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سابقه  بي» اقتصاديركود بزرگ «اقتصاد جهاني را به ركودي عميق پرتاب كرد كه از زمان  2007بحران مالي سال 
ها، اعتبارهاي  داري با استفاده از تركيبي از محرك داري براي نجات ماليِ سيستم سرمايه طبقات سرمايه .است بوده

كه اين اقدامات  كار شدند. درحالي قيمت و اقدامات عظيمِ رياضت اقتصادي عليه طبقات كارگر جهان دست به ارزان
داري بود، اما از منظري تاريخي، ضعيف و واجد طيف وسيعي از تناقضات  تم سرمايهاي جديد در جهت بهبوديِ سيس جرقه

گروهي از اقتصاددانان ماركسيستي را به  (ISR) الملل ي سوسياليست بين سياسي و اقتصاديِ آزاردهنده است. مجله
 .است خوانده فرا ارزيابي مشخصات و خط سير عصر اقتصاديِ ما 

؛ بررسي علل افت »داري مالي در اقتصاد واقعي هاي بحران، ركود و سرمايه ريشه«پيرامون گشايش بحثي  :حدث سيار
 .اقتصادي جهاني در اقتصاد واقعي

بندي سياسي به  دهد چگونه ترميم اقتصادي باعث تشديد نابرابري طبقاتي و نيز قطب توضيح مي :ديويد مك نالي
 .»ي مدني و گشايش به چپ نيم بند، دوقطبي شدن جامعهرشد اقتصادي «شود:  هاي راست و چپ مي سمت جناح

هاي شديد  هاي تجاري و درگيري كه چگونه بحران و رونق پس از آن موجب جنگ تجزيه و تحليل اين :لي سوستار
، و »از ركود تا رونق اقتصادي؟«هاي اقتصادي اصلي جهان شده است، به ويژه بين اياالت متحده و چين، در:  بين قدرت

 .»بحران ي مسئلهكشورهاي جنوب صحراي آفريقا و «در: 

ي اقتصادي فعلي در آن منطقه از  گيري توسعه هاي امپرياليستي در شكل بررسي تاثيرات يغماگري قدرت ف:لي ونگرا
 .جهان

او در مورد علل آنچه ». داري: در حال حاضر و در آينده سرمايه«اي از كاراكترهاي  گردآوري مجموعه ز:مايكل روبرت
 انقالب  گويد: يا توسط چگونگي غلبه بر آن سخن مينامدش و  مي» ركود بزرگ امروز«باعث بوجود آمدن چيزي كه 

داري با پيامدهاي اجتماعي و زيست محيطي  المللي، يا دور جديدي از توسعه سرمايه سوسياليسم بين ايجاد براي كارگران
تحليلِ ي بيشتر در مسائل آينده با تجزيه و  اميدوار است كه اين مقاالت به انگيزش مشاركت و مناظره  ISR .ويرانگر

 .شده در اينجا براي خوانندگان سودمند باشد ارائه

 :حدث سيار

 داري مالي در اقتصاد واقعي ي سرمايه هاي بحران، ركود و توسعه ريشه

  

حداقلي امرار معاش، «يك دهه پس از ركود بزرگ تقريبا نيمي از خانوارهاي اياالت متحده هنوز براي تامين بودجه 
هاي سراسر دروغ  ) عليرغم اعالميه1كنند. ( تالش مي» هاي بهداشتي مراقبت از كودكان، غذا، حمل و نقل و مراقبت

كاري، آمار خوبي از وضعيت اشتغال طبقه كارگر را نشان ي ما، نمودار كاهش بي پنبه تويتري رييس جمهور پهلوان
تر از قانون كار،  اند) و كارگران با دستمزد پايين (افرادي كه از پيداكردن كار نااميد شده» دلسرد شده»دهد. كارگران  نمي
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د بزرگ است. ترين سطح پيش از ركو درصد كمتر از پايين 4شوند و نرخ اشتغال هنوز  جزء آمار بيكاران شمارش نمي
 .گيرند باال ببرد تعداد كمِ بيكاران نتوانسته است دستمزد كارگراني كه حداقل دستمزد را مي

تواند رونق نئوليبرالي و ركود نئوليبرالي را به دنبالِ هم بياورد فقط ترميم نئوليبرالي  بيني بود كه آنچه مي شايد قابل پيش
به زبان آورد، آن اين است » فدرال رزرو«درست در طول دوران تصدي فقط يك حرف » آلن گرينسپن«خواهد بود. اگر 

هايي كه احياء شده و  اند. شغل را ايجاد كرده» زخم خورده«بندي اقتصادي، يك طبقه نيرويِ كار  هاي قطب كه دهه
و پاره وقت هستند.  اند عمدتا شامل دستمزد پايين كه نياز به كمترين مهارت و بصورت موقت دوباره به بازار كار بازگشته

سه «بندي باالي جديدي است. همانطور كه برني ساندرز اخيرا به اين مساله اشاره كرد  در واقع جامعه آمريكا درگير قطب
اين  - ي آمريكا هستند درصد مردم دهك پاييني جامعه 50نفر از ثروتمندترين مردمان آمريكا داراي ثروت بيشتري از 

 .)2»(ميليون نفر ثروت دارند 160يعني اين سه نفر بيش از 

 داري مالي  هاي سرمايه واقعيت

ها را ثبت كرده اما  با وجودي كه بازار سهام با هياهوي زياد دوباره اوج گرفته و ركوردهايي براي سود شركت
اقتصاد آمريكا به گذاري در توليد كماكان ضعيف مانده است. ترميم نئوليبرالي نرخ رشد اقتصادي ضعيفي را براي  سرمايه

 4يا  3درصد در سال (در مقايسه با رشد  2طور كلي به ارمغان آورده است. رشد توليد ناخالص داخلي به سختي بيش از 
ها ايجاد كرده كه  هاي گذشته) رسيده است. عمق ركود و ضعف ترميم اقتصادي سواالتي را براي چپ درصدي در دهه

(يك وضعيت رشد اقتصادي ناچيز يا » ركود سكوالر«وليبرالها را بگيرند. آيا ما وارد براي رسيدن به جواب بايد گريبان نئ
داري پيشين  وزير خزانه» الرنس سامرز«ايم، همانطور كه  بدون رشد در يك اقتصاد مبتني بر بازار) معمول جديدي شده

 شود؟ از آن نام برد؟ اگر چنين است، چه چيزي باعث آن مي

اهر قابل قبول مقصر دانستن اقتصاد دولتي در وضعيت رو به رشد سرمايه مالي در جامعه امروز يك پاسخ رايج و به ظ
، 1970ها در بخش مالي و نيز افزايش استقالل بخش مالي از دهه  ترديد از بين بردن مقررات و محدوديت باشد. بي مي

از (سازي همه چيز، يعني تبديل بدهي »ي مالي نامه ضمانت«راه را براي انفجار بازارهاي مالي باز كرده است و در جهت 
تواند به صورت همگاني مورد معامله قرار گيرد،  هاي كارگري) به ابزارهايي مالي كه مي اوراق قرضه دولتي گرفته تا وام

 .گام برداشته است

مقدار زيادي پول ها،  (يك سيستم اقتصادي كه در آن كسب و كارهاي خصوصي، به ويژه بانك» داري كازينويي سرمايه«
كنند) مطمئنا نقش مهمي در تشديد سرعت و  گذاري سهام و غيره جهت كسب سريع سود ريسك مي را براي سرمايه

 .خشم ركود بزرگ ايفا كرده و بدون شك نقش مهمي را در آينده ايفا خواهد كرد

ار گرفت، اما امروزه همچون كوكتلي هاي پس از ركود به طور گسترده اي مورد تاييد قر گرچه نقش پيچيده مالي در سال
اند. يك  جايگزين شده» هاي بدون نياز به اعتبار وام«با » هايي با نياز به اعتبار پايين وام«سمي در حال سرو شدن است. 

