کنندگان مورد نظرسنجی گفتند که آن ها امسال هم تمایلی  8۲قیمت های پایین تر گاز، بالغ بر 

نندگان ک مصرف»به هزینه کردن در ایام تعطالت ندارند. مسئولی مالی ارشد شرکت، کریگ مک براید گفت: 

هنوز آشفته هستند. بسیاری از آن ها مدت هاست که افزایش حقوق نداشته اند. پس اندازهایشان کفایت نمی 

کند و هر فضای تنفشی ناشی از سقوط قیمت های بنزین، اگر این قیمت ها دوباره به حالت برگردند، موقتی 

 «.خواهد بود

کامپیوتر، وسایل فلزی و دیگر  -ش برای اجناس بادواموزارات بازرگانی روز سه شنبه گزارش داد که سفار

درصد کاهش یافت.  ۲۴1در ماه نوامبر  -سال دوام داشته باشند 3کاالهایی که انتظار می رود بیش از 

اقتصاددانان یک افزایش سه درصدی را پیش بینی کرده بودند. در عوض سفارش ها برای سومین ماه  متوالی 

 5ناحیه از ماه نوامبر، با کاهش هایی در سه درصد در  1۴1جدید تک خانوار نیز کاهش یافت. فروش منازل 

 ناحیۀ امریکا، سقوط کرد.

حکومت اوباما از زمان روی کار آمدن خود همان ضمانت های مالی حکومت بوش به بانک ها را ادامه داده  

زه داده که نه تنها از مجازات در روند، متالشی کردند اجا ۰۲۲8است؛ به جنایتکاران مالی که اقتصاد را در سال 

که حتی ثروتمندتر هم بشوند، و جلودار حمله به حقوق، مستمری و مزایای درمانی بوده است. اوباما وعده داده 

است که در سال پیش رو با کنگرۀ آتی جمهوری خواه برای کاستن از مالیات بر شرکت ها و تنظیمات بازار 

 همکاری نماید.

بورس کوچک ترین یا هیچ ارتباطی با اقتصاد واقعی ندارد، چه برسد به شرایط زندگی ده ها میلیون  صعود بازار

کارگر امریکایی و خانواده هایشان. طی سه دهه و نیم گذشته، با تعطیلی کارخانه ها، تولید به کشورهایی با 

انداردهای زندگی خود رو به رو نیروی کار ارزان منتقل شد، و کارگران با یک عقبگرد ویران کننده در است

گردیدند، نخبگان مالی امریکا بخش اعظم سود خود را از طریق فعالیت های سفته بازی بی ارتباط با تولید 

 واقعی کاالها انباشت کردند.

شتاب گرفته، با انتقال تاریخی ثروت از طبقۀ کارگر به دستان  ۰۲۲8طفیلی گری مالی که از زمان سقوط سال 

 ترینِ یک درصد و یک دهمِ این یک درصد از جمعیت توأم شده است.ثروتمند
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تریلیون دالر پول نقد به وجد آمده اند، سال گذشته شاهد افزایش تند  1۴2شرکت های امریکایی که با تقریباً 

ت درصدی نسب ۰۰، با افزایش «ادغام و تملیک»بوده اند. به گفتۀ فوربز، فعالیت جهانی  (1) «ادغام و تملیک»

تریلیون دالر رسید، و این سومین رقم بزرگ به ثبت رسیده و باالترین رقم از زمان  3۴28به سال گذشته به 

ادامه یابد  ۰۲12بحران مالی جهانی است. تحلیل گران پیش بینی می کنند که این آهنگ دیوانه وار در سال 

 در صنعت انرژی را روشن کند. (1)و قیمت های کاهش یافتۀ نفت جرقۀ موجی از ادغام ها و امتزاج ها 

در همان حال که این فعالیت مخرب اجتماعی به قتل عام مشاغل و تقاضاهای بیشت تر برای بازده عظیم تر 

و قربانی کردن کارگران منجر می شود، به ایجاد ثروت های بادآورده برای اشرافیت مالی ادامه داده و خواهد 

به  (8) قل از پژوهش ساالنۀ یک بنگاه خدمات مشاورۀ هزینه های جبرانیداد. نیویورک تایمز ماه گذشته به ن

 که (2)اختصاصی  گاه های سهامنبانک های سرمایه گذاری و ب»گزارش داد که امسال  «جانسن اسوشیتز»نام 

مدیران دارایی، »، ولی «درصدی پاداش ها باشند 12تا  1۲باید شاهد رشد  ملیک درگیر هستند،در ادغام و ت

 .«فیش حقوقی بزرگ تری می رسندبه احتماالً  ،ه سنتاً ثابت ترین بازیگران در صنعت مالی هستندک

هزار دالری سال  115 ، پاداش ها در وال استریت احتماالً متوسطِ«CG&C»به گفتۀ بنگاه خدمات مشاورۀ 

ی رده باال و معامله باالتر بود، پشت سرمی گذارند، و مدیران اجرای ۰۲1۰درصد از سال  12که  را گذشته

 پاداش های چند میلیون دالری آخر سال را به جیب می زنند. کنندگان

 تعهد به پرداخت بدهی های ؛ده ها میلیون نفر از خانواده های طبقۀ کارگر، ناامنی اقتصادی است کریسمسِ

 ارند.رین تعطیالت را دشادت ،باالتر کارت های اعتباری در سال جدید فرامی رسد، درحالی که مافوق ثروتمندان

 -که کریسمس امسال از سوی افرادی با باالترین خالص ثروترا برخی هدایایی  «بی بی سی»گزارش اخیر 

خریداری می شود،  -میلیون دالر ۰۲یا درآمد قابل تصرف بیش از  (1۲) میلیون دالر دارایی نقدینه 3۲کسانی با 

 می شود و همین طور هزار دالر 22با قیمت  ۰۲15مدل  S Q4فهرست کرد. این ها شامل مازراتی گیبلی 

خدمات شام با سازندۀ مشهور عطر، اولیور کرید، صرف هزار دالر برای دو بلیط درجۀ یک به پاریس،  512

خریدار، عطر خود را در »، «شش ماه پس از سفر»، تورهای خصوصی و غیره. به گزارش بی بی سی اتومبیل

عیار دریافت  15اسپری با نقش و نگار طالی  1۰عیار اندوده شده و  15الی شیشۀ شش لیتری که با ط ۰5

 .«کرد خواهد
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به گفتۀ جینجر رید، معاون ارتباطات نیمن مارکوس، مردم عادت داشتند که آزادانه خرج کنند، اما از زمان رکود 

 ها می خواهند بهترین می خواهند نسبت به آن چه که می خرند محتاط تر باشند. آن»، ثروتمندان ۰۲۲8سال 

اری زولدان، مدیر ارشد اجرایی شبکۀ کوانتوم در نیویورک «. هدیه را خریداری کنند و نه صرفاً گران ترین آن را

« چانه زنی»از  و هزار دالر روی هدایا خرج می کنند، 3۲۲تا  3۲به بی بی سی گفت که اکثر دوستان او بین 

 با فروشندگان لذت می برند.

 ۰۲15 دسامبر ۰5

 توضیحات مترجم:

(، عبارت است از صعود قیمت های سهام در ماه دسامبر که Santa Claus Rallyرالی بابا نوئل ) -1

اثر »بینی هفتۀ معامالت تا پیش از سال جدید مشاهده می شود. این رالی عموماً به پیش آخرین عموماً در

همین طور به معامالت اضافی که باید به دالیل حسابرسی ، تزریق وجوه و منابع مالی اضافی به بازار، و «ژانویه

 و مالیاتی تا آخر سال انجام و تکمیل شود، نسبت داده می شود.

سهام،  ارزش درصد، در 1۲کم (، یک حرکت معکوس و اغلب منفی، دستCorrection« )اصالح» -۰

عموماً کاهش موقتی قیمت است  «اصالح»اوراق قرضه، کاال یا شاخص برای تعدیل کردن مازاد ارزش است. 

