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  به ثروت خود افزودند میلیارد دلار 237: سالی که ثروتمندترین هاي دنیا، 2016

  نیک بیمز

نفر از ثروتمندترین میلیاردرهاي  200، طبق محاسبات بلومبرگ 2016با خاتمۀ معاملات سه شنبۀ پایانی سال 

یعنی تریلیون دلار رساندند،  4,4میلیارد دلار به ثروت خالص خود، کل ثروت شان را به  237جهان با افزودن 

  درصد افزایش در یک سال. 5,7 در مجموع

الد ترامپ هشتم نوامبر دون انتخاباتی عامل اصلی این افزایش ثروت، صعود بازار بورس امریکا به دنبال پیروزي

هزار واحد است، یعنی نزدیک به  20در حال رسیدن به  »متوسط صنعتی داو جونز«بود، به طوري که شاخص 

  مقیاس سالانه.در  افزایش درصد 69 ارتیدرصد افزایش ظرف هفت هفته یا به عب 9

 85,9گذار مایکروسافت جاي دارد که ثروت خالص اش به ، بنیان»تسبیل گی«فهرست ثروتمندان،  صدردر 

ر گرفته افزایش ثروت درنظمؤثر بر میلیارد دلار می رسد. به گزارش بلومبرگ اگر بهرة دریافتی یا سایر عوامل 

هد کشید تا دارایی افسانه اي واسال طول خ 100میلیون دلار خرج کند  2,3انه بیل گیتس روز چهچناننشوند، 

  او به اتمام برسد.

یر برکشا«شرکت سرمایه گذاري اش با نام  خالص ثروت بود که »وارن بافت«بزرگ ترین برندة امسال 

انک ها و شرکت هاي من مایملک او در بمیلیارد دلاري بود. آن هم اساساً به یُ 11,8شاهد افزایش » هاتاوي

میلیارد  74,1از زمان انتخاب ترامپ سر به فلک کشیده است. کل ثروت او به  نهواپیمایی که ارزش سهام شا

  در سال جاري. افزایش درصد 19دلار رسیده است، یعنی 

دست  قوانین و مقررات حذفتعهد ترامپ به  کهپیش بینی این از زمان پیروزي ترامپ، میلیاردرهاي امریکا با 

میلیارد  177باعث رونق سودآوري خواهد شد،  افرادشرکت ها و درآمد و پاگیر شرکت ها و کاهش مالیات بر 

  دلار به ثروت خود افزوده اند.

است.  دهشکسانی که ترامپ در مناصب کلیدي کابینه اش گمارده، این پیش بینی تقویت با در نظر داشتن 

 کابق بان، از مدیران س»استیون منوچین«در به سرپرستی وزارت بازرگانی منصوب شده و میلیار »ویلبر راسِ «

  به سمت وزارت خزانه داري. »گولدمن ساکس«
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ي میلیاردر »ي دالیورِ «ثروتمند را می توان با اشاره به گفته هایی از ابرمحافل  وجد و سرخوشی پساانتخاباتی

هفتۀ پیش  دالیورا به خود اختصاص داده است.  63رتر رتبۀ د بنثروتم 200جمع بندي کرد که در فهرست 

سیمون «بردارد.  خیر بیش تريو بازار می تواند  دمیدهسرمایه داري » خلق و خوي حیوانی« در گفت که ترامپ

به  2016سال «گفت: » مدیریت ثروت یو بی اسگروه «مدیر سرمایه گذاري مشتریان ابرثروتمند  ،»اسمایلز

  ».به پایان رسید پذیر براي دارایی هاي ریسک نحصر به فردمعنوان سالی 

پ از که حکومت ترام انتظار، غول صنعت نفت بود. با این »هارولد هام«، امسال ان اصلیگیکی دیگر از برند

ت هاي فسلی خواهد کاست، ثروت او بیش از دو برابر شد و با خسو جتخراسقوانین و مقررات دست وپاگیر ا

بخش هاي انرژي و معدن و  رِ میلیارد 49میلیارد دلار رسید. روي هم رفته  15,3دلار افزایش به میلیارد  8,4

میلیارد  32میلیارد دلار افزایش پس از کاهش  80شاهد بزرگ ترین افزایش ثروت بودند: ثبت رکورد  اتفلز

  .2015دلاري سال 

وس که گذار فیسبوك. بز، بنیان»کربرگارك زما«گذار آمازون و ، بنیان»جف بزوس«سایر برندگان عبارتند از 

میلیارد دلار دیگر  7,5میلیارد دلار رسانده بود، امسال هم  60با دو برابر افزایش به  2015ثروت خود را در سال 

  میلیارد دلار به ثروت خود افزود. 5,4کربرگ ابه آن اضافه کرد. در حالی که ز

کی . طبق یافته هاي ینیز بازتاب پیدا می کند، در آمار دستمزدها جامعه قله هايبازتاب این انباشت ثروت در 

از مطالعات توما پیکتی و امانوئل سائز و گابریل زوکمان که به تازگی تکمیل شده است، سهم نیمۀ پایینی 

درصد تنزل پیدا کرده است، در حالی که درآمد  12به  1980درصد در سال  20جمعیت امریکا از درآمد ملی از 

ت یدرصد درآمد ملی از نیمۀ پایینی جمع 8درصد افزایش یافته. به بیان دیگر تقریباً  20به  12درصد بالایی از  1

  درصد بالایی انتقال پیدا کرده است. 1به 

مطالعۀ مهمی که همین ماه منتشر شد نشان می دهد که گسترش مشاغل پاره وقت و پیمانی در دورة زمامداري 

ن لآ«، اقتصاددان هاروارد و »لاورنس کاتس«ر شتاب گیري این روند نداشته است. اوباما، سهم ناچیزي د

میلیون فرصت شغلی ایجادشده در دورة  10درصد از  94، اقتصاددان دانشگاه پرینستون، پی بردند که »کروگر

 10,7ی از لپیمانی یا پاره وقت بوده اند. نسبت کارگران شاغل در چنین مشاغ یا حکومت اوباما، مشاغل موقت
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درصد افزایش یافت. در عین حال مطالعۀ این دو نشان می داد که کارگران شاغل در  15,8جمعیت به  درصدِ

  تر از آغاز رکود بود.کم نفر میلیون 1مشاغل تمام وقت در دورة اوباما، 

ه وقت نیازي بکارگران پاره  مل رونق چشمگیر سودآوري است. کارفرمایانِ ارشد این نوع مشاغل موقت، از عو

ترین آسیب را از رشد کارهاي پیمانی دیده اند و پرداخت مزایا به کارکنان خود ندارند. کارگران جوان بیش

بزرگ ترین بخش چنین کارکنانی را شکل می داده اند. مطالعۀ مذکور نشان می داد که این کارگران عمومًا 

  که به طور تمام وقت استخدام شده باشند.از هیچ گونه مزایایی برخوردار نیستند، حتی در حالتی 

ود بهت مطالعۀ خ ي، اعلام کرد که از یافته ها»شوراي مشاورین اقتصادي کاخ سفید«کروگر، سرپرست سابق 

 ویايجکارگران «است و  زدهتۀ او فقدان کار تمام وقت به همه گروه هاي جمعیتی ضربه فزده شده است. به گ

  ».ه بوده اندبازند ،کار باثبات و تمام وقت

کاتس علاوه بر نمایش رشد ثروت هاي افسانه اي اقشار بالاتر و ارقام نابرابري درآمدي رو به و  مطالعۀ کروگر

 و منتفع شدن کارگران عادي» بهبود اقتصادي«خود نافی ادعاي پرطمطراق حکومت اوباما دربارة ایجاد  صعود،

 و خانواده هایشان است.

ان در اوایل همین ماه نش »سازمان جهانی کار«این روندها در سطح بین المللی نیز منعکس می شوند. گزارش 

درصد  2,5به این سو شتاب خود را از دست داده و از  2012مزدها در سطح جهانی از سال تمی داد که رشد دس

 سریع تر از هر جاي دیگري یشادستمزده رشددرصد سقوط کرده است. اگر چین به عنوان کشوري که  1,7به 

  درصد سقوط می کند. 0,9به تنها  1,6است کنار گذاشته شود، رشد دستمزدهاي جهانی از 

 10گزارش سازمان جهانی کار نیز به صعود نابرابري اجتماعی اشاره دارد و خاطر نشان می کند که در اروپا، 

درصد  50اختصاص می دهند، در حالی که سهم درصد کل دستمزدها را به خود  25,5درصد بالایی کارکنان 

  درصد است. 29,1پایینی 

بحران اقتصادي جهانی، خصلت  زمان م این روند ازوافزایش بیش تر ثروت و درآمد اقشار بالایی جامعه و تدا

ر اویژگی اقتصادي امسال را شکل می دهد. بازتوزیع ثروت و درآمد از پایین به بالا، با عرضۀ تریلیون ها دل و

  ذیه شده است.غسوداگران مالی ت پول فوق العاده ارزان به بانک ها و
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  رشد اعتراضات اجتماعی. :در جهت دیگري استچرخش خصلت و ویژگی امسال از منظر سیاسی، 

از کل هیئت حاکمۀ سیاسی به خود گرفته است که بیش از همه در  را شدید و نفرت يربیزا شکلِ ،این فرایند

بلکه  ،ت از ترامپینه فقط در حما(انتخابات ریاست جمهوري امریکا  همین طور بریتانیا و در »برکسیت«رأي 

  ند.) نمود پیدا می کخودخوانده» سوسیالیست«به مراتب مستقیم تر در حمایت از برنی ساندرز، کاندیداي 

نیروي  . در همان حال کهبه چشم می خوردوضعیت سیاسی  تناقضی ژرف در در حال حاضر وجودبا این 

است، اما تاکنون منجر به دستاوردهاي بوده فضا و روحیات ضدّ سرمایه داري  ،محرك رشد اعتراضات اجتماعی

سیاسی براي نیروهاي سیاسی راست گرا شده است. تناقضی که تندترین تجلی خود را در سطح بین المللی در 

درها و چهره هاي نظامی و عوام فریب ه اي متشکل از میلیارنپیروزي انتخاباتی ترامپ و شکل گیري کابی

  راست و فاشیستی می یابد. فوقهاي ما

و اتحادیه هاي کارگري رسمی است که از زمان بحران » پچ«مسئولیت این وضعیت تمامًا بر عهدة احزاب 

به عنوان مجري اصلی تمامی حملات به حقوق و وضعیت اجتماعی طبقۀ کارگر امریکا و جهان عمل  2008

  .کرده اند

هرچند گرایش هاي سیاسی راست گرا مقدمتاً ذي نفع بوده اند، اما بحران اجتماعی تشدید خواهد شد و اشکالی 

اتب انفجاري تر به خود خواهد گرفت. در این جاست که ضرورت حلّ بن بست سیاسی فعلی از طریق ربه م

ی به دست طبقۀ سخیر قدرت سیاستوسعۀ یک جنبش سوسیالیستی فراگیر و مسلح به چشم انداز انقلابی براي ت

  کارگر مطرح می شود.

  2016دسامبر  29
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 50درصد؛ و  89درصدي ها، مالک  10درصد ثروت جهانی؛  51ها، مالک  يدرصد 1

  درصد! 1درصد پایینی، مالک تنها 

  مایکل رابرتز

دنیا را در اختیار دارند، در حالی که سهم نیمۀ  درصد تمام ثروت 51درصد بالایی صاحبان ثروت در جهان،  1

درصد ثروت  89درصد بالایی بزرگسالان، مالک  10درصد است. نه فقط این، که  1پایینی بزرگسالان تنها 

راي ب» ت سوئیسیمؤسسۀ کرد«جهان است! این ها جدیدترین ارقام گزارش سالیانۀ ثروت جهانی از سوي 

کردیت سوئیس این گزارش را به قلم پروفسور تونی شِراکس، جیمز دیویس و . هر سال )1(هستند  2016سال 

 رودریگو لوبِراس که سابقًا براي سازمان ملل تهیه می کردند، ارائه می کند.

درصد ثروت جهانی  48درصد،  1آخرین باري که یافته هاي کردیت سوئیس را مورد بحث قرار دادیم، بالاترین 

راین در یک سال و نیم گذشته، نابرابري بر حسب این شاخص مجددًا افزایش یافته را در اختیار داشت. بناب

کاهش یافت: به  2007و  2000درصد بالایی از ثروت جهانی در فاصلۀ سال هاي  10درصد و  1است. سهم 

درصد رسید. با این حال این روند عمومی پس از بحران مالی  46به  50عنوان مثال، سهم صدك بالایی از 

  وارونه شد و سهم بالایی ها به سطوحی بازگشته است که در آغاز قرن مشاهده می شد.