ر ميليارد دال 200بار با يك بازار در سايز كوچك ( ي رهني دوباره در حال رشد است، اما اين بازار اوراق قرضه با پشتوانه
هاي  و در حال رشد) براي اوراق بهادار حمايت از وام دانشجويي است. در مورد وال استريت كه از كابوس بازپرداخت وام

كار وجود داشته باشد، اما در  تر از اين كرديد عملي زننده ي كارگر شروع به سوداندوزي نمودند، شما فكر نمي مسكن طبقه
ي بدهيِ  ها نفر از مردمي هستند كه زير فشار خردكننده مين كوبيدن ميليونگذاران در حال بر ز حال حاضر سرمايه
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شان و قوانين بدون بخشودگيِ ورشكستگي قرار دارند. و اكنون قوانين ناكافي براي موسسات مالي كه در طول  هاي وام
 .هاي رياست جمهوري اوباما تعيين شده بودند، توسط دولت ترامپ حذف شدند سال

 داري مالي  عدم ركود، مولد سرمايه رشد سودآور،

اي از فاز  داري مالي دارد كه در آن طليعه اي از سرمايه رسد كه يك گزاره قابل درك اشاره به دوره بديهي به نظر مي
انحصار «آن را  Monthly Review سردبير» جان بالمي فاستر«داري آغاز شده است، چنانچه  جديدي از سرمايه

داري مالي تبديل به يك ضرورت ساختاري دائمي از اقتصاد ركود شده  سرمايه«گويد:  او ميناميده است. » مالي
). از آنجا كه سرمايه قادر به توليد سود كافي كه از طريق توليد سنتي كاالها توليد شده نيست، به طور 3»(ستا

اين حال، از آنجا كه سرمايه مالي در  اي به سود آسان و در نهايت ناقص محصوالت پيچيده مالي وابسته است. با فزاينده
تواند به طور نامحدود و بدون يك شالوده در اقتصاد توليدي گسترش يابد، ما مستعد ابتال به هر دو حباب  نهايت نمي

 .احتمالي (نظري) و سقوط چشمگير بازار هستيم

بسيار زياد از طريق رونق نئوليبرال كه  هاي مالي نتيجه يك روند مخالف بود. سودآوريِ گذاري در بسته در واقع، سرمايه
رشد بسيار زيادي در مواد توليدي و  1970گذاري داشت. از دهه  اين سرمايه خود نياز به بازار فروش براي سرمايه

 با افزايش رونق نفت افزايش يافت. چنانچه 2000كاالي حاضر به مصرف صورت گرفته است. اين روند در اوايل دهه 

T.J Lim اعضاي اوليه گروه تبادل مالي در يكي از JP Morgan  اوراق » بازده«توضيح داد: همه فقط به دنبال
انجام دهيد و مردم آن را مشتاقانه  ،ديرويايش را داشته باش شما مي توانيد تقريبا هر چيزي كه تواناييِ«مالي بودند. 

گذاري براي اين ايده مجرايي موثر در  سرمايهپول » كند. خريداري كنند. هر هفته، يك نفر به محصولي جديد فكر مي
 )4نام دارد. (» عصر اوراق بهادار«ي كننده پيدا كرد، كه طليعه قالبِ بدهيِ مصرف

او  .آيند شوند، اما با اين وجود ابتدا در آنجا پديد مي ها از حوزه اعتبار ناشي نمي كند، بحران همانطور كه ماركس بحث مي
. فرآيند بازتوليد بر اعتبار مالي متكي است، اگر ناگهان اعتبار مالي برداشته ..وليد كه در آندر يك سيستم ت«نويسد  مي

آميز براي پرداخت. بنابراين، در نگاه اول، كل بحران  در قالب يك مبارزه خشونت ..پيوندد. حران ناگزير بوقوع ميشود، ب
). به عبارت ديگر، به اين دليل كه سيستم به اعتبار 5»(.دده عتباري مالي و پولي ارائه ميخود را به عنوان يك بحران ا

شوند و پس  توليد را باعث مي انبساط عامل دو اين بازپرداخت، تاخير در اعتبارمالي ي توسعه به نيز  مالي بستگي دارد و
 .شود گردد و در نهايت اين باعث آغاز بحران مي شود باعث ركود مي از آن كه رونق بازار كم مي

 داري مالي  ي مولد و سرمايه ادغام سرمايه

ي صنعتي و درگير در توليد و فروش اجناس، كه براي حمايت از اين مدلِ فعاليت  مبتني بر سرمايه» واقعي«بين اقتصاد 
ي گردش  كننده ي مالي كه [از سوي ديگر] صرفا نقش تسهيل ي كمي از آنِ خود است [از يكسو] و سرمايه داراي سرمايه

ي گذشته شاهد افزايش همپوشاني و ادغام سرمايه مولد و  انشقاقي واقعي وجود ندارد.. كامال برعكس: چند دهه است،
 .هاي غيرمالي داراي دسترسي و اتصال بيشتر به بازارهاي مالي هستند مالي بوده است. شركت

يكديگر هستند. توليد هميشه بر  ابسته بهاي تفكيك بين دو نوع سرمايه وجود دارد، اما هنوز هم كامال و هرچند تا اندازه
ي] جناحي از نخبگان است كه با گسترش و مديريت اعتبارات گسترده  اعتبار مالي تكيه دارد. سرمايه مالي صرفا [نماينده
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 كننده شده باشد. مهم نيست كه آميز و ديوانه فرم غالبا اغراق يابد، حتي اگر اين سود خوش به سود قابل توجهي دست مي
كه چگونه قدرت نفوذ آن افزايش  رسد و يا اين مي نظر به آميز جنون چقدر ي توليد داري مالي از پروسه كسب سرمايه

 .يافته است، اقتصاد، مانند نيروي گرانش، بر شرايط مادي استوار است

شده توسط بانك فدرال، بدهي اياالت متحده را رشد داد و بزرگتر كرد، كه  تعيين ي كم ركود بزرگ، نرخ بهره ي مسئلهدر 
امالك  ي مسئلهي توسعه جهاني توليد قرار گرفت و موجب نارضايتيِ جهاني، از اشباع كاالها شد. در  اين امر تحت شبكه

با كاهش حقوق و دستمزد نيز همراه بود، باعث شد كه  ها كه همزمان و مستغالت، ساخت و ساز بيش از حد خانه
هاي غيرقانوني، به نوبه خود، منجر به  وام د.ي ظالمانه برآين هاي بهره ت نرخها نفر نتوانستند از پسِ پرداخ ميليون
پول بتواند پول كه  ها دالر در اين روند دود شد. به جاي آن آمدن قراردادهاي مشتقات مالي شد و در نتيجه تريليون پايين
ناپذير خود را به  آوري و ساخت مسكن ايجاد كند، اقتصاد واقعي بصورت اجتناب ي فن وقفه هاي بي تري را در حلقه بيش

  .ي رهني كامال سمي بود هاي ماركس، در پسِ اوراق قرضه با پشتوانه ، بنا به گفته»سرمايه مجازي«نشاند.  كرسي مي

 :ديويد مك نالي

 سمت چپ شدنِ جامعه مدني و گشايش به بند، دوقطبي نيمرشد اقتصادي 

  

در مراحل اوليه ركود بزرگ، دو اقتصاددان كه خارج از جريان اصلي بودند ادعاي پيشين خود را در اين زمينه صادر 
ان ركود ترين بحران مالي جهاني از زم عنوان جدي ، به2000ي اول  بحران مالي جهاني اواخر دهه«آنها نوشتند:  .كردند

است كه تحليل نهايي آن  ي تحول در تاريخ اقتصادي جهاني بوده شود. اين بحران يك لحظه بزرگ محسوب مي
قوت  زمان تاكنون به ). اين ادعا از آن1»(كه احتماال سياست و اقتصاد را براي حداقل يك نسل تغيير خواهد داد اينست

 .است خود باقي

 ، توليد ناخالص داخلي2007داري غالب جهان در سرتاسر آن دوران. از سال  سرمايهاوال، در نظرگرفتن عملكرد اقتصاد 