تر از یک به اصطالح که در روند صعودی بازار یا یک دارایی را وقفه ایجاد می کند. اصالح مدت زمانی کم

)بازاری که در آن قیمت های سهام درحال سقوط باشد( یا یک رکود دارد، اما می تواند نشانۀ « بازار خرس»

 دو باشد. این هر یک از

(، در اقتصاد بورژوایی به معنای بازگشت نیرومند مردم به Pent-up Demandده )ضای مهارشاتق -3

گرایی پس از یک دوره از کاهش سطح مخارج و هزینه های مصرفی است. طبق این تئوری، تقاضای مصرف

 اًمصرفی هرگز واقعاً در سطح کلی ناپدید نمی شود. خریداران صرفاً خرید را به تعویق می اندازند تا نهایت

ابزارهای مالی برای برآمدن از عهدۀ قیمت مطالبه شده از سوی فروشنده را پیدا کنند. همین موضوع خریدارانی 

 را در سطح بازار موقتاً مهار و تلنبار می کند که سپس با آغاز دورۀ رونق، ناگهان رها می شود.

که پس از تجدید ساختار محل کار،  ندتوالنی هسط کاربقۀ ا(، کارکنانی با سLegacyکارکنان بازمانده ) -5

 تابع قوانین جدید می شوند و تمامی حقوق و مزایای سابق خود را از دست می دهند.
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که هم اکنون  1211( برنامۀ بیمۀ اجتماعی ملی حکومت فدرال امریکا از سال Medicare) بیمۀ درمانی -2

افراد  ه، بیمۀ سالمتی را ببیمۀ درمانیی کند. شرکت خصوصی بیمه در سرتاسر امریکا استفاده م 3۲از تقریباً 

 .ارائه می کندتر ساله و بیش 12

(، دو جنبۀ مدیریت استراتژیک، تأمین مالی شرکت ها و مدیریت در ارتباط با M&A) ملیکادغام و ت -1

خرید، فروش، تقسیم و ترکیب شرکت های مختلف برای کمک به رشد سریع بنگاه در بخش یا منطقۀ خود 

د نیک حوزه و منطقۀ جدید، بدون ایجاد شرکت های تابعه است. در حالت ادغام، دو شرکت ترکیب می گرد یا

 ، عبارت است از خرید یکملیک. درحالی که تگیردیک شرکت با هویت جدید شکل می  به این ترتیب و

 شرکت توسط دیگری به طوری که شرکت جدیدی شکل نمی گیرد.

مشابه با ادغام است. دو یا چند شرکت مشترکاً به یک شکل کامالً جدید  (Consolidationامتزاج ) -1

تبدیل می شوند. شرکت های اولیه، دیگر وجود نخواهند داشت. شرکت ماحصل این پروسه، کلیۀ دارایی ها و 

 دیون شرکت های اولیه را که اکنون مرده به حساب می آیند، به دست می گیرد. تفاوت اصلی امتزاج و ادغام،

 ت.ی یک ساختار جدید اسرتعداد حرفه های درگیر و همین طور اندازۀ نسبی این حرفه ها تا پیش از شکل گی

هزینه های جبرانی  برایآژانس ها یا نهادهای ارائۀ خدمات مشاوره ای  -8

(consulting Compensation) ه شرکت های مختلف در ابعاد و انداز برای، حرفه هایی هستند که

، بستۀ هزینه های جبرانی )شامل حقوق، بیمه، سود سهام، آن هابا توجه به وضعیت مالی جاری  مختلف های

رین تکنند که آن شرکت بتواند فعالیت سابق خود را با کممی بازنشستگی و مستمری و غیره( را طوری طراحی 

 ترین سود و عایدی ممکن ادامه دهد.هزینه و با بیش

(، بنگاه مدیریت سرمایه گذاری است که در سهام Private Equity Firmبنگاه سهام اختصاصی ) -2

 های اختصاصی شرکت های عامل، سرمایه گذاری هایی انجام می دهد.

(، آن نوع دارایی است که بتواند سریعاً و با کم ترین تأثیر بر قیمت Liquid Assetدارایی نقدینه ) -1۲

 تی، به وجوه نقد تبدیل شود.فدریا
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 است؟« کارا»بازار آزاد 

 

 پال داماتو

 ایجاد می کند؛ منتها نه برای تولید مایحتاج بشر به دست سرمایه« انگیزه»رقابت سرمایه داری،  این درست که

 ها. داران، بلکه برای سود بیش تر آن

بدون رقابت سرمایه داری، خالقیت و ابداع دچار رکود می شود. مردم انگیزه ای برای کار کردن نخواهند »

که رقابت  نتیجه گرفته می شود همیناین یکی از قدیمی ترین استدالل ها علیه سوسیالیسم است. از «. داشت

 است.خالقیت، ابداع و سخت کوشی مشوق بازار در نظام سرمایه داری، 

، برخورد کردند: 1858، «مانیفست کمونیست»کارل مارکس و فریدریش انگس با این مسأله مدت ها قبل در 

 .«بر ما چیره خواهد شد سراسریاعتراض می شود که با الغای مالکیت خصوصی، کار متوقف و تنبلی »

دت ژوایی می بایست مبا این حساب، جامعۀ بور»رده کننده: پاسخ مارکس و انگلس همان قدر ساده است که خُ

کسانی که در این جامعه کار می کنند، هیچ  ؛ چونشده باشداین بطالت نیست و نابود  کل ها قبل به خاطر

 «.چیز دارند، کار نمی کنند که همهچیز ندارند، و آن ها 

د، نه برای افزایش تولید عمل می کزبه عنوان یک محرکه و انگی ،هرچند درست است که رقابت سرمایه داری

می کند. فقط کافی است به چندین میلیارد دالری فکر کنیم که صرف   هم حیف و میل به شدتنظام  ایناما 
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نگاه های ب در ایناز کار  عظیمی ی نظامی می شود تا ببینیم چه حجمصنعت هاییا مجتمع  یتبلیغات صنعت

 اساساً بی ارزش تلف می شود.

ا به خرید ات برای متقاعد کردن مغیسلیحات کشتار جمعی یا تبله صرف تتصور کنید صدها میلیارد دالری ک 

برند آب معدنی می شود، می تواند صرف تعمیر مدارس درحال فروریختن، تأمین بهداشت و درمان  این یا آن

 محیط زیست شود. بد و سر و سامان دادن به وضعیت ،سراسری

به عالوه از آن جا که بنگاه های سرمایه داری همگی وابسته به افزایش سود و سهم بازار هستند، باید به طور 

 به فروش برسانند. از قبلمقادیری به مراتب بیش با مداوم محصوالت خود را 

ستند. مثالً وام نیزۀ ذاتی برای سرمایه داران وجود دارد که چیزهایی تولید کنند که چندان بادیاین انگ در نتیجه

ول از نو چاپ و تغییر فص دالری با یک مقدمۀ جدید 1۲کتاب  صنعت کتاب های درسی را درنظر بگیرید، یک

 .استفاده نکننداز نسخه های قدیمی تر  به اجبار نمی شود تا دانشجویا

صمیم بازار ت»اریم ی است که نشان می دهد وقتی بگذی از دردآورترین نمونه هایکمان احتماالً یشت و درابهد

 خدمات بهداشتی و درمانی، چه اتفاقی می افتد. بهداشت و درمان برای سود، یعنی انجام کم ترین «بگیرد

 ترین مقدار پول. برای بیش

( مانع دسترسی مردم به خدمات مهم HMO« )سازمان حفط و ارتقای سالمت»که  است به همین دلیل

سود و زیانش لطمه می خورد. مضحک بودن شرکت  ۀچون در غیر این صورت به ترازنام پزشکی می شود،

های بیمه در این است که  افرادی را بیش از هر کسی به آن نیاز دارند، تحت پوشش قرار نمی دهد، چون 

 سودآور نیست.