طبق محاسبات پژوهشگران کردیت سوئیس، این تغییرات اساساً بازتاب اهمیت نسبی دارایی هاي مالی در 

و افراد  ، ثروت بسیاري از ثروتمندترین کشورها2008سبد مالی خانوار هستند که با افزایش ارزش آن از سال 

گوشه و کنار جهان بالا رفته است. اگرچه امسال سهم دارایی هاي مالی تنزل داشت، اما سهم گروه هاي بالایی 

چنان به حرکت صعودي خود ادامه داد. در کف هرم جهانی ثروت، نیمۀ پایینی بزرگسالان صاحبان ثروت هم

  هستند.درصد کلّ ثروت  1تر از قرار دارد که روي هم رفته مالک کم
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دلیل اصلی این نابرابري چشمگیر اینست که فقراي بسیاري (از نظر ثروت) در دنیا وجود دارند. همان طور که 

درصد بالایی صاحبان ثروت، به مقدار چندان زیادي نیاز نیست. هر فرد پس از  1می بینید براي ورود به قلمرو 

ا در بین نیمۀ ثروتمند شهروندان جهان جاي بگیرد. با این دلار نیاز دارد ت 650هزار و  3کسر بدهی ها تنها به 

درصد  1هزار دلار و براي تعلق به  77درصد بالایی صاحبان ثروت دنیا، نزدیک به  10حال براي عضویت در 

هزار دلار نیاز است. بنابراین اگر شما مالک خانه اي بدون وام رهنی در یکی از شهرهاي اصلی  798بالایی به 

درصد بالایی هستید. در این حالت آیا احساس ثروتمند بودن می کنید؟ این  1روتمند باشید، جزئی از شمالی ث

خود نشان می دهد که اکثر قریب به اتفاق مردم جهان چه قدر فقیر هستند: بدون املاك، بدون پول نقد و 

  قطعًا بدون سهام و اوراق قرضه!

ثروتی پایین تر از  2016در سال  -درصدِ تمام بزرگسالان دنیا 73 -میلیارد نفر 3,5پژوهش نشان می دهد که 

هزار دلار جاي  100تا  10درصدِ جمعیت جهان) در بازة  19میلیون بزرگسال دیگر ( 900هزار دلار دارند.  10از 

درصد آن  73جاي می گیرند. فقراي دنیا در هند و افریقا و ملل فقیرتر آسیایی متمرکز هستند، به طوري که 

یین هرم صاحبان ثروت قرار دارند. اما در عین حال تعداد قابل توجهی از مردمی وجود دارند که بنا به ها در پا

درصد ساکنین امریکاي شمالی، اکثرًا  9استانداردهاي امریکاي شمالی، از نظر ثروت فقیر محسوب می شوند. 

ا در نیمۀ پایینی جهان. این افراد نه درصدِ اروپایی ه 34پایین قرار دارند و  دو دهکبا خالص ثروت منفی، در 

  فقط ثروتی ندارند، که بدهکار هم هستند.
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جهان » طبقۀ متوسط«درصد از  3,1و اما وضع چه کسانی دارد بهتر می شود؟ قطعاً هندي ها نیستند. هند تنها 

. برعکس هزار دلار) تشکلیل می دهد و این سهم به زحمت تغییري کرده است 100تا  10را (با ثروت بین 

درصد صاحبان ثروت متوسط را شکل می دهد، یعنی ده برابر هند؛ و این نسبت  33چین رقم عظیمی معادل 

دو برابر شده است. این رقم به شما می گوید که توسعۀ اقتصادي بی سابقۀ چین صدها میلیون  2000از سال 

  اشد.نفر را از فقر خارج کرده است، حتی اگر نابرابري ثروت صعود کرده ب

کاهش داشت، بعد از بحران مالی بهبود سریعی را به نمایش گذاشت  2008به علاوه شمار میلیونرها که در سال 

میلیونر در جهان وجود دارد، یعنی  32,9است. اکنون  2000و در حال حاضر دو برابر رقم پیشین خود در سال 

انداز پس از کسر بدهی در اختیار دارند. به علاوه میلیون دلار در قالب مایملک یا پس  1بزرگسالانی که بیش از 

 2میلیون دلار هستند؛ و اکنون بالغ بر  50هزار نفر در کل دنیا وجود دارند که صاحب ثروتی بالاتر از  14تنها 

  هزار میلیاردر وجود دارند و این ها کسانی اند که عملاً مالک دنیا هستند.

  

میلیاردر ظرف پنج سال آینده ظاهر  945ت در جهان، گمان می رود که با فرض عدم تغییر روند نابرابري ثرو

نفر از میلیاردرهاي  300هزار نفر افزایش دهد. بیش از  3شوند و به این ترتیب تعداد کل میلیاردها را به تقریباً 
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ضافه اجدید از امریکاي شمالی خواهند بود. پیش بینی می شود که چین بیش از مجموع کل اروپا میلیاردر 

 خواهد بود.نفر  420بالاي  خواهد افزود، چین ی کهتعداد کل میلیاردهای .کند

تریلیون دلار یا تقریباً چهار برابر تولید  334کردیت سوئیس تخمین می زند که کلّ ثروت جهانی در حال حاضر 

ی وجود داشت، که ناخالص داخلی سالانۀ جهان باشد. در آغاز قرن حاضر، ابتدا افزایش تندي در ثروت جهان

درصد افزایش ثروت را شکل  25بود. این کشورها » نوظهور«سریع ترینِ آن در چین و هند و سایر اقتصادهاي 

  درصدِ ثروت جهان را در اختیار داشتند.  12تنها  2000می دادند، هرچند در سال 

ي صعودي را تجربه کرده روند رفته رفتهکاهش داشت، اما از آن زمان به بعد  2008ثروت جهانی در سال 

به این سو، ثروت بر  2010است، اگرچه با آهنگی به مراتب پایین تر از پیش از بحران مالی. در واقع از سال 

رانۀ ه و چین سقوط کرده است. ثروت سیاقیانوس-حسب دلار در همۀ مناطق به استثناي امریکاي شمالی و آسیا

، همه ساله کاهش داشته است. یک فرد بزرگسال 2010ت از بزرگسالان به زحمت رشد داشته و میانۀ ثرو

  متوسط در حال فقیرتر شدن است.

درصد رشد کرده و به زحمت با رشد جمعیت هماهنگ بوده است. در  1,4ماه گذشته ثروت جهانی  12در 

هزار  52در سطح تقریباً  2008، متوسط ثروت هر فرد بزرگسال براي نخستین بار از سال 2016نتیجه در سال 

دلار ثابت باقی ماند. بنابراین جمعیت دنیا روي هم رفته در یک سال و نیم گذشته ثروتمندتر نشده،  800و 

 درحالی که نابرابري افزایش یافته است.

(1) https://www.credit-suisse.com/us/en/about-us/research/research-

institute/news-and-videos/articles/news-and-expertise/2016/11/en/the-

global-wealth-report-2016.html 
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 نیمی از جهانمیلیاردر، مالک  62

  

  ساموئل هریس

که سطح  نابرابري اقتصادي در دنیاي ما را به » اوکسفام«آخرین مورد از سلسله گزارش هاي سالیانۀ سازمان 

را  بینی مارکس است که سرمایه داري، ثروتتفصیل توضیح می دهد، یک نمونۀ حیرت آور در تأیید این پیش

  ش از پیش کوچک تري متمرکز می کند.در دستان اقلیت بی

ژانویه منتشر شد، مؤید چیزي است که بسیاري مردم قبلاً هم از آن اطلاع داشتند: ثروتمندان  18گزارشی که روز 

درصد  99دارند ثروتمندتر می شوند. ثروتمندتریِن یک درصد، در حال حاضر روي هم رفته بیش از مجموِع 

بینی کرده بود که این روند تا آغاز سال جاري رخ بدهد، اما پیش» اوکسفام«ارد. باقی مانده، ثروت در اختیار د

  به واقعیت بدل شد. 2015عملاً در سال 

میلیارد دلار  500بیش از  2010میلیاردر از سال  62مضحک بودن ماجرا به این جا ختم نمی شود: ثروت 

ست. با وجود این که کلّ جمعیت جهان به میزان تریلیون دلار رسیده ا 1,76افزایش یافته و اکنون به سطح 

نفر به اندازة نیمی از جمعیت جهان ثروت دارند.  62میلیون نفر در همین دوره افزایش یافته است، این  400
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این چهرة سرمایه داري با تمام افتخاراتش است. ثروتمندان، ثروتمندتر می شوند؛ در حالی که میلیاردها نفر از 

 22، هر روز »یونیسف«بقاي خود با دستمزدهاي بخورونمیر تقلا می کنند، و به گفتۀ سازمان  مردم براي حفظ

  هزار کودك به خاطر فقر جان می دهند. 22

صرفاً چیزي را به کلام درآورده است که همۀ ما درست در مقابل چشمانمان در سرتاسر » اوکسفام«گزارش 

زندگی، دستمزدهایی که متناسب با تورم افزایش پیدا نمی جهان مشاهده می کنیم؛ یعنی سقوط استانداردهاي 

  کنند، کاستن همه جانبه از بخش عمومی و کشیدن شیرة وجود طبقۀ کارگر.

تریلیون دلار در قالب ثروت خصوصی در حال حاضر در پناهگاه هاي امن  7,6اشاره می کند تقریباً » اوکسفام«

این بین میلیون ها نفر از کارگران و جوانان عادي زیر سیاست مالیاتی آن سوي آب ها نگهداري می شوند. در 

  هاي ریاضتی روزمره و حملات به استانداردهاي زندگی ِله می شوند.

تریلیون دلار بود. هرچند ظاهراً قرار بود با تحمیل ریاضت به کارگران  30، بدهی جهانی در حدود 2008در سال 

کس آن چه وعده داده بودند رخ داده است. بدهی جهانی کنونی سراسر جهان از بدهی بکاهند، اما درست ع

تریلیون دلار قرار دارد. هر دقیقه که می گذرد چندین میلیون به این رقم اضافه می شود.  55اکنون در سطح 

بانک ها و انحصارهاي  -دولت بدون این که قصد گسست از سرمایه داري و وارد آوردن ضربه به قلب نظام

  تر به فقیرترین بخش جامعه است.شته باشند، ناگزیر دنبال اعمال ریاضت به مراتب بیشرا دا -بزرگ

 چنان به زندگینشان می دهد، این است که در میانۀ بحران عمیق، ثروتمندان هم» اوکسفام«آن چه گزارش 

بینی شست بر پیلوکس و مجلل خود ادامه می دهند. فقرا عمیق تر از قبل در فقر فرومی غلتند. این تأییدي ا

مارکس از قطب بندي طبقاتی: در همان حال که سرمایه در دستان یک طبقه متمرکز می شود، کارگران 

شدیدتر از پیش استثمار می شوند، و شکافی غیرقابل پُر شدن میان این دو باز می شود. سرمایه داران در 

طح پایینی تقیلی می دهند که کارگران تعقیب سود، طبقات متوسط را از امتیازاتشان محروم و به همان س

هستند. این فرایند تمرکز ثروت و سرمایه در دستان اقلیتِ به مراتب کوچک تر، جزئی از نظام سرمایه داري و 

  هرج و مرج ذاتی آن است.
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سال ها با گزارش هاي خود افزایش نابرابري را با جزئیات نشان می داده است. تعجبی ندارد که » اوکسفام«

همین دلیل در شماري از کشورها تهدید به از دست دادن موقعیت خود به عنوان یک انجمن خیریه شده به 

و جامب«میلیاردر نیمی از ثروت جهان را در اختیار داشتند (تعدادي که می توان در یک  388، 2010اند. سال 

نفر کاهش یافته بود  85ه ، تعداد این افراد ب2013نشان می داد که تا سال  2014جا داد). گزارش » جت

نفر  62(تعدادي که فضاي یک اتوبوس دو طبقه برایشان کفایت می کند). اکنون تعداد این میلیاردرها به 

 3معادل با » ارزشی«نفر  62رسیده است که می توانند در یک اتوبوس یک طبقه جا بگیرند. به این ترتیب 

  میلیون انسان دیگر دارند. 600میلیارد و 

بوس هم مسافرت می تواند با یک مینی 2020مین روند ادامه پیدا کند،این کلوپ ابرثروتمندان تا سال اگر ه

تري به ُپشته هاي پول نقد خود بیفزاید. شاید بپرسید در کدام نقطه یک فرد می کند و پس اندازهاي بیش

  تواند مالک ثروت نیمی از جهان می شود؟

ر خیابان هاي حتی کشورهاي ثروتمند مشهود است، نشان می دهد که آمارهاي اوکسفام و فقر مفرطی که د

این نظام دیگر قابل تحمل نیست. در سراسر دنیا یک واکنش شدید به چشم می خورد که خود را در موج 

  جنبش هاي اعتراضی در یک کشور از پس دیگري نشان می دهد.