(GDP)  رشد 2006- 1970درصد در سال افزايش يافته است. در طول سه دهه گذشته ( 1.4اياالت متحده با نرخ (
زمان وقوع بحران طور خالصه، از  درصد بود. به 3.2ساالنه توليد ناخالص داخلي در اياالت متحده به طور متوسط 

 .جهاني، اقتصاد آمريكا كمتر از نيمي از نرخ قبلي توليد ناخالص خود را افزايش داده است

 ركود اقتصادي براي دستمزد 

كاهش رشد دستمزد در قراردادها به طور قابل توجهي با ستايش بي حد و حصر گروه متفكران كسب و كار در اقتصاد به 
اقتصادي از » هاي ترم«ترين  متحده همراه است. با اين حال، در حقيقت شاهد رشد در مهمدر اياالت » پررونق»ظاهر 

هاي توزيع  ي توليد و كانال كه با بازسازي و تجهيز دوباره ايم، درحالي هاي تجاري نبوده گذاري جمله رشد پايدار سرمايه
 .اند ي پوياي اقتصاد شده كاال، محركي براي توسعه
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هاي  اي از كمك توسط دو عامل ويژه هدايت شده است. اول، برنامه گسترده 2009دي از سال در عوض، رشد اقتصا
هاي دولتي بطور قابل  شود. اين كار باعث گرديد تا بدهي هاي مركزي اجرا مي هاي مالي كه توسط بانك بانكي و محرك

ره بطور مصنوعي پايين نگه داشته شد و اين اي افزايش يابد، اما بهرحال مانع از فروپاشي نظام مالي شد، نرخ به مالحظه
چيزي است كه قاطعانه سياست در  – ترفند كسب و كارهاي ناكارآمد را قادر ساخت تا وام بگيرند. دومين عنصر مهم

ها را باال برده  هاي رياضتي و انقباضيِ دستمزدها است كه سود شركت سياست شامل –دهد  اي اقتصاد را تغيير مي زمينه
كه ركود سود تجاري در سال  ور چشمگيري افزايش فقر و نابرابري اجتماعي را افزايش داده است. در حاليو به ط
ي كارگر براي يك دهه در ركود مداوم بوده است. بياييد هر كدام از  به پايان رسيد، استانداردهاي زندگي در طبقه 2011

 .اين روندها را بررسي كنيم

ي  هاي مركزي در هسته كه منجر به سرنگوني مؤسسات مالي شد، بانك 2009ر سال روبروشدن با يك بحران مالي د
طور مستقيم به نظام  ها دالر به از انجام آن ناكام ماندند، تريليون 1930داري كاري را انجام دادند كه در دهه  سرمايه

هاي خصوصي را خريداري  بانك» هاي دارايي«تريليون دالر از  2.5مالي تزريق كردند. فدرال رزرو اياالت متحده حدود 
در همين حال، وزارت  .آور است ها، كامال زيان كرد، كه بيشتر آن به عنوان بخشي از طرح كمك مالي به بانك

هاي خوشگذراني شده باشد.  ها كرد، كه انگار صرف هزينه ي خود را صرف خريد دارايي آورده دست داري پولِ به خزانه
تريليون دالر در سال  5هاي دولتي در اياالت متحده به بيش از سه برابر، يعني از حدود  نتيجه اين است كه بدهي

گذاري  توانند بگويند سرمايه سياستمداران نوليبرالي مي .تريليون دالر رسيده است 15تا امروز به بيش از  2007
هاي  ست، اما در مورد نجات بانكهاي پزشكي و مسكن همگاني غير قابل قبول ا همگاني در آموزش و پرورش، مراقبت

 .اي براي آنها وجود ندارد خصوصي، هيچ محدوديت مقرون به صرفه

از  .اند ترين حد خود رانده هاي بهره را به پايين هاي مركزي نرخ ي نقدينگي، بانك با غرقاب كردن سيستم مالي بوسيله
كه از سوي ديگر  عظيم جهاني داشته است، در حالييك طرف اين امر تا به حال اثر متناقضي را در جلوگيري از ركود 

باشد. مجموعاً، يكي از عملكردهاي ركود براي  گذاري و انباشت از تبعات ديگر آن مي همچنين ميزان ركود سرمايه
هاي پربارتر در جهت  هاي كارآمد و سودآور سرمايه، هموارسازي مسير براي شركت كاپيتاليسم ورشكستگي بخش

 .گذاري است و ايجاد موج جديدي از سرمايه گسترش بازارها

هاي مالي دولتي به فعاليت خود  هايي كه با كمك (شركت» هاي زامبي شركت«نرخ تصنعي بهره پايين، هزاران نفر از 
هاي  بهره عمال به صورت رايگان زندگي كنند. اين شركت گرفتن پولِ كم ادامه دادند) را قادر ساخت تا از طريق قرض

زير كشيده شوند، به زندگيِ خود با ترسِ مرگ ادامه دادند. و اين باعث شده است تا  كه به جاي اين به اي حاشيه
گذاري بازداشته شوند. اما اين روند همراه  هاي جديد سرمايه اندازي پروژه هاي سودآور از بلعيدن بازارهاي آنها و راه شركت

 .تقيم تغيير زندگي سياسي در هر دو مسيرِ خطر و اميد استسازي دستمزد كه به طور مس است با رياضت و فشرده

 افزايش نابرابري اجتماعي و فقر 

 ميليون 51 از بيش يا –درصد از جمعيت اياالت متحده  43متوجه شد كه  United Way در ماه مه سال جاري،
نيستند. تقريبا در همان زمان،  ...)هاي بهداشتي، حمل و نقل مراقبت تامين نيازهاي زندگي (مسكن، غذا، به قادر – خانوار

كه اين كشور  كنند در حالي ميليون نفر در اياالت متحده در فقر زندگي مي 40سازمان ملل متحد گزارش داد كه 
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ثروت به هاي بزرگي از جامعه در راستاي انتقال  ميلياردر است. اين يعني فقيرسازيِ بخش 208،2همچنين داراي 
كنندگان درآمد در  ي پاييني از دريافت ، نيمه1978طبقات باالييِ جامعه بطور سيستماتيك. به عنوان مثال، در سال 

درصد كاهش يافته است.  12درصد از درآمدها را دريافت كردند. امروز سهم آنها به  20ي اياالت متحده  سطح جامعه
كند: يعني سهم  اد سطح باالي جامعه در جهت مخالف حركت ميدرصد از افر 1جاي تعجب نيست كه سهم درآمد 

 .)2(است رسيده درصد 20 به 11 از  آنها

، اميد به 2016سقوط درآمد براي اكثر افراد باعث تقويت رگرسيون اجتماعي در جهاتي عمده شده است. در سال 
يافت. و هنگامي كه آمارها به رفاه اجتماعي در زندگي در اياالت متحده براي اولين بار در حدود يك چهارم قرن كاهش 

تر  انداز بازنشستگي خود بيش هاي بزرگ در پس نفر از مديران شركت100رسد بسيار حيرت انگيز است:  سالخوردگي مي
هاي مشابه اميد به زندگي در كانادا و اكثر كشورهاي اروپايي، حتي  ) گرايش3ميليون آمريكايي ثروت دارند. ( 116از 
 .ر كامال شبيه اياالت متحده نباشد، اما بسيار نزديك استاگ

دهند و هنگامي كه در مقياس جهاني مورد  ي اين روندها بشدت الگوهاي نژادي و جنسيتي را نشان مي همچنين همه
 رسند. به گفته آكسفام، هشت مرد ثروتمند جهان داراي گيرند، آنها حتي بيشتر وحشتناك به نظر مي بررسي قرار مي

 99درصد جمعيت جهان باالتر از  1ميليارد نفر) هستند. و ثروت  3.6ثروت بسيار بيشتري از نيمي از جمعيت بشر (
 )4مانده از مردم اين سياره است. ( درصد باقي

كند و اغلب در شكل مجازات نخبگاني سياسي است كه بر  اي ست كه در آن خشم طبقاتي تراوش مي اين زمينه
هاي اجتماعي،  هاي ضعيف و جنبش ) با اين حال، در بستر اتحاديه5اند. ( به رشد اجتماعي مديريت داشته هاي رو نابرابري