مقایسه  «ودست ففَ» ا، بهداشت و درمان را ب«Columbia/HCA»ریچارد اسکات، سرپرست شرکت بدنام 

ارائه کنیم؟، و سپس  نیعهد داریم که به همه خدمات درماآیا ما ت»کرد. اسکات این پرسش را مطرح کرد که 

یک رستوران فست فود متعهد هست که به هر کسی که آیا جا این خط و مرزها را می کشیم؟ ک»پاسخ داد: 

 «از گرد راه می رسد، غذا بدهد؟
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 ۰تا  می کند جزندگی بشر را تباه می کند. ایاالت متحده میلیارددها دالر خر از این ها گذشته، سرمایه داری

 ند.تلنبار ک زدحمدر زندان های به شدت م -باریا التین ت تسیاهپوسجوانان عموماً آن هم  -میلیون نفر را

در و  ارد است،دبسیار پایین تر از کیفیت استان دانش آموز فقیر قرار می دهد، ها در اختیار میلیون ی کهآموزش

 این پیام را می دهد که زندگی آن ها هیچ چیز نیست.واقع 

ر نداشتن ود مسکن به خاط، آیا این کمببلهدر امریکا به دلیل کمبود مسکن است؟ اگر  خانمانآیا وجود افراد بی 

 آن است؟ و ساز والد برای ساختفب و بتون، چو

واقعیت این است که تحت نظام سرمایه داری، هیچ گونه انگیزه ای برای ساختن مسکن کم هزینه برای بی 

 جود ندارد. چون انجام این کار سودآور نیست.وخانمان ها 

میلیون نفر در جهان مصداق دارد که با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. تأمین  8۲۲همین درمورد بیش از 

 نند.، انبار یا نابود می کاین افرادودآور نیست. بنابراین مواد غذایی را به جای توزیع در بین هم س ها غذای آن

ی زمان ول ،این چه نوع نظامی است که می تواند میلیاردها دالر برای ساخت یک زیردریایی اتمی هزینه کند

 برای سیر کردن گرسنگان ندارد؟ یا پول

ناس بر اساس نیاز بشر تولید و توزیع می شود، افزایش بهره وری نه در یک جامعۀ سوسیالیستی، جایی که اج

ات کار کم تر و استفادۀ کامل از عسا به معنای به معنای بیکاری بیش تر و ساعات کار طوالنی تر، که

 استعدادهای هر فرد خواهد بود.

 د بود.زندگی هر فرد خواه، بلکه وسیله ای برای بهبود کیفیت نه یک زنگ خطر اقتصادی ،«اضافه تولید»

اتیک و راه رروکوسوسیالیسم نیروی مغز و عضالت را که فعالً صرف تبلیغات کالفه کننده، کاغذبازی های ب

 رپناه،ن به بیماری، تأمین غذا، سوظایف خالقانه و مفید برای پایان داد هبزرگ تر و بهتر کشتار می شود، ب های

 اختصاص می دهد. ،اوقات فراغات برای همه موزش وآ

 انتشار یافت. ۰۲۲۲نوامبر  1۲، «کارگر سوسیالیست»نخستین بار در این مطلب 

http://socialistworker.org/2012/04/20/is-the-free-market-efficient 

http://socialistworker.org/2012/04/20/is-the-free-market-efficient
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 «تنبلی» اقتصادِ

 پال داماتو

ی معترض شده اند که اگر مالکیت خصوص»کارل مارکس و فردریش انگلس در مانفیست کمونیست نوشتند 

 «.یر بر همه جا حاکم خواهد شدگکارها متوقف می شود و تنبلی فراهمۀ ، آن گاه گرددلغو 

رین تو حرص و ولع طبیعی ذات بشر را کنار بگذاریم، اعتراض باال شاید هنوز هم رایج بودنیاگر ادعای رقابت

 هک پذیری سوسیالیسم باشد. البته مدافعین سرمایه داری توجه نمی کنند این دو ایدهاستدالل علیه امکان

 نند!را نقض می ک هر یک دیگری ،«مردم ذاتاً اهل رقابت اند»و « انسان ها ذاتاً تنبل هستند»

ۀ اگر این درست باشد، جامع»هنوز هم  بهترین پاسخ است: « تنبلی»پاسخ هوشمندانۀ مارکس به استدالل 

آسایی باید مدت ها پیش منقرض شده باشد؛ چرا که در این جامعۀ بورژوایی بورژوایی به علت تنبلی و تن

 «.ننده دست می آورند، کار نمی کی که همه چیز بمی کنند، چیزی به دست نمی آورند، و کسان کسانی که کار

به عالوه تنبلی، اگر زاویۀ دیگری به آن نگاه کنیم، الزاماً هم چیز بدی نیست. به عنوان مثال اگر اختراعی پیدا 

بالعکس  تنبلی نیست و دیگر آیا این را کاهش دهد، ۀ معیندار کار الزم برای اجرای یک وظیفمق بتواند شود که

 ؟محسوب می شودع یک انگیزه برای اخترا

چندان دشوار نیست که صحت این مشاهده را در یک جامعۀ سرمایه داری ببینیم، چرا که برای کارگران، 

به عنوان وسیله ای برای کاهش ساعات کار، بلکه صرفاً برای تشدید تولید یا افزایش میزان کاری نه اختراعات 

اری ب ،صرفه جویی کار وسایل راعِتد. اخنظاهر می شو ،که هر کارگر قادر به انجام آن در یک زمان معین است

از روی دوش طبقۀ کارگر برنمی دارد، بلکه صرفاً به فرد سرمایه داری که آن ها را استخدام می کند اجازه می 

 کردن رقبا، سهم خود را از بازار افزایش دهد. به در کاهش قیمت محصوالت و از میدان با دهد که

ذران زندگی گیعنی نود درصدی که مجبورند برای  -برای اکثریت ۀ امرانگیزۀ اختراع است، نتیج ،که سود مادام

 آزاد، که صرفاً نرخ های باالتر استثمار است. وقتنه افزایش  -کنند کار

جوامع شکارورز باستانی را به عنوان جوامعی تصویر می کنند که دائماً در لبۀ مرگ از گرسنگی زندگی  غالباً

 جوامعِین افاجعه بودند. واقعیت این است که  به تعویق انداختنپایان برای بی یمحکوم به رنجردند و می ک
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 دنخیلی خوب بود ،هلیضروری برای تداوم زندگی آسودۀ قبدرک حداقل کار  زمینۀ غذا، در در جستجویدائماً 

 وقت آزاد فراوانی برایشان باقی می ماند. و

یک زن، در یک روز غذای کافی »ت که شوشمن های صحرای کاالهاری نوب زندگی مثالً یکی از شاهدان

ت در اردوگاه، حرااستزمان خود را صرف  جمع آوری می کند و باقی را برای تغذیۀ خانواده اش به مدت سه روز

تقریباً  ناین ز«. از سایر اردوگاه ها می کند مهمانانبافندگی، دید و بازدید از سایر اردوگاه ها یا سرگرم کردن 

 ر وظایف می کرد.یسه ساعت در روز را صرف انجام سا

ه مدت بتیاق صرف شکار کند و سپس شاغیرعادی نیست که یک هفته را با  برای یک مرد»و در مورد مردان: 

ت های فعالی ،صبه خصوص رق، دید و بازدید، سرگرمی و ... طی این دوره دو یا سه هفته دست به شکار نزند

 «.اصلی مردان هستند

 ،در جامعه ای که بازار الغا شده و اجناس با یک برنامۀ اجتماعی طبق نیاز انسان تولید و توزیع می شود، اختراع

 ییعنی کار الزم برای بازتولید مایحتاج ابتدای -ۀ افرادوسیله ای خواهد شد که به واسطۀ آن کار ضروری هم

تری یشتر و ببخش بیشو به طور ممتد کاهش پیدا می کند،  -حمل و نقل و آموزش زندگی نظیر غذا، سرپناه،

القه مندی ها و خواسته های خود را عاز وقت آزاد را به ارمغان خواهد آورد که طی آن هر فردی آزاد است 

 سواری باشد یا چرت زدن.موجو ، صدنبال کند، حاال می خواهد موسیقی، هنر، رق

ند ترل بر فرایاز کنانگیزتری نظیر جمع آوری زباله و معدن کاری هم زمانی که کارگران حتی کارهای رقت 

-مجموع کنترل بر شرایط و فرایندهای کار، بکارگیری سریعکار برخوردار باشند، دیگر رقت انگیز نخواهد بود. 

