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مرورى بر بروز و بازآیى بحران هاى ادوارى، 
و انتقال بحران اقتصادى از بخشى به بخش 
پروژه،  این  نوشتاراست.  این  هدف  دیگر، 
سیستم اقتصادى در سراسر جهان و فرآیند 
آن در چرخه ى سراسرى بازتولید و ارزش 
افزایى سرمایه ى جهانى، از سال هاى 1980، 
کارگزاران  سرفرمان دهى  گزارش هاى  از 

سرمایه  را باز مى  کشاید.
معمار  ولفوویتز،  پل   ،1992 سال  مارس 
پنتاگون  استراتژى هاى  طراح  عراق،  جنگ 
در زمان جورج بوش اول و معاون وزارت 
بانک  بعدى  رییس  و  آمریکا  وقت  جنگ 
ایاالت  نظامى  و  سیاسى  برنامه ى  جهانى، 
متحده را آشکار، نقشه ى نظم نوین جهانى، 
به زبان آورده بود. با این سلطه، جغرافیاى 
سیاسى و اقتصادى جهان در پى فروپاشى 
سوسیالیسم دولتى سرمایه دارى موجود باید 
به گونه اى دیگر برچیده و بازچیده مى شد. 
این یک برآیند بود و اینک 25 سال بعد، 
 بر بستر این روند، جهان به سیلى ویرا گر 

کشانیده شده است. 
آمریکاى  ــاره ى  دوب تالش  ولفوویتز  پل 
داده  دست  از  سرمایه  جهانى  فرمان دهى 
گروى  در  خویش  سلطه ى  بقاى  براى  را 
و  یورش  فورى»،  نظامى  قواى  «تجدید 
شکست رقباى روس و چین به هر بهایى، 
الزم  رهبرى  باید  متحده  «ایاالت  مى داند: 
براى برقرارى نگهبانى از چنان نظم نوین 
جهانى یى را داشته باشد که بتواند به رقباى 
نقشى  کردن  دنبال  هوس  بفهماند  بالقوه 
بزرگ تر یا موضعى تهاجمى تر براى دفاع 
از منافع مشروع خود را در سر نپروراند... 
و  مقابله  براى  الزم  ابزار  و  وسایل  باید  ما 
دفاع رقباى بالقوه حتا اگر بخواهند هوس به 
وجود آوردن نقشى بزرگ تر- چه منطقه اى 
داشته  را  بپرورانند  سر  در  جهانى-  چه  و 

باشیم... براى رسیدن به اهداف فوق، تجدید 
حیات قدرت نظامى فورى ضرورى ست؛ 
چرا که وجود چنین قدرتى به طور ضمنى به 
این رقباى بالقوه خواهد فهماند که حتا امید 
آن را نخواهند داشت که به آسانى و زود 
هنگام بتوانند در سطح جهانى به جایگاهى 

برتر دست یابند.»(1)
این پروژه ى تهاجمى- دفاعى آمریکا، زمانى 
سرمایه دارى  مناسبات  که  مى شود  هویدا 
ژرفایابى و سخت تر شدن بحرانى فراگیرتر 
و ژرف تر را در پیش روى داشت. سخن 
 - بحران33  از  شدیدتر  ا ست  بحرانى  از 
1929. بحران سال 1929، با جنگ جهانى 
دوم، برآمد فاشیسم و نازیسم، راه حل هاى 
کینزیستى، توانست مهار شود.  بورژوازى 
جهانى،  از آن پس تاکنون،  براى مهار بحران، 
گسترش مرگ  و میرها،  فسادهاى سراسرى 
تداوم  و  کودتاها  و  جنگ ها  سیستماتیک،  
تروریسم دولتى و اسالم سیاسى و استثمار 
زیست و بوم و طبیعت تا مرز نابودى زمین، 
در سراسر جهان را هم بسان مدیریت بحران 
 و هم به سود قدرت مندترین سرمایه ها به 
پیش بُرد. این تنها گوشه اى از جنایت هاى 
و  زیست  و  بشریت  علیه  بر  سرمایه داران 

بوم جهان است.
سرمایه دارى  بحران  میانگین،  سود  کاهش 
بحران  بازآمد  و  ادامه  خود  که  آفرید  را 
این  هم بود  و  هم زاد  ساختارى  و  ادوارى 
مناسبات بوده و مى باشد. بحران ذاتى این 
مناسبات، در دهه ى 80، زیر نام بحران مالى، 
دولت هاى سرمایه را پریشان ساخته است؛ 
خواب از چشمان صاحبان سرمایه و تمامى 
کارگزاران بورژوازى  گرفته است؛ کابوس 
و  قیام  اعتراض،  سراسرى،  اعتصاب هاى 
شیپور خیزش، هر شبه به بالین شان مى رود 
و رویاهاى فرمان روایى جاودانه، و افسانه ى 

و  پیروز  دولت  فوکویاما،  تاریخ»  «پایان 
پریشان روزى  به  را  نوستالژى  گذشته شان 
تبدیل کرده است. این روند تاریخى از نیمه 
دوم سده ى نوزده میالدى جریان دارد. به 

بیان «مانیفست کمونیست»:
بازار  از  بهره کشى  راه  از  «بــورژوازى 
همه ى  مصرف  و  تولید  به  جهانى 
و  داد  وطنى  جهان  جنبه ى  کشورها،  
مرتجعین،   فراوان  اسف  و  آه  على رغم 
کشید.  بیرون  ملى  قالب  از  را  صنایع 
رشته هاى صنایع سال خورده ى ملى از 
میان رفته و هر روز نیز در حال از میان 

رفتن است...»(2) 
سال  در  سوم،  هزاره ى  آغاز  در  روند  این 
فرمان دهان  که  رسید  قهقرایى  به   ،2008
رابرت  آورد.  هراس  و  فغان  به  را  سرمایه 
زولیک، جانشین پل ولفوویتز و رییس وقت 
بانک جهانى، با شدت یابى بحران سرمایه در 
سال 2008 هشدار داده بود: «بحران کنونى 
سرمایه دارى نشان ناکارآمدى نظام اقتصادى 

هفت کشور پیش رفته ى غربى است.» 
او افزود: «ُکل جهان سرمایه دارى بر لبه ى 
رییس  است.»  گرفته  قرار  پرت گاه  تیز 
«آن  کرد:  نیزاعتراف  سوئد  تجارت  بانک 
چه به چشم مى بیند، نقطه ى پایان جهانى 
اعالم  از  سالى  چند  مى شناسد.»  که  است 
فوکویاما،  تاریخ»  «پایان  سوت  شادمانى 
همیشگى  فرمان رواى  را  سرمایه دارى  که 
جهان  پایان  بر  که  نمى گذشت  کرد،  اعالم 
بحران  در  سرمایه  سوراسرافیل  در  سرمایه 

نواخته شد.
که  آن  از  پیش  سال  یک  زولیک  رابرت 
 2012 سال  در  را  جهانى  بانک  ریاست 
داده  هشدار  بسپارد،  کیم   یونگ  جیم  به 
اقتصادى  بحران  با  مقابله  براى  «اگر  بود: 
خطر  در  ندهیم،  انجام  را  اقداماتى  جهانى 

سرمایه دارى، بحران ها و چشم اندازها
عباس منصوران
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مى گیریم  قرار  اجتماعى  و  بشرى  بحران 
دنبال  به  سیاسى  عواقب  موضوع  این  که 
گسترش  خطر  از  وى  داشــت.»  خواهد 
یورو  مالى  حوزه ى  کشورهاى  در  بحران 
کشورهاى  به  آمریکا،  متحده ى  ایاالت  و 
رشد یابنده و در حال توسعه هشدار داده 
حوزه ى  در  تنها  البته  وى  هشدار  بود. 
بحران اقتصادى خالصه نمى شد، او بسان 
سیاست مدار  خبره ترین  و  کارشناس ترین 
سرمایه، خطر فروپاشى مناسبات سرمایه را 
اوج یابى  از  هراس  در  وى  مى کرد.  اعالم 
مبارزه ى  برآمد  و  شورش  سیاسى،  بحران 
سرمایه داران  و  سرمایه  نابودى  و  طبقاتى 
را فریاد مى کشید؛ زیرا که او و هم راهانش 
او  بودند.  نشسته  سرمایه  رصدخانه ى  در 
در هشدارهاى خود، ورشکستگى و بحران 
فراگیر کشورهاى رشد یابنده ى شرق آسیا 
و دیگر کشورهاى پیرامونى - که بنا به نیاز 
سرمایه ى جهانى مدعى بودند که «گذار به 
جوامع صنعتى... و جاذبه ى نیرومندى براى 
جلب سرمایه هستند»- را در برابر خویش 
مى دید. فرمان دهان سرمایه در بانک جهانى 
در  بحران  که  بودند  دریافته  را  خطر  این 
بازارهاى مالى اروپا و آمریکا، به زودى باید 
به کشورهاى پیرامونى پرتاب شود تا بسان 
متروپل  کشورهاى  جان پناه  و  موج گردان 

عمل کنند.
رابرت زولیک، در نوزدهم سپتامبر 2011، 
گذشته  هشدارهاى   تکرار  با  نیویورك  در 
اعالم کرد: «از ماه گذشته، نشانه هایى دال 
رشد  کشورهاى  به  بحران  گسترش  بر 
را  خود  نمونه  براى  که  دارد  وجود  یابنده 
نشان  قرضه  اوراق  و  بورس  بازارهاى  در 
مى دهد.» او که در آستانه ى برگزارى نشست 
ساالنه ى بانک جهانى و صندوق بین المللى 
پول سخن مى گفت، تاکید کرد: «ما باید با 
دقت توجه کنیم که آیا این مساله گسترش 
بود.  آرى  وى،  خود  پاسخ  نه؟»  یا  مى یابد 
و  جنوب  کشورهاى  جهانى،  بانک  رییس 
شرق اروپا و بالکان، یونان و... را نخستین 
بحران  از  برآمده  بحران  آماج  و  قربانیان 
و  خواند  سرمایه دارى  مناسبات  جهانى 
هشدار داد که میدان مانور براى  گریز از این 

خطر مرگ آور، بسیار تنگ است. 
زولیک، در پست دیده بان سرمایه اعالم کرد: 
اروپا  جنوب  و  شرق  کشورهاى  ویژه  «به 
نزدیکى  خاطر  به  بالکان،  کشورهاى  مانند 
به حوزه ى مالى یورو، در معرض این خطر 
قرار دارند.» وى بسیارى از کشورهایى که 

«رشد یابنده» خوانده مى شدند را ناتوان تر 
از آن مى شناخت که بتوانند سونامى رکود 
اقتصادى پیش روى را از سر بگذرانند. بانک 
جهانى، که خود در نقش ستاد فرمان دهى 
سرمایه، پیش برنده ى فالکت جهانى است، 
بهره ى  و  وام ها  بحران  بودجه،  کسرى 
مالى،  سرمایه  سلطه ى  و  سنگین  وام هاى 
بازار بورس و بورس بازى و سى دى اس 
(Credit default swap) حاکم بر جهان 
کشورهاى  همانند  کشورهایى  مى دید.  را 
آسیا»  «ببرهاى  زمانى  که   - را  آسیا  شرق 
و  «رشد»  امکان  کمى  و  مى شدند  خوانده 
و  تکنولوژى  نسبى  ورود  و  سرمایه  جلب 
فروش کار ارزان را یافته بودند- در خطر 
سرمایه هاى  با  دخالت  امکان  که  مى یافت 
بیش  در  دست کم  او  نمى یابند.  را  دولتى 
در  گونه  این  کشورهاى  درصد  چهل  از 
حال «رشد» جهان را دچار کسرى بودجه 
مى دید. کسرى بودجه این کشورها، از مرز 
چهار درصد تولید ناخالص کشورى فراتر 

رفته بود.
سرزمین هاى  جهانى،  سرمایه ى  بحران 
را  عربى»  «بهار  نوردید،  در  را  پیرامونى 
اجراى  و  طرح  و  نیابتى  جنگ  و  آفرید، 
و  بازارها  بــاره ى  چند  ترسیم  و  تقسیم 
بالکان  جزیره ى  شبه  از  را  جهان  نقشه ى 
شرقى  اروپاى  و  مرکزى  آسیاى  تا  بزرگ 
را  و...  شمالى  آفریقاى  و  خاورمیانه  و 
مهار  و  سرمایه  براى  ره یافتى  پروژه  هاى 
اصلى  میدان  خاورمیانه،   برگزید.  بحران 
این تقسیم و ترسیم و تغییر بود و زون هاى 
اقتصادى و سیاسى  بین بلوك هاى بالقوه که 
بالفعل شده بودند و رویارویى با صف آرایى 
نیابتى  آرایش  شیوه ى  به  (بیش تر  نظامى 
مى شدند  حدود  تعیین  باید  نیز  نیروها) 
اژدهاى  مى گرفتند.  قرار  میانه  این  در   و 
زرد بیدار شده در پکن، بلع جهان را زبانه 
با  را  نوتزاریسم  روسیه ى  و  مى کشید 
سلطه ى الیگاریشى حاکم یدك داشت تا اگر 
نه ابرقدرت، بلکه بسان بلوکى برخوردار از 
موقعیت جغرافیایى- سیاسى به  بلوك بندى 
سوى  در  و  یابد.  دست  خویش  تاریخى 
رقابت هاى  و  اختالف ها  همه ى  با  دیگر، 
درون طبقاتى، آمریکاى شمالى و اروپا بسان 
غرب سرمایه را داشت. سرمایه داران حاکم 
پیشینه ى  با  آمریکا»   - غرب  «اروپاى  در 
خون بارى از جنگ ها و از استبداد بناپارتى 
تا جنگ هاى جهانى و کودتاها و... آماده ى 
ابرقدرتى  به  باید  بشریت،  علیه  جنایت 

جنگ  در  تا  مى بخشیدند  مادیت  خویش 
اقتصادى و سیاسى قطب هاى دیگر - روس 
و چین و اروآسیاى به میدان آمده- از زون  
اقتصادى و سیاسى خویش که اینک هم مرز 
با روسیه و چین دیوار به دیوار مى سایند، 

به کارزار بپردازد.
نتیجه ى این همه، تعرض و فشار روزافزون 
به طبقه ى کارگر بود. «آژانس کار سازمان 
بیست  کم  دست  کرد،  اعالم  متحد»  ملل 
در   2009 سال  پایان  تا  دیگر  نفر  میلیون 
 190 جمع  به  اقتصادى  بحران  نتیجه ى 
میلیون بیکار جهان خواهند پیوست. به بیان 
سازمان جهانى کار، در پى یک دهه اى که 
از تهیه ى آمار بیکاران مى گذرد، این براى 
نخستین بار است که شمار بیکاران جهان از 
مرز 200 میلیون نفر فراتر مى  رفت. خوآن 
سوماویا، مدیر ُکل سازمان جهانى کار، در 
مرکزى  دولت هاى  سران  نجات  طرح  پى 
سرمایه، در یک کنفرانس اعالم کرد: «رهبران 
جهان هنگامى که طرح نجات مى دهند، باید 
به جاى تاثیر بحران مالى کنونى بر نهادها 
تمرکز  مردم  روى  مالى،  موسسه هاى  و 
داشته باشند.» این تازه در آغاز شدت یابى 
تا  بوش  از  پى  گذر  در  اینک  بود.  بحران 
جهانى سازى  با  جهانى  سرمایه ى  ترامپ، 
بیکارى، جنگ و فالکت و ویرانى، جهان 
را به خاکستر نشانیده است. خوآن سوماویا 
هشدار داده بود: «از هم اکنون پیداست که 
مردم از این بحران مالى آسیب مى بینند و 
باید براى تامین هزینه هاى دوران بیکارى 
تدابیرى  اجتماعى  حمایت هاى  دیگر  و 
اندیشده شود.» وى گفته بود: «اگر ما منابع 
کافى براى تزریق در نظام مالى داریم، زمان 
آن نیست که بگوییم که بله، اما االن منابعى 
این  به  بنا  نداریم.»  مردم  از  مراقبت  براى 
هشدار او: «در نخستین گام در طرح نجات 
باید «فلج شدن» نظام اعتبارى در نظر گرفته 
شود... پس از این که حداکثر توان ممکن 
صرف جلوگیرى از رکود اقتصاد جهان شد، 
توجه ها باید معطوف به فعالیت هایى شود 
که بیش ترین کارآفرینى را دارند.» او ضمن 
همانند  باید  دنیا  اقتصادى  «نظام  بر  تاکید 
گذشته کارکرد اصلى خود را داشته باشد و... 
تخصیص اعتبار به مردم براى ایجاد شغل 
و تولید کاال است» با اشاره به طرح 700 
نجات  براى  آمریکا  دولت  دالرى  میلیارد 
بازار مالى این کشور گفته بود: «بهتر است به 
صندوق هاى بازنشستگى اعتبار کافى دهید 
تا آن ها وادار نشوند که سهام هاى خود را 
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در این آشفته بازار بفروشند..» و بدین گونه، 
نگرانى خویش از زیان سهام داران  را ابراز 

کرده بود. 
در  صدا  به  مالى  سرمایه ى   سلطه ى  زنگ 
آمد. اقتصاددانان سرمایه در میانه ى دهه ى 
70 میالدى، به جاى نظریه  هاى تاکنونى کم 
و بیش رایج در این گوشه و آن گوشه ى 
جهان، در شمار کینزیستى و نوکینزیستى، 
مرکانتالیستى و...،  سیاست دیگرى زیر نام 
روى کرد «مانیتاریستى» پیشنهاد کرده بودند. 
در دهه ى 70 دیگر دوران خودروسازى به 
عنوان شاخص ترین صنعت سرمایه دارى به 
که  بود  سال 2009  مى شود.  کشانیده  افت 
«جنرال موتورز» شصت هزار کارگر را به 
لشکر بیکاران روانه ساخت و صدها هزار 
تن تنها در بخش دوربین و عکاسى «ُکداك» 
اوباما  دولت  شدند.  مالکیت  خلع  و  بیکار 
از دادن یارانه به سه شرکت عظیم خودرو 
سازى «فورد»، «جنرال موتورز» (با سقوط 
رد  را  سهام) و «کرایسلر»  درصدى  هشتاد 
کرد؛ زیرا با این همه اخراج نتوانسته بودند 
کاهش   - سرمایه  اصلى  بانک هاى  شرایط 
براى  تضمینى  و  بیش تر  بیکارسازى  مزد، 
سوددهى و باالرفتن قیمت سهام- را فراهم 

آورند. زیرا که: 
پایه ى  بر  که  گاه  آن  سرمایه  «بارورى 
خصلت متناقض تولید سرمایه دارى قرار 
گرفته است،  گسترش واقعًا آزاد را فقط 
و فقط تا نقطه ى معینى مجاز مى سازد و 
بنابران، در واقع، مانع و سدى ذاتى در 
پیوسته  که  مى دهد  تشکیل  تولید  برابر 
شکسته  اعتبارى  سیستم  وسیله ى  به  

مى شود.»(3) 

تشکیل گروه ضربت در سازمان ملل
در همان سال 2008 از تشکیل گروه ضربت 
سخن به میان آمد. بروکمن، رییس مجمع 
عمومى سازمان ملل متحد، روز بیست و نهم 
مهر ماه 1387، در نیویورك گفت که براى 
ارائه ى راه کار مناسب در برابر بحران مالى 
مى دهد.  تشکیل  یک گروه ضربت  جهانى 
جوزف استیگلیتز، برنده ى جایزه ى اقتصاد 
نوبل، ریاست این گروه ضربت را به عهده 

گرفت.
صندوق   ،2008 آپریل  ماه  اول  هفته ى 
دهنده  هشدار  گزارشى  با  پول  بین المللى 
از  ناشى  ضررهاى  «میزان  که:  کرد  اعالم 
بحران وام مسکن در آمریکا با کشیده شدن 
یک  حدود  به  جهان،  سراسر  به  آن  اثرات 

تریلیون دالر خواهد رسید.» پیشنهاد دولت 
این  مهار  براى  بوش،  رهبرى  به  آمریکا، 
میلیارد  مسکن، 700  بازار  در  مالى  بحران 
دالر یارانه به بانک ها بود که نه تنها ارزش 
سهام در بازارهاى بورس را رونقى نبخشید، 
بلکه این ارزش را هفت درصد نیز کاهش 
داد. نمایندگان به این طرح راى ندادند و 
در پى رد طرح 700 میلیارد دالرى نجات 
آمریکا  سناى  نمایندگان،  مجلس  در  مالى 
را  طرح  این  بخش ها،  از  برخى  اصالح  با 
در  تغییراتى  این  اساس  بر  کرد.  تصویب 
طرح نجات مالى، یک صد  میلیارد دالر به 
معافیت هاى مالیاتى اختصاص مى یافت. اما 
بى نتیجه بودن چنین آرام بخش هایى آشکار 
بود؛ زیرا که این سیاست هاى اقتصادى، در 
چهارچوب قوانین و سوخت و ساز همان 
که  مى گرفت  انجام  بحران زایى  نهادهاى 
خود زمین لرزه هاى هشت ریشترى بحران 
عامل  نیز  و  داشتند  ُگسل  در  را  اقتصادى 
شکست و آوار بانک ها و برج و باروهاى 
فرمان روایى سیاست هاى خود بودند. اوباما، 
در پى بوش، وظیفه داشت تا با رفرم و وعده 
و فریب، شورش تُهى دستان را مهار کند. 
وى اعالم کرد: «من وام دار بحران هستم.»