شود و آن را به كانال نژادپرستي، سكسيسم و حمله به  گذاري مي اكنون احقاق حق اغلب در اين بروزِ خشم، سرمايه
نااميديِ طبقه  ي نشانه تواند دهد، همچنين مي نشان ميكند. اما همانطور كه اعتصاب معلمان آمريكا  مهاجران هدايت مي

 .هاي رياضت نئوليبرالي باشد ي همبستگي و مقاومت جمعي براي مبارزه با سياست تقويت كمپين بر پايه كارگر به

در نهايت مسير به سمت يك ركود  2009- 2007بند و خروج از بحران  و اين وضعيتي وخيم است. براي بهبود نيم
انداز  هاي جديد ظهور خواهند كرد و با آنها چشم افتد، بحران جديد خواهد بود. هنگامي كه اين اتفاق مي اقتصادي

ي  يابد. و يك بار ديگر، با تداوم ركود جهاني، توجهي ويژه به سازماندهي و بسيج طبقه شدت افزايش مي مقاومت به
 .شود انداز چپِ سوسياليست الزامي مي كارگر با چشم

 :سوستارلي 

 ؟ اقتصادي   از ركود تا رونق

  

ده سال پس از شروع ركود بزرگ، رشد اقتصاد جهاني در حال افزايش است؛ آمريكا با يك اقتصاد ثابت و رشد آهسته به 
با سرعت بيشتري حركت كند، اين وضعيت تا حدودي به خاطر رشد جهاني و بخشي نيز  2018رسد در سال  نظر مي

رسد،  بنظر مي 2015د اقتصاد جهاني باالتر از سال باشد. چنين جهشي در رش بخاطر كاهش ماليات و كسري بودجه مي
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ي  هايي در چندين صادركننده خوردن بازار سهام و همچنين بحران زماني كه كاهش رشد اقتصادي در چين موجب تكان
اظهار داشت  (IMF) المللي پول ، صندوق بين2018كاالها شد كه وابسته به تقاضاي آن كشور بودند. در ماه آوريل 

، اين سخن در حالي »تر شده است تر و قوي آغاز شده بود، گسترده 2016د اقتصاد جهاني كه در اواسط سال رش«كه 
 سطوح« كه وقتي مخصوصا –ديد  شده مي جان، سپري هاي احتياطي را از فراز بحرانِ نيمه شود كه حتي سيگنال گفته مي

 )1شده است. (» گرايانه هاي ملي سياست«نجر به هاي سياسي كه م از پيروزي پس و »جهان سراسر در باالتر بدهي

 Trump:كند المللي پول، گريزي به تغييرات پرآشوب سياسي در هسته تاريخي اقتصاد جهاني مي البته صندوق بين

،Brexit،   بحران در احزاب سياسي حاكم و افزايش قدرت راست افراطي در فرانسه، آلمان و ايتاليا. اين چرخش به
ي يك جنگ تجاري كه  ي اسلحه كننده است كه با كشيدن ماشه ثبات ناسيوناليسم اقتصادي به طور بالقوه بيسمت 

شروع شد، بلكه  Trump كلفتي كارزار اقتصادي توسط اياالت متحده آغاز شده است، نه تنها عليه چين كه با گردن
كاي قديمي خود كانادا و مكزيك رسيده است. يعني شر (EU, NAFTA)ي آن فراتررفته و به اتحاديه اروپا،  دامنه

متحده بر  اياالت نظارت تحت المللي بين اقتصادي نظم –داري است  ي نئوليبرالي سرمايه ي افول دوره دهنده اين نشان
 .ي ماليِ جهاني است مبناي معامالت تجارت آزاد و استيالي سرمايه

 هاي بهبود اقتصادي  ريشه

تر  هاي اقتصادي حتي بيشتر از آنچه كه معمول بنظر بيايند، مشكوك بيني جديد و ناپايدار، پيشبا توجه به اين شرايط 
 .هستند

 اساس كه – سياسي چه و اقتصادي لحاظ از چه –تمركز اصلي در اينجا بر عوامل كليدي براي بهبود و بر تضادها است 
 :به وسيله سه روش انجام شد 2015دهند. افزايش رشد اقتصاد جهاني از سال  بعدي را تشكيل مي ركود

ي دولتي و خصوصي  العاده پايين در كشورهاي پيشرفته، به عالوه خريد اوراق قرضه ي فوق ي نرخ بهره ادامه .1
و تقاضاي موثر از  توسط بانك مركزي (معادل مدرن پول چاپي) هر چند به آرامي، براي افزايش اشتغال

اقدام به مداخله در سطح بحراني كرد  2016كنندگان ادامه يافت. به ويژه بانك مركزي اروپا در مارس  مصرف
 )2درصد كاهش داد. ( 0و نرخ بهره را جهت اجراي بازبيني مالي در يوروسيستم به 

و اين بار به عنوان  2009 تر از محرك سال ، كه بيش2018و  2016هاي چين از سال  جديگري از خر دورِ .2
بخشي از تالش براي صادرات سرمايه و ايجاد بازارهاي نوين در كشورهاي در حال توسعه بود (آسياي مركزي 

برآورد كرده بود كه تا اواسط  (BIS) ها پرداخت الملليِ و جنوبي، آفريقا و تا حدي، آمريكاي التين). بانك بين
درصدي  190درصد در مقايسه با ميانگين  256اخالص ملي به نسبت بدهي چين به توليد ن 2017سال 

 )3. (رسيد  درصدي در اياالت متحده 250براي كشورهاي در حال ظهور و 

اي از  گسترش وسيع بدهي در مقياس جهاني هم در بخش خصوصي و هم در بخش دولتي، به عنوان نتيجه .3
هاي اخير در سطح  ش اعتبار مالي در سالو گستر 2008پذيرش عمومي بدهي بانكي از بحران مالي سال 

درصد افزايش را از زمان  42تريليون دالر رسيد كه  237، بدهي جهاني به 2017جهاني است. تا اواخر سال 
 )4دهد. ( ي قبل نشان مي بحران مالي در دهه
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پرداخت اعتبار مالي در هاي پوليِ بلند مدت و تسهيل در  اين عناصر به طور متقابل تقويت شده بودند، تأثير محرك
 2018درصدي در آوريل  12.9اياالت متحده و اروپا موجب افزايش مصرف و تقاضاي كلي شد و اين عامل با افزايش 

 )5يك سالِ قبل به چين رسيد. ( نسبت به

 كنند  هاي تجاري نظم نوليبراليسم جهاني را تهديد مي جنگ

 2.2پس از پايان ركود اقتصادي ساالنه حدود  2009كه در سال  حالي با اين حال، بهبود اقتصاد در اياالت متحده در
) نرخ رشد متوسط اقتصادي ساالنه پس از پايان 6ي تاريخي ضعيف است. ( درصد رشد داشته است به لحاظ مقايسه

حال با رسيده بود با اين  2.3اين نرخ به  2017درصد است اما در سال  3جنگ جهاني دوم براي اياالت متحده حدود 
) اياالت متحده تقريبا يك دهه كامل را براي بهبود توليد ناخالص 7باشد. ( سرعت بيشتري در پايان سال مواجه مي

» ركود سكوالر«داخلي طي نمود تا به روند پيش از ركود رسيده است. به طور خالصه، اياالت متحده در وضعيت 
ماند، عبارتي كه اولين بار در دوران  د مبتني بر بازار) باقي مي(وضعيت رشد اقتصادي ناچيز يا بدون رشد در يك اقتصا

 )8داري سابق احيا شد. ( ، وزير خزانه»لورنس سامرز«هاي اخير توسط  ركود بزرگ مورد استفاده قرار گرفت و در سال

ت متحده به طور هاي تجاري را تشديد كرد، زيرا صادرات چين به اياال ها و تهديدات ترامپ تنش عالوه بر اين، تحريك
هاي مختلفي كه در اطراف  شود. عروج چين از ديدگاه ترامپ و جناح مستقيم از رشد اقتصادي اياالت متحده منتفع مي