ست. ما باید سرنوشت مان را به دست خود راه حل روشن است. این نظام، در حال آماده سازي یک قیام ا

بگیریم. سرمایه داري دیگر به نیازهاي بشریت خدمت نمی کند و باید از سر راه جارو شود. بدهی جهانی را با 

میلیاردر، یک درصد، و بانک ها و انحصارهایی که بنیان  62پایان دادن به حاکمیت بانک ها محو کنید. از این 

  پوسیده هستند، سلب مالکیت کنید. این نظام سرمایه داري

 2016فوریۀ  12
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  »نابرابري«ایالات متحدة 

  اندره دیمن

نابرابري  نۀدر زمی متخصص انیل زوکمان به عنوان اقتصادداناوایل این ماه، توما پیکتی و امانوئل سائز و گابر

 1946ایالات متحدة امریکا در فاصلۀ سال هاي  يرا دربارة رشد نابرابري درآمداي جهانی، مطالعۀ پیشگامانه 

  منتشر کردند. 2016و 

ات لچشمگیري در زمینۀ مستندسازي نابرابري در ایا دستاوردهايدر حالی که مطالعات اولیۀ این اقتصاددانان 

 ی شودم، اما این نخستین مطالعه اي است که مدعی تمتحده به عنوان نابرابرترین کشور پیشرفتۀ جهان داش

مد آمدیکر و مدیکید و در نظیرشامل تأثیر مالیات ستانی و برنامه هاي اجتماعی  را» درصدِ درآمد ملی 100«

  ثبت کرده است. ،حاصل از عواید سرمایه

اقتصاددانان مذکور پی بردند که سهم نیمۀ پایینی جمعیت امریکا از درآمد ملی پیش از کسر مالیات، از سال 

بالاترین یک درصد  يدرصد رسیده است؛ در حالی که سهم درآمد 12به  20 قریب به نصف شده و از 1980

این دو گروه «درصد رسیده است. نویسندگان خاطر نشان می کنند که  20به  12تقریباً دو برابر شده و از 

درصِد  50واحد درآمد ملی از  8«به طوري که » اساساً سهم درآمدي خود را با یک دیگر جا به جا کرده اند

  ».درصد بالایی منتقل شده است 1پایینی به 
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تاکنون نشان می دهد. در  1980و همین طور از  1980و  1946این مطالعه تغییر سریعی را فاصلۀ سال هاي 

درصدي بیش از دو برابر  102رشد درصد پایینی صاحبان درآمد با  50 پیش از کسر مالیاتِ  ، درآمدِاولدورة 

) درصد به 0,001م (یک هزاربالاترین  هايدرصد و درآمد 47درصد بالایی تنها  1 هايشد، در حالی که درآمد

  درصد افزایش یافت. 57میزان 

هزار دلار در سال (به  16درصدِ پایینی صاحبان درآمد در سطح حدوداً  50هاي درآمد 1980 با این حال از سال

 636درصد بالایی  0,001درصد و  205لایی درصدِ با 1بوده است، در حالی که درآمدهاي  ثابتدلار جاري) 

  رشد کرده اند.درصد 

که  پی بردند ،هاي متنوع مالیاتی و برنامه هاي اجتماعی اددانان پس از محاسبۀ تأثیر تخفیفاین اقتص

درصد افزایش یافته است. با این وجود به  21به میزان  1980درآمدهاي نیمۀ پایینی صاحبان درآمد از دهۀ 

قریبًا به در عوض ت مد قابل تصرف اختصاص نیافته است؛ بلکههیچ بخشی از این افزایش به درآ هاگفتۀ آن 

 صرفاً جذب غول هاي ، که این همطور کامل نتیجۀ افزایش مبالغ پرداختی بهداشتی و درمانی مدیکر است

ی نشتی و درمااتی بهدمشغول بالا کشیدن بهاي خدمات حیاداروسازي و شرکت هاي بیمه اي شده است که 

  بوده اند.
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بوده است، » سرمایه حاصل از درآمد«، رشد 2000عامل اصلی در صعود نابرابري درآمدي، به خصوص از سال 

 عظیم ثروت به نفع طبقۀ حاکم و لزار سهام، شکل اصلی مهندسی انتقایعنی بازار سهام. تورم حباب هاي با

  نمایندگان سیاسی بوده است.

ا و تاریخی در ساختار سرمایه داري امریک تحولاتارقام گزارش پیکتی و سائز و زوکمان، بازتابی از تغییرات و 

گی دارد با نمناسبات طبقاتی در ایالات متحدة امریکا هستند. رشد سرسام آور نابرابري اجتماعی رابطۀ تنگات

  ان.انحطاط سرمایه داري امریکا و تنزل جایگاه اقتصادي آن در جه

 ، به لحاظ اجتماعی برابري طلب تریناشاره کرده اند که ایالات متحده در روزهاي نخستین خود اغلبمورخین 

 اندزد«، امریکا را به سرزمین 19و سرمایۀ مالی در بخش دوم قرن ات منطقۀ دنیاي غرب بود. رشد انحصار

زندگی  نیمۀ دیگر چه طور«در آثاري مثل  نشا یشتیمع شرایط تبدیل کردو کارگران و مهاجرینی  »سر گردنه

  توصیف شده بود. )1906(آپتُن سینکلر، » جنگل«) و 1890ریس،  یاکوب» (می کند
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رسید که اساساً به واسطۀ تلاش هاي سوسیالیست ها وارد فرااما به موازات این فرایندها، رشد جنبش کارگري 

شمار قومی و مذهبی و منطقه اي آن شد.  بی ياف هانبرد براي سازماندهی طبقۀ کارگر امریکا با وجود شک

ۀ جویانۀ کارگري دهه روسیه، نیروي جدیدي به این مبارزات بخشید، از جمله فعالیت هاي مبارز 1917انقلاب 

  که منجر به شکل گیري اتحادیه هاي صنعتی شد. 1930

 خواهند کرد، براي طبقۀ حاکم دنباله روي روسیه ران امریکا از الگوي بلشویک هايگاین چشم انداز که کار

 قدرت اقتصادي بزرگ ترین و پیشرفته ترین و نتیجه آن ها با در اختیار داشتنبود. در  خطر زنگ امریکا یک

ن فرانکلی »نیو دیل«که نمونه اش طرح  ندصنعتی ترین اقتصاد جهان، یک برنامۀ اصلاحات اجتماعی را آغاز کرد

سوء استفاده هاي وال استریت را محدود کال شابدترین اجتماعی،  نیرفی تأمبود. طرحی که ضمن معت لوروز

  کرد.می 

 50ایالات متحده به عنوان قدرت جهانی مسلط از درون جنگ جهانی دوم بیرون آمد، به طوري که بیش از 

مریکا به سلطۀ اقتصادي سرمایه داري ا 1960درصد تولید اقتصادي جهان را در دست داشت. اما تا اواخر دهۀ 

یک رشته بحران هاي اقتصادي موازات بازسازي اقتصادهاي اروپا و آسیا، انحطاط اقتصادي خود را آغاز کرد. 

  به اوج رسید. 1970و سیاسی آغاز شد که در ترکیب رکود اقتصادي و تورم دهۀ 

. وقتی دادطبقۀ حاکم امریکا با آغاز یک سیاست جنگ طبقاتی، صنعت زدایی و مالی سازي واکنش نشان 

منصوب کرد، بانک مرکزي امریکا  فدرال رزورپال ولکر را به سمت ریاست  1979پرزیدنت جیمی کارتر سال 

، یک ضدّ انقلاب اجتماعی تمام عیار 1981. رونالد ریگان پس از قدرت گیري در سال اندرا به بحران کش کشور

هیۀ تو اخراج و  »پاتکو«رافیک هوایی نداخت که شروع آن شکستن اعتصاب کارگران کنترل تارا به راه 

  ه اعتصاب کنندگان بود. طبقات حاکم سراسر دنیا نیز سیاست هاي مشابهی را پی گرفتند.فهرست سیا

منزوي کردن و خیانت به هرگونه مقاومت طبقۀ  و یل این یورشهستحادیه هاي کارگري نقش مهمی در تا

ر مدیریت شرکت ها و دولت ایفا کردند. تا پایان دهه و ادغام خودشان در ساختا 1980کارگر در سراسر دهۀ 

راتی نخبگان بروکبه بازوي شرکت ها و حکومت تبدیل کرده بودند.  راخود بنا به مقاصد مختلف اتحادیه ها 

  را وقف سرکوب و خرابکاري در مبارزة طبقۀ کارگر کردند.شان  سعیاحاطه داشتند تمام  اتحادیه هاکه بر 
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که مشوق  است متوالی، اعم از دمکرات و جمهوري خواه، سیاست هایی را دنبال کردههر یک از حکومت هاي 

شرکت ها و صاحبان درآمدهاي  بر مقررات زدایی پی در پی مالی، کاهش مالیات :نابرابري اجتماعی هستند

  محیط کار. ایمنیبالا، کاستن از برنامه هاي اجتماعی و حذف 

این فرایندها را تسریع کرد. کاخ سفید طرح هاي نجات مالی بانک ما ، حکومت اوبا2008پس از بحران مالی 

 »تسهیل کمّی«که در دورة بوش آغاز شد، ادامه و گسترش داد. تریلیون ها دلار از طریق برنامه هاي را ها 

از حقوق و دستمزدها کاسته شد (مانند مورد کاهش بانک مرکزي به وال استریت تزریق شد و در عین حال 

  ).2009دها در جریان تجدیدساختار خودروسازي ها در سال دستمز

 اب ترامپشدت بسیاري خواهد گرفت. انتخدر دورة حکومت پیشِ روِي ترامپ این یورش به طبقۀ کارگر 

یزي جدید است. ترامپ کابینۀ خود را با میلیاردرها و ایدئولوگ هاي راست افراطی و حامی سرمایه معرف چ

کرده است که همه شان متعهد به فقیرسازي طبقۀ کارگر و سرکوب به مراتب خشن تر ر دار و ژنرال هایی پُ

  اپوزیسیون مردمی هستند.

وض نقطۀ اوج مهلک انحطاط سرمایه رامپ نوعی انحراف نیست؛ بلکه در ع. تخلأ نیامده استاما ترامپ از 

  است.داري امریکا، رشد سطوح نابرابري اجتماعی و سقوط دمکراسی امریکایی 

عی مستلزم اند. مبارزه با نابرابري اجتما اي انقلاب سوسیالیستی ایجاد کردههمین فرایندها بنیان هاي عینی را بر

ایجاد یک رهبري سیاسی جدید است. حزبی که مبارزات طبقۀ کارگر را حول یک برنامۀ انقلابی سازمان دهد 

جامعه اي مبتنی بر برابري، برنامه ریزي بین المللی  و متحد سازد. نظام سود سرمایه داري باید جاي خود را به

  یعنی سوسیالیسم. -و کنترل دمکراتیک تولید دهد
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  صعود نابرابري اقتصادي در امریکا

  پتریک مارتین

د مرکز رش«، شاهد جهش نابرابري اقتصادي در ایالات متحدة امریکا بود. طبق یکی از مطالعات 2015سال 

باقی درصد  99درآمد  درصد، دو برابر سریع تر از 1که روز جمعه منتشر شد، درآمد بالاترین » برابر واشنگتن

  .ماندة خانوارها افزایش یافت

درصد  0,1از ابرثروتمندان رخ داد، یعنی: ثروتمندترین  باریک تربیش ترین رشد درآمدها در بخشی به مراتب 

 به طور متوسط میلیون دلار 6,75 بهدرصدي درآمدهاي خود  9خانوارها. این بخش جامعه شاهد افزایش تقریباً 

  بود.

درصد افزایش داد.  22درصد به  21,4از  یاز کلّ درآمد خانوارهاي امریکای را م خوددرصد، سه 1ثروتمندترین 

) درصد 50,5درصد نیز بیش از نیمی از تمام درآمدهاي خانوار امریکا را به خود اختصاص داد ( 10ثروتمندترین 

این بالاترین  ،2012نشان می دهد. به استثناي سال افزایش  2014درصدي آن در سال  50نسبت به سهم که 

  رقم به ثبت رسیدة یک سال در تاریخ امریکا است.