سهام  ارزش   ،2008 جوالى  یازدهم  از 
وام  بانک هاى  بزرگ ترین  از  بانک  دو 
مسکن آمریکا به نام هاى Fannie Mae و 
Freddie Mac حدود پنجاه درصد کاهش 
خزانه دارى  وزیر  پاولسون،  هنرى  یافت. 
پشتیبانى  بانک ها  از  که  کرد  اعالم  آمریکا، 
بود  تجدیدنظرى  تصمیم،  این  مى شود. 
هاى   توافق  و  جدید  رونــد  تصمیم  بر 
گلوبالیزاسیون مبنى بر عدم دخالت دولت 

در شرایط بنگاه هاى مالى.
اعالم  با   ،2008 سپتامبر  پانزدهم  در 
یعنى  برادرز»،  «لیمن  بانک  ورشکستگى 
بزرگ ترین موسسه ى مالى ایاالت متحده، 
بزرگ  مالى  بنگاه هاى  از  دیگرى  شمار 
آمریکا ـ از جمله «مریل لینچ»، بزرگ ترین 
 ،AIG موسسه ى کارگزارى اوراق بهادار، و
بزرگ ترین  شرکت بیمه ى جهان ـ نیز با 
بحران جدى مالى روبرو شدند. به دنبال این 
وضعیت، وزارت خزانه دارى آمریکا به میان 
آمد تا با برپایى صندوقى وام هاى زیان آور، 
بانک هاى در حال ورشکسته شدن آمریکایى 
را بازخرید کند. گفته شد که این صندوق 
پس از بازگشت آرامش به بازارهاى مالى، 
وام هاى خریدارى شده را دوباره به بانک ها 

مى فروشد! 

چاره جویى با نشست هاى سراسیمه ى سران 
تا  واشنگتن  فرمان دهى  مراکز  در  سرمایه 

پکن در دستور قرار گرفت.
نشست واشنگتن: در پى برآمد بحران مالى 
در آمریکا و نگرانى از گسترش آن و بروز 
سرمایه ى  براى  کننده  نگران  ُرخ دادهاى 
جهانى، وزیران دارایى هشت کشور صنعتى 
اکتبر  دهم  در   ،8 گروه  به  موسوم  جهان، 
2008، در نشست اضطرارى در واشنگتن 
رویارویى  چگونگى  تا  آمدند  هم  گرد 
دارایى  وزیران  کنند.  بررسى  را  بحران  با 
کشورهاى آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، 
فرانسه، کانادا و ایتالیا، در تکاپو و هراس، 
اجراى سیاست گسترش پولى در بازارهاى 
خواستار  و  کردند  پیشنهاد  را  اعتبارات 
مهار  براى  نقدینگى  و  مالى  دخالت گرى 

بحران شدند.
نشست پاریس: سران دولت هاى حوزه ى 
پولى یورو نیز در هراس از بحران بازارهاى 
مالى، سراسیمه  در دوازدهم اکتبر 2008 در 
پاریس گرد آمدند. رییس بانک مرکزى اروپا 
و اعضاى کمیسیون در این نشست، پیرامون 
سرانجام  مالى،  ابزارهاى  به  یازیدن  دست 
هزینه گزارى سه تریلیون دالر (1/7 تریلیون 
پوند) براى بازگشت اعتماد به نظام بانکى 
کشورهاى حوزه ى  یورو را تصویب کردند.

از  بعد  روز  پول:  جهانى  صندوق  نشست 
روساى  و  اقتصاد  وزراى  پاریس،  نشست 
بانک هاى مرکزى سراسر جهان، در سیزدهم 
و  هشت  گــروه  نشست  پى  در  اکتبر، 
نشست رهبران حوزه  ى یورو در اروپا، در 
گردهمایى ساالنه ى صندوق  جهانى پول و 
بانک جهانى در واشنگتن  نیز هراسیده از 

بحران به چاره جویى نشستند.
از  پس  هفته  دو  از  کم تر  پکن:  نشست 
روزهاى   ، پول  جهانى  صندوق   نشست  
اکتبر،  پنجم  و  بیست  و  چهارم   و  بیست 
شانزده  و  اروپایى  کشور   27 رهبران 
دولت هاى  نمایندگان  بسان  آسیایى  کشور 
آسیایى،  اروپا-  کشور   43 سرمایه دارى 
«آسم»، در پکن گرد هم آمدند تا چاره  جویى 
پکن  نشست  در  سرمایه  نمایندگان  کنند. 
صندوق  و  جهانى  بانک  دخالت  خواستار 
بین المللى پول و نیز اجراى دست کارى هاى 
جهان  پولى  و  مالى  سیستم هاى  در  کالن 
اعالم  آمریکا  خزانه دارى  شدند.  وزارت 
این  بانک  نه  به  دالر  میلیارد  که 250  کرد 
سه  مدت  براى  و  داده  اختصاص  کشور 
عهده  بر  را  آن ها  مالى  بدهى هاى  سال، 
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فرانسه،  انگلستان،  دولت هاى  مى گیرد. 
آلمان و چند کشور اروپایى دیگر، نزدیک 
به 1/36 تریلیون دالر به سیستم بانکى خود 

تزریق کردند. 
در این میان، بنگاه «مک کینزى»، بدهى هاى 
جهان را که بر دوش کارگران و حکومت 
شوندگان است، تا مرز 199 تریلیون دالر 
بدهى  میزان  این  مى توان  داد.  گزارش 
کهشکانى را این گونه بیان کرد: بدهى هر 
نفر از ساکنین زمین به 27 هزار و دویست 
و چهار دالر رسیده است، که به  نسل  آینده 
منتقل مى شود و نسل هاى آینده، نسل اندر 
نسل، بدهکار بانک ها خواهند بود. بدهى ها 
فزاینده اى  روند  داخلى  تولید  میزان  از 
متحده  ایاالت  از  ویژه  به  بدهى ها  داشت. 
فزاینده  روندى  چین  به  شمالى  آمریکاى 

داشته است. دولت به شدت بدهکار است 
ُخرد  وام ها  سنگین  بار  زیر  خانواده ها  و 
بدون  بدهى هاى  گزارش ها،  در  مى شوند. 
پشتوانه ى آمریکا افزون بر صد تریلیون دالر 
نادیده گرفته مى شد. در سوى این شرایط 
خطرناك، بدهى هاى سنگین و خطرناك، و 
بدون  اسکناس هاى  پمپاژ  دیگر  سوى  در 
پشتوانه زیر نام چاره جویى «آسان گردانى» 
علت  بر  مزید   (quantitative easing)
مى شد. وثیقه گذارى بخشى از یک کشور 
غول  بزرگ،  بانک هاى  به  یونان،   مانند 
آورد.  بر  سر  میان  این  در  که  بود  دیگرى 
تورم  پول،  ارزش  کاهش  ارزهــا،  جنگ 
را   بحران زا  سرمایه ى  چهره ى  رکود،  و 

نمایان تر مى ساخت.
کشورهاى  ویژه  به  کشورها،  بدهى هاى 

پیرامونى، که وام هاى سنگین و خانمان سوز 
و بهره بر بهره ها را در بر مى گرفتند، نزدیک 
 57 شد.  گزارش  دالر  تریلیون   200 به 
تریلیون دالر یعنى نزدیک به 29 درصد از 
این بدهى هاى پیامد دوره کوتاهى از سال 
بحران  انفجار  زمان  یعنى  تا 2008،   2000
مالى،  گزارش شد. نسبت فزونى ُکل بدهى 
به تولید ناخالص داخلى، رقم هفده درصد 
را نشان مى داد که خود آژیر خطر فالکت 
عمومى و انفجار سراسرى علیه سرمایه را 

هشدار مى داد.

جنگ ارزها 
با کاهش خرید اوراق قرضه ى آمریکا در 
جز  راهى  ناچار،  به  چین)  جمله  بازار (از 
مرکزى  بانک  سوى  از  اوراق  این  خرید 

در  تورم زا،  چاره ى  این  نمى ماند.  آمریکا 
پشتوانه،  بدون  اسکناس  چاپ  با  عمل 
«Q.E»، امکان پذیر مى شود؛ یعنى چرخه ى 
کمى»  «آسان گردانى  شیوه ى  از  دیگرى 
براى مهار بحران و کمبود ارز در چرخه  ى 
بدون  انگلستان،  و  آمریکا  سوداگرى. 
تریلیون  چندین  پول،  چاپ  به  پشتوانه 
آن  نام  فریب  کارى  با  و  زدند  دست  پول، 
را «آسان  گردانى کمى» نهادند. این موضوع 
مى تواند به افزایش فشار توّرمى در چین و 

سایر کشورها منجر شود.
جهان،  سوم  ارز  اینک  چین،  ارز  یوآن، 
روبرو  دیگرى  غول آساى  پشتوانه ى   با 
چینى  کارگران  از  تن  میلیون ها  است. 
با  جهان  سراسر  در  کارگر  میلیون ها  و 
ارزش هاى  شدن  سرازیر  و  ارزش افزایى 

ربوده شده ى کارشان به بازار سرمایه دارى 
هستند.  سوم  قطب  این  پشتوانه ى  چین، 
برابر  در  زیاد  نمى توانند  دالر  و  یورو 
یوآن چین هم آورد باشند. آلمان بحران زا 
بحران   مهار  پشتیبان  هم چنان  نمى تواند 
باشد و وام بپردازد؛ هرچند بهره بر بهره ها 
سونامى  همانند  بحران زایى  شود،  افزوده 
موج بر موج مى بندد. بسا که سرمایه و بهره 
«مایه سوز» شود و بدهکارانى با کمرهاى 
شکسته - مانند یونان - از پاى در آیند و 
خیزش سرخ،  فرمان روایى سرمایه  را به زانو 
در آورد. در هر پرداخت، بازپرداختى باید و 
شاید که نباشد و دولت نمى تواند پاسخ گوى 

سرمایه   داران بازار مالى بماند.
با کاهش یابى ارزش دالر، آمریکا از ارزش 
مى کاهد؛  خود  طلب کاران  طلب  واقعى 

سررسیدهاى  زمان  رسیدن  فرا  با  که  زیرا 
طلب کاران، پول دریافتى از ارزش واقعى 
که پیش تر براى خرید اوراق قرضه پرداخت 
شده،  کم تر است. در این میان، بورژوازى 
حاکم بر چین،  بیش از همه سود از دست 
به  بهره اى (نزدیک  که  آن  با  زیرا  مى دهد؛ 
چهار درصد) در برابر خرید اوراق قرضه از 
آمریکا دریافت کرده، این برگه ها و نیز مقدار 
دالرى که بابت بهره مى گیرد، قدرت خرید 
کم ترى دارند. به بیانى دیگر، اینک،  ارزش 
دالرى کم ترى در دست چین است. پیامد 
این روند، برآشفتن سران چین است. چین 
میلیارد  سیصد  و  تریلیون  یک  بر  افزون  با 
دالر اوراق قرضه ى آمریکا در خزانه،  بسان 
دومین  و  آمریکا،  از  طلب کار  بزرگ ترین 
که  کرد  اعالم  سرمایه دارى،  جهان  اقتصاد 

مانعى  صورت  به  را  مرزى  و  حد  گرچه  سرمایه 
غلبه  آن  بر  راستى  به  باید   که  مى کند  تلقى 
کند، لکن این بدان معنا نیست که عمال هم بر 
آن غلبه مى کند: از آن جا که این حد و مرزها 
تضاد  در  سرمایه  سرشتى  بندهاى  و  بى  قید   با 
است، تولید سرمایه دارى دست خوش تضادهایى 
مى شود که دائما رفع،  ولى دائما تجدید مى شوند. 
سرمایه  که  جهان شمولى یى  باالتر،  هم  این  از 
موانعى  به  است،  آن  به  رسیدن  نگران  دائما 
که  برمى خورد  سرمایه  نهفته اند  سرشت  در  که 
خویش  تاریخى  تکامل  از  معین  مرحله اى  در 
نشان  و  مى کند]  آشکار  را  خود  ذاتى  [تناقض 
موجود  مانع  مهم ترین  سرمایه  خود  که  مى دهد 
مانع  همین  و  است  گرایش  این  تحقق  راه  در 
ذاتى، وى را به سمت نابودى خویش خواهد راند.
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آمریکا باید «اعتیاد به وام گیرى» را ترك کند. 
«شینهوا»،  چین،  رسمى  دولت  خبرگزارى 
عنوان  به  «چین  کرد:  اعالم  آشکار  به 
ابرقدرت  تنها  به  دهنده  اعتبار  بزرگ ترین 
جهان، حق خود مى داند که از ایاالت متحده 
بخواهد مشکالت ساختارى بدهى خود را 
سامان دهد و امنیت دارایى هاى دالرى چین 

را تضمین کند.»(4)
روى آورى به چاپ اسکناس بدون پشتوانه  
به مدیریت بن برنانکى، رییس فدرال رزرو 
اقتصاد  نیرومندسازى  ادعاى  به  آمریکا، 
برانگیز  اختالف  آمریکا  متحده ى  ایاالت 
بود. مازاکى شیراکاو، رییس بانک مرکزى 
در  سیاست  همان  درگیر  نیز  او  که  ژاپن، 
این  که  داد  هشدار  بود،  خویش  کشور 
تداوم  را  مالى  بحران  مى تواند  سیاست 
سرمایه  نمایندگان  اختالفات  دیگر  بخشد. 
براى مثال در نشست هاى جهانى بین آلمان 
گردید.  آشکار  پول  بین المللى  صندوق  و 
کریستین  پول،  بین المللى  صندوق  رییس 
الگارد، در کنفرانس پایانى نشست، از آلمان 
براى  یونان  مردم  به   که  خواست  ویژه  به 
فرصت  ریاضت کشى  برنامه هاى  تحمیل 
دارایى  وزیر  شوابل،  شود.  داده  بیش ترى 
مى ورزید  اصرار  نشست،  این  در  آلمان، 
توافق  که  چه  آن  «بر  مى بایست  که  یونان 
گلوى  که  یعنى  مى نهاد»،  گردن  بود،  شده 
حکومت شوندگان به دست دولت «خودى» 
خون  قطره هاى  آخرین  و  مى شد  فشرده 
سرازیر  سرمایه  قلب  به  رگ هاشان  از 

مى گردید.
در نشست مزبور، کریستین الگارد پیرامون 
تاثیر سنگین ضریب اثرات بودجه بر تولید 
ناخالص داخلى هشدار داد و آشکار نمود  
که تاثیر این «ضریب تخمین» زده شده که 
معنا  این  به  مى باشد،  درصد   0,5 حدود 
است که یک کاهش ده میلیارد دالرى در 
افزون  تا  مى شود  سبب  دولت  هزینه هاى 
بر پنج میلیارد دالر کاهش تولید ناخالص 
ولفگانگ  باشد.  داشته  پى  در  را  داخلى 
شوابل، وزیر دارایى آلمان، نتوانست از ابراز 
خشم خویش خوددارى کند. الگارد به ناچار 
براى اقناع وزراى دارایى آلمان و هم راهان 
وى گفت: «وقتى هدف میان مدت خاصى 
وجود دارد، زمانى که  یکى شروع به حرکت 
وجود  به  اعتماد  کند،  مخالف  جهت  در 
نمى آورد... هنگامى که شما مى خواهید از 
کوه بزرگى باال روید، ولى شروع به پایین 
رفتن از آن کوه کنید، این کوه حتا بزرگ تر 

هم به نظر خواهد رسید.»
صندوق  رییس  جاى گاه  در  الگــارد، 
ظاهر  به  جلوه ى  این  با  پول،  بین المللى 
این  نقش  مى ورزید  تالش  دل سوزانه، 
نهاد سرمایه در فالکت آفرینى در آمریکاى 
رکود  یک  در  اندونزى  بردن  فرو  التین، 
عمیق در بحران سال هاى 98-1997 آسیا، 
و  یونان  در  اجتماعى  فاجعه ى  تحمیل  و 
و  سازد  پنهان  را  و...  پرتغال  و  آرژانتین  
چهره اى «انسان گرا» از آن بسازد. در این 
میان، ایاالت متحده و بریتانیا منافع خویش 
را در سیاست و کارگزارى الگارد بیان کرده 
ریاضت  سیاست  که  هستند  آن  نگران  و 
و  تضادها  ناگهان،  به  مردم،  بر  اقتصادى 
اختالف ها را شدت بیش تر داده و رکود را 
عمیق تر و انفجار را نزدیک تر  گرداند؛ آن 
امیدى  دیگر  نیز  بدهى  بازپرداخت  بر  گاه 

نخواهد  بود.
بین المللى  صندوق  رهبرى  هیات  بیانیه ى 
پول، در پایان نشست، سرانجام چنین هشدار 
وخامت  به  رو  اقتصادى  «چشم انداز  داد: 
عدم  و  کرده  تنزل  جهانى  رشد  مى  رود... 
قطعیت قابل توجه و خطرات حرکت نزولى 

باقى مى مانند.» 
این روند غیر قابل کنترل، تاکنون، در سال 
شدت  با  حتا  سال  هشت  از  پس   ،2017
بیش ترى تداوم یافته و جنگ نیابتى، فالکت 
بى  بیکارى،  تیره روزى،  و  ویرانى  جهانى، 
خانمانى و مرگ و آوارگى میلیون ها نفر را 
در پى داشته است؛ جنگ ها و میلیتاریسم، 
مانند آن چه در سوریه، افغانستان، عراق و 
در  پراکنده  و  شمالى  آفریقاى  اکرایین،  یا 
برخى جاهاى دیگر جارى است، و گویى 
راه حل  هم  نیست،  چشم انداز  در  پایانى 
نمایش  به  را  اقتصادى  بحران  پیامد  نیز  و 
مى گذارند. گزارش مى شود که ساالنه 1,8 
میلیارد یورو براى میلیتاریسم و جنگ هزینه 
مى شود. و این در حالى است  که هم زمان 

صادرات تسلیحات افزایش مى یابد.