شان دفاع  ي هاي فناوري و هوافضا كه از مالكيت معنو ناسيوناليسم اقتصادي توليدي متمركز هستند، براي شركت
تري به بازار در چين هستند و همزمان عناصر تندرو در  خواهان دسترسي بيشداران وال استريت كه  كنند، سرمايه مي

آيند. اهداف آنها اغلب متفاوت است. اما آنها  اصلي براي اياالت متحده بشمار مي تهديد پنتاگون و دستگاه امنيتي ملي، 
 (9) .گويند عروج چين بايد تحت بررسي باشد انداز رايج دارند كه مي يك چشم

اتحاديه اروپا، مكزيك و كانادا در اولين جنگ تجاري عليه فوالد و آلومينيوم آسيب جانبي ببينند، بخشي از آن به اگر 
دليل رقابت بازار واقعي بوده و نيز به اين خاطر كه اياالت متحده داراي اهرمي براي استخراج امتيازات انحصاري از آن 

اي كه به نفع اياالت متحده است، در نتيجه سازمان  عامالت تجاري دوجانبهاي از م بازيگران اقتصادي است و مدل برنامه
اي  ) در حالي كه اين سازمان در واشنگتن همچون وسيله10گيرد. ( مورد نكوهش قرار مي (WTO) تجارت جهاني

منظر نفوذ  شود، اكنون از براي تحكيم نقش اياالت متحده در سلسله مراتب اقتصاد جهاني، شامل چين نيز، تلقي مي
شود. الزم به ذكر است كه ترامپ نماينده تجاري  دار، به عنوان عاملي محدودكننده ديده مي ي طبقه سرمايه فزاينده

بود و ژاپن را  1980معرفي كرده، كسي كه رهبر مذاكرات اياالت متحده در دهه » رابرت لوئيزر«اياالت متحده را 
 )11متحده را پوشش دهد. ( تحت فشار قرار داد تا كسري تجاري اياالت

 رقابت بين امپرياليستي 

 يك –بود  1990دليل اين تغيير در سياست، فراتر از شخص ترامپ است. چين ديگر آن كشوري نيست كه در دهه 
ارزان براي توليدكنندگان آمريكايي و اروپايي براي رقابت با ژاپن (كه مدتها است به ركود خورده است).  توليد پالتفرم

هاي اقتصادي چين، صنايع بسيار سودآور و پيشرفته (مانند هوا فضا، رباتيك، طراحي و توليد ميكرو تراشه)  امروزه سياست
 .االت متحده و ساير كشورهاي پيشرفته بوددهند كه از نظر تاريخي در اختيار اي را هدف قرار مي
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هاي ترامپ متوقف شوند و يا  ي نمايش فشار تجاري دولت ترامپ به چين است. اگر سياست اين پشت صحنه
ميليارد دالر، يك  200هاي فوالد و آلومينيوم، فشار بر چين براي كاهش كسري تجاري تا  غيرمسنجم شود ــ تعرفه

ي تناقضات  كننده ــ اين منعكس ZTE ، يك معامله براي نجات مالي سازنده تلفن چينيTPP بازنگري در توافقنامه
هاي  روابط اقتصادي اياالت متحده با عروج چين است كه تركيبي از هر دو حالت ادغام و رقابت است و بيانگر لفاظي

 .هاي مداوم ترامپ است دورويانه و تغيير سياست

هاي مختلف است، همانطور كه چين به طور  قابت اقتصادي، نظامي و سياسي در جبههاما روند اصلي به سمت مقابله و ر
كند تا دفاع محيطي خود را  هاي نيروي هوايي مستقر تبديل مي هاي پراكنده را از ساحل ژاپن به حامل روشمند، سنگ

چين ضرر و زيان تحميل كند.  كند تا در مذاكرات با كره شمالي به حال اياالت متحده هم تالش مي تقويت كند، در عين
هاي زورگويانه و اقتصادي، فراتر از چين هم رفته است. خروج  اما تالش اياالت متحده براي سوءاستفاده از سالح )12(

 .كنند هايي اروپايي كه با ايران كار مي ها عليه شركت اي ايران با تهديد به تحميل تحريم آمريكا از معاهده برنامه هسته

ي نقشه اقتصادي سياسي جهاني است كه پيامدهاي عميقي براي روابط بين  ي اينها ترسيم دوباره ي همه جهنتي  (13)
 .امپرياليستي (عروج چين) و همچنين آرايش سياسي داخلي در كشورهاي پيشرفته دارد

 بندي سياسي  قطب

هاي  اين چپ خود همچنان با چالشاي براي ظهور راست افراطي و بازسازي يك چپ جديد است. اما  ها زمينه اين
هايي كه  حكومت) «جريان صورتي«هاي  چگونگي ايجاد يك چالش اساسي براي سيستم مواجه است: تقريبا تمام دولت

در آمريكاي التين بوجود آمدند يا به سمت راست حركت  2000در آمريكاي التين گرايش به چپ داشتند) كه در سال 
سيريزا، حزب  .هاي بازتوليد آنها از بين رفته است اند و سياست ست افراطي جايگزين شدهكردند و يا توسط نيروهاي را

، با Podemos هاي رياضت اقتصادي شد. حزب چپ راديكال كه در يونان حكومت را در دست گرفت، تسليم سياست
چپ در حزب كارگر انگليس هاي مشابه مواجه است، همان وضعيتي كه احياي مجدد  سرنوشتي مشابه در اسپانيا با چالش

 .نيز به آن دچار است

داري ارائه دهد، پوپوليسم  اي راديكال براي مقابله با سرمايه تواند برنامه كه حزب چپ سوسيال دموكرات نمي در حالي
ت داشتن طبقا هاي اقتصادي نوليبرالي ديگر قادر به نگه كند تا اين خالء را پر كند. و با سياست جناح راست تالش مي

دادن يا حتي پيوستن به  كار در حال وفق هاي اصلي نيستند، احزاب محافظه متوسط اجتماعي در كنار خود در سياست
در لهستان،  «Kaczynski»در مجارستان،  «Orban»هاي برجسته سياسي ــ ترامپ،  راست افراطي هستند. چهره

«Salvini»  در ايتاليا، سياستمدارانPro-Brexit كنند كه از  هاي گوناگون تالش مي شيوه انگليس ــ به
كاران  گفتن از قانون و نظم استفاده كنند تا طبقات متوسط و محافظه هاي ضد مهاجرتي، نژادپرستي و سخن سياست

داري مبتني بر ناسيوناليسم اقتصادي متقاعد سازند. ظهور احزاب راست افراطي مثل  طبقه كارگر را با يك برنامه سرمايه
كنند، محصولِ جانبيِ  هاي فاشيستي كه آشكارا فعاليت مي فرانسه و اتحاد براي آلمان، همراه با سازمانجبهه ملي 

 .ناپذير اين تحوالت است اجتناب

 المللي پيشِ رو  بحران اقتصادي، سياسي و بين
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ركود اقتصادي يابد كه بهبود ضعيف اقتصادي كنوني موجب  شدن، زماني افزايش مي اهميت اين جريان سياسي و قطبي
بيني است، اما امروزه چندين  پيوندد غيرقابل پيش كه كجا، چه وقت و چگونه بحران بعدي به وقوع مي اين .ديگري شود
پذيري قابل شناسايي هستند: بحران بدهي در چين با توجه به اقتصاد داخلي كشورش كه بسيار بدهكار است  نقطه آسيب

ها در اياالت متحده؛  كننده خارج از كشور؛ ضررهاي ناشي از گسترش بدهي مصرفي جاده ابريشم جديد آن در  و پروژه
زند؛ افزايش نابهنگام نرخ بهره و فروش  انقباض شديدي از ركورد باالي بازارهاي سهام كه به اقتصاد واقعي ضربه مي