 نامصاحبکرین فرنیا و از مبتیلکا» برکلی«استاد اقتصاد دانشگاه  -»امانوئل سائز«این ارقام بر مبناي تحلیل 

درآمد یس سرو«داده هاي از داده هاي مالیاتی به دست آمده اند.  -نابرابري درآمدي و ثروتدر حوزة پژوهش 

ه بدر قیاس با داده هاي مرکز سرشماري امریکا تصویري به مراتب دقیق تر از رشد نابرابري درآمدي  »داخلی

مرکز سرشماري، عواید حاصل از سرمایه و سایر منابع درآمدي غیر از داده هاي د. چرا که نمی دهدست 

  ی می کنند.مستثندستمزد را که تقریباً به طور کامل نصیب ثروتمندان می شوند، 

رمعمول بود که ثروتمندان یغ، از این جهت 2008ان بحران مالی نسبت به باقی سال ها از زم 2015سال 

درصد  3,9با  خانوارها درصد پایینی 99ر خود نداشتند. متوسط درآمد اصامی عواید درآمد واقعی را در انحتم

د، اما تنها ومحسوب می ش 1998لانه از سال دلار رسید که بزرگ ترین افزایش سا 768هزار و  48افزایش به 

هم چنان  ،درصد پایینی خانواده هاي امریکا 99. در نتیجه استدرصد  1بالاترین  درآمد افزایش مقدارنیمی از 

  هستند. 2007 سال پایین تر از سطح
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پایینی و درصد  90این به علاوه بهترین سال رشد براي «گفت که » پرس آسوشیتد«به خبرگزاري » سائز«

درآمدها حتی سریع تر رشد می هم زمان، بالاترین «و » سو استبه این  1990ایینی از اواخر دهۀ درصد پ 99

  ». که باعث افزایش بیش تر شکاف نابرابري می شوند. این روند هشدارآمیز است کنند

 

رآمد در نورهایی با بالاترین دکه افزایش مالیات بر خا را این ادعاي حکومت اوباما ،»برکلی«تحلیل اقتصاددان 

(به عنوان نتیجۀ توافق دمکرات ها و جمهوري خواهان کنگره) تأثیري قابل توجه بر نابرابري  2012سال 

تأثیر این نرخ هاي مالیاتی بالاتر، درآمد  اجتناب از. در عوض ثروتمندان براي ، رد می کنددرآمدي داشته است

  دند.خود را بین سال هاي مختلف تغییر دا

آغاز شدند، به خودي خود نخواهند  2013در نتیجه نرخ هاي مالیاتی بالاتر که از سال « با گفتن این که »سائز«

ییرات در غیاب تغ«افزود  ،»بري درآمدهاي پیش از مالیات بگذارنداتوانست در میان مدت تأثیر زیادي بر نابر
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تمرکز درآمد در امریکا طی سال هاي پیش  ت گذاري، به نظر غیرمحتمل می رسد کهسسفت و سخت تر سیا

  ».رو خیلی کاهش پیدا کند

از  هک امریکایی یک پدیدة جهانی پرده برمی دارد: افزایش سریع نابرابري اقتصادي ، از وجهِ»سائز«پژوهش 

 2008در سال » ریتتوال اس«تحت تأثیر سقوط مالی  و هبرخاست دل نظام سرمایه داري در مقیاس جهانی

  شده است. وخیم تر

ماعی اجت دوقطبیهمین هفته منتشر کرد،  »مرکز آموزش و نیروي کار دانشگاه جورج تاون«گزارش دومی که 

میلیون شغل  14ایالات متحده را از منظر دسترسی به آموزش دانشگاهی توضیح می داد. در حالی که داخل در 

ق طلاند، اکثریت م) ایجاد شده گذشته ل و نیم(تقریباً پنج سا گذشته ماه 68» بهبود اقتصادي«دورة جدید طی 

  ل سابق هستند.غاین مشاغل کم دستمزد و بی ثبات تر از مشا

، این مشاغل که به تازگی ایجاد شده اند، تقریبًا به طور کامل »جورج تاوندانشگاه «طبق یافته هاي مطالعۀ 

و  2010لیون شغل که در فاصلۀ ژانویۀ می 11,6لات دانشگاهی احراز شده اند. از رانی با تحصیاز سوي کارگ

اص اختص که نوعی تحصیلات دانشگاهی داشتند میلیون شغل به افرادي 11,5ایجاد شده اند،  2016ژانویۀ 

درصد  99درصد مشاغل جدید به کارگرانی با مدرك لیسانس یا بالاتر اختصاص یافتند و  75. تقریباً ندپیدا کرد

ی براي کارگران فاقد آموزش دانشگاهی باقی گاهی. در نتیجه شغل هاي اندکآموزش هاي دانشبه کارگرانی با 

  .ندماند

 یزهاییچ دیپلم دبیرستان یا پایین تر، دربارة بهبود اقتصاديمدرك کارگرانی با «که  ادعا می کنداین گزارش 

دورة رکود از  طیمیلیون شغلی که  7,2ردم دربارة چه صحبت می کنند... از مکه  اندعجب در وند و نمی ش

  .»با مدرك دیپلم دبیرستان یا پایین تر بودند یمیلیون شغل متعلق به کارگران 5,6میان رفتند، 

درصد از مشاغلی را که طی شش  1 حدوداً با تحصیلات دبیرستان تنها ن مطالعه نشان می داد که کارگرانای

و  اسبمنبا دستمزد  یدر بین مشاغل يرشد هیچ«شاهد  عملاًباز یافته اند و  ،سال گذشته از میان رفته اند

در این دوره نبوده اند. براي کارگرانی که تحصیلاتی بالاتر از مقطع دبیرستان ندارند، میزان مشاغل » ایازم

  .بود 2007تر از آن چیزي است که در دسامبر میلیون کم 5,5موجود 
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براي افرادي با تحصیلات دبیرستانی، از مشاغل موجود  این نشان دهندة تداوم یک روند بلندمدت تر است.

 د مشاغلی که کارگرانتعدامیلیون شغل) کاهش داشته اند.  4,3درصد (معادل با  13به این سو  1989سال 

، 2016در سال « به طوري که  ،دوره دو برابر شده است همیندانش آموختۀ دانشگاه ها در اختیار دارند، طی 

به کارگرانی  نسبت را مدرك لیسانس یا بالاتر، بخش بزرگ تري از نیروي کاربراي نخستین بار، کارگرانی با 

  ».، شکل می دهندك دیپلم دبیرستان یا پایین ترربا مد

ی درصد کارگران از نوع 30ر حالی که درصد نیروي کار را شکل می دهند، د 36فارغ التحصیلان دانشگاه ها 

  .دبیرستانی یا پایین تردرصد تنها از تحصیلات  34تحصیلات دانشگاهی برخوردارند و 

جوانان  فترشپی مسیرتحصیلات  که ادعاي همیشگی این نشان می دهد برخلاف »جورج تاوندانشگاه «مطالعۀ 

تی راه برون رف هیچواقعاً  است، در نظام سرمایه داري در زندگی طبقۀ کارگر براي فرار از محرومیت اقتصادي

  وجود ندارد.

 ناچیز يبا چشم انداز بیکاري بلندمدت رو به رو می شوند وکسانی که به دانشگاه نرفته اند، با آینده اي از 

آمدي که والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشان زمانی داشتند. کسانی که به دانشگاه رمشاغل پرد براي

موارد در مشاغل بی سرانجامی که از حد صلاحیت هاي آنان بسیار پایین رفته اند، شاغل هستند، اما در اکثر 

ت وام هاي دانشگاهی را میسر خدازپرکه با استاز آن بسیار پایین تر  ي آنانحقوق و دستمزدها .هستندتر 

  بالاترین رکورد را ثبت کرد. ،تریلیون دلار 1,35سازد. امسال بدهی بابت وام دانشجویی با رسیدن به 

ات تی اجتماعی در بین کارگران و جوانان ایالیعود نارضاصدو گزارش تأکیدي بر بنیان عینی و طبقاتی این 

را  ع ابرثروتمندانفمناسیطرة انحصار دو حزبی امریکا که هر دو تحت  اسییس متحدة امریکا است؛ در نظام

  نمود پیدا می کند. تنها به مخدوش ترین شکل تیینارضا ناینمایندگی می کنند، 

کارگران مسن تر با تحصیلات پایین تر را هدف قرار  تیینارضا رمیلیارد در حزب جمهوري خواه، دونالد ترامپِ

  .پیش پایشان گذاشتجرین را و نژادپرستی ضدّ مها يلیسم اقتصادداد و ناسیونا

ۀ و درخواست شهری» و میلیاردها میلیونرها«نت، با محکوم کردن ادر حزب دمکرات، برنی ساندرز، سناتور ورم

به طور اخص جلب کند. اما ساندرز در حال  را در تمامی دانشگاه هاي عمومی توانست حمایت جوانان نرایگا

 انالیزه کردنکاجتماعی با  تیی: خنثی کردن نارضاحاضر مشغول تکمیل هدف سیاسی اصلی کمپین خود است
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به سوي حمایت از هیلاري  رساندن کار کمپین خود و چرخش آن به پشت حزب دمکرات. او در حال به پایان

  ت.اس -امنیتی و بخش اعظم دستگاه سیاسی امریکا-نامزد وال ساتریت، دستگاه نظامی -کلینتون

  2016ژوئیۀ  2
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  الیگارشی مالی و امپریالیسم ؛ها ادغامرشد 

  اندره دیمن

رفتۀ در مراحل پیش» فایزر«و » آلرگان«گزارش هاي مطبوعاتی روز پنج شنبه، شرکت هاي داروسازي  مطابق با

ترین شرکت داروسازي جهان هستند؛ این غول داروسازي، به ارزش گفتگوها پیرامون ادغام و تشکیل بزرگ

  نخواهد پرداخت. يمیلیارد دلار، در ایرلند مستقر خواهد شد و تقریباً هیچ گونه مالیات بر درآمد 330

 مورد در موجی از ادغام و اخیرترین، تنها بوده استترین ادغام در سال جاري این ادغام، که تاکنون بزرگ

از حجم و  ،ددار تصاحب شرکت ها کندررا رکو 2015شرکت ها است؛ موجی که گمان می رود سال  تملیک

، یعنی یک سال پیش از سقوط وال استریت، 2007سال در تریلیون دلار  3,4 معاملات ادغام و تملیک به ارزش

  بگیرد. سبقت

  

راي طرح هایی را ب» وال گرینز«ي یک روز پس از آن منتشر شد که زنجیرة داروساز »فایزر -آلرگان«بیانیۀ 

تریلیون دلار، اعلام داشت. ماحصل این ادغام، شرکتی  17,2طی توافقی به ارزش » یدرایت اِ«خرید رقیب خود 
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سی «درصد بازار داروي ایالات متحده را تحت کنترل خواهد داشت، در حالی که رقیب آن،  41خواهد بود که 

رصد از این د 0,6درصد باقی را به دست خواهد گرفت. تمامی دیگر شرکت ها مجموعاً تنها  58 ،»وي اس

  ود خواهند گرفت.خ بازار را در اختیار

 54,2 بهداشت و درمان است. سال جاري شاهد خریدِ یدترین مورد از ادغام شرکت هاي بخشاین تنها جد

 يمیلیارد دلار 37، و همین طور تصاحب »نتمآ«از سوي رقیب آن » سیگنا« میلیارد دلاري شرکت بیمۀ

یالات اشرکت هاي بیمۀ سلامتی ترین ام، پنج تا از بزرگغبود. در نتیجۀ این اد» تنااِی«به دست » نایومه«

  متحده، طی چند هفته به سه شرکت تبدیل شدند.

ت گذاري از طریق قیم، افزایش قدرت »فایزر-آلرگان«و » یدرایت اِ -والگرینز«انگیزة مرکزي ادغام هاي 

 عود بهايتأثیر بسزایی در ص بازار بود. تبدیل بازار دارویی امریکا به انحصار دوجانبه، برتر اعمال انحصار بیش

  پرداختی مصرف کنندگان دارو خواهد داشت.