مرورى بر چهره ى جهان
* بیش از 65 میلیون انسان در سرتاسر 
جهان در حال گریز و آوارگى و پرتاب 
اقیانوس ها،  و  دریاها  توفان  امواج  بر 
اگر جان به  در ببرند، با مرزهاى بسته ى 
اروپا روبرو مى شوند. هر هفته، هزاران 
انسان در جست وجوى امنیت در دریاى 
مدیترانه - که به مرگ بارترین مرز جهان 
و  مى شوند  غرق  است-  شده  تبدیل 

جنازه ها هزاران نفره بر جنازه ها انباشته 
مى شود.

جهان،  کشورهاى  از  بسیارى  در   *
نژادپرستى و نفرت به دیگر انسان هاى 
سرمایه دارى  جهنم هاى  از   گریخته 

افزایش مى یابد.
اکولوژى  ُکل  و  هوا  و  آب  و  زمین   *

زمین رو به نابودى  گذارده است.
اجتماعى  و  طبقاتى  شکاف هاى   *
یافته اند.  گسترش  آشکار  گونه اى  به 
از  نفر  هشت  فقط  دارایى  اکنون  هم 
دارایى  از  بیش تر  جهان  ثروت مندان 
است.  جهان  تُهى دست  مردم  از  نیمى 
دست مزد کارگران حتا در کشورهایى 
فقر  خط  زیر  برابر  چهار  ایران  مانند 
به  استثمار  شدت  و  شده  داده  کاهش 
است.  یافته  افزایش  جنون آمیزى  حد 
و در این راستا، پیمان نامه هاى تجارت 
 TTIP یا EPA,CETA,TISA آزاد مانند

تشدید مى شوند.
داشتن  با  سرمایه دارى،  دژ  همانند  اروپا 
قلعه ى  مرزهاى  پیرامونى،  حاشیه نشینان 
دیگر  و  به  یونان  و  مى بندند.  را  اروپــا 
ریاضت  فقر،  نئولیبرالى  سیاست  کشورها، 
سیاه،  فالکت  و  تدریجى  مرگ  اقتصادى، 
به  در  جهان،  تمامى  در  و  مى کند.  دیکته 
قدرت نشانیدن رژیم ها و دولت هاى دست 
نشانده، معیوب و نوع ترامپى و ترزا مى و 
اروپا،  در  مى  رساند.  یارى  و...  اردوغایى 
اقتصادى  توان  از  برخوردارى  با  آلمان 
به  و  بهره کشى  و  استثمار  از  شده  انباشته 
مکیدن خون کارگران و یونانیان تُهى دست 
براى  سرمایه  جهان گستر  رقابت هاى  در 
به دست گرفتن منابع و بازارهاى گسترده 
یکه تازى مى کند. ارتش آلمان مدت هاست 
که عملیات برون مرزى را آغاز کرده و با 
دولت  رهبر  اردوغان،  مانند  جنایت کارانى 
اسالمى سرمایه در ترکیه، هم پیمان مى شود 

تا جنبش در کردستان را درهم شکند. 
در سال 2013، سهم ثروت سرمایه دارانى 
که یک درصد ُکل جمعیت جهان را در بر 
مى گرفتند، از 99 درصد دیگر مردم ُکره ى 
زمین افزون تر بود و برابر با 45 درصد ُکل 
کشور  میان،  این  در  مى شد.  جهان  ثروت 
رکورددار  میلیونر  میلیون  هشت  با  آمریکا 
دو  با  چین  کشورهاى  آن  از  پس  و  است 
رده هاى  در  میلیون  یک  با  ژاپن  و  میلیون 
بعدى قرار دارند. بنیاد «آکسفام» در همین 
از  «بخشى  اســت:  ساخته  فاش  زمینه 
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از  درصد  یک  اختیار  در  که  جهان  ثروت 
سال  در  درصد   44 از  است،  ثروت مندان 
2009 به 48 درصد در سال 2014 افزایش 
درصد   80 دست کم  که  حالى  در  یافته، 
جمعیت فقیر اینک تنها 5,5 درصد ثروت را 
در اختیار دارند.» وینى بیانیاما، مدیر اجرایى 
هیات  شش  از  یکى  و  بین المللى  آکسفام 
رییسه ى مجمع جهانى اقتصاد، در نشست 
فزاینده ى  «تمرکز  داشت:  اظهار  داووس 
بحران  که  شد  مشاهده  زمانى  از  ثروت 
 2009-2008 سال هاى  عمیق  اقتصادى 
مى بایست  روند  این  و  بود  شده  خطرناك 
شورش  از  هراس  در  وى  شود.»  وارونه 
بیکاران و گرسنگان گفت: «ما مى خواهیم 
پیغامى از سوى مردم در فقیر ترین کشورهاى 
رهبران  قدرت مند ترین  همایش  به  جهان 
سیاسى و تجارى برسانیم. پیغام این است 
که نابرابرى فزاینده، هول ناك است و براى 
حکومت ها  براى  همئچنین  و  پیش رفت 

زیان آور است.»
اخالقى  خالف  یک  تنها  شدید،  «نابرابرى 
نیست. بلکه رشد اقتصادى را ناتوان ساخته 
و بنیاد بخش خصوصى را تهدید مى کند. 
تمامى کسانى که در داووس گرد آمده اند و 
خواهان جهانى پایدار و پیش رفته هستند، 
بایستى برخورد به نابرابرى را در اولویت 

قرار دهند.»
این  در  را  خود  پژوهش هاى  «آکسفام» 
کشورهاى  ــران  س بر  برا در  همایش، 
از  نفر   85» مى گذارد:  جهان  سرمایه دارى 
میزان  به   ثروتى  زمین  ُکره ى  ثروت مندان 
نیم  و  (سه  جهان  جمعیت  درصد  پنجاه 
نفر  از 388  میزان  این  دارند.  نفر)  میلیارد 
داشته  نزولى  سیر  تاکنون   2010 سال  در 

است.»(5)
ثروت مندترین  درصد  یک   ،2014 سال 
مردم جهان، دارنده ى 48 درصد از ثروت 
جهانى بودند، در حالى که 52 درصد دیگر 
را براى قسمت شدن بین بقیه ى 99 درصد 
از آدمیان زمین، نه به تساوى، که تمام آن 
در  که  مى رسد  آن هایى  به  نیز  درصد   52
این  ثروت مندترین  درصد  بیست  گروه 
درصد   5,5 تنها  و  مى گیرند  قرار  ارزیابى 
باقى  جهان  مردم  درصد   80 بقیه ى  براى 
مى ماند. در سال 2014، به بیانى، 3,5 میلیارد 
نفر از مردم دنیا،  روى هم همان اندازه از 
دارایى هاى جهان را مالک  بودند که هشتاد 
در  جهان.  سرمایه داران  کالن ترین  از  نفر 
که 1645  شد  گزارش  سال 2014،  همین 

نفر در لیست میلیاردرهاى مجله ى «فوربز» 
قرار گرفته اند.(6)

ضد  «خیریه،  بنیاد   ،2015 ژانویه ى  در 
سرمایه،  رفرمیستى  این  نهاد  آکسفام»،  فقر 
در  سرمایه دارى  ساالنه ى  کنفرانس  در 
هشدار  سرمایه داران  سران  به  «داووس» 
درصد  یک  دارایى  «مجموع  که  مى دهد 
از ثروت مندترین در جهان در سال آینده 
(2016) از دارایى 99 درصد بقیه فزون تر 

خواهد شد.»(7)
بررسى هاى «آکسفام» در سال 2016 نشان 
مى دهد، زمانى که تنها مجموع دارایى هشت 
با  برابر  جهان  افراد  ثروت مندترین  از  نفر 
است،  زمین  ُکره ى  مردم  از  نیمى  دارایى 
در  اجتماعى  و  طبقاتى  عظیم  شکاف  چه 

گستره ى جهان وجود دارد.
فهرست ثروت مندترین افراد جهان در سال 
گیتس،  بیل  دربردارنده ى  میالدى   2016
مارك  «مایکروسافت»،  شرکت  رییس 
زاکربرگ، مدیر عامل «فیس بوك»، و جف 
که  است،  «آمــازون»  عامل  مدیر  بزوس، 
ثروت این سه نفر فقط به اندازه ى دارایى 
سطح  در  نفر  میلیون   600 و  میلیارد  سه 

جهان مى باشد. 
امروز»  «روسیه ى  خبرى  مرکز  گزارش  به 
مشاوره اى  موسسه ى  دى)،  تو  (راشیا 
ثروت  مورد  در  خود  گزارش  در  بوستون 
است  کرده  اعالم   2016 سال  در  جهانى 
جهان  در  خانواده  میلیون   18,5 حدود  که 
میلیون  یک  معادل  خالصى  ثروت  حداقل 
دالر دارند که روى هم رفته رقم آن به 78,8 
نزدیک  عدد  این  و  مى رسد  دالر  تریلیون 
به تولید ساالنه ى اقتصاد جهانى است. بنا 
درصد   47 معادل  رقم  این  گزارش ها،  به 
ُکل ثروت جهان یا همان دارایى هاى مالى 
(از جمله اوراق قرضه، سهام، پول نقد، و 
را  شخصى  اموال  البته  که  است  سپرده ها) 
شامل نمى شود. به طور ُکلى، ثروت جهانى 
با 5,2 درصد افزایش به 168 تریلیون دالر 
رسیده است. این افزایش ثروت از ُگرده ى 
کارگران  شدید  بهره کشى  و  کار  نیروى 

بیرون مکیده شده است. 
بانک جهانى در آخرین گزارش خود، رشد 
اقتصادى جهان در سال 2016 را برابر با 2,4 
درصد پیش بینى کرده است که 0,5 درصد 
نسبت به پیش بینى قبلى کاهش یافته است. 
بنا به گزارش ها، رشد اقتصادى کشورهاى 
نسبت  سال 2016  اول  فصل  در   OECD
به فصل مشابه در سال 2015، برابر با 1,7 

درصد بود و این در حالى است که رشد 
سال  آخر  فصل  در  کشورها  این  اقتصادى 
است.  بوده  درصد   1,99 با  برابر   2015
 OECD کشورهاى  مهم ترین  از  آمریکا، 
بود که در نیمه ى اول سال 2016 با کاهش 
رشد اقتصاد روبرو شد. سرمایه گذارى در 
نخست  نیمه ى  در  غیرمسکونى  رسته هاى 
یافت.  کاهش  هم  باز  میالدى   2016 سال  
از  خارجى  تقاضاى  و  صادرات  هم چنین 
آمریکا نتیجه ى دل خواهى نداشته و رشد 
مصرف خصوصى در فصل اول سال 2016 

کم تر از فصل پیشین بوده است.
یعنى   ، برکسیت» »  ،2016 ــال  س در 
یکى  اروپا،  اتحادیه ى  از  بریتانیا  خروج 
بحران  این  نمودهاى  برجسته ترین  از 
رفت  برون  براى  افق  نبود  و  سرمایه دارى 
دست کم در چشم انداز نزدیک بود. بیست 
و سوم ژوئن 2016، بیش از هفده میلیون 
نفر (در برابر بیش از شانزده میلیون نفر) به 
خروج بریتانیا از اتحادیه ى اروپا راى دادند. 
هشتم  و  بیست  سه شنبه  روز  سرانجام،  و 
تاچر،  مارگارت  کپى  مى»،  «ترزا  مارس، 
امضا  را  اروپا  اتحادیه ى  از  بریتانیا  خروج 
کرد. این تصمیم، که نئوناسیونالیسم نامیده 
کاهش  که  است  دودمى  تیغ  است،  شده 
سرمایه گذارى در این منطقه و شدت یابى 
دونالد  مى آورد.  بار  به  را  تورم  و  رکود 
ترامپ، رییس جمهور کنونى آمریکا در زمان 
کاندیداتورى خود، همتاى خود خانم ترزا 
را تشویق کرد که: «این خیلى عالى است 
که مردم انگلیس موفق به پس  گرفتن کشور 
خود شدند. آمریکایى ها هم چنین مى کنند.»

با این همه، در سال 2014 گزارش شد که 
اتحادیه ى اروپا به  وسیله ى استثمار نیروى 
نزدیک  کار،  نیروى  از  برآمده  سود  و  کار 
تولید  سال  در  یورو  تریلیون   14,303 به 
ناخالص داشته و به این گونه بزرگ ترین 
اقتصاد جهان نام گرفت. اما این اقتصاد، به 
سود صاحبان ترو ییکا، یعنى بانک  مرکزى 
و  اروپا  اتحادیه ى  مرکزى  بانک  آلمان، 
حوزه ى یورو، تمام شد و بحران بر ُگرده ى 

کارگران و زحمت کشان آوار گشت.
پیامدها «برکسیت» مى تواند تغییر  از  یکى 
در قوانین کار و سرمایه گذارى باشد، که در 
پى آن به خروج برخى کمپانى هاى بزرگ 
مناطق  سوى  به  خودروسازى ها  همانند 
داراى کارگران ارزان و خاموش بیانجامد. 
صندوق بین المللى پول در تازه ترین گزارش 
خود، پیش بینى رشد اقتصادى جهان را از 
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و  داده  کاهش  درصد   3,2 به  درصد   3,4
سبب این اُفت را «برکسیت» دانسته  است. 
به  یــورو  میلیارد   4,17 ساالنه  بریتانیا 
اروپا  اتحادیه ى  به  عضویت  حق  عنوان 
براى  بود  بهانه اى  همین  و  مى پرداخت 
هزینه ى  چون  اروپا،  اتحادیه ى  از  خروج 
دیگر اعضاى در حال فروپاشى را بریتانیا 
کشاورزى  به  مربوط  قوانین  نمى پردازد. 
به  که  بود  مواردى  دیگر  از  ماهى گیرى  و 
بنا  شد.  تبدیل  «برکسیت»  تبلیغات  بهانه ى 
اروپا،  اتحادیه ى  در  عضویت  قوانین  به 
ماهى گیرى در آب هاى حوزه ى انگلستان 
آزاد  اروپا  اتحادیه ى  اعضاى  همه ى  براى 
بود. مهم تر از همه، بحران اقتصادى سبب 
به  نسبت  اتحادیه  ناخالص  تولید  کاهش 
میزان ُکل جهان شده بود. بنا به پیش بینى ها، 
 70 دهه ى  اوایل  در  انگلستان  که  زمانى 
میالدى به این اتحادیه پیوست، چشم انداز 
درصد   36 اروپا،  اتحادیه ى  که  بود  این 
داشته  را  جهان  ُکل  ناخالص  تولید   GDP
باشد، اما پیش بینى هاى بعدى نشان دادند 
که این سهم در سال 2020 به پانزده درصد 
سقوط خواهد کار کرد. با چشم انداز تداوم 
بحران، اتحادیه ى اروپا و حوزه ى  یورو در 
سراشیبى فروپاشى اتحاد و سنگینى بحران 

قرار مى گیرد.
بنا به پیمان نامه هاى قوانین کار در اتحادیه ى 
اتحادیه  اعضاى  همه ى  شهروندان  اروپا، 
مجاز هستند براى کار به انگلستان یا دیگر 
این  کنند.  سفر  اتحادیه  عضو  کشورهاى 
مزد  با  سرمایه داران،  که  شد  سبب  امکان 
کارگران  بیش تر،  استثمار  شدت  و  کم تر، 
سودهاى  به  و...  یونان  لهستان،  از  مهاجر 
سبب  خود  این  که  یابند،  دست  کالنى 
نیز  و  مقیم  و  مهاجر  کارگران  بین  رقابت 
اتحادیه ى  در  ستیزى  «بیگانه»  شدت یابى 

اروپا شده است.
درمى نوردد.  را  اتحادیه  ُکل  اما،  بحران، 
براى  «سوسیالیست»  دولت  فرانسه،  در 
در  تغییر  کار  به  دست  بحران  بار  کاهش 
سود  به  و  کارگر  طبقه ى  علیه  کار  قانون 
بنگاه هاى  «برانگیختن  نام  زیر   - سرمایه 
بیش تر  جذب  و  استخدام  به  اقتصادى 
بیکارى  گسترش  از  جلوگیرى  و  جوانان 
در کشور»- شد. الیحه ى دولت که به نام 
«مریم الخمرى»، وزیر کار فرانسه، مشهور 
شده است، دست کارفرمایان را براى اخراج 
کارگران باز تر مى کند و نرخ پرداخت هاى 
اضافه کارى و نیز اضافه کارى در شب را به 

سود سرمایه داران کاهش مى دهد. افزایش 
اختیارات شرکت  ها در تغییر ساعات قانونى 
دست برد  موارد  جمله  از  نیز  هفته  در  کار 
به قانون کار است. به رغم عقب نشینى هاى 
اعتراضات  یُمن  به  که  فرانسه،  دولت 
شمشیر  شد،  ممکن  کارگران  گسترده ى 
تغییر قانون کار فرانسه بر فراز سر کارگران 

هم چنان در اهتزاز است. 
ایتالیا نیز بحرانى سخت را از سر مى گذراند. 
«استاندارد  (ریتینگ)  اعتبارسنجى  آژانس 
در   ،Standard&Powers ــاورز»،  پ و 
درجه  یک  را  ایتالیا  مالى  اعتبار  نیویورك، 
کاهش داده است. این آژانس اعالم کردف 
«منفى»  کشور  این  براى  چشم انداز  که 
ضعیف  رشد  دورنماى  ماند.  خواهد  باقى 
این  عظیم  بدهى هاى  و  ایتالیا  اقتصادى 

شده  اعالم  رتبه  کاهش  این  سبب  کشور، 
است. هم چنین عنوان گردیده که با توجه 
ایتالیا،  در  اقتصادى  فعالیت هاى  کاهش  به 
برنامه ى  هدف هاى  به  مى توان  سختى  به 