سياست محرك اقتصادي هاي مركزي پيشرفته كشور كه تالش دارند ظرفيت  دارايي توسط بانك مركزي فدرال و بانك
توانند موجب ركود  هايي هستند كه مي ها فقط برخي از شوك خود را در صورت ركود اقتصادي دوباره بارگذاري كنند. اين

 .اقتصادي جديد شوند

هاي يك اقتصاد جهاني پس از  هر اندازه دوران رونق فعلي به طول انجامد، در حال حاضر ممكن است بتوان سرفصل
هاي تجاري است را  و جابجايي بلوك» نيومركانتيليسم«ي آن ناسيوناليسم اقتصادي،  را كه مشخصهنئوليبرال 

ي كارگر  هاي سوسياليستي براي راهبري طبقه ي بنيادنهادنِ سازمان گذاري كرد. اكنون بيش از هر زماني وظيفه نشانه
 .دديده براي خروج از اين باتالق، ضرورت دار المللي و مردمِ آسيب بين

 :لي ونگراف

 صحراي جنوبي آفريقا و بحران اقتصادي

  

اقتصاد كشورهاي جهان سوم با تضادهاي شديدي در دوران نئوليبرالي آشفته شده است. جهان سوم به طور غيرمستقيم 
اين اقتصادها عميقا به  – است پايبند اوليه مواد صادرات بر غيرمستقيم طور به –به اقتصاد جهاني پيوسته است 

اي از  اند و آسيب پذير. بخش عمده ي بيش از حد اين توليدات، وابسته هاي سيستماتيك توليد بيش از حد و ذخيره بحران
تعريف » ركود جهاني طوالني دوره يك« عنوان به آنرا نالي مك ديويد –جهان سوم در بهبود ضعيف اقتصاد جهاني 

افزايش نرخ رشد خود را حفظ كند. اما در كشورهاي  تا دارد تكيه چين اقتصادي هاي محرك بر شدت به –كرده است 
هاي مالي جديد تنها مشكالت اساسي منطقه را تشديد  صحراي جنوبي آفريقا، مانند جاهاي ديگر، اين افزايش صندوق

 .ثباتي سياسي بندي آشكارتر طبقات اجتماعي و بي سازي ناقص، قطب كند: صنعتي مي

 توسعه بر اساس استخراج معادن 

برگزار شد. صادرات » كسب و كار«ي دوم در مطبوعات  شدن هزاره پس از سپري» عروج اقتصادي آفريقا«روايت 
ي اين رونق جديد ــ از نفت و  كننده سوخت و معادن بالغ بر صدها ميليارد دالر بوده است. قيمت باالي كاالها و تضمين

گذاري، و سود عظيمي براي  اي از رشد اقتصادي و سرمايه سابقه محصوالت ــ سطوح بيمحصوالت معدني و ديگر 
 .المللي بوجود آورد. اما اين رونق با افزايش فقر همراه بوده است داري بين طبقات حاكمه آفريقايي و سرمايه

ه اول هزاره جديد، تجارت بين بر خالف دوران استعمار، استخراج منابع طبيعي بر اقتصاد آفريقا غالب شده است. در ده
هاي عظيمي جهت  گذاري درصد افزايش يافت. آفريقا داراي جذابيت سرمايه 200آفريقا و ساير نقاط جهان 
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 از درصد 40 جهان، فوالد سوم يك تقريبا چين  صنعتي چين داراست. رشد دليل به ويژه به جهاني  ساختن نياز برآورده
ي  بزرگترين واردكننده 2020رود تا سال  كند و انتظار مي جهاني مس را استفاده ميدرصد كل عرضه  40 و آن سيمان

از ميزان تجارت بين اياالت متحده و آفريقا پيشي گرفت  2009نفت در جهان شود. تجارت بين چين و آفريقا در سال 
 .و چين در حال حاضر به تنهايي بزرگترين شريك تجاري در آفريقا است

ا نه تنها به عروج اقتصادي چين، بلكه به غارتگري نئوليبرالي اقتصاد افريقا در دوران پيشين مربوط رشد سريع آفريق
در نتيجه سقوط شديد قيمت كاالهاي جهاني در  1960درصدي در آفريقا در دهه  6- 4نرخ رشد قابل توجه  .است

و  (IMF) المللي پول . صندوق بينبه ركود اقتصادي و بحرانِ بدهي در سراسر قاره تبديل شد 1970اواسط دهه 
 كه شرايطي تحت وام دادن –نمودند » تعديل ساختاري«يا  SAPs ي بانك جهاني اقدام به تحميل برنامه

گذاري  زدايي، همراه با عدم سرمايه مقررات تجاري، هاي يارانه و ها تعرفه بردن بين از –سازي به آن نياز داشت  خصوصي
اين فرايند  .ها براي نيازهاي اساسي مانند مواد غذايي و سوخت ها و حذف يارانه هاي اجتماعي، انحالل اتحاديه در برنامه

 .و يكم بود بيست قرن آفريقاي »مهربان –گذار  سرمايه«مبنايي براي اقتصادهاي 

براي كشورهايي كه به آن نياز داشتند در جهت هدايت اقتصاد آنها براي » تخصيص وامشرايط «به طور قابل توجهي، 
ي گسترده از تكنولوژي و  جاي ايجاد يك شالوده صادرات كاالهاي اوليه و به طور معمول در بخش استخراج معادن به

محور نيز مجبور  قتصادهاي صادراتزايي تعيين گرديد. اين ا تر اقتصادي و رشد اشتغال صنعتي با پتانسيل توسعه گسترده
داري  شدند در عوض صادرات مواد اوليه، كاالهاي نهايي را از غرب وارد كنند، يك استراتژي كلي كه توسط سرمايه

دست آمد. در اواخر  به 1970هاي دهه  المللي براي بازگشت سودآوري پس از ركود سال جهاني و موسسات مالي بين
درصد كل صادرات آنها در مقايسه با تنها  80ي كاالهاي اوليه بود،  ا به شدت تحت سيطرهقرن بيستم، صادرات افريق

 .)1مربوط به كاالهاي اوليه بود. (  درصد صادرات در اقتصادهاي پيشرفته 16

 بازگشت به دوران درحال توسعه 

س از استقالل خود كمتر هاي كوتاه پ در نتيجه، اقتصادهاي كشورهاي جنوب صحراي آفريقا اكنون نسبت به دوره
 .صنعتي هستند

و در طول سي و  1980). از سال 2ناميده است. (» شدن زودرس غيرصنعتي«اقتصاددان، اين روند را » داني رودريك«
درصد كاهش يافت. كشورهاي  10درصد به  16.5از  (GDP) پنج سال بعد از آن، سهم توليد در توليد ناخالص ملي

درصد درآمد صادرات خود را به صادرات اين محصول  90نيجريه و گينه استوايي اكنون بيش از خيز مانند آنگوال،  نفت
متكي هستند، اين يك نسبت بسيار باالتر از ديگر نقاط جهان است. جنوب سودان بيشترين ميزان وابستگي به صادرات 

 )3نفت است. (درصد درآمد صادراتي آن كشور بر اساس  100نفت در جهان را داراست و تقريبا 

هاي  گذاري و تجارت با كشورهاي جنوب صحراي آفريقا افزايش يافته است، ميراث سياست كه سرمايه بنابراين، در حالي
داري جهاني به شكلي ناجور و غير متعادل متصل  اقتصادي استعماري و نوليبرالي، اقتصادهاي آفريقايي را به نظام سرمايه

ي زماني  پذير است. بنابراين، هنگامي كه قيمت نفت در محدوه هاي كااليي آسيب متكرده است كه به نسبت نوسان قي
تر از  درصد افزايش يافت، اين قاره با نرخ رشد قوي 380سه برابر و قيمت كاالها در اين مدت  2011تا  2002

خام و از طرفي كاهش قدرت شدن نفت و مواد  ). با اين حال، با اشباع4درصد را تجربه كرد. ( 6- 5ميانگين در محدوده 
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 2015- 2014را در اين قاره بوجود آورد. تا سال  2010اقتصادي چين، يك بحران توليد بيش از حد تا اواسط سال 
ي نفت در سراسر جهان بوجود  هاي عظيم بودجه براي كشورهاي توليدكننده كه قيمت جهاني كاالها سقوط كرد، بحران