در ایالات متحده سر  ي این حوزهبخش بهداشت و درمان، منجر به آن شده است که هزینه ها در ارصرشد انح

 با تجویزي داروهاي، بهاي است، یعنی آخرین سالی که داده هاي آن موجود 2013به فلک بکشد. در سال 

  از نرخ تورم. سریع ترفت، یعنی هشت برابر ادرصد افزایش ی 12,9 برند، برترین

 اقتصادي را نشان نمی دهند، که برعکس انعکاس دهندة» پویایی«این ادغام ها، نه فقط سلامت اقتصادي و 

، شانه به شانۀ 2015د ادغام ها در سال ردر قلب سرمایه داري جهانی هستند. ثبت رکو يدگی اقتصادیگند

  پیش می رود. 2009-2008پایین ترین سطح رشد اقتصادي جهانی از سال 

این ادغام ها، در نگاه نخست واکنش ابرشرکت ها به وضعیت کاهش تقاضا در میانۀ یک رکود اقتصادي و 

ه ب تربراي پرداخت هر چه بیشرا ریت این شرکت ها ت، در حالی که وال اسدهاي کارگران استسقوط درآم

  ترغیب می کند. سرمایه گذاران

که نرخ هاي بهره را نزدیک به صفر نگاه  ،»فدرال رزرو«سیاست هاي بانک هاي مرکزي جهانی، به رهبري 

زریق کرده ت )QE» (یل کمّیهست«همان سیاست  خرید اوراق قرضه یاداشته و تریلیون ها دلار را از طریق 

  کرده اند.یل هستموج ادغام ها را همراه با بازخرید سهام و سایر فعالیت هاي تمامًا انگلی، اند، 
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ذاري سرمایه گ در جهتمنابع مالی تزریق شده به سیستم مالی  این شرکت هاي مهم به جاي استفاده ازراب

، و از این مبالغ براي تریلیون دلار نشسته اند 1,4میزان تلنبار شده به مولد، روي حجم عظیمی از پول نقد 

دیران م برثروتمندان)، بالا بردن دستمزدا ثروتمندان و فويرتُتر بهاي سهام و پُبازخرید سهام (افزایش بیش

  استفاده می کنند. ملیکرشد و انجام ادغام و ت

به مدیران اجرایی  یفتگسرمایه گذاران و پرداخت هاي هني ادغام ها، در همان حال که سودهاي سرشاري برا

دستمزدها، افزایش سرعت کار  به اخراج هاي دسته جمعی، کاهش حقوق و ایجاد می کنند، عموماً ت هاشرک

. چنین طفیلی گري مالی، فرایندي است که سرمایۀ مالی انجامندشی ها می ورو تعطیلی کارخانجات و خرده ف

  را بالا می برد.سودهاي خود روهاي مولد جامعه نیبا بلعیدن آن طی 

اما تا چندین دهه در جریان بوده اند  شتاب گرفته اند، 2008هرچند این فرایندها به دنبال سقوط مالی سال 

ون ها میلی ؛گسترده تري از طبقۀ کارگر بوده است بکه نتیجۀ آن فاجعۀ اجتماعی براي بخش هاي به مرات

تر درصد از آنان کم 40پیدا کرده اند، به طوري که  نزلشدید ت و افلاس تنگدستیضعیت کارگر امریکایی به و

  در سال درآمد دارند. دلار هزار 20از 

وذ مدیر صاحب نفبار، همراه است با سطوح حیرت آور ثروت. به عنوان تنها یک مثال، فلاکت اجتماعی خفت

میلیارد دلار درآمد داشت، اکنون در زمینۀ املاك  1,3ل در شیکاگو، که سال قب »سیتادل«گروه سرمایه گذاري 

 میلیون دلار براي خرید املاك در سه شهر ولخرجی می کند، ازجمله 300ریخت و پاش مالی دارد، و تقریباً

 200 با پرداخت» سنترال پارك ساوث 220«سه طبقۀ کامل از آسمان خراش درحال ساخت واقع در  ریدخ

  رك است.ونیوی شهر رکوردي براي املاك کهمیلیون دلار 

حیات اقتصادي و سیاسی در ایالات متحدة امریکا و البته سرتاسر جهان، زیر سلطۀ یک الیگارشی انگلی و 

تجسم آن است. سیاست هاي بانک هاي مرکزي جهان و حکومت هاي » گریفین«دیوانۀ پول قرار دارد که 

افزایش ثروت این نخبگان مالی و پشتیبانی از تاراج ذخایر بشر در سرمایه داري، تنها هدف خود را محافظت و 

  یین کرده است.، تعشاندارایی هاي شخصی  براي به دست آن ها سرتاسر جهان

ب اولیه تر اترمیر لنین، در مرحله اي به ، ولادیماست که انقلابی و تئوریسین روس این ها همان خصوصیاتی

) 1917» (مپریالیسم، بالاترین مرحلۀ سرمایه داريا«در شاهکار خود،  داده بود. لنینتکامل آنان تشخیص 
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توضیح داد که گرایش به سوي طفیلی گري مالی، انحصار، دیکتاتوري و جنگ، صرفًا نتیجۀ سیاست هاي 

یماري ي در دورة انحطاط و برذهنی انتخابی رهبران سیاسی نیست، بلکه تجلی گرایش هاي بنیادي سرمایه دا

  آن است.

س کلان فساد، رشوه در مقیا«، که با »ارتجاع سیاسی در هر لحظه، یک خصلت امپریالیسم است«لنین نوشت: 

یف می شود. سلطۀ بانک ها بر تمامی جوانب حیات اجتماعی، تجلی سیاسی خود رتع» شکال شیاديو تمامی اَ

  ».دلطه و نه آزادي تقلا می کنسرمایۀ مالی، براي س«راتیک در داخل کشور می یابد. کرا در فرسایش حقوق دم

بین خصلت جنایتکارانۀ این اشرافیت مالی و خصلت جنایتکارانۀ سرمایۀ خارجی، پیوندي وجود دارد. جنگ در 

نه و ایخاورم که امریکا علیه مردم است از جنگ هاي غارتگرانه اي رداخل علیه کارگران امریکا، بازتاب آینه وا

 ت بهدس پول بگان مالی، که عادت داشتند براي به جیب زدن میلیاردها دلارآفریقا به راه انداخته است. نخ

ین روایی مرگ بار در سیاست بپژئوپلتیک و بی » خطر کردن« اکنون به سوي، بزنندقماربازي سوداگرانه 

  د.نالمللی خود گردش می کن

قط نه ف امپریالیسم، عصرِ که به اثبات رسیده، این است 21و  20اما نتیجۀ تئوري لنین، که در تاریخ قرن هاي 

ارتجاع و جنگ، که همین طور انقلاب است. اکنون، همان طور که خصوصیات بنیادین سرمایه داري خود را 

نقلابی اگزیر به طغیان هاي ابه عریان ترین شکل ممکن نشان می دهند، متعاقباً تشدید تضادهاي طبقاتی ن

  د انجامید.خواه

  2015اکتبر  30
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 اصلی داري سرمایه کشورهاي در اجتماعی نابرابري فزایشا

 دیتمار هنینگ

به  (OECD) »يسازمان همکاري و توسعۀ اقتصاد«شکاف میان فقر و ثروت در بین کشورهاي عضو 

 .مراتب بیش از سی سال گذشته است

تقریباً یکی در میان، شاهد  OECD گزارشی که روز سه شنبه منتشر شد نشان می دهد که کشورهاي عضو

درصد جمعیت، هفت برابر بیش از فقیرترین  10ین افزایش نابرابري درآمدي بوده اند. سی سال پیش، ثروتمندتر

 .برابر است 9,5درصد جامعه درآمد داشت. امروز این نسبت،  10

کشوري که  21کشور از  16محاسبه شد. در » جینی«نابرابري، بر حسب توزیع درآمد، با ضریب موسوم به 

ود. تندترین افزایش ها در سوئد، فنلاند، داده هاي بلندمدت در مورد آن ها موجود است، این نرخ افزایش یافته ب

هستند که اکثر آن ها را  OECD کشور، عضو 34اسرائیل، نیوزیلند، ایالات متحده و آلمان بوده است. 

 .کشورهاي صنعتی شکل می دهد

 10ثروتمندترین  1980رشد نابرابري اجتماعی به طور اخص در آلمان وخیم است. در حالی که اواسط دهۀ 

 .درصد درآمد داشت، امروز این رقم به هفت برابر رسیده است 10عیت پنج برابر بیش تر از فقیرترین درصدِ جم

مطالعات و کتاب هاي متعددي طی ماه هاي اخیر حول موضوع رشد جهانی نابرابري اجتماعی منتشر شده 

ه تی در زمینۀ هزیناست. دلایل این رشد نابرابري روشن هستند: کاهش دستمزدها، اعمال برنامه هاي ریاض

هاي اجتماعی، کمک هاي مالی به بانک ها، انتقال بار مالیاتی از شرکت ها به کارگران. به خصوص در آلمان 

و ایالات متحده، وجود یک بخش عظیم از مشاغلی با دستمزدهاي پایین، کاهش درآمدِ فقیرترین بخش جامعه 

 .م و سود شرکت ها، به مرحله اي انفجاري رسیده استرا تضمین کند، در حالی که درآمد حاصل از خرید سها

ن و دانشگاه آزاد برلی (DIW) مطالعه اي که هفتۀ گذشته از سوي مؤسسۀ پژوهش اقتصادي آلمان

)FUBerlin( یعنی کلّ عواید به دست -منتشر شد، به این نتیجه رسیده بود که درآمد مادام العمر واقعی 

طی چند دهه در گروه هاي درآمدي پایین تر کاهش یافته بود، در حالی  -کارآمده از دستمزدها در طول دورة 

 .که بالعکس در گروه هاي درآمدي بالاتر، دستخوش افزایش شده بود
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 40، تقریباً دو برابر شد. تقریباً 1972و  1935به طور کلی نابرابري درآمد مادام العمر بین متولدین سال هاي 

مرتبط به بیکاري بالاتر در بین بخش پایین تر مزدبگیران است، در حالی که باقی  درصدِ افزایش در نابرابري،

 .ماندة آن به دلیل رشد اختلافات در سطح دستمزدها است

روه براي کارگران در گ«، یکی از نویسندگان پژوهش، دربارة پیامد رشد نابرابري نوشت که: »هولگر لوتن«

 .«بیش از پیش دشوار شده است میانی تا پایینی درآمدي، افزایش ثروت

اگر کاهش مزایاي بازنشستگی به دنبال طرح اصلاح بازنشستگی را در نظر بگیریم، فقر میان افراد سالخورده 

اجتناب ناپذیر است. در آغاز ماه گذشته، داده هاي آژانس فدرال اعلام کرد که شمار رو به رشدي از مستمري 

اي تأمین ابتدایی ترین مایحتاج خود هستند. این حمایت معادل است با نرخ بگیران، وابسته به رفاه اجتماعی بر

، 2013یورو در ماه به اضافۀ اجاره و هزینه هاي گرمایش). در پایان سال  391» (4هارتس «رفاهیات برنامۀ 

سال درصد بیشتر از  7,4سال، خواهان این کمک بودند، یعنی  65بیش از نیم میلیون نفر با سن بیش تر از 

 .گذشته. فقر در میان افراد سالخورده در شهرهاي بزرگ تري نظیر هامبرگ، برمن و برلین شایع است

یکی از گروه هایی که به شدت آسیب دیده است، زنان در آلمان غربی هستند. اما در آینده، به دلیل بیکاري 

دائمی و طولانی مدت و کاهش دستمزدها، مردان در شرق و غرب آلمان نیز بیش از پیش به مستمري بگیرانی 

 .که در فقر به سر می برند، تبدیل خواهند شد

و شرکت ها بازتوزیع کنونی درآمدها را با این ادعا توجیه می کنند که دستمزدها  در همان حال که حکومت ها

به این نتیجه  OECD و هزینه هاي اجتماعی بالا، رشد اقتصادي را محدود می کند، نویسندگان گزارش

از  سرسیده اند که رشد نابرابري اجتماعی، در حال محدود کردن رشد اقتصادي است. تولید اقتصادي آلمان، پ

درصد صعود کرده بود، اما در صورت عدم رشد  26، 2010و  1990تعدیل بر مبناي تورم، بین سال هاي 

 .درصد بالاتر باشد 6نابرابري، این نرخ می توانست 

پیامدها در نیوزلند و مکزیک به مراتب حیرت آورتر بودند. در هر دو کشور، بهاي افزایش نابرابري این بود که 

واحد درصد  10رشد بالقوه (در صورت عدم نابرابري) و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، بیش از  ما به التفاوت

واحد درصد بوده  7و  6واحد درصد، و در ایالات متحده و سوئد بین  9باشد. این رقم در بریتانیا، نروژ، فنلاند، 

-1990رشد تجمیعی سال هاي بر  2005-1985است (در این گزارش پیامد تغییرات نابرابري طی سال هاي 
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تخمین زده شده است. به عنوان مثال می توان دید که در صورت نبود نابرابري، نرخ رشد واقعی کشور  2010

واحد درصد بالاتر باشد و این نشان می دهد که ادعاي تأثیر مثبت  10ساله، می توانست  20سوئد در این دورة 

 مترجم) نابرابري بر رشد، یک سره خلاف واقع است.

 

یرترین بیش از هر چیز، به دلیل دور افتادن فق«نویسندگان متن چنین جمع بندي کردند که این پیامد اقتصادي 

ر تبه این دلیل که گروه هاي فقیرتر به طور کلی کم». درصد جامعه از بخش باقی ماندة مرفه جمعیت بود 40

 هر در جدید هاي مهارت   و تعلیمدر آموزش سرمایه گذاري می کنند، و این در عوض بر تحرك اجتماعی 

 .گذارد می سوء تأثیر کشور

بنابراین نابرابري اجتماعی، از نظر نویسندگان پژوهش فوق، در حال محدود کردن رشد اقتصادي است، بیش 

تري براي دسترسی به آموزش و از هر چیز به این دلیل که کودکان خانواده هاي فقیرتر فرصت هاي کم

به نظر چنین می رسد: هر چه تعداد خانواده هاي محروم از امتیازات  OECD لال گزارشپرورش دارند. استد

ر، تاجتماعی بیش تر رشد کند، به همان اندازه آموزش آن ها بدتر خواهد بود؛ این منجر به پرسنل ماهر کم

تر  ایینافزایش صاحبان درآمدهاي کم و کاهش مصرف می شود، و نتیجۀ این امر فروش و رشد اقتصادي پ

، خواهان بازتوزیع درآمد براي فقیرترین فقرا نمی »سوددویچه«است. در نتیجه این مطالعه، برخلاف روزنامۀ 

راین بناب«تري در زیرساخت هاي اجتماعی سرمایه گذاري شود: شود. در عوض پیشنهاد می دهد که پول بیش

دامه می نویسندگان ا». ین مالی کنیمصرفاً کافی نیست که آن بخش هاي جمعیت را که مرفه نیستند تأم
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تر و همین طور خدمات درمانی، به همان کم بهبود دسترسی به آموزش باکیفیت و آموزش بیشدست«دهند: 

 ».اندازة کمک مالی اهمیت دارد

 بازتوزیع درآمد، از طریق مالیات ها و پرداختی هاي دولتی الزاماً براي«مطالعۀ مذکور این دیگاه را دارد که 

ي سیاست ها». رشد مضر نیست، مشروط به این که چنین تمهیداتی به طور صحیح هدف گرفته شوند

تا فرصت هاي آموزشی «بازتوزیعی، باید روي خانواده هاي صاحب کودك و همین طور جوانان متمرکز شوند 

 .»آنان را بهبود ببخشند

ین امر امروز اتفاق می افتد، چرا هزیه روي آموزش با این حال این مطالعه به علل این امر که چرا دقیقاً خلاف ا

به طور مستمر کاسته می شود و تحصیل را براي اقشار گسترده اي از مردم ناممکن می کند، نمی پردازد. 