ریاضت اقتصادى دست یافت.
به دلیل همین تردیدها، ایتالیا از آغاز تابستان 
قرار  مالى  بازارهاى  فشار  زیر  جارى  سال 
گرفته است. بانک «ونیز» با سابقه ى 500 
ساله در آستانه ى ورشکستگى قرار گرفته و 
در اولین ماه هاى سال 2017 با پنج میلیارد 
مرکزى  بانک  سوى  از  قرضه  اوراق  یورو 
فالکت بار  وام هاى  زیر  خود  که   - ایتالیا 
آلمان نمى تواند کمر راست  کند- تا اطالع 
بعدى از اعالم ورشکستگى خوددارى کرده 
است. بدهى هاى ایتالیا نسبت به بدهى آن در 
سال 2017، برنامه اى براى صرفه جویى هایى 

اقتصادى  ریاضت  تحمیل  یعنى  اقتصادى 
از  بریدن  استثمار،  به  شدت بخشى  یا 
سازى ها،  بیکار  حداقل،  دست مزدهاى 
نپرداختن تامین هاى اجتماعى و هزینه هاى 
بهداشتى و آموزشى، برقرارى  گرسنگى و 
فالکت و...، پیش روى نهاد تا افزون بر 54 
میلیارد یورو از دل این فالکت برباید و به 
بانک هاى سرمایه واریز کند. این سرنوشت 
سرمایه است، مناسبات مبتنى بر بردگى و 
و  بحران  جز  سرانجامى  طبقاتى،  استثمار 
این  درستى  به  مارکس  نمى یابد.  فالکت 
سرانجام را در آسیب شناسى سرمایه و نقد 

اقتصاد سیاسى پیش بینى کرده بود.
ى  شیوه  ــراى  ب یه  سرما نحصار  ا »
تولیدى یى که خود با آن و تحت  تاثیر 
آن شکوفا شده، به صورت مانع رشد در 
مى آید. تضاد میان تمرکز وسایل تولید 
نیروى  اجتماعى  سرشت  و  سویى  از 
مى رسد  حدى  به  دیگر  سوى  از  کار 
پوسته  ى  در  دیگر  آن ها  هم نشینى  که 
پوسته  این  نمى گنجد.  سرمایه دارى 

سرانجام مى ترکد.»(8) 
هر  در  بــورژوازى  اقتصاد  نظریه پردازان 
برآمد بحرانى، به تکاپو افتاده تا راه نجاتى 
بیابند. نظریه ى مانیتاریستى بر اقتصاد پولى، 
این  پیش  برندگان  مى دهد.  اصلى  نقش 
نظریه، میلتون فریدمن و آنا شوآرتر، تورم 
پدیده ى  همیشه،  پیاآمد  و  جا  همه  در  را 
پولى مى شمارند. فریدمن به بانک مرکزى 
آمریکا پیشنهاد مى کند که سیاست خود را 
بر موازنه اى بین ذخیره و تقاضاى پول قرار 
دهد، تا اقدامى  براى تولید و تقاضا باشد. 
بنابراین با عمده نمایى نقش پول، به عنوان 
عامل اصلى در اقتصاد سرمایه دارى، تولید 
خود  پول  و  گرفته  قرار  پول  فرمان  زیر 
تورم زا و ساختار سرمایه دارى را به بحران 
و تورم مى کشاند. نئولیرالیسم، لیبرالیسم را 
باید  جهان  را.  کینزیسم  نیز  و  زده  کنار  به 
بازارى براى جوالن سرمایه داران خصوصى 
و دولت ها باید پاس دار این لگام گسیختگى 

باشند.
نطریه ى پول مدارى با این پندار که اقتصاد 
جهان،  در  سرمایه ى  مالى  رواج  و  پولى 
صنعتى  سرمایه ى  براى  است  جایگزینى 
ساالرى، و تضمین سود سرمایه ، اقدام هاى 
چندى را در دستور فورى قرار داد؛ از جمله:
1- مقررات زدایى مالى- دست برد در 
(رفرم)  دست کارى  و  لغو  کار،  قانون 
برخى کنوانسیون ها  و پیمان هاى سازمان 

بیکارسازى، مهار بیکاران و کنترل کارگران، 
مقررات زدایى، باال بردن شدت بهره کشى 
هر آن جا که در کشورهاى کانونى و پیرامونى 
مالکیتى بر ابزار تولید دارد، کاهش هزینه هاى 
تولید و مبادله، باال بردن سن بازنشستگى، 
سالخى قانون کار و واپس گیرى حقوق هاى 
تا  گرفته  بیکارى   بیمه هاى  از  کارگرى 
اندوخته هاى  به  دست برد  بازنشستگى،  
بودجه هاى  لغو  یا  و  کاهش  بازنشستگان، 
تمامى   و  آموزشى  و  بهداشتى  و  درمانى 
از  و...  کارگران  طبقاتى  دست آوردهاى 
جمله سیاست هاى سرمایه در این سال ها 

بوده اند...
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جهانى کار؛ 
عمومى  زدایى  مقررات  و  قانون   -2
باز  دست   ،(Deregulation)  بازارها 

براى سرقت و تجاوز.
3- آزاد کردن بین المللى کاال و سرمایه 
برداشتن  جهانى،  تجارت  (سازمان 
سیاست محافظتى از تولیدات داخلى- 

لز-افیر)؛
4- بیکارسازى انبوه کارگران و کارکنان 
و تشدید استثمار از شاغلین باقى مانده، 
که سرمایه داران با غسل تعمید و شهادت 
نامه، نام شرعى «تعدیل» بر آن نهاده  اند؛

ساختارى  ــى  ــردان گ هــم ســاز   -5
سیاست   (Structural Adjustment)
سوى  از  برهه  این  در  که  اقتصادى 
صندوق بین المللى پول و بانک جهانى 
(دو نهاد برتون وودز) که پرداخت وام به 
کشورها را مشروط به برقرارى قوانینى 
کردند که کشور را به بازار آزاد سرمایه 
(نئولیبرالیسم) تبدیل کند. بیش و پیش 
از همه، مقررات زدایى (درگوالسیون) 
و خصوصى  سازى مهم ترین اقدامات 
دولت ها بود. (در ایران، پس از آتش بس 
و پذیرش شکست و نوشیدن جام زهر 
به وسیله ى رهبران جمهورى اسالمى، 
در سال 1368، این سیاست نولیبرالیستى 

به پیش برده شده است.)؛ 
به  دولت  تبدیل  سازى،  خصوصى   -6

پاس دار بازار؛
7- پیمان سرمایه گذارى هاى چندجانبه 

(MAI)؛

مالکیت چندگانه، انباشت و راه کارها
مالکیت سرمایه دارى تنها در شکل سرمایه ى 
صنعتى نمى ماند. انقالب صنعتى با انقالب 
میالدى،  هجده  تا  شانزده  سده ى  در  خود 
مناسبات سرمایه دارى را به رشد و ره یافت 
کشانید، اما جهان را نه به  گونه اى موزون و 
هم سان،  بلکه ناموزون، به شمال و جنوب، 
و اکنون به کالن شهرهاى مرکز- پیرامونى، 
تقسیم کرده است. انفجار درون این مناسبات 
بین  مرکزى  و  هسته اى  و  اصلى  تضاد  از 
یک   از  مولده  نیروهاى  شدن  اجتماعى 
سوى و در سوى دیگر در انحصارى شدن 
ابزار  تصاحب  و  سرمایه  تراکم  و  مالکیت 
تولید، ریشه مى گیرد و تضادهاى دیگر این 
مناسبات را یکى در پى دیگر و زنجیره وار 

به هم راه مى آورد.
سیاسى  اقتصاد  نقد  در  لوکزامبورگ،   روزا 

پیرامون انباشت، در سال 1913 با آغازگاهى 
از کشف انباشت مارکس، در کتاب انباشت 
خویش، به ویژه میلیتاریسم و سرزمین هاى 
سرچشمه هاى  بسان  را  پیشاسرمایه دارى 
 دیگرى از انباشت مى شناسد. بى آن که وارد 
نقد و کشف این دیدگاه شویم،  مى توان دید 
که میلیتاریسم بسان نیرو و سوخت و سازى 
در مناسبات سرمایه دارى به میدان مى آید تا: 
منافع  پاس دارى  براى  ابزار  بسان  1ـ 
با  رقابت  حال  در  داخلى  سرمایه داران 

سرمایه داران دیگر کشورها؛ 
گذارى  سرمایه   از  شکلى  بسان  2ـ 
حیاتى و سودآور براى سرمایه ى بانکى 

و صنعتى؛
بورژوازى  دست  در  ابزارى  بسان   -3
حاکم براى سرکوب جنبش هاى داخلى؛ 

کارکرد یابد. 
جهان سوز  جنگ  از  سال  یک  گذشت  با 
گیر  جهان  جنگ  در  سپس  و  نخست 
تحلیل  این  درستى  اکنون  هم  نیز  و  دوم 
جنگ ها  است.  آمده  برابر  در  درخشان 
اینک سرچشمه ى هنگفت و سرشارى براى 
به  کانون  کشورهاى  سرمایه دارى  انباشت 
شمار مى  آیند. سرمایه با بلع هر آن چه در 
برابر دارد،  پیوسته انبوه تر مى شود. مناسبات، 
سرانجام در هر برهه به بحران ویران گرترى 
فرو رفته و با در هم غلتیدن دوباره بحرانى 
بهمن  در  تا  مى آفریند  ژرف تر  و  فراگیرتر 
عظیم خودآفریده،  براى همیشه فروکوبیده 
شود. در این فروپاشى، اما جهان و میلیون ها 

نفر را نیز به نابودى مى کشاند. 

تضاد تضادها
از  سرمایه،  با  کار  اصلى  تضاد  تراکم  با 
سویى تضاد اصلى مناسبات هم چنان پابرجا 
مانده، مناسبات سرمایه دارى با رقابت شدید 
ویران گر  به  بحرانى  را  سرمایه  با  سرمایه 
دست  به گریبان کرده است. سرمایه داران با 
انگیزه ى «کم ترین سرمایه براى بیش ترین 
به  را  سرمایه  با  کار  طبیعى  رقابت  سود» 
رقابت شدید سرمایه با سرمایه مى  کشانند. 
و  سود  بین  دیگر،  بیان  به  روى،  همین  از 
بحران، مرزى باریک در میان است؛ هر گاه 
سرمایه، به سودى هم ارز با شاخص رقابت 
در بازار دست نیابد، ُکل نظام دچار بحران 
مى شود. ارزش، تنها و تنها، در روند و در 
«قلمرو» گردش افزوده مى شود و خارج از 
آفریده  ارزشى  گونه  هیچ  «سرزمین»  این 
نمى شود. جدا از تضاد اصلى دیالکتیک کار 

و سرمایه، تضادهاى زیر در مناسبات غیر 
انسانى سرمایه  دارى افزون بر سبب ها شده 

و بحران ها را شدیدتر ساخته اند: 
ارزش  میان  سرمایه،  و  پول  میان  تضاد 
مبادله)،  میان  (ارزش  ارزش  و  مصرف 
عرضه  میان  سرمایه،  گوناگون  شکل هاى  
و تقاضا، میان قیمت و ارزش، رقابت  میان 
مرزها  حکومت ها،  دولت ها،  سرمایه داران، 
بین  رقابت  مولد،  غیر  و  مولد  کار  میان  و 
کارگر و ماشین، تضاد میان مزد رسمى و مزد 
اسمى، تضاد میان تولید و مصرف، تناقض 
میان وظایف چندگانه ى پول، میان ترکیب 
ارگانیک سرمایه و گرایش کاهنده ى میانگین 
نرخ سود، میان کار الزم و کار اضافى، میان 
ارزش اضافى و هزینه ى تولید، میان تشکیل 
ارزش اضافى یعنى تبدیل پول به سرمایه،  
مزد ها  بین  اختالف  فروش،   و  خرید  میان 
پیرامون،  و  کانون  بین  تولیدى،  مناطق  در 
موانع در برابر رشته هاى تولیدى مختلف، 
بین فن آورى ها، بین بازارهاى کار و مبادله 
و فروش،  میان بهره و سرمایه،  میان بهره و 
سود،  اختالف میان سرمایه ى مالى،  صنعتى، 
 سوداگر،  تجارى و... مارکس در فصل  نهم، 
جلد سوم «سرمایه»، این موضوع را چنین 

توضیح مى دهد:
ارگانیک  ترکیب  کــه  جــا  آن  «از 
سرمایه هایى که در شاخه هاى مختلف 
تولید به کار افتاده اند متفاوت است، از 
[در  هم اندازه  سرمایه هاى  که  جا  آن 
این رشته ها] کمیت هاى بسیار متفاوتى 
از کار را به حرکت در مى آورند (زیرا 
نسبت سرمایه ى متغیر به ُکل سرمایه اى 
با کمیت یک سان در رشته هاى مختلف، 
بسیار متفاوت است) این سرمایه ها کار 
اضافى [رایگان] بسیار متفاوتى به چنگ 
مى آورند و یا حجم ارزش اضافى بسیار 
در  رو  این  از  مى کنند.  تولید  متفاوتى 
به  سرمایه هاى  سود  نرخ هاى  آغاز، 
کار افتاده در شاخه هاى مختلف تولید 
متفاوتند. این نرخ سودهاى متفاوت در 
عمومى  سود  نرخ  یک  در  رقابت  اثر 
یک سان مى شوند که میانگین تمام این 

نرخ سودهاى متفاوت است. 
سود میانگین سودى است که بر طبق 
این نرخ سود عمومى  به سرمایه اى با 
کمیت معین تعلق مى گیرد، فارغ از این 
که ترکیب ارگانیک آن چه اندازه باشد. 
که  است  قیمتى  کاال  یک  تولید  بهاى 
آن  سالیانه ى  میانگین  سود  افزودن  از 
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نه  ریخته (و  پیش  سرمایه ى  از  بخش 
صرفا مصرف شده) که براى تولید آن 
کاال با توجه به شرایط گردش سرمایه 
هزینه ى  به  مى شود،  داده  اختصاص 
براى  مى آید.  دست  به  کاال  آن  تولید 
مثال سرمایه اى معادل 500 را در نظر 
مى گیریم که بخش پایدار آن برابر با 100 
باشد و در زمان گردش سرمایه ى گردان 
[ارزش مواد خام و کمکى + سرمایه ى 
پایدار  سرمایه ى  این  استهالك  متغیر]، 
[ثابت] را برابر ده درصد فرض مى کنیم. 
اگر [نرخ] سود میانگین در این مدت 
هم برابر ده درصد باشد، هزینه ى تولید 
طول گردش  در  شده  ساخته  محصول 
 10c با  است  برابر  گردان  سرمایه ى 
و  پایدار]  [سرمایه ى  استهالك  براى 
400 براى سرمایه ى گردان که مجموعا 
(حال  تولید  هزینه ى  مى شود)   410
اگر به هزینه ى تولید سود میانگین ُکل 
سرمایه ى پیش ریخته (یعنى ٪10×500) 
را اضافه کنیم، بهاى تولید برابر 50+410 

و یا 460 خواهد شد.
با افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه،  یعنى 
سرمایه ى  به  ثابت  سرمایه ى  افزایش 
متغیر، کاهش میانگین نرخ سود، سود 
به صورت نزولى به بار مى آورد. سود 
داشته  نزولى  سیر  فرآیند،  در  میانگین 
فربه تر  و  برخى  ورشکستگى  سبب  و 
شدن برخى دیگر از سرمایه داران شده 
تا سرانجام به انحصار و تراکم سرمایه 
در دست سرمایه دارانى محدود، متمرکز 

شود.» 
بحران کاهش میانگین نرخ سود و بحران 
چهره ى  مارکس،  بیان  این  در  عرضه 
در  میالدى  هجده  ســده ى  بحران هاى 
کشورهاى صنعتى را به نمایش مى گذارد. در 
برابر، سرمایه ى نیرومند در انحصار شمارى 
از غول هاى مالى، میلیاردها انسان به فالکت 
نشانیده شده، در آرزوى کار و نان و سرپناه، 
به مرگى سخت و دردناك محکوم شده اند. 
جهان به تمامى  بر لبه ى پرت گاه قرار گرفته 
است. سرمایه در پى این کاهش میاگین نرخ 
سود در کشورهاى متروپل،  دراین برهه به 
ره یافت هایى از جمله انتقال سرمایه و تولید 
همین  روى،  از  دست  مى یازد.  ساختار  و 
پیوسته از آغاز پیدایش خود، گرایش شتابنده 
در  گرایش،  این  دارد.  گلوبالیزاسیون  به 
برهه ى کنونى با سدهاى سرسختى روبرو 
شده، سرمایه آن ها را در هم شکسته، دور 

زده، در برابر آن درنگ کرده، و سرانجام در 
گستره ى جهانى، به اشغال همه ى سرزمین ها 
و اسارت همه ى جهانیان دست یافته و به 
اشغال هاى  و  جدید  بازارهاى  بازگشایى 
دوباره دست زده است. کشتار افزون بر 55 
میلیون انسان، (افزون بر 21 میلیون تنها در 
شوروى) در جنگ جهانى دوم در طى پنج 
سال،  تنها گوشه اى از جنایت هاى افزون بر 
پنج سده ى سلطه ى این مناسبات است. با 
این همه، در حفظ این اشغال جهانى سلطه، 
به بحرانى عظیم تر از همیشه گرفتار آمده 
است. این بحران از مرکز و متروپل به اقمار 
پیرامونى سرمایه پرتاب شده است. آن چه 
اکنون در سراسر جهان خون بار مى گذرد، 
لیبى،  عراق،   افعانستان،   ایران،  نمونه هاى 
مصر،   سومالى،  نیجریه،  اکرایین،  سوریه،  
تداوم  و...  التین  آمریکاى  فلسطین،  لبنان، 
با  سرمایه  منافع  و  سیاست هاى  همان 
مهندسى کارگزاران این مناسبات است. در 
برابر نقشه ى راه ولفوویتز، در سال 1992، 
بیدار  نئوتزارى  روسیه ى  و  چین  غول  اما 

شده است؛ غول اروآسیا.
به  را  مرزى  و  حد  گرچه  «سرمایه 
صورت مانعى تلقى مى کند که باید  به 
راستى بر آن غلبه کند، لکن این بدان 
غلبه  آن  بر  هم  عمال  که  نیست  معنا 
مى کند: از آن جا که این حد و مرزها 
سرمایه  سرشتى  بندهاى  و  بى  قید   با 
سرمایه دارى  تولید  است،  تضاد  در 
دست خوش تضادهایى مى شود که دائما 
رفع،  ولى دائما تجدید مى شوند. از این 
سرمایه  که  جهان شمولى یى  باالتر،  هم 
به  است،  آن  به  رسیدن  نگران  دائما 
موانعى که در سرشت سرمایه  نهفته اند 
از  معین  مرحله اى  در  که  برمى خورد 
ذاتى  [تناقض  خویش  تاریخى  تکامل 
خود را آشکار مى کند] و نشان مى دهد 
که خود سرمایه مهم ترین مانع موجود 
در راه تحقق این گرایش است و همین 
نابودى  سمت  به  را  وى  ذاتى،  مانع 