 .آمد

كند، امروزه به سختي به  هش توليد بخاطر ناتواني در فروش) كه نظام جهاني را تهديد ميبحران ظرفيت بيش از حد (كا
در كشورهاي منطقه  GDP ، رشد متوسط2016ي جنوبي از جمله اقتصاد آفريقا حمله كرده است. در سال  نيمكره

انك جهاني رشد اقتصادي درصد افزايش يافت. ب 2.4درصد بود و در سال بعد تنها به  1.3جنوب صحراي آفريقا فقط 
هاي  نشانه خالف بر حال، اين با است، متصور را 2019 سال براي درصد 3.5 و  2018درصد براي سال  3.2

ي بزرگترين اقتصادهاي قاره آفريقا، نيجريه، آفريقاي جنوبي و آنگوال كسب  دهد اين رشد بوسيله نامساعد كه نشان مي
اند. ماهيت كُند اين بهبود اقتصادي موجب دور جديدي  شود، بقيه كشورهاي اين قاره از نرخ رشد آهسته آسيب ديده مي

هاي رياضتيِ  ي شده است كه همراه با خطرات بزرگ ناشي از بازگشت به سياستي اضطراريها ها و فروش از بحران
 –هاي چين براي تاسيسات زيربنايي  ي وام  المللي پول و همچنين درخواست تاديه يِ بانك جهاني و صندوق بين آمرانه

 . شود ي ميايجاد ركود اقتصادي ديگر باعث القاعده علي - بودند شده استقراض كاالها رونق اوج در كه

 دردسري جديد براي آفريقا  

گذاري را نه تنها  هاي سرمايه المللي است، به طور ناخواسته فرصت هاي نئوليبرالي كه ناشي از مؤسسات مالي بين سياست
براي كشورهاي امپرياليستي غربي بلكه براي رقباي درحال رشد خود به خصوص چين باز كرده است. مشاركت چين در 

آوري  اقتصادي قاره آفريقا، جايگاه اين كشور را به لحاظ استراتژيك مستحكم كرده ،و توانايي آنها براي جمعرشد 
» شركاي«كند. در اين فضا، بورژوازي آفريقايي نقش  مزاياي نئوليبراليسم، تنها رقابت بينِ امپرياليستي را تشديد مي

» مشاركت«نبال بردن انباشت طبق شرايط خود هستند. تركيب اين د كند، كه به داري جهاني را بازي مي مشتاق سرمايه
شدن قاره از شاخ آفريقا گرفته تا ساحل و فراتر از آن است. همانطور كه لنين و  اي شامل كمك به نظامي به طور فزاينده

ترسي به منابع، عصر اند رقابت اقتصادي شديدتر بر بازارها و دس هاي كالسيك در مورد امپرياليسم گفته ساير ماركسيست
خصوص بين اياالت متحده و چين ايجاد كرده است. هر دو قدرت امپرياليستي از  جديدي از رقابت بينِ امپرياليستي را به

ها در آفريقا استفاده  ثباتي سياسي براي استقرار نيروها و ايجاد پايگاه و بي» جنگ عليه تروريسم«هايي همانند  توجيه
كه جورج  (AFRICOM) ا مداخله نظامي آمريكا در اين قاره را بر فراز نيروي فرماندهي افريقاكنند. دولت اوبام مي

هاي نظامي، عمليات مخفي و  اي از پايگاه ي گسترده بنا نهاده بود گسترش داد. شبكه 2007دبليو بوش در سال 
 .دهد نيروهاي نظامي اكنون آفريقا را پوشش مي

خود در شرق آفريقا با  one belt one road ي گذاري در پروژه اي از سرمايه دهدر همين حال، چين به طور فزاين
چين در آفريقا  BRI هاي گذاري ها، سرمايه كند. بر خالف ادعاهاي برخي از چپ اش در منطقه حمايت مي حضور نظامي

هاي بيش از حد  يتشود و تنها باعث تشديد مشكل ظرف و ديگر نقاط بر اساس منافع امپرياليستي پكن هدايت مي
شود.  ي جنوبي مي هاي صادرات كااليي به نيمكره كاهش توليد بخاطر ناتواني در فروش) به ويژه در بخش(داري  سرمايه

خود در شرق آفريقا، پايگاه جديدي را در كشور كوچك جيبوتي كه  BRI ي گذاري در پروه چين براي تأمين سرمايه
نزديكي آن مستقر است ايجاد كرده و درست پا بر روي انگشتان پاي  در Camp Lemonnier پايگاه آمريكايي
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ي همگان اين دردسر جديد امپرياليستي براي آفريقا و نيز جهان، آن قاره را به  اياالت متحده قرار داده است. بنا به گفته
 .يك مكان بسيار ناپايدار و خطرناك تبديل ساخته است

شده از سوي رونق كاالها تاكنون ناكام مانده است.  بيني درمورد مزاياي پيش هاي امپرياليستي هاي اين قدرت وعده
درصد جمعيت آفريقا، اكثريت قريب به اتفاق مردم با افزايش  1سابقه توليد ناخالص داخلي و ثروت براي  عليرغم نرخ بي

ميليون نفر از  100از تر  ، قريب به بيش2012دهد كه تا سال  شديد فقر روبرو هستند. بانك جهاني گزارش مي
گويد: چگونه  مي» والتر رودني»كنند. همانطور كه  اي بيش از دو دهه قبل در فقر زندگي مي كننده ها بطور خيره آفريقايي

داري  اروپا از طريق تجارت برده و استعمار به طور منظم آن قاره را غارت كرد و باعث پسرفت توسعه آفريقا شد، سرمايه
ياليستي نيز از مزاياي آفريقا غافل نيستند. امروزه اياالت متحده و چين دوباره در غارت رقابتي آفريقا هاي امپر و قدرت

شوند كه حتي آن  دهند و باعث مي كنند و اقتصاد آنها را به صادرات تعدادي كاالي اوليه كاهش مي مشاركت مي
 .داري باشند پذيرتر به غارتگري و نوسانات بازار جهاني سرمايه اقتصادها آسيب

 :مايكل روبرتز

 داري: اكنون و در آينده سرمايه

  

از اوايل قرن نوزدهم، رونق و ركودي منظم و تكراري داشته است. اما  .داري هرگز هماهنگ نبوده است توسعه سرمايه
عظيم از ، ما شاهد يك ركود بسيار عظيم بوديم. اين ركود 2009-2008هاي  المللي در سال پس از سقوط بانكي بين

 .است بزرگترين ركود بوده 1930دهه 

ها كاهش در  در نتيجه، تمام اقتصادهاي بزرگ دنيا شاهد كاهش شديد درآمد ملي بودند. در پاسخ به اين ركود، دولت
ها ميليون نفر با از  ده .گرفتند پيش در را – »رياضتي« اقدامات اصطالح به يا –خدمات رفاهي و خدمات عمومي 

 .شان تباه شد شغل و خانه خود زندگيدادن  دست

ي ترميم اين ركود بزرگ تا حد زيادي ضعيف بوده است. توليد، اشتغال و درآمد افراد در اكثر اقتصادها حتي تا  پروسه
 26، دو سوم خانوارها در McKinsey بهبود نيافته است. بر اساس گزارش مشاوران مديريت 2007سطح سال 

 2005تر نسبت به سال  داراي استانداردهاي زندگي پايين 2015در سال  (OECD) كشور عضو 34كشور از 
 .اند! بنابراين اين، يك ركود عادي نبوده بلكه ركودي بزرگ بوده است بوده

 ركودهاي بزرگ 

در يك ركود بزرگ امكان ترميم اقتصادي بسيار ضعيف است، زيرا اقتصادها در مدت زمان بسيار طوالني به همان نرخ 
افتد. در تاريخ  گردند. ركود بزرگ مكرراً اتفاق نمي اند باز نمي رشد و يا حتي سطح خروجي كه قبال وجود داشته