براي این کار، آن ها باید وارد مسألۀ نظام اجتماعی موجود بشوند که در مشت یک اقلیت مالی ناچیز قرار دارد 

 .ابع جامعه را تاراج می کندکه بی رحمانه من

 2014دسامبر  12
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  مندترین یک درصد جهان، تقریباً نیمی از ثروت کل جهان را در اختیار داردثروت

  اندره دیمن

 دملیتیچن هاي شرکت به عنوان یکی از، »ت سوئیسیدکر«رین گزارش ثروت جهانی از سوي انتشار جدیدت

 48,2یت 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 نابرابري با همان نرخ سال گذشته ادامه می یافت، در این صورت ثروت

سال، با هر انگیزه و قصدي که دارد صاحب کل ثروت موجود در  23 ظرفیک درصد جهان قادر می شد که 

  ین شود.کرة زم

  

به شدت شتاب به این سو  2008گزارش فوق نشان می دهد که رشد نابرابري جهانی از زمان بحران مالی 

 ابگرفته است، چرا که از یک سو ارزش دارایی هاي مالی صعود کرده و از سوي دیگر در عین حال دستمزدها 

  مواجهه بوده اند.سقوط و رکود 
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این ارقام «علیه فقر،  همرکز خیری کنابرابري در اوکسفام، ی طالعاتبخش م ، سرپرست»اما سیري«به گفتۀ 

نفع  هببیش از قبل مؤید آن است که نابرابري، شدید و رو به رشد است، و بهبود اقتصادي در پی بحران مالی 

حران ت، بهاي بی دهد که افرادي با حداقل استطاعاین گزارش نشان م». ثروتمندترین افراد منحرف شده است

د مندترین افراچون سیل به سوي خزانه هاي ثروتتري هممالی را پرداخت کرده اند، درحالی که ثروت بیش

  سرازیر شده است.

هزار  100یعنی افرادي با خاص ثروتی بالغ بر  -درصد از جمعیت جهان 8,6مندترین ثروت ،مطالعه طبق این

کسانی با  -درصد پایینی جمعیت جهان 70در این بین، درصد از کل ثروت جهان را در اختیار دارند.  85 -دلار

  هستند.درصد از ثروت جهانی  2,9 صاحب صرفاً  -هزار دلار 10تر از خالص ثروت کم

ثروت کاغذي دارد که محرك آن هم تزریق تریلیون ها  افزایش رشد نابرابري ارتباط تنگاتنگی با موج جهانی

) به نظام مالی QE» (تسهیل کّمی«و سیاست هاي موسوم به  دلار از سوي بانک مرکزي با نرخ بهرة صفر

ر رسید که تریلیون دلا 263و به  درصد در طول سال گذشته رشد کرد 8,3بوده است. کل مقدار ثروت جهانی 

تریلیون دلار  12,3 ،. تنها طی همین سال، کل ثروت ایالات متحدهاست تاکنون به ثبت رسیده بالاترین افزایش

  ه بود.نیست و نابود شد 2008که در طول سقوط مالی  است عنی تقریباً معادل با همان مقداريی -رشد کرد

اقتصاد جهانی در کل شاید راکد باقی بماند، اما این موضوع مانع از موج «همان طور که گزارش می گوید: 

 ل ثروتبالاي سهام، ک با ثبات و قیمت هاي با اتکا بهافزایش ثروت فردي در طول سال گذشته نشده است ... 

تریلیون دلار  250که ثروت خانوار از آستانۀ  است نخستین بارياین درصد رشد کرد...  8,3 در سطح جهانی

  ».ته استشگذ

 لیون دلاري...روندي را ادامه می دهد که شاهد افزایشیتر 20,1افزایش سالیانۀ « کردیت سوئیس اضافه کرد: 

درصد بالاتر از نقطۀ اوج پیش از بحران  20وده است، به طوري که اکنون ب 2008 سال ثروت جهانی از سالانۀ

  ».قرار دارد 2008درصد بالاتر از نقطۀ حداقل اخیر در سال  39و 
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سریع تعداد میلیونر ها شده است. طی سال گذشته در ایالات متحده،  صعوددارایی ها منجر به  شرشد ممتد ارز

میلیون نفر نسبت به رقم  14,2هایی بالغ بر یک میلیون دلار، با رسیدن به تعداد افراد بالغ با خالص دارایی 

  درصد رشد داشته است. 12میلیون نفر،  12,5

 2008این گزارش ضمن ملاحظۀ قابل توجهی به وضعیت، رشد نابرابري 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 نابرابري ثروت رو به افزایش بوده است 2007ه کردند... از بساختاري را در روند نابرابري تجراي 

، وزارت هاي خزانه داري سرتاسر جهان براي کمک به نظام مالی تاراج شدند، 2008مالی  طبه دنبال سقو

 که اساساً در اختیار ازش هاي دارایی هاي مالی ررکزي به انتشار پول دست زدند تا ادرحالی که بانک هاي مر

حمل را به خاطر این کمک ها متبالا نگاه دارند. در این بین، خدمات اجتماعی بیش ترین ضربه  ،ثروتمندان بود

یجۀ همۀ بیاورند. نتق کارکنان خود را پایین و، مثلاً شرکت ها دست به بیکارسازي هاي وسیع زدند تا حقشد

  این ها افزایش  بی سابقۀ نابرابري اجتماعی بوده است.

  

رفته ن کشورهاي سرمایه داري پیشرین کشور در میاجلودار این فرایند، دولت اوباما است؛ ایالات متحده نابرابرت

ه بیش از ان بکسانی که خالص ثروت ش ؛»ماورائی«خالص ثروت  بااز افرادي  تناسبیاست و میزبان شمار نام

 را در خود دارد، یعنی دو برابر »ماورائی«ایالات متحده نیمی از افراد با خالص ثروت میلیون دلار می رسد.  50
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تر از کشور بعدي که بالاترین تعداد چنین افرادي را برابر بیش 10تعدادي که در اروپا زندگی می کنند و تقریبًا 

  به ثبت رسانده.را 

از نگرانی را در خورد  یمالی مهم اروپا نوشته شده است، جنبه هاییکی از نهادهاي گزارش که از سوي این 

درآمد قابل تصرف (که خود  از داشت. طبق این گزارش از زمان بحران مالی، ثروت مالی به مراتب سریع  تر

  در تنگناي وضعیت تیره و تار اقتصادي قرار گرفته است) رشد داشته.

برابر درآمد است) و  6,5است (یعنی ثروت  6,5این که نسب فعلی ثروت به درآمد،  کردیت سوئیس با اشاره به

) و بالاترین سطح در 5این که چنین رقمی به مراتب بالاتر از مقدار متوسط دورة پساجنگ (رقمی کم تر از 

ت به روث بالا بودن غیرطبیعی نسبتبا درنظر داشتن این که در گذشته «تاریخ پس از جنگ است، نوشت: 

ضافه و ا» محسوب می شودعلامت نگران کننده یک رکود بوده است، پس چنین رقمی  دال بردرآمد علامتی 

رسید و مجدداً طی  6به بالاتر از رقم  ،و در طی حباب دات کام 1999به طور خلاصه این نسبت در سال «کرد 

  .2008سال  ، یعنی درست تا پیش سقوط مالی»آن سد را شکست 2007تا  2005سال هاي 

براي  اراین که سیاست هاي اجرا شده در طول شش سال گذشته تنها شرایط  شدار کردیت سوئیس مبنی بره

سایر جناح هاي طبقۀ  ی از سويمشابهیک سقوط مالی جدید مهیا کرده است، به دنبال ابراز نگرانی هاي 

   است. بوده هو در میانۀ افزایش نوسانات بازارهاي 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 براي بحرانی که ریشه در تناقضات تاریخی و بغرنج خود نظام سرمایه  جناحیو نه هیچ 

  داري دارد، ندارد.

  2014اکتبر  17
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  کریسمس براي وال استریت

  جري وایت

 هزار واحد براي نخستین بار، هیجان 18صبح روز سه شنبه، با رسیدن شاخص متوسط صنعتی داو جونز به رقم 

ر سطح د میان معامله کنندگان بازار بورس نیویورك برخاست. این شاخص که یک سال پیش در و هیاهویی

  رسید. 18،024ه شنبه عصر با هزار واحد افزایش طی تنها هفتۀ گذشته، به رقم واحد قرار داشت، س 16،264

  

 -ه استبه رکورد جدیدي بود  S&P500اخصشیدن که شاهد رس -را روزهاي اخیر دادوستد رسانه ها اغلب

هزینه هاي رو به رشد  چونعواملی هم هام، به. این جهش در ارزش س)1( خطاب می کنند »بابا نوئل رالی«

  امریکا نسبت داده شد.» پر جنب و جوش« به ظاهر ااقتصاد قیمت هاي گاز و کاهش مصرفی، 

کاهش تند حقوق و استانداردهاي زندگی کارگران  برگزاري جشن برايوال استریت مشغول  یت امر،در واقع

زي انک مرکاست که به بهاي آن، سودهاي شرکتی رکود جدیدي را به ثبت رسانیده است. سیاست هاي ب

ن ای همۀ است. با این وجود در پس بودهحباب سفته بازي جدیدي محرك ایجاد ل، براي انتشار نامحدود پو
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 ازارجدید ب» اصلاح«ایالات متحده و جهان وجود دارد که ناگزیر به یک  دتضادهایی مهارناشدنی در اقتصاها، 

  خواهد انجامید. )2(

ایالات متحده روز سه شنبه تخمین هاي تجدیدنظر شده از تولید  بازرگانیادارة تحلیل اقتصادي در دپارتمان 

درصد رشد  5 ،سپتامبر 30به  ناخالص داخلی را منتشر کرد؛ طبقه این تخمین ها، اقتصاد امریکا طی ماه منتهی

سال  11 طیدرصد در سه ماهۀ دوم افزایش نشان می دهد و بزرگ ترین دستاورد  3,2که نسبت به رقم  کرد

شرکت ها، به درصدي هزینه هاي مصرفی، سرمایه گذاري بالاتر  3,2گذشته است. این گزارش به افزایش 

مل و نقل و تجهیزات صنعتی، افزایش صادرات امریکا و هزینه هاي بیش تر حکومت فدرال ویژه در بخش ح

 ،درصد صعود کرد) 16درصدي در سه ماهۀ دوم،  0,9به خصوص در زمینۀ دفاعی (که در قیاس با افزایش 

  اشاره داشت.

درصد صعود کرد.  3,1درصدي در سه ماهۀ دوم،  8,4سودهاي شرکتی درسه ماهۀ سوم امسال، به دنبال رشد 

د جدید، یعنی نزدیک به رطبق آخرین داده هاي ادارة تحلیل اقتصادي، سودها در سه ماهۀ سوم به یک رکو

  تریلیون دلار، رسید. 1,9
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 ارشدهمهاساساً به دلیل کاهش قیمت هاي گاز و تقاضاي  -افزایشی ناچیزي در خرید ماشین کهدر همان حال 

به دلیل کارزار  در اصلرکتی شافزایش در سودهاي  به چشم می خورد، -2008ال سقوط مالی ببه دن )3(

وم، در سه ماهۀ ساست.  بوده وحشیانه براي کاستن از هزینه هاي نیروي کار و افزایش استثمار طبقۀ کارگر

 ازايبه  پرداختی هزینه هاي جبرانی آهنگ افزایش ناچیز از درصدي) ادامه داد، و 2,3به افزایش (بهره وري 

دیگر سقوط  یک درصدِ ،درصد) پیشی گرفت. این منجر به آن شد که هزینه هاي واحد کار 1,3هر ساعت (

  کند.