خویش خواهد راند.»(9) 
سرمایه هیچ گاه مرزى نمى شناسد. از سویى 
براى  گسترش و مالکیت بر جهان، با حد مرز 
را «بدون هم آورد»  قدرت خود  ناشناسى، 
مى داند و از سوى دیگر با توجه به تضادهاى 
درونى خود، این آرزو و رویاى امپراتورى، 
همیشه  یا  و  مى انجامد  سرمایه  کابوس  به 
اقتصاد  نقد  بیان  به  نیست.  واقعیت پذیر 
سیاسى سرمایه دارى، با انباشته شدن بازار 

از کاالهایى که به سبب ناتوانى متقاضیان،  
خریدارانى نمى یابند، بحران آغاز مى شود. 
در پى این مرحله از بحران، کسادى و رکود 
اقتصادى به عنوان دومین فاز بحران، چیره 
این  بر  غلبه  براى  سرمایه داران  مى شود. 
بیمارى سخت، به چاره جویى مى پردازند. 
این روند به نابودى نیروهاى مولده و پیش 
به  نابودى  کارگر،  طبقه ى  همه  از  بیش  و 
کارخانه  ها  تعطیلى  تولید،  سرچشمه هاى 
در  شرکت ها  سهام  بهاى  مى انجامد؛  و... 
بازار کاهش مى یابد، بانک ها و بسیارى از 
دولت ها،  مى شوند؛  ورشکسته  مالى  مراکز 
به جنگ،  کودتا، اشغال سرزمین ها و دست 
مى آورند.  روى  و...  آن ها  کردن  دست   به 
میانى  الیه  هاى  خانه خرابى  و  ورشکستگى 
بخش هاى  و  خــرده بــورژوازى  پایینى  و 
و  سرقت  مى گیرد؛  شتاب  آسیب پذیر تر 
دست برد  به سفره  هاى خالى مردم، بریدن 
دولت  وظیفه  در  اجتماعى  خدمات  از 
دستاوردهاى  و  امتیازها  بازپس گیرى  و 
به  حمله  کارگر،   طبقه ى  مبارزه ى  سال ها 
قوانین  برقرارى  اجتماعى،  دستاوردهاى 
عریان  استبداد  خفقان،  ویژه،   اضطرارى 
سرمایه،  دست  یازیدن به جنایت هاى دولتى، 
و... در این ستیز گرگ ها، تا سرانجام نظام 
براى دوره  اى به رونقى دوباره دست مى یابد 
تا برهه اى دیگر و بازتولید همین چرخه ى 

شوم و فالکت زا را از سر گیرد. 
است   1848 سال  در  بار،  نخستین  براى 
از  «مانیفست»  در  انگلس  و  مارکس  که 
همگانى  «بیمارى  از  نیز  «بحران ها»  و 
اجتماعى» و «بحران تجارتى»  نام مى برند: 

«هنگام بحران ها،  یک بیمارى همگانى 
اجتماعى پدیدار مى شود که تصور آن 
براى مردم اعصار گذشته نامعقول به نظر 
اضافه  همگانى  بیمارى  آن  و  مى رسید 

تولید است.»
مارکس در جلد اول «سرمایه»، در «بخش 
تاثیر بحران ها بر بخشى از طبقه ى کارگر 
که بهتر مزد مى گیرد»، نمونه هایى از بحران 
تیپیک سرمایه دارى را نمونه  مى آورد و به 
مالى»  «سرشت  که  مى کند  اشاره  بحرانى 
نقد  در  تاریخ،  در  بار  نخسیتن  براى  دارد. 
اقتصاد سرمایه است که مارکس چگونگى 
روند  از  سرمایه  خروج  یعنى  بحران،  این 
روزمره ى تولید صنعتى، را باز مى گشاید. 

در پى بحران و رکود،  نه تنها تقاضا براى این 
تولید، بلکه رکود به دیگر شاخه هاى صنعتى 
نیز گسترش مى یابد. کارگران، گروه گروه از 
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جاى گاه تولیدى سرمایه و چرخه ى تولید به 
بیرون پرتاب و با بى  نوایى به نوان خانه ها 
گسیل مى شوند. کارگران به خیابان ها سرازیر 

مى شوند. 
نه  بار  هر  تجارتى،  بحران  مواقع  «در 
ساخته  کاالهاى  از  هنگفتى  بخش  تنها 
شده، بلکه حتا نیروهاى مولده اى که به 
وجود آمده اند نیز نابود مى گردد. هنگام 
بحران  ها، یک بیمارى همگانى اجتماعى 
پدیدار مى شود که تصور آن براى مردم 
اعصار گذشته نامعقول به نظر مى رسد، و 
این بیمارى همگانى اضافه تولید است. 
و  بازمى گردد  قهقرا  به  ناگهان  جامعه 
به طور ناگهانى به  حال بربریت دچار 
جنگ  و  غال  و  قحط  گویى  مى شود، 
از  را  جامعه  خانمان سوزى  عمومى 
ساخته  محروم  زندگى  وسایل  همه ى 
و  صنایع  که  مى نماید  چنان  است؛ 

بازرگانى نابود شده اند.»(10) 

فرماسیون بحران کنونى
با خارج سازى سرمایه ى صنعتى از فرمول 
پول1- کاال1- کاال2- پول2، به روند بحران 
زاى پول1- پول2 و «رانده شدن» سرمایه 
و «بیرون آمدن» آن از « قلمرو هاى عادى 
بار  این  پول،  بازار  بزرگ  مراکز  به  خود... 
مى یابد.  مالى»  سرشتى  آشکارا  به  بحران 
شرط اساسى و الزامى  براى بود و یا نبود 
بازتولید  ــورژوازى،  ب مناسبات  حاکمیت 
از  است.  آن  انباشت،  و  افزایش  سرمایه، 
کار  سرمایه،  وجود  شرط  دیگر،  سوى 
از  سرمایه  روند،  این  در  است.  مزدورى 
فرآیندى سه شکلى مى گذرد: پولى، تولیدى 
سرمایه دارى،  مناسبات  در  پول  کاالیى.  و 
گردش  از  ثروت،  جهان شمول  نماینده ى 
پدید مى آید و از این روى پول آفریده  شده 
در فرآیند گردش است. با خارج شدن پول 
از این روند، این کاالى ویژه (پول) نازا و 
سترون شده و سرانجام سیستم را در بحران 

فرو مى برد. 
این بحران ذاتى، ریشه در سرشت سرمایه 
دوم  نیمه ى  در  سرمایه،  ذاتى  بحران  دارد. 
شدت  شد،   نمایان  دیگر  بار   1990 سال 
و  افغانستان  بالکان،  در  جنگ  و  گرفت 
عراق و... میلیتاریسم حاکم بر جهان را در 
و  یافته  گسترش  جنگ  اینک  داشت.  پى 
شعله ور  جهان  سراسر  در  نیز  ارزها  جنگ 
کشورهاى  جنجال  و  نشست ها  است. 
گروه 20 و گروه 8، کشورهاى صنعتى و 

نیمه  در  توسعه»  حال  «در  و  سرمایه دارى 
بست  بُن  در  و  نتیجه  بى   سال 2010  دوم 
دیگر  همانند  جنگ،  این  مى گیرند.  پایان 
انسان  میلیون ها  است؛  ویران گر  جنگ ها، 
در  شده  پرتاب  و  کننده  تولید  و  کارگر 
تنگ دستى  گوشه  هاى  و  پایینى  الیه هاى 
خاکستر  به  را  جهانى  جامعه ى  فالکت،  و 
ریاست  دست یار  مى  کند.  نابود  و  نشانیده 
این  که  کرده  اقرار  انگلستان  مرکزى  بانک 
«ژرف ترین بحران اقتصادى در تاریخ انسان» 
است. استوان مزاروش در گفت وگویى با 
پیرامون  رویو»  «سوسیالیست  ماه نامه ى 
حل  راه  و  سرمایه دارى  ساختارى  «بحران 
تنها  «من  مى گوید:  آن»  از  رفت  برون 
بزرگ ترین  این  که  مى کنم  اضافه  را  این 

نیست،  انسان  تاریخ  در  اقتصادى  بحران 
بلکه بزرگ ترین بحران از هر لحاظ است. 
بحران اقتصادى را نمى توان از بقیه  ى سیستم 
مانند  کنونى  بحران  من،  نطر  به  کرد.  جدا 
کنونى  بحران  نیست؛  بحران هاى گذشته 

بسیار ژرف است...»(11)   
در فراگرد پیچیده ى انباشت سرمایه، پس 

از تراکم و تمرکز و انحصار:
1- سرمایه دار بخشى از نقدینه ى خود 
تولیدى  چرخه ى  و  تولید  روند  از  را 
آزاد مى کند و از انباشت کالسیک فرآیند 

تولید سر باز مى زند؛ 
2- این سرمایه  در انباشتى «فراتولیدى» 
و  مالى  خالص  سرمایه ى  به  صورت 
سوداگر به جریان مى افتد. در این روند 
بحران زا است که ثروت (نقدینه) فردى 

بر ُکل روند تولید چیره مى شود و بر سیر 
آن تاثیر مى گذارد؛ 

گاه  هر  است،  میان  در  باریک  مرزى 
شاخص  با  هم ارز  سودى  به  سرمایه 
نظام  ُکل  نیابد،  دست  بازار  در  رقابت 
دچار بحران مى شود. ارزش، تنها و تنها، 
در «قلمرو» گردش افزوده  و  روند  در 
مى شود و خارج از این «سرزمین» هیچ 

گونه ارزشى آفریده نمى شود. 
مارکس بار دیگر چنین نتیجه مى گیرد: 

«ناممکن است که تولید کننده ى کاالها 
بدون  گردش،  قلمرو  از  خارج  بتواند 
دیگر،  کاالهاى  مالکان  سایر  با  ارتباط 
 ارزش را افزایش دهد [و در نتیجه پول یا 
کاالها را به سرمایه تبدیل کند]، بنابراین 
سرمایه نمى تواند از گردش ایجاد شود 
که  است  ناممکن  ترتیب  همین  به  و 
خارج از گردش پدید آید. سرمایه باید 
هم  و  بگیرد  سرچشمه  گردش  از  هم 

نگیرد.»(12) 
تبدیل  سرمایه ى  به  پول  ارزش  در  تغییر 
کاالیى  در  تولیدى  رونــد  درایــن  شــده، 
«معجزه گر» و آفریننده ى ارزش (نیروى کار) 
نهفته است. خود پول و کاالى خام به جریان 
افتاده در این روند ارزشى نمى آفرینند؛ زیرا 
که پول در این فرآیند، به سان  یک میانجى 
و وسیله ى داد و ستد ایفاى نقش مى کند. 

چاره جویى هاى بى چاره
دفع  را  بحران  ــورژوازى  ب راهى  چه  از 

مى کند؟ به  پاسخ مارکس:
اجبارى  محو  وسیله ى  به   سویى  «از 
نیروهاى  از  کمالى  و  تمام  توده هاى 
وسیله ى  به   دیگر  سوى  از  و  مولده 
بهره کشى  و  تازه  بازارهاى  تسخیر 
بیش ترى از بازارهاى کهنه. و باالخره 
بحران هاى   که  راه  این  از  راه؟  چه  از 
آماده  را  ویران گر ترى  و  گسترده تر 
مى کند و از ابزار جلوگیرى از آن ها نیز 
آن  با  بورژوازى  که  سالحى  مى کاهد. 
فئودالیسم را واژگون ساخت، اکنون بر 
ضد خود بورژوازى متوجه است.»(13)
با بازگشت به کشف مارکس، در سرشت 
شناخت  و  کــار،  نیروى  افزایى  ارزش 
کار،   ابزار  پول،  آکتورهاى  نقش  و  کارکرد 
سرمایه هاى چند گانه و ُکل روند گردش، 
دیگر  معما  این  راز  گشودن  و  پازل  حل 
دشوار نبوده و پارادایمى  در میان نیست. با 
سرمایه دارى،  سیاسى  اقتصاد  از  دانش  این 

طبقه ى کارگر در کشورهاى متروپل سرمایه، 
دموکراسى  سوسیال  از  گسست  رونــد 
ــده ى  ن ر ــازدا ب و  فاسد  اتحادیه هاى  و 
روى کرد  و  کرده،  آغاز  را  طبقاتى  مبارزه ى 
و  کارگرى  بستگى  هم  شبکه هاى  به 
سوسیالیستى  کنگره هاى  و   کنفرانس ها 
سازمان یابى  به  بردن  دست  کارگرى، 
نوین، اقدام به اعتصاب ها و اعتراض هاى 
مستقل از اتحادیه ها را به تجربه گذارده است. 
اما این نابسنده است، اگر به افق روشن 
نشود،  مجهز  سرمایه دارى  ضد  مبارزه ى 
تداوم نیابد، ُعمق و گسترش پیدا نکند، به 
آن  کارگر،  طبقه ى  انقالبى  سازمان یابى 
هم در پیوند و گستره اى انترناسیونالیستى، 

فرا نروید.
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در مى یابیم که در بورس و بازار سهام هیچ 
ارزش تازه اى آفریده نمى شود، همان ارزش 
ثابت و انباشت شده است که پیوسته میان 
جهان،  گستره ى  به  بازارى  در  بورس بازان 
دست  به  دست  ایستا،  بى    و  روز  شبانه 
بادکنکى  آن،  مجازى  قیمت  و  مى شود 
حجیم شده، سرانجام با فشار درون و برون 
مى ترکد. روند نئولیبرالیسم بازار اقتصاد از 
 80 دهه ى  در  که  نظم  بى  و  گسیخته  هم 
مالى  سرمایه ى  فرمان روایى  اوج گیرى  با 
در بازار سرمایه، همانند سیالب با جهشى 
را  جهان  و  گرفت  شتاب  مهار،  قابل  غیر 
درنوردید و  سرزمین هایى را زیر آب برد. 
این بحران، همانند ذوب شدن کوه هاى یخ 
هجوم  بود،  پیدا  قله هاشان  تنها  که  قطبى 
آورد؛ بیش و پیش از همه کارگران را زیر 
گرفت و میلیون  ها انسان را در خود فرو برد؛ 
از میلیون ها انسان خلع مالکیت کرد و نشان 
داد که این بورژوازى است که به گونه اى 
فالکت بار و دهشت ناك با خلع مالکیت از 
افراد، آنان را به کام مرگ مى کشاند، بى آن 
که گزینه اى از جهان بهتر به انسان درمانده 
ارائه دهد. سرمایه با فرار از این گوشه به 
بازارهایى  گریز،  و  جنگ  با  و  گوشه  آن 
ببرهاى  فروپاشى  آورد.  در  اشغال  به  را 
شرقى  جنوب  آسیاى  کشورهاى  اقتصادى 
در بهار  1990،  روسیه و تمامى کشورهاى 
برزیل  دوم 1990،  نیمه ى  در  شرق  بلوك 
و آرژانیتن و یونان، پرتغال،  ایرلند و اسپانیا 
و  بوده  روند  این  پیامدهاى  و...  ایتالیا  و 
خواهند بود. چین با باالترین رشد اقتصادى 
و میانگین تولید ناخالص ملى ساالنه افزون 
قانون  از  شک  بدون  درصد،  نیم  و  نه  بر 
اژدهاى  ماند.  نخواهد  ایمن  هرگز  بحران 
زرد آتش دم در چین، همانند دیو افسانه اى 
دنیاى  برابر  در  و  مى جهد  بیرون  شیشه  از 

سرمایه دارى قهقه ى مرگ سر مى دهد.   

نزولى  گرایش  خنثى سازى   اهرم هاى 
نرخ سود 

زبیگنیو برژینسکى، مشاور سابق امنیت ملى 
آمریکا،  و پشتیبان تز جاى گزینى حکومت 
اسالمى در ایران به جاى شاه سرنگون،  در 
تداوم تز پولفوویتز، مداخله ى آمریکا براى 
تضمین منافع سرمایه را ضرورى مى شمارد 
و مى افزاید: «در این شرایط بى ثبات، توجه 
بیش ترى باید به منافع ملى کشورهایى مانند 
ترکیه، ایران، عربستان سعودى و مصر شود. 
که  شود  داده  اجازه  نباید  راستا،  همین  در 

منافع هر یک از آن ها تبدیل به منافع ُکلى 
آمریکا شود.»(14)

او به فریب مى افزاید: «گسترش درگیرى در 
بیش تر  حاضر  حال  در  خاورمیانه  سراسر 
است  مذهبى  فرقه گرایى  افزایش  دلیل  به 
«ظهور  نگران  وى  آمریکا.»  مداخله ى  تا 
در  لیبرال  متوسط  طبقه ى  یک  تدریجى 
روسیه که به لحاظ سیاسى جسورتر است»  
و «خلق بى ثباتى در این مناطق در حول 
(«محور  آمریکا  جهانى  جدید  استراتژى 
آسیا») براى مهار چین، و مدیریت قدرت 
زیرا  است؛  مى گیرد»  صورت  آن  گیرى 
آن  تبدیل  و  چین،  اقتصادى  «رشد  که 
چراى  و  بى چون  قدرت  بزرگ ترین  به 
و   ،2020 سال  از  قبل  تا  جهان  اقتصادى 
بسط سریع قدرت اقتصادى و سیاسى آن 
در آمریکاى التین، آفریقا، و غرب آسیا، و 
هم چنین پیش بینى هایى که بر طبق آن ها 
ابرقدرتى  به  مى تواند  سال 2030  تا  چین 
شوروى  مانند  به  و  شده،  تبدیل  نظامى 
جهان  گوشه ى  چهار  در  را  آمریکا  سابق، 
به چالش بکشد؛ آمریکا را بر آن داشته که 
از  یکم (مخصوصا  از اوایل قرن بیست و 
آغاز دوره ى دوم ریاست جمهورى براك 
اوباما) استراتژى جهانى جدیدى را پیگیرى 
کند.»(15) برژنیسکى، خاورمیانه را به  عنوان 
اهرم فشار و کنترل بر منطقه اى مى شمارد و 
آن را بالکان اورآسیا مى نامند. بالکان اورآسیا 
(گرجستان،  قفقاز  منطقه ى  از:  عبارتست 
جمهورى آذربایجان و ارمنستان) و آسیاى 
مرکزى (کازاخستان، ازبکستان، قرقیزستان، 
تا  و  افغانستان)  و  ترکمنستان  تاجیکستان، 
اندازه اى ایران و ترکیه. ایران و ترکیه، هر 
خاورمیانه  شمالى  مرزهاى  و  اضالع  دو، 
(جدا از منطقه ى قفقاز) را که به مرزهاى 
اروپا و اتحاد شوروى سابق مى رسد، تشکیل 
سیاست هاى  که  است  گونه  این  مى دهند. 