به نحوی که هیچ  غلادر بین این مش افرادترین روش ها، کاهش ساعات کار و نهایتاً گردش ترین و ایمن

 بخش تر از آن چه اکنون هست،ذترا هم به مراتب ل هاکار قبیل فردی در یک کار خاص گیر نکند،  حتی این

 خواهد کرد.

تر مرزشمند و کاتر رضایت بخش و بیش ،به دنبال چنین تغییراتی، کار به دلیل خصلت اجتماعاً الزم آن

 پراضطراب و ننگین می شود.

محصول  تر یکتر و بیشی بازار سرمایه داری، انگیزۀ دائمی هر سرمایه دار به فروش بیشکه هاحیکی از مض

 ع کردن صورت می گیرد.ارصِرف اختدر این صورت اختراع هم تنها به است. 
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نسخۀ  ابت چندانی وفاماً تابدون آن که الز چیزیاز « جدیدی»برخی صنایع این چنین است که نسخۀ  طبیعتِ

را دارد، تشویق به « قدیمی»قدیمی تر داشته باشد، به طور دوره ای عرضه می شود و هر کسی که نسخۀ 

دگی زدیگر این هیجان ویژگیخرید نسخۀ جدید می شود، حتی اگر آن چه دارد شکسته یا خراب نشده باشد. 

درست کردن چیزهایی که  نامیده می شود، یعنی« شدهکهنگی برنامه ریزی»برای فروش، چیزی است که 

 دوام ندارند.

زۀ سود، برنامه یند یا خرب شود. در جامعه ای بدون انگکششان بطبیعتاً به نفع اکثریت مردم نیست که وسایل

. ارنددساخت چیزهایی می شود که تا حد ممکن دوام  صرف ،زمانتر خواهد بود. یعنی منطقی به مراتبریزی 

 اجتماعاً الزم برای رتق و فتق جامعه را کاهش خواهد داد.این خود مقدار کل کار 

در یک جامعۀ سرمایه داری، کار فکری و یدی از یک دیگر جدا شده اند و هر کسی در مشاغل معینی 

و فعالیت دارد که به ا ۀری و ویژاهر فردی یک حوزۀ انحص»بندی می شود. مارکس و انگلس نوشتند طبقه

می ن چنان چهاو یک شکارچی است، ماهیگیر، چوپان یا منتقد، و »، «از آن ندارد یمی شود و راه گریز تحمیل

 «.معیشت خود را از دست دهد، باید هم باقی بماند ابزارخواهد 

در یک جامعۀ کمونیستی، جایی که هیچ کسی یک حوزۀ انحصاری فعالیت ندارد، اما هر کسی »با این حال، 

تولید عمومی را تنظیم می کند و بنابراین این  ،جامعه ؛شاخه ای که مایل است موفق شود هر می تواند در

امکان را به من می دهد که امروز یک کار و فردا کاری دیگر انجام دهم.... بدون آن که به یک شکارچی، 

 «.ماهیگیر، چویان یا منتقد بدل شوم

 آنار به انجام و واد لیتی باشند که از آن لذت می برندفعاهیچ کسی نمی تواند انکار کند مردم تا وقتی درگیر 

نه  ست کها این اضطرار و جبر را محو می کند. از این طریق ،حوصله نمی شوند. سوسیالیسمنیستند، دیگر بی

 خالقیت فراگیر را به بار خواهد آورد. که بالعکس شکوفاییِبل، «تنبلی فراگیر»

http://socialistworker.org/2007-1/630/630_08_Laziness.shtml 
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 مندترین یک درصد جهان، تقریباً نیمی از ثروت کل جهان را در اختیار داردثروت

 اندره دیمن

 دملیتیچن های شرکت به عنوان یکی از، «ت سوئیسیدکر»رین گزارش ثروت جهانی از سوی انتشار جدیدت

 58۴۰یت جهان، درحال حاضر ندترین یک درصد جمعمخدمات مالی واقع در سوئیس، نشان می دهد که ثروت

 درصد از ثروت جهانی را تحت کنترل خود دارد. 

دترین مناگر فرض بگیریم که رشد نابرابری با همان نرخ سال گذشته ادامه می یافت، در این صورت ثروت

سال، با هر انگیزه و قصدی که دارد صاحب کل ثروت موجود در  ۰3 ظرفیک درصد جهان قادر می شد که 

 ین شود.کرۀ زم

 

به شدت شتاب به این سو  ۰۲۲8گزارش فوق نشان می دهد که رشد نابرابری جهانی از زمان بحران مالی 

 ابگرفته است، چرا که از یک سو ارزش دارایی های مالی صعود کرده و از سوی دیگر در عین حال دستمزدها 

 مواجهه بوده اند.سقوط و رکود 
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این ارقام »علیه فقر،  همرکز خیری کنابرابری در اوکسفام، ی طالعاتبخش م ، سرپرست«اما سیری»به گفتۀ 

نفع  هببیش از قبل مؤید آن است که نابرابری، شدید و رو به رشد است، و بهبود اقتصادی در پی بحران مالی 

حران ت، بهای بی دهد که افرادی با حداقل استطاعاین گزارش نشان م«. ثروتمندترین افراد منحرف شده است

د مندترین افراچون سیل به سوی خزانه های ثروتتری هممالی را پرداخت کرده اند، درحالی که ثروت بیش

 سرازیر شده است.

هزار  1۲۲یعنی افرادی با خاص ثروتی بالغ بر  -درصد از جمعیت جهان 8۴1مندترین ثروت ،مطالعه طبق این

کسانی  -درصد پایینی جمعیت جهان 1۲در این بین، درصد از کل ثروت جهان را در اختیار دارند.  82 -دالر

 هستند.درصد از ثروت جهانی  ۰۴2 صاحب صرفاً -هزار دالر 1۲تر از با خالص ثروت کم

ثروت کاغذی دارد که محرک آن هم تزریق تریلیون ها  افزایش رشد نابرابری ارتباط تنگاتنگی با موج جهانی

( به نظام مالی QE« )تسهیل کمّی»و سیاست های موسوم به  دالر از سوی بانک مرکزی با نرخ بهرۀ صفر

ر رسید که تریلیون دال ۰13و به  درصد در طول سال گذشته رشد کرد 8۴3بوده است. کل مقدار ثروت جهانی 

تریلیون  1۰۴3 ،. تنها طی همین سال، کل ثروت ایاالت متحدهاست تاکنون به ثبت رسیده باالترین افزایش

ه نیست و نابود شد ۰۲۲8که در طول سقوط مالی  است عنی تقریباً معادل با همان مقداریی -دالر رشد کرد

 بود.

اقتصاد جهانی در کل شاید راکد باقی بماند، اما این موضوع مانع از موج »همان طور که گزارش می گوید: 

 ل ثروتباالی سهام، ک با ثبات و قیمت های با اتکا بهافزایش ثروت فردی در طول سال گذشته نشده است ... 

تریلیون دالر  ۰2۲که ثروت خانوار از آستانۀ  است نخستین باریاین درصد رشد کرد...  8۴3 در سطح جهانی

 «.ته استشگذ

 لیون دالری...روندی را ادامه می دهد که شاهد افزایشیتر ۰۲۴1افزایش سالیانۀ » کردیت سوئیس اضافه کرد: 

درصد باالتر از نقطۀ اوج پیش از بحران  ۰۲وده است، به طوری که اکنون ب ۰۲۲8 سال ثروت جهانی از ساالنۀ

 «.قرار دارد ۰۲۲8درصد باالتر از نقطۀ حداقل اخیر در سال  32و 
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سریع تعداد میلیونر ها شده است. طی سال گذشته در ایاالت متحده،  صعوددارایی ها منجر به  شرشد ممتد ارز

میلیون نفر نسبت به رقم  15۴۰هایی بالغ بر یک میلیون دالر، با رسیدن به تعداد افراد بالغ با خالص دارایی 

 درصد رشد داشته است. 1۰میلیون نفر،  1۰۴2

 ۰۲۲8این گزارش ضمن مالحظۀ قابل توجهی به وضعیت، رشد نابرابری اجتماعی را مستقیماً به سقوط مالی 

اغلب در حول و حوش زمان بحران مالی، وقفه پژوهش ما نشان می دهد که کشورها »مرتبط ساخته است. 