شرکت هاي مهم نظیر بوئینگ، کاترپیلار و دیترویت، با همکاري اتحادیه ها، حقوق کارگران جدید را به تندي 

ارگران ح کشت و درمان براي به اصطلاابهد ابتحقوق مستمري و پرداخت ها ب پایین آورده اند، و در این بین از

، سودهاي شرکتی به بالاترین درصد خود از تولید خالص 2013و بازنشستگان کاسته اند. در سال  )4( »بازمانده«

از جمله  -در آن ها سهم دارند رسید. در این میان، حقوق و دیگر مزایایی که کارکنان 1929داخلی از سال 

  رسید. 1948به حداقل سهم خود در تولید ناخالص داخلی از سال  -)5( بیمۀ درمانیتأمین اجتماعی و 
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جود صورت گرفت، با و» بنک ریت«طبق پژوهشی که از سوي یک شرکت خدمات مالی مصرف کننده با نام 

 درصد مصرف کنندگان مورد نظرسنجی گفتند که آن ها امسال هم تمایلی 80قیمت هاي پایین تر گاز، بالغ بر 

نندگان مصرف ک«مسئولی مالی ارشد شرکت، کریگ مک براید گفت: به هزینه کردن در ایام تعطلات ندارند. 

هنوز آشفته هستند. بسیاري از آن ها مدت هاست که افزایش حقوق نداشته اند. پس اندازهایشان کفایت نمی 

وقتی باره به حالت برگردند، مکند و هر فضاي تنفشی ناشی از سقوط قیمت هاي بنزین، اگر این قیمت ها دو

  ».خواهد بود

دیگر  و وسایل فلزيکامپیوتر،  -روز سه شنبه گزارش داد که سفارش براي اجناس بادوام وزارات بازرگانی

درصد کاهش یافت. اقتصاددانان  0,7در ماه نوامبر  -سال دوام داشته باشند 3ود بیش از رکالاهایی که انتظار می 

هش کا در عوض سفارش ها براي سومین ماه  متوالی یک افزایش سه درصدي را پیش بینی کرده بودند.

ناحیۀ  4ناحیه از ماه نوامبر، با کاهش هایی در سه درصد در  1,6یافت. فروش منازل جدید تک خانوار نیز 

  سقوط کرد.امریکا، 

 بوش به بانک ها را ادامه داده حکومت مالی هاي ضمانتکار آمدن خود همان حکومت اوباما از زمان روي  

 ،در روند که نه تنها از مجازاته متلاشی کردند اجازه داد 2008به جنایتکاران مالی که اقتصاد را در سال  است؛

داده  اوباما وعده، و جلودار حمله به حقوق، مستمري و مزایاي درمانی بوده است. بشوند هم که حتی ثروتمندتر

 ازارب است که در سال پیش رو با کنگرة آتی جمهوري خواه براي کاستن از مالیات بر شرکت ها و تنظیمات

  همکاري نماید.

یلیون م د، چه برسد به شرایط زندگی ده هاکوچک ترین یا هیچ ارتباطی با اقتصاد واقعی ندار بازار بورس صعود

ایی با تولید به کشورهکارگر امریکایی و خانواده هایشان. طی سه دهه و نیم گذشته، با تعطیلی کارخانه ها، 

کننده در استانداردهاي زندگی خود رو به رو  منتقل شد، و کارگران با یک عقبگرد ویران نیروي کار ارزان

یق فعالیت هاي سفته بازي بی ارتباط با تولید بخش اعظم سود خود را از طرگردیدند، نخبگان مالی امریکا 

  انباشت کردند. کالاهاواقعی 

با انتقال تاریخی ثروت از طبقۀ کارگر به دستان شتاب گرفته،  2008سقوط سال  زمان طفیلی گري مالی که از

  م شده است.أیک درصد از جمعیت تو این یک درصد و یک دهمِ ثروتمندترینِ
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تریلیون دلار پول نقد به وجد آمده اند، سال گذشته شاهد افزایش تند  5,1شرکت هاي امریکایی که با تقریباً 

درصدي نسبت  22، با افزایش »ادغام و تملیک«بوده اند. به گفتۀ فوربز، فعالیت جهانی  )6( »ملیکادغام و ت«

زرگ به ثبت رسیده و بالاترین رقم از زمان تریلیون دلار رسید، و این سومین رقم ب 3,58به سال گذشته به 

ادامه یابد  2015ران مالی جهانی است. تحلیل گران پیش بینی می کنند که این آهنگ دیوانه وار در سال حب

  در صنعت انرژي را روشن کند. )7( امتزاج هانفت جرقۀ موجی از ادغام ها و  کاهش یافتۀو قیمت هاي 

تر  بازده عظیمدر همان حال که این فعالیت مخرب اجتماعی به قتل عام مشاغل و تقاضاهاي بیشت تر براي 

و قربانی کردن کارگران منجر می شود، به ایجاد ثروت هاي بادآورده براي اشرافیت مالی ادامه داده و خواهد 

به  )8( نه هاي جبرانییزمات مشاورة هه خدداد. نیویورك تایمز ماه گذشته به نقل از پژوهش سالانۀ یک بنگا

 که )9( اختصاصی گاه هاي سهامنبانک هاي سرمایه گذاري و ب«گزارش داد که امسال  »جانسن اسوشیتز«نام 

مدیران دارایی، «، ولی »درصدي پاداش ها باشند 15تا  10باید شاهد رشد  ملیک درگیر هستند،در ادغام و ت

  .»فیش حقوقی بزرگ تري می رسندبه احتمالاً  ،که سنتاً ثابت ترین بازیگران در صنعت مالی هستند

هزار دلاري سال  164 در وال استریت احتمالاً متوسطِ پاداش ها، »CG&C« مشاورةخدمات به گفتۀ بنگاه 

 پشت سرمی گذارند، و مدیران اجرایی رده بالا و معامله کنندگانبالاتر بود،  2012درصد از سال  15که  را گذشته

  پاداش هاي چند میلیون دلاري آخر سال را به جیب می زنند.

 تعهد به پرداخت بدهی هاي ؛ده ها میلیون نفر از خانواده هاي طبقۀ کارگر، ناامنی اقتصادي است کریسمسِ 

  ند.شادترین تعطیلات را دار ،بالاتر کارت هاي اعتباري در سال جدید فرامی رسد، درحالی که مافوق ثروتمندان

 -که کریسمس امسال از سوي افرادي با بالاترین خالص ثروترا برخی هدایایی  »بی بی سی«گزارش اخیر 

خریداري می شود،  -میلیون دلار 20یا درآمد قابل تصرف بیش از  )01( میلیون دلار دارایی نقدینه 30کسانی با 

 می شود و همین طور هزار دلار 95با قیمت  2014مدل  S Q4مازراتی گیبلی این ها شامل  فهرست کرد.

خدمات شام با سازندة مشهور عطر، اولیور کرید، صرف درجۀ یک به پاریس،  بلیط دو هزار دلار براي 475

ر عطر خود را د ،خریدار«، »شش ماه پس از سفر«تورهاي خصوصی و غیره. به گزارش بی بی سی ، اتومبیل

عیار دریافت  14اسپري با نقش و نگار طلاي  12عیار اندوده شده و  14شش لیتري که با طلاي  شیشۀ 24

  .»کرد خواهد
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یمن مارکوس، مردم عادت داشتند که آزادانه خرج کنند، اما از زمان رکود رید، معاون ارتباطات ن به گفتۀ جینجر

می خواهند نسبت به آن چه که می خرند محتاط تر باشند. آن ها می خواهند بهترین «، ثروتمندان 2008سال 

یویورك ن اري زولدان، مدیر ارشد اجرایی شبکۀ کوانتوم در». هدیه را خریداري کنند و نه صرفاً گران ترین آن را

» چانه زنی«از  و خرج می کنند، هزار دلار روي هدایا 300تا  30ن به بی بی سی گفت که اکثر دوستان او بی

  با فروشندگان لذت می برند.

  2014دسامبر  24

  توضیحات مترجم:

)، عبارت است از صعود قیمت هاي سهام در ماه دسامبر که Santa Claus Rallyرالی بابا نوئل ( -1

اثر «بینی هفتۀ معاملات تا پیش از سال جدید مشاهده می شود. این رالی عموماً به پیش آخرین در عموماً

ابرسی که باید به دلایل حس، تزریق وجوه و منابع مالی اضافی به بازار، و همین طور به معاملات اضافی »ژانویه

  اتی تا آخر سال انجام و تکمیل شود، نسبت داده می شود.و مالی

سهام، اوراق  ارزش درصد، در 10کم )، یک حرکت معکوس و اغلب منفی، دستCorrection» (اصلاح« -2

کاهش موقتی قیمت است که در  عموماً »اصلاح«قرضه، کالا یا شاخص براي تعدیل کردن مازاد ارزش است. 

ازار ب«به اصطلاح  تر از یکروند صعودي بازار یا یک دارایی را وقفه ایجاد می کند. اصلاح مدت زمانی کم

(بازاري که در آن قیمت هاي سهام درحال سقوط باشد) یا یک رکود دارد، اما می تواند نشانۀ هر یک » خرس

  دو باشد. این از

، در اقتصاد بورژوایی به معناي بازگشت نیرومند مردم به )Pent-up Demandضاي مهارشده (اتق -3

مخارج و هزینه هاي مصرفی است. طبق این تئوري، تقاضاي گرایی پس از یک دوره از کاهش سطح مصرف

مصرفی هرگز واقعًا در سطح کلی ناپدید نمی شود. خریداران صرفاً خرید را به تعویق می اندازند تا نهایتًا 

ابزارهاي مالی براي برآمدن از عهدة قیمت مطالبه شده از سوي فروشنده را پیدا کنند. همین موضوع خریدارانی 

  سطح بازار موقتاً مهار و تلنبار می کند که سپس با آغاز دورة رونق، ناگهان رها می شود.را در 

ند که پس از تجدید ساختار محل کار، تسولانی هط کاربقۀ ا، کارکنانی با س)Legacy( کارکنان بازمانده -4

  تابع قوانین جدید می شوند و تمامی حقوق و مزایاي سابق خود را از دست می دهند.
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که هم اکنون  1966برنامۀ بیمۀ اجتماعی ملی حکومت فدرال امریکا از سال ) Medicare( بیمۀ درمانی -5

افراد  ه، بیمۀ سلامتی را ببیمۀ درمانیشرکت خصوصی بیمه در سرتاسر امریکا استفاده می کند.  30از تقریبًا 

  .ارائه می کندتر ساله و بیش 65

دو جنبۀ مدیریت استراتژیک، تأمین مالی شرکت ها و مدیریت در ارتباط با  )،M&A( ملیکادغام و ت -6

خرید، فروش، تقسیم و ترکیب شرکت هاي مختلف براي کمک به رشد سریع بنگاه در بخش یا منطقۀ خود 

 دنیا یک حوزه و منطقۀ جدید، بدون ایجاد شرکت هاي تابعه است. در حالت ادغام، دو شرکت ترکیب می گرد

 ، عبارت است از خرید یکملیک. درحالی که تگیردجدید شکل می با هویت رکت شیک  ین ترتیببه ا و

  شرکت توسط دیگري به طوري که شرکت جدیدي شکل نمی گیرد.

دو یا چند شرکت مشترکًا به یک شکل کاملاً جدید مشابه با ادغام است.  )Consolidation( امتزاج -7

ا و ه دیگر وجود نخواهند داشت. شرکت ماحصل این پروسه، کلیۀ داراییتبدیل می شوند. شرکت هاي اولیه، 

، تفاوت اصلی امتزاج و ادغام اکنون مرده به حساب می آیند، به دست می گیرد. دیون شرکت هاي اولیه را که

  ت.ي یک ساختار جدید اسربی این حرفه ها تا پیش از شکل گیتعداد حرفه هاي درگیر و همین طور اندازة نس

هزینه هاي جبرانی  برايآژانس ها یا نهادهاي ارائۀ خدمات مشاوره اي  -8

)consulting Compensation( ه ي مختلف در ابعاد و اندازشرکت ها براي، حرفه هایی هستند که

، بستۀ هزینه هاي جبرانی (شامل حقوق، بیمه، سود سهام، آن هامختلف با توجه به وضعیت مالی جاري  هاي

رین تکنند که آن شرکت بتواند فعالیت سابق خود را با کممی بازنشستگی و مستمري و غیره) را طوري طراحی 

  ترین سود و عایدي ممکن ادامه دهد.هزینه و با بیش

سرمایه گذاري است که در سهام  بنگاه مدیریت)، Private Equity Firmبنگاه سهام اختصاصی ( -9

  سرمایه گذاري هایی انجام می دهد. عامل،هاي اختصاصی شرکت هاي 

)، آن نوع دارایی است که بتواند سریعاً و با کم ترین تأثیر بر قیمت Liquid Assetدارایی نقدینه ( -10

  تی، به وجوه نقد تبدیل شود.فدریا
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   :2014سرمایه داري جهانی در سال 

  دو میلیارد فقیر، یک میلیارد گرسنه

  پتریک مارتین

یا در فقر و یا «میلیارد نفر  2,2، بیش از منتشر شد ژوئیه 24روز  که »ۀ سازمان مللعگزارش توس«بنا بر 

میلیارد نفر روزانه با درآمدي  1,2چنین نشان می دهد که نزدیک به هستند. این پژوهش هم» نزدیک به آن

میلیون نفر) از گرسنگی  842درصد جمعیت جهان ( 12، در حالی که می کنند تر زندگیدلار یا کم 1,25 معادلِ

  مزمن رنج می برند.