اشغال، از تئورى به پراتیک، مى نشیند. 
پیشین  جمهور  رییس   اوباما،  سخن رانى 
آمریکا، در سخن رانى همایش بزرگ ترین 
اقتصادهاى جهان در گروه 20  در «بریسبن» 
استرالیا، پانزدهم نوامبر 2014، که به «محور 
آسیا» شناخته شد، بر همان سیاست 1999 
جنگى پولفوویتز  بیان شده و در برنامه ى 
کانون دارد.(16) با چنین روى کردى، آمریکا 
باید میدان ها را بر چین تنگ و تمامى شرایط 
و امکان هاى ژئوپولیتیکى و اقتصادى جهانى 
را کنترل و مدیریت کند. به وجود آوردن دو 
بلوك جهان گستر اقتصادى به رهبرى آمریکا 

و اروپاى متحد از سویى و در سوى دیگر 
اروآسیا به رهبرى روسیه در اتحاد با چین. 

بلوك «غرب» دربردارنده ى دو زیربلوك:
تى.پى. یا  آرام  فرااقیانوس  هم کارى    -

دو  در  کشور  یازده  و  آمریکا  که  پى.(17) 
سوى اقیانوس آرام، از جمله کانادا، مکزیک، 

شیلى، ژاپن، و استرالیا و...، است؛
و   بازرگانى  هم کارى  دوم،  بلوك   -
یا  اطلس  اقیانوس  ماوراى  سرمایه گذارى 
تى. تى. آى. پى(18) که بیش تر بین آمریکا، 
کانادا، و کشورهاى اتحادیه ى اروپا مى باشد. 
هم راه  به  آمریکا  بلوك،  این  موازى  به 
ایجاد  به  خویش،  قمرهاى  و  هم پیمانان 
مى زند.  دامن  منطقه اى  ثباتى  بى  و  تنش 
در خاورمیانه، هم پیمانان استراتژیک خود 
قطر  و  عربستان،  ترکیه،  اسراییل،  همانند 
«”النصره»،  «القاعده»،  پاکستان،   ترکیه،   و 
تروریستى  گروه هاى  دیگر  و  «داعش»، 
جهادى را به مانند ابزار میلیتاریستى خویش 
از  برخوردارى  با  چین  مى گیرد.  کار  به 
باالترین رشد درآمد، نزدیک به ده درصد،  
بسان بزرگ ترین بستان کار مالى آمریکا از 
چنان اقتصاد و نیروى کار ارزان و سرکوب  
شده،  اما آتش زیر خاکسترى، برخودار است 
که همانند اژدهایى  گرسنه و سمى  در حال 
آمریکا،  متحده ى  ایاالت  است.  جهان  بلع 
دست کم مبلغ یک تریلیون و 317 میلیارد 
دالر(19) اوراق قرضه در دست چین دارد با 
بهره اى نزدیک به چهار درصد. به این گونه 
آمریکا به عنوان بزرگ ترین بدهکار جهان 

در گرو سرمایه دارى چین است.
چین در سال 2014 با پیشنهاد شش میلیارد 
نقد، خواستار خرید تمامى معادن مس شیلى 
شد؛ خاك سیاه اکرایین بسان گران بهاترین و 
نادرترین خاك کشاورزى جهان را پیشنهاد 
خرید داد؛ در استرالیا به خرید تپه ماهورها 
و دشت هایى پرداخت که پُرشمار از معادن 
کشورهاى  برخى  و  افغانستان  در  و  است 
مالکیت  ابوال،  بیمارى  با  هم راه  آفریقایى، 
معادن و دارایى بیکرانى را به دست آورد و 
در خود آمریکا، و سراسر جهان، همه جا را 
با کاالهاى آشغال و تقلبى زیر آوار گرفت.
در  درآفریقا  چین  سرمایه گذارى هاى 
سى   2005 سال  به  نسبت   2013 سال 
کشورهاى  خزنده ى  اشغال  شد.  برابر 
آمریکاى  کشورهاى  همانند  آفریقایى- 
گذارى هاى  سرمایه  وسیله ى  به  التین- 
و  آمریکایى  اشغال گران  جاى گزین  چینى 
اروپایى شد و به گرمى، سرمایه از چین با 
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رداى کنفسیوس، مورد استقبال قرار گرفت.
بر  شرایطى،  چنین  در  آمریکا،  استراتژى 
محورهاى زیر و «برقرارى نگهبانى از چنان 

نظم نوین جهانى» استوار است که:
کرده،  اشغال  مناطق  از  باید  چین   -
واپس رانده شود. تنش زایى و بى ثبات 
کارهاست  راه  این  جمله  سازى ها،  از 

(مورد لیبى)؛
با  آمریکایى  ــرژى  ان شرکت هاى   -
منابع  کشف  در  سرمایه  روى آورى 
توسعه ى  و  طبیعى،  گاز  زیرزمینى  
تکنولوژى استخراج از آن ها در آمریکا، 
از  نفت  برداشت  تکنولوژى  نیز  و 
 Tar سندس،  (تــار  نفتى  ماسه هاى 
روسیه  برابر  در  کانادا،  در   (Sands
«آژانس  بینى  پیش  به  بنا  مى ایستند. 
بین المللى انرژى» تا پایان سال 2020، 
آمریکا بزرگ ترین تولید کننده ى نفت 
عربستان  از  و  بود  خواهد  جهان  در 
سعودى - که با ده میلیون بشکه نخستین 
جهان  در  نفت  کننده ى  صادر  کشور 
است- پیشى خواهد گرفت. بى ثباتى 
روسیه  در برابر  از همه  بیش  انرژى  و 
و چین، اروآسیا را به تنگنا مى کشاند؛ 
ثباتى  بى  مدیریت  هدف  به  آمریکا،   -
در آفریقا، «آفریکام» (ستاد نظامى آمریکا 
پا  بر   2006 سال  در  را  آفریقا)  براى 
در  «آفریکام»  فرماندهى  مرکز  ساخت. 
از  پس  تا  بود  شده  بینى  پیش  آلمان، 
سرنگونى معمر قذافى به لیبى برده شود، 
را  روى کرد  این  اما  لیبى  در  ثباتى  بى 
بازداشت. هم اینک آمریکا، در آفریقا، 
(به جز با زیمبابوه، اریتره، و سودان)،  
با تمام کشورهاى آفریقایى پیمان نظامى 
 داشته و در پیوند با ناتو در حداقل 35 
کشور آفریقایى، «نیروهاى نظامى ویژه» 

در ستاد نشانیده است؛
مارکوویچ  نقش  گورباچف،  روسیه،   در 
او،  از  پس  داشــت.(21)  را  یوگوسالوى 
رایزنى  از  برخوردارى  با  یلتسین  بوریس 
ایگور گایدر، اقتصاددان، شوك درمانى را در 
نقش فاشیستى که لباس یک دلقک پوشیده 
وزیر  نقش  در  گایدر  برد.  پیش  به  بود، 
اقتصاد و دارایى، و دست یار نخست وزیر 
روسیه در دولت یلتسین، سرانجام به دست 
رقبا در دوره ى پوتین- مدودف از پاى در 
شوك  هدف  شد.  «رادیوآکتیوى»  و  آمد 
شوندگان  حکومت  که  است  آن   درمانى 
به شرایط اقتصادى دل خواه سرمایه ، یعنى 

بازار  و  جهانى گردانى  قوانین  و  آزاد  بازار 
تن  (نئولیرالیسم)  چپاول  و  اسارت  آزاد 
شرق  بلوك  ــزون  روزاف افول  با  بسپارد. 
و  گلوبالیزاسیون  موجود،  سوسیالیسم  و 
تبدیل شدن جهان به بازار «آزاد» سرمایه ى 
فریدمن  اسپیکوالسیون،  و  تجارت  و  مالى 
و شاگردانش نتیجه ى آزمایش گاه کوچک 
و اتاق شکنجه  ى شوك پردازى سیا را به 
 90 دهه ى  در  کشانیدند.  جهانى  البراتوار 
چین  جز  به  پیرامونى،  کشورهاى  تمامى 
و هندوستان، نسخه ى صندوق بین المللى 
پول و بانک جهانى را همانند جام زهرى 

جمارانه باال کشیدند.
بنا بر آمار «انستیتو مطالعات صلح استکهلم» 
از  پس  چین   ،2013 سال  در  (سییرى)، 
آمریکا بزرگ ترین کشور از نظر هزینه هاى 
ارتش  مى رود؛  شمار  به  جهان  نظامى  در 
و 300 هزار  میلیون  دو  دارا بودن  با  چین 
شمار  به   جهان  ارتش  بزرگ ترین  نیرو، 
تالش  سرمایه  دولت ساالران  و  مى آید 
خرید  و  نظامى  هم کارى  با  تا  مى کنند 
تکنولوژى  روسیه،  از  پیش رفته  تسلیحات 
نظامى خود را نیز افزایش دهند. به گزارش 
صلح  تحقیقات  لمللى  بین ا «موسسه ى 
صادر  سومین  چین  (سییرى)،  استکهلم» 
است  جهان  در  نظامى   تسلیحات  کننده ى 
و نرخ صادرات تسلیحات نظامى چین در 
چهار سال اخیر در مقایسه با پنج سال پیش 
است.(22)   کرده  رشد  درصد  آن، 143  از 
آلمان  بار  نخستین  براى  چین  گونه،  بدین 
را پشت سر مى گذارد. ژاپن،  کره و برخى 
هم راه  به  آسیا،  شرق  کشورهاى  از  دیگر 
در  تهدیدى  را  پکن  نظامى  توان  آمریکا، 
برابر اهداف خود مى شمارند. از سال 2010 
میالدى، ایاالت متحده آمریکا، تمرکز نظامى 
خود را از خاورمیانه به آسیا و به مرزهاى 
چین  کشانید. چین در سال 2014 سیزده 
درصد و در سال 2015 ده درصد دیگر به 
بودجه ى نظامى خود افزود و سهم بودجه ى 
نظامى   را به 145 میلیارد دالر افزایش داد.

در  نظامى   بودجه ى  میزان  باالترین   (23)
جهان از آن آمریکاست، با رقمى افزون بر 
نظامى  بودجه ى  دالر.(24)  میلیارد   546,6
سال 2017 چین با افزایش هفت درصدى، 
147 میلیارد دالر گزارش شده(25) که در 
نظر  به  کم  آمریکا  نظامى  بودجه ى  برابر 
واقعى  میزان  که  است  آشکار  مى رسد. 
از  بیش  همیشه  کشورها،  نظامى  بودجه ى 

آن چیزى است که اعالم مى شود.

پداگوگیسم  و  پوپولیسم  بیمارى  بروز  با 
برخى  و  آمریکا  در  ترامپیسم  جاگیر  همه 
کشورهاى دیگر، اینک جنگ و نژادپرستى، 
ز  ا گریخته  جویان  ه  پنا میلیونى  موج 
میدان هاى جنگ سرمایه، شاخص چهره ى 
جهان سرمایه شده است. ترامپ برآمد جهان 
پساگلوبالیزایسون درمانده در بحران خویش 
بود. رویارویى به شدت اقتصادى چین و 
آمریکا، به رویارویى سیاسى کشیده شده و 
تا مانورهاى نظامى  در برابرهم  ُرخ نموده 
است. آمریکا بسان بزرگ ترین رقیب، چین 
رویاروى  در  خویش  رقیب  قدرترین  را  
مى بیند. ترامپ اگر به هر سبب در نیمه ى راه 
جابه جا نشود، کارگزار سیاست بازدارندگى 
چین از اشغال بازارها و سرزمین هاى زیر 

نفود اقتصادى و سیاسى آمریکا است.
ائتالف   ،BRICS ) «بریکس»  گروه  در 
بزرگ اقتصادى برزیل، روسیه، هند، چین 
و آفریقاى جنوبى)، ائتالف چندان پایدار به 
دید نمى آید. این «آجرها»،  برهم نمى  مانند. 
برزیل و آفریقاى جنوبى در ُکریدور آمریکا 
گذار  یک  در  کروى  جهان  دارنــد.  قرار 
«خطى»، سرمایه را گویى به همان آغازگاه 
طنزى  است.  بازگردانیده  خود  استعمارى 
مناسباتى  تاریخى.  ماتریالیسم  در  تاریخى 

ارتجاعى به ارتجاع مناسبات در مى غلتد.
وضعیت  دو  بین  هم چنان  ژاپن  اقتصاد 
کاهشى  رشد  و  تغییر  بدون  و  آرام  رشد 
ژاپن  منفى  رشد  از  بعد  است.  نوسان  در 
در فصل چهارم سال 2015، این کشور در 
فصل اول سال 2016 رشد غیر قابل انتظار 
و بیش تر از پیش  بینى ها را رقم زد. مصرف 
در  مطلوبى  عمل کرد  ژاپن  در  خصوصى 
فصل اول سال 2016 نسبت به فصل قبل 
افزایش  دالیل  اصلى ترین  از  یکى  داشت. 
مصرف خصوصى، افزایش دست مزدها در 
ماه دسامبر بود. در فصل اول سال 2016، 
صادرات ژاپن نیز با بهبود قابل مالحظه اى 
یکى  مقابل، سرمایه گذارى  در  شد.  مواجه 
از عوامل کاهنده ى رشد اقتصادى ژاپن در 

فصل اول سال 2016 بود.
در   ،NON-OECD اقتصادهاى  میان  در 
اقتصادى  رشد   ،2016 سال  اول  فصل 
چین - دومین اقتصاد بزرگ جهان- باز هم 
کاهش یافت. با این وجود، رشد اقتصادى 
این کشور در این فصل با رقم 6,7 درصد 
راضى  کننده بود؛ چرا که در محدوده ى نرخ 
هدف گذارى شده ى دولت، یعنى رشد 6,5 
تا 7 درصد، قرار داشت. در واقع، اقتصاد 
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چین سال 2016 را بهتر از پیش  بینى ها آغاز 
کرد؛ به طورى که بسیارى از شاخص هاى 
در  خصوص  به  کشور  این  قتصادى  ا
میالدى  سال  اول  فصل  پایانى  هفته هاى 
جارى روند رو به بهبودى داشتند. شاخص 
مدیران خرید (PMI) بخش کارخانه اى براى 
شرکت هاى بزرگ، که از ماه جوالى 2015 
روند کاهشى داشته است، در ماه مارس براى 
اولین بار افزایش یافت. رشد سرمایه گذارى 
ثابت نیز در فصل اول سال 2016 افزایش 
واردات  و  صادرات  مقابل  در  اما  یافت، 
رشد  کننده ى  محدود  عوامل  از  هم چنان 
در  صادرات  کاهش  است.  چین  اقتصادى 
ابتداى فصل اول به دلیل نوسانات به وجود 
آمده در بازارهاى مالى جهانى و یوان بوده 
است، اما در ماه مارس روند صادرات بهبود 
ذخایر  هم چنین  و  یافت  مالحظه اى  قابل 
ارزى چین - که از ماه نوامبر سال 2015 

روند کاهشى داشت- افزایش یافته است.
در برابر، اقتصاد برزیل و روسیه هم چنان 
فصل  در  روسیه  اقتصاد  هستند.  رکود  در 
فصل  به  نسبت  اگرچه   ،2016 سال  اول 
چهارم سال 2015 بهبودى نشان مى دهد، اما 
هم چنان داراى رشد منفى است. روبا  افزون 
بر چهل درصد ارزش خود را از دست داده 
و  سوریه  جنگ  در  شدن  درگیر  با  است. 
و  میلیتاریستى  سیاست  به  روسیه  اکرایین، 
روى آورى به تشنج و تنش آفرینى و تبدیل 
نیز  و   همدان  در  ازران  هوایى  پایگاه هاى 
دریاى خزر، فروش موشک هاى اس سیصد 
و دامن زدن به موشک پرانى هاى باند سپاه، 
تالش هاى جنگ افزوزانه  ى الیگارشى روس 
در رویارویى با بحران و سهم برى در تقسیم 
روى  جدید  بندى  بلوك  و  بازارها  جهانى 
سال 2016،  نخست  ماهه ى  سه  در  آورد. 
اقتصاد برزیل نیز اگر چه رشد منفى کم ترى 
نشان   2015 سال  چهارم  فصل  به  نسبت 
کردن  فروکش  معناى  به  این  اما  مى دهد،  
رکود نیست؛ قدرت خرید توده  هاى مردم 
برزیل کاسته شده و تُهى دستى و نداشتن 
شخصى  مصرف هاى  براى  خرید  قدرت 
خانوارها،  ناشى از تورم باال و افزایش نرخ 
بیکارى، بافت شدید اقتصاد را نشان مى دهد.
با نگاهى به گزارش هاى رسمى، در فصل 
هم  باز  جهانى  تجارت   ،2016 سال  اول 
جهانى  تجارت  حجم  رشد  یافت.  کاهش 
فصل  به  نسبت  سال 2016  اول  فصل  در 
رشد  که  حالى  در  بود؛  درصد  قبل، 1,7- 
این شاخص در نمیه دوم سال 2015 برابر 

با 0,7 درصد بود.
در نخستین ماه هاى سال 2016 بانک مرکزى 
اروپا، در ادامه ى تشدید سیاست هاى پولى 
نرخ  و  درصد  صفر  به  را  بهره  نرخ  خود، 
رساند.  درصد   -0,4 به  را  سپرده گذارى 
بهره ى  نرخ  ژاپن،  مرکزى  بانک  هم چنین 
داده  قرار  منفى  محدوده ى  در  را  بانکى 
است. عالوه بر این، «فدرال رزرو آمریکا» 
به  را  بهره  نرخ  افزایش  دوم  مرحله ى  نیز 
آینده واگذار کرد. با این همه، در سه ماهه ى 
به  جهان  تورم  نرخ   ،2016 سال  نخست 
ویژه در کشورهاى کانونى در سطح پایین 

باقى ماند. 
بانک جهانى نیز در آخرین گزارش خود، 
  2016 سال  در  را  جهان  اقتصادى  رشد 
است  کرده  بینى  پیش   درصد   2,4 با  برابر 
قبلى  پیش  بینى  به  نسبت  درصد   0,5 که 
کاهش  جهانى  بانک  است.  یافته  کاهش 
رشد اقتصادهاى نوظهور و در حال توسعه، 
به ویژه اقتصادهاى صادر کننده ى کاالهاى 
پایه اى، را به عنوان اصلى ترین عامل بدتر 
شدن چشم انداز رشد اقتصادى جهان معرفى 