 «.به بعد اما نابرابری ثروت رو به افزایش بوده است ۰۲۲1ه کردند... از بساختاری را در روند نابرابری تجرای 

، وزارت های خزانه داری سرتاسر جهان برای کمک به نظام مالی تاراج شدند، ۰۲۲8مالی  طبه دنبال سقو

 که اساساً در اختیار ازش های دارایی های مالی ررکزی به انتشار پول دست زدند تا ادرحالی که بانک های مر

حمل را به خاطر این کمک ها متباال نگاه دارند. در این بین، خدمات اجتماعی بیش ترین ضربه  ،ثروتمندان بود

یجۀ همۀ بیاورند. نتق کارکنان خود را پایین و، مثالً شرکت ها دست به بیکارسازی های وسیع زدند تا حقشد

 این ها افزایش  بی سابقۀ نابرابری اجتماعی بوده است.

 

رفته ن کشورهای سرمایه داری پیشرین کشور در میاجلودار این فرایند، دولت اوباما است؛ ایاالت متحده نابرابرت

ه بیش از ان بکسانی که خالص ثروت ش ؛«ماورائی»خالص ثروت  بااز افرادی  تناسبیاست و میزبان شمار نام

 را در خود دارد، یعنی دو برابر «ماورائی»ایاالت متحده نیمی از افراد با خالص ثروت میلیون دالر می رسد.  2۲
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تر از کشور بعدی که باالترین تعداد چنین افرادی برابر بیش 1۲تعدادی که در اروپا زندگی می کنند و تقریباً 

 به ثبت رسانده.را 

از نگرانی را در خورد  یمالی مهم اروپا نوشته شده است، جنبه هاییکی از نهادهای گزارش که از سوی این 

درآمد قابل تصرف )که خود  از داشت. طبق این گزارش از زمان بحران مالی، ثروت مالی به مراتب سریع  تر

 در تنگنای وضعیت تیره و تار اقتصادی قرار گرفته است( رشد داشته.

برابر درآمد است( و  1۴2است )یعنی ثروت  1۴2این که نسب فعلی ثروت به درآمد،  کردیت سوئیس با اشاره به

( و باالترین سطح در 2این که چنین رقمی به مراتب باالتر از مقدار متوسط دورۀ پساجنگ )رقمی کم تر از 

ت به روث باال بودن غیرطبیعی نسبتبا درنظر داشتن این که در گذشته »تاریخ پس از جنگ است، نوشت: 

ضافه و ا« محسوب می شودعالمت نگران کننده یک رکود بوده است، پس چنین رقمی  دال بردرآمد عالمتی 

رسید و مجدداً  1به باالتر از رقم  ،و در طی حباب دات کام 1222به طور خالصه این نسبت در سال »کرد 

 .۰۲۲8سال  ، یعنی درست تا پیش سقوط مالی«آن سد را شکست ۰۲۲1تا  ۰۲۲2طی سال های 

برای  اراین که سیاست های اجرا شده در طول شش سال گذشته تنها شرایط  شدار کردیت سوئیس مبنی بره

سایر جناح های طبقۀ  ی از سویمشابهیک سقوط مالی جدید مهیا کرده است، به دنبال ابراز نگرانی های 

  است. بوده هو در میانۀ افزایش نوسانات بازارهای جهانی در طول هفتۀ گذشتحاکم 

هرچند با وجود این نگرانی ها بر سر نزدیک شدن اقتصاد جهانی به یک پرتگاه مالی جدید، نه کردیت سوئیس 

از طبقۀ حاکم راه حلی برای بحرانی که ریشه در تناقضات تاریخی و بغرنج خود نظام سرمایه  جناحیو نه هیچ 

 داری دارد، ندارد.

 ۰۲15اکتبر  11

https://www.wsws.org/en/articles/2014/10/17/ineq-o17.html 
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 .۰۲۳سال بحران سرمایه داری در آستانۀ 

 مایکل رابرتز

 هستیم؛ یعنی حرکت به سوی هفتمین سال کامل از زمان آغاز بحران اعتباری جهانی ۰۲15درحال آغاز سال 

اد و شروع بهبود اقتص ۰۲۲2، و پنجمین سال از زمان نقطۀ حداقل رکود بزرگ در تابستان ۰۲۲1تابستان  در

 جهانی. آن چه سال گذشته در حول و حوش همین زمان گفتم این بود که: 

خواهد بود: یعنی نسبتاً ضعیف و  ۰۲1۰، رشد اقتصادهای اصلی جهان احتماالً مشابه سال ۰۲13در سال »

احتماالً شاهد بازگشت یک رکود بزرگ  ۰۲13پایین تر از متوسط های بلند مدت. اما سرمایه داری در سال 

رشد کند و اروپا و ژاپن به هیچ وجه رشدی  ۰۲1۰ایاالت متحده سریع از سال که اهد بود. انتظار ندارم نخو

عمل کنند، آن هم اگر اقتصاد دولتی  ۰۲1۰داشته باشند. اقتصادهای نوظهور اصلی شاید قدری بهتر از سال 

ی، امسال هم سالی ضعیف . اما به طور کلتری بزندبیشسرمایه گذاری  دست بهچین تحت رهبران جدید 

 «.خواهد بود

رخ داده است. متوسط رشد ساالنۀ تولید ناخالص  -حتی در مورد اقتصاد امریکا -آن چه گفتم، کم و بیش

، است درصد بوده ۲۴2( تنها ۰۲13سال  های رکود بزرگ و تخمین دورۀ ت متحده )شاملداخلی واقعی ایاال

درصد بود؛ این رقم به مراتب پایین تر از  ۰۴5در حدود  ۰۲۲1درحالی که همین نرخ طی سال های پیش از 

 است. 122۲و  128۲دهه های  در متوسط رشد واقعی
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 ،برآورده نکردهپیش بینی ها و انتظارات اقتصادهای اصلی را به این سو  ۰۲۲2اگر چه بهبود ساالنه از سال 

نهایتاً شاهد اوج گیری  ۰۲15ست که سال ا غالباقتصادی  گراندر بین تحلیلولی باز هم این خوش بینی 

و این امر به بهبود نیرومند درآمدها و  خواهد بوددر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصادهای اصلی 

سالی خواهد بود  ۰۲15، سال «بانک آلمان»اشتغال برای اکثریت مردم می انجامد. به عنوان مثال، به گفتۀ 

گولدمن »درصد خواهد بود.  3۴8، ۰۲12درصد می رسد و این رقم در  3به ده حرشد ایاالت مت طی آن که

اقتصاد ایاالت متحده شتاب »در میان آن ها، تخمین می زند که ختاپوس ین ا، به عنوان بزرگ تر«ساکس

یل دالاین نهاد اقتصاددانان  ؛«خواهد گرفت و به آهنگ رشدی باالتر از روند بلندمدت آن دست خواهد یافت

شتاب احتماالً با رشد سریع تر مصرف شخصی و هزینه های سرمایه ای، با »ا چنین توضیح می دهند: ر خود

 «.پشتیبانی مداوم بخش مسکن، هدایت خواهد شد

رشد اقتصادی ایاالت متحده، تا به اآلن چگونه این بسیار خوب؛ اجازه دهید ببینیم که اجزای شکل دهندۀ 

 ۰۲13ایاالت متحده در سه ماهۀ سوم  یدرصد 5۴1 سالنۀها از نرخ رشد  درحال پیشروی بوده اند. در رسانه

وط است. اما بخش اعظم این افزایش، مرب بوده صحبت می شود. این سریع ترین نرخ در تقریباً دو سال گذشته

صوالتی را از حغلی بوده است که موجودی انبار خود را افزایش داده اند. یعنی مامش آن دسته از حرف و به

شاید در بازار مورد تقاضا قرار بگیرند. نرخ تولید ناخالص داخلی بدون تا عرضه کنندگان خریداری کرده اند 

دی در سه ماهۀ دوم اار مشابه با متوسط رشد از زمان بهبود اقتصبر داشتن این افزایش در موجودی اندرنظ
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درصد  1۴8ۀ سوم، به کاهش خود از درصد در سه ماه 1۴2 یعنی مخارج مصرفی،رشد خواهد بود. ضمناً  ۰۲۲2

بر روی  بخش خصوصیدرصد در سه ماهۀ نخست ادامه می دهد، درحالی که مخارج  ۰۴3در سه ماهۀ دوم و 

درصدی  3۴1، عمالً به نرخ ساالنۀ ۰۲۲2تجهیزات و نرم افزار برای دومین بار از زمان آغاز بهبود در اواسط 

 درصد در ۰۴3با نرخ  ایاالت متحده ولید ناخالص داخلی واقعیاین متوسط رشد ت ،گری شیلینگ سقوط کرد.