 .و ركود حال حاضر 1930ن نوزدهم، دهه قر اواخر –داري تنها سه ركود بزرگ وجود دارد  سرمايه
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شروع شد، چيزي شبيه فروپاشي  1929با فروپاشي بازار سهام در اياالت متحده و در سال  1930ي  ركود بزرگ دهه
مدت،  ، يك دوره طوالني1929. پس از سقوط اقتصاد در سال 2007بازار مسكن و اعتبارات در اياالت متحده در سال 

ي عظيم وجود داشت. اين وضعيت زماني تغيير كرد كه اياالت متحده وارد جنگ جهاني دوم شد. ا رشد كم و بيكاري
 .شد» اقتصاد جنگي«گذاري دولتي به پايان رسيد كه در نهايت منجر به  سرمايه

داري ناميده  سرمايه» عصر طاليي«براي اقتصاد استثنايي بود كه  1960تا اواسط دهه  1945دوره كوتاهي از سال 
 .شود يم

داري پيشرفته وجود داشت و بسياري از  رشد اقتصادي بسيار خوب بود، اشتغال كامل يا نسبي در اقتصادهاي سرمايه
هاي مسكن دولتي، حقوق بازنشستگي مناسب  كشورها توانستند دولت رفاه، آموزش و پرورش و خدمات بهداشتي، برنامه

 .و غيره را اعمال نمايند

 شِ سودآوري هاي ناشي از كاه بحران

افتد. در اروپا، در پايان جنگ  داري بستگي دارد به آنچه كه براي سودآوري سرمايه اتفاق مي سالمت اقتصاد سرمايه
آالت و تاسيسات قديمي و ايجاد مقدار زيادي از نيروي كار در  جهاني دوم به دليل نابودي فيزيكي بسياري از ماشين

 .يافت و اروپا اعتبار ارزان (حتي رايگان) از اياالت متحده دريافت كرد دسترس با نرخ ارزان، سودآوري افزايش

همين امر براي ژاپن اعمال شد. در اياالت متحده، تكنولوژي جديد همراه با سود باال و نيروي كار بازگشتي از جنگ 
اجتماعي را كه درخور آن  براي دستيابي به رشد سريع مهيا شد. با نرخ اشتغال كامل، جنبش كارگري توانست امتيازاتي

 .دار بگيرد ي سرمايه بود از طبقه

داري ميل به انباشت سرمايه است در نتيجه گرايش به كاهش سودآوري در آن وجود دارد.  اما چون ماهيت سرمايه
 1980تا اوايل دهه  1960ي بحران ماركس است. در اواسط دهه  شوند، اين نظريه ها بيشتر و شديدتر مي بحران

 .سودآوري شروع به سقوط شديد كرد

هاي  زايي توليدي را كم و در نتيجه جنبش اشتغال 1980و اوايل دهه  1970هاي اقتصادي عمده در اواسط دهه  بحران
داري توانست بسياري  بست رسيد و شكست خورد. سپس سرمايه شان به بن كارگري را متوقف كرد كه در نهايت مبارزات

هايي كه از  بردن تمام حمايت سازي و از بين هاي دولتي، خصوصي را با قطع هزينه» الييعصر ط«از دستاوردهاي 
 .شد، از بين ببرد. اين دوره به اصطالح نئوليبرالي ناميده شد شدن مي ي كارگر و جهاني طبقه

 داري مالي  گسترش نيوليبرال و سرمايه

تر به بخش  كان نسبتا پايين ماند. بنابراين سرمايه بيشهاي توليدي در اقتصادهاي پيشرفته كما اما سودآوري در بخش
تري به دست بياورد (حتي اگر در نهايت ثابت شود كه اين سود ساختگي  تواند سود بيش كه مي مالي ورود كرد، جايي

ايي اي از عدم توان نشانه» داري مالي سرمايه«گذاريِ توليدي به عنوان درصدي از توليد كاهش يافت.  است). سرمايه
 .ي مولد بود افزايش سودآوري سرمايه
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در اين دوره، اياالت متحده جايگاه قدرتمند خود را به تدريج به عنوان يك قدرت اقتصادي تنزل داد. سهم خود را از 
هاي بعدي آلمان، سپس ژاپن و در نهايت چين قرار  ي نخست در جهان بود از دست داد، در رتبه توليد جهاني كه در رتبه

آوري، اياالت متحده هم اكنون جايگاه خود را از دست داده است. اما هنوز بخش  د. حتي در بخش خدمات و فنداشتن
 .كند و اين بزرگترين قدرت نظامي است مالي عظيمي دارد كه سرمايه پولي را در سراسر جهان كنترل مي

شدن  و جهاني» تجارت آزاد«پايان دوره  بخشد. اما ركود بزرگ، اين امر به اياالت متحده هژموني مداوم خود را مي
خصوص بين اياالت متحده و چين  هاي بزرگ اقتصادي، به سرمايه را مشخص كرد. درحال حاضر رقابت بين قدرت

 .درحال تشديدشدن است

ه داري در گذشته هميشه راهي پيدا كرده است ك داري در نهايت از اين ركود بزرگ فعلي خواهد گريخت. سرمايه سرمايه
بتواند نرخ بهره بيشتري را بازيابي كند، همانطور كه پس از جنگ جهاني دوم و در پايان ركود بزرگ قرن نوزدهم. اما 

داري قديمي است كه ديگر سودآور نيست. و اين سيستم نياز به  رفتن هرچه بيشترِ سرمايه اين به معني از بين
ن ركود طوالني دارد. اين بدان معني است كه ركودهاي هاي بوجودآمده در دورا شدن از بسياري از بدهي خالص

 . هاي فراواني تمام خواهد شد ها و زندگي رفتن شغل تري پيش رو است كه به قيمت از بين بيش

 خالصي از ركود طوالني  

داري را سرنگون و سوسياليسم را جايگزينِ آن كنند، نظام جان سالم به در خواهد برد و  اگر كارگران نتوانند سرمايه
 ها، ربات –هاي جديد  آوري تواند براي افزايش سودآوري استفاده از فن داري مي اي را آغاز خواهد كرد. سرمايه زندگي تازه

تواند مناطق جديدي از جهان را كه هنوز هم مقادير  آغاز كند. همچنين مي را – وغيره اشياء اينترنت مصنوعي، هوش
 .زيادي كار ارزان دارند، به استثمار كشد

هاي  داري با چالش طور نامحدود حل كند. سرمايه تواند مشكالت خود را به داري نمي اما حتي اگر اين اتفاق بيفتد، سرمايه
داري  وري، كاهندگي واقعي و زميني وجود دارد: سرمايه . در رشد بهرهاساسي در طول بيست سال آينده مواجه است

 .كنند، ناتوان است اي در گسترش نيروهاي مولدي كه نيازهاي مردم را برآورده مي طور فزاينده به

را نوشت  كاپيتالهمچنين نابرابري در درآمد و ثروت در سطح جهاني به سطحي رسيده است كه از زماني كه ماركس 
هاي اجتماعي، تضعيف حاكميت  ايم. اين شرايط در عين حال به معناي افزايش تنش نون، ما شاهد آن نبودهتاك

است. سپس تغييرات آب و هوايي و گرمايش جهاني را داريم كه » پوپوليسم«ي جريان اصلي و پرورش  دارانه سرمايه
 .كند آينده بشر و اين سياره را براي نسل بعد تهديد مي

شود. كمتر مناطقي در جهان جهت استثمار وجود دارد كه  اي از زندگي دائماً دشوارتر مي سرمايه آغاز دوران تازهبراي 
ي كارگر، هرگز  داري، همانا طبقه اند. عامل تغيير و گوركن سرمايه داري جهاني نبوده قبال بخشي از سيستم سرمايه

 .داري به سر آمده است اريخ مصرف سرمايهعظمت جهاني امروزش را در طول تاريخ نداشته است. ت
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  متن فوق از منبع زير برگرفته شده است:  *

https://isreview.org/issue/110/where-capitalism-headed 
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