کرده است.
نظم  تنظیم  برهه ى  پساگلوبالیزاسیون،  در 
نوین جهانى غرق در هرج و مرج، اینک از 
مدیریت اقتصادى و سیاسى کشورهاى زیر 
استعمار نوین گذر کرده و به حراج کشورها 
رسیده است. این یک روش سیاسى اقتصادى 
جبرى، مالکیت و مناسبات سرمایه دارى و 
این  قربانى  نخستین  یونان  است.  «نوینى»  
هیچ  تاکنون  که  تنظیمى  است.  بازچینى 
سرزمین ها  است.  نداشته  مانندى  و  سابقه  
شرکت  یک  همانند  قلمرو،  یک  عنوان  به 
خریداران،  مى شوند.  فروخته  ورشکسته،  
هیچ  نام  به  سند  هستند.  مالى  بنگاه  هاى 
کشور اشغال گرى نیست، سربازان  و ارتش 
کالسیک در هیچ خیابانى نیست. مدیریت  ، 
سرزمین،  یک  سرنوشت سازان  و  مالک  
در  وحشت آفرین  هستند،  «جنّیان»  گویى 
فقر،  خانه  هاى  ُکنج   در  جایى  جا،  همه   
جان،  همه ى  با  را  حضورشان  ناپیدا.  اما 
اما  مى کنى،  حس  مــرگ آور  و  هول ناك 
و...،  یونان  در  پاپاندرئو ها،  نمى بینى شان. 
هستند.  نامریى  خون آشامان  این  دالالن  
اوالندها،  مرکرها،   آنجال  اما  نامریى یان، 
اوباما ها و اینک ترامپ ها و... را به کارگزارى 
داشته و دارند. اینان فرمان دهان سرمایه در 
اجراى قوانین و حقوق مالکیت امپراتوران 
سرمایه هستند. مالکین انحصارگر و متراکم 

مستبدین،  امپراتوران،  جهانى،  سرمایه ى 
ویران گران جهان، که سرمست از پیروزى و 
قدرت، به هزینه ى بى نانى و مرگ میلیارد ها 
انسان، بر ویرانه ى جهان در آستانه ى انفجار، 
به پایکوبى مى پردازند؛ سرمایه  هاى متمرکز 
را در انحصار دارند و دولت ها را به نگهبانى 

و پاس دارى  گمارده اند.
بحران سرمایه ى جهانى، بیش و پیش از همه 
کشورهاى پیرامونى را جان پناه مى گیرد. آن 
چه در خاورمیانه و شمال آفریقا و پیش تر 
در بالکان مى گذرد، و گذشت، پیش لرزه هاى 
این زمین  لرزه ى جهانى است. خیزش هاى 
تُهى دستان و کارگران و الیه هاى اجتماعى 
برابر.  در  است  واکنشى  ریزش،  حال  در 
در  سرمایه  گماشتگان  و  نگهبان  مستبدان 
کشورهاى پیرامونى باید جابه جا شوند. هر 
مستبد خون ریز و هول آور، اینک موش  وار 
به سوراخ هاى زیرزمینى پناه مى آورد، کاخ ها 
و اتاق خواب شان زیر پاى پابرهنگان است. 
بازگردیم.  دور  چندان  نه  سال هاى  به 
کشورهاى  اقتصادى  ببرهاى  فروپاشى 
آسیایى، هنگ کنگ،  کره ى جنوبى،  سنگاپور 
و تایوان در بهار  1990،  روسیه و اکرایین در 
1998 و برزیل 1999 پیامد بازآمد بحران 

جهانى دهه ى 90 بود.
در این برهه بود که دالر دیگر معیار یگانه ى 
دالر  که  بود  سال  ها  نبود.  جهانى  ارزهاى 
 70 دهه ى  از  را  ارز  هم  طالى  با  برابرى 
دیگر  وودز»  «برتون  و  بود  داده  دست  از 
محکوم  اقتصادى  استبداد  سلطه  پایان  به 
کانونى  کشورهاى  مالى  بحران  بود.  شده 
سویى  از  که  شد  سبب  سرمایه  متروپل  یا 
وام ها  بازپس گیرى  به  وام پرداز  بانک هاى 
 و بهره هاى کالن خود بشتابند. قراردادهاى 
را  زورگیرى  این  شده،  اندیشیده  پیش  از 
تضمین مى کرد. وام دهندگان به کشورهایى 
همانند تایلند، با بهره هاى باال و کوتاه مدت، 
را  سنگین  و بهره هاى  وام  اساس خطر،  با 
بیرون کشیدند. ارزش پول کشورهاى وام 
گیرنده کاهش یافت و تورم حاکم شد. از 
از  کاال  صادرات  براى  تقاضا  دیگر،  سوى 
این مراکز به شدت کاهش یافت. با کاهش 
جاى  به  تولید  سازمان  و  سرمایه  صدور 
«توسعه» به مناطقى که نیروى کار ارزان و 
بى حقوقى کارگران آهن رباى عظیم جذب 
سرمایه  بودند، بحران و تورم و بیکارى و 
فالکت گسترش یافت. در این برهه، رشد 
نداشت.  پیش رفت  دیگر  کار  ــارآورى  ب
کاهش انباشت سرمایه، پیامد چنین شرایطى 
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سود،  جست وجوى  به  باید  سرمایه  بود. 
بازار و میدان هاى دیگرى را مى گشود و به 
روندى دیگر چرخش مى یافت. سرمایه ى  
مالى، بسان لوکوموتیو، سرمایه را به سوى 
پیش  به  سراشیب  و  ناشناخته  تونل هاى 
این  یابنده ى  نیروى  گسترش  مى  راند. 
بحران، سرمایه ى مالى بود. گشتاور تمامى 
این ترفندها، سود هنگفت تر (مافوق) بود. 
پول،  بین المللى  صندوق  و  جهانى  بانک 
را  جهانى  سرمایه ى  اشغال گر  مالى  ارتش 
تبدیل  برنامه هاى  مى کردند.  فرمان دهى 
دولت ها به ُخرده دولت  هاى نگهبان، زدودن 
و  اجتماعى  قراردادهاى  بازپس گیرى  و 
امتیاز هاى با رزم و تالش پُر هزینه ى کارگران 
در  سوسیالیستى  و  کارگرى  جنبش هاى  و 
هشت  از  آمده،  دست  به  جهان  سراسر 

به  دست برد  گرفته  تا  روز  در  کار  ساعت 
کار  در  و  بازنشستگى  اجتماعى  بیمه هاى 
کار،  جهانى  سازمان  کنوانسیون هاى  بود. 
قانونیت  را  استثمار  بازتولید  شرایط  که 
در  نیز  مى ساخت،  روش مند  و  مى بخشید 
هشت  کنوانسیون هاى  جمله  از  بود.  میان 

گانه و بنیادین سازمان جهانى کار:
اجبارى  و  زورى  اشکل  تمامى  لغو   -1
حفاظت  و  تشکل  آزادى   -2  ،(29 (ك 
تشکل  حق   -3  ،(87 (ك  سازماندهى  از 
  -4  ،(98 (ك  دسته جمعى  قراردادهاى  و 
دست مزد برابر براى کارگران مرد و زن در 
ممنوعیت  (ك 100)، 5-  برابر  کار  ازادى 
کار اجبارى (ك- 105)، 6- عدم تبعیض 
حرفه (ك  و  شغل  انتخاب  و  استخدام  در 
111)، 7- حداقل سن اشتغال به کار (ك 

138)، و 8- منع بدترین اشکال کار کودك 
اقدام فورى براى حذف آن (ك 182)،  و 
که تمامى اعضاى سازمان جهانى کار متعهد 
با  ناتوان سازى  و  هستند  آن ها  اجراى  به 
بازار  و  کار  محل  در  چانه زنى  قدرت 
و  مدنى»  «جامعه ى  گسترش  نام  زیر  کار، 
سازمان هاى غیردولتى (NGO,s) در برابر 
اجتماعى  و  کارگرى  رادیکال  سازمان یابى 
طبقاتى  راستى  به   نهادهاى  و  شوراگرایانه 
سازى  خصوصى  کارگران،  پیش رو  و 
حاکمیت  و  گسترش  و  جهان  سراسر  در 
جهانى بازار اقتصادى با نهایت فریب هاى 
بازارى براى هر آن چه به سود ماندگارى 
بود.  جنگل  این  در  گرگ ها  حاکمیت  و 
در یک بیان، جهانى سازى بیکارى، فقر و 
 گرسنگى، دست آورد جهانى سازى سرمایه 

شد. آن  گونه جهانى سازى یى که سونامى 
در  شوندگان  حکومت  کنونى  خیزش هاى 
و  آمریکا  شمالى،  آفریقاى  و  خاورمیانه 
نیز  هندوستان  و  چین  سوى  به  که  موجى 
است.  آن  لرزه هاى  پیش  مى گیرد،  جهت 
گرسنگى،  و  فقر  بیکارى،  جهانى سازى 
فسادهاى حکومتى،  بازگشت به مذهب و 
ارتجاع، جنگ هاى منطقه اى، روى دیگر این 
روى کرد سیاسى اقتصادى سرمایه است. در 
گستره ى اقتصادى، اضافه انباشت سرمایه ى 
صنعتى، به سوى قمارخانه  ى بازار سهام، به 
هرز و هدر رفت. این روند،  اضافه ارتش 
نیروى کار و بیکارى یک سوم نیروى کار 
نفر  میلیون   700 به  نزدیک  (چیزى  جهان 
در جهان) را آفریده و این ویرانى وخیم تر 
سرزمین ها،  بیش ترین  در  شد.  خواهد  نیز 

بحران و رکود تورمى (stagflation) حاکم 
شده است. 

مهار  براى  سرمایه دارى  ره یافت هاى 
بحران

مارکس و انگلس، پرسش واره ى راه گشایى 
بحران را این گونه مى آغازند: 

«از چه راهى بورژوازى بحران را دفع 
محو  وسیله ى  به  سویى  از  مى کند؟ 
نیروهاى  از  عظیمى  توده هاى  اجبارى 
وسیله ى  به  دیگر  سوى  از  و  مولده 
بهره کشى  و  تازه  بازارهاى  تسخیر 

بیش ترى از بازارهاى کهنه. 
که  راه  این  از  راه؟  چه  از  باالخره  و 
را  مخرب ترى  و  وسیع تر  بحران هاى 
آماده مى  کند و از وسایل جلوگیرى از 

آن ها نیز مى کاهد.» 
که  مالى،  سرمایه ى  را  سرمایه دارى  دنیاى 
در خارج از چرخه ى صنعتى در شکار و 
قمار پول است، به گرداب بحران کشانیده 
سرمایه  صاحبان  چشمان  از  خواب  است. 
گرفته  حاکم  مناسبات  کارگزاران  تمامى  و 
سراسرى،  اعتصاب هاى  کابوس  است. 
اعتراض، قیام و شیپور انقالب، هر شبه به 
بالین شان مى رود. دولت هاى پیرامونى یکى 
در پى دیگرى واژگون و دولت هاى متروپل 

سرمایه، سراسیمه جابه جا مى شوند.
موج بحران زاى سرمایه و بحران ساختارى 
آن، به آسیا و سپس به اروپا سرایت کرد. 
بورس،  بازار  مشتریان  و  سرمایه داران، 
گردونه ى  از  را  خود  پول هاى  سراسیمه، 
بورس خارج ساخته و به سوداگرى دیگرى 

در مواقع بحران تجارتى، هر بار نه تنها بخش 
هنگفتى از کاالهاى ساخته شده، بلکه حتا 
آمده اند  وجود  به  که  مولده اى  نیروهاى 
یک  بحران  ها،  هنگام  مى گردد.  نابود  نیز 
بیمارى همگانى اجتماعى پدیدار مى شود 
گذشته  اعصار  مردم  براى  آن  تصور  که 
نامعقول به نظر مى رسد، و این بیمارى 
همگانى اضافه تولید است. جامعه ناگهان 
به قهقرا بازمى گردد و به طور ناگهانى به  
حال بربریت دچار مى شود، گویى قحط و غال 
و جنگ عمومى خانمان سوزى جامعه را از 
همه ى وسایل زندگى محروم ساخته است؛ 
چنان مى نماید که صنایع و بازرگانى نابود 

شده اند.
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روانه ساختند. بازار طال، بازارى مطمئن تر 
بود. طال،  این کاالى ارزشى همه ى ارزش ها، 
جان گرفته از کار مجسم و زنده ى نیروى 
و  پول ها  براى  مى شود  جان  پناهى  کار، 
مى یابند.  ارزش  آن  با  که  دیگرى  کاالهاى 
نبض  داشتن  دست  در  با  سرمایه داران 
بورس،  مرداب  از  هراسان  و  نگران  بازار، 
طال  خزانه ى  به  را  خود  مالى  سرمایه هاى 
روانه مى سازند. در متن چنین شرایطى است 

که جهان شاهد: 
بخش هاى  در  سرمایه گذارى  کاهش   -
تولیدى و خدماتى و ورشکستگى باز همه 

بیش تر مراکز تولید و خدماتى؛ 
با  بیش تر  هم  باز  مالکیت هاى  خلع   -
الیه هاى  ریزش  سرمایه داران،   کالن  تیغ 
روند  شدت یابى  و  پایین  به  توان تر  کم 

پرولتاریزاسیون و کاالیى ساختن انسان؛ 
به  بنا  آمریکا  (در  بیکارى  افزایش   -
درصد   9,1 اکنون  رسمى  گزارش هاى 
پنهان  بیکارى  که  دارد،  وجود  بیکارى 
کشانیدن  بردگى  به  و  رنگین پوستان  بین 
مهاجرین را به شمار  نمى آورد) و انبوه شدن 

لشکر بیکاران؛ 
- فوران آتشفشان خشم و شورش بیکاران 

و گرسنگان؛ 
کشورهاى  ازسوى  نفت  قیمت  کاهش   -
و  بازار  نیافتن  از  هراس  در  کننده  صادر 

مشترى و نیز رکود اقتصاد تولیدى؛
- کاهش ارزش دالر و یورو؛ است.

براى مقابله با بحران سرمایه دارى دو روش 
در میان است: روش متمرکز مالى و روش 
سیاسى. راه حل سومى  براى سرمایه در میان 
نیست. کارگزاران مالى از کارگزاران سیاسى 
راه حلى  که  مى خواهند  سرمایه  دولت  در 
براى بحران در پیش گیرند. بحران سازان،  
خود در بحران گرفتارند. کارگزاران سیاسى 
باید نظم  مالى (دِ رگالسیون) را تنظیم کنند. 
براى سیاست مداران این خود مشکل زا و 
مالى  کارگزاران  بود.  خواهد  بحران آفرین 
از سوى بازار پیش برد سیاست ها و تنظیم 
سیاست مداران  از  را  مالى  سیاست هاى 
مى خواهند و از سوى دیگر، سیاست مداران 
مالى  آینده نگر-  تنظیم  نگرانان   - نگران 
بحران  مى شناسند.  قانونى  را  دیگرى 
شعله ور  مالى  سرمایه ى  آتش  با  سرمایه 
شد، بحران آفرید، و اینک جهان در خطر 
بى ثباتى سیاسى است. پارادوکسى که خود 
است.  شده  تبدیل  ناپذیر  چاره  بحرانى  به 
بحران  زایان  «اخالقى»،  و  منطقى  نگاه  از 

اما  باشند،  بحران  آن  چاره ساز  خود،   باید 
از نظر عملى خود بحران سازان نمى توانند 
بحران ُزدا باشند. پس این راه کارها به میان 
مى آید: دِ رگوالسیون، یعنى کنترل و نظارت 
ابزار سرمایه ى مالى، یعنى سالخى مقررات 
راه کار  این  سرمایه؛  سود  به  کار  قانون 
برنمى تابد؛  بازار  و  مى خواهد  دولت  را، 
هم کارى و همراهى دولت هاى سرمایه دارى 
هم خوان؛  و  یک سان  رگوالسیون  دِ  در 
آزاد»،  «رادیکال  واکنش هاى  زنجیره اى 
در  سرگردان  و  سرطان زا  سلولى  همانند 
جریان خون و خودسر به هر سلول، نهادها و 
سرمایه هاى مالى در جهان  سرطانى مى سازد 
را باید مهار کرد؛ چیزى که در عمل مهار 
مالى،  اقتصاد  نوین  ابزارهاى  است؛  ناپذیر 
آنارشى در نابسامانى است و خود یک نهاد 
«خودسر»  است؛ سرمایه هاى مالى باید مهار 
شوند، اما سرمایه داران مالى تن نمى سپارند؛ 
شدن  قطبى  سه  براى  فرانسه  پیشنهاد   -
و  آوردن،  جهانى  بازار  به  را  یوآن  ارز، 
ارز  دو  اتحاد  اروپا،  و  چین  بازار  گشودن 
و نجات یورو به  یارى یوآن است؛ سرمایه 
سرمایه داران  دست  در  آزاد»  «رادیکال   یا 
براى  فوندها»  «هج  دارندگان  و  بزرگ 
چالش  به  را  دولت ها  بیش تر،  سودآورى 
مى کشد؛ نخبگان سیاسى نظام سرمایه دارى 
باید  (دولت)  سرمایه  اجرایى  دستگاه  در 
تنش ها  و  وادارند  سامان  به  را  سرمایه ها 
را مهار کنند، تا براى مناسبات مستبدانه ى 
حاکم و براى امپراتورى سرمایه، پیامدهاى 
اجتماعى تهدیدآفرینى در پى نداشته باشند. 
این نخبگان اما خود کارگزارانى هستند که 

بر «شن خانه» دارند؛

ره یافت تولیدى- جنگ ابزارها
جنگ  جهانى اعالم ناشده معاصر، یکى از 
چاره جویى هاى مهار بحران است. گزارش 
امنیتى مونیخ در 2015  که براى اولین بار 
منتشر شده، آمده است: «تعداد کشورهایى 
که در یک یا تعداد بیش ترى از بحران هاى 
جنگى شرکت داشته اند، در سال 2013 به 
باالترین رقم خود رسیده است. افزون بر 46 
درصد حکومت ها در جنگ ها یا نبردهاى 
جنگ ها  این  به  داشته  یا  شرکت  داخلى 
کشانیده شده اند. این  گسترش به صورت 
شتابنده بسان دهه هاى گذشته همه  جا گیر 
شده است. تاکنون هیچ گاه،  جهان با چنین 

گسترشى روبرو نبوده است.» 
چرخش چرخ تولید به سوى میلیتاریسم و 

جنگ افزار به هدف انباشت سرمایه و مهار 
بسترسازى  تنش زایى،  یافت.  بستر  بحران 
نیروگاه هاى  سنگر شکن،  بمب هاى  بازار 
جدید  ــزار  ب ا و  بمب افکن ها  هسته اى، 
سرکوب، شنودها و رد گیرى هاى ماهواره اى، 
فیلتر و پارازیت افکن و... از جمله اقدامات 
و تولیدات سرمایه  ى جهانى است. سراسر 
سیاره، به «زون»ها و میدان هاى اقتصادى- 
سیاسى- نظامى هند و چین، آسیاى جنوب 
و  آفریقا  شمال  مرکزى-  آسیاى  شرقى، 
گونه،  این  به  مى شود.  تقسیم  خاورمیانه، 
اروپا و آمریکا با هند و چین بسان سه زون 
بیان  به  مى شوند.  مرز  هم  سرمایه،  جهانى 
دیگر، به جاى دو بلوك، بایسته تر است که 
از سه بلوك جهانى سرمایه نام برد: بلوك 
اُروآسیا، آمریکاى شمالى- غرب، و بلوك 
درهم  که  متنافر،  نه  که  دایره  سه  با  چین. 