 دورۀ بهبود را تحلیل کرده است. طول

 

تر از سهم درصدی را تشکیل می دهد، رقمی که اندکی کم 1۲درصد از این رشد  12هزینه های مصرفی، 

ط کرده است. درصد( است. هرینه های دولتی سقو 18)یعنی  ۰۲13در سه ماهۀ سوم  GDPواقعی آن از 

درصد از  ۲۴5درصد از کل این رشد را دربرمی گیرد. خالص تجارت،  2ساخت و ساز مسکونی )ساخت خانه(، 

واقعی را شکل می  GDPدرصد از رشد  12کاسته است. انبارداری به طور قابل توجهی  GDPرشد واقعی 
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درصدی سهم داشته است،  1۲رشد  این درصد از ۰2دهد. هرچند درست است که سرمایه گذاری خصوصی در 

ت محصوال»ولی به وضوح برای قوی تر کردن اقتصاد کافی نبوده است. به عالوه این رقم شامل مقولۀ 

 می شود که آماردانان دولت به تازگی اضافه کرده اند و تردیدبرانگیز است.« مالکیت فکری

ست، منتها اساساً به دلیل تنزل نرخ چنان ضعیف است. نرخ بیکاری، رو به کاهش بوده ابازار کار نیز هم

به این سو شدیداً سقوط کرده  ۰۲۲۲ساله، نرخ مشارکت از سال  ۰5تا  11مشارکت نیروی کار. برای افراد 

اب انتخدست به است، چرا که افراد جوان باید بین باقی ماندن در مدرسه یا صرف نظر از جستجوی شغل 

 بزنند.

، شمار زیادی از مردم هستند که خواهان مشاغل تمام وقت می باشند، اما (1) تر نوشته امهمان طور که پیش

 درصد از جمعیت شاغل(. 2۴1میلیون نفر و  8پاره وقت به آن ها ارائه می شود )چیزی در حدود  بتنها مناص

 

و کم درآمد )مانند تفرجگاه ها، مهمان داری، خرده فروشی  بخش های مضاف بر این، اکثر مشاغل جدید در

هزار شغل جدید در ماه اکتبر را تشکیل می داده اند. نزدیک به  ۰۲5غذای حاضری( هستند که یک سوم از 

درصد  28 درحالی کهدرصد از مشاغلی که طی رکود اخیر از بین رفتند، مشاغلی با حقوق متوسط بودند،  1۲

. تقریباً یک چهارم کلّ کارگران از مشاغل ایجاد شده از آن زمان تاکنون، مشاغلی با حقوق پایین بوده اند
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، «پروژۀ خانواده های کارگری فقیر»دالر یا کم تر درآمد کسب می کنند. طبق گزارش  1۲امریکا ساعتی 

نزدیک به یک چهارم افراد بالغ در خانواده های کارگری کم درآمد در تنها هشت منصب شغلی استخدام »

کی، خدمتکاری، پیشخدمتی، خرده فروشی، گارسنی یا گردیدند: صندوق داری، آشپزی، مراقبت های پزش

ایاالت متحده عمالً در قیاس با هر یک از کشورهای عضو گروه هفت، درصد باالتری از کارگران «. رانندگی

 را دارد. کم درآمدمشغول به کارهای 

االیی بهتر درصد ب ۰۲در نتیجه دستمزدهای واقعی هفتگی به طور متوسط رو به کاهش هستند. البته وضع 

درآمد،  ندرصد باالیی صاحبا 2 رفته است. درصد باال 1، ۰۲۲8است. درآمد متوسط واقعی آن ها از سال 

پایین تر  در سطحی درصد پایینی هنوز ۰2درصدی را در درآمدهای خود تجربه کرده اند. اما حقوق  8جهشی 

 ردان انتظار افزایش تند هزینه های مصرفی را از آخرین نقطۀ اوج تا پیش از رکود قرار دارد. بنابراین نمی تو

 چنان به روند آهستۀ خود ادامه می دهد.هم نیز سال آتی داشت. ضمناً رشد مصرف شخصی واقعی

 

،  درآمد ۰۲1۰تا  ۰۲۲۰البته تعجبی ندارد وقتی ببینید که طبق مطالعه ای دربارۀ درآمدهای خانوار در دهۀ 

درصد پایینی  2۲درصد افزایش یافت، درحالی که درآمد واقعی  11۴۰ن دوره درصد باالیی، طی ای ۲۴۲1واقعی 

بود. تنها سالی که سهم  12۴3درصد باالیی از کلّ درآمدها،  1، سهم ۰۲1۰درصد سقوط کرد. در سال  1۲۴1

 درصد! میانۀ درآمد واقعی 12۴1و آن هم با نسبت  می شود 12۰8مربوط به ، هتر بودآن ها از این رقم بیش
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درصد و  8۴3، قریب به ۰۲۲1خانوار، یعنی درآمد خانواری در میانۀ این طیف، نسبت به سطح پیش از رکود 

درصد  11درصد کاهش یافت. طبق مطالعه ای دیگر،  2۴1نسبت به بیشترین رقم ثبت شده در طی این دوران، 

نها دخل و خرجشان با یک که ت زندگی می کنند یاز کل مردم امریکا اکنون حداقل گاهی اوقات به صورت

درصد مردم در فقر به سر می برند. اما باالترین  12. تخمین های رسمی نشان می دهد که دیگر برابر است

هزار دالر است. شمار امریکایی هایی که بین   35حقوق در نیمۀ پایینی حقوق بگیران ایاالت متحده، در حدود 

 می رسد.میلیون نفر  151 هب برابر آستانۀ فقر درآمد دارند، ۰تا  1۴2

 

تریلیون دالر رسید )آن هم از طریق افزایش بهای امالک(،  ۰1به  ۰۲۲2با وجود آن که ثروت خانوارها از سال 

بودند، هستند. طبق پژوهش دو تن از اقتصاددانان  ۰۲۲1خانواده های متوسط هنوز فقیرتر از آن چه در سال 

ویلیام امونز و برایان نویث، متوسط خالص ثروت خانوار پس از تعدیل با  با نام های« مرکر ثبات مالی خانوار»

دالر(.  152،1۲۲)رقم  ۰۲۲1درصد پایین تر از نقطۀ اوج آن در سال  ۰دالر است. یعنی  1۰1،8۲۲نرخ تورم، 

هی های فاقد هرگونه دارایی خالص بودند، چرا که بد ۰۲۲2به عالوه تقریباً نیمی از کلّ مردم امریکا در سال 

 .ه استآن ها از دارایی هایشان بیشتر بود
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 «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»وخیم تر شده اند. طبق محاسبات « بهبود»این نابرابری ها در دورۀ 

(OECD ،)« بیش از دوازده سال قبل افزایش یافته است ۰۲1۲نابرابری طی سه سال گذشته تا اتمام سال »

تجربه می کند. به  OECDه یکی از عمیق ترین شکاف ها را در میان کشورهای و در این میان ایاالت متحد

 ۰88درصد از کل خانوارهای امریکایی به طور متوسط  1، ثروتمندترین «مؤسسۀ سیاست اقتصادی»گزارش 