استاندارد  کین یجهانی به دلیل کمبود مطلق ذخایر نیست. اقتصاد جهانی براي تأم فلاکتاین محرومیت و 

مرد، زن و کودك به اندازة کافی تولید می کند. اما توزیع ثروت، این زندگی شایسته را  ۀ هرزندگی شایست

میلیارد نفر از فقیرترین مردم جهان ثروت  3,5جهان، به اندازة مجموعاً  نفر 85 ناممکن می سازد: ثروتمندترینِ

  در اختیار دارند.

رار است ، به زحمت ق»پیشرفت پایدار انسان: کاهش آسیب پذیري و ایجاد بهبودپذیري«این گزارش با عنوان 

آماري و  ترکیبی از اصطلاحات . کاملاً برعکس. این سند به صورتیک مانیفست تهییجی و انگیزشی باشد

  که بسیار خشک و کسل کننده است. هاداري نوشته شد رمزواژه هاي

فقر گسترده، محرومیت، نابرابري، بی عدالتی  یعنی-سرمایه داري ختۀاوضاع ساخته و پردااین گزارش به 

ه اره اي بسرمایه داري نمی کند. نه هیچ اش خودِ اما هیچ گونه اشاره اي به اشاره می کند، -اجتماعی و ستم

ت جهان در آن زندگی می کند وجود دارد و نه بنابراین هیچ بحثی از هر گونه یعنظام اقتصادي اي که جم

  یل.بد

  این واقعیات عبارتند از: ترینِاما حقایق سر جاي خود هستند و برخی از مهم

  ًزمان در بهداشت، آموزش و استانداردهاي هم با فقر چندجانبه و محرومیتِ«میلیارد نفر  1,5تقریبا

 ».زندگی رو به رو هستند
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 800  آسیب  به قدريگردهایی، در صورت بروز عقب«میلیون انسان دیگر لبۀ فقر زندگی می کنند و

 ».پرتاب شوندفقر  ورطۀ دوباره بهپذیر هستند که 

 الغ بمیلیون فقیر و  800بیش از « به طوري که ق در آسیاي جنوبی است،لبزرگ ترین تمرکز فقر مط

 ».این ناحیهدرصد جمعیت  71یعنی بیش از  -میلیون نفر نزدیک به فقر هستند 270بر 

 11زان ی، به م2010و  1990ي در حال توسعه، در فاصلۀ سال هاي نابرابري درآمدي در کشورها 

 درصد افزایش یافت.

  لیبی و سوریه رخ ي مرکزي، در جمهوري آفریقا2013ندگی در طول سال زشرایط  تنزلسریع ترین ،

سیاسی از سوي امپریالیسم امریکا و فرانسه  سرنگونیسه کشوري که هدفِ مداخلات نظامی و  -داد

 بوده اند.

  میلیون نفر به اجبار به دلیل تنازعات یا آزار و اذیت آواره شدند 45، قریب به 2012تا اواخر سال- 

 درصدِ آنان پناهنده هستند. 15و بیش از  -سال گذشته 18بالاترین رقم در طی یعنی 

  ًو را در خود جاي می دهندفقراي جهان  درصدِ 15، اما هستنددرصدِ جمعیت جهان  5بومیان تقریبا ،

 یک سوم در فقر مطلق مناطق روستایی به سر می برند.

 »جهان سوم«این گزارش توجه ویژه اي به اوضاع کودکان در کشورهاي در حال توسعه (یا آن چه که عمومًا 

 به کودك 50سالگی زنده نخواهند ماند؛ تولد  5تن تا بیش از  7کودك،  100از هر « :نامیده می شود) دارد

کودك هرگز در مدارس  17برخوردار نخواهند شد؛  پیش دبستانیکودك از آموزش  68؛ رسیدثبت نخواهد 

  ».کودك در فقر به سرخواهند برد 25خواهند ماند و کودك از رشد باز  30نخواهند شد؛ ابتدایی ثبت نام 

 )HDI( »شاخص توسعۀ انسانی«ارقام   کلی تلاش می کند به دلیل افزایش رال که گزارش مذکوحدر همان 

بینانه داشته باشند، اما باید گفت که این افزایش اساساً یک توهم آماري است. آمار و ارقام ي خوشدبرخور

شت و سلامت به دلیل پیشرفت هاي علمی و اشاعۀ آن به کشورهاي فقیرتر به طور قبال توجهی بهبود ابهد

 و رکود بر اقتصادي رو به وخامت کاهش قابل ملاحظۀ درآمد، نابرابري امر، این HDIیافته اند. در محاسبۀ 

  حسب آموزش و سایر خدمات اجتماعی را جبران می کند.
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لاحات اجتماعی در سطح جهانی می شود، در حالی که اعتراف صاین گزارش خواهان یک سیاست نیرومندتر ا

تقریباً هر یک از کشورها، نخبگان حاکم در حال می کند روند تاکنونی کاملاً در جهت معکوس بوده است: در 

که اساس استانداردهاي زندگی توده هاي  ی هستندکاستن از هزینه هاي عمومی و نابودي برنامه هاي بلندمدت

  را شکل می دهند.مردم 

ی به خدمات اجتماعی پایه اي، به خصوص بهداشت و ندسترسی همگا« مواردي نظیراین گزارش خواهان 

می  »لو تعهد به اشتغال کام ،مایت اجتماعی نیرومندتر، از جمله بیمۀ بیکاري و مزایاي بازنشستگیآموزش. ح

، که این امر »فاقد حمایت اجتماعی جامع است ،درصدِ جمعیت جهان 80تقریباً «اما تصدیق می کند که  شود،

  ر می کند.سیاسی آسیب پذی هاي نتطبیعی یا بروز خشو ايآنان را شدیداً در برابر هر نوع اختلال اقتصاد، بلای

  در قسمتی از گزارش اعلام می شود که:

دفاع از تأمین همگانی خدمات اجتماعی پایه اي، بیش و پیش از هر چیز متکی بر این فرض است که کلیۀ «

 این که برخورداري از عناصر پایه ايشوند و  توانمندانسان ها باید براي برخورداري از زندگی شایستۀ خود 

یک زندگی موقر می بایست از توانایی مالی افراد جدا شود. هرچند شیوه هاي انتقال این قبیل خدمات بسته 

 یک ایدة واحد است: دولت مسئولیت ،به شرایط و کشورها متغیر هستند، اما وجه مشترك همۀ تجربیات موفق

بر  لتوو دی میان شهروندان قرارداد اجتماع اصلی گسترش خدمات اجتماعی به کلّ جمعیت را بر طبق یک

  ».عهده دارد

نویسندگان این متن احتمالًا نیت خوبی داشته اند، اما هیچ درکی از  شاید چند د که هراین بیانیه نشان می ده

یت مسئول«دینامیسم سیاسی سرمایه داري جهانی ندارند. در جهان سرمایه داري، نخبگان حاکم تنها یک 

ند: دفاع از منافع اشرافیت مالی در برابر اکثریت عظیم مردم جهان، با هر روش را براي دولت می پذیر» اصلی

  ممکن، از جمله جنگ و دیکتاتوري.

اکثریت بشریت در کشورهاي درحال توسعه  پیش رويِ در حالی که بخش اعظم این گزارش به اوضاع زندگیِ

دربارة ایالات متحدة امریکا و اتحادیۀ  اول آماري همراه آن،دصوص در جخجزئیات گویا، به می پردازد، برخی 

  اروپا وجود دارد.
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ایالات متحدة امریکا رتبۀ پنجم شاخص توسعۀ انسانی را در گزارش به خود اختصاص داده بود، اما با احتساب 

رة تنها شیلی و ک با بالاترین شاخص توسعۀ انسانی،کشور  50تقلیل می یابد. در بین  23نابرابري، این رتبه به 

ایین تر پ ت و درمان و دسترسی به آموزش)شب توزیع درآمد، بهداااز نظر نابرابري (با احتسهستند که  جنوبی

نظامی  وحشی قرار داشتند. این دو کشور تا چندین دهه تحت حاکمیت دیکتاتوري هايلات متحدة امریکا یااز ا

  بودند.

الات متحدة امریکا از نظر نابرابري در امید به زندگی، یا بالاترین شاخص توسعۀ انسانی، اکشور ب 50در بین 

را دارد و از نظر نابرابري درآمدي، مجدداً پس از شیلی، در انتهاي فهرست است. تنها در حوزة آموزش  43رتبۀ 

  پیشرفته قرار می گیرد. کشور 50در وسط مجموعۀ  25است که امریکا با رتبۀ 

تقریباً هر یک معیارهاي توسعۀ انسانی بودند.  سسکاندیناوي، در رأخصوص آلمان و اکشورهاي اروپایی، به 

نیز جلب می  2008به روندهاي وخیم شش سال گذشه به دنبال بحران مالی سال  مذکور توجه را گزارش اام

از بانک هاي مشکل دار را  ویژهبدهی عظیم بخش خصوصی، به  مسئولیت«. از آن جا که حکومت کند

شورها به ، بسیاري ک»آهستگی رشد اقتصادي به دنبالتحلیل رفتن درآمدهاي مالیاتی « و به خاطر» پذیرفت

  ».تمهیدات ریاضتی چرخش دادند سوي به سرعت تمرکز سیاست خود را به«ورطۀ بحران مالی کشیده شدند و 

درصد در  65، تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص عمومی، 2012و  2008بین سال هاي «گزارش ادامه می دهد: 

ایتالیا سقوط کرد. در مجموع، سرمایه  رددرصد  24درصد در پرتغال و  40ا، درصد در یونان و اسپانی 60ایرلند، 

میلیارد یورو در سال  201به  2009میلیارد یورو در سال  251کشور) از  17گذاري عمومی در حوزة یورو (

این به دنبال کاهش ممتد سرمایه گذاري  درصدي. 20یک کاهش اسمی به بیان دیگر  -هش یافتکا 2012

کاستن از بودجه، در حال تأثیر گذاري بر انتقال خدمات  بود. 1970نسبت به تولید ناخالص داخلی از دهۀ 

ن همکاري در یک سوم کشورهاي عضو سازماسلامت  ۀ، هزین2011و  2009فاصلۀ سال هاي عمومی است. در 

  ».کاهش یافت -ایرلند، پرتغال و بریتایناونان، یشامل  -و توسعۀ اقتصادي

، افزایش بیکاري و همین طور افزایش نابرابري اقتصادي ،تولیدات اقتصاديکاهش بهاي این سیاست ها عملاً با 

یدات ریاضتی اخیر در بیش از نیمی از کشورهاي همت«ر کردند. گزارش ادامه می دهد: کسري ها را عملًا بدت
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 نۀ مهاجرین، اقلیتیفقر شده اند، و گروه هاي کودکان، مهاجرین و مردمی از پیش نجر به افزایشماروپایی 

  ».هاي قومی و معلولین، بیش از همه در معرض خطر هستند

مجدداً دربارة سیاست هاي ورها شکاین  هاي بیش از این ندارد که حکومت پیشنهاديهیچ اما این گزارش 

قاتی اي داشته باشد به منافع طب اي بدون این که اشاره -ال کنندخود فکر کنند و یک بدیل انسانی تر را دنب

  .کندالزامی می که این حملات وحشیانه به کارگران را 

نخست (» هلن کلارك«نظر به این که سند مذکور تحت نظارت برنامۀ توسعۀ سازمان ملل و مدیر اصلی آن، 

گرا و سوسیال دمکرات اسبق نیوزیلند و کسی که گمان می رود کاندیداي دبیر کلی سازمان ملل وزیر راست

باشد)، نوشته شده است، بن بست کامل این چشم انداز  2016در سال  »بان کی مون«پس از اتمام دور دوم 

  اجتناب ناپذیر است. 

مایکروسافت،  ر، بنیانگذار میلیاردسبیل گیتن گزارش ایفا کردند، نام در ای» سهم ویژه اي«در بین کسانی که 

مورد حمایت امریکا در لیبریا، جیمز هکمن اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، و  الن سرلیف جانسن، نخست وزیر

  به چشم می خورد. یز، اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانتلیگیجوزف است

گزارش اما ، ندصفحه اي ظاهر نمی شو 239 در متن این سند» امپریالیسم«و » سرمایه داري«اگرچه واژه هاي 

  .به دست می دهدمواد خام فراوانی را براي صدور کیفرخواست علیه نظام سود  ۀ سازمان مللتوسع
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