مى شوند و برهم مى گردند.
جنگ نیابتى در خاورمیانه، به راستى جنگى 
کالسیک  جنگ هاى  خالف  بر  که  است 
بلوك هاى سرمایه هاى متروپل، با پیاده نظام 
سربازگیرى  پیرامونى  و  منطقه  کشورهاى 
مى شوند و فرمان دهى و کارشناسى آن ها 
در پنتاگون و کرملین و پکن و مرکز ناتو 
رهبرى مى شوند. جنگ ابزارهاى تولیدى به 
هزینه ى کارگران و زحمت کشان کشورها 
و سرزمین هایى است که خود هم گوشت 
دم توپ مى شوند وهم آتش آتش بارها، تا 
خونى به هزینه ى آن ها در رگ هاى سرمایه 
محاصره ى  مستقیم،   جنگ  شود.  جارى 
تروریسم،   اقتصادى،  ریاضت  اقتصادى،  
داعش و حزب اهللا، حکومت هاى اسالمى 
ایجاد  جهادى ها،  اسالمى  خلق  کودتا،  
خیزش هاى  توده اى،  سرکوب  یا  انحراف 
سرکوب  مى باشند.  جنگ  این  جلوه هاى 
علیه بشریت! همه مستقیم و غیر مستقیم، 
تشکیل شده به وسیله ى آمریکا و به دست 
عربستان،  اسراییل، امارات عربى و قطر و 
جمهورى اسالمى ایران، یا روسیه با حمایت 
چین و... هستند. پنتاگون هیچ ابایى ندارد 

که این را جنگ درازمدت بنامد. 

ره یافت هاى مالى
کسرى  تامین  روش هاى  سازى  یک سان 
بودجه، نقش و رابطه با صندوق بین المللى 
جارى،  بودجه هاى   شدید  کاهش  پول، 
بهداشت  ــرورش،  پ ــوزش  آم بودجه ى 
مستقیم،  مالیات هاى  افزایش  درمــان،  و 
و  بهداشت  پرورش،  و  آموزش  واگذارى 
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درمان و خدماتى - که تمامى هزینه هایش 
از مالیات هاى مستقیم و غیر مستقیم برآمده 
سرچشمه  کار  نیروى  ارزش افــزایــى  از 
مى گیرند- به بخش خصوصى، شانه خالى 
کردن دولت ها از پاسخ گویى در برابر این 
کم  و  الغر  دولت هاى  بازسازى  خدمات، 
استبدادى  مقررات  بر  ناظر  تنها  که  هزینه 
برقرارى  تا  هیچ،  دیگر  و  باشند  سرمایه 

هژمونى سرمایه ى مالى تامین شود. 
ارگان هاى  سازمان دهى  با  سرمایه داران 
علیه  خویش  نظام مند  شدت  به  طبقاتى 
نیروى کار، براى حفظ ُحکم رانى اقتصادى 
و سیاسى طبقاتى، و با کمک تمامى نیروهاى 
فرمان روایى  و  ارگان ها  این  به  سرکوب 
خود، نظم و نیرو مى بخشند. جدا از حزب ها 
و تشکل ها و پارلمان ها، سرمایه ى جهانى 
به  کمک نهادهاى جهانى سرمایه، در شمار 
صندوق  و  جهانى  بانک  و  ملل  سازمان 
کار،  جهانى  سازمان  و  پول  بین المللى 
شبکه هاى  گوناگون  در  را  جهان  سراسر 
درهم تنیده است. سازمان جهانى تجارت 
(WTO)، هم چون بازارى براى چپاول، و با 
پیمان هایى مانند: پیمان سرمایه گذارى چند 
جانبه (MAI) و به  یارى شبکه ى جهان گستر 
 NGOs ،NAFTA سازمان هاى غیر دولتى
غیر  سازمان هاى  و   ،GAAT ،OECD
دولتى فراملیتى INGOs و... تنها بخشى از 
این شبکه هاى اسارت بار سرمایه به شمار 

مى آیند.
مانند  به  نه  رفرمیسم  جهانى،  گستره ى  در 
سال هاى رونق سرمایه و سوسیال دموکراسى 
و  «رفاه»  دولت هاى  رواج  شکل  به  نه  و 
تشکل هاى  و  اتحادیه ها  جهانى  گسترش 
سوسیال  بورژوایى  احــزاب  به  وابسته 
بلکه   ،1980 سال هاى  از  پیش  دموکرات 
دولت گرایى  به  نئولیبرالیسم  سلطه ى  در 
سازى،  خصوصى  با  مخالفت  و  سرمایه 
جنبش ضد کاپیتالیستى فراطبقاتى، نمونه ى 
سرمایه ى  ضد  درصدى ها،   99 خیزش 
اشغال  و  بورس  و  اسپیکوالسیون  و  مالى 
وال استریت و دفاع از دولتى کردن دوباره 

اقتصاد، جلوه مى یابد. 
در تناقض،  دولت هاى نوع ترامپ و ترزا مى، 
بر خالف روند نولیبرالیستى و گلوبالیزاسیون،  
به سیاست محافظت گرایى بازارهاى «خود»  
روى آوردند تا از ورود بلوك هاى رقیب 
به بازارهاى خود جلوگیرى و از تولیدات 
روى کــرد  این  کنند.  محافظت  داخلى 
برد.  نخواهد  جایى  به  راه  اما،  پوپولیستى، 

آدام اسمیت بیش از دویست سال پیش، در 
آفیر»،  «لز  تز  با  سود»  «سرچشمه ى  کتاب 
اقتصاد  بازار  آزادى  اقتصادى،  یا  لیبرالیسم 
براى همه ى سرمایه  داران، را به مثابه قانون 

جدایى ناپذیر سرمایه ثابت کرد. 

فشرده
همیشه ى  از  ژرف تر  و  فراگیرتر  بحرانى 
آغاز   1980 سال  از  ــورژوازى،  ب تاریخ 
شده و هنوز ادامه دارد. این بحران هم زاد 
مناسبات سرمایه دارى، هم ادوارى  است، و 
سود،  نرخ  میانگین  کاهش  ساختارى.  هم 
بر  را  شدیدى  اقتصادى  بحران  و  رکود 
تمامى دنیاى سرمایه دارى آوار کرده است. 
خروج سرمایه ى صنعتى از چرخه ى تولید 
در  سوداگر  و  مالى  سرمایه ى  سلطه ى  و 
و  اسپیکوالسیون  و  بورس  بازار  کارکرد 
اوراق قرضه ى سى. دى. اس ها و دیگر انواع 
صورت  به  را  جهان  مالى،  قمار گونه هاى 

کازینو هاى الس وگاسى در آورده  است. 
بى  شدت یابى  میلیونى،  بیکارسازى هاى 
سابقه ى استثمار، موج  هاى میلیونى آوارگى 
و فرار از بمب هاى آمریکا، روس، ناتو، و 
اسالم  سیاسى در پوشش حکومت اسالمى 
ایران و داعش، طالبان،  بوکو حرام، حزب اهللا 
با  هم راه  خاورمیانه،  در  آن ها  مانند  و 
برآمدهاى بیگانه ستیزى، و پوپولیستى مانند  
در  ترامپ  ایران،   اسالمى  حکومت  سران 
آمریکا، مارى لوپن در فرانسه، ترزا مى در 
انگلستان،  اردوغان در ترکیه، و ناتان یاهو 
بحران  این  نماى  خصلت  و...  اسراییل  در 
جویى هاى  چاره   و  ره یافت ها  مى باشند. 
گوناگون سرمایه ، با دو شاخص انتقال تولید 
جنگ هاى  و  جنگ ابزارها  تولید  سوى  به 
جهان،  بازتقسیم  دارد.  ویژگى  نیابتى، 
 اشغال بازارها،  رویاروى بلوك هاى اروآسیا، 
چین- آمریکا و اروپا، على رغم رقابت ها و 
اختالف ها، به رویارویى سیاسى و مانورهاى 
نظامى دو بلوك چین و آمریکا و جنگ هاى 

نیابتى روسیه و ناتو خودنمایى مى کند.  
دست  به  جهان  بوم  زیست  ویران گرى 
نیستى  به  را  جهان  هستى  سرمایه داران، 
فقر  و  بیکارى  طبقاتى،   شکاف   مى کشاند. 
ُعمق  فالکت بار  گونه اى  به  گرسنگى،  و 

یافته است. 
و  پیرامونى  کشورهاى  به  بحران  انتقال 
سرنگونى  و  سراسرى  اعتراض هاى  برآمد 
زیر  کشورها،  این  در  سیاسى  رژیم هاى 
خصلت  نه  عربى»  «بهار  مانند  نام هایى 

کارگزاران  جابه جایى  تنها  بلکه  انقالبى،  
و براى توده هاى  سبب گردیده  را  سرمایه 
مردم و طبقه ى کارگر جز فالکت و نیستى، 
جان کاه  آوارگى  و  خانمان سوز  جنگى 

نیافریده  است.
دست برد  به  بحران،  اهرم  با  بــورژوازى 
طبقاتى  دست آوردهاى  بازپس گیرى  و 
مبارزاتى کارگران - در چهارچوب  پذیرش 
مقاومت  با  که  آورده،  هجوم  بورژوازى- 
است.  گردیده  روبــرو  کارگران  دفاعى 
در  سراسرى  اعتراض هاى  و  اعتصاب ها 
هندوستان و برزیل و فرانسه، و بسیارى از 
سرزمین هاى جهان سرمایه دارى، نمایان گر 
طبقاتى  اعتراض  و  اعتصاب  از  نوینى  فاز 
اراده  مند   و  رزمنده   سراسرى،  صورت  به 
پرولتاریى است که سرمایه دارى را به هراس 
به  دیگر  بار  کارگر  طبقه ى  است.  افکنده 
میدان مى آید تا جنگ طبقاتى را تجربه کند.

سرمایه دارى تاکنون توانسته است با هزینه  
کامیاب  بحران  مهار  به  زیادى  تلفات  و 
شود، اما این پیروزى در بستر خود شکست 
پرورش  را  سرمایه  دارى  مناسبات  طبقاتى 
مى دهد. پرولتاریاى جهان،  در بى سازمانى، 
 بى اردوگاهى، کم آگاهى به دانش مباره ى 
طبقاتى خویش، و  در نبود انترناسیونالیسم 

کارگرى،  در رنج است. 

روى کرد طبقه ى کارگر  
بیکارسازى، مهار بیکاران و کنترل کارگران، 
مقررات زدایى، باال بردن شدت بهره کشى 
و  کانونى  کشورهاى  در  که  جا  آن  هر 
دارد،  تولید  ابزار  بر  مالکیتى  پیرامونى 
کاهش هزینه هاى تولید و مبادله، باال بردن 
و  کار  قانون  سالخى  بازنشستگى،  سن 
واپس گیرى حقوق هاى کارگرى از بیمه هاى 
بیکارى  گرفته تا بازنشستگى،  دست برد به 
اندوخته هاى بازنشستگان، کاهش و یا لغو 
بودجه هاى درمانى و بهداشتى و آموزشى 
کارگران  طبقاتى  دست آوردهاى  تمامى   و 
این  در  سرمایه  سیاست هاى  جمله  از  و... 
ضد  جنبش  برابر،  در  بوده اند.  سال ها 
سرمایه دارى طبقه ى کارگر ریشه در جنبش 
چارتیست ها در انگلستان سال هاى 1830 
-1851 سوسیالیستى  کارگرى،   جنبش  و 
 1865 انترناسیونالیسم  و  اروپا  در   1848
کارگران،  کمون پاریس 1871 و قیام شورایى 
در  نفت گران  شوراى  و  مسکو  پتروگراد،  
باکو در سال 1905 و انقالب اکتبر 1917 
در روسیه و در خیزش اسپارتاکیست هاى 
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کارگرى در آلمان 1919 و... دارد. خیزش 
شمالى،  آفریقاى  آسیا،  در  اکنون  کارگران، 
اروپا و آمریکاى جنوبى از شیلى  گرفته تا 
آمریکا، یونان، ایتالیا، اسپانیا، اسراییل و ایران 
و... همه جا در حال برآمدن است. جنبشى 
با پشتوانه ى جهانى،  ریشه دار، با پتانسیلى 
و  سرمایه  و  کار  آشتى ناپذیر  تضاد  در  که 
تناقض ها و تضاد  هاى مناسبات بحران زاى 
نابرخوردار  است،  اما  هم زاد  سرمایه دارى 
در  اکنون  کار،  نیروى  طبقاتى  فلسفه ى   از 
جلوه اى سازمان  نایافته،  بدون برخوردارى 
از تئورى انقالبى در پیش روى به گونه  ى 
و  پاخاسته  به  برنامه  بدون  همى،  همه  با 
چنین  در  خیزش  این  است.  گرفته  فوران 
شرایطى مى تواند قربانى مانورهاى دولت ها 
و جناح هاى سیاسى سرمایه ى جهانى  گردد 
و  تداوم  از  نارسیده  و  رود  کژراهه  به  و 

ژرفایابى باز ایستد. 
طبقه ى کارگر در کشورهاى متروپل سرمایه، 
و  دموکراسى  سوسیال  از  گسست  روند 
مبارزه ى  بازدارنده ى  و  فاسد  اتحادیه هاى 
به  ــرد  روى ک و  کــرده،  آغــاز  را  طبقاتى 
شبکه هاى هم بستگى کارگرى و  کنفرانس ها 
و کنگره هاى سوسیالیستى کارگرى، دست 
به  ــدام  اق نوین،  سازمان یابى  به  بــردن 
از  مستقل  اعتراض هاى  و  اعتصاب ها 
اتحادیه ها را به تجربه گذارده است. اما این 
نابسنده است، اگر به افق روشن مبارزه ى 
ضد سرمایه دارى مجهز نشود، تداوم نیابد، 
ُعمق و گسترش پیدا نکند، به سازمان یابى 
انقالبى طبقه ى کارگر، آن هم در پیوند و 
گستره اى انترناسیونالیستى، فرا نروید. نفى 
و ایجاب، در یک سوى، تزى که ایستا و 
ارتجاعى  است و در سوى دیگر، برابر نهادى 
که سنتز آزادى را در فراسوى خویش دارد. 
در این کشاش،  فالکت بر فراز سر و انقالب 
در پیشاروى؛ جز این دو گزینه، راهى نیست!
مى 2017

* * *

زیرنویس و منابع:
1- «نیویورك تایمز»،  هشتم مارس 1992، 
از  نقل  به  پبولفوویتز.  نخست،  صفحه ى 
و  بمب  «ترکیب  کتاب  منصوران،  عباس 
سوئد  ماکزیما،  آلفابت  نشر  ایدئولوژى»،  

.2007
2- مارکس،  انگلس،  «مانیفست کمونیست».

3- کارل مارکس،  «کاپیتال» کتاب سوم، ناشر 
فریدریش انگلس، بخش پنجم، زیرنویس 

ایران،  توده  حزب  نشر   ،482 صفحه ى 
ترجمه ى ایرج اسکندرى. 

4- چهارشنبه، دهم اوت 2011 رادیو فردا،  
سایت فارسى.

-5
h t t p s : / / w w w . o x f a m .
o r g / e n / p r e s s r o o m /
-richest/۱۹-۰۱-۲۰۱۵/pressreleases
۲۰۱۶-will-own-more-all-rest-۱
 The combined wealth of the richest
 percent will overtake that of the  ۱
 percent of people next year ۹۹ other
 unless the current trend of rising
 inequality is checked, Oxfam warned
 today ahead of the annual World
Economic Forum meeting in Davos

-6
http://www.oxfam.org/sites/www.
oxfam.org/files/file_attachments/
-ib-wealth-having-all-wanting-more
en.pdf-۱۹۰۱۱۵

-7
h t t p s : / / w w w . o x f a m .
o r g / e n / p r e s s r o o m /
pressreleases/۱۹-۰۱-۲۰۱۵/richest-
-۱will-own-more-all-rest۲۰۱۶-
 The combined wealth of the richest
 percent will overtake that of the  ۱
 percent of people next year ۹۹ other
 unless the current trend of rising
 inequality is checked, Oxfam warned
 today ahead of the annual World
 Economic Forum meeting in Davos
یکم،  جلد  «کاپیتال»  مارکس،  کارل   -8
ترجمه ى حسن مرتضوى، نشر آگاه تهران، 

.1386
9- مارکس،  «گروندریسه»،  مجلد نخست، 
پرهام،  احمد  باقر  ترجمه    ،396  صفحه ى 

تدین، انتشارات آگاه، تهران، سال 1363 .
نیفست  ما » نگلس،  ا رکــس،  ــا م  -10
کمونیست»، صفحه ى 39، بر پایه ى چاپ 
آلفابت  چاپ  و  ویراستارى  مسکو، 1951، 

ماکزیما، استکهلم، سال  1999.
11- استوان مزاروش

web. i ranamer ica .com/ fo rum/
۱۰۸۴۳=showthread.php?p
یکم،  جلد  «کاپیتال»  مارکس،  کارل   -12

حسن مرتضوى، نشر آگاه تهران، 1386. 
13- مارکس،  انگلس،  «مانیفست کمونیست».

http://www.donya-e-eqtesad.  -14
/۸۵۸۰۲۱/com/news
15- زیبنگنیو برژینسکى، مشاور امنیت ملى 
سابق آمریکا، در کتاب خود به  نام «صفحه ى 
بزرگ شطرنج: برترى آمریکا و ضروریات 

ژئوـ استراتژیک آمریکا». 
۱۰ Zbigniew Brzezinski, The Grand 
Chessboard: American Primacy and 
Its Geo-strategic Imperatives (New 
York City: Basic Books, ۱۹۹۷)
16- «نیویورك تایمز»،  هشتم مارس 1992، 
صفحه ى نخست، پل ولفوویتز معمار جنگ 
زمان  در  پنتاگون  استراتژیک  طراح  عراق، 
جنگ  وزارت  معاون  و  اول  بوش  جورج 
وقت آمریکا و رییس بعدى بانک جهانى. 
به نقل از عباس منصوران، کتاب «ترکیب 
ماکزیما،  آلفابت  نشر  ایدئولوژى»،   و  بمب 

سوئد 2007.
Trans Pacific Partenership -17

 Trans Atlantic Trade and  -18
Investment Partnership

-19
http:/ /www.forbes.com/si tes/
china-cuts-/۱۸/۰۸/۲۰۱۴/kenrapoza
/u-s-debt-holdings-again
20- سایت «تابناك»، تاریخ انتشار بیست و 

دوم بهمن 1393.
جا  این  یلتسین  از  کلیپى  دیدن  براى   -21

را کلیک کنید: 
http://news.icanhascheezburger.
  com/tag/boris-yeltsin
http://www.dailymotion.com/  -22
video/x۲jok۳d

-23
http://www.nytimes.com/۰۵/۰۳/۲۰۱۵/
world/asia/chinas-military-budget-
increasing-۱۰-for-۲۰۱۵-official-says.
html?_r=۰

-24
http://useconomy.about.com/od/
.usfederalbudget/p/military_budget

-25
https://www.thebalance.com/u-
s-military-budget-components-
challenges- growth۳۳۰۶۳۲۰- 

* * *