درصد  22تر از ثروت خانواده های متعارف طبقۀ متوسط ثروت دارند و ثروت آن ها از مجموع ثروت مرتبه بیش

مبلغی به دست آوردند  ۰۲1۰ثروتمند امریکایی از سرمایه گذاری خود در سال  ۰۲تر است. تنها نیز بیش یایینپ

عضو صاحب  5که معادل بود با کل اندازۀ بودجۀ کمک غذایی )بودجه ای که برای پرداخت به خانواده هایی با 

آورند(. شش نفر از ورثۀ بنیان گذار  در سال به دست نمی دالر هزار 3۲درآمد طراحی شده است که بیش از 

درصد پایینی مجموع کلّ مردم  3۲وال مارت، سم والتن، خالص ثروتی دارند که تقریباً معادل با ثروت 

که به ادعای رسانه های سرمایه داری « بهود هیجان انگیزی»امریکاست. این حقایق  تصویر دیگری از این 

 برای ایاالت متحده در راه است، نشان می دهد. ۰۲15و اقتصاددانان جریان اصلی در سال 

ستند. ه« هیجان انگیز»تر به مراتب کم داری نگاه می کنیم، چشم اندازها هنگامی که به باقی جهان سرمایه

واقعی جهان کاهش می  GDPرشد  را ازهر سال که می گذرد، صندوق بین المللی پول پیش بینی های خود 

 دهد.



11۲ 

 

ن المللی پول برای ششمین بار متوالی ارقام خود را درمورد پیش بینی رشد جهان مورد چندی پیش صندوق بی

درصد تعیین  3۴1، ۰۲15درصد و سال  ۰۴2، ۰۲13تجدید نظر و کاهش قرار داد و به این ترتیب نرخ رشد سال 

ح درحال توسعه ، رشد در اکثر اقتصادهای به اصطال(۰) شد. همان طور که بارها در مطالب قبلی نشان داده ام

 شدیداً امسال کند شده است )برخالف پیش بینی تاحدودی خوش بینانۀ من در همین موقع در سال گذشته(. 

به سطح تولیدی می  درصد از کلّ رکودها ۰۲انی، تنها ثنای سال های دو جنگ جهتبه لحاظ تاریخی، به اس

درصد از رکودها  13ش از رکود هستند. تنها چنان پس از گذشت دو سال پایین تر از سطح پید که همنانجام

بالغ بر پنج سال به درازا می کشند. این بار ایاالت  ،درصد 1بیش از سه سال به طول می انجامند و تنها 

مورد از  2مجدداً دست یافتند. اما در  GDPمتحده، آلمان و کانادا  پس از تقریباً سه سال به سطح اوج سابق 

 ت. نوز پایین تر از نقطۀ اوج پیشین اسهه داری، سطح تولید با وجود گذشت شش سال اقتصاد برتر سرمای ۰۲

و سپس  ۰۲۲8در سال های  OECDاکنون می توانیم به درآمد واقعی سرانۀ هر اقتصاد نسبت به متوسط 

 نگاه کنیم. ۰۲11
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کاری و توسعۀ اقتصادی درصد باالتر از متوسط سازمان هم 51، ۰۲۲8درآمد سرانۀ ایاالت متحده که در سال 

ترین سقوط در درآمد نسبی بود، در سال سقوط کرد. یونان نیز شاهد بزرگ ۰۲11درصد در سال  38بود، به 



11۰ 

درصد  ۰8به  ۰۲11درصد پایین تر حد متوسط بود، درحالی که همین رقم در سال  15، درآمد نسبی آن ۰۲۲8

 8لمان تنها برنده بود، چرا که درآمد سرانۀ آن از زیر متوسط رسید. در بین اقتصادهای عضو گروه هفت، آ

چنین نشان می دهند که بریتانیا یکی درصد افزایش یافت. ارقام هم 15به  ۰۲۲8درصد باالی متوسط در سال 

درصد باالی متوسط  1ترین بازندگان در سال های پس از بحران بوده است. درآمد سرانۀ واقعی از از بزرگ

OECD  سقوط کرد. ۰۲11درصد پایین متوسط مذکور در سال  3به  ،۰۲۲8در سال 

گام های بلندی به  ۰۲15اما اکنون صحبت هایی زیادی از این می شود که قرار است اقتصاد بریتانیا در سال 

پیش بردارد. در این بین رسانه شادی و پابکوبی می کنند که جورج آزبورن، وزیر مالیۀ حکومت محافظه کار 

 GDPرا به خود اختصاص داده است. رشد « مرد سال»طرف نشریۀ تایمز، متعلق به مورداک، عنوان بریتاینا از 

درصد رسید، اما همانند مورد  1۴2به  ۰۲13واقعی در هر سال نسبت به سال پیش از آن، در سه ماهۀ سوم 

انیا صادرات بریتایاالت متحده باید جزئیات این رشد را بشکافیم تا وخامت آن را مشاهده کنیم. وضعیت 

 2درصد کاهش یافته. کسری پرداخت های خارجی بریتانیا با باقی جهان، به  3چنان وحشتناک است و هم

 ۰۲15رسیده است. متخصصان خود حکومت کم تر از پیش اعتقاد به رشد سریع تر در سال  GDPدرصد از 

ا رشد مثبت، به طور ادواری بوده است و به اعتقاد م»دارند. همان طور که گزارش خزانه داری نشان می دهد: 

به جای آن که بیانگر پتانسیل رشد اساسی و نیرومندتر باشد، ظرفیت های بالاستفادۀ اقتصاد را کاهش داده 

 «.است

در مور نرخ نزولی بیکاری در بریتانیا هم مفصالً صحبت شده است.  اما شمار بسیار اندکی از بنتگاه های بزرگ 

ز عایدی شرکت های بریتانیا را تشکیل می دهند؛ این بنگاه ها سه پنجم کارکنان بخش هستند که نیمی ا

خصوصی خود را استخدام می کنند. تقریباً کلّ رشد در شماری از حرف و مشاغل در طول یک دهۀ گذشته، 

« لقخ»از محل کمپانی هایی بوده است که هر کسی را به جز مالکان استخدام نمی کنند. مشاغل را مردم 

می کنند که مجبورند برای خودشان در به اصطالح کسب و کارهای نوپا کار کنند، مشاغلی که خیلی زود هم 

 شکست می خورند.

نکتۀ کلیدی برای رشدار پایدار در یک اقتصاد سرمایه داری، گسترش سرمایه گذاری خصوصی است. اما 

ال از زمان نقطۀ حداقل رکود به این سو س سرمایه گذاری خصوصی در بریتانیا برخالف پیش بینی هایی که
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به سال صورت می گرفته اند، سقوط کرده است. به عالوه سرمایه گذاری خصوصی در طول دورۀ بهبود تقریباً 

 ثابت بوده است.

 

اهش ک« بهبود»در بریتانیا هم مانند ایاالت متحده، متوسط درآمدهای واقعی به طور قابل مالحظه ای در دورۀ 

به سطح  ۰۲11( بر این گمان است که متوسط عواید تا حدوداً OBR« )ادارۀ مسئولیت بودجه»است. یافته 

پیش از رکود خود نخواهد رسید. اگر هزینه های مسکن را درنظر بگریم به این نتیجه می رسیم که این پیش 

اع به ز آن هستند، اوضبینی هم هرگز محقق نخوهد شد. برای کسانی که در سطح میانۀ دستمزد یا پایین تر ا

مراتب بدتر است. طبق پیش بینی ها دستمزد واقعی آن ها در طول باقی سال های دهۀ جاری به کاهش ادامه 

دهد. از میان خانوارهایی که پایین خط فقر رسمی هستند، تعداد کارگران فقیر اکنون از مجوع بیکاران، افراد 

 بازنشسته و بیمار بیش تر است.

ن جریان اصلی هم نگران بهبود اروپا هستند. به استثنای آلمان و اقمار کوچک آن مانند اتریش حتی تحلیلگرا

یا هلند، باقی کشورهای منطقۀ یورو یا دچار رکود هستند یا درحال انقباض. حتی اقتصادهای قوی تر 

رو قویاً نطقۀ یواسکاندیناوی هم درحال تضعیف هستند.  احتمال یک بحران جدیدی مالی در سال آتی  برای م

 باقی است.
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در ژاپن « آبه»، من از تردید قوی خودم دربارۀ موفقیت احتمالی اقتصاد ۰۲13سال  (3)در نوشته های قبلی 

یاست س« محور»زمانی با این نام مطرح شد که آقای آبه، نخست وزیر ژاپن، از سه « اتصاد آبه»صحبت کردم. 

شوق های مالی کینزی، مخارج دولتی و رفرم های نئولیبرالی اقتصادی صحبت به میان آورد: ترکیبی از م

، هدف کینزین ها یعنی رونق ۰۲13)مقررات زدایی، خصوصی سازی و تضعیف حقوق کارگران(. در سال 

بخشیدن به سودهای شرکتی از طریق تورم قیمت ها، موفقیت هایی داشته است )اساساً از طریق مهندسی 

پول ین در برابر دالر و یورو(، اما درآمد کارگران و مصرف خانوار واقعاً درصد کاهش در ارزش  18کردن 

برنامه  ۰۲15واکنشی نشان نداده اند و به عالوه یک افزایش عظیم در مالیات بر فروش نیز برای ماه آوریل 

 1۴5 دریزی شده است. رشد اقتصادی ژاپن به احتمال زیاد آسیب می بیند. در بهترین حالت حکومت انتظار رش

 محسوب می شود، می کشد.« رونق»واقعی را که به زحمت  GDPدرصدی 

، «رویراهنمای پیش»در تمامی اقتصادهای اصلی، امید می رود که سیاست بانک مرکزی با عنوان به اصطالح 

 شرکت ها را متقاعد سازد که نرخ های بهره، پایین باقی خواهند بود و بنابراین آن ها می تواند از سرمایه

تر مطمئن باشند. اما کاهش نرخ بهرۀ بانک مرکزی، خرید دارایی ها )سیاست تسهیل کمّی پول( گذاری بیش

ی فوق، فقط تاکنون بازارهای سهام را رونق بخشیده اند. این امر تأثیر کمی داشته است، به طوری «راهنما»و 

ارند و نه شرکت ها برای سرمایه گذاری که نه بانک های اکثر کشورها تمایلی به آغاز وام دهی به شرکت ها د

زیادی از دورۀ رونق اعتباری دارند و ترجیح « دارایی های سمی»دست به استقراض می زنند. بانک ها هنوز 

می دهند که ترازنامۀ خود را بهبود بدهند تا این که وام بدهند. شرکت های بزرگ که انبوهی پول نقد در اختیار 

 ی برای سرمایه گذاری ندارند. بنابراین سرمایه گذاری نخواهند کرد.دارند، نیازی به قرض گیر
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ه بخش اعظم این تزریق اعتبار، ب«. کم کند»بانک مرکزی امریکا تصمیم گرفته است که تزری اعتبار را 

بازارهای سهام غرب و حتی بیشتر به اقتصادهای نوظهور ختم شد. اکنون این اعتبار شروع به محو تدریجی 

کرد. این موضوع باعث شد اعمال فشارهای جدیدی به برخی اقتصادهای نوظهور خواهد شد که موفق  خواهد

 به جذب جریان های ورودی سرمایه از بانک ها و شرکت های گروه هفت شده اند.

در تمامی اقتصادهای اصلی، یک چیز وجود دارد که از روند بهبود جاافتاده است، و آن هم افزایش کافی سرمایه 

گذاری خصوصی برای افزایش ظرفیت و ایجاد مشاغل کافی برای کاهش بیکاری به سطوح پیش از بحران 

است. بدون این مؤلفه، رشد درآمدها، اشتغال و مخارج خانوار برای بازگرداندن رشد جهانی به نرخ بلندمدت 

خوش  ۰۲15اری در سال به اندازۀ کافی سریع نیست. گولدمن ساکس در مورد رونق سرمایه گذ ۰۲۲1پیش از 

نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش غیرمسکن )معروف به هزینه های سرمایه ای( آهسته شده »بین است: 

درصد در سال  3، به تنها ۰۲1۰و اوایل  ۰۲11درصد( در اواخر  1۲است، به طوری که از نقطۀ اوج سیکل )

 «.درصد طی سال آتی داریم 8سقوط کرده، و ما انتظار شتاب مجدد به حول و حوش  ۰۲13

اما من خیلی خوش بین نیستم. سرمایه گذاری به سطح و رشد سود شرکت ها بستگی دارد و سود هم نهایتاً 

به سوددهی سرمایۀ موجود بستگی دارد. در اکثر اقتصاد های پیشرفتۀ سرمایه داری، حتی در ایاالت متحده 

 ۰۲۲1د مشاغل هنوز پایین تر از سطح اوج پیشین در سال هم که سوددهی در آن بهبود یافته است، نرخ سو
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است. این نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری همچنان پایین تر از نرخ های بلندمدت پیشین در تقریباً 

 تمامی اقتصادهای اصلی سرمایه داری باقی خواهد ماند.

ت که سوددهی در ایاالت متحده اس بینچنان خوشگولدمن ساکس می داند که سود اهمیت دارد، اما هم

ترین نیروی محرکۀ حاشیۀ سود، شکاف میان تورم قیمتی و تورم هزینۀ هر واحد مهم»کاهش نخواهد یافت: 

کار است. وقتی قیمت ها سریع از هزینۀ هر واحد کار رشد می کنند، بنگاه ها نوعاً حاشیۀ سود خود را افزایش 

هزینۀ هرواحد کار، احتماالً به قلمرو حدوداً مثبت در سال  -قیمت خواهند داد، و برعکس. به نظر ما شکاف

 «.بازمی گردد ۰۲15

رکسیستی، به بیان ما -بینی را بر مبنای دستمزدهای پایین و بهره وری رو به باال انجام می دهندآن ها این پیش

یش سوددهی رنگ باخته است. افزایش مداوم نرخ استثمار. اما داده ها نشان می دهد که این راهکار برای افزا

احتماالً دستمزد هنوز خیلی افزایش نخواهد یافت، اما اگر سرمایه گذاری بازنگردد، رشد بهره وری به اندازۀ 

 کافی برای افزایش نرخ استثمار گسترش نخواهد یافت.

ی دهد. اما رخ م ۰۲15تغییر سوددهی سرمایه در ایاالت متحده به آن معنا نیست که رکود جدیدی در سال 

( درحال هموار شدن است و کاهش احتمالی آن در سال آتی، به آن معنا خواهد بود که ۰۲13این نرخ امسال )

بهبود ایاالت متحده به محدودیت های خود برخواهد خورد. تز بلندمدت من این است که سیکل سوددهی 

سال به طول می انجامد.  18تا  11غلب بین به این سو وارد فاز نزولی شده و این فاز ا 1221ایاالت متحده از 

اگر درستی این گفته ثابت شود، باید منتظر کاهش سوددهی همراه با یک رکود دیگر باشیم. در این میان، 

 اقتصاد جهانی همچنان آهسته آهسته به رشد خود ادامه خواهد داد.

(1) http://thenextrecession.wordpress.com/2013/09/07/autumn-pick-

up/ 

(2) http://thenextrecession.wordpress.com/2013/11/06/tortoise-like-

global-growth-led-by-the-us-and-the-uk/ 

(3) http://thenextrecession.wordpress.com/2013/06/11/abenomics-a-

keynesian-neoliberal/  

http://thenextrecession.wordpress.com/2013/09/07/autumn-pick-up/
http://thenextrecession.wordpress.com/2013/09/07/autumn-pick-up/
http://thenextrecession.wordpress.com/2013/11/06/tortoise-like-global-growth-led-by-the-us-and-the-uk/
http://thenextrecession.wordpress.com/2013/11/06/tortoise-like-global-growth-led-by-the-us-and-the-uk/
http://thenextrecession.wordpress.com/2013/06/11/abenomics-a-keynesian-neoliberal/
http://thenextrecession.wordpress.com/2013/06/11/abenomics-a-keynesian-neoliberal/

	1
	pre-cover-01-01
	2-